
 

 بوسه باران بر کویر

یما نادریش  

 

وع به وزیدن کرده بود انگار  باد رسد رسر

ز میخواست هر چه در چنته دارد  پایی 

ون بریزد و بدن خسته و بی حالش را  بی 

 بیشیر بلرزاند شالش را دور گردن

 محکمیر کرد و دستانش را درون

 جیبهای بارابز نازکش گذاشت در دل



 خودش را لعنت کرد که چرا به حرف

 مادر گوش نداده و پالتوی ضخیمش را

 نپوشیده ؛ صدای زنگ موبایل اورا از

ون کشاند  حال و هوای خودش بی 

 _بله

 صدای شاد و پر انرژی مهتاب لبخند را

 مهمان لبهایش کرد

 _ کجابی دخیر ؟؟ خونه زنگ زدم

 نبودی ؟ باز که پیچوندی رفتر قرار نبود

اشیمباهم ب  

فت تا شکسته شود را  بغضز که می 

 مهار کرد اما عجیب صدایش درد داشت

ز لعنتر  منده دلم گرفته بود این پایی   - رسر



 هم که تموم نمیشه

 - باز تو تموم غصه هات و انداختر 

 بیچاره ؛ بی خیال یا ن حرفا
ز  گردن پایی 

 همه امشب قراره بریم ستاره شهر بعد از

خونه مااونجا هم واسه خواب مهمون   

 هستید

 بی حوصله تر از این بود که بتونه تو

 جمع باشه

 - اصال حوصله ندارم جان مهتاب بزار 

 یه شب دیگه

 صدای خنده های مهتاب بلند شد

 - من که به مامانت گفتم شب با مابی 

 7 حاال خود دابز پس بهونه نیار ساعت



 منتظرتیم فعال بای

 بوقهای ممتد خیی از قطع تماس میداد

 گوشر را داخل کیفش انداخت و به

 ساعت وقت1 ساعتش نگاه کرد هنوز 

 داشت ....

ین فروشگاه لباس ایستاد ز وییر  پشت اولی 

 ، از پشت شیشه نگایه به لباسهای

 رنگارنگ داخل مغازه انداخت ، چقدر

 دلش میخواست فارغ از هر درد و غیم

 داخل یم شد و برای خودش خرید

همه غم را میکرد. اما مگر میشد یا ن  

 یکجا فراموش کرد .

 آسمان کامال تاریک شده بود و هوا رو



ی تا وقت قرار ز فت چی   به رسدی می 

نمانده بود. رس خیابان اصیل یا ستا د و 

 به

ه شد ، پی  زبز   صف طوالبز تاکیس خی 

 کنارش قرار گرفت :

 ' وای امشب چقدر شلوغه ، این مردم تا 

نهتاریک میشه یادشون یم افته برن خو   

 هاشون ، حاال یک این همه تو نوبت یم

 یا سته .

 نگایه به پی  زن کرد، قد کوتایه داشت

ون زده  و موهای سفیدش از رورسی بی 

 بود و در حال حرف زدن با خودش بود

زن زد و  لبخندی به غر غر های پی 



 گفت :

 - خب شب که میشه همه دنبال جابی 

 میگردن که برن تا دور از هیاهوی روز

رامش برسن و چه جابی بهیر ازبه آ  

 خونه خود آدم .

 جمله سنگیتز گفته بود این و از نگاه

ه پی  زن به خودش فهمید .  خی 

 نوبتش شد در تاکیس رو باز کرد و به

زن گفت :  پی 

 -من زودتر پیاده میشوم بفرمایید .

 سوار تاکیس که شد رسش را به صندیل

 تکیه داد و نفس عمیقر کشید دلش

 آرامش میخواست آرامیسر که حتر 



ه به  طوفان هم نتونه داغونش کنه؛ خی 

 چراغ های رنگارنگ مغازه ها بود که

 تابلوی ستاره شهر به چشمش خورد با

 عجله دست تو کیفش کرد و اسکناش

 درآورد

ز جا پیاده میشم .  -ممنون همی 

 اسکناس را به طرف راننده گرفت :

 -بفرمایید .

 - ؟؟پول خرد نداشتر آبجی 

 دوباره نگایه به کیفش انداخت :

 - نه بجای بقیش کرایه حاج خانوم و 

 حساب کنید.

 پی  زن نگاه متعجب و به دخیر دو خت :



 -خی  ببیتز مادر آخه ...

 و قبل از تمام شدن حرف پی  زن از

ز پیاده شد و تاکیس کنار پایش به  ماشی 

 حرکت درآمد ...

بادر رستوران را به آرایم باز کرد و   

 چشم به دنبال دوستانش گشت هنوز

 چشمانش دور کامل رانزده بودند که

 مهتاب لبخند زنان برایش دست تکان داد

. 

ی ز  بدون توجه به محیط به طرف می 

 رفت که در ترصف دوستانش بود ،

 نفس عمیقر کشید وسیع کرد همه غصه

 ها رو یه امشب تو سینه دفن کنه تا



نه نشهموجب ناراحتر یا ن جمع دوستا .  

 
 

 - سالم به همگ

امش بلند شدند ویک یگ  همه به احیر

 دست دادن صندیل رو به عقب کشید و

 نشست

 اشر جون نگاه مهربون و همیشه

 : نگرانش و به سحر دوخت و پرسید

 خوبی ؟؟

 لبخند زد :

 - خوبم به خوبی شما عزیزم ،نگران

 نباش ،کوک کوکم.

ه که مشغول صحبت با ر  ورو کرد به منی 

 فرشته بود :



ون اومدن کردید !؟  -چی شد هوس بی 

ه مثل همیشه نازی رو مهمون ر  منی 

 صداش کرد :

 - بابا دلمون گرفت از اینهمه مشغله و 

 کار گفتیم یه امشب و خوش باشیم و به

 خودمون برسیم چیه ؟تو چرا پکری؟

ز برداشت و کیم آب  از روی می 
 یل وابز

 برای خودش ریخت :

 - طبق معمول .

ن دو کلمه اکتفا کرد فرشته خنده  به یا 

 ای

 رس دادو جمله معروفش را به زبان آورد

: 



 - نقطه رس خط

وع کردن به  رسر
 

 با یا ن حرف همگ

خندیدن حتر سحر که تا چند دقیقه 

 پیش

احساس بدبختر رساپای وجودش و  

 گرفته

 بود.

ینش که ز با قیافه ملوس و شی   نازنی 

ین عضو این جمع بود دستانش  کوچکیر

 را در دست اشر جون گذاشت :

 - مامان جون پس یک شام سفارش میدیم

 ؟؟

 اشر با عشق به بهونه زندگیش نگایه



 انداخت

 -هر زمان تو بخوای عزیز من .

 -خب من االن گرسنمه.

 - دوستان منو رو بدید به من که االن

ز جانم ضعف میکنه .  نازنی 

ز گرفت : ه منو رو به طرف نازنی  ر  منی 

 - امشب رژیم بی رژیم هرچی دوست

 داری سفارش بده.

 در حال انتخاب غذا بودند سحر
 

 همگ

 بدون توجه به منو گفت :

پس )فیله  - من طبق معمول اسیر

 سوخاری(میخورم.

 مهتاب از روی منو غذاش رو سفارش



 داد وخودش و به سحر نزدیک تر کرد:

 - چی شده تو لیک .

 - صلهنمیدونم چرا دلم خییل گرفته حو 

 هیجی ندارم.

 - تو که شیطوبز و شلوغ بودنت تو جمع

؟!  غوغا میکنه االن چرا ساکتر

 برای لحظه ای سکوت کرد چی 

میتونست بگه مهتاب راست میگفت 

 همه

اون و همیشه شاد و شنگول دیده بودن 

 با

 یه لبخند عمیق که هیچوقت از رو لباش

 پاک نیم شد .



 - مهتاب از ماسگ که همیشه به چهر ه

نم خسته شدم دلم میخواد خودم  ز می 

 باشم

 ، خود حقیقیم.

ز انداخت دوست نداشت  رسش را پایی 

 دوستانش حلقه لرزان اشک رو تو

ز  .  چشماش ببییز

وع کردم به  غذا که آورده شد همه رسر

ه ر ز مهتاب و منی   خوردن سحر مابی 

ه با آرنج به دستش زد: ر  نشسته بود .منی 

 - طرف داره به جای غذا تو رو میخوره

 نموبز گلوش

ه نگایه کرد ،هنوز ر  با تعجب به منی 



 منظور ش و از این حرف نفهمیده بود

 که مهتاب ادامه داد:

 - از بس تو خودشه نمیدونه اطرافش چه

ه  خیی

 که بی 
 گیج از حرفای اونا با لحتز

د زیر لب گفت: ز  توش موج می 
 
 حوصلیک

 -چی میگید شما ؟!

هتاب اما سمج ادامه دادم :  

ی و به روبه رو   - بابا رست و باال بگی 

بز . ز  یه نگایه کتز یا نقدر گیج نمی 

 با حرف مهتاب دست از خوردن کشید و

 به رو به رو نگاه کردو گرفتار شد در

ه نگاهش  سیایه دو چشم که خی 



 میکردن لحظه ای مکث کرد تا شاید یا ن

نتچشمان سیاه از رو برن اما برق شیط  

در آن سیاهیا مثل برق ستاره در دل 

 شب

 سیاه سحر را مجبور کرد که دوباره

 خودش را به خوردن مشغول کند...

ز بود و مشغول  با یا نکه رسش پایی 

 خوردن اما سنگیتز نگاه فرد روبه رو

 اذیتش میکرد.

 - فرشته جون میشه جات و با من

 عوض کتز ؟

 فرشته متعجب پرسید :

ی شده ؟! ز  -چی 



 - یخوام پیش اشر جون بشینم کارشنه م

 دارم.

 و خ یل ی رسی    ع جاش رو با فرشته عوض

 کرد و دوباره به خوردن مشغول شد ،اما

همون ذره اشتهابی هم که داشت با 

 وجود

 اون دو چشم مزاحم از دست داد و

 مشغول بازی با غذا ش شد .

 با صدای مهتاب به خودش اومد :

 -پدر ظرف و درآوردی بیخیال غذا شو .

 ظرف غذا رو کنار گذاشت :

 -یک غذا تون تموم شد ؟!

 - همون موقع که تو، توفکر نجات



 کشتیهای غرق شدت بودی.

 خندیدن ، سحر
 

ه همگ ر  با یا ن حرف منی 

 کیم ناراحتر چاشتز صداش کرد و گفت

: 

خ یل ی بی معرفتید من و مسخره میکنید 

 -؟

خنده کشید فرشته دست از  :  

 -مسخره نه شوچز بود .

ز گذاشت ه دستهایش را روی می  ر  منی 

ز تر آورد و با صدای  ورسش را پایی 

 آرایم گفت :

یم حاال با این  - قرار بود عکس بگی 

ز   مزاحم که شش دونگ حواسش به می 



 ماست چکار کنیم ؟؟

 لحظه ای سکوت بینشون برقرار شد تا

 یا نکه اشر گفت :

 - نید و کادوهابی کهفهمیدم یکم دست بز 

قرار بدید به شایجان میدیم فعال به 

 سحر

 مثال تولد سحر جونه.

 همه لحظه ای به هم نگاه کردند ، و با

 تکان دادن رس موافقت خود را اعالم

 کردن.

 چشم هایش را گرد کرده وبا تعجب

 پرسید:

 -حاال چرا من ؟؟



ه پشت چشیم نازک کرد و گفت : ر  منی 

 -خب فعال مرکز توجه شما هستر .

 -مرکز توجه یک ؟؟

 اشر با آرنجش آرام به پهلویش زد:

ه به این  که االن نیم ساعته خی 
 - هموبز

ز داره نگات میکنه.  می 

 دلش میخواست برگردد و این آدم بیکار

ز   و ببینه اما با تغیی  مکابز که رس می 

 شام داده بود این کار یه نوع چراغ قرمز

د پس بدون توجه به محسوب یم ش

 پشت

 رس وارد بازی دوستان شد و با کیم

 شیطنت گفت:



 - ویل خ یل ی نامردید تولد بی کیک یک

 دیده آخه .

ز هم باطری  - کیک که هیچ، دوربی 

 نداره باید بریم بخریم .

 فرشته که تا ان لحظه رسش به پیامک

 دادن گرم بود، خندید و گفت :

 -چه شتی بشه امشب.

ه نگایه ر ز کرد ورو به منی  به دوربی   

 سحر و مهتاب گفت :

ید و بیاید  بچه ها رسی    ع برید باطری بگی 

 که زیاد نمیشه یا نجا نشست .

 .صندیل را عقب داده و آرام بلند شد

 بدون توجه به پشت رس و آن دو چشم



 سیاه دست در دست مهتاب از رستوران

ون زد ...  بی 

 هوا رسدتر شده بود ، خودش را آویزان

 بازوی مهتاب کرد و گفت :

 -هوا خ یل ی رسد شده.

 - خب حاال رسدی هوا رو بهونه نکن و 

 به من نچسب خوشم نمیاد .

 شیطنش گل کرده و زیر گوش مهتاب با

 لحتز کش دار گفت :

 -نیم شه آخه عاشقتم دیوونه.

 و با صدای بلند خندید .

 مهتاب پوزخندی زد :

 خوشم اومد ، داری کم کم از الکت



ون میایبی   .  

 با وارد شدن به مغازه حرف مهتاب را

 بی جواب گذاشت و چشمش به تنقالت

 داخل مغازه افتاد .

 عجیب دلش حوس خوردن چیپس کرد،

 اما ترجیح داد نخرد و مزه خوب غذا ی

د ، هرچند با وجود ز نیی  امشب را از بی 

ی از مزه غذا نفهمیده ز  آن نگاه مزاحم چی 

 بود .

لبخند تلجز زد و با یاد آوری آن لحظه  

 رسی به عالمت تاسف تکان داد .

 مهتاب به طرفش آمد :

 -خریدم بزن بریم.



 هنوز چند قدم از مغازه دور نشده بودن

 که صدای مردانه ای آنها را به ایستادان

 وا داشت :

 -خانوم ببخشید .

 مهتاب به عقب برگشت و با دیدن پرس

ز ظریقز به  داخل رستوران چی 

 ابروهایش داد:

 -بله

 پرس بدون نگایه به او با جساربر که در

 صدایش انداخته بود گفت :

 -با شما نبودم منظورم دوستتون بود .

مهتاب رو کرد به سحر که همچنان 

 پشت



 به هر دوی آنها ایستاده بود :

 -سحر جون آقا با شما کار دارن.

 سحر کالفه و عصتی بدون توجه به پرس

 رو به رویش دست مهتاب را کشید :

 - خوبیت نداره بیا بریم .

پرس با سماجت به طرفشان آمد و 

 نگاهش

 را مستقیم به چشمان نگران سحر

 دوخت:

خ یل ی مزاحمتون نیم شم لطفا فقط 

 - این

ید .  شماره رو بگی 

 و کاغذ کوچگ را به سمتش گرفت .



ز کاغذ تردید داشت . اما  برای گرفیر

ین اندیشید که اگر آن رالحظه ای به ا  

د، پرس دست از رسشان برنیم  نگی 

 دارد .

 بدون نگایه رسی    ع کاغذ را از دستش

 گرفت و با قدم هابی تند مهتاب را باخود

 به داخل رستوران برد .

 گرمای داخل رستوران که به صورتش

 خورد، نفس عمیقر کشید . نگایه به

 اطراف انداخت، نور کم سالن و آهنگ

که در حال پخش بود حس و مالییم  

 حال

 خوبی را به زوج های جوان داخل



ز   رستوران یم داد . به طرف می 

یکیش آنجا و ز  دوستانش رفت. حضور فی 

 حواسش جای دیگر بود . عکس ها که

 گرفته شد، دسته جمیع به طرف خانه

 مهتاب به راه افتادند.

 مهتاب دستش را در دست گرفت :

؟؟  -سحر خوبی

 نیم دانست چه پاسجز به نگرابز 

 دوستش بدهد. آیا واقعا خوب بود ؟؟

 اصال خوب بودن برای او مفهویم

 11 داشت ؟؟ دلش یک لحظه برای

سالگیش تنگ شد . جشن پایان 

ستان  دبی 



 ، خنده های مستانه اش ، نگاه های شاد

 و دل فریبش و از هم مهم تر آرامیسر که

 جابی در62 اکنو ن در سن
 
 سالیک

 زندگیش نداشت .

 دستش را روی دست مهتاب گذاشت و

د :  آرام فرسر

 -خوبم دوستم .

 و هردو تا رسیدن به خانه سکوت

 کردند....

در باز شد . خانوم شایجان با لبخندی  

 که

 صورت گردش را مهربان تر کرده بود

 به استقبالشان آمد .



 - بفرمایید . خ یل ی خییل خوش آمدید  .

 واردبعد از سالم و احوالیی 
 

ش همگ  

ل شدند. ز  میز

همیشه آمدن به این خانه را دوست 

 داشت

. 

 خانه ای که شامل یک خواب و یک

 سالن پذیدابی بود . از در که وارد حال

 یم شدی، رسویس حمام و دستشوبی در

 سمت چپ و اتاق خواب مهتاب سمت

 راست قرار داشت . انتهای حال شامل

خان ز هسالن پذیدابی نسبتا بزرگ و آشیی  

 جمع و جور و شیگ یم شد .



 مبل های سلطنتر کرم قهوه ای و پرده

 های حریر به همان رنگ زینت بخش

 سالن بود .

 به اتاق خواب رفت ،روی تخت دراز

 کشید .

 فارغ از رسو صدای دوستانش لحظه ای

 چشمانش را بست و به فکر فرو رفت .

 با صدای باز شدن در تکابز به خودش

 داد.

 مهتاب با لباسهای راحتر در چهار چوب

 یا ستاده بود :

 -خواب بودی؟

 روی تخت نشست ، دستر به موهای



 فرش کشید :

 -نه فقط چشمام بسته بود .

 -خوبه، بیا تو سالن اشر یم خواد بخونه.

 صدای زیبابی داشت ، هر وقت این
 اشر

جمع دوستانه برپا یم شد ،صدایش 

 محفل

ر عاشق صدایآنها را گرم یم کرد .سح  

 اشر بود ،مخصوصا وقتر آهنگ )بوی

 موهات زیر بارون( ستار را یم خواند.

 -بزار لباسم و عوض کنم، االن میام.

 مهتاب رفت . سحر بارابز سورمه ای

 رنگش را درآورد و شالش ،که روی

 گردنش افتاده بود باز نمود ، هر دو را



 روی جا لباش آویزان کرد ، در آینه

ه رس تا پایش انداخت ،قدی نگایه ب  

 ظاهرا مرتب بود .

 . در سالن همه مشغول صحبت بودند

مبل کنار مهتاب خایل بود ، آنجا .

 نشست

 اشر سه تارش را در دست مرتب کردو

 رسفه ای زد .

 -خب حاال چی بخونم؟؟

 هر یک آهنگ مورد عالقه اش را اعالم

 کرد .

 سحر بدون اظهار نظری ، به اشر چشم

 دوخته بود .



 نگاه غم آلودش دل اشر را لرزاند ،

ز دوست ش نازنی 
 سحر را همچون دخیر

 داشت و اصال تاب دیدن یا ن نگاه

ز را نداشت .  غمگی 

 - امشب فقط میخوام برای دل سحرم ،

 آهنگ بوی موهات و ...بخونم .

 بلند شد .
 

 صدای جیغ و دست همگ

 نگاهش جان گرفت و در دلش اینهمه

 مهربابز راستود .

رف اشر رفت ، آرام بوسه ای بربه ط  

 گونه اش زد و گفت :

 -ممنونم عزیزم.

 اشر لبخندی زد .



 مهتاب از سحر خواست تا رسجایش

 برگردد.

 همه منتظر خواندن آهنگ بودند .

 بوی موهات زیر بارون

 بوی گندم زار نمناک

ز ه زار خیس  بوی سیی

 بوی خیس تن خاک

 جاده های مهربوبز 

 رگای آبی دستات

بارون غروب غم ...  

دیگر هیجی نفهمید . چشمانش را بست 

 و

 به اشکهایش اجازه رسازیر شدن داد...



 با تکان خوردن شانه اش ، چشمهایش را

 گشود . دستش را روی صورتش کشید و

 گونه های خیسش را پاک کرد.

 مهتاب از باالی عینک نگایه به چشمان

 قرمز سحر انداخت :

! خیر ؟تو چرا امشب اینهمه داغوبز د - 

 بدون توجه به حرف مهتاب ، بلند شد و

ز صورتش به دستشوبی رفت  برای شسیر

. 

 شی  آب را باز کرد و مشتر آب به

 صورتش زد ، خنگ آب برایش دلچسب

 بود . لحظه ای در آینه چشمش به

 صورت خیسش افتاد .چشمان متورم و



 نوک بیتز قرمزش زیادی به چشم یم

 آمد . چندمشت دیگر پر آب کرد و به

ی نداشت .بی خیال  صورت زد اما تاثی 

 شد ،شی  آب را بست و با دستمال

 صورتش را خشک کرد .

 از دستشوبی خارج شد و اینبار کنار اشر 

 نشست.

 که به خاطرش خوانده
 

 قدر دان از آهنگ

 بود، صورتش را نزدیک گوش اشر 

 برد و خییل آرام گفت :

مدوستت دار  . - 

 اشر کامل به طرفش برگشت ، به

ه شد ، چقدر این  چشمان زیبایش خی 



 دخیر با قلب مهربانش را دوست داشت .

 دستش را باال برد و با نوک انگشتانش

 گونه های برجسته سحر را نوازش کرد :

!  - چرا دلت گرفته عزیز دل ؟

 رسش را روی شانه اشر و دستانش را

 دور بازویش حلقه کرد :

وناشر ج . - 

 اشر سیع کرد تمام محبتش را چاشتز 

صدایش کند تا دل دخیر جوان به درد 

 دل

 کردن رضایت دهد .

 -جان دلم .

 برایش سخت بود حرف زدن از دردهابی 



 که برای بقیه عادی به نظر یم رسید،

 اما جان اورا به لب رسانده بودند .

 من اینجوری شد ؟؟
 

 -چرا زندیک

کش بگوی دتاچه یم توانست به دخیر  

 آرامش کند جز اینکه:

 -همه چی درست میشه یکم تحمل کن .

 دلش بی قرار تر از این بود که با این

 حرف ها آرام شود . شاید یک عشق یم

ی که مدت ز  توانست او را آرام کند ، چی 

 ها در زندگیش وجود نداشت و محال

اییط که گریبانش را گرفته بود  بود با رسر

ز شود .  ، رس راهش سیی

 صدای مهتاب اورا به خودش آورد:



 -سحر جون بیا تو اتاق کارت دارم .

 دست اشر را آرام فشار داد :

ز درست یم شه.  همه چی 
 

 -راست یم یک

 - پس دیگه غصه نخور و به خدا توکل

ز مهتاب چیکارت  کن حاال هم برو ببی 

 داره .

 بلند شد از اشر فاصله گرفت و به طرف

ندیلاتاق خواب رفت . مهتاب روی ص  

 نشسته بود و با سوهان ناخن های

 کوتاهش را مرتب یم کرد . دو سایل

ین  یم شد که رفیق روز های تلخ و شی 

 هم بودند . اما صمیمیت بینشان را

 هرکس یم دید باور دوسال دوست بودن



 کیم سخت یم شد .

 -در خدمتم کاری داشتر ؟؟

ز آرایشش گذاشت و  سوهان را روی می 

مچ دستش بازکش مویش را از دور   

 کرد و موهایش را بست :

ز   - حاال چرا رسپا ایستادی ، بیا بشی 

 دیگه.

 به طرف تخت رفت و نشست :

ی شده ؟؟ ز  -جانم چی 

میگم سحر این پرسه خ یل ی تو نخت 

 -بود

. 

 برای لحظه ای حافظه کوتاه مدتش را



 از دست داد و با تعجب پرسید :

 -کدوم پرسه ؟!

 - وا چرا گیج یم زبز امشب ؟! همون

 پرسه که شماره داد .

 و بی توجه به حالت سحر ادامه داد:

 - وای وقتر آهنگ تولدت مبارک و 

 خوندیم قیافش حسابی دیدبز بود . توام

 که انگار نه انگار .

 از روی صندیل بلند شد و کنار سحر

 نشست کنجکاو پرسید :

 -راستر شمارش کو ؟

ر از این بود کهسحر بی حوصله ت  

 حرفهای مهتاب برایش جذابیتر داشته



ار بود و با ز  باشد، از جنس مخالف بی 

ایط فعیل هم که داشت سیع میکرد  رسر

 به

 طور کامل از آنها دوری کند :

 -شمارش و میخوای چیکار کتز ؟؟

 - واسه رفع کنجکاوی البته تو یم توبز 

 فضویل . جان سحر چیکار کردی
 

 بگ

 ؟؟

باروبز  توی جیب ... - 

هنوز حرفش تموم نشده بود که مهتاب 

 به

 طرف رخت آویز رفت و از توی جیب

 بارابز سحر کاغذ مچاله شده ای را



ون آورد :  بی 

 -حاال چرا مچالش کردی ؟

 سحر بی اعتنا روی تخت دراز کشید

 دست راستش را روی پیشابز گذاشت و

ه شد .  به سقف خی 

 مهتاب کنارش نشست کاغذ را باز کرد با

دیدن شماره با آرنج دستش به کتف 

 سحر

 زد :

 وای سحر همشهری نیست پیش شماره

- 

 اش مال شماله.

 -خب که چی ؟



 - یم شه یکم بری اون طرف تر که منم

 دراز بکشم تا برات بگم که یعتز چی ؟؟

 کیم جابه جا شد ، اینبار به پهلوی

تش را زیرراست دراز کشید و دس  

 رسش گذاشت :

 -خب یم فرمودید .

 مهتاب دراز کشید و گفت :

؟  -سحر تو تا یک یم خوای تنها باشر

 متعجب از سوال مهتاب به فکر فرو

 رفت.

 -نمیخوای جواب بدی ؟

 چه جوابی یم توانست بدهد ، مگر کیس

 هم پیدا یم شد که دلش تنهابی بخواهد ،



ایط، انسان را محکوم به  اما گایه رسر

 تنها بودن یم کرد و این دقیقا حکم سحر

ی که روزی رس شار از  هم بود . دخیر

 بدنبال رسنوشت رفت اما
 

 حس زندیک

 روزگار برایش بد رقم خوردو حاال با

 قلتی پر درد هیچ امیدی به آینده نداشت

... 

 - مهتاب تو چرا این حرف و یم زبز ؟

 به نظرت من آدم تنها موندنم ؟

ر رسش گذاشت ومهتاب دستش را زی  

ه شد.  به چهره دوست داشتتز سحر خی 

ز و میگم ، تو که نمیتوبز   - خب منم همی 

 تا ابد به خاطر یه اشتباه تنها بموبز . بیا



 و با این پرسه یه تماش بگی  خدا رو چه

 دیدی .

 پیشنهاد عجیب مهتاب یک لحظه

 نفسش را در سینه حبس کرد ، واقعا

مهتاب امشب دیوانه شده بود . از جا 

 بلند

 شد . پرده یاش رنگ اتاق مهتاب را

 کنار زد و از پشت پنجره به سیایه شب

 چشم دوخت .آسمان ابری و خایل از

 ستاره دلش را لرزاند . قطره اشگ که

ل کرده بود، رایه ز  گوشه چشمانش میز

 برای گریز پیدا کرد .

 - یکسحر چی شد تورو ؟ بابا حاال هر  



 ندونه فکر میکنه آدم کشتر و فردا

ز  .  میخوان اعدامت کیز

سحر لبه تخت، پشت به مهتاب 

 نشست و

 فقط گردنش را کیم به سمت او کج

 کرد .

 آخه این پیشنهاد بود تو دادی ؟ مثال من

- 

 تماس گرفتم، یه مدتم دوست شدیم ، از

ون اومدم ، آخرش چی ؟  تنهابی هم بی 

ردی ؟ اصالاصال تو به آخرش فکر ک  

ایطم و براش  من چطوری خودم و رسر

 توصیف کنم ؟ اونوقت طرف چه فکری



 درباره من میکنه ؟

 مهتاب بلند شد ، چهار زانو نشست و

 روی تخت به دنبال کاغذ گشت . کاغذ

 مچاله شده را که پیدا کردرو به سحر

 گرفت :

 - خنگ، اوال این همدابز نیست . دوما 

 دل یل ی نداره تو همه چی 
 

رو براش بگ  

 که از تنهابی در بیای
ز  عزیز من ، همی 

 و بتوبز به زندگیت رسو سامابز بدی

 عایل یم شه .

 - مهتاب بس کن تو رو خدا ، من خودم

 کم گرفتارم ، اینم بشه قوز باال قوز.

 مهتاب از پشت رس دستش را دور گردن



 سحر انداخت و صورتش را به طرف

 خودش چرخاند :

 -سحر بخدا دلم روشنه به این دوستر  .

 دستهای مهتاب را پس زد ، بلند شد

 ودرست روبه رویش یا ستاد و با لحتز 

 که عصبانیت در آن موج یم زد گفت :

 بس کن مهتاب ، خستم یم فهیم . هیچ

- 

 کس نیم تونه حال بد من و خوب کنه

 بجز خدا ..

 مهتاب کش و قوس به بدنش داد و بی 

نیت دوستش گفتتوجه به عصبا :  

 - سحر من این دوستر رو جوش یم دم



 چه بخوای چه نخوای . تازه شاید فرچی 

 شد و منم با دوستش دوست شدم .

 وقتر چشمان گرد شده سحر را دید بلند

 خندید .

ون ز تو دیوانه ای از اتاق بی 
 سحر با گفیر

 رفت وبرای نوشیدن یل وابز آب رایه

خانه شد . در سالن خانوم شای ز جانآشیی  

 رختخواب ها را ردیف انداخته بود و هر

 . کس رس جایش آماده خوابیدن یم شد

 سحر لیوان آبی برای خودش ریخت و

 یک نفس همه اش را رس کشید .

 یل وان را شست و رس جایش گذاشت .

 - سحر جان ، رختخوابت و تو اتاق



 مهتاب بزارم ؟

 -االن خودم میام ، زحمت نکشید .

ه و اشر  : ر   گفتروبه منی 

ز زود خوابیدن؟  - چقدر فرشته و نازنی 

ه به ساعت دیواری اشاره کرد : ر  منی 

!  به نظرت زوده عزیزم؟16 ساعت

 خندید :

16 وای یک  - شد ؟! پس شب بخی  و 

 خوابای خوب ببینید .

ش را  هر دو همزمان جواب شب بخی 

 دادند.

 به طرف اتاق رفت .خانوم شایجان

 جایش را انداخته بود . تشکری کرد و به



 مهتاب که روی تخت دراز کشیده بود،

 نگایه انداخت.

 مهتاب پتو را تا شانه هایش باال کشیده

 بود، کش موهایش را باز کرده و زیر

 چشیم به سحر نگاه یم کرد ، مشکوک

 به نظر یم رسید ، این را یم شد از

 خنده ای که سیع در پنهان کردنش

، فهمیدداشت  .  

 چرا غ را خاموش کرد . کیفش را

 نزدیک رختخوابش گذاشت و به زیر

 پتو رفت . چند بار جابجا شد اما خوابش

 نیم آمد .

 مهتاب آرام صدایش زد . با لحن گله مند



 گفت :

 -باز چی شده ؟

 -من یه کاری کردم .

 -باز چه دسته گیل به آب دادی ؟

 مهتاب پتو را کنار زد و چهار زانو

وی تخت نشستر  :  

 -نیم خوای گوشیت و چک کتز ؟

 ته دلش لرزید ، انگار سطل آبی را روی

ز شد و در ز ،رسی    ع نیم خی   رسش ریخیر

 دل دعا، دعا یم کرد مهتاب کار

 خطابی نکرده باشد .در کیفش به دنبال

 گوشیش گشت ،تمرکزش را از دست

 داده بود . تمام محتویات کیفش را خایل



 کرد تا باالخره گوشر را پیدا کرد ،

 رسی    ع رساغ پوشه پیامهایش رفت ،

 پیامهای ارسال شده را باز کرد و با دیدن

 . شماره نا آشنا ، آه از نهادش بلند شد

 گوشر را به گوشه ای پرتاب کرد و

ز دستانش گرفت . دلش  صورتش را بی 

ه دیوانه با  از مهتاب گرفت . دخیر

؟ حاال باید خودش چه فکری کرده بود   

 چکار یم کرد ؟

 -سحر خوبی ؟

 در بدترین زمان ، بدترین سوال را

 پرسیده بود .

 چشمهایش از عصبانیت قرمز شده و



 شقیقه هایش از درد در حال انفجار بود

 ند . انگشتانش را به داخل موهایش

 هدایت کرد . دلش یم خواست تمام

 موهایش را از ریشه بکند .

ند شد . مهتابنفس عمیقر کشید و بل  

 پاهایش را در آغوش کشیده بود و منتظر

 عکس العمل او

 بود .

 -چرا اینکار و کردی ؟

 مهتاب رسش را کیم کج کرد و مظلوم

 گفت :

 -بخدا فقط دلم یم خواد کمکت کنم .

 کنار مهتاب نشست عصبانیتش مهار



 نشدبز بود ...

 کالفه و رسدرگم رو به مهتاب گفت :

 - رابطه ها برای منتو فکر نکردی یا ن 

خ یل ی دیر شده . مگه من دخیر 

ستانیم  دبی 

 ؟ مهتاب بخدا اصال توقع این کار و ازت

 نداشتم . پیش خودت چی فکر کردی ؟

 نداشت بگوید
ز
 . بیشیر از این حرف

 مهتاب کار خودش را کرده بود و

 رسزنش دیگر فایده ای نداشت .

 از روی تخت بلند شد. مهتاب دستش را

 گرفت ، اصال دلش نیم خواست سحر

 
ز
ز ببیند ، باید حرف  را تا این حد غمگی 



 یم زد تا اورا آرام کند :

 - سحر اینقدر سخت نگی  ، من پیامو 

 فرستادم ، فردا هم اگه زنگ زد خودم

 جوابش و یم دم و یم گم اشتباه شده ،

 ببخشید .

ون کشید .  دستش را از دست مهتاب بی 

به تلجز   امشبش هم مثل هرشب .

 گذشت

 رس جایش دراز کشید ، دستانش را زیر

ه شد .  رسش گذاشت و به سقف خی 

 از مهتاب عصبابز بود، اما به خودش که

 نمیتوانست دروغ بگوید ، دلش یک

 همراه یم خواست ، یک نفر که دوست



 داشتنش ناب و خالص باشد ، کیس که

د و از این مرداب نجات  دستش را بگی 

تاب ، افکارش را پسدهد. با صدای مه  

 زد :

 -بگو ، دارم گوش یم دم.

 - سحر من کاری که گفتم صبح انجام یم

 دم ویل توهم تاصبح به حرف های من

 خوب فکر کن ، این پرس همشهری ما

نیست ، یم تونه کیس مناستی برات 

 باشه

 ، اصال اگه دیدی حس خوبی بهش نداری

 تمومش کن . حاال هم من بخوابم که

اره داغون یم شه . شب بخی  چشمام د .  



 . هیچ جوابی به شب بخی  مهتاب نداد

 چشمهایش را بست و سیع کرد تا بخوابد

. 

 با صدای بهم خوردن استکان ها چشم

 هایش را باز کرد . نور آفتاب مستقیم به

 صورتش تابیده بود، به پهلو دراز کشید

 و دوباره چشمهایش را بست ، هنوز از

تا نیمه های شب خواب سی  نشده بود ،  

 با افکاری داغون دست و پنجه نرم

 کرده و حاال دلش ساعتر دیگر خواب

 یم خواست .

 با صدای پیامک گوشر اش دوباره چشم

 گشود، به ندرت پیش یم آمد کیس اول



 صبح به او پیام بدهد . با دست دنبال

 گوشر گشت ، زیر متکایش بود ،

 برداشت و پیام را باز کرد .

 نگاه متعجبش را به صفحه موبایل دو

 خت ، همان شماره ناشناس بود ، حیس

 زیر پوستش را قلقلک یم داد . رس

 برگرداند و به مهتاب که هنوز غرق در

 خواب بود ، نگاه کرد .کاش بیدار بود تا

 با حرف هایش او را مجاب به جواب

 دادن یم کرد . بی حوصله گوشر را

از چشم گوشه ای پرتاب کرد . خواب  

 هایش گریزان شد ، ترجیح داد بلند شود

ی فکر نکند . رختخوابش را ز  و به چی 



 مرتب جمع کرد و درون جا رختخوابی 

 گذاشت .

 موهایش را شانه زد و با موبند صوربر 

اش ، محکم پشت رسش بست و به 

 قصد

ز دست و صورت از اتاق خارج شد  شسیر

. 

 در رسویس بهداشتر را که بست صدای

بلند شد مهتاب .  

 - سحر بدو که گوشیت داغون شد از 

 بس زنگ خورد .

 رسی    ع به اتاق رفت و گوشر را برداشت

 تماس ناموفق داشت ، رمز گوشر 5 ،



 را زد و باز هم شماره ناشناس بود که

 روی صفحه خودنمابی میکرد.

 واقعا برایش عجیب بود در این زمانه

 کیس بایک نگاه ، برای برقراری یک

ن همه سماجت به خرج دهدرابطه ،ای .  

 مهتاب با چشمان نیمه باز و صدابی 

 خواب آلود پرسید :

 -کیه اول صبح ؟

 
ز
 روی تخت نشست و بی هیچ حرف

 گوشر را سمتش گرفت .

 مهتاب با دیدن شماره لبخندی زد :

 - بخدا فکر نیم کردم اینهمه سماجت

 داشته باشه.



 بزند که گوشر در دستش
ز
 خواست حرف

 لرزید و صدای زنگش بلند شد .

 هردو به گوشر نگاه کردند وباز هم

 شماره ناشناس....

 برای لحظابر فقط به صفحه گوشر زل

 زد. نیم دانست چکار باید بکند ؟ بال

 تکلیف به مهتاب نگایه انداخت . او هم

 سکوت کرده بود ، انگار یم خواست

 تصمیم آخر را بر عهده خودش بگذارد.

ای برقراری رابطه ایمردد بود ، بر   

ز نبود ،  که به آینده اش اصال خوش بی 

ایط فعیل هم رضایتر نداشت .  اما از رسر

ز   با دو دیل دستش را روی دکمه سیی



 فشار داد ، گوشر را به گوشش چسباندو

 با لحتز آرام جواب داد:

 -الو .

 صدای مرد جوان بیش از اندازه شاد و

 رس زنده بود :

خی  سالم ، صبح جمعتون ب . - 

 - سالم ، صبح شما هم بخی   .

 حرف دیگری به ذهنش نیم رسید ،

 سکوت کرد.

 - صبح که پیامتون و دیدم باورم نیم

ی دیشب  شد، آخه با اون سخت گی 

 فکر

 نیم کردم پیام بدید . از صبح چند بار



تماس گرفتم ، جواب که ندادید، داشتم 

 نا

 امید یم شدم .

ز نداشت،  برای گفیر
ز
 سکوت کرد .حرف

 نیم دانست خودش را رسزنش کند یا

 مهتاب را . انگار سکوتش زیاد طوالبز 

 شده بود که مخاطبش پرسید :

 -حالتون خوبه ؟ بد موقع زنگ زدم؟

 جواب داد:
 

 با دست پاچگ

 -نه ، خوبم .

 - خب خدا رو شکر . راستر تولد تون

 مبارک .

 شگفت زده پرسید:



! ؟تولدم  - 

 آرنج مهتاب که به پهلویش خورد، آهش

 بلند شد و تازه یاد آن تولد کذابی افتاد .

 -آه بله، ممنون .

ایط خوبی برای
 - فکر یم کنم رسر

 صحبت کردن ندارید . فقط اگه خودتون

 کنید، بعدا مزاحم یم شم .
ز
 و معرف

 مانده بود چه بگوید . آنقدر رسدرگم بود

و که تمرکزی روی حرفهایش نداشت  

ز سحر هستم، اکتفا کرد .  فقط به گفیر

 - خوشبختم ، حمید هستم . دیگه

 مزاحمتون نیم شم و در یک فرصت

م . فعال  بهیر باهاتون تماس یم گی 



 خداحافظ.

خ یل ی آرام خدا حافیطز کرد و دکمه 

 قطع

 تماس را زد . گوشر را روی تخت رها

 کرد و نفس عمیقر کشید . مهتاب که تا

کنارش نشسته بود  آن لحظه بی صدا   

 گفت:

 - دوتا کلمه حرف زدی صدبار رسخ و 

 سفید شدی ، حاال خوبه چهارتا کلمه

 درست حسابی هم نگفتر  .

ز درست و غلط  دلش آشوب بود ،بی 

 بودن

 کارش مانده بود ، عقلش به جابی نیم



 روحش خسته از
ز
 رسید ، از طرف

 نامالیمتر های زمانه، کیس را یم

 خواست تا با او به آرامش برسد و از

ایطش طوری نبود که بتواند  رسر
ز
 طرف

 کیس را وارد زندگیش کند.

 با تلنگر مهتاب به خودش آمد .

 -کجابی دخیر ؟

 نفس عمیقر کشید و لبخند مالییم زد :

 -یا نجا کنار تو .

 مهتاب کنجکاو پرسید :

 -حاال بگو چی گفت ؟

دشانه ای باال انداخت و بلند ش :  

 - هیجی فقط اسمش . یم توبز حمید 



 صداش کتز  .

ون رفت ....  و بدون مکتی از اتاق بی 

 غروب بود که خانه مهتاب را به قصد

 خانه خودشان ترک کرد . هوای دلگی  

تر ز ، در این غروب جمعه ،دلگی   پایی 

وع به بارش کرده و  شده بود. آسمان رسر

 باد مالییم هم یم وزید . از خانه مهتاب

انه خودشان فاصله زیادی نبودتا خ  . 

 قدمهایش را بلندتر برداشت تا قبل از

 شدید شدن باران به خانه برسد .

 گوشر در جیبش لرزید . با فکر اینکه

 حتما مادرش نگران شده ، بدون نگاه به

 شماره پاسخ داد :



 -بفرمایید .

 صدای پر خشم مرد ،پای تلفن رعشه بر

 اندامش انداخت.

 -کجابی لعنتر ؟؟....

 دستانش بی اختیار لرزید و تپش قلبش

شدت گرفت.نفس در سینه اش حبس 

 . شد

ار بود ز  . چقدر از صاحب این صدا بی 

 بدون دادن جوابی دکمه قطع تماس را زد

 گوشر را سمت جیبش برد که دوباره .

 صدای زنگش بلند شد، اینبار گوشر را

 خاموش کرد و داخل جیب بارابز اش

. نفس حبس شده اش را رها  گذاشت 



 کرد

 ، رسش را رو به آسمان گرفت و زیر

 لب زمزمه کرد :

 - خدایا خسته شدم ، پس یک یا ن کابوس

 لعنتر تموم یم شه.

 دانه های ریز باران صورتش را خیس

 کردند . دستش را روی صورتش کشید و

 با قدمهابی تند به سمت خانه رفت . ...

ه بودکوچه در سکوبر رسد فرو رفت  . 

 کلید داشت ،اما ترجیح داد ،زنگ

بزند.دستش را روی آیفون گذاشت و 

 آرام

 فشار داد. در زود باز شد و وارد حیاط



ه نگاه کرد  .گشت. لحظه ای به خانه خی 

 خانه دوبلکس با نمای قدییم وحیاط

 دلبازی که به همت پدر همچنان پر بود

 از گل ، درخت و حوض کوچک آبی 

 که فقط عید
 

ها پر از آب یمرنگ  

 شد.خانه شان، از آن خانه هابی بودکه

 امروزه جای خود را به آپارتمان های

 رس به فلک کشیده داده اند . پایش را

 روی برگ های ریخته شده گذاشت و

 مسافت نه چندان طوالبز حیاط را رسی    ع

 یط کرد . مادرش طبق معمول کنار در

 ورودی منتظرش بود . لبخند را مهمان

ه اش کرد و با گریم سالم دادچهر  .  



 - سالم ، خیس شدی . زود لباست و 

 دربیار تا رسما نخوردی .

 . نگرابز های مادرش را دوست داشت

 واقعا جنس محبتش خاص بود ، از آن

 محبت هابی که هیچ کجا مانندش پیدا

 نیم شد .

 با چشم به دنبال پدر گشت . گوبی جز

 مادرش کیس در خانه نبود . به دنبال

خانه شد : ز  مادر وارد آشیی

 -پس آقاجون کجاست ؟

 مادر همانطور که زیر شعله غذا را کم

 یم کرد گفت :

 - رفته نون بخره تا تو لباست و عوض



 کتز اونم میاد .

 به طرف پله ها رفت
ز
 . بی هیچ حرف

 اتاقش طبقه دوم بود .کال خانه شان

خانه ز  تشکیل یم شد از یک سالن و آشیی

ز و سه خ واب در باال ، رسویسدر پایی   

ز بود .  بهداشتر و حمام هم پایی 

 خانه کوچک اما با صفا...

 لباسهایش را با یک دست لباس راحتر 

 عوض کرد . روی تختش دراز کشید . و

 بی 
 

 با خود اندیشید واقعا چقدر زندیک

ه ای دارد . روز و شب هایش ز  انگی 

 همه تکرار ی ، دلش پر درد و نگاهش

 همیشه بارابز  ...



 صدای بسته شدن در نوید آمدن پدر را

 یم داد . امشب هم باید بد اخیم های

 پدر را تحمل یم کرد . پدر شدید با شب

ون ماندن هایش مشکل داشت و روز  بی 

بعد که یم آمد اخمهایش درهم بود .  

 کش

ز رفت  . و قوس به بدنش داد و پایی 

 سالیم کرد .

 مادر به رویش لبخند زد و پدرش بدون

کردن رس جوابش را داد . همیشهبلند    

 همینطور بود تمام عصبانیتش را با بی 

 تفاوبر هایش نشان یم داد . سحر به

 طرفش رفت دستهایش را از پشت، دور



 گردنش انداخت و پرسید :

 -آقاجون بداخالق من چطوره؟

 پدر زیادی دلگی  بود:

 -تو خوش باشر منم خوشم .

کش  راست یم گفت . دلش بند دل دخیر

 بود و جانش برای این ته تغاری خانه

فت.  می 

سحر هم عاشقانه پدرش را دوست 

 داشت

 تحمل .

ز پدر برایش سخت بود  دیدن نگاه غمگی 

 اما گایه احتیاج داشت در جمیع باشد

 که لحظه ای



 دل طوفان زده اش را آرام کند . بوسه

 ای به موهای کم پشت پدر زد و حلقه

. رددستانش را از گردن پدر باز ک  

ز خانه رو به  مادر برای تغیی  جو سنگی 

 سحر گفت :

 -فردا رس کار یم ری یا دانشگاه داری ؟

 سیتی را از ظرف میوه برداشت و گازی

 زد :

11 صبح یم رم رس کار ساعت  - کالس

 عرص5 دارم تا  .

 -پس نهار نیستر ؟؟

م دانشگاه همون  - نه ، از رس کار می 

ی یم خورم. ز  جا یه چی 



کوت کرده بود . زیرپدر همچنان س  

 چشیم به چهره شکسته و پی  پدر نگاه

 کردو در دل خودش را لعنت کرد که

 مسبب این همه غم شده بود ....

وع کالسش وقت داشت  نیم ساعت تا رسر

ها ی بازی را به بچه ها داد  رسی    ع خمی 

 و از کالس خارج شد . فرشته مشغول

 مرتب کردن پرونده بچه ها بود:

 - . فرشته جان ، من دیرم شد، باید برم

 مواظب بچه ها باش .

فرشته نگایه به ساعت انداخت و   :

 گفت

 -برو خیالت راحت.



 کیفش را روی دوشش انداخت ،مقابل

 آیینه یا ستاد ،مقنعه اش را مرتب کرد وبا

ز خداحافظ ،از مهد کودک خارج  گفیر

 شد

ه . ر  دو سایل بود که در مهد کودک ، منی 

به کار شده و رابطه دوستر اشمشغول   

 با آنها شکل گرفته بود. دنیای بچه ها را

 دوست داشت و از بودن با آنها لذت یم

 برد . دنیابی که دروغ و فریب درآن

 جابی نداشت .

ز تاکیس شد و آدرس را داد  . سوار اولی 

وع کرده بود و  امروز را خوب رسر

 دوست داشت تا آخر روز همانطور



هوا همچنان ابری بود خوب پیش برود .   

ز را  و باران نم نم یم بارید .شیشه ماشی 

ز کشیدو مشامش را پر کرد ،از بوی  پایی 

 خاک باران خورده . پدرش همیشه یم

گفت" چون انسان ها از خاک آفریده 

 شده

 اند، این عطر به مذاقشان خوش یم یآ د

 درست وغلط بودنش را نیم دانست، ".

خاک باران ویل همیشه از استشمام بوی  

 خورده لذت یم برد .

 . نزدیک دانشگاه از تاکیس پیاده شد

مسافت کوتایه پیاده رفت ، تا به 

 دانشگاه



 رسید .

 اول هفته بود و طبق معمول دانشگاه

 شلوغ .

 در لحظه اول چشمش به الهام و طاهره

 افتاد، که با صدای بلند مشغول خندیدن

 . بودند. به طرفشان رفت و سالم کرد

دو با لبخند پاسخش را دادند . برایهر   

 فهمیدن دلیل خنده آنها کنجکاوی نکرد

 ،چون دوستان شلوغ و آتشپاره اش را

 یم شناخت .ساعتش را چک کرد و

 پرسید :

 - کالس تشکیل نیم شه ؟

 الهام کوله پشتر اش را روی دوشش



 انداخت :

ان نیومده .خدا کنه  - هنوز استاد رنجیی

 نیاد برم باشگاه.

 طاهره خندید و گفت :

 -هندبالم شد ورزش.

 الهام مربی هندبال بود . خ یل ی سال یم

شد که در رشته هندبال فعالیت داشت 

 و

 با عالقه این رشته را دنبال یم کرد .

 کیم دلخوری چاشتز صدایش کرد:

 -بهیر از خوردن و خوابیدنه ...

 با صدای ژاله ، هر سه نگاهشان به در

شد ورودی سالن کشیده .  



وع شد  .  - بیاین کالس رسر

 ابروهای الهام به هم گره خورد و

 طاهره خنده کنان گفت :

 -هندبال بی هندبال.

 هر سه رایه کالس شدند.کالس در

 طبقه دوم تشکیل یم شد .

 . روی صندیل های ردیف اول نشستند

ون آورد و مشغول  جزوه مرتبط را بی 

 پیدا کردن خودکار در کیفش بود ، که

. پیامک گوشر اش بلند شدصدای   

 رسی    ع پیام را باز کرد :

 - سالم وقت بخی  . یم توبز صحبت

 کتز ؟



نه وقتش را داشت نه تما یل ی به 

 صحبت

 کردن .

 گوشر را روی سکوت گذاشت و به

داخل کیفش انداخت و با آمدن استاد 

 تمام

 حواسش را معطوف به مطالب کرد...

 خسته بود و دلش چابی گرم میخواست ،

 رو به دوستانش که گرم صحبت بودند،

 گفت :

 -کیس چابی یم خوره ؟

 هر دو رسی به عالمت بله تکان دادند .

 سحر کیفش را از روی صندیل برداشت



 و گفت :

 -پس پیش به سوی بوفه .

ز یم آمدند با استاد  از پله ها که پایی 

 تهایم برخورد کردند .

 استاد جوابز با قدی متوسط و هیکیل پر

نک طتی اش مانع از دیدن چشمکه عی  

 های همیشه خندانش بود .

 سالیم کردند و استاد با لحن گرم

 پاسخشان را داد و پرسید :

 -اوضاع کالس ها خوبه؟؟

 از دوستانش جواب :
 

الهام به نمایندیک

 داد

 -بله ، همه چی خوب و ایده آله.



ز خدارو شکر از کنارشان  استاد با گفیر

 گذشت .

ر بوفه نشستندروی صندیل های کنا . 

 سحر پرسید :

 فقط چابی یم خورید ؟

 الهام بیسکویت "های بای" کوچگ از

ون آورد و گفت :  کوله اش بی 

 - من با این بیسکویت و چای ضیافت

 نهارم برپاست .

 -من هم فقط چابی یم خورم .

 به خانوم رحمابز سالم کرد و سفارش

 سه چابی داد .

م خوبی ؟
 - سالم دخیر



خدارو شکر . درد پاهاتون آروم شده 

 -؟؟

 - ای بد نیست یم گذره . بفرما اینم سه

 تا چابی لب پر ،لب دوز ،لب سوز.

 به لحن زیبای خانوم رحمابز لبخندی زد

 تشکری کرد و به سوی صندیل .

 دوستانش رفت...

 نزدیگ های ساعت پنج بود که استاد با

ز خسته نباشید، کالس را ترک کرد.  گفیر

قعا خسته بود و گرسنه . جزوه راوا  

ون  داخل کیفش گذاشت و گوشر را بی 

 آورد .

چند تماس نا موفق و دو پیام داشت. 



 اول

 تماس ها را چک کرد .

 مادرش، مهتاب و آن شماره ناشناس

 چندین بار تماس گرفته بودند.

 صندق پیام هایش ر ا باز کرد . اول پیام

 مهتاب را خواند .

 - حاچی مکه ؟ اصال کجا رفتر ,حاچی 

 به من و کنجکاوی من فکر کردی ؟ هر

 وقت پیام و دیدی زنگ بزن کارت دارم

 نامرد .

 دقیقا یم توانست قیافه مهتاب را هنگام

 تایپ یا ن پیام ، تصور کند .

 پیام بعدی باز هم از طرف ناشناس بود .



 - . نگران شدم . چرا جواب نیم دید

 حالتون خوبه؟

. پوز خندی زد. یک بانگرانش شده بود   

 یا ن فرد آنقدر صمییم شده بود که

 خودش خیی نداشت . بی توجه به پیامها

 گوشر را از روی سکوت خارج کرد و

داخل کیفش انداخت . الهام به طرفش 

 آمد

: 

ون اومدن داری ؟؟  -حال بی 

 واقعا خسته بود و بی حال ،اصال توان

 قدم زدن و گردش نداشت .رسش را بلند

 کرد و به دوستان منتظرش نگایه



 انداخت:

 -نه ، خ یل ی خسته ام ,

 -اویک پس ما رفتیم کاری نداری ؟

 -نه، خداحافظ.

 -خداحافظ.

 از دانشگاه خارج شد . باران قطع شده

وع به  بود اما باد با تمام شدتش رسر

 وزیدن کرده بود . برگ های رنگارنگ

ی با وزش باد به رقص درآمده ز  پایی 

لحظه ای به این رقص اجباریبودند .   

چشم دوخت وبا خود اندیشید که آیا 

 برگ

 ها هم از رسنوشت خود شکوه یم



 کنند....

، رشته افکارش را  صدای زنگ گوشر

 پاره کرد.

 گوشر را از کیفش خارج کرد و با دیدن

 شماره آه از نهادش بلند شد . حتر دیدن

 شماره اش حس نفرت را در وجودش

 زنده یم کرد.

عمیقر کشید . باید جواب دندان نفس  

 شکتز به او یم داد، هر چقدر سکوت

 یم کرد، اوضاع بدتر یم شد . تمام

 عصبانیتش را در صدایش ریخت و دکمه

 اتصال را زد...

 با صدابی که خشم به وضوح در آن



 خودنمابی یم کرد پاسخ داد:

 -بله.

 -کجابی ؟

 همیشه همینطور طلبکارانه صحبت یم

 کرد.با یادآوری آن روزها دلش آشوب

 شد . صدایش را بلند کرد و با عصبانیت

 گفت:

 - به تو مربوط نیست من کجام ، چی کار 

 یم کنم ؟ چی یم خوای از جونم ؟خسته

 شدم ،تا یک باید سایه شومت رو زندگیم

 باشه . به روز سیاه نشوندیم برات بس

 نیست.

ی ؟  دیگه چی ازم مونده که بگی 



ا به خودش مسلط بود ، خ یل ی مرد ام

 آرام

 گفت :

 -باید ببینمت .

 - اما من اصال دلم نیم خواد ببینمت

 دست از رس من و زندگیم بردار . چه.

 بدی در حقت کردم ؟ چرا دست از رسم

 برنیم داری ؟ یم خوای آرامش برام

نزاری ؟ به خدا آروم نیستم . خسته 

 شدم

 خسته ...

ا قطعبدون منتظر پاسجز تلفن ر   

 کرد.بغضش شکست ،اشک هایش روی



ز شده  صورت روان شدند، نفسش سنگی 

 بود و قلبش تند تر یم زد. امروز ش هم

 نابود شد .

 با خود اندیشید چرا بدبختر هایش تمام

 
 

 شدبز نبود ، مگر چقدر به این زندیک

 بدهکار بود ؟ خودش هم نیم دانست .

 نفس عمیقر کشید ودستمال را از جیبش

ون . آورد ، اشک هایش را پاک کرد بی   

 . باد شدیدتر شده بود و هوا رسدتر

 دلش اتاق گرمش را میخواست .

ز تاکیس دست تکان داد:  برای اولی 

 -دربست .

 تاکیس یا ستاد رسی    ع سوار شد و آدرس را



 گفت .

 ترافیک شهر رسسام آور بود ،برای او

 که قلبش لبالب از درد و غم بود و دلش

 تنهابی و سکوت یم خواست .

 چشم هایش را بست و به فکر فرو رفت.

 صدای مرد راننده اورا به دنیای حال

 کشاند.

 -خانوم رسیدیم.

 آنقدر در حال خود غرق بود که نفهمید

 یک به خانه رسید .

ون آورد و  اسکناش از داخل کیفش بی 

 به راننده داد .

 -ممنون .



اریکاز تاکیس پیاده شد . هوا کامال ت  

 شده بود . قدمهایش را تند تر برداشت تا

 رسی    ع به خانه برسد . کلید را در قفل

 چرخاند و در را باز کرد.

 چراغ ها خاموش بودند . کیس خانه

 . نبود . یک راست به اتاقش رفت

 حوصله هیچ کس را نداشت. دلتنگ بود

 و عجیب دلش هوای نور چشمش را

تکرده بود. با همان لباس ها روی تخ  

 دراز کشید .

 صدای پیامک گوشیش بلند شد . تن

 خسته و بی حالش را تکابز داد و

 .گوشر را از داخل کیفش برداشت



 نگایه به صندوق ورودی انداخت .

 پیام از شماره ناشناس بود .

 -سالم .

 برای یک لحظه تصمیم گرفت وارد

 بازی شود .

او به جنگ برخواسته بود حاال که دنیا با   

ز به جنگ رسنوشت یم رفت او نی   . 

 بدون فکر به بد و خوب کارش رسی    ع

 کلمه سالم را تایپ کرد و دکمه ارسال را

 زد .

گزارش تحویل پیامش که آمد نفیس  

 کشید

 و زیر لب گفت :



.  - هر چه بادا باد 

منتظر جواب پیامک بود، اما با بلند 

 شدن

 . صدای موبایل و دیدن شماره لبخند زد

 واقعا جالب بود، چقدر سماجت به خرج

 یم داد . گوشر را جواب داد.

 -بله

 -سالم خوب هستید ؟

ون  روی تخت جابه جا شد . نفیس بی 

 داد

 و گفت :

 -ممنون .

 دقیقا نیم دانست چه باید بگوید تمام



 حرف هایش تک کلمه ای بود . و این

 برایش خوشایند نبود .

 -یم تونم ببینمتون؟

هنگ کرد . انتظار این برای لحظه ای  

ز حرف  حرف را نداشت . تصورش همی 

 . های تلفتز بود. سکوتش طوالبز شد

 یم زد :
ز
 باید حرف

ی از هم نیم دونیم . ز  -ما هنوز چی 

 - اومدید رس قرار درباره همه چی 

 صحبت یم کنیم .

 کیش و مات شد . دلش را به دریا زد و

 گفت :

 -یک و چه ساعتر ؟



کنم  براتون پیامک یم . - 

 کالمش قاطع بود و دستوری، انگار فقط

ز   زنگ زده بود که امر کند . به گفیر

 منتظرم اکتفا کرد .

 -پس فعال خدانگهدار.

 -خدانگهدا ر.

 . بوق ممتد خیی از قطع تماس یم داد

ز گذاشت و دوباره  گوشر را روی می 

 دراز کشید...

 یکبار دیگر در آیینه به خودش نگایه

 انداخت . پالتوی قهوای رنگ کتر با

 . شایل به همان رنگ وآراییسر کمرنگ

دل یل ی برای جلب توجه نیم دید . 



 فقط

 قصدش پر کردن لحظه های سخت

 تنهاییش بود...

 با وجود ترافیک دم غروب ، رس موقع

 شاپ شد،
ز
 رسید . وقتر وارد کاف

 طراچ داخیل آن ، که همه از چوب

های چوبی جنگیل بود ، اورا یاد کلبه  

 انداخت.

 شاپ کوچک و خلوبر بود . با بلند
ز
 کاف

 شدن

 حمید ، به طرفش رفت. شاید اگر بلند

 نیم شد، اصال چهره اش را به خاطر

 نیم آورد . صندیل چوبی قهوه ای رنگ



ون کشید و همزمان سالم داد.  را بی 

 .تشکری کرد و روی صندیل نشست

ز یقهگذرا نگایه به حمید انداخت . بلو   

 آبی که
ز  گرد جذب مشگ با شلوار جی 

 به هیکل عضالبز اش یم آمد ، به تن

 داشت . صورت گرد با چشمابز 

 مشگ ، ابروهای بلند افتاده وبیتز قلیم

موهای صافش را باتافت به عقب  .

 حالت

 داده بود. در کل از آن چهره های جذاب

ه حمید را که روی  مردانه بود. نگاه خی 

ز انداختخودش حس کرد  رسش را پایی  . 

 سنگیتز نگاهش آزارش یم داد. برای



ز سکوت بینشان پیش قدم شد .  شکسیر

 -قرار بود حرف بزنیم .

 عقب رفت و به صندیل تکیه داد .

 - فرصت برای حرف زدن زیاده . اول

 بگید چی میل دارید ؟

 در آن لحظه فقط دلش لیوابز آب یم

 خواست تاگلوبی تازه کند . دهانش از

 اضطراب و نگرابز خشک شده بود و

 نای حرف زدن نداشت . اما در پاسخش

 گفت :

 -نسکافه اگه زحمتر نیست .

با دست اشاره ای به مرد پشت 

 پیشخوان



 کرد.

ز شان آمد و با  مرد رسی    ع به طرف می 

ام پرسید :  احیر

 -در خدمتم ، چی میل دارید .

 -دوتا نسکافه با کیک .

 -االن میارم خدمتتون .

. ام خم کرد و رفتگر  دبز به نشانه احیر  

ز پیش خدمت گفت :  بعد از رفیر

 -خب از خودتون بگید .

ز باید بگوید  دقیقا نیم دانست چه چی 

 واز

وع کند ؟  کجا رسر

 توپ را به طرف میدان حریف فرستاد :



 -اومدم که شما حرف بزنید .

 حمید به سمتش نزدیک شد و پر جذبه

 گفت :

 - ان و االنماسمم حمیده از خطه مازندر 

 بخاطر یک پروژه کاری چند وقتر 

 هست که مهمون شهر شما هستم.

 فکر یم کنم برای آشناییه اولیه یا ن ها

 باشه.
ز
 کاف

 را که یم خواست بزند چند بار
ز
 حرف

 مزه مزه کرد تا باالخره پرسید :

 -چرا من ؟

سد، مش مانع از این شد که کامل بیی  رسر

 چرا به من پیشنهاد دوستر دادید ؟ با



یا نکه آنجا نشسته بود، اما هنوز هم 

 هضم

 یا ن رابطه برایش راحت نبود .

 ابروبی باال انداخت و پرسید :

 - منظورتون اینه چرا به شما شماره

 دادم؟!

با آمدن پیش خدمت و پذیراییش، 

 فرصت

 پیدا کرد تا به خودش بیاید و مثل دخیر 

چلفتر رفتار نکند. بندهای دست و پا   

د و گفت:  کیفش را محکم در دستش فرسر

 -دقیقا.

 حمید لبخند کجی زد ، نسکافه را به



 طرف خودش کشید :

 -راستش و بگم ؟

 جسارت به خرج داد و گفت :

 -بله .

 صورتش را نزدیک تر آورد جوری که

 بوی اودکلنش کامل مشام سحر را پر

 کرد.

 سحر لحظه ای شو که شد و رسی    ع

ورتش را عقب کشید، تصور این همهص  

 نزدیک شدن را نداشت.

 نگاه از چشم های پر از شیطنت حمید

 گرفت و در دل خودش را برای پرسیدن

 یا ن سوال لعنت کرد .



 حمید اما در آرامش عقب رفت ،فنجان

ز برداشتو به لب هایش  را از روی می 

 نزدیک کرد ،جرعه ای از نسکافه را

 چشیدو گفت:

ی چشما ز  - ت آدم و یاد جنگل هایسیی

 شمال یم اندازه و منم عاشق اون جنگل

 هام . اونشب همان لحظه اول تو جنگل

 چشماتون گم شدم.

 آنقدر احساس چاشتز کالمش کرده بود

که سحر خلع صالح شد. حس گرم 

 شدن

 تمام و جودش را گرفت . گونه هایش

ز و روی پیشانیش عرق رسدی  گر گرفیر



 نشست .

خ یل ی وقت بود کیس یا نهمه ملموس 

 از

 چشم هایش تعریف نکرده بود.

 سکوت بینشان داشت طوالبز یم شد که

 حمید دوباره گفت :

 -جالبه مگه نه ؟

 هیچ کلمه ای به ذهنش نیم رسید . دلش

ه اورا  شاپ و نگاه خی 
ز
 فرار از آن کاف

 یم خواست . دخیر چشم و گوش بسته

با این حرفای نبود اما یک لحظه دلش   

 لرزید و تکابز خوردو این برایش خوب

نبود . دلش شکست دوباره نیم  .



 خواست

بلند شد کیفش ر ا در دست گرفت 

 وگفت

: 

 -برای امروز کافیه من خ یل ی دیرم شده.

 یا نبار حمید از حرکت ناگهانیش شگفت

 زده شد و پرسید :

 -حرف بدی زدم؟

 حرف بدی نزده بود اما قلب سحر توان

ز نداشت او که با کلمه ایدو  ست داشیر  

 گرما را تا عمق وجودش حس کرده بود

 ، از فردابی ترسید که حجم این کلمات

 و احساسات زیاد شود و او توان دل



 کندن نداشته باشد .

 -نه اما من ...

 کالمش را برید .

 - حداقل نسکافتون و بخورید . اینجوری

 احساس یم کنم دلخور شدید .

 نشست نسکافه رسد شده را یک نفس

 باال کشید و گفت :

 -ممنون بابت امروز .

 کاپشن چرم مشگ اش را از روی

 صندیل برداشت و گفت :

 - یم رسونمتون ...

 دوش به دوش هم از رستوران خارج

 شدند ، سحر مقابل رستوران ایستاد



 رسش را بلند کرد ، قدش بلند بود اما

را میخ نگاه او برای یا نکه بتواند نگاهش  

 کند، باید گردنش را باال یم گرفت.

 خب دیگه مزاحمتون نیم شم خوشحال

- 

 شدم از آشناییتون.

 با بهت پرسید :

 -منظورتون اینه که همراهتون نیام ؟

 دلش نیم خواست ریسک کند .اگر کیس

 بر حسب اتفاق اورا با حمید یم دید،

 برایش گران تمام یم شد .

 قاطع پاسخ داد :

 -بله .



 به تلفن همراهش اشاره کرد :

 -پس بهتون زنگ یم زنم.

 جوابی نداشت بدهد . لبخندی زد .

 -خداحافظ.

 هنوز قدیم برنداشته بود که دوباره با

 خوانده شدن اسمش ایستاد.

 -سحر .

 خ یل ی زود صمییم شده بود . به عقب

 برگشت و گفت :

 -بله.

رسفه مصلحتر زد . مستقیم به 

 چشمانش

ه شد و با لحن آرایم گفت :  خی 



 -مواظب خودتون باشید .

 نیم توانست مثل او با احساس حرف

ان دیگر عشوه  بزند و یا مثل دخیر

ی کند برای  تزریق صدایش کند تا دلیی

 خواسته شدن .

 اما حس آرامیسر که با حرف دل گرم

ی نبود که بتواند ز  کننده اش گرفت، چی 

 از کنارش بگذرد . لب
ز
خندبا بی انصاف  

 زد :
 

 کمرنگ

 -شما هم مواظب خودتون باشید .

ز این جمله آنقدر  فکر نیم کرد گفیر

 برایش سخت باشد که نفسش به شماره

ز انداخت و بدون  بیفتد. رسش را پایی 



 هیچ مکتی راه خانه را در پیش گرفت.

ز بار شماره مهتاب را گرفت  برای چندمی 

 اما بوق های ممتد خیی از مشغول .

  دادنبودن خط یم .

 دلش یک هم صحبت یم خواست کیس

 که از زیر و روی زندگیش خیی داشته

 باشد .

 برای آخرین بار زنگ زد . خط آزاد بود

 نفس راحتر کشید:

 -بله.

 عصبابز بود از خودش از مهتاب که

معلوم نبود این وقت شب گوش مفت  

 یک



 راگی  آورده بود.

 - با یک حرف یم زدی االن بیست دقیقه

. ت خطماست پش  

 مهتاب خندید.

 - قربون خدا برم که بهشت و جهنمش

ز دنیاست.  همی 

 روی لبه تخت نشست گوشر را روی

 گوش دیگرش گذاشت.

 -چی داری برای خودت بلغور یم کتز ؟

 گله مند گفت:

نم جواب ز  - چند روزه بهت زنگ می 

ی ی از من نیم گی   . نمیدی . اصال خیی

 حاال که یه امشب گوشر ما مشغول شد



 به خانوم برخورده.

 برای گله و شکایت کردن زنگ نزده بود

 دلش فقط کیم حرف زدن یم خواست .

 برخالف چند دقیقه قبل آرام گفت . :

 -مهتاب یم شه جدی حرف بزنیم .

 نگران پرسید :

ی شده؟ ز  -چی 

 - نه ، فقط ... من امروز با حمید رفتم

ون .  بی 

آنقدر رسی    ع جمله آخر را گفت که 

 مهتاب

لحظه ای شو که شد و سکوت برای  

 اختیار کرد.



 ؟
 

 -جدی یم یک

امشب نه قصد شوچز داشت نه 

 حوصله

 اش را.

 - با تو شوچز دارم ؟خوبه بهت گفتم،

 جدی حرف بزنیم.

خب به سالمتر مشکل چیه دوست .

 -جان

 به پشت روی تخت دراز کشید پاهایش

ه . را روی هم انداخت و به سقف خی 

 شد

 - یم ترسم مهتاب . از اینکه تو این

 رابطه قلبم به تاراج بره .



 . درد دوستش را خوب درک یم کرد

 نفیس تازه کردو گفت:

 سحر عاقل باش ، تو فقط باید از تنهابی 

- 

 در بیای ، اصال چی شد که یم ترش

ز پیش  . یا ن وسط بحث دوست داشیر

 بیاد

 شاپ را برایش تعریف
ز
 تمام اتفاقات کاف

. دکر   

ز گونه هایش تا آرامیسر که  از گر گرفیر

لحظه آخر در تمام وجودش ریخته ...

 شد

ز گذاشت و  استکان چابی را روی می 



 گفت :

 - فرشته جان دستت درد نکنه واقعا 

 چسبید. دیشب خوب نخوابیدم صبحم

اونقدر دیر بیدار شدم وقت نشد 

 صبحانه

 بخورم.

 - نوش جونت عزیزم.راستر موبایلت از 

و هالک کرد از بس زنگ صبح خودش  

 خورد .

 موبایلش را اول صبح به شارژ زده بود

 و اصال وقت نکرده بود آن را چک کند .

ز فرشته بود، به طرف  پریز برق کنار می 

 آن رفت موبایل را از شارژ کشید و



 دوباره به جای اولش برگشت .

 پاهایش را روی هم انداخت و با یک

 دست رمز موبایلش را زد . حق با

.  تماس ناموفق داشت11 فرشته بود 

چند تماس از دوستانش بود و تماس 

 های

 آخرش متعلق به حمید .

 قبل از هرکاری شماره حمید را سیو کرد

 چند پیام هم داشت . .

 پوشه پیام ها را باز کرد،پیام اول را

 طاهره فرستاده بود :

 - سالم زنگ زدم جواب ندادی .خواستم

 بگم آسوده باش که کالس امروز تشکیل



 نیم شه.

 واقعا پیام خوشحال کننده ای بود . با

 وجود بی خوابی دیشب اصال حال و

 حوصله دانشگاه را نداشت .

 پیام بعدی از حمید بود.

 رسی    ع پیام را باز کرد .

یتون ز  - سالم خانوم خوبی ؟ صبح پایی 

 بخی  . زنگ زدم جواب ندادید . اگه

جابی رو مشخص کنیدبیامممکنه ظهر   

 ببینمتون .

ز فرصت مخترص اطالعابر   باید در اولی 

ی ز  به حمید یم داد. .هنوز از خودش چی 

 برای حمید نگفته بود و او حق داشت



 نداند چه تاییم را برای زنگ زدن

 مناسب بداند.

 به ساعت نگایه انداخت . عقربه ها

 نشان دهنده ساعت یازده بودند. تا

کودک یک ساعت وقتتعط یل ی مهد    

 داشت . البته تایم آخر بچه ها ورزش

 به حال هیچ
ر
 داشتند و بود و نبود او فرف

 کس نداشت.

ز بار قصد  از اتاق خارج شد . برای اولی 

 داشت به حمید زنگ بزند .

 دیشب تصمیمش را گرفته بود . باید

 تحویل به زندگیش یم داد .حاال که

 احساس یم کرد حمید یم تواند حس



 خوبی به او منتقل کند ،چرا پسش بزند.

 شماره را گرفت . دو بوق بیشیر نخورد

 که صدای محکم و مردانه اش به گوش

 رسید :

 -الو.

 آب دهانش را قورت داد.

 -سالم خوبید ؟

 - سالم خانوم . کجایید شما ؟ یم دونید 

 چند بار تماس گرفتم.

 - امروز که دیدمتون، براتون توضیح

 میدم .

 خندید:

ز نکتز   - اگه مثل اون دفعه یهو قصد رفیر



 ؟

منده شد .  با یادآوری دیروز رسر

 -خ یل ی دیرم شده بود .

 - امروز چه تاییم راحت هستید بیام

 ببینمتون؟

 ممنون بود از اینکه حرف را عوض

منده اش نکند .  کرده بود تا بیشیر رسر

 لحظه ای فکر کرد بهیر است به خانه

احت کند بعد با  آرامش رس برود، اسیر  

 قرار برود . دوست نداشت حاال که قرار

 دیداری دوباره گذاشته شده ، با روح و

همون تایم-جسیم خسته حاضز شود :   

 قرار دیروز.



 -اویک پس همون جا . کافه قشنگیه .

 لحظه ای شیطنتش گل کرد:

 - شاید چون اونجا هم شما رو یاد جنگل

 یم اندازه به نظرتون قشنگه.

ث کرد و بعد با لحتز آرامچند لحظه مک  

 گفت:

 بود ، اما جنگیل که من
 

 - تعبی  قشنگ

 عاشقشم کلبه نداره ،توش رسگردانم.

 سکوت کرد باز حرف نابه جابی زده بود

 در دل لعنتر نثار هر چه جنگل و کلبه .

 بود ، فرستاد .

 -پس میبینمتون .

 -به امید دیدار.



 تماس که قطع شد، عقب رفت تکیه اش

 . را به دیوار داد و رسش را باال گرفت

 چشمهایش را بست تا حالش جا بیاید...

 در احوال پریشان خودش رسدرگم بود

که صدای فرشته باعث شد ، چشمانش 

 را

 باز کند:

ی شده؟ ز  -چی 

 صورتش را به طرف فرشته متمایل

 کرد و
ز
 کرد ،نگایه به او انداخت ،پوف

 گفت:

 -هیجی فقط یکم خستم.

ی خونه، کاری که نداریخب چرا ن می  - 



. 

 پیشنهاد خوبی بود . واقعا به تنهابی در

 اتاقش نیاز داشت . از دیوار فاصله

 گرفت با دست پشت لباسش را تکابز 

 داد. روبه روی فرشته ایستاد لبخندی

 تحویلش داد و گفت :

ز کارو میکنم اتفاقا امروز کالس  - همی 

 های دانشگاه هم برگزار نیم شه.

مانطور که به طرف دفیر مهدفرشته ه  

 یم رفت گفت :

 -پس دیگه خوش به حالته.

 به دنبال فرشته وارد دفیر شد . سمت

 وسایلش رفت شارژر را داخل کیفش



ی از ز  انداخت. نگایه به اطراف کرد چی 

ز نبود ، زیپ کیفش را  وسایلش روی می 

 بست .

م .  -خب پس من می 

ز را باز کرد و کاغذی  فرشته کشوی می 

 به سمتش گرفت و گفت:

ه ر  - راستر یا ن شعر شب یلداس ، منی 

 خواست با بچه ها کار کنید که زمان فیلم

 برداری بخونن.

 به خانوم دهقان و حسیتز هم دادم.

م بمونه پیشت فردا   - االن که دارم می 

 اول صبح بهم بده .

 کاغذ را به داخل کشور انداخت و گفت :



 -برو به سالمت .

ز خ ... دا حافظ از مهد خارج شدبه گفیر  

 به خانه که رسید، مادر از دیدنش تعجب

 کرد . چون انتظار آمدنش را نداشت ،

 نگران شد . جریان برگزار نشدن

 کالسش را گفت و مادر آسوده از خوب

 بودن حالش، مشغول پخت و پز شد .

ل نبود ، به ز  بجز مادرش کیس در میز

ونش را با یک  اتاقش رفت . لباس بی 

ت سفید و شلوار برمودای مشگ تیرسر  

 تعویض کرد . کش موهایش را باز کرد

 دستر به آنها کشید و اینبار با کلبپس

 بست.



ز رفت . صدای مادر از  به طبقه پایی 

خانه به گوشش رسید : ز  آشیی

 سحر جان ، نیم ساعت دیگه غذا آماده

- 

ی ز  اس اگه گرسنه هستر فعال یه چی 

 بردار بخور .

 اشتهابی برای خوردن نداشت ،بیشیر 

 دلش خوابیدن یم خواست . لیوان آبی 

 برای خودش ریخت و همزمان گفت:

 - .اشتها ندارم فعال یم خوام بخوابم

 غذای من و نگه دار بعد بیدار شدن یم

 خورم.

ز خانه  یل وان آب را رس کشید و از آشیی



 خارج شد .

 جمله مادر نگاهش را سمت او کشاند :

حالت خوبه؟ مطمئتز  - 

ز پله ایستاد ،نگایه به چهره  روی اولی 

 همیشه نگران مادر انداخت . دلش از

 غصه های مادر به درد آمد ویل برای

 دردهایش تسکیتز نداشت و به زدن

 لبخندی قناعت کرد:

بخدا حالم خوبه فقط کیم خستم 

 - بخوابم

 رسحال رسحال یم شم.

 مادر نفس آسوده ای کشید و گفت :

بخواب عزیز دلمبرو  . - 



 بوسه ای با دست برای مادر فرستاد و

 پله ها را دوتا یگ باال رفت .

 روی تخت دراز کشید ساعتش را روی

 چهار تنظیم کرد . باید زودتر بیدار یم

ز رس قرار آماده یم شد  شد تا برای رفیر

.... 

 در یآ نه خودش را بر انداز کرد. بارابز 

ز سو  رمه ایبلند سورمه ای با شلوار جی   

 و شال صوربر که قرار بود با کفش

تش ست شود ،  اسیی
 های صوربر

 پوشیده بود.

 چهره اش آرایش خایص نداشت فقط

 زده بود تا چشم هایش
 

 ریمل کمرنگ



 زیاد بی حال به نظر نرسد و رژ کالباش

 مابر که قیافه اش را کیل عوض میکرد

. 

 لبخند رضایتر زد و از آینه فاصله گرفت

 بر خالف روز اول هیجان خایص .

 داشت .

 دیشب خییل با خودش کلنجار رفته بود

 و در آخر به این نتیجه رسیده بود که

 نباید منتظر باشد ببیند رسنوشت چگونه

 برایش رقم یم خورد .

 باید خودش به دنبال رسنوشت برود و

 یآ نده را خودش بسازد .

 با به یاد آوری یا ن افکار شانه ای باال



 به کافه چوبی 
ز  انداخت و به قصد رفیر

 خانه را ترک کرد....

 آخر های آذر ماه بود و هوا رو به

ز در حال  رسدی یم رفت. گوبی پایی 

 جمع کردن بساطش بود، تا جا باز کند

 ،برای زمستابز رسد و نفس گی   .

 روبه روی کافه چوبی لحظه ای تامل

 کرد ، باد رسد گونه ها و نوک بیتز اش

کرده بود. دستر روی صورتش  را قرمز   

ی  کشید تا کیم گرم شود.اما هیچ تاثی 

 .نداشت نفس عمیقر کشید و وارد شد

ی بود ز ز چی   صدای موزیک مالیم اولی 

 .که توجه تازه واردین را جلب یم کرد



 . امروز برعکس آن روز شلوغ تر بود

 صندیل ها پر بود از دخیر و پرس هابی 

و که بدون توجه به اطراف در حال  

 هوای خود به رس یم بردند.

 چشم گرداند و حمید را که رسش به

ز رفت  گوشر گرم بود ، دید. به طرف می 

 و سالم داد.

 حمید رسش را باال گرفت وبا دیدن

یکدفعه ای او نگاهش رنگ تعجب  

 گرفت

 اما رسی    ع به خودش آمد، با لبخندی که

 گوشه لبش نشست سالیم داد و برای

ام بلند شد  . صندیل کنارش راادای احیر  



ون کشید و با دست اورا دعوت به  بی 

ز کرد.  نشسیر

 سحر رسی به عالمت تشکر تکان داد و

 هر دو همزمان نشستند.

