
 که  در همه جا همراه من  است "  یی"به نام او

  

که   نیباز شدن در سکوت اتاق  رو شکست، بدون ا یصدا

بردارم به  شمیآرا زیم   یچشم از عکس دو نفره مون  رو

 صداش گوش کردم . 

 لیمن  حرف هام  رو بزنم؟ من  دل یذار یصنم چرا نم -

 دارم... حق انتخاب دارم . 

از خودم  ریشده بود ، انگار غ یحرف ها برام تکرار  نیا

آزار دهنده خسته شده  یحرف ها  نیا دنیگوش هام هم از شن

 رو زد .    offبود که  دکمه 

عکس دو نفره  رو   نیکه  ا شیپ کسالیپرت شد به  ذهنم

 ...  میگرفت

 یخونه ، کنار آدم برف  نیهم اطیح یتو یروز برف کی

 !  میبود ستادهیا میکه  درست کرده بود یو خوشگل کیکوچ

  نیماهان  سمت چپ، به دورب  ،یسمت راست آدم برف  من

و درشت  زیر یدونه ها م،یو لبخند زد میاش نگاه کرد یگوش

 سر و صورت مون نشسته بود .    یبرف  رو

... لحن  ومدهین یهنوز برف یول دهیگذشته، بهمن  رس کسالی

 تخت نشست وادامه داد:     یتر شد، کنارم  رو میصداش مال

 ماِه من ! صنم... ماه صنم!   -



خواد از  یم یعنی  نیالخره اسمم  رو کامل گفت، ا با

شده من  یخواد به هر زور یدراحساسات وارد بشه... م

 کنه .  یوراض

 بزنه!   گولم

 گرفت!   بغضم

 ممنوع ... حرف زدن  ممنوع !    هینه! گر نه

 نکن ماه صنم، به عکس نگاه کن!   نگاهش

 ...  اریب ادیخوش گذشته  رو به  یها روز

ه، از عکست  نیخوا د تو  رو بب یماه صنم، توران م -

فرصِت که  تو و توران باهم  نیخوشش اومده،  بهتر یلیخ

 .  نیآشنا بش

 دلم پوزخند زدم!   یتو

مونده؟  عکس من و بهش  یا ییچه آشنا گهی! دم؟یبش آشنا

 نشون داده؟  

 مون  رو کف دستش گذاشته ...  یزندگ ازیتا پ ریس حتما

 یکرد،م ینقطه ضعف هام کار م   یهم داشت  رو باز

 .  ادی یکار خوشم م  نیدونست از ا

شده  گرفت؟  چرا ظالم یچرا داشت خودش  رو ازم م پس

 بود؟  ظالم... ظالم!  

 !  دیکش یآه

 صنم!   -



 زد .  یمن و به اسم کامل صدا نم یشدم صنم... کس دوباره

 صنم ...  ایماه بودم  ای

داد اسمم   یبه خودش زحمت نم چکسی... هیهم ماه یگاه

 رو کامل بگه . 

شدن به اون عکس خسته شده بود،نگاه از  رهیهام از خ چشم

 شدم ...  رهیبه صورت مردونه اش خ قاب عکس گرفتم و

 خودم بود .  یچشم ها یِ چشم هاش... که  کپ به

 !  نیریو مثل عسل ش رایجفت چشم گ کیخالص!... یعسل

احاطه اش کرده بودند،چشم  یپر پشت قهوه ا یمژه ها  که

 و درشت ...  رایگ یها

 یبلند وموها یشونینه چندان پهن و مرتب شده، پ یابروها

 شلخته.  یلخت قهوه ا

 ... باز هم درست مثل من !  دیسف پوست

و  بایز یها بیترک  نیتمام ا دهیکش یکم یاستخوان دماغ

دار  هیشکل و با فک زاو یضیصورت ب هی یمردونه تو

 سوار شده بود . 

ماهان    ره؟یبگ یمیتصم نیهمچ دیچند سالش بود که  با مگه

ش جواب د ادکه  بهش لبخند زد، حتما فکر کرده ترفند ها

 شدم .  رهیخ

 گفت:   آروم



من  خسته شدم اون   م؟یاجازه هست دوباره حرف بزن -

 خسته نشده؟  

 مونده با من  بزنه؟   یچه حرف گهیراه  رو رفته د نصف

 بزن .  -

از من  بود  گهیفرد د هیمن  نبودم که  حرف زدم، بلکه    نیا

 جمله  رو خالصه کرد کیکلمه،  کیاون  یکه  تو

 حرفت  رو بزن و بر و "  ی"زود

ماهان  برق زد، از برق چشم هاش کور که نه...   یها چشم

 سوختم!  

 !  ی... نه بورانی... طوفانتوران

 !  یماهان م  رو ازم گرفت 

 گفت:   جانیو با ه یخوشحال با

چه  یدید م،یکن یعقد نم یتوران گفت تا تو اجازه ند -

از حرفش  خوشم  یلیده، خ یم تیمهربوِن صنم؟  بهت  اهم

 اومد . 

 خواست داد بزنم ...  یم دلم

 بده، تو بهم توجه کن "  تیندارم اون بهم اهم ازی"ن

  

  نیچند روز در مقابل ا  نیکه  ا ینگاهش کردم، کار فقط

... نه حالم  رو نه دید یدادم،  ماهان  نم یحرف ها انجام م

 سکوتم رو!   ادِ یفر



 ادامه داد:   یشتریب یدواریام با

دعوت مون کر ده... گفته حتما تو رو  دنش؟ید میفردا بر -

 میهم با خودم ببرم، چطوره قبل از رفتن براش  کادوبخر

 زشته نه؟!  یهوم؟ دست خال

 رفتار هاش ...   نیعجب بودم از ا در

خور کردن؟  جادو  زیراست گفته  ماهان   رو چ لدای نکنه

 کردنش؟!  

 !  فینگاهم کرد... ح  منتظر

 ماهان ...  ماهان  بدبخت!    تیجوون فیح

 شد .  یکردم کالفه شد، باالخره از سکوتم عاص حس

 .  دینگاه ازم دزد د،یلبش  رو گز ی گوشه

 .  دیچشم هام  رو فهم یتو ی... حرف هادیفهم

 صنم حرف بزن... الل نباش دختر!   ماه

 گرفته  گفتم :   یصدا با

بزک دوزک کنم و شاد و خوشحال با  یانتظار دار -

بگم؟بگم  یخونه  اش؟ که  باهاش آشنا بشم؟ بهش چ  میتوبر

که  قبالازدواج   نیا   یسالم زن داداش؟ چشمم  رو  رو

 ایسال...  اسهیکه  نه دو   نیکرده و شوهرش مرده ببندم؟ ا

  ان...  ماهنیدار یسال با هم تفاوت سن ستیده سال، بلکه  ب

 سال!   ستیب

 جمله مور مورم شد!    نیاز به زبون آوردن ا خودم



جون "استغفرهللا " با بغض ادامه  زیخدا!... به قول عز ای

 دادم:  

رو چهل و پنج سالشه... بچه همسن  ایخاک بر سرت!  -

خواد؟  یتو داره، شوهرش مرده اونوقت شوهر جوون م

 و یو پنج ساله؟  ماهان  تو جوون تسیب

 دنیتو صف کش  ی... دخترا  برایندار یسن ،یمجرد

 اونوقت تو... تو ... 

 از بغض رفت!   نفسم

مشت  یسوخت... اخم کرده بود و به دست ها یهام م چشم

شده بود، فکش من قبض شد!  آره زدم به  رهیشده ام خ

ه  به زور ها  رو به سرش بکوبم،بلک قتیحق دیهدف... با

 گوش هاش ف رو بره .  یتو

 نییدهنم  رو سخت قورت دادم، انگار سنگ از گلوم پا آب

 رفت، صدام خش داشت . 

باهاش  یکه   بخوا یاالن سرت باد داره... اون روز -

ده؟  یبهت  دست م  یچه حس یو خوش بگذرون یبر  رونیب

 اون دنبال سکوت و یجانیتو پر از شور و ه

 امیتونم باهات ب یکنه نم یپام درد م یکه  بگه آ آرامِش،

نگوگور  ؟یکن یخوا یکار م یفالن جا... حرف مردم  رو چ

 یوقت گهیدو سال د یکی ،یشد ریمردم که  االن جوگ یبابا



 یعجب غلط یگ یم ی نیجوون  رو بب یزن و شوهر ها

 کردم ... 

  

چشم هاش  یسرش  رو باال گرفت و نگاهم کرد، عسل زیت

 شعله ور بود!   ریمثل دو تا ت

 گفت:   یعصب

هم بهشون فکر کردم... من   دمیحرف ها  رو هم شن  نیا -

 یکه  تو فکرم یندارم صنم، چون توران اون طور یمشکل

اش اصال به سن و  افهیچهل و پنج سالشه اما ق ست،ین یکن

ش بعد نظر بده . با حرص  نیبب ایخوره تو فقط ب یسالش نم

 زدم:   غیصورتش پرت کردم،ج یبالشتم  رو گرفتم و تو

 ...یکن یتو که  کار خودت   رو م وونهیبدم د ینظر چ -

 احمق! احمق!   ؟یکه  چ یریبگ ریزن پ یبر

 بلند شد و به سمت در رفت .  عیرو نداد و سر  جوابم

که  شونه هام از ترس باال  دیدر و محکم به هم کوب یطور

 ...  دیپر

 شب شد؟!   یمطلق ف رو رفته بود، ک یکیتار یتو اتاق

شده  ریمون سراز یزندگ یهمه غم و غصه تو  نیا یک

 بود؟!  

کار رو   نیآقا جون  ماهان  جرات ا ایجون بود...  زیعز اگه

 داشت؟!  



 سکوت!   دوباره

 قهر کردن من  ...  دوباره

  

که   ماهان    نیشدم تا قبل از ا داریصبح زود ب فردا

 ینیو شلوار ج یخاکستر یبه دانشگاه برم، مانتو داربشهیب

 .  دمیپوش

ام  رو سرم کردم و تمام موهام  رو داخل  یمشک ی مقنعه

سرم    یام  رو هم  رو یچادر مشک تیفرستادم، در نها

 انداختم . 

 فر ...  یمن  بودم، ماه صنم رضائ  نیا

شدم و  یم یبودم، ساده و ساکت اما، به وقتش طو فان یچادر

 ...  ایکردم  یم کسانیهمه جا  رو با خاک 

 دادم!   یشدم و به همه آرامش م یم ایدر

و جزوه هام از اتاقم  فیو بعد از برداشتن ک دمیکش یآه

 رفتم .   رونیب

هم نخوردم، با خودم لج کرده بودم... با ماهان ... با  صبحانه

 بودمش .  دهیکه  اصال ند یاون توران

که    دمیفهم نیماش یخال یجا دنیکه  شدم با د اطیح وارد

 ماهان  زودتر از من   خونه   رو ترک کرده . 

 زدم!   رتیاز ح یخورد پوزخند  کهی

 خدا!   یوا



 بده خدا!   وبیبده بهم... بهم صبر ا صبر

وارد  یوقت یدانشگاه شدم که  حت یراه یتیچنان عصبان با

 بشه .  کیجرات نداشت بهم نزد لدایکالس شدم 

 زاستادیم   یوسط  رو به  رو قایدوم د ق فیرد شهیهم مثل

 کالس همهمه بود .  ینشستم... تو

مونده بود  قهیام انداختم، ده دق یبه ساعت گوش ینگاه کالفه

 ...  ادیتا استاد ب

 اهم اهم! اجازه هست؟   -

 ینگاه کردم تا بهش بفهمونم وقت شوخ لدایحوصله به  یب

 ...  ستین

 توجه به نگاهم کنارم نشست و ادامه داد:   یب

   ؟یشد داریچپ ب یباز از دنده  -

 ام کرده .  وونهیماهان  د  -

 جمله  رو  گفتم  ...    نیو کالفه ا یعصب ،یو جد عیسر

 از خنده زد ...  یپوزخند لدای

 .  میکن یکیسالم و عل هیبابا فرصت بده  -

 دغدغه بود!   یشدم، چقدر ب رهیخ لدای به

 ... حاضر جواب . طونیو ش آروم

 خالف من ، پر از شور!   بر

که   یسبز یبا چشم ها یسبزه ول ،یبا ظاهر معمول یدختر

 جفت زمرد کار گذاشته بودند!   کیصورتش  یانگار تو



 یو چونه  یضی... صورت بیو قلم کیکوچ ی نیب

کک ومک بود که  به  یگونه هاش کم   ی...  روفیظر

 کرد!   یظر من  جذاب ترش من

چشم هام  یرو بلند کرد و سه بار پشت سر هم جلو  دستش

 گفت:   طنتیباال انداخت و با ش ییبشکن زد، ابرو

 .  یشد خمیباز م هیچ -

 .  یسکوت کن قهیشه دو دق یم -

 چپ نگاهم کرد ...  چپ

خواد دهن من  باز بشه  یدونم باز دلت م یمن  که  م -

مخ ت رو  گهیاز جهت د یعنی ،یرو فراموش کن  زیتاهمه چ

 بخورم . 

 !  دمی... آه کشدیخند زیر

برام نمونده که  با حرفهاش  یمخ گهیخبر نداشت د لدای

 بخوره . 

  

   یحوصله ام، با انگشت هاش آروم  رو یب دیفهم

 گرفت و با تفکر گفت:   زضربیم

که   یِ زیکه  اوضاع خراب تر از چ  نیخب مثل ا -

 کردم .  یکرمف

صورتم گذاشتم و آرنجم روستون    یراستم  رو  رو دست

 کردم و  گفتم :   زیم



 !  لدایخراب... کم آوردم  یلیخ -

االن آدم با  گهید م،یهست کیو  ستیقرن ب یصنم ما تو -

رو  ایکه   دمیستا د نیکنه، خودم تو ا یخودش هم ازدواج م

 ه ...  نیا یجلو

 استاد وارد شد ...  گه،یم یچ لدای دمینشن گهید

لب زمزمه  ریاستاد هنگ کنه ز دنیبا د لدایکه    نیاز ا قبل

 کردم:  

که    نیره، قبل از ا یم زشیسمت م یبدون نگاه به کس -

ذاره،  یزمیم   یرو  ستادهیسامسونت اش  رو ا فیک نهیبش

 یکه  م نیکنه وهم یکتش  رو باز م ینشست دکمه  یموقع

 شه .  یم رهیبه من  خ نهیش

که  با خودم زمزمه کردم اتفاق افتاد  ییها زیچ یبه مو مو

 ... 

 رستگار...  اشکان  رستگار ...  استاد

کالسش  یدانشجو شم اما هر بار که  تو کسالِ یکه   یمرد

مخاطب صحبت هاش   کنمیده حس م یحاضرم و درس م

 منم  ... 

  نیدونن اما جرات ندارن پشت ا یبه من ه... همه م نگاهش

 مرد سرسخت و مغرور و باهوش حرف بزنند . 

که  از  ییصدا نیصبحتش  رو تموم کرد و با آهسته تر لدای

 خودش سراغ داشت گفت:  



 رستگار عاشقِت.    نیگفتم  ا  یک  نیصنم اومد... بب یوا -

 خودش جواب دادم:   مثل

  نیاشم که  ا یدشمن  خون  کنمیکجا عاشِق... حس م -

 بهم زل زده .  یطور

 یشد اما با صدا رهیکرد و دوباره بهم خ ابیغ حضور

 گفت:   ییرسا

 لب گفت:   ریز لدایکنفرانس بده؟   هیخب امروز نوبت ک -

 بدبخت شدم .  -

   یکار کنه، رو یخواد چ یو م گهیم یچ لدایمهم نبود  برام

شروع کردم به  یکه  جلوم بود، با خودکار آب یدیسف یبرگه 

 ...  یدر هم و به قول معروف خط خط یطرح ها دنیکش

بار اسم  ماهان   رو نوشتم و با حرص روش خط  چند

 میرو جلوم گذاشتم،ن  یا گهید یبرگه  دم،یضربدر کش

 به رستگار انداختم .  ینگاه

 یتخته م یرو پا  یزیب و داشت چ ستادهیبه من  ا پشت

 ندادم و دوباره مشغول شدم .  تینوشت، اهم

 ذهنم اومد ...  یرستگار تو یچهره  یدفعه  کی

 یصورتش کردم، چشم ها دنیشروع به کش اریاخت یب

 پرپشت ...  یو کم دهیکش یروشن... ابروها یقهوه ا یِ بادوم

مرتب   شهیپر رنگ که  هم یقهوه ا یبلند و موها یشونیپ

 رو به باال حالت داده بود . 



اومد و فرم  یصورتش م بیکه  به ترک یعقاب یمک دماغ

 .  دمیکش یشتریب اتییداشت... دماغش  رو با جز یخوب

تونستم رنگ ها  رو طرح  ینم یچند که  با خودکار آب هر

 بزنم . 

 دار ...  هینازِک مردونه و با فک زاو یها لب

 بودم کردم .  دهیرستگار که  کش یبه چهره  یلبخند

داشت تا روش انجام  یکار زهیخودش بود اما هنوز ر قایدق

 بدم . 

 برگه نشست خشک شدم... اون   یکه   رو یدست با

رو پوشانده بوداما از   ریپهن و مردونه کل تصو یها دست

تونستم  یانگشت اشاره و وسطش که  باز مونده بودم یال

 .   نمیام  رو  بب ینقاش یچشم ها

 رو باال گرفتم ....   سرم

بودم  دهیکه  کش یصاحب چهره ا یواقع یبه چشم ها نگاهم

 افتاد، رستگار بود . 

  

 ...  دمیدونه چقدر اون  لحظه  خجالت  کش یم خدا

 یم نییشه و سرش  رو پا یبعد از خجالت  سرخ م یآدم هر

اندازه اما تا به حال شده از شدت خجالت  دهن تون باز بمونه 

 و خشک تون بزنه؟  



   یهمون حس  رو داشتم، رستگار دستش  رو از  رو  من

زد  یبهش انداخت و لبخند مرموز یبرگه برداشت و نگاه

 ... 

 !  یکنه بهش نظردار یتو سرت ماه صنم االن فکر م خاک

 !  یی... واوونهی! داحمق

بزنه برگه  رو برداشت و همراه  یکه  حرف  نیا بدون

 هام  رو بستم .  و با حرص چشم دمیخودش برد... لب گز

  

  

کالس  میکه  تا نیزور تا آخر کالس طا قت آوردم، هم به

هام  رو  لیوسا عیتموم شد  چادرم  رو مرتب کردم و سر

 جمع کردم و از کالس خارج شدم . 

 اما توجه نکردم .  دمیشن یرو م  لدای یزدن ها صدا

  با نفس نفس گفت:  لدای سادم،یشد که  وا دهیاز پشت کش دستم

چقدر صدات زدم؟   یدون یم ؟یدختر چته مگه کر شد -

 گفتم :    یعصب

خوام برم خودم   یدادم که  م یا یسوت هیبذار برم...  لدای -

 رو گم و گور کنم . 

 گرد شده گفت:   یچشم ها با

   ؟یکار کرد یچ -



انگشت  یدهنم گذاشتم و گوشه  یحرص دستم  رو جلو با

 اشاره ام  رو گاز گرفتم ... 

 لب  گفتم :   ریز

 ...دمیرستگار  رو کش یمن ه احمق سر کالس چهره  -

هم  یسرم مچ من و گرفت... نقاش یهم اومد با ال اون

دارم از خجالت   یدون ینم لدای یباخودش برد، وا

 .  رمیم یم تیوعصبان

ه چندنفر دانشگا یمحوطه  یخنده زد که  تو ریبلند ز چنان

 و متعجب نگاه مون کردن .  یبرگشتن شاک

که  به خاطر خنده قرمز شده بود، دستش  رو  یا افهیبا ق لدای

 هوا تکون داد و گفت:   یتو

دختر توچه  یوا ؟یکار و کرد  نیصنم!... تو ا یوا...وا -

کنه توبهش نخ  یخودش فکر م شی! حتما رستگار پیباحال

 اوردیدر ن یکالس بداخالق باز ... پس بگو چرا تا آخریداد

 . 

 لب  گفتم :   ریز یناراحت با

 من  به گور بابام بخندم بخوام به رستگار نخ بدم... -

 کارکنم؟   یحاال چ یکار و کردم... وا  نیچرا ا دمینفهم اصال

دستش رودور  کیباال انداخت و  ییابرو طنتیبا ش لدای

 بازوم انداخت . 



هم  نیآخه؟ رستگار هم جوون تر یخور یچرا غصه م -

 یرو به چهار زبان زنده  ایاستاد دانشگاِه...  نیتر پیخوشت

   ؟یخوا یم یچ گهیمسلطه، پول دار هم که  هست د ایدن

و چادرم  رو  دمیکش  رونیحر ص بازوم  رو از دستش ب با

 درست کردم... 

 .  یگ یم یچ یفهم ینم لدای ستیتو حالت خوب ن -

تو بودم از خدام بود  یاوف! صنم من  اگه جا -

بعد اون به  ینگاه بندازه، ممکنه دفعه  مین هیرستگاربهم 

رستگار  بهت    یتونخ بده پس خودت   رو آماده کن و  رو

 رفکر کن . 

 لب  گفتم :   ریتکون دادم و ز یتاسف سر با

دور و بر من   همه  یدونم چرا آدم ها یاحمق! من  نم -

 ان ...  وونهیشون د

 و به راهم ادامه دادم .  دمیچرخ

 ها .  میزد یحرف م می... داشتسایصنم وا -

به  ی  یتوجه نکردم... حاال با چه  رو لدای یصدا زدن ها به

 رستگار نگاه کنم؟  

 تونستم برم  خونه  ...  یکالس نداشتم م گهید خوبه

 کار کنم؟  پوف!   یداشتم چ دوشنبه هم باهاش کالس اما

  



که  به آب داده بودم  یکردم از فکر رستگار و دسته گل یسع

هم باعث شد دوباره  ماهان  وکار هاش  نیخارج بشم، هم

 ...  ادیذهنم ب یتو

 یکه  سه سال از من  بزرگ تر بود، کس یماهان ، برادر 

 شد همه کس من !   زیکه  بعد از فوت آقاجون و عز

 درس خواند و کارکرد .  ییشد هم مادر... به تنهاپدر  هم

 کیکوچ یایدونه برادر خوشبخت بودم، دن کیبا همون   من

 مون  رو دوست داشتم!  

 چوقتیبا آشنا شدن با اون زن خراب شد ... ه یهمه چ اما،

 و باهاش آشناشده .  دهینگفت کجا و چطور اون  رو د

 خواد ازدواج کنه ...  یبهم گفت م فقط

 خوشحال شدم ... مشیخبر بودم چقدر از تصم یب یوقت

 اما ،   نمیده ام  رو  بب نیخواست زن داداش ا یم دلم

پرت شده باشم  یاز اون زن برام گفت انگار از بلند یوقت

 !  نییپا

ماهه کار من و ماهان   کی...  کنمیبود که  مخالفت م معلوم

دعوا ها   نیخسته شده بودم  ا گهیدعوا و جدل شده، اما د

 باعث شده بود رفتار من و  ماهان  با هم سرد بشه ... 

 رفتارم کامال مشخص بود!     یکه   رو یا یسرد

  . 

  . 



  . 

  . 

  

  

شدم،دلم  ادهیپ یتر از  خونه  مون از تاکس نییکوچه پا کی

که   نیدونم هم یقدم بزنم تا ذهنم آزاد بشه م یخواست کم یم

 یهامغزم  رو م الیاون  خونه  بذارم فکر و خ یپام  رو تو

 خوره . 

خونه    یآروم راه یبا قدم ها یسرد و ابر یاون هوا یتو

متر به در  خونه  فاصله داشتم  ستیکه  ب نیشدم، اما هم

 بود .  ستادهیچشمم به  ماهان  افتاد که  پشت در ا

همراهش  دیمگه کل  ستاده؟ی... چرا اونجا استادمیتعجب ا با

 !  ست؟ین

 !  ختیکه  کنارش بود د لم ر یزن دنید با

... نکنه اون  رو آورده باشه  خونه ؟  تمام وجودم پر از  نکنه

 بهت  و خشم شد!  

 ماهان  از دست تو!    یماهان ... وا 

به  یزنگ خورد... چشمم به  ماهان  افتاد که  گوش میگوش

 زد .  یدست قدم م

در آوردم وسرد   فمیک یرو از تو  میزدم و گوش یپوزخند

 جوابش  رو دادم . 



 الو .  -

 گفت:   عیسر

 !  ؟ییماه صنم کجا -

 اون زن من و به اسم کامل صدا زد... چرا ماهان ؟!   یجلو

 یزیچ کیشد  کیغم نگاه شون کردم...  ماهان  بهش نزد با

 .  دمیهم نشن یاز پشت گوش یبهش گفت که  حت

  الو با تو بودم . -

 گفتم :    آروم

 دانشگاه هستم .  -

 .  یخونه  باش  دیمگه کالست تموم نشده؟ تو با -

 و عقب عقب رفتم... زمزمه کردم:   دمیکش یآه

 ... کار دارم . میر یم  رونیب لدایبا  -

 خونه  صنم .   ایزود تر ب -

 گفتم :    یپرخاشگر با

ده ات  نیهمسر ا شیب رو پ یتو هم اگر کار دار امینم -

 . 

   یرو  عیرو قطع کردم، سر  یجواب بده و گوش نذاشتم

 کردم .  شتریگذاشتم و سرعت قدم هام  رو ب لنتیسا

 فتهیکه  چشم شون بهم ب  نیتا قبل از ا دمیسمت مخالف د و به

 . 

 سوخت! ...  یهام م چشم



 یکرد...  ماهان  چرا؟  هنوز هم م یام درد م نهیس ی قفسه

 گم چرا ... 

 زن چهل و پنج ساله؟   هی اچر

 م شد انتخاب؟!   نیهمسن تو داره... آخه ا یکه  بچه  یکس

رو داشتم که    یخونه  رفتم، حس کس  کیسمت پارک نزد به

 رو از دست داده .   شیتمام  خونه  زندگ

رفته  ادشیرو   دشیزن  رو برده بود  خونه ... حتما کل اون

 بود که  وارد اون جا نشده بودن . 

 در و براش ون باز کنم ...   امیمن  بودن تا ب  منتظر

 زدم!   یتلخ پوزخند

دونست من وبه  یآقاجون بود... اگر م یماهان ! کاشک  یآ

اسمت  رو هم  گهید یداد حیزن بزرگ تر از خودت  ترج هی

 آورد .  ینم

  

از  یکی   یقدم زدم و  رو پارک یتو فیآواره ها بالتکل مثل

دونم چقدرگذشته بود اما  یسرد پارک نشستم، نم یها مکتین

کرد و من  تکو تنها نشسته بودم،  یداشت غروب م دیخورش

 رو چک کردم .   میگوش یبا کالفگ

داشتم  لدایماهان  دوازده بار زنگ زده بود، دو تماس هم از  

 ... 



رو گرفتم... بعد   لدای یماهان  شدم و شماره   الیخ یب

 ازچهار بوق جواب داد . 

 چه عجب خانم وقت کرد به ما زنگ بزنه .  -

 گفتم :    آروم

 .  لدایسالم  -

 مقدمه  گفتم :   یشده؟  ب ی... باز چکیعل -

 .   رونیماهان  زِن  رو آورده  خونه  مون منم  اومدم ب  -

 خنده گفت:   با

 چرا خب؟!   -

 حرص زمزمه کردم:   با

 .  ستیخوام بگم  ماهان  دست بردار ن ی... ملدایمرض  -

 خب تو دست بردار .  -

 که  گله من د  گفتم :   دمیکش یآه

 ماهان ؟    ای یتو طرفدار من  -

 یمن  طرفدار دلم... دل  ماهان  هم اون زن  رو م -

 مدت هیبعد از  ایکنن  یم یباهم زندگ ایحاال  گه،یخوادد

ه ته  نیمهم ا ؟یخور یشن، تو چرا حرص م یازهم خسته م

 .  گهیرسه د یتو م یته ماجرا  ماهان  به گفته 

  فیمن  نتونم حر دیآروم شدم... درسته شا یکم لدایحرف  با

 ماهان  بشم . 



که   یبا زن یمدت  ماهان  از زندگ کیممکنه بعد از  یول

 مادرِش خسته بشه.   یجا

 گفتم :    آروم

 آره حق باتواِ .  -

 غرور گفت:   با

 حق با من ه .  شهیهم -

 کوفت پ رو نشو .  -

 و گفت:   دیخند

 شه پنجاه تومن !   ی... مزمیخواهش عز -

 تعجب  گفتم :   با

  ؟یچ -

 پ رو گفت:    -

 .  گهیکه   بهت  دادم د یپول مشاوره ا -

 که  حرومت کردم .  یبزن به حساب شارژ -

 رو قطع کردم ...   یبگه و گوش یزینکردم چ صبر

 تند من و تحمل کنه .  یاخالق ها  نیا دیکه  با لدای بدبخت

ماهان   دمینگاه فهم مین کیروشن بود، با  میگوش ی صفحه

  ... 