ز بود ،اما به وضوح نگاه  رسش پایی 

 حمید را که در حال براندازش بود ،

 حس یم کرد.

ایش سکوت بینشان  صدای مردانه و گی 

 را شکست:

 -همیشه همینطور ساکت و آرویم؟

 رسش را باال گرفت، خودش هم نیم

 فهمید چرا سکوت کرده و زبان در

 دهانش نیم چرخد .



 هر چه بود خودش یم دانست آدم کم

 حرف و ساکتر نیست.

 - نه ، فقط نیم دونم چی باید بگم و از 

وع کنم؟  کجا رسر

 لبخند کجی زد و خودش را به طرف

 سحر متمایل کرد:

. باید موضوع بهتون بدمپس  - 

ز پاسخ به چشمهای سحر  وبرای گرفیر

ه شد.  خی 

 نگاه براق و بوی عطر خنکش تاثی  

ز تپش قلب سحر  مستقیم روی باال رفیر

 داشت .

 از یا نکه کودن به نظر بیاید، اصال



 خوشش نیم آمد باید جواب درست و

ز   درمابز یم داد، دستهایش را روی می 

  کردگذاشت و در هم گره زد ، سیع

 خونرسد به نظر بیاید :

 - به موضوع احتیاچی نیست. فکر نیم

 کنم اینجا کالس انشا باشه و اصال هم به

 شما دبی  ادبیات بودن نمیاد.

 نفس آسوده ای کشید ، از جوابی که داد

 رایصز به نظر یم رسید. هر چند لحن

 صدایش بیش از اندازه تهاجیم بود.

رفشکوتاه نگاهش کرد. انگار داشت ح  

 را تجزیه و تحلیل یم کرد، منتظر

 جوابی دندان شکن از طرف حمید بود.



 اما جمله حمید دمای بدنش را باال برد :

بز و چشماتو  ز  - وقتر یا نجوری حرف می 

 گرد یم کتز . یاد کارتون رسنتر پیتر 

 یم افتم همون اژدها که چشمای درشت

 و خ یل ی خوشگیل داشت.

د واصال به فکر ز  بی پروا حرف می 

ی که روبه رویش رسخ و سفید  دخیر

 یم شد ، نبود.

ی که با وجود ترس از آینده ، تمام  دخیر

 تالشش را یم کرد که با این حرف ها به

 مرز نابودی نرسد .

ی بودند  حرف هایش آتش زیر خاکسیر

 که سحر سالها ترس از دوباره شعله ور



 شدنش داشت.

ا از صورت حمیدنگاه گریزانش ر   

ه شد .  گرفت و به رو به رو خی 

حمید همچنان لبخند بر لب داشت و 

 چشم

 از او برنیم داشت .

 -سحر .

 
 

 واقعا کیس پیدا یم شد به این قشنگ

 اسمش را صدا کند آرام و کشدار ؟

 چه جاذبه ای داشت نگاه و صدای حمید

که اورا شیفته کرده بود ، خودش هم 

 نیم

گار سالها زیسته بود تادانست . اصال ان  



 در این ساعت اینجا باشد و دلش به باد

 برود.

 -بله.

 کامال به سحر نزدیک شده بود .

 - برام از خودت بگو. من هیجی جز 

 اسمت نیم دونم.

گلویش خشک شده بود . در خواست 

 آب

 کرد و حمید برایش آبی سفارش داد .

ز گذاشت و  پیشخدمت آب را روی می 

 رفت .

 حمید یل وابز آب برایش ریخت و لیوان

 را به دستش داد .



 انگشتانش را دور لیوان حلقه کرد، دلش

 یم خواست حرارت وجودش با این

 خنگ آب کمیر شود .

 جرعه ای از آب نوشید و به چشمهای

ه شد.  منتظر حمید خی 

 یم خواست لب باز کند و هرچه در ذهن

ون بریزد اما ن یمویرانش تلنبار شده بی   

 توانست حمید برای او هنوز مبهم و

 ناشناخته بود.

 سیع کرد تمام افکارش را متمرکز کند تا

 حمید افتاد ،
ز
 بزند. یاد معرف

ز
 حرف

 جرعه ای دیگر آب نوشید و گفت :

 - سحرم ،اهل همدان دانشجو و مربی 



 پیش دبستابز  ...

 نگاه گذرابی به سحر انداخت ، به طرفش

دیلبرگشت و یک طرفه روی صن  

 نشست و شمرده گفت:

ی سفارش بدیم بعد  ز  اول یه چی 
 - موافقر

 حرف بزنیم؟

 رسش را به عالمت تایید تکان داد.

 -همون سفارش دیروزی؟؟

 یا نبار بله آرایم گفت .

 حمید با دادن سفارش دوباره به او زل

 زد .

 - یم دوبز چیه؟ همون لحظه اول که

 دیدمت ازت خوشم اومد ویل اصال



ردم یا ن قیافه شیطون یا تصور نمیک

 نقدر

 مظلوم باشه.

 چندبار کلمه مظلوم را در رسش هجی 

 کرد . خوب شناخته بودش واقعا مظلوم

 بود.

 آنقدر مظلوم که سکوت کرد تا همه

ند.  هستر اش را بگی 

 لبخند نصف و نیمه ای زد :

 -ناراحتید، از اینکه خالف تصوراتتونم؟

با آمدن پیشخدمت هر دو سکوت 

 سکوت

 کردند . پیش خدمت سفارشات را روی



ز گذاشت و رفت .  می 

 حمید دست دراز کرد و فنجان نسکافه را

 مقابل سحر گذاشت:

 - نه ،اصال. نمیدونم چرا حس میکنم من

 و شما تو طالع هم هستیم.

ز   در دلش به حرف او خندید.آیا اگر همی 

 االن از گذشته اش هم یم گفت باز هم

ز ادعا را یم کرد. سیع   کرد نگاههمی 

د نیم خواست با چشمهای  از حمید بگی 

 غمگینش رازش بر مال شود . دوست

 داشت چند صباچ دور از تمام تلجز 

 های زندگیش رس کند و نسبت به همه

 بی تفاوت باشد.
ز  چی 



با سوال حمید به خود آمد و نگاهشان 

 در

 هم گره خورد.

 -نظر شما چیه؟

 یادش رفته بود اصال موضوع صحبت

ود واالن باید در چه موردی نظرچه ب  

 بدهد ؟ویل برای یا نکه اورا متوجه این

 رسدرگیم نکند، پاسخ داد:

 -نظر خایص ندارم .

 حمید قانع شد . ابروبی باال انداخت و

 گفت :

 .مطمئنم شما هم به این نتیجه یم رسید

- 



 فعال نسکافتون و بخورید رسد نشه....

هسفره شام که جمع شد. فریده دستر ب  

 شانه اش زدو گفت: تو دیگه برو خودم

 ظرف ها رو یم شورم. از خدا خواسته

 گونه خواهرش را بوسید و گفت :

ان یم کنم.  -ممنون عزیزم جیی

.  - یعتز ما اون روز و یم بینیم

 خندید و گفت :

 - اصال"تو نیگ یم کن و در دجله انداز 

 ، که ایزد در بیابانت دهد باز "

خانه ،گفت : ز  با ورود مادر به آشیی

خب ل یل ی و مجنون و به حال 

 - خودشون



م .  یم زارم و می 

ز گذاشت و  مادر پارچ آب را روی می 

 گفت:

 -کجا به سالمتر ؟

 به جای او فریده جواب داد.

احت کنه ، از قبل شام  - بزار بره اسیر

 همش رسپا بود .

 روبه روی مادر ایستاد تعظیم کرد وبا

وخ گفتلحن ش :  

 -رسورم ِاذن خروج یم دهید ؟؟

 مادر نگاه مهربانش را به رس تا پای او

 انداخت و گفت :

 -زبون هم نریزی یم گم برو.



 -ممنون رسور گرایم .

 به اتاقش رفت رورسی را از رسش

 برداشت و روی تخت دراز کشید.

 .بود11 ساعتش را نگایه کرد حدود 

د ز ز موقع حمید زنگ می   .همیشه همی 

عادت کرده بود به زنگ زدن های دیگر   

 گاه و بی گاه او .

 فکر یا نکه االن داشت چی کار یم کرد

 فکرش را بدجور درگی  کرده بود.

 خودش هم نیم دانست نام این دلهره ها

 و بی تاب بودن ها را چه بگذارد .

ز زود بود ز دوست داشیر  .هنوز برای گفیر

 دلش نیم خواست به عمق این کلمه فکر



 کند.

 اما بیش از اندازه فکر کردن به حمید،

ی نبود که بشود راحت از کنارش ز  چی 

 رد شد .

 صدای زنگ موبایلش که بلند شد لبخند

 بی دعوت به مهمابز لبانش آمد .....

چند ثانیه به اسم سیو شده ی حمید 

 نگایه

 کرد و در نهایت تلفن را پاسخ داد:

 -الو.

 -سالم خانوم خانوما، خوبی ؟

و مردانه اش از همان صدای خاص  

پشت تلفن هم یم توانست امواج مثبت 



 را

به سحر منتقل کند.لبخند روی لبش  

 کش

 آمد و گفت :

 -ممنون شما خوبید ؟

 برخالف حمید، که از همان ابتدای رابطه

 خودمابز شده بود ، هنوز در صحبت از

 ضمی  سوم شخص استفاده یم کرد.

 - یم شه از تو دور بود و خوب بود؟

ون ، عجیبک اش یم تونستر بیای بی   

 یا ن هوا دو نفره است .

 روحش دست خوش یک احساس خاص

 شده بود . احساش که اصال نیم



ز را روی آن  خواست اسم دوست داشیر

 بگذارد. خودش هنوز در تشخیص یا ن

حس تردید داشت . نیم دانست بودن 

 در

ایط باعث گرایشش به حمید شده  آن رسر

 یا

 نه وارد یک رابطه عاطقز شده ، هر چه

 بود برایش دلچسب بود مثل خنگ آب

 یخ در گرمای تابستان.

 دل به دل حمید داد و گفت :

 واقعا منم این حس و دارم ویل متاسفانه

- 

ون. اییط نیستم که بتونم بیام بی   تو رسر



 رنگ شیطنت به صدایش زد :

 - یعتز االن توام دلت یم خواست کنار 

؟من باشر   

 بیان یا ن حرف ها را زود یم دانست،

 یم ترسید از اینکه سبک رسی کند و از

 خود ، دید گایه منقز در ذهن حمید

 بسازد :

سم .  -یم تونم یک سوال ازتون بیی

 -بله ، حتما ؟

 -شما چه تاییم رس کار هستید ؟

 ناشیانه بحث راعوض کرده بود به حدی

 که صدای خنده حمید بلند شد و گفت :

 - که اصال نفهمیدم قصد عوض  منم



 کردن بحث و داشتر . من صبح تا عرص

 رس کارم اما هر زمان اراده کتز یم

 تونم بیام ببینمت.

ز  ی از سوال بی ربطش به گفیر
 

مندیک  با رسر

 ممنونم اکتفا کرد.

 -خب سحر خانویم کاری نداری؟

 کار که نداشت فقط دلش به قطع تماس

 رایصز نبود، کاش یم توانست از او

خواهد تا صبح برایش حرف بزنداماب  

برخالف میلش شب بخی  کوتایه گفت 

 و

 تماس قطع شد.

 چشم هایش را بست و سیع کرد چهره



 حمید را در ذهن خود ترسیم کند.

 نگاهش زیادی مهربان بود انگار خدا این

 چشم ها را خلق کرده بود تا آبی باشد بر

 آتش درونش .

 دلش هوای آن نگاه را کرد ویل چه فایده

 هر چه بود ،گذرا بود و او حق داشتنش

 را نداشت ...

 با صدای استاد به خود آمد.

 - خانوم صداقت، لطفا نظریه فروید رو 

 شما بگید ..

 اصال حواسش به کالس و استاد نبود از

ز   ظهر که مردک لعنتر رس راهش سیی

 شده و تهدیدش کرده بود حالش دگرگون



 شده بود.

 در آن لحظه تمام نظریه ها در ذهنش

 نابود شده بودند و جوابی برای استاد

ش را به استاد ز  نداشت . بلند شد نگاه سیی

 جوان دوخت :

 - متاسفم حواسم به کالس نبود و اصال 

 تمرکز الزم ندارم ، اگه یم شه از کالس

ون.  برم بی 

 استاد روی صندلیش جابه جا شد،

چشم برداشت نگایهعینکش را از روی   

ز بار  از رس تعجب به او انداخت، اولی 

بود دانشجوی خوب کالسش حواسش 

 به



 از
ز
ز حرف  درس نبوده، بدون گفیر

 خطایش چشم پوشید واجازه خروج داد.

 بیخیال شدن استاد سخت گی  ، لبخند

 روی لبانش آورد و تشکر کوتایه کرد.

 نجوا گونه از الهام و طاهره خداحافیطز 

ابش را داخل کیف انداخت وکرد ، کت  

 رسی    ع از کالس خارج شد .

 نفس عمیقر کشید، حس پرنده ای را

 داشت که از قفس آزاد شده اما با ل

 پرواز ندارد.

م  به تنفس در هوای آزاد احتیاج میی

 داشت. پله های دانشگاه را دوتا یگ

ز آمد و رسی    ع خودش را به محوطه  پایی 



ون دانشگاه رساند .  بی 

حالش بد بود ، خ یل ی هم بد. قید  

 کالس

 بعد را زد و از دانشگاه خارج شد .

 عصبابز بود، از خودش از روزگار و

 از رسنوشتر که برایش رقم خورده بود.

 گوشر را دستش گرفت . فکری مثل

 خوره به جانش افتاده بود و ترغیبش یم

د .  کرد ، تا با حمید تماس بگی 

ز بار بود که قصد داش ت برایاولی   

 زنگ زدن پیش قدم شود. مردد بود هنوز

 آنقدر با هم انس نگرفته بودند که آن

د  .لحظه به راحتر بتواند با او تماس بگی 



ز عقل و احساسش جنگ شده بود  بی 

 بعد

ز با خودش ، باالخره  کیل کلنجار رفیر

وز میدان شد و شماره حمید را  قلبش پی 

 گرفت ...

، صدای باالخره بعد از خوردن چند بوق  

 بم و مردانه اش در گوشر پیچید :

 -بله!

 با صدابی که سیع یم کرد ، آرام به

 نظر برسد گفت :

 -سالم.

 -سالم خانوم چه عجب یاد ما کردی؟

 کالفه بود و دنبال احوال پرش و



 صحبت های کلیشه ای نبود بی مقدمه

 گفت :

 -یم تونیم همو ببینیم؟

 لحظه ای سکوت برقرار شد، نیم

سکوت حمید چه معتز یم داد دانست  

 هر چه بود به نظر یم رسید در حال

 فکر کردن است:

 -کجا بیام ؟

 کشید اگر هر
 

 نفیس از رس آسودیک

 جز این ، از او یم شنید ویران
ز
 حرف

 یم شد آدرس را داد و تماس را قطع

 کرد .

 خالف مسی  خانه را در پیش گرفت،



 قرارشان نیم ساعت بعد بود، باید زودتر

 به محل قرار یم رسید. قدمهایش را تند

 تر از حد معمول برداشت و بی توجه به

 اطراف در افکار خودش غوطه ور شد.

ز صندیل نشست، و به اطراف  روی اولی 

 نگایه انداخت. پارک در این فصل سال

 خلوت بود، فقط گایه صدای غار غار

 کالغ ها و صدای پیچیده شدن باد در

ها که تنشاخه های خشکیده درخت   

 پوش خود را از دست داده و عریان در

ز   معرض دید بودند ، سکوت وهم برانگی 

 پارک را یم شکست.

 پالتویش را بیشیر به خودش پیچید اما



ی در گرم کردنش نداشت به  هیچ تاثی 

 نظرش رسید حمید دیر کرده ، به

ساعتش نگایه انداخت پنج دقیقه تاخی  

، 

که خودشزمان زیادی نبود اما برای او    

 خواهان دیدار شده بود، تلخ یم آمد.

 لحظه ای نگاه کیس را روی خود

 احساس کرد ، نگایه به سمت راست

خود انداخت و با دیدن دو جفت چشم  

 که

ه او بودن ترسید .  خی 

 نگاهش را بی اعتنا از آنها گرفت اما در

 دلش آشوب بر پا شد، ترس و اضطراب



همزمان بر وجودش حمله ور شده .

ودندب  

 پارک خلوت بود واین ترسش را بیشیر 

 یم کرد لعنتر بر خودش فرستاد ، نباید

 پارک را برای قرار انتخاب یم کرد کار

 احمقانه ای بود.

 قصد بلند شدن از نیمکت قهوه ای پارک

 را داشت که صدای مردانه اش شادی را

 مهمان قلبش کرد.

منده دیر شد.  -سالم خانوم ،رسر

چشم های همیشه نگاه خندانش را به  

 مهربانش دوخت ، لبخندی عمیق زد :

 -سالم زیاد تاخی  نداشتید.



 کنارش نشست گردنش را به طرف او

ی زیر گوشش ز  کج کرد و قبل از هر چی 

 آرام پرسید :

 -یا ن دو نفر که اذیتت نکردن؟

 سوالش آنقدر بی مقدمه بود که سحر

 کامال به طرفش برگشت تا شاید لحن

 شوچز را درنگاهش ببیند اما متعجب

ه چشمابز شد که تا به حال اینگونه  خی 

 جدی نبودند.

 با تکان دادن رسش به دو طرف خیال او

ی فرو ز  را راحت کرد اما در دلش چی 

 ریخت.

همیشه شنیده بود مردان فقط روی 



 زنابز 

 تعصب دارند که آن زن جابی در دلشان

نداشته باشد. یعتز یم توانست نام ای  

 برخورد را تعصب بگذارد ؟!

 ذهنش را از هر فکری پس زد نباید

 خودش را با این اراجیف گول یم زد

ز  .  ،فقط یک حرف بود همی 

 - چقدر این پارک آرامش داره چه خوب

 کاری کردی یا نجا قرار گذاشتر  .

ی های فکری ،به خودش  خسته از درگی 

ه مرد همیشه شیک پوش و  آمد و خی 

 مرتب کنارش شد.

 آدم ها هم همینقدر آرامش
 

 - کاش زندیک



 داشت .

 حمید کامل به طرفش برگشت صورتشان

 رو به روی هم و نگاهشان در هم گره

 خورد .

 -تو آرام نیستر نه ؟!

 سوال بی مقدمه اش باعث شد سحر

د :  سکوت کند و نگاه از ا و بگی 

 اما انگار حمید قصد نداشت کوتاه بیاید :

 - االن حدود دو ماهه همدیگر رو یم

شناسیم، توی یا ن مدت همیشه نگاهت 

 غم

 داشت، اونقدر که من حس یم کردم

، ی رو ازم پنهون یم کتز ز  داری چی 



 حس من هیچوقت اشتباه نیم کنه .

 به رسش چرخش کوتایه داد و با

ه شد ، باید  چشمان غمگینش به او خی 

 یم زد اما نه از خودش و
ز
 حرف

تلخش ، باید به او یم فهماند که روزگار   

ز حرف  اشتباه یم کند فعال وقت گفیر

 های تلنبار شده در دلش نبود .

 - من اون حرف و کیل زدم . نمیدونم

 رفتار من چطوری بوده که شما به این

 نتیجه رسیدید .

 با دست سحر را به سکوت دعوت کرد :

ز که هنوز با من یگ نشدی و مثل  - همی 

ی دوم شخص از سومغریبه ها بجا  



. چرا ؟!  شخص استفاده یم کتز

اره با من یگ ز  به من بگو چی نمی 

؟!  بیسر

 خودش را عقب کشید و تکیه به دیواره

 نیمکت داد ،صدایش رنگ بغض گرفت :

 - چون کال دخیر راحتر نیستم و نیم

م .  تونم رسی    ع انس بگی 

 چشمانش را ریز کرد :

 -من که اینطور فکر نیم کنم .

: ون پلک ب ست و نفس سنگینش را بی 

 داد

 -شما اشتباه فکر یم کنید .

 بدنش بی اختیار لرزید، پالتویش را



د و شال گرمش را  بیشیر به خود فرسر

 
ر
 روی رسش مرتب کرد اما هیچ فرف

 نکرد .

 حمید ترسیده خودش را کیم جلو کشید:

؟  -سحر خوبی

 آرام پاسخ داد :

ه بریم .  -خوبم فقط رسدم شده . بهیر

 با عجله کاپشن را از تنش خارج کرد و

 روی دوش سحر انداخت و با لحن

 مهربابز گفت :

 - لطفا با این کاپشن خودت و بپوشان تا 

 کیم گرمت شه و بریم.

 رسش را به طرف حمید برگرداند، نگاه



ز چشم های پر از عاطفه  لرزانش بی 

 حمید حرکتر کرد.

 گوشه لبش را زیر دندان گرفت تا بغض

نشکند. کاپشن را محکم بهسنگینش   

د و غرق شد در خنگ  خودش فرسر

 عطری که مشامش پر از آن شد وزیر

پر لب نجوا کرد امشب خواب ....  

 شماره خانه را گرفت ، بعد خوردن دو

 بوق ، صدای گرفته مادر به گوش رسید

: 

 - الو  .

 -سالم مامان جونم ، خوبی ؟

 رسفه ای زد :



 - م کردهنه، رس ما خوردم و رسفه کالف

؟  ، تو کجایت 

 نیم دانست چطوری قضیه امشب را

 برایش بگوید ، دوستانش امشب خانه

 اشر جون مهمان بودند و او هم دعوت

 بود واقعا به این دوره هیم ها احتیاج

 داشت . خ یل ی آرام گفت:

 - مامان امشب اشر جون دعوتم کرده

 که بعد
 

 یم شه تو به آقاجون بگ

 دانشگاه برم؟

 - سحر من حوصله آقات و ندارم خودت

 بهش بگو، رسی قبل کیل با من بحث

ز یم دم .  کرد که چرا بهت اجازه رفیر



 با لحن عصتی مادر نا امید شد و گفت :

 - باشه یه کاریش یم کنم . تو خودت و 

 ناراحت نکن.

ز   تماس را قطع کرد، و وارد مخاطبی 

 گوشیش شد.روی اسم فریبا مکتی کرد ،

خواب آقاجونش را بهیر  خواهرش رگ  

 یم دانست و اورا هم خوب درک یم

ز   کرد . عاشق خواهرانش بود واقعا داشیر

 
 

 خواهران خوب برای او نعمت بزریک

 بود.

 شماره را گرفت ، خ یل ی زودتر از

 تصورش جواب داد:

 -سالم سحر جان .



 از صدای نفس نفسش مشخص بود در

ز از پله های ساختمان است  حال باال رفیر

. 

 - سالم عزیزم باز داری پله ها رو یه

ی ؟! خب خواهر من نفیس  کله باال می 

 تازه کن.

 - عادت کردم تو نگران من نباش خواهر 

؟ ا ؟ کجابی  کوچولو. چه خیی

 -دانشگاه ، البته فعال کالس ندارم .

 -خب برو خونه دیگه.

 صدای چرخاندن کلید و باز شدن در ،

 نشان دهنده رسیدنش به خانه بود .

 -خسته نباشر  .



 - حرف و عوض نکن چرا خونه نرفتر 

ز بحثت شده ؟؟  با حسی 

ز برادر مجردش بود با اینکه  حسی 

ت  جانشان برای هم یم رفت اما غی 

 بیش از اندازه برادرش گایه اوقات مخل

 روح و روانش یم شد.

نه ، فعال پرچم سفید هر دومون 

 -باالست

. 

 -پس چی ؟

  شهامشب خونه اشر جون مهمونم یم

 ، مامان که
 

 زنگ بزبز به آقاجون بگ

 کال نا امیدم کرد .



 مکث خواهرش طوالبز شد:

 -سحر !

 کرد:
ز
 پوف

 -جانم .

ی نبود :  دیگر از نفس نفس قبلش خیی

 - یکم آقاجون رو درک کن. وقتر رایصز 

 نیست چرا دست رو نقطه ضعفش

اری ؟! ز  می 

 خسته از این سوال و جواب های

  صدابی کیسر تکراری، نفس عمیق بی  :

 - فکر یم کردم تو حال من و یم فهیم

 ، فریبا من به این رفت و آمدها دلخوشم

 ، تنهابی تو خونه یم پوسم بعضز وقت



 ها واقعا در خودم یم بینم که با جمع

 باشم .

 لحظه ای سکوت کرد آب دهانش را

 قورت داد:

ایط خوبی ندارم یکم درکم کنید 
 - من رسر

 نیم خوام تنها باشم.

 دل شکسته از غم خواهر جوانش آیه

 کشید :

 -خب بیا خونه ما یا برو خونه فریده.

 کالفه و عصتی جواب داد:

 - اصال حوصله بحث ندارم فقط بگو 

 زنگ یم زبز یا تو هم مثل مامان کال نا

 امیدم یم کتز  .



 - هر طور تو راحتر ، ده دقیقه دیگه

ش و بهت میدم.  خیی

مچنان درتماس را قطع کرد اما گوشر ه  

 دستش بود . در دل امیدوار بود که

 پدرش اینبار هم کوتاه بیاید .

 دلیل یا نهمه مخالفت پدر را یم دانست

 اما به خودش هم حق یم داد که گایه

 بدنبال دلش برود.

 با لرزش گوشر در دستش نگاهش را به

 صفحه آن انداخت ، فریبا بود .رسی    ع

 جواب داد:

ی یا روباه؟!  -شی 

دان خواهرش لبخند را برلبصدای خن  



 آورد:

 - شی  شی  ، برو فقط فردا قبل از 

 تاریگ برگرد خونه.

چشم بلند باالبی گفت و بوسه ای از 

 پشت

 تلفن برای خواهرش فرستاد و تماس را

 قطع کرد.

ون  بطری آب معدبز را از کیفش بی 

 آورد، هنوز آب را رس نکشید ه بود که

 دوباره گوشر در دستش لرزید ، به

مانیتور گوشر چشم دوخت ، با دیدن 

 اسم

 زدو با زدن دکمه
ر
 حمید چشمانش برف



ز تماس برقرار شد :  سیی

 -الو .

 -سالم سحر خانوم .

 سالمش را به گریم پاسخ داد:

 -سالم خوبی ؟

 -از این بهیر نیم شم کجابی ؟

خنده اش گرفت در عرض چند دقیقه 

 سه

: سوال را پرسیده بودندنفر این   

 -دانشگاهم .

 طبق معمول پر از انرژی بود :

 - بعد کالس حتما باید ببینمت واست یه

 سورپرایز دارم مطمئنم خوشحال یم



 شر .

 با شنیدن یا ن جمله، خوشر چند لحظه

 قبلش چند برابر شد. قرار برای بعد

کالسش گذاشته و دل سحر برای 

 فهمیدن

.... شد قرار  آن سورپرایز بی   

ز استاد از کالس ، همهمه  با رفیر

ض از  دانشجوها بلند شد. همه معیر

 استاد

 که اول کار ، با ندادن جزوه، آب پایک

 را روی دستشان ریخته بود،با صدای

 بلند حرف یم زدند.

 سحر بی خیال از رسو صدای آنها ، با



 آرامش وسایلش را جمع کرد و داخل

 کیفش گذاشت.

 برای رس
ز
یدن به قرارهنوز زمان کاف  

داشت و یم توانست با خیال راحت 

 آماده

 شود.

 بی رسو صدا از کالس خارج شد

 امروز تنها بود ، دوستانش این درس را.

 ترم قبل برداشته بودند و سحر به دلیل

 مشغله کاریش نتوانسته بود این واحد را

د .  بگی 

 یکراست به طرف رسویس بهداشتر 

ها مشغول آرایش  رفت . دو نفر از دخیر



 کردن بودند بی توجه به آنها روبه روی

آیینه یا ستاد و لحظه ای به چهره 

 خودش

 نگریست .

 با یا نکه پنج شنبه ها رس کار نبود و فقط

 ساعت بعداز ظهر کالس داشت ، اما3

 چهره اش بی نهایت خسته به نظر یم

 رسید و تنها دلیلش هم نخوابیدن بود.

 دستانش را شست و با دستمال خشک

ون  کرد . ضد آفتابش را از کیفش بی 

 .آورد و با پد مخصوص به صورتش زد

دستر روی ابروهایش کشید و به 

 چشمان



 
 

ه شد تنها مشکل رنگ  بی حالش خی 

بودن چشمهایش یا ن بود که بدون 

 آرایش

 بی حال به نظر یم رسیدند. داخل کیفش

ثانیه آن را به دنبال ریمل گشت بعد چند   

 پیدا کرد و خ یل ی مالیم روی مژه های

 کوتاهش زد .

 مقنعه اش را روی رس مرتب کرد و

 برای بار آخر خودش را در آینه

 نگریست، از چهره اش رایصز بود زیاد

 به آرایش نیاز نداشت . چشمگ به

 خودش حواله کرد و از رسویس بهداشتر 

ون آمد .  بی 



رسی    ع تر نگایه به ساعتش انداخت باید   

 راه یم افتاد. قرارشان همان پارک بود

 و ازدانشگاه تا آنجا فاصله کم نبود...

 پنج شنبه بود و پارک دیگر آن سکوت

ز را نداشت.  وهم برانگی 

 نگایه به اطراف انداخت با دیدن دو زن

 که کودکان خردسال خود را برای بازی

 به پارک آورده بودند، نفس آسوده ای

. یل نشستکشید و روی صند  

 حمید هنوز نیامده بود و او عجله برای

ز داشت.  رفیر

 بی اختیار تلفنش را در دست گرفت

وع به  وشماره حمید را گرفت ,رسر



 شمارش بوق ها کرد یک ، دو ، سه با

ز بوق تماس را پاسخ داد:  سومی 

 -سالم خانوم خانوما.

 -شما کجایید ؟

 خندان پاسخ داد:

 - نیم دونم این پارک چی داره که باعث

 میشه همیشه دیر برسم.

 دلخور گفت :

 -من شب مهمونم زود بیاید دیرم میشه.

 - اگه یه ذره اون چشمای خوشگلت و 

 سمت چپ بچرخوبز من و میبیتز 

 عزیزم.

 چشمانش را به همان سمت که حمید



 گفت، چرخاند با دیدن او که برایش

طع کرد. بردستر تکان داد، گوشر را ق  

تش آن روز  خالف تیپ همیشه اسیی

 کالسیک لباس پوشیده بود . کت بلند و

 مشگ اش بی نهایت برازنده اندام

 مردانه اش بود و موهای مرتبش که طبق

معمول به عقب حالت داده ، در کل از 

 او

 مردی جذاب ساخته بود.

ه اش را از  با نزدیک شدنش ،نگاه خی 

. امش ب لند شداو گرفت و به احیر  

 -سالم .

 -سالم خانوم .



 با یا نکه پرس راحتر به نظر یم رسید اما

 هرگز از خط قرمزهایش عبور نکرده

 بود حتر در حد یک دست دادن ساده،

ز ها باعث شده بود که سحر شیفته  همی 

 اش شود.

 روی صندیل نشست و به سحر که

 همچنان ایستاده بود نگایه انداخت ،

 لبخندی ملیح زد و با دست به صندیل

 اشاره کرد :

 -نیم خوای بشیتز ؟!

 سحر هم خندید و نشست.

 - مثل اینکه از این پارک خوشتون اومده

 ؟



 . نگایه رس رسی به اطراف انداخت

ه ها ز  تمام درختان عریان بودند. روی سیی

 برف نشسته و حتر حوض بزرگش خایل

ی نداشت  ز چشمگی  از آب بود . چی 

 فقط

 آرام بود. کامل به طرف سحر برگشت و

ه شد :  به او خی 

ز یک رسی حرف به آرامش  - برای گفیر

 یا نجا احتیاج داشتم.یم شه لطفا به من

 نگاه کتز ؟

ه نگایه شد  نگاهش چرخ خورد و خی 

 که با جدیت او را تماشا یم کردند.

 از حمید ،
ز
 سکوت کرد و منتظر حرف



نگاهاما انگار قصد حرف زدن نداشت.   

ز   از ا و بر گرفت و رسش را پایی 

ه شدن به  از آن توان خی 
 انداخت بیشیر

 چشم های او را نداشت .

 با صدای آرام گفت :

ز نجابت و سادگیت باعث  شاید همی 

 - شد 

اف کنم که  که امروز بیام اینجا و اعیر

 دارم بهت عالقمند یم شم .

 رسش را باال گرفت و مات و رس درگم

مید بی توجه به حاالت نگاهش کرد اما ح  

 او نگاه از سحر گرفت و به رو به رو

ه شد وادامه داد:  خی 



ی تو وجودت مثل آهن ربا داره ز  - یه چی 

 من و جذب خودش یم کنه.

پرس دخیر ندیده ای نیستم، بودن خ یل 

 ی ها

ز اما  که قصد نزدیک شدن به من و داشیر

هیچوقت روی خوش از من ندیدن 

 ....اما

 تو با این نگاه کهربابی که انگار یه دنیا

 غم تو خودش مخقز کرده داره خواب

ه .  شبامو ازم یم گی 

خودش را عقب کشید و نفس حبس 

 شده

ون داد. باورش نیم شد محال  اش را بی 



 بود حمید به او عالقمند شود .

 سنگیتز فضا روی قلبش فشار آورد با

 دست پایش را کیم فشار داد و نفس

. ون داد بریده اش را بی   

 نیم دانست االن باید خوشحال باشد یا

ز ،  غمگی 

 خوشحال از یا نکه مرد محبوبش به او

ز از اینکه او  عالقمند است یا غمگی 

 حقش

ز   نبود و اگر رازش را یم فهمید همه چی 

 نابود یم شد ....

 با حس های متفاوتش دست به گریبان

 بود که حمید صدایش زد:



! ام گوش میدی ؟سحر ، داری به حرف - 

دوست نداشت با نشان دادن عکس 

 العمیل

ش جلوی حمید ز ز اول کار، همه چی   همی 

 عیان شود.

 حالت صورتش را تغیی  داد، نگاهش به

 آرایم باال آمد و روی چشمان منتظر

 حمید ماند:

 -بله ، کامال حواسم به شما و حرفا تونه.

ه در نگاه  حمید رسش را جلو برد و خی 

ای او   : گفتگی   

 ؟!
 

 -پس چرا هیجی نیم یک

 آنقدر در آن چند دقیقه فکرش مشغول



بخت سیاهش شده بود که به کل 

 حضور

 حمید را فراموش کرده بود:

 - شما از حس تون گفتید ،من باید چی 

 بگم؟!

 بی تفاوت به حرف سحر گفت :

 - هیجی ، امروز فقط یم خوام من حرف

ز  بزنم از احساسم ، از دوست داشیر

 تو،که

 نیم تونم مهارش کنم وهر روز داره

 بیشیر یم شه.

 برام یه حس ناب که تا حاال تجربه اش

 نکردم.



 برگشت و دوباره به سحر چشم دوخت

 انگار تمام جزییات چهره اش را در

 ذهنش حک یم کرد:

 -سحر!

 بغض لعنتر اش را که قصد بردن

 آبرویش را داشت ،پس زد و آرام جواب

 داد:

.  - بله

ا بود، وای بهصدایش به ح  گی 
ز
د کاف  

 لحظه ای که احساس هم با صدایش

 آمیخته یم شد:

ز   - حس یم کنم رس درگیم ، انگار بی 

ز   بی 
 دو رایه گی  کردی و نیم توبز



 ماندن و نموندن یگ رو انتخاب کتز  .

 نگاه شوک زده اش را باال آورد و به

چشمان پر از احساس حمید دوخت. 

 یعتز 

کرده بود ؟! کدامآنقدر بی محابا رفتار    

 رفتارش باعث این افکار شده بود ؟

ز  ز ندانسیر  خودش هم نیم دانست و همی 

 داشت دیوانه اش یم کرد . نقاب بی 

 خیال به چهره زد ولبخندی را به اجبار

 روی لبش آورد :

 - اصال اینطور نیست . فقط من هنوز به

یا ن حیس که شما دارید نرسیدم ،  .

ز   همی 



دروغ گفته بود این حس خ یل ی قبل تر 

 از

 او به رساغش آمده بود اما بخاطر

ایطش سیع در کتمانش داشت.  رسر

 صدایش نجوا گونه کنار گوش سحر

 نشست :

 - تو فقط باش من خودم کاری یم کنم که

 تمام حس های خوب دنیا رو نسبت به

 من داشته باشر .

 هوا رسد بود اما یکباره گرمابی لذت

پوستش جریان پیدا کرد. غرق بخش زیر   

 در این لذت ناپایدار بی اختیار دستش

روی قفسه سینه اش ثابت ماند و 



 نگاهش

 چرخید و گره خورد به نگاه حمید که

 امروز عجیب برق یم زد .

 لبخند دندان نمابی زد و از داخل جیب

 پالتویش جعبه کادوبی قرمز و ظریقز 

ز شده ون آورد که خ یل ی زیبا تزیی   بی 

 بود. جعبه را بعد مکتی به طرف سحر

 گرفت :

ز   - تقدیم به شما ولنتاین مبارک. این اولی 

 ولنتاین عمرمه که دارم به کیس هدیه

 میدم.

 برای لحظه ای نفس در سینه اش حبس

 .شد. انتظار این سورپرایز را نداشت



 نگاهش از جعبه کادوبی به چشمان حمید

 در رفت و آمد بود. دلش یم خواست ،

ز بار است که درب گوید که او هم اولی   

 یا ن روز هدیه گرفته، اما حرفش را با

آب دهانش قورت داد و نفس حبس 

 شده

 اش را آزاد کرد.

 جعبه را از حمید گرفت و با لبخندی که

 صورتش را ملیح تر نشان یم داد از او

 تشکر کرد.

 کیم عقب کشید ودستانش را روی

 سینه در هم گره زد :

 -امیدوارم بپسندی .



با یا ن حرفش غی  مستقیم به سحر 

 فهماند

 ،که دوست دارد جعبه را باز کند و

 نظرش را بگوید .

 آرام گره تزییتز جعبه را باز کرد و

 جعبه را گشود. با دیدن گردنبند ظریقز 

ز شیشه ای آن در قاب دایره  که نگی 

 شکیل از جنس طالی سفید، به طرز

د، لب به تشکرزیبابی تراشیده شده بو   

 گشود.

ه خودش  زیبا بود ونگاه سحر را خی 

ون  کرده بود. آن را از داخل ظرفش بی 

 آورد و مقابل صورتش گرفت:



 چقدر زیباست واقعا به سلیقه شما باید 

- 

یک گفت .  تیی

 لبخند روی صورت حمید عمیق تر شد:

 -خوشحالم از اینکه مورد پسند ت بود.

 سی  ن
یم شد امااز نگاه کردن به گردبز  

 مالحظه حضور حمید را کرد . یکبار

 دیگر نگایه به آن انداخت و رسی    ع

درون ظرفش گذاشت.نیم توانست 

 هدیه

 .ای به این با ارزشر از او قبول کند

 هرچند حمید به آخر این رابطه امیدوار

 بود اما خودش که یم دانست پایابز جز



 جدابی در انتظارشان نبود. جعبه را به

فت ؛سمت او گر   

ز   - واقعا ممنون .اما من نیم تونم چنی 

 هدیه ی با ارزشر رو از شما قبول کنم

..... 

 نگاه برزخیش را به سحر دوخت. چیتز 

به ابروهای بلندش داد و با دست جعبه 

 را

 به طرف سحر پس زد :

 - اصال از این کارت خوشم نیومد ،من با 

 کیل اشتیاق یا ن هدیه رو برات گرفتم .

ه شد با اینکه قیافه  مستقیم به او خی 

 جدی



 گرفته بود اما هنوز یم شد رگه های

 مهربابز را در چشمانش دید.

 سیع کرد با لبخندی از سنگیتز جوی که

 خودش باعثش شده بود ، بکاهد :

 -آخه ما هیچ نسبتر با هم نداریم ...

 میان حرفش پرید:

 - اوال فعال نسبتر باهم نداریم ،دوما 

ودن خودش نسبت قابل قبولیه دوست ب

، 

ز اما  خ یل ی ها برادر و خواهر هسیر

 بجای

ز  .  دوست باهم دشمیز

 حرفش را زد و چهره اخم آلودش به



ان  لبخندی باز شد. سحر رسدرگم و حی 

 مات او بود .

 با سکوت سحر ، کیم به سمتش خم یم

ز آورد و ادامه  شود، صدایش را پایی 

 داد:

 - یم توبز فکر نکن با پس دادن هدیه 

. حسم میگه  من و از رس خودت باز کتز

. پس سیع کن  تو اول و آخرش مال متز

 بجای دور شدن از من، فاصله ها رو کم

 کتز .

ز در آن لحظه دست به دست  همه چی 

 هم

 داده بودن تا عقل و هوش سحر را به باد



 دهند .

 حرف ها و عطر تندش واقعا مدهوش

د وکننده بودند. جعبه را در دستش فرسر   

 گفت :

 - با اینکه نیم دونم این داستان به کجا 

 ختم یم شه اما ازتون قبول یم کنم وباز

 هم ممنون.

 لبخندش عمیق شد و دوباره چشمانش

 برای ویران کردن دل سحر ، برق

 زدند...

خانه نشسته بود ز  روی صندیل بلند آشیی

ز ها نگاه  واز پنجره به رفت و آمد ماشی 

 یم کرد. خانه اشر جون کنار خیابان



خانه ز  بود و پنجره های پذیرابی و آشیی

 مستقیم به خیابان باز یم شدند . صدای

ز   بوق بوق کارناوایل که پشت ماشی 

 عروس بودند، بقیه را هم به سمت

ز ها بوق زنان در  پنجره کشید. ماشی 

 انتهای بلوار متوقف شدند .عده ای از

ز ها پیاده شده و یم رقصیدند و ماشی   

 عده ای با دست و سوت زدن آن ها را

 به رقص تر غیب یم کردند .

 اشر جون طبق معمویل صلوابر فرستاد

 و برایشان فوت کرد و گفت :

 - . الیه عاقبت شون به خی  باشه

 انشاءهللا خوشبخت بشن .



ز گفتند.  آمی 
 

 همگ

 سحر نفس عمیقر کشید و بازدمش را با

ون داد:  صدا بی 

ن برای منم دعا کناشر جو  . - 

 اشر دستانش را دور گردن او حلقه کرد

 و رسش را به سینه چسباند .

ه عزیزم.  -انشاءهللا توهم دلت آروم بگی 

د و  خودش را به سینه اشر جون فرسر

 زیر لب زمزمه کرد:

 -انشاءهللا.

 مهتاب خنده کنان گفت :

 - خب بسه دیگه . لطفا فضا رو عرفابز 

ه ندارمنکنید که اصال حوصل .  



ه همانطور که روی مبل نشسته بود ر  منی 

 پا روی پا انداخت و گفت :

ه تو حوصله نداری؟؟؟  -باز چه خیی

 همانطور که اشر و سحر را از هم جدا

 یم کرد جواب داد:

 -تو فکر کن با عشقم به هم زدم.

 سحر از روی صندیل بلند شد با دست به

 پشت گردن مهتاب زد و گفت :

 -دیوونه.

 - چرا یم زبز بابا ایها الناس من شکست

 عشقر خوردم .

 خانوم شایجان که از دست مهتاب

 عصبابز شده بود،لبش را زیر دندان



 فشاری داد:

 دخیر خجالت
 

 - یا ن چرندیات چیه یم یک

 بکش.

 سحر به سالن رفت و روی مبل راحتر 

 کنار شومینه نشست:

 - بیخود ی حرص نخورید درست بشو 

 نیست .

خانه با انگشت اشاره اشاز درو  ز ن آشیی  

 خط و نشابز برای سحر کشید و بعد از

 خوردن لیوان آبی ، به طرف سحر رفت

 و کنارش نشست.

 با کج کردن گردنش سمت او زیر

 گوشش به آرایم گفت:



 -چه خیی ؟!

 رسش را مخترص چرخیسر به سمت

 مهتاب داد و گفت :

 -خیی که زیاده از کجا بگم ؟

ت دستانش راکامل به طرفش برگش  

 روی دسته مبل نهاد و با چشمابز 

 کنجکاو جواب داد:

 -سحر کامل بگو ببینم چی شده ؟

 دستش را داخل موهایش برد و تکه ای

 از مویش را در دست گرفت و پیچش

 داد:

 -مهتاب امروز بهم ابراز عالقه کرد .

 بدون نگاه کردن هم یم توانست نگاه



ت زده مهتاب را حس کند ،اما  حی 

ه به چشمان دوستش   برگشت و خی 

 گفت

: 

 - من از آخر این رابطه یم ترسم . قرار 

نبود عالقه ای وسط بیاد . همه چی خ یل 

 ی

وع شد اما امروز حمید از عالقه  ساده رسر

 اش گفت، از اینکه باالخره من و مال

 خودش یم کنه.

 لبخند زد و دستان یخ زده سحر را گرفت

 و آرام فشار داد:

 - خدا کنه همه چی خوب خوشحالم . 



 پیش بره .

 قصد رهابی دستانش را دارد اما مهتاب

 فشار دستانش را بیشیر یم کند:

 سحر خواهش میکنم به من گوش بده ،

- 

ی برای از دست دادن نداری پس ز  تو چی 

ز چی میشه. حتر اگه آخر این  بمون ببی 

ری  رابطه به جدابی هم برسه به تو ضز

ی رس جاینیم رسه نهایت بر یم گرد  

 اولت .

 دستان مهتاب را پس یم زند و از او

د . پلک هایش را یم  فاصله یم گی 

 بندد و به فکر فرو یم رود.



د و تکان یم  مهتاب بازویش را یم گی 

 دهد :

 ؟
 

 -چرا هیجی نیم یک

 چشم هایش را نیمه باز یم کند و برای

 که در دلش سنگیتز یم کند،
ز
ز حرف  گفیر

 نفس عمیقر یم کشد :

 -مهتاب این حس دو طرفه است .

 چشمانش را دوباره یم بندد تا چهره

 شوک زده دوستش را نبیند.....

!  
 

ز ببینم چی یم یک  -چشمات و باز کیز

 چشمهایش را باز کرد و رسش را

 نزدیک صورت مهتاب برد و به چشمان

 کنجکاوش نگاه کرد :



 -چی شده ؟؟

 مهتاب با عصبانیت و غیظ گفت :

 یا ن ح
 

 - س دو طرفه یکیم شه بگ

 پیش اومده ؟!

 لبخند زد :

ز امشب ازش  - حس حمید و که همی 

 خیی دارم اما حس خودم یکم قبل تر پیش

 اومد.

 مهتاب با دست به بازوی سحر زد :

خ یل ی نامردی اونوقت من باید االن 

 - خیی 

 دار بشم.

 انگشت اشاره اش را به عالمت سکوت



 روی لب هایش گذاشت و بعد از سکوت

 مهتاب گفت :

 - خواهش یم کنم آروم تر نیم خوام

 کیس بفهمه .

 مهتاب با دست گوشه ابرویش را باال یم

 دهد :

ز  . ه بریم اتاق نازنی 
 -بهیر

 با تکان رس موافقتش را اعالم کرد .

 
 

 هردو همزمان از جا بلند شدند. همگ

 مشغول دیدن رسیال بودند و اصال

 توجیه به آنها نداشتند. بی صدا به اتاق

ز که در انتهای سالن بود ،  خواب نازنی 

 با دیوارهای سفید و پرده
ر
 رفتند . اتاف



 ای قرمز رنگ ، که با رسویس خواب

 سفید و قرمز واقعا ست بود .

 تخت خواب کنار پنجره بود . سحر روی

 تخت نشست و پرده را کنار زد:

ستاره مهتاب چقدر آسمون امشب  .

 -داره

 با دست به شانه سحر زد :

 -به من نگاه کن ، طفره نرو .

 برگشت و به دیوار تکیه داد . مهتاب

 کنار پایش نشست و دستش را روی

 زانوهای جمع شده سحر گذاشت :

 -سحر برام حرف بزن .

 چشمانش روی چهره کنجکاو مهتاب



 چرچز خورد :

 - از چی برات بگم ؟ خودم هم هنوز نیم

که این حس یک تو وجودم جون  دونم  

 گرفت. اصال از کجا اومد .

 حال دگرگون دوستش را درک یم کرد

 و خوب یم دانست چه در رسش یم

 گذرد.

 - یا ن خ یل ی خوبه . تو به این دوست

ز نیاز داشتر  .  داشیر

 پوز خندی زد و نگاه رسد ی حواله

 مهتاب کرد :

ز حاال   - مهتاب کجاش خوبه ؟؟ از همی 

لحظه ای رو دارم که ازاضطراب   



 گذشتم باخیی بشه و همه چی بهم بخوره

 تو بگو اونوقت من با این دل افسار.

 گسیخته چه کنم؟!

ز آورد و با چشمابز   دستانش را آرام پایی 

 به اشک نشسته ادامه داد:

 -لعنت به من و گذشته من .

 دست مشت شده سحر را در دست

 گرفت:

. به نظر من  - تو چقدر نا امیدی دخیر

 اصال به گذشته و آینده فکر نکن، حال

 رو دریاب .

ز انداخت و دستانش را در  رسش را پایی 

 حجم زیاد موهایش فرو کرد. خودش یم



ز حمید لقمه ز و داشیر  دانست که خواسیر

 برای دهانش بود و حق یم داد
 

 بزریک

 به او که با فهمیدن گذشته نه چندان

ز وروشنش  ، پشت پا بزند به همه چی   

 برود.

 با نوازش دستان مهتاب رسش را بلند

 کرد :

 -مهتاب خستم خ یل ی خسته ...

 - یم دونم عزیزم ، اما صبور باش تو 

 ، زیبابی ، خدارو شکر
 هنوز جوابز

 تحصیل کرده هم هستر یا نا امتیازای

 خوبیه برات ، پس شک نکن که آخر

 شب سیه ، سفید است .



تحویل مهتاب داد و دستر به لبخندی  

 چشم های مرطوبش کشید :

 -تا ببینیم چی پیش میاد .

 . صدای زنگ موبایل سحر بلند شد

 هردو همزمان نگاهشان به سمت ساعت

 رفت. شب از نیمه گذشته بود .

ز تحریر  از جا بلند شد و به سمت می 

ز رفت . گوشر را که برداشت با  نازنی 

خاست و رددیدن شماره آه از نهادش بر   

 تماس داد.

 -یک بود این وقت شب ؟!

 خودش را روی صندیل انداخت :

 -رضا.



ت زده پرسید :  مهتاب حی 

 -چی یم گه؟

 کالفه و بی حوصله پاسخ داد:

 - یم خواد من و ببینه.وای مهتاب خسته

 شدم .

 چرا یا ن کابوس تموم نیم شه.

 -چی ازت یم خواد دیگه؟!

 آرام لب زد :

 -جونمو. ...

ز در موچی از رسما به صورتش  با بسیر

 خورد ، یقه پالتویش را باال داد و شالش

ز کشید.  را تا نز دیگ ابروهایش پایی 

 هم که از
ز
 زمستان رسدی بود. با برف



وع به بارش کرده بود، هوا  صبح رسر

 رسدتر شده بود. اصال باورش نیم شد،

 آسمان پر ستاره دیشب امروز صبح با

. ش کند  بارش برف غافلگی   

 اگر به فریبا قول نداده بود که زود به

 خانه بر یم گردد، تا قطع شدن بر ف

 خانه اشر جون یم ماند.

 دست هایش را داخل جیبش گذاشت و

 برای یا نکه برف به صورتش نخورد،

ز گرفت.  رسش را پایی 

خیابان لغزنده شده بود و نیم توانست 

 به

قدم هایش رسعت بدهد.از شانس 



 بدش،

 و این صبح جمعه
ز
بود و هوا برف  

ز ها شده بود .  باعث تردد کم ماشی 

 مسی  

خانه هم طوالبز بود و نیم توانست 

 پیاده

 برود ناچار در ایستگاه اتوبوس منتظر

 یا ستاد .

ز اوضاع صدای زنگ موبایلش  توی همی 

 بلند شد. دستانش یخ زده و انگشتان

ون در آوردن گوشر   بی حسش توان بی 

 از کیفش را نداشت ، بی خیال جواب

 دادن شد ویل هر که بود سماجت داشت



 بعد از دوبار تماس بی در بی با هزار.

ون آورد، با دیدن  مکافات گوشر را بی 

 نام حمید روی مانیتور لبخند زد و رسی    ع

 پاسخ داد :

 -سالم .

 جواب سالمش را نداد و با لحتز 

 طلبکارانه گفت :

! میدی؟کجابی ؟ چرا جواب ن - 

 سیع کرد به رفتار طلبکارانه اش بی 

 تفاوت باشد :

ونم .  -بی 

 صدایش بی شباهت به فریاد نبود :

ون  - یا ن وقت روز تو این برف، بی 



 چکار یم کتز ؟!

 داشت
 

 یا نگونه رفتار حمید برایش تازیک

 و هضمش کیم سخت بود:

 -باید توضیح بدم .

 انگار اصال توجیه به حرف های سحر

 نداشت :

؟  -االن دقیقا کجابی

 -میدان بیمه.

 -دقیقه دیگه اونجام5 . من نزدیکتم .

ز بار پا از محدوده خود فراتر  برای اولی 

 گذاشت و باصدابی که لرزشر ظریف به

 همراه داشت گفت :

 -حمید .



 -جانم !

 -رسدمه، زود بیا .

 لحنش بی اندازه مهربان شد :

 -اومدم عزیزم.

ز   تماس قطع شد. اما هنوز گوشر بی 

 انگشتانش بود. دیگر نه رسما را حس

 یم کرد و نه از ریزش برف ناراحت

 بود. فقط درگی  احساش بود که در

 وجودش رس ریز شده و اورا از خود بی 

 خود یم کرد.

ز افکارش را پس زد  .صدای بوق ماشی 

 که
 

 بی توجه به ماکسیمای سفید رنگ

بود قدیم به جلو جلوی پایش ترمزکرده  



بر داشت اما بوق ممتد ماکسیما باعث 

 شد

 برگردد. چیتز ظریف به ابروهایش داد و

ه راننده شد اما به ثانیه نکشید که  خی 

 گره ابروهایش باز و لبخند روی لب

 هایش آمد .

 حمید در را از داخل برایش باز کرد و

 گفت :

 شدی .
ز
 -بیا سوار شو که شبیه آدم برف

ز بار  بود که حمید را پشت فرمان اولی   

 یم دید، همیشه قرارهایشان یا در پارک

 شاپ.
ز
 بود یا رستوران و کاف

 برف های روی لباسش را تکابز داد و



 سوار شد.

 با لبخند سالیم کرد. حمید دستش را

ه شد :  روی فرمان گذاشت و به او خی 

 - چقدر قیافت با این بیتز و لپ های

 قرمز با مزه شده .

 بی اختیار دو دستش را روی گونه هایش

 . گذاشت. واقعا صورتش یخ زده بود

 خجالت کشید و برای عوض کردن بحث

 گفت :

 - یم شه بریم آخه یم ترسم یگ ما رو 

 ببینه.

 نگایه دیگر به او انداخت و بخاری

ز را تا آخر زیاد کرد و راه افتاد.  ماشی 



 -نگفتر کجا بودی این وقت روز؟!

ش داد و به نیم رخ مردانهچرچز به رس   

ه شد. تغیی  محسوش در  حمید خی 

 رفتار حمید یم دید،که آن را به حرف

 های دیشب ربط داد.

 -دیشب خونه دوستم مهمون بودم .

 نگاه کوتایه به سحر انداخت و دوباره

 پرسید:

 -کدوم دوستت ؟!

 خنده اش گرفت . انگار تمام دوستانش را

ز سوایل پ رسیدهیم شناخت که همچی   

 بود:

االن من اسمش و بگم شما یم شناسید 



 -؟

 -نه، اما از امروز قراره همه رو بشناسم.

ه شد ، در ت زده چرخید و به او خی   حی 

 نیم رخش اثری از شوچز ندید:

 -اونوقت چرا ؟

ز گذاشت و  آرنجش را روی کنسول ماشی 

بدنش را به سمت سحر کشید و آرام  

 گفت

: 

 - با چه چون دوست دارم بدونم زنم

 کسابی رفت و آمد داره....

بان قلبش اوج گرفت، نفیس کشید و  ضز

 بوی عطرش را بلعید. پلک هایش را



 روی هم گذاشت و تمام ذهنش درگی  

 حس تازه ای شد، که با او در حال تجربه

 کردنش بود.

 -نیم خوای جواب بدی ؟

بدون یا نکه چشم هایش را باز کند 

 پرسید

: 

 -چه جوابی باید بدم ؟!

 - یا ن دوستت که خونشون بودی، مجرد 

 بود یا متاهل؟!

 چشم باز کرد و نگاهش روی نیم رخ

 حمید چرچز خورد. صورتش مثل

 همیشه مرتب و آراسته بود.



 -دوستم متاهله. منم اونجا تنها نبودم.

 از گوشه چشم نگایه به سحر انداخت و

 با خونرسدی کامل گفت:

کجا بود؟  اونوقت شوهرش - 

 .انگار سوال هایش تمایم نداشت

ون داد وگفت:  بازدمش را بی 

ه جون هر دو  ر  - همرساشر جون و منی 

کت کامپیوتری دارن و گایه برای  رسر

ن.  خرید اجناس به تهران می 

ک هم دارن  البته اونجا یه دوست مشیر

ن تا ز پنج شنبه غروب می   بخاطر همی 

ز و  جمعه با هم باشن و شنبه خرید کیز

 برگردن. جامع بود تو ضیحاتم یا سوال



 دیگری هم هست؟!

 دستر به صورتش کشید:

 -ناراحت شدی؟!

 شاید اگر کیس به غی  از او بود ناراحت

 یم شد اما آن لحظه هر چه در وجودش

 پرسه زد اثری از دلخوری و ناراحتر 

ز   نبود، نه آرایم گفت و نگاهش را پایی 

 انداخت.

 نگاهش از خیابان به صورت سحر

 کشیده شد. دیگر اثری از قرمزی گونه و

ز را کم کرد  بیتز اش نبود. بخاری ماشی 

ز   و دستش را روی دنده اتومات ماشی 

 گذاشت و دوباره به روبه رو چشم



 دوخت:

 - یم خوام فاصله های بینمون و بشکنم،

 دلم یگ شدن یم خواد اونقدر که بتونم

. ز و تو  عمق چشمات ببینم دوست داشیر  

 مکتی کرد. نفیس کشید و دوباره ادامه

 داد:

 نکن بزار بهت
 

 - سحر با من غریبگ

نزدیک بشم. قول میدم هیچوقت 

 پشیمون

 نیسر .

د ، نگاهش را باال آورد و در  لب فرسر

ه شد. دل او  سکوت لحظه ای به او خی 

هم نزدیک شدن یم خواست اما چه 



 فایده

ر چهمثل دو خط موازی بودن که ه  

 تالش یم کردن به هم رسیدنشان محال

 بود.

 گیج و مبهوت از حس نو پابی که در

 وجودشان شکل گرفته بود، نگاهش را به

 خیابان های پوشیده از برف دوخت و

 محو آن همه سفیدی شد.

 نگایه گذرا به سحر انداخت و اجازه داد

 تا در سکوت به حرفهایش فکر کند .

ز را روشن کرد و  دستگاه پخش ماشی   

ز آورد. آرنجش را  صدای آهنگ را پایی 

ز تکیه دادو پشت  به لبه شیشه ماشی 



 دستش را روی لبش گذاشت و غرق در

 موزیک شد.

 صدای زنگ موبایل سحر هر دو را

 تکابز داد.

 سحر به رسعت گوشر را از کیفش

 .خارجکرد و نگایه به شماره انداخت

 چشمانش از تعجب گشاد شدند. بدون

 مکث رد تماس داد و گوشر را داخل

 کیفش پرتکرد. بازدمش را با حرص

ون داد. و کالفه زیپ کیفش را کشید.  بی 

 -یک بود ؟!

 با اضطرابی که در چشمانش موج یم

 زد نگاه کوتایه به حمید انداخت و لحظه



 ای به چشمانمنتظر او چشم دوخت و با

 صدابی که سیع داشت لرزشش را

 پنهانکند، گفت :

. یچ کسه - 

ی نبود که از نگاه ز  رنگ پریده اش چی 

ز حمید دور بماند : ز بی   تی 

 -واسه هیچ کس یهوبی دگرگون شدی؟!

، رسدش ز  با وجود گرمای داخل ماشی 

وع به لرزیدن کرد،آب  شد. چانه اش رسر

 دهانش را قورت داد و بریده بریده گفت:

 -بعدا براتون توضیح یم دم.

ز رایصز نبود، نیم  دلش به دروغ گفیر

 توانست به مردی که آرامش دل طوفان



 زده اش بود، دروغ بگوید. چشمانش را

ز اشک بیشیر از این  بست تا با ریخیر

 آبرویش نرود.

 حال سحر برایش قابل درک نبود، هزار

وع به رژه  و یک سوال در ذهنش رسر

 کردنداما برای یا نکه حالش را خرابیر 

 نکند،با آرامیسر که مخصوص خودش

 بود، کفت:

. میدوارم یا ن بعد زیاد طوالبز نباشها - 

 با دست کیفش را گرفت و به خودش

د. حال آن لحظه اش باعث شد کینه  فرسر

د و در ی از رضا به دل بگی 
 ی بیشیر

 دل لعنتر به او نثار کند.....



 از کنارش گذشت
ر
 .با زدنتک بوف

ز که در انتهای خیابان از دیدش  ماشی 

 خارج شد، شالش را محکم دور

 صورتش پیچید و راه خانه را در پیش

 گرفت.

 کوچه شیب مالییم داشت و با بارش

برف سطحش لغزنده شده بود، دستش 

 را

 به دیوار گرفت وتا انتهای کوچه آرام قدم

 برداشت.

 روبه روی خانه ایستاد، دستش را برای

 پیدا کردن کلید داخل کیف فرو برد، با

 لمسش لبخندی زدو آن را از کیف خارج



رد. کلید را در داخل قفل چرخاندک  

 ودررا گشود. رسی    ع وارد حیاط شدو در

 را آرام پشت رسش بست.

 مسافت کوتاه حیاط را یط کرد و وارد

 سالن شد. به آقاجانش که لیوان چابی به

 دست، روبه روی تلوزیون نشسته بود،

 سالیم کرد. آقا جان نگاه کوتایه به او

ی راانداخت و همانطور که استکان چا  

ز یم گذاشت، سالمش را به  روی می 

 آرایم پاسخ داد. صدای مادر که در حال

 صحبت با نفر سویم بود،توجهش را

خانه رفت و با دیدن ز  جلب کرد، به آشیی

 فریبا لبخندی به چهره مهربانش زد و به



 هردو سالم داد.

 مادر در حال آبکش کردن برنج،

 جوابش را با دلخوری داد. این رفتارها

ش عادی بود و دیگر ناراحتش نیمبرای  

 کرد.

 فریبا به طرفش آمد دستر به گونه ی

 رسدش زد و گفت:

 -چفدررسدی دخیر مگه پیاده اومدی؟!

 شالش را از روی رسش برداشت :

 - هر چی زنگ زدم به آژانس کیس

 جواب نداد مجبور شدم با تاکیس بیام .

 نگاه از خواهرش گرفت و در دل به

منده شد .  که گفته بود رسر
ز

 خاطر دروغ



 - برو لباسات و در بیار خیسن رسما یم

 خوری.

 رسش را چرچز داد و نگایه به چهره

 مادر انداخت و دردل قربان صدقه

 مهربانیش رفت. حتر در حالت قهر و

 دلخوری هم تمام توجه اش معطوف به

 او بود.

 به اتاقش رفت لباسهایش را عوض کرد

تخت انداخت. و خودش را روی 

 اتفاقهای

 صبح را دوباره مرور کرد یم توانست

 باشد اما حیف تماس
 

 لحظات قشنگ

ز را نابود کرده بود.  رضا همه چی 



 با باز شدن در اتاق، رسش را کیم باال

 آورد. فریبا داخل اتاقش شد:

 -حالت خوبه؟!

ز که  حالش خوب نبود، یعتز نیم گذاشیر

ام خواهرش روی  خوب باشد. به احیر

 تخت جا به جا شد:

 -نه خوب نیستم؟

 فریبا کنارش نشست ، دستر زیر چانه

 اش زد و رسش را باال آورد و با نگرابز 

 که در نگاهش مشهود بود پرسید:

 -چی شده سحر جون؟

 نگاهش نم دار شدو بی مقدمه گفت :

 - فریبا یک یم شه بیدار بشم و ببینم



 رضا فقط یه کابوس بوده، بخدا خسته

 شدم ..

رآغوش گرم خواهرش فرو رفت و بهد  

 چشمانش اجازه باریدن داد.

 بوسه ای بر رسش زد :

 - رضا یک اشتباه بود که تموم شد، دیگه

 اصال بهش فکر نکن.

 خودش را از آغوش خواهر جدا کرد،

 بیتز اش را باال کشید و با نوک

 انگشتان، رد اشک هایش را از روی

 گونه پاک کرد:

 - فریبا هنوزم بهم زنگ یم زنه، تهدیدم

 یم کنه، یم خواد منو ببینه.



 گره ای به ابروهایش دادو بالحن عصتی 

 گفت:

 - غلط یم کنه، اصال خطت و عوض

 کن.

 پوز خندی زد:

ز   - خطم و عوض کنم میاد رس راهم سیی

 یم شه. این برسر هیجی حالیش نیست.

 - اوناگه یم خواست بیاد رس راهت،

زنگ زدن خسته نیم کرد، خودش و با   

 پس رسی    ع خطت و عوض کن.

 حرف
ز
 حوصله بحث نداشت، از طرف

کرد، بی رمق  فریبا را هم تصدیق یم  

 رسش را به عالمت تایید تکان داد.



 صدای زنگ آیفون که بلند شد، فریبا

 لبخندی زد:

 - بچه ها اومدن توهم پاشو صورتت و 

 آبی بزن تا رسحال بیسر .

و دوباره کیم خم فریبا از جا برخاست  

 شد، بوسه ای نثار گونه خواهرش کرد و

 ادامه داد:

 -همه چی درست یم شه.

ز باربه  جلوی یآ نه یا ستاد و برای چندمی 

 خودش نگایه انداخت با وجود کیسه

یجز که روی چشمانش گذاشته بود 

 هنوز

 پف آلود بود.



دیشب را اصال خوب نخوابیده بود، 

 صبح

 زود هم حمید بیدارش کرده و خواسته

 بود خودش اورا به محل کارش برساند.

ز رفت، مادر بساط صبحانه  پله ها را پایی 

ز چیده بود به ساعت نگایه  را روی می 

 انداخت، وقت خوردن نداشت :

 - مامان من دیرم شده باید برم کاری

 نداری ؟!

ی در دست از  مادر با لیوان شی 

ون آم : خانه بی  ز دآشیی  

 - برات شی  ریختم بدون صبحانه کجا 

ی؟!  می 



 یل وان شی  را از مادر گرفت و رس

 کشید:

ز کافیه.  -مرش همی 

 مادر که عجله اش را دید دیگر اضاری

 نکرد:

 -مواظب خودت باش.

 نگایه دیگر به مادر انداخت :

 -چشم.

 از خانه خارج شد. تاخی  داشت و باید

د،رسی    ع تر خودش را به حمید یم رسان  

ز   از برف دیروز روی زمی 
 اثر چندابز

نمانده بود، به قدم هایش رسعت 

 بخشید و



 .خودش را به خیابان اصیل رساند

 نگایه رس رسی به اطراف انداخت و با

ز حمید با لبخند به سمتش  دیدن ماشی 

 رفت.

ز سالمکوتایه سوار  در را گشود و با گفیر

ز در بود که ناگهان  شد. در حال بسیر

 شاخ

 گیل را مقابل صورتش دید:

 - تقدیم به شما. البته ببخشید گلش زیاد 

 تازه نیست. چون یم دونستم این وقت

 صبح گل فروشر ها باز نیست دیشب

 گرفتم.

 با چشماد گشاد شده از تعجب، گل رزی



 که بدون هیچ تزییتز در دست حمید بود

 ،را گرفت. نگاهش از گل به چشمان

انه مهربان حمید رسید. قدرشناس

 لبخندی

 زد:

 -واقعا غافلگی  شدم.

 حمیدبا خنده گفت :

 - کجاش و دیدی؟! قراره عاشقت کنم

 سحر خانویم.

 سوی    چ را چرخاند و پایش را روی گاز

 فشار دادو به راه افتاد.

ز داد. قلبش طاقت ز را پایی   شیشه ماشی 

 هجوم این همه احساس را نداشت. ریه



 هایش را پر از هوای تازه کرد و نفس

 عمیقر کشید....

 نگاهش همچنان به خیابان بود که حمید

 صدایش کرد:

!  - چرا ساکت شدی؟

 رس چرخاند و نگاه کوتایه به حمید

 انداخت.اندیشیدن به اینکه چگونه از

واقعیت های زندگیش برای حمید 

 بگوید،

 فکرش را درگی  کرده بود.

 -دارم فکر یم کنم.

 به چی فکر یم
 

 - اونوقت میشه بگ

؟  کتز



 لبخندی زد:

 - گفتم، فکر یم کنم، نگفتم که یم خوام

 مشورت کنم.

 چشمک ریزی زد :

؟! به  - نیم شه اینبار و مشورت کتز

 سالمتر مثال قراره ما زن و شوهر

 بشیم.

 نگاه از حمید گرفت و نیم رخش را

 پوزخندی پوشاند:

 -به قول خودتون مثال، نه در واقعیت.

ش را ز  چیتز به ابروهایش داد ، نگاه تی 

 به رو به رو دوخت و بی مقدمه گفت:

 _ تو زندگیم به هر چی اراده کردم،



 رسیدم، برای من غی  ممکن وجود

 نداره.

 بعد مکتی که کرد،چرخش کوتایه به

 رسش داد، و به سحر نگایه انداخت:

 - من تصمیم و گرفتم، یم خوام با 

ز این رفت خانوادم صحبت کنم، دیگه ا

 و

 آمدهای پنهابز خسته شدم.

 نگاهش را به نگاه حمید دوخت تا شاید

 اثری از شوچز در چشمانش ببیند اما

ی جز حقیقت ندید ز ش چی  ز  .درنگاه تی 

 باورش سخت بود که یک دوستر ساده

 به اینجا کشیده شود.



ز متمایل شد  با لب هابی که به سمت پایی 

 گفت:

! زوده؟ فکر نیم کنید واسه این حرفا  - 

ز را به سمت راست  راهنما زد، ماشی 

 هدایت کرد و کنار خیابان یا ستاد. نگایه

عمیق به سحر انداخت و کامل به 

 طرفش

 چرخید:

 - چرا فکر یم کتز زوده؟ ما االن سه

 ماهه با هم هستیم، تو این سه ماه من به

 یک شناخت نستی رسیدم .

 نفیس کشید و دوباره ادامه داد:

ی  - سحر من تو رو دوست دارم ،دخیر



 که اونقدر نجابت داره که هنوز مستقیم

ه نیم شه و بجای تو از  تو چشمام خی 

 لفظ شما استفاده یم کنه.

ی که بعد سه ماه هنوز از من  دخیر

سیده و اصال براش  درباره مادیاتم نیی

 مهم نبوده که من پیاده میام رساغش یا با

ز .  ماشی 

یمن عاشق این دخیر ش دم سحر. دخیر  

 که با همه اونابی که تا االن یم شناختم

ی کردنه، نه اهل  فرق داشته. نه اهل دلیی

ز .  کالس گذاشیر

 سکوت کرده و گوش فرا داده بودبه

 حرفهابی که عجیب حالش را خوب یم



 کرد، حس دوست داشته شدن، آنهم از

 طرف کیس که قلبش با دیدن او به تپش

سب بود.امایم افتاد، واقعا برایش دلچ  

 
ز
حقیقت زمانه بی رحم با بی انصاف  

 زندگیش را به یادش آورد و سحر را

 تلخ کرد.

 - یا نها شناخت خوبی از من نیست. شما 

 هنوز از من هیجی نیم دونید.

 چهره اش آرام بود، نگاهش را باال آورد

 و روی چشمان سحر ماند :

 - بگو که بدونم، بزار تمام موانع و از 

دارم، بودنت برای منرس راهمون بر   

ز این حرفها از متز   حکم نفسه، شاید گفیر



 که یک عمر به عشق و عاشقر خندیدم،

مسخره باشه، ویل من عاشقت شدم 

 بدون

 شناخت کامل از تو. پس بهم فرصت بده

 تا تو رو بشناسم.

 مکتی کرد تا تاثی  حرف هایش را در

 چهره سحر ببیند اما نگاه او خایل از هر

 حیس بود با صدابی آرام و پر از

 احساس ادامه داد:

 - سحر. تو فقط بخواه که با من باشر ما 

 بقر کارها با من.

 رسش چرخید و نگاه مرطوبش را از

 حمید و چشمانش که در سکوت به او



ه شده بودند، گرفت. پلک بست و به  خی 

یا ن اندیشید، که یک خطا و اشتباه تا  

 کجا

. ا به تلجز بکشدیم توانست زندگیش ر   

 -یم شه حرکت کنید؟!

 قاطع پاسخ داد:

 دلیل این همه دوری
 

 - نه ، تا نگ

م. با  کردنت از من چیه؟ هیچ کجا نمی 

 من حرف بزن شاید ...

 که یم خواست بزند،
ز
ز حرف  برای گفیر

 مکتی کرد، آب دهانش را قورت داد و

 گفت:

 -شاید پای کس دیگه ای درمیانه؟!



 چرخید. ن
 

یم دانست چه بگویدبا کالفگ  

 تلخش رونمابی کند،
 

 و چگونه از زندیک

چشمانش سوخت و به اشک نشست 

 وبا

 صدابی که به وضوح یم لرزید گفت :

 من نیست.
 

 -هیچ کس تو زندیک

 کشید، به سحر
 

 نفیس از رس آسودیک

 نزدیک تر شد وبا صدابی که مهربابز 

 در آن موج یم زد آرام و شمرده گفت:

! اره دو  ز ؟پس چی نمی  ستم داشته باشر - 

دلش یم خواست بگوید که خ یل ی 

 وقت

 است دوست داشتنت جزغ از زندگیم



ی جز ز  شده و دلیل سکوت من چی 

 گذشته نا به سامانم نیست، اما فقط

 سکوت کرد.

 -سحر .

 چقدر یا ن لحن سحر گفتنش را دوست

داشت، کاش یم توانست محبت نهفته 

 در

 وجودش را به زبان بیاورد و با تمام

 احساسش جانیم خرج این مرد دوست

 داشتتز بکند:

 -بله.

با آرامیسر که فقط مختص به خودش 

 بود



 گفت:

ز رایصز   - اگه مشکلت خانوادت هسیر

 کردنشون بامن.

ز فکر یم کرد جز  چرا او به هر چی 

گذشته شوم سحر. بند کیفش را محکم 

 در

د و نگایه با سا : عتش دست فرسر

 انداخت

 دیرم شده لطفا حرکت کنید بعدا هم یم

- 

 شه در این باره صحبت کرد.

 گره ای به ابرو هایش زد عقب رفت و

 دستش را روی فرمان گذاشت:



 - باشه هر طور تو صالح بدوبز فقط

 یادت باشه من تا آخرش هستم.

 نگاهش را به خیابان
ز
ز حرف  بدون گفیر

ز با تکان آرایم حرکت  داد و ماشی 

 کرد.....

 خسته و بی حوصله نگایه رس رسی به

ز مرتب بود، در را  اتاق انداخت، همه چی 

 بست و از تاق خارج شد.

 -ببخشید خانوم معلم.

 به طرف صدا برگشت و با دیدن عاطفه

 دخیر زیباروی کالسش لبخندی زد:

 -جون دلم.

 انگشت اشاره اش را باال گرفت:



 - اجازه خانوم مامانم هنوز نیومده ،

 چکار کنم؟

 به او نزدیک شد روی زانو نشست و

 دستش را روی شانه های او گذاشت. به

ک نگاه کرد ودلش  چشمان نم دار دخیر

 برای آن همه مظلومیت ضعف رفت.

 - اشکال نداره عزیزم من کنارت یم

 مونم تا مامانت بیاد.

 بیتز اش را باال کشید :

 -آخه اگه نیاد چی ؟؟

ن شد سحراشکهایش که روی گونه روا  

وع به  آغوش به رویش گشود و رسر

 نوازشش کرد. پدر و مادر عاطفه یک



 سال پیش از هم جدا شده بودند و او با

 یم کرد. گایه اوقات
 

 پدرش زندیک

 مادرش برای بردنش به مهد یم آمد اما

 آنروز دیر کرده بود و ترس نیامدنش

ک انداخته بود .  آتش به جان دخیر

 - راش پیشمیاد عزیزم شاید کاری ب

 اومده.

ک از آغوش سحر جدا شد بارس  دخیر

ز لباسش اشک هایش را پاک کرد:  آستی 

 -یعتز میاد؟!

 رسش را به عالمت تایید تکان داد، بلند

شد، دست کوچکش را در دست گرفت 

 و



 به اتاق مدیر رفت.

 . فرشته مشغول صحبت با تلفن بود

 عاطفه را روی صندیل گذاشت :

ز تا مامانت بیاد. ز جا بشی   -همی 

 نگرابز به چشمانش آمد:

 -شما چی ؟!

 لبخندی به رویش پاشید:

 -دستام و بشورم میام کنارت.

ز دستهایش بهانه ای بود، دلش  شسیر

 یک

 دل سی  گریه کردن یم خواست.

 به دستشوبی رفت و در آینه نگایه به

ز قطره اشک که روی  خود انداخت. اولی 



آینه رو گرفت وگونه اش نشست از   

ز انداخت, اشکهایش قطره  رسش را پایی 

 قطره ریخته یم شدند تا آبی باشند بر

ز آخرین قطره  آتش وجودش. با ریخیر

 های اشک، آبی به صورتش زد و به

 دفیر رفت.

 جای خایل عاطفه نشان از رفتنش داشت

 رو به فرشته کرد و پرسید :

 -یک اومد رساغ عاطفه؟

کیفش انداخت و  فرشته موبایل را داخل  

 گفت :

 -مامانش اومد.

 کشید، و ازته دل
 

 نفیس از رس آسودیک



ک خوشحال شد.  برای دخیر

 صدای زنگ موبایلش بلند شد. گوشر را

ون آورد و با دیدن نام حمید  از جیبش بی 

ز بار تماسش را  مکتی کرد، برای چندمی 

 بی پاسخ گذاشت. واقعا نیم دانست چه

رابطه واهمهباید بکند ؟!دیگر از این   

 داشت، دلش اورا به این رابطه سوق یم

 داد و عقل او را نیه یم کرد.

 -چرا جواب نیم دی؟

 نگاهش روی چشمان کنجکاو فرشته

 نشست، اما ذهنش درگی  تماس های

 حمید بود، یم خواست به خودش ثابت

 کند که در مقابل او یم تواند خود دار



 باشد. گوشیش بی وقفه زنگ یم خورد

 و او هنوز دو دل بود.در جواب سوال

 فرشته بی خیایل گفت و گوشر را در

 جیبش فرو کرد. کالفه کیفش را از روی

ز خداحافظ ، از ز برداشت و با گفیر  می 

 مهد خارج شد.

 دلش کیم تنهابی یم خواست ترجیح داد

ز به خانه کیم رسگردابز در  قبل از رفیر

ز   خیابان را تجربه کند. بجای گرفیر

. پیاده راه خانه را در پیش گرفتتاکیس   

 -سالم.

 شوک زده برگشت و با دیدن دو چشم

 سیاه عصبابز لحظه ای لرزش را بر



 بدنش حس کرد.

 - گفتم تا آخرش هستم یعتز نیم توبز با 

جواب ندادن به تماس هام، منو از 

 خودت

، پس فکر این بچه بازی  ها رو بزار  بروبز

 کنار.

بان قلبش تند شد و به سختر  آبضز  

ز فرستاد. تصور دیدن  دهانش را پایی 

 حمید را آن وقت روز آنهم رس راهش

 نداشت. تمام حواسش را جمع کرد تا

 حرف مناستی بزند اما مگر آن چشمان

ه نگاهش یم کردند،  که خی 
 عصبابز

 حواش برایش یم گذاشتند. بریده بریده



 سالیم کرد و ترجیح داد ساکت باشد تا

. بیشیر نکند غضب مرد روبه رویش را   

سحر دلیل یا ن کارات چیه؟ اگه تما یل 

 - ی

 به بودن با من نداری نیازی به این کارها

ز آنقدر ازت  نیست فقط بگو برو، ببی 

 دور

م و برات  یم شوم که حتر باد هم خیی

ز برات   نیاره. درسته از دوست داشیر

 گفتم

اما نگفتم اونقدر مجنونم که با نبودت 

 رس

ارم. ز  به بیابان می 



و پش پر بود و از حمید مهربان صبحت  

ی نبود. نگایه به اطراف انداخت و  خیی

 آرام گفت:

 - یا نجا جای مناستی برای حرف زدن

 نیست.

 حمید کالفه دستر به موهایش کشید:

ز صحبت یم کنیم ز تو ماشی   - .بشی 

 کالمش آنقدر قاطع بود که سحر بدون

ز که حرکت ایصز سوار شد.ماشی   اعیر

 کرد گفت:

 -خب یم شنوم.

 نگایه به حمید انداخت ابروهایش

 حسابی درهم گره خورده و نگاه



 عصبیش را به جلو داده بود.

ون داد نگاه از  باز دمش را با صدا بی 

 حمید گرفت، باید کیم خودش را سبک

 یم کرد:

 - امروز اگه تلفن تون رو جواب ندادم

ز به شما و احساستون نبود،  قصدم توهی 

. اسات خودم بودقصدم مهار احس  

ه ده برگشت و به نیم رخ سحر خی  ز  بهیر

 شد.

 -منظورتون چیه؟؟

 رخ به رخ حمید شد، نگاهش را باال

 آورد، مکتی کرد ، از شدت عصبانیت

 چشمانش کاسته شده و اندیک بهت و



 تعجب آمیخته اش شده بود:

 - اصال بهتون نیم یاد که مفهوم حرف

 من و نفهمیده باشید.