 نگرانش کنم... پس جواب دادم .   نیاز ا شتریب ومدین دلم

 الو؟   -

 :  دیبود غر یخشم و نگران بیکه  ترک ییصدا با



 صنم؟ آروم  گفتم :   ییمعلوم هست کجا چیه -

 ...  گهیم د رونیب -

 گفت:   عیسر

 رفته پشت در موندم .  ادمی دیخونه  ...من  کل  ایب -

افتاده بود که  به من  بگه  ادشیپوزخند زدم، تازه  اریاخت یب

 . 

 طعنه  گفتم :   با

 با شک گفت:    ؟ییتنها -

 یم کیهوا تار گهیربع د هی ایمعلومه تنهام... زودتر ب -

 شه . 

 و  گفتم :   دمیکش یآه

 باشه ...  -

رو قطع کردم، از پارک خارج شدم و آروم آ رو م   یگوش

 گرفتم .  شیراه  خونه   رو در پ

 .  دمیبود که  به  خونه  رس شیمثل صبح گرگ و م هوا

هم از توران  یبود، خبر ستادهیماهان  هنوز پشت در ا 

ماهان  شدم   کینزد یزدم و وقت ید تمنیرضا نبود... لبخند

 خوشحال  گفتم :  

 سالم داداش!   -

اش  رو از  هیبسته اش  رو باز کرد و تک یها چشم

 دربرداشت، با د قت نگاهم کرد و گفت:  



 !  یدیسالم... زود رس -

 باال انداختم و  گفتم :   یا شونه

 اومدم .  یداشتم م یتو زنگ زد -

تکون داد و از مقابل در کنار رفت، با چشم بهم  یسر یشاک

 اشاره کرد در و باز کنم . 

 یجلو یخنده ام  رو گرفته بودم، حتما کل یزور جلو به

 شده بود .  عیتوران ضا

  

قفل بندازم بالبخند لب  یرو تو  دیبهش پشت کردم تا کل یوقت

 ...  دمیگز

 !   گفتم  نیدلم به خاطر اون کارم به خودم آفر یتو

 دلم خنک شده بود ...  یکم باالخره

 قفل چرخوندم و در باز شد، داخل شدم... یرو تو  دیکل

 دیشد و در و به هم کوب اطیوارد ح عیماهان  پشت سرم سر 

 . 

 یگرد شده نگاهش کردم، با تعجب مصنوع یچشم ها با

 خبر ندارم  گفتم :   یچیکه  انگار من  از ه یجور

 .  واه داداش آروم تر -

شد،  رهیبهم خ یهم فشرد و با همون نگاه شاک   یرو  لب

من  خودش   یکرد به زور جلو یم یدونستم داشت سع یم

 رو کنترل کنه . 



شدم  دهیتاسف تکون داد و رفت، دنبالش کش   یاز  رو یسر

 . 

و به موهاش چنگ  ستادیسالن ا یتو م،یهم وارد  خونه  شد با

 .  ستادیو در آخر  رو به من  ا دیزد، دور خودش چرخ

 :  دیلب غر ریز

 !  ییصنم! وا یوا -

 !  ختیر دلم

قدر مهم بود که     نیخونه  ا   نیاومدن اون زن به ا یعنی

 خورد؟   یماهان  داشت جوش م

 که  کرد شوکه  خشکم زد ...  یبرم که  با کار اومدم

شت وبه چادرم  رو بردا یدو پا زانو زد، انتها   یرو  جلوم

 .  دیکرد و بوس کیلب هاش نزد

 :  دیلب نال ریز

رسمش   نیاما صنم ا یو رفت ی... اومدیدیدونم د یم -

ازت  یچیه یتو زندگ ا،ی... با دلم راه بستین

  نیبهت  دادم اما، ا  یتو خواست ینخواستم،برعکس هر چ

ننداز  نیخوام... روم  رو زم یم یزیچ هیبار من  ازت 

 صنم،بذار باهاش ازدواج کنم . 

 هام تر شد، با بغض  گفتم :   چشم

 ماهان !    -



 دیاش گذاشت و آه کش یشونیپ   یچادرم  رو  رو ی گوشه

 ... 

 !  نمشیبب  دهیرنج د یطور  نینداشتم ا طاقت

 شد!   یم  کهیت  کهیداشت ت دلم

رو داشتم که  انگار کمر به همت بسته تاعشق   یکس حس

 خدا عشق؟!   یبرادرش  رو نابود کنه ...وا

 !  واقعا؟

 دفعه بلند تر صداش زدم:    نیا

 ماهان !    -

به خون نشسته نگاهم کرد...  یبلند کرد و با چشم ها سر

 و نگاه ازش  گرفتم .  دیچونه ام لرز

که  واردشدم   نیبعد از ا تند به سمت اتاقم رفتم و یقدم ها با

 .  دمیمحکم در و به هم کوب

 تخت   یچادرم  رو در آور دم و  رو یاشک یچشم ها با

دلم  یکردم، همون جا پشت در نشستم و پاهام  رو تو پرت

 جمع کردم . 

 کار کنم؟!   یچ ایخدا

بدم و   تیاگر رضا دم،یرس یم لدای یکم داشتم به حرف ها کم

اشتباه بود  مشیماهان  با توران ازدواج کنه فوفش اگر تصم

 .  گهیرسه د یبه حرف من  م



ام رواز  هیرو پاک کرد م، تک  سمیخ یپلک ها دمیکش یآه

 در برداشتم و بلند شدم . 

با توران خانم   دیچطور با  نمیکردم تا  بب یفکر م کمی دیبا

 رو به  رو بشم . 

  

   . 

  

 شتربهیفکر که  نه ب د،یهفته طول کش کیمن  کردن  فکر

کرد من  هنوز  یبود،  ماهان  تصور م هیشب یعذاب فکر

 نشدم .  یراض

 متحرک بو د .  یمرده  کیخونه  مثل   یتو

 زد .  یباهام حرف نم ادیخورد و ز یبه زور م غذا

 یبه پام م گهیباِر د کیداد  یکنم اگر غرورش اجازه م فکر

شناختم  یشده بود که  اصالنم یبه کس لیافتاد...  ماهان  تبد

 مثِل... مثل مجنون شده بود!  

 دنیدانشگاه شدم، استرس د یتمام راه یحوصلگ یب با

 رستگار  رو هم داشتم . 

 یزیرو گم و گور کرده باشه وچ  یجهنم یکنه اون نقاش خدا

 .  ادین ادشیاز شاهکارم 



کنارش اشاره کرد،  یلند کرد و به صندلبا دست ب دنمیبا د لدای

 لدایرفتم و کنار  یشگیهم یتوجه به جا یزدم و ب یلبخند

 نشستم . 

 مقدمه با ذوق گفت:   یب

 !  میدیچه عجب ما لبخند خانم  رو د -

 هام  رو ور ق زدم و  گفتم :   جزوه

 .  یحالم  رو خراب کن یتون یم  نمیبب  -

 شده گفت: زیر یباال انداخت و با چشم ها ییابرو

 دنیزونه؟ نکنه به خاطر د یااِ مگه حالت م -  

 کلک؟   یرستگارشنگول شد

 لب غر زدم:   ریو چپ چپ نگاهش کردم، ز دمیگز لب

 افتم به جونت ها .  ی... ملدایبس کن  -

 باال گرفت و گفت:   میتسل یهاش  رو به نشونه  دست

شه دو کالم باهات حرف  ینشو... نم یخب بابا وحش -

 حساب زد . 

تر  کیبه دور و بر نگاه کردم، سرم  رو بهش نزد یکم

  یآروم یشد، با صدا کیبهم نزد شتریکردم که  اون هم ب

 گفتم :  

 یشنوم چهار ستون بدنم م یاصال اسمش  رو که  م -

 لرزه . 

 هاش  رو جمع کرد و مثل خودم جواب داد:   لب



 !  ی... دلیلرزه؟ قلب یات نم گهید یجا -

 حرص ازش  فاصله گرفتم و سرش  رو هول دادم .  با

 سر جاش نشست .  یو معمول دیخند

شداسترس  یم کیاومدن رستگار نزد میبه تا شتریب یچ هر

 شد   یم شتریمنم  ب

  

 کاشیا یمن  که  قدرت نگه داشتن زمان  رو نداشتم، ول اما

 د اشتم ...

 مگه نه؟   شدیخوب م یلیخ

راحت  یلیکردم اما خودم خ یزمان  رو متوقف م مثال

دادم،  یخواست اون  لحظه  انجام م یکه  دلم م یهرکار

که  "مت رو من " زمان   ی"کله کدو" اون موقع شنیمیمثال ان

 خورد .  یرستوران غذام یرو متوقف کرده بود و راحت تو

 !  دمیکش یحسرت بار آه

سرم  یتو یِ معن یخود افکار پوچ و ب باز شدن در خود به با

 !  دیپر کش

 رو صاف کردم و به سمت در نگاه کردم ...   کمرم

 یهمونطور شهیبود، استاد  اشکان  رستگار، مثل هم خودش

 نشست .  زشیکرده بودم رفت و پشت م فیکه  توص

ه قلبم  نیمن و بب یشگیهم یبار که  سر بلند کرد تا جا  نیا

 تند زد!  



ام  یخال یجا دنیکرد؟  با د یبه من  نگاه م شهیا همچر آخه

 کرد ...  یاخم

کالس بچر خونه  و من  یداشتم نگاهش  رو تو انتظار

 ه اما اصال به اطراف نگاه نکرد .  نیپنجره بب یوگوشه 

 گفت:   یا یجد یجاش با صدا به

   ِب؟یفر چرا غا یخانم رضائ -

 ...  دمیخجالت  کش یلیحرفش خ  نیا با

   ؟ینکرد ابیچرا حضور غ خب

 دهنم  رو سخت قورت دادم و دستم  رو باال دادم و گفتم :   آب

 جام استاد .  نیا -

  نیا یسرش  رو چرخوند و به من  نگاه کرد، خب وقت عیسر

کنند  یکنه  معلومه بچه ها بهمون شک م یرفتار م یطور

 .  گهید

چادرم  رو مرتب کردم که  سخت نگاهش روازم  اریاخت یب

سامسونت ا ش سرگرم کرد که   فیگرفت... خودش  رو با ک

 بهم سقلمه زد و کنار گوشم گفت:   لدای

 سراغ تو  رو گرفت .  عیصنم؟ سر یدید یوا -

 :  دمیلب غر ریز

 .  دمیخجالت  کش یلیخ ی...والدایزر نزن  -

 نگفت ...  یزیو چ دیخند زیر لدای



 ینگاهم نکرد، منم  سع گهیتموم طول کالس رستگار د تو

 ورودش فکر نکنم .  یبه ماجرا ادیکردم ز

رو   لمیذوق و شوق وسا یکه  کالس تموم شد با کل یقت و

 جمع کردم تا از کالس خارج بشم اما ... 

  

 فر؟   یخانم رضائ -

  

تم بهش صداش شونه هام به سمت باال جمع شد، پش دنیشن با

و با لبخند برام چشمو اب رو  دیبه سمتم چرخ لدایبود اما 

 اومد . 

 و آروم  گفتم :   دمیپا چرخ یپاشنه    یرو 

 بله استاد؟   -

 یشلوغ بود، باز هم دانشجو هاسوال ها یکم زشیم دور

 مسخره شون شروع شده بود . 

 همه شون هم دختر بودن ...  اتفاقا

 کوتاه گفت:  دست بهم اشاره کرد و  با

 لطفا!   دیشما تو کالس بمون -

 نگاه کردم .  لدایو به  دمیهام گرد شد... چرخ چشم

هوا  یخد احافظ تو یباال انداخت و دستش  رو به معن ییابرو

 تکون داد . 



توجه به  یو اب رو باال انداختم تا از کالس نره اما ب چشم

 عکس العملم از کالس خارج شد .  

  

 یکه  سع یا یو با لبخند مصنوع دمیکش یپر از حرص نفس

 زاستادیصورتم نگه دارم به سمت م   یکردم  رو یم

 .  دمیچرخ

سرم    یکم کالس خلوت شد، معذب چادرم  رو  رو کم

 شدم ...  رهیپام خ یمرتب کردم و به جلو

 زنه؟!   یچرا حرف نم خب

 منتظر م؟ ...  نهیب ینم

 خودم جرات دادم و آروم  گفتم :   به

 استاد رستگار .  -

 فر .  یخانم رضائ -

  ارخجالتیاخت ی... بمیدومون هم زمان هم  رو صدا زد هر

 شک نداشتم گونه هام سرخ شده .  دمیکش

 کرد و گفت:   یخنده ا تک

 .  نیاول شما بگ -

 گفتم :    یآروم یصدا با

خواستم بگم که  شماحرف  ی... مینداشتم استاد م یحرف -

 .  دیتون  رو بزن



جابود دو   نیا لدایبزرگ تر شد... شک نداشتم اگر  لبخندش

 شد .  یسرش سبز م   یتا شاخ بزرگ  رو

 رستگار و لبخند؟!   استاد

در  فشیرو از ک  یزیمتعجب من ، چ یتوجه به چشم ها یب

 یشکه  روش نقا یِ همون کاغذ دمیتوجه فهم یآورد که  با کم

 بودم ...  دهیکش

لب  ریز یرو کم داشتم، برخالف من  که  حساب  نیهم فقط

به  بیدر حال فحش دادن خودم بودم، با همون لبخند عج

 نگاه کرد و گفت:   ینقاش

قدر خوب   نیتون ا یکردم طراح یفکرش  رو نم -

 باشه...

 !؟یتر بخوام بگم دانشجو زبان  رو چه به نقاش درست

   ن؟یرفت کالس

 خواست بگم به تو چه که  کالس رفتم ...  یم دلم

بود، اما مسائل مربوط به  ماهان  اون  یادب یب یلیخ درسته

قدر ذهنم  رو خراب کرده بود که  از عالم و آدم طلب کار 

 کردم خونسردجواب بدم:   یحال سع  نیبا ا یبودم ول

عالقه داشتم، سه سال  ینوجوون که  بودم به نقاش -

 کار کردم .  یطراح

  ن؟یادامه نداد گهید -

 و کالفه  گفتم :   عیسر  -



 نه .  -

بلند شد، تازه اونجابود که   زشیتکون داد و از پشت م یسر

 قد بلندش شدم ...  یمتوجه 

استاد رستگار  ایقدر قدم کوتاهه؟    نیمن  ا یعنیخدا  ای

 بلنده؟!  

   نبود گفت: بیبرام عج گهیکه  د یهمون لبخند با

 نیهم  یخوشم اومده...  برا یلیمن  از کار شما خ -

 با تعجب  گفتم :    رم؟یازتون سفارش بگ تونمیم

 سفارش؟   -

... حاال با دیکن یمن و نقاش یخوام چهره  یبله... م -

 خواد .  یکه  دل تون م یکیهرتکن

 خجالت   گفتم :   با

 .  شهیدانشگاه نم یزمان بره تو یلیکار خ  نیاستاد ا یول -

 تکون داد و گفت:   یر س

 ...  نیدرسته به خاطر هم -

در آوردو  بشیاز ج یزمان با ادامه دادن حرفش کارت هم

 سمتم گرفت . 

بهت   دیریمن ه... تا فردا باهام تماس بگ یشماره   نیا -

 .  دیایمن  ب یچهره  دنیکش  یگم کجا  برا یون م

بستم چشم هام از اون گرد تر و دهنم از اون باز تر  یم شرط

 شد .  ینم



  

گفت که  رستگارعمالً  دیفکر کنم با لدایخواستم مثل  یم اگر

 بود؟!    نیازا ریداد!... حاال مگه غ یداشت به من  شماره م

اشکان  رستگار  رو بکشم؟  بهش زنگ بزنم؟   یچهره   من

 خدا!   ییوا

 یول دیبود که  لبخندش پر کش یوردونم چهره ام چط ینم

 .  دیدستش  رو عقب نکش

از اون جو فرار کنم با دست  عیکه  بتونم سر  نیا  یبرا 

چشم  یکه  تو یتیسردم اون کارت  رو گرفتم... با رضا

 گفت:   دمید یهاش م

 فر .  یمنتظر تون هستم خانم رضائ -

  

  

 یبه سمت محوطه  ریدرگ یانداخته بودم و با ذهن نییپا سر

دستم  یچشمم به کارِت تو کیدانشگاه رفتم، هم زمان کالفه 

 رفتنم .  ریچشمم به مس کیبود و 

جا خوردم و کارت ازدستم  دیکه  جلوم پر یدفعه با کس کی

 یباحرص پوف د،یشدنم خند ریبه خاطر غافلگ لدایافتاد، 

 و خم شدم و اون کارت روبرداشتم .   دمیکش

 گفت:   تادمسیکه  ا نیهم

 مذاکرات با استاد رستگار چطور بود؟   ی جهیخب نت -



 افتضاح .  -

   ؟یچرا؟ نکنه گند زد -

نگاهش کردم وبعد  یکم ستاد،یکه  اون هم با من  ا ستادمیا

   یو خوندن متن  رو دنیکارت  رو جلوش گرفتم ... با د

 ینیگلو ه یوتو دیانگشت اشاره اش  رو گز یجانیکارت با ه

 .  دیکش

  یدیخدا ماه صنم رستگار  بهت  شماره داد؟ د ییوا -

 گفتم  عاشقت شده؟  

 انداختم و  گفتم :    فمیک یرو تو  کارت

 .  ستین یخبر نیهمچ لدایتوهم نزن  -

   گه؟یم یکارت چ  نیپس ا -

کردم... فقط هر  فیرو براش  تعر  زیو همه چ دمیکش یپوف

 .  دیخند یهر م

 و گفت:   دیام کوبدست به شونه  با

 ریت کی... استاد رستگار با یدار یصنم چه شانس یوا -

باهات  ییجورا هیسه نشون زده، هم  بهت  شماره داد و 

 رشیخودش گ یاز چهره  یمفت یتابلو هیقرار گذاشت هم 

 .  ادیم

 گفتم :    یشدم... جد رهیرو گرفتم و به جلو خ  از

 چهره اش  رو بکشم .  ستیقرار ن -

 تعجب نگاهم کرد و گفت:   ای



 چرا؟   -

 زنم .  یچون بهش زنگ نم -

 گرد شده گفت:   یچشم ها با

 .  شهیمحسوب م یادب یکار تو ب  نیصنم ا -

 گفتم :    الیخ یباال انداختم و ب یا شونه

دانشجو  هیه بعدش با من  مثل بق نیا شیخب بشه... خوب -

 کنه .  یهاش سرد و بداخالق رفتار م

 یماهان  داره با اون زن ازدواج م  یگ ینم مگه نمص -

ده ات  نیکنه؟ خب تو هم با استاد رستگار ازدواج کن تا هم ا

 .  یبعد از  ماهان  داشته باش یپشت و پناه هیبشه هم  نیتضم

  یشدم وعصب لیو ناراحت نگاهش کردم، سمتش متما  شوکه

 گفتم :  

؟ من   ماهان م به پشت و پناه دارم ازیگفته من  ن یک -

تونه داداش من و ازم  یدم... اون زن نم یرواز دست نم

 .  رهیبگ

کرده که  شرمنده  نگاهم    یرو  ادهیز دیفهم انگار

 زدم!   یکرد،پوزخند تلخ

 و به راهم ادامه دادم .  دمیچرخ

  



و صدام زد... تلخ و سرد به راهم ادامه دادم،  دیسرم دو پشت

تا بتونم بغضم  رو قورت  دمیکش یتند و کش دار م ینفس ها

 بدم . 

فقط ما هان  رو داشتم... فقط اون، اون بود که  تا   من

 اگر ازدواج کنه .  یموند، حت یابدهمه کس من  م

 نباشه باز همه کس من   ماهان !   گهید ی... حتیحت

  

  

  

روشن  یدر انداختم و وارد  خونه  شدم، صدا یرو تو  دیکل

رو    فمیداد که   ماهان   خونه  است،ک ینشون م ونیتلوز

 همون جا کنار در رها کردم . 

رفتم، سرش  رو به  ونیتلوز یجلو یلبخند به سمت کاناپه  با

 داده بود و چشم هاش  رو بسته بود ...  هیمبل تک یپشت

 یفهم یاز همون مدل خواب ها که  نم ده،یکردم خواب حس

 کنه .  یم ِرتیو چطور اس یک

رخش  رو نگاه  مینارش نشستم، با سر کج شده نک آروم

 خنده هاش تنگ شده بود .  یصدا دنیشن  یکردم... دلم  برا

 چند وقت فقط سکوتش  رو گوش کرده بودم...  نیا اما

 خسته شدم!   گهید



که  به خاطر توران از داداشم دور باشم من وخسته   نیا از

 کرده بود . 

شد... با گوش دادن  یم نییاش باال پا نهیهر نفسش س با

 ضربان قلبش چشم هام  رو با آرامش بستم .  یصدا

   ؟یاومد یک ؟ییصنم تو -

 شدم .  رهیبه خاطر خواب دورگه شده بود، بهش خ صداش

. انگشت شست واشاره اش  یبود دهیتازه ا ومدم... خواب -

هر دو چشمش گذاشت و اونا روماساژ داد، هم    یرو  رو

 زمان گفت:  

 آره خسته بودم .  -

 نگاهش کردم و آروم  گفتم :   رهیخ

 ماهان  .   -

 هوم ...  -

 تو... تو ...  -

 یکه  حرفم  رو بزنم... دلم داشت م دیچرخ ینم زبونم

" به خاطر ماهان ...  زدیم ادیسرم فر یتو یزیچ هی د،یترک

 فقط به خاطر برادرت " 

  یخفه ا یابا صد دم،یکش یقیهام  رو بستم و نفس عم چشم

 گفتم :  



و  جیگ  ؟یبا توران ازدواج کن یدار میتو هنوز هم تصم -

جاش جا به جا شدو لب هاش   یتو یمتعجب نگاهم کرد، کم

 رو با استرس تر کرد و گفت:  

   ؟یپرس یو م نیچرا... چرا ا -

زده  جانیسکوتم ه دنیانداختم، با د نییحرف سرم  رو پا یب

 گفت:  

   ؟یشد یماه صنم تو... تو راض -

 ن گفتم ، شونه هام رد گرفت ...  یزیو چ دمیکش یآه

 صنم با توام .  -

 :  دمیبغض سرم  رو باال گرفتم و نال با

ت... فقط به  نمیناراحت  بب گهیخوام د ی... نمینم -

 خاطرخودت  . 

 یکه  تو یا یتوجه به بغض و ناراحت یزد و ب یبزرگ لبخند

 کرده بود من و بغل کرد .  هشیدلم ر

  

 

 ایدادم  تیگرفتم که  رضا یدرست میدونم اون موقع تصم ینم

من و ماهان  در  ی... زندگدمیرو خوب فهم  یزیچ هینه اما، 

 کردن بود .  رییحال تغ

هم به  یدی... قرار بود افراد جدمیفقط ما دو نفر نبود گهید

 داد ،  یبهم دست م یبیمون اضافه بشن که  حس عج یزندگ



 یکارها  رو انجام داد... فردا یهمه  عیسر یلیماهان  خ 

تامن   میرستوران بر هیناهار به   یروز قرار شد  برا همون

 .   نمیتوران  رو  بب

زده بود من  نا راحت  جانیچقدر  ماهان  خوشحال و ه هر

 شدم!   یتر و پر تاسف تر م

نبود  یشده بود راه رید ینیاعتراض و عقب نش  یبرا  گهید

که  بتونم  ماهان   رو من صرف کنم... انگار که  کو رو کر 

 شده بود . 

 یبوده باشه، آدم که  نم نیواقعا سرنوشت  ماهان  هم دیشا

 یمبارزه کنه پس چاره ا گرانیتونه با سرنوشت خودش و د

 یباز یآدم ها تو ی هیندارم که  مثل بق

 یاز مهره ها یکیهم  دیشا ایباشم  یتماشاچ هی سرنوشت

 ...  یباز یاصل

 یدادم! کاش با تمام قدرت م ینم تیکاش رضا یا اما

  رونیکه   ماهان  از فکر توران و ازدواج با او ب دمیجنگ

 .  ادیب

  

  

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

  

  



   ؟یایب یخوا یبا چادر م -

 اون کت و یه گرفتم و به ما هان نگاه کردم، تو نیاز ا چشم

شده بود که  داشت به قرار  یکس هیشب شتریب یشلوار سرمه ا

 شدنش بشم .  پیتونستم من کرخوشت یرفت اما نم یم یکار

 باال انداختم و خونسرد  گفتم :   یا شونه

 هم خوبه.   یلیماهان ... خ  نِ یمن  هم پیت -

 و با اعتراض گفت:   دیکش یپوف

رستوران... با چادر سختِت  میر یم میاما صنم ما دار -

 شه .  یم

 یمشک فیک یرو برداشتم و تو  میتوجه به حرفش گوش بدون

 گفتم :    دمیکش یروم فیک پیرنگم انداختم، هم زمان که  ز

 یم... نکنه توران خانم نم نیب ینم یمن  که  مشکل -

 پسنده؟  

  رونیاز اتاق ب یا گهیو بدون حرف د دیکش یحرص پوف با

ه نگاه کردم...  نیزدم و به ا یدانه لبخند روزمنیرفت، پ

کرده  شیشترآرایب کمیچادر سرم بود اما به خاطر  ماهان  

 بودم مخصوصا چشم هام  رو ... 

 !  هیادیهم از سِر توران خانم ز نیهم

به در اشاره کردکه   دنمیرفتم،  ماهان  با د  رونیاتاق ب از

 .  میزودتر بر یعنی



 یاماوقت میر یم میدونستم کدوم رستوران دار یکه  نم  من

که   ماهان  داشت  یریمس دنیبا د مینشسته بود نیماش یتو

 نیاز  بهت ر یکیبه سمت  میدار دمیکرد فهم یم یرانندگ

 .  میر یشهر م یرستوران ها

 ماهان  گفت چرا چادر نپوشم... اون که   دمیفهم حاال

رو نداشت پس اون رستوران   یپرداخت غذا ها نهیهز

 رفت؟!  یداشت اونجا م یچطور

 یان نگاهش کردم، چهره اش کامل خونسرد و عاد نگر

  دیخواد از پس اندازش  خرج کنه؟  با ترد یبود... نکنه م

 گفتم :  

   م؟یر یکجا م میدار یدون یماهان  م  -

 آره چطور؟   -

 گروِن.   یلیماهان  اون رستوران خ  -

 زد و گفت:   یلبخند

 !  زمیفکر نکن عز زایچ  نیتو به ا -

 گفتم :    نگران

 ...  یول -

 و گفت:   دیوسط حرفم پر عیسر

 صنم... پس صبور باش .  یفهم یخودت  م -

 ن گفتم  .  یزیو متعجب نگاهش کردم و چ جیگ

  



 

 فرصت فکر کردن نداشتم، به اون رستوران گهید

شدم،   ادهیپ دیشد منم  با ترد ادهیماهان  پ  دمید یوقت میدیرس

که  اونجا بود حرف زد و  یبا مرد یمیصم یلیماهان  خ

 رو به دستش داد .   نیماش چییسو

 رفتن اون مرد کنجکاو  گفتم :   با

   ؟یجا اومده بود نیماهان  قبال ا  -

 زد و کنار گوشم گفت:   یهم لبخند معنادار باز

 .  یش یخوشحال م یآره... مطمعناً تو هم بفهم -

 رو بفهمم؟!    یچ -

 و گفت:   دیکش یرو گرفت و به سمت در ورود  دستم

 صنم .  ایفقط ب -

شده  جیماهان  واقعا گ  بِ یهمه سوال و رفتار عج  نیا از

 دنبال یا گهیگرفتم بدون حرف د میبودم پس تصم

چند  لحظه  ماتم  میوارد رستوران شد یماهان  برم... وقت 

 برد!  

 بایداشت،تقر یا یعال یکه  نور پرداز یبزرگ اریبس سالن

مهم  یها پر بود و همه هم مشخص بود آدمها زیم یهمه 

 یها هم انگار اومده بودن عروس یهستن... بعض یثروتمن د

چرا  ماهان    دمیبودن، حاالفهم دهیرس ادیکه  به خودشون ز



واصرار داشت من   دیکت و شلوارش  رو پوش نیبهت ر

 .   امیچادر ب ونبد

 عیوضا بیعج یلیخ طیمح  نیپوشش من  در برابر ا واقعا

 بود!  

 و معذب بودن بهم دست داد!   ییاحساس تنها  ناگهان

رواحساس  یکس یحس ب هیماهان  کنارم بود درونم    نیا با

 . رمیکردم که  باعث شد ناراحت نگاهم  رو ازاطراف بگ یم

 یمرد حدوداجوان هیبه خودم اومدم،  یمرد یصدا دنیشن ای

 داشت خطاب به  ماهان  گفت:   یکه  لباس مخصوص

 تون آماده است .   زیفر م یجناب رضائ -

 .  یبر یتون یم یممنون ناصر -

جا بوده هم کارکنان  نیمطمئن شدم  ماهان  هم ا گهید

بگم امادوباره  یزیخواستم چ یشناسنش، م یرستوران م

که  کامال  بردیا گهیو من و به سمت سالن د دیدستم  رو کش

 رستوران بود .  هیمجزا از بق

ازسه،  ریغ بایبود، تقر یسالن مجلل تر از سالن قبل اون

اطراف  جیخورد . گ یبه چشم نم یا گهید یچهار نفر مشتر

 زیم هیکه  کامال راس بق ستادیا یزیبودم که   ماهان  کنار م

 بود!   بایو ز کیها قرار داشت و ش

 جیهمون طور گ د،یرو برام عقب کش  یماهان  صندل 

 وشوکه  نشستم که  اون هم مقابلم نشست . 