 آرام لب زد:

. قعا نفهمیدموا - 

 نگاه از حمید گرفت، پلک هایش را بست

اف نگاهش با نگاه حمید  تا زمان اعیر

م داشت از  نکند هنوز هم رسر
ر
 تالف

 احساش بگوید که نفهمید از کجا و چه

 زمان در وجودش رشد نمود. لبانش را

د و نفس عمیقر کشید:  فرسر

 - من دو ستتون دارم و این اصال برایم

 خوش آیند نیست.....



 لبخندی زد و آرام گفت:

 -پس توهم من و دوست داری!

 مکث طوالبز حمید را روی چهره اش

 حس کرد.نفسش را بلعید و بدون کالیم

ه او شد. بوی عطرش که  برگشت و خی 

 .در بیتز اش پیچید، دلش فرو ریخت

 سکوت بینشان را حمید شکست:

 - خوشحالم از اینکه دوست داشتنم یک

بوده و نیست. حاال دیگه بقیهطرفه ن  

 مسائل و میشه حل کرد.

 لبخند تلجز روی لبانش نشست و نگاه از

چهره خندان حمید گرفت، پوز خندی :

 زد



 - از دوست داشتنم نگفتم تا همه چی به

 خی  و خوشر تموم بشه خواستم بدوبز 

 اگه نیم خوام به این رابطه ادامه بدم از

، ما  ز ز نیست از نتونسیر مثل دونخواسیر  

 خط موازی هستیم،رسیدنمون بهم

 امکان پذیر نیست .

ی ز  از حرفهای سحر نیم توانست چی 

ز را کم کرد، راهنما  بفهمد رسعت ماشی 

 زد و کنار خیابان ایستاد. کامل به طرف

 سحر چرخید و روی چشم هایش مکث

 کرد:

 - مشکلت چیه سحر ؟؟ خواهش یم کنم

 دوست داشتنمو باور کن و با من حرف



. زنب  

 بغض لعنتر به گلویش چسبید. رس

 
ز
 برگرداند باید یم رفت دیگر حرف

 نمانده بود. یم دانست اگر بماند و بیش

ه  از این به چشمان پر از مهر حمید خی 

ز را یم گفت و غرورش را  شود همه چی 

 به باد یم داد.

 اشگ که از گوشه چشم روی گونه

 غلطیده بود را با دست پاک کرد و با

 صدای لرزابز گفت:

س ی نیی ز  - .خواهش یم کنم از من چی 

ز جا توی اوج دوست  بزار همه چی همی 

 داشتنمون تموم بشه.



 برای لحظه ای در سکوت به چشمان

 بارابز سحر چشم دوخت، باورش نیم

شد حاال که بعد سالها دلش دوست 

ز   داشیر

 راحس کرده بود اینگونه بشود. مات و

ازمبهوت حرفهایش بود که سحر   

 پیاده شد و او را با دنیابی از فکر
ز  ماشی 

 و خیال تنها گذاشت.

 رسگردان و کالفه بود، دلش آرامیسر از

 .جنس آغوش گرم خواهرانه یم خواست

ز   باید پناه یم برد به خواهرش و همه چی 

 را برای او یم گفت. باید کیس مرحم

 یم گذاشت بر دیل که بعد سالها داغ



ز تاکیسعشق سوزانده بودش. برای ا ولی   

 دست تکان داد و سوار شد. آدرس را داد

 و چشمانش را بست. چهره بهت زده

 حمید یک لحظه از مقابل چشمانش دور

 نیم شد. لحظه ای یم اندیشید کاش

ز حقیقت را داشت شاید  جرات گفیر

 حمید

ز را یم پذیرفت.و لحظه بعد به  همه چی 

د، امکان ندارد او ز  خودش نحیب می 

ایطش را بپذیر  ز رسر د و روی همه چی   

 رس پوش بگذارد.

 -خانوم رسیدیم.

 چشم گشود ، مقنعه را روی رسش مرتب



 .کرد ، کرایه تاکیس را داد و پیاده شد

 لحظه ای مکث نمودو تمام گفتتز ها را

 در ذهنش مرور کرد. نفس عمیقر کشید

 و به طرف ساختمان رفت دستش را

د. بعد چند ثانیه در به  روی زنگ فرسر

 رویش باز شد. این وقت روز کیس جز

ل نبود و دقیقا حس یم ز  خواهرش میز

 کرد که بعد دیدن او در مانیتور یآ فون،

 چه حس و حایل دارد. رسی    ع وارد شد و

 پله های ساختمان را با ال رفت. نفسش

 گرفت. واقعا نبود آسانسور یک معضل

 اساش برای یا ن ساختمان بود. باصدای

را باال آوردگرم خواهرش نگاهش  . 



 فریبا نگاه مبهوتش را به او انداخت:

 -سالم عزیزم.

 با صدابی که لرزش محسوش داشت

 سالم کرد، چند قدم برداشت و در

 آغوش خواهر فرو رفت.

 فریبا بوسه ای روی گونه اش زد و اورا

 به داخل هدایت کرد.

 خانه در سکوت بود، فقط گه گایه

 صدای تیک تاک ساعت سکوت را یم

ز مبل نشست و فریباش کست. روی اولی   

خانه رفت. ز  برای آوردن آب به آشیی

 صدای زنگ موبایلش بلند شد بدون نگاه

 کردن یم دانست که کیس جز حمید



 نیست، از لحظه ای که پیاده شده بود

 چندبار تماس گرفته و هربار هم سحر

 تماسش را بی پاسخ گذاشته بود.

 فریبا با لیوان آب برگشت و کنارش

شست. بعد اینکه یل وان آب را گرفت ن

 و

 تا ته رس کشید فریبا پرسید:

 چی شده ؟
 

 -نیم خوای بگ

 نگایه دقیق به چهره خواهر انداخت

 لحظه ای مکث کرد و گفت:

 -من عاشق شدم.

 چشمان شوک زده فریبا را که دید چانه

 اش لرزید، بغضش شکست و در همان



ز را مو به مو برای ز همه چی 
 حال گریسیر

 او تعریف کرد.

حرف هایش که تمام شد فریبا یل وان 

 آب

 
ز
 را از دستش گرفت و بی هیچ حرف

خانه رفت. ز  برخاست و به آشیی

تصور یا ن سکوت را نداشت اشک 

 هایش

 را پاک کرد و رسش را به مبل تکیه داد

 و چشمانش را بست. صدای زنگ

موبایلش بلند شد بی توجه به آن 

 همچنان

 در فکر فرو رفته بود که با صدای فریبا



 چشم گشود:

 -نیم خوای موبایلتو جواب بدی ؟!

 نیم نگایه به فریبا انداخت :

 -نه، حوصله ندارم.

 گوشر را خاموش کرد و روی مبل

 انداخت.

 فریبا کنارش نشست دستش را گرفت و

 مستقیم به چشمانش زل زد:

 - قصد نصیحت ندارم چون اونقدر 

خوب و بد کارهات و بزرگ شدی که  

 تشخیص بدی و یم دونم اگه االن اینجا

 هستر و مو به مو از عالقه ات برام

 گفتر پس دیگه کار از نصیحت گذشته.



 روی مبل جا به جا شد و رخ به رخ

 فریبا نشست:

 -فریبا من.....

د :  دستش را آرام فرسر

 - .گفتتز ها رو گفتر حاال بزار من بگم

ز جرم نیست و  من اصال دوست داشیر  

 نیم خوام تو رو ازاین کار منع کنم اما

 اشتباه کردی سحر، نوع دوستیتون از

 اول غلط بود چون بدون شناخت از هم

 وارد یک رابطه شدید و اشتباه بزرگیر 

 رو تو مرتکب شدی که از حقیقت

ی نگفتر تا کار به اینجا ز  زندگیت چی 

 کشید.



 چهره اش به درد نشست:

 -فریبا یا ن یه دوستر ساده بود.

 -به هر حال باید یم گفتر سحر تا بدونه.

 نفیس کشید :

 -ترسیدم.

 - از چی ترسیدی. از اینکه به خاطر 

ایطتت مجبورت کنه به رابطه؟!  رسر

 فریبا بی پرده حرف یم زد و از واقعیت

 هابی یم گفت که سحر از آن یم ترسید:

 -فریبا....

: ادامه داد فریبا بدون توجه به او   

 -و اونوقت تو یم تونستر پا پس بکیسر .

 کالفه و عصتی صدایش را باال برد :



 چی کار باید یم
 

 - فریبا نیومدم بگ

 کردم بگو االن چکار کنم؟!

 چشمانش را ریز کرد و گفت:

 - واقعیت و براش بگو بزار حق انتخاب

 داشته باشه.

 شو که شد:

 -بگم که بعد بزاره بره.

 او 
 

 - ن االن رفته پس تو از اگه هم نگ

 رفتنش ناراحت نیستر یم ترش پس

 زده بیسر ، اینه که حالت و خراب یم

 کنه.

 دوباره چشمانش نم دار شدند:

 -من دوستش دارم.



 خودش را در آغوش خواهر انداخت و

 های های گریست. فریبا از غم خواهر

 ناراحت بود اما کاری نیم توانست بکند:

 -پس واقعیت و بهش بگو....

 از آغوش فریبا جدا شد. دستمایل از

ز برداشت و اشک هایش را پاک  روی می 

 کرد، نیم خواست بیش از این، گریه

 کردنش فریبا را ناراحت کند، نگاه

ز او را روی خود حس کرد،  غمگی 

 رسش را باال آورد و به چشمان مهربان

 و نگرانش چشم دوخت و لبخند تلجز 

 زد:

!  - من یک و کجا باید عاشق بشمیم بیتز 



 از جا برخاست و در مقابل سحر ایستاد :

 - به جای این حرفا بلند شو صورتت و 

 آب بزن تا حالت عوض بشه. بعد باهم

 صحبت یم کنیم.

ز فریبا بلند شد و به طرف  با رفیر

 رسویس بهداشتر رفت.آبی به صورت

 زد و در آینه نگایه به خودش انداخت

ثر گریه های زیادشقرمزی چشمانش ا  

 بود شی  آب را بست و خارج شد.

 عادت به استفاده از حوله نداشت با

 دستمال صورتش را پاک کرد و به

خانه رفت. فریبا بشقاب چیتز پر ز  آشیی

ز گذاشت:  شده از عدس پلو را روی می 



 - بیا عزیزم یکم غذا بخور که ضعف

 نکتز .

جنس محبت هایش مادرانه بود، 

 لبخندی

واهرش زد، صندیل را عقببه روی خ  

 کشید و نشست.

نفس عمیقر کشید عاشق برنج دودی 

 بود

که فریبا زمان پخت عدس پلو استفاده 

 یم

 کرد.

 غذایش را در سکوت خورد، آرامیر شده

 بود.



 آن روز تا غروب کنار فریبا مانددیگر

 زده
ز
 از حمید و دوست داشتنش حرف

 نشد. غروب که به خانه باز گشت

 تصمیمش را گرفته بود باید کار را

ز را به حمید  یکرسه یم کرد و همه چی 

 یم گفت.

 حمید حق داشت درباره او و زندگیش

 بداند.

 گوشر را برداشت و پیایم برای حمید

 فرستاد. باید از رفتار ظهر و ندادن

 جواب تلفن هایش، عذر خوایه میکرد.

 روی تخت دراز کشید و منتظر جواب

 حمید ماند.



ی نشد. چشمن یم ساعت گذشت اما خیی  

ز   هایش را بست و سیع کرد به هیچ چی 

 فکر نکند.

صدای زنگ موبایلش بلند شد چشم  

 گشود

ه شد، عقربه های  و اول به ساعت خی 

 بودند دیر وقت بود نگاه11 ساعت روی

 از ساعت گرفت و موبایلش را برداشت

 با دیدن اسم حمید لبخند زد و رسی    ع

 جواب داد:

 -بله.

 بی مقدمه پرسید:

 - ظهر چی شد یکدفعه بهم ریختر و 



؟  رفتر

 روی تختش جا بجا شد:

 -معذرت یم خوام حالم خوب نبود.

 -حالت از چی خوب نبود ؟!

 - چون یگ و دوست دارم و نیم تونم

 بهش برسم.

؟! باور کن  چرا نیم توبز
 

 - کاش بگ

 هیجی جز خودت برام مهم نیست.

 از یا ن چالیسر که پیش آمده بود رایصز 

 به نظر نیم رسید. سکوت کرد هنوز

ز حقایق را نداشت. ابراز  گفیر
 

 آمادیک

 عالقه های حمید به دلش یم نشست و

 نیم خواست این ها را از دست بدهد.



 حمیداز سکوتش استفاده کرد وبا صدابی 

 که سیع یم کرد تمام خواستنش را فریاد

 بزند گفت:

 - اج کن بخدا بیشیر از با من ازدو 

، دوست ی که تصور یم کتز ز  چی 

 دارم.سحر بزار باهم طعم خوشبختر رو

 بچشیم .

 احساس نهفته در صدایش تا رو پود

ی در دلش ز  سحر را از هم گسست وچی 

 .فرو ریخت . بغض به گلویش نیش زد

ز قطره اشک روی  پلکش رابست و اولی 

 گونه هایش چکید . حال چه جوابی یم

به او و احساسش بدهد، بایدتوانست   



 تمامش یم کرد اما دلش چه ؟! برای

ز بار بر خودش و رسنوشتش  هزارمی 

 لعنت فرستاد.

 سکوتش طوالبز شد و حمید دوباره

 پرسید :

 -سحر، با من ازدواج یم کتز ؟!

 واژه واژه حرف هایش، سحر را به اوج

 آسمان ها یم بردند، اما چه فایده او نیم

دواج کند، گذشته لعنتر توانست با او از   

 اش او را به بند کشیده بود و توان رهابی 

 به ذهنش نرسیدتا
ز
 نداشت. هیچ حرف

 بگوید و خود را خالص کند،فقط پژواک

 فریاد "نه " در فضای خانه پیچید و



 تماس قطع شد.....

 .موبایلش را به گوشه ای پرتاب کرد

 الی موهای بهم
 

 کشید و چنگ
ز
 پوف

 ریخته اش زد. دیگر دل شکسته اش را

 نیم توانست بند بزند. خسته از این بازی

 های تلخ روزگار نفس عمیقر کشید از

 جایش برخاست و کنار پنجره رفت. پرده

 حریر را کنار زد و به خیابان چشم

دوخت دانه های سفید برف پشت رس 

 هم

ز فرود یم آمدند با هجوم این  روی زمی 

ز شد  فردا مدارس همه برف مطمی 

 تعطیل



 یم باشد. پرده را انداخت، لحظه ای

 مکث کرد اشک هایش را پاک کرد و به

 طرف تخت رفت. خواب از چشمانش

 گریزان شده بود موبایلش را از روی

 تخت برداشت و خودش دراز کشید.

 در دل آرزو کرد که حمید سماجت به

 خرج داده ودوباره زنگ بزند. دلش یم

تمام غم و دردهایشخواست برای او از   

 بگوید، احساس خایص به او پیدا کرده

 بود، حیس که تا به حال تجربه اش را

 نداشت. عقربه های ساعت به کندی

 حرکت یم کردند گوبی زمان هم با او

 رس جنگ داشت. پلک هایش را بست و



 لحظه ای به فکر فرو رفت.

 باید به حمید زنگ یم زد، نباید اجازه

. ه اینگونه خاتمه یابدیم داد این رابط  

با یا ن افکار چشم گشود. تپش قلبش 

 شدت

 .گرفت، بلند شد و روی تخت نشست

 نگایه به موبایلش انداخت و به لیست

ز رفت، روی نام حمید مکث  مخاطبی 

ون داد و  کرد. بازدمش را با صدا بی 

 یآ کون تماس را زد .

 سه بوق بیشیر نخورد، که صدای بم و

: فن پیچیدگرفته حمید در تل  

 -بله.



 دلخوری در صدایش مشهود بود اما

 سحر توجیه نکرد و بی مقدمه گفت:

 - یم خوام حرف بزنم از خودم از 

 زندگیم و گذشته ای که شاید برات

 دلچسب نباشه.

 آب دهانش را بلعید و ادامه داد؛

 - نیم دونم وقتر یا ن حرف ها رو 

ی پس بزار  بشنوی چه تصمییم یم گی 

 قبل از واقعیت های زندگیم، از حیس

 سال تازه دارم تجربه اش62 بگم که بعد 

 یم کنم.

 سکوت کرد، دلش یم خواست این حرف

 ها را حضوری بگوید اما توان رو به



ا را  رو شدن با آن چشمان سیاه و گی 

 نداشت.

 صدای بهت زده حمید افکار سحر را پس

 زد:

 سحر؟!
 

 -چی یم خوای بگ

ی از د لخوری چند لحظه قبلشدیگر خیی  

 نبود و سحر این را خوب احساس کرد:

 - یم خوام برات قصه هزار و یک شب

 بگم. حوصله شنیدن داری؟؟

 برای عوض کردن حال و هوای سحر با

 خنده گفت:

 - مگه یم شه برای شنیدن قصه

 شهرزادی به زیبابی تو حوصله نداشت.



 سحر اما بدون حتر لبخندی نفس حبس

ا کرد تا همراه آنشده اش را ره  

 بغضش هم بشکند:

 - همیشه از عشق فراری بودم، تصور 

 یم کردم آدما وقتر عاشق بشن دیگه مال

ز هیچوقتم . واسه همی  ز
 خودشون نیسیر

 دنبالش نبودم، غافل از اینکه یه جابی با

 دیدن دو چشم سیاه و مهربون عشق

 مهمون ناخونده قلبم یم شه درست

 زمابز که من هیجی ندارم که نثارش

 کنم.

 مکث کرد و از جایش برخاست چند قدم

 برداشت و روبه روی آیینه قدی اتاقش



ه ی، چهره درهم شکسته  یا ستاد و خی 

 خودش شد.

 حمید از مکث او استفاده کرد و با لحتز 

 پر از احساس گفت:

ز حس و   - سحر باور کن من هم همی 

یدم کجا و نسبت به تو دارم. منم نفهم

 چه

 جوری شد که تو شدی رویای شبام. یه

 روز به خودم اومدم و دیدم دلم میخواد

 وقتر صبح چشم باز یم کنم تو کنارم

باشر و شبا وقت خواب، دستم تو 

 موهای

 مواج تو فرو بره. دلم یم خواد خودم و



 تو عطر تنت خفه کنم. باور کن سحر

 لمس دستان سفید و کشیده ات آرزوی

 منه...

 بی پرده از
ز ز بار بود که چنی   برای اولی 

 احساساتش یم گفت و خیی از دل داغون

 شده سحر نداشت.

ز   سحر همانجا کنار آینه قدی روی زمی 

 نشست دیگر زانوهایش توان ایستادن

نداشت، صدای هق هق گریه اش بلند 

 شد

 و در میان گریه گفت:

 - نگو،دیگه برام هیجی نگو، نزار چیتز 

دوباره بشکنه. بزار حرفام وبند شده دلم   



 بزنم اونوقت اگه موندبز شدی، از عشق

 حرف بزن.

 صدای گریه اش حال حمید را دگرگون

 کرد با ناراحتر گفت:

 - سحر آروم باش من دیگه هیجی نیم

 گم تو فقط گریه نکن. نزار جنگل

 بشه من جنگل آفتابی و
 چشمات باروبز

 بیشیر دوست دارم.....

 گریه اش قطع نیم شد، با صدای لرزابز 

 گفت:

 -من دوباره زنگ یم زنم.

 حمید کنجکاو بود تا زودتر رس از قضه

 سحر دربیاورد اما آن لحظه حس



 نگرانیش غالب بر هر حیس شد:

، برو   - احتیاج نیست دوباره زنگ بزبز

احت کن فردا هم  بخواب و خوب اسیر

ز   روز خداست، بعدا در آرامش همه چی 

. تعریف کنرو   

 سحر اشک هایش را پاک کرد و به خود

 مسلط شد:

 - نه، امشب یم گم فقط بزار نفیس تازه

 کنم.

 گوشر را قطع کرد. همچنان نگاهش به

 یآ نه و چشمان قرمزش بود، در دل خدا

 رو شکر کرد که مادر و پدرش عادت به

 زود خوابیدن داشتند و بیدار نبودند تا



. ندچهره اشک آلود او را ببین  

 از جا برخاست آهسته از اتاق خارج شد

 از پله ها
ز

 و بدون روشن کردن چراغ

ز رفت.  پایی 

خانه شد. گلویش خشک بود ز  وارد آشیی

 آبی برای خودش ریخت و تا ته
 یل وابز

 رس کشید.

 -سحر بیداری؟

 .با شنیدن صدای مادر تکابز خورد

ز گذاشت و به سمت  یل وان را روی می 

راغ خواب، بهسالن رفت. در نور کم چ  

ه شد. طبق معمول موهایش را  مادر خی 

 از دو طرف گیس بافته و بلوز و شلوار



 نجز به تن داشت.

 -اومدم آب بخورم.

 مادر چشمانش را ریز کرد تا بهیر ببیند:

 -حالت خوبه؟

 به طرف پله ها رفت قصد داشت رسی    ع

 به اتاقش برگردد تا مادر متوجه

 گریستنش نشود:

 -خوبم نگران نباش فقط تشنه بودم.

 مادر به طرف پنجره های قدی سالن

ون انداخت:  رفت نگایه به بی 

 - وای چقدر برف اومده! برو باخیال

احتر .  راحت بخواب فردا کال در اسیر

ز شب بخی  به  پوز خندی زد و با گفیر



 اتاقش باز گشت.

 خم شد موبایلش را از کنار آینه برداشت

فت. یم دانست و به سمت پنجره ر 

 حمید

 سخت منتظر شنیدن است اما عجله ای

 برای زنگ زدن نداشت. در واقع نیم

وع کند و چگونه  دانست از کجا رسر

 بگوید.

د. باید از   2 موبایلش را در دستش فرسر

 سال پیش یم گفت. دقیقا از روزی که

 شده و واژه ای به نام61 وارد 
 
 سالیک

 درد را شناخته بود.

جره بود روی آنیک صندیل کنار پن  



 نشست . دلش یم خواست تا آخرین

لحظه حرفهایش، فقط به آسمان نگاه  

 کند

شاید خدا هم امشب به مهمابز دل غم 

 زده

 اش یم آمد.

 شماره را گرفت و شمرد یک ، دو،

 یا نبار زودتر از همیشه پاسخ داد :

 -جانم.

 از لحن پر از مهربانیش دوباره اشک در

ره لب بازچشمانش جمع شد و باالخ  

 کرد:

 -امشب باید با خواب خداحافیطز کتز .



 بی ربط جواب داد:

 اما هر 
 

 - نیم دونم چی یم خوای بگ

 چی هست باعث شد من از سوم شخص

 به دوم شخص تبدیل بشم و این برای

وع عالیه.  رسر

 گوشر را در دستش جابجا کرد:

وع خوبی داشته باشه اما آخر 
 - شاید رسر

 قصه بر خالف قصه های شهرزاد تلخه

 تلخه.

 -شاید بشه آخر قصه رو هم عوض کرد.

 لبخند تلجز زد:

 -کاش بشه.

 -نیم خوای بری رس اصل مطلب.



 نفس عمیقر کشید:

دخیر شادی بودم اونقدر شیطنت در 

 - من

 بود که همه بهم یم گفتند خونه هر یک

 بری خوش به حالشه، دیگه تو دنیا غصه

ز یگ پیدا یم شه کهنداره. اما  ندونسیر  

 بهشت من و تبدیل به جهنم یم کنه.....

فتم چند تا   - بر و رو داشتم و هر جا می 

 خواستگار پشت رسم ردیف یم شد. اما

 آقاجونم باهمشون مخالف بود. یم گفت

م و زود شوهر بدم)  .(دوست ندارم دخیر

 آخه من و آقاجونم خ یل ی بهم وابسته

باال بود و به هیچ بودیم.منم کال دماغم  



 کس روی خوش نشون نیم دادم.

 چند لحظه مکث کرد، بغض گلویش

 هوای آزاد شدن یم خواست.

 پشت خط، حمید سکوت کرده و منتظر

 ادامه حرف های سحر بود.

 نفیس عمیق کشید:

ونه خودم غرق بودم که  - تو دنیای دخیر

 یهو یه شب یگ اومد و تو نست

 آقاجونمو و خام کنه و رضایتش و برای

ه. درست از همون شب  ازدواجمون بگی 

 دنیا به کامم تلخ شد.

 صدای نفس های بلند حمید کالمش را

 قطع کرد و اشک هایش یگ یگ رایه



 برای گریز پیدا کردند.

 بعد چند لحظه سکوت که بینشان حاکم

 شده بود حمید بریده بریده پرسید:

. .هر داریتو....تو...شو..  - 

 یا نبار بلندتر زجه زد. گریه اجازه حرف

 زدن را به او نداد و حمید بهت زده و

ان تماس را قطع کرد.  حی 

 صدای بوق های ممتد موبایل آزارش یم

 دادند.

 گوشر را به گوشه ای پرتاب کرد و دو

 دستش را مقابل صورت گرفت و تا یم

 توانست گریه کرد.

عملحمید زودتر از تصورش عکس ال  



 نشان داده بود.

 او حتر به سحر مهلت نداد تا جواب

 سوالش را بدهد.

 دلش از این بی مهری آزرده شد.

 از روی صندیل برخاست و کش

 موهایش را باز کرد پنجه هایش را داخل

 کشید. بدون
ز
 موهایش فرو برد و پوف

 پاک کردن اشک هایش به سمت تخت

 رفت و دراز کشید.

کرد بخوابد  پلک هایش را بست و سیع  

 اما امان از آن لحظه که فکر و خیال

 خواب را بر او حرام یم کرد.

 از زمانه دلگی  بود. چقدر تاوان اشتباه



 گذشته را باید یم داد. بس نبود آن همه

 سختر و دوری، حاال باید در عشق هم

 شکست یم خورد.

 تقه ای به در خورد و بعد از چند لحظه

 مادر وارد اتاق شد. از جا برخاست و

 نگران پرسید:

ی شده مامان؟! ز  -چی 

ه به  مادر روی لبه تخت نشست و خی 

 چهره سحر، دستش را باال آورد و روی

 گونه او کشید رطوبت اشک را که حس

ز   کرد دستش را برداشت و با لحتز غمگی 

 پرسید:

 -گریه یم کردی؟!



 رسی    ع اشک هایش را پاک کرد، قصد

ل غصه هایش را به مادر نداشتانتقا  

 لبخندی تلخ زد :

 - بی خیال. اومدی داخل ترسیدم، فکر 

ی شده. ز  کردم چی 

ی از این مهمیر که نور چشمم ز  - چی 

 پی  یم شه و من کاری
 داره تو جووبز

 از دستم بر نمیاد.

 دست مادر را در دست گرفت و آرام

د:  فرسر

 - گریه امشب من از بخت و اقبال بدم

. کم رسم درد یم کردنیست. ی  

 دیگر به راحتر یا ن دروغ ها را به زبان



ز که خودش در منجالب  یم آورد همی 

 سختر ها غرق یم شد، بس بود.

با یک نفس عمیق به اعصابش مسلط 

 شد

 و گفت:

 - بی خودی نگرابز مادر من ، برو 

 راحت بخواب، اصال چی شد اومدی

 باال؟!

 مادر کامل به طرفش چرخید و به چهره

ه : داغون و چشم های قرمز سحر خی 

 شد

 - سیع نکن من و با این دروغ ها فریب

 بدی ، یم دونم داری از داخل داغون



 یم شر و به روی خودت نمیاری ،

 امشب یک لحظه صدای گریت و شنیدم

. 
 

 حدس زدم بازم دلتنگ

 مکتی کرد و دوباره ادامه داد:

 - .سحر جان بسه این همه خود خوری

ن بود، با قسمت هم قسمت تو هم ای

 نیم

 شه جنگید. بیا و برای یآ نده ات فکری

 بکن نزار آیندتم مثل این شش سال هدر

 بره.

 یم خواست فریاد بزند کدوم آینده وقتر 

 سایه شوم گذشته برای همیشه رو رسش

 مانده. اما سکوت کرد مادر را در
ر
 باف



 آغوش کشید و آرام زیر گوشش گفت:

قول یم دم همه چی و درست یم کنم . - 

د و  مادر اورا محکم در آغوش فرسر

 لبخندی چهره مهربانش را در پوشاند :

 -یم دونستم تو دخیر عاقیل هستر .

 بوسه ای به گونه سحر زد و برخاست

ی گفت و رفت.  شب بخی 

 داشت باید خودش را از
 

 احساس خفگ

 نجات یم داد برخاست و کنار
 

 یا ن خفگ

ی تازهپنجره رفت. آن را گشود تا هوا  

ون برد و نفس  ببلعد، رسش را بی 

 عمیقر کشید. هوا رسد تر شده و برف

همه جا را سفید پوش کرده بود لحظه 



 ای

 اندیشید کاش یک برف هم بر روی

 رسنوشت او یم بارید تا پاک شود از

 هرچه سیایه ....

 حمید

ز موبایلش، آن  بدون نگرابز از شکسیر

ز   را به گوشه ای پرتاب کرد. به هر چی 

 یم توانست فکر کند جز متاهل بودن

 سحر. یک لحظه احساس گرما تمام

تش را درآورد  وجودش را گرفت. تیرسر

 و روی دسته مبل انداخت. دستانش را

د.  روی شقیقه هایش گذاشت و فرسر

 عصتی بود و مداوم خودش را شماتت



 یم کرد، که چرا بدون هیچ شناختر تا

 خواستگاری پیش رفته بود.

دیشید هیچ نشابز از متاهلهر چه یم ان  

بودن سحر ندیده بود. کالفه برخاست. 

 به

خانه رفت و از یخچال بطری آب را ز  آشیی

ز  ون آورد، حتر حوصله برداشیر  بی 

یل وان هم نداشت. پلک هایش را بست 

 و

 آب را تا ته رس کشید.

 صدای زنگ موبایلش بلند شد. بطری را

ز گذاشت و رسی    ع به سمت  روی می 

. تموبایلش رف  



 با نگاه به مانیتور و دیدن نام بهنام ،

 تماس را بی پاسخ گذاشت. حوصله

 حرف زدن با کیس را نداشت. حس و

 حالش خوب نبود،فکر کردن به سحر و

 که با او ساخته بود،
 

 رویاهای قشنگ

 انزجارش را از خودش بیشیر یم کرد.

 به طرف کلید برق رفت و چراغ را

شخاموش کرد و به سمت اتاق خواب  

 رفت. خودش را روی تخت انداخت و

 تمام دوران کوتاه دوستیشان را مرور

ز شب در رستوران جذب نگاه  کرد. اولی 

 و بی خیالش شده بود. نگایه که
ز  سیی

 هیچ عالقه ای به کنکاش در محیط را



نداشت. خودش هم نفهمید که چگونه 

 در

مه آلود چشمان سحر گم شد.  جنگل

 آنقدر

ز بر خورد   کرده بود که درآنآرام و متی   

 لحظه فکر نداشتنش هم تپش قلبش را

 شدت یم بخشید.

 به پهلو چرخید و دستش را زیر رسش

 گذاشت. کاش به سحر مهلت یم داد تا

 انتها حرف هایش را بزند چرا آن لحظه

 شوکه شده و تماس را قطع کرده بود،

 خودش هم نیم دانست.

 سحر



 با صدای زنگ موبایلش پلک هایش را تا

ی کردن یک شب  نیمه باز کرد. بعد سیی

 سخت، نزدیگ های صبح خوابش برده

 بودو در آن لحظه نای باز کردن

 چشمانش را نداشت با دست به دنبال

 موبایلش گشت وآن را زیر بالشش پیدا

ز اینکه چه کیس پشت  کرد. بدون دانسیر

 خط هست، تماس را قطع کرد و سیع

 کرد دوباره بخوابد.

کامل بسته نشده بود    هنوز پلک هایش

 که

 .دوباره صدای زنگ موبایلش بلند شد

 زیر لب لعنتر گفت و موبایل را جلوی



 صورتش گرفت تا ببیند اول صبح کدام

 آدم مزاحیم خواب را برایش حرام کرده

 بود.

 با دیدن اسم حمید بهت زده پلک هایش

ز شود  را دوبار باز و بسته کرد تا مطمی 

 اشتباه نیم بیند.

سخت بود کیس که دیشب  باورش

 آنطور

 ناغافل تماس را قطع کرده بود امروز

د آن هم اول صبح.  دوباره تماس بگی 

 خواب از رسش پرید، بلند شد و روی

 تخت نشست هنوز برای جواب دادن

 مردد بود. دلیل تماس حمید را نیم



 کرد و با لرزشر که بر
ز
 دانست. پوف

 اندامش افتاده بود تماس را پاسخ داد:

 -بله.

 -سالم. خوبی ؟!

 صدایش گریم هر روز را نداشت اما

 آنقدر ها هم رسد نبود که سحر را

 دوباره بهم بریزد.

 -خوبم ممنون.

 -دیشب شب سختر بود.

 بود لبخندی کوتاه روی
 

اف قشنگ  اعیر

 لب های سحر نشست. فکر اینکه به

 حمید هم سخت گذشته دلش را آرام یم

 کرد. نه از بدجنیس بلکه از محبتر که



 هنوز حمید نسبت به او داشت.

 -من هم شب خوبی نداشتم.

صدای نفس عمیق کشیدنش را سحر 

 هم

 شنید:

ز ادامه  - خواهش یم کنم قبل گفیر

 داستانت فقط به من بگو تو شوهر داری

 ؟ بزار از عذاب وجدانم کم بشه بعد با

 خیال راحت به تموم حرفات گوش بدم.

ز حال حمید را نداشت  .قصد بهم ریخیر

 پس همانطور که او خواسته بود جواب

 داد:

 -نه من متاهل نیستم....



 ریه اش را از نفس خایل کرد، انگار بار

 سنگیتز را از روی دوشش برداشته

 بودند. در دل خدا رو شکر نمودو گفت :

 - خب خیالم راحت شد. از تصور اینکه

دیونه یمتو شوهر داشته باشر داشتم   

 شدم.

 مکتی کرد و ادامه داد:

حاال دیگه بقیه داستان برام شنیدبز .

 - شد 

ان بود. رسش از ز  سحر اما احوالش نامی 

 بی خوابی درد گرفته و نای حرف زدن

 نداشت.در واقع از عکس العمل بعدی

 حمید واهمه داشت.



 - من نیم تونم االن حرف بزنم. یم شه

 بمونه برای بعد ؟!

ی شده ؟!شاید از رفتار دیشب من ز  - چی 

 دلخوری؟خب ...

 سحر کالمش را قطع کرد:

به هیچ وجه، شاید هر کس دیگه ای 

 - هم

ز برخورد رو یم  جای شما بود همی 

 کرد.

 -پس چی ؟

 صدا در گلویش لرزید:

 -من حالم خوب نیست.

 به ثانیه ای لحن صدای حمید تغیی  کرد



تدوباره شد همان حمیدی که سحر دس  

 از دنیا کشیده را، عاشق کرده بود.

 با نگرابز که به وضوح در صدایش

 موج یم زد گفت:

 - چی شده سحر یم خوای بیام دنبالت تا 

؟!آخه دخیر داری با خودت  بریم دکیر

. مگه این گذشته لعنتر   چکار یم کتز

 چی توش بوده که ازش این همه

؟!  گریزوبز

ی برای  سکوت سحر به او فرصت بیشیر

: زدن دادحرف   

 - سحر بجز شوهر داشتنت ،دیگه هیجی 

ت کنار ز  برام مهم نیست من با همه چی 



 میام. فقط حرف بزن و بزار جفتمون به

 آرامش برسیم.

 بغضز تلخ به گلویش چسبید. باید همه

 چی را مو به مو به او یم گفت و تی  

 خالیص را یم زد.

 تمام جسارتش را جمع کرد نفس عمیقر 

 کشید و گفت:

 - با بودن کیس به اسم شوهر در حتر 

 گذشته ام ؟!

 سکوت کرد تا به حمید فرصت حضم

 کالمش را بدهد. سخت بود اما دلش یم

 خواست عکس العمل حمید را زودتر

 ببیند. مردی که درست در روزهای



ی زندگیش پا به دنیایش گذاشته  خاکسیر

 بود روزهابی که سحر خایل از هر چه

 بود و نبود، فقط شب و روز یم گذراند.

سکوت حمید طوالبز شد آنقدر که 

 سحر

ز شدن از قطع نشدن تماس،  برای مطمی 

 موبایل را مقابل صورتش گرفت.

 حمید قطع نکرده بود و هنوز کور سوی

 مانده بود.
ر
 امیدی برای سحر باف

 -تو نامزد داشتر و بهم زدی؟!

 .رسد و خایل از هر حیس پرسیده بود

 دل سحر درون سینه مچاله شد:

 کردم.
 

 -نه من چهار سال باهاش زندیک



ون داد و با لحتز   بازدمش را با صدا بی 

 عصبابز پرسید:

 - چطور امکان داره سحر ؟! نکنه تموم

 یا ن حرف ها رو یم زبز تا من و از

؟  رس خودت باز کتز

 کالفه دستش را به عادت همیشه در

انموهایش فرو برد. لبش را به دند  

 گرفت تا بغض لعنتیش نشکند:

 - کاش دروغ بود.کاش همه اینا یه

 کابوس بود. اما خود واقعیته.

 صدای نفس کشیدنهای بی در بی و با

 دروبز اش
 

 صدایش خیی از آشفتگ

 داشت:



 - چرا اینا رو روز اول به من احمق

؟ چرا حاال سحر؟ شاید گذاشتر   نگفتر

 شاید برام قابل 
 

عاشقت بشم بعد بگ

ولقب  

 شد.

 بغضش شکست و اشک هایش جاری

 شدند. نا عادالنه محکوم به فریب شده

 بود آنهم فریب مردی که تا چند وقت

ی  پیش هنوز از عالقه اش به خود خیی

 نداشت.

 بریده بریده گفت:

 -دا..ری..اشت..با..ه ...یم ...کتز ...

ز جز فریاد زدن  بود و هیچ چی 
 عصبابز



 آرامش نیم کرد:

 - چی رو اشتباه یم کنم، اینکه تا االن

ین حقیقت زندگیت و ازم پنهون  بزرگیر

 کردی و سکوت کردی تا کارمون به

 یا نجا بکشه .

 با کشیدن نفس عمیقر بر خودش مسلط

 شد. نباید اجازه یم داد تا بی گناه

 محاکمه شود باید از خودش دفاع یم

 کرد اشک هایش را پاک کرد و آب

: ددهانش را بلعی  

 نزدم
ز
 - من به تو دروغ نگفتم. فقط حرف

سیدی... شاید  چون تو سوایل از من نیی

 اگه همون لحظه های اول درباره من



 کنجکاوی یم کردی راحت تر جوابت و

 یم دادم تا دراین لحظه محکوم به دروغ

 گوبی و فریب دادن نشوم.

 با لحتز طلبکارانه پرسید:

ی ز  - خب حاال یم پرسم، آیا هنوز چی 

ونده که از اون گذشته به قول خودتم  

؟! ی بهم نگفته باشر ز  لعنتر چی 

ز مانده بود که از همه دنیا  فقط یک چی 

 برایش مهمیر بود، آیه کشید و پلک

 هایش را بست.

ز دیگه؟!  -فقط یک چی 

 بهت زده پرسید ؟!

 -دیگه چی ؟؟؟؟



 نم اشگ از گوشه چشمش چکید:

3 پرسم ، من یک پرس   - ساله هم

 دارم.....

سکوت بینشان باعث شد سحر فکرش 

 به

انه  گذشته ای برود که تمام رویای دخیر

 اش در آن به باد رفته بود.

ز س یل ی، از  شتی که با خوردن اولی 

 دنیای

انه اش خداحافیطز کرد و زنانه پای  دخیر

 
 

 تمام سختر ها ایستاد. اما باز هم زندیک

 دست بردار نبود و باالخره مهر طالق

. مه اش نشاندرا پای شناسنا  



 صدای کم جان حمید رشته افکارش را

 پاره کرد:

 - واقعا نیم دونم باید چی بگم. حتر 

 تصورشم نیم تونستم بکنم. آخه اصال

.... 

 حرفش را کیم مزه مزه کرد و ادامه

 داد:

 - اصال به تیپ و قیافت زن بودن و مادر 

 بودن نمیاد. هنوزم باورش برام سخته.

 تلخ جواب داد:

ز یا ن تم  منه. دیگه هیچ چی 
 

 - وم زندیک

 پنهوبز ازت ندارم.

 حمید با صدابی که لرزش محسوش



 داشت گفت:

ه قطع ز ندارم پس بهیر  برای گفیر
ز
 - حرف

 کنم.

 اشگ از گوشه چشمش فرو افتاد و

 گفت:

 -هر طور راحتر .

ز کلمه دیگری قطع  و تماس بدون گفیر

 شد. لحظه ای نگاه گریانش را به

موبایلش دوخت و به این اندیشید که 

 چه

 راحت همه چی تموم شد.

 صاف نشست و پاهایش را در آغوش

 کشید رسش را روی زانوانش گذاشت و



ز حمید،  آرام آرام گریست. نه برای رفیر

 چون از اول هم به ماندنش امیدی

 نداشت، بلکه برای احساس زنانگیش که

 با وجود گذشته ای تلخ نادیده گرفته یم

 شد.

 ... دوباره فکرش رفت به چند سال پیش

ز هایش را فریاد زده  همان جا که نخواسیر

 بود اما همه گوش هایشان را گرفته

 بودند. چقدر التماس کرده، چقدر اشک

 ریخته و ناله کرده بود تا به همه چی 

 همان ابتدا پایان دهد اما کیس بهابی به

 حرف هایش نداده بود .

موبایلش رسشبا بلند شدن صدای زنگ   



 را از روی زانو برداشت اشک هایش را

 پاک کرد و نگایه به موبایل انداخت با

ه رسی    ع تماس را پاسخ داد: ر  دیدن نام منی 

 -بله.

 طبق معمول صدایش پر از انرژی بود:

؟ خوبه برف اومد   - تا االن خوابی

احت کتز  .  اسیر

 رسفه ای زد تا راه گلویش باز شود:

رسما خوردمخواب نبودم فکر کنم  . - 

ی شده؟؟ ز  چی 

 - نه، امروز دیدم تعطیله گفتم بریم تا 

 فرصت هست واسه مراسم جشن نوروز

 ، وسیله بخریم.



ز نداشت اما یم ون رفیر  اصال حس بی 

 دانست ماندنش در خانه هم دردی از

 دردهایش دوا نیم کند.

؟ ز  -کیا هسیر

 -من و تو و پیام.

ه سال دوم مهندش عمران ر  پیام پرس منی 

 بود .

 پرسی بی نهایت شاد و رس زنده و

 درست مثل مادرش پر از انرژی بود.

 از روی تخت بلند شد و گفت :

 -من نیم ساعت دیگه آماده هستم .

.  - اویک پس میبینمت

ز خداحافظ تماس را قطع کرد.  با گفیر



 پیام بعد کل کل کردن با مهتاب تازه

 نگاهش به سحر افتاد:

 - تو کدوم دریا تو فکری ؟ چندتا بودن ؟! 

 غرق شدند؟؟

 سحر لبخند بی جابز زد:

 - پیام امروز اصال حوصله ندارم تو 

 همون با مهتاب بحث کن خواهشا.

 پیام دستر به موهای فر و بلندش کشید:

 -فکر کنم داری عاشق یم شر .

ه بلند خندیدن اما سحر ر  مهتاب و منی 

 برای عوض کردن بحث گفت:

ه قرار نبود پیام  ر  - موهاش و راستر منی 

 کوتاه کنه؟



 پیام شوکه چشمانش را گرد کردو خط و

 نشابز برای سحر کشید، چند وقتر یم

ه به موهای بلندش پیله کرده ر  شدکه منی 

 بود اما پیام رس سختانه مقاومت کرده و

 زیر بار نرفته بود.

 - وای سحر مردم از بس بهش گفتم آخه

 بگو این موهای بلند و فرفری چه

 جذابیتر به چهرت یم ده.

 مهتاب خندید و گفت:

 -خب خوشش میاد چکارش دارید؟؟؟

 - مگه هر کاری خوشش اومد باید انجام

ه جون من بجای تو بودم به ر  بده، منی 

 عموش یم گفتم.



ه به سحر نگاه کرد و دستانش  پیام خی 

 را باال برد:

 -من تسلیم حاال تمومش یم کتز ؟

: وز مندانه ا ی زد و گفتسحر لبخند پی   

 - البته پیام هنوز جوونه مگه چند سال

ه جون . ما که ر  داره بزار خوش باشه منی 

 جووبز نکردیم.

ه از زیر چشم نگایه به سحر ر  منی 

 انداخت:

؟؟
ز
 -االن معلومه کدوم طرف

 - من طرف کیس هستم که باهام کار 

 نداشته باشه.

 مهتاب با آرنج به پهلویش زد و آرام



 گفت:

 - ت دارم. فکر نکن یمراستر من کار 

 توبز از دست من هم قرس در بری من

 پیام نیستم.

 سحر کامل به طرف مهتاب چرخید :

 - منم برات کیل حرف دارم بزار خرید 

 تموم بشه.

 مهتاب به نشانه تایید چشمک ریزی

 زد...

 .نزدیک ظهر بود که کارشان پایان یافت

ه قصد داشت، همه را به ناهار ر  منی 

دعوت کند اما مخالفت سحر باعث  

 کنسل



 شدن برنامه شد.

 دیگر توان بازی کردن در جمع رانداشت

د،  پناه بیی
 دوست داشت به کنج خلوبر

 نقاب از چهره بردارد و خود حقیقیش

 شود.

 -خب من دیگه برم.

 مهتاب دستش را به دور بازوی سحر

 انداخت:

ه ر م. کاری نداری منی   - منم با سحر می 

 جون؟؟

ون نگاه کردن به چشمان متعجب بد

 سحر

ه شد: ه خی  ر  به منی 



 -نه، ممنون بچه ها خوش باشید.

 هنگام خداحافیطز پیام نزدیک سحر آمد

 وآرام گفت:

 -ویل من مطمئنم کار دست دلت دادی؟

 سحر نگاهش را از مهتاب گرفت و به

ز  : ه شد و با لحتز تهدید آمی  پیام خی 

 گفت

وع نکن.  -پیام رسر

: کجی زد و گفتپیام لبخند    

م موهام  - اصال از حرص توهم شده می 

 و کچل یم کنم.

 گفت و پشت به سحر به طرف مادرش

ز شد.  رفت و سوار ماشی 



ه و پیام، مهتاب دست سحر ر ز منی 
 با رفیر

د:  را آرام فرسر

 - بریم خونه ما، مامان مدرسه است تا 

 عرص هم نمیاد راحت راحتیم.

 سیع کرد دستش را از دست مهتاب

ون بکشد قصه حمید آشر بود که  بی 

 مهتاب برایش پخته بود.

 - مهتاب امروز نه، بخدا دلم تنهابی یم

 خواد.

ز امروز یم خوام کنارت  - اما من همی 

 باشم.

 بحث با مهتاب را بی فایده دید موبایلش

ون آورد تا به  را از جیب پالتویش بی 



 مادر اطالع بدهد که ظهر به خانه برنیم

 گردد...

دحمی  

حس و حال کار کردن نداشت، قدم 

 هایش

 را محکم تر برداشت، باید از کارگاه

 خارج یم شد. امروز از همان لحظه

 های اول برایش خوشایند نبود.

ی؟  -کجا داری می 

 یا ستاد و به سمت مهیار چرخید :

م حوصله کارگاه رو ندارم.  -دارم می 

مهیار چند قدم به سمتش برداشت و  :

 گفت



 - از دعوای امروزت با یا ن و که 

 پیمانکارها فهمیدم. یم خوام بدونم چرا ؟

 دستش را باال برد و در هوا تکابز داد:

 - مهم نیست، حواست به کار باشه من

 سیع یم کنم زود بر گردم.

 از مهیار
ز
 دیگر منتظر نماند تا حرف

ز رفت و کار  بشنود رسی    ع به طرف ماشی 

 گاه را ترک کرد.

 بی هدف در خیابان ها چرخ یم زد

گوبی به دنبال گم شده ای بود. نگاهش 

 به

 هر سمت و سوبی یم رفت دلش دیدن

ز  ی که با گفیر  سحر را یم خواست. دخیر



 واقعیت های زندگیش، تمام رویاهایش را

 بهم ریخته بود.

ز را گوشه  به کافه چوبی که رسید ماشی 

 ای پارک کرد و وارد شد.

ز حس خوشایندی بوی تلخ قهوه او  لی 

 بود

 که در یط یا ن چند ساعت به او دست

 داده بود، نفس عمیقر کشید وبه اطراف

 نگاه انداخت بر خالف غروب ها کافه

ز محبوبش رفت  خلوت بود. به طرف می 

صندیل را عقب داد و نشست، واقعا 

 جای

 کرد
ز
 سحر روبه رویش خایل بود. پوف



ز درهم گره  و کالفه دستانش را روی می 

د.  زد و فرسر

 -ببخشید چی میل دارید؟

 نگایه به مرد جوان انداخت با اینکه

 دلش قهوه یم خواست اما به یاد سحر

 گفت:

 -نسکافه لطفا.

 حاال دیگر راز آن جنگل همیشه مه آلود

 را یم دانست اما چه فایده وقتر باید

ی یم ز  چشم به روی آن همه رس سیی

 بست. پلک هایش را روی هم گذاشت و

رد فکرش را از او خایل کند اماسیع ک  

 یک گوشه از ذهنش هنوز درگی  سحر



 بود.

 با صدای مرد جوان چشمانش را گشود:

ز دیگه ای میل ندارید؟  -سفارشتون، چی 

خودش هم نفهمید چه مدت در فکر 

 فرو

 رفته بود دستر به صورتش کشید:

 -نه، متشکرم.

 -خواهش یم کنم.

فنجان نسکافه را به طرف خودش  

 .کشید

 .میل به خوردن را از دست داده بود

 دلش بودن کنار سحر را یم خواست اما

ایطش کار او نبود. تصور ز رسر  پذیرفیر



درآغوش کشیده شدن سحر توسط 

 مردی

 دیگر، خرمن وجودش را به آتش یم

 کشید.

 رسش را تکابز داد باید قید همه چی را

د یا نگونه نه خو  ز دش را آزار یم دادمی   

 سختر 
ز
ی که به اندازه کاف  و نه دخیر

 کشیده بود.

 سحر

 -نیم خوای لباسات و دربیاری؟؟

 نگاهش سمت مهتاب چرخید:

 -در میارم.

 - االن بیست دقیقه است همینطور با 



 نه
ز
 لباس روبه روی من نشستر نه حرف

، خب حوصله ام رس رفت.  حدیتی

 بلند شد. شالش را از رس برداشت و

 روی تخت گذاشت .نگایه به پالتوی

 قهوه ای کوتاهش انداخت و با باز کردن

 .دکمه هایش آن راهم از تنش خارج کرد

 مهتاب به طرفش آمد پالتو را از دستش

 گرفت و شال را از روی تخت برداشت

 و به چوب لباش آویزان کرد:

 - فکر کنم این کارم یم خواستر یک

 ساعت طول بدی.

از کشید دستانش راسحر روی تخت در   

ه  زیر رسش گذاشت و به سقف اتاق خی 



 شد:

 -دلم گرفته، حوصله ندارم.

 مهتاب لبه تخت نشست و با دست

 صورت سحر را به طرف خودش

 چرخاند:

ی شده باز رضا دست گل به آب ز  - چی 

 داده.

 روی پهلو چرخید و نگاهش را به نگاه

 مهتاب دوخت وبی ربط بود سوال او

 جواب داد:

 -چای داری؟

 لبخندی زد:

 -آره اونم از نوع تازه دمش.



 برخاست و برای آوردن چای سحر را

 تنها گذاشت.

 دستش را دراز کرد و از داخل کیف

 موبایلش را خارج کرد نگایه به صفحه

 اصیل انداخت نه تماش نه پیایم. چند

 صباچ یم شد که دلخوش کرده بود به

آن همپیام های پر از احساس حمید، اما   

 تمام شد. چقدر عمر خوشر هایش کوتاه

 بود.

 - بفرمایید یا ن هم چای لب پر، لب

 سوز، لب دوز.

 در جایش تکابز خورد و به مهتاب که

 دو لیوان شیشه ای در دست به رویش



 لبخند یم زد، نگایه انداخت:

 -دستت درد نکنه .

ز کامپیوتر گذاشت  چابی ها را روی می 

 و خودش روی صندیل نشست:

؟ از حمید   - خب بگو ببینم چکار یم کتز

؟  چه خیی

 نگاهش را به بخاری که از چای ها

 بلند یم شد، داد:

 -حمید پر.

 مهتاب بهت زده از روی صندیل

 برخاست، نگایه به صورت بی خیال

سحر انداخت و کنار ش نشست و  :

 گفت



؟؟
 

 -درست حرف بزن ببینم چی یم یک

 سحر تک رسفه ای زد، دلش آشوب بود

 اما خ یل ی آرام گفت:

 جریان زندگیمو گفتم بی خیال
 - وقتر

 همه چی شد.

 هر دو سکوت کردند، مهتاب لحظه ای

 عذاب وجدان گرفت او باعث بوجود

 آمدن این رابطه شده بود و در آن لحظه

 خودش را مقرص حال بد سحر یم

ز یل وان چای را  دانست. از روی می 

 برداشت و به طرف سحر گرفت:

. یت و بخور رسد شدبیا چای - 

ز کلمه ای چای را گرفت هنوز  بدون گفیر



 داغ بود. عادت به خوردن چای داغ

ز گذاشت و  نداشت، چای را روی زمی 

 گفت:

 -هنوز داغه.

 مهتاب یل وان چای را نزدیک لبش برد و

 گفت:

 -از من دلخوری؟!

 لبخندی تلخ زد حس و حال مهتاب را

 درک یم کرد:

 - ابطه خوشنه، از اولش هم به این ر 

ز نبودم.  بی 

 مهتاب نفس آسوده ای کشید:

 - خیالم راحت شد. بخدا سحر من قصد 



 بدی نداشتم یم خواستم از تنهابی در

 بیای نیم دونستم به هم عالقه پیدا یم

 کنید و بعدش این جریان ها پیش میاد.

 سحر زانوانش را درآغوش کشید و با بی 

 حایل پاسخ داد:

 -یم دونم.

 صدای زنگ موبایل سحر که بلند شد هر

دو نگاهشان به طرف موبایل کشیده 

 شد،

با دیدن نام حمید هردو متعجب بهم 

ه  خی 

 شدندمهتاب پرسید:

 - مگه نگفتر تموم شد پس این دوباره



 چرا زنگ زده؟!

ون داد،  سحر بازدمش را با صدا بی 

تپش قلبش شدت گرفته بود . خودش 

 هم

 دانست، با دلیل تماس حمید را نیم

 دستر 

 لرزان موبایل را برداشت برای تمرکز

 بر اعصابش نفس عمیقر کشید و آیکون

 تماس را زد...

 با ارتعاشر که در صدایش محسوس بود

 گفت :

 -بله.

 بعد چند لحظه سکوت پاسخ داد:



؟  -خوبی

خوب، خ یل ی وقت بود که خوب بودن 

 را

 بیاد نیم آورد. اصال مگر یم شد با حال

او خوب هم بود؟و روز   

 -خوبم.

 -سحر !

 بزاق دهانش را بلعید :

 -بله.

 - خ یل ی دوست داشتم با تو به یه یآ نده

ک برسم اما ..... مثل اینکه نیم  مشیر

 شه.

 سیع کرد از هم پاشیده شدنش به چشم



 نیاید رسد و بی احساس گفت:

 - .یا ن و که من از اول بهتون گفته بودم

 اما این شما بودید که اضار داشتید تمام

ایط من و قبول یم کنید.  رسر

 کشید و تن صدایش کیم باال رفت:
ز
 پوف

ایط  - آره من گفتم چون تصور این رسر

 رو نداشتم. من یک مردم و قبول اینکه

 زنم قبل من با کس دیگه ای هم آغوش

 شده باشه برام سخته...

 به حمید حق یم داد اما در آن لحظه یم

 خواست از خودش و غرورش دفاع کند،

 پوز خندی زد و همانند خود حمید بی 

 پرده پاسخ داد:



 من اگه هم آغوش کیس شدم حالل خدا 

- 

ی و که به ز هستر دخیر  بود تو مطمی 

 همرسی انتخاب یم کتز به حرام هم

 آغوش کس دیگه ای نشده؟ اون هم تو

 یم کنیم .
 

 یا ن جامعه کثیف که ما زندیک

: حمید استفاده کرد و ادامه داد از مکث  

 - با تمام این حرف ها من همون صبح

 پرونده شما رو بستم. االنم نیم دونم

 دلیلتون از زنگ زدن چی بود؟ قصد

ایط من و به خودم یادآوری  داشتید رسر

 کنید؟ خیال تون راحت من خودم روزی

د ز ایط و به خودم گورسر  هزار بار این رسر



 یم کنم.

از سحر آرام و حمید شوکه شده بود   

 رسبزیر تصور این گونه پاسخ دادن

 رانداشت:

 من فقط خواستم بعد این چند ماه ازهم

- 

 دلگی  نباشیم.

 کالفه گوشر را به دست دیگرش داد :

 - خیال تون راحت من اصال ازتون

 دلخور نیستم االنم اگه اجازه بدید قطع

 یم کنم چون کیل کار روی رسم انباشته

 شده.

 دروغ یم گفت چون دیگر توان حرف



 زدن نداشت.

 با صدای بم و مردانه اش که حاال گرفته

 شده بود گفت:

 -امیدوارم هر کجا هستید موفق باشید.

ز شما.  -همچنی 

 بوق های ممتد خیی از قطع تماس یم

 داد.

گوشر از دستش افتاد، خودش هم 

 نفهمید

 چگونه آن همه حرف زده بود.

حیس، دیگر حتر  خایل شد .خایل از هر   

 اشگ برای چکیدن نداشت. انگار

 و ابری
 

 چشمانش هم با تمام گرفتگ



 بودنشان خیال باریدن نداشتند.

 مهتاب آرام تکانش داد و او نگاهش را

 داد به چشمان نگران مهتاب. لبخند

 رسدی زدو قبل از هر سوایل از جانب

 او گفت:

 - زنگ زده بود تا دلخور نباشم از اینکه

. و نماندرفت   

 مهتاب به زور لبخندی روی لبانش

 نشاند:

 - بی خیال دنیا که به آخر نرسیده، دیگه

 به هیجی فکر نکن.

 آیه از ته دل کشید:

ز حمید نیست. درد من  - درد من رفیر



ایطمه که تو این جامعه هنوز جا  رسر

 نیفتاده وگرنه دیگه بدتر از دوری عیل

 که نیست.

 
ز
خ یل ی وقت یم شد که در جمع حرف

 از

ز نامش هم آتش  عیل نزده بود. حتر گفیر

 هایش
 

 به وجودش یم کشید و تب دلتنگ

 را شدت یم بخشید. دستش را روی

د تا به اجبارهم که شده  گلویش فرسر

 بغضش را مهار کند، یم ترسید آخر این

 بغض لعنتر خفه اش کند.

 مهتاب حال بدش را که دید برای آوردن

 یل وان آبی رسی    ع اتاق را ترک کرد .



 وقتر با لیوان پر از آب برگشت، سحر

 را دید که پشت پنجره ایستاده و به

ه شده بود.  خیابان خی 

 خوب یم فهمید درد پس زده شدن رو،

 اونهم از طرف کیس که تا چند روز قبل

 ادعای دوست داشتنش یم شد:

؟  -سحر خوبی

داخت ونگاه از خیابان گرفت پرده را ان  

 روی تخت نشست:

 - خوبم، البته اگه بشه به حال و روز من

 گفت، خوب.

 مهتاب یل وان آب را به سمتش گرفت:

 -بخور، خدا خودش کریمه.



 آب را از مهتاب گرفت با اینکه گلویش

 خشک شده بود اما م یل ی به خوردن

 نداشت:

 یم گذره ، خوب و بد ،
 

 - مهتاب زندیک

ین ویل انسانزشت و زیبا ، تلخ و شی    

 دوست داره یه روز که موهای سیاهش

ی سفید کرد و کمرش از بار  رو گرد پی 

ز روزگار خمیده شد، وقتر به پشت  سنگی 

 رس نگاه کرد، لبخندی روی لبش بنشینه

 من
 

 نه قطره اشک. اینجوری که زندیک

ه من از اون دسته از آدمام  داره پیش می 

 که فقط اشک بریزم.

 برای دلداری دوستش نداشت
ز
 هیچ حرف



 وقتر خودش در جایگاه او نبود پس نیم

 بزند:
ز
 توانست حرف

 -من فقط یم تونم بگم خدا بزرگه.

 لبخند روی لبش کش آمد:

ز فکر، هنوز دارم  - من هم بخاطر همی 

 ادامه یم دم.

 .صدای زنگ موبایلش دوباره بلند شد

 دیگر کشیسر برای جواب دادن نداشت

له گوشر را برداشت، مادرشبی حوص  

 بود. احتماال یم خواست تایم برگشتش را

سد:  بیی

 -جانم مامان.

؟! زود بیا خونه.  -سحر کجابی



 صدای نفس نفس زدن های مادر دلش را

 به آشوب کشید، نگران پرسید:

 -چی شده مامان.

 - بیا خونه خودت یم فهیم فقط هر جا 

 هستر زود بیا.

که تماسقصد تکرار سوالش را داشت    

 قطع شد.

 با چشمابز گرد شده از تعجب به مهتاب

 نگایه انداخت:

 - مامان بود نمیدونم چی شده؟ خواست

 زود برم خونه.

 مهتاب هم نگران شده بود، این را از

 .مشت کردن دست هایش یم شد فهمید



 اما بخاطر سحر گفت:

ه عزیزم.  -نگران نباش، خی 

ز  از جا  برخاست لیوان آب را روی می   

گذاشت و لباسهایش را بی معطیل 

 .پوشید

 کیفش را برداشت:

 -من برم کاری نداری.

 موبایل را به سمتش گرفت:

م نزار.  -نه فقط بی خیی

 آنقدر اضطراب و نگرابز در وجودش

ز حرف دیگری د، که بدون گفیر ز  موج می 

 از خانه خارج شد.....

 .تمام مسی  خانه را با عجله یط کرد



لش بلوابی بهحال مضطرب مادر در د  

راه انداخته بود. خودش هم دلیل یا ن 

 همه

 اضطراب را نیم دانست. کلید را در قفل

 چرخاند و وارد

 شد از همان محوطه حیاط مادر را

 صدا زد:

؟؟  -مامان، مامان، کجابی

 هیچ کس جوابگویش نبود، مسافت نه

 چندان طوالبز حیاط را یط کرد و وارد

و رفتهساختمان شد. خانه در سکوت فر   

 بود. نگایه به اطراف انداخت و دوباره

 صدا زد :



 -مامان ، مامان کجابی ؟!

 -سحر بیا باال تو اتاقت.

از یا نکه صدای مادر را شنید نفس 

 آسوده

 .ای کشید پله ها را به رسعت باال رفت

 در اتاقش بسته بود متعجب آن را گشود

 و وارد شد.

نفسش برای لحظه ای در سینه حبس 

 شد

پش قلبش شدت گرفت. آنچه را کهو ت  

 میدید باور نداشت، برای اطمینان چند

 بار پلک هایش را باز و بسته کرد،

 خواب نبود. کیف از روی شانه هایش به



ز  ز افتاد، زانوانش خم شد،روی زمی   زمی 

 نشست و آغوش گشود برای کودیک که

 ماه ها بود حرست دیدنش او را به مرز

 جنون برده بود.

 عیل با دیدن مادر رسی    ع به آغوش او

 دوید و دست های کوچکش دور گردن

 مادر حلقه شد و رسش را در سینه مادر

 فرو کرد،بغصش شکست واشک های

ز آمدند:  تیله یا ش آرام آرام پایی 

 -مامان دلم برات تنگ شده بود.

 سحر تمام جسم او را غرق بوسه کرد و

 عطر تنش را بلعید،چقدر آرزوی یا ن

ظه را داشت فقط خدا یم دانستلح  . 



د:  عیل را سخت به خود فرسر

 -الیه مادر فدای دل کوچکت بشه.

 عیل حلقه دستانش را دور گردن مادر

 تنگ تر کرد:

 -دیگه تنهام نزاری مامان.

ز یم  با تمام تالشر که برای اشک نریخیر

 کرد اما با این جمله عیل تمام محاسباتش

واستهبهم ریخت واین اشک بود که ناخ  

 مهمان چشمانش شد:

 - من همیشه کنارتم حتر اگه از هم دور 

 باشیم.

 عیل کیم فاصله گرفت و با مژه های

 خیسش دل سحر را به آشوب کشید:



 - مامان من نیم خوام دیگه ازت دور 

 باشم.

 دستر به صورت نم دار پرسش کشید و

 با محبت اشک هایش را پاک کرد، چه

 یم توانست به او بزند 
ز
وقتر حرف  

 خودش هنوز با دیدن یکباره اش در

 شوک به رس یم برد، دلش به دروغ

ز رایصز نبود:  گفیر

 - عیل جونم ، باید ببینیم بابات چی یم

 گه عزیز دلم.

ایط او ز حقایق به کویک در رسر  چقدر گفیر

 برایش سخت بود ویل نمیتوانست به او

 قول دروغ بدهد و بعدها متهم به



 دروغگوبی بشود.

 عیل را دوباره به آغوش کشید و رس

 بلند کرد و تازه متوجه پدر و مادرش شد

ه  نم دار به او و عیل خی 
 که با چشمابز

 شده بودند.

 از عیل فاصله گرفت و برخاست سالیم

 کرد پدر با تکان دادن رس جوابش را داد

 و مادر سالیم لرزان نثارش کرد.

 عیل یک لحظه هم از آغوشش جدا نیم

ر بعداز مدت ها لبخندی شد و سح

ین  شی 

 لب هایش را در بر گرفته بود، فاصله

 غم و شادی چقدر کوتاه بود .



ز حمید آنگونه پریشان  او که صبح از رفیر

احوال بود حال با دیدن کودکش همه 

ز   چی 

 را فراموش کرده و از عمق وجودش یم

 خندید:

 -مامان جونم.

 بوسه ای به موهای طالبی پرسش زد :

. بگو، الیه مامان فدات بشه جان دلم - 

 عیل خود را در آغوش مادر انداخت

 بوسه ای به گونه مادر زد و گفت :

 - اونقدر دلم برات تنگ شده بود که

 عزیز مجبور شد پنهوبز از بابا من و

 بیاره پیشت.



 یقه لباس عیل را مرتب کرد:

 منم خ یل ی دلم برات تنگ شده بود اما 

- 

 هیچ کس نیم تونست من و بیاره پیشت.

 کودکانه پرسید:

 -از بابا یم ترسیدید؟!

 خم شد و صورتش را مقابل صورت

 عیل گرفت رسی به عالمت نه تکان داد:

 - بابای تو که ترش نداره، فقط من نیم

؟ آخه هر بار که اومدم  دونستم تو کجابی

ز نیستر .  رساغت گفیر

 حضم یا ن حرف ها برای او سخت بود

 لبخندی زد:



 - برم ماشیتز که آقاجون برام خریده

 بیارم.

 و با رسعت از سحر فاصله گرفت.

 فنجان چابی که مادر برایش ریخته بود

 را به سمت خودش کشید.

 -سحر.

 نگاهش را باال آورد و به چشمان

 مهربان مادر نگاه کرد:

 -جانم.

 صندیل را عقب کشید و روبه روی سحر

 نشست:

؟؟حاال یم خوای چ کار کتز - 

 سحر فنجان چای را به لبش نزدیک کرد



 و جرعه ای از آن را نوشید:

 -چی رو ؟!

خانه ز  بجای مادر، پدر که تازه وارد آشیی

 شده بود پاسخش را داد:

 -بودن عیل.

 هنوز فرصت نکرده بود به این موضوع

فکر کند آنقدر از دیدن کودکش 

 خوشحال

 بود که نیم خواست با افکار وایه خدشه

 ای به این شادی وارد شود:

 - هنوز هیچ فکری نکردم، نیم خوام این

 لحظه های قشنگ و با فکر دوباره

 نبودنش خراب کنم.



 پدر دستش را روی شانه او گذاشت و

د:  آرام فرسر

 - دیگه نباید بزاریم این بچه اینهمه از ما 

 دور باشه.

ز گذاشت و رسش را  فنجان را روی می 

: را ببیندباال گرفت تا چهره پدر   

آخه آقاجون من باید چکار کنم؟ شما  

 - که

 رضا رو یم شناسید. بخاطر رایصز 

ه دست به هر کاری  کردن من حاضز

 بزنه حتر سختر دادن به این بچه.

 پدر آیه کشید یا ن لقمه ای را خودش

 برای سحر گرفته بود و حال پشیمان و



 نادم از انتخابش ، نگران دخیر جوان و

: دکودک خردسالش بو   

 - تو نگران نباش خودم درستش یم کنم

 حتر شده کارمون به شکایت کردن برسه

ارم یا ن بچه یه لحظه هم از ز  دیگه نمی 

 آغوش مادر دور بمونه.

 سحر لبخندی زد و دلش به حمایت پدر

 گرم شد.

 صدای زنگ موبایلش لبخند را از

وع به  لبانش دور و دل در سینه اش رسر

 لرزیدن کرد.

ه سحر بی به احواالت اوپدر با نگاه ب  

 برد و گفت:



 -اگه رضا بود بده من جواب میدم.

 باسستر از جا برخاست و به طرف

 موبایلش رفت....

ز   با کندی موبایل را از روی می 

 برداشت، لرزش دستش نشان از آشوب

 دلش داشت.

 کرد و نگایه به صفحه موبایل
ز
 پوف

 انداخت، لبخند عمیقر که به چهره اش

 نشست پدر و مادر نفس آسوده ای

 کشیدند. بی معطیل جواب داد:

 -سالم

 - رسیدی؟ چی شد؟ مردم از اضطراب،

م نزاری؟  قرار شد بی خیی



 خندید. از آن خنده هابی که خییل وقت

 بود روی لب هایش نیم نشست:

ه پشت رس هم  - یکم نفس بکش. چه خیی

بز . ز  حرف می 

ای خوبی  ؟ فکر کنم خیی  - سحر خوبی

. ده که خندابز بو   

 نگایه به عیل انداخت که با جیپ قرمز

 که آقاجون برایش خریده، مشغول
 

 رنگ

 بازی بود:

 - آره، مگه میشه اومدن عیل خیی بدی

 باشه؟!

 مهتاب جیغ ریزی زد:

 سحر؟!
 

 -جدی یم یک



 لبخند روی لبانش کش آمد:

 - بله ، مهتاب تو دلم کیلو کیلو قند دارن

ز نیم دوبز چقدر  دلتنگ آب یم کیز  

 دیدنش بودم.

 - .یم دونم عزیزم، واقعا خوشحال شدم

 خیالم راحت شد برو به عیل برس.

 -فدات دوست خوبم، کاری نداری؟

 -نه یم بینمت.

ز خداحافظ تماس را قطع کرد و به  با گفیر

 طرف عیل رفت .

 کنارش زانو زد دستانش را دو طرف

 صورتش گذاشت و محو تماشایش شد.

 عیل ماشینش را باال آورد و مقابل



 صورت مادر گرفت:

ز چقدر قشنگه.  -ببی 

 بدون آنکه نگاه از چشمان معصوم او

د گفت:  بگی 

 -خ یل ی قشنگه عزیزم.

 - سحر بیا یه فکری به حال شام بکن

ی ز  مثال مهمون داریم امشب باید تو آشیی

 کتز تا عیل دست پخت مامانش و

 بخوره.

ز پرید   کودکانه عیل باال و پایی 
ر
و با ذوف  

 گفت:

 -آخ جون ماکاروبز درست کن مامابز .

 بوسه ای به گونه عیل زد وبرخاست:



 -چشم عزیز دل مامان.

 از جا برخاست . قدم هایش را به سمت

 پنجره هدایت کرد، پرده را کنار کشید و

 به خیابان خلوت و سوت و کور چشم

 دوخت. دیگر اثری از رفت و آمد آدم ها

ت غمگیتز همه جا را فرانبود، سکو   

 گرفته بود.دستر به ته ریش زیرش کشید

 و زیر لب لعنتر نثار احوال پریشانش

 کرد.

فت  .دست و دلش به هیچ کاری نمی 

 هنوز هم یک لحظه از فکر سحر خارج

 نیم شد. با اینکه خودش خواسته بود که

 یا ن رابطه پایان یابد، اما خوشحال نبود



 گوبی سحر با خود یک تکه از وجودش

ز احساس پوچی   را برده بود که اینچنی 

 یم کرد.

 از پنجره فاصله گرفت به سمت اتاق

 خواب رفت و لباس هایش را پوشید باید

 از خانه خارج یم شد . تنها بودنش در

 خانه بیشیر به اعصابش فشار یم آورد

ز برداشت و  سویچش را از روی می 

 خارج شد.

روی دکمه پخش زد تا ازدستش را   

ز بکاهد.  سکوت مرگبار ماشی 

وع به باریدن کرده بود  برف دوباره رسر

 گوبی زمستان قصد داشت در این هفته



 های آخرین سال خودی نشان بدهد.

 بی هدف در حال چرخ زدن بود که

ز   خودش را مقابل خانه سحر دید. ماشی 

 را گوشه ای متوقف کرد ونگایه به

ه اشان انداختچراغ های روشن خان . 

 نیم دانست، اتاق سحر کدام یک از این

ز که در چند قدیم  اتاق هاست، اما همی 

 او بود، حالش خوب یم شد.

 رسش را روی فرمان گذاشت. دلش

ار چشمان او را یم ز  غرق شدن در سیی

 خواست و عقلش او را پس یم زد.

 تردید آرام و قرارش را گرفته بود،

یگرخوب یم دانست که بعد سحر د  



 دریای طوفابز وجودش رنگ آرامش

 نیم بیند، اما با افکار و عقایدش چه یم

 کرد؟ از همه مهمیر مادری که برایش

 دیده بود.
 

 هزاران خواب رنگ

 کرد و رسش را از روی فرمان
ز
 پوف

 برداشت و دوباره به خانه سحر چشم

ی  دوخت. دیگر از روشتز چراغ ها خیی

بودند جزنبود، انگار همه به خواب رفته   

 او که خواب را بر خودش حرام کرده

 بود.

 اصال مگربا وجود این همه افکار بی 

 رس و ته خواب به چشمانش یم آمد.

 موبایلش را در دست گرفت. دلش حرف



ز   زدن با سحر را یم خواست. هیچ چی 

 جز صدای گرم و پر از مهر او نیم

 توانست این وقت شب آرامش را به

 وجود او بر گرداند. لحظه ای مکث کرد

 و دستش را روی پیشابز گذاشت. پلک

 هایش را بست و لحظه ای به کاری که

قصد انجامش را داشت، اندیشید. به 

 ثانیه

 نکشید که پلک گشود رسش را تکابز 

ز را  دادو پشیمان از تماس با سحر ماشی 

 روشن کرد و از آنجا فاصله گرفت.....

به صورت عیل زدسحر بوسه ی ریزی   

 و پتو را تا روی سینه اش باال کشید.



 لحظه ای به چهره غرق خواب عیل

ه شد و دلش برای یا ن همه  خی 

 معصومیت ضعف رفت.

 به پهلو خوابید و دستش را زیر رسش

 گذاشت.

 آیه کشید. با وجود عیل باز هم یک

 .گوشه از قلبش بیقرار و نا آرام بود

ای حمیدهمان گوشه ای که با محبت ه  

 لرزیده وتازه تازه داشت واژه ای بنام

 عشق را در خود جا یم داد.

خ یل ی سیع کرده بود به او فکر نکند 

 تمام

 بعداز ظهر را به عیل اختصاص داده و



 حتر کالس های دانشگاهش را کنسل

 کرده بود.

 اما حاال که سکوت همه جا را فرا گرفته

ی نداشت. قلبش  و ذهنش هیچ درگی 

شده بود. بیقرار چشمان سیاه بیقرار   

ی ز  که جز محبت در آن ها چی 
 

 رنگ

 ندیده بود.

 به حجم
 

 کلیپسش را باز کرد و چنگ

 فراوان موهایش زد. پلک هایش را روی

د. باید تحمل یم د تا آرام بگی   هم فرسر

 به
 

هابی که در زندیک
ز  کرد مثل تمام چی 

 او تحمیل شده و او در مقابلشان صیی 

 پیشه کرده بود.



 صدای پیامک موبایلش بلند شد.

 چشم گشود و موبایلش را برداشت و

 رسی    ع پیام را باز کرد.

 خوب بخوابی دوستم. به هیجی هم فکر 

- 

 نکن، جز به دوست خوبی مثل من.

به شیطنت مهتاب لبخندی زد و 

 پیامکش

 را بی جواب گذاشت. قصد نداشت به او

 بفهماند که هنوز از فکر و خیال خواب

 به چشمانش نیامده.

ون داد . کاش یم  بازدمش را با صدا بی 

 توانست بفهمد حمید در چه حایل به رس



 یم برد آیا اوهم بی قراری های سحر را

 داشت یا که .... افکارش را پس زد

 امکان نداشت حمید به او فکر نکند،

 خودش گفته بود دوستش دارد . پس اگر

ایطش  دوستش داشت چرا نتوانست رسر

 را

 بپذیرد مگر نه اینکه عاشق تمام عیوب

د. پس یعتز   معشوق را نادیده یم گی 

 حمید عاشق نبود ؟! کالفه از افکار درهم

 کرد. در جایش غلیط
ز
 ریخته اش پوف

 زد. موبایل را روی سکوت گذاشت و

 چشمانش را بست، بلکه خواب او را به

د...  عالم فراموشر بیی



 نگایه دیگر به صورت عیل انداخت

. نقدر آرام و معصوم خوابیده بود کهآ  

 سحر نتوانست طاقت بیاورد خم شد و

ز بار او را بوسید.  برای چندمی 

 چقدر دلش یم خواست امروز هم برف

 یم بارید تا مجبور نباشد کودکش را در

 خواب ناز رها کند و به رس کار برود.

 آهسته از کنار او بر خاست و از اتاق

ز پله ها ماد ر ایستاده بودخارج شد. پایی  . 

 سحر لبخندی زد و سالیم داد. امروز

 بعد چند ماه صورت مادر مانند گل

 شکفته شده و گونه هایش رنگ گرفته

 بود.



 -سالم به روی ماهت . خوابیده ؟

 موبایلش را داخل کیفش انداخت.

 - آره . فقط ممکنه اگه بیدار بشه بهونه

ه.  بگی 

 - خیالت راحت حواسم هست. برو 

 عزیزم نگران نباش.

ز   بوسه ای به گونه ی مادر زد و با گفیر

 خداحافظ از او فاصله گرفت اما ناگهان

 یا ستاد و قدم های رفته را بازگشت. مادر

 با نگرابز پرسید:

 -چی شد؟!

ه به چشمان مادر لب زد:  خی 

 -رضا.



؟!  -رضا چی

 دلواپس بود دلواپس اینکه بعد رفتنش

. درضا به آنجا بیاید و عیل ر  ا با خود بیی  

 -میگم نیاد بچه رو...

مادر نگذاشت جمله اش تمام شود 

 لبخندی

 زد:

 - برو دیرت شد آقاجونت امروز خونه

 است. خیالت راحت باشه دخیر .

 هر چند حرف های مادر آرامش نکرد

 اما توکل به خدا از خانه خارج شد.

 هنوز به رس کوچه نرسیده بود که با

شد. ایستاددیدن مرد روبه رویش شوکه   



ه به چهره برزچز مردی نگریست  و خی 

 که روزگاری همرسش بود. از آخرین

 باری که دیده بودش شکسته تر و الغر

 تر شده بود.

 -عیل یا نجاست؟!

 با فریاد رضا، سحر تکابز خورد چشم

 از رضا کندو با قدم هابی تند از او

 فاصله گرفت.

ی؟  - !کجا رست و انداختر داری می 

 جوابم و بده.

 بی توجه به فریاد او به راهش ادامه داد

 اما رضا به رسعت خودش را به او

 رساند و با کشیدن بند کیفش اورا مجبور



 به ایستادن کرد:

 -پرسیدم عیل یا نجاست؟!

به سمت او چرخید و مستقیم به 

 چشمان

 او زل زد:

 -آره اینجاست که چی ؟!

ز   کیفش را رها کرد رسش را پایی 

ت و با دست به سمت کوچه اشارهانداخ  

 کرد:

 -برو بیارش قرار نیست پیش تو باشه.

 یک قدم به سمت او برداشت نباید در

مقابل این مرد کوتاه یم آمد باید از 

 حقش



 دفاع یم کرد:

!  - یک یا ن قرار و گذاشته؟

 - من، یا بر یم گردی رس زندگیت یا 

 باید قید عیل و بزبز  .

 حرف یم ز 
 

د مگر دیگراز کدام زندیک  

 رایه هم برای برگشت مانده بود؟ دستر 

 به صورتش کشید، هنوز جای آخرین

 س یل ی که بر صورتش خورده و باعث

 بیتز اش شده بود، درد یم
 

 شکستگ

 کرد:

مثل اینکه فراموش کردی ما خ یل ی 

 - وقته

ز ما همه چی تموم  از هم جداشدیم. بی 



 شده بفهم.

 یک قدم به طرف سحر برداشت رسش

 را به صورت سحر نزدیک کرد لبخند

 دندان نمابی زد. تغیی  موضع داد و با

 لحن مالییم گفت:

 - اما اگه تو بخوای همه اینا رو یم شه

 .درست کرد، سحر من هنوز هم عاشقتم

 اصال به عیل فکر کن که چطوری بدون

 مادر قراره بزرگ بشه.

 قدیم عقب رفت و دقیق به او نگاه کرد

 زیر چشمانش سیاه و صورتش الغر شده

بود. دندان هایش بیشیر از قبل به 

 سیایه



 یم زد باورش نیم شد این همان مرد

 خوش قد و باالی قبل ازدواجشان باشد

 واقعا اعتیاد او را به کجا کشیده بود:

 - واقعا تو فکر یم کتز رایه برای باز 

 گشت هست ؟؟

 رضا که از این نحوه پرسش سحر گمان

د که او هم دلش به برگشت است،بر   

 گفت:

 - تو بله بگو من همه چی و درست یم

 کنم.

 سحر لبش را به دندان گرفت این مرد چه

ز را یم خواست درست کند:  چی 

 - چی درست یم شه؟ بی کاریت؟



اعتیادت؟ دست بزنت؟ بد دهنیت؟ یا 

 دم

 دیم مزاج بودنت؟تو فقط بگو یکیش و

شم بهیم توبز درست کتز تا دلخوش ب  

 برگشت.

ز دست سحر جلو  دستش را برای گرفیر

 برد اما سحر نیمه راه دستش را پس زد:

 -به من نزدیک نشو .

 دستش را پس کشید و داخل جیب

 کاپشنش فرو کرد:

 انجام یم دم تو فقط
 

 - هر کاری تو بگ

 بخواه.

 نگایه به رس تا پای او انداخت هیچ



 خاطره خوبی با این مرد نداشت او بجز

ی برایش به ارمغان نیاورده ز  بدبختر چی 

 بود تن صدایش را باال برد:

 - فقط ازت یم خوام بری و من و بچم و 

ز ...  تنها بزاری همی 

 بدون توجه به عصبانیت سحر، سیگاری

 روشن کرد و روی لبش گذاشت. پوک

 عمیقر به آن زد و دود غلیظش را به

 طرف سحر هدایت کرد.

 - کشیدنهمیشه مثل گربه فقط چنگول  

 بلد بودی. تو چی فکر کردی درباره من؟

 فکر کردی پرسم و دو دستر تقدیمت یم

؟ نه،  کنم که بزاری بری و خوش باشر



 کور خوندی.

 سحر به تمام حاالت او آشنا بود یم

 دانست اگر االن کوتاه بیاید و عجز و ناله

 کند رضا بیشیر آزارش یم دهد، پوز

: گفت  خندی زد و رسش را باال گرفت و   

 - تو درباره من چی فکر کردی؟ فکر 

ز عیل به تو  کردی برای نگه داشیر

 التماس یم کنم؟ نه، تو جرأت داری برو

ز اینبار چطوری عیل  در خونه ما تا ببی 

م. فکر کردی بازم  و از دستت یم گی 

 یا دستت و روم
 

 یم توبز بهم زور بگ

؟ یا پیش خودت فکر کردی که  بلند کتز

ز از تموم  چون سحر وقت طالق گرفیر  



حق و حقوقش گذشت حاال هم از 

 پرسش

 یم گذره. اگه به اینا فکر کردی باید

 بگم سخت در اشتبایه تا االنم که کوتاه

 اومدم فقط واسه خراب نشدن روحیه

 عیل بود وگرنه همون بار اول با شکایت

 ازت یم گرفتمش.

 لحظه ای مکث کرد و مستقیم به رضا

هکه خونرسد سیگارش را یم   کشید خی   

 شد و وقتر سکوت اورا دید ادامه داد:

 - االنم باید برم، تو هم مختاری که هر 

 کاری دلت خواست بکتز اما قبلش به

 حرفای من فکر کن.



ز انداخت و  رضا سیگارش را روی زمی 

د :  با نوک پا آن را فرسر

ز خوب فکرات  - تو هم درباره ی برگشیر

م زیاد نیست. خودت که  و بکن. من صیی

 بهیر یم دوبز .

 بی توجه به حرف آخر رضاچرخید و

 پشت به اوتا انتهای کوچه رفت اما

 .همچنان از عکس العمل او ترس داشت

 یا ستاد و لحظه ای به پشت رسش نگاه

ی بجز  انداخت با دیدن رضا که مسی 

 خانه آنها را در پیش گرفته بود، نفس

 حبس شده اش را رها کرد. باورش نیم

ز  کوتاه بیاید و اورا به  شد رضا اینچنی   



 حال خود بگذارد و برود.

 دستش را روی قفسه سینه اش گذاشت

 تپش قلبش شدت گرفته بود، تا یک یم

 توانست این همه اضطراب را در خودش

 حل کند، فقط خدا یم دانست. نگایه

 دیگر به کوچه انداخت خیالش که کامل

 از نبودن رضا راحت شد، به رس خیابان

ز تاکیس شد تا رسی    عرفت و سوار ا ولی   

 تر خودش را به محل کارش برساند.

 با جدا شدن از سحر ماندن را جایز

 او را ترسانده
ز
 ندانست به اندازه کاف

 بود. حاال باید یم رفت و منتظر یم ماند

 تا سحر فکر هایش را بکند. هنوز هم



 باورش نیم شد چطور رایصز به طالق

 او شده بود در حایل که اصال تصور

 بدون او را نداشت.
 

 زندیک

 امروز اگر مادرش بنای نا سازگاری را

 نیم گذاشت و با برگرداندن عیل مخالفت

 نیم کرد حتما همان اول صبح به رساغ

 .عیل یم رفت تا سحر به خودش بیاید

 از عالقه سحر به عیل واقف بود و از

 آن حربه ای ساخته بود تا اورا مجبور به

ز کند.  برگشیر

 خودش یم دانست که در حق او بد کرده

 و آنقدر آزارش داده بود که بره آرام

 تبدیل شده که در
 

 زندگیش حاال به گریک



ز یم کرد.  مقابلش دندان تی 

 هابی که در
 اما با تمام کم و کاستر

 خودش یم دید باز هم قادر نبود از سحر

 بگذرد دلش بودن با او را یم طلبید.

اشت وسیگار دیگری روی لبش گذ  

 روشن کرد با هر پگ که به سیگار یم

 زد گذشته چون تصویری واضح برایش

 تداغ یم شد. و اورا بیشیر غرق در

ز سحر یم کرد.  خواسیر

 مسی  کارگاه تا محل کار سحر زیاد

 نبود. به ساعتش نگایه انداخت. تا

 
ز
 رسیدن سحر به محل کارش زمان کاف

ز را روشن و به سمت  داشت. ماشی 



. او حرکت کرد محل کار   

 از تایم کارش گذشته بود اما از سحر

ی نبود چند بار وسوسه شد که با او  خیی

د اما هر بار به خودش نحیب  تماس بگی 

 یم زد نه صیی کن االن یم یآ د.

 بیست دقیقه از انتظار کشیدنش یم

ی نبود عصتی با  گذشت اما از سحر خیی

وع به ز رسر  دست روی فرمان ماشی 

ز نمود. ب گرفیر  ضز

 دلتنگ بود و حال نگرابز هم به آن

 اضافه شده بود.تمام دیشب را به امید

ی کرده بود و  دیدن دوباره سحر سیی

 حاال ندیدنش یک طرف و نگرانیش از



 طرف دیگر به او فشار یم آوردند تا

 بیش از حد معمول عصبابز باشد. یعتز 

ز باعث این همه تاخی  شده بود؟  چه چی 

ل مهد، نگاهش رابا یا ستادن تاکیس مقاب  

 به آن طرف هدایت کرد و با دیدن سحر

 که با رسعت از تاکیس پیاده یم شد

لبخندی عمیق روی لبانش جا خوش  

 .کرد

 سحر بدون توجه به اطراف با قدم هابی 

تند به سمت مهد رفت و خ یل ی رسی    ع 

 از

 تی  رس نگاه حمید دور شد.

ز تکیه داد و  رسش را به صندیل ماشی 



بست. هرگز در خودش پلک هایش را   

ی آن  نیم دید که روزی برای دیدن دخیر

 .هم از این فاصله اینگونه بی تاب شود

 یعتز واقعا عاشق شده بود که دلش حتر 

 به این دیدن های یواشگ هم رضایت

 یم داد. دستش را داخل موهایش فرو

 کرد چه باید یم کرد. اصال سحر کجای

 او قرار داشت که هوس دیدن و
 

 زندیک

 
 

 لمس کردنش او را از کار و زندیک

 انداخته بود.

 صدای زنگ موبایلش بلند شد. پلک

ز   گشود گوشر را از روی داشبورد ماشی 

برداشت و به صفحه آن چشم دوخت. 



 با

 دین اسم مهیار با بی حایل جواب داد:

 -بله.

؟ هیچ معلومه یهو کجا غیبت  - کجابی

 زد؟ نکنه فراموش کردی امروز با

ی جلسه داری؟مهندس بهزاد  

 با دست به پیشانیش زد:

 -ای وای اصال یادم نبود. االن اومدن ؟

 -نه خدا رو شکر اونا هم تاخی  دارن .

ز را روشن  سوی    چ را چرخاند و ماشی 

 کرد.

 -من ده دقیقه دیگه کارگاهم.

 تماس را قطع کرد و نگایه دوباره به



 مهد انداخت. مقرص تمام این حواس

! ر بود. سحرپربر هایش فقط یک نف  

 لبخند تلجز زد و حرکت کرد....

ی نبود  .وارد مهد شد از فرشته خیی

 احتمال داد حتما به کالس او رفته تا از

ی کند.  هیاهوی بچه ها جلوگی 

 از فرصت استفاده کرد و رسی    ع شماره

 خانه را گرفت. بعد چند بوق مادر جواب

 داد:

 -جانم.

 -سالم مامان . عیل هنوز خوابه ؟

ش لبخند  مادر به دل نگرابز های دخیر

 زد:



 -گفتم که خیالت راحت. هنوز خوابه.

 نفس آسوده ای کشید:

 -مواظب باش کاری نداری؟

 -نه عزیزم.

 خداحافیطز کرد گوشر را داخل کیفش

انداخت. و به سمت کالسش رفت. 

 لحظه

 ای مکث کرد. برای سامان دادن به

 احوال پریشانش نفس عمیقر کشید و

. کالس گشتوارد    

 فرشته با دیدنش از روی صندیل

 برخاست و با اخیم ریز گفت:

 -چقدر دیر کردی؟



 نگایه به بچه ها انداخت که با دیدنش

دست از نقاشر کشیدن برداشته و با 

 باالو

ز پریدن خوشحال بودنشان را ابراز  پایی 

 یم کردند.

 - برام یه مشکیل پیش اومده بود، یم

و یمتوبز بری دیگه خودم کالس   

 چرخونم.

 فرشته خودکاری که دستش بود، را روی

ز گذاشت و از کالس خارج شد.  می 

 با دیدن گردنبند در دستان کوچک عیل،

 به سمتش رفت. لحظه ای به عیل و

ه نگاه کرد. تمام خاطرات آن  گردنبند خی 



روز در مقابل چشمانش همچون فیلیم 

 به

 نمایش درآمد. آه رسدی کشید و کنار

: . بوسه ای روی موهایش عیل نشست

 زد

 - باز بدون اجازه دست به وسایل مامان

 زدی؟

 عیل نگایه به مادر انداخت:

 -من که به هیجی دست نزدم.

ین زبابز کودکش لبخندی  سحر از شی 

 زد و با دست به گردنبند اشاره کرد:

 -پس این چیه پرس شیطون؟؟

 عیل با لب های آویزان گفت :



 -خب قشنگ بود.

 گردنبند را از دست عیل گرفت و نگایه

 به آن انداخت:

 که نباید دست زد
 

ز قشنگ  -' .به هر چی 

 حاال هم برو پیش مادرجون تا منم بیام.

 عیل از جایش برخاست:

 -یعتز پیش تو نمونم؟!

 سحر به چشمان قهوه ای رنگ پرسش

 زل زد:

ز مادرجون چی برات درست  - برو ببی 

 کرده عزیزم.

! ه ؟چی درست کرد - 

 با دست بیتز کوچکش را فشار داد و



 گفت:

 خودت باید بری ببیتز .
 

 -زرنگ

 عیل خنده ای کرد و به رسعت از اتاق

 خارج شد.

ز عیل، نگاهش را به گردنبند داد  با رفیر

 و از جا برخاست و روبه روی یآ نه

 یا ستاد، گردنبند را مقابل صورتش نگه

 داشت. زیبا بود خ یل ی زیبا، آن را روی

 گردنش انداخت و دوباره به آن نگاه کرد

 .واقعا برازنده گردن بلند و سفیدش بود

ل کرد و ز  بغضز پنهابز در گلویش میز

راه نفسش را بست. چقدر به بودن 

 حمید



 دل خوش کرده و زندگیش از یکنواختر 

 درآمده بود اما افسوس روزگار چشم

 دیدن خوشر های او را نداشت.

با صدای عیل به خودش آمد. هر چه 

 بود

تمام شد. درست مثل رویای شبانه ای  

 که

 با بیدار شدن پایان یم یابد. گردنبند را

 از گردنش درآورد و داخل جعبه اش

 گذاشت، دستر به صورتش کشید و با

 قلتی ناآرام به عیل پیوست.....

 جلوی ورودی کارگاه ماشینش را پارک

ه رویش انداختکرد. نگایه به پل رو ب . 



 یک سایل بود که برای ساخت این پل

 ترک وطن کرده و در این شهر ساکن

 شده بود. عاشق کارش بود و هر گاه

 پروژه ای را به اتمام یم رساند، انگار

 جابز دوباره در کالبدش دمیده یم شد.

 اما عجیب بود که یط دو روز گذشته

 برای کار کردن در خود نیم دید
ر
 شوف

ز خوشحالش نیمگوبی دیگ ر هیچ چی   

 کرد. احساس تیه بودن داشت انگار بند

 از بند دلش پاره شده بود که اینگونه بی 

 تاب و رسگردان تمام زندگیش از هم

 پاشیده بود.

 حال یم فهمید معتز معلق ماندن میان



ز  ز و آسمان را. حال که خودش بی   زمی 

 عقل و دلش مانده و نیم دانست که به

به حرف عقلش گوشراه دلش برود یا   

 بسپارد.

ز دل و عقلش رسی  خسته از جدال بی 

 تکان داد.

 ریموت ماشینش را زد و یکراست به

 اتاقگ رفت که جلسه آنجا برگزار یم

 شد. رسفه ای زد و وارد شد.

 یم زد و
ز
ز حرف  هر یک از مهندسی 

 طرچ را ارائه یم داد.

 .مهیار نگاه متعجبش را به حمید انداخت

ز بار ب ود که در جلسه ای او رااولی   



 یا نگونه ساکت یم دید، همیشه با دادن

 پیشنهاد های فوق العاده اش زبان بقیه

 را یم بست اما امروز گوبی روزه

 سکوت گرفته بود.

 -نظر شما چیه مهندس؟

 حمید نگاه جا خورده اش را روی

ز نشسته  که دور تا دور می 
 مهندسابز

 بودند چرخاند و روی مهندس بهزادی

 ثابت ماند. چه جوابی داشت به او بدهد

 وقتر اصال حواسش آنجا نبود، رسی    ع

 مسی  نگاهش را به سمت مهیار تغیی  

د.  داد تا از او کمگ بگی 

 مهیار که بی به حال نامساعد او و



 پریشابز احوالش برده بود رسی تکان

 داد و گفت:

 بزنن، بنده
ز
 - قبل از اینکه مهندس حرف

 عریصز داشتم.

بهزادی نگایه به او انداخت و مهندس  

 گفت:

 -بفرمایید.

 - من پیشنهادم اینه که برای انجام این

 طرح که مطرح شد به من و مهندس دو

 روز فرصت تحقیق بدید چون فکر نیم

 کنم با یک جلسه بشه درباره طرح به این

 مهیم نظر داد.

 لحظه ای سکوت بر قرار شد.



بامهندسان نگایه به همدیگر انداخته و   

 رس حرف مهیار را تایید کردند و در

 آخر مهندس بهزادی نگایه به حمید

 انداخت و موافقت خودش را اعالم کرد.

 حمید نفس آسوده ای کشید و با لبخند

 که روی لب هایش جا داد از
 

 کمرنگ

 مهیار تشکر کرد...

کالس که تمام شد نفس آسوده ای  

 .کشید

 وسایلش را داخل کیفش فرو کرد و از جا

 برخاست همیشه جزء آخرین نفر ها بود

 که کالس را ترک یم کرد اما امروز

 دلش نفس کشیدن در هوای آزاد یم



 خواست.

 از طاهره و الهام که مشغول بحث

 درباره ی درس بودند، خدا حافیطز کرد

 و بدون تو جه به نگاه متعجب آن ها

 کالس را ترک کرد.

 اسفند بود و هوا تمام تالش خود را

 برای رسد شدن یم کرد. دکمه های

 پالتویش را بست و شالش را محکم دور

 گردنش پیچید.

 با وجود رسدی هوا قصد پیاده روی

 داشت، دلش یم خواست کیم با خودش

 خلوت کرده و برای عشقر که در نطفه

 خفه شده بود عزاداری کند.



 .عجیب دلش برای حمید تنگ شده بود

بودباورش حتر برای خودش هم سخت   

 که به این زودی دل در گرو عشقر بدهد

 
 

ایطش هماهنگ  که به هیچ عنوان با رسر

 نداشت. اصال نفهمید یک و کجا دلش

ی کم سن و سایل بود  لرزید؟! نه دخیر

 که بشود گفت اسی  احساسات زود گذر

ی بی قید و بند که هر
 شده نه دخیر

 باردلش بند کیس باشد.

همعشق برای او که جز زن بودن مادر   

 بود، میوه ی ممنوعه به حساب یم آمد.

صدای بوق ممتد اتومب یل ی رشته 

 افکارش



 . را گسست. نگایه به خیابان انداخت

 که دو پرس612 چشمش به
 

 سفید رنگ

ز او بودند افتاد. یگ از  جوان رسنشی 

 پرسها رسش را کیم از شیشه اتومبیل

ون آورد و با نیش خندی گفت:  بی 

.  - ا برسونمتعزیزم هوا رسده بی

 گره ای به ابروهایش داد و نگاه از آنها

 گرفت. دستانش را در جیب پالتویش

 .فرو برد و به قدم هایش رسعت بخشید

 قصد آزار داشتند و این از حرکاتشان به

 خوبی معلوم بود.

 هر چه او بی اعتنابی یم کرد آنها مرص

 تر یم شدند. در دل خودش را لعنت کرد



 که بد زمابز را برای پیاده روی انتخاب

 کرده بود.

ز جیگر بیا سوار شو دیگه چقدر ناز   - ببی 

 داری.

ز و حرف های پرس  صدای بوق ماشی 

 اعصابش را بهم ریخته بود، دلش یم

 خواست برگردد و تمام عقده هایش را با

 فریادی بر رس پرس بکوبد اما نه اهل این

 حرف ها بود، نه جراتش را داشت.

 صدای ترمز شدید ماشیتز دوباره نگاهش

 را به خیابان کشید.

 
 

 هاج و واج به ماکسیمای سفید رنگ

ه شد که به صورت کج جلوی  612 خی 



 ترمز کرده و راه عبور آن را بسته بود.

 با پیاده شدن مردی که قرمزی چشمانش

 از راه دور هم دیدبز بود نفس در سینه

 سحر حبس شد.

! ؟ مگر یم شد؟ او اینجا   

 آه از نهادش بلند شد. حال درباره ی او

 چه فکری یم کرد؟ دلش به درد آمد و

بان قلبش شدت گرفت.  ضز

 رفت در612 حمید عصبابز به سمت

ون  سمت راننده را باز کرد، پرس را بی 

 کشید، یقه اش را گرفت و او را محکم به

ز کوبید. پرس دیگری که داخل  ماشی 

ز نشسته بود، با دیدن این  صحنهماشی   



 رسی    ع پیاده شد و برای کمک به سمت

 دوستش رفت اما قبل از رسیدن، حمید

 دوستش را به سمتش حل داد و هر دو به

ز افتادند. پرس رسی    ع تر از  روی زمی 

 دوستش دست و پایش راجمع کرد و به

 سمت حمید هجوم آورد ، قصد داشت

 مشتر حواله صورت حمید کند اما حمید

که به ساق پایشجا خایل داد و با لگدی    

ز کرد.  زد او را نقش زمی 

 راننده بلند شد و با لحتز عصبابز فریاد

 زد:

 -عویصز معلومه چه مرگته؟

 حمید کاپشنش را تکابز داد و گفت:



 - یا ن کتک و خوردی که دیگه تو 

 خیابون مزاحم ناموس مردم نیسر .

 پرس که ساق پایش هنوز درد یم کرد

 برخاست :

؟  -به تو چه؟ مگه تو وکیل وصییسر

 حمید گره ابروانش را بیشیر کرد:

 - نه وکیلش نیستم شوهرشم. حاال هم تا 

 زنگ نزدم پلیس که بیاد و جمتون کنه،

 خودتون گورتون و گم کنید و برید.

 پرس چشمانش را گرد کرد، دستر به

 گوشه لبش کشید و با اشاره به دوستش

ز شود. هر  دو به خواست که سوار ماشی   

 رسعت سوار شدند و در عرض چند



 ثانیه آنجا را ترک کردند....

 نگاه ترسانش را به اطراف انداخت و

 تعجب کرد از اینکه هیچ یک از عابران

یک قدم هم جلو نرفته بودندکه ببینند 

 چه

 خیی است. بغض به گلویش چنگ

 انداخت و نگاهش در میان جمعیتر که

میدجمع شده بود، چرچز زد و روی ح  

ز فاصله هم یم  ثابت ماند. از همی 

 توانست اوج عصبانیت را در چشمان

 همیشه مهربانش ببیند.

 حمید بی توجه به عابران و حرف های

 بی رسو ته شان رایه به سمت ماشینش



ز شد و برای  باز کرد. رسی    ع سوار ماشی 

 یا ن که سد معیی نکند ماشینش را کنار

. شدخیابان پارک کرد و دوباره پیاده   

 جمعیت کم کم متفرق شدند و از آن

ی نبود.  چند لحظه پیش خیی
ز

 شلوغ

 حمید قدم های استوارش را به سمت

 سحر برداشت و دل در سینه سحر به

 لرزه افتاد. کاش یم توانست از آنجا

 بگریزد اما پای رفتنش سست شده بود

ز انداخت و نگاهش را که  رسش را پایی 

ه حمید بود، مهار کرد. حمید درست  خی 

 روبه رویش یا ستاد و لحظه ای به

ه شد.  صورت رنگ پریده او خی 



 -سالم.

 در صدایش هیچ حیس نبود نه محبت و

 نه عشقر که از آن دم یم زد.

 سحر کیم فاصله گرفت و با لکنت گفت:

 -س. ..ال...م..

 حمید که پریشابز حال سحر را دید با

: تصدابی آرام گف  

 - یا نجا؟ یا ن وقت شب؟ تو این سوز و 

 رسما چکار یم کردی؟؟

 آب دهانش را قورت داد و به زحمت

 رسش را باال گرفت تا بتواند به صورت

 او نگاه کند:

 -یم خواستم.کیم پیاده روی کنم.



 چشمانش گرد شد.

 -تو این هوای رسد، پیاده روی؟

 چند ثانیه طول کشید تا بتواند جوابی به

. دهدحمید ب  

 -مسی  دانشگاهمه.

 جواب قانع کننده ای نبود حمید رسی

 تکان داد و گفت:

 -سوار شو یم رسونمت.

 با صدابی که انگار از ته چاه یم آمد

 جواب داد:

م.  -نه خودم می 

 تلخ شد و صدایش را باال برد.

 - آره خودت بری که دوباره یه مشت آدم



ز و اراجیف  ولگرد پشت رست راه بیفیر

ز .  نثارت کیز

 نگاهش از حمید روی زبز که با

 نگایه متعجب از کنار آنها عبور یم

 کرد، چرچز خورد و با لحتز گله مند

 گفت:

 - ممنونم از اینکه رسر اون مزاحما رو کم

 کردید ویل یا ن دلیل نیم شه رس من داد

 بزنید.

 مسی  نگاه سحر را دنبال کرد دستر به

ون  صورتش کشید و نفسش را به بی 

ز نیم  بود و هیچ چی 
 فوت کرد، عصبابز

 توانست آرامش کند.



 یک قدم به سحر نزدیک شد انگشت

 اشاره اش را مقابل صورت او گرفت.

 - پس تا بیشیر از این عصبانیم نکردی

 سوار شو.

گفت و خودش جلو جلو به سمت 

ز   ماشی 

 رفت.

 در دلش غوغابی برپا بود، به حمید که

گایههر لحظه از او دورتر یم شد ن  

 انداخت. به خودش که نیم توانست

ین  دورغ بگوید دلتنگش بود واین بهیر

 بود.
 

 فرصت برای رفع آنهمه دلتنگ

ز حاکم بود،  سکوت سنگیتز بر ماشی 



 فقط

 گایه صدای بوق اتومبیل ها پشت

 ترافیک های اعصاب خرد کن، سکوت

ز را یم شکست. سحر با بغضز   ماشی 

 که بر گلویش فشار یم آورد چشم به

 خیابان دوخته و حمید کالفه و عصتی 

 سیع یم کرد تمام تمرکزش روی

 باشد.
 

 رانندیک

به ز چراغ قرمز، حمید ضز  پشت اولی 

 محکیم به فرمان زد و گفت:

 -حاال وقت چراغ قرمز شدن بود؟

 .سحر نگاه از خیابان گرفت و میخ او شد

ز بار بود او را با ته ریش یم  برای اولی 



 دید حتر موهایش مثل همیشه ژل زده و

 روبه باال نبود. دیگر بوی تلخ و خنک

 اودکلنش هم حس نیم شد. این مرد با

حمید چند روز پیش تفاوت زیادی .

 داشت

 حمید که سنگیتز نگاه او را روی خود

 حس کرده بود برای یک لحظه به سمت

 او چرخید و سحر را غافلگی  کرد. یک

: انداخت و گفت تای ابرویش را باال   

 - به چی زل زدی؟ واقعا یه مرد عصتی 

 و داغون نگاه کردن داره؟

دلش به بی مهری او عادت نداشت 

 قلبش



 لرزید و بغض بیشیر به گلویش چنگ

 انداخت.

 -من واقعا متاسفم.

؟ اصال یم دوبز   - واسه ی چی متاسقز

 من چرا داغون و کالفم ؟ یم دوبز چرا

م؟ یمهر کاری یم کنم آروم نیم ش  

 دوبز چرا وقتر دیدم دوتا آدم عویصز 

 مزاحمت شدن، تا مرز جنون رفتم ؟ یم

 دوبز چرا ؟؟

 لحظه ای مکث کرد نگاه از چشمان مه

 آلود سحر گرفت و ادامه داد.

 - تو هیجی نیم دوبز از درد من، وقتر 

 به اون عویصز یم گم شوهرتم اما هیچ



 نسبتر با تو نیم تونم داشته باشم.

ز شدن چر  ز او راسیی اغ و حرکت ماشی   

 دوباره به سکوت دعوت کرد.

 سحر اما در دلش قیامت بر پا شده بود

ز قطره اشک راه گریز  پلک بست و اولی 

 از چشمانش را پیدا کرد...

 حمید از گوشه چشم نگایه به سحر

 انداخت و با دیدن قطره ی اشک روی

 .گونه ی او حال و هوایش تغیی  کرد

ی را داشت جز گریه ی ز  طاقت هر چی 

 او. دلش به لحظه ای نرم شد. چشمانش

 رنگ مهربابز گرفتند و هرچه احساس

 داشت در تن صدایش تزریق کرد.



 -سحر جان.

ایط  سحر شوکه از جابز که درآن رسر

 آخر اسمش گذاشته بود، صورتش را به

 طرف او چرخاند. با دست رطوبت زیر

ه  شد بهچشمانش را پاک کرد و خی   

 مردی که دیگر از غضب چشمانش

ی نبود. گوبی همان یک قطره اشک  خیی

 سحر، آبی بود بر آتش وجود حمید.

 نگاهش روی چشمان خیس و متعجب

 سحر ثابت ماند.

؟! مگه  - چرا اینجوری نگام یم کتز

 جن دیدی؟

 جن ندیده بود. اما تغیی  حالت او در آن



 بود تا
ز
 زمان محدود، به تنهابی کاف

. دتع ز جب سحر را برانگی   

 رسفه ای زد تا راه گلویش باز شود.

 -دیگه عصبابز نیستید؟!

 نگاه از او گرفت و به خیابان روبه

ه شد. لحظه ای به فکر فرو  رویش خی 

 رفت. عصبانیتش فرو کش کرده بود اما

 آرام نبود، مگر این مزاحمت ها به

 امشب وآن ساعت ختم یم شد که از دل

. اهد و آرامش کندنگرابز های او بک  

ز   کالفه آرنجش را روی پنجره ماشی 

 گذاشت و پشت دستش را روی لبش

 کرد.
ز
د و پوف  فرسر



قصد نداشت به سوال او پاسخ بدهد 

 چون

 حال و احوالش برای خودش هم قابل

 درک نبود.

 سحر منتظر پاسخ از طرف او سکوت

 کرده و ریز به ریز حرکاتش را از نظر

 یم گذراند. خوب یم فهمید حس

 رسدرگیم مردی را که سیع یم کرد

 آرام به نظر بیاید. رس برگرداند و از

ز به خیابانهای شلوغ  پشت شیشه ماشی 

ه شد. خودش جوابش را گرفته بود و  خی 

نیازی نبود تا حمید لب به سخن .

 بگشاید



ز که از پیچ کوچه گذشت آرام آن  ماشی 

طرف سحررا گوشه ای پارک کرد. به   

 چرخید. نگایه دقیق به صورت او

 انداخت و تمام جزییات چهره اورا به

ز او رایصز  د، دلش به رفیر  خاطر سیی

 نبود اما قصد آزار او را هم نداشت باید

 پا روی دلش یم گذاشت و او را از خود

 دور یم کرد.

 - خب از اینجا به بعد و خودت برو فقط

 مواظب باش.

رد و موهابی سحر مقنعه اش را مرتب ک  

 که روی پیشانیش ریخته بود را با دست

 به زیر مقنعه فرستاد. کیفش را در دست



 گرفت و برای آخرین بار نگایه کوتاه

 به چهره ی حمید انداخت. خوب یم

 دانست از االن تا آخر دنیا چقدر دلش

 برای او تنگ خواهد شد. با کشیدن نفس

ز اشک هایش را مهار ، ریخیر  عمیقر

صدابی که سیع یم کرد خایلکرد و با   

 از احساس باشد گفت:

 -بخاطر امشب ممنون و شب خوش.

ز را باز کرد و به رسعت پیاده  در ماشی 

 شد. موچی از هوای رسد به صورتش

 خورد و به یکباره تمام بدنش را لرزی

 خفیف در بر گرفت.

 با پیاده شدن سحر دستر به صورتش



ه شد به عشقر که آرام آرام  کشید و خی 

 از او دور و دورتر یم شد. آه بلندی

ز کوبید  کشید و با مشت به فرمان ماشی 

 دلش از دست زمانه پر بود. چرا باید از

 میان یا ن همه دخیر سحر او دچار

ز باشد؟! برایش  رسنوشتر یا نچنی 

ز موقعیت سحر غی  ممکن بود  .پذیرفیر

 حتر اگر خودش هم یم توانست کنار

 بیاید با مادرش چه یم کرد؟! مادری که

 از جانش هم بیشیر دوست یم داشت و

ط اول ازدواجش بود.  رضایت او رسر

 نگایه به کوچه انداخت سحر رفته بود و

 در



 .سیایه شب دیگر به چشم نیم آمد

ز را  ماندنش فایده ای نداشت ماشی 

 روشن

 کرد دور زد و به رسعت از آنجا دور

 شد.

انداخت دیگر نگایه به پشت رسش  

ز حمید نبود، حاال راحت ی از ماشی   خیی

 یم توانست به بغضش اجازه شکسته

 شدن بدهد و یک دل سی  برای نابودی

 تمام آرزوهایش اشک بریزد. تلخ بود

برایش پس زده شدن آن هم فقط به 

 خاطر

اییط که دست روزگار باعثش بود و  رسر



 او توان مقابله با آن را نداشت.

ید مکتی کرد با دستبه خانه که رس  

 صورت خیسش را پاک کرد و زنگ را

د صدای کودکانه عیل به گوشش  فرسر

 رسید.

 -کیه؟

 در میان آن همه غم با شنیدن صدای او

 لبخندی گوشه ی لبش نشست.

 -باز کن عشقم.

ون  در باز شد بازدمش را با صدا بی 

 دادو رفت تا در آغوش کودکانه ی

د کیس   راپرسش، لحظه ای از خاطر بیی

 که بعد سال ها توانسته بود در صحرای



 بی آب و علف قلبش، بذر عشق را

 بکارد ...

 باالخره عیل را خواباند. پتو را رویش

 .کشید و بوسه ی آرایم به گونه اش زد

 وخودش به پشت دراز کشید.

 .روز بدی را پشت رس گذاشته بود

 مخصوصا مزاحمت های آن دو جوان و

 رس رسیدن حمید.

 با یاد آوری آن صحنه ها ته دلش خایل

 شد. کالفه غلیط زد و به پهلو دراز

 کشید. اصال دلش نیم خواست حمید او

 را در آن وضعیت ببیند، حاال درباره ی

 او چه فکری یم کرد؟



 تمام یا ن افکار درهم باعث شده بود، با

 بیش از اندازه، خواب از
 

 وجود خستگ

 چشمانش دور شود.

. بی تاب کیس که بی تاب بود و  دلگی   

 در خیالش به او دلبسته و دلگی  از

 رسنوشتر که برایش یا نگونه رقم خورده

 بوده.

 بار آه بلندی کشید گوبی آه
ز  برای چندمی 

 آخر سوزان تر بود که چشمانش را به

اشک نشاند و گونه هایش خیس شدن 

 از

 اشک هابی که بی وقفه ریخته یم شدند.

هاتش افتاد. نباید به یاد گذشته و اشتبا



 به

 دیگران اجازه یم داد که در زندگیش

 دخالت کرده و او را مجبور به تحمل آن

 نکبتر کنند. اگر همان سال اول
 

 زندیک

 طالق گرفته بود حال دیگر کودیک نبود

که بخواهد اینگونه عذاب بکشد و در 

 این

 درد و غم و تنهابی را
 سن کم معتز

ی بهیر دربفهمد. و خودش شاید یآ نده ا  

 انتظارش بود.

 با تجسم نبودن عیل قلبش درد گرفت در

 خود فرو رفت و دستش را نوازش گونه

 بر صورت او کشید.



چقدر آرام خوابیده بود لحظه ای به او  

 که

 به دور از هر فکر و خیایل در خواب

 ناز فرو رفته بود چشم دوخت و در دل

 آرزو کرد که ای کاش یم توانست برای

هم که شده دوباره کودک یک لحظه 

 شود

و از ته دل بخندد. خنده ای که دیگر 

 هیچ

 تلجز در خود نداشته باشد...

ز انداخت و  گوشر اش را روی می 

 خودش روی مبل نشست. پایش را روی

 پای دیگرش انداخت و رسش را به پشتر 



مبل تکیه داد. به سقف اتاق چشم 

 دوخت

 و نفیس عمیق کشید. در دلش غوغابی 

، آن هم درست ز  بر پا بود. حس باخیر

 زمابز که فکر یم کرد نیمه گمشده اش

 را یافته، حیس نبود که بشود راحت از

 کنارش گذشت. پلک هایش را روی هم

د و تصویر مزاحمت های آن دو  فرسر

 جوان را دوباره تجسم نمود. از فکر

 یم افتاد؟
ر
 یا نکه اگر آنجا نبود چه اتفاف

را باعصبانیت کالفه پقز کرد و دستش  

 به روی زانویش زد و با عجله از جا

 برخاست.از مبل فاصله گرفت. دستانش



 را پشت کمرش نهاد ودر سالن کوچک

وع به قدم زدن کرد  .خانه مجردیش رسر

ز کرد.تا  چند بارطول سالن را باال و پایی 

ز مکتی نمود،  یا نکه یک لحظه کنار می 

ز تازه ای کشف کرده باشد  انگار که چی 

ز  رسی تکان داد و گوشر را از روی می   

ز شماره مهیار وع به گرفیر  برداشت و رسر

 کرد. بعد از چند بوق مهیار با صدابی 

 خواب آلود پاسخ داد.

 -جانم؟

 -خواب بودی؟ اونم االن؟!

 - یعتز تو نباید قبل از تماس یه نگایه به

 ساعت بندازی؟! مرد حساب االن وقت



 زنگ زدنه؟ تازه تعجبم یم کتز از

 خواب بودنم.

 نگاهش چرچز خورد و به ساعت

 دیواری ساده و دایره ای شکل که باالی

 تلوزیون زده بود، افتاد.

 ساعت از نیمه ی شب گذشته بود. با

ی دستر میان حجم موهایش فرو
 

مندیک  رسر

 برد.

 - واقعا متاسفم اصال متوجه گذر زمان

 نبودم.

 مهیار که حاال هوشیار تر شده بود گفت:

؟ نکنه عاشق  - جدیدا مشکوک یم زبز

 شدی؟!



گفت و بلند خندید و نشنید که حمید 

 آرام

 لب زد. آره عاشق شدم رفت...

 بی توجه به خنده بلند مهیار گفت:

 - مهیار جان زنگ زدم بگم من چند روز 

 کارگاه نمیام.

 متعجب پرسید.

ی شده؟ مشکیل پیش اومد؟ ز  -چی 

 گوشر را در دستش جابجا کرد.

 - خوام چند روزی برم پیش مامان نه یم

 بدجوری هواش و کردم.

 مهیار لبخندی زد.

 - حله داداش برو به سالمت من حواسم



 به کارگاه هست.

 -خیالم راحت؟!

 -آره حمید جان تا من و داری غم نداری.

ز خداحافظ به  لبخند تلجز زد و با گفیر

 تماس پایان داد.

ز گذاشت و به  گوشر را دوباره روی می 

اتاق خوابش رفت تا وسایلش را سمت  

جمع کند. قصد داشت برود، شاید 

 فاصله

 از حجم این بی قراری هایش بکاهد.

ز   ساکش را روی صندیل عقب ماشی 

 پرت کرد و در را بست. نگایه به

 ساعت مجی اش انداخت، هنوز هفت



 نشده بود. در سمت راننده را باز کرد و

 پشت فرمان نشست. از آینه نگایه به

ه ی خسته اش انداخت و دستر چهر 

 داخل

موهایش کشید تا کیم مرتب شود همه 

 ی

 برنامه هایش برای سفر هماهنگ بود،

 فقط قصد انجام یک کار خارج از برنامه

 هایش داشت، که تمام دیشب ذهنش را

 درگی  خود کرده بود. نگاه از آینه گرفت

ز را روشن کرد و سمت خانه ی  ماشی 

 سحر حرکت نمود. باید برای آخرین بار

 .هم که شده، حتر از دور او را یم دید



 خودش هم دلیل منطقر برای یا ن دیدار

 نداشت فقط یم رفت که آرام کند دیل را

 که شب تا صبح بی قرار در حال تپیدن

 بود.

 نگایه به رس تا رس خیابان انداخت و

 را جابی پارک کرد که در تی  
ز  ماشی 

سحر نباشد. دکمه پخش را زدرس نگاه   

ب وع به ضز  و با دست روی فرمان رسر

ی یم  زدن نمود. دقیقه ها به رسعت سیی

شدند به ساعتش نگایه انداخت سحر 

 دیر

 کرده بود کالفه دستش را مشت کرده و

 روی پایش کوبید. فکر یا نکه سحر قبل



 رسیدن او رفته باشد، دلش را به آشوب

اشت باید یمکشید. دیگر ماندن فایده ند  

 رفت و تمام خاطرات سحر و این کوچه

د.  را به دست فراموشر یم سیی

ز را روشن کرد و همزمان آخرین  ماشی 

 نگاهش را به کوچه انداخت قصد حرکت

 داشت که از دیدن سحر با کودیک

 درآغوش و دویدنش به سمت خیابان ،

 شوکه شد. دویدنش زیادی غی  عادی

ش رابود. لحظه ای مکث یم کرد رس   

ز یم چرخاند و دوباره به دویدن  به طرفی 

ز دور هم یم  ادامه یم داد. از همی 

د.  توانست به حال مضطربش بی بیی



 امروز آمده بود تا با دیدن او برود و هر

 چه بینشان بود را در دلش برای همیشه

 دفن کند اما حاال با دیدن حال و روز

ی که آن لحظه یم ز  سحر فقط به تنها چی 

. کمک به او بود  اندیشید   

ز را روشن کرد و به سمت سحر  ماشی 

 حرکت کرد چند میر جلو تر از او

 یا ستاد، رسی    ع پیاده شد و راه اورا سد

 کرد.

 سحر همانطور که یم دوید با دیدن او

 متعجب ایستاد نگایه به اطراف انداخت

 تا از نبود آشنابی در آن وقت صبح

 خاطرش جمع شود.



ه مردی شد که  هیچ کس نبود و او خی 

دل یل ی برای حضورش آن وقت صبح 

 پیدا

 کرد، حال خوشر نداشت
ز
 نیم کرد. پوف

 و دیدن حمید اضطراب هم به احواالتش

 اضافه کرده بود.

 حمید که چهره آشفته او را دید با نگرابز 

 گفت:

 -سحر! چی شده؟!

 نگاه خیسش را باال آورد چند ثانیه روی

ید مکث کرد و بعدبا صدایچشمان حم  

 لرزابز گفت:

 - از رس راهم کنار برید حال پرسم خوب



 نیست.

ه کودیک شد  نگاه از سحر گرفت و خی 

 به
 

 که در آغوش او مچاله شده و رنگ

 چهره نداشت.

 چهره کودکانه و بیش از حد معصومش

 قلب حمید را به درد آورد و بی اراده

 گفت:

یمش بیمارستان.  -سوار شو بیی

 سحر نگایه به عیل انداخت چشمانش

 از شدت درد باز نیم شد و هر از گایه

 صدای ناله اش به گوش یم رسید. اورا

د ، بوسه ی آرایم  محکم تر به خود فرسر

 بر گونه اش زد و دوباره به حمید نگاه



 کرد اگر هر زمان دیگری بود دست رد

 به سینه او یم زد و به راه خود ادامه

لحظه و با وجود حال یم داد اما در آن  

 بد عیل جابی برای تعارف کردن نبود.

 یم کنید اگه رسیعیر بریم
 

 - لطف بزریک

ه.  بچم داره از دستم می 

ز اشاره کرد.  حمید به سمت ماشی 

 -رسی    ع سوار شو.

ز رفتند حمید در  هر دو به سمت ماشی 

ز را برایش باز کرد و بعد  ماشی 

 سوارشدن سحر، در را بست و خودش

 به رسعت سوار شد و به راه افتاد.

 سحر با صدای گرفته آدرس بیمارستان



 
ز
 را داد و تا رسیدن به مقصد هیچ حرف

 بینشان رد و بدل نشد.

 نیم ساعت بعد با رسیدن به بیمارستان،

 نگاهش چرچز خورد و روی حمید ثابت

 ماند.

ز جا پیاده یم شم.  -ممنون من همی 

ز کم کرد و با نگایه به از رسعت ماشی   

 اطرافش گفت:

 - تا من جابی برای پارک کردن پیدا یم

 کنم شما داخل برید.

 سحر عیل را روی دست هایش جابجا

 کرد.

 - دیگه مزاحم شما نیم شم تا اینجا هم



 لطف کردید.

 نگاهش به سمت سحر چرچز خورد و

ز را کنار  بی توجه به حرف او ماشی 

 خیابان متوقف کرد.

ید من ما ز و پارکتا شما نوبت بگی   - شی 

 یم کنم.

 بزند که حمید میان
ز
 خواست حرف

 حرفش پرید.

 - خواهش یم کنم بجای حرف زدن

 فکری به حال این بچه کنید.

حرفش به دل سحر نشست حس اینکه 

 او

 هم نگران عیل شده بود برایش دلچسب



 بود.

ه برد و پیاده  دستش را به سمت دستگی 

ز را  در ماشی 
ز
ز حرف  شد و بدون گفیر

 بست و با قدم هابی تند به سمت

 بیمارستان رفت.

ز  ز را پارک کرد خواست قفل ماشی   ماشی 

 .را بزند که نگاهش به ساک سفرش افتاد

 رسی تکان داد. دیشب که بار سفر یم

 بست با خودش گفته بود یم رود و با

 دور شدن از سحر کم کم تب داغ این

 عشق، رو به رسدی یم رود. اما دست

ه او را کنار سحر قراررسنوشت دوبار   

 داده بود گوبی یا ن بند گسستتز نبود.



ز را زد و  افکارش را پس زد قفل ماشی 

 با رسعت به سمت بیمارستان حرکت

 کرد...

 به طرف پنجره رفت. همانطور که پرده

 ی رنگ و رو رفته ی بیمارستان را

 کنار یم زد تا نور آفتاب به داخل بتابد ،

ون اندا خت. جز رفت ونگایه هم به بی   

ز خایص ندید. به  آمد عده ای مریض چی 

 سمت تخت کوچگ که پرسش روی آن

ی بود، قدم برداشت. صندیل  بسیر

 پالستیگ که مخصوص همراه بیمار

 بود، را جا بجا کرد و درست مقابل تخت

 عیل گذاشت و با کشیدن دستر روی آن



ز بودنش، نشست  .برای اطمینان از تمی 

شابز پرسش زد وبوسه ی آرایم بر پی  

ه به چهره ی غرق در خواب او ،  خی 

 نفس عمیقر کشید واقعا شب سختر را

 پشت رس گذاشته بود. تنها با کودیک

 مریض در نیمه های شب...

 خم شد و رسش را روی تخت گذاشت تا

 .به افکار پریشانش رسو سامابز بدهد

 اش یک طرف و 
 

تمام حجم خستگ

 دیدن

دیگرحمید آن وقت صبح یک طرف  . 

 هر چه فکر یم کرد نیم توانست دلیل

 قابل قبویل برای حضور او بیابد. این



 دیدارهای غی  منتظره برایش عجیب

ز بود  بود. واقعا اگر قصدش بریدن و رفیر

ز   پس چرا هر از گایه رس راهش سیی

 یم شد و دوباره ذهن سحر را معطوف

 خود یم کرد.

 .با شنیدن صدای پابی رسش را بلند کرد

ختیار دستش به سمت رورسیشبی ا  

ز شود  .رفت تا از مرتب بودنش مطمی 

 خیالش که راحت شد رسش را به عقب

چرخاند و با دیدن حمید بلند شد و .

 ایستاد

 حمید نگایه به رس تا پای سحر انداخت.

 -خسته نباشر .



 لبخندی روی لبش جا داد.

 - ممنونم. تموم زحمت ها که به گردن

 شما بود.

 حمید چند قدم برداشت و درست روبه

 روی سحر ایستاد و کیسه ی دارو ها را

 به سمت او گرفت.

 - یا ن چه حرفیه. فقط داروها رو رس 

ش بهیر باشه.  وقت بهش بده که تاثی 

ز   کیسه ی داروها رو گرفت و با گفیر

 ممنونم ، آن را روی کشوی کوچگ که

 کنار تخت بود قرار داد.

ستیگ نشست وحمید روی صندیل پال   

 دست کوچک عیل را در دست گرفت و



 بی مقدمه گفت:

 - خ یل ی کوچیکه. چطوری به جدابی 

 ازش تن دادی.

 رسش به سمت او چرخید و به حمید که

ه عیل بود، نگریست. واقعا این مرد  خی 

 از جان او چه یم خواست ؟! چرا هر

 بار گذشته اش را به رخ یم کشید و

پتگ بر حرف های تلخش را مانند   

 رسش یم کوبید.

 - حتما دلیل قانع کننده ای برای یا ن

 جدابی داشتم.

 متعجب از لحن عصتی سحر رسی به

 عالمت تاسف تکان داد دست عیل را



 رها کرد. از جا برخاست و نگایه کوتاه

 به سحر انداخت.

 - متاسفم. گذشته هر کس به خودش

 مربوطه اما به نظر من جدابی شما ظلم

 در حق این بچه بوده.
 

 بزریک

 شاید اگر در موقعیت قبل بودند و حمید

 از جدابی نزده بود، یم نشست و
ز
 حرف

 از تمام سختر هایش برای او یم گفت تا

 هم خودش سبک شود و هم او بداند،

 سختر را پشت رس نهاده که
 

 قطعا زندیک

 تحملش در توان سحر نبوده و او به

ردسالشاجبار تن به جدابی از کودک خ  

داده. اما حال دیگر دل یل ی برای توجیه 



 او

 نیم دید.

 -یا نا رو من خودم بهیر یم دونم .

 بعد از مکث کوتایه به حرف آمد.

 - بله حق با شماست. من نباید دخالت

 کنم. امیدوارم زودتر سالمتیش و بدست

 بیاره.

 لب زد.

 -ممنونم.

 با لحتز که دلخوری در آن مشهود بود

 ادامه داد.

 - دیگه بودن من اینجا بی فایده است روز 

 بخی  .



 نشد. پشت به سحر کرد و
ز
 منتظر حرف

 کمیر از دقیقه ای از اتاق خارج شد.

 رفت و ذهن سحر را دوباره درگی  خود

 کرد. کاش یم فهمید یا ن مرد چرا او را

 به حال خود رها نیم کند؟ چرا نیم

 رود؟! مگر جز این بود که نیم توانست

ایط  سحر را در خود هضم کند، پسرسر  

 قصدش از این بازی جدید که راه انداخته

 بود، چه یم توانست باشد؟!

 کالفه خودش را روی صندیل انداخت

 درست جابی که چند لحظه پیش او

ه شده بود. دست  نشسته و به عیل خی 

 کوچک پرسش را در دست گرفت و



د. با تمام تلجز که در حرفش بود اما  فرسر

 واقعیت کالمش را نیم توانست کتمان

 
 

 کند. جدابی او و رضا، ظلیم بزریک

 بود که در حق عیل شده بود.

 لرزش گوشر اش تمام افکارش را پس

ون آورد و  زد. گوشر را از جیبش بی 

 نگایه به صفحه آن انداخت. نام مادرش

 را که دید آه از نهادش بلند شد.اصال از

بدهد. دکمهیاد برده بود که به مادر خیی   

 اتصال را زد.

 -سالم مامان.

 - سالم کجابی مادر؟ مگه قرار نبود 

 صیی کتز من بیام تا عیل و نگه



 دارم؟آخه بچه رو باخودت کجا بردی

 اول صبح؟!

 حق با مادرش بود. دیشب مادر و پدرش

ل عمه اش، که چندان حال خوشر  ز  میز

نداشت مانده بودند و مادر قول داده 

 بود

ز او  به رس کار، برگردد تا کنارقبل رفیر  

 عیل باشد. حال مانده بود چه پاسجز به

 .مادر بدهد تا او را بیخود نگران نکند

 گوشر را روی گوش دیگرش نهاد.

 - عیل صبح بهونه گرفت با خودم

 آوردمش مهد. تو خیالت راحت باشه.

م برای بچم االن خوابه یا   - الیه بمی 



 بیدار؟

هره اشنگایه به عیل انداخت رنگ چ  

 کیم تغیی  کرده و از آن حالت سفیدی و

 بی حایل صبح در آمده بود. انگار

 داروها خ یل ی زود تاثی  گذاشته بودند.

 -خوابه.

 مادر با نگرابز گفت:

 -سحر جان مواظبش باش مادر.

 -چشم .

 -چشمت بی بال.

ز خداحافظ تماس را قطع کرد  .با گفیر

 گوشر را روی تخت پرت کرد. رسش

 را روی لبه تخت گذاشت و چشمانش را



 بست...

ز   قدم های بلندش را به سمت ماشی 

ز را زد و سوار شد  .برداشت. قفل ماشی 

 نگایه به ساختمان بیمارستان انداخت

 دلش هنوز پیش سحر بود اما تحمل جو

ز را ز آنجا در توان او نبود. ماشی   سنگی 

ین رسعت به حرکت در آورد و  با کمیر

. ارستان خارج شدبی هدف از بیم  

 دیدن کودک سحر و موقعیتش روحش را

 نا آرام کرده بود. واقعا جدابی والدینش

 به او صدمه نیم زد ؟! آن دو چطور

 کودیک به معصویم او را ندید گرفته و

 خود رفته بود.
 

 هر کس دنبال زندیک



 صدای زنگ گوشر اش که بلند شد رسی

تکان داد و بدون دیدن نام مخاطب 

 پاسخ

 داد.

 -جانم.

؟ کجابی   - جونت بی بال عزیزم خوبی

 عشقم؟

 مهیار بی خیی از حال نا مساعد او قصد

 مزاح داشت.

 - مهیار جان یم شه بری رس اصل

 افتاده؟
ر
 مطلب. اتفاف

 مهیار که ضد حال خورده بود لتی کج

 کردو گفت:



 - نه بابا. دیشب وقتر زنگ زدی خواب

 و بیدار بودم. یادم رفت بگم برام

 سوغابر بیاری. زنگ زدم یاد آوری کنم.

 با یاد آوری سفری که در پیش رو داشت

 چیتز به ابروهای بلندش داد. لحظه ای

 به فکر فرو رفت. آیا یم توانست برود

ی را که با ز  و فراموش کند نگاه سیی

 دیدنش جان یم گرفت؟ اصال آیا رفتنش

ز بار در  کار درستر بود؟ برای اولی 

شده و قصد فرار زندگیش دچار تردید   

 داشت. لحظه ای در آینه نگایه به خود

 .انداخت. این حمید را نیم شناخت

 حمیدی که توان مقابله با احساسش را



 نداشت و قصد گریز داشت.

 سکوتش زیادی طوالبز شد. مهیار با

 تعجب پرسید.

؟ داری واسه خرید یه  - حمید خوبی

 سوغابر کوچک حساب و کتاب یم

. ؟ نخواستم ب ابا، تنت سالمتکتز  

حمید بدون توجه به حرف های او  :

 گفت

 -مهیار سفر کنسل شد. ظهر میام کارگاه.

ی شده؟؟ ز  -چی 

 کالفه پاسخ داد.

 - دقت کردی مهیار نصف بیشیر حرف

 هات سوایل شده؟



 خنده کوتایه کرد.

بز . ز  -آخه جدیدا زیادی مشکوک می 

خودش هم خوب فهمیده بود که 

 رفتارش

 دیگر مثل قبل نیس
 

ت و این آشفتگ  

 روچ، زیادی روی رفتارش تاثی  

گذاشته بود. اما دوست نداشت به 

 مهیار

وی بدهد.  بیش از این جای پیرسر

 - رست به کار خودت باشه یم دوبز که

 دوست ندارم کیس موی دماغم بشه.

 آنقدر محکم و قاطع گفته بود که مهیار

 لبخند روی لبش را جمع کرد.



. فعال کاری  - باشه هر طور راحتر

 نداری ؟!

 نه آرایم گفت و تماس قطع شد.

ز را بیشیر کرد . دستش را  رسعت ماشی 

د و دکمه پخش را زد  .روی فرمان فرسر

برنامه ی سفرش که کنسل شده و تا 

 ظهر

 هم قید کارگاه را زده بود. باز باید به

 خلوت خودش پناه یم برد تا فکر راه

 چاره ای کند.

ز را بیشیر کرد. یک دستشرس  عت ماشی   

د و با دست دیگر  را روی فرمان فرسر

 دکمه ی پخش را زد و راه خانه را در



 پیش گرفت.

 .با ورود پرستار از جایش برخاست

 پرستار که زبز میان سال بود لبخندی به

 رویش زدو گفت:

 -حال مریض ما چطوره؟

 دستر روی رس عیل کشید و نگران

 گفت:

 - م وصل کردید تا االناز وقتر بهش رس 

 خوابه.

 پرستار نزدیک تخت شد آمپویل به رسم

 عیل تزریق کرد و دستر روی پیشانیش

 گذاشت.

 - جای نگرابز نیست. بخاطر تزریق



 مسکنه. دیگه کم کم رسمش داره تموم

یش  یم شه و یم توبز باخیال راحت بیی

خونه فقط تا یم توبز بهش مایعات بده 

 تا

. بدنش جایگزین بشهآب از دست رفته   

 با توضیحات پرستار آرام گرفت.

 -واقعا ممنو نم.

 پرستار با همان لبخند اولیه دستر تکان

 داد و از اتاق خارج شد.

 خم شد و صورتش را مقابل صورت

 عیل گرفت جز سفیدی چهره و روشتز 

 .موهایشان هیچ و جه تشابیه نداشتند

یک لحظه دلش برای چشمان 



 معصومش

 تنگ شد بوسه ی آرایم بر چشمان بسته

 اش زد و عقب کشید.

 زنگ گوشر اش بلند شد. با عجله آن را

 از جیبش خارج کرد.

 -بله.

؟ چی شده  - سالم سحر جان خوبی

 عزیزم؟

 از تخت فاصله گرفت وبه سمت پنجره

 رفت.

 - دیشب یهوبی حال عیل بد شد. دل درد 

 .و تهوع رمقر برای بچم نزاشته بود

جبور شدم بیارم بیمارستان. االنمصبح م  



 زیر رسمه.

 - فرشته که صبح بهم خیی داد خ یل ی

 ناراحت شدم گفتم زنگ بزنم حایل ازش

سم.  بیی

 با دست روی شیشه بخار گرفته اتاق

 شکل قلتی کشید و همزمان جواب داد.

ه جون. خدارو شکر  ر  - لطف کردی منی 

ه.  االن بهیر

 -خدا رو شکر مواظبش باش.

 -چشم.

تماس قطع شد و او همچنان چشم به 

 قلتی 

 داشت که روی پنجره کشیده بود و در



 حال فروپاشر بود. درست مثل قلب

خودش که با پس زده شدن از سمت 

 حمید

 ویران شد.

صدای زنگ گوشر اش دوباره ه بلند 

 شد

 چشم از پنجره گرفت و به صفحه گوشر 

 انداخت. با دیدن نام حمید چشمانش از

. کاش یم توانست بی بهتعجب گرد شد   

د و بفهمد واقعا  مکتوبات قلتی او بیی

 قصدش از این رفتارهای ضد و نقیض

 چه یم تواند باشد؟! اما هرچه بود قلب

 سحر را هر لحظه بی تاب تر و آتش



 اشتیاقش را برای بودن با حمید شعله ور

 تر یم کرد. قصد داشت تماسش را بی 

ت اوپاسخ رها کند و تا زمابز که به نی  

ده، دیگر هیچ تماش با او نداشته  بی نیی

 باشد اما مگر دست خودش بود، آنقدر

 دلش در این رابطه رسکش شده بود که

 دیگر افسارش را به دست سحر نیم داد

 و یم تاخت تا به جابی برسد که فقط

 عشق باشد و عشق...

 برای صاف شدن گلویش رسفه ای زد و

 بی معطیل پاسخ داد:

 -بله.

! ؟سالم . هنوز بیمارستابز - 



 سوالش به نظر کیم مسخره یم آمد

 وقتر هنوز نیم ساعت هم نیم شد که از

 بیمارستان رفته بود.

 -هنوز رسم پرسم تموم نشده.

 -سحر.

 باز دوباره صدایش مهربان شد و سحر

 .گفتنش حرارت بدن سحر را باال برد

 چشمانش را بست به ندای قلبش گوش

دو تمام حیس را که د اشت درسیی  

 صدایش ریخت.

 -جانم.

ز بار بود که این کلمه را به  برای اولی 

 .کار یم برد. حمید ابروبی باال انداخت



ی که تا دیروز در  باورش نیم شد دخیر

 کلماتش از سوم شخص استفاده یم کرد

ز   حال جانم خرجش کرده باشد. همه چی 

 .را از یاد برد. ازدواج سحر. طالقش

 کودیک که روی تخت بیمارستان خوابیده

د  .بود. هم را به دست فراموشر سیی

 محال بود دل کندن از کیس که، یک

 جانم گفتنش تمام معادالت ذهتز اش را

 بهم یم ریخت و او را غرق در لذبر 

 وصف نشدبز یم کرد.

 -دوست دارم سحر.

ز بود که نفس در  لحنش آنقدر دلنشی 

 سینه



روی سینه سحر حبس شد. دستش را 

 اش

ون  گذاشت و باز دمش را با شدت بی 

 فرستاد. این دوستت دارم عجیب برایش

 دلچسب بود،

 خودش را به صندیل رساند و روی آن

 نشست.

د  .گوشر را محکم تر به گوشش فرسر

 که تا پشت لب های
ز
ز حرف  برای گفیر

 بسته اش آمده بود، تردید داشت. اما

 دوباره قلبش طغیان کرد و خود را به

 در و دیوار سینه اش کوبید تا سحر را

م از  که رسر
ز
ز حرف  مجبور کند به گفیر



 گفتنش داشت. نفیس تازه کرد و باز خام

 قلبش شد.

 -منم دوست دارم.

 گفت و خایل شد. اما آن طرف حمید

 همچون تشنه ای که در کویر قطره آبی 

، خنده ی  دیده باشد غرق در خوشر

 بلندی رس دادو گفت:

، کاش یم شد تو معرکه ای   - دخیر

 امروز یه قرار دو نفره بزاریم دلم با تو

 بودن یم خواد سحر.

 نگایه به عیل که هنوز غرق در خواب

 بود، انداخت.

؟! امروز  ایط من و که یم دوبز  - رسر



ایط جور نیست.  اصال رسر

 شیطنت کرد.

ایط جور بود تو هم بی 
 - یعتز اگه رسر

 تاب دیدن بودی؟!

دوباره شد همان حمید اوابل آشنابی 

 شوخ

 و با محبت.لبخند زد از آن لبخندهابی که

 به ندرت کیس روی لب هایش میدید.

 - خ یل ی جالبه که یم توبز ذهن آدم ها 

 رو بخوبز .

صدای خنده اش بلندتر شد خوشش 

 آمد

 که سحر ضد حال نزده بود که هیچ، با



 او همدست هم شده بود.

 - ه چی خوبه. اصال وای سحر امروز هم

بمون بیمارستان میام رساغتون. دلم 

 فقط

 تو رو یم خواد.

 صدای بوق ممتد تلفن خیی از قطع شدن

 تماس میداد. گوشر را مقابل صورتش

 گرفت رسی تکان داد و لب زد.

 -دیوونه دوست داشتتز من...

ز گل فروشر که رس راهش  مقابل اولی 

ز پیاده شد و ب هدید، یا ستاد. از ماشی   

 سمت مغازه حرکت کرد. پشت شیشه

 مغازه ایستاد و به گل های زیبای داخل



 نگایه گذرا انداخت. هیچ گیل مد نظرش

 نبود، چون از عالقه ی سحر به گل ها

 بی اطالع بود. فقط قصد داشت وقت

 دیدنش گیل به او هدیه دهد، تا این دیدار

 برایش با تمام دیدارهای قبیل تفاوت

یشه ای مغازه را گشودداشته باشد. در ش  

ز قدیم که داخل گذاشت عطر  و با اولی 

 گل ها شامه اش را نوازش کرد. نگایه

 به اطراف انداخت و از دیدن آن همه

 زیبابی به وجد آمد. شاخه ای گل رز، از

 گلدان کوزه ای شکل برداشت، مقابل

 صورتش گرفت و بعد از مکث کوتایه

 دوباره رس جایش قرار داد. قصد خرید



 رز را نداشت از اینکه مانند همه ی آدم

 .ها رفتار کند به مزاجش خوش آیند نبود

 لحظه ای به حافظه ی کوتاه مدتش

 رجوع کرد تا مطلتی که چند وقت پیش

 درباره روانشناش گل ها خوانده بود،

 به خاطر بیاورد. چشمانش را ریز کرد و

 دستر به روی پیشانیش کشید. چند ثانیه

حافظه اش به یاریشطول کشید تا   

 شتافت. لبخندی زد و به سمت مرد

 فروشنده رفت. سالیم کرد. پرس جوان

 رسش را برای دیدن حمید باال گرفت

 وهمانطور که در حال پیچیدن دسته گل

 زیبابی از رز های صوربر بود، با



 لبخندی گفت:

 -بفرمایید در خدمتم.

 یک دستش را داخل جیبش فرو کرد.

. لطفا سه شاخه گل مریم - 

 مرد دسته گل را که حاال کامل آماده شده

 بود کنار گذاشت و پرسید.

 -فقط مریم باشه؟

ز زیبا به  - بله فقط مریم با یک تزیی 

 سلیقه خودتون.

ی  مرد از اینکه سلیقه اش مقبول مشیر

 بود لبخندی زد و گفت:

 -به روی چشم.

ز شد. گل را روی صندیل  سوار ماشی 



مارستانمقابل گذاشت و به سمت بی  

 حرکت کرد. حال دلش خوب شده بود از

ی  و بی قراری های صبح خیی
 

 کالفگ

ز کشید ز را کیم پایی   نبود. شیشه ی ماشی 

 تا هوای تازه استشمام کند. آنقدر مست

 دیدن سحر بود که دیگر رسمای هوا

 برایش مفهویم نداشت.

 با لرزش گوشر اش به هر زحمتر بود

 آن را از جیبش خارج کرد با دیدن

 شماره سحر بر روی صفحه ی آن

 لبخندی زد و پاسخ داد.

 -جانم.

 صدایش زیادی آرام بود.



 -سالم کجابی شما ؟!

 -تو راه بیمارستان چطور مگه؟

 مکث کوتایه نمود و گفت:

 -یم شه نیای بیمارساتان؟

ز را کم کرد و  نا خواسته رسعت ماشی 

ت که بوی دلنگاهش سمت گل هابی رف  

ز را پر کرده شان فضای ماشی  ز  انگی 

 بود.

 - یم شه توضیح بدی چی شده؟! چرا 

 نباید بیام بیمارستان؟!

 صدای گرفته حمید نشان از دلخوری یم

 داد. اما هر چه فکر کرده بود دیدن حمید

 با وجود پرسش کار درستر نبود.



ز شما پرسم بیدار  ی نشده بعد رفیر ز  - چی 

وم شده و داریم برشد. االنم رسمش تم  

 یم گردیم خونه. فقط...

 کالفه شد و صدایش را کیم باال برد.

؟ خب حرفت و کامل بزن  - فقط چی

 دیگه.

 دلخور گفت:

نم یا ن شمابی که
ز  - من که دارم حرف می 

. حرف من میاین یه تو   

 لبخندی زد. چه دل نازک شده بود و

 حاضز جواب.

 -متاسفم، بفرمایید.

 حمید را که دید بدون هیچ
 
 بی حوصلیک



 مقدمه چیتز گفت:

 - فکر نیم کنم دیدن من و شما االن کنار 

 هم برای پرسم قابل قبول باشه و من

 اصال دلم نیم خواد که یا ن دیدار تاثی  

 منقز رو جسم و روح پرسم بزاره،

ز  .  همی 

ی را داشت جز این ز  توقع شنیدن هر چی 

ز را به کنار خی ابانموضوع، ماشی   

 هدایت کرد و ایستاد. حرف بی ربیط

 نبود واقعا چرا خودش به این موضوع

 فکر نکرده بود.

. اصال صحیح نیست
 

 - درست یم یک

 فعال مارو با هم ببینه. پس اینطور که



 معلومه قرار امروز کنسل یم شه ؟

 فکر یا نجا را هم کرده بود. بعد از اینکه

با به این نتیجه رسیده بود که این دیدار   

 وجود عیل کار نادرستر است، با

 مادرش صحبت کرده و قرار شده بود که

 عیل را پیش مادر بگذارد و برای ساعتر 

به دیدن حمید برود. هر چند مادرش 

 بعد

 فهمیدن ناخوش بودن عیل کیل به جانش

 غر زده بود.

نه کنسل نیست فقط باید نیم ساعت 

 - به

 من فرصت بدید که پرسم و بزارم خونه



 و بیام.

 با وجودی که دلش بودن کنار سحر را

 یم خواست اما در آن لحظه ترجیح داد

 او را راحت بگذارد تا به کودکش برسد.

ه قرار و کنسل کنیم تا بتوبز به  - بهیر

 پرست برش اون االن بیشیر به شما

 احتیاج داره.

 برای عوض کردن جو شیطنت کرد.

 - یا ن االن یعتز شما هم به من نیاز 

 داری؟!

 لبخند روی صورتش عمیق شد واقعا به

 بودن سحر نیاز داشت. به اینکه باشد تا

حال دلش رو به راه شود. چقدر ساده 



 دل

 باخته بود.

 - آره، وقتر با یک کلمه من و از فرش

 به عرش یم رسوبز مگه یم شه بهت

 نیاز نداشت؟!

 تمام قندهای دنیا در دلش آب شدند،

: د و گفتخنده ی نسبتا بلندی کر   

تون یم کنم.  -پس تا نیم ساعت دیگه خیی

 -منتظرم.

 تماس قطع شد. رسش را به صندیل

ز تکیه داد، نفس عمیقر کشید و به  ماشی 

 یا ن اندیشید. "دنیایش چه زود دگرگون

 شده بود".



 رسش را باال آورد و به چهره ی خود

ه شد. چشمانش با خط  در آینه خی 

 مشگ

ز مژه و پلک هایش را که فاصله ی بی   

ی پیدا کرده  پر کرده بود، جلوه بیشیر

بودند. عجیب دلش یم خواست زیباتر 

 از

 هر زمان دیگری به نظر بیاید. رژ

 برداشت و روی لب های
 

 کالباش رنگ

 بی رنگش زد تا آن ها را از بی حایل

 درآورد. در آخر مقنعه سورمه ای

 رنگش را پوشید و موهایش را به

. ریخت صورت کج روی پیشانیش  



ز   از یآ نه فاصله گرفت و به طبقه پایی 

 رفت. عیل حالش بهیر شده و مشغول

 تماشای برنامه کودک بود. کیفش را کنار

 پله رها کرد و به سمت او رفت. از پشت

 بغلش کرد و بوسه ای روی موهایش زد.

 -خوبی عزیز دلم؟

 رسش را باال گرفت تا چهره مادر را

 ببیند.

. کجا یم خوای بری؟  -خوبم مامابز

 باید برم دانشگاه. تو هم پیش مادر جون

- 

 بمون تا برگردم.

 کامل به طرف سحر چرخید و خودش را



 در آغوش او فرو برد.

 -منم میام.

 او را تنگ در آغوش کشید.

 - عزیزم اونجا که نیم شه تو بیای قول

 میدم زود بر گردم.

 مادر به کمکش آمد.

 - پیش من تا بهت یک عیل جون بیا 

 خورایک خوش مزه بدم.

 از روی شانه های مادر رسش را بلند

 کرد و نگایه به مادر بزرگش انداخت.

 -مثال چی ؟!

 سحر و مادرش همزمان لبخندی زدندو

 مادر بزرگ گفت:



 -گفتتز نیست باید بیای ببیتز عزیزم.

 خ یل ی رسی    ع از آغوش مادر جدا شد و

. رساند خودش را به مادر بزرگ  

 سحر بلند شد و به سمت پله ها رفت

 .کیفش را برداشت و روی دوش انداخت

 نگاهش به سمت عیل و مادر چرچز 

 خورد. مادر رسی تکان داد و او هم با

 تکان دادن دست از مادر خداحافیطز کرد

 .و قبل از اینکه عیل متوجه رفتنش شود

 خانه را خانه ترک کرد.

ون آورد و رسی    ع  گوشر را از جیبش بی 

 شماره حمید را گرفت. هنوز دو بوق

 نخورده بود که پاسخ داد.



 -جانم سحر.

 -کجا بیام ؟!

 -من رس خیابون منتظرتم.

 -االن میام.

 دستر به پالتوی کوتاه سورمه ای رنگش

ز بار بود  کشید تامرتبش کند. برای اولی 

 که این همه اضطراب برای دیدن حمید

شت. انگار برای بار اول بود که او رادا  

 یم دید. اشتیاق و اضطراب هر دو دست

 به دست هم داده بودند تا مستقیم روی

بان قلب سحر اثر بگذارند.  ضز

 با دیدن سحر لبخند روی لب هایش جا

 گرفت. با آن پالتوی کوتاه و شلوار جذبی 



که پوشیده بود، اندامش کشیده تر به 

 نظر

ز لحاظ اندام اصال بهیم رسید واقعا ا  

 یک مادر نیم خورد زیادی تیپ و

ز هم باعث انه داشت. همی   اندایم دخیر

شده بود که زن بودن سحر به ذهنش 

 هم

 نرسد.

، گل را ز  با نزدیک شدن سحر به ماشی 

 از روی صندیل برداشت .

 سحر در را باز کرد و سوار شد. بوی

 .گل های مریم شامه اش را نوازش کرد

د چرچز زد. نگاهش رویبه سمت حمی  



 گل ها ماند و لب هایش به سالم کوتایه

 باز شد.

ه به چشمان سحر که امروز  حمید خی 

 جلوه دیگری پیدا کرده بود،گل ها را به

 سمتش گرفت.

.  - تقدیم به خانوم خودم

 هنوز نگاهش روی صورت ملیح و

 چشمان زیبایش بود.

 سحر تگل ها را گرفت تشکری کرد و با

 لبخند گفت:

 - قصد ندارید بریم . اینجا جای مناستی 

 نیست . نگاهش را به اجبار از صورت

ز را به حرکت  سحر گرفت و ماشی 



 درآورد. سحر رسش را توی گل ها فرو

 برد و چشمانش را بست. همیشه عاشق

 گل های مریم بود.

 -گل دوست داری؟!

 چشمانش را باز کرد و نگاهش را به

 سمت حمید چرخاند.

ره خ یل ی، ممنو نم. من عاشق گل آ

 - های

 مریمم. راستر از کجا به عالقه ی من

 بی بردید؟

 نگاه متعجبش سمت سحر چرخید:

 ؟!
 

 -جدی یم یک

 دوباره رسش را توی گل ها فرو برد



 گفت :

 .آره. واقعا عطرشون مست کننده است

- 

 نگفتید از کجا فهمیدید؟!

 خوشحال از انتخابش نگاهش را به

. رو به رو دوخت خیابان  

 - یه جا خوندم گل مریم، نشانه نجابت و 

 پایک معشوق و اگر عاشقر آن را تقدیم

 معشوق کنه، یم خواهد بگوید که به

 داره.
ز
 عفت و عشق او اطمینان کاف

 سکوت کرد و چشمان گرد شده سحر را

 روی خود کشاند.

 -متوجه منظورتون نشدم.



 رسش را به سمت سحر خم کرد به

 طوری که بوی خنک عطرش زیر بیتز 

 سحر پیچید و تمام بوهای خوش دنیا را

 از یادش برد. نگاهش روی صورت

 حمید ثابت ماند و تازه متوجه صورت

 اصالح شده اش شد.

 - یعتز تو برام نجیب ترین و پاک ترین

ی هستر که یم شناسم. درست  دخیر

 مثل

ز گل ها.  همی 

ی بود که مستقیم قلب  جمله اش تی 

حرس  

 را نشانه گرفته بود. از فکر به حرف



ز  های حمید قفسه سینه اش باال و پایی 

 شد

 و حیس ناشناخته زیر پوستش به جریان

 افتاد. مگر یم توانست این همه مهر

 ببیند و نامهربان باشد.

 لبخندی زیبا روی لب هایش جا داد از

 همان لبخندهابی که عجیب به دل یم

 نشست...

به سحر انداخت و از گوشه چشم نگایه  

 گفت:

 - موافقر باهم جدی صحبت کنیم؟

 یکبار دیگر گل های مریم را نزدیک

 بیتز اش گرفت بو کرد و بعد آن ها را



ز گذاشت و کامل به  روی داشبورد ماشی 

 سمت حمید چرخ خورد.

 - درباره ی چه موضوغ جدی صحبت

 کنیم؟!

 - یعتز موضوغ مهم تر از خودمون

 داریم؟

واقعیت ها را نیم خواستدلش شنیدن  . 

ز که بودن حمید حال دلش را  همی 

 بود. اما بر
ز
 خوب یم کرد برایش کاف

 خالف میل باطتز اش گفت:

ز لحظه یم توبز   - نه نداریم، از همی 

 رو جدی بودن من حساب کتز .

 - یا نجا نه بزار بریم یه جای خلوت تا 



 بهیر بتونیم صحبت کنیم.

 نگاهش را به خیابان پر رفت و آمد داد

 و گفت:

 -هر طور صالح یم دوبز .

 کیم رسعتش را زیاد کرد. وارد خیابان

 منتیه به کافه چوبی شد و قبل از رسیدن

 به آنجا گفت:

 - دیگه هیچ کجا بدون تو برام زیبا به

 نظر نمیاد حتر یا ن کافه.

یتز بود نگاهش را به نیم اف شی   اعیر

ت و برای یا نکه بحثرخ حمید دوخ  

 ادامه یابد با شیطنت پرسید.

 -مگه بدون من هم اینجا اومدی؟



 بدون توجه به شیطنتر که در کالم سحر

 بود جواب داد.

یک روز که خ یل ی دلم گرفته بود 

 - اومدم

ز کافه بدون  یا نجا تا آروم بشم، ویل همی 

 تو آرومم نکرد که هیچ، داغونمم کرد.

ر متمایل کردگردنش را به سمت سح . 

 نگاه به او انداخت و بعد مکث کوتایه با

 صدای آرایم ادامه داد.

 - نتونستم با نبودنت کنار بیام که االن

 یا نجام .

 .صداقت کالمش دل سحر را لرزاند

 گوشه ی لبش را به دندان گرفت. جوابی 



 برای یا ن همه عشق نداشت و شاید هم

 نجابتش هنوز هم مانع بروز احساسات

 درونیش بود.

 حمید کنار کافه توقف کرد نگایه به

 .اطراف انداخت تا جای پاریک پیدا کند

از شانس خوبشان ماشیتز که سمت 

 چپ

ز   کافه پارک بود با آمدن آن ها قصد رفیر

ز را جابجا کرد و  داشت. حمید ماشی 

 گفت:

 - همیشه یا نجا باید مدبر و ضف پیدا 

 کردن جا پارک یم کردم. اینم از برکت

 وجود تو بود.



 سحر لبخندی زد و پیاده شد.ایستاد تا

 حمید هم به او بپیوندد. حمید بعد زدن

ز  ز کنار سحر رفت و برای اولی   قفل ماشی 

 بار شانه به شانه ی هم وارد کافه شدند.

ز   کافه خلوت بود. حمید با دست به می 

 اشاره کرد.
 

 همیشگ

ز اونجا تا بیام.  -بشی 

ز رفت.  صندیل سحر آرام به طرف می   

 را عقب کشید و نشست. دستش را روی

ز گذاشت و نگاهش را به حمید که  می 

مشغول صحبت با متصدی کافه بود، 

 .داد

 از اینکه حمید چه یم خواست بگوید



ی نداشت. اما امیدوار بود حرف  خیی

 هابی که قرار است گفته شود با افکارش

 تناقض نداشته باشد.

یلحمید با لبخند به سمتش آمد و صند  

ز انتخاب  روبه روی او را برای نشسیر

 کرد.

 - به سلیقه خودم سفارش دادم و گفتم تا 

 نیم ساعت ما رو به حال خود رها کنه.

 سحر دستانش را در هم گره زد.

 -خب برای شنیدن حرفاتون رساپا گوشم.

 به چشمان سحر نگاه کرد برای حرف

هابی که قصد گفتنش را داشت مردد 

 .بود



 دلش نیم خواست لحظه ای افکار منقز 

ز اول  به ذهن او منتقل کند. اما باید همی 

 کار تمام واقعیت ها را برای او بیان یم

 کرد. تا روزی و روزگاری مهر نامردی

 به پیشانیش نخورد. رسش را نزدیک تر

 برد و با لحتز آرام گفت:

نم ز  - امیدوارم از حرف هابی که می 

. نونده باشر ناراحت نیسر و تا آخر ش  

ی در دلش فرو ریخت مگر چه ز  چی 

ز مقدمه  قرار بود بگوید که اینچنی 
ز
 حرف

 چیتز یم کرد. ذهنش برای یک لحظه به

 سمتر کشیده شد که حتر فکر کردن به

 آن مو را بر تنش سیخ یم کرد. لرزشر 



 بر اندامش افتاد ابروبی باال انداخت و

 گفت:

 -لطفا مقدمه چیتز نکنید.

. ه و مستقی م نگاهش کردخی   

 - خواهش یم کنم قبل تمام شدن حرفام،

 هرچی افکار منفیه از ذهنت دور کن...

 سکوبر که بینشان حاکم بود با پخش

 زیبابی شکسته شد. سحرکیم
 موسیقر

 .عقب کشید و به پشتر صندیل تکیه داد

 تمام حس خوبی که از بازگشت حمید به

 او دست داده بود به یکباره از وجودش

:  کرد و گفترخت بس
ز
ت. پوف  

؟! اما 
 

 - نیم دونم چی یم خوای بگ



 خواهش یم کنم یکراست برو رس اصل

 مطلب.

ه به چشمان او با صدای بم و  حمید خی 

 مردانه اش که رسشار از احساس بود،

 گفت:

ز واقیع رو با تو حس  - دوست داشیر

 کردم. نیم دونم یک و کجا دلم و پیش

 چشمات جا گذاشتم که وقتر به خودم

اومدم دیدم تموم زندگیم ختم شده به 

 دوتا

ز رنگ. تو از اول  گوی شفاف سیی

ی نگفتر و من ز ایطت چی   درباره ی رسر

هم توی ذهنم هیچ تصوری از زن 



 بودنت

نداشتم و خ یل ی راحت به دلم اجازه 

 عاشق

 شدن دادم.

 دلخور شد. چیتز به ابروهای مرتب شده

ی ز  اش داد و تا خواست لب باز کند و چی 

وید حمید با بردن دستش به باال او رابگ  

 به سکوت دعوت کرد.

 - خواهش یم کنم بزار تا آخر حرفام و 

 بزنم.

 به اجبار سکوت کرد و نگاهش را به

 دستان حمید که مشغول بازی با سوی    چ

 بودند، داد. گوبی او هم آرامش
ز  ماشی 



ز حرف هایش را نداشت.  الزم برای گفیر

 - تروزی که از واقعیت های زندگی

. نتونستم باهاشون کنار بیام. شاید  گفتر

 تو هم بجای من بودی شوکه یم شدی و

 اصال برات قابل قبول نبود عاشق کیس

 بیسر که قبال ازدواج کرده و یک بچه هم

داره. درست حیس که بعد فهمیدن  

 گذشته

ز علت  تو، به من دست داد. به همی 

خواستم از هم جدا بشیم. اما تو این 

 چند

 روز...