 گفت:   یخوشحال با

 خب خوشت اومد؟   -

 یرو هضم کنم، بعد ازمکث  زیتا همه چ دمیک ش یقیعم نفس

 گفتم :    یآروم یبا صدا

 ا  رو از کجا نیجا چه خبره  ماهان ؟ تو... تو ا نیا -

 جا چقدره؟ نیا یرز رو و غذا متیق یدون یم ؟یشناس یم

 گفت:   طونیو ش دیخند 

 خواهر جانم!. . . شهیم یداداِشت داره شخص مهم -

 گم .  یبهت  م  ادیتوران ب بذار

 دم،یروشن یپاشنه کفش زنانه ا یبگم که  صدا یزیچ خواستم

خواد  یرستوراِن که  م یها یاز مشتر یکی دیفکر کردم شا

  یزده  جانیه یصدا دنیمون رد بشه اما با شن زیاز کنار م

 با چشم دنبال صاحب صدا گشتم .  اریاخت یماهان  ب

   ؟یاومد زمیتوران عز -

 زد!   یدونم چرا قلبم تند م یحبس شد... نم نفسم

  

 

 

 یها هیعامل تموم اون دعوا ها وگر دمش،یبلند کردم... د سر

 .  دمیماه  رو د کی  نیا یتو



برده بود و قلبش    نیکه  عقل برادرم  رو از ب یکس همون

که   ییوالیبا اون ه دمید یکه  م یکرده بود. کس ریرو تسخ

 تفاوت داشت!   یلیتصوراتم ازش  ساخته بودم خ یتو

 کیو کامال متضاد به  یامروز پیو با ت پیوقار! خوشت با

 نمونده بود!   شیتا پنجاه سالگ یزیکه  چ یزن

 وجودداشت!   یغرور و آرامش خاص کیصورتش  یتو

بود  یزیرنگش در نگاه اول چ یدرشت و قهوه ا یها چشم

 کرد!   یکه  نظر آدم  رو به خودش جلب م

جوان  یبود حت یاحیر ونیکتا هیتونستم بگم ظاهرش شب یم

 تر از اون... 

نفس حبس  یهمون موقع متوجه  د،یکش ریکردم کمرم ت حس

 دادم .   رونیشده ام شدم و اون  رو با شتاب ب

ران هام گذاشته بودم  رو مشت کردم،    یکه   رو دستم

 گفت:   یبلند شد و با خوشحال عیماهان  سر

 .   می! منتظر ت بودزمیسالم عز -

 لبخندش هم پر از آرامش بود!   یزد، حت یحیلبخند مل توران

 و آروم بود!   فیلط تینها ی... صداش بصداش

بچه   یخواد  برا یکه  شب ها م یمثل همون مادر درست

 کنه، پر از محبت و ناز!   فیاش قصه تعر

 متون!   نیب یسالم... خوشحالم که  م -



 یبه من  افتاد... انگار به لب هام چسب زدن که  نم نگاهش

 بزنم .  یتونستم حرف

   ینگاه پر از استرس و خواهش  ماهان   رو  رو ینیسنگ

خواست حرکت  یکردم، انگار که  ازم م یخودم حس م

 انجام ندم .  یستیناشا

همه توجه و حس  ماهان  به توران   نیگرفت! از ا هوی دلم

 گرفت!   بیدلم عج

 نیتر فیوضع نیو منم  بلند شدم، با آرام تر دمیکش یخفه ا آه

 لحن ممکن  گفتم :  

 سالم .  -

   یبگم، نگاه توران  رو یزینتونستم چ گهی... دنیهم

نگاهش حس  یتو یدرخشش خاص هیکرد،  ینیسنگ صورتم

 کردم . 

 گفت:   یمیصم

 شیازت پ یلی!  ماهان  خیتو هست زیپس ماه صنِم عز -

خواست که  تو  رو  یدلم م یلیکرده بود... خ فیمن  تعر

ماهان  هم     یها فیاال بهم ثابت شد تو از تعر، و ح نمیبب

 باهات خوشبختم .  یی! از آشنایبهتر هست

زدم اما به  یدلم پوزخند تلخ یتو یهمه چاپلوس  نیا از

" نی"ممن ونم،همچن کیزده باشم به  یکه  حرف  نیخاطر ا

 قانع شدم . 



ماهان  توران  رو به نشستن دعوت کرد، با نشستن اون  

ً یدوتا منم  تقر  ولو شدم.   یصندل   یرو  با

 یشک و باجرات م یتوران بودم... ب دنیشوک د یتو هنوز

 خورد .  یتونستم بگم ظاهر و صورتش اصال به سنش نم

 زور نگاهم  رو از توران گرفتم که  گفت:   به

تا اومدن غذا حرف  میبد سفارش  نیخوا یخب... م -

   م؟یبزن

 گفت:   عیماهان  سر 

 !  زمیالبته عز -

به  ماهان  نگاه کردم... چرا پشت بند هر  یحرص خفته ا با

 چسبوند؟!   ی" بهش مزمی"عز هیجمله 

 یطور نیکردم توران اصال ا یماهان  حس م  برعکس

حد  هیانگار  یاومد با  ماهان  راحِت... ول یبه نظر م ست،ین

 خودش قائل بود!    یبرا  یا یو حدوِد نامرئ

که   نیمون اومد،  ماهان  بدون ا زیخدمت به سمت م شیپ

سفارش داد، باز هم حرصم گرفت  دهینظر من و بپرسه کوب

چرا از من  نظر نخواست اما توران وسط حرف  ماهان  

 رو به من  گفت:    یو با آرامش و خونسرد دیپر

   ؟یدار لیم یماه صنم جان تو چ -

بسته شد  عیگفتن حرفش سر  یماهان   برا  یباز مونده  دهن

 انداخت .  نییو سرش  رو پا



شدم  یجور هیبرد  یکه  انگار از توران حساب م  نیا از

 ...کوتاه  گفتم :  

 که   ماهان  گفت .  یزینداره... همون چ یفرق -

 تکون داد و گفت:   یلبخند سر با

رستوران من  خوشت  یت پخت آشپزهااز دس دوارمیام -

جا  رو هم  نیا یها یپفک گویم  کنمیم شنهادی...  بهت  پادیب

 .  یامتحان کن

 اولش انگار برق بهم وصل کردن... یجمله  دنیشن با

 گفت؟  رستورانش؟   یچ اون

 

چطور  دمیتنگ شده به  ماهان  نگاه کردم... حاال فهم ینفس با

  نیشناختن، پس توران صاحب ا یجا اون  رو م نیکارکناِن ا

 بود .  کیرستوران بزرگ و ش

ماهه  ماهان   کیشبش کل حقوق   کیکه  درآمد  یرستوران

 شد!   یم

 بهم نگفته بود که  توران ثروتمن ِد؟!   چرا

 نیچشم هام نب یرو تو  تیانداختم تا غم و عصبان نییپا سر

 ند . 

 به سکوت داشتم اما اونا انگار ازیمن  که  ن برخالف

 یبودن که  سکوت  رو بشکنن، توران خنده  یراه دنبال

 کرد و گفت:   یکوتاه



 .  ستیخوشحال ن ادیانگار ماه صنم از حضور من  ز -

 گفت:   عیتعجب نگاهش کردم که   ماهان  سر با

  نی! ماه صنم به توران بگو که  ا؟ی  چه حرف  نیاوه ا -

 . ستین یطور

به حرص به  ماهان  نگاه کردم اما  رو به توران  یچشم ریز

 آروم  گفتم :  

 ... ساکت و آرومم.  یِ طور نیمن  اخالقم هم -

محکم  تیکرده، به نظرم شخص فیماهان  ازت تعر  -

 میش یم یخوب ی... مطمئنم من  و تو دوست هایدار یوعاقل

 . 

دادم بازهم  حیترج دن،یخند یو  ماهان  با خوشحال خودش

  یبرا  ییجا گهیجام د نیدونستم حاال که  ا یسکوت کنم م

 مخالفت نداشتم . 

بود  یگفت عال شهیم یعنیدر برخورد اول بد نبود...  توران

 نبودن .  هیاما،  ماهان  و اون اصال به هم شب

 گهیهر َکس د ،یهم اختالف سن یاز نظر اختالف طبقات هم

بده  صیروتشخ  نیست راحت اتون یمن  بود م یکه  جا یا

ا  رو  نیدونم  ماهان  چرا کور و کر شده بود و ا ینم یول

 !  دیفهم ینم

 ها برام روشن شد... زیچ یلیهر حال اون شب خ به



 یها زیاما به جاش چ دمیشون نفهم فاتیاز غذا و تشر یزیچ

 کشف کردم .  یدیجد

 یصاحب رستوران و ملک و امالک ها انیران پارس تو

کس وکار  چیکرد و ه یم یکه  فقط با پسرش زندگ یادیز

خواست با ماهان  که   یکه  چرا م  نیهم نداشتن... ا یا گهید

 نداشت یچیتر بود و ه کیاز خودش کوچ

 ریبرادرم عاقبت بخ دوارمیکنه برام روشن نبود... ام ازدواج

 بشه!  

  

  

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

  

  

چادرم  رو  یکه  با خجالت  لبه  دیکش یغیزده ج جانیه لدای

 :  دمیتر کردم و غر کیبه صورتم نزد

.  یجهنم رو... آب رو برامون نذاشت یببند اون دروازه  -

 هوا تکون داد و گفت:   یتو یدست الیخ یب

 یراست ی... داداش تو راستشهیماه صنم باورم نم ییوا -

 زن پولدار... هیکنه ها، او نم با  یداره ازدواج م

 داره بابا .  ولیا



 ریتکون دادم و با فنجون قهوه ام ور رفتم،ز یتاسف سر با

 لب  گفتم :  

 یعنیخورد، خوش لباس هم بود،  یاش به سنش نم افهیق -

 سنش شد و تحمل شکرد .  الیخ یشد ب یم

 گفت:   یبه لب هاش داد و جد ینیچ

ده،  ینم تیبه سن و سال اهم یدور و زمونه کس  نیتو ا -

 یاز زن و شوهر ها چقدر با هم اختالف سن یبعض یدون یم

 دارن؟  

   یرو  دم،یکش یتلخم خوردم و آه یاز قهوه  یا جرعه

 و آروم  گفتم :   دمیبا ناخنم خط کش زیسطح م

 .  ستیاون ن گهیمشکل من  د -

 با تعجب گفت:   لدای

   ه؟یپس چ -

 باال انداختم و  گفتم :   یا شونه

 مون .  یاختالف طبقات -

 .  دیکش یهاش  رو چرخوند و پوف چشم

 گهید م،یهست کیو  ستیقرن ب یماه صنم ما االن تو -

 باش .  یامروز کمیده که ...  ینم ریگ زایچ  نیبه ا یکس

 خجالت   گفتم :   با

 هی الیخ یتونم ب یم بشم که ... نم نیا الیخ یخب ب -

 بشم .  گهیموضوع د



 گفت   کنجکاو

   ؟یچه موضوع -

 تر کردم، کیخم شدم و خودم  رو بهش نزد زیم   یرو 

کرد که   کیاز من  سرش  رو به دهنم نزد تیتبع به

 کنارگوشش  گفتم :  

 پسر داره، بزرگ هم هست .  هیاون  -

 خودم آروم گفت:   مثل

 چند سالشه؟   ه؟یاسمش چ -

توران اسمش  رو نگفت... اما گفت هفده سالش بوده که   -

 بچه دار شده . 

 تعجب گفت:   با

 یعنی... یعنیبوده که  مادر شده  کیکوچ یلیپس خ -

 و هفت، هشت سالشه؟  ستیپسرش ب

 و کالفه  گفتم :   دمیکش یآه  -

اره... فکرش  رو کن  ماهان  از پسر زنش  -

 سالشه . و پنج  ستی... فقط بکترهیکوچ

 رلبی... زدیکه  مثل من  ناراحت بشه خند  نیا یبه جا لدای

 گفت:  

 داداش تو هم نوبره ها .   نیا -

 زدم و قهوه ام  رو خوردم .  یتلخ پوزخند

  



 

گفت دست  دیقضاوت کنم، با میبخوام درمورد زندگ اگر

 بده!   یلیمن  خ یفرمون زندگ

سرنوشت  یجاده  یگاز گذاشته و تو   یپاش  رو  رو یعنی

 .  رهیهاش سبقت بگ یتا از بدبخت دنِ یکش ییدر حال ال

 نه!   ایکردم  یدرست فیدونم توص ینم

 شیاز انتظار من  داشت پ عیسر یلیدونم اتفاقات خ یم فقط

 کردم .  یمن  گذر زمان  رو حس نم دیشا ایرفت  یم

 دهیخودم دنبالش کش اری... بدون اختدیماهان  دستم  رو کش 

 شدم . 

 ذوق داشت!   یلیخ

 ریزد... ذهنم درگ یافتاد برق م یبه هر طرف که  م نگاهش

 بود و قلبم پر از غوغا!  

به اون کت وشلوار  ستاد،یا یلباس فروش نیتریو کی یجلو

 رنگ دخترونه اشاره کرد و گفت:   ییمویل

  نیمگه نه؟هم ادیتو م یبه چشما یلیخ  نیصنم... ا  نیبب -

 برات بخرم؟  یخوا یرو م

زد،  یو نو بودن برقم یزیبه کفِشش افتاد که  از تم نگاهم

 و نو بود .  دیو شلوارش هم جد راهنیپ

 ا  رو بخره؟   نیوقت کرده بود ا یک

 .  دمیآه کش اریاخت یاومد... ب ینظر گرون م به



 یماهان  باالخره نگاهم کرد، نگاهش متعجب اما باگرما 

 بود ...  یخاص

بابا توران لباس انتخاب  ومد؟یخوشت ن زمیعز شده یچ -

فردا  ی... ناسالمتیکن یناز م شتریکرد اما تو از عروس هم ب

 عقدمه ها . 

 زمزمه کردم:   آروم

 من  لباس داشتم .  -

 گفت:   دهیکه  انگار نشن یجور

   ؟یگفت یچ -

رو ازش  گرفتم و به اون کت و شلوار نگاهکردم...   نگاهم

تک  دینداشتم، عقد برادرِم، خواهرعروس بانه من  لباس 

 باشه مگه نه؟  

 .  میبخر می... بریچیه -

  

 یو شلوار  رو پ رو کردم، کامل اندازه ام بود، و قت کت

حق با  دمیتازه فهم دمیه اتاق پ رو خودم  رو د نیا یتو

 ماهان  بوده . 

خودم   یاومد، دوباره لباس ها یبه رنگ چشم هام م کامال

 .  دمیرو پوش



 د،بایرو از فروشنده پرس  متیام ق یراض دید یماهان  وقت 

کت و شلوار روپس بدم که    ایاومدم چونه بزنم  متیق دنیشن

 حرف کارتش  رو به فروشنده داد .  یماهان  ب

 زد!   خشکم

 کت وشلوار!    نیا  یچهارصد و پنجاه هزار تومن   برا آخه

رو کم کنه تا   متیق  نیماهان  از پول حقوقش اگر بخواد ا 

 ...  میاریآخر ماه کم م

 رو بخره؟!     نیشد ا یراض چطور

 ی  یدستش گرفت و با خوش رو یرو تو  دیخر یدست ساک

 گفت:  

 صنم .  میبر -

 سمتش رفتم، کنار گوشش  گفتم :   دیترد با

 لباس گرون بود .   نیماهان  ا  -

 گفت:   الیخ یشده بود ب رهین که  به جلو خزما هم

 نبود... بهش فکر نکن .  یچهارصد تومن  که  پول -

 ستین یمگه همون  ماهان   نیبهت  زده نگاهش کردم... ا 

کرد؟  پس  یبرنامه خرج م یکه  ده هزار تومن   رو با کل

 سرش اومده؟!   یچه بالئ

فکر  رو که  توران ثروتمن ِد و  ماهان    نیکردم ا یسع

چشمش به مال و ثروت افتاده  رو خط بکشم... اون برادِر 

 زحمت کش من ه!  



  دامایخر یخودش کاپشن نم  یسرما  برا یکه  تو یبرادر

 تا سرمانخورم .  دیخر یمن  کاله و شال گردن م  یبرا

منم  شد... آره  ماهان  هنوز همو ن  ماهان ،  سیخ چشمم

ام که  برادرش  رو از جون و دل دوستداره  یهمون خواهر

 . 

  

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

  

  

داشتم که   یمجلس دیصندل سف هی دم،یو شلوار  رو پوش کت

کردم  شیشترآرایب کمیبا لباسم ست کردم، به اصرار  ماهان  

 . 

بود که   ملیخط چشم و ر ،یشا مل رژ لب مات صورت  که

خواست  یرو باز تر کرده بود. دلم نم  صورتم یکم

  دمیکنم، موهام  رو هم درست نکردم چون شال سف شیادآرایز

...  شهیکردم اون هم با حجاب کامل مثل هم یرو سرم م

انتخاب   نیبده؟  ا تیکه  اهم هیماهان  مخالف بود اما ک

عطر به کنار گردن و مچ دستم زدم، دستم  یکم ود،خودم ب

 سمت چادر رفت اما وسط راه خشک شد . 

و چند بار تند پلک زدم... آروم باش  دمیکش یقیعم نفس

 باره!   کی نیصنم، فقط هم



 کردن  ممنوع !   هیگر

بود  رو برداشتم  دهیکه   ماهان  برام خر یبلند یمانتو

 مدلش نگاه کنم ...  خواست به رنگ و یدلم نم یحت دم،یوپوش

... همه اش ستیماهان  ن  یا پول ها نیبودم ا دهیفهم تازه

 دلم شکست... دمیرو فهم   نیا یتوراِن، چقدر وقت

 ها!   شکست

 هال منتظر م بود .  یرفتم،  ماهان  تو  رونیاتاق ب از

 درد هام رو یلحظه  همه   کینگاهم بهش افتاد  یوقت

اون کت  یقلبم گذاشتم، تو   یوکردم و دستم  رو  ر فراموش

   ی!  لبخند  رودیدرخش یمثل ماه م یداماد یو شلوار مشک

 زمزمه کردم:   یلرزان یلبم نشست و با چونه 

 داداش!   -

زد، به سمتش رفتم و محکم بغلش کردم...  یبزرگ لبخند

 کمرش  رو نوازش  کردم و  گفتم :  

 یدار شهیباورم نم ییداداش!... وا یشد پیخوشت یلیخ -

 .  یش یداماد م

و من و از خودش جدا کرد، با محبت گونه ام  دیخند

 رونوازش  کرد و گفت:  

   اد؟ینکنه بهم نم شه؟یچرا باورت نم -

گونه    یدستش گذاشتم که   رو   یو دستم  رو  رو دمیخند

 نگاهش کردم و با غصه  گفتم :   رهیام بود... خ



 هم بودن .  مامان و بابا یکاشک -

خودش  عیشد اما سر نیغمگ یا هیثان  یبرا  نگاهش

 روکنترل کرد و گفت:  

 خوشحالن صنم .  یلیمطمئنم االن برامون خ -

که  انگارپرت  ین گفتم ... جور یزیزدم و چ یکیکوچ لبخند

 یشده باشه به گذشته سرگردان به چشم هام نگاهکرد و تو

 خودش ف رو رفت . 

بار پلک زد و سرش  رو به چپ و راست تکون دادو  چند

 آروم گفت:  

 .  میبهت ره بر  -

 ن گفتم  و دنبالش رفتم .  یزیچ

  

  

برگذار  یتوران خودمون یخونه    یبود مراسم عقد تو قرار

 داد .  یمن و آزار م ییجورا کیموضوع   نیبشه، ا

نه  برگذاربشه یخواست ازدواج برادرم شلوغ و عال یم دلم

رو هم   لدایقدر خلوت ِو ساده،  ماهان  ازم خواسته بود  نیا

 یخبرداشت اما نم یاز همه چ لدایکه    نیدعوت کنم... با ا

مراسم حضور داشته باشه چون خجالت    نیا یخواستم تو

 .  دمیکش یم



جعبه بهم داد و ازم خواست که  به  کیراه  ماهان    نیب

ست  کیه  رو باز کردم با در جعب یبدم، وقت هیتوران هد

خوشگل  رو به  رو شدم... اون موقع  بود که   یلیخ ینقره 

و فقط از خدا خواستم  ماهان  خوشبخت  دمیکش یاز ته دل آه

 بشه . 

من اطق شهر  نیاز  بهت ر یکی یتوران تو یخونه   

 بود...

 و مدرن!   کیش اریو بس بایز بزرگ،

 دنیقصر بود تا  خونه ... با د هیشب شتریکه  ب یخونه  ا 

 سرم آوار شد .    یاونجا باز هم اختالفات مون  رو

دل و ناراحت بودم اما  ماهان  دل تو دلش نبود تاوارد  دو

مدل باال پارک کرد و با  نیماش کیرو کنار   نیماش م،یبش

 رو به من  گفت:    یخوشحال

 شو .  ادهیصنم پ -

 داره... اجیاحت یرکردم پاهام به روغن کا یم حس

 هوا برام سخت شده بود!   دنیبلع

 ادهیپ نیدستم نگه داشتم و به زور از ماش یرو تو  جعبه

 !  دیسرسبز و باصفا چرخ اطیشدم، نگاهم دور تا دور اون ح

 ماهان  گفت:   

 خوشت اومد؟ قشنگه مگه نه؟   -

 تکون دادم... یکه  نگاهش کنم کوتاه سر  نیا بدون



 یو من و همراه با خودش به سمت درورود دیشرو ک  دستم

 برد . 

به  یدونم چرا هنوز دلم راض یداشتم... نم یبیاسترس عج هی

 ازدواج نبود .   نیا

 در باز شد .  دم،یکش یو کش دار قیعم نفس

به تن  یافتاد که  لباس مخصوص یانسالیبه خانم م چشمم

 به  ماهان  نگاه کرد و گفت:   میداشت، مستق

 آقا!   دیخوش اومد -

 زد ...  یماهان  لبخند 

 خانم!   نبیممنون ز -

خانم از مقابل در کنار رفت، به من  هم اصالتوجه  نبیز

 نکرد . 

خانم   نبیفکر کنم که  ز  نیاون  لحظه  نتونستم به ا تو

جا اومده  نیشناسه؟  مگه  ماهان  به ا یماهان   رو از کجا م

 بود؟!  

که  برادرش قراربود  یم، حس خواهرو متعجب بود جیگ

 ازدواج کنه  رو نداشتم . 

به مراسم ازدواج نداشت. داخل اون   یجا هم شباهت نیا اصال

 دیتربود، دکور سف بایش ز رونیبزرگ از ب یالیو ایخونه  

 برد .  یا طراف هوش از سر آدمم یو زرشک

 !  دیسالم خوش اومد -



اون  یاز  خونه  گرفتم و به توران نگاه کردم، تو چشم

 شده بود!   بایگفت ز شهیرنگ م یبلند نبات راهنیپ

 فرم بود ...    یرو  یامروز یمثل دختر ها کلیه

 زن چهل و پنج سالش باشه!    نیشد ا ینم باورم

حس  کیماهان  دستم  رو ول کرد و به سمت توران رفت،  

 کرد .  دایپ انیجر بدنم  یو سرما تو یکس یب

 نیو به اطراف نگاه کردم، اصال نسبت به ا دمیچرخ معذب

 نداشتم .  یجا حس خوب

   یسالم ماه صنم جان خوش اومد -

صورتش روجوان تر  یحساب شینگاهش کردم... آرا رهیخ

 کرده بود... آروم  گفتم :  

 ممن ون!   -

م که  رو از چشم هاش گرفتم و به  ماهان  نگاه کرد  نگاهم

 اومد .  یبود و برام چشم و ابروم ستادهیپشت سر توران ا

 زدم .  یلبخند اریاخت یب ه،یدونستم  منظور ش چ یم

  

 زدم و گفتم :   یلبخند اریاخت یب ه،یدونستم  منظور ش چ یم

 گم!   یم کیتبر -

هواخشک  یبغلم کرده بود، دست هام تو امیبه خودم ب تا

 موند... ازم فاصله گرفت و گفت:  

 !  زمیممنونم عز  -



ن گفتم  یزیاش بودم که  چ ییهویاون آغوش  ریقدر درگ اون

 ، خدمتکار مانتوم  رو ازم گرفت . 

 از مبل ها یکی   یشالم  رو درست کردم و  رو معذب

زدن  یحرف م زیر زیتوران و  ماهان  با هم ر نشستم،

 انگار نه انگار که  عقِد شوِن...  

ماهان  تنهابرادرِم...   ایاسترس گرفته بودم، خدا اریاخت یب

 ندارم.   ایدن  نیا یرو تو  یجز اون کس

که  قراره  یا یمحافظت کن! در برابر هر مشکل و بد  ازش

 .  رهیسِر راهش قرار بگ

 خانم ...  -

اومدم،تورا ن   رونیاز خدمتکار ها از فکر ب یکی یصدا با

صحبتش  رو با  ماهان  تموم کرد و  رو به خدمتکاِرش 

 گفت:  

   ؟یبله گل -

 .  اوردنین فیآقا هنوز تشر -

اشانداخت  یبه ساعت مچ یحرف نگاه  نیا دنیبا شن توران

 کرد ...  یفیو اخم ظر

 و گفت:   دیکش یقیعم نفس

 .  ارهی... بگو سحر هم بریباهاش تماس بگ -

 م خانم!  چش -



دور شد...  ماهان  و توران دوباره گرم حرف زدن  خدمتکار

 شدن... حس اضافه بودن بهم دست داده بود . 

و مازودتر  ادیکردم عاقد ب ینشده دعا دعا م یچیه هنوز

 خونه .   میبرگرد

  

  

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

  

  

سر  ماهان     یرو  رو  دیسف یتا خدمتکار پارچه  دو

نبود که  قند به هم بزنه...  یه داشته بودن، کسوتوران نگ

 هم نبود .  یعقد یسفره 

 زگذاشتهیم   یحلقه و جام عسل  رو یقرآن، جعبه  کی فقط

 دونه داداشم!   کیبود ازدواج  نیبودن... هم

رو   بانمیگر یادیمتضاد ز یدلم گرفته بود!... حس ها چقدر

 ،چونیعصبان یهم خوشحاِل هم کم یگرفته... توران ول

 بود .  ومدهیپسرش هنوز ن

  نیا یاون مرد جرات داشتم و تو یمنم  به اندازه  یکاشک

 کردم .  یازدواج غلط شرکت نم

 اون دوتا تعجب کرده بود... یشناسنامه  دنیبا د عاقد

 حال بهش دست داده .   نیتولد ِ اونا ا خیتار دنیبا د حتما



 .  دمیکش ماهان  و توران من  خجالت   یجا به

 شروع شدن عقد چشم هام  رو بستم ...  با

مراقب من و ماهان   ن،ینجائیدونم که  االن ا  یبابا م مامان،

 .  نیباش

خوام که  خوشبخت بشه  ی... منِ یسرنوشت  ماهان  هم اگه

 ... 

عقد  رو شروع کرد، چشم هام روباز  یخوندن خطبه  عاقد

 نگاه گرم  ماهان  گره خورد .  یکردم... نگاهم تو

 نگاهم لبخند زد، منم  لبخند زدم .  دنید با

 گال ب ای نهینبود بگه که  عروس رفته گل بچ یکس

 عی... توران همون بار اول بله  رو داد،  ماهان  هم سرارهیب

 بله گفت . 

 یکرده باشم بلند شدم وجعبه  یکه  کار  نیا  یبار  برا  نیا

حلقه ها  رو به سمت  ماهان  بردم، خم شدم تاحلقه ها  رو 

برخورد  واریبهش بدم که  در  خونه  با شدت باز شد و به د

 یسا لِن به اون بزرگ یتو واریبرخورِد در با د یکرد، صدا

 اکو شد...  

و به سمت در نگاه کردن، امامن   دنیبهت  زده چرخ  همه

و  دیرد شد شونه هام پربهم وا ییهویکه   یاز ترس و شوک

 رفت .  زیرمی... جعبه از دستم افتاد و زدمی" کشینی"ه



لحظه  عامل اون صدا  رو فراموش کردم و خم شدم تا   هی

 .  دمیشن ییبردارم که  صدا ریم ریحلقه ها  رو از ز

 .  دمیرس شیبه نما ریکه  د  نیبه به! مثل ا -

که  نشسته بودم سر بلند کردم و به اون شخص  یحالت همون

 کالم از ا بهت ش... خشکم زد!   کینگاه کردم، در 

 زده گفت:   جانیه توران

 کوروش پسرم!   -

  

 میتوجه به حرف توران مستق یکوروش ب ای بیمرِد عج اون

 کیبه  ماهان  زل زد... نگاهش مثل آتش شعله و رو مثل 

 گرگ مرموز بود!  