 مکتی کرد، دستر به پیشانیش کشید و



 ادامه داد.

 - نتونستم. دست و دلم به هیچ کاری

 نرفت. حتر قصد سفر کردم تا فاصله تو

ه. اما نشد. من عاشقت  رو از یادم بیی

 شدم.

 نگاه مستقیمش را به سحر دوخت واقعا

 عاشق شده بود.

ز   سحر نگاه از او گرفت و رسش را پایی 

زی با بند کیفشانداخت و خود را به با  

 مشغول کرد. هنوز از پایان حرف های

ز باعث  حمید اطالغ نداشت و همی 

 آشوب دلش شده بود.

 -سحر!



 لحن سحر صدا زدنش را دوست داشت

 آرام و با طمانینه.

 -بله.

 رسش را به طرف سحر کشید.

 - لطفا وقتر صدات یم کنم به من نگاه

کن. نیم خوام حس کنم حواست همه 

 جا

 هست بجز پیش من.

ه به او  سحر رسش را باال گرفت و خی 

 چشم دوخت.

 -خوبه؟!

 با شیطنت لبخندی زد و گفت:

 - اگه همیشه همینطور حرف گوش کن



 باشر مطمئنم یم تونیم با هم کنار بیایم.

 سحر کالفه از حرف های بی ربط او

 گره ای به ابروانش داد و با لحتز 

 عصتی گفت:

 - ول بزنید؟! منیم شه لطفا حرف آخر ا

 عجله دارم باید برم.

 لبخندش را جمع کرد و قیافه ی جدی به

 خود گرفت.

 - اگه یا ن حرف ها رو زدم فقط خواستم

ی. اما مثل  بی به تموم احساسات من بیی

 یا نکه تو حرف آخر من برات از حیس

ه.  که نسبت بهت دارم مهمیر

 به صندیل تکیه داد و دستانش را روی



. گره زد  سینه در هم  

 - فعال قضیه ی ازدواج ما کنسله. اما اگه

ز حیس که من به تو دارم و  تو هم همی 

 داشته باشر یم تونیم فعال باهم دوست

ز امروز با هم  بمونیم فکر کن اصال همی 

 آشنا شدیم و من هیچ پیشنهاد ازدواچی 

 بهت ندادم. نظرت چیه؟

مانه از  دل سحر در سینه لرزید. محیر

 او درخواست دوستر کرده بود درست

 مثل روز اول، اما فرق داشت آن زمان

ی باکره یم دید  حمید اورا به چشم دخیر

 و حاال زبز مطلقه که هیچ ممنوعیتر 

 برای برقراری رابطه نداشت. کیفش را



 در دست گرفت وگفت:

ز بود؟!  -حرف تون همی 

حمید متعجب از حالت تهاجیم که 

 سحر

 گرفته بود گفت:

 - ه. این یک پیشنهاد بود که امیدوارمبل

 قبول کتز .

 از جایش برخاست کیفش را روی شانه

 اش انداخت.

 -نه برام قابل قبول نیست.

 حمید شوکه از برخورد ناگهابز سحر،

 بند کیفش را کشید و او را مجبور به

ز دوباره کرد.  نشسیر



ز اگه قراره این دیدار آخر   - لطفا بنشی 

نم بزار بامونم باشه خواهش یم ک  

آرامش بگذره. من یک پیشنهاد بهت 

 دادم

ی ز  قبول و ردش با خودته من هرگز چی 

 و با اجبار نخواستم و نیم خوام پس این

 حرکات به نظرم زیادی بچه گانه میاد.

 سحر کالفه و بی قرار بود دلش یم

 خواست هر چه رسیعیر برود و کیم در

ن ر  هوای آزاد قدم بزند. زیادی به اکسی 

. ه احتیاج داشتتاز   

 -گفتم که عجله دارم.

چشمانش برای لحظه ای به خشم 



 .نشست

 یعتز تا این حد پیشنهاد دوستر اش برای

 سحر گران تمام شده بود.

یم.  -بعد خوردن سفارش مون می 

 گفت و با دست به پیش خدمت برای

 آوردن سفارشابر که از قبل داده بود،

 اشاره کرد...

 با آمدن پیش خدمت، دست دراز کرد و

 فنجان نسکافه را مقابل سحر گذاشت.

 - نسکافه تو بخور و بعدش از مهم ترین

 دلیل مخالفتت بگو.

تما یل ی به خوردن نداشت دستش را 

 دور



فنجان حلقه کرد قصد باز کردن مسئله 

 را

نداشت، شاید مالک هایش در نظر 

 حمید

قصد و دیگران قابل قبول نباشد اما 

 تسلیم

 نداشت.

 - هر چه فکر یم کنم یم بینم من و شما 

یک نداریم حتر   اصال رسنوشت مشیر

 برای یک مدت کوتاه.

 با ابروبی باال انداخته و متفکر نگایه به

 سحر انداخت.

 -یا ن رسنوشت و شما یم نویسید؟ !



 نگاه از حمید گرفت و برای یا نکه اتالف

 وقت کند فنجان نسکافه را نزدیک لب

 هایش برد و مقداری از آن نوشید. وقتر 

بعد نوشیدن نسکافه، نگاهشان در هم  

 گره

 خورد گفت:

 - من نیم نویسم اما با نه ی امشبم همه

ز تموم شد.  چی 

 به حرکات سحر زل زد و با لحتز پر

 نفوذ گفت:

 - برای پایان یا ن رابطه فقط نه ی تو 

 نیست.
ز
 کاف

خودش را نباخت و شانه ای باال .



 انداخت

 -من فرد ایده آیل برای شما نیستم.

 بی درنگ پرسید.

؟!  -به جای من هم اظهار نظر یم کتز

 - نخی  اما این مسئله ایه که خییل

 واضحه.

ز دستانش گرفت.  فنجان را مابی 

 - دلم نیم خواد دیدار امروز مون بی 

 فایده باشه. اونم بعد این چند روز که یم

 دونم به هر دومون سخت گذشته. به

 نظرم با دوستیمون هیچ مشکیل پیش

 نمیاد.

 - .من درست برعکس شما فکر یم کنم



 درسته توی یا ن مدت کوتاه به شما

 عالقمند شدم و از بودن کنار تون لذت

اییط که دارم و شماهم  یم برم اما با رسر

 از اون اطالع دارید نیم تونم به دوستر 

. مه بدمباهاتون ادا  

 مکث معتز داری کرد و نگاه عمیقش را

 میخ نگاه سحر کرد. تازه فهمید در مغز

 او چه یم گذرد.

 - یم دونم تو از این دوستر چه برداشتر 

 کردی و االن داره چه افکار بیهوده ای

ه، اما بزار خیالت و  توی ذهنت رژه می 

 راحت کنم.

 .عقب کشید و کامال به صندیل تکیه داد



. قیمش هنوز روی سحر بودنگاه مست  

 - من برای نیازهای جنیس نیست که یم

 خوام به این رابطه ادامه بدم بلکه یم

خوام یط یا ن مدت بتونم خانوادمو 

 برای

 یا ن ازدواج رایصز کنم. اما قویل برای

 ازدواج نمیدم چون هنوز از رضایت اونا

ز نیستم.  مطمی 

م زده نگاه از او گرفت. طوری  سحر رسر

 همه ی حرف هایش را راحت بیان کرده

بود که باعث خجالت سحر شده و 

 دست

 و پایش را گم کرده بود. کیفش را روی



 صندیل گذاشت. نفس عمیقر کشید و

 بدون نگاه کردن به چشمابز که همچنان

ه ی او بود، گفت:  خی 

ز به شما و افکارتون و   - من قصد توهی 

 یم کنم
 

 نداشتم فقط تو جامعه ای زندیک

که از عقایدشون در مقابل یک زن 

 مطلقه

 مطلع هستم.

 نگاهش تغیی  رویه داد و مهربان تر شد.

 - سحر من با بقیه فرق دارم. به دوست

ز من شک نکن.  داشیر

 از جا بلند شد. هنوز یک پایش را از

ون نگذاشته بود که با لحتز   صندیل بی 



 مهربان که فوق العاده به صدایش یم

. زدآمد، اسمش را صدا   

 -سحر.

 نگاهش کرد.

 -به من اعتماد کن.

 در لحنش خواهیسر نبود اما آنقدر

صادقانه بیان شده بود که سحر را 

 مجبور

ز دوباره کرد.  به نشسیر

ز تکان داد.  رسی به دو طرفی 

ز داشتر  .  -یا ن بار دومه که قصد رفیر

ز باری هست که شما با   - واین دومی 

ز پشیمون  کالمتون باعث شدید که از رفیر



 بشم.

 لبخندی عمیق زد.

وع دوباره. باور کن ما  ز یعتز رسر  - همی 

 تو طالع هم هستیم و گریز از این

ک ممکن نیست. این  رسنوشت مشیر

ز برخورد نسبت به تو  حسیه که از اولی 

اییط که  داشتم و خب چند روز بنا به رسر

 برام قابل هضم نبود یم خواستم بهش بی 

ز  توجه باشم، اما نتونستم و همه چی 

قیقد  

 به سمتر رفت که من و تو االن روبه

 روی هم باشیم و برای یآ نده ای که پیش

یم.  رو داریم تصمیم بگی 



تمام حواسش به حمید و حرف هایش 

 بود

لحظه ای اندیشید شاید واقعا رسنوشت 

 آن

 ها را رس راه هم قرار داده تا روزی در

 یک نقطه آن ها را بهم وصل کند...

گرفت دل بهلبخندی روی لبش جای    

 دریا زد بی توجه به آرام و طوفابز بودن

 آن، چون یم دانست که راه عشق سخت

 و دشوار است.

 -نیم دونم چی باید بگم.

ز گذاشت و خودش  دستانش را روی می 

 راکیم به سمت سحر کشید.



 - هیجی نگو فقط بمون و بزار پا به پای

 رسنوشت جلو بریم. راستر به قسمت

 اعتقاد داری؟

به عالمت بله تکان داد و حمید بارسی   

 تایید شدن حرفش از سمت سحر گفت:

ز ما رس راه هم فقط یم  - قرار گرفیر

 تونه قسمت باشه بیا و امیدوار باش که

 قراره برامون خوب رقم بخوره.

 نگاهش را باال آورد و به چهره ی

 مهربان حمید دوخت. کیس که با حرف

 هایش عجیب حال دلش را دگرگون کرده

 بود. دیگر از اضطراب و دلواپیس دقایق

ی نبود حتر دیگر نیازی هم به  پیش خیی



 هوای تازه نداشت فقط دلش کنار او

ز یم خواست.  نشسیر

 حمید نسکافه اش را نوشید و گفت:

 - باید یگ دیگه سفارش بدم این کامال از 

 دهن افتاده.

 با یا ن حرف نگایه به فنجان تقریبا پرش

 انداخت.

 - به خوردن ندارم. برای من م یل ی

 خودتون سفارش بدید.

ون داد.  نفسش را پر صدا بی 

ی خ یل ی مشکل دارم. ز  -با یه چی 

 نگاه از فنجان گرفت و گفت:

؟!  -با چی



 حمید اخیم کرد و نگاهش را به سقف

 دوخت.

 - از اینکه من هنوز برات سوم شخص

 هستم.

 سحر خندید از آن خنده هابی که دندان

مرتبش را به نمایش یمهای سفید و   

 گذاشت.

 -فکر کردم چی یم خواین بگید.

 با همان اخم نگاهش را روی سحر تنظیم

 کرد.

 - برای یکبار هم نشده اسم من و صدا 

ی نیست؟! ز . این واقعا از نظر تو چی   کتز

 در دل حرفش را تصدیق کرد اما هنوز



 هم برای یگ شدن کیم فرصت یم

 خواست.

ایط کنار   - بهم فرصت بده بزار با رسر

 بیام سخته برام مردی رو تو خطاب کنم

 که هنوز نسبتر باهاش ندارم.

 گره ابروانش باز شد و با شیطنت گفت:

 خوبی 
ز ز هم چی 

 - زیادی تشنه نگه داشیر

نیست سحر خانوم. حواست به روزی  

 که

 یا ن فاصله ها برداشته یم شه هم باشه

 لطفا.

که رسچز گونه  داغ شد و حس کرد   

ی نیست که از نگاه موشکافانه ز  هایش چی 



 ی حمید دور بماند...

؟! ی رو یم دونستر ز  -یه چی 

 از فکر درآمد و نگاهش کرد.

 -چی رو باید بدونم؟!

 چند ثانیه روی چهره ی سحر مکث کرد

 و درحایل که عمیق نگاهش یم کرد، با

 لحتز آرام گفت:

،  - درست به همون اندازه که زیبا هستر

ی تو ز . یه چی   دوست داشتتز هم هستر

 رفتارت هست که آدم و مثل آهن ربا

 جذب یم کنه.

حال وهوایش با شنیدن یا ن حرف ها 

 قابل



 توصیف نبود. دیگر زمان آن رسیده بود

وی  که به احساساتش اجازه ی پیرسر

 .دهد

 نرم و آهسته گفت:

ی و یم دونستید؟! ز  -یه چی 

دبرق شیطنت را که در نگاه سحر دی  

 لبخندی زد.

 -چی رو باید بدونم؟!

 ابروبی باال انداخت و با نازی که به

 صدایش تزریق شده بود گفت:

 - یا نکه داری با این حرف ها دخیر مردم

 و از راه به در یم کتز .

 نگاه مشتاقش را روی اجزای صورت



 سحر چرخاند و چشمگ حواله اش

 کرد.

 - نیم دونستم، اما حاال که گوشر رو 

 دادی دستم دیگه تمومه.

 از نگاه کردن مستقیم به چشمان حمید

ز کرد. دستر به مقنعه اش کشید و  پرهی 

 گفت.

 که بی موقع باز شود.
 -لعنت بر دهابز

 با وارد شدن گرویه دخیر و پرس به

 شاپ حمید رسی تکان داد، سوییچ
ز
 کاف

ز برداشت و همانطورکه  را از روی می 

 از جا بلند یم شد گفت:

ه بریمدیگه   - زیادی یا نجا موندیم بهیر



 هوای تازه استشمام کنیم.

ز حمید به سمت صندوق، گوشر   با رفیر

 را در دست گرفت و با دادن پیامگ به

ز به دانشگاه  الهام خیالش را از نرفیر

 راحت کرد. از جا برخاست و به همراه

 حمید از کافه چوبی خارج شدند.

 کتاب را بست و پلک هایش را روی هم

ذاشت. تمام اتفاقات اخی  را در ذهنشگ  

 دوباره مرور کرد. پیدا شدن حمید در

 اش، عالقه ای که روز به روز
 

 زندیک

 بیشیر و بیشیر یم شد و آینده ای که هیچ

 تصویری از آن در ذهنش نیم توانست

 داشته باشد. آمدن حمید در زندگیش را



 دوست داشت. حال این روزهایش قابل

تکراری قبل نبودمقایسه با روزهای  . 

ز پنهابز از  مخصوصا حاال که هیچ چی 

 او نداشت و ادامه ی یا ن رابطه برایش

ی که یم ز  دلچسب تر بود. تنها چی 

 توانست لحظه ای کوتاه رنگ این خوشر 

ه کند آینده ی نا معلوم این دوستر   را تی 

 بود. حتر فکر کردن به آن قلب سحر را

 به درد یم آورد.

، دست  با بلند شدن صدای پیامک گوشر

 دراز کرد. گوشر را از کنار تخت

 برداشت نگایه به آن انداخت و با هجیم

 .از پیام های خوانده نشده روبه رو شد



 اما بی توجه به آن ها نگاهش روی نام

 حمید ماند. لبخندی زد و پیام را باز کرد.

 -بیداری؟!

 همه اش چند حرف بیشیر نبود اما قلب

ر را نشانه گرفت. جوابش به سوالسح  

 او در این ساعت چه یم توانست باشد

 جز اینکه بنویسد.

 -منم مثل تو بیدارم.

 .دکمه ارسال را زد و منتظر جواب ماند

 چند ثانیه طول نکشید که جواب آمد.

 - من نیم دونم اتاق تو کدومه، اما بیا 

 پشت یگ از پنجره ها تا ببیتز با من چه

 کردی.



را دوباره از نظر گذراند. اینپیام   

 رفتارها برایش عجیب و غریب بود

 باورش نیم شد که حمید یا ن وقت شب

 به آنجا آمده باشد. رسی    ع جواب داد.

 -شوچز بامزه ای نبود.

 پیام بعدی زودتر اومد.

 - فکر نیم کنم آمدن پشت پنجره راه

 دوری باشه.

 گوشر را در دست گرفت نگایه به

خواب عیل انداخت وچهره ی غرق در   

ز آمد در نور کم  آرام از روی تخت پایی 

 چراغ خواب خودش را به آینه رساند

دستر به موهایش کشید و لحظه ای 



 روی

 چهره ی خود مکث کرد. به یکباره خنده

 اش گرفت گوبی حمید در آن تاریگ یم

 توانست او را به وضوح ببیند که داشت

 خودش را مرتب یم کرد. دل از آینه

گرفت و پشت پنجره رفت آهسته پرده 

 را

 کنار زد و نگایه به خیابان روبه رو

 انداخت. کوچه اشان بن بست بود اما از

 شانس خوب او خانه ی روبه روبی را

 خراب کرده بودند و او یم توانست از

 آنجا خیابان رو به رو را کامل ببیند. با

 لرزیدن گوشر در دستش، نگایه به



ا دیدن نام حمید باصفحه آن انداخت ب  

 آرام ترین صدای ممکن پاسخ داد.

 -جانم.

 -من و دیدی.

 نگاهش را به خیابان دوخت با دیدن

 خاموش روشن شدن چراغ ماشیتز 

 جواب داد.

؟  -یا نجا چکار یم کتز

ی بگو  ز  - بجای سوال و پرسش یه چی 

 آروم بشم برم بخوابم.

 شیطنت کرد.

 .یا ن موقع شب فقط الالبی جواب میده

- 



 بخونم؟!

 - اونوکه وقتر رفتم تو رختخواب یم گم

ی بیشیر از ز  اما حاال به چی 
 بخوبز

 الالبی احتیاج دارم.

 گر گرفت این مرد تصمیمش را گرفته

 بود تا او را به نابودی بکشد. خدا به

 روزهای بعدش رحم کند.

 -حمید چی بگم آخه؟!

خندید آن هم نه آهسته، بلند به طوری  

 که

 سحر گوشر را از گوشش دور کرد.

ز حمید گفتنت برای یک شب  یعتز همی 

- 



 بود. واقعا بعد این
ز
 آروم خوابیدنم کاف

ین و  مدت شنیدن اسمم از زبون تو شی 

 دلچسب بود. حاال هم برو بخواب که

 فردا باید بهیر از امروز باشه.شبت بخی  

 عزیزم.

 قطع کرد. بی خیی از قلتی که لحظه به

. تر یم شد لحظه عاشق  

ز حمید پرده را انداخت نفیس  با رفیر

 عمیق کشید. حمید رفت که آرام بخوابد

 اما سحر برای آرامش قلتی که خودش را

 در سینه به درو دیوار یم زد چه تجویز

 یم کرد تا آرام شود...

ز مهد ز سفره ی هفت سی   مشغول تزیی 



 بود که مهتاب با چهره ابی که در آن

 
 

نبود به او اثری از لبخند همیشگ  

 نزدیک شد.

 کش و قوش به بدنش داد و گفت:

 -چه عجب اومدی.

 .مهتاب روی صندیل کنار او نشست

 ظرف سفایل که به شکل زیبابی رنگ

ی شده بود را در دست گرفت و ز  آمی 

 گفت:

 -خب حاال که اومدم بگو چکار کنم؟

 ناراحت بود واین ناراحتر در لحنش

او بهکامال پیدا بود. سحرنگایه کنجک  

 مهتاب انداخت و پرسید.



ی ناراحتر ؟؟؟ ز  -از چی 

 مهتاب نگاه دیگری به ظرف طالبی 

 رنگ انداخت، آن را رس جایش نهاد و

 گفت:

 - نه فقط نیم دونستم باهات این همه

 غریبه هستم.

 سحر کامل به طرف او چرخید چیتز به

 ابروانش داد.

ی شده؟ ز  -چی 

 بی توجه به حرف سحر گوشر را از

ون آورد و مشغول وارش  جیبش بی 

 کردن آن شد. سحر که حسابی از این

 زد و
 

 رفتار او به ستوه آمده بود چنگ



ون کشید.  گوشر را از دستانش بی 

 چی شده یا نه؟!
 

 -یم یک

ز دستان خودش و  نگاه متعجبش که بی 

 سحر در حرکت بود را باال آورد و روی

 چشمان عصتی سحر نگه داشت.

 - مید تموم کردی. ویلگفته بودی با ح

 بودنتون دیروز کنار هم خالف این و

 ثابت یم کرد.

 لبش به لبخندی از هم باز شد حاال کامال

 متوجه ناراحتر مهتاب شده بود آنقدر

ه  اتفاقات این چند روز برایش غی 

 منتظره بود که اصال مجایل برای

 تعریف کردن آن نداشت.



 - حاال کجا باهم مارو دیدی؟

از دست سحر کشید اخیم کردگوشر را   

 و گفت:

 - وقتر خوش و خرم داشتید از کافه

ون یم اومدید.  چوبی بی 

 بی خیال شانه ای باال انداخت و نگاهش

 را به چشمان پر از حرص مهتاب

 دوخت.

 - باور کن یهوبی پیش اومد هنوز خودمم

 تو شوکم.

ز   رس چرخاند و قلم مو را از روی می 

 برداشت لبخند کجی زد.

 - فکر نیم کنم بتوبز یا نا رو به اشر و 



. 
 

ه هم بگ ر  منی 

 چشمانش گرد شد برای یک لحظه نفس

 کم آورد با دست مهتاب را به طرف خود

 برگرداند و گفت:

 -منظورت چیه؟

 مهتاب که حال نگران او را دید بدون

 مقدمه چیتز گفت:

ه و  ر  - اونروز که دیدمتون تنها نبودم منی 

 اشر جون هم بودند.

از نهادش بلند شد حاال چه یم  آه

 توانست

 به آن ها بگوید. همیشه سیع بر این

 داشت تا طوری رفتار کند که نظر



 نباشد اما گوبی 
 دیگران نسبت به او منقز

ز داشت کار دستش یم  یا ن دوست داشیر

 داد.

 تمام شش دانگ حواسش بی صحبت با

 مهندس بهزادی بود که زنگ گوشر اش

یه از او فاصلهبلند شد. با عذر خوا  

ز   گرفت و گوشر اش را از روی می 

 برداشت. به صفحه که نگاه کرد گل از

 گلش شکفت! در این دنیا کیس نبود که

 او به اندازه ی مادرش دوستش داشته

 باشد.

؟!  -الو... سالم حاج خانوم خوبی

؟! ؟ کجابی  -سالم پرس. خوبی



 دستر برای مهندس تکان داد و از دفیر 

یه به محوطه یکار خارج شد نگا  

 کارگاه انداخت انداخت و گفت:

 - رسکار. کجا یم تونم باشم این وقت

 روز.

 -- .الیه فدات بشم خسته نباشر عزیزم

 دیشب خواب دیدم پریشوبز زنگ زدم

سم.  حالتو بیی

 یک دستش را داخل جیب شلوارش

 گذاشت و گفت:

 -خوبم خدارو شکر رس حال رسحالم.

 صدای پر انرژی او به تمام نگرابز های

 
 

 مادر پایان داد. نفیس از رس آسودیک



 کشید.

 -خدا رو شکر. مواظب خودت باش.

 یک لحظه مکتی کرد. خواست حاال که

 مادر از پریشابز او در خواب گفته بود

 حرف سحر را به میان بیاورد.

 - راستر یم خواستم خودم زنگ بزنم و 

 موضوغ رو بهت بگم.

. ه پرسمخی   - 

 - دوستم قراره ازدواج کنه از یه دخیر 

 هم خوشش اومده اما مونده چطوری به

 خانوادش بگه، از من کمک خواسته. منم

 که کال تو این کارا بی تجربه هستم، گفتم

 از مادرم یم پرسم.



 مادر لبخندی زد.

 - انشاءهللا به سالمتر باشه این که دیگه

 تجربه نیم خواد بره رک و راست به

 مادرش بگه، بخدا ما مادرا آرزومون

 خوشبختر شماست.

 رسفه ای زد.

ایط یا ن دخیر یکم خاصه.  -آخه رسر

؟!  -یعتز چی

 که جلوی پایش بود را
 

 با نوک پا سنگ

ز   به گوشه ای پرتاب کرد. برای گفیر

 حرفش لحظه ای تامل نمود. هراس

 که تاثی  
ز
 داشت از جواب مادر و حرف

مستقیم بر تصمیم او داشت. نفیس 



 عمیق

 کشید و گفت:

 - اون دخیر قبال یک ازدواج ناموفق

 داشته.

ز آن ها ز بی   سنگی 
 برای لحظه ای سکوبر

 حاکم شد. حمید که برای شنیدن پاسخ

 مادر دل نگران بود سکوت را شکست.

؟!
 

ی بگ ز  -چی شد ؟! نیم خوای چی 

 - من اگه جای اون مادر بودم اصال به

ز ازدواچی و نیم دادم پرسم اجازه چنی  . 

ایط خوب حاال چرا  یا ن همه دخیر با رسر

 رفته عاشق یه زنه مطلقه شده؟

 جواب مادر تمام درهای امید را به روی



 او بست. از اول هم حدس یم زد که

 جوابی بدهد. بی خود به دلش
ز  مادر چنی 

ز سحر  وعده های وایه داده بود. داشیر

 به

انست یک رویاعنوان همرس فقط یم تو   

 باشد و بس.

 کالفه گفت:

 - مادر جان عشق دل یم خواد نه دلیل،

 اصال بی خیال خودش بره دنبال حل

 مشکلش.

 مادر که دوباره رگه های نگرابز در

 صدایش مشهود شده بود گفت:

 - کاش توهم زودتر اون پروژه رو تموم



 کتز و بیای تا یک رسو ساموبز به

همینطور زندگیت بدی تا یک یم خوای  

؟  رسگردون باشر

 با ناراحتر حرفش را قطع کرد.

 - حاال که اینجا کار زیاده وفکر نکنم به

 یا ن زودی تموم بشه .

 صدای مهیار از پشت رسش به گوش

 رسید:

 -حمید!

 گوشر را از دهانش دور کرد.

 -بله!

 -مهندس بهزادی یم خواد بره نمیای؟

 -اومدم.



 گوشر را دوباره به گوشش نزدیک کرد

 بار از حضور بی موقع
ز  برای اولی 

ز یا ن بحث  مهیار که باعث پایان یافیر

 شده

 بود، خشنود شد.

 -حاج خانوم احضار شدم کاری نداری؟!

 -نه برو پرسم. مواظب خودت باش.

 -چشم. شماهم مواظب خودت باش.

 دستر به
 

 تماس قطع شد. با کالفگ

لش با جواب مادرموهایش کشید. حا  

 دگرگون شده بود. چگونه یم توانست

 بی خیال کیس شود که تمام دقیقه ها و

 .ثانیه های فکرش سمت او یم رفت



ون داد و به سمت  نفسش را کالفه بی 

 دفیر حرکت کرد...

ه دست از کار کشید و به ر  با ورود منی 

امش بلند شد. اصال توان نگاه کردن  احیر

ه را ندا ر شت رسش رابه چشمان منی   

ز انداخت و زیر لب سالیم کرد  .پایی 

وبی جواب سالمش را داد
ه با خورسر ر  منی 

 و روی صندیل کنار او نشست.

؟!  -نیم خوای بشیتز

 خنده ی نیمه جابز زد و به چهره ی

ه نگاه کوتایه انداخت و ر  خندان منی 

ه با دست اشاره ر  روی صندیل که منی 

 کرده بود نشست. در دلش آشوب بود.



؟  -چه خیی

 گفت:
 

 با آشفتگ

 -خیی خایص نیست.

در حقیقت هم رابطه اش با حمید، 

ی  خیی

ه ر  نبود که بتواند درباره ی آن با منی 

 بزنید.
ز
 حرف

 دستش را روی پای سحر گذاشت و

 پرسید:

 -چرا اینقدر بی حوصله ای؟

ز نداشت. باالخره این  قصد دروغ گفیر

 رابطه روزی افشا یم شد. اما اینکه

چگونه بگوید برایش سختچطور و   



 بود.

 -بی حوصله نیستم فقط کیم خسته ام.

 ناباور نگایه به سحر انداخت.

 - یم دونم تا االن مهتاب بهت خیی داده

که دیروز بر حسب اتفاق دیدیمتون. 

 پس

، از اون پرس و ز  کاش به جای طفره رفیر

. خودت یم دوبز که
 

 رابطتون بهم بگ

دارم ودرست به اندازه ی پیامم دوست   

 روت حساسم.

 میان حرفش پرید.

 - باور کن این رابطه اون طور که تو 

 فکر یم کتز نیست.



 خودش را به طرف سحر خم کرد.

 - من هیچ طوری فکر نیم کنم دلم یم

 خواد خودت برام توضیح بدی.

ه گرفت. دل یل ی نیم دید تا ر  نگاه از منی 

 بیشیر از این بخواهد مخقز کاری کند.

 - چند ماهه باهم دوست شدیم قبل از 

ایط من و بفهمه مرس بود برای  یا نکه رسر

 ازدواج اما حاال ازدواج و موکول کرده

 به زمابز که خانوادش به این ازدواج

 رضایت بدن.

 لبخند زد.

ایط تو کنار   - یا ن یعتز خودش با رسر

 اومده؟



 نگاه عمیقش را حواله ی نگاه او کرد.

 - ه و منم بهخودش که اینطور یم گ

 حرفاش شک ندارم.

 سکوت کرد. آدم کند ذهتز نبود و با این

 .حرف سحر به عمق عالقه اش بی برد

 اما با این وجود باید حرف هایش را در

 قالب نصیحت به او یم زد.

ز سحر، تو یک زن زیبای مطلقه  - ببی 

 هستر که تو این جامعه ما لقمه چرب و

هنرم و حاضز آماده ای محسوب یم ش . 

 پس حواست و جمع کن نزار یگ از راه

 نرسیده بتونه رو مغزت کار کنه و بعد

 راحت ازت سوءاستفاده کنه.من هیچ



 شناختر رو این مرد ندارم اما تو رو یم

ایطتت  شناسم و یم دونم که با وجود رسر

 هنوز مثل گل پایک و تا االن اجازه

 .نزدیک شدن کیس به خودت و ندادی

ابطه هم عقالبز تصمیمامیدوارم تو این ر   

ی.  بگی 

ه چشم دوخت و گفت: ر  متفکر به منی 

؟ یم خوای
 

 - چی یم خوای بهم بگ

های بدی باشم؟ ز  باید منتظر چی 
 

 بگ

 رسی به عالمت نه تکان داد.

ی نگفتم. ز ز چی   -من همچی 

 دستش را از روی پای سحر برداشت و

 چانه او را گرفت و به طرف خودش



 چرخاند.

 سحر من فقط خواستم بگم حواست رو 

- 

 جمع کتز .

ه ر  لبخندی زد و به چهره ی مهربان منی 

 نگایه انداخت.

 -ممنون که به فکریم.

ه از جایش بلند شد و همانطور که به ر  منی 

 سمت اتاقش یم رفت گفت:

 - بازم با هم صحبت یم کنیم فعال به

 کارت برس.

ه دوخت ر ز منی 
 .نگاهش را به مسی  رفیر

ظه ای به این اندیشید که اگربهبرای لح  



 جای دوستانش خانواده اش او را یم

 .دیدند درباره ی او چه فکری یم کردند

ز روانش  حتر فکرش هم باعث بهم ریخیر

 یم شد.رسش را تکان دادو نفس عمیقر 

ز برداشت و  کشید. گوشر را از روی می 

 بعد از کیم تامل شماره ی حمید را

 گرفت.

ود که حمید بادو بوق بیشیر نخورد ب  

 صدای رسیم جواب داد.

 - سالم. ببخشید خودم بعدا تماس یم

م.  گی 

ز کالم دیگری تماس قطع شد  .بدون گفیر

 لحظه ای به صفحه ی گوشر چشم



 دوخت. هضم رفتار حمید بعد شتی که

 عاشقانه برای دیدنش نیمه شب تا پشت

 پنجره آمده بود، راحت نبود. گوشر را

ز پرت کرد. خم ش د و رسش راروی می   

ز گذاشت. واقعا روز خوبی   روی می 

 برایش نبود. هنوز چند دقیقه از تماسش

با حمید نگذشته بود که گوشر اش 

 دوباره

 .زنگ خورد. به گمان اینکه حمید است

ز برداشت. گوشر   رسش را از روی می 

 را در دست گرفت و با دیدن شماره ی

 ناشناس چیتز به ابروهایش داد. کمیر 

 پیش یم آمد شماره ی ناشناش را پاسخ



 دهد، اما آن لحظه تصور اینکه شاید

 حمید با شماره ی دیگری با او تماس

د او را مرس به پاسخ دادن کرد.  بگی 

 -بله.

 با شنیدن صدای رضا آه از نهادش بلند

 شد واقعا برای بدتر کردن حال

ز تماس او را کم داشت  .امروزش، همی 

 با عصبانیت گفت:

؟ چرا  آخه  - چرا بهم زنگ یم زبز

 مزاحمم یم شر و اذیتم یم کتز .

 - من مزاحم نیستم سحر. من هنوز 

 عاشقتم. دلم برات تنگ شده.

ز بلند شد و به کنار  کالفه از پشت می 



 پنجره رفت.

ز حرف  - از کدوم عشق و دوست داشیر

؟ فکر نیم کنم آلزایمر گرفته بز ز  می 

 باشر و یادت رفته باشه چطوری آزارم

 یم دادی. هنوزم بعضز شبا کابوس یم

 بینم. یعتز واقعا یادت رفته چند بار زیر

 کتک های تو کارم به بیمارستان کشیده

 شد.

ان یم کنم نیم  - همه رو برات جیی

 زارم دیگه آب تو دلت تکون بخوره

ینا رو فراهم یم کنم فقط  برات بهیر

 برگرد.

 با صدابی ناله مانند گفت:



 - از زندگیم برو فقط گورتو گم کن و 

ون.  بی 

 تماس را قطع کرد.

 رضا دوبار دیگر تماس گرفت اما سحر

 دیگر هیچ کدام از تماس هایش را پاسخ

نداد و تمام ذهنش را معطوف حمید  

 .کرد

 یکبار دیگر شماره ی او را گرفت ویل

 .یا نبار به جای پاسخ دادن رد تماس داد

 اصال تحمل بی توجیه های حمید را

نداشت دلش کیم حرف های عاشقانه 

 یم

 خواست. اما مثل اینکه امروز همه چی 



 گوشر را
 

 برعلیه او بود. با کالفگ

 داخل کیفش انداخت و زیر لب گفت:

 -اصال همتون برید به درک...

ه ر به ای به در زد و وارد اتاق منی   ضز

ه رس بلند کرد و گفت: ر  شد. منی 

 -چرا رسپا ایستاده ای؟

: دی زد و گفتبه زور لبخن  

 - اگه یم شه من امروز زودتر برم حالم

اصال خوب نیست. فردا قبل بچه ها 

 میام

 و کارها رو تمومش یم کنم.

 نگاه عمیق تری به چهره ی سحر

 انداخت.



ی شده؟ چرا رنگ به روت نمونده؟ ز  -چی 

 دستش را روی گونه اش گذاشت.

ی نیست فقط فکر کنم فشارم . ز چی 

 -افتاده

ز تا این ص  - فحه رو ببندم خودم یمبشی 

 رسونمت.

 -آخه...

 اجازه ی حرف زدن به او را نداد و

 گفت:

 
ز
 - خیالت راحت تا خودت نخوای حرف

نم فقط یم خوام ز  از دیروز نمی 

 برسونمت.

 بی حال روی صندیل نشست. رسش را



 به صندیل تکیه داد و چشمانش را بست.

. . 

ه نگایه به سحر انداخت. ر  منی 

 -مطمئتز نیم خوای تا خونه برسونمت.

م. ممنون.  -نه بقیه راه و خودم تنها می 

ز پیاده شد و با تکان دادن دستر   از ماشی 

ه با زدن ر ه خداحافیطز کرد. منی  ر  از منی 

 حرکت کرد و رفت. گوشر را
ر
 تک بوف

ون آورد و نگایه به آن  از کیفش بی 

 .انداخت. هیچ اثری از تماس حمید نبود

ای تمام حس های بد دنیا بهبرای لحظه   

 دلش رسازیر شد. یعتز حمید به چه

 کاری مشغول بود که تا آن لحظه



د. گوشر را  نتوانسته با او تماس بگی 

 دوباره داخل کیفش انداخت و راه خانه را

 در پیش گرفت. تا خانه مسی  طوالبز 

 نبود اما برای او که حال خوشر نداشت

ز  ز به میز  بود تا قبل از رفیر
ز
ل، بهکاف  

 افکارش رسو سامابز بدهد.

 در خانه نیمه باز بود احتمال داد که مادر

ز  ون رفته بدون بسیر  برای کاری به بی 

 در وارد خانه شد و برای دیدن عیل

 نگاهش را به دور سالن چرخاند و اورا

 .که آرام روی مبل خوابیده بود دید

نزدیکش رفت. مقابلش کنار مبل 

 نشست،



ش کشیده شده بود راپتوی نازیک که روی  

 کیم باال آورد و آرام دستر به موهای نا

 مرتب ریخته بر پیشانیش، کشید. صدای

نفس کشیدن های منظمش دوباره 

 آرامش

 را به قلب سحر باز گرداند. لبخند زد و

 فراموش کرد تمام اتفاقابر که امروز

 دست به دست هم داده و احوالش را

م مادرپریشان کرده بودند. با صدای آرا  

 به خود آمد.

 - بیدارش نکتز ناهار خورد و خوابید 

 بچه از صبح بهانه یم گرفت. نیم دونم

 تو چه نیازی به کار کردن داری بخدا



 یا ن طفل معصوم گناه داره .

 رس چرخاند و به مادر که مشغول تا

 کردن چادرش بود نگایه انداخت و

 سالیم کرد.

 مادر چادر را روی مبل گذاشت و بی 

 آنکه جواب سالمش را بدهد، ادامه داد.

 - هزار بار گفتم دست از لجبازی بردارو 

 قید کار کردن و بزن.

 از جایش بلند شد از کنار مادر عبور

خانه ز  کرد و همانطور که به سمت آشیی

 یم رفت گفت:

 - یا نکه نخوام خرج دانشگاه و قسطام و 

 آقاجونم بده اسمش لحبازیه؟!



 ندا
ز
 - ره تو چرا آقاجونت خودش حرف

؟  ناراحتر

 به عقب برگشت و روبه روی مادر

 یا ستاد مستقیم به چشمان مادر زل زد :

 - یگ دیگه پول گرفته، یگ دیگه خرج

کرده، اونوقت قسطا رو آقا جون بده. 

 اگه

 یم بیتز من دارم این اقساط لعنتر و

 میدم فقط بخاطر ضمانتای دوستامه که

خت نیمآزاد بشه و گرنه یک ریال پردا  

 کردم تا اون مردک عویصز جونش

 دربیاد و پرداخت کنه.

 مادر با دیدن حال پریشان سحر دستر 



 جلو برد و روی صورتش کشید. طاقت

 غصه خوردن ته تغاریش را نداشت.

 - الیه فدات بشم آخه این چه رسنوشتر 

 بود برای تو رقم خورد. خدا از باعث و

نم ز  می 
ز
 بانیش نگذره. بخدا من اگه حرف

 بخاطر آرامش تو این طفل معصومم.

 دستش را روی دست مادر گذاشت.

 - یم دونم،حتما مصلحتر در کار بوده

 که کار من و این بچه به اینجا کشیده

 شده.

 -الیه یا ن مصلحت به خی  منتیه بشه.

 زیر لب آمیتز گفت از مادر جدا شد و

 برای تعویض لباس هایش به طبقه باال



 رفت.

 پالتو و شالش را به جا لباش آویزان

ون آورد و  کرد. گوشر را از کیفش بی 

 نگایه به آن انداخت. حمید چند بار

تماس گرفته بود. لبش به لبخندی باز 

 شد

 اما همچنان حس بدی به رفتار صبح او

 داشت. شماره اش را گرفت، بعد خوردن

 جواب داد:
ر
 تک بوف

؟ چندبار زنگ زد  - مالو... سحر کجابی

 جواب ندادی نگران شدم.

 پوز خندی زد.

 -سالم، چرا نگران؟!



 گفتم شاید بخاطر جریان صبح ناراحت

- 

ایط صحبت کردن ، واقعا رسر  شده باشر

 نداشتم.

سد مگه کجا بودی  دلش یم خواست بیی

ایط نداشتر اونم به مدت دو  که رسر

ز یم دانم اکتفا کرد.  ساعت، اما به گفیر

 -سحر تو حالت خوبه؟

آ نه نگایه به خودش انداخت واقعادر ی  

 حالش خوب بود؟

 -بله، چرا باید بد باشم؟

 - امیدوارم بابت جواب ندادن های صبح

 فکر های بچه گانه به مغزت نزده باشه.



دقیقا تمام افکارش به همان سمت  

 کشیده

 شده بود ویل آن لحظه برای یا نکه

 خودش را بی خیال نشان دهد گفت:

 - متوجه نیم شم از کدوم موضوع و 

؟ بز ز  افکار بچه گانه حرف می 

 - از همون افکاری که االن قیافت و مثل

 یک بچه گربه ی وحیسر کرده که منتظره

 چنگول کشیدنه.

 نبود اما باعث شد
 

 توصیف قشنگ

 خنده به لب هایش بیاید.

 -واقعا از تشبیه سازیتون ممنونم.

 - تنگ یا ن حرفا رو بی خیال. دلم برات



 شده دخیر یک یم توبز بپیچوبز بیای

 پیشم.

 چقدر راحت از کنار مسائل عبور یم

 کرد انگار که نه انگار دو ساعت پیش

چقدر به او و تماس هایش بی توجه .

 بوده

 - فعال نیم تونم جابی بیام. دیروز دوتا 

 از دوستام ما رو باهم دیدن. دلم نیم

اییط که دارم حرفم رو زبو  ناخواد با رسر  

 بیفته.

 بعد چند ثانیه سکوت کردن جواب داد.

 - باشه اضاری نیم کنم چون اصال دلم

 نیم خواد این دوستر باعث اذیتت بشه.



ی در دلش فرو ریخت. دلش یم ز  چی 

ی غی  یا ن از ز  خواست آن لحظه چی 

 حمید یم شنید و یا اضارش برای

ز   یم بود اما همی 
 دیداری دیگر بیشیر

دانه های بد گمابز  کوتاه آمدن رسی    ع او   

 را در دل سحر کاشت. با خداحافیطز 

 رسدی تماس را قطع کرد...

ز پرت کرد. حالش  گوشر را روی می 

 حال خوبی نبود. جواب مادر و حرف

 های سحر هر دو برای خراب کردن

 بودند. به پشتر صندیل
ز
 احوالش کاف

 تکیه داد، رسش را باال گرفت و نگاهش

 را به سقف دوخت. تصویر چهره ی



زیبای سحر جلوی چشمانش جان  

 .گرفت

 چشمان زمردی رنگش و لبخندی که

 ها گاه و بی گاه روی لبان عنابی 
 

 تازیک

 رنگش جان یم گرفت. چقدر باید دلش

 را پس یم زد و با عقلش کنار یم آمد تا

 در رابطه با او محتاط عمل کند که مبادا

ن تمام شود. آیهیا ن دوستر برای او گرا  

 کشید و پلک هایش را بست. کاش یم

 توانست هر چه رسیعیر بر اوضاع

ایط  مدیریت کند. حال که خودش رسر

 سحر را تا حدودی قبول کرده بود باید

 فکری هم به حال رضایت خانواده اش



 یم کرد. دیگر نباید فرصت ها را از

 دست یم داد.

 با صدای باز شدن در، پلک گشود و زیر

  به مهیار که بی توجه به او بهچشیم

 طرف بخاری رفت و دستانش را باالی

 بخاری گرفت نگایه انداخت. مهیار

 دستانش را برای گرم شدن زودتر بهم

 مالید و گفت:

 - وای پس این رسما یک قراره تموم بشه

 انگار نه انگار چند روز دیگه بهاره.

 واقعا چند روز دیگر بهار یم شد و او

موقعیت سحر، تصمیم  قبل فهمیدن

 داشت



 با رسیدن بهار نامزدیش را با سحر علتز 

 کند و تمام تعطیالت را در کنار او به

رس برد. افسوس تمام رویاهایش یک 

 شبه

 نابود شده بود.

 -حالت خوبه؟!

 با صدای مهیار تکابز خورد و نگاه

 گیجش را به مهیار دوخت. واقعا حال

ایط کنوبز او مفهویم  خوب در رسر

 داشت؟!

 مهیار از نگاه گیج او ترسید و دوباره

 پرسید:

ی شده حمید؟! ز  -چی 



 به خود آمد رسی به عالمت نه تکان داد.

 مهیار به او نزدیک شد دستر به بازوی

 حمید زد و گفت:

 - یم گم شاید از حرفای بهزادی ناراحت

شدی؟ دیدم تو جلسه هم همش اخمات 

 تو

رافیههم بود. بابا بی خیال بهزادی آدم ح . 

نه یه گوش تو بکن در ز  حرف زیاد می 

 یگ دروازه و خالص.

 مهیار درست متوجه شده بود تمام مدت

 جلسه گره ی ابروانش باز نشده بود نه

 برای ناراحتر از حرف های بهزادی،

 بلکه تمام ذهنش درگی  تماس های سحر



 بود که بی پاسخ گذاشته بود.

 از جایش برخاست و به طرف پنجره

گایه به محوطه ی کارگاهرفت. ن  

 انداخت و خ یل ی خشک گفت:

 - جای کنجکاوی تو رفتار من دل به

 کارگاه بده تا بتونیم یه پویل دم عیدی از

ارن تو ز یم و گرنه دستمون و می   یا نا بگی 

 حنا.

 قدیم به طرف حمید برداشت. ابروبی 

 باال انداخت و گفت:

 - یعتز االن دیواری کوتاه تر از دیوار 

یدا نیم کردی دیگه که همه چی رومن پ  

 آوار کتز رسش.



 نگاه از پنجره گرفت و به سمت مهیار

 چرخید. نگایه به رس تا پای او انداخت

 و گفت:

 - من که دیوار کوتاه نیم بینم ماشاهللا

 پیش بهزادی که دیوار حاشات بلند بود.

 لبخندی زد.

 - بابا اگه حاشا نیم کردم که مقرص دیر 

ز ما بودیم، که االن کالهمون ز بیر  ریخیر

 پس معرکه بود.

ز رفت گوشر را برداشت و  به طرف می 

داخل جیب شلوارش انداخت کاپشنش 

 را

 پوشید و همانطور که به سمت در خروج



 یم رفت گفت:

.  - یکم بیشیر حواست و جمع کن

، از دفیر خارج  و بدون منتظر پاسجز

 شد.

ونهنوز از ناراحتر رفتار حمید بی    

 نیامده بود که گوشر اش دوباره زنگ

 خورد. با دیدن شماره ی رضا چشمانش

 به غم نشست یعتز این مرد به هیچ وجه

 قصد کوتاه آمدن نداشت.

 -بله.

؟  -سحر خوبی

ش؟!  -زنگ زدی حالمو بیی

اری ببینمت و باهم ز  - سحر چرا نمی 



 حرف بزنیم باور کن من خ یل ی تغیی  

بیای باهم کردم اگه یه قرار بزاری و   

 صحبت کنیم به همه چی بی یم بری

 سحر، نزار آینده هر سه تامون با

 لجبازی تو خراب بشه. ما هنوزم یم

 تونیم به هم فرصت بدیم.

چشم بست. اصال هیچ حیس به او 

 نداشت

 که بخواهد حتر لحظه ای به او و آینده

 ای که مد نظرش بود فکر کند.

اری راحت باشم. من هیچ ز  - چرا نمی 

 حیس به تو ندارم اونوقت تو داری برام

. اگه یم بیتز االن دارم
 

 از آینده یم یک



 نرمش به خرج میدم و تلفنات و بی پاسخ

ارم فقط بخاطر وجود پرسمونه. تنها ز  نمی 

نسبت تو بامن فقط پدر بچه ی من 

 بودنه

ز دیگه پس حد خودت و بدون و  نه چی 

 نزار جور دیگه ای عمل کنم.

صدایش به رقص یمموج عصبانیت در   

 یآ د :

؟  -تو داری من و تهدید یم کتز

 یا نگونه حرف زدن رضا بیشیر به

 مزاجش خوش یم آمد تا لحن چاپلوسانه

 ای که به هیچ عنوان با شخصیتش

 همخوابز نداشت.



 - چرا عصبابز یم شر من که هنوز 

 کاری نکردم.

 فریادش باعث لرزش اندام سحر شد.

. دستت میدمبا من بازی نکن سحر کار  - 

 برای یا نکه قافیه را نبازد آرام گفت:

؟.  -مثال چکار یم کتز

 با لحن موزیانه ای گفت:

مش ه پرسم و آماده کتز تا بیام بیی  - .بهیر

 بیشیر از حق قانونیت پیشت بوده. یادت

 روز تو ماه حق4 که نرفته تو فقط

 دیدنش و داری. یم خوام عید پرسم پیش

 خودم باشه.

وع سال جدیدخونش به جوش  آمد. رسر  



 بدون حضور پرسش این دیگر در مخیله

 اش نیم گنجید مانند خود رضا فریاد

 کشید.

 -من این اجازه رو بهت نمیدم.

 خنده ی زشتر رس داد:

 - من واسه بردن پرسم به اجازه ی تو 

 نیاری ندارم.

ی بگوید که صدای بوق ز  خواست چی 

 .های ممتد خیی از قطع تماس یم داد

 اشگ که از صبح گوشه ی چشمش النه

 کرده بود با باز و بسته شدن پلک هایش

 روی گونه نشست. این تنها صالچ بود

ز بردن او بکار یم  که رضا برای از بی 



 برد و واقعا هم خوب بکارش یم آمد...

 دلش از غم پر شد رسش را روی زانو

ز کرد چقدر وع به گریسیر  نهاد و آرام رسر

تاه بود. دیروز قلبشمرز شادی و غم کو   

یز و امروز دلش زیر  از حجم خوشر لیی

 هجوم وحشیانه ی غم له شده بود.

 با صدای باز شدن در و داخل شدن

 ناگهابز مادر رسش را بلند کرد و

 چشمان خیسش را به چهره ی نگران

 مادر دوخت.

ی شده؟! ز  -چی 

 که بخاطرش باال
ز
ز حرف  مادر برای گفیر

. سحرآمده بود دست دست یم کرد   



 همانطور که موهای ریخته بر صورتش

 را به پشت گوش هدایت یم کرد، دوباره

 پرسید.

؟  -مامان خوبی

 دوقدم برداشت و خودش را به تخت

 رساند . کنار سحر نشست، دستش را

 روی شانه ی او نهاد و گفت:

ز االن زنگ زد و گفت تا   - رضا همی 

 یک ساعت دیگه میام عیل و یم برم.

اش حبس شد فکرش را نفس در سینه 

 هم

 .نیم کرد اینقدر رسی    ع وارد عمل شود

 لبخند تلجز زد و چهره ی مضطرب



 مادر را از نظر گذراند.

 -یم دونم به خودمم زنگ زد.

ز یا ن چند کلمه هم برایش سخت  گفیر

 بود

 اما سیع کرد رفتارش عادی باشد تا دل

 مادر را بیشیر از این خون نکند.

 مادر دستر روی موهای سحر کشید

 رسش را به گوش او نزدیک کرد و

 گفت:

 -الیه مادر فدات بشه.

 دو دستش را دور گردن مادر حلقه کرد

 و بوسه ی ریزی روی گونه او نشاند و

 نجوا گونه گعت:



 - خدا نکنه الیه خدا سایه ی تو و 

 آقاجونمو از رسم کم نکنه.

ی نبود که مادر ز  لرزش صدایش چی 

. وجه اش نشودمت  

 -خدا بزرگه.

ی بگوید که صدای گریه ی ز  خواست چی 

 .آرام عیل اورا از آغوش مادر جدا کرد

ز رفت و خودش  به رسعت از پله ها پایی 

 را به او رساند. عیل روی مبل نشسته

 بود و آرام آرام اشک یم ریخت. سحر

 به طرفش رفت، اورا در آغوش کشید و

 گفت:

؟قربونت برم عزیزم چرا گری ه یم کتز - 



 لبانش از شدت بغض یم لرزید.

.  -- وقتر بیدار شدم هیچکس نبود 

 سحر اورا بوسید و گفت:

 - من و مادرجون باال بودیم. حاال هم که

 کنارتم پس دیگه بزار اون چشمای

 خوشگلت آفتابی بشه که اصال بهشون

 بارون نمیاد.

 عیل دو دستش را دور گردن مادر حلقه

 کرد.

 -من زشت نیستم.

 سحر لبخندی زد.

ین پرس روی زمیتز .  -تو قشنگیر

 مادر که از دور شاهد حرکات آن دو بود



 دلش به درد آمد و رسی    ع به طرف

خانه رفت. ز  آشیی

 نگاه دیگری به اطراف انداخت از وسایل

 نمانده بود که داخل
ر
ی باف ز  عیل چی 

 ساک بگذارد. زیپ ساک را کشید و با

ز   پاهابی سست و ناتوان به سمت پایی 

 رفت. عیل حاضز و آماده روی مبل

 نشسته بود. با دیدن مادرش به سمت او

 دوید، خودش را به پاهای مادر آویزان

 کردو با گریه گفت:

 - مامان نیم خوام برم پیش بابا تو رو 

 خدا من و پیش خودت نگه دار.

 گریه ی عیل بند دلش را پاره کرد. آیه



 کشید. روی زانو خم شد دستش را روی

ی عیل نهاد و اورا از خودش جدا شانه  

 کرد. نگایه به چشمان بارابز او

 انداخت. تمام سعیش را کرد تا اشگ

 نریزد و روحیه ی پرسکش را بیشیر از

 یا ن خراب نکند .

ی و دوباره میام  - فقط چند روز می 

 رساغت.

ز کوبید و شدت  پاهایش را روی زمی 

 گریه اش را بیشیر کرد.

. دوست دارم بمونمنیم خوام من االن  - 

 حال خودش هم دست کیم از عیل

نداشت. او هم دلش یم خواست بلند 



 شود

ز بکوبد و  گریه کند پاهایش را روی زمی 

 به خدا بگوید چرا؟! اما حتر توان این

 کار را هم نداشت.

 صدای زنگ نگاه هر سه اشان را به

 سمت در کشید. عیل رسی    ع خودش را در

آغوش مادر انداخت و مادر آرام به 

 سمت

ز بله و شنیدن  یآ فون رفت و بعد از گفیر

 پاسخ در را گشود.

 مادر نیم نگایه به سحر انداخت و گفت:

 -رضاس.

 عیل برای بار آخر التماس گونه گفت:



 - مامان قول میدم پرس خوبی باشم صبح

 .ها هم اذیتت نکنم بزارم بری رس کار

. رستفقط منو با بابا نف  

 یا ن حرف ها یک غریبه را هم به ترحم

 وا یم داشت چه برسد به او که مادر بود

 و تاب اشک ها و گریه های کودکش را

 نداشت.

 - عیل خواهش یم کنم گریه نکن تو پرس 

 خوب متز اما من نیم تونم نگهت دارم

 االن.

وع به زدن  با مشت های کوچکش رسر

 مادر کرد.

 -تو بدی تو منو دوست نداری.



 دست های کوچکش را گرفت و هر دوی

 آن ها را بوسید.

 - من خ یل ی دوست دارم عزیزم. اما 

 مجبورم بزارم بری.

وچقدر سخت بود که نیم توانست از 

 این

ی بگوید. ز  اجبار به او چی 

 مادر که حال خراب او را به خوبی 

 درک یم کرد به کمکش شتافت عیل را

 از او جدا کرد و در آغوش کشید.

 - عیل جون باباتم دلش برات تنگ شده

 برو پیش اون و دوباره بیا.

 -ویل من فقط مامانمو دوست دارم.



 - میدونم عزیزم اما بزار بریم پیش بابات

 اونم تورو ببینه اونوقت دوباره بیا پیش

 مامان.

 شدت گریه هایش کمیر شده بود اما

همچنان نگاه خیس و ملتمسانه اش رو 

 به

ز جا برخاست. نزدیکسحر بود. سحر ا  

 مادر رفت. توان دل کندن از او را

نداشت اما بوسه ی آخر هم روی گونه 

 ی

 عیل نشاند و گفت:

ش مامان.  -بیی

 مادر ساک عیل را برداشت و به سمت



 در رفت. عیل گریه کنان در آغوش مادر

د و همچنان التماس ز  بزرگ دست و پا می 

 یم کرد که بماند. سحر رس جایش ایستاد

ز او چشمو  بدون زدن پلیک به رفیر  

ز بار  دوخت و خودش را برای هزارمی 

 لعنت کرد.

 .مادر اشک ریزان به درون خانه آمد

 چادرش را به گوشه ای پرتاب کرد و به

 سمت سحر که هنوز مات به در چشم

 دوخته بود، رفت.

؟  -سحر مادر خوبی

 با دیدن مادر و جای خایل عیل در

از تپش آغوشش، برای لحظه ای قلبش  



ز   یا ستاد، زانوانش خم شد و روی زمی 

 افتاد. صدای گریه ی عیل هنوز توی

گوشش بود و چشمان خیسش یک 

 لحظه

 هم او را رها نیم کرد. باصدای بلند

وع به گریه کرد هق زد و بی توجه
 رسر

 به حال خراب مادر فریاد زد.

 -خداااااااااا...

 با چشمابز اشک آلوده و قامتر خم شده

ه ی او بود،  از مقابل مادرکه نگران خی 

 گذشت و به سمت پله ها رفت.

 بدنش آنقدر بی حال بود که گوبی روح

 از تن خسته اش رفته بود. پله ها را زیر



 پا گذاشت، هرپله ای که باال یم رفت

 اشگ از چشمانش فرو یم چکید. چقدر

 راحت زندگیش نابود شده و پرسش را از

در یک لحظهدست داده بود. درست   

 اتفاق افتاد. از به خاطر آوردن اتفاقات

 آن روز و صدای فریاد های رضا در آن

، اندامش به لرز افتاد و باعث  روز کذابی

 .سقوطش از چند پله ی باال رفته شد

 مادر به رسعت به طرفش دوید. رس

 سحر را روی پایش گذاشت دستر روی

 صورتش کشید و با صدابی که بیشیر 

: د بود گفتشبیه فریا  

 -چی شدی مادر؟!



 نگاهش که به صورت غرق در اشک

 مادر افتاد تکابز به اندامش داد لبخند

 نیمه جابز زد و گفت:

ی نیست پام رس خورد. ز  -چی 

 مادر خم شد و صورت سحر را بوسید.

 - الیه قربونت برم. چرا اینقدر به

ی.  خودت سخت یم گی 

 به هر سختر بود دوباره از جایش بلند

. و رو به مادر کردشد   

احت کنم.  -نگران نباش فقط باید اسیر

 -یم توبز خودت بری؟

ز پله  همانطور که پایش را روی اولی 

 گذاشت پوزخندی زد و گفت:



 -یم تونم، جون سخت تر از این حرفام.

 مادر به قامت خم شده ی او نگایه

 انداخت و زیر لب گفت:

 -خدا از باعث و بانیش نگذره.

 روی تخت دراز کشید دستش را باال

 آورد و به جای بخیه هابی که روی مچ

 دستش بود چشم دوخت. واقعا بعد از

کشیدن آن همه سختر حقش این 

 لحظات

 نبود. پلک بست و دوباره تصویر آن

 روز در مقابلش زنده شد...

 #فلش بک

 -وای خسته شدم آخه منم آدمم.



 به طرف سحر رفت دستش را باال برد و

 محکم روی صورتش فرود آورد. سحر

 شوکه از س یل ی ناگهابز رضا دستش را

 روی قسمتر که سوزش گرفته بود

 گذاشت و با نگایه به نم نشسته گفت:

؟! بز ز  -چرا می 

 نعره زد.

 -توی احمق نیم دوبز که من نیاز دارم.

 قطره های اشک روی گونه اش نشست.

 - خب دیگه کیس نیست برم ازش پول

خدا به هر کس و ناکس بودقرض کنم ب  

 رو انداختم ندادن از بس واسه

 برگردوندن پولشون امروز و فردا



 کردیم.

 رضا دستانش را دور گردن او حلقه کرد

 دست
 

د. به سحر احساس خفگ  و فرسر

 داد. سیع در جدا کردن دستان او از

 گردنش کرد اما انگار خشم باعث قدرت

 بیشیر رضا شده بود و فشار دستان او

 هر لحظه بر گلویش بیشیر یم شد.

 قطره قطره اشک هایش روی گونه

ز در آن لحظه  رسازیر شدند. هیچ چی 

 نیم توانست رضا را آرام کند و سحر

فقط زیر دست هایش در حال خفه 

 شدن

 بود. چشمانش را بست و زیر لب فحیسر 



 نثار رضا نمود. رضا عصبابز او را به

ز پرت کرد سحر که تعادل  سمت می 

ز   خودش را از دست داده بود روی می 

ز با صدای  شیشه ای افتاد. شیشه ی می 

 گوش خراشر شکست و تکه ای از آن

 مچ دست سحر را برید. دردی تمام

 وجودش را در بر گرفت و فریادش را

 بلند کرد. رضا با دیدن دست خوبز 

 سحردست و پایش را گم کرد و بدون

 توجه به شیشه های خرد شده بر سطح

ز  به سمت او دوید. خم شد مچ  زمی 

 دست

د تا شاید  سحر را باال گرفت و فرسر



 خونش بند بیاید. اما خون آن زخم عمیق

 مگر با این کارها بند یم آمد. سحر هم

 همچنان از درد فریاد یم کشید...

 صدای زنگ گوشر اش او را از

ون کشید. دستش را  خاطرات آن روز بی 

ا ازدراز کرد و به هر زحمتر بود آن ر   

ز کنار تخت برداشت. با افتادن  روی می 

اسم حمید روی صفحه ی تلفن چند 

 رسفه

 پشت رس هم زد تا راه گلویش باز شود.

 -بله.

 -سالم خواب بودی؟

 -نه دراز کشیده بودم.



 -صدات چرا گرفته شاید رسما خوردی.

ز عیل  دلش دوباره از یاد آوری رفیر

 لرزید و با بغض گفت:

 -نه خوبم.

. حمید با نگرابز دوباره پرسیدپشت خط   

ی شده؟ ز  - سحر تو حالت خوبه؟ چی 

 بزن دخیر .
ز
 حرف

 بغضش شکست و صدای هق هق گریه

 اش بلند شد.

ی شده ز  - سحر حرف بزن یم گم چی 

 زده خواهش یم کنم
ز
 کیس بهت حرف

 گریه نکن.

 بریده بریده گفت:



 -را...حتم...بز...ار...

 حمید آشفته با صدابی که موچی از

 عصبانیت در آن بود گفت:

 - تا نیم ساعت دیگه میام دنبالت کاری

 هم با حرفای خاله زنک بقیه ندارم زنگ

ون وگرنه میام و زنگ  زدم بیا بی 

نم. ز  خونتون و می 

 سحر دستر روی صورتش کشید.

 -نیم تونم.

ه که بتوبز پس برو آماده شو.  -برات بهیر

 خواست مخالفت کند اما حمید تماس را

ه بود. حالش بد بود و دلش بهقطع کرد  

ز رایصز نبود ویل از تهدید ون رفیر  بی 



 حمید ترسید پس ترجیح داد ریسک نکند

 و برای این دیدار اجباری آماده شود...

 به هر زحمتر بود لباس پوشید و مقابل

 یآ نه یا ستاد. چشمان زیبایش پف کرده و

 قرمز بود. حس هیچ گونه آراییسر 

که روی  نداشت. آخرین تار موبی   

 صورتش افتاده بود را به زیر رورسی

 رسمه ای رنگش فرستاد و دل از آینه

 کند.

ز آمد و با دیدن پدر که  پله ها را پایی 

 روبه روی تلوزیون نشسته و در فکر

 فرو رفته بود سالم کرد و گفت :

 - یک اومدید خونه. من اصال متوجه



 نشدم.

 پدر نگاه از تلویزیون گرفت و به

 صورت بی حال او نگایه انداخت.

؟  -تازه رسیدم، خوبی

 پشت کلمه ی خوبی پدرش دنیا دنیا

 حرف نهفته بود. خوب یم فهمید که پدر

ز   چقدر از دیدن حال و روز او غمگی 

 است. اما برای رعایت حال او فقط هر

 .از گایه به پرسیدن خوبی اکتفا یم کرد

 نزدیک تر رفت و در مقابل پای پدر،

ز    نشست. رسش را روی پایروی زمی 

 او نهاد و آرام وگفت:

 - برام دعا کن، این روزا احساس یم



 کنم کم آوردم آقاجون.

 پدر دستر بر رس نازدانه اش کشید،

 بغض نشسته در گلویش را بلعید و با

 صدای لرزابز گفت:

 - .خدا خودش خی  بنده هاش یم دونه

 توکلت به خودش باشه. پایان شبه سیه

. م سپید است دخیر  

 .اشگ از گوشه ی چشمش فرو چکید

 .دلش به هیچ صبح سپیدی خوش نبود

وع به لرزیدن کرد و  شانه هایش رسر

 صدای گریه اش بلند شد. پدر آرام آرام

وع به نوازش او کرد. دلش یم  رسر

 بزند تا او را از این حال
ز
 خواست حرف



آشفته برهاند اما ترجیح داد سکوت کند 

 تا

. سبک شود سحر با گریه کردن  

 با لرزیدن گوشر درون جیبش به خود

 آمد بدون نگاه کردن به آن هم یم

 توانست حدس بزبز چه کیس تماس

 گرفته. رسش را از روی پای پدر

برداشت دستر به صورتش کشید و 

 اشک

 هایش را پاک کرد. نگایه به چهره ی

 درهم رفته ی پدر انداخت و گفت:

ون هوای رسم عوض  - یم خوام برم بی 

 بشه.



 زد:
 

 پدر لبخند کمرنگ

 -برو اما تا هوا تاریک نشده برگرد.

 از جایش برخاست لباسش را مرتب کرد

 و گفت:

 -چشم آقاجون. فعال خداحافظ.

 -خدا پشت و پناهت.

خانه  ز قدم هایش را به طرف آشیی

 برداشت

ز   از پشت رس مادر را که مشغول پخیر

 غذا بود در آغوش کشید.

 -عاشقتم مامان جونم.

 مادر دستش را روی دست های ظریف

 و کشیده ی سحر گذاشت و گفت:



 -الیه فدات بشم من.

ون کاری  - خدا نکنه. یم خوام برم بی 

 نداری؟!

 -نه برو به سالمت فقط زود برگرد.

.  - چشم

 .گوشر همچنان درون جیبش یم لرزید

 دستش را داخل جیب فرو کرد و گوشر 

ون آورد رد تماس داد و رسی    ع  را بی 

لپ ز یامگ فرستاد که قصد خروج از میز  

 را دارد...

ون لرزه بر اندامش  هوای رسد بی 

 انداخت دستانش را به قصد گرم شدن

 داخل جیبش فرو کرد و قدم های تندش



 را به سمت خیابان برداشت. با دیدن

ز حمید نگایه به اطراف انداخت تا  ماشی 

از نبودن آشنابی خیالش راحت شود. 

 هیچ

ع روز در اطراف ندیدکس را آن موق  

ز رفت. نفس  رسی    ع به سمت ماشی 

 عمیقر 

ز  کشید و سوار شد. گرمای داخل ماشی 

 و

 بوی عطر حمید حس خوشایندی به او

 منتقل کرد. لبخند نیمه جابز زد و سالم

 کرد.

 حمید کامل به سمت سحر چرخید نگاه



ز رنگ  نگرانش را به آن دو گوی سیی

 دوخت و بجای پاسخ سالمش، پرسید.

 - چی شده سحر؟ چرا پای تلفن گریه

 کردی؟

 نگاه از حمید گرفت وکوتاه جواب داد.

ی نبود. ز  -چی 

 با لحتز مهربانانه گفت:

 -بخاطر هیجی اونطور گریه یم کردی.

 یک طرفه نشست و گفت:

 - فکر نیم کنم اینجا جای خوبی برای

 پرسش و پاسخ باشه. خواهش یم کنم

 حرکت کن.

 -دوست داری کجا بریم؟!



 دوباره به حالت اول نشست و به رو به

ه شد.  رو خی 

 - هر جا بجز اینجا. دلم یه جای دنج و 

 خلوت یم خواد جابی که فقط سکوت

 باشه.

ه نگایه به نیم رخ سحر انداخت  .خی 

دلش یم خواست زودتر بفهمد که چه 

 در

 دل او یم گذرد که اینگونه بی تابش

ز را به حرکت درآورد و به  کرده. ماشی 

 سمت *گنجنامه به راه افتاد.

 سحر با وجودی که نگاهش به رو به رو

 بود اما به خوبی متوجه ی نیم نگاه های



ی گاه حمید یم شد. به طرفش  گاه و بی

ز سکوت بینشان  چرخید و برای شکسیر

 گفت:

 -چقدر هوا رسد شده.

 حمید لبخندی زد و نگاهش کرد.

ه. فکر   - سکوت که یم کتز دلم یم گی 

 کنم بجز نگاه کردن به چشمات، دارم به

 آهنگ صداتم معتاد یم شم.

بر ای یک لحظه نفس در سینه اش 

 حبس

 شد. گرمابی مطبوع وجودش را در

 .برگرفت و لبخند روی لبانش جان گرفت

ی تازه به بلوغ رسیده را  حس دخیر



ز بار عشق را لمس  داشت که برای اولی 

 یم کند و با شنیدن واژه های عاشقانه

 گونه هایش به رنگ انار رسخ در یم

ز نگاه از حمید گرفت و به مگی   یآ د. رسر

 خیابان دوخت.

 - باز که سکوت کردی. نکنه اعتیاد من

 به مزاجت خوش میاد.

 برای عوض کردن بحث گفت:

 - یا نجا رو خ یل ی دوست دارم خ یل ی

 قشنگه.

 خنده ی نسبتا بلندی کرد و گفت:

.  - شهجلوتر بریم قشنگ تر هم یم

 نگاهش را به کوه ها و درختان سفید



 پوش داد. این مکان واقعا برایش همیشه

فصل زیبابی  زیبا بود. در هر چهار   

ی قادر به ز  خودش را حفظ یم کرد و چی 

 نابودی زیبابی هایش نبود. ناخودآگاه به

 سمت حمید چرخید نگاهش در نگاه او

 .گره خورد. آب دهانش را قورت داد

جه ی کالم حمید شده بودگوبی تازه متو  . 

 ترش ناگهابز به دلش هجوم آورد. واقعا

 او در این وقت روز که کمیر کیس در

 آن مکان یم آمد، با مرد غریبه آنجا چه

ون داد و گفت:  یم کرد. نفسش را بی 

 -منظورت چی بود از اون حرف.

 حمید به چشمان مضطرب او نگایه



 انداخت و لبخندش را جمع کرد.

 -تو حالت خوبه مگه من چی گفتم.

 سحر سوالش را دوباره پرسید.

 -منظورت از اون حرف چی بود.

 قبل از پاسخ حمید، صدای زنگ گوشر 

د و  اش باعث شد نگاه از او بگی 

 درکیفش به دنبال تلفنش بگردد...

ون آورد و با  گوشر را از جیبش بی 

 دیدن نام رضا روی صفحه ی آن، آه از

واقعا این مرد یک نهادش بلند شد.   

 سادیسیم به تمام معتز بود. گوشر را

د برای پاسخ دادن تردید  در دستش فرسر

 داشت.



 -کیه؟ چرا جواب نمیدی؟

 نگاهش از گوشر به چشمان کنجکاو

 حمید کشیده شد و نجوا گونه گفت:

 -هیچ کس.

 -واسه ی هیچکس پریشان شدی؟

 نگاه از حمید گرفت و به جاده روبه رو

 چشم دوخت.

 -پدر پرسمه.

ی نگفت و فقط رسعت ز  حمید دیگر چی 

ز را بیشیر کرد. سحر اما در دلش  ماشی 

آشوب به پا شده بود دیگر از ترس 

 لحظه

ی نبود حتر فراموش کرد  ی قبلش خیی



که کجاست و چه کیس در کنارش 

 .هست

 تمام حواسش معطوف به تماس رضا

 
ر
 بود. از تصور اینکه برای عیل اتفاف

شده بود رضا دوباره افتاده که باعث  

 .زنگ بزند تمام بدنش به لرزه افتاد

 نگایه به نیم رخ حمید انداخت و گفت:

 -یم شه نگه داری یم خوام زنگ بزنم.

؟ ز من نیم شه زنگ بزبز  -یعتز تو ماشی 

 برایش سخت بود که در کنار حمید

 
ز
 بخواهد با رضا صحبت کند. از طرف

 هم قصد نداشت با اضار بی جا باعث

 شک و شبهه در حمید شود. با لرزش



 ناخواسته انگشتانش شماره ی رضا را

 گرفت. بعد سه بوق تماس برقرار شد.

 - ترسیدی برام پول تلفن بیفته که قطع

 کردی خودت زنگ زدی. چقدر تو

 خانویم.

 حالش از این طرز حرف زدن هایش بهم

 یم خورد. پلک بست نیم خواست در

ز حرف زدن حتر یک لحظه ن گاهشحی   

 درگی  نگاه حمید شود.

 -چرا زنگ زدی؟

 با پوزخندی پاسخ داد.

ه خواستم در جریان  - عیل بهونه یم گی 

 باشر .



 .بغض دوباره بر گلویش چنگ انداخت

 واقعا نیم فهمید مگر یک آدم تا چه حد

 یم توانست پست باشد. با صدای لرزابز 

 گفت:

 -خب چرا بردیش؟

 باعث بشه رس 
 

 عقلخواستم این دلتنگ

- 

 بیای و برگردی.

 - تو یه احمقر واقعا برای خودم متاسفم

 که چند سال از عمرمو ضف تو کردم.

 صدایش را باال برد.

 - احمق توبی که بخاطر خودت حاضز 

 شدی از پرست بگذری. حاال هم اگه یم



 خوای عیل و ببیتز باید برگردی رس

 زندگیت. یادت باشه امشب براش شب

 سختیه پس نزار بیشیر از این سختر 

 بکشه.

 -تو ...

 تماس قطع شده بود و دیگر حرف زدن

 فایده ای نداشت. گوشر را در دستش

د و تمام سعیش را کرد تا اشگ  فرسر

 نریزد اما مگر اشک هایش برای ریخته

 شدن به اجازه ی او احتیاج داشتند.

 -لطفا اشکات و پاک کن.

ه دستمایلنگاهش اول به دستان حمید ک  

 به سویش گرفته بود افتاد و کم کم به



 صورت او کشیده شد. حالت چهره اش

 همچنان مهربان بود اما رگ های قرمز

 چشمانش خیی از خشیم میداد که قصد

 پنهان کردنش را داشت. دستمال را

ز ممنونم آن را آرام  گرفت و با گفیر

 روی صورتش کشید.

ز را کم کرد و کنار خیابان  رسعت ماشی 

 نگه داشت. سحر نگایه به اطراف

 انداخت تا چشم کار یم کرد کوه بود و

 برف. واقعا ساکت تر و دنج تر از آنجا

 نیم توانست پیدا کند. قصد پیاده شدن

داشت که صدای حمید باعث شد 

 دستش



ه ی در بی حرکت بماند.  روی دستگی 

 - پیاده نشو، هوا رسده. بزار داخل

. ز یکم با هم صحبت کن یمماشی   

 -ویل...

 آرامیر گفت:

 - خواهش یم کنم بزار حرف بزنیم. یم

 خوام از تو و گذشتت بدونم سحر. باید

بهم حق بدی بدونم چی باعث شده که 

 تو

؟ و چرا این مرد  قید زندگیت و بزبز

 هنوزم رهات نیم کنه. اصال از امروز

 بگو. نیم دوبز وقتر صدای گریه هات

 و شنیدم چه حایل شدم. سحر با من



 حرف بزن.

ه ی در گرفت و  دستش را از دستگی 

 مشغول بازی با بند کیفش شد.

 -چی دوست داری بشنوی.

 -هر چی که واقعیته.

 نگاهش را به روبه رو دوخت. برایش

 از گذشته هابی که
ز  سخت بود گفیر

 بدترین لحظه های عمرش محسوب یم

خودش هم  شدند. اما لب باز کرد، شاید 

 با

 زدن این حرف ها سبک شود.

 - مدبر بعد از ازدواجم تازه متوجه ی

رفتارهای ضدو نقیص همرسم شدم. 



 توقع

 های بی جا و بی مسئولیت بودنش. از

 .همه بدتر بد دهتز و کتک کاری هاش

 خ یل ی سیع کردم به خانواده هامون

ایط خوبی نداریم و باید از
 بفهمونم که رسر

یل هربار عده ای برایهم جدا بشیم و  

ز اول زندگیه  نصیحت یم اومدن و با گفیر

 و درست یم شه قائله رو ختم به خی  

 یم کردند.

 فقط
 

 اما روز خوش من توی اون زندیک

 یک روز بود دوباره فرداش همون بحث

 ها ادامه داشت. تا اینکه خیی دار شدم

 دارم مادر یم شم. برعکس همه ی زن



یی لبخندهابی که با شنیدن این خ  

 .خوشحایل روی لباشون نقش یم بنده

وع به گریه کردم چون  من اون لحظه رسر

ی در انتظار کودک ز  یم دونستم چه چی 

 منه.

 لحظه ای سکوت کرد بغضش را بلعید

 نفس عمیقر کشید و دوباره ادامه داد.

 - رضا هم که کال خنتی بود. هنوز مدبر 

 از شنیدن بچه دار شدنمون نگذشته بود

 که فهمیدم آقا رو از کار اخراج کردند

 وقتر پیگی  مسئله شدم. دلم یم خواست

 همون لحظه دنیا روی رسم خراب یم

 شد.



 -چرا اخراجش کرده بودند؟!

م  نگاه کوتایه به حمید انداخت. رسر

ز این حرف ها ویل اگر او  داشت از گفیر

د پس باید از  قرار بود تصمییم بگی 

ز باخیی یم شد.  همه چی 

. طر اعتیادبخا - 

 پوز خندی زد.

 -فقط این یک قلمو کم داشت.

ز یک قلم باعث شد تموم  - و دقیقا همی 

 من واژگون بشه. روزای سختر 
 

 زندیک

 بود. خودم رفتم رس کار و شدم نون آور

 خونه و حتر خرج اعتیادش هم پای من

ز و زمان بدهکار شده بودیم  بود به زمی 



 وام هابی که دوستام
ز  و من با گرفیر

مانتش یم کردن هربار یک کدوم ازض  

 بدهیا رو یم دادم. دیگه مثل قبل شکایت

 نیم کردم با بدنیا اومدن پرسم سیع

کردم تموم اون سختر ها رو تحمل کنم 

 و

 دم نزنم حتر به خانواده ی خودمم از

ی نیم گفتم. تا اینکه اون ز ایطم چی   رسر

 روز ...

 با یاد آوری اون روز دندان هایش را

ایید و دستانش را مشتروی هم س  

 کرد...

مقابل چشمانش تصویری از آن شب 



 جان

 گرفت. همان شتی که مجبور شده بود

 خانه و کاشانه اش را ترک کند و از پرس

 خردسالش بگذرد. هنوز صدای گریه

 های آن شب عیل که در میان فریادهابی 

 رضا گم شده بود، روحش را آزار یم

ه بودداد. چند سال یم شد که سیع کرد  

 ذهن خسته اش را از اتفاقات آن شب

 خایل کند اما مگر هارت و پورت های

 رضا و دوری از عیل به ذهن آشفته اش

 مجایل برای خایل بودن یم داد؟

 نگاه از روبه رو گرفت و پلک بست تا

 کیم تمرکز کند.



ی ز ؟ نیم خوام دیگه چی   - سحر خوبی

 بشنوم فقط آروم باش خواهش یم کنم.

 صدای نگران حمید باعث شد رسش را

 به طرف او بچرخاند. چشمانش را باز

ه ی مردی شود که دیگر اثری  کند و خی 

 .از رگ های قرمز چشمانش نبود

 نگاهش رنگ عوض کرده بود و بی 

 نهایت مهربان و نگران به نظر یم

 رسید. به چهره ی نگران او لبخندی زد

 و گفت:

 - خ یل ی شب ها به اون شب فکر یم

 کنم. باید تو این همه سال برام عادی یم

 شد اما نمیدونم چرا هر بار که یادش یم



ز دیروز بوده.  افتم انگار همی 

ز ریزی به ابروهای بلندش داد  حمید چی 

 و گفت:

 -خودت و اذیت نکن تموم شد.

 نگاه از حمید گرفت.

 - هیچوقت تموم نیم شه. هربار برای

یم آزار و اذیت من پای پرسم و وسط  

 کشه.

 مکتی کرد بدون پلک زدن به کوه روبه

ی از آن ز ه شد تمرکز کرد تا چی   رو خی 

 شب کذابی را از قلم نیندازد.