 !  دمیدونم اما از نگاهش ترس ی... نمدیترس لرزاز  دلم

 از اون فاصله برق خطرناک نگاهش تنم رولرزوند!   یحت

اون بودن اماتوران  یزد... همه محو تماشا ینم یحرف یکس

 خوشحال شده بود گفت:   یلیانگار که  از اومدن کوروش خ

 جا .   نیا ای... بیبه موقع هم اومد ینکرد رینه پسرم د -

 داشت!   یقدرت و با صالبت قدم برم پر

 سرش  رو باال گرفته بود و سرد و محکم به یجور

 کیسرش    یکردم  رو یمون زل زده بود که  حس م همه

 قرار داره!  ینامرئ یتاج پادشاه

 بود!   یک گهید  نیمن  ا یخدا



برداشتم و کف دسِت   زیم ریحلقه ها  رو از ز دستپاچه

که  نشسته بودم  یماهان  گذاشتم، بلند شدم و به سمت مبل

 من  متوقف شد ...    یرفتم، نگاهش سر خورد و  رو

که  گرفته  یسرم و حجاب   یشاِل  رو دنیکردم با د حس

 بودم پوزخند زد !  

 که  نگاهم کرده بود ازم چشم یهمون سرعت به

 گهیدادم د حیستم و ترجمبل نش   یمعذب  رو برداشت،

 انجام ندم .  یکار

افتاد که  از پشت کوروش  یموقع چشمم به دختر همون

 اومد دهنم از ظاهرش باز موند ...   رونیب

 که  به شدت پر از عشوه و غروربود گفت:   ییصدا با

 گم توران جون!   یم کیتبر -

 ممنونم سحر جان!    -

 ...دیکوروش و توران و سحر چرخ   یرو  نگاهم

قدر   نیخانواده ا  نیکردم، چرا ا سهیشون  رو با هم مقا همه

 هستن ؟   بیقر بیعج

 حس و کامال مغرور!   یصداش در اومد... ب دوباره

   د؟ید یخب! ادامه نم -

اومد... دفتر بزرگش  رو بازکرد   رونیتازه از شوک ب عاقد

 ذاشت . و مقابل توران و  ماهان  گ



دست  یدست توران انداخت... کس یماهان  حلقه  رو تو 

 کردن .  یرو تماشا م  یا یعاد زینزد، انگار داشتن چ

 دنیانگشت  ماهان  انداخت، با د یهم حلقه  رو تو توران

گلوم  یتو بیانگشت برادرم بغض عج یبرق اون حلقه تو

 لونه کرد!  

 زنه...  یماهان  دلم برات شور م 

  

 از جاش یمدت با گذشت مراسم کوروش حت تموم

که  تکبر و غرور ازش   ینخورد، فقط با اون صورت تکون

 یشده بود ،م رهیکرد به  ماهان  و توران خ یداد م یب

نگاِه پر از  کینگاهش  رو به  ماهان  بفهمم...  یتونستم معن

 نفرت!  

خواست زود  ینگرانم کرده بود... دلم م یکه  حساب یزیچ

 تر از اون جا برم . 

که   ماهان  بهم داده بود تا از طرف خودم به توران  یا هیهد

 بدم  رو برداشتم و به سمت شون رفتم . 

من  یک یتار یگرگ تو کیکردم کوروش مثل  یم حس

 نظر داره ...  ریوز

 نگاهش نفس بکشم!   ینیسنگ یبود برام که  تو سخت

و  ماهان  حمله کنه،اون تا به من  نِ یهر  لحظه  در کم انگار

 دادم ...  هینقره  رو به توران هد سیسرو



 کرد .  ی... شونه هام  رو خم مصداش

 بدِل؟   -

 باور نگاهش کردم، توران با اخطار گفت:   نا

 کوروش!   -

 تکون داد و گفت:   یزد، سر یپوزخند

 .  دیبابا... شما راحت باش یاوک -

 دادم، نگاه توران شرمنده  شد...  رونیرو سخت ب  نفسم

 داشت .  یاخم کوچک یماهان  ول 

گم با زِن بزرگ تر از خودت  ازدواج  یم ی... وقت گهید آره

 .  یِ ، قشنگ معلومه پسره ناراض نیا یعنینکن 

 ! دیترک یداشت م دلم

 یزد وم یدر گوش کوروش حرف م زیر زیر یول سحر

 .  دیخند

 کرد .  یکردم داشت من و  ماهان   رو مسخره م یم حس

دلم  گهیزمان زودتر بگذره تا بتونم برم، فکر نکنم د یکاشک

 .   نمیخانواده  رو  بب  نیبخوا د ا

کاغذدفتر،  یسر کیماهان  و توران بعد از امضا کردن  

 رو جمع کرد و رفت .   لشیعاقد وسا

 جا نیکنم و از ا دایمانتوم  رو پ عیگرفتم سر میتصم  منم

شده بدون  ماهان  اما، با حرف کوروش خشکم زد  یحت برم

 . 



 اش  ماهان   رو هدف گرفت وگفت:   یگرگ یاون چشم ها با

ذهنم  رو به خودش  یلیخ یسوال هیگم سحر  یم -

 .  رکردهیدرگ

 باخنده گفت:   سحر

   زم؟یعز یچ -

 شد:   یرینگاهش به سمت توران نشونه گ ریت

 یرو چ  دتیپرسم... من  شوهر جد یر از خودت  مماد -

سال  یچند سالشه؟ فکر نکنم سنش به س یصدا بزنم؟ راست

 باشه نه؟  توران کالفه گفت:   دهیهم رس

 کوروش بسه!   -

  نیلحظه  حس کردم برق نگاهش از ب  کیدونم چرا  ینم

 گهیمادرش اون قدر براش  ارزش داره که  د دیرفت... شا

 مه بده . نخواد ادا

 شترازیداد ب یتمسخر م یپر از طعنه اش که  بو یها حرف

 شکست!   یقلب من و م یزیهر چ

 تو مرد؟   یمگه ال ل ؟یماهان  چرا ساکت 

 زیشدم که  سکوت کرده بود وبا م رهیبه  ماهان  خ تیشکا با

 شده بود .  رهیخ

خواست که  دوباره کوروش شروع کنه با  یانگار نم توران

 هول گفت:  

 شام  رو آماده کرده باشه... زیم گهید یفکر کنم گل -



 .  میبهت ره بر 

رفتن،اصال  عیماهان  زود تر از توران بلند شد، هر دو سر 

 کردم .  یدرک نم

بود؟  اومدن بلند بشم و منم  برم  یچه جور ازدواج گهید  نیا

 که  ... 

  

 دختر .  یه -

و نگاهش کردم، با اخم چهره اش پرجذبه  دمیچرخ اریاخت یب

 شد، آب دهنم  رو به زور قورت دادم .  یتر و سرد تر م

 به سر تا پام کرد و آروم گفت:   ینگاه سحر

 کوروش .  الیخ یب -

 کی.  دمیفهم یزودتر م یشد... کاشک ینم الیخ یاون ب اما

 گفت:   یومعن دیپر از تهد یقدم به سمتم برداشت و با لحن

 ینم تیازدواج رضا  نیبه نفع برادرت بود که  به ا -

 یتو اون برادر بزمجه ات به زندگ ی... حاال که  پایداد

 مادِر من  باز شده منتظر  عواقبش باش.  

به عقب برداشتم و  یقدم د،یاز ترس و غصه لرز دلم

 گفتم :    یلرزون یباصدا

 ...  دیآقا؟ مراقب حرف زدن تون باش یِ چه حرف  نیا -

طوفان  دمیجهش به سمتم زد، به خودم اومدم که  د کی

  دیصورتم غر یانداخته، تو رینگاهش من و گ



خوبه! اگه مراقب حر ف هام نباشم  یپس زبون هم دار -

 ... ؟یکن یم هیهان؟ گر یکن یکار م یچ

 دهیپر غصه ام د یچشم ها یدونستم برق اشک  رو تو یم

  گه،یرو م   نیکه  ا

 یروزیکه  من و آزار داده بود حس پ  نیاز ا انگار

حرف ازم فاصله گرفت و با اون  یداشت که  ب تیورضا

 پوزخند دور شد ... 

  نیدونستم قراره بعدااز ا یرفتن اون و سحر نگاه کردم، م به

 رو بشنوم و دم نزنم .   یادیز یآدم زخم زبون ها

  

  

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

کشه،انگار  یمغرور و متکبر... خجالت  هم نم ی  کهیمرت 

 نه انگار من   خونه  شون مهمون بودم . 

ازبسته  یفلفل پسیچ گهیدونه د کی الیخ یهمون طور ب لدای

و با سر و صدا مشغول خوردنش شد و  دیکش  رونیاش ب

وش من  گ یوانمود کرد انگار داره به غر زدن ها یجور

 ده، با دهن پر گفت:   یم

 با حرص  گفتم :    ؟یک -

 همون کوروش خان مغول .  گه،یخب معلومه د -



که  به اون بد اخالق داده بودم خنده اش گرفت  یاز لقب انگار

 گفت گفت:   جانینفسش باال اومد با ه یو به سرفه افتاد، وقت

 .  یگفت یبگو چ گهیبار د هینه جان من  صنم!  -

 تکرار کردم:   تیبا همون عصبان هدوبار

 کوروش خان مغول .  -

به پشتم زد ، اما من  هنوزچهره  یو ضربه ا دیصدا خند با

 و کالفه ام  رو حفظ کرده بودم... یعصب ی

 که  تموم شد گفت:   دنشیخند

 ... کنمیها صنم اما من  واقعا تو  رو درک نم دیببخش -

که  داداِشت ازدواج کرد و تموم شد و رفت،پس تو   نیا اول

که  اگر پسر اون   نی... دو هم ایحرص اون  رو بخور دینبا

جوابش   دیکنه با یم تیزن بد اخالق و بد زبو ن تو  رو اذ

 .  یکن هیگر ینینه که  بش یرو بد

 :  دمیو نال دمیکش ینیآخرش آه سنگ یجمله  دنیشن با

 دمش،باوریبار بود که  د نیاول روزید! لدایبگم  یچ ییوا -

بود، چشم  یتوران هم از دستش شاک یحت یچیکن من  که  ه

بهم نگاه  یگرگ بودوقت یچشم ها یِ هاش به رنگ و مرموز

 نیشد... اصالنتونستم جواب توه یم خیکرد مو به تنم س یم

 هاش  رو بدم، فقط با اون دختره



آخر هم  دیخند یکرد و م یمن و  ماهان   رو مسخره م سحر

انگار از زندان آزاد شده  میاومد  رونیکه  از اون  خونه  ب

 .   نمیخواد که  اون  رو  بب یبودم... باور کن اصال دلم نم

دلم گرفت... سر بلندکردم  شتریب شبیاتفاق ات د یادآوری با

شدن نگاه  یما رد م یاز جلو الیخ یکه  ب ییو به آدم ها

 دادم:  کردم و آروم تر ادامه 

 یچشم کوروش به من  م یکردم وقت یدونم چرا حس م ینم

زد... من   یکه  داشتم به من  پوزخندم یحجاب دنیافتاد با د

 پوشش من و مسخره کنه .  یخواد کس یدلم نم

   یبودم دستش رو رو دهیکه  کم ازش  د یا یبا مهربون لدای

 دستم گذاشت و فشار داد و گفت:  

 دغصهیقدر به اون سه نفر فکر نکن... برادر تو با  نیا -

 بخوره که  با قوم مغول وصلت کرده .  

 زد .  یطونیتعجب نگاهش کردم، لبخند ش با

کرد،دستم  رو  میکه  همراه دم،یدرک جمله اش آهسته خند با

 خنده هام بلند یصورتم گذاشتم و صدا یجلو

 یقهقهه م میتداش گهیبلند که  هر دومون د یشد، در حد تر

 !  میزد

بااون مرد   گهیبار د کیموقع با خودم عهد بستم که  اگر  اون

 وجه!   چی... به هارمیجلوش کم ن گهیرو به  رو شد م د



 یکه  قول و قرار  نیما آدم ها قبل از ا یکاشک البته

 میکرد یهم به عواقب قول مون فکرم یکمی میباخودمون بذار

 . 

  

برداشتم،دست  دنیدست از خند میشاس ام اس گو یصدا با

رو برداشتم و روشنش کردم،    میکردم و گوش  فمیک یتو

 داده بود .  امیماهان  بود که  پ

 انداخت و گفت:   یبه صفحه گوش یپ رو نگاه لدای

 گفته .  یچ نییب -

 رو باز کردم    امیپ

 ...میر یم  رونی"سالم خواهرم! امروز با توران ناهار ب

 "  زمینگرانم نباش عز امی یخواستم بگم ظهر  خونه  نم یم

گرفته به  یرو قفل کردم، با حال  یو صفحه گوش دمیکش یپوف

 گفت:   ینگاه کردم که  جد لدای

 تازه اولشه .   نی... چون ایبهت ره ناراحت نباش  -

 گفتم :    ناراحت

   ؟یاوِل چ -

... توقع شیگکه  داداِشت بره سر  خونه  زند  نیاوِل ا -

اون  خونه   یتو تو شیکه  حاال توران  رو عقد کرده پ یندار

 ه .  نیبمونه و زنش  رو نب

 گفتم :    عیسر متعجب



نازک  یپشت چشم  ه؟یمنظور ت چ  ؟یچ یعنی سایوا -

 کرد و گفت:  

منظور م واضح بود...  ماهان  باالخره قراره با زنش   -

 نه؟!   ایسقف  کی ریبره ز

 یسرم خال   یرو  خیحرف انگار سطل آب   نیا دنیشن با

 شد!  

 شیواقعا  ماهان  پ یعنیفکر نکرده بودم؟    نیبه ا چرا

 ره؟   یتوران م

 بهم زد و گفت:   یسقلمه ا لدای

فردا با  ی... راستیفکر بر یتو یادیخواد ز یحاال نم -

 ها .  میرستگار کالس دار

هان   رو فراموش کردم، ما  یبه کل ماجرا لدایحرف   نیا با

 و  گفتم :   دمیکش یپوف

استاد رستگار  رو فراموش کرد ه  یکال ماجرا ییوا -

 کار کنم .  یبودم حاال چ

 گفت:   یصداش  رو کلفت کرد و با اخم طنتیبا ش لدای

فر واقعا از شما انتظار نداشتم که  دست  یخانم رضائ -

 یجذاب من و نقاش یو چهره  دیمن  بزن ی نهیرد به س

اندازم  یبهت  نم  ینگاه عاشقانه ا گهیترم د انی... تا پادینکن

 . 

 :  دمیبه بازوش زدم و غر یمشت



 کو فت! کم استرس دارم تو هم بهش اضافه کن... -

 رفته بود که  بهم شماره داده بود تا بهش ادمی اصال

 کنم یچهره اش  رو نقاش ییبزنم و مثال قرار بذاره جا زنگ

 . 

بهش بده  یزیچ یامیپ هینشده...  ریخب هنوز هم د -

رفته  ادتیکن مثال داداِشت ازدواج کرده تو هم  یعذرخواه

 .  یبهش زنگ بزن

و   دمیکش ینیکه  بهم داده بود ه یشماره اش کارت یادآوری با

 گفتم :  

 شماره اش  رو گم کردم .  لدای -

سطل آشغال  یشده بود  رو تو یکه  حاال خال یپسیچ بسته

 انداخت و گفت:  

 !  یخسته نباش -

 گفتم :    یچارگیب با

 لدایقدر بدبختم؟    نیکار کنم؟ آه خدا چرا من  ا یحاال چ -

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت:  

 یفردا صاف م ؟یکن یخب بابا توهم چرا شلوغش م -

مبارک    یو به  رو ینیش یکالِس رستگار م یتو یر

 گفته .  یکه  استاد  بهت  چ یاری یخودت  هم نم



و  ریگ نیبه حرفش فکر کردم... حاال تو هم ناراحت

رستگار  رو کم داشتم .  بیفقط درخواست عج یدارزندگ

 کردم ها!   شیکردم نقاش یعجب غلط ایخدا

  

  

  یکه   ماهان  گفته بود  برا یروز همون طور اون

کردم  یم رو  خونه  دعوت  لدایحداقل  ی... کاشکومدیناهارن

 غذا بخورم .  ییکه  مجبور نباشم تنها

 یسرخ کردم و هول هولک ینیزم بیس یحوصله کم یب

خوردم، بعدش هم تا شب منتظر  موندم که   ماهان  به  خونه  

 .  ادیب

سکوت  خونه  منتظر   یبود م و تو دهیتخت دراز کش   یرو 

بودم،اون قدر  خونه   یدر ورود یتو دیچرخش کل دنیشن

رو هم   یفیبه اون ضع یتونستم صدا یساکت بود که  من  م

 بشنوم . 

سالن بازش د...  یساعت نه شب بود که  در ورود باالخره

 خسته ام  رو بستم .  یراحت شد و چشم ها المیخ

صدا کرد ، اونقدر خسته بودم  ژیبعد در اتاقم باز شد و ق یکم

 رو باز کنم .   که  حال نداشتم چشم هام



 یطیهر شرا یعطر  ماهان   رو تو یتونستم بو یم اما،

شدن تخت  رو حس کردم  نییبدم، باال و پا صیتشخ

 ام از مهر بوسه اش!   یشونیوبعدش... گرم شدن پ

که  چشم هام    نیلبم نشست... قبل از ا   یرو  یمحو لبخند

 رو  باز کنم اون رفته بود . 

---------------------- 

صحبت   نی... بشهیاز هم شتریب یبود حت نیسنگ نگاهش

چشم هاش نفسم بند  دنیکرد و من  با د یهاش به من  نگاه م

 اومد!   یم

کلمه نه در شان   نیاس... ا رهیشد گفت استاد رستگار خ ینم

 بود نه واقعا طرز نگاهش بد بود!   شونیا

 تموم شد و تپش قلبم تند تر!   کالس

جزوه هام  رو برداشتم و بلند شدم که  زود تر ازکالس  عیسر

 بگه که  ...  یزیو خواست چ ستادیکنارم ا لدایخارج بشم، 

 و گفت:   دیکش یپوف لدایفر؟   یخانم رضائ -

 .  ایصحبت هات با آقات تموم شد ب -

 استا د رفتم... زیبهش دادم و به سمت م یلب فحش ریز

 شد .  یخال کالس

 اخم هاش .  دنیمعذب شده بودم، مخصوصاً با د دوباره

 یشد اخم م یسر راه من  سبز م یدونم چرا هر مرد ینم

 کرد!  



 لحن ممکن  گفتم :   نیآروم تر با

 استاد؟   دیداشت یبا من  کار -

 و باز نگاهم کرد... نگاه، نگاه ونگاه ...  دیکش یقیعم نفس

انداختم،  نییو پاآخر من  خجالت  زده کم آوردم و سرم  ر در

 .  ادیانگار منتظر  عکس العمل من  بود تا به حرف ب

 .  میداشت یفکر کنم من و شما قرار -

 کردم و  گفتم :   یاسترس با انگشت هام باز با

... من  رمیشرمنده  استاد! نشد که  باهاتون تماس بگ -

 کنم .  یشما  رو نقاش یچهره   کنمیمتاسفانه وقت نم

بلند شد،دست هاش   یصندل   یو از  رو دیکش یقیعم نفس

 گفت:   دیقرار داد و به جلو خم شد و باتاک زیم   یرو  رو

 نداره .  یرادینخواستم... ا حیمن  توض -

با من   یکار گهیخب پس انگار د دم،یکش یراحت نفس

 کنم که  ادامه داد:   ینیرفتن مقدمه چ  ینداشت، اومدم  برا

 رو انتخا ب نکردم .   یمن اسب نهیگز اما، فکر کنم من  -

بار سر بلند کردم ونگاهش   نیا ه،یمنظور ش چ  دمینفهم

 داشت!   یکردم، چشم هاش برق خاص

 !  ختیف رو ر قلبم

 گوجه شده!   هیمن  مطمئنم االن گونه هام شب یخدا اوه

 زد و گفت:   یمحو لبخند



کنم  انیاالن بتونم  منظور م  رو واضح تر ب دیشا -

 کار هم باشه ...  نیفکرکنم درست تر

 هاش مهربون شد و لحنش آروم تر!   چشم

خودم   یفرصت  برا هیبود،  شتریب ییمن  قصدم آشنا -

 وشما . 

 لب زدم:   یادیبهت  زده و با شرم ز 

 اس... استاد!   -

 گفت:   عیتکون داد و سر یسر

 یروم هگیهم د بای! من و شما تقردیقضاوت نکن یعجله ا -

 یخانم ویجذب متانت، پاک شیوقت پ یلی... من  از خمیشناس

 سخِت.   رمیبگ دهیکه  حسم  رو ناد  نیشما شدم... و از ا

تند  یلیشد، قلبم خ ینداشتم چشم هام از اون گرد تر نم شک

 بگم!   یدونستم چ یزد و اصال نم یم

بهانه بود... هر چند استعدادشما  کیهمه اش  یاون نقاش -

 !  نِ یقابل تحس یو طراح ینقاش یتو

 بند اومده بود... به زور آب دهنم  رو قورت دادم .  زبونم

 شوکه  شدم که  ادامه داد:   یلیخ دیفهم انگار

قصدمن   د،یبعد بهم جواب بد دیشما لطفا چند روز فکر کن -

 !  یِ کامال جد

 مه کردم:  زمز یفیضع یزور با صدا به

 چشم!   -



 و من گ بودم!   جیرفتم، گ  رونیاز کالس ب یچطور دمینفهم

!... استاد رستگار و ا ون حرف شهیمن  باورم نم یخدا یوا

 ها؟!  

 خدا!   ییهم هست... وا یمن  شده؟ قصدش جد یِ چ جذب

 دهن دنمیو به سمتش رفتم، با د دمیرو د  لدایدور  از

وش  رو چنگ زدم و ناله بگه که  باز یزیکرد چ باز

 وارصداش زدم:  

 !  لدای لدای ییوا -

 تقال بازوش  رو از دستم در آورد و گفت:   با

 دستم شکست!   یآخ چِت روان -

داشت   انیوجودم جر یکه  تو یمختلف یو حس ها جانیه با

 گفتم :  

 !  شهی... اصال باورم نملدایشد  یچ یاگه بدون -

 گفت:   کنجکاو

 شده؟   یمگه چ -

شده  زیر یبه سر تا پام انداخت و با چشم ها ینگاه مشکوک

 گفت:  

   ؟یزد یرستگار گند ینکنه جلو -

 کاش گند زده بودم... بدتر شده .  یا -

 گفت:   ینگران با

 شده بگو جون به لب شدم .  یچ -



گوشش بردمو   کیبگم... سرم  رو نزد دمیکش یم  خجالت

 گفتم :  

داد... گفت که  قصدش  شنهادیپ شتریب ییناآش  یبهم  برا -

 .  یِ جد

 جانیو نگاهم کرد، با ه دیهاش گرد شد و چرخ چشم

 گفت:   یوخوشحال

 ها.  یباالخره مخش  رو زد ولینه بابا جاِن من ؟ ا -

 یم یباف الیخ یکل لدایرو ازش  گر فتم، باز حتما   نگاهم

 کرد . 

 یکنم من  تا به حال با جنس مذکر حت شیحال یچطور

 کنم؟   میحرف نزدم، حاال استاد رستگار  رو وارد زندگ راحت

   

  

تکون دادم تا اون فکر ها از سرم دور بشه، نفس  یسر

 گفتم :    یو جد دمیکش یقیعم

 .  الیخ ی... بلدای میستیمن و رستگار اصال با هم جور ن -

 حرص گفت:   با

 پی؟خوشتیگذر یساده م یمسئله ا نیمچاحمق چرا از ه -

 یم یچ گهیخوب هم داره د التیو پولدار که  هست... تحص

   ؟یخوا

 .  ستین زایچ  نیکه  به ا یهمه چ -



 اخم گفت:   با

دور و زمونه هست صنم...  بهت ره قبول   نیا یتو -

 .  یکن

 شتریدبیبود با لدایحق با  دینگم، شا یزیچ گهیدادم د حیترج

 کردم .  یفکر م

من  کنار  اشکان  رستگار باشم   کنمیتصور م یوقت اما

 گرفت .  یاسترس کِل وجودم  رو م

 نیو مغرورتر نیتر یواقعا به من  حس داره؟ اون جد یعنی

خوش    یبودم  رو دهیبود که  داشتم... تا به حال ند یاستاد

 به دانشجو هاش نشون بده . 

 به لدایبود... متفاوت  یرفتارش با من  کم شهیهم

 یگفت که  بهم نظر داره اما تا به امروز باورم نم یم یشوخ

 شد!  

قدر به رستگار و حرف هاش فکر کردم که  با سردرد  اون

 ...  دمیبه  خونه  رس

  

  

 .  دمیماهان   رو شن  یکه  در و بستم صدا نیهم

 !  یسالم ماه صنم خسته نباش -

خوشحال شدم و  دمشید یساعت  خونه  م  نیکه  ا  نیا از

 گفتم :  



  ونیتلوز یصدا  ؟ی... ناهار خوردیسالم داداش مرس -

 رو کم کرد و گفت:  

 نه منم  تازه اومدم .  -

با هم غذا  یکه  بعد از چند روز قراره دو نفر  نیفکر به ا با

   یذوق کردم، چادرم  رو ا ز رو میو کنار هم باش میبخور

 سرم در آوردم و  گفتم :  

 .   کنمیاالن ناهار درست م -

تکون داد... وارد اتاقم شدم و لباس هام  رو  یلبخند سر با

 عوض کردم . 

 به دست و صورتم زدم و بعد به سمت آشپز خونه  رفتم .  یآب

کردم حواسم به  ماهان   یم یآشپز یزمان که  با خوشحال هم

 یعنینشسته بود .  ونیتلوز یحرکت جلو یهم بود که  ب

 موضوع رستگار  رو بهش بگم؟  

فکرکنم  شنهادشیپ   یخودم  رو دینبود... با یکه  خبر هنوز

 بعد اگر مثال قبول کردم به  ماهان  بگم . 

 خوب روش فکرکنم ...  دیباشه که  با یقصد رستگار جد اگر

فکر ها ناهار  رو آماده کردم، شعله اجاق  رو  نیهم با

 . افته  یکمکردم تا خورشت جا ب

و از آشپز خونه   دمیراحت شد چرخ المیبت ناهار که  خ با

 رفتم .   رونیب

 گفتم :    یمبل نشستم و با انرژ   یماهان   رو  کنار



 چه خبر داداش؟   -

 ونیفکر بود چون اصال نگاهش به تلوز یاونم تو انگار

 نگاهم کرد و گفت:   رهینبود، خ

 !  یسالمت -

شدکه   یمنظور م از چه خبر... حال توران بود اما روم نم 

 بپرسم . 

 ماه صنم!   -

 گفت .  یبار بود که  امروز اسمم  رو کامل م نیدوم  نیا

 جانم داداش؟!   -

که  خانواده مون بزرگ تر بشه   نیتا به حال به ا -

 یکن یزندگ یخونه  ا  یه که  تو نیمنظور م ا  ؟یفکرکرد

 داشته باشه .  یادیز تیکه  جمع

 تعجب نگاهش کردم و با مکث جواب دادم:   با

 یمامان و بابا زنده بودن تو یخب ما قبال وقت -

  ؟یپرس یدونم، چرا م ی... نممیکرد یشلوغ زندگ یخونه   

 گفت:   یجد

  کینه  یکن یزندگ یبزرگ یخونه    یتو یدوست دار -

 و نگران  گفتم :   جیگ  ک؟یکوچ یخونه  نقل

 شم .  یمن  متوجه نم ه؟یماهان   منظور ت چ  -

 بیعج یپرسش ها  نیبود با ا دهی... خودش هم فهمدیکش یآه

 کرده.  جمیگ بیو غر



 رو ازم گرفت و آروم گفت:    نگاهش

 یالیو یصنم، من و تو... تو میجا بر  نیخوام از ا یم -

خورده نگاهش   کهی  ؟یای ی... با من  ممیکن یتوران زندگ

 کردم و به زور لب زدم:  

 ماهان ؟    یگ یم ی... چیچ -

 تمنا  به چشم هام نگاه کرد و دست هام  رو گرفت وگفت:    با

 میتون یمن و تو و توران... م م،یخانواده ا کی گهیما د -

 .  میکن یباهم زندگ

اسم دو نفر  دم،یسرد شده ام  رو عقب کش یها دست

 رونگفت... کوروش و سحر!  

که  کوروش  یا نهیتونست با وجود ک یماهان  چطور م 

 الیقدر راحت راجع به رفتن به اون و  نینسبت به ما داشت ا

 حرف بزنه؟  

اش افتادم... نه من  طاقت نداشتم  یخیاون نگاه سر د و  ادِ ی

 .   نمیهر روز اون چشم ها  رو  بب

 گفتم :    یگرفته ا یصدا با

 ...ستیتو ن یحرف ها  نیماهان ! ا  شهیباورم نم -

 کالفه نگاهم کرد ...   م؟یجا بر  نیازت خواسته از ا توران

  

  



و بلند شدم، خواستم برم که   دمیکش ینگاهم کرد... آه کالفه

 گفت:   یمچ دستم  رو گرفت و جد

نگاهش  که   نی... کجا؟  بدون امیزد یحرف م میداشت -

 کنم ناراحت  گفتم :  

 سوزه .  یبه غذام بزنم االن م یسر هیخوام  یم -

 گفت:   دیدور مچ دستم سفت تر شد و با تاک دستش

  هی یتو دیبا یخوب به حرف هام فکر کن صنم ... تا ک -

   م؟یکن یزندگ یاجاره ا یخونه  

 دمیحرف چرخ یدستم  رو با تقال از دستش در آوردم، ب مچ

 و به سمت آشپز خونه  رفتم . 

 ماهان  فراموش کرده بود ...  

 یزندگ یاجاره ا یخونه     نیا یو اون سال هاست تو من

  یمیقد یواریچهار د  نیو ا میبا هم خاطره ساخت م،یکن یم

 !  میبا صفا کرد یخونه    کیبه  لیرو تبد

 ینمخونه  بره... من  قبول    نیاگر  ماهان  بخواد از ا یحت

 کردم . 

 فکر فرورفتم .  یرو خاموش کردم و دوباره تو  گید ریز

 رفتم ...  یبخواد باز هم حرف رفتن بزنه من  باهاش نم اگر

 اون قصر نبود!   یمن  تو یجا

 من  هرگز!   یتونست بره ول یماهان  م 



ساعت پنج  ی... طرف هامیسکوت خورد یرو تو   ناهار

 زد .   رونیعصر بود که  از  خونه  ب

چون هم حوصله نداشتم و هم حالم گرفته بود  یکاریسر ب از

هام رو برداشتم و  یبکشم، مداد طراح یگرفتم نقاش میتصم

 ام  رو باز کردم .  یدفتر طراح

 یقیتخت نشستم و چشم هام  رو بستم... نفس عم   یرو 

کنم  دنیکر دم ذهنم آزاد بشه بعد شروع به کش یو سع دمیکش

 . 

شدمن و  انیبسته ام نما یکه  پشت پلک ها یچهره ا نیاول

کاغذ    یدستم  رو یانگشت ها اریاخت یمتعجب کرد... اما ب

 کردم ...  دنیو با مداد شروع به کش دنیرقص

بود اما ذهن من  اون  دیو سف اهیزدم س یکه  م یطرح

 .  دید یم یروکامال رنگ

 به ماننده طال!   ییموها

که  چند تاراز  یو روشن رهیت یقهوه ا یو با رگه ها ییطال

روبه سمت  هیبود و بق ختهیبلندش ر یشونیپ   یموهاش  رو

 باال حالت داده بود . 

 کیکه  طرح اخم به خودش داشت، انگار یقهوها یابروها

از صورتش بود و قصد نداشت اون  رو از  یعضو جدا نشدن

 ببره .   نیب



هاش  رچشمیسبز تصو ای یسرِد آب ی لهیهاش ... دوتا ت چشم

 یخاطرم نبود... البته بود اما ذهنم اون  رو پس م یتو ادیز

 زد . 

کرد... چشم هاش سرد  یحس ترس  رو بهم من تقل م چون

 بود!  

عالمه برف  کی  نیکه  ب یگرگ یاز چشم ها لهیدوتا ت مثل

کرد، چشم ها  یشده بود و بهم نگاهم یبوته مخف کیپشت 

 ش همون برق خطر ناک  رو داشت...

 من  شکار اونم!   انگار

هاش  رو نتونستم کامل طرح بزنم...  سراغ دماغ  چشم

 یدگیقوس وخم یذره ا یمتناسب با صورتش رفتم،  بدون حت

 کامال متناسب بود!  

صورتش  رو    یحالت  رو یو ب یمعمول یها لب

هم داشت که  اون هم هم رنگ موهاش  شیته ر یدم،کمیکش

 بود .  

 خورد .  یکاغذ تکون م   یهام تند و ماهر  رو دست

شد  یشد ذهنم آزاد تر م یطرحم کامل م شتریب یچ هر

 رفت .  یمقابل چشم هام کنار م یوانگار پرده 

طرحم  رو امضا کنم دستم  یکه  طبق عادت پا  نیاز ا قبل

 د . خشک شد و مداد از دستم افتا

 بودم نگاه کردم... دهیکه  کش یبه چهره ا نگران



 یاجزا یکه  چشم هاش کامل نشده بود اما تمام یا چهره

 انداخت... کوروش!   یشخص م کی ادیصورتش من و 

 اون  رو بکشم؟   یچهره  دیمن  با چرا

کردم انگار  یام  رو نگاه کردم... حس م یحرص کل نقاش با

 . م  نیب یدارم خودش  رو م

که  چقدر بانگاهش   نیکه  بهم زد افتادم... ا ییحرف ها ادی

که  انگار دارم با خودش  یجور اریاخت یمسخره ام کرد، ب

 زنم  گفتم :   یحرف م

من    ،یکن تیبرادرم  رو اذ ی... حق نداریتو حق ندار -

 !  انیدم کوروش پارس یبهت  اجازه نم

 دمیتخت دراز کش   یام  رو بستم و کالفه  رو یطراح دفتر

 . 

روپاره  یکه ... چرا نقاش دیبه ذهنم هم نرس یموقع حت اون

 نکردم و نگهش داشتم؟  واقعا چرا؟! 

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

 "کوروش " 

  

  

 



به تن داشتم کرواتم  رو به  یکه  کت و شلوار مشک یحال در

  نمیسر آست یبا اون ها ست کرده بودم، دکمه نقره ا یخوب

 .  دمیکت کش یبه انتها یوسواس دست رو بستم و با

و با غرور سرم  رو باال گرفتم  ستادمیه ا نیا   یرو به  رو 

 لب هام نشوندم ...    یرو  رو  یشگیاون پوزخند هم

زد  یکه  بهم لبخندم دمید  یه م نیا یرخ سحر   رو تو مین 

 . 

   ؟یباز هم مشک -

 ادیچشم هاش ز شیرو چرخوندم و نگاهش کردم... آرا  سرم

 اومد .  یبهش م یبود ول

 شده؟   یتکرار -

 باال انداخت و گفت:   ییابرو طنتیش با

 .  ادینه،  بهت  م -

سامسونت ام روبرداشتم  فیتکون دادم، ک یحرف سر یب

 زد .  یرفتن شدم اما سحر هنوز داشت حرف م یآماده 

گرفته؟   یمیتوران جون چه تصم یدون یم یراست -

که  نه  یدونستم درمورد موضوع ینگفتم ... الزم نم یزیچ

 بزنم .  یازش  خبر داشتم و به نظرم ارزش نداره حرف

 سمت در رفتم که  ادامه داد:   به

فکر کنم به تو نگفته باشه... قراره  ماهان  وخواهرش   -

 جا .  نیا ارهیرو ب



 یرو تو  فیک یاهرم در خشک شد، دسته    یرو  دستم

بلند  یدم و با اخم به سمتش برگشتم و با قدم هامشتم فشر

 شدم .  کیبهش نزد

 یکه  با من  بود ازم م یسحر هم بعد از دو سال یحت

نگاِه همه  یبود که  دوست داشتم تو یترس  نی... ادیترس

 .   نمینسبت به خودم  بب

شده، شمرده شمرده   زیر یرو کج کردم و با چشم ها  سرم

 گفتم :  

   ؟یگفت ،یچ -

 دهنش  رو قورت داد و آروم گفت:   آب

خونه     نیا یتو انیماهان  و خوا... خواهرش قراره ب  -

 کنن .  یزندگ

 زمزمه کردم:   یشتریخشم ب ای

 گفت:   عیدستور  رو داده؟  سر  نیا یاونوقت ک -

 توران جو ...  -

که   یبلند یو با قدم ها دمیجمله اش کامل بشه... چرخ نذاشتم

 شد به سمت در رفتم وبازش  کردم .  یم دهیکوب نیمبه ز

 اومد .  یسحر پشت سرم م یصدا

 ...  زمیکوروش... کوروش عز -

  



که   یکنم، به سمت اتاق داشیدونستم کجا پ یندادم... م تیاهم

 پدرم ...  یگذراند رفتم، اتاق نقاش یاوقات اونجا وقت م شتریب

 ونیکه  م دمشی، داتاق باز بود، محکم در و هول دادم در

ها شون کامل نشده بود  یپدر که  بعض ینقاش یتابلو ها

 کرد .  ینشسته و بهشون نگاه م

  نیمن  هم طاقت نداشتم به ا یبه اتاق نگاه نکردم... حت ادیز

 اتاق سر بزنم . 

 اتاق  رو نداشت...  نیهم جز مادرم حق اومدن به ا یکس

 کس!   چیه

نرم  یزد ... کم یلبخند دنمیرو باال گرفت و با د  سرش

 !  یشدم... فقط کم

 شده کوروش جان؟   یزیچ -

تا بر خشمم غلبه کنم، اما صدام خشن شده  دمیکش یقیعم نفس

 بود . 

لبخند   د؟یکن یکار م یچ نیدار نیبگ شهیمادر... م -

 زد و گفت:   یآروم

 .  ی نیب یم یخودت  که  دار -

دوتاچشمم    یرو  یشست و اشاره ام  رو با کالفگ انگشت

 گذاشتم و  گفتم  :  

که   یِ ا  کهی...  منظور م اون مردتستین  نیمنظور م ا  -

 مون ظاهر شده .  یوسط زندگ



 گفت:   ی... جددیپر کش لبخندش

 کوروش در مورد  ماهان  درست حرف بزن .  -

 گفتم :    یپرخاشگر با

جا بذارن چه برسه به  نیاونا حق ندارن پاشون  رو ا -

 کردن.  یزندگ

 گفت:   خونسرد

 از خانواده ان .  یماهان  و خواهرش حاال جزئ  -

 .  شدیعصب یبه خنده  لیزدم... پوزخندم کم کم تبد یپوزخند

بنشانم  یکه  بتونم حرفم  رو به کرس یدر برابر هر کس  من

 تونم مقاومت کنم .  یمن ادیدر برابر مادرم... ز

 گفتم :    یو با سرد دمیکش یقیعم نفس

رقصم  یباشه مادر... فعال من  دارم به ساز شما م -

 اما،انتظار ندا شته باش به اونا احترام بذارم . 

ام گذاشتم و ازاتاق  نهیس   یخداحافظ  رو یرو به معن  دستم

 فاصله گرفتم . 

 فر بدم .  یضائدرس خوب به آقا  ماهان  ر کی بذار

 یدشمن ت  رو شکست بد یاول، هر وقت خواست قانون

... و نقطه ضعف اون مردک رینقطه ضعفش  رو هدف بگ

 .  زهیچ کیفقط 

 لبم نشست .    یرو  یمعنا دار لبخند

  



  

 "ماه صنم " 

  

  

  

طرزنگاهش  دنیبه نگاِه مشتاق و مهربونش افتاد، با د چشمم

 دست و پام  رو گم کردم!  

 دهینگاهش ند یتو یزیچ یو سرد تیاز جد ریبه حال غ تا

 بود!   بیبرام عج  نیبودم حاال ا

 نیینداشتم باز هم گونه هام سرخ شده، سرم  رو پا شک

 شد .  یانداختم تا از نگاه و چشم هاش فرار کنم اما نم

 دونم چرا!   یزد... نم یتند م قلبم

 یپا یزیچ ستادیبه درس دادن کرد، پشت به همه ا شروع

تخته نوشت... ناخودآگاه سرم  رو باال گرفتم و به قد و قامتش 

 شدم .  رهیخ

 ! ... ؟یمن  چ  اد؟ی یمرد از من  خوشش م  نیا واقعا

 بهش دارم؟   یچه حس  من

 .  ستمیهم ن لیم یدونم ب یدونم خدا... فقط م ینم

 ییجورا کیکه   یکه  از مرد متشخص و جذاب یِ دختر کدوم

   اد؟یکرده بدش ب یازش  خواستگار



 یکینگاهش دوباره بانگاهم  د،یکه  چرخ دمیکش یقیعم نفس

 شد و من  ... 

 برق نگاهش غرق شدم!  *******************   یتو

  

  

 .   میبود و فقط من و اون مونده بود یهم کالس خال باز

قرار  یب ی... اون کمیدفعات قبل  نیفرق ب کیبا  فقط

جوابم بود، و من  پر از شرم وخجالت   دنیومشتاق از شن

که  همون موقع  ینیریش یدخترونه  یاها  یبودم، با  رو

 خورد .  یداشت رقم م

 خب؟   -

تونست صبر  ینم گهیصداش هم مشتاق بود... انگار د یحت

 کنه . 

 از هم ... سرم  رو باال گرفتم ب دمیکش یقیعم نفس

 نگاه، نگاه و... نگاه!   نگاه،

 .  اوردیو کم ن نداختین نییکدوم مون سر پا چیدفعه ه  نیا

و  عیدفعه نه محو بود نه کوتاه، لبخندوس  نیزد... ا یلبخند

 اومد .  یبهش م بیکه  عج یمردونه ا

 لبخند زدم از جنس خودش... خوشحال!    منم

لبخندم جوابش روگرفت  دنیهاش برق زد... انگار با د چشم

 . 



  

 دایخوشحال بودم... باالخره منم  داشتم جفت خودم روپ آره

 کردم!   یم

کردم اونم نه از  یمنم  داشتم خط قرمز هام  رو رد م باالخره

 راه غلط بلکه  از راه درست . 

 یجنس مذکر بازم  یقلبم  رو  برا یداشتم دروازه ها  منم

 خواستم!   یناه مچون پشت و پ دیکردم... شا

کنم...   هیتونم تا ابد به  ماهان  تک یدونستم نم یچون م دیشا

 اشکان  مرد بود!  

 مَرَدم بود!   نیاشکان ... اول 

  . 

  . 

  . 

  . 

  

  

 دمیترس یبدونه،م دیخواستم به  ماهان  بگم، اون هم با یم

 .  ادیب شیکنم سوءتفاهم پ یاگر ازش  مخف

 داشتم ...  جانیخونه   رو باز کردم، ه  در

 رفت .  یچشمم کنار نم یپر از حس  اشکان  از جلو نگاه

 قدر با من  حرف داره؟    نینگاهش ا دمیقبال نفهم چرا



د رو باز  یدلم گرم شد... با انرژ شیساعت پ کی یادآوری با

 کردم و بلند  گفتم :  

 ماهان  من  اومدم ...   -

   یبود... چادرم  رو از  رو نییو بستم، سرم هنوز پا در

 سرم در آوردم و هم زمان ادامه دادم:  

 هست که  ...  یزیچ هیماهان    -

و اون چمدون بزرگ  نیزم   یرو  یکارتن ها دنید با

 موند .  یتموم باق مهیرنگ حرفم ن یطوس

قش به کارتن ها و بعد به  ماهان  نگاه کردم که  از اتا جیگ

 اومد .   رونیب

 تکون داد و گفت:   یسر دنمید با

 سالم .  -

پر  ینگاه به کارتن ها کیقدم به جلو برداشتم... دوباره  کی

 نگاه به  ماهان  .  کیو  لهیاز وس

   ه؟یچ  یا  برا نی... ا نیا -

داشت... نگاهش گرفته شد  هیتک واریشد و به د نهیبه س دست

 اما کوتاه گفت:  

 رم .  ی... دارم ملمِ یوسا -

 نیز م   یاز شونه ام سر خورد و  رو  فمیک دمیو که  شن نیا

 افتاد، نگاه  ماهان  ناراحت شد . 

 بغض لب زدم:   با



   ؟یر یم یدار -

 و گفت:   دیکش یقیعم نفس

 .  میر یرم نه... م یم -

 یبارعصب  نیبار هزارم مخالفت کردم... اما ا  یبرا  دیشا

 بلند تر .  یتر و با صدا

 .  ستیمن  اونجا ن ی... جاامی یمن  نم -

 شد و داد زد:   یاون هم عصب باالخره

 ذارم صنم .  یجا تنها نم نیمن  تو  رو ا -

 رفت .  لی... صدام تحلدیچک اشکم

 پس نرو... کنارم بمون  ماهان  .  -

 و آروم گفت:   دیکش یآه

 کنارش باشم.   دی... توران زِن من ه باشهینم -

 ینم گهیرو بهش دوختم... چرا د  ونمیو گر سیهاش خ چشم

 شناختمش؟!  

  

 

 به زور  گفتم :   

به  یاون... اون از من  برات مهم تره؟  کالفه چنگ -

 موهاش زد و نگاه ازم گرفت . 

زدم و به اطراف نگاه کردم،  ماهان  چطوردلش  یپوزخند

 خونه  بره؟     نیاومد از ا یم



هاش   واری... با هم دمیکه  با هم " خونه  اش" کرد یخونه  ا 

به خرج داده  قهیجاسل نیا دنیچ  ی،چقدر  برا میرو رنگ زد

 بودم . 

 خواد بره؟   یچرا م حاال

 کیهال؟  به خاطر کوچ یخاطر سقف ترک برداشته  به

 بودن  خونه ؟  

که  توران داشت؟  به خاطر  یتیخاطر پول و موقع به

   ؟یک  ی..  برا.؟یچ

 باش صنم!   ی... قودمیکش یقیعم نفس

 باش ...  ،یقو فقط،

 .  ی... زن دار یآره تو ازدواج کرد -

 لرزه دختر  آروم باش...!  یصنم صدات... صدات م ماه

 یصاف تو یسوخت ول ی... چشم هام مدمیکش یقیعم نفس

 چشم هاش زل زدم و ادامه دادم:  

 ی،نمیبرو... چون حق دار یزنت بر شیپ یخوا یم -

 نیا ییتونم تنها یمن  م یمن  بسوزون یخواد خودت   رو پا

 کنم .  یجا زندگ

 سمتم قدم برداشت و داد زد:   یحرفم عصب  نیا با

سرم  رینکن صنم... خ یحرف ها من و عصب  نیبا ا -

عمل انجام شده  یتو  رو تو لمیخواستم با جمع کردن وسا



... توران شخصاً خواسته تو هم با من  یایقرار بدم و باهام ب

 .  میبر ایصنم، ب میخانواده ا کیما  ،یایب

به  دیچقدر با گهینذاشت... د ریمن  تاث   یهاش  رو حرف

 اومدم؟   یو کوتاه م دمیرقص یسازش  م

 دهنم  رو سخت قورت دادم... گلوم درد گرفت!   آب

 تو ب رو  ماهان ... به سالمت!   ام،ی ینم -

 و چادرم روبرداشتم .  فیخم شدم و ک عیبهت  زده شد، سر 

 توجه به سمت اتاقم حرکت کردم که  داد زد:   یب

 صنم ...  -

امان اشک تار  ینکردم... چشم هام دوباره از هجوم ب توجه

 .  زهیبر یشد اما اجازه ندادم قطره ا

 اتاقم  رو باز کردم که  دوباره داد زد:   در

   ؟یدیشن یای یصنم با تواَم... تو با من  م -

و  فی... همون جاکدمیداخل شدم و در و به هم کوب تیاهم یب

اتاق به سمت  یکیتار یچادرم  رو کنار در رها کردم و تو

 تخت رفتم . 

 کارکنم؟   یهم باشم دلم  رو چ یشکسته بود!... بخوام قو دلم

 ام بندازمش دور؟!   نهیو از س بَِکنمش

  

  

  



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

  

  

  

رفتن آماده   یرو کامل  برا  لشیکه  وسا  نیماهان  با ا 

عالف  یکردن من  پنج روز یکرده بود اما به خاطر راض

 شد . 

 حاضر نبودم که  به اون  خونه  برم ...  یجور چیه

 .  می... قهر کردمیکردم، دعوا کرد هیگر

 ید که  من و راضو هزار جور بهانه آور میحرف زد یکل

 بشو نبود .  یکنه اما دلم راض

 باخت بزرگ!   کیکه  برد... من  بودم اما، با  یآخر اون در

 بدون من  .  یرفت ول یماهان ... آره اون داشت م  رفتن

 یکردم اگر من  راض یکه  فکر م یو پوچ یواه الیخ چه

 کردم .  یمونه اما... اشتباه م یم شمینباشم اون پ

نگاِه پراز  گهیکنم اما د یودم بدون  ماهان  زندگب حاضر

 م.  نیسحر رونب ریپر از تحق ینفرت کوروش و چشم ها

کرد  اشکان  بود... چه  یخوشحالم م یکه  کم یزیچ تنها

به  اشکان  شده بود!  با  لیزود برام ا ز استاد رستگار تبد

بهش نگفته بودم امادر حد  میاز زندگ یزیکه  هنوز چ  نیا

 .  میبا هم حرف زده بود یچند بار امیپ



حرف زدنش بود که  به من   یتو یاحترام و ادب خاص هی

افتادم... آخ آقاجون   یپدرم م ادی ییجورا هیداد...  یآرامش م

 !  یبود یکاشک

قرا ر بود بعد از پنج روز  ماهان  از  خونه  بره  امروز

 خوردم ....  یومن  از درون داشتم غصه م

  

  

چشم هام تکون داد و کنارگوشم  یدست هاش  رو جلو الدی

 گفت:  

 ات تموم شد؟!   یالو؟ باز باطر -

و دستش  رو کنارزدم و   دمیکش یاومدم پوف  رونیفکر ب از

 گفتم :  

 حوصله ندارم .  لداینکن  -

واسه من  نه؟   یجون حوصله دار یا شک  یچطور  برا -

 :  دمیلب غر ریچپ چپ نگاهش کردم و ز

رو چرامخفف   یجون و درد... اسم به اون قشنگ یاشک -

   ؟یکن یم

 گفت:   جانیو با ه دیخند زیر زیر

 پس توام آره؟   رتیجونم غ ییوا -

 .  ستیسر به سرم نذار ها... حالم خوب ن -

 اش  رو کنترل کرد و آروم گفت:   خنده



 چرا؟ به خاطر  ماهان ؟   -

 یخط ها یصندل   ین گفتم  و با انگشت اشاره ام  رو یچیه

 گفت:   ییبا لحن دلجو دم،یکش یفرز

خواهر   نیب زایچ  نی... از ایغصه نخور خواهر -

بچسب به  اشکان   یتو فعال دو دست اد،ی یم شیبرادرها پ

 .  ادی ینم ریجون که  شوهر گ

که    نیو با تاسف نگاهش کردم ... از ا دمیخند اریاخت یب

 تونسته بود من و بخندونه چشم هاش برق زد . 

 آروم گفت:   دوباره

کنه... تا اسم  اشکان    یعشق چه ها که  نم  نیالمصب ا -

نه؟  خنده ام تموم شد... عشق؟  من   یرو آوردم ذوق کرد

 عاشق  اشکان  بودم؟  

 یفکر ف رو رفتم... چرا از احساساتم خبر یلحظه  تو  کی

 نداشتم؟  

و قابل احترام  زیدونستم که  برام فرق داشت... عز یم فقط

 شه؟   یعشق محسوب م  نیبود، ا

کالس باز شد و همون موقع داخل اومد... همهمه کم شد،  در

 نگاهش کردم .  رهیخ

 یمن وم یکه  وقت یزی... دو چتیهم همون اخم و جد باز

 شد .  یاز صورتش پاک م دید

 شدم .  رهیذاشتم و بهش خچونه ام گ ریهام  رو ز دست



 .  شیبابا خورد -

ندادم... چه خوب که  خجالت م کم  تیاهم لدایحرف  به

 ترشده بود ها!  

    یاز  رو یلحظه  لبخند کم رنگ  کیکرد...  نگاهم

 صورتش رد شد . 

نگاهم کرده بود ازم چشم برداشت  عیکه  سر یطور همون

 ... 

 دایحرف دلم روپ دی، باانداختم نییو سرم  رو پا دمیکش یآه

 شم؟!   یدارم عاشق م ایکنم... که  واقعا عاشقم 

  

سوال زوِداما،   نیجواب دادن به ا  یدونم... هنوز  برا ینم

 .  ادی یمطمئنم از  اشکان  خوشم م

  

  

تموم شده بود، شروع به جمع کردن جزوه هام کردم  کالس

 گفت:   لدایکه  

   ؟یرفت  رونیباهاش ب ؟یکن یکار م یچ -

رو چندتا   زشیبه  اشکان  نگاه کردم که  دور م یچشم ریز

 از دانشجو ها اشغال کرده بودن . 

 گفتم :    آروم



کردم فقط درحد  وی... شماره اش  رو س رونیب مینه نرفت -

 .  میحرف زد امیچند تا پ

 تفکر گفت:   با

 برنداشته نه؟   یپس هنوز قدم -

رابطه  رو شروع   نیبرداره آخه... تازه ا یچه قدم -

 .  میکرد

 باال انداخت و گفت:   یا شونه

 .  نیبذار یقرار هی  رونیبه نظرم ب -

رفتن  رو   رونیب شنهادیبود اما پ لداین گفتم ... حق با  یزیچ

 بدم که  .  دیمن  نبا

رفت، به صفحه اش  برهیبود و یصندل   یکه   رو میگوش

 نگاه کردم...  ماهان  بود . 

کردم و هم زمان که   یناراحت   یاز  رو یاخم اریاخت یب

 شدم رد تماس زدم .  یازکالس خارج م

 یم دبازیره... شا یزنگ زده بود تا بهم خبر بده داره م حتما

 خواست بهم اصرار کنه منم  باهاش برم . 

از  ماهان  بود ودر  یکی.. برام اومد. امیموقع دوتا پ همون

 از  اشکان  .  یکمال تعجب بعد

 ماهان   رو اول باز کردم .   امیپ اریاخت یب

 ویتو هم باهام بود یرم ماه صنم... کاشک ی" من  دارم م

 "  یکرد یدرکم م



 لب زمزمه کردم:   ریزدم و ز یتلخ پوزخند

رفتن اون قدر عجله   یبرا  یدرکت کنم وقت یچطور -

 یمن  برگردم و از هم خداحافظ یکه  صبر نکرد یداشت

   م؟یکن

 اشکان   رو باز کردم    امیو پ دمیکش یآه

 عی" سر ؟ی... باز هم کالس داری" زود از کالس خارج شد

 کردم   پیتا

رفتم تا   رونی" داداشم زنگ زد داخل کالس سر و صدا بود ب

کالس ندارم دوشنبه هافقط با خودت   گهیجواب بدم... نه د

 کالس دارم " 

 .  میشده بود یکردم... چه زود خودمون ارسال

 یم تیو بهم اهم مِ یزندگ ینفر تو کیداشتم که   یخوب حس

 ده . 

 داد .  امیپ دوباره

  رونیناهارب ید یکالس ندارم... پس افتخار م گهی" منم  د

 "  م؟یباش

باالخره ازم خواست باهاش  ییقلبم تند تر شد... وا تپش

قبول  دیخب معلومه که  با  ؟یعنیبرم... قبول کنم   رونیب

 با هم سراغم اومده بود!   هویو استرس  جانیکنم... حس ه

با  رستانیرو داشتم که  بعد ازدب  یدختر شانزده ساله ا حس

 کوچه قرار داشت .  یدوست پسرش تو



 کردم .  پیلبخند تا با

 "  می" باشه بر

  

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

  

  

زدم پشت  یبا خجالت   لبخند د،یرو برام عقب کش  یصندل

 نشستم .  زیم

 رهیرو به روم نشست و با همون نگاه خاصش به صورتم خ 

 شد و گفت:  

 سفارش بدم؟   یدار لیم یخب چ -

 .  یخودت  سفارش داد یهر چ -

 باال انداخت و آروم گفت:   ییابرو

تکون دادم و   یسر  ؟یکردم... تو چ دهیمن  هوس کوب -

 گفتم :  

 خوبه!  -

 اریاخت یرو صدا زد تا سفارش ها  رو بهش بگه،ب  گارسون

 بهش زل زدم . 

و نوبودن  یزیکه  از تم یاون کت و شلوار خاکستر یتو

 !  دیرس یزد واقعا جنتلمن   به نظرم یبرق م



ن عکس گرفت  یبرا  یعال یسوژه  کیرخ  میاش از ن چهره

 بود!   یو نقاش

رمانها  یکه  تو ییها زیکردم مثل چ یبهش نگاه م یوقت

زد... امابهش حس  یتند نم ادیو ز دیلرز یخونده بودم قلبم نم

 داشتم .  یخوب

خوب که  رفتن  ماهان   رو فراموش کرده بودم  اونقدر

خونه  بذارم دوباره داغ دلم   یدونستم اگر پام  رو تو یامام

 .  شهیتازه م

که  اون  یبه  اشکان  زل زده بودم، جور یلیخ دمیفهم تازه

چونه اش گذاشته بود و با لبخند به چشم هام زل  ریهم دست ز

 زده بود . 