 - عرص اون روز نکشیدن مواد خ یل ی

 بهش فشار آورده بود. برای فرار از



ی هاش به همراه پرسم به  بهونه گی 

 خونه ی همسایه رفتیم. هرچند همه ی

عدش بود. یکحواسم درگی  رفتار ب  

ساعت گذشت دیگه تحمل اونجا موندن 

 و

نداشتم ترس تو دلم خونه کرده بود 

 رسی    ع

 .عیل و بغل کردم و به خونه برگشتم

 کلید و تو قفل چرخوندم و در و باز

 کردم. وارد ساختمان که شدم با چهره ی

 .جدی و پر از خشمش برخورد کردم

 بدون توجه به حضورش عیل رو بردم

 تو اتاق و اسباب بازی هاش و دورش



 ریختم خیالم که از عیل راحت شد به

 سالن برگشتم. نگاه پر از خشمش

 وجودمو به لرزه انداخت یم دونستم تو

ایط فقط باید سکوت کنم و کاری  یا ن رسر

 به کارش نداشته باشم. ازم پرسید "کجا

 بودی" . جوابش و دادم ویل انگار روابز 

وع به تهمت زدنشده بود. با فریاد  رسر  

 به من کرد یم گفت که اون وقت روز و

 با کیس به رس کرده بودم. نفسم برای

 لحظه ای یا ست کرد. به من یم گفت که

ت گذاشته ام. متز که نجابتم  پا روی غی 

 زبان زده خاص و عام بود. عربده ای

 کشید و به طرف من که گوشه ای کز



ز برداشت. موهای بلندمو  کرده بودم، خی 

 رو دور مچ دستش پیچاند و غرید". یم

کشمت." همانطور که موهای بلندم 

 دور

 مچ دستش بود کمربند شلوارش رو باز

وع کرد به زدن من. صدای  کرد و رسر

 فریادهای او و گریه های من و پرسم

 باعث شد چندتا از همسایه ها برای

 .فهمیدن موضوع در خونه ی ما بیان

بهرضا دست از کتک زدن کشید و   

 سمت در رفت. منم از فرصت استفاده

 کردمو با رسو صوربر خوبز و بدبز 

 کبود خودم رو به عیل رسوندم طفلکم



 میان چهار چوب در از وحشت یم

وع به  لرزید آرام بغل گرفتمش و رسر

 نوازشش کردم.

 همون شب میان گریه ی های پرسم اونو

ون و در مقابل  از آغوشم کشید بی 

ون انداختهمسایه ها من و از خ ونه بی  . 

 التماس کردم زار زدم تا بلکه دلش به

 رحم بیاد و پرسمو بهم بده ویل انگار تو

دلش بجای قلب سنگ گذاشته بودند. 

 زن

 همسایمون که پی  زن دنیا دیده ای بود

 دستر روی شونه ی من گذاشت و گفت

" 



 بلند شو این مرد نیم تونه همرس خوبی 

ز االن ب ه همی 
ه فکربرات باشه بهیر  

. حیفه جوونیت و حروم  خودت باشر

 این

." نگایه به صورت سفید و  مرد بکتز

 الغرش انداختم. راست یم گفت دیگه

 چقدر باید خوار و حقی  یم شدم. از جام

 
 

 بلند شدم و برای همیشه قید اون زندیک

رو زدم و خ یل ی زود تقاضای طالق 

 دادم

 و با تهدید به اینکه مهرمو تا ریال

م مجبورش کردم تا  آخرش ازش یم گی 

 به طالق رایصز بشه.



 دستر روی صورت خیس از اشکش

 کشید. نفیس تازه کرد. لب گزید و ادامه

 داد.

ز بود تمام گذشته ای که آرامش  - همی 

 برام نزاشته. حمید من خ یل ی تو اون

 عذاب کشیدم.
 

 زندیک

 دلش با شنیدن نامش از دهان او بی قرار

ظه دلش محرمیتر یمشد. برای یک لح  

 خواست تا بتواند بدن ظریف او را در

 ...آغوش بکشد ...عطر تنش را ببلعد

 رسش را روی شانه اش بگذارد ... و

 آرام زیر گوشش نجوا کند.

 - من کنارتم تا همیشه پس غم و از دلت



 دور کن...

 تمام گفته ها را گفت و چشم در چشم

 مردی شد که قافیه را باخته و دلش

. غوش کشیدن او را یم خواستدرآ  

 سحر لبخند تلجز زد و با نگایه که دل

 حمید را بی قرار تر یم کرد پرسید.

؟!
 

ی بگ ز  -نیم خوای چی 

 نگاه عاشق و پر تمنای حمید روی

 برای
ز
ه ماند هیچ حرف  صورت او خی 

ز در آن لحظه نداشت. نگاه از سحر  گفیر

د و دستش را روی فرمان  گرفت لب فرسر

ز کوبید  باید از آن حالت خودش راماشی   

 رها یم کرد نفس عمیقر کشید.



ز پرست هیچ تالشر   - واسه گرفیر

 نکردی؟!

 لبانش تکابز خورد.

مش. اعتیادش و نتونستم ثابت  نشد بگی 

- 

 کنم و چون به طالقم رایصز نبود ندادن

 پرسمو بهانه ای کرد تا منو آزار بده.

 نگاه تلخ سحر تلخ تر شد.

ین دردی بود که  - تو دنیا، این بزرگیر

 بهش مبتال شدم درد دوری پرسمو هیچ

 چی نیم تونه درمون کنه.

ی نبود که از نگاه حمید ز  لرزش تنش چی 

 دور بماند نگاهش دوباره به سمت سحر



 کشیده شد. گوبی حرف هایش تمام شده

 بود که پلک بست و قطره های اشک را

 روی گونه اش رها کرد.

 -سحر.

. شمانش را به اجبار باز کردچ  

 -بله.

 - من دوست دارم با تموم گذشته های

 تلخت.

 .نگاه ناباورش را از حمید پنهان کرد

 دوست داشتنش درمابز برای دردهایش

 نبود وقتر نیم توانست با گذشته اش

 کنار بیاید و قید دوستر را بزند.

 -دلم این شکل باهم بودن و نیم خواد.



را به چشمان چرخید و نگاه خیسش 

 حمید

 دوخت.

ایط سختر دارم. من اگه قدم راست  - رسر

 هم بردارم برام حرف درمیارن چه برسه

 به اینکه بخوام خالف اصول جامعه

 قدیم بردارم. خواهش یم کنم درک کن

ز بر بادم بده. نیم  نزار این دوست داشیر

ایط  تونم، نه اینکه نخوام نه، فقط رسر

 خاصم مانع از اینه که بخوام راست

 راست تو خیابون راه برم و هرکاری دلم

 یم خواد انجام بدم.

حمید کالفه دستر داخل موهایش کشید 



 و

ون فرستاد.  بازدمش را با صدا بی 

 - سحر من تو رو و موقعیتت و درک

 یم کنم، خواهش یم کنم فقط بهم

 فرصت بده.

 بغضز که به گلویش چنگ انداخته بود

 را با دم عمیقر خفه کرد. لبخند کوتایه

 زد و گفت:

 - فرصت زیاد داری. فقط اگه زمابز 

 از من نگی  
ز

 .پشیمون شدی دیگه رساغ

ی ازت نداشته باشم  چند روز که خیی

 خودم حساب کار دستم میاد.

 تمام سیع اش را کرد تا با کلمه ای حال



 او را خوب کند ویل هرچه در کوچه پس

ی پیداکوچه های ذهنش گ ز شت چی   

 نکرد. لبخندی زد.

 - واقعا نیم دونم چی بگم تو از حس

 دروبز من به خودت آگایه و نیازی به

 تکرار دوباره ی اون نیم بینم امیدوارم

ایط تو رو درک یم  همانطور که من رسر

 کنم تو هم منو درک کتز .

ه اش مانده  که خی 
 نگاهش را از چشمابز

 بود گرفت و بند کیفش را در دست

 گرفت.

ه تا هوا تاریک نشده برگردیم.  -بهیر

نفس عمیقر کشید و تمام بوی عطر 



 سحر

 را وارد ریه هایش کرد حس بودن با او

 را دوست داشت، حیس که تا آن روز

 
ز
ز حرف  برایش ناشناخته بود. بدون گفیر

ل سحر ز ز را روشن کرد و راه میز  ماشی 

 را در پیش گرفت.

ز آرامش نیم کرد. دیگر حتر   هیچ چی 

 گردش در خیابان های شلوغ و پر از

 ازدحام هم برایش جالب نبود. گوشر را

 از روی داشبورد برداشت و شماره ی

 مهیار را گرفت بعد خوردن سه بوق

 صدای خندانش به گوش رسید.

 - سالم عرص بخی  جناب، چه عجب



 یادی از رفیق رفقای قدییم کردید.

 - سالم یک ساعت از وقتتو یم خوام

. هم حرف بزنیم باید با   

مندتم االن حس  - اگه درباره ی کاره رسر

 هیچ بحث کاری ندارم.

 - مهیار جان موضوع کامال شخصیه بیا 

 رستوران ستاره ی شهر منتظرتم.

 نگران پرسید.

 افتاده.
ر
 -اتفاف

 کالفه از اینهمه پرسش و پاسخ کیم

 صدایش را باال برد.

 - مهیار یکبار دارم مثل بچه ی آدم ازت

ی یم ز   خوام میشه یا نهمه حرفچی 



 نزبز .

بز من تا نیم ساعت ز  - باشه خب چرا می 

 دیگه اونجام.

 تماس را قطع کرد و به سمت رستوران

 به راه افتاد...

ون کشید و نشست. رس  صندیل را بی 

 چرخاند و نگایه به اطراف انداخت و

روی صندیل که آنشب سحر آنجا 

 نشسته

 بود مکتی کرد از یاد آوری آن روز

 لبخندی زد. هنوز هم برایش عجیب بود

 چگونه آن شب با یک نگاه اسی  چشمان

 او شد و دل و دینش را بر باد داد.



 -سالم رفیق تو فکری.

 با دیدن مهیار در جایش تکابز خورد و

 افکارش را پس زد. مهیار صندیل مقابل

 او را عقب کشید و نشست. دستانش را

ز درون هم حلقه کرد.  روی می 

. تظر شنیدنمخب من - 

 در سکوت کیم به مهیار نگاه کرد. جز

 او کیس را نداشت تا برایش از درد تازه

 بزند.
ز
 اش حرف

نم ز  که حرف می 
 - یم خوام تموم مدبر

. اگه فقط یک کلمه حرف  جدی باشر

 مزخرف از دهنت خارج بشه من میدونم

 و تو.



ز   مهیار با تعجب کیم خودش را روی می 

ه به او گفت:  کشید و خی 

 چی شده یا نه؟!
 

 -حمید یم یک

 نگاهش کرد و ذهنش درگی  چگونه بیان

 کردن حرف هایش بود. با آمدن پیش

خدمت نگاه هر دو به سمت او کشیده .

 شد

 -سالم. چی میل دارید؟!

 -فعال هیجی ممنون صداتون یم کنم.

 پیش خدمت با حرف مهیار رسی تکان

 داد و رفت.

 -خب بگو.

 سینه اش را صاف کرد.



 ته چند ماه پیش که اینجا اومدیمیاد

 - شام

ز روبه رو چندتا  خوردیم روی اون می 

 خانوم نشسته بودند.

 مهیار رسش را به سمتر که منظور

ز از آن شب  حمید بود چرخاند. هیچ چی 

 در خاطرش نبود. نگاهش را روی حمید

 برگرداند.

ی یادم نمیاد چطور مگه. ز  -چی 

 چشمان مشتاق و منتظر مهیار لبخند را

 روی لبانش آورد.

ی  - اون شب درست روبه روی من دخیر

اف   بود که حاال بعد چند ماه باید اعیر



 کنم

 عاشقش شدم.

 لبخند روی لبان مهیار کش آمد.

 - خدا تورو نکشه فکر کردم آدم کشتر 

 یا نهمه داری هیجان به خرج میدی .

ایط اون دخیر با من  - اصال  مهیار رسر

 همخوبز نداره.

 لبخند روی لبانش خشک شد.

؟!  -یعتز چی

 رسش را باال گرفت لحظه ای پلک بست

 و صورت زیبا و دوست داشتتز سحر را

 مجسم کرد واقعا او الیق تمام حس

 دوست داشتنش بود.



 - اون قبال یکبار ازدواج کرده و یه پرس 

 هم داره.

ز برداشت  مهیار دستانش را از روی می 

. ه صندیل تکیه دادو ب  

اد ... ز یعتز عاشق شدنتم مثل آدمی 

 -نیست

 دستر روی صورتش کشید و گفت:

 -قرارمون تمسخر نبود.

رسش را جلو آورد و چشم در چشم 

 حمید

 گفت:

 هیچ
 

 - یعتز تو این شهر به این بزریک

ی پیدا نیم شد تو رفتر عاشق یک  دخیر



 زن با بچه شدی؟!

 صورتش به آبز جمع شد رنگ نگاهش

 تغیی  کرد .

؟!  -یعتز تو این عشق و تایید نیم کتز

 با لحتز جدی تر گفت:

 - حمید خود تو هم هنوز نتونستر یا ن

 عشق و تایید کتز وگرنه آدیم نبودی که

 امروز روبه روی من بنشیتز و با دو

 .دیل برای من از این رابطه حرف بزبز 

 پس مطمئنم تو خودت در قبول این

. شک هستر  رابطه هنوز هم دو به  

تلخ شد همیشه واقعیت یا ن رابطه  

 کامش



 را تلخ یم کرد. نگاهش روی دستان

 مشت شده اش ثابت ماند و آرام لب زد.

 - مهیار دیگه دلم به خواست من راه

ه عجیب گرفتار شدم.  نمی 

 که یم شنید شکه شد. نگایه
ز
اف  از اعیر

 به صورت درهم حمید انداخت و گفت:

 -متوجه نیم شم؟!

از دستان مشت شده اش گرفت ونگاه   

ه ی چشمان مهیار شد.  مستقیم خی 

 - مهیار نیم تونم دلمو مهار کنم فقط

 دنبال یه رایه هستم که به خانوادم همه

 چی رو بگم.

 مهیار عقب کشید و به صندیل تکیه داد.



 - پس کار از کار گذشته تو فقط دنبال

 رایه برای رسیدن به اون زبز .

ون داد.  نفسش را بی 

 -دقیقا.

 - اما من نیم تونم کمکت کنم چون یا ن

 یه حماقته تو االن نیم فهیم داری چکار

 اما فردا که ازت و
ز

 یم کتز چون داغ

 تاب افتادی یم فهیم هم به خودت ظلم

 کردی هم به اون زن.

ز   عصتی مشتش را آرام به روی می 

 کوبید.

 -اونقدر نگو زن ، زن خوشم نمیاد.

. وزخندی زدپ  



 -چه تعصتی هم داره لعنتر .

 رس تکان داد و با صدابی که عصبانیت

 درآن کامال بود گفت:

 -تو آدم مناستی برای مشورت نیستر .

 کیم به سمت حمید خم شد.

نم ز  - .نیستم چون باب میل تو حرف نمی 

 حمید احمق نشو.

 - نیم خوام حرف دیگه ای بشنوم من

 ازت کمک خواستم نه نصیحت.

 - من ترجیح میدم نصیحتت کنم. تا اما 

 فردا شاهد شکستت نباشم.

 کالفه دستش را داخل موهایش فرو برد.

 - لطفا تا وقتر اونو ندیدی یا نقدر راحت



 قضاوت نکن.

 - پس خ یل ی حرفه ای دل برده بابا ایول

 داره.

 بی اختیار تکابز خورد. نگایه به

های مقابل انداخت. واقعا اگر کیس ز  می 

 نبود مشتر حواله ی صورت مهیار یم

 کرد. برایش سخت بود کیس اینگونه

 درباره ی سحر حرف بزند. اخیم روی

 پیشانیش نشاند و نگاه جدی و ریز شده

 اش را به سمت مهیار کشید.

 - مواظب حرف زدنت باش وگرنه قید 

نم و کال خودم دهانتو ز  همه ی آبرومو می 

 برای همیشه یم بندم.



د.  لب فرسر

هتو و   - اقعا عقلتو از دست دادی. بهیر

ی سفارش بدیم تا هردومون از این ز  چی 

 حالت دربیایم. من هیچ کمگ نیم تونم

 بهت بکنم وقتر یم دونم این رایه که

اهه است که  در پیش گرفتر فقط یک بی 

 تو رو گرفتار یم کنه.

 با کیم مکث ترجیح داد پیش خدمت را

 صدا بزند و دیگر دنباله ی حرف را

کشد. هیچ کس جز خودش نیم ن

 توانست

 چاره ای برای یا ن کار بیابد.

 مراسم آخر سال هم تمام شد بچه ها با



 عیدی و تنگ مایه های کوچگ که در

ز یگ یگ به همراه  دست داشیر

 مادرانشان مهد را ترک یم کردند. سحر

ز تحویل مادرش داد  آخرین کودک را نی 

 و کنار بقیه بازگشت روی صندیل کنار

مهتاب نشست. نفس عمیقر کشید و  :

 گفت

 یا ن مراسمم تموم شد. واقعا چقدر زود 

- 

سه.  داره سال جدید می 

 اشر جون لبخند دلنشیتز روی لبانش جا

 داد و گفت:

 خسته نباشید. امیدوارم
 

 - واقعا همگ



 سال جدید براتون پر از لحظه های

 قشنگ باشه.

 بی اختیار افکارش به سمت حمید کشیده

شد و لبخندی روی لبانش جا خوش  

 .کرد

 مهتاب با دست به پهلویش زد.

 -چیه نیشت باز شد؟!

 رسش را کج کرد و به مهتاب نگایه

 انداخت.

 -خصویص بود.

 لبش را به دندان گرفت و با حرص گفت:

 -بهت نشون میدم خصویص یعتز چی .

 سحر از حالت چهره و لحن حرص آلود



 او خنده ای رس داد.

! تو افکار منم رسک بکیسر آخه؟تو باید  - 

 چشمانش را ریز کرد و کیم به سمت

 سحر متمایل شد.

 - آخه رسک نکنم که همش در حال گند 

 زبز هستر .

 - سحر جان یه لحظه بیا داخل اتاق

 کارت دارم.

 - خب پس فعال برو این گندتو ماس مایل

 کن بعد بیا به برش افکار خرابکارتونم

 یم پردازیم.

ه حرف مهتاب نگاهش رابدون توجه ب  

 از او گرفت و به سمت اشر که درحال



ه بود کشید. دستش را ر ز به اتاق منی 
 رفیر

ز شیشه ای مقابلش گذاشت و از  روی می 

جا برخاست. با قدم هابی سست به 

 طرف

 اتاق حرکت کرد خوب یم دانست

 موضوع صحبت اشر چیست. در زد و

ه که مشغول صحبت با ر  وارد شد. منی 

 تلفنش بود دستر برایش باال برد و اشر 

 با لبخند به صندیل کنارش اشاره کرد و

از سحر خواست تا آنجا بنشیند. به 

 سمت

 صندیل رفت و نشست. اشر دستش را

 جلو آورد و دست ظریف سحر را در



د.  دست گرفت و آرام فرسر

 - خب نیم خوای برام از اتفاق جدیدی

؟
 

 که تو زندگیت افتاده بگ

گردانش را روی چشمان مهرباننگاه رس   

 اشر ثابت کرد آب دهانش را بلعید و

 لبش آرام تکان خورد.

 -خودت که یم دوبز .

ه تمام گفته هاتو  ر  آره هم دیدم و هم منی 

- 

 بهم منتقل کرد. سحر دوسش داری؟!

ون کشید.لب  دستش را از دست اشر بی 

د و کوتاه گفت:  فرسر

 -نیم دونم.



ت کرددستش آرام به سمت باال حرک  

 کنار صورت سحر نشست و با انگشت

 شستش گونه ی او را نوازش کرد.

 -رنگ نگاهت یم گه که دوستش داری.

ه که تماسش را قطع کرده بود پشت ر  منی 

ش نشست و جای سحر گفت: ز  می 

 -من تمام گفتتز ها رو قبل گفتم.

ه و اشر رسگردان شد. ر ز منی   نگاهش بی 

 - من فقط دلم رسیدن به آرامش و یم

 خواد.

ز افتاد.  رسش پایی 

 - فکر یم کتز با بودن این آقا به آرامش

 برش.



 .حرف اشر لحظه ای باعث تفکرش شد

ز را  واقعا بودن حمید در زندگیش چه چی 

 تغیی  داده بود. جز عشقر که مهمان

 قلبش شده و لحظه هابی که برایش

ز رس جای خود  خوشایند بود همه چی 

 مانده بود.
ر
 باف

ینه.  -یک تجربه ی شی 

ز گذاشت. ه دستانش را روی می  ر  منی 

 - یم ارزه به اینکه آبروت و به حراج

 بزاری.

 
ر
ز نداشت. هنوز اتفاف  برای گفیر

ز
 حرف

ز آن ها رخ نداده بود تا بتواند قاطع  بی 

ه را بدهد شاید اگر حمید ر  جواب منی 



 تصمیم خودش را گرفته بود در آن لحظه

ر  ه شود ویم توانست چشم در چشم منی   

ی ز  بگوید بودن در کنار حمید به هر چی 

 یم ارزد. اما سکوت کرد.

 - از حرفهای ما ناراحت نشو من و 

ه دوست داریم. این دوستر برات ر  منی 

ایط تو  نیم تونه خوب باشه و مطمئنا رسر

برای خانواده ی او قابل قبول نخواهد 

 بود

 پس کیم به این رابطه فکر کن. داستان

. نداره شما پایان خوشر   

از جایش برخاست. تحمل شنیدن 

 واقعیت



 
ز
 را نداشت. خودش به اندازه ی کاف

 خسته از این روابط بیهوده بود دیگر

 
 

 دلش نیم خواست کیس یا ن بیهوده یک

 را به رخش بکشد.

ز ما نیست من ازش ی بی  ز  - دیگه چی 

 خواستم تا زمابز که نتونست تصمیم

ه رساغ من نیاد.  نهاییش و بگی 

هاشر و من ر ه هر دو لبخند زدند و منی  ر ی   

 گفت:

. خوشحالم که یم  - تو دخیر عاقیل هستر

ز نتونسته جلوی  بینم دوست داشیر

 چشمات

ه تا واقعیت و نتوبز ببیتز .  و بگی 



ز آن ها  بی 
ز
 لبخند تلجز زد. دیگر حرف

یک  نمانده بود که زده شود. آخرین تیی

 های فرا رسیدن سال جدید را گفت و

 سیع کرد هر چه زودتر خودش را به

 خانه برساند. دلش آرامش و سکوت

 اتاقش را یم خواست...

 مانده بود
ر
 .چند ثانیه تا تحویل سال باف

 نگاه سحر روی دستان پی  و استخوابز 

 پدر که رو به آسمان در حال دعا کردن

وع به ه ماند و زیر لب رسر  بود، خی 

اخواندن "یا مقلب القلوب واالبصار، ی  

 مدبر الیل و النهار،یا محول الحول

 واالحوال، حول حالنا ایل احسن 
 
ّ



 "الحال

 نمود.

 مجری که با شعور و شعف فراوان

ون  خیی از تحویل سال داد نفسش را بی 

 داد. گلویش از حجم بغض پر بود لب

 گزید و تمام سیع اش را کرد تا در آن

 لحظه ی زیبا اشگ از چشمانش فرو

مام خودداریش اشگ ازنریزد. اما با ت  

گوشه چشمش چکید و روی گونه 

 .غلطید

 قبل از اینکه کیس متوجه شود رسی    ع

 دستش را باال برد و گونه ی مرطوبش

 را پاک کرد. از جا برخاست به سمت



 پدر و مادر رفت صورتشان را بوسید و

ز دست داد و برایشان آرزوی  با حسی 

 سال خوبی را نمود. پدر طبق معمول

ود و از داخل آن پول های نو راقرآن گش  

ون کشید و به هر یک از آنها  بی 

 اسکناش عیدی داد. عیدی را از پدر

 گرفت و یکبار دیگر نگایه به سفره ی

ز که مادر در ظرف های سفایل  هفت سی 

 طالبی رنگ چیده بود، انداخت و بعد به

سمت اتاقش رفت تا برای آمدن خواهر 

 و

 بردارهایش آماده شود.

 گوشر را در دست گرفت و پیا مهایش



یک داشت آن ها  را باز کرد. چند پیام تیی

 را خواند و متقابل چند پیام فرستاد و آن

ز گذاشت. حالش بد بود. دلش  را روی می 

 بی تاب دیدن عیل و در آغوش کشیدنش

 بود. چشمانش بارابز شد و چانه اش

 لرزید. نگاهش روی قاب عکس عیل

ی لبخند زیبایش درثابت ماند. دلش برا  

 عکس ضعف رفت آرام دستر روی قاب

 شیشه ای آن کشید. لحظه ی کوتایه

 پلک بست تا آرام شود دلش رایصز نبود

 که پدر و مادرش با دیدن حال آشفته ی

 او، نگران شوند و روز اول سال جدید

برایشان تلخ شود. از جا برخاست 



 لباسش

ز از ون رفیر  را مرتب کرد قصد بی 

داشت که صدای زنگ تلفن  اتاقش را 

 بلند

 شد. نگایه به صفحه ی تلفن انداخت و

بان  با دیدن نام حمید شوکه شد و ضز

 قلبش شدت گرفت. گوشر را از روی

ز برداشت و روی تخت نشست.  می 

 نفیس

 کشید و آیکون تماس را زد.

 -بله.

 .دلم برای صدای قشنگت تنگ شده بود

- 



 عیدت مبارک خانومم.

خانومم گونه هایش رسخاز لفظ کلمه ی   

 شد.

 -سالم عیدتون مبارک.

 که قرار
ز
 مکتی کرد تا لحظه ای به حرف

 بود بزند بیشیر فکر کند پلک هایش را

 بست و ادامه داد.

 -فکر نیم کردم دیگه زنگ بزبز .

ز چند کلمه برایش  ز همی 
چقدر گفیر

 سخت

ون داد و منتظر  بود بازدمش را بی 

 پاسجز از جانب حمید شد.

ز   - یک هفته برام به اندازه ی یکهمی 



 قرن گذشت. دیگه دنیا بدون تو برام معنا

 نداره. بزار کنارت بمونم.

 - ما حرفامون و قبل زدیم فکر نیم کنم

ز جدیدی از من بشنوی.  چی 
 بتوبز

 - اما من یم خوام لحظات اول سال یه

ز جدید بهت بگم.  چی 

 مشتاق شنیدن شد و آرام لب زد.

ی؟! ز  -چه چی 

صدای خنده ی حمید که بلند شد. 

 دوباره

 پرسید.

 -چی شده؟!

 - هیجی فکر کنم عشق کار دستم داده یم



؟!  خوام با مادرم صحبت کنم. تو موافقر

 هنوز آن چه را که شنیده بود باور

نداشت. شک داشت گوش هایش 

 درست

 شنیده باشند.

؟!  -موافق چی

 - موافق ازدواج با متز که حتر یک

نه. لحظه نبودنت و  ز جودمو آتیش می 

 سحر

 دیگه دنیا بدون جنگل چشمات برام

 مفهویم نداره. یم خوام با تو باشم به

 هر قیمتر .

 .نفس حبس شده در سینه اش را رها کرد



 .چقدر زود حال دلش تغیی  کرده بود

یعتز او هم حق داشت خوشبخت باشد. 

 با

 که داشت خندید.
 

 وجود غم و دلتنگ

؟!  -یعتز تصمیمت و گرفتر

 - آره سحر احساس یم کنم وقت اون

م  .رسیده که برای یآ ندم تصمیم بگی 

 دوست دارم زندگیم با عشق باشه نه از

 رس عادت و انتخاب دیگران.

از روی تخت بلند شد چند قدم برداشت 

 و

 روبه روی یآ نه یا ستاد دستر به روی

 صورتش کشید.



 با من زیاد راحت نیست.
 

 -زندیک

 -داری ته دلمو خایل یم کتز .

 -دارم واقعیت ها رو بهت یم گم.

 - اما من دوست دارم خودم اون واقعیت

 ها رو کشف کنم.

ز برداشت  رژ قرمز رنگ را از روی می 

وع به  و همانطور که روی یآ نه رسر

ز کرد، گفت:  نوشیر

؟!  -اگه بعد فهمیدن دلتو زدم چی

 -به نظرت آدیم میام که زود جا بزنه؟

. ز کشیددست  از نوشیر  

 - به نظر آدیم میای که یم شه دوستت

 داشت.



 آرام خندید.

ی یم  - ممنونم حاال با روحیه ی بهیر

 تونم برم و برای باهم بودنمان تالش کنم.

 -برو امیدوارم موفق باشر .

 -سحر؟!

 -جانم.

 -دوست دارم.

 ساده و بی ریا گفت و ته قلب سحر

 چسبید. گوشر را که قطع کرد به شعری

ه شد.  که روی آینه نوشته شده بود خی 

 "غریبه آشنا دوستت دارم بیا"...

ه اش به تلویزیون بود اما  نگاه خی 

 .افکارش جای دیگری پرسه یم زد



 مهناز با شکیم که کیم باال آمده و روی

 حالت راه رفتنش تاثی  گذاشته بود به

 سمتش آمد و کنارش نشست. با دست

به ی کم جابز روی پای او ز  د و باضز  

 خنده گفت:

؟!  -کجابی برادر من ؟ تو باغ نیستر

 رسش را به طرف او چرخاند، نگایه به

 او انداخت و لبخند زد.

ا؟!  -هستم چه خیی

وع به تعریف کرد، از  مهناز با شوق رسر

 یکساله اشان
 

 خودش و مجید، از زندیک

 و جنیتز که تا چند وقت دیگر بدنیا یم

 آمد. حمید فقط به ظاهر گوش یم



 داد.تمام هوش و حواسش بی این بود که

 چگونه موضوع سحر را با مادرش در

ی های ذهنش آنقدر  میان بگذارد. در گی 

ز   زیاد بود که حتر نیم توانست به چی 

 دیگری غی  آن فکر کند. کل شب هم به

 سختر توانسته بود در جمع بنشیند و به

 حرف های آن ها گوش بدهد.

ز مهمان ها  شبآخر شب، بعد رفیر  

ی به مادر گفت و به اتاقش رفت  .بخی 

ز جز شنیدن صدای سحر آن  هیچ چی 

 لحظه نیم توانست آرامش کند. گوشر را

ز برداشت و شماره ی سحر  از روی می 

 را گرفت.



 -جانم.

 لبخندی روی لبانش نقش بست.

 -سالم مهربون شدی!

 -نبودم؟!

 -خودش را روی تخت انداخت و گفت:

ز نبود. ی از جانم گفیر  -تا دیروز خیی

 -ناراحتر از اینکه گفتم جانم؟!

 میان آشفته باز افکارش متوجه ی

 دلخوری سحر شد.

 -اتفاقا خوشم اومد.

؟!  -چه خیی

 منظور سحر از چه خیی را خوب فهمید

اهه زد و گفت:  اما خودش را به بی 



؟ ، خوبی
 -خیی سالمتر

 کالفه گفت:

 - و یا ن وقت شب زنگ زدی حالم

ش؟!  بیی

 گوشر را در دستش جابجا کرد و به

 شوچز گفت:

 - خب چی واجب تر از پرسیدن حال و 

 احوال خانوم خودم.

 -خواهش یم کنم جدی باش.

 زنگ زده بود تا صدای گرم سحر، او را

 برای لحظه ای هم که شده از افکار

مغشوشش دور کند اما گوبی سحر 

 منتظر



 حرف های دیگری بود.

 - صحبت با مادرمه من اگه منظورت

ی نگفتم. ز  هنوز چی 

 مکث کوتایه کرد و دوباره ادامه داد.

 -یعتز هنوز فرصتش پیش نیامده.

ز که داری؟!  -قصد گفیر

 لحنش آرام شد.

ز االن دارم به چگونه عنوان  - تا همی 

 کردنش فکر یم کنم. پس به من و

 دوست داشتنم اعتماد کن لطفا.

 - بهت اعتماد دارم اما امیدوارم زودتر 

. از  همه چی حل بشه چه مثبت چه منقز

ارم. ز  انتظار بی 



 نفیس عمیق کشید خودش هم از این

 بالتکلیقز ناراحت بود.

ز دل خوشر از این همه  - منم همچی 

ه االن بری بخوابی 
 اضطراب ندارم. بهیر

 تا فردا خدا بزرگه.

ز شب بخی  کوتایه تماس قطع  با گفیر

 شد. گوشر را به گوشه ای پرتاب کرد،

 دستش را روی پیشابز گذاشت و به

ه شد...  سقف خی 

 مادر یل وان شی  را به سمتش گرفت و

 پرسید.

 -دیشب خوب خوابیدی؟

 یل وان را از دست مادر گرفت کیم از آن



 نوشید و گفت:

 -بله.

 دروغ گفته بود تمام دیشب فقط از این

خواب ازپهلو به آن پهلو شده و کال   

 چشمانش گریزان شده بود.

ز دیگه ای یم گه.  -اما چشمات چی 

 نگاهش را باال آورد و روی چهره ی

 مهربان مادر ثابت ماند.

 -اونوقت چشمام چی یم گه؟!

 مادر کنارش نشست.

 -یم گه که شب خوبی نداشتر .

 خنده ای کرد.

ز زرنگ بودناتم.  -یعتز عاشق همی 



 - فکر کردی پی  شدم دیگه نیم تونم

 تشخیص بدم که پرسم چجوری شبش و

 صبح کرده.

ز گذاشت صورتش را  یل وان را روی می 

 مماس صورت مادر گرفت، لب هایش را

 روی پیشابز او گذاشت و آرام بوسه ای

 زد. مادر اورا درآغوش کشید و گفت.

 -حاال بگو چرا نخوابیدی؟!

 از آغوش مادر فاصله گرفت.

 -داشتم به آینده فکر یم کردم.

 مادر با اشتیاق پرسید.

 -چه آینده ای؟!

 فرصت را غنیمت شمرد.



 -مثال ازدواج.

 به وضوح شادی را در چشمان مادر دید.

؟!
 

 -جدی یم یک

 دست دست کرد و گفت:

 -بله.

 مادر که خیالش از جدی بودن حرف

های حمید راحت شده بود دست او را 

 در

 دست گرفت و گفت:

 - ا رو شکر. دیگه بجز دیدنت تو خد

 لباس دامادی هیچ آرزوبی ندارم.

 کیم به طرف مادر متمایل شد.

 - دوست داری عروس آینده ات چطور 



ی باشه.  دخیر

 - .هر یک رو تو بخوای منم یم خوام

ز هر یک گوش بخواد  از قدیم گفیر

 گوشواره هم یم خواد.

 لبخندی زد این حرف مادر را به فال

 نیک گرفت و گفت:

 -یعتز هر یک و من بخوام؟

 - راستش عیل چند روز پیش زنگ زده

 بود.

 بردن نام عیل بی مقدمه کنجکاوش

 کرد.چشمانش را ریز نمود و چیتز به

 ابروهای بلندش داد.

 -چی یم گفت؟!



نگایه به چهره ی کنجکاو حمید .

 انداخت

ی برای حمید   - واال یم گه هیچ دخیر

ست هم دخیر داییشه همبهیر از الهام نی  

 خواهر زن من. اما من جوابی بهش

 ندادم.

ون  شوکه دستانش را از دست مادر بی 

ز   کشید. باورش نیم شد برادرش همچی 

 خوابی برایش دیده باشد. به کمک او

 برای ازدواج با سحر حساب باز کرده

ز شد که نه تنها  بود اما دیگر مطمی 

یداکمگ نیم کند بلکه با این ازدواج شد  

مخالفت خواهد کرد. نفس حبس شده 



 اش

ون داد. با این حرف مادر کارش  را بی 

 سخت تر شده بود...

وع به  از جایش برخاست و در ذهنش رسر

 جنگ با افکارش کرد. پیشنهاد عیل

 اصال در ذهنش نیم گنجید. حتر نیم

 توانست لحظه ای به ازدواج با الهام فکر

خلکند. پوف کالفه ای کشید و دستر دا  

 موهایش فرو برد.

ی شد؟! ز  -چی 

 صدای مادر افکارش را پس زد. به

 سمت او چرچز زد و گفت:

ز پیشنهادی  -- چی شد که یهو عیل همچی 



 داد؟!

 مادر متعجب از لحن عصتی او گفت:

. اینم  - خب باالخره که باید ازدواج کتز

 یه پیشنهاده، حاال چرا اینقدر عصتی 

 شدی؟

ش را به ز  روی صندیل نشست و نگاه تی 

 چشمان مادر دوخت.

 - نیم شه که هر یک خواست واسه

ه و اسم دخیر   ازدواج من تصمیم بگی 

 مردمو بندازه رو زبونا.

 با کیم تندی گفت:

ته. بد   - هر یک نیست و برادر بزرگیر

 کرده پیگی  ازدواجت شده داره ستز 



 ازت یم گذره.

ن، مادربا به صدا درآمدن زنگ آیفو   

 حرفش را نیمه رها کرد. بلند شد و به

 سمت آیفون رفت.

 انقدر در فکر فرو رفته بود که گذر

زمان را حس نکرد. فقط با شنیدن 

 صدای

 سالم دادن مهناز رس بلند کرد و با لبخند

ز مهناز  کم جابز جوابش را داد. با نشسیر

ز حرف  و مادر روی مبل، برای گفیر

 هایش بالتکلیف ماند.

چته از دیشب که دیدمت همش  حمید 

 - تو 



 فکری.

 نگاه بی تفاوتش و روی صورت مهناز

 حواله کرد.

یم باشه. ز  -باید چی 

 مهناز خودش را در مبل جابجا کرد و

بعد چند ثانیه که به سکوت و نگاه  

 گذشت

 گفت:

 - خب مثل قبل نیستر کم حرف شدی

 دیشب حتر مجید هم متوجه ی رفتارت

 شده بود.

 مادر از جایش برخاست و برای آوردن

خانه رفت. ز  چای به سمت آشیی



 حمید رسش را به پشتر مبل تکیه داد و

 گفت:

 - وقتر هر یک رسخود برای من زن

 انتخاب یم کنه و برای یآ ندم نقشه یم

 کشه دیگه یم خوای حال و روزم چطور

 باشه؟!

 مهناز نگاهش را فوری سمت مادر

 چرخاند.

! ی شده مامان ز که من خیی ندارم؟  چی  - 

 با صدابی که کیم بلند شده بود گفت:

. فقط عیل یه پیشنهاد برای
ر
 - چه اتفاف

 ازدواج حمید داد.

 باتعجب پرسید.



 -مثال یک؟!

 مادر همانطور که خم شد وچای را روی

ز کنار مهناز گذاشت گفت:  می 

 -دخیر داییت الهام.

 خودش را روی مبل جابجا کرد و راست

: ه رو به مهناز کرد و  نشست، رنجید

 گفت

 -تحویل بگی  .

 مهناز دستش را جلو برد و بازوی حمید

 را گرفت:

ی نیست یه پیشنهاده ز  - خب این که چی 

 نیم خوای بگو نه. هیچ اتفاق خایص که

 رخ نداده برادر من.



 نگاه مستقیمش را به صورت مهناز

 دوخت و آرام گفت:

 - نه درست زمابز که من انتخاب خودمو 

 کردم.

 قیافه های مادر و مهناز دیدبز بود با

ه ی او شده بودند  گرد شده خی 
 چشمابز

 مادر خودش را روی مبل انداخت و با

 ابروهای باال رفته گفت:

 آدمو جون به
 

 - خب چرا زودتر نیم یک

 لب یم کتز تا بخوای حرف بزبز .

 مهناز با لبخندی که ناگهابز روی لبانش

 نقش بسته بود پرسید.

. ناسمشمن یم ش - 



 .به سخت ترین جای کار رسیده بود

 تصور چهره ی آنها بعد شنیدن برایش

 کار سختر نبود. نفس عمیقر کشید دیگر

 زمان پس کشیدن نبود باید یم گفت و

 خودش را خالص یم کرد. نگاه از آن

ز روبه رویش دوخت.  ها گرفت و به می 

 -نه نیم شناش. اهل همدانه.

 دش و یمکجا باهاش آشنا شدی؟ خانوا

- 

؟ ز  شناش چه جور آدمابی هسیر

 نگاه نگران مادر را روی خود حس کرد

 چرچز زد و با لبخند گفت:

 -آره همه رو یم شناسم.



 مهناز به مبل تکیه داد و گفت:

 - یا ن که خ یل ی عالیه پس یه عروش

افتادیم آخ جون باور کن حمید خ یل ی 

 دلم

 یم خواست عروسیت و ببینم.

 نگایه به شکمش کرد و ادامه داد:

ز بزارم بعد   - فقط بزارین من بارمو زمی 

ین آخه اینجوری اصال به  عروش بگی 

 من خوش نیم گذره.

 مادر اخیم حواله ی او کرد و گفت:

 - بزار ببینم اصال کس و کارش یک

ز به ما یم خورن یا نه؟  هسیر

 حمید از جا برخاست دستانش را پشت



دم از آن هافاصلهکمرش قفل کرد چند ق  

 گرفت و کنار پنجره رفت.

. از  ز  - هم سطح خودمونن نه باال نه پایی 

 کامل بهم یم خوریم
 

 لحاظ فرهنگ

خودشم دخیر خ یل ی خوبیه.فقط یه 

ی ز  چی 

 هست که باید بهتون بگم.

 چرچز زد و روبه روی آن ها ایستاد و

 نگاهش را مستقیم به چهره ی منتظر آن

کرد تا  ها دوخت. کیم دست دست  

ین واژه را برای بیان واقعیت پیدا  بهیر

 کند اما هر چه فکر کرد به جابی نرسید

 در نهایت گفت:



 -فقط اون یکبار ازدواج کرده.

 قیافه های وا رفته ی مهناز و مادر

ی بود که در مرحله ی اول به چشم ز  چی 

ایط و حال خوبی 
 خورد. خودش هم رسر

 نبود. حرف
 

 نداشت و آن حمید همیشگ

یش را زده بود و آن لحظه فقط دلشها  

ز را یم خواست... ز از آن جو سنگی 
 رفیر

 مادر از جا برخاست. نزدیک حمید شد و

 با صدابی بلند و بغض آلود گفت:

 -داری شوچز یم کتز مگه نه؟!

 مادر را برانداز کرد تا تمام حالت

 صورتش را از نظر بگذراند.

 -نه.



ز نه ی کوتاه اکتفا کرد. مادر  به همی 

 رسزنشگرانه نگایه به او انداخت و در

 حایل که روی مبل رها شد گفت:

 - آخه مگه تو چی کم داری؟ الهام و نیم

 خوای اشکال نداره، برات یم گردم یه

 دخیر خوبه دیگه پیدا یم کنم.

 کنار پای مادر نشست دستش را روی

 پای او نهاد رسش را باال گرفت و لحظه

ز و ای به چشمان مادر نگاه کرد.  غمگی   

 دلخور اخیم را حواله ی حمید کرد و

 رو از او برگرداند.

 -خواهش یم کنم زود قضاوت نکن.

 مهناز که تا آن لحظه سکوت اختیار



 کرده بود با لحتز عصتی گفت:

 - مامان کجا قضاوت کرد. فقط یاد آوری

ی کم نداری آخه فکر کنم ز  کرد تو چی 

ایط خودت یادت رفته. وگرنه دنبال  رسر

. مردم نبودیزن   

 نگاه از مادر گرفت و با چشمابز که

 رنگ عوض کرده بودند و عصتی به

ه مهناز شد.  نظر یم رسید خی 

؟ زن مردم
 

 - یم فهیم داری چی یم یک

کجا بوده، مثل اینکه متوجه نشدی  

 گفتم

 جدا شده.

 مهناز پوزخندی زد.



 -واقعا گل کاشتر با این انتخابت.

 صدایش را باال برد.

 - به چه جریم یل اقت من و نداره. چون

ایط سخت روزگار و  یه بار نتونسته رسر

 تحمل کنه و خودش و از جهنیم که

 توش بوده رها کرده؟! یعتز دیگه حق

 نداره؟!
 

 زندیک

 از جا برخاست و به سمت مادر که با

 .دست صورتش را پنهان کرده بود، رفت

 کنارش نشست، دستش را دور گردن

: د و رو به حمید گفتمادر حلقه کر   

 - نیم گم حق نداره، خب بره با یگ هم

ایط خودش چرا پیله کرده به توی  رسر



 ساده.

 غضبناک نگاهش کرد نفس عمیقر کشید

 تا کیم ارامش خودش را حفظ کند اما

یل روی صدای بلند و چشمان  هیچ کنیر

 غضبناکش نداشت.

 - یک گفته اون پیله کرده به من. نیم

نم که دوره افتادم ودوبز بدون این م  

 برای یک لحظه داشتنش بهش التماس

 یم کنم.

 مادر و مهناز همزمان نگاهشان به سمت

 او چرخید مادر آه بلندی کشید و با گریه

 گفت:

ی بشنوم ز  - بس کن دیگه نیم خوام چی 



 بخدا عقلت و از دست دادی.

 گریه ی مادر را طاقت نیاورد بلند شد

 دستر به صورتش کشید و گفت:

 -یا ن کارا برای پشیمان کردن منه؟ !

 مهناز غرید.

 - خجالت نیم کیسر واسه یه آدم غریبه

 گریه ی مامان و درمیاری؟!

 حمید طوالبز نگاهش کرد. خوب یم

 فهمید که با حرف هایش باعث نا آرایم

 آن ها شده اما او که فقط نییم از مشکل

 سحر را گفته بود وای به حال زمابز که

 بفهمند او کودیک هم دارد. در آن لحظه

 به ذهنش خطور نکرد تا
ز
 هیچ حرف



 بگوید. ترجیح داد به اتاقش برود لباس

 بپوشد و برای رها شدن از آن حس

ون برود.  بی 
 

 خفگ

 عیل
 

ی از حمید نداشت. دلتنگ  هیچ خیی

ی از حمید یک  یک طرف و بی خیی

 طرف دیگر، حال آن روزهایش را

د. دست و دلش بهدگرگون کرده بودن  

 هیچ کاری نیم رفت. چند بار تصمیم

ز  د اما همی   گرفت تا با حمید تماس بگی 

 که گوشر را در دست یم گرفت،

 پشیمان یم شد. دلش نیم خواست او را

ایط را برایش  در معذوریت بگذارد و رسر

 سخت کند.



 گوشر را برداشت و بی حوصله شماره

ی مهتاب را گرفت. خ یل ی طول نکشید 

ات  

 تماس برقرار شد.

 -سالم.

 پا روی پا انداخت.

؟!  -سالم چه خیی کجابی

 -خونه کجا یم تونم باشم.

؟!  -تنهابی

ی شده سحر؟! ز  -چی 

 موهای ریخته بر پیشانیش را به پشت

 گوش هدایت کرد و گفت:

.  - دلم گرفته بود گفتم یکم حرف بزنیم



 -خب بیا خونه ی ما. مامان نیست.

 بی حوصله گفت:

ون آمدن ندارم.  -حس بی 

 خب بگو ببینم چی شد یهو یاد فقی  فقرا 

- 

 کردی؟

وع کرد به  کیم مکث کرد و بعد رسر

ز  ا بی   تعریف از اتفاق هابی که اخی 

 خودش و حمید افتاده بود. مهتاب بدون

 فقط شنونده بود تا جابی که
ز
 هیچ حرف

 حرف های سحر تمام شد و نظر مهتاب

 را پرسید.

: کرد و گفتمهتاب رسفه ای    



ی که ز  - االن باید واقعیت و بگم یا چی 

 آرومت کنه.

 سحر آب دهانش را بلعید و گفت:

 -واقعیت و بگو.

 بعد مکث کوتایه گفت:

ی یم تونه دلیل زنگ ز  - سحر فقط یه چی 

نزدنش باشه اونم اینکه نتونسته 

 خانوادش

 .و قانع کنه. البته باید به اونا هم حق داد

رن شاید پیشچون شناختر از تو ندا  

ز تو پرسشون و  خودشون فکر یم کیز

 خام کردی و از این حرف ها. خودت که

 یم دونم فرهنگ ما ایرابز ها هنوز با



 یا ن نوع ازدواج ها مشکل داره و هیچ

 کاریش هم نمیشه کرد.

ی از حرف های او را نشنید ز  .دیگر چی 

 حرف هایش گرچه واقعیت بود اما کام

خودش همسحر را تلخ کرد. پس حدس   

بود دیگر نباید منتظر تماس  درست

 حمید

یم ماند کتاب عشقشان نخوانده بسته 

 شده

 بود. دیگر حوصله ی حرف زدن هم

 نداشت تماس را قطع کرد. درون پتویش

 خزید و چشمانش را بست...

 خوابش نیم آمد، فقط پلک هایش را



 اش را مرور کند
 

 .بست تا کیم زندیک

 
ر
 ازدواج، مادر شدن و نهایت مهر طالف

 که داخل شناسنامه اش خودنمابی یم

 کرد. همه ی یا نها باعث شده بودند تا

 دیگر دل به آینده ی عاشقانه نبندد. او

 بی دغدغه کجا؟! رسش را
 

 کجا و زندیک

 روی بالش جابجا کرد و آه غلییطز کشید.

 با باز شدن در اتاق رسش را بیشیر زیر

. وصله ی هیچ کس را نداشتپتو برد ح  

؟!  -خوابی

 با شنیدن صدای فریبا بدون آنکه رسش

ون بیاورد گفت:  را از زیر پتو بی 

 -بیدارم اما حوصله ندارم.



 -یعتز حوصله ی مهمونم نداری؟

 دلش یم خواست فریاد بزند اما لبش را

 به دندان کشید و آرام گفت:

 -یک هست؟!

 - لطفش به اینه که بلند شر و خودت

 ببیتز .

 کالفه از رفتار فریبا پتو را کیم کنار زد

 به
ز
 و رسش را بلند کرد تا حرف

 خواهرش بزند اما از دیدن کیس که با

 لتی خندان کنار خواهرش ایستاده بود

 شوکه شد و نگاهش را به قهوه ای های

 براق عیل که درون صورت سفیدش

 عجیب یم درخشید، گره زد. پتو را



طمینان از آنچهکامل کنار زد. برای ا  

 روبه رویش بود پلک هایش را باز و

بسته کرد نه خواب نبود. بدون هیچ 

 وقفه

 ای خودش را به او رساند بدن کوچکش

 را درآغوش کشید و تمام صورت اورا

 غرق بوسه کرد و با نفیس عمیق تمام

 عطر تن او را بلعید. رسش را باال

 گرفت تا صورت خاله اش را ببیند.

 -خاله دیگه میتونم حرف بزنم.

 بغض پنهان در گلویش اجازه ی حرف

 زدن به او نداد فقط با تکان رس به او

 فهماند که یم تواند، حرف بزند.



 انگشتان کوچکش را روی گونه ی مادر

 به حرکت درآورد و گفت:

 - خاله گفته بود هیجی نگم تا تو از دیدنم

 خوشحال بیسر اما تو باز داری گریه یم

. تز ک  

د و دستش را  او را بیشیر به خود فرسر

 داخل موهای کوتاه شده اش کشید.

 - الیه مامان فدای اون صدای قشنگت

 بشه اینا از خوشحایل عزیز دلم.

 اشک های سحر را پاک کرد.

 -اما من دلم یم خواد همیشه بخندی.

 لبخندی زد و صورتش را مقابل صورت

 عیل گرفت.



گلمیا نم یک لبخند بخاطر پرس   . - 

 فریبا دستر روی شانه سحر گذاشت و

د تا نگاه او را به سمت خود  آرام فرسر

ش را به اوکه همچنان ز  بکشد. نگاه سیی

 رسپا ایستاده بود، داد.

ی شده؟ ز  -چی 

 - بهیر دستر به صورتت بکیسر آخه یه

 مهمون دیگه هم داری؟

ز شد دست عیل  گلویش بی اختیار سنگی 

د بلند شد مقاب ل را میان دستش فرسر

 فریبا

 یا ستاد و با صدابی لرزان پرسید .

 -یک؟!



 -خواهر رضا.

 نام رضا ناخودآگاه ابروانش را درهم

 کشید.

 -اون اینجا چی یم کنه.

ز خودت یم  زودتر بیای پایی 
 - بهیر

 فهیم.

 نگاه کالفه اش را به فریبا که به طرف

 در یم رفت، داد و آه کوتایه کشید.

ز  ز برد و روی می   سحر فنجان را پایی 

 .گذاشت و در گی  بازی با انگشتانش شد

 نیم زد
ز
 .جو سنگیتز بود هیچ کس حرف

 گوبی هرکس منتظر بود تا دیگری

 رسصحبت را باز کند. دلیل آمدن خواهر



 .رضا بعد این همه مدت را نیم فهمید

ز که  نگاه کوتاهش را به چشمان مهی 

ز ک ه اش بود داد. مهی  یفش را رویخی   

 مبل گذاشت لبخند عجویل زد و گفت:

؟  -خوبی

 مسلما برای پرسیدن احوال او به آنجا

 نیامده بود. آب دهانش را قورت داد و

 گفت:

ا فکر نیم کردم  - خوبم ممنون. چه خیی

 دیگه یا نطرفا ببینمتون.

ز لب گزید.  مهی 

 - وقتر پای یک بچه درمیان باشه باید 

. تازه بشه گایه اوقات این دیدارها   



 .دستش بی اختیار لبه ی مبل را چسبید

ز انداخته  نگایه به پدر که رسش را پایی 

 بود کرد. گوبی پدر قصد داشت تا اورا

 در صحبت مختار بزارد.

 -امیدوارم فقط بحث بچه وسط باشه.

ز به چهره ی سخت شده ی او  مهی 

 لبخندی زد و گفت:

ز سحر جان دیشب تا صبح عیل  - ببی 

 توی تب یم سوخت. اونقدر که من

 امروز با تمام بدقلقر های رضا و داد و

 هوارهاش دست عیل و گرفتم آوردم

. اما این  پیش تو که براش مادری کتز

به یم خوره وقتر   وسط عیل باز هم ضز



 یم بینه پدرش نیست و سققز نداره که

 مال خودش و پدر و مادرش باشه. من

فرصت امروز اومدم تا ازت بخوام یه  

 دوباره به خودتون بدید تا این بچه با این

ه  رفت و آمدها از دست نره. بهیر

 خودخواه نباشید و کیم هم به این طفل

 معصوم فکر کنید.

 سحر شوکه از حرف هابی که شنیده بود

 با قیافه ای کامال جدی به او نگاه کرد و

 با لحتز عصتی گفت:

 - فکر کنم یادتون رفته که ما از هم جدا 

 تموم این حرف هابی که زدید
ز  شدیم. ببی 

ه کیم گذشته ی ما  و قبول دارم اما بهیر



ز   رو مرور کنید شاید بخاطر آوردید بی 

 من و برادرتون چی گذشت که منجر به

 جدابی ما شد.

 مکتی کرد از جا بلند شد و محکم گفت:

م اما اینجا خونه  - مهمان هستید و محیر

ی من نیست که مجبور باشم رسم 

همانم  

 نوازی به جا بیارم. خوشحال شدم از

 دیدنتون و خدانگهدار.

 عصتی بود کالفه اصال تحمل این بحث

همه ی یا ن ها را نداشت حالش از   

 دلسوزی های کاذب بهم یم خورد رسی

ت  تکان داد و بی توجه به نگاه های حی 



 زده ی بقیه رایه اتاق خودش شد تا با

 پرسش کیم خلوت کند...

یل که روی تخت خوابش بردهبا دیدن ع  

 بود، به سمتش رفت. خم شد، بوسه ی

 آرایم روی گونه اش زد و پتو را تا زیر

ه به چهره ی  گردنش باال کشید و خی 

 معصوم غرق در خوابش شد چقدر بودن

 عیل در کنارش آرام بخش بود. با شنیدن

 صداهابی از حیاط حدس زد مهمانش

ز کرده، کنار پنجره رفت و  قصد رفیر

 گوشه ی پرده را کنار زد. از نحوه ی

 برخوردش رایصز نبود اما فکر بازگشت

 هم عصتی اش یم کرد
 

 .به آن زندیک



ز  ز مهی 
ل و رفیر ز  صدای بسته شدن در میز

 همزمان شد با باز شدن در اتاق و آمدن

 فریبا. پرده را انداخت و نگاهش را به

 چهره ی نارایصز خواهرش دوخت و

 پرسید.

 -رفت؟!

عیل انداخت و گوشه ی تختنگایه به   

 نشست.

 -خودت که دیدی.

 رسش را تکان داد و رو به روی

 خواهرش روی صندیل نشست.

 زده شد؟
ز
ز من حرف  -بعد رفیر

 با اخم جوابش را داد.



؟  - مگه جای حرف دیگه ای هم گذاشتر

 هر چی بود گفتر تازه یادت رفت مهمون

 هر یک باشه حرمت داره.

ذاشت ازدستانش را لبه ی صندیل گ  

 یا نکه هیچ کس حالش را نیم فهمید

 عصبابز بود.

 - من بی حرمتر نکردم فقط جواب

 خواستش و دادم.

 - اگه سکوتم یم کردی یعتز دستت و 

 یم گرفت و یم برد.

 اخیم بر چهره نشاند.

 - نه ویل سکوتمو دلیل رضایتم یم

 دونست، اونوقت از فردا هر جا که یم



 رفتم باید سایه ی نحس رضا رو تحمل

ز االن تی  خالص و  یم کردم. من همی 

 زدم تا بعد هیچکس دچار مشکل نشه.

 گذرا نگایه به فریبا کرد و ادامه داد.

 - تو و بقیه حتر نیم تونید تصور کنید 

 من چی کشیدم که مجبور شدم عزیزترین

 موجود زندگیمو از خودم دور کنم. تو

، شبها بی که روی یا ن تختکجابی ببیتز  

 دنبال بدن کوچولوش یم گردم، ویل

 نیست چه حایل یم شم. چطور یم توبز 

 حس کتز درد منو وقتر رس کار بچه

م و دلم  های مردم و تو بغلم یم گی 

 برای پرسم که آغوش منو کم داره، درد



ه. هیچکس نیم فهمه من چی یم  یم گی 

 کشم وقتر با اون صدای نازش بهم

نه که کنارم بمونه ویل منالتماس یم ک  

 بهش یم گم برو. فریبا یا نا همه به شنیدن

 آسونه اما برای من که دارم با تمام

 وجودم حسش یم کنم عذابه عذاب.

ز و صورت غرق در  قیافه ی غمگی 

 اشکش باعث بلند شدن فریبا شد. به

 سمتش آمد و رس اورا درآغوش کشید و

 بوسه ای روی موهای بافته شده اش زد.

 - الیه قربون دل شکستت برم خواهر 

 کوچولو. میدونم چی یم کیسر عزیز دلم.

ون کشید و  خودش را از آغوش او بی 



 رسش را باال گرفت.

. من  - نیم دوبز چون جای من نیستر

 مجبور شدم همه یم گن در حق عیل

 .ظلم کردم اما عیل االن راحت تره

س نیست و  حداقل شب و روز تو اسیر

ده. دیگه از اونگوشه ای کز نکر   

ز رضا که  فریادهای وحشت انگی 

ی  چهارستون بدنش و یم لرزوند خیی

 نیست. دیگه هر روز با یه مادر بی 

 حوصله و عصتی طرف نیست. دیگه

 شاهد مواد کشیدن باباش نیست. درسته

 خ یل ی روزا منو نداره اما کنار مادر

 بزرگش حداقل آرامش داره. فریبا بودن



 ما دو نفر کنار هم یعتز نابودی مطلق

 عیل.

 دستر به صورت سحر کشید و

 نوازشگونه اشک هایش را پاک کرد.

 - من حق و به تو میدم اگه االنم

ایصز کردم به طالقت نبود به نحوه  اعیر

 ی برخوردت با مهمون بود.

 بزند اما صدای زنگ
ز
 خواست حرف

 گوشر لب هایش را بست و نگاهش را

گوشر که در مقابل آینهروی صفحه ی    

 بود کشاند.

 با دیدن نام حمید متعجب شد بعد چند

ی حال دیدن شماره اش  روز بی خیی



ت آور بود. گوبی رسنوشت با  واقعا حی 

ز را  او بازیش گرفته بود یکبار همه چی 

 باهم از او یم گرفت و روز دیگر تمام

 دلخوشر هایش را یکجا به او هدیه یم

 داد.

بدی؟نیم خوای جواب  - 

 با صدای فریبا به خود آمد و نگاهش را

 به او داد و گفت :

 -نه حوصله ندارم.

 دروغ گفت و در دل آرزو کرد که فریبا

 هر چه رسیعیر برود و او را تنها

 بگذارد. واقعا در این لحظه به آرامش

ز دیگر نیاز  از هر چی 
 کالم حمید بیشیر



م داشت...  میی

 نگایه دوباره به صفحه ی گوشر 

نداخت. کالفه و بی حوصله چشم ا

 دوخت

 که روی آن خودنمابی 
 به پیام نا موفقر

 یم کرد.

 -آشنا بود؟!

 رسی به عالمت نه تکان داد. حال خوبی 

 برای سوال و جواب نداشت. به پشتر 

 صندیل تکیه داد و دستانش را پشت

گردنش قفل کرد. چه ساده باور کرده 

 بود

ز خوب پیش یم رود و مشکیل  همه چی 



ز دیر زنگ زدن حمید  نیست. اما همی 

ز بود.  خودش گویای همه چی 

 فریبا قدیم عقب گذاشت و گفت:

؟!  بزبز
ز
 -نیم خوای حرف

 سحر بی حوصله تر از قبل گفت:

حوصله ندارم. باشه برای یه وقت .

 -دیگه

 نگایه به صورت به اخم نشسته ی سحر

ز   انداخت. رسی تکان داد و بدون گفیر

.  از اتاق خارج 
ز
شدحرف  

ز فریبا، نگاهش دوباره به سمت  با رفیر

 گوشر چرخید. دستش را بلند کرد و آن

ز برداشت. دلش هم  را از روی می 



 صحبتر با او را یم خواست هر چند

 کوتاه و نا امید کننده، دستش را روی

 یآ کون تماس گذاشت اما پشیمان گوشر 

ز نهاد.  را دوباره روی می 

 هوای اتاق برایش خفه بود از جایش

ز به تراس خنک  برخاست و قصد رفیر

 خانه را کرد تا رها شود از همه ی یا ن

 افکار آزار دهنده. اما هنوز قدم از قدم

 برنداشته بود که صدای زنگ موبایلش

 بلند شد. برگشت و موبایل را در دست

گرفت. شماره ی آشنای افتاده بر 

 صفحه

 .بی اختیار لبخند را بر لبانش آورد



رد. سینه ای صاف کردگوشر را باال ب  

 تا لرزش صدایش مشخص نشود.

 -الو!

 صدای گرم و با محبت حمید از پشت

 خط دلش را زیر و رو کرد.

؟!  -سالم خوبی

 نفسش را داخل گوشر رها کرد و گفت:

؟  -خوبم شما خوبی

 -خوبم. یم شه باهات حرف بزنم.

نحوه ی صحبت حمید بی اختیار 

 نگرانش

 کرد. خودش را پشت پنجره رساند پرده

ون چشم دوخت.  را کنار زد و به بی 



 با یا نکه حدسش سخت نبود اما پرسید.

! ؟  - درباره ی چی

 هم یم تونه
 

ی مهمیر از دلتنگ ز  - چی 

 باشه؟

 کالفه دستر داخل موهایش فرو برد.

 یا خیی دیگه ای هم هست.
 

 -فقط دلتنگ

 حمید پشت خط مکث کوتایه کرد و

: تگف  

ای خوبی  ی نباش خیی  - دنبال هیچ خیی

 من 
 

ندارم. االنم فقط این حس دلتنگ

 بود

 که باعث شد بهت زنگ بزنم.

ون داد و با  نفس خسته اش را با صدا بی 



 صدابی که ضعیف شده بود گفت:

 -یعتز چی حمید؟!

س زنگ نزدم برات  - سحرهیجی نیی

 خیی از مخالفت خانوادم بدم. زنگ زدم

زن اگه اینا نا امیدم یمبگم برام حرف ب  

ز تو امیدوارم کن به آینده. نزار  کیز

 رفیقم بشه، بزار کنارت بمونم تا
 

 دلتنگ

 بقیه به عشق ما بی بردن و فهمیدن
 وقتر

 مخالفت هیچ سودی نداره سحر کنارم

 بمون نزار مخالفت اینا کنار دوری تو،

 تموم زندگیمو نابود کنه.

 حمید حرف از مخالفت خانواده زد و

 سحر تا آخر قضیه را خواند. پلک بست



 .تا تصویر حمید را در ذهنش ترسیم کند

 همان نگاه مهربان و لبخندی که چهره ی

 مردانه اش را زیبا یم کرد.

 آب دهانش را از میان بغض نشسته

ز فرستاد و گفت:  برگلویش پایی 

 -من باید چکار کنم؟!

 حمید جواب داد.

 - فقط کنارم بمون، من همه ی سعیمو 

یط که تو  یم کنم راضیشون کنم به رسر

 کنارم باشر .

 پرده را انداخت. به سمت صندیل رفت و

 نشست. صدای لرزانش را رها کرد.

 -یم مونم.



 با لحتز که سحر عاشقش بود نامش را

 بر زبان آورد.

 -سحر.

 قطره ای اشک از گوشه ی چشمانش

 چکید.

 -بله.

 -یم دوبز عاشقتم یا نه.

ش را همزمان دراشک و لبخند صورت  

 بر گرفت.

ه دیگر قطع کنم.  -بهیر

 - از االن تا آخر دنیا هم که شده عاشقت

 یم مونم و یه روز از خجالت این همه

 فرار کردنات در میام. خوایه دید. فعال



 بدرود عشق من.

ز آورد و دستان لرزانش را  گوشر را پایی 

روی دسته های صندیل گذاشت. دلش 

 از

 مخالفت خانواده ی حمید گرفت. قرار

 بود تا یک و کجا تاوان اشتباه گذشته اش

 را پس بدهد؟! گذشته ای که هنوز سایه

 ی شومش بر رس زندگیش بود...

ز به محیط ز بار بود که برای برگشیر  اولی 

 کارش بی تاب بود تمام ایام عید به

 گذشته بود
 

 و بی حوصله یک
 

 .دلتنگ

میده بودند اومخصوصا که حاال همه فه  

 خواهان کیس است که یکبار طعم



 ازدواج را چشیده و برای آنها حکم میوه

ز را کنار  ی ممنوعه را داشت. ماشی 

 .خانه رضا پارک کرد و از آن پیاده شد

ون آورد و شماره ی  موبایلش را بی 

 رضا را گرفت.

 -جانم.

 -سالم نیم خوای بیای. دیر شد.

 -اومدم چند لحظه صیی کن.

: حوصله گفتبی   

 -امیدوارم چند ساعت نشه.

بز . ز  -بابا اومدم دیگه چقدر غر می 

 گوشر را قطع کرد و به داخل جیبش

ز تکیه داد و منتظر  فرستاد. به ماشی 



 برادرش که قرار بود در این سفر

 همراهش باشد، ماند.

 -بزن بریم داداش.

ز فاصله گرفت و دست دراز  از ماشی 

 کرد به سمت رضا و گفت:

؟سالم خ وبی - 

د.  -رضا دستش را محکم فرسر

 - خوبم فدات. خودت پشت فرمون یم

 شیتز یا بشینم.

 در سمت راننده را باز کرد و گفت:

 - تا به جابی خودم یم شینم خسته شدم

 زحمت رسوندن ما باتو.

 رضا رسی تکان داد و به سمت دیگر



ز رفت.  ماشی 

ز که به حرکت درآمد. رضا شیشه  ماشی 

ز کشید و گفت:  را پایی 

ا؟!  -چه خیی

 از گوشه ی چشم نگایه به رضا

 انداخت.

 -خیی تازه ندارم.

 لبخندی زد.

 -ویل فکر کنم یکم خوشحایل.

 رسش را برای لحظه ای کوتاه به سمت

 رضا چرخاند و با تعجب پرسید.

 -چطور مگه؟!

 لبخند روی لبانش کش آمد.



 -خب دیدن یا رو از این حرفا.

: ه روبه رو داد و گفتنگاهش را ب  

دلت خوشه ها حاال خوبه دیدی مامان 

 - و 

 مهناز چی کردن. اونم از عیل که از راه

 دور داره برای یآ نده ی من نقشه یم

 کشه.

 رسش را به سمت حمید متمایل کرد.

 -دوست دارم ببینمش.

 -یک رو؟!

 پوزخندی زد و گفت:

 - بابا طاهر عریان و آخه وصف

اشعارش و شنیده بودم گفتم بیام 



 خودشم

 ببینم.

 مکتی کرد و ادامه داد.

 -کال تو باغ نیستیا؟

 حمید خنده ای کرد و گفت:

 -ببیتز که چی بشه.

 کمرش را صاف و خودش را روی

 صندیل جابجا کرد.

 نظر من مثل بقیه نیست اصال هم حس

- 

 بدی نسبت به این ازدواج ندارم اما اول

یک هست؟ چی هست؟باید ببینم طرف    

 اگه هیچ مشکیل نداشت میام طرفتو و به



 نفع تو بازی یم کنم.

د دلش به  دو دستش را روی فرمان فرسر

ز بود  حمایت رضا قرص شد. مطمی 

 رضا بی برو برگرد او را تایید خواهد

د به جاده ای که  کرد. لبخند زد و دل سیی

 انتهایش او را به سحر یم رساند...

عد ایام عید، برایشروز اول دانشگاه ب  

 سخت و طاقت فرسا بود. جزوه را داخل

 کیفش فرو کرد و از جا برخاست. کالس

 برعکس همیشه خلوت بود حتر از الهام

ی نبود، گوبی   و طاهره هم خیی

 تعطیالت برای بعضز ها هنوز تموم

 نشده بود. بی توجه به بقیه همکالش ها



 از کالس خارج شد. پله ها را با رسعت

ز  رفت، واز محیط دانشگاه خارج پایی   

شد.هنوز چند قدیم از دانشگاه دور 

 نشده

 بود که با صدای یگ از پرسهای

 دانشگاه ایستاد.

 -ببخشید خانوم صداقت.

ز پاسخ  به عقب برگشت و رسد و سنگی 

 داد:

 -بله!

ه ی چشمان سحر شد و  نگاه پرس خی 

 گفت:

 -- یم تونم جزوه ی بهداشت روابز شما 



 رو داشته باشم. جزوم تکمیل نیست و

 یم ترسم آخر ترم با مشکل مواجه بشم.

 بدون نگاه کردن مستقیم به او رسی به

 عالمت مخالفت تکان داد.

 - نه، متاسفانه همراهم نیست شما هم

ید فکر ه از یگ دیگه جزوه بگی 
 بهیر

 نیم کنم جزوه من به درد شما بخوره.

 لبخندی زد.

. شما بدرد من یم اتفاقا فقط جزوه 

 -خوره

 خ یل ی زود منظورش را متوجه شد

 چشمانش را ریز کرد و با اخم گفت:

 -جزوه ی من ناقصه آقا.



 قدیم نزدیکیر آمد.

 - حاال چرا ناراحت یم شید من که

 حرف بدی نزدم.

خواست جوابی بدهد که با شنیدن 

 صدای

 آشنابی چرخید و از دیدن دو چشم

شد بهت عصبابز که به او نزدیک یم  

 زده سکوت کرد.

 - مثل اینکه متوجه نیم شر اصال خانوم

صداقت دوست ندارن به شما جزوه .

 بدند

 نگاه هر دو مرد در هم گره خورد.

 -شما؟!



 درست کنار سحر که گیج و گنگ به او

 نگاه یم کرد ایستاد لبخندی به روی

 سحر زد و گفت:

 -همرسشون و شما؟!

 پرس که با شنیدن نام همرس شوکه شده

 بود. نگایه گذرا به سحر انداخت.

 - همکالش شون هستم. نیم دونستم

 خانوم صداقت همرس دارن.

 با لحن مسخره ای پاسخ داد.

 - ببخشید از امروز یم گم تو کل

ز حاال امر دیگه ای  دانشگاه اعالم کیز

 ندارید؟

ز انداخت و با عذر خوایه  رسش را پایی 



. آنها فاصله گرفت از   

ز پرس به خودش آمد واقعا برایش  با رفیر

 دیدن حمید آن وقت روز و آنجا قابل

 باور نبود. لب پاییتز اش را کامال به

 دندان گرفت و با صدابی آهسته سالم

 کرد.

 حمید اخم هایش را باز کرد و با آرامش

 گفت:

؟ یا ن پرسه ی احمق  - سالم خانوم خوبی

 نزاشت بعد این همه د
 

وری و دلتنگ  

 لحظه ی دیدارمون قشنگ تر باشه.

د.  دسته ی کیفش را محکم فرسر

ه از اینجا بریم.  -بهیر



 با ابروبی باال رفته نگاهش کرد.

 - اتفاقا دلم یم خواد کل دانشگاه ما رو 

ز تا دیگه کیس جرات نکنه  باهم ببییز

 مزاحمت ایجاد کنه.

 رسی    ع جواب داد.

 - جوری حرف یم زنید که انگار هیچ

ز   مشکیل سد راه ما نیست و همه چی 

ز ما  تا بی 
ه بدوبز  خوب و خوش. بهیر

ی رسیم نشده دوست ندارم اسمم ز  چی 

 روی زبونا بیفته.

 رس تا پای سحر را از نظر گذراند

 نزدیک تر شد صورتش را مقابل

ه به چشمان  صورت سحر گرفت و خی 



 او خ یل ی جدی گفت:

ه بدوبز منم دوست ندارم  - و تو هم بهیر

 تا قبل رسیم شدن نسبتمون هر روز

 یگ مزاحمت بشه.

ز اشاره  به دنبال حرفش با دست به ماشی 

 کرد و خودش به راه افتاد. سحر برای

ز تردید داشت نگایه به اطراف  رفیر

 انداخت خدا را شکر کرد که فقط دو سه

 تا از بچه ها آنها را باهم دیده بودند. در

وع به رسزنش پرسک مزاحم  دل رسر

د. اگه او بی خودی وقتش را نیمکر   

گرفت تا قبل آمدن حمید از محیط 

 اطراف



 دانشگاه دور یم شد. هنوز در گی  و دار

ز بود که صدای حمید ز و نرفیر  رفیر

 نگاهش را به سمت او هدایت کرد.

 - تا بقیه ی همکالش هات ما رو باهم

 ندیدن بیا سوار شو.

 رسی تکان داد و برای اینکه بیشیر جلب

. جه نکند به سمت حمید رفتتو   

 حمید دستش را داخل جیبش برد و

ون آورد. نگاهش را به  سوییچش را بی 

ای سحر داد و گفت:  چشمان گی 

ه سوار شر .  -بهیر

ز را به تندی دور زد د و ماشی   .لب فرسر

 .در را باز کرد و روی صندیل نشست



حمید هم خ یل ی رسی    ع سوار شد. 

 سوئیچ

 فرمانرا که چرخاند با زدن تک ب
ر
وف  

 را چرخاند و به راه افتاد.

 صدای آرام سحر سکوت را شکست.

.  - چرا گفتر همرس متز 

 رس چرخاند و کوتاه نگاهش کرد. لبخند

 به لب آورد و گفت:
 

 کمرنگ

ز زودی ها بیسر .  -خب قراره به همی 

 نگاهش را به نیم رخ جذاب او داد و

 گفت:

 - نباید یا ن حرف و یم زدید. از فردا دید 

 همه نسبت به من عوض یم شه.



 سکوت کرد و چشم به او دوخت. چطور

 یم توانست برای حمید از نگرابز هایش

 بگوید. از پریشابز لحظه ای که برود و

 او بماند و نایم که رویش نهاده شده بود.

ز را به کنار  حمید چند خیابان باالتر ماشی 

 کشید و پارک کرد. سحر نگایه به

 اطراف انداخت و گفت:

 -چرا وایسادی؟

 حمید با گره ای که به جان ابروهایش

 افتاده بود به سمت او چرخید و گفت:

 - من تموم سعیمو دارم یم کنم این

ه. حتر شده تا آخر  ازدواج صورت بگی 

 عمر تنها بمونم فقط خواهش یم کنم



 از نشدن نزن. این موج
ز
 دیگه حرف

 منقز که میدی ناخودآگاه رو رسنوشتمون

ز   بدون تو روتاثی  می 
 

اره. من زندیک  

نیم خوام پس فقط به بودن من و 

 خودت

 کنار هم فکر کن تموم افکار منقز رو هم

ز جا بریز دور.  همی 

 سحر نفیس عمیق کشید و رس و نگاهش

 آرام به طرف حمید چرخید. لبخندی نه

 چندان پر رنگ زد و گفت:

 
 

 - امیدوارم همون طور که تو یم یک

 پیش بره.

 حمید چشم بست و بو کشید.



بز دوست ز  - چقدر بوی عطری و که می 

ین آدمو یاد شکالت یم  دارم گرم و شی 

 اندازه.

 که شنید پلک
ز
 سحر جا خورده از حرف

 .زد و کیم خودش را به سمت در کشید

باورش نیم شد حمید هم از بوییدن 

 عطر

 او حس خوبی داشته باشد. این حس را

رسش رافقط برای خودش یم خواست.   

ه به  باال برد گوشه ی لبش را گزید و خی 

 او گفت:

ه بریم.  -بهیر

 دست راستش را کیم باال برد وگفت:



یم. فقط اول باید از این مغازه  - باشه می 

یم.  یه خرید کنیم بعد هر جا گفتر می 

ون انداخت و گفت:  سحر نگایه به بی 

 -کدوم مغازه؟!

 -پیاده شو یم فهیم.

 گرفت. روبه سحر پیاده شد. نفیس

 رویش

 چندین مغازه بود. بی توجه به آنها

ز را  نگاهش را داد به حمید که در ماشی 

بست و با قدم های نسبتا تندی به 

 سمت

 او یم آمد.

ز را دور زد و گفت:  حمید ماشی 



 -بریم.

 .هر دو از روی پل کوچگ عبور کردند

چند قدم بیشیر برنداشته بودند که 

 حمید

ین نقره فروشر یا ستاد و مقابل وییر  

 خطاب به سحر گفت:

ه بریم  - یا نم همون مغازه که گفتم بهیر

 داخل.

 قدیم عقب رفت و راه را برای ورود

 سحر باز کرد.

 سحر جلو رفت و به همراه حمید داخل

 مغازه شد.

 مرد فروشنده با خوش روبی سالیم داد



 و گفت:

 -در خدمتم بفرمایید.

یک ست حلقه یم خوام لطفا نقره .

 -باشه

 سحر شوکه زمزمه کرد.

 -حلقه ی ست چرا؟!

حمید لبخندی به چهره ی جا خورده ی 

 او

 زد وآرام گفت:

 - واسه ی یا نکه از فردا برای همه عیان

 باشه که تو خط قرمز داری و نباید بهت

 نزدیک بشن.

 سحر بهت زده دستش روی مقنعه اش



را جلوتر یم رفت و همانطور که آن  

 کشید گفت:

 -خواهش یم کنم تمومش کن.

 حمید بی توجه به حرف او رسش را به

 سمت فروشنده چرخاند و گفت:

ت باشه.  -لطفا اسیی

ین ست ساده  مرد فروشنده از داخل وییر

 و زیبابی را مقابلشان گذاشت و گفت:

 - یا ن یگ از پر فروش ترین کارهام تو 

 یا ن هفته بوده .

قه ها را در دست گرفت حلقهیگ از حل  

ز ریز  ی ساده ای که فقط با چند نگی 

 زینت داده شده بود. لبخندی از رس



 رضایت زد و گفت:

ز خوبه.  -همی 

 بعد نگایه به سحر انداخت.

 -چطوره یم پسندی؟

 سحر اخیم کرد و گفت:

 نداره.
ر
 -برای من فرف

 چشمگ به او زد وگفت:

 چون یم دوبز موقتیه و چند وقت دیگه

- 

 طالش جایگزین یا ن یم شه.

 سحر که اصال منظورش این نبود

 چشمانش گرد شد.

؟
 

 -چی یم یک



 رسش را کیم نزدیک کرد.

 - خواهش یم کنم آبرو ریزی نکن بیا 

. ز  اندازه است دستت کن ببی   

 بزند که نگاه مشتاق 
ز
خواست حرف

 حمید

د و در  او را مجبور کرد حلقه را بگی 

زه اش بوددست بی اندازد. دقیق اندا . 

 حس خوبی بر وجودش ریشه دواند حس

، به خودش که نیم توانست ز  تعلق داشیر

 دروغ بگوید آن لحظه رس خوش بود از

 بودن کنار مردی که خواهانش بود و رس

 سختانه برای داشتنش تالش یم کرد.چند

ی شد که درون ه به انگشیر  ثانیه خی 



 دستش جا خوش کرده بود و در دل آرزو

ز کرد که ای   ز به همی  کاش همه چی   

د...  و زیبابی صورت گی 
 

 سادیک

 -یم پسندی؟!

 نگاهش را از انگشیر گرفت و به نگاه

 مردی گره زد که عشق را خییل ساده

 تقدیمش کرده بود. رسی به عالمت تایید

 بزند. آب
ز
 تکان داد. نیم توانست حرف

ز داد تا بغض جا  دهانش را به سختر پایی 

 .خوش کرده در گلویش مهار نشود

 نگایه دوباره به انگشیر انداخت و از

د و بعد ون آورد. لب فرسر  انگشتش بی 

 مکتی گفت:



 -بفرما.

 حمید لبخندی زد انگشیر را گرفت و

 روبه مرد فروشنده گفت:

ز شد فقط برای من یک سایز   - همی 

 بزرگیر لطف کنید.

 -به روی چشم.

جه بهتمام مدت خرید لب بست وبی تو   

 زمان و مکان چشم دوخت به مردی که

 هر روز بیشیر عاشقش یم شد. بی توجه

به صحبت های حمید و مرد فروشنده 

 در

 فکر فرو رفت و اصال نفهمید یک

 کارشان تمام شد که حمید صدایش زد و



 گفت:

 -بریم؟!

 بی صدا رسی تکان داد و به همراه او از

ز قطره ی  مغازه خارج شد. با افتادن اولی 

 باران بر صورتش رسش را باال گرفت

 و به آسمان ابری نگاه کرد و بی مقدمه

 گفت:

 -داره بارون میاد.

 حمید لبخند مردانه ای به لب آورد.

ه تا خیس نشدی بریم داخل  - آره بهیر

ز .  ماشی 

ای او  نگاهش را به چشمان گرم و گی 

 داد و آرام زمزمه کرد.



 -بریم.

ز حمید پرسید:  با حرکت ماشی 

 -وقت داری یه رس به کافه چوبی بریم؟!