گفت  عیدهنم  رو قورت دادم و نگاه ازش  گرفتم که  سر آب

  : 

 !  باستی! چشم هات واقعا زینه... بهم نگاه کن ماه -

 صدابزنه .  یمن و ماه یکس اومد یم شیکم پ یلیخ ؟یماه

نادر ماه صنم،اما  یلیدر مواقع خ ایگفتن صنم  یبهم م همه

 گفتن .  یدانشگاه بهم م یرو بچه ها  یماه

 میکه   با  اشکان  هست یکالس یکه  تو  نیهم به خاطر ا اون

نکنن  یکه  قاط  نیا  یدو تا از دختر ها اسم شون صنِم  برا

 .  یگفتن ماه یبهم م

 اسم  رو از زبون  اشکان  دوست داشتم!    نیا



   ؟یکن یبهم نگاه نم -

 خجالت  سرم  رو باال گرفتم و دوباره نگاهش کردم ...  با

 نیداراول یو معن نیریش ینگاه کردن ها و حرف ها  نیا

 من  بود!   یبارها

 کرد!   یم ییا  یلحظات  رو برام  رو  نیچقدر  اشکان  ا و

  

 ... ماندگار بود!  یکاشک فقط

  

  

  

 زد و آروم گفت:   یلبخند

 خانم!   یها ماه یقصد جونم  رو کرد -

تب دارم گذاشتم و با خجالت   یگونه    یدستم  رو  رو کف

 زمزمه کردم:  

 کشم!   یخجالت  م ؟ینگ یطور  نیا شهیم -

 هاش برق زد ...  چشم

 بگم هوم؟   یبه تو نگم به ک -

ه...  نیرو بب  رتیتونست ح یدونستم م ینگاهم م ته

 و محبت؟   تیمیصم  نیحرف ها؟  ا  نیاستادرستگار و ا

 و گفت:   دیطرز نگاهم خند دنید با



رو  بهت    یزیچ هیام؟ بذار  یعاد ریقدر غ  نیا یعنی -

 ...  یبگم ماه

 نیکه  داره من و به ا یخودت  شاهد ای(باز هم گفت... خدا

 )  ده ها یاسم عادت م

دل من   یکه  ماه ها تو ییِ حرف ها همون حرف ها  نیا -

دونم از  یمحفوظ مونده بود،  گفتم  که  جذبت شده بودم... نم

 ،یماه یدونم تو با همه برام فرق دار یو چه وقت فقط م یک

 با همه!  

 ابرها بودم!     یشدم... انگار  رو خوشحال

 ییجز تنها یزیکردم  ماهان  از  خونه  رفته و چ فراموش

 کشه .  یانتظارم  رو نم

چند ساعت هم   یبودم که   برا یاز  اشکان  ممنون م دیبا

 کرده بود!   یو ته یها خال یآشفتگ یشده ذهنم  رو از همه 

 !  میدیو خند می... حرف زدمیرو باهم خورد  ناهار

 بود!   یخوب روزِ 

 خجالت   احساس    یاز خنده  شاد پر

 ...  یخاص و پر از معن یها نگاه

 ا و ...    یرو 

 ... جز  عشق!  یول

که  مالک ذهنم  اشکان  شده  یخواست همون طور یم دلم

 .  ارهیقلبم  رو هم به دست ب یبود به زود



 نیماش یاز ناهار من و با اصرار به  خونه  رسوند، تو بعد

 از خودش گفت ... 

 ر از ت کیخواهر کوچ هیکه  تک پسره و فقط   نیا

اون  رو دوستداره و  یلیگفت که  خ یداره، از مادر خودش

 ...  یِ کار یسفر ها یکه  دائم تو یپدر

 رفتم .  یبه فکر ف رو م شتریو ب دمیشن یها  رو م  نیا

 بگم؟   یاز چ  من

 شناسم؟   ینم گهیکه  د یکه  مردن و برادر یپدر و مادر از

قشنگش لبخند  یسکوت کردم و در برابر تمام حرف ها فقط

 زدم!  

نگفتن   یراه فرار  برا نیوقت ها سکوت  بهت ر یبعض

 !  قتِ یحق

  

 سرد تربود!   شهیبار که  وارد  خونه  شدم فضا از هم  نیا

 من  هم ساکت تربود!   یاز لب ها یاون  خونه  حت سکوت

 به سمت اتاق  ماهان  رفتم و در و باز کردم .  اریاخت یب

 خودش!   یاز عکس ها غیدر یبود... حتن لشیاز وسا یخبر

 رو برده بود .   زشیهمه چ نامرد

االن دلم براش   نیخواستم که  باهاش نرم اما، از هم خودم

 تنگ شده!  

 سرم اکوشد ...  یگذشته مون تو یخنده ها و دعواها یصدا



 !  دیرس انیزود اون روز ها به پا چه

خاطرم دور ودست  یماه صنم و  ماهان  گذشته ها تو چقدر

 بودن!   یافتنین

  

  

  

 "کوروش " 

  

  

  

 نگاهم سر تا پاش  رو هدف گرفته بود .  

سرش نشکنم،مشت  یرو تو  وانمیکردم که   ل یسع یلیخ

 گره کرده ام  رو به صورتش نکوبم . 

 داغ کرده بود .  سرم

 شدت خشم و نفرت!   از

 حرارت نفرت !   از

درم  رو ازم گرفت؟  دست داشت که  ما یمرد چ  نیا

وجودم شاهده خطا بره  یمن ... همه  ییدارا   یگذاشت  رو

 ...   کنمیو نابودم رمیگ یاش  رو ازش  م یستیو ن یهست

هام بود وآخر  یریهدف گ ستیل یاز همه خواهرش تو اول

 هم خودش بود .  ستیل



 ینشستم تاذره ا نیاشاره ام... به کم کیکه  فقط منتظر   آخ

رو به نفع   یآتش درونم  رو شعله ور کنه تا حمله کنم... باز

 .  هیدست ک ایبدم و نشون بدم دن رییخودم تغ

کنه... فکر کنم  یتوران جون داره  بهت  نگاه م زمیعز -

 .  میوقتِش به مهمون مون خوش آمد بگ

 به سحر انداختم ینگاه مین

من  لنگر  یخونه    یبهش  رو داده بودم که  حاالتو یادی ز

 انداخته بود . 

 یبود که  عادت هام روم  نیاش هم به خاطر ا همه

خودش  رو نشون بده که  از  یدونست چطور یشناخت... م

 .  افتهیچشمم ن

 یجلو ییمبل بلند شدم،تمام مدت با اون چمدان کذا   یرو  از

 بود... ستادهیدر ا

 فر!   یشو جناب رضائ کینزد

 !  یومدقتلگاه خودت  خوش ا به

  

  

  

کنه که   انیاومد تا طغ دیوجودم غر یخشم تو ستادم،یا جلوش

 چشمم به مادرم افتاد . 

 زن!    نیا  یباره سر خم کرد  برا کیمن  به  تمام



 مادرم توران!    یبه خاطر اون... فقط  برا فقط

 جلو آورد... بهش دست دادم، محکم و پر قدرت .  دست

  دکهیدستش  رو کش اورد،یخودش ن   یکرد اما به  رو یاخم

 ول نکردم . 

 شد... پوزخند زدم و بعد ولش کردم .  رهیتعجب بهم خ با

 لیواستا افهیکوچک تر بود اما ق یاز من  پنج سانت قدش

 داشت .  یخوب

چند ساعت   یبار روز عقد  برا کیکه  فقط   نیا با

باخواهر مالقات کرده بودم اما نسبت به اون هم حس نفرت 

 داشتم . 

مرد   نیخواست که  خواهر ا یم اقتیپوشش مقدس ل اون

 کرد .  یرو از آدم حرام م  یمعنو یها اقتیبودن تمام ل

با حجاب وپاک  یاش تظاهر بود ... نسل اون زن ها همه

 من قرض شده بود .  گهید

 بود ... اش عادت  همه

 کردن بود .  یباز لمیاش ف همه

 اون  رو به داخل دعوت کرد ...  یبا احترام و خوشحال مادر

 دو داخل شدند  هر

 به پشت سرم نگاه کرد... لبخندش جمع شد و گفت:   سحر

 کنه .  ی... توران جون داره ما  رو نگاه ممیبهت ره بر  -



ام شده  رهیبود با سکوت خ ستادهیا نهی... دست به سدمیچرخ

 بود . 

 دنیبراش  خم شدم... با د یقلبم گذاشتم و کم   یرو  دست

 کارم لبخند زد .. 

 بود ...  عادتم

 کار هام .   نیکرده بود به ا عادت

که   یکردم... هر کس یزن  رو پرستش م  نیا  من

خودش  رو  ارهیخم به ابروهاش ب یمتر یلیم یبخوادحت

 شده بدونه   دنابودیبا

 

  

  

  

 "ماه صنم " 

  

  

 هفته از رفتن  ماهان  گذشته بود؛   کی

 بودمش، دلم براش  تنگ شده بود!   دهیهفته بود که  ند کی

صداش  دنیشن ی... حتمیدر حد تلفن زدن حرف زده بود فقط

 کرد .  ینم رابیهم من ه تشنه  رو س

 چقدرتنهام!   بزرگ یایدن  نیا یبودم که  تو دهیرفتنش فهم با



 ش... نمیهفته  بب کیقرار بود بعد از گذشت  امروز

 شام دعوت کرده بود .   یمن و به اون  خونه   برا توران

  ستین یرفتن به اونجا دو دل هستم  شک  یکه   برا  نیا

برادرم   یرم... فقط  برا یماهان  م  دنید  یفقط  برا اما،

 وبس!  

 دمویکرد که  به اون  خونه  رس یداشت غروب م دیخورش

 زنگ در و زدم . 

دستم انداختم ونفس  یتو ینیریش یبه جعبه  ینگاه دیترد با

 ...  دمیکش یقیعم

 باز شد و من  داخل رفتم .  در

در  خونه  که   یو دراز گذشتم، به جلو لیطو اطیاون ح از

 که  به استقبالم اومده بودن دمیتوران و  ماهان   رو د دمیرس

 . 

لب هاش    یشد که  لبخند  رو خیماهان  م    یرو  نگاهم

 معرفت من !   یبود، چقدر دلم برات تنگ شده بود برادر ب

 لب هام ...    یبه اون بود و لبخند  رو نگاهم

من و بغل کرد اما اصال آغوش و حرف هاش روحس  توران

 نکردم . 

م من و محک دم،یکه  رهام کرد به سمت  ماهان  پر کش نیهم

 به خودش فشار داد . 



و  شهیداره شارژم یهفته دور کیکردم قلبم بعد از  یم حس

 تپه!   یپر قدرت م

 گوشم زمزمه کرد:   کنار

 خواهرم!   یخوش اومد -

 اومدم و با لبخند ازش  تشکر کردم .   رونیآغوشش ب از

 عوض شده بود!   چقدر

 یهفته عوض شده بود،لباس ها کی یتو یلیماهان  انگار خ 

مدل  یگروِن...حت یلیکه  معلوم بود خ یگرون... عطر

 عوض نشه!   رتشیس دوارمیموهاش هم فرق کرده بود، فقط ام

سمت  ینیریجعبه ش میشد یزمان که  وارد  خونه  م هم

 اون جعبه خوشحال گفت:   دنیتوران گرفتم، با د

 ممن ون!   زمیعز یدیچرا زحمت کش -

 .   کنمیواهش مخ -

از  یبه اطراف انداختم... خدا  رو شکر خبر یعیسر نگاهِ 

 اون مرد و سحر نبود . 

که   دمیدور شونه هام حلقه شد، به سمت  ماهان  چرخ یدست

 کرد و گفت:   تیاز مبل ها هدا یکیمن و به سمت 

 آروم  گفتم :    زم؟یچه خبر عز -

 .  یسالمت -

 گذره بدون ما؟   یخوش م -

 ر پوزخند زدم و  گفتم :   ایاخت ی... بمیمبل نشست   یرو 



 سوال  رو از تو بپرسم ها .   نیا دیمن  با -

 زمزمه کرد:   ینگاه گرفته ا با

 صنم!   یجا بود نیتو هم ا یکاشک -

 اش شدم ...  رهیپر از حرفم خ یچشم ها با

 که  پر از گله و حرف بود!   ییها چشم

 نگاه از  ماهان  گرفتم. توران  یصدا دنیشن با

ماه صنم جان...  ماهان   یاومد یخوب کرد یلیخ -

تو هم افتخار  یکرد، کاشک یم یقرار یتو ب  یبرا  یحساب

 یطور  نیشک نداشتم ا ،یکرد یم یو با ما زندگ یداد یم

 شد .  یتر م یعال

صدا    نیشد ا یاومد... مگه م ییجواب بدم که  صدا اومدم

 رو نشناسم؟  

 سرد و مرده بود!   خ،یکه  مثل کوه  ییصدا همون

 و پر از غرور!   محکم

 اومد گفت:   یم نییپا یچیمارپ یزمان که   پله ها هم

جااتاق  نیمادر جان تعارف ها  رو کنار بذار لطفا... ما ا -

 .   میندار یخال

تونست نگاه پر  یدور م بایتقر ینداشتم از اون فاصله  شک

 ه .  نیاز حرصم  رو بب

 خورده گفت:    کهی توران

 کوروش؟   -



 به سمت مبل ها اومد... الیخ ینداد و به جاش ب جواب

به من  نگاه کرد و با چشم هاش ازم معذرت  عیسر توران

 خواست . 

 شدم .  رهیرو ازش  گرفتم و به  ماهان  خ  نگاهم

آدم   نیانداخته بود... چرا در مقابل ا نییاخم سرش  رو پا با

 ماهان ؟  چت شده؟    یکن یسکوت م

 ازش  برداشتم ...  چشم

من  نشست،  ی   یمبل  رو به  رو   یاومد و  رو اون

 کردم نگاهش نکنم .  یسع

بار  نینگم، ا یچیکنه و ه رمیروز اول قرار نبود تحق مثل

به خودش جرات نده  یبعد داریدادم تا د یحتما جوابش  رو م

 با حرف هاش آزارم بده . 

رو شروع کرد تا اونموقع    ییرایاز خدمتکار ها  پذ یکی

 همه مون سکوت برقرار شده بود .   نیب

جلوم خم شد، دست هام  رو بلند کردم و فنجون  خدمتکار

 یعسل   یخودم  رو یرو برداشتم و جلو  یدست شیو پ یچا

 گذاشتم . 

پا انداخته وداره به    یکوروش پا  رو دمید  بلند کردم که سر

 کنه اما نه به صورتم بلکه  به چادرم .  یمن  نگاه م

 تر کردم .  کیچادرم  رو به هم نزد یکردم و لبه ها یاخم

 عکس العملم گفت:   دنیبا د توران



 یخوا ی... ماریراحت باش چادرت  رو در ب زمیعز -

لب   ؟یاریرت  رو در بچاد یرو  بهت  نشون بدم بر  یاتاق

 قدم شد وگفت:   شیبگم که   ماهان  پ یزیباز کردم تا چ

 .  اریب رو چادرت  رو در ب زمیآره عز -

گفتم  و بلند شدم... توران هم بلند شدو به   یناچار باشه ا به

 رفت منم  دنبالش رفتم .  یسمت

  

 

 توران آروم گفت:   میدور شد  ییرایکه  از سالن  پذ یکم

 ریخوام! راستش اون د یبابت رفتار کوروش معذرت م -

دلش  یتو یچیخوره وگرنه ه یاطرافش جوش م یبا آدم ها

 .  ستین

 نگاهش کردم و با لبخند  گفتم  :   کوتاه

 متوجه ام... اشکال نداره .  -

کوروش   یداره رفتار و حرف ها یدونستم توران سع یم

م تنفر رو از چشم تونست یکنه، اما من  راحت م حیرو توج

ازدواج مخالِف،   نیبدم... اون هنوز هم با ا صیهاش تشخ

 گذره .  یسرش م یتو یدونه که  چ یفقط خدا م

روبهم  یرنگ یفکرها بودم که  توران دِر قهوه ا  نیهم یتو

 نشون داد و گفت:  



 یو اگر خواست یاریجا چادِرت  رو در ب نیا یتون یم -

 .  یعوض کن یلباس

 دهیچسب یانداختم که  انگار دو دست  فمیبه ک ینگاه

لباس باخودم   فمیک یحتما با خودش فکر کرده تو بودمش،

 آوردم . 

 تکون دادم و  گفتم :   یسر

 باشه  ممنونم .  -

توران اهرم در و چرخوندم و واردشدم،  ی رهینگاه خ ریز

 در و پشت سر خودم بستم . 

اتاق چنده  لحظه  ماتم  دنیبرق  رو فشار دادم، با د دیکل

من و  ماهان   یاز کل سالن  خونه   یاتاق حت  نیبرد... ا

 بزرگ تر و مجلل تر بود . 

که  معلوم  یسر تا سر یو پنجره  یو کرم دیسف  نیزاید با

 !  هیعال شیریبود نور گ

حق دادم که   ماهان   ییجورا هی... دمیکش یها آه  نیا دنید با

  نیا عیبمونه . سر یاجاره ا یخونه   اون  ینخواد تو گهید

فکر ها  رو از خودم دور کردم و چادرم رواز سرم در 

کنار تخت رفتم،خدا  رو شکر  یه قد نیآوردم... به سمت ا

 یمشکلبه تن داشتم که   یمجلس یکاربن یآب زیشوم کی

 بود .   دهینداشت و پوش



 یاز رنگ ها بیکه  ترک یریحر یروسر ی گره

سرم    یبود  رو باز کردم و دوباره  رو دیو سف ی،آبییطال

 بستم . 

به  یتاِر مو،لبخند کی یبدون مشخص شدن حت شهیهم مثل

 .  دمیکش یقیخودم زدم و نفس عم

تخت گذاشتم و به سمت در اتاق    یرو  رو   فمیو ک چادر

 رفتم . 

 .  دمیشن ییرفتم که  صدا  رونیو باز کردم و از اتاق ب در

که   ی  یراه  رو یبستن در چشمم به کوروش افتاد، تو با

 یِ شد در حال قدم زدن بود و باگوش یاتاق مربوط م  نیبه ا

 زد.   یدستش حرف م یتو

من  جلو تراومد و  دنیخشکم زده بود که  با د یطور همون

 به اون شخص پشت خط گفت:  

 زنم سحر... فعال .  یبعدا  بهت  زنگ م -

 طع کرد به خودم اومدم، خواستمرو که  ق  یگوش

 بشیتوجه از کنارش بگذرم که  سد راهم شد و با نگاِه عج یب

دادم و   رونینظر گرفت، نفسم  رو با حرص ب ریمن و ز

شه  یم -شده بودن  گفتم :   رهیخ نییکه  به پا یهمون طور

 کنار؟   نیبر

   ن؟یزم ایمخاطبتون منم   -



از من  بلندتر  یلی... قدش ختعجب نگاهم  رو باال گر فتم با

پوزخند بود بهم نگاه کرد و  هیکه  شب یبود، با لبخند کج

 گفت:  

 .  دیدوباره حرف تون  رو تکرار کن دیتون یحاال م -

 شمرده  گفتم :   شمرده

 کنار ...  ن،یبر -

افتادم که  ازچهره اش  یا ینقاش ادیشد...  رهیچشم هام خ به

 صیچشم ها رو تشخ  نیتونم رنگ ا یبودم، چرا نم دهیکش

 گفت:   یبدم؟  با لحن پر تمسخر

 رفت .  ادتونیلطفا  -

 گفتم :    یقدم به عقب رفتم و جد کیپر از خشم شد،  نگاهم

کنار  نیکار ها  رو ندارم بر  نیمحترم من  وقت ا یآقا -

 . 

 اگر نََرم؟   -

 سکوت نگاهش کردم ...  یتو

 رمیذارم مثل اون روزتحق یمن  نمروز عقد افتادم، نه  ادی

 کنه!  

 زنم .  یم غیج -

و نگاهش از چپ به راست چشم  دیاز تعجب باال پر ابروهاش

کرد و  یهام  رو گذروند و بعد از هضم حرفم تک خنده ا

 گفت:  



بترسم؟   دیتهد  نیمن  از ا ینه بابا واقعا؟ انتظار دار -

 دست هام  رو مشت کردم و آروم  گفتم :  

 .   نیراهم کنار بر ینبود جناب... حاال از جلو دیتهد -

کرد و سرش  رو به طرف راست کج  زیهاش  رو ر چشم

و داره بهش  یِ زیکه  در حال کشف کردن چ یکرد، مثل آدم

 کنه .  یفکر م

 :  گفت

 ،ازیستیزبون ن یکردم ب یکه  فکر م یینُچ... اونقدر ها -

   د؟یگول زدن مادر من  استفاده کرد  یزبون  برا نیهم

 خورده  گفتم :    کهی -

 گول زدن؟   ؟یچ -

عوض شد ... اون نگاه مرموز و پرتمسخر  تشیشخص انگار

پر از خشم شد، انگشت اشاره اش  رو  یبه نگاه طوفان لیتبد

 صورتم تکون داد و گفت:   یجلو دیبا تهد

برم خانم... مثل تو و داداِشت  رو از  ییمن  آدم ها -

 من  .  یول نیبه خاطر پول مادرم  رو گول زد دونمیم

 گفت:   دیهمون دست به خودش اشاره کرد و با تاک با

 .  نیقرون از پول مادرم  رو باال بکش هی یذارم حت ینم -

 یبودم روباور نم دهیهام تند شده بود... اون چه که  شن نفس

 کردم . 

 مرد آدِم؟!    نیمن  ا یخدا



قدر راحت قضاوت کنه؟  با بغض و   نیتونه ا یم ورچط

 گفتم :    یلحن محکم یول

پول و ثروت؟ خونه   ان؟یپارس یآقا یناز یتون م یبه چ -

اونم  یپره اما قلب چ ایدن یها که  تو زیچ  نیو امالک؟ ا

اون  ؟یچ ؟شعوریخانواده چ ؟یعشق و محبت چ ؟یدار

همه دارن اما شعور و  شیکه   گفتم   رو کم و ب یموارد اول

 کرهنر  نیا روداشته باش نینداره اگه ا یرو کس  تیانسان

 ...  نید

کرد اما  یمکث کردم... بغض داشت خفه ام م یکم

 نشده بودم .  یهنوزخال

صورتش  یوار جلو دیخودش انگشت اشاره ام  رو تهد مثل

 چشم هاش گرفتم و زمزمه کردم:   یکه  نه... جلو

ذهن تونبود  یرادرم اون داستان اکشن توهدف من و ب اگر

 یکردم نه برا  یم یخونه  زندگ   نیا یاالن منم  تو

 سر کنم .  ییتنها یبرادرم و توران تو  یخوشحال

-  

  

و تا کناربره  دمیکتش  رو کش یتموم شدن حرف ها گوشه  با

 ... 

 با زور من  نه با خواست خودش کنار رفت .  انگار



اما  هیحرف هام چطور دنیحالت چهره اش بعد از شن دمیند

 از کنارش گذشتم .  عیسر

خواستم  ماهان   یحرف ها بود که  نم نیخاطر هم به

 شهیحرف ها و طرز فکر مثل ش  نیباتوران ازدواج کنه، ا

 کر د!   یم یخورده قلبم  رو زخم

حرف ها به گوشم برسه وسکوت   نیکه  ا ستمین یآدم اما

 کنم!  

زنه  یشکنه... درسته بغض به گلوم چنگ م یچند قلبم م ره

 بشه .  نیذارم به خودم و برادرم توه یاما نم

  

خوردم، انگار با اون  یفکر ها بودم که  به کس  نیا یتو

 به اطرافم نگاه کردم .  جیشدم که  گ داریبرخورد از خواب ب

 شونه ام گذاشت و گفت:     یهان نگران دستش  رو  رو ما

قدر زمان الزم   نیچادر در آوردن ا هیصنم؟  یخوب -

 داشت؟  

بگم که  نگاهش به پشت سرم افتاد واخم  یزیچ خواستم

 یتوجه به ما باقدم ها یکرد... همون موقع کوروش ب یزیر

 محکم از کنارمون رد شد . 

 گفت:   دیبه اون بود که   ماهان  با ترد نگاهم

 بهت  زده؟    یحرف -



کنترل کردن خودم بستم و بعد از   یهام  رو  برا چشم

 گفتم :    هیچندثان

 .  میبزنه...  بهت ره بر ینه چه حرف -

که  از درون آروم بشم   نیا  یتکون داد...  برا یسر متفکر

 ماهان  حلقه کردم .   یدستم  رو دور بازو

 بع آرامش من  اون بود!   من

 ...   رمیگ یهر وقت کنارشم جون م انگار

 :  دمیکه  آروم پرس میحرکت کرد  ییرایسمت سالن  پذ به

 ماهان ؟    -

 جانم؟   -

 انداختم و لب زدم:   ریرو به ز  نگاهم

کنه؟  بعد از  یم یخونه  زندگ   نیا یآقا کوروش هم تو -

 چند  لحظه  با اکراه جواب داد:  

 !  دمیکش یآه  ؟یدیآره... چرا پرس -

ذاره که   ماهان   یست  رو دست نممرد مشخص بود د اون

 کنه .  یجا زندگ نیکنار توران بمونه و ا

 .  زهیر یم یروز هیزهر خودش  رو  حتما

 تیترسم که  کوروش بخواد برادرم رواذ یم یاون روز از

 کنه . 

 شیمبل قبل   یچشمم بهش افتاد که   رو میسالن که  شد وارد

 زد .  ینشسته بود و با توران حرف م



ورود ما حرفش  رو نصفه کرد و بهم زل زد... کوتاه و  با

 سرد!  

مبل به اون  نیو دور تر دمیازش  دزد عیرو سر  نگاهم

 نشستم . 

  

  

اما به تورانو کوروش  نهیداشتم  ماهان  کنارم بنش انتظار

 .  وستیپ

 داشتم!   یبیغر حس

 یخونه ، چه تو   نیا یاضافه ام... چه تو کردمیم احساس

شد از  ینم میاگر  اشکان  وارد زندگ دیماهان ، شا  یزندگ

 خوردم .  یبدتر ضربه م یلحاظ روح

که   یمن   یکنم، اما  برا هیزود بود که  به  اشکان  تک دیشا

 کیاشکان  مثل   دمید یرو از دست رفته م  زمیهمه چ

 من  بود!   یزندگ ینجات تو یفرشته 

اومدم، با همون تبسِم کم   رونیتوران از فکر ب یصدا با

 یشده بود... چرانم رهیمهربون بهم خ یرنگ و چشم ها

 کنم؟   دایزن پ  نیدرمورد ا یتونستم نکات من ف

 !  زم؟یخب چه خبر عز -

 زدم و آروم  گفتم :   یکیکوچ لبخند

 !  یسالمت -



 بار  ماهان  گفت:    نیا

به و  یایب یقصد نداشت میکرد یتا تو  رو دعوت نم -

   ؟یماسر بزن

 دمیباشه من  فهم دهیهم نفهم یتعجب نگاهش کردم... هر ک با

خوندم که  اون  یکه   ماهان  ازم گله کرد... از چشم هاش م

 هم دلش تنگه!  

ناراحته اما منم  حق داشتم، مگه نه؟   یمثل من  از دور اونم

 آروم  گفتم :  

 .  یزد یخودت  بهم سر م یبود دنمیمشتاق د یلیاگر خ -

شد،پا   دهیکرد که  نگاهم سمتش کش یروش تک خنده ا کو

پاش انداخت و دست هاش  رو آزادانه باز کرده پشت    یرو

 یمن و  ماهان  م  نیب حیمبل انداخته بود، نگاهش با تفر

 انگار که  حرفم به مزاجش خوش اومده بود!   دیچرخ

داشت، دوباره به   قتینداشتم طعنه بزنم اما حرفم حق قصد

 ماهان  نگاه کردم .  

 دلخور بود اما گفت:   نگاهش

 حواسم  بهت  هست!   شهیمن  هم -

 گفتم :    عیسر ارمیکه  از دلش در ب  نیا  یبرا 

 .  ایمنم  ب دنیدونم داداش! فقط خواستم بگم که  د یم -

 زمزمه کرد:   یتکون داد و با لحن آروم تر یسر

 حتما .  -



که   یدیجد یکه  بحث  رو تموم کنم فنجون چا  نیا  یبرا 

 دم،دوبارهینوش یبرام گذاشته بودن ر و برداشتم و جرعه ا

 مون سکوت حکم فرما شد!    نیب

سکوت ها داره بهم دهن   نیکردم ا یحس م ییجورا کی

دلم  شتریکنه، هر  لحظه  انگار با گذشت زمان ب یم یکج

 گرفت!   یم

مون بر قرار بودکه    نیوضع مسخره ب دونم چقدر اون ینم

 خواستم یخدمتکار اعالم کرد شام آماده است م

 زسمتیشام  رو بخورم و از اون  خونه  برم، سر م زودتر

 یراست  ماهان  نشسته بودم و کوروش مقابلم،توران ول

سمت چپ  ماهان  نشسته بود، از اونجا ک هکوروش با 

 زیچ کیکرد شک نداشتم بازداره به  یپوزخند نگاه مون م

 ندادم .  تیاهم گهیکنه اما د یفکر م ییها

 گهید یکم خوردم، بعد از تموم شدن شام حت یلیرو خ  شام

 رو جمع کنند...  زیصبر نکردم خدمتکار ها م

 گفتم :    عیسر میدیرس  ییرایکه  دوباره به سالن  پذ نیهم

ممنون به  یلیرفع زحمت کنم، خ دیمن  با گهیخب د -

 خاطر دعوت تون!  

 با تعجب گفت:   توران

 قدر زود؟    نیکجا ماه صنم جان؟ چرا ا -



 قهیکردم، ساعت ده و پانزده دق میبه ساعت گوش ینگاه تند

و   نیازا شتریداد من  طاقت نداشتم ب یشب  رو نشون م

 صبر کنم . 

 برم فردا کالس دارم .  دیبا گهینه د -

 کوروش اشاره کرد و گفت:   به

 رسونه .  یپس کوروش تو  رو م -

به کوروش کردم و بعد به  ماهان ...  یتعجب اول نگاه با

و  تیشدم بر عکس من  باعصبان رهیدوباره به کوروش خ

 کرد   یغضب نگاهم م

  

کرد؟   یم قیرو بهم تزر  یو بد یمرد حِس من ف  نیا چرا

 گفتم :    نگاهم  رو ازش  گرفتم و آروم

 .  رمیگ یم ینه ممنون با تاکس -

 پرپشتش زد و گفت:   یبه موها یماهان  چنگ 

 یغروب پنچر شد وگرنه تو روم نمیماش کیمن  الست -

 رسوندم . 

 تکون دادم و  گفتم :   یسر

 .  رمیگ یم ینداره داداش  گفتم  که  تاکس بیع -

به  یت،جدجلو اومد و دستش  رو دور شونه هام انداخ توران

 شد و گفت:   رهیکرد؛ خ یکوروش که  ساکت به ما نگاه م



رسونه... مگه نه  یکنه و تو  رو م یکوروش لطف م -

 پسر م؟  

 کنه ...  یدونستم که  مخالفت م یم

 یدمیاون راه  رو من و تهد یتو شیساعت پ کیکه   یمرد

زد با   کهیحساب ببره اما، با حرف یکرد امکان نداشت از کس

 تعجب نگاهش کردم . 

 یبود اما با کم ی... لحنش عادفیضع یداشت ول اخم

 حرص!  

 باشه مادر .  -

هام با تعجب از هم فاصله گرفت، دوباره بهم نگاه کرد  لب

 ازش  چشم گرفتم .  عیکه  سر

 شونه ام  رو نوازش  کرد و گفت:   توران

 رسونه .  یکوروش تو  رو م زمیعز ایب -

 زمزمه کردم:   یخفه ا یصدا با

 ممن ون!   -

که   یکوروش، به سمت اون اتاق نیفرار از نگاه سنگ  یبرا 

 چادرم  رو گذاشته بودم رفتم . 

بابت ناراحت بودم که  قرار بود اون من وبرسونه،   نیا از

 کرد... یحرف بارم م یحتما دوباره کل

 فیلب  گفتم  و چادرم  رو سرم کردم، ک ریز یالله بسم

رفتم... وارد سالن که    رونیرو برداشتم و از اتاق ب  لمیووسا



 نیو بااخم به زم ستادهیا یدر ورود یکوروش جلو دمیشدم د

 شده .  رهیخ

 زد... آخه مگه مجبور بودم با اون برم؟!   یتند م قلبم

 و  گفتم :   دمیتوران  رو بوس یگونه  یخداحافظ  یبرا 

 خداحافظ .  -

 گفت:   یمهربون با

 .  زمیعز یموند یم شتریب یکاشک -

... ستیفردا کالس دارم امکانش ن یممنون ول -

 ینم انیپارس یکردم مزاحم آقا یخبر م یتاکس یاصالکاشک

 شدم . 

ندادم،  تیاما اهم دمیپوزخند کوروش  رو شن فیضع یصدا

 دستم فشردم .  یرو تو   فمیبا استرس بند ک

 زد و گفت:   یلبخند توران

 .  زمیعز یمراحم یستیتو مزاحم ن یِ چه حرف  نیا -

 ن گفتم  ...  یزیزدم و چ یخودش لبخند مثل

بود و با حسرت بهم  ستادهیبه  ماهان  افتاد که  عقب ا چشمم

 کرد، دلم براش  آب شد!   ینگاه م

رفتم و با سکوت بغلش کر دم... چشم هام روبستم،  کینزد

 شم!   ینم ریآغوش س  نیمن  از ا ایخدا

 من  هنوز دلم برات تنگه!   -

 زدم و آروم  گفتم :   یلبخند



 .  دنمید ایپس ب -

اومدم، با حس به   رونینموندم و از بغلش ب یحرف  منتظر

کوروش  یکالفه  یکه  صدا میشده بود رهیهم خ یچشم ها

 بلند شد . 

 امیهنوز وقت پ ایها؟  یباز یهند  نیتموم شد ا -

 استراحت؟   میبر نشده که  یبازرگان

نگاهش کردم،   یو سرد یاحساس یهمه ب  نیاز ا رتیح با

 تکون داد که  توران با تشرگفت:   یماهان  با تاسف سر

 کوروش!  -

هوا تکون داد و بعد از باز  یتو یدست تیاهم یاون ب اما

به  ماهان  و  ینگاه عیکردن در از  خونه  خارج شد، سر

 تور ان کردم و با گفتن" خداحافظ" از  خونه  خارج شدم . 

  

 

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

  

  

 ""کوروش "" 

  

  

  



 یم یدست فرمون  رو گرفته بودم و رانندگ کی با

شد  یشکسته م یمیمال کیتوسط موز نیکردم،سکوت ماش

 ... 

به  بهش اند اختم که  با تموم قدرتش ینگاه مین یچشم ریز

 زدم!   یبود، پوزخند دهیدر چسب

نه  نهیافتادم که  مجبورش کرده بودم جلوبش شیپ قهیچند دق ادی

 !  نه؟یمگه من  راننده اش بودم که  بره عقب بش ن،یعقِب ماش

بار  رو برسونمش به خاطر   نیکه  قبول کرده بودم ا نیهم

 مادرم بوده و بس!   یخواسته 

سرعتم   یشد، کم یم حیتفر  یبرا  یخوب یهم سوژه  حاال

 یتو شتریچنگ زد وب نیکردم که  به کمربنِد ماش شتریرو ب

 ف رو رفت .  یصندل

 گفت:   یفیضع یصدا با

 تر .  واشیلطفا  انیپارس یآقا -

 گفتم :    یا یاما با لحن جد دمیدلم به حالش خند یتو

 هست؟  آروم گفت:   یمشکل -

 نه... فقط سرعت تون از حد مجاز گذشته .  -

 زدم  گفتم :   یثیخب لبخند

 دونم، حواسم هست .  یم -

 گاز دادم که  بلند تر گفت:   دوباره

 !  انیپارس یآقا -



  

خانم زبون درازو  کیگذشت،  یکم داشت بهم خوش م کم

 ترسو... هممم جالب شد!  

  

 

 !  هیمن  دست فرمونم عال دینباش نگران

 کنه گفت:   شیکرد مخف یم یکه  سع یترس با

 !  دیها خطرناک لطفا مراقب باش ابونیاما االن شِب و خ -

 تمسخر نگاهش کردم و  گفتم :   با

 یدارم... فوقش اگر تصادف مانیمن  به دست فرمونم ا -

که   یدیهست که  در برابر پرا یاون قدر نمیرخ بده ماش

 ...وفتهیخش روش م هیفقط  شهیم ریخورد و خاک ش

 دونم .  یم دیالبته اون  رو هم بع  که

حرف هام داشت  دنی... ا نگار با شندیکش یقیعم نفس

 شد!   یم یعصبان

 نفرت و خشم من و درک کنه .  ی! بذار اون هم درجه خوبه

 گفت:   یلحن پر از حرص با

 یتون اتفاق نیشما و ماش  یبرا  دیمحترم! شا یآقا -

 ؟یچ ستیدر حد شما ن نشیکه  ماش یاون شخصاما  افته،ین

راننده و   یبرا  یاگر اتفاق دیکه  مثال زد یدیمثال همون پرا

 اصال براتون مهمه؟   د؟یفکر کرد  نیبه ا فتهیب هیبق



 گفتم :    دیباال گرفتم و بدون ترد سر

 یسرشون نم ییکه  نه... از قصد که  بال معلومه

روزانه چند نفر به  یدون یم گهید ارم،تصادفِ ی

   رن؟یم یم یخاطرتصادفات رانندگ

 خودم حس کردم ...    یبهت  زده اش  رو  رو  نگاه

 

 

 یبحث منم  وجودم  رو سر شوق م  نیا روزیکه  پ  نیا حِس 

 آورد!  

تصادف   یبرا  یکه  اصال قصد دیکن یشما ادعا م -

کنه  یعکس اون  رو ثابتم یدقت یسرعت و ب  نیاما ا دیندار

 . 

دختر داشت برخالف انتظارم   نی... ادمیلبم  رو جو ی گوشه

 رفت .  یم شیپ

 عیو سر یجد  د؟یمدافع مجروحان تصادفات هست لیوک -

 گفت:  

 انسان .  هیشهروند ساده ام...  هینه من  فقط  -

 تکون دادم و با اخطار  گفتم :   یسر

 شهروند ساده رفتار کن و ساکت باش .  هیپس مثل  -

 تونم در برابر طرز فکر شما سکوت کنم .  یمن  نم -

 :  دمینگاهش کردم و غر یعصب



رو کشتم که    یاالن تصادف کردم و کس نیمن  مگه هم -

   د؟یزن یحرف م یطور  نیا

 ادیب شیپ یزیآدم از بعدش خبر نداره... ممکنه هر چ یول نه

 . 

 !  زی... بلند، کوتاه و تمسخر آمدمیبار خند  نیا

... یشگیوهم یا شهیکل یآدم از بعدش خبر نداره؟ جمله  -

 خوبه خوشم اومد . 

 گفت:   یو شاک آروم

 

حرف من  خنده داشت؟  نگاهم  رو به سمتش دادم  یکجا -

 گفتم :    یو جد

من  خنده   یهمه جاش... تک تک کلمه و حرفات  برا -

   چرا؟ یدون یداره م

برادرنفرت  ادیسکوت نگاهم کرد... نگاهش، من و  در

 اندازه .  یم زشیانگ

 هیچون شب اد،یکه  ازش  بدم م نِ یبه خاطر هم دیشا

زنه به  یم شیاز زبون و حرف هاش که  آت ری... به غاونه

 مغزم!  

آدم  ؟یفهم یندارن... ارزش ندارن م تیچون اهم -

که  بخوره و  یتونه خبر داشته باشه، اون یخودش م یازفردا

 رسه فرداش هم یجا نم چیبخوابه به ه



 هی یزندگ یارزشه اما اگر همون آدم صاف بره تو یب

پس امروز وفردا  ؟یدیفهم شهیپولدار فرداش عوض م آدم

 دست خوِد ماست.  

  

معلوم بودطعنه  ِن،ی! همدیدو دو زد و لب هاش لرز نگاهش

 .  دهیرو فهمکه  بهش زدم   یا

 سکوت کرد ...  هیچند ثان  یبرا 

 مچهیتونستم ن ینگاهم  رو ازش  گرفتم، نم تیرضا با

 لب هام نشسته بود  رو جمع کنم...   یکه   رو یلبخند

قدر برام لذتبخش   نیکردم ساکت کردنش ا یرو نم  فکرش

 باشه!  

نگاهش کردم ...  عیسر ن،یباز شدن دِر ماش کِ یت دنیشن با

رحمانه به داخل  یسرد ب یباز شد و هوا مهین نیدر ماش

 هجوم آورد!  

 دادزدم:   یسرعتم  رو کم کردم و با خشم و ناباور عیسر

   ؟یکن یکار م یچ -

بازکرد  شتریجواب بده در و ب ایکه  نگاهم کنه   نیا یجا به

 چرخوندم، ابونیفرمون  رو به کنار خ عیکه  سر

 پشت سرم بلندشد .  یها نیها و بوق زدن ماش کیتالس غیج

  

 تکون کیبا  نیترمز فشار دادم، ماش   یرو  رو  پام



 شیتا مغزم اتفاق پ دیطول کش هیمتوقف شد، چند ثان دیشد

 اومده  رو هضم کنه . 

 کیزد و یچرخوندم و نگاهش کردم... نفس نفس م سر

 شوکه !   یقلبش گذاشته بود انگار هنوزتو   یدستش  رو  رو

 :  دمیغر یادیز تیلب با عصبان ریز

  ؟یکار کرد یمعلوم هست چ چی... هوونهید یدختره  -

 حال لب زد:   یهمون حال ب یتو

 .  دیکن نیکه  به... به برادرم توه دیحق نداشت -

و کالفه پوزخند زدم، فشار دست هام دورفرمون  یعصب

 شد ...  رشتیب نیماش

 یصندل یتونست تو یکه  م ییخم شدم تا جا سمتش

و قفل  دمیتوجه بهش در و محکم به هم کوب یفرورفت، ب

 رو زدم .   یمرکز

فوران خشمم  رو گرفته بودم... تا به حال  یزور جلو به

 رمیقدرغافلگ  نینکرده بود، ا یقدر با اعصابم باز  نیا یکس

 نکرده بود! 

 اب یعادت خم شدم و داشبورد  رو باز کردم و بطر طبق

نفس سر  کیآوردم... سرش  رو باز کردم و  رونیرو ب  

 .  دمیکش

 ییتونست آرومم کنه تا بال یلحظه  م   نیکه  ا یزیچ تنها

 .  ارمیچموش ن یدختر ه  نیسر ا



 نیهمچ دنیکه  منتظر  د  نیهاش لبالب اشک شد، با ا چشم

 دونم چرا آروم نشدم!   یبودم نم یصحنه ا

 دلم خنک نشد؟   چرا

 زدم .  یضربه م شتریزدم... ب یزخم م شتریب دیبا دیشا

 گفت:   آروم

 خدا همه بنده هاش  رو دوست داره .  -

 دوست داشتنش  رو حس نکردم .  چوقتیمن  ه -

 گفت:   آروم

 کنه .  یخدا داره شما  رو امتحان م دیشا -

 سیبود و طرح خ سینگاهش کردم، مژه هاش خ دوباره

 چشم هاش  رو قاب گرفته بود!   یاشک عسل

 کردم و  گفتم :   یاخم

کنه  یرو درست م  یزینه چ یا شهیکل یحر ف ها  نیا -

خوره  یم ییشعار ها فقط به درد اونا  نیده... ا یم ریینه تغ

 زنن .  یحرف ها گول م  نیخودشون  رو هم با ا یکه  حت

 تر شد!   نیغمگ نگاهش

تکون دادم و دوباره فرمون   یهم آروم نشدم، کالفه سر باز

 رو چرخوندم . 

 

  

  



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

  

  

  

 ""ماه صنم "" 

  

  

  

کنه نه  یرو درست م  یزینه چ یا شهیکل یحرف ها  نی" ا

خوره که   یم ییشعار ها فقط به درد اونا  نیده... ا یم رییتغ

 زنن "  یحرف ها گول م  نیون  رو هم با اخودش

  

گوش هام گذاشتم...    ینفس نفس دستم  رو  رو با

 کوروش!   یسرم،مغزم، ذهنم پر شده بود از حرف ها

شد وروحم   یرفتارش همه اش خنجر م یلحنش، تلخ نگاهش،

 داد!   یرو خراش م

 بودم .  دهیند یآدم نیهمچ میزندگ یبه حال تو تا

 نشده بودم!   ریقدر تحق  نیا

پراز  یبود اما چشم ها کی... اتاق تارستادمیه ا نیا یجلو

 !  دنیدرخش یاشکم مثل الماس م



دوست داشتنش  رو حس نکردم " چشم هام   چوقتی" من  ه

 سرم اکو شد .  یرو کالفه بستم، صداش تو

 بودم و ناراحت!    شوکه

   چرا؟

ر گمراه شده خودت دستش  اگر بنده ات گناه کرده، اگ ایخدا

 کن .  تشیو هدا ریرو بگ

و چادرم  رو از سرم در آوردم،دوباره به  دمیکش یقیعم نفس

 کیه نگاه گردم... چادر رونزد نیا یخودم تو ریتصو

 .  دمیصورتم بردم و بو کش

 داد!   یم یزندگ یبو

 ! یو پاک مانیا یبو

 رهیبا حس بدخ یگوهر نیبه همچ یخواست کس ینم دلم

 کنه .  دایراهش  رو پ دیبشه... کوروش با

دوباره خدا  رو بشناسه، هر چند که  ازش دلخورم...  دیبا

تا دوباره خداش   کنمیازش  ندارم اما، براش  دعا م یدلخوش

 کنه .  دایرو پ

  

  

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

  

  



  گیگاز  رو کم کردم و سِرد یزنگ خورد، شعله  میگوش

 یغذاخور زیرو از م  یگوش رو گذاشتم...

 جواب دادم .  یاسم  اشکان  با خوشحال دنیو با د برداشتم

 الو؟   -

 .  شهیبود... مثل هم یادیشاد و با احترام ز صداش

   ؟یخوب ریسالم بانو! ظهرت بخ -

 نشستم و  گفتم :   یصندل   یزدم و  رو یلبخند

 و گفت:   دیکش یآه  ؟یشکر خوبم! تو چطور -

 بگم! دست  رو دلم نذار که  خوِن.   یچ یهِ  -

 راست کردم و نگران  گفتم :   کمر

 شده مگه؟   یچ -

 ...یکن یکالس من و مهمون نگاهت نم یشما که  تو -

تماس که اونم  هیمونه  یم یاینم  رونیهم که  با من  ب ادیز

 یاز من نم یو تا من  زنگ نزنم خبر یکن یم غیازم در

 .  یریگ

 و آروم!   حی... ملدمیراحت شد و خند المیخ

 گله من د شد .  صداش

 ااِ حاال حرف من  خنده داشت؟   -

 لباسم شدم و آروم  گفتم :   یکردن با گوشه  یباز مشغول

 شرمنده   اشکان ... باور کن من ... خب ...  -

 وسط حرفم و مهربون گفت:   دیپر



بنده  نیعطا کن تا ا یسعادت هیاشکال نداره خانم گل! تو  -

 .  ادیدر ب یاز دلتنگ کمی ریحق ی

 خجالت  از گفته هاش لب زدم:   با

 کار کنم؟   یچ -

تا من  اون صورت ماِهت  رو  یایجا ب هی یخوا ینم -

 ؟   نمیبب

 :  دمیلب نال ریز

 کشم .  ینگو خجالت  م یجور نیاشکان  ا  یوا -

 و گفت:   دینه کوتاه خند مردو

   ؟یای یشد م یبگم آخه... چ یرو به تو نگم به ک  نایا -

   ام؟یب یک -

 فردا بعد از کالس .  شهیمثل هم -

دونست منم دلم براش تنگ  یم ی... کاشکدمیکش یقیعم نفس

 ش .  نمیخواستم  بب یشده و م

 شد بگم ...  یروم نم اما

 .  یشگیهم یباشه... بعد از کالس کافه  -

 گفت :   خوشحال

 پس فعال .  باشه -

 خداحافظ .  -

ام چسبوندم، چشم هام  رو   نهیرو قطع کردم و به س  یگوش

 بستم و سرم  رو باال گرفتم و به سقف نگاه کردم . 



اهام برسم؟  قسمت منم    یمنم به مرد  رو شهیم یعنی ایخدا

 اشکان ؟!...  

  

  

  

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

  

 یم فمیک یرو تو  لمیتموم شد... تند تند داشتم وسا کالس

شونه ام نشست  و    یرو  یذاشتم تا به قرارم برسم که  دست

 .  دمیرو شن  لدای یصدا

 زنه؟!   یم میمعرفت من  باز داره کجا ج یب قیرف -

 گفتم :   یآروم یو نگاهش کردم، با صدا دمیخنده چرخ با

 یشاک  ؟یپرس یپس چر ا م یدون یخودت  که  م -

 باال انداخت و گفت:   ییابرو

 ها .  شهیم میکم کم داره حسود یدونم ول یم -

 و  گفتم :   دمیگونه اش  رو بوس تند

درکم  شهیجان! انشاهللا نوبت تو هم م لداینکن  یحسود -

 .  یکن یم

 گرد شده نگاهم کرد ...  یچشم ها با

 براش  تکون دادم و از کالس خارج شدم .  یدست

 !  یبود م و پر از انرژ خوشحال



 تونست حالم  رو خراب کنه ...  ینم یزیچ

  

سمت همون  م،یدید یهمو م شهیکه  هم ییکافه شدم، جا وارد

 رفتم و نشستم .  یشگیهم زیم

 یبودم!  لبخند دهیهول بودم که  قبل از  اشکان  رس اونقدر

کافه  رو از نظر  یدور فضا هیلبم نشست و    یاز خنده  رو

 گذروندم . 

  یشد که  برا یم یینسبتاً کم کافه شامل دختر پسر ها تیجمع

 جا اومده بودن... نیگذراندن اوقات شون به ا

دختر   نیکدوم از ا چیشون با من  فرق داشتند، ه همه

 هاچادر سرش نبود!  

 تیحساسموضوع   نیاشکان  تا به حال نسبت به ا 

که  هستم   یکه  من و همون طور  نیا یعنی  نینداده ا نشون

 قبول داره . 

گرفتم و به  اشکان   هیمقابلم نگاه از بق یشد ن صندل دهیکش با

 نشست وگفت:   یصندل   ینگاه کردم، با لبخند  رو

 کردم؟   ریسالم د -

 خجالت  نگاه ازش  گرفتم و  گفتم :   با

 .  یسالم، نه من  زود اومدم تو به موقع اومد -



تکون داد... گارسون به سمت مون اومد تاسفارش ها   یسر

و قهوه   کیسفارش دو فنجون ک عیاشکان  سر  ره،یرو بگ

 رو داد . 

 رفتن گارسون  گفتم :   با

چشم هام  یخورم؟  تو یم یمن  چ یدونست یاز کجا م -

 زل زد و گفت:  

 حدسم اشتباه بود؟  آروم  گفتم :   حدس زدم... -

 نه... درست بود .  -

 گفت:   مطمئن

هم کنارش  کیبار ک  نیا ی... ولیخور یقهوه م شهیهم -

 سفارش دادم برات تنوع بشه . 

 زیسطح م   یشدم و انگشت اشاره ام  رو  رو رهیخ زیم به

 آروم لب زدم:   دمیکش یگذاشتم و اشکال نا مفهوم

نفس صدا   ؟یزمان کم من و شناخت  نیا یتو یچطور -

 و گفت:   دیکش یدار

 یهست هموم یسال کیکم هم نبود... من و تو  نیهمچ -

 شده .  یهر چند تازه رابطه مون قو میشناش

 رو باال گرفتم و نگاهش کردم... با لبخند گفت:    نگاهم

 یمن  بود  یفراتر از دانشجو  برا یزیچ هی شهیتو هم -

 !  یماه

 هام قرمز شده بود... شک نداشتم!   گونه



 زد!   یم یقشنگ یاشکان  حرف ها 

 بود!   بایهم متفاوت و ز نگاهش

 مرد کامل جنتلمن  بود!   کی اون

   ؟یماه یاز خودت  برام بگ شتریب یخوا ینم -

داشتم!   یبیحس عج هی یدونم چرا ول یتند زد ... نم قلبم

بفهمه اما...  میبه زندگراجع  یزیخواست چ یانگار دلم نم

 دارم؟  یحس نیآخه چرا همچ

بگم که  گارسون سفارشات ما روآورد...  یزیباز کردم چ لب

 .  دمیکش ینفس راحت

بحث مون روبه  یتونستم کم یقهوه م یبه بهونه  حداقل

 بندازم.  قیتعو

 فن جون قهوه ام اشاره کرد و گفت:   به

 فعال قهوه ات  رو بخور تا سرد نشده... بعد بگو .  -

 گفتم :    عیفکر سر بدون

 ندهیا یزن زندگ   یتو  رو یاشکان ... خانواده   -

 حساسن؟  

 تعجب نگاهم کرد و گفت:   با

 یآه  ه؟یچه حرف  نیخانواده ها حساس هستن ا یهمه  -

 و  گفتم :   دمیکش

 !  الیخ یب ،یچیه -

 گفت:   یکننده ا لحن دلگرم با



من عاشق  ی! خانواده زمیموضوع نباش عز  نینگران ا -

 که  من  هستم .  یشن... همون طور یتو م

 نگاهش کردم!   یقدردان با

دونم انگارعادت  یمورد بود... نم یمن  ب یواقعا نگران دیشا

 یو عذاب که  هر  لحظه منتظر  اتفاق یکرده بودم به بدبخت

 بودم!  

  

... به  اشکان نگاه میمون  رو در سکوت خورد کیکو  قهوه

 کردم... چقدر در کنارش آرامش داشتم!  

 کردم! یداشتنش  تمنا  م  یروز ها  برا  نیکه  ا یزیچ

 ...  ستیحاال که   ماهان  کنارم ن مخصوصا

 حس ها؟!    نیداشتن ا  یبود  برا زود

سکوت   نی...پس ا یبا من  حرف داره ماه یلینگاهت خ -

   ه؟یچ  یبرا

دو انگشتشست   نیفنجونم  رو ب یزدم و دسته  یخجول لبخند

 لب  گفتم :   ریو اشاره ام فشردم، ز

 از کجا شروع کنم .  دونمیخب، نم -

 یکه  شروع کن یینکن... تو از هر جا یبیبا من  غر -

 جمله هات هستم ماه صنم!   دنیشن یمن  تا آخرش تشنه 

 قشنگ اسمم  رو صدا زد!   چقدر

 غنج رفت!   دلم



 ازش  گرفتم، لبخند زدم و آروم  گفتم :   نگاه

 ستیاسمش  ماهان  وب ،یبرادر دارم... فکر کنم بدون هی -

 و پنج سالشه، االن هم از..ازدواج ... 

 بود بگم!   سخت

نشده... هنوز هم گفتنش برام مثل قورت  یبرام عاد هنوز

کنه، مجبورم  یرمیگلو م گ یبزرگه که  تو یلقمه  کیدادِن 

 بره .  نییاونقدر قورتش بدم تا به زور پا

 .  شهیم یازدواج کرده... چند هفته ا -

 تکون داد و گفت:   یسر

... پدر و مادر محترمت زتیشد از برادر عز  نیخب ا -

   ؟یچ

 دماغم سوخت... نوسیآقاجون و مادرم س یادآوری با

 هام پر از اشک شد!   چشم

 !  بتیاون همه مص یادآوری! درد داره آخ

برداشت و  یاش  رو از صندل هیچشم هام تک دنیاشکان  با د 

 نگران گفت:  

 شد؟   یصنم چ -

داستاِن درد  یگاه زه،یتند پلک زدم تا اشکم ف رو نر تند

 اون انیب  یها  برا قهیکه  دق یِ هات اون قدر طوالن



 انیرسن که  باب یبه داد آدم م ییلمه ها هم جااما، ک زهیناچ

رونشون  یدیکه  کش یاوج درد یتون یکوتاه اون کلمه م

 .  یبد

 لب زدم:   یآروم یصدا با

 فوت کردن ...  -

 هیحسش چ دمیکردم... نفهم یچشم هاش نگاه نم به

 شده بود!   یاماسکوتش طوالن

برداشتم و دستم  رو  چارهیاز ور رفتن با اون فنجون ب دست

 .  دمیعقب کش

 متاسفم! خدا رحمت شون کنه .  -

 ممنون  .  -

 !  دیکش ینیسنگ آه

 تعجب نگاهش کردم که  شرمنده گفت:   با

 خوام که  ناراحتت کردم .  یمعذرت م -

 زدم و تند  گفتم :   یلبخند

 حرفو نزن... من  ناراحت نشدم!    نیا -

 کرد و نگاه ازم گرفت و گفت:   یمکث

کالفه ام کرد  یلی... خدمیمن  اشک هات  رو د یول -

   م؟ی... بریماه

رو برداشتم وهمراه با     فمیتکون دادم و بلند شدم... ک یسر

 اشکان  حرکت کردم . 



رو پرداخت و با هم از کافه خارج   زیحساب م صورت

 . میشد

 شدم ...  نیاصرارش سوار ماش با

 آدرس  خونه   رو خواست .  ماز

  کهیخوام همون طور ی... م کنمیم یه کجا زندگ نیبب بذار

 هستم  رو قبول کنه . 

اش تو هم  افهیمتوسط ق یاون محله  دنیانتظارم با د برخالف

 نرفت  

 بود و خوشحال!   یعاد

  دنیمن  حساس شده بود که  انتظار داشتم باد دیدونم شا ینم

 خونه  ام عکس العملش بد باشه. 

 .  میدیخب رس -

 اومدم و  گفتم :    رونیفکر ب از

 ممنون خوش گذشت!   کیآره... بابت قهوه و ک -

 نگاهم کرد و گفت:   رهیخ

 !  یماه -

گرم و پر ا ز احساس بود... با خجالت جواب  یلیخ لحنش

 دادم . 