 از گوشه ی چشم به او نگاه کرد. دلش

ز نه امروزشان را خراب  نیامد با گفیر

 کند. نگاهش را دوباره به روبه رو داد و

 گفت:

 -اگه ازم دعوت کنید شاید قبول کنم.

 خنده ی بلندی کرد و گفت:

 - یم تونم شما رو به یه فنجون قهوه

 دعوت کنم بانو؟!

سمت حمید چرخید ابروبی باال به  

 انداخت و پشت چشیم نازک کرد.



.  - بله

 چشمک ریزی زد و گفت:

 - خوشم اومد ناز کردنم بلدی، پس پیش

 به سوی کافه چوبی .

ز پیاده شدند و به طرف کافه  از ماشی 

 رفتند. کنار در کافه که رسید یا ستاد و

 نگایه به در چوبی پیش رویش انداخت

: گفت  و خطاب به حمید   

 -یا نجا عجیب حالمو خوب یم کنه .

 کنار سحر ایستاد و گفت:

 حال من فقط کنار تو خوب میشه. حاال 

- 

 هر جای دنیا که باشه.



 نگاهش به سمت او چرخید. و با لبخند

 مهربانش مواجه شد. واقعا بلد بود چه

 بگوید تا حالش را زیر رو کند.

ی داخل داریم خیس یم شیم.  -نمی 

 سحرقدیم جلو گذاشت و با باز کردن در

 کافه آرام وارد شد. چشم بست و بو

 .کشید، بوی قهوه مشامش را نوازش کرد

 واقعا حالش خوب بود.

ه امروز تغیی  مکان بدیم. وجای
 - بهیر

 دیگه ای بشینیم

ز آن  سحر رس چرخاند و به چند می 

 طرف تر، که کنار پنجره ی شیشه ای

: گفتکافه بود نگاه کرد و    



 - اونجا خوبه یم تونیم بارش بارونم

 ببینیم.

 حمید رد نگاه سحر را گرفت و به سمت

ی که او اشاره کرده بود رفت ز  .همان می 

 صندیل را عقب کشید و آرام گفت:

 -بفرمایید بانو.

 روی صندیل نشست و به حمید که در

ز بود نگاه کرد.  حال نشسیر

 -ممنونم.

 که شنیده بود 
ز
به دوجا خورده از حرف  

ه شد. ز رنگ روبه رویش خی   گوی سیی

؟  -بابت چی

 لبخند زد و نگاهش را از پشت شیشه به



 قطره های باران که آرام آرام روی

ز فرو یم افتادن داد.  زمی 

 که برام یم
 

 - بخاطر لحظه های قشنگ

 سازی.

 لبخند زد عمیق و مردانه.

 -خوشحالم از اینکه با من حالت خوبه.

حمید داد و براینگاهش را دوباره به   

 عوض کردن بحث گفت:

ه زودتر سفارش و بدید باید زودتر   - بهیر

 برگردم خونه.

 حمید در جایش تکابز خورد و اشاره ای

 به مرد جوان پشت پیش خوان کرد.

 جوان جلو آمد. به سالم او رسی تکان



 داد و برخالف همیشه دو قهوه سفارش

 داد. جوان که رفت گفت:

 - امروز یم خوام با بقیه روزها متفاوت

 باشه.

 سحر دستانش را در هم گره زد و

 پرسید.

 -چرا؟!

ز گذاشت و خودش  دستانش را روی می 

 را جلو کشید:

 -چون قراره یه اتفاق قشنگ بیفته.

 سحر متعجب نگاهش کرد.

؟
ر
 -چه اتفاف

ز فنجان ها  با آمدن مرد جوان و گذاشیر



: ، تشکر آرایم کرد و  ز گفت  روی می   

 -بهت میگم.

 دستانش دور فنجان حلقه شد.

 -خب بگو دیگه.

 لبخندی زد و قاب کوچک مخمیل شکل

ز گذاشت.  را روی می 

 - امروز یم خوام قبل رسیم شدن

 نسبتمون، خودم این انگشیر و به عنوان

 نشان دستت کنم.

 سحر بهت زده نگاهش کرد.

 -منظورت چیه؟!

 انگشیر را از داخل جعبه خارج کرد و

 گفت:



 -دستت و بمن بده.

 نگاه از حمید گرفت.

 -بده خودم دستم یم کنم.

 با شیطنت گفت:

 - اگه یم خواستم خودت دستت کتز که

 تو مغازه اینکار و کرده بودی. لطفش به

 یا نه خودم دستت کنم .

 توان انجامش را نداشت. لمس دستانش

 از طرف یه نامحرم برایش قابل قبول

 نبود. رسی تکان داد.

.  - با من بازی نکن

 صورتش را جلو آورد.

 - یعتز نیم خوای اجازه بدی خودم این



 انگشیر و دستت کنم.

 قاطع جواب داد.

 -نه.

 عمیق به سحر چشم دوخت.

 -هنوز بهم اعتماد نداری؟!

 به او اعتماد داشت خ یل ی بیشیر از هر

 کس دیگری اما نیم خواست فردا روزی

نشاگر حمیدی نبود پیش دل و وجدا  

منده باشد.  رسر

 -بحث اعتماد نیست.

 -پس دستت و بمن بده.

ه به مرد روبه رویش شد  .چند ثانیه خی 

ی در وجودش همچون ز  عاشقش بود. چی 



 .آهن ربا دلش را جذب خودش کرده بود

ز گذاشت  .بی اختیار دستش را روی می 

 هنوز تردید داشت.

 حمید با ابروهای باال رفته پرسید.

 -یا ن یعتز اجازه صادر شد؟ !

ه شد به تیله های  سکوت کرد و خی 

 مشگ چشمابز که آن لحظه عجیب

 آرامش بخش بود.

انگشتان حمید که به دستانش خورد 

 پلک

 بست دیگر طاقت دیدن آن مشگ ها را

 نداشت. تمام وجودش گر گرفت گوبی 

 درون آتش بود.



 -خواهش یم کنم نگام کن.

ن حمید رویچشم گشود هنوز انگشتا  

 دستش بود.آب دهانش را بلعید و با

 صدابی لرزان گفت:

 -خب چرا معطیل؟!

 انگشیر را در دستش
ز
 حمید بدون حرف

 انداخت. نگایه به دست ظریف سحر

 انداخت و بعد مکث کوتایه نگاهش را

 به سمت چشمانش کشید.

 -چقدر به دستات میاد.

ز   سحررسی    ع دستش را پس کشید تا همی 

.  بودجا هم برای
ز
ش کاف  

 -ممنونم.



 نگایه به دست خایل اش انداخت

 انگشتانش را مشت کرد و دستش را

ز آورد.  پایی 

 - حس خوبی داشت اما برای تو عذاب

 آور بود. درسته؟!

 رسش را کج کرد، چرا این مرد با همه

 ی هوشش بی به حال خراب او نیم برد.

 -نیم خوام جلب توجه کنیم.

 خنده ای رس داد.

 - یا ن انگشیر ست بود یعتز یگ دیگه

 مونده.

 از تصور اینکه بخواهد دستان مردانه ی

د بدنش یخ کرد و چشمان گرد  او را بگی 



 شده اش را به حمید داد.

 - من اینکار رو نیم کنم تحت هیچ

اییط.  رسر

 عقب کشید و به صندیل تکیه داد.

س همون یکبار رسخ و سفید شدنت  - نیر

 بود.
ز
 کاف

را میان انگشتانش انداخت و با انگشیر   

 لحن مالییم گفت:

قول بده تا وقتر یدونه طالییش و 

 - دستت

نداختم همیشه جاش رو انگشتت 

 محفوظ

 باشه.



وع به بازی با  نفس عمیقر کشید و رسر

 انگشیر کرد واقعا آن لحظه را یم

 توانست ببیند، راه سختر در پیش رو

 داشت اما برای یا نکه خیال مرد روبه

 رویش را راحت کند، گفت:

 -قول یم دم.

 - ممنون، دیگه دلم نیم خواد کیس حتر 

 به بهانه ی جزوه بهت نزدیک بشه.

 جرعه ای ازقهوه را نوشید رسد شده بود

 ومجبور شد سفارش دو قهوه ی دیگر

 بدهد...

ه دیگه بریم. دیرم شد. ممنون  - بهیر

ز .  بخاطر همه چی 



 از جا که برخاست. حمید صندیل اش را

 عقب کشید و روبه رویش یا ستاد.

 -قابل شما رو نداشت خانومم.

 شاپ خارج
ز
 هر دو کنار هم از کاف

ز   شدند. باران شدیدتر شده بود. تا ماشی 

 فاصله ی کیم داشتند به رسعت سوار

 شدند. سحر دستر به صورتش کشید و

 گفت:

 - خیس با اینکه دو قدم بود اما حسابی 

 شدیم.

 حمید لبخندی زد.

 -جالبه.

 رسش را به طرف حمید چرخ داد.



 -چی ؟!

ای دیگه نگران  - یا نکه مثل همه ی دخیر

؟  پاک شدن آرایشت نیستر

 سحر پشت چشیم نازک کرد و ابروبی 

 باال انداخت.

زیر باران  - مگه تا حاال با چندتا دخیر

؟!  رفتر

خنده ی بلند حمید نگاه سحر را به 

 سمت

 خود کشید.

ز خنده داری گفتم.  -چی 

 خنده اش را جمع کرد و گفت:

 - فکر کنم دیگه دلت نرم نرم شده. آخه



 حسادت فقط مخصوص زنای عاشقه.

ون داد و رسچرخاند  نفسش را با صدا بی 

ون نگاه کرد.  و به بی 

. 
 

ی نیم یک ز  -چرا چی 

 بدون یا نکه مسی  نگاهش را تغیی  دهد

 گفت:

ی بگم اشتباه برداشت ز  - یم ترسم چی 

 کنید.

 اگه من بهت
 

 - یعتز االن یم خوای بگ

 بگم دوتا دوست دخیر دیگه دارم ناراحت

؟!  نیم شر

 رس چرخاند. بی حرف و با مکث،

 طوالبز نگاهش کرد. دلش به درد آمده



 بود حتر تصور آنچه که حمید بر زبان

 راند، برایش زجر آور بود. او در کنار

گر، محال ممکن بود بتواند کس دی

 طاقت

 بیاورد. سکوتش که طوالبز شد حمید با

 قیافه ی متحی  پرسید:

؟
 

ی شد چرا هیجی نیم یک ز  -چی 

سحر اخیم به پیشابز آورد و قاطع  :

 گفت

 - دیگه پیش من از این حرف ها نزن

 حتر به شوچز .

 بی به جدیت
ه به سحر وقتر  حمید خی 

 کالمش برد با لحتز مالیم گفت:



 - حر برام عزیزی اونقدر که بودنتس

 بهم آرامش میده، اونقدر که حتر نیم

 تونم به کیس جز تو فکر کنم. حاال هم

 اون اخمای خوشگلت و باز کن. دوست

 ندارم با دلخوری از هم جدا بشیم.

 سحر بی توجه به او همچنان اخم کرده

 بود.

ی ز  - باز کن اون گره و یم خوام یه چی 

 بگم که بخاطرش اومده بودم رساغت،

 اما با دیدن اون پرسک مزاحم همه چی 

 یادم رفت.

 هنوز دلخور بود اما فهمیدن موضوغ

 که باعث شده بود حمید بی خیی به



 دیدنش بیاید، گره ابروانش را باز کرد و

 در حایل که تمام سعیش را یم کرد تا

 کنجکاویش مشهود نباشد گفت:

 -چه موضوغ؟!

: لبخند دندان نمابی زد حمید   

 -یه لبخندم مهمونمون کتز دیگه حله.

 از شیطنت حمید ناخودآگاه لبخند روی

 لبانش نشست.

ز واسه یه کلمه حرف چقدر   - حاال ببی 

 منو اذیت یم کنید.

حمید کیم به سمتش متمایل شد و  :

 گفت

 -برادرم باهام اومده همدان.



 حرف چندان مهیم به نظر نرسید. شانه

.   انداختای باال 

 -به سالمتر خوش اومدن.

 - ازم خواسته قراری بذارم تا همدیگر و 

 ببینید.

 از حرفش جا خورد. تصور شنیدن یا ن

 حرف را نداشت گیج و ناباور چشم به او

 دوخت.

 -چرا یم خواد منو ببینه؟

 بادی به غب غب انداخت و گفت:

 - خب قراره زن داداشش بیسر دلیل از 

 یا ن مهمیر  .

 -تو که گفتر هنوز موافقت نکردن.



 -همه بجز این برادرم.

بقیه ی راه در سکوت گذشت و تمام 

 فکر

 سحر درگی  دیداری شد که نیم دانست

 چه عواقتی در پیش رو دارد.

 روی تخت دراز کشید. دستر داخل

ه  موهای نا مرتب عیل فرو کرد و خی 

 به چهره ی غرق در آرامشش شد. از

ز  روزی که آب پایک را  روی دست مهی   

ی از رضا و  ریخته بود، دیگر خیی

 مزاحمت هایش نبود. نفس عمیقر کشید

 داشت روی خوشش را
 

 کم کم زندیک

 نشان یم داد. به پشت دراز کشید و تمام



 اتفاقات روز را دوباره مرور کرد. حس

 خوبی در رگ هایش جریان یافت. حیس

 که سال ها قبل یکبار تجربه کرده اما به

ده بود و حال با آمدن حمیدثمر نرسی  

 آرامش گم شده اش را دوباره پیدا کرده

ی را داشت که  بود. حس پرنده ی اسی 

بعد مدت ها درهای قفس برویش باز 

 شده

وآسمان برایش آغوش گشوده بود. 

 خسته

 از آن همه فکر و خیال بلند شد و لبه ی

 تخت نشست. چند دقیقه ای را به همان

ه به جلو پایش  ماند و در آخرحال خی   



ز رفت گوشر   از جا بلند شد به سمت می 

 اش را برداشت و بی توجه به دیر وقت

 "بودن زمان پیایم برای حمید فرستاد

 بیداری؟"

 گوشر در دست منتظر پاسخ ماند.

ه ی تلفنش نگاه مشتاقش را  صدای وییی

 به سمت گوشر کشید. دیدن نایم که

 روی صفحه نقش گرفته بود بی اختیار

را لرزاند. تلفن را باال برد و کناردلش   

 گوشش برد.

ز حمید با مکث میان  صدای گرم و دلنشی 

 گوشش نشست.

؟ ی شده سحر خوبی
ز  -چی 



 دل نگرابز حمید لبخند را روی لبانش

آورد. قصد داشت به حسش پرو بال 

 بدهد

 دیگر بس بود هر چه سکوت کرده و

 سیع در خفه کردن احساسش داشت.

 شبانه بزاره آره خوبم.
 

 -اگه دلتنگ

 حمید مکتی کرد و پرسید.

 -دلتنگ چی ؟!

 روی صندیل نشست.

؟  - حمید قول میدی همیشه کنارم بموبز

دلم خ یل ی وقته بی مهری دیده خ یل ی 

 وقته

به  با چوب بی عدالتر دیگران ضز



 خورده اما تو همیشه مهربون بمان.

 آرام و پر از احساس صدایش زد.

 -سحر.

 -جان سحر.

ارم غم به ز  - تا آخرش کنارتم. دیگه نمی 

 دلت رس بزنه. تا زمابز که زنده ام رست

 باال باشه عشق من.

 نفس راحتر کشید.

 -دوستت دارم.

،  - وای سحر داری دیوونم یم کتز دخیر

 کاری نکن این وقت شب بشم شبگرد و

 بیام رساغت.

 عمیق خندید.



 - پس برو بخواب، من مرد شبگرد 

. ت ندارمدوس  

 - حاال که دیونه شدم خواب به رساغم

 میاد آخه.

 پلک هایش را بست وگفت:

.  - شب بخی  

 - چون نیم خوام فردا برادرم با چشمای

 خواب آلود ببینتت اجازه میدم بری

. شب بخی  عزیزم.  بخوابی

 از یاد آوری قرار فردا لبخند روی لبانش

 محو و دوباره دلش آشوب شد. حس

 خوبی از این دیدار نداشت، نفیس پر

" خوب ز ون داد و با گفیر  صدا بی 



" تماس را قطع کرد...  بخوابی

ز بار درآن لحظه ساعتش را  برای چندمی 

ی نبود ز  چک کرد. چند دقیقه تاخی  چی 

 که به خاطرش دل نگران شود اما بی 

ز   جهت دلهره داشت. صدای بوق ماشی 

 نگاهش را به آن سمت خیابان کشید. با

ز حمید به آن سمت رفت و  دیدن ماشی 

 از

ز که  تنها بودن او تعجب کرد. به ماشی 

 رسید سیع کرد کیم آرام و خوددار

ز تنها بودن  باشد اما مگر یم شد همی 

 حمید، بی اختیار دلهره اش را بیشیر 

ز لحظه ای توقف  کرد. کنار در ماشی 



 کرد، نفیس عمیق کشید و با لبخند کم

 جابز سوار شد.

 -سالم.

 حمید رسش را به طرفش چرخاند. عمیق

 نگاهش کرد و بعد مکث کوتایه گفت:

 - .سالم چقدر این شال آبی بهت میاد

 رنگ چشمات و تغیی  داده، شده به رنگ

 دریا.

 لبخندش پر رنگ تر شد.

 -ممنون لطف داری.

 - واقعا توباید عروس شمال بیسر چون

 چشمات هم جنگل داره هم دریا.

ی در جواب بگوید تمام ز  نیم توانست چی 



 .ذهنش درگی  برادر حمید و نبودنش بود

 فقط نگاهش کرد طوالبز و عمیق. آنقدر

 عمیق که حمید نگاه از او گرفت و گفت:

 - یا نطور نگام یم کتز تو دریای چشمات

 غرق یم شم اونوقت دیگه حمید نداری.

 به حرفش بلند خندید.

. ریاپس فعال کلید کردی رو د -- 

 حمید دنده را جا زد و با رسعتر که به

ز داد حرکت کرد.  ماشی 

 - راستر چشمات چرا یهو تغیی  رنگ

 داد؟!

ز کشید. ز را کیم پایی   شیشه ی ماشی 

 - خب رنگ لباس ها رو چشمام تاثی  



اره ویل انقدر نیست که دیگه تو چشم ز  می 

 بزنه.

 دستش را روی فرمان جابجا کرد و

 گفت:

. دقیقمپس من خ یل ی  - 

 رس تکان داد و آره کوتایه گفت و به

 خیابان چشم دوخت. دلش یم خواست

 حمید زودتر حرف بزند و دلیل نیامدن

 برادرش را بگوید.

 -سحر.

 نگاهش را از خیابان گرفت و به نیم رخ

 جذاب و مردانه ی او داد و ناخودآگاه

 روی موهای نرمش که باد به بازی



 گرفته بود ثابت ماند.

 -جانم.

 -دلهره داری؟!

انه بود.  سوالش بی اندازه غافلگی 

 -چطور مگه؟!

 از زیر چشم نگایه به سحر انداخت.

 -حس ششمم بهم یم گه.

 لب گزید و گفت:

 -حس ششمت اشتباه یم کنه.

 به سمت چپ پیچید و گفت:

ز االن نیومدن برادر من  - یعتز همی 

 برات جای سوال نبوده؟!

 .واقعا یا ن مرد او را کامل از حفظ بود



 دیگر دلییل بر پنهان کاری نداشت.

 خب تعجب کردم و منتظر بودم خودت

- 

. 
 

 برام دلیلش و بگ

ز را کم کرد و با زدن  رسعت ماشی 

 راهنما کنار خیابان توقف کرد. به سمت

 سحر چرخید و کیم به سمتش متمایل

 شد.

 - دلیلش ترش و اظطرابیه که از دیروز 

 تو چشمات خونه کرده. این و همون

 لحظه ی اول فهمیدم که دل نگران این

 دیداری. خواستم امروز قبل دیدن برادرم

 بیام رساغت و باهات حرف بزنم. برادر



 به تو بزنه یا
ز
 من قرار نیست حرف

ه فقط قصدش دیدن تو  یا رادی ازت بگی 

ز   و شناخت اولیه است. سیع کن همی 

نشون بدی. تواول کار خودت و قوی   

ی از بقیه کم نداری پس خودت باش. ز  چی 

 حرف های حمید آبی بود بر آتش

ون داد و  وجودش. نفسش را با صدا بی 

 لبخندی به روی حمید زد.

 -خوشحالم تو رو دارم.

 خنده ای کرد و گفت:

 - اگه یکم دیگه از این حرفای قشنگ

 بزبز دیگه قول نمیدم اختیار دستام و

 داشته باشم.



 خنده روی لبانش جمع شد در جایش

 تکابز خورد و خودش را کیم جمع

 کرد.

یم؟!  -نمی 

 ابروبی باال انداخت.

 -ترسیدی؟!

 آب دهانش را بلعید.

؟!  -از چی

 صورتش را مقابل صورت سحر گرفت:

 -کیس جز من اینجا هست؟!

 با یا نکه به حمید اعتماد کامل داشت اما

 نیم توانست ترش که بر دلش چنگ

. دا نداخته بود را نادیده بگی   



سم.  -خب چرا کاری یم کتز بیر

 عقب کشید و رس جایش راست نشست.

 - وقتر یم ترش برق چشمات صد 

 برابر یم شه منم که عاشق این چشمای

 تیله یا تم. اما بدون تا وقتر مال خودم

 نشدی هیچ گزندی از طرف من تهدیدت

 نیم کنه.

 نفس آسوده ای کشید و برای یا نکه

 بحث

 را عوض کند پرسید.

 -امروز قرارمون که رس جاش هست ؟

 به سمت سحر رس چرخاند.

 - بله، یکم دیگه دیرتر بریم بیخ تا بیخ



 رسمون و یم بره.

 سحر به حرفش لبخندی زد و حمید

ز را به حرکت درآورد...  دوباره ماشی 

 کیم از شهر فاصله گرفت و درست

 جابی توقف کرد که همه ی شهر زیر

 پایت بود. آن جا را دوست داشت

 مخصوصا شب ها وقتر تمام نور چراغ

 ها شهر را روشن یم کردند.

 حمید نگایه به سحر انداخت و رسی    ع از

ز را دور زد و به ز پیاده شد. ماشی   ماشی 

 سمت سحر رفت در را باز کرد و گفت:

ه  - مثل اینکه ما زودتر رسیدیم، بهیر

نپیاده بیسر کیم هوا بخوریم تا خا  



 داداش ما هم پیداش بشه.

 به حرفش عمل کرد و پیاده شد. در

ز را بست و به آن تکیه داد. به دو  ماشی 

ز که چند  طرف نگایه کرد بجز دو ماشی 

 میر آن طرف پارک شده بود کس

 دیگری آنجا نبود.

 - کاش زنگ بزبز زودتر بیان یم ترسم

 دیرم بشه.

 به سمت راستش نگایه کرد و بعد

لبخند زد وگفت مکث کوتایه :  

 -خودش اومد.

 مسی  نگاه حمید را دنبال کرد و با دیدن

 که کنارشان متوقف شد،
 

ز بژ رنگ  ماشی 



 در جایش تکابز خورد . دوباره

 اضطراب و دلهره به رساغش آمد. حمید

 از او فاصله گرفت و به سمت برادرش

ز پیاده شده بود ، رفت.  که از ماشی 

داد که به تمام توجه اش را به آن دو نفر   

 سمتش یم آمدند قدیم به جلو برداشت

ه ز که نزدیک شان شد ایستاد و خی   همی 

 به چشمان مقتدر رضا سالم آرایم کرد.

سالم رضا هستم خوشبختم از .

 -آشناییتون

صدایش همچون چشمانش جذبه 

 خایص

 داشت برای لحظه ای کوتاه تمام چهره



 اش را از نظر گذراند خ یل ی شبیه به

حمید بود با این تفاوت که ابروهای 

 افتاده

 حمید چشمانش را بیش از حد مهربان

 کرده و ابروهای هشتر رضا به او قیافه

 ای جدی تر داده بود. فرق دیگرشان هم

 تفاوت قدشان بود که حمید بلندتر و

 چهارشانه تر بود.

ی که درباره ش زیاد   - یا نم سحر دخیر

 باهم حرف زدیم.

مید به خود آمد به  سحر با صدای ح

ز   گفیر

 کلمه ی خوشبختم اکتفا کرد و نگاهش را



ی یم گفت اما ز  به حمید داد. باید چی 

 به زبانش نیم آمد تا بگوید، با
ز
 حرف

 نگاه کشدارش از حمید یاری خواست.

 حمید با لبخند گفت:

ز . ه بریم داخل ماشی 
 -بهیر

 رضا رسی به عالمت تایید تکان داد و

ز  به راه افتادندهر سه به سمت ماشی  . 

ام رضا عقب نشست و  سحر به احیر

ز را طوری تنظیم کرد تا  حمید آینه ماشی 

 بتواند اورا ببیند.

 -بریم داخل شهر؟!

 سوایل بود که حمید از برادرش پرسیده

 بود.



 - اگر سحر خانوم مشکیل ندارن من

 ندارم.
ز
 حرف

 سحر از آینه نگایه به چشمان منتظر

: تحمید انداخت و آرام گف  

 -من هم مشکیل ندارم.

 دستهای حمید روی فرمان چرخید. به

 سمت چپ راند و مستقیم رفت.

 هر سه سکوت کرده بودند سحر رسش

 را روی پشتر صندیل گذاشت و به سقف

ه شد. چقدر از این دیدار ز خی   ماشی 

 اجباری کالفه بود دلش نفس کشیدن در

 هوای آزاد را یم خواست.

ز که کم شد احساس کرد  رسعت ماشی 



حمید قصد توقف دارد. رسجایش جابه 

 جا

 .شد و شالش را روی رسش مرتب کرد

ز را به کنار خیابان  حمید به آرایم ماشی 

 هدایت کرد و ایستاد.

ه یه گلوبی 
ز بهیر  - خب قبل از هرچی 

 تازه کنیم. خب آب میوه چی یم خورین؟

 -هرچی خودت خوردی برای منم بگی  .

: رخید و رو به سحر گفتچ  

؟  -شما چی

 از لفظ شما لبخند روی لبانش نشست.

 -منم هر چی خودتون سفارش میدید.

 حمید رسی تکان داد و گفت:



 - ممنون از اینکه حق انتخاب و به من

 دادید.

بان قلبش شدت  با پیاده شدن حمید، ضز

 گرفت. رضا دست چپش را از شیشه ی

ون برده و نگاهش به مق ز بی  ابلماشی   

 بود.

خواست نفس آسوده ای بکشد که 

 باصدای

 او نفس در سینه اش برای لحظه ای

 حبس شد.

 -دوسش داری؟

 غافلگی  شده بود و نیم دانست چه باید

 بگوید سکوتش طوالبز که شد رضا



 چرخید و نگاهش را روی صورت او

 باال آورد.

 -سوال سختر بود؟

یاد حرف حمید افتاد که گفته بود 

 "خودت

 و قوی نشان بده." بدون آنکه نگاه از او

ون داد و گفت: د نفسش را بی   بگی 

انه بود.  -سخت نیست اما غافلگی 

 -خب من منتظر جواب هستم.

 یا نبار بدون مکث گفت :

 - بودن من االن در این زمان و مکان

فقط یک دل یل ی یم تونه داشته باشه. 

 اونم



ز .  دوست داشیر

 لبخند کجی زد.

ایط شما و موقعیتیم تونه بخ  - اطر رسر

 حمید هم باشه.

 .فکر یا ن همه رک بودن را نکرده بود

 سیع کرد مثل خودش بی پرده جواب

 دهد.

ایط من رو پیشونیم نوشته نشده.  رسر

 - پس

ی هم داشته  یم تونستم موردای بهیر

 باشم.

 - شاید اون موردها بعد فهمیدن

ایطتون پا پس یم کشیدند؟  رسر



 - د. شاید هم پا پسخودتون یم گید شای

 نیم کشیدند.

ون آورد و اشاره  سیگاری از جیبش بی 

 کرد.

 -با دود سیگار که مشکیل ندارید.

ار بود. ز  از دود سیگار بی 

 -مشکل ندارم. اما ممنون یم شم نکشید.

 نگاه عمیقش باعث شد سحر مسی  

 نگاهش را تغیی  دهد. رضا سیگار را

 روی داشبورد گذاشت و گفت:

 - پس دوسش داری؟ فکر نیم کتز راه

. یم  سختر در پیش رو داشته باشر

 دوبز که خانواده ی ما کال با این وصلت



 مخالفن.

 خودش از حرف های حمید فهمیده بود

 اما اشاره ی مستقیم رضا قلبش را به

 درد آورد.

 -من اضاری به این وصلت ندارم.

 - اما حمید داره و من به شخصه به

ارم. حمید شما روانتخابش احیر  ز ام می   

ز کیم نیست.  دوست داره و این چی 

 ته دلش لرزید. از اینکه حمید تا این

اندازه دوست داشتنش را نمایان کرده 

 بود

 خوشحالش کرد.

 -ممنون.



 رس جایش صاف نشست و دوباره به

ه شد.  روبه رو خی 

 - برادر من آدیم نیست که با یک نگاه

ی ز در شما از خود بی خود بشه حتما چی   

 دیده که با وجود مخالفت خانواده هنوز

 بی گی  این مسئله هست.

 بزند که حمید با سه 
ز
خواست حرف

 لیوان

 آب میوه آمد. رضا خم شد و در را

 برایش گشود.

 حمید سوار شد سیتز را ابتدا جلوی رضا

 و بعد سحر گرفت.

 سحر که از حرف های رضا دلگرم شده



تشکربود نگایه به حمید انداخت و   

 آرایم کرد. لحظه های خوبی بود دیگر

ی نبود.  از دلهره های قبل خیی

 با تاریک شدن هوا از حمید خواست تا

ل برساند. دوست ز  رسی    ع تر او را به میز

 نداشت خوشر امروزش با اخم های به

ز برود...  هم تنیده ی پدرش از بی 

 از کنار سحر عبور کرد
ر
 .با زدن بوف

 برای فهمیدن نظر رضا عجله داشت.

 -خب چطور بود؟

 با آرامش سیگارش را روشن کرد پویک

 زد و گفت:

 -عاشق قیافه ش شدی؟



 حمید از گوشه ی چشم نگایه به او

 انداخت.

 -منظور؟

ز کشید، خاکسیر  ز را پایی   شیشه ی ماشی 

ون ریخت و به سمت  سیگارش را بی 

 حمید چرخید.

 - تو رو به یم خوام ببینم چی یا ن دخیر 

خودش جذب کرده، قیافش؟ متانتش؟ 

 یا

 حرف زدنش؟

 لبخند یم زند.

 - پس تو هم متوجه ی همه ی یا نا موارد 

شدی. سحر هم زیباس هم متینه هم 



 خوش

 کالمه، اینا خودش برای خوشبخت کردن

 نیست؟
ز
 مردی مثل من کاف

ز هم باشه  - اگه این وسط دوست داشیر

. دیم شه رو خوشبختر مانور دا  

 مکتی کرد و گفت:

.  - هست اونم از نوع زیادش

ون پرت کرد و گفت:  سیگارش را بی 

 یا سحر؟
 

 -از طرف خودت یم یک

ز  ون شیشه ی ماشی   دستش را که بی 

ز آورد:  بود، پایی 

ز   - فعال از طرف خودم گفتم اما مطمی 

ز تو  هستم سحر هم دوست داشیر



 وجودش

 ریشه زده. باید روزهای اول آشناییمون

 .و یم دیدی تا بفهیم االن چی یم گم

 چشماش دوتا گوی یخ زده بود وقتر 

 بهش نگاه یم کردی ناخودآگاه بدنت یخ

 یم کرد، اما حاال گرماش بهم حس

 خوبی میده.

 - من هیچ مشکیل در ازدواجتون نیم

 بینم به نظر منم سحر دخیر خوبیه،

 امیدوارم بتوبز مامان و رایصز کتز .

: ون داد و گفتنفسش را با صدا بی    

 - مشکل اینه که مامان با ازدواج قبیل

 سحر نیم تونه کنار بیاد چه برسه به



 مشکل بعدیش.

 نگاه متعجبش را سمت حمید چرخاند.

 -چه مشکل دیگه ای؟!

 کالفه رسی تکان داد و گذرا نگاهش

 کرد.

.  -ساله هم داره4 سحر یه پرس 

 رضا کامل به سمتش چرخید و عجیب

 نگاهش کرد.

؟جدی  
 

که نیم یک - 

 بدون یا نکه نگاهش را به او بدهد گفت:

 -چه لزویم داره بهت دروغ بگم.

ز عکس العمل رضا تعجب بود،  اولی 

 سپس با پوزخند پرسید.



 - یعتز پر دردرس تر از این دخیر نبود 

 بری رساغش؟

 حمید حق به جانب پرسید:

؟ بز ز  -از کدوم دردرس حرف می 

 رضا رسی به عالمت تاسف تکان داد و

 تن صدایش را کیم باال برد:

 - دردرسش اونجاس که نیم توبز یا نا 

 چون هضمش براش
 

 رو به مامان بگ

 مشکله. حمید یکم فکر کن.

 کالفه رسی تکان یم دهد.

 -به چی فکر کنم؟!

 - من نیم خوام چوب الی چرخت بزارم

یا بخوام در مقابل دوست داشتنتون 



 جبهه

ز فرزند یعتز پیل به ز داشیر م. اما ببی   بگی 

 گذشته. تو یم توبز قبول کتز که همرس

 یآ ندت هنوز راه ارتبایط با گذشته داشته

 که
 

 باشه؟ آیا بودن نفر سویم تو زندیک

وع شده برات سخت نیست؟  تازه رسر

 خواهش یم کنم قبل گفتنش به مامان

 خودت یکم فکر کن.

 حمید شایک نگاهش کرد.

 - ن و اینقدر نادان فرض کردییعتز م

که بدون فکر کردن به این مسائل 

 تصمیم

م.  به ازدواج بگی 



 نیم نگایه به حمید که متفکر به روبه رو

ه شده بود انداخت.  خی 

 - گفتم شاید عشق رو واقعیت ها رس 

 پوش گذاشته باشه.

 حمید سنگیتز نگاه رضا را روی خودش

 حس کرد، اما همچنان نگاهش را به

 روبه رو دوخت و در جوابش آرام گفت:

 - من به همه ی یا ن مسائل فکر کردم اما 

ی تو این ز  نتونستم ازش دل بکنم. یه چی 

با داره منو سمت خودش  دخیر مثل آهیز

 یم کشونه.

 - نیم دونم دیگه چی بگم، فقط امیدوارم

 آخر قصه خوش باشه.



 -من هم امیدوارم.

 هر دو بعد از این حرف نگاه از هم

رفتند و تا مقصد سکوت بینشان پاگ  

 گرفت...

به ی آرایم به در خورد.  تک ضز

 نگاهش را از کتاب و جزوه هایش گرفت

 و باال برد.

 با دیدن مادر و سیتز چای در دستش،

 لبخندی زد.

 - چرا زحمت کشیدی، خب صدام یم

ز .  کردی بیام پایی 

 مادر یل وان چای که بوی هلش مدهوش

ز  مقابل سحر کننده بود را روی می   



 گذاشت و گفت:

 - یم خواستم رسیال نگاه کنم، گفتم تا 

 یادم نرفته یه یل وان چابی برات بیارم

 خستگیت رفع بشه عزیزم.

 با دو انگشت کنار چشمانش را ماساژی

 داد.

 -دستت درد نکنه. عیل چکار یم کنه؟

 مادر نگایه به جزوه های او انداخت و

 گفت:

 - کشه،داره با آقاجونش نقاشر یم  

 حسابی مشغوله خیالت راحت.

د و دستانش را دور لیوان حلقه  لب فرسر

 کرد.



ی ندیده، حداقل  - خوبه از باباش که خی 

ای مردونه ز  آقاجون هست که بتونه چی 

 یادش بده.

ی برای خودت ز  - بسه مادر از هر چی 

اش.  غصه نیر

 نگاهش را به مادر داد و لیوانش را به

 لب هایش نزدیک کرد.

.  - چشم مامان جون

 مادر به سمت در رفت.

احت بده زیر   - یکم به خودت اسیر

 چشمات گود افتاده.

 جرعه ای از چایش را نوشید.

 -بازم به روی چشم.



 .مادر لبخندی زد و از اتاق خارج شد

 درکه به نریم پشت رسش بسته شد،

ز بلند شد با  یل وان به دست از پشت می 

ره چند قدم کوتاه خودش را به پنج

 .رساند

 یل وان نیم خورده اش را مقابل دهانش

 گرفت و پرده را کنار کشید و چشمان

 متفکرش را به آسمان سیاه باالی رسش

 داد. تمام فکرش پیش حمید و برادرش

 بود. از غروب که از هم جدا شده بودند

ی از او نداشت چندبار تلفن را  دیگر خیی

د اما  در دست گرفت تا با او تماس بگی 

بار پشیمان شده و خودش را بههر   



 خواندن مشغول کرده بود، قصد نداشت

 زیادی مشتاق نشان بدهد. نفس عمیقر 

ش چرخ خورد ز  .کشید و به سمت می 

ز گذاشت .  یل وان را روی می 

 صدای زنگ تلفنش سکوت اتاق و

 خلوتش را شکست. با هیجان گوشر را

ز برداشت. نگایه به صفحه  از روی می 

 ی روشنش انداخت. با دیدن شماره ی

 کشید.
ز
 رضا کالفه پوف

ی باعث شده بود که ز  یعتز باز چه چی 

دوباره فیلش یاد هندوستان کند. 

 چشمانش

 را بست و رد تماس داد.



 اصال حال و حوصله ی صحبت با او را

 نداشت. باید فکری به حال تعویض

 خطش یم کرد. دیگر یا ن تماس های گاه

ر دهنده شده بود. خودشو بی گاهش آزا  

 را روی صندیل انداخت و رسش را به

 پشتر آن تکیه داد. دوباره صدای زنگ

 تلفنش بلند شد. رسش را آرام بلند کرد و

 به صفحه ی گوشر چشم دوخت. از

 سماجت رضا ابروانش در هم گره خورد

 زیر لب لعنتر نثارش کرد و دوباره رد

 تماس داد. چند ثانیه طول نکشید که

یایم برایش رسید. آیکون پیام را بازپ  

 کرد. رضا برایش پیام فرستاده بود.



 " اگه دوست نداری آقاجونت از قرار دم

 غروبت خیی دار بشه حتما باهام تماس

 بگی  "

 آه از نهادش بلند شد این پیامش چه

بان  مفهویم یم توانست داشته باشد. ضز

 قلبش شدت گرفت و برای فهمیدن

اره ی رضا راموضوع با عجله شم  

 گرفت...

 صدای خنده ی آن طرف خط بی اختیار

 تنش را لرزاند.

 - منظورت از اون پیایم که فرستاده

 بودی، چی بود؟

به جای یا نکه به سوالش پاسخ دهد  :



 گفت

ه که این  - معلوم شد آقاجونت بی خیی

 طوری ترسیدی.

 عصتی گفت:

 - حرف مزخرف نزن از چی صحبت

؟  یم کتز

 با خونرسدی جواب داد.

 - خودت و به اون راه نزن، فکر کردی

 حاال که از من جدا شدی یم توبز هر

؟ چی پیش  غلیط که دلت خواست بکتز

 خودت تجسم کردی؟ فکر کردی اجازه

 میدم پرسم پیش تو اشغال بزرگ بشه؟

 .حرف های رضا دلش را به درد آورد



 کالفه به میان حرفش پرید.

 بشنومبس کن، دیگه نیم خ
ز
وام حرف . - 

. ازت  دیگه حق نداری به من زنگ بزبز

 متنفرم.

 - یا نا حرفای جدیدی نیست خییل

 تکراری شده برام، منم وقتر بس یم کنم

 که آقاجونت و در جریان بذارم، اونوقت

م نیم کنه. سیع کن با م دخیر  دیگه دخیر

 من لجبازی نکتز حرفای من یم تونه

 برات خییل گرون تموم بشه.

فسه ی سینه اش تی  کشید، بغض راهق  

 نفسش را بست. آرام نالید:

 - چی از جون من یم خوای چرا راحتم



اری؟ ز  نمی 

 با مکث گفت:

 - من هنوزم دوست دارم حتر با 

 تصویری که عرص ازت دیدم پس بیخیال

ز فکر کن  .اون مردک بشو و به برگشیر

ی به کیس نگم. ز  منم قول میدم چی 

ز    هم برایشحتر فکر کردن به برگشیر

 سخت بود.

م هم حاضز نیستم دوباره به  - اگه بمی 

 اون جهنم برگردم. این و تو گوشات فرو

 کن.

 با صدابی که کیم بلند شده بود گفت:

 باش.
ر
 -پس منتظر هر اتفاف



 صدای بوق های ممتد خیی از قطع تماس

ز پرت کرد. گلویش  داد. تلفن را روی می 

 به خارش افتاده بود. لیوان چای را که

 کامال رسد شده بود در دست گرفت و ته

 مانده اش را یکرسه باال کشید. اگر در

د و خودش را ز  خانه نبود بلند جیغ می 

 سبک یم کرد. اما حاال تنها کاری که از

ز بود  .دستش بر یم آمد آرام آرام گریسیر

 حرفش، حرف ساده ای نبود که بتواند از

راحت بگذرد. حرف آبرویش در کنارش  

 میان بود. تا مدبر بعد از قطع شدن

 تلفنش، همچنان روی صندیل نشسته و

ز گذاشته و فکر کرده  رسش را روی می 



ی فکر کرد حتر به اتفاق ز  بود. به هر چی 

 های بدی که با حرف های رضا، برایش

 پیش یم آمد. ترش عجیب به دلش

 هجوم آورد ترش که عجیب وحشتناک

 بود.

 صدای زنگ تلفن باعث شد رسش را از

ز بلند کند. تما یل ی به جواب  روی می 

 دادن

نداشت فقط به صفحه ی روشن 

 تلفنش

چشم دوخت. حتر نام حمید هم 

 نتوانست

برای پاسخ دادن وسوسه اش کند. 



 تلفنش

 را روی سکوت گذاشت و از جا

 برخاست. خودش را به تخت رساند و

و حرف رویش دراز کشید فکر فردا   

 های رضا واقعا آشفته اش کرده بود

 سیع کرد پلک ببندد و تا قبل آمدن عیل

 کیم به افکارش رس و سامان بدهد...

 برای بار سوم هم تماس گرفت اما اینبار

 هم تماسش بی پاسخ ماند. کالفه تلفن را

 روی کانیر گذاشت. هر چه فکر کرد

دل یل ی برای جواب ندادن سحر پیدا 

 .نکرد

رضا که مشغول تماشای برنامه ی کنار   



 تلویزیوبز بود، نشست. لحظه ای ذهنش

 به سمت رضا کشیده شد و با خود

 زده که باعث
ز
 گفت"شاید رضا حرف

 دلخوری او شده بود". با تردیدی که

 داشت گفت:

 - نیم دونم چرا سحر تلفنش و جواب

 نمیده.

 نگاه کوتایه به حمید انداخت.

 -شاید خواب باشه.

 رسش را به مبل تکیه داد.

 - عادت نداره رس شب بخوابه این و 

 دیگه تو این چند وقت خوب فهمیدم.

 - خب حتما کیس پیشش بوده نتونسته



 جواب بده.

 رسش را از روی مبل برداشت.

 - تو این موارد رسی    ع پیام میده تا خیال

 منو راحت کنه.

 یل وان چای را در دست گرفت و به لب

 هایش نزدیک کرد.

 - خب تو که تا این حد ازش شناخت

 داری فکر یم کتز چرا جواب نمیده؟!

 از جا برخاست و همانطور که به سمت

خانه یم رفت، گفت: ز  آشیی

ی باعث ناراحتیش شده. ز  -حتما چی 

 رضا متعجب پرسید.

ی؟! ز  -مثال چه چی 



 یل وابز آب برای خودش ریخت و جرعه

 ای نوشید و گفت:

 نزد
ز
 - ی که باعثیم گم احیانا تو حرف

 ناراحتیش شده باشه؟!

 رضا با چشمابز درشت شده نگاهش

 کرد.

،
ز
 - چی داری برای خودت یم باف

 .عرص که خوش و خرم از ما جدا شد

 آخه من چی یم تونم بهش گفته باشم که

 باعث ناراحتیش شده باشه.

ز گذاشت و از  یل وان را روی می 

ون آمد. خانه بی  ز  آشیی

ه برم کیم  - نیم دونم، بی خیال بهیر



احت کنم.  اسیر

ی 
 

 رضا خنده ی بلندی رس داد و با لودیک

 گفت:

 -دیگه باورم شد عاشق شدی.

 با اخیم نماییسر شب بخی  گفت و به

سمت اتاقش رفت. بدون اینکه چراغ 

 اتاق

 را روشن کند. به سمت تختش رفت و

 دراز کشید. شب بدی بود پیش خود

حر امشب بیقرار ترتصور کرده بود س  

از همیشه منتظر تماسش خواهد ماند 

 اما

ی از سحر، تمام تصوراتش  یا ن بی خیی



 را به چالش کشیده بود. روی تخت این

 پهلو و آن پهلو شد. چشمانش را بست و

ز   با خود تصمیم گرفت فردا قبل از رفیر

 به گارگاه به دیدنش برود تا بی به همه

د. ز بیی  چی 

یدند . از افکارش کهوقتر به کارگاه رس  

 رس و ته همه اشان به سحر ختم یم شد

ون آمد و به رضا گفت:  بی 

 - من جابی کار دارم. تا تو کارگاه دوری

 بزبز من برگشتم.

 رضا خم شدکتش را از صندیل عقب

 برداشت و گفت:

 - من تو شهر کاری داشتم کاش منو 



 برسوبز بعد بری.

 نگایه به اطرافش انداخت تا بتواند

 را جابی پارک کند وقتر جای
ز  ماشی 

ز   مورد نظرش را پیدا کرد رسی    ع ماشی 

 را پارک کرد و به سمت رضا چرخید و

 گفت:

ز کارگاه بری ه مثل دیروز با ماشی 
 - بهیر

 خ یل ی عجله دارم.

 رضا با لبخند پرسید:

 - یم خوای بری رساغ سحر اونم اول

 صبح؟

 نگاه از رضا گرفت.

.  افتاده باشهآره، یم ترسم براش اتف
ر
اف - 



 همزمان با باز کردن در نگایه به نیم

 رخ عصتی حمید انداخت و گفت:

 نیفتاده، نگران نباش.
ر
 -انشاهللا که اتفاف

 رسی تکان داد و بعد از پیاده شدن

 رضا، راه خانه ی سحر را در پیش

 گرفت...

 شب بدی را گذرانده بود. صبح که شد با

 که بی خوابی 
 تتز خسته و چشمابز

ون  دیشب را فریاد یم زدند، از خانه بی 

ز مشکوک بود  زد. دیگر به همه چی 

 نگایه به اطرافش انداخت و با قدم هابی 

 .ناتوان راه خیابان را در پیش گرفت

 هنوز داشت به حرف های دیشب رضا



 فکر یم کرد که ناگهان صدای ممتد بوق

 ماشیتز او را از حال و هوای خود

ون کشید. نگایه به س مت خیابانبی   

ز حمید آه از  انداخت و با دیدن ماشی 

ز بار از  نهادش بلند شد. برای اولی 

 دیدنش

 خوشحال نشد. بی تفاوت به چهره ی

 خندان حمید نگاه از او گرفت و بر

 خالف مسی  او قدم هایش را بلندتر

 برداشت. ترش که دیشب رضا بر

 جانش ریخته بود مانع این بود که حتر 

 بایستد و برای او توضیح دهد .

 نفهمید چند قدم برداشته بود که با



 صدای حمید رس جایش یا ستاد.

 -صیی کن سحر!

 بی اختیار به عقب چرخید دستش را

 روی سینه اش گذاشت تا ذره ای از

سش را کم کند، آب دهانش را که با  اسیر

ه به چهره  سختر بلعید تازه توانست خی 

: بگویدی بهت زده حمید شود و   

 -خواهش یم کنم دنبالم نیا.

حمید چند قدم برداشت، به او نزدیک 

 تر

 شد و با لحتز گله مند پرسید.

 چی شده؟ اون از دیشب که
 

 - میشه بگ

 جواب تلفنم و نمیدی یا نم از امروز که



. من حق  داری از دستم فرار یم کتز

 دارم بدونم چی باعث این رفتارهای

 عجیب و غریب تو شده.

گاه ترسیده اش را به اطرافشسحر ن  

 انداخت فقط ترس از حرف های دیشب

 .رضا بود که باعث این رفتارها شده بود

د و ملتمسانه گفت:  لب فرسر

 -بعدا برات توضیح میدم االن فقط برو.

 حمید اخیم کرد.

 - تا ندونم چی شده محاله قدم از قدم

 بردارم.

ز انداخت و همزمان  سحر رسش را پایی 

: لرزان گفتبا صدابی   



ز . ه بریم تو ماشی 
 -پس بهیر

ز   حمید لبخند کجی زد و به سمت ماشی 

 رفت. سحر آخرین نگاهش را هم به

 اطراف انداخت و به دنبال او رفت.

ز که رسیدند حمید با رسعت  به ماشی 

ز را از پارک درآورد و  سوار شد و ماشی 

 منتظر ماند تا سحر سوار شود. وقتر 

 سحر سوار شد، نگاهش را به سمت او

 چرخاند و گفت:

 -منتظرم.

 سحر با بغضز که ناگهابز مهمانش شده

 بود گفت:

 دیشب شوهر سابقم زنگ زد گفت مارو 



- 

 باهم دیده و اگه بخوام ادامه بدم به بابام

اره. ز  یم گه و آبرو برام نمی 

 حمید شوکه از حرف او با کف دستش

به ای به فرمان زد.  ضز

 - تو بخاطر یه تهدید مسخره داشتر  یعتز 

 از من فرار یم کردی؟

 سحر درمانده نگاهش کرد.

 - چرا متوجه نیم شر پای آبروم در 

ز چه  میونه. نیم خوام خانوادم فکر کیز

ز ما بوده.  رابطه ای بی 

 عصتی نگایه دوباره به سحر انداخت و

ز اضافه کرد. رسعت  به رسعت ماشی 



ز انقدر رسسام آور بود ک ه سحرماشی   

بندش را ببندد.  مجبور شد کمیی

ه؟ ؟ چه خیی  -داری چکار یم کتز

 پوزخندی زد.

ها که پیش شماس.  -خیی

 -باور کن من یم ترسم.

 بدون آنکه نگاهش کند پرسید.

 -ازچی ؟

 نگاهش را به خیابان داد و گفت:

 -از آبروم.

 حمید تمام سعیش را کرد که فریاد نزند.

؟ آخه مگه
 

 - معلومه چی داری یم یک

 من چوب حراج زدم به آبروت؟



 سحر لب گزید:

 -نه ویل...

 اجازه نداد بقیه ی حرفش را بزند.

 نیم مونه. یم
ر
 - پس دیگه هیجی باف

ی بگه ز  قبل اینکه اون نامرد چی 
 توبز

. 
 

 خودت همه چی و به خانوادت بگ

 سحر چرخید و جا خورده از حرفش با

. ردتعجب نگاهش ک  

دقیقا چی و باید خودم به خانوادم !

 -بگم؟

 حمید گذرا نگاهش کرد، تصمیم گرفت

 یا ن جرات را به سحر بده تا در مقابل آن

 نامرد رسی    ع کوتاه نیاید.



 - یا نکه مردی مثل من تو زندگیت هست

 و قراره تا آخر هم بمونه.

ه شد، چقدر  سحر به نیم رخ حمید خی 

او برایششنیدن یا ن حرف ها از دهان   

 خوشایند بود. اما در آن لحظه سیع کرد

 فقط با عقل جوابگوی او باشد و اجازه

 ندهد احساساتش رسپوشر باشند بر

 حرف هابی که مدت ها در دلش سنگیتز 

 یم کرد.

 - اما من خودم به موندن این مرد هنوز 

ز نیستم، چطور یم تونم خانوادم  مطمی 

 و

ز کنم.  مطمی 



 حمید شایک نگاهش کرد.

 -یعتز چی یا ن حرف؟

 سحر مکتی کرد و گفت:

ز حمید تو هنوز خودت هم از   - ببی 

 رضایت خانوادت برای یا ن ازدواج

. پس خواهش یم کنم از ز نیستر  مطمی 

ز این حرف ها رو نداشته  من توقع گفیر

 باش.

 نفیس گرفت.

 - چند وقت دیگه داره کارم اینجا تموم

میشه. به محض مستقر شدنم اونجا 

 حتما

. ونا رو رایصز یم کنما  



 سحر آشفته جواب داد.

 - پس تا آنموقع سیع یم کنیم کمیر همو 

 ببینیم چون من نیم خوام قبل از انجام

 هر کاری از طرف تو، دید خانوادم

 نسبت به من عوض بشه.

 حمید رسی    ع گفت:

 - نیم تونم قبول کنم. دلم یم خواد این

 روزهای آخر بیشیر ببینمت نه اینکه برام

. وعیت یا جاد کتز ممن  

 سحر بی حوصله گفت:

.  - یم کنم منو درک کن خواهش

 اخم های حمید در هم رفت.

 - لطفا تو من و درک کن، من دوست



 دارم و دلم یم خواد بیشیر ببینمت یا ن

 گناهه؟!

 "دلش یم خواست فریاد بزند و بگوید

یا ن چه دوست داشتنیه که بعد این 

 مدت

 " کتز هنوز نتونستر خانوادت و رایصز 

 اما لب برچید و گفت:

 - .گناه نیست اما همه نظر ما رو ندارن

 خواهش یم کنم احساس و بزار کنار.

حمید قصد عقب نشیتز نداشت اما با 

 نگاه

 به چهره ی درمانده ی سحر، آرام گفت:

 -تموم سعیمو یم کنم اما قول نمیدم.



 لبخند روی لب های سحر نشست.

 -ممنون.

 حمید رسی تکان داد و تا رسیدن به محل

 کار سحر هر دو سکوت کردند...

 چند بار نفس عمیق کشید تا بتواند بر

 اعصابش مسلط شود اما خودش هم یم

ایط پیش آمده این تسلط،  دانست با رسر

 کاری نشدبز بود.

 دوتا پله را باال رفت و مقابل در باز دفیر 

 کارش ایستاد. کالفه پقز کرد و نگاهش

 از همان جا چرخ کوتایه داخل اتاق زد.

 کارش نشسته و حسابی 
ز  مهیار پشت می 

 رسش به کامپیوتر گرم بود. با دست



به ای به در زد و وارد شد. مهیار  ضز

 جا خورد و گفت:

 -سالم، چه عجب، کجا بودی؟

ز کارش  بدون نگایه به او به سمت می 

 رفت و روی صندیل نشست.

 -سالم.

 مهیار لبخندی زد.

 - م به روی ماهت. باز کشتر هاتسال 

 غرق شدند.

کتشان بود ی که تبلیغ رسر ز  به تقویم رو می 

 نگایه انداخت.

 -منظورت چیه؟

ز زد.  مهیار روی می 



ی هستر  ز  - نه خ یل ی پرت تر از اون چی 

 که فکر یم کردم.

نگاه متعجبش را به قیافه ی خندان 

 مهیار

 داد.

 تو؟ حالت خوبه؟
 

 -چی یم یک

 - من که عالیم اما فکر کنم تو ناخوش

 احوایل.

 بجای جواب دادن تنها نگاه جدی به او

 انداخت، رسی تکان داد و دوباره به

ه شد. یک ماه دیگر تا افتتاح  تقویم خی 

 مانده بود و او وقت زیادی
ر
 پروژه باف

 .نداشت تا بتواند کنار سحر باشد



 که پیش آمده بود
ر
 مخصوصا با اتفاف

واست هر چه رسیعیر دلش یم خ  

 کارشان را یکرسه کند.

 -حمید با مهندس رسویل صحبت کردی؟

 با حرف مهیار از جا بلند شد و به سمت

 پنجره رفت. از پشت شیشه نگایه به

وع به ون و بارابز که ناگهان رسر  بی 

 باریدن کرده بود، انداخت.

 - مهیار یم توبز برای یک ساعت

. اصال
 

 دهانت و ببندی و هیجی نگ

 حوصله ی هیجی رو ندارم.

 مهیار رسی تکان داد و گفت:

 -حمید بحث عاشقر که نیست ؟!



به سمت مهیار چرخید نگاه غضب 

 آلودی

 به او انداخت و با صدابی که کیم بلند

 شده بود گفت:

 - اگه یک کلمه ی دیگه حرف بزبز قول

 نمیدم فکت سالم بمونه.

 مهیار پوزخندی زد و دستانش را به

 عالمت تسلیم باالگرفت.

ون آورد و با  حمید تلفن را از جیبش بی 

 نگایه کوتاه به آن، شماره ی رضا را

 گرفت. گوشش به صدای بوق هابی بود

 که یم خورد اما فکرش پیش نگاه

 ترسیده ی سحر و صدای لرزانش بود.



 -جانم حمید.

 با صدای رضا به خود آمد، دوباره به

 سمت پنجره چرخید و پرسید.

؟  -کجابی

ی شده؟ سحر و دیدی؟ ز  - تو شهرم چی 

 باهاش حرف زدی؟

 - بجای پرسیدن یا ن همه سوال، بگو یک

 میای باید باهم حرف بزنیم.

 -من تا نیم ساعت دیگه کارگاهم.

 -حله، منتظرم.

 یآ کون قطع تماس را زد و دوباره تلفن

 را داخل جیبش فرو کرد.

 صدای جی  جی  صندیل نگاهش را به



یار که در حال ایستادن بودطرف مه  

 چرخاند. مهیار با تکان دادن لب و

 حرکت دادن دستش به او فهماند که آیا

 بزند. از حرکات مهیار
ز
 یم تواند حرف

 لبخند کوتایه زد.

 - دیونه شدی خب حرف بزن این اداها 

 چیه درمیاری.

 مهیار نفس راحتر کشید.

 - آخیش مردم از سکوت. خدایا شکرت

. ه این دنیا نفرستادیمن و الل ب  

ز مهیار رفت. اینبار بلند  به سمت می 

 خندید.

 - واقعا دلقک بودن بیشیر از مهندش



 بهت میاد.

ه شد با وجود  مستقیم به حمید خی 

 خنده

 و عصبانیت
 

 ی بلندش، به خوبی کالفگ

 را در

 چهره اش یم توانست بخواند.

 - اگه دلقک بودن من یم تونه دردی از 

م شغلمو عوض  دوستم دوا کنه من حاضز

 کنم.

 عمیق نگاهش کرد واقعا حق مهیار یا ن

 نبود که بخواهد با حرف هایش او را

 آزار دهد رسی تکان داد و گفت:

 -متاسفم.



ش بلند شد، مقابل ز  مهیار از پشت می 

 حمید ایستادو دستر روی شانه ی او زد.

م تو سایت رسو   - یا ن چه حرفیه، من می 

احتگوشر آ ب بدم بهیر توهم کیم اسیر  

 کتز .

 -ممنون رفیق.

 بزند، از
ز
 لبخندی زد و بدون آنکه حرف

 اتاق خارج شد.

ش رفت و روی ز  حمید دوباره پشت می 

 صندیل نشست. رسش را روی یم

 گذاشت و سیع کرد کیم به مغزش

احت بدهد.  اسیر

 با صدای رضا رسش را بلند کرد آنقدر



چگونهدرگی  افکارش بود که نفهمید   

ی شده بود.  زمان سیی

 -سالم.

 -چی شده تو که من و کشتر از نگرابز .

 با دست به صندیل اشاره کرد و گفت:

ز نیاز به هم فکری دارم.  -بشی 

ی که بینشان بود، روی ز  آن طرف می 

 صندیل نشست.

 -خب منتظرم.

ز درهم گره کرد.  دستانش را روی می 

 - همرس سابق سحر دیروز ما رو باهم

 دیده. سحر امروز از ترسش حتر حاضز 

ز من بشه.  نبود سوار ماشی 



 گره ای به ابرو های بلندش داد.

 - خب به اون چه ربیط داره، مگه از 

 هم جدا نشدن؟

 کالفه به پشتر صندیل تکیه داد.

 - تهدید کرده همه چی رو به پدرش یم

 گه. سحر هم بخاطر ترس از آبروش

 گفته دیگه به دیدنش نرم.

. دیوانه است مردک - 

ز رضا من اصال برام این به قول تو   - ببی 

 مردک مهم نیست.

 مکث کوتایه کرد و ادامه داد.

 - من تا یک ماه دیگه کارم اینجا تموم

 میشه. دلم یم خواد قبل از تموم شدن



 .یا ن یکماه بتونم مامان و رایصز کنم

؟!  کمکم یم کتز

 لحظه ای مکث کرد و دستش را داخل

. بردموهایش فرو   

 ندارم. اما فکر یم کتز 
ز
 - من حرف

 مامان به این زودی رایصز بشه؟

 خودش هم به رضایت مادرش امیدی

نداشت اما نیم توانست قید سحر را 

 بزند

 پس تصمیمش را گرفته بود که به هر

 نحوی شده مادر را رایصز به این

 ازدواج کند.

 من تمام تالشم و یم کنم. دیگه دلم نیم



- 

 خواد این مردک روابز به هر بهانه ای

 با سحر در ارتباط باشد.

 رضا عمیق نگاهش کرد.

 -پس تصمیمت و گرفتر .

ز گذاشت و از جایش  دستش را لبه ی می 

 برخاست.

 -خ یل ی وقته تصمیمم و گرفتم.

 رضا لبخندی به چهره ی کالفه ی او

 انداخت و گفت:

. من هم کنارتم تا   - امیدوارم موفق باشر

. رشآخ  

 دلش به حرف برادر گرم شد و خنده



 روی لبانش نشست. باید به زودي به

 شهرشان سفری یم کرد...

 همزمان با وارد شدن سحر به خانه،

 مادر رسی    ع به سمتش آمد. همراه با

 لبخندی سالم کرد، اما مادر با چشمابز 

ه شده بود.  قرمز به او خی 

ی شده؟! ز  -چی 

د،مادر بی آنکه جوابی به سالمش بده  

 بدون هیچ مقدمه چیتز گفت:

 -عیل و باباش برد.

 دیگر احتیاج به حرف زدن مادر نبود

 .خودش تا آخر ماجرا را پیش بیتز کرد

د و از مقابل  بند کیفش را در دست فرسر



 مادر عبور کرد.

ش چرا؟  -کجا؟ نیم خوای بیی

 قدم رفته را برگشت و روبه روی مادر

 یا ستاد. دست هایش را از عصبانیت

 مشت کرد و گفت:

 -چون میدونم دلیلش چی بوده.

 مادر نگایه به رستا پای او انداخت.

 - خب دلیلش و به من بگو یم خوام

 بدونم.

 در دل لعنتر نثار رضا کرد که بعد از

 جدابی هم دست از آزار دادن برنیم

 داشت.

به همون دل یل ی که خودش بهتون  



 - گفته و 

ید و س والباعث شده االن جلومو بگی   

 پیچم کنید.

 دیگر ماندن را جایز ندانست. از مادر

 فاصله گرفت پله ها را رسی    ع باال رفت و

 وارد اتاقش شد. لباس هایش را از تنش

 .خارج کرد و روی تختش دراز کشید

 یا نبار بجز دوری عیل درد دیگری هم

 داشت که باعث ریزش اشک هایش شد.

 با صدای باز شدن در رسش را رسی    ع

د، مادر وارد شد و گوشه ی تختبلند کر   

 نشست. سحر خودش را جابجا کرد و

وع کند. انتظارش  منتظر شد تا مادر رسر



 طوالبز نشد. مادر با بغضز که در

 صدایش پنهان شده بود گفت:

 - چرا اینکار و با ما کردی؟ اگه فکر 

 آبروی خودت نبودی یکم به آبروی پدر

ت فکر یم کردی که عمری و با  پی 

.  کردهعزت و 
 

آبرو زندیک  

 مکث مادر فرصت خوبی برای سحر

 شد.

 - مگه چکار کردم مامان؟ آدم کشتم؟

 دزدی کردم؟

 مادر به سمتش چرخید.

 - گشت زدن با یه نامحرم بی آبروبی 

 نیست؟ آخه دخیر تو اگه دلت شوهر یم



ز خواستگارات  خواد خب به یگ از همی 

ی دنبال پرس مردم  .جواب بده چرا می 

 آخه فکر نکردی ممکنه یگ تو رو ببینه

 و به آقاجونت بگه؟

 سحر با حرف های مادرش رنگ از

چهره اش پرید یا ن که مادرش بود خ یل 

 ی

 راحت قضاوتش کرده بود امان از حرف

 های دیگران.

 مادرش که راحت هر چه به ذهنش یم

ز یم  رسید را گفته بود حاال باید مطمی 

خیی شده یا  شد که آیا آقا جانش هم با 

 نه؟



 از روی تخت بلند شد، کنار پای مادر

 نشست دستش را روی زانوهای مادر

 گذاشت و گفت:

ز و همانطور که حقیقت داره  - همه چی 

 خودم بهتون یم گم پس خواهش یم کنم

 قبل حرف های من فقط بگو وقتر اون

ه،  رضای احمق اومده بود عیل و بیی

 آقاجونم بود؟

گذرا به او انداخت  مادر با دلخور نگایه  

 و گفت:

 - .نه خدا رو شکر آقاجونت خونه نبود

 منم به رضا گفتم خودمون در جریان

 هستیم.



نفس آسوده ای کشید و لبخندی به 

 حمایت

 مادر زد.

 -واقعا ممنونم مامان.

 - اما این به اون معنا نیست که یعتز 

 اجازه میدم هر کاری که دلت خواست

. نه، از این به بعد  تایم کالس ها و بکتز  

 برنامه ی کاریتو بهم میدی. بسه هر

 چقدر بهت اعتماد داشتم. قید این پرسه

بز تا ببینم بعد چی یم شه. ز  رو هم می 

 تمام حرف های مادر را به جان خرید و

 گفت:

 - چشم. فقط مامان موضوع اینطور که



 تو فکر یم کتز نیست.

 مشکوک نگاهش کرد.

 -پس چطوریه؟!

 موهای ریخته بر صورتش را پشت

 گوشش هدایت کرد و با کشیدن نفس

ز خودش و ، تمام ماجراهای بی 
 عمیقر

 .حمید را تا آن لحظه برای مادرش گفت

ز پنهابز   دلش نیم خواست دیگر هیچ چی 

 از او داشته باشد.

 حرف هایش که تمام شد مادر پوزخندی

 زد و گفت:

، واقعا فکر کردی  - چقدر ساده ای دخیر

 خوشبختر تو، ازدواج با این پرسه است؟



 از جایش برخاست و به سمت پنجره

 رفت.

 --مامان حمید، پرس خوبیه.

 مادر تن صدایش را کیم باال برد.

 - پرس خوبیه درست اما آیا واسه تو 

 شوهر خوبی میشه؟ فکر نکردی االن

 رسش داغه یه احساس زودگذره و امکان

قتداره فردا روزی پشیمون بشه. اونو   

؟ مهر طالق تو شناسنامه ات؟ مگه  چی

 یه آدم عاقل چندبار اشتباه یم کنه. دفعه

 ی اول و گفتر انتخاب آقاجونت بود

 یا نبار اگه شکست بخوری یم خوای یک

؟  و مقرص بدوبز



 به سمت مادر چرخید یا ن ها را قبول

ی ته قلبش به او اطمینان ز  داشت اما چی 

 داده بود که انتخابش اشتباه نیست.

 - مامان من به حمید و دوست داشتنش

 اعتماد دارم.

 مادر عصبابز بود اما نه آنقدر که

 بخواهد فریاد بزند.

 - سحر چرا نیم فهیم تو حکم سیب

 دندان زده داری براش، اصال خودش

ز خانواده ش که یم ، اگه فردا همی   هیجی

، چوب الی ز  هنوز رایصز نیسیر
 

 یک

؟ به اینا فکر کردی؟چر  خت بزارن چی  

 به تمام این حرف ها فکر کرده بود اما



 عشقر حمید رسپوشر شده بود بر رس

 یا ن واقعیت ها .

 - مامان بهیر نیست بجای یا ن حرف ها 

 یکم بهم امیدواری بدی.

 مادر از جا برخاست. انگشت اشاره اش

 را به سمت سحر گرفت.

ه دیگه  . بهیر  - با اینتو دیونه شدی دخیر

ز چی  ون قرار نزاری تا ببینی   شازده بی 

 پیش میاد. بخدا آخرش این غصه ها من

 و یم کشه.

 بزند که مادر به سمت در
ز
 خواست حرف

 رفت و از اتاق خارج شد.

 کالفه دستر داخل موهای پر پشتش فرو



 برد و دوباره به تختش پناه برد. دیگر

ز را نداشت  قصد فکر کردن به هیچ چی 

ز  پرسش و غم دوری که آتش بر جز رفیر  

 وجودش یم زد...

ز مشغول بازی با غذایش شد تمام  رس می 

 مدت هم تالش کرده بود به پدر و

ز   برادرش نگایه نکند. هنوز رفیر

 ناگهابز عیل؛ برای پدر و برادرش قابل

 هضم نبود. لیوان آب را برداشت و سیع

کرد تنها لقمه ای که در دهانش نهاده 

 بود

ز بفرستد.  را با آب پایی 

ز غذا کم آب بخور.  -بی 



ز گذاشت و  با صدای مادر لیوان را پایی 

ه ی چهره ی عصبابز او شد.  خی 

 -چشم.

 دیگر اشتهابی به خوردن نداشت صندیل

 را عقب داد و از جایش برخاست و با

 صدابی آرام گفت:

 -ممنون.

 پدر رس بلند کرد.

ی نخوردی؟ ز  -تو که چی 

احتحالم خوب نیست م م کیم اسیر  - ی 

 کنم.

 پدر نگاه نگرانش را به او دوخت.

 -همه چی درست میشه.



 -آره شاید خ یل ی هم زود درست بشه.

 .با نگایه ترسیده به مادر چشم دوخت

ی بگوید اما ز  هراس داشت که مادرش چی 

 مادر به همان جمله اکتفا کرد و به

 خوردن غذایش ادامه داد.

ه نشان سحر هم با لبخندی اجباری ک

 دهد

ز خوب است، به مقصد اتاقش  همه چی 

 از

خانه خارج شد. ز  آشیی

 روی تخت دراز کشید و در خودش جمع

 شد. حال خوبی نداشت هر روز هم به

 رشته ی زندگیش گره تازه ای زده یم



 شد. خسته و بی حال روی تخت جابجا

 شد دستر به جای خایل عیل کشید بغض

کراه گلویش را بست و چشمانش به اش  

 نشستند. دست دراز کرد و بالشت عیل

 را در آغوش گرفت و عمیق نفس کشید

چقدر عطر تنش را دوست داشت. 

 بالشت

 را روی صورتش گذاشت و با فکر اینکه

 االن کجاست و چه یم کند، آرام آرام

 اشک ریخت.

 صبح در حایل چشم گشود که گریه های

دیشب باعث رس درد شدیدش شده 

 .بودند



ز آمد و به  با هر سختر بود از تخت پایی 

 سمت آینه رفت. نگایه به چهره ی بی 

 حال و چشمان پف آلودش انداخت و بی 

 حوصله موهایش را باالی رسش جمع

 کرد و از اتاق خارج شد.

 طبق معمول صدای رادیو بلند بود و پدر

 مشغول خوردن صبحانه، سالم آرایم داد

 .و به سمت رسویس بهداشتر رفت

شتش را پر از آب خنک کرد و رویم  

 صورتش ریخت و این حرکت را چندبار

 انجام داد تا شاید اثر گریه های دیشب از

ز راحتر ها ز برود ویل مگر به همی   بی 

 بود. نگاه آخر را از داخل یآ نه به خود



ی ز شد آب هم تاثی 
 کرد و وقتر مطمی 

 ندارد شانه ای باال انداخت و خارج شد.

خانه یمصدای پدر و ما ز در از میان آشیی  

 آمد. صورتش را خشک کرد و به آن ها

 ملحق شد. پدر روی صندیل مخصوص

ز   خودش نشسته بود و مادر کنار می 

ز چای  سماور ایستاده و مشغول ریخیر

 بود. نگاهش را از چشمان قهر آلود مادر

 گرفت و دوباره سالم کرد.

 صندیل را عقب کشید و در حیتز که یم

 نشست گفت:

 - ان من چای نیم خورم لطفا برایمام

 من نریزید.



 پدر لقمه ای نان را به سمتش گرفت.

 -یا ن و بخور دیشب هم شام نخوردی .

 با لبخند لقمه را از پدر گرفت و داخل

 دهانش گذاشت.

 مادر بدون توجه به حرف او فنجابز 

 چای جلوش گذاشت.

.  - بخور راه نفس کشیدنت باز شه

 به مادر که صندلیش را عقب کشیده بود

 تا بشیند نگایه انداخت و بی آنکه

 مخالفتر کند جرعه ای از چایش را داغ

 داغ نوشید:

 -ممنونم.

 مادر بدون نگاه کردن به او بی مقدمه



 پرسید:

 -امروز دانشگاه هم داری؟

ز گذاشت د و فنجان چای را پایی   .لب فرسر

مادر دست بردار نبود و قصد هم 

شتندا  

 کوتاه بیاید.

م  - بله دارم. بعد از مهد مستقیم می 

 کالس دارم بعد هم مستقیم4 دانشگاه تا 

 میام خونه.

 به عمد روی کلمه ی مستقیم تاکید کرده

 بود تا خیال مادر را راحت کند.

 پدر اما مشکوک به آنها نگایه انداخت.

ی شده شما از دیشب تا حاال چرا  ز  - چی 



 اخالقتون عوض شده.

ه ترسیده اش باال آمد و روی چشماننگا  

ی ز  پدر نشست و منتظر ماند تا مادر چی 

 بگوید.

 - .شما کارت به رفتارهای ما نباشه لطفا

ی از هم  به هر حال هر مادر و دخیر

 ناراحت یم شن دیگه.

ز عیل.  -اما نه درست بعد رفیر

 مادر نگایه کوتاه به او انداخت.

 - ناراحتم چون وقتر اومد خونه و دید 

وع کرد گله و شکایت که  عیل نیست رسر

ه. انگار دست  چرا دادی به باباش بیی

 منه. یگ نیست بگه تو خودت که مادری



ی  بری بچه رو ازش بگی 
 نیم توبز

 دیگر از من مادر بزرگ چه توقیع

 داری.

 با حرف های مادر نفس آسوده ای کشید

ز به پدر را نداشت. پدر که  پس خیال گفیر

ود، رسی تکان داد وانگار قانع شده ب  

 گفت:

 - چی بگم واال. خدا عاقبتمون و به خی  

 کنه.

 سحر با این حرف ایستاد و گفت:

 -من برم آماده شم دیرم میشه.

 نگاه مادر به طرفش چرخید اخیم کرد و

 گفت:



 -حواست به خودت باشه.

 .منظور مادر را خوب درک کرده بود

 رسی تکان داد و به سمت اتاقش رفت.

فنش که بلند شد رسی    ع به صدای تل

 سمتش

 هجوم برد. با دیدن نام حمید لبخند زد با

ز حل  یا نکه گفته بود تا وقتر همه چی 

یم اما آن لحظه  از هم نگی 
ز

 نشده رساغ

 واقعا دلش شنیدن صدای او را یم

 خواست. بدون درنگ پاسخ داد.

 -بله.

 - سالم یم بینم یک شب صدای من و 

و زود نشنیدی بی قرار شدی تلفنت  



؟  جواب میدی. خوبی

.  خوب
 

 - تا به چی بگ

 -چه خیی از اوضاع و احوال خونتون؟!

 باز از یادآوری رفتار مادر چهره اش

 درهم رفت.

 - همه چی و به مامانم گفت پرسمم برد 

 به نظرت االن اوضاع و احوال

 چطوریه؟!

 پشت خط حمید مکتی کرد و گفت:

 - اونجا اگه اوضاع خوب نیست بجاش

 بزار من حال دلت و خوب کنم. دارم

 بریم گردم شهرمون.

 کجای یا ن حرف حالش را خوب یم



 کرد. اینکه با درد تازه ای تنها یم شد

 یم توانست خوب باشد. دلخور پرسید:

 -خیی خوبت این بود؟

 - اگه عجله نکتز بهت یم گم. دارم با 

یم که با مامان جدی صحبت  برادرم می 

ز کنم. دیگه دلم نیم خ واد تو رو غمگی   

 ببینم.

 مکتی کرد و ادامه داد.

 - فقط چند روز به من مهلت بده بریم

 گردم و همه چی رو درست یم کنم.

ی بود که یم توانست ین خیی
 واقعا بهیر

 در آن دقیقه های سخت بشنود و آرام

 شود...



 کالفه و عصتی به انتهای کوچه رسید. با

فکر اتفاق های یا ن چند روزه که 

شآخری  

 پیدا شدن خواستگار سمجش بود، کلید

 انداخت و وارد خانه شد. لحظه ای را

همان جا ایستاد و به شکوفه های 

 درخت

 هلوی خانه شان نگاه کرد. با وجود

 روچ، باز هم از دیدن یا ن همه
 

 خستگ

 زیبابی لذت یم برد. قدم های آرامش را

 به طرف ساختمان کشاند. با ورودش به

ساختمان نگاه فریبا به طرفش کشیده 

 .شد



با فنجان چای در دست کنار مادر 

 نشسته

 بود.

 سحر سالم کوتایه داد و به سمت پله ها

 رفت.

 مادر با رس جواب سالمش را داد و فریبا

ز کنارش  فنجان چایش را روی می 

 گذاشت و به سمت سحر رفت.

ا؟  -سالم به روی ماهت. چه خیی

فهمید نفسش را بامنظور فریبا را کامل   

ون داد حرکتر به تنش داد و پا  صدا بی 

ز پله گذاشت و گفت:  روی اولی 

ی بهیر از سالمتر شما. همه  - چه خیی



ا که پیش شماست.  ی خیی

 فریبا لبخندی حواله ی او کرد و گفت:

؟  -حوصله داری حرف بزبز

 نگایه به فریبا انداخت.

 - یعتز بگم حوصله ندارم، دست از رسم

. داری بر یم  

 -نه باید با هم حرف بزنیم.

 با نه ی قاطع فریبا، نگایه از روی پله

 ها به مادر که خودش را به بافتتز کردن

مشغول کرده بود، انداخت. خوب 

 فهمیده

 بود که با آمدن خواستگار، مادر تمام

 حرف های رضا را برای فریبا باز گو



 کرده و حال فریبا قصد نصیحت و رس

داشت. نیم توانست عقل آوردن او را   

 مخالفت کند رسی تکان داد و گفت:

 - بزار برم لباس عوض کنم به با هم

 صحبت یم کنیم.

 -پس زود بیا.

 همانطور که پله ها را یط یم کرد

 جواب داد.

 -باشه.

 
 

 بعد از تعویض لباسش، با تمام خستگ

ز   که داشت مجبور شد دوباره به پایی 

 برود. نگایه به سالن انداخت و راهش

خانه کج کرد. فریبا هم ز  را به طرف آشیی



خانه شد. ز  پشت رس او وارد آشیی

ز   سحر نگایه به او انداخت و پشت می 

 نشست.

 فریبا لبخند زنان گفت:

 -چابی برات بریزم.

 و بدون اینکه منتظر جواب او باشد

یل وابز چای مقابل سحر گذاشت و 

 خودش

ید و روبه روی اوصندیل عقب کش  

 نشست.

 سحر تشکر کرد و دستانش را دور لیوان

 حلقه کرد.

 -خب منتظرم بشنوم.



 که
ز
 فریبا در حال مزه مزه کردن حرف

 قرار بود بزند نگاهش را به سحر

 دوخت.

ابی یم گفت.
ز  -سحر مامان یه چی 

 یل وان را به لب هایش نزدیک کرد و

 جرعه ای چای نوشید.

؟  -مثال چی

. ب کردن خواستگارت و گفتدلیل جوا - 

ز   یل وان نیم خورده اش را روی می 

 گذاشت.

 - فریبا خواهش یم کنم حرف اصیل و 

 بزن حوصله ی حاشیه ندارم. خودت

. هر روز  من و که داری یم بیتز
 

 زندیک



 یه اتفاق جدید و دردرس تازه.

 مکتی کرد و ادامه داد.

 - خواهش یم کنم تو دیگه برام درد 

 نباش، درمون باش.

ز گذاشت و به  فریبا دستانش را روی می 

 سمت سحر خم شد.

 - یا ن پرسه کیه؟ چکاره است؟ قصدش

 چیه؟

ز تمام  سحر که تصمیمش را برای گفیر

 حقیقت گرفته بود نگاهش را باال آورد و

 مخترص و مفید گفت:

 - اسمش حمید، مهندس سازه است و 

 قصدمون هم ازدواجه. االنم چند روزه



فته شهرشون تا باخانواده اش صحبتر   

 کنه بیان خواستگاری.

ایط تو کنار اومده؟  -با رسر

 - آره خودش کنار اومده اما هنوز 

ز نیستم.  درمورد خانواده مطمی 

 عقب کشید و به صندیل تکیه داد.

؟ ز  -اگه خانواده اش مخالفت کیز

 کرد.
ز
 کالفه پوف

 -گفته راضیشون یم کنه.

 - واستگار و تو بخاطر یک کلمه حرف خ

 به اون خوبی و پروندی؟

ه ی فریبا شد.  نگاهش خی 

 - بحث حرف نیست. بحث دله، من نیم



 تونم به کیس جز حمید فکر کنم. نیم

ارید، حماقت، ز  دونم شما اسمش و چی می 

 یا بی فکری، اما برای من اسمش
 

 سادیک

ی که تو این اوضاع خراب ز  عشقه. چی 

 روچ تونسته دلم و شاد کنه و بهم امید

 بده که هنوز یم شه به خوشبختر فکر

 کرد.

 فریبا اهل قضاوت کردن نبود اما دلش

 نیم خواست خواهرش برای بار دوم هم

 شکست را تجربه کند و بیشیر از قبل

 بشکند.

 - اگه تموم حرف هاش فقط یک دروغ

؟  بوده باشه چی



و به نگاهش را با خشم از فریبا گرفت  

 چابی که دیگر رسد شده و از دهان افتاده

 بود انداخت.

 -چه لزویم داره به من دروغ گفته باشه.

 فریبا مالیم تر گفت:

 - تو جوبز و زیبا و دنیای ما پر از 

 گرگ هابی که منتظره یک بره ی

ز .  حاضز و آماده هسیر

 صندیل اش را با پا عقب کشید و ایستاد.

 - ن برسر خواهش یم کنم تمومش کن. ای

 تا امروز حتر رس انگشتای منم لمس

، تو درمورد  نکرده. اصال حمید هیجی

 خواهرت چی فکر کردی که این حرف و



؟ بز ز  می 

ز فاصله گرفت که فریبا صدایش  از می 

 زد.

 -سحر من منظور بدی نداشتم.

 دستش را باال برد تکابز داد و بدون

 توجه به مادر که هاج و واج آنها را نگاه

. به سمت اتاقش رفتیم کرد   

 بغض عجیب گلویش را فشار یم داد. لبه

ز   ی تخت نشست و صورتش را بی 

 دستانش گرفت. با وجود تلجز که در

 حرف های فریبا بود اما حق را به او و

 دیگران داد. واقعا در نظر دیگران

ی بود که فریبا ز  رابطه ی او و حمید چی 



 با زبابز ساده بیان کرده بود.

 روی تخت دراز کشید نگاهش را به

 سقف اتاق داد و در دل آرزو کرد که

 ای کاش حمید با رایصز کردن خانواده

 اش به بقیه بفهماند عشق برای او که

 زبز مطلقه هست میوه ی ممنوعه

 نیست...

 کنار پنجره ی اتاقش نشسته بود که

 صدای آرام مادر را شنید.

 -به نظر خسته میای! چرا نخوابیدی؟

  چرخاند و به مادر که کنار دررس 

 یا ستاده بود نگایه انداخت .

 --خوابم نمیاد شما برو بخواب.



مادر وارد اتاق شد لبه ی تخت نشست 

 و

 نگاه نگرانش را به او دوخت.

 - چی شده، از دیروز که اومدی همش

! چی یا نطور پریشونت کرده ؟  پریشوبز

 سکوت کرد. چطور باید برای مادرش از

ی کهدل نگر  ابز هایش بگوید؟ از دخیر  

ایطش برخالف  دوستش داشت اما رسر

د و  معیارهای خانواده اش بود. لب فرسر

 چند قدم برداشت و نزدیک مادر روی

 لبه ی تخت نشست.

 -نگران من نباش خوبم.

 مادر لبخند تلجز زد.



 - خودت یم دوبز جونم به جونت بسته

 س، پس سیع نکن من و با دروغ از رس

. فکر یم کنم یم خوایخودت باز   کتز  

 اما تردید داری. بگو یم
 

ی بهم بگ ز  چی 

 شنوم.

 حمید در جایش تکابز خورد قرار بود

 برای حرف زدن از سحر ، رضا هم

 کنارش باشد اما لحظه ی آخر پشیمان

 شده و ترجیح داده بود این مورد را حمید

 به تنهابی با مادر مطرح کند و بعد او

 برای حمایت قدم پیش بگذارد.

 رسش را باال گرفت و مادر را نگاه کرد.

ی بگم که  - یم خواستم براتون از دخیر



نفهمیدم یک و چه وقت محبتش تو 

 وجودم

 ریشه کرد، از دوست داشتتز که با تموم

 خود داری اش نتوانستم منکرش بشم.

 مادر خرسند از آنچه شنیده بود دستر به

. پرسیدصورت حمید کشید و   

 -حاال این دخیر خوشبخت یک هست؟؟

 کیل راه را آمده بود تا حرف بزند و زن

 مشتاق روبرویش رویش بشنود. باید یم

 گفت و خالص یم شد از تمام تردید ها

 و نگرابز هایش.

 دست مادر را در دست گرفت و آرام

وع به صحبت کرد. برای مادر  آرام رسر



 از سحر گفت، از خوبی هایش، نجابتش

از شخصیت دوست داشتتز اش. و درو   

 آخر به ازدواج سحر و پرسش رسید.

 --نیم خوام بشنوم بس کن.

 که شنید مادر
ز
 حمید جا خورده از حرف

 را نگاه کرد. مادر عصتی دستش را که

 لرزش خفیف و آشکاری داشت باال برد

 و پیشانیش را لمس کرد.

 - من فکر یم کردم فقط طالق گرفته،

د یه بچه هم داره. تو حاال که بدتر ش

 پیش

 خودت چی فکر کردی؟ دخیر برات

 نبود؟ یم خوای بری یه زن و با بچه



؟ واقعا چطوری  چی
 

 بیاری خونت بگ

 یم تتز یا نقدر راحت با آبروی من بازی

 کتز .

 حمید کالفه دست مادر را رها کرد و رس

 تکان داد.

 - مگه قتل و دزدی کردم که آبروتون و 

م.  بخوام بیی

ه شد.  مادر مستقیم به چشمای او خی 

 - آخه من یه زن با بچه رو کجای دلم

 بزارم؟!

د.  حمید لب فرسر

 - مادر من بچه ی سحر پیش پدرشه،

 کنه.
 

 قرار نیست با ما زندیک



 مادر اخیم به پیشابز آورد.

 - اصال این زن چرا طالق گرفته؟

 مشکلش چی بوده؟ اصال اینا رو یم

اشق شدی؟دوبز یا چشم بسته رفتر ع  

 حمید نگاهش را باال آورد و چشم در

 چشم مادر گفت:

 - همه چی رو یم دونم و از همه مهمیر 

 یا نکه نیم تونم بی خیالش بشم. خ یل ی

 وقته فکر و خیالش مثل خوره افتاده به

 جونم، من آدیم نبودم که به این راحتر 

دل بدم ویل خ یل ی وقته فهمیدم بدون 

 سحر

 نیم تونم.



ن خودش دید که مادر چطور به چشما

 جا

 خورد. رنگ باخت و گیج و ناباور چشم

 به او دوخت.

 مادر با مکث نسبتا بلندی نگاهش را به

 کندی از او گرفت:

 - واقعا تو دلت به حال من و آرزوهای

 من نیم سوزه؟ من برات هزار و یک

 .آرزو داشتم. دست بردار از این دخیر 

ز بیای من به این وصلت باال بری پایی   

 رضایت نمیدم.

 دستانش را که لبه ی مبل گذاشت و نیم

ز شد گفت:  خی 



 -از این دخیر دل بکن.

 حمید عصتی گفت:

 -یم گم نیم تونم.

 -من و عصتی نکن حمید.

 صدای مادر که خش برداشت نگاه حمید

 را باال کشید.

 - مامان من نیم خوام عصتی تون کنم

 اما شما من و درک کن.

 مادر دوباره لبه ی تخت نشست.

 - چی رو درک کنم. من نیم تونم در 

 مقابل اشتباهت سکوت کنم.

 آرامیر شد و ادامه داد.

 - .بذار اون دخیر هم بره دنبال زندگیش



 اونم با تو نیم تونه خوشبخت بشه منم

ین دخیر و پیدا کنم.  قول میدم برات بهیر

حمید کالفه بلند شد نفسش گرفته بود  

 کنار

نجره رفت و پرده را کنار زد تا کیمپ  

 هوای تازه نفس بکشد. دم عمیقر که

 گرفت گفت:

 -من جز سحر کیس و نیم خوام.

 مادر صدایش را باال برد.

ه جادوت کرده.  -دخیر

 حمید تند شد به سمت مادر چرخید.

 - مادر من چرا بی خودی به دخیر مردم

بز . ز  تهمت می 



ز ق طرهنگاه مادر به اشک نشست با اولی   

 ای که روی گونه اش غلطید. حمید خود

 را به او رساند زیر پایش نشست و گفت:

 - ببخش منو خودت یم دوبز طاقت

 غمت و ندارم.

 مادر با دست صورتش را پاک کرد

 نفیس کشید و گفت:

م و حاللت نیم کنم اگه  - حمید شی 

 بخوای اسم این دخیر و بیاری. حاال

. یا من و انتخاب یم  خودت یم دوبز

 کتز که یه عمر زحمتت و کشیدم یا اون

 دخیر که از راه نرسیده عقل از رست

 برده. حاال هم بلند شو یم خوام برم.



 .آب دهانش سیبک گلویش را تکابز داد

 واقعا برایش هضم این حرف مادر سخت

ون از میان  بود نفسش را نصفه نیمه بی 

ون داد  و به چشمان خیسسینه اش بی   

 مادر چشم دوخت. چقدر کار برایش

 دشوار شده بود بی حرف و آرام از رس

 راه مادر کنار رفت و دوباره به سمت

 پنجره قدم برداشت. تمام وجودش را

ز   دردی عمیق فرا گرفت. دیگر هیچ چی 

ز مادری که دلش را  نفهمید حتر رفیر

 شکسته بود. فقط تمام افکارش به سمت

ی کشیده  شد که منتظر شنیدندخیر  

های خوب از سمت او بود ...  خیی



دلش به حال خودش سوخت. به حال 

 دیل

 که بعد سال ها عشق را لمس کرده و

 حاال با حرف مادرش برای ادامه ی یا ن

 رابطه دچار تردید شده بود.

 حتر دلش به حال سحر که چشم انتظار

 برگشت او بود، هم سوخت. با یاد سحر

د، عصتی و کالفهآرامشش را گم کر   

 پرده ی اتاق را کشید. به سمت تخت

 رفت و با حال بدی که گریبانش را گرفته

 بود خودش را روی تخت انداخت و

ه به سقف اتاقش به فکر فرو رفت  .خی 

نفهمید چند ساعت گذشت که بی توجه 



 به

 ذهنش دسته و پنجه نرم
ز

 زمان با شلوغ

 کرده اما هنوز به نتیجه ای نرسیده بود.

خسته از آن همه فکر و خیال بلند شد 

 لبه

ی تخت نشست. چند دقیقه به همان 

 حالت

ه شد نفس عمیقر کشید  به روبه رو خی 

 و

 خسته و بی حال برخاست و از تخت

 فاصله گرفت. کش و قوش به بدنش داد

ون آمد از سالن  و آرام از اتاقش بی 

خانه شد. از داخل ز  گذشت و وارد آشیی



ون کشید یل وابز  یخچال پارچ آب را  بی   

ز برداشت و مقداری آب  از روی می 

 برای خودش ریخت. هنوز جرعه ی

 کامیل آب نخورده بود که صدای مادر

 نگاهش را به عقب کشید.

 - چرا نخوابیدی؟ برای نماز که بلند شدم

 دیدم چراغ اتاقت هنوز روشنه.

ز آورد مکتی کرد و  یل وان را پایی 

ز همزمان که آب دهانش را به  سختر پایی   

 داد گفت:

مهیم نیست شما برو بخواب منم ز  - چی 

 آب بخورم یم خوابم هر چند تا روشن

 شدن هوا زمان زیادی نمونده.



 مادر قدیم به سمت او برداشت.

ز مهیم نبود؟ یعتز بخاطر هیچ و   - چی 

 پوچ خواب از رست پریده؟!

 کامل به سمت مادر چرخید.

ز مهیم بود شما توجه یم  - االن بگم چی 

 کنید.

ز مبل کنار پایش نشست و  روی اولی 

 نگاهش میخ حمید شد.

ه بی خواب
 - فقط نگو بخاطر اون دخیر

 شدی.

ون داد.  نفسش را بی صدا بی 

 - نه بخاطر اون دخیر نبود بخاطر دل

ز مادر و  خودم بود که نیم تونه بی 



 عشقش یگ و انتخاب کنه.

 مادر با مکث بلندی نگاهش کرد رسس

 تکان داد و آرام گفت:

ه  - واقعا برای خودم متاسفم. یعتز دخیر

نیومده تونسته اونقدر تو دلت جا باز  

 کنه

ز انتخاب من مادر که سال ها  که بی 

 زحمتت و کشیدم و یه غریبه ی تازه

 وارد هنوز تردید داری؟

 با یا ن حرف دستانش دسته ی مبل را

 گرفت آه پر صدابی کشید و ادامه داد.

، همیشه بهت افتخار  تو نور   - چشم متز

 کردم اجازه نده بخاطر یه عشق زودگذر



 پیش مردم خجالت زده بشم.

ز و به نم نشسته ی  به چشمان غمگی 

 مادر

 نگایه انداخت و سکوت کرد. سکوبر 

که پشتش حرف ها داشت. اما ترجیح 

 داد

ش را آزار  از این مادر پی 
 تا بیشیر

 ندهد.

 لبخندی به اجبار زد.

، من غلط بکنم اگهشما تا   - ج رس متز

 بزنم. هر
ز
 بخوام روی حرف شما حرف

ه برید  چی شما بگید. حاال هم بهیر

احت کنید.  اسیر



 مادر لبخندی عمیق زد و دستانش را باال

 آورد و گفت:

 - الیه خی  ببیتز پرسم. یم دونستم

بز . ز ز نمی   حرف من پی  زن و زمی 

 فقط خدا یم دانست آن لحظه چه حایل

لحظه ای که با وجود ذهن ناداشت،   

 آرامش مجبور به لبخند زدن بود اما از

 درون خود خوری یم کرد. حسش شبیه

 بازنده ای بود که یک شبه همه ی هست

 و نیستش را به باد داده اما برای حفظ

 ظاهرش مجبور بود آرام باشد و لبخند

 بزند.

با وجود بی خوابی دیشب، هیچ تما یل ی 



 به

احت نداشت.  ماندن در خانه و اسیر

 پشت

 فرمان نشست و بی هدف به دل خیابان

 های شهر زد. اردیبهشت ماه بود و

 عجیب شهر پر شده بود از بوی بهار

ز کشید تا ز را پایی   نارنج. شیشه ی ماشی 

 مشامش از بوی خوش پر شود. چقدر

 دلش یم خواست روزی با سحر زیر

ردرختان نارنج قدم بزند و از عط  

 .شکوفه های آن هر دو رس مست شوند

 اما تمام آرزوهایش با حرف های مادر

 برباد رفته بود.



 صدای زنگ تلفن رشته ی افکارش را

 پاره کرد. با هر زحمتر بود تلفن را از

ون کشید و بی توجه  جیب شلوارش بی 

 به نام مخاطب پاسخ داد.

 -بله.

 صدای مردانه ی رضا را با کیم مکث

 شنید.

؟سالم  خوبی - 

 در جوابش برای لحظه ای سکوت کرد

 چگونه یم توانست خوب باشد وقتر 

 مرگ تمام آرزوهایش را به چشم خود

 دیده بود.

 -بد نیستم.



؟ تا صبح چند بار   - از دیشب چه خیی

 بهت زنگ زدم خاموش بودی.

 آرام پاسخ داد.

 -حوصله نداشتم خاموشش کردم.

 -با مامان حرف زدی؟ چی شد؟

 بی حوصله تر از آن بود که بخواد به

 .سوال های بی در بی رضا جواب دهد

 اما به هر زحمتر بود لبانش را تکابز 

 داد و گفت:

 نمیشه باید بی خیال سحر 
 - مامان رایصز

 بشم.

 صدای جا خورده ی رضا کیم بلندتر از

 قبل به گوشش رسید.



ز را  ؟ ماشی 
 

 - چرا چرت و پرت یم یک

رد رسش را بهکنار خیابان متوقف ک  

ز تکیه داد پلک بست و بی   صندیل ماشی 

 حال گفت:

 -رضا حوصله ندارم لطفا بی گی  نشو.

 -کجابی االن؟

 -خیابان.

م پیش مامان باید باهاش حرف  - من می 

 بزنم.

 -فایده نداره.

 -فعال خداحافظ.

با شنیدن صدای بوق های ممتد، تماس 

 را



 قطع کرد و گوشر را روی داشبورد

 هم نداشتانداخت. 
 

دیگر حس رانندیک  

 بدون توجه به عابران چشمانش را بست

 و سیع کرد چند دقیقه ای به خودش و

احت دهد.  افکارش اسیر

ز بار زنگ خورد. بی   تلفنش برای چندمی 

 حوصله گره ای به ابروهایش زد و آن

 را از روی داشبورد برداشت. توجه ای

 به چند تماس ناموفق باالی گوشر نکرد

ه ی نام مهیار شد که رویو فقط خ ی   

 صفحه افتاده بود اصال حوصله ی او و

 دلقک بازی هایش را نداشت. گوشر را

د تا تماس قطع شد. قصد  در دست فرسر



دوباره صدای تماس با رضا را داشت که  

ز آورد و با  تلفنش بلند شد نگاهش را پایی 

 دیدن نایم که روی صفحه نقش گرفته

 بود بی اختیار دلش لرزید. کالفه دستر 

 داخل موهایش کشید و تلفن را با

 عصبانیت روی داشبورد پرت کرد.

ه و  همه ی دنیا در مقابل چشمانش تی 

 تار شد دیگر حیس برایش نمانده بود و

ی که بعد مدت  نیم دانست جواب دخیر

 ها در زنگ زدن پیش قدم شده بود را

ز چه بدهد. رسش را روی فرمان م اشی   

ز قطره ی  گذاشت و اجازه داد اولی 

اشکش از گوشه ی چشم روان شود 



 شاید

 بتواند آبی باشد بر آتش وجودش...

 تماسش که بی پاسخ ماند تلفنش را روی

ز گذاشت و با چشمابز که رنگ  می 

 پشیمابز و ندامت گرفته بود به مهتاب

ه شد.  خی 

 -جواب نمیده اشتباه کردم زنگ زدم.

د و سیتز چای را رویمهتاب لبخندی ز   

ز گذاشت.  می 

 - خب شاید دستش بند بوده، اجازه بده

ه.  خودش باهات تماس یم گی 

 و لیوان چابی که داخلش
 سحر به سیتز

 بود نگایه انداخت و گفت:



؟ االن چند روز   - اگه زنگ نزنه چی

 میشه که زنگ نزده. تا امروز پیش

 نیامده بود این همه مدت از هم بی خیی 

 باشیم.

حظه ای سکوت کرد و همانطور که بهل  

 او زل زده بود دستانش را روی سینه

 جمع کرد.

. یکم به  - آخه تو چقدر منقز نگری دخیر

 اتفاق های خوب فکر کن. شاید جواب

ای  نداده تا خودش حضوری بیاد خیی

 خوب و بده.

 سحر گوشه ی لبش را به دندان گرفت.

 - .نیم دونم چرا بی خودی دلم آشوبه



 نبودن عیل، پیدا شدن خواستگار،

 رفتارهای مامان همه دست به دست هم

ز .  دادن تا روانم و داغون کیز

 کیم به سمت سحر متمایل شد لیوان

 چابی را به دستش داد و گفت:

 - راستر چه خیی از مامانت؟ هنوز بی 

 گی  رفت و آمدت هست؟

 جرعه ای از چای را نوشید و نگاه

 کوتایه به او انداخت.

 - ه شدید، مخصوصا حاال که فریبا پیلهآر 

 کرده به این خواستگاره و میگه پرس

 خوبیه، حیف از دستش بدیم.

 لبخند گریم زد.



 خب اونا هم فقط به خوشبختر تو فکر 

- 

ایط یا ن . یم گم سحر حاال رسر ز  یم کیز

 خواستگارت چطوریه؟ خوبه؟

 یل وانش را باال برد و جرعه ای دیگر از

 چایش را نوشید.

 - کبار عقد کرده و جدا شده، مهندسی

ز   کشاورزیه و گلخونه داره. فقط در همی 

 حد یم دونم.

 مهتاب رسی تکان داد و گفت:

ایطش که بد نیست وضع  - خب رسر

 مالیش چطوره؟

ز گذاشت و  سحر کالفه لیوان را روی می 



 نگاه عصتی اش را به سمت او چرخاند.

 - حالت خوبه؟ من دارم از گرفتاری هام

ایط خواستگارم و یم  یم گم تو داری رسر

 پرش.

 مهتاب از روی مبل بلند شد و همانطور

 که به سمت تلویزیون یم رفت گفت:

 - خب چه ایرادی داره، باید همه ی

 جوانب رو سنجید دیگه، شاید حمید

 نتونست خانوادش و رایصز کنه اونوقت

؟  چی

 مکتی کرد و ادامه داد.

 - گارتاونوقت یم توبز رو این خواست

 حساب باز کتز .



 اخم کرد و عصتی از جایش برخاست.

 تو هم که
 

 - یم فهیم داری چی یم یک

، یادت رفته بز ز  مثل اونا داری حرف می 

 یا ن خودت بودی که باعث شدی یا ن

ه حاال چی شد تغیی    رابطه شکل بگی 

 موضع دادی.

ل تلویزیون را  مهتاب با آرامش کنیر

ه سمتبرداشت و آن را روشن کرد و ب  

 سحر چرخید.

 - دوست داری چی بهت بگم؟ اگه بگم

 اصال به کیس توجه نکن فقط صیی کن

 حتما یک روزی حمید میاد شاید فردا،

پس فردا، شاید هم یکسال 



 دیگه...اونوقت

 آدم خوبی یم شم. نه سحر من بهت این

 حرف و نیم زنم چون برام خوشبختیت

 مهمه، اگه روزای اول تو رو وارد این

طه کردم هم دلم یم خواست پایانشراب  

ز دیگه ای. ز نه چی   خوش باشه همی 

 خم شد مانتو و شالش را که روی دسته

ی مبل انداخته بود، برداشت. چند قدم 

 به

 طرف مهتاب برداشت و روبه رویش

 یا ستاد .

ه دیگه برم.  -ممنون از راهنماییت بهیر

 مهتاب مچ دستش را گرفت و او را از



ز باز داشت.  رفیر

ی.  -کجا رست و کج کردی داری می 

ون فرستاد و گفت:  نفس لرزانش را بی 

 -یم خوام تنها باشم.

 -از حرفام ناراحت نشو.

 عصتی مچ دستش را تکابز داد تا مهتاب

 رهایش کند.

 -نیستم.

 نگایه به صورت درهم سحر انداخت

 مچ دستش را آرام رها کرد.

 - با تمام این حرف هابی که زدم از یک

. ز  مطمئنمچی   

 چشمان روشنش لرزید.



؟  -از چی

 صورتش را نزدیک صورت او برد.

 -حمید عاشقته.

 نفیس گرفت و پشت به مهتاب کرد.

ه برم.  -بهیر

 مانتو و شالش را پوشید و بدون آنکه

 متوجه ی کالم آخر مهتاب شود به

 خیابان زد.

 لحظه ای مقابل در ایستاد. نفس عمیق

واردکشید کلید را در قفل چرخاند و   

 خانه شد.

 آنقدر خسته و بی حوصله بود که حتر با

 رضا تماس نگرفته بود تا از اوضاع



 خانه مطلع شود.

 نگایه به اطراف سالن انداخت و آرام

 در را پشت رسش بست. به سمت

خانه رفت آنجا هم کیس نبود.  ز آشیی

 امکان

 نداشت آن وقت روز مادر بدون اطالع

ون رود. نگران به سمت اتاق  او بی 

 مادر رفت. بدون آنکه در بزند وارد شد

و نگاهش به سمت تخت چرخید. قدیم 

 به

 جلو برداشت و نگاهش روی قامت مادر

 مات شد. مادر تکابز خورد و به سمت

 او چرخید.



 -اومدی؟

 آرام سالم کرد و نگایه به صورت

 رنگ پریده ی مادر انداخت.

ی شده؟ خوبی 
ز شما؟چی  - 

 دستان لرزانش را روی پیشانیش گذاشت

 و نگاه از حمید گرفت.

 -یم بیتز که جون تو بدنم نیست.

 لبه ی تخت نشست و دستش را روی

 صورت مادر کشید.

 -چی شده قربونت برم؟

 -رضا اینجا بود.

 خم شد بوسه ی ریزی روی گونه های

 نرم مادر زد.



 -خب چی یم گفت؟

درحایل که مادر با دست او را پس زد و   

 یم نشست گفت:

 -یعتز تو خیی نداری؟

 با دیدن حال روز مادر، لعنتر حواله ی

خودش کرد که با عاشق شدنش باعث 

 غم

 و اندوه مادر شده بود.

ی نخواستم ز  - باور کن من از رضا چی 

خودش خواست که بیاد و با شما 

 صحبت

 کنه.

 مادر با اخم نگاهش کرد.



 - حمید اگه تموم شهر رو هم بسیج کتز 

 من به این ازدواج رضایت نمیدم. مگه

 یا نکه قصد جون من و کرده باشر  .

 برایش باور این همه مخالفت سخت بود

ی که ذهنش را ز  اما در آن لحظه تنها چی 

 مشغول کرده بود رنگ پریده ی مادر و

 دستان لرزانش بود.

 - حمید فدای اون اخمت بشه. هر چی تو 

 هر چی تو بخوای. فقط بخند.
 

 بگ

 مادر در جایش تکابز خورد.

بز اما فردا باز  ز  - االن این حرفا رو می 

ز   یگ دیگه رو واسطه قرار میدی. ببی 

 حمید من حالم خوش نیست با اعصاب



 من بازی نکن بزار آروم باشم. زن یم

م ینش و برات یم گی   .خوای خودم بهیر

 فقط تو لب تر کن.

لبش را به دندان گرفت حمید گوشه ی  

 رسش را باال برد و مادرش را نگاه

 کرد. مادری که طاقت دیدنش را درآن

ز برایش آن  حال و روز نداشت. هیچ چی 

 لحظه مهم تر از حال و روز مادری که

 کنارش با چشمابز خیس نشسته بود،

 نبود.

 دست دراز کرد و دست رسد مادر را

د.  گرفت و آرام فرسر

 - فردا دیگه کیسخیالت راحت. از 



نه. ز  درباره ی یا ن ازدواج نمی 
ز
 حرف

 مادر لبخند نیمه جابز زد.

 -امیدوارم.

ون  پلک بست بازدمش را با صدا بی 

 فرستاد و با وجود دیل که خودش را به

 در و دیوار سینه اش یم کوبید گفت:

 -خاطرت جمع مادر من...

 مقابل در ایستاد نفیس عمیق کشید و بی 

 رسو صدا وارد ساختمان شد. نگایه به

 اطراف انداخت و به پدر که روزنامه به

 دست روبه روی تلویزیون نشسته بود

 سالیم کرد. پدر از باالی عینک نگایه

 
 

 به او انداخت و با لبخند کمرنگ



ی نبود به  پاسخش را گفت. از مادر خیی

خانه رفت و رسیک کشید آنجا ز  طرف آشیی

. یستادهم نبود کنار اپن ا  

 -مامان خونه نیست؟

ز   پدر روزنامه را بست و روی می 

 گذاشت.

 - نه خونه ی خواهرته. االن دیگه باید 

 پیداش بشه.

پایش را روی او یل ن پله گذاشت و  :

 گفت

احت کنم. م باال یکم اسیر  -من می 

 پدر از جایش برخاست و همانطور که به

 سمت او یم آمد گفت:



 - گیتبمون واست یه چابی بریزم خست

 دربیاد.

 پله ای دیگر باال رفت.

احت بیشیر نیاز دارم.  -نه االن به اسیر

 و بدون آنکه منتظر عکس العمل پدر

 باشد رایه اتاقش شد.

 کنار تختش ایستاد مقنعه را از روی

 رسش برداشت و مانتو را از تنش خارج

 کرد. لبه ی تخت نشست و مانتو را

کنارش گذاشت. هنوز منتظر تماس 

 حمید

ز انداخت  بود نگایه به ساعت روی می 

 تقریبا سه ساعت یم شد که با او تماس



ی از حمید نشده  گرفته، اما هنوز خیی

 بود. خودش را روی تخت انداخت،

 دستانش را زیر رسش گذاشت و به سقف

ه شد. از تصور اینکه حمید پا پس  خی 

 کشیده باشد قلبش درد گرفت و بدنش

 لرزید. غلیط در جایش زد و به خودش

 دلداری داد که او هنوز تماسش را ندیده،

پلک بست و سیع کرد به مدت چند 

 ثانیه

ز فکر نکند اما  هم که شده به هیچ چی 

 مگر یم توانست.

به ای که به در باز اتاقش خورد،  با ضز

 کیم رسش را بلند کرد. با دیدن مادر



. دلبخند اجباری زد و آرام سالم دا  

مادر همانطور که لبه ی تخت یم 

 نشست

 گفت:

ا؟  -سالم چه خیی

 کامل نشست و بدون آنکه مستقیم به

ه شود پرسید.  چشمان مادر خی 

؟  -از چی

 مادر مانتو ی سحر را از روی تخت

 برداشت و کناری گذاشت.

 - از حمید. مگه قرار نبود با خانواده

ز   صحبت کنه. لب گزید و رسش را پایی 

 انداخت.



. ی نشدهفع ال که خیی - 

 مادر اخیم کرد و در حایل که رسی به

 عالمت تاسف تکان یم داد گفت:

، پرسه یه  - نمیدونم تو منتظر چی هستر

ی واسه دلخوشر تو گفته و رفته ز  .چی 

 حاال تو یم خوای بخاطر یه حرف بی 

! ؟ رس  و ته آیندت و تباه کتز  

 سحر خسته و کالفه گفت:

 -خواهش یم کنم زود قضاوت نکنید.

 مادر رسش را کیم به او نزدیک کرد و

 با نگایه عمیق گفت:

ی ازش نشد به  - اگه تا آخر هفته خیی

 خواستگارت اجازه ی اومدن میدم.



 سحر با چشمابز گرد شد به مادر، نگایه

 انداخت.

 -وای مامان...

 مادر از جا برخاست انگشت اشاره اش

: گفت  را سمت سحر گرفت و   

 - مامان نداره، دلم نیم خواد آیندت

 بخاطر یک حرف خراب بشه. تو هم

 سیع کن یکم با عقلت فکر کتز نه با

 احساساتت.

 وبدون یا نکه منتظر حرف دیگری از

 سحر باشد با قدم هابی تند از اتاق خارج

 شد.

 کرد دیگر بد تر از آن
ز
 سحر کالفه پوف



ی هم از حمید نبود تا  نیم شد. حتر خیی

 تکلیفش مشخص شود.

 .از جا برخاست به سمت کیفش رفت

 تلفن را خارج کرد و تصمیم گرفت یکبار

د. نباید اجازه  دیگر با حمید تماس بگی 

یم داد که با قلب و احساسش بازی 

 .شود

 به هر زحمتر بود با دستر لرزان شماره

ز بوق تلفن را  را گرفت. باخوردن اولی 

 کنار گوشش گذاشت و بوق ها را

 شمرد... یک، دو، سه و... باز هم

 تماسش بی جواب ماند. گوشر را روی

ز پرتاب کرد و خودش روی صندیل  می 



نشست. تمام ذهنش به سمتر کشیده 

 شد

 که شاید برای حمید اتفاق ناخوشایندی

 افتاده باشد. دلش نیم خواست بی مهری

 حمید را باور کند. برایش سخت بود

ز آن همه عشق و م حبتر کهنادیده گرفیر  

 به یکباره در وجودش شکل گرفته بود.

 .خودش را به تخت رساند دراز کشید

 پلک هایش را بست و در دل آرزو کرد

فقط یکبار دیگر صدای حمید را ...

 بشنود

حال خوبی نداشت. پشت پنجره ی 

 اتاقش



 یا ستاد و به حرف های مادر و بقیه

ز بار در دلش به  فکرکرد. برای هزارمی 

 خود لعنت فرستاد که چرا با وجود

 شناختر که از مادر و خانواده اش داشت

به سحر اطمینان داده بود، تا آخر  

 کنارش

 خواهد ماند. پنجره را گشود به هوای

 تازه احتیاج داشت. نفیس تازه کرد تا

 چند لحظه پیش را از یاد
 

 حس خفگ

د. در دلش آشوبی بر پا بود، تحمل  بیی

ز را داشت  جز دل کندن ازهمه چی   

 ها عجیب
 

ز رنگ که تازیک  دوگوی سیی

 دلش را به یغما برده بود. پشت به



 پنجره، با قدم هابی سست خودش را به

 تختش رساند. لبه ی تخت نشست و به

ه شد. دیگر کاری از  رو به رو خی 

 دستش بر نیم آمد وقتر مادر برای اثبات

 شدید مخالفتش از خواهر و برادر ها هم

د با او حرف زده و متقاعدشخواسته بو   

کنند که سحر مناسب او نیست. لحظه 

 ای

 با فکر این که چکار باید انجام دهد پلک

 بست و تمرکز کرد. میان ذهن خسته اش

ز این مسائل به  به دنبال چگونه گفیر

 سحر

 بود. بهیر از هرکیس یم دانست که



 سحر بعد حرف هایش چه حال و روزی

گری خواهد داشت اما چاره ی دی

 .نداشت

ز را تمام یم  همه چی 
 باید هر چه رسیعیر

 کرد.

 با فکر برهم زدن این عشق، چشم گشود

 عصتی دستر داخل موهایش فرو برد و

 با چشم بدنبال تلفنش گشت. تلفن را که

کنار متکایش دید خم شد و آنرا 

 .برداشت

ون داد و با دستابز   نفیس کالفه بی 

ز کرد". سالم  وع به نوشیر منلرزان رسر  

 دارم بر یم گردم فردا عرص هماهنگ



 پارک2 باش باید ببینمت. ساعت

." بعد مکث کوتایه، پیام را
 

 همیشگ

 برای سحر ارسال کرد. گوشر را کنار

 گذاشت و روی تخت دراز کشید و تمام

 سیع خود را کرد تا بی توجه به بغض

 سنگیتز که به گلویش چنگ انداخته بود

 پلک هایش را روی هم بگذارد و بخوابد.

ز بار بدون آنکه به کیس  برای اولی 

اطالع دهد از خانه خارج شد. پیام 

 دیشب

 و بی مقدمه بود که
 حمید آنقدر ناگهابز

 .تمام افکارش را درگی  خود کرده بود

ز تاکیس دست تکان داد و  برای اولی 



 سوار شد آدرس را که گفت به پشتر 

لهره داشت هرگزصندیل تکیه داد. د  

 برایش پیش نیامده بود که حمید یا نگونه

 .قرار بگذارد رسد و خایل از هر حیس

 دستش را روی پیشابز گذاشت، آرام

د و تمام سعیش را کرد تا افکار  فرسر

 منقز را از خود دور کند. با صدای

 راننده به خود آمد.

 -رسیدیم.

ون آورد  .اسکناش از داخل کیفش بی 

د و رسی    ع پیاده شد وبه طرفبه راننده دا  

 رفت هنوز از
 

 صندیل های همیشگ

بان قلبش شدت ی نبود. ضز  حمید خیی



 گرفت. روی صندیل نشست . تلفنش را

ون آورد و شماره ی  از داخل کیفش بی 

 حمید را گرفت. بعد خوردن دو بوق

ز   تماس قطع شد. حدس زد باید همی 

 نزدیگ ها باشد. تلفن را داخل کیفش

الفه و بی حوصله مشغولانداخت. ک  

 بازی با بند کیفش شد.

 -سالم طبق معمول دیر کردم.

با شنیدن صدای حمید برخاست به 

 عقب

 چرخید و با دیدن نگاه غم گرفته و

 صورت خایل از لبخندش در کنار ته

 ریش و موهای نامرتب اضطرابش بیشیر 



 شد.

 با صدای آرام و لرزابز سالم کرد.

نشست و حمید به سمت صندیل آمد،  

 نگاهش را باال کشید و گفت:

؟!  -نیم خوای بشیتز

 سحر رسی تکان داد و گوشه ی دیگر

 صندیل نشست و چشم به دهان او

 دوخت.

 -سحر.

 نگاهش روی حمید نشست حتر لحن

 سحر گفتنش با همیشه فرق یم کرد. آب

 دهانش را قورت داد و گفت:

 -بله.



 حمید کامل به سمتش چرخید و با لحتز 

ز گفت:  غمگی 

؟!  -من و یم بخیسر

ی در دلش فرو ریخت. ز  چی 

؟  -بابت چی

 - بابت تموم قول هابی که بهت دادم و 

 امروز اومدم که بزنم زیرشون.

ی نداشت ز  سحر سکوت کرد در واقع چی 

 که بگوید. نگاهش را از حمید گرفت و

ز دوخت. بغض راه گلویش را  به زمی 

وع به  بست و چشمانش بی اختیار رسر

. کردند  باریدن  

 حمید با دیدن حال و روز سحر برخاست



 قدیم از او فاصله گرفت و گفت:

 - خواهش یم کنم اشک نریز من تحمل

 ندارم.

 سحر باز هم سکوت کرد.

حمید به سمتش چرخید برایش دیدن 

 سحر

ز حالتر سخت بود. خودش هم  در چنی 

 حال و روزش بهیر از سحر نبود.نفسش

داشت و بهبه شماره افتاده بود. قدیم بر   

ز بار دستش  سحر نزدیک شد. برای اولی 

 را روی گونه ی خیس سحر کشید و با

 صدابی لرزان گفت:

 - بخدا بریدم، بودن ما کنار هم شدبز 



. ارن ز که بشه  نیست، یعتز نمی   

 خسته تر از آن بود که برای خواسته

 شدن التماس کند. نگاهش را باال آورد.

 - من از اول بهت گفتم که مزه ی سیب

 .دندان زده رو هیچکس دوست نداره

ز این حرف ها برو  .حاال هم بدون گفیر

 تمومش کن.

 مکتی کرد و به چشمان خیس مرد

ه شد. چقدر دل کندن و  روبه رویش خی 

 بریدن سخت بود. بغضش را بلعید و

 تمام سیع خود را کرد تا صدایش نلرزد.

 -من به شکست عادت دارم.

  رادلش به درد آمد چقدر این دخیر 



 دوست داشت. فکری مثل موریانه در

 حال تخریب مغزش بود کنار سحر

ی که ز  نشست و بی آنکه به عواقب چی 

 بر زبان یم آورد فکر کند، گفت:

 - اما، اگه تو موافق باشر یم تونیم به

رابطه مون ادامه بدیم فقط مخفیانه، 

 قول

ین باشم.  میدم برات بهیر

ز   باورش نیم شد مرد محبوبش چنی 

ز هرپیش نهادی به او بدهد برایش پذیرفیر  

 گونه رابطه ی مخفیانه ای سخت بود

 حتر فکر به پیشنهاد حمید هم حالش را

 بد یم کرد. از جایش برخاست نگاه از



 حمید گرفت و محکم و قوی گفت:

 -دیگه رساغ من نیا...

 حمید نگاه متعجبش را باال کشید و به

ه شد.  سحر خی 

؟ ز راحتر  - یعتز به همی 

 با حایل خراب قدیم به جلو برداشت.

 - دیگه راحت بودن و نبودنش مهم

 نیست. مهم اینه که از این ساعت دیگه

ز ما نیست.  هیجی بی 

 مکتی کرد و دوباره ادامه داد.

 - نگران وجدانتون هم نباشید چون من

 اصال شما رو مقرص نمیدونم.

 حمید عصتی رسی تکان داد.



 - دلمم من نگران وجدانم نیستم. نگران

 که بعد تو نیم دونم چطوری آرومش

 کنم. نگران فردابی هستم که نمیدونم

یش کنم.  چطوری بدون تو سیی

ه  قدیم دیگر از حمید فاصله گرفت. خی 

 به حوض بزرگ روبه رویش شد. با

 صدابی لرزان گفت:

ز براتون عادی میشه حتر   - همه چی 

 یادتون نمیاد یک اومدم و یک رفتتز شدم

.  هاش و دارهدنیا برا
 

ی شما هنوز قشنگ  

 پلک بست و برای لحظه ای فردای

 خودش بدون حمید را تجسم کرد. اشگ

 که آرام روی گونه اش غلطید را پاک



 نمود واقعا آیا فردایش معتز خواهد

 داشت؟!

 با صدابی که پر بغض نامش را خواند،

 به خودش آمد. چشم باز کرد و نفس

ون داد.  مضطربش را بی 

 -بله.

 - حر من همیشه عاشق یم مونم و س

ز هستم دوباره رسنوشت ما رو رس  مطمی 

 راه هم قرار میده. حاال هم اگه نیم

خوای رابطه ای داشته باشیم مهم 

 نیست

 فقط بدون تو قلب من جات همیشه

 محفوظه.



 حرف های حمید پای رفتنش را سست

 کرد به سمت او چرخید نگاه خیسش را

 به چشمان حمید دوخت.

 - کاش همو زودتر دیده بودیم اون موقع

امیدی به آیندمون بود اما حاال... قصه 

 ی

 بودی برام. اما حیف باز آخر
 

 قشنگ

 قصه شد و کالغ بیچاره به خونش

 نرسید.

ز انداخت و ادامه داد.  رسش را پایی 

 -امیدوارم هر جا هستر خوشبخت باشر .

 حمید برخاست و تمام قد مقابل سحر

 یا ستاد .



ز امروز از لب بومخوش  - بختر همی 

 خونه ی من پرید. دعا کن صبور باشم و

 یا ن همه غم و طاقت بیارم .

 سحر برای آخرین بار بوی عطر حمید

 را نفس کشید و در میان اشک هابی که

 چهره اش را خیس کرده بودند لبخند

 تلجز زد.

 - اگر دعای من مستجاب یم شد که

 روزگارم این نبود.

. ز فرستادآب دهانش ر  ا به سختر پایی   

شاید من الیق تو نبودم که خدا 

 - نخواست

 کنار هم باشیم. به هر حال هر چه بود



 گذشت.

ه  هر دو در سکوت چند لحظه به هم خی 

 شدند سکوبر تلخ و غم گرفته. اما سحر

ز به آن چشم ها  که دیگر طاقت نگریسیر

 را نداشت نگاه از حمید گرفت و آرام لب

 هایش تکابز خورد.

 -خداحافظ.

 قدیم که از او فاصله گرفت حمید بند

 کیفش را کشید و بی تاب تر از قبل گفت:

 -بهت که یم تونم زنگ بزنم؟!

بان قلبش شدت گرفت و نفس هایش  ضز

 به شماره افتاد. این مرد امروز قصد

 جانش را کرده بود چرا نیم رفت و او



. کردرا با تمام غم هایش تنها رها نیم    

 دستر روی گونه ی خیسش کشید و

 تمام قوایش را جمع کرد تا بتواند تی  

 خالص را رها کند.

 -نه، دیگه حتر بهم زنگ نزن.

 قدرت یا ن را نداشت که برگردد و تاثی  

 حرفش را در چهره ی او ببیند. اما دست

 رها شده از کیف و سکوت یک باره ی

 حمید بی اختیار اضطرابی را رس ریز

کرد و مجبور شد به عقبوجودش    

ه ی مردی شود که با شانه  برگردد و خی 

 های افتاده و نگایه به غم نشسته

 همچنان آنجا ایستاده و او را تماشا یم



 کرد.

 دلش از دیدنت حمید و رنج و غمش؛

 درد گرفت.

 دیگر ماندن را جایز ندانست دستش را

 باال آورد. تکابز داد و همچون نسیم

حمید عبور کرد وسبک بال از کنار   

 رفت تا دوباره به تنهابی خو کند.

ه شده بود  .هنوز به جای خایل سحر خی 

 یک و کجا اینهمه عاشقش شده بود که

 حاال با رفتنش توان از دست داده و

 منتظر معجزه ای بود تا او را از این

 حال دربیاورد.

 قدیم به عقب رفت خودش را روی



 صندیل انداخت و دستانش را روی

یشابز اش گذاشت. غم از دست دادنپ  

ز  ی نبود که بتواند به همی  ز  سحر چی 

 زودی ها رهایش کند.

 تلفنش را که زنگ یم خورد را از

ون آورد نگایه به آن انداخت  جیبش بی 

 و به نام نقش گرفته ی مهناز روی

ه شد. بی اختیار  صفحه ی تلفن خی 

 حواسش به سمت مادر رفت که صبح بی 

 خیی از او رایه شده و تا آن ساعت هم

 .تماس هایش را بی پاسخ گذاشته بود

 نگرابز که به رساغش آمد تلفن را باال

 برد و جواب داد.



 -الو!

 صدای گرفته ی او کیم مضطربش کرد.

؟ مامان از صبح ؟ کجابی  - سالم خوبی

 نگرانته.

 -مامان خوبه؟!

 - آره فقط نگرانته. چرا تلفن هاش و 

! یدی؟جواب نم  

 خیالش که از حال مادر راحت شد لب

 جوید و مشوش گفت:

 - من خوبم به مامان بگو همه چی 

 همونطور که یم خواست تموم شد. االن

ی و که با هزار  همدانم، اومدم دل دخیر

 وعده و وعید عاشق کرده بود شکستم تا



 دل مادری که با خون جگر بزرگم کرده

دمنشکنه. مهناز من امروز با دستای خو   

 یآ ندمو نابود کردم. دیگه جنگیل وجود

 نداره که من زیر سایه ی درختاش به

 آرامش برسم.

 صدای بریده و مضطرب مهناز دوباره

 در تلفن پیچید.

؟  -ح..م..ید. تو خوبی

 - نه نیستم و این حال نا خوشم تا عمر 

 دارم با منه.

 با یا ن حرف بدون آنکه مجال دیگری

 برای صحبت به مهناز بدهد، تلفن را

 قطع کرد و ذهنش دوباره درگی  سحر



 ورفتنش شد...

 قدم هایش را تند تر برداشت. اطمینان

 داشت، تا آخر عمر هرگز به این پارک

 نخواهد آمد. بغض راه گلویش را بست

 .اما در خیابان نیم توانست گریه کند

 که روی
 

 فقط سیع کرد به غم بزریک

. بود توجیه نکند دلش نشسته  

 حال غریتی داشت،حایل شبیه تاجری که

 یک شبه تمام دارابی هایش را از دست

 .داده و دیگر امیدی به فردا نداشت

 دستش را باال برد و اشگ که بی مقدمه

 .روی گونه اش چکیده بود را پاک کرد

 های بی 
 دلش برای حمید و مهربابز



 مرزش تنگ یم شد. برای چشمابز که

. ود و بی اندازه آرام بخشآرام ب  

 رسش را باال گرفت و به آسمان چشم

 دوخت. دلش کیم گله از خدابی را یم

 خواست که تقدیرش را پر کرده بود از

. اما دلش نیامد و آرام  صحنه های جدابی

 زیر لب نجوا کرد. "خدایا شکرت."

 .بی قرار تر از همیشه به اتاقش پناه برد

پشتر  روی صندیل نشست و رسش را به  

 آن تکیه داد. امروز باالخره به همه از

ز حمید گفت و چقدر بابات آن  رفیر

 رابطه

 حرف شنید.



 رابطه ای که منجر شده بود برای مدت

د.  کوتایه تمام غم هایش را از خاطر بیی

 با صدای باز شدن در اتاق، رسش را

 بلند کرد و به چهره ی عصبابز مادر که

گایهدر چهارچوب در ایستاده بود، ن  

 انداخت. آب دهانش را به همراه بغضز 

ز فرستاد د را پایی  ز  که به گلویش چنگ می 

 و گفت:

 مونده نگفته باشید.
ز
 -باز حرف

 مادر قدیم برداشت و وارد اتاق شد.

 - حاال که این پرسه هم رفت. بیا و جواب

 یا ن خواستگارت و بده .

 در جایش تکابز خورد.



 - مامان، من به چه زبابز باید بگم که

 اصال قصد ازدواج ندارم.

 مادر دستش را باال برد و روی پیشانیش

 گذاشت.

 - .بخدا از کارهای تو رس درد گرفتم

 یم خوای؟
 

 !نیم دونم چی از زندیک

 فردا که پی  شدی و کیس نبود تا ترو

 خشکت کنه یم فهیم االن من چی یم

 گم.

ه روی مادراز جایش برخاست و روب  

 یا ستاد .

 - نگران من نباشید فقط خواهش یم کنم

 دیگه اسم خواستگار نیارین.



 بزند که سحر او را
ز
 مادر خواست حرف

 در آغوش کشید رسش را روی شانه

 هایش نهاد و با بغضز که باالخره

 شکسته بود گفت:

 مامان اجازه بده یک مدت تنها باشم یم

- 

. سبک کنم خوام قلبم و از غیم که داره  

 مادر بود و طاقت گریه های عزیز

 دردانه اش را نداشت دستر روی موهای

 مواج سحر کشید و گفت:

 - من برای خودت یم گم عزیزم. تو 

ایط تو چندان  زبز در رسر
 

 جامعه زندیک

راحت نیست. من از حرف و حدیث 



 های

 بعد یم ترسم.

د.  مادر را بیشیر در آغوش فرسر

 - .فقط یک مدت کوتاه فرصت یم خوام

 تحملم کن.

 - الیه فدات بشم. برات دعا یم کنم

 خوشبخت بیسر .

 نفس عمیقر کشید و عطر تن مادر را

 وارد ریه هایش کرد مادر با این حرفش

 به او فهمانده بود حاال حاال ها کاری با

 او ندارد...

 با دردی که در رسش حس یم کرد چشم

ستقیم بر صورتشگشود. نور خورشید م  



 تابیده بود. پلک هایش را چندبار باز و

بسته کرد تا بتواند دید خوبی پیدا کند. 

 پتو

 را کنار زد تا جابی که بخاطر یم آورد

ی روی خود نکشیده بود ز  .دیشب چی 

 احتمال داد حتما مادر بعد از اینکه

 خوابش برده به اتاقش آمده و رویش پتو

ز آمد. رس  درد  کشیده،از تخت پایی 

 امانش

 را بریده بود. چند مایه یم شد که شب

 ها تا دیروقت بیدار یم ماند و به عشقر 

 .که ساده از دست داده بود فکر یم کرد

 هنوز جای خایل سحر در زندگیش کامال



حس یم شد. به سمت در نیمه باز 

 اتاقش

ه ی ز که دستش روی دستگی   رفت همی 

 در نشست صدای مادر به گوشش رسید

ول مکالمه با تلفن بود. به که مشغ

 محض

ز کرد.  شنیدن نامش گوش هایش را تی 

ه.  -بچه ام حمید داره از دستم می 

 نیم دانست پشت خط چه کیس است و

 چه پاسجز داده بود که مادر گفت:

چند شبه تا دیر وقت بیداره دیشب 

 - برای

ز بار صدای گریه اش رو شنیدم  اولی 



ترسم بخدا نیم دونم باید چکار کنم. یم  

حمیدم از دست بره. حتر بعد تموم 

 شدن

 اون کارش دیگه کاری هم نگرفت که

 الاقل رس گرم بشه.

 از یا نکه مادر صدای گریه اش را شنیده

 بود اخیم بر پیشابز نشاند. دیگر بقیه ی

 حرف ها برایش شنیدبز نبود چند قدم به

 عقب برگشت و دوباره روی تخت

 نشست.

 مادر واقعیت را یم گفت بعد از سه ماه،

 نه توانسته بود سحر را فراموش کند نه

 .دست و دلش به کار کردن یم رفت



 دیشب که بی دلیل هوایش را کرده بود

 آنقدر که یم خواست همان لحظه سوار

ز شده و به قصد دیدن او حتر   بر ماشی 

 راه را بر تن
 

 برای چند لحظه، خستگ

شیمان شده و به جایبخرد. اما دوباره پ  

ز به گریه پناه برده بود تا قلبش آرام رفیر  

د.  گی 

 در یا ن مدت خ یل ی سیع کرده کیس را

 جایگزین سحر کند اما هربار با یاد آن

 پشیمان شده و دوباره به
 

 دو گوی رنگ

 تنهابی روی یم آورد.

 با قطع شدن صدای مادر از جا برخاست

افو از اتاق خارج شد. نگایه به اطر   



 سالن انداخت و نگاهش روی مادر که

 کنار تلفن به فکر فرو رفته بود، ثابت

 ماند. آرام لب زد.

 -سالم.

 نگاه مادر باال آمد و لبش به لبخندی از

 هم باز شد.

 -سالم به روی ماهت، صبح بخی  .

 کش و قوش به بدنش داد.

 -صبح بخی  .

 مادر از جا برخاست و به سمت

خانه رفت. ز  آشیی

 - به دست و صورتت بزبز تا آبی 

 صبحانه آماده است.



ز مبل نشست و با نگاه مادر را  روی اولی 

 دنبال کرد.

دی؟ ز  -با کیس حرف می 

 مادر به عقب برگشت و با مردمک هابی 

 لرزان به او چشم دوخت.

ی شده؟! ز  -با مهناز بودم چطور مگه چی 

 دستش را روی دسته ی مبل گذاشت

 رسی تکان داد و گفت:

 - نه فقط فکر کنم درباره ی من حرف

نید. ز  می 

 مادر مسی  رفته را بازگشت کنار او

 نشست و گفت:

 -شنیدی؟



 -نه چی یم گفتید؟!

 نگاهش را میخ چشمان پرسش کرد و با

 مکث کوتایه گفت:

 - از بی قراری هات، از دل ندادنت به

 کار، حمید چرا اینطوری شدی؟ چی 

؟ دی شبباعث شده اینقدر افرسده بیسر  

 چرا گریه یم کردی؟

 دلش نیم خواست با آوردن نام سحر

 خاطر مادر را مکدر کند. همانطور که

 بلند یم شد گفت:

ز مهیم نیست فقط کیم فرصت  - چی 

احت یم خوام.  برای اسیر

 مادر کالفه ابروبی باال کشید:



 -یعتز هیچ ربیط به اون دخیر نداره؟!

 عصتی دستر داخل موهایش فرو برد و

: ز داد و  آب دها نش را به سختر پایی 

 گفت

 -نه...

 برایش دروغ حمید کامال واضح بود به

ز علت بی گی  شد و گفت:  همی 

 .پس به پیشنهادی که دابی داده فکر کن

- 

ز کاری که از برو ببی   یک سفر به شی 

 یم گفت چطوریه؟

 با حرف مادر رس چرخاند و او را نگاه

ون داد و  کرد. نفسش را با حرص بی 



 کالفه و عصتی دستر به صورت زبر

 شده اش کشید گفت:

 - یعتز تصمیم گرفتید من و رسما از 

ون کنید؟  خونه بی 

 نگایه به چشمان خسته و بی حال حمید

 انداخت.

 - یا ن چه حرفیه. فقط برات نگرانم این

 تو خودت بودن داره عذابم میده. تا

ز بیسر   امروز پیش نیامده بود خونه نشی 

. احتاونم برای ا سیر  

 همانطور که نگاهش روی مادر بود

 فکری به ذهنش رسید رسی    ع دستش را

 روی چشمش گذاشت و گفت:



 - به روی چشم با دابی صحبت یم کنم تا 

 بتونم برنامه ی سفرم و بچینم. رایصز 

 شدید؟

 از جایش برخاست لبخند عمیقر زد.

 -الیه فدات بشم عزیز دل مادر.

 -خدا نکنه.

 - و صورتت بزن حاال برو آبی به دست

 و بیا صبحونه بخور.

ز چشیم از مادر فاصله گرفت و  با گفیر

ز دست و صورتش به اتاقش  قبل شسیر

 بازگشت. تمام ذهنش یکباره به سمت

از  سحر پر کشید یم توانست در راه شی 

 رسی به او بزند و از دور هم که شده او



د. با این افکار رسی    ع  را ببیند تا آرام بگی 

 شماره ی دابی را گرفت. دیگر طاقت

 نداشت باید یم رفت و اورا از نزدیک

 یم دید.

 بی حوصله بود و دلتنگ روی تخت

 دراز کشیده و دستانش را زیر رسش

 گذاشته بود. چند مایه که حمید در

زندگیش نبود سخت و طاقت فرسا  

 گذشته

 بود مخصوصا حرف و حدیث های

صمیماطرافیان که بلعث آزارش شده و ت  

 گرفته بود چند صباچ تنها باشد. حتر 

 روز بیشیر نیم4 عیل را هم مایه



 
 

 توانست ببیند که آن هم بعد کیل دوندیک

د. ز توانسته بود بگی 
 و دادگاه رفیر

 در جایش غلیط زد و به ساعت

ه شد زمان  دیواری روبه رویش خی 

 برایش به کندی یم گذشت. قرار بود

ونعرصی برای خرید با خواهرش بی    

 برود. حوصله ی خرید نداشت اما بهیر 

 از خانه ماندن و خوابیدن بود.

صدای زنگ تلفن باعث شد در جایش 

 نیم

ز  ز شود تا بتواند تلفنش را از روی می   خی 

 بردارد. نگاهش روی صفحه ی تلفن

ثابت ماند. باورش نیم شد بعد از  



 گذشت

 چند ماه بار دیگر نام حمید روی صفحه

. دی تلفنش نقش ببند  

 تپش قلبش که شدت گرفت دستانش

وع به لرزیدن کردند با هر سختر بود  رسر

ز تماس را زد و با صدای  یآ کون سیی

 لرزان پاسخ داد.

 -بله.

 .سکوت آن طرف خط طوالبز شد

 متعجب پرسید:

 -قصد حرف زدن نداری؟!

 صدای گرم و مردانه ی حمید تمام

 وجودش را به آتش کشید.



 - از االن تا آخر عمر هم، اگه تو بخوای

 بهم
 

نم اما اونقدر دلتنگ ز  برات حرف می 

 فشار آورده که شنیدن صدات نفسم و

 گرفت و قلبم و از جا کند. . . چقدر

 دلتنگت بودم خانوم.

 آب دهانش را که قورت داد بغضش

 شکست و اشک هایش روی گونه روان

 شدند. چقدر دلتنگ بود خدا یم دانست

: ا برای یا نکه قافیه را رسی    ع نبازد گفتام  

 -چرا زنگ زدی؟!

ز امروز.  -یم خوام ببینمت سحر همی 

 متعجب اشک هایش را پاک کرد و

 ابروبی باال انداخت.



؟ !  -مگه همدابز

 که در صدایش مشهود بود
ر
 با شوف

 گفت:

 - قرار بود برای دیدن یک کار برم

از اما نتونستم تصمیم گرفتم اول تو  شی 

. ببینم بعد برمرو   

 دستش را روی قلبش گذاشت و نفس

 ها و
 

 عمیقر کشید. با وجود تمام دلتنگ

 بی تابی هایش قصد نداشت دوباره با

 دیدن حمید خودش را وارد یک برهه ی

 سخت دیگری کند. پلک بست و آرام

 گفت:

 -من نیم تونم به دیدنتون بیام.



صدای نفس های عمیق آن طرف خط  

 که

. ادامه دادبه گوشش رسید   

ایک نداریم. حتر   - ما هیچ وجه اشیر

 نسبتر هم باهم نداریم پس لزویم به

دیدار مجدد نیست. خواهش یم کنم 

 برین

 دنبال زندگیتون.

 -اما من به شوق دیدن تو تا اینجا اومدم.

 خودش هم ندانست یک و کجا اینهمه

 سنگدل شده بود.

 - اشتباه کردید من قراره ازدواج کنم و 

 صحیح نیست دیگر بخوام به دیدن یک



 مرد غریبه برم.

 صدای گرفته ی او را با مکث شنید.

ان ؟ یم خوای جیی
 

 - داری دروغ یم یک

 کتز تموم این چند ماه نبودنمو...

 لب جوید و مشوش تر از قبل گفت:

 در کار نیست. دیگه من و از 
ز

 - دروغ

 صفحه ی ذهنت پاک کن.

را کهصدای لرزان و نفس بریده ی او   

 از پشت گوشر شنید اشک هایش بی 

 مهابا روی گونه های روان شدند.

 -دیگه حتر بهم زنگ نزن.

 صدای بلند حمید درون گوشر پر شد.

 -سحر من هنوز عاشقتم.



 نفس مضطربش را رها کرد.

 - اما من فراموشت کردم همون روز که

 رفتر .

 دروغ گو هم شده بود واقعا این عشق

. یم بردداشت او را به کجا   

 .گوشر را بدون خداحافیطز قطع کرد

 چند ثانیه به همان حالت ماند که دوباره

 تلفنش زنگ خورد. گوبی حمید قصد

 کوتاه آمدن نداشت...

 برای جواب دادن تردید به جانش افتاده

 بود. گوشر همچنان در دستش یم

 لرزید. دل را به دریا زد و دوباره پاسخ

 داد.



ی دنبال زندگیت. بذار منم  - چرا نمی 

 زندگیمو بکنم.

 صدای فریاد حمید بند دلش را پاره کرد.

ون تا ببینمت یا  ز االن میای بی   - یا همی 

 خودم میام در خونتون.

 مکتی کرد و ادامه داد.

. به جون  - سحر حرف من و جدی بگی 

 جفتمون تا نیم ساعت دیگه پارک نباشر 

 اومدم در خونتون.

 بزند که با شنیدن بوقخواس
ز
ت حرف  

ز   های ممتد عصتی گوشر را روی می 

 رها کرد.

در یا ن مدت حمید را کامل شناخته بود 



 و

 یم دانست که به حرفش عمل خواهد

 کرد.

 گوشر را دوباره برداشت شماره ی

 خواهرش را گرفت و قرار عرص را

 کنسل کرد. خیالش که راحت شد رسی    ع

ا ستاد. بعد لباس پوشید و مقابل آینه ی

 این

 مدت دوری دوست داشت زیباتر از

 همیشه به چشم بیاید اما وقتر برای به

 خودش رسیدن را نداشت. شالش را روی

 رس مرتب کرد و آخرین نگاهش را هم

 در آینه به خود انداخت. در دلش آشوبی 



 که
ر
 بر پا بود. با اضطراب و اشتیاف

 همزمان وجودش را در بر گرفته بود به

. پارک خانه را ترک کرد مقصد   

 نگایه به محوطه ی شلوغ پارک انداخت

 تابستان بود و مردم سیع یم کردند

 کودکان خود را به گردش بیاورند. با

 خوردن توبی به پایش نگاه از اطراف

 شد
 

ه ی توپ قرمز رنگ  گرفت و خی 

ز بود. خم شد و  که کنار پایش روی زمی 

 توپ را در دست گرفت برای یک لحظه

 آرزو کرد که ای کاش کودک بود و بی 

ز توپ پالستیگ  خیال دنیا تا شب با همی 

 رس گرم یم شد.



 -توپ من و چرا گرفتر دستت؟!

 با شنیدن صدای کودکانه ای به خود آمد

 و نگاهش روی پرس ناز و مو طالبی 

 ثابت ماند. کیم خم شد تا هم قد او شود

 و با لحن کودکانه ای پرسید.

 - ماست؟ پس زیر پاییا ن توپ مال ش

 من چی یم کرد؟

 پرس بچه با چشمابز نگران به توپش

 نگایه انداخت.

 - بخدا توپ خودمه، داشتیم بازی یم

 کردیم یهو اومد این سمت. حاال نیم

 خوای بدی؟

 لبخندی زد. دستر میان موهای لخت و



 طالییش کشید و توپ را به سمتش

 گرفت.

 - بفرمایید گل پرس فقط مواظب خودت

 باش.

 پرس توپ را به رسعت از دست سحر

 به سمت دیگر
ز
ز حرف  کشید و بدون گفیر

 پارک دوید.

 سحر با به یاد آوردن عیل رسی تکان

 داد تا بر خودش مسلط شود.

 رفت از دور
 

 به سمت صندیل همیشگ

خ یل ی راحت توانست حمید را که 

 مشغول

 قدم زدن بود ببیند.



 نفس عمیقر کشید چقدر دلتنگ مرد رو

 به رویش بود مردی که همیشه بودن

 کنارش را آرزو یم کرد. چند ثانیه

 همانطور به تماشایش یا ستاد. کامال

 .مشخص بود که آرام و قرار ندارد

 درست مثل سحر که قلبش هر لحظه

به زدنش به در و دیوار سینه  شدت ضز

 را بیشیر یم کرد.

 با گام هابی آرام به سمت او رفت و با

 صدابی لرزان سالم داد.

 حمید ایستاد و عمیق نگاهش کرد.

 - چقدر دیر اومدی خانوم؟ نگران بودم

 نیای.



 نگاه از او گرفت و لبخند نیمه جابز زد.

 -با تهدیدی که کردی یم تونستم نیام.

 نزدیک تر شد باز همان عطر لعنتر 

 هوش از رس سحر برد. نگاه باال کشید

ه به مردی شد که تمام  سیع اشو خی   

 را کرده بود فاصله ی بینشان کم شود.

 - دلتنگت بودم سحر. اونقدر که شب و 

ز   روزم یگ شده بود. دیگه هیچ چی 

 خوشحالم نیم کرد.

 دلش با حرف های حمید غرق لذت شد

 اما چون قصد نداشت خودش و حمید

دوباره دست خوش احساسات شوند از 

 او



 .فاصله گرفت و روی نیمکت نشست

ون فرستاد ونفس مضطر  بش را بی   

 گفت:

ه هر چی بود و فراموش کتز   - .بهیر

 دیگه خوب نیست رابطه ای بینمون

 باشه.

 چرخید و با مردمک هابی لرزان نگاهش

 کرد.

؟  -یعتز چی

 بند کیفش را محکم در دستش گرفت و

. د.  گفتم که قراره ازدواج کنم  -فرسر  

ه  ان حمید خی  گفت و به چشمان حی 

 .شد



ی در دلش فرو ریخت. بغضش را ز  چی 

 پس زد و سیع کرد بر خودش مسلط

 شود اما مگر آن دو گوی سیاه رنگ که

ه اش بودند اجازه یم دادند.  بی قرار خی 

حمید آهسته کنارش نشست کیم به 

 سمت

 سحر چرخید و آرام لب زد.

. 
 

 -دروغ یم یک

د بدون  بدون آنکه نگاه از روبه رو بگی 

 وقفه گفت:

. غ بود اما من تصمیم و گرفتمکاش درو  - 

 صدایش را باال برد.

 - اما من اجازه نمیدم مال کس دیگه ای



 بیسر .

 چرخش کوتایه به رسش داد تا بهیر 

ز حمید را ببیند  .بتواند چهره ی خشمگی 

 چقدر راحت برای آینده اش تصمیم یم

 گرفت. با تمام عالقه ای که در دلش

 نسبت به حمید داشت گفت:

 - نسبتر با من داشته باشر فکر نیم کنم 

م.  که بخوام ازت اجازه بگی 

 دستپاچه از جا برخاست.

 - نسبتر بینمون نیست اما نیم توبز 

 منکر عالقه ی بینمون باشر .

 بلند شد و مقابل حمید یا ستاد.

 - عالقه ای که هیچ آینده ای نداره به کار 



 هیچ کس نیم یاد. یادت نرفته که

مادرتچطوری بخاطر مخالفت کردن   

 رو من و این عالقه چشم بستر و رفتر .

 با مکث، نفیس تازه کرد و ادامه داد.

 - رفتر و ندیدی که چقدر زخم زبون

شنیدم. چقدر اشک ریختم. ندیدی 

 شوهر

 سابقم بخاطر بودن تو توی زندگیم

 چطوری لج کرد و پرسم و ازم گرفت

 حاال باید به مایه چهار روز دیدنش

 رضایت بدم. حاال اومدی از عالقه یم

. 
 

 یک

 کالفه دستر داخل موهایش فرو برد.



 -بهم فرصت بده.

 میان گریه لبخند تلجز زد.

 - نه فرصت میدم نه قصد دارم به یک

ه بری.  امید وایه دل خوش کنم. بهیر

اما من نیم تونم برم. خ یل ی تالش  

 - کردم

 تموم شه این عالقه اما هر روز بیشیر 

  گن دوری رسدی میاره اما منشد. یم

 هر روزی که از ندیدنت یم گذشت

 بیشیر عاشقت یم شدم.باور کن دنیا رو

 بی تو نیم خوام.

 سحر قدیم به عقب برداشت عاشق بود

 و شنیدن کلمه به کلمه ی حرف های



ز سست یم کرد.  حمید پاهایش را در رفیر

 - خواهش یم کنم دیگه هیجی نگو 

رد و دستتمومش کن. دستش دراز ک  

 های رسد سحر را در دست گرفت.

 - یکبار دیگه بهم فرصت بده بگو که

 هنوز دوستم داری؟ من درستش یم کنم

 به جون جفتمون.

 دست هایش میان دست های مردانه ی

 حمید جا خوش کرده بود و هر چه تالش

 .یم کرد نیم توانست آن ها را جدا کند

با نگایه ترسیده به چشمان مهربان 

 حمید

ه شد.  خی 



 - خواهش یم کنم دستمو رها کن. یگ

 یم بینه.

 -فقط یک کلمه بگو دوستم داری؟

ه  آنقدر با عشق به چشمان سحر خی 

 شده

ز دوستت ی جز گفیر ز  بود که سحر چی 

 دارم نتوانست بگوید...

هوس بوسیدن لب های اناری رنگ 

 سحر

 در یک لحظه به رساغش آمد لب هابی 

 که بیشیر از هر زمان دیگری زیبا به

 نظر یم رسیدند. چند ثانیه نگاهش روی

 آن لب ها ثابت ماند اما با تکان خوردن



 دست های ظریف سحر در دستانش، به

 خود آمد رسی تکان داد و برای دور

ین، دست های او  شدن از آن هوس شی 

 را رها کرد و قدیم به عقب برداشت.

اشان نفیسسحر با زیاد شدن فاصله   

ز انداخت.  آسوده کشید و رسش را پایی 

مزده ی سحر لبخندی زیبا  حالت رسر

 روی لب های مردانه ی حمید آورد.

 - یم دونستم که تو هم مثل من نیم توبز 

 ساده از این عشق بگذری.

 با صدای حمید نگاهش باال رفت و روی

 صورت حمید ماند.

 - نمیدونم فایده ی عشقر که قرار نیست



ر برسه چیه که اونقدر به بودنشبه ثم  

 اضار داری.

 با یا ن حرف منتظر به صورت حمید

ه ماند.  خی 

 حمید از کنار او گذشت و روی صندیل

 نشست و گفت:

ز تا با چشمای خودت به ثمر   - بیا بشی 

 رسیدن یا ن عشق و ببیتز .

متحی  به سمت حمید چرخید و گوشه 

 ی

 نیمکت نشست.

 -متوجه ی منظورتون نشدم.

 حمید همانطور که تالش یم کرد. تلفنش



ون آورد گفت:  را از جیب شلوارش بی 

 -فقط چند دقیقه به من فرصت بده.

 و بی توجه به چشمان متعجب سحر که

وع به  روی دستانش ثابت مانده بود رسر

ز شماره ی مادر کرد. بعد چند ماه  گرفیر

 دوری کامال بی برده بود که بدون سحر

وی آب غلطانزندگیش همچون حباب ر   

 است و بعد کیل کلنجار با خودش تصمیم

 آخر را گرفته بود یا سحر یا هیچ کس

 دیگر.

 بعد خوردن دو بوق صدای مادر در تلفن

 پیچید.

 -جان عزیز دل مادر.



ون فرستاد و  بازدمش را بی صدا بی 

 گفت:

؟  -سالم حاج خانوم خوبی

؟  -قربانت عزیز دلم تو چطوری؟ کجابی

اهش را سمت چشمانبرای یک لحظه نگ  

 سحر چرخاند لبخندی زد و گفت:

 -همدانم.

 مادر با مکث پاسخ داد.

 - نیم پرسم چرا همدان چون دلیلش و 

 خوب یم دونم.

ز فرستاد.  آب دهانش را پایی 

 - مامان حاللم کن و به این ازدواج

 رضایت بده. اگه رضایت دادی که هیچ



 در غی  این صورت تا ابد اسم هیچ

ی و نیم برم. باور کن دنیا برام دخیر  

 بدون سحر فقط یه زندونه...

 صدای بغض آلود مادر دلش را لرزاند.

 - الیه مادر فدای اون دلت بشه. چند 

 ماهه دارم با چشمای خودم خون دل

 خوردنت و یم بینم. فکر یم کردم این

 رابطه یک هوسه زودگذره که با دور

ه اما بعد دیدن بی قراری  می 
ز  شدن از بی 

ی  هات بی بردم واقعا دل دادی به دخیر

 که نیم دونم کیه و چطوری عاشقت

 کرده، ویل میدانم تو آدیم نیستر که به

 بد تن بدی پس حتما اون دخیر لیاقت



ز   عشقت و داره. من راضیم مادر. تا همی 

 حاال هم ممنونم که بخاطر رضایت دل

 من پی  زن پا روی احساست گذاشته

عزیز دل بودی. الیه خوشبخت بیسر   

 مادر.

 باورش سخت بود مادری که تا چند ماه

پیش آنقدر رسسختانه مقابلش ایستاده 

 بود

 حاال خ یل ی راحت برایش آرزوی

 خوشبختر یم کرد.

انش را از سحر گرفت و از  نگاه حی 

 جایش برخاست. دستر داخل موهایش

 فرو کرد و پرسید.



؟!
 

 -مامان داری جدی یم یک

 -  اشکاییه، مگه میشه مادر باشر 

 شبونه ی پرست و هر شب ببیتز و باز

. حمیدم من آرزوم اینه  رو حرفت بموبز

خوشبخت ببینمت اگه با سحر 

 خوشبخت

 یم شر من چرا باید مخالفت کنم. فقط

ی هست. ز  یک چی 

 ذوق زده از شنیدن حرف های مادر با

صدابی که پر از اشتیاق شنیدن بود  :

 گفت

 -جانم.

 - از ته دلت دلم برای اون لبخند های



 تنگ شده. قرار خواستگاری رو که

 گذاشتر بیا و برام عمیق بخند.

ی در دل حمید فرو ریخت. عشق ز  چی 

ی نبود که نادیده گرفته شود ز  .مادر چی 

 دستر به چشمهایش که با حرف مادر

 مرطوب شده بودند کشید و با صدابی 

 لرزان گفت:

 - .الیه فدای اون دل مهربونت بشم

 خودم دربست مخلصتم.

 - خب برو که باید یا ن خیی خوب و به

 اون دخیر هم بدی. منم برم ببینم باید

ز باال بزنم.  برای گل پرسم چطوری آستی 

 -چشم فعال خداحافظ.



 تماس که قطع شد چرخید و به سحر که

ه شد  به صورتش نمانده بود خی 
 

 .رنگ

ز نتوانسته بود  تا آن لحظه هیچ چی 

 آنقدر

کند که اشک های شوقش را  خوشحالش  

 روی گونه جاری سازد.

 دستر به صورتش کشید قدیم به سمت

سحر برداشت. کنار پایش نشست و  :

 گفت

؟  -با من ازدواج یم کتز

به چشمان مرطوب حمید چشم دوخت 

 لب

 هایش توان باز شدن نداشتند باورش نیم



ین بود  .شد برایش مثل یک رویای شی 

حمتر بوداز جایش برخاست و با هر ز   

 لب هایش را تکان داد و گفت:

 -لطفا کیم جدی باش.

 نگاه حمید به همراه او قد کشید و باال

 رفت.

 -تو تمام عمرم جدی تر از االن نبودم.

 قدیم برداشت تا برود. که صدای حمید

 او را رسجایش میخکوب کرد.

 -کجا؟!

 فقط نگاهش کرد. هنوز هم سوال حمید

 برایش قابل هضم نبود.

؟  -سحر خوبی



 تمام تنش بی حس شده بود نه توان قدم

. فقط آرام  ز ز داشت نه نشسیر برداشیر

 لب

 زد.

 -خوبم.

 با نگرابز از جا بلند شد و با قدم کوتایه

 فاصله اشان را به حداقل ممکن رساند.

 - سحر چی شد یهو؟ یعتز جواب بله

 دادن به این مرد عاشق تا این حد برات

 سخته.

سحر هیچ عکس وقتر دید از جانب  

 العمیل دریافت نیم کند. دستش را دور

 بازویش انداخت و اورا روی نیمکت



 نشاند.

 - میدانم االن چه حیس داری منم خودم

 شگفت زده ام بعد این همه سختر یک

ه که  لحظه همه چی همون طور پیش می 

 ما یم خوایم.

 مکتی کرد و در ادامه گفت:

 - به من نگاه کن سحر، باالخره من

م حاال تو  تونستم رضایت خانوادم و بگی 

 باید بری و خونوادت و رایصز کتز .

 سحر نگاهش را به رو به رو دوخت.

 - وقتر مادر تو رضایت داده حتما 

ز .  خانواده ی منم راضی 

 حمید لبخندی زد و گفت:



سم نظر خود عروس خانوم  - میشه بیی

 چیه؟!

 رسش را به سمت حمید چرخاند و غرق

 در سیایه چشمان او شد و گفت:

 - برام قشنگیر از این لحظه نبوده، فقط

 ای کاش یم تونستم پرسمم کنارم داشته

 باشم.

 حمید بعد چند ثانیه سکوت گفت:

 - متاسفم که باعث شدم از پرست دور 

 بیسر .

 لبخند تلجز زد.

 - تو یا یگ دیگه، پدرش وقتر یم فهمید 

منمن دارم ازدواج یم کنم برای آزار   



ز   عیل و ازم یم گرفت. به هر حال بی 

 جدابی پیش
 من و پرسم در هر صوربر

 یم آمد.

 نگایه به چشمان سحر انداخت.

 - هر لحظه اراده کتز میارمت ببینیش

 هر جای دنیا که باشم بهت قول میدم

 مردونه ی مردونه.

 نفس عمیقر کشید و تمام عشقش را در

 صدایش ریخت.

. کتز   مطمئنم که این کار رو یم - 

 هر دو به روی هم لبخند زدند و از جا

 برخاستند تا با هم به پیشواز روزهای

 خوب بروند.



 دو سال بعد...

 بی قراری و اضطراب از رس رویش

ز در  یم بارید. دل نگران بود و هیچ چی 

 آن لحظه نیم توانست آرامش کند برای

ز بار در راهروی بیمارستان  چندمی 

وع به قدم زدن کرد. هر چ ه یمرسر  

گذشت دلشوره هایش بیشیر یم شد 

 چند

 ساعتر بود که سحر در بیمارستان

ی شده و او هیچ اطالغ از وضع  بسیر

 او نداشت.

 با دیدن پرستار قدم های شتابانش را به

 سمت او برداشت و با صدابی که در آن



د، پرسید. ز  موج می 
 نگرابز

 -ببخشید خانوم من خوبه؟

 پرستار که برای باز صدم بود پاسخگوی

 او شده بود لبخندی زد و گفت:

احت  - فعال خوبه. بهیر شما هم کیم اسیر

 کنید خ یل ی آشفته به نظر یم رسید.

 به ساعتش نگایه انداخت و بی توجه به

 حرف پرستار گفت:

ی  - چهار ساعت گذشته اما هنوز خیی

 نیست.

 پرستار که گوبی حال او را خوب درک

 کرده بود پاسخ داد.

 - یکم دیگه تحمل کنید. انشاهللا همه چی 



 به خی  و خوشر تموم میشه.

 از رس راه پرستار کنار رفت.

 -ممنونم.

ز پرستار نگایه به راهرو  با رفیر

 بیمارستان انداخت جز خودش و مردی

ز رنگ کنار پنجره  که روی صندیل سیی

 پلک هایش را بسته بود کیس نبود.

صندیل بنشیند و لحظه ترجیح داد روی  

احت کند. با چند قدم بلند  ای اسیر

 خودش

 را روی صندیل انداخت رسش را به

 پشت آن تکیه داد و سیع کرد پلک ببندد

 اما مگر یم توانست فکر اینکه در آن



 لحظه سحر تا چه حد درد یم کشد

 خواب را از چشمانش ربوده بود.

 کالفه پاهایش را روی پا انداخت و

ی از سحر به رو بههمچنان م نتظر خیی  

ه شد.  رو خی 

 -همراه خانوم صداقت...

با شنیدن فام یل ی سحر رسی    ع از 

 برخاست

 و به سمت پرستار دوید.

 افتاده.
ر
 -بله اتفاف

 پرستار پی  لبخند گریم تحویلش داد و

 گفت:

 -اتفاق از این مهمیر که بابا شدی.



 نفس در سینه اش حبس شد هضم این

همه خوشبختر برایش سخت بود 

 باالخره

سحرش بعد آن همه درد کشیدن 

 توانسته

 بود فرشته ی کوچگ را به دنیا بیاورد

 اشان
 

 که حتم داشت عشق را در زندیک

 پر رنگ تر یم کرد.

 -همرسم خوبه؟!

 پرستار نگایه به صورت خسته ی او

 انداخت.

ز مردی هستر که قبل پرسیدن حال  اولی 

- 



. حال مادریبچه، جویای   

 عمیق لبخند زد.

 - اگه همرسم نبود حاال من لذت پدر 

 بودن و حس نیم کردم.

ز ما مثل  - کاش همه ی مردای رسزمی 

 شما فکر یم کردند.

 توجه ای به حرف پرستار نکرد و

 پرسید.

 -یک یم تونم ببینمش.

 -بیاید داخل منتظرتون هستند.

 پشت رس پرستار وارد اتاق شد و با دیدن

 چهره ی بی حال و رنگ پریده ی سحر

 داخل آن لباس های صوربر رنگ اشک



 مهمان چشمانش شد.

 گام هایش را برداشت و به سمت سحر

 .که روی تخت دراز کشیده بود رفت

 دستهای رسد او را در دست گرفت بوسه

 ای آرام روی آن نشاند و گفت:

 - خسته نباشر عشقم. ممنون از اینکه

ین ح س دنیا رو تجربهباعث شدی بهیر  

 کنم.

 سحر لبخند بی جابز زد و با اشتیاق به

 او چشم دوخت و آرام لب زد.

 -بابا شدنت مبارک عزیزم.

 بوسه ی نریم روی پیشابز سحر زد.

انه  - فکر کنم یادتون رفته یگ بی صیی



 منتظره که ورودش و به این دنیا خوش

 آمد بگید.

 با صدای پرستار هر دو به خود آمدند و

ید به موجود کوچک و نحیقز که درحم  

 دستان پرستار بود چشم دوخت.

 پرستار آرام بچه را در آغوش حمید

 گذاشت و گفت:

 -امیدوارم قدمش براتون خی  باشه.

ه به چهره ی قرمز و چروک  حمید خی 

ش غرق در خوشر شد دیگر  دخیر

ز بود تا آخر عمر خدا خوشبختر   مطمی 

ماناشان را بیمه کرده و شادی را مه  

 قلب هایشان نموده بود.



 بدون معطیل بوسه ی ریزی روی

ش زد و آرام گفت:  دست دخیر

 پر عشق من و مامان سحر 
 

 - به زندیک

 خوش اومدی فرشته کوچولو...

 #پایان

 #شیما_نادری