 جانم؟   -

 ورتش جذاببود . ص بیوسعت گرفت... چقدر ترک لبخندش



 هیبه برادرت راجع به من  بگو... من  به خانواده ام  -

 گفتم ، خودت   رو آماده کن .    ییزایچ

 تعجب  گفتم :   با

   ؟یچ  یبرا  -

 .  یخواستگار -

 نگاهش کردم ...   شوکه

 یم یازد واج و زندگ  یدونستم  اشکان  من و  برا یم

 ارم؟  رو د  شیخواداما من  واقعا آمادگ

 کرده!   یمن  هول شدم مغز و دلم قاط یخدا ییوا

 گفتم :    نگران

 دونم  اشکان  .  یمن  عکس العمل داداشم  رو نم -

 زد و گفت:   یدل گرم کننده ا لبخند

 .   کنمیمن  حلش م یبگ ینگران نباش... نتونست -

تونستم رفتار  ماهان    یفکر ف رو رفتم.... واقعا نم یتو

 حرف هام تصور کنم .  دنیرو با شن

 نگاهش کردم .  قیرو باز کردم و عم  نیماش در

 خداحافظ  اشکان  .  -

 تکون داد و گفت:   یلبخند دست با

 ها .  ینره به داداشت بگ ادتی... زمیفعال عز -

  دیوکل ستادمیدر ا یتکون دادم... جلو یو سر دمیخند کوتاه

 در چرخوندم   یرو تو



چرخ،  یها کیالست یصدا  دنیط که  شدم با شن ایرو ح وا

 دادم و چشم هام  رو بستم   هیبه در تک

  

 

  

  

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

  

  

با  اشکان  گذشته بود امامن   دارمید نیاز آخر یروز چند

 خودم  رو گرفته بودم .  میباالخره تصم

خواستم به  ماهان  در مورد  اشکان  بگم، هر چند که  یم

 دادم .  یکار و انجام م  نیا دیبا یاسترس داشتم ول

 گفتم  .   یلب بسم الله ریاش  رو گرفتم و ز شماره

 جانم صنم؟   -

 تخت بلند شدم و  گفتم :     یرو  از

   ؟یسالم داداش خوب -

 رفت .  نیاز ب مهربونش به قلبم آرامش داد و استرسم یصدا

   ؟یخوبم خواهر گلم! تو چطور -

 منم  خوبم... توران جون خوبه؟   -



رسونه بهت   ی... کنارم نشسته سالم مزمیاونم خوبه عز -

 . 

 زدم و  گفتم :   یلبخند

شام  یخواستم  برا یسالمت باشه! ام... راستش داداش م -

 فت:  گ جانیمکث با ه ی؟ بعد از کم نیای یدعوت تون کنم م

 واقعا؟   -

 آره .  -

 .  میای یصنم حتما م یخوشحالم کرد -

 نه... با اکراه  گفتم :   ایداشتم حرفم  رو بزنم  دیترد

طور... اونو هم از طرف من  نیهم هم انیپارس یآقا -

 دعوت کن . 

 ادیباشه اما فکر کنم اونقدر سرش شلوغ باشه که  نتونه ب -

 . 

بافته شدم  رو گرفتمو  یموها یانتها دم،یکش یراحت نفس

 بهش نگاه کردم ... 

 ام بود که  بگم .  فهیبه هر حال وظ -

 .  دمیفهم زمیباشه عز -

 خداحافظ .  گهیخب د -

 گفت:   یمهربون با

 فعال خواهرم!   -

 ...  دمیکش یرو قطع کردم و دوباره نفس راحت  یگوش



که   نمیفردا شب تدارک  بب  یبرا  دی، حاال با نیاز ا  نیا خب

 .  دمیکش یبه  خونه م یدست کی دیدرست کنم اما قبلش با یچ

 شدم ...  ییرایکردم  پذ زیرفتم و  مشغول  تم  رونیاتاق ب از

  

  

  

 ""کوروش "" 

  

  

 کرد:   زمزمه

 ری. ز   ؟یاون دختره بر یخونه    یخوا یخب... م -

 لب  گفتم :  

 کمی ادی، بدم نم نمیشون  رو  بب یگخوام زند یآره... م -

 شون کنم .  تیاذ

 وگفت:   دیخند طنتیش با

 کوروش!   یرحم یب یلیتو خ -

 نگفتم  یزیزدم و چ یپوزخند

کرد حتمافردا  دیدرخواست مادرم فکر کردم... که  تاک به

 شام شرکت کنم .  یاون مهمون یشب تو

 :   گفتم

 حوصله ندارم سحر -



 گفت:   دلخور

 چشم هام  رو باز کردم .  زم؟یچرا عز -

 دونم چمه!   ینم

 .  میام... از خودم، از کار و زندگ خسته

 اون خواهر و برادر ذهنم  رو مشغول کردن .  کمینه...  -

 زد:   پچ

ا ون دختره روبدم؟  بیخودم ترت یخوا یم زم؟یچرا عز -

 بود؟   یاسمش چ

جفت چشم  کیاز اسمش اون  ریفکر کردم... به غ یکم

 ذهنم اومد!   یتو بیرنگارنِگ عج یعسل

 ماه صنم .  -

 ... یبیاوه! چه اسم عج -

 و بلند شدم و نشستم .  دمیکش یپوف

 .  یبر یتون یم الیخ یب -

 

  

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

  

  

 ""ماه صنم "" 

  



  

  

 تموم شد .  میشب بود که  کار آشپز میهفت و ن ساعت

مخلفات آماده کرده بودم،دوغ  هینوع پلو و ساالد با بق دو

نعناع  رو هم خودم درست کرده بودم چون  ماهان دوست 

 داشت . 

س رو  گهیبار د هیآماده بود، وارد اتاق شدم و  یچ همه

 وضعم  رو چک کردم، خوب بودم . 

 از اتاق خارج شدم... عیزنگ سر یصدا دنیشن با

شتم  ماهان  و توران اومده بودن که  انتظار دا یطور همون

 از کوروش نبود .  یو خبر

بغلش  عیو با ورود  ماهان  سر ستادمیدر ا یجلو خوشحال

 کردم . 

 داداش!   یسالم خوش اومد -

 و گفت:   دیام  رو بوس قهیشق

 !  زمیسالم  ممنونم عز کیعل -

بغلش خارج شدم و به توران نگاه کردم... صورتش  از

به چهره اش  یلیشاداب تر شده بود و اون شال بنفش رنگ خ

 اومد!   یم

 و  گفتم :   دمیاش  رو بوس گونه

 !  یخوش اومد یلیسالم توران جون... خ -



 زد و گفت:   یلبخند

 تشکر ماه صنم جان!   -

 در کنار رفتم و  گفتم :   یجلو از

 داخل .  دیبفرمائ -

بود ن  رو به دستمداد  دهیکه  خر یا ینیریش یجعبه  توران

و وارد  خونه  شد... چشمم به  ماهان  افتاد که  مکث کرده 

 کرد .  یبود و با چشم هاش کل  خونه   رو رصد م

 زد .  یم ادیصورتش بود حسرت  رو فر   یکه   رو یلبخند

 خونه  تنگ شده!    نیا  یدونم  ماهان ... دلت  برا یم

 شدم و  گفتم :   کینزد بهش

 شده؟   یزیچ -

 تکون د اد .  یخودش اومد و سر به

 .  زمینه عز -

برداشت و رفت کنار توران نشست، هم زمان که  به  قدم

 رفتم  گفتم :   یسمت آشپز خونه  م

! واقعا امشب خوشحالم که  دعوتم  نیخوش اومد یلیخ -

 .  دیرو قبول کرد

 و گفت:   دیماهان  خند 

دلم  م؟یبنداز نیدعوت خواهر گلم  رو زم شهیمگه م -

 دستپختِت تنگ شده ماه صنم.    یبرا



داشتم بااعتراض   یم ینیس یزما ن که  فنجون ها  رو تو هم

 گفتم :  

   ؟یجا اومد نیشکمت ا  یفقط  برا یعنی -

زنگ  یتوران و اعتراض  ماهان  با صدا یخنده  یصدا

 شد .  بیاف اف ترک

 امشب؟   هیک یعنی

شده  زیخ میآشپز خونه  خارج شدم... به  ماهان  که  ن از

 اشاره کردم و  گفتم :  

 داداش .   کنمیمن  در و باز م -

 اف اف  رو برداشتم .  یگوش

 بله؟   -

 ؟   کنمیاشتباه م ای... ایخودِش؟   یمن  صدا یخدا

 منم  باز کن .  -

خشکم زده بودکه   یکه  طلبکار بود... همون طور چقدرم

 ماهان  اومد .   یصدا

 صنم؟  هیک -

خورده دکمه  رو فشار دادم که  در باز شد... نفس   کهی

 رو گذاشتم .   یو گوش دمیکش یقیعم

سمت در رفتم و با اکراه در و باز کردم، نگاهم به کفش  به

 یم یزیرنگش افتاد که  ازتم یمشک متیگرون ق یها



رنگش و  یچشم هام باال تر اومد... شلوارسرمه ا د،یدرخش

 کِت هم رنگ شلوارش.  

 زد .  یبه صورتش افتاد... داشت لبخند م نگاهم

لبش لبخندش  یبودم کج شدن گوشه  دهیتازه فهم البته

 شه .  یمحسوب م

 جا بمونم؟   نیقراره هم -

 ..در کنار رفتم. یحرص نگاه ازش  گرفتم و از جلو با

 بهش سالم هم نکردم .  گهید یحت

خواستم باهاش حرف  ینم یحت یرانندگ هیاز اون قض بعد

 بزنم . 

 ندادم .  تیکردم اما اهم ینگاهش  رو حس م ینیسنگ

  

گلم دارم  رو از  یبه سمت اتاقم پا تند کردم، چادر نخ عیسر

 و سرم کردم .  دمیکش  رونیکمد ب یتو

اگر بخوادبهم  یبودم حتدر حضورش راحت تر  یطور نیا

 پوزخند بزنه برام مهم نبود . 

 هی عیرفتم و وارد آشپز خونه  رفتم، سر  رونیاتاق ب از

فنجونها  یرو تو  یگذاشتم و چا ینیس یتو گهید فنجون

 .  ختمیر

رو برداشتم،به   ینیبغلم زدم و س ریچادرم  رو ز یها لبه

 هال برگشتم و اول به توران تعارف کردم . 



 نگاهم کرد و لب زد:   نیتحس با

 !  زمیممنونم عز  -

کالمش شده بود که   کهیگفتن هاش ت زمیعز  نیا انگار

 ذاشت!   یتنگ اسمم م شهیهم

 مهربون بود!   یادیزن ز  نیا

که نگاهش کنم   نیکنا ر توران نشسته بود... بدون ا کوروش

 ! دیبفرمائ -سمتش خم شدم و کوتاه  گفتم :  

 زنه .  یلحنش خنده موج م یکردم تو حس

 آوردم .  یدنیممنون ... من  با خودم نوش  -

 آورده؟   یدنینوش

 افتادم... با  بهت  نگاهش کردم  نیماش یاون شب تو ادی

 خدا!   ییوا

 حرص کمر راست کردم و به سمت  ماهان  رفتم ... با

رو بخوره؟  تو    یخواد اون زهرمار یمن  م یخونه    یتو

 .   کنمیم یخونم... زندگ یکه  من  نماز م یخونه  ا

داشت  یاش روبرم ییزمان که   ماهان  داشت فنجون چا هم

 :  دمیممکن نال یصدا نیبا آروم تر

آورده؟  مثل خودم با تاسف لب  یچ یدیماهان  د  ییوا -

 زد:  

 شِب فقط.   هیصنم  الیخ یب -

 اه برخدا!  شده انگار... پن یماهان  هم عاد   یشب؟  برا هی



گذاشتم و کنار  ماهان   یعسل   یرو  رو  ینیس

 که  سکوت  رو بشکنه گفت:    نیا  ینشستم،توران  برا

 خب چه خبر ماه صنم جان؟  آروم  گفتم :   -

 .  ستین ی... خبریسالمت -

 چادر گرفت و گفت:     یماهان  دستم  رو از  رو 

 درس ها خوبه!   -

 .  دمیروشن یپوف بلند ی... صداتکون دادم یلبخند سر با

به کوروش افتاد، طبق عادتش پا  رو پاش انداخته...  نگاهم

 یانگار حوصله اش سر رفته بود که  به دور و بر نگاه م

 کرد . 

 یزدم،گاه یبا  ماهان  حرف م زیر زیاون شدم و ر الیخ یب

 کرد .  یبحث مون شرکت م یتوران هم تو

 دمیاونجا بود که  فهم میزد یبا هم حرف م یهر در از

 از مسائل تفاهم نظر دارند ... یلیخ یتوران و  ماهان  تو

 بود .  ندیمن  خوشا  یبرا   نیا

کرد، به قاب  یبحث ما شرکت نم یکوروش اصال تو اما

صحن حرم امام  یکه  تو وارید   یعکس من   رو

 شده بود .  رهیبودم خ ستادهیرضاا

خواستم کم  یآشپز خونه  زدم،مبعد بلند شدم و به سمت  کمی

 شام  رو آماده کنم.   زِ یکم م



   یرو باز کردم، ظرف ساالد  رو برداشتم و رو  خچالی درِ 

 گذاشتم ...  زیم

   ؟یندار وهیم -

که   دمیچرخ دم،یکش یبلند نیو ه دیهام از ترس پر شونه

 .  ستادهیپشت سرم ا دمید

 اش بودم، رهیگرد شده خ یبا چشم ها یطور همون

چشم هام بشکن زدکه   یرو بلند کرد و سه بار جلو  دستش

 چشم هام  رو بستم . 

   ؟یهنگ -

 قدم ازش  فاصله گرفتم... با من  بود؟  گفت هنگ؟   کی

   د؟یببخ...ببخش -

 رو کج کرد و پوزخند زد،   سرش

  ؟یندار یزیچ یا وهیگم م یم -

 کرد اما االن ...  یصحبت م یباهام رسم قبال

 و  گفتم :   دمیکش یآه

 .   کنمیرو بعد از شام سرو م  وهیم -

 -داشت .  یزیچ یانگار درد تیکرد... نه از عصبان یاخم

 یچه خودمون  ؟یکن یسرو م یسوزه... شام ک یمعده ام م

 !  ؟یِ مرد چشه؟  دو قطب  نیزد... ا یحرف م

 حرص  گفتم :   با

 .  دیریتا سوزش معده نگ دیکم تر بخور -



شده نگاهم کرد، نگاه ازش  گرفتم وچادرم   زیر یچشم ها با

 .  دمیرو جلو تر کش

 یدهن سوز تو  رو بخورم؟ من نم یها ییچا نمیپس بش -

 خورن .  یهمه م هیچ ییچا  نیدونم ا

 گفتم :    رلبیز

 .  ستین  یمثل اون کوفت  ییحداقل چا -

 گفت:   خونسرد

 .  یگفت یچ دمیشن -

 .  نیمنم   گفتم  بشنو -

و درش  رو باز کردم اماهمون  خچالیرفتم سمت  دوباره

 در و هول داد و دوباره بسته شد .  یموقع دست

 و با تعجب نگاهش کردم .  دمیچرخ

داداشت که  یجلو شه؟یزبونت باز م یرس یبه من  م -

 .  یزبون ندار

 گفتم :    یا یگرفتم و با لحن جد ریرو به ز  نگاهم

 .  انیپارس یآقا نیبر  رونیلطفا از آشپز خونه  ب -

 ... دیو کشدار خند آروم

پروا و  یقدر ب نیاما دفعات قبل ا دیرس یبه نظر م اریهوش

 ادب نبود .  یب

نگاهش کردم ... داشت با تمسخر به دور تا دورآشپز  دوباره

 کرد .  یخونه  نگاه م



 زد و گفت:   یپوزخند

 .  ستیاتاق منم  ن سیسرو یآشپز خونه  اندازه   نیکل ا -

 تاسف  گفتم :   با

 .  یِ عاد ریشماست که  غ سیاون سرو -

 چشم هام زل زد و گفت:   تو

لوله  نیداداشت حتما ذوق کرده زِن پولدار گرفته ... از ا -

 مرغ خالص شد . 

 شکست!   دلم

 داشت... درد داشت .  شین زبونش

سپرکردم و  نهیدفاع از خودم و برادرم س  یبرا  شهیهم مثل

 :  دمیغر

ارزه به اون کاخ شما... حداقل من و  یلونه مرغ م  نیا -

با هم  کِ یهر چند اگر کوچ میکرد یم یجا زندگ نیماهان  ا

خودتون  یکه   برا یاون قفس بزرگ ینه مثل شما تو م،یبود

 ی. چشم ها دیکن یهمو گم م شیاز بزرگ نیدرست کرد

 زد!   یبیاش برق عج یگرگ

از کنارش  عیبزنه... سر ینکردم که  دوباره حرف صبر

 گذشتم . 

 شهیچراهم زم؟یر یبه هم م نمیب یمرد و م  نیهر بار ا چرا

   شه؟یزنه؟ خودش خسته نم یم شیبا زبونش به قلبم ن

 رحم!   یقدر ب  نیهم ا آدم



 و ظاهر پسند؟   سنگدل

 من و رسوند چقدر براش  دعا کردم... یشب وقت اون

 من  از خدا خواستم بهش کمک کنه .  یکرد ول یبهم بد اون

صاف بشه اما  ایکنه و دلش از دن دایکنه تا راهش  رو پ کمک

 نداشت .  اقتیانگار ل

 رو آماده کردم .   زیم ختهیهمون افکار به هم ر با

 نییه تزو با زرشک و مغز پست ختمیر سید یها  رو تو پلو

ظرف از  یتو قهیرو که  با سل  یرازیکردم، ساالد فصل و ش

 .  زگذاشتمیم   یقبل درست کرده بودم  رو  رو

 ساالد فصل سس مخصوص  رو هم گذاشتم .  کنار

 گذاشتم... زیم   یدو غ نعنا و نوشابه  رو هم  رو پارچ

 بزنه .  یزیمدت نذاشتم توران دست به چ تموم

بگه ازمادر  ادیتو دست کوروش بدم باز بمونده بود آ نمیهم

 .  یدیخونه  ات کار کش  یمنم  تو

 که   خونه  شون رفته بودم دور تا یچند بار اون

 یزیخدمتکار بود معلومه که  توران دست به چ دورشون

 ز نه .  ینم

 دور با لذت به غذا ها نگاه کردم و گفتم :   هیکه  آماده شد  زیم

 شام!   دیبفرمائ -

 مبل بلند شد و با ذوق گفت:     یاز  رو عیماهان  سر 



 یقدر که  بوها  نی... ادمیاز بس بو کش دیهام ترک هیر -

 اومد .  یخوب م

 و گفت:   دیآروم خند توران

 !  ییخودش کدبانو  یماشاهللا ماه صنم  برا -

 چادرم  رو مرتب کردم و  گفتم :   یخجالت لبه  با

 ...شهیاالن غذا سرد م دینک لیم دیحاال بفرمائ -

 .  دیبفرمائ

پنج نفره مون  زیکنار  ماهان  نشست و من  راس م توران

 من  نشست .  ینشستم، کوروش هم اومد صاف جلو

رو به روم   شهیو هم میرفت یکافه م یاشکان  افتادم وقت  ادی

کرد  یحس  رو القام  نیطرز نشستن بهم ا  نینشست... ا یم

 که  انگار با کوروش قرار گذاشتم . 

 گفتم  و نگاه ازش  گرفتم .   یلب استغفرهللا ا ریز

 تا غذا سرد نشده .  دیتو  رو خدا شروع کن دیبفرمائ -

 ...دیخودش پلو کش  یتوران و بعد  برا  یماهان  اول  برا 

خودش بکشه   یبودم کوروش هم از پلو  برا  منتظر

 .  دیخودش ساالد کش  یاماظرف ساالد ر و برداشت و  برا

برداشت و کمرش  رو  یرو با ژست خاص  چنگال

خم  نییسرش  رو به پا هیکه  زاو  نیکامالصاف کرد، بدون ا

 زد و بدون نگاه کردن ییکنه سر چنگال  رو به کاهو



آروم وشمرده  یلیدهانش گذاشت و خ یاون  رو تو بهش

 .  دیجو

کار و انجام بده  ماهان  نصف بشقابش روتموم   نیبره ا تا

 یپولدارم وکالس م یلیخواد بگه من  خ یکرده بود... مثال م

 ذارم؟  

 بود .  یطور  نیاومد ... مدلش ا ینه انگار ادا نم اما

  نیبا ا یبودم اما اشتها نداشتم ول ختهیخودم پلو ر  یبرا  یکم

 شده بود!   یاقعا عالحال چند قاشق خوردم... و

کردم کوروش همون ساالد  رو بخوره و کنار بره اما  فکر

خودش پلو   یو  برا دیرو کامل سمت خودش کش  سید

 .  ختیر

 دهنش گذاشت ...  یقاشق  رو پر از برنج کرد و تو دیترد با

 دونمیشد... نم یکردم نگاهش نکنم اما نم یم یسع مثال

عکس العمش از  نمیخواستم  بب یبودم انگار م یمنتظر  چ

 .  هیخوردن دستپختم چ

 !  ختیمکث کرد... دلم ر دیکه  جو یکم

توران و ماهان   یبگه دست پختم بده و آبروم  رو جلو نکنه

 ببره؟  

 یکه  داره باولع م  نیتند شدن حرکت دهانش و ا دنیبا د اما

 خوره خوشحال شدم . 



رار بلند شد وکمکم اص یتوران با کل میرو که  خورد  شام

 زکردنیاز ظرف شستن و تم یزیکردم چ یکرد، فکر نم

ظرف ها   یا یآشپز خونه  بلد باشه اما مثل هر خانم معمول

 .  میرو با من  شست و آت و آشغال ها  رو دورانداخت

 بود .  یرینظ یواقعا شام ب زمیعز  کنمیبازم تشکر م -

 لبخند زوم و  گفتم :   خجل

 یزیچ ینکردم نوش جون تون! باز هم اگر کمبود یکار -

 بود شرمنده  . 

 بود دستت درد نکنه!   یعال یهمه چ -

نگفتم ... همون موقع  ماهان  واردشد و  یزیزدم و چ یلبخند

 گفت:  

   ؟یذار یم ییچا هیصنم  -

 باشه داداش .  -

  

 ادمیکردم  یرو پر از آب م  یزمان که  داشتم کتر هم

 رو به  ماهان  بگم .   هیقض دیاومدبا

   ؟یبشه چ یتوران؟ عصب یجلو

کار کنم که  توران  یچ یدوراه یمونده بودم تو اوف

 باالخره رفت و من  با  ماهان  تنها شدم . 

  

 و لب زدم .  دمیکش یقیعم نفس



 اممم...  ماهان ؟   -

 رو بست و گفت:    خچالی درِ 

 جانم؟   -

 اد،عقبیاجاق گذاشتم تا جوش ب یشعله    یرو  رو  یکتر

 نشستم .  یصندل   یرفتم و  رو

 مادرم زنده بود!   یکردم، کاشک ینگاه کردن بهش فرار م از

 گفت نه من  ...  یبه  ماهان  م دیاالن با اون

 بهت  بگم .   یدونم چطور یماهان  راستش... خب نم  -

 نگران شد .  صداش

 افتاده صنم؟   یاتفاق -

 زده نگاهش کردم و تند  گفتم :   هول

 .  رهیخ یعنیها خو...  ستیبد ن یآره ول -

وار  گفتم  تا  منظور م  رو متوجه بشه  دی"  رو تاکرهی"خ

 کرد ...  یکه  اخم دیفهم عیانگار سر

 صنم اخم کرد!   یوا

 مخالفتش  رو نشون داد؟!   ینگفت یزیچ یدید

 شک گفت:   با

 و ...  یمنظورت خواستگار ر؟یخ -

 نیینداد و منتظر  نگاهم کرد، با خجالت  سرم روپا ادامه

 انداختم که  با حرص ادامه داد . 



 شیحتما باز نرگس خانِم ها؟ من  که  اونو سه ماه پ -

 یردکردم رفت، واسه پسِر هفت خطش که  همه ازش فرار

مگه من مردم  ره؟یخواد خواهر دسته گل من و بگ یان م

 اجازه بدم . 

 بود؟   یخانم ک گسنر

 کی زی... اون که  پسرش کامبگهیمون  رو م هیهمسا آها

 دونه .  یافتاد زندان،  ماهان  هم نم شیهفته پ

 شدها!   یعجب وضع اوف

 گفتم :    کالفه

 .  ستینه نه داداش... نرگس خانم ن -

باال رفته نگاهم کرد، نگاهازش   یکرد و با اب رو ها مکث

 که  با تشر گفت:   دمیدزد

 .  گهیصنم نگاهم کن حرف بزن د -

 گفتم :    آروم

 کشم خب!   یخجالت  م -

 من د گفت:   گله

من ؟ برادرت؟ ماه صنم مگه چند وقته از هم دور  یاز ک -

حرف بزن آخه  ؟یکش یکه  حاال از من  خجالت  م میبود

 خواهرم!  

 و آروم نگاهش کردم و لب زدم .  دمیکش یقیعم نفس

 استادِم.   -



 تفکر... نگاهش متعجب شد .    یاخم کرد اما از  رو دوباره

   ه؟یاسمش چ ه؟یاستادت؟ خب ک -

 استاد رستگار... اسمش  اشکان  رستگاِر.   -

   اد؟یازش  خوشت م -

و گفت؟  چق در  نیخورده نگاهش کردم...  ماهان  ا  کهی

   ؟یعنینشده  یبود! عصب یعاد

اشتباه گفته که دستش   دیلبو شدم... انگار فهم هیخجالت  شب از

 هوا تکون داد و گفت:   یرو تو

 یخواد خواستگار یبود که ... اگر م  نینه  منظور م ا -

من   یخوا یاگر تو هم طرف  رو م ؟یهست یکنه تو هم راض

 .  انیدم ب یم تیرضا

 حرفو زد؟    نیماهان  ا 

 تونستمیهم م یکرد من  تلفن یبرخورد م یعاد نقدریا اگر

 یالزم نبود از راه شکم وارد بشم که ... وا گهیحلش کنم د

 حرف هاست؟  با من  من   گفتم :    نیماه صنم االن وقت ا

 ... من  ... یدون یخب... من ... من  داداش م -

 چونه ام گذاشت که  حرفم  رو خوردم .  ریرو ز  دستش

شد ...  رهیم  رو باال گرفت و به چشم هام خسر میمال

 کرد .  یباتمرکز و دقت، از چپ به راست وارس

 دستش  رو برداشت و آروم گفت:   یبا لبخند کج بعد

 پس خواهر من  دلش  رو باخته!   -



 یقی... نفس عمدمیو با شرم چادرم  رو جلو تر کش دمیگز لب

 و گفت:   دیکش

... با خودش حرف بزنم   نمیبب  استادت  رو دیباشه اما با -

 نه .  ای یخواستگار انیگم ب یو بشنا سمش بعد م

بزنم و صورتش روبوسه  ادیخواست از شدت ذوق فر یم دلم

 کردم .  یم یآب رو دار دیبارون کنم اما با

 هال تنها نشسته بودن!   یتوران و کوروش تا االن تو یوا

 یادب یچه خواهر و برادرب گهیاالن باز اون کوروش م حتما

 کنن ...  یرفتن تو آشپز خونه  دارن پچ پچ م

رفت  نیفکر هام دود شد و از ب یماهان  بغلم کرد که  همه  

 . 

خوام  یماه صنم؟ نم یقدر بزرگ شد  نیا یتو ک -

 شوهرت بدم . 

 و دست هام  رو دورش حلقه کردم و  گفتم :   دمیخند

 گفت:   یبا لجباز  ؟یام بنداز یترش یخوا یم -

 نیآخر دوارمیآره... ام ومدیاز پسره خوشم ن -

 خواستگارت باشه . 

 دلم  گفتم ... هست!   یتو

 خوام بهش بله بدم .  یچون من  م ِش یآخر

 

  



شب بود که   ماهان  و توران وکوروش  میو ن ازدهی ساعت

 رفتند . 

لباس عوض کردم   یوقت یخواب یو ب یاون همه خستگ با

ا   یبا ز غرق عالم  رو یو با چشم ها دمیتخت پر   یرو

 شدم!  

 اشکان   رو گرفتم .   یرو برداشتم و شماره   میگوش

 خواب بود .  انگار

 !  یهومم... ماه -

 غنج رفت براش !   دلم

 شدم... چقدر شادم!   ایح یچه ب ییوا

 کردم!   دارتیب دیسالم  اشکان ... ببخش -

 شد ...  اریهوش

 برات افتاده؟   یشده؟ اتفاق یزیچ -

 و  گفتم :   چوندمیاز موهام  رو دور انگشتم پ یا طره

 ... با برادرم حرف زدم . فتادهین ینه اتفاق -

 زده شد .  جانیه صداش

 گفت؟   یجاِن من ؟ چ -

 یفقط م یِ راض بایو بهش  گفتم  که  برادرم تقر دمیخند

 شحال شد!  خواست باهاش آشنا بشه  اشکان  واقعا خو

و حرف هاش  نهیخواست هر چه زودتر  ماهان   رو بب یم

 رو باهاش بزنه . 



به  یم،وقتیحرف زد یدرمورد نقشه هامون و خواستگار یکل

 صبح بود .  میو ن کیخودم اومدم که  

 میگوش یسوخت و بدنه  یم یخواب یهام از زور ب چشم

 اونقدر که  به گوش هام چسبونده بودم داغ شده بود . 

 گفت:   یکه   اشکان  با مهربون دمیکش یکش دار ی ازهیخم

 بعد .   یحرف ها بمونه  برا هی... بقزمیبرو بخواب عز -

 بودم و لب زدم:   داریو ب خواب

 .  یهوووم... باشه خوب بخوب -

 طور مهربون من  ...  نیتو هم هم -

  

  

  

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

  

  

  

 ""کوروش "" 

  

  



 ،یخوام برام بخر یخونه  هست م  هی...  یالو قاسم -

داره... آدرس بهت   یمیقد یو بنا ستین یآنچنان یتومحله 

 دختر هی یِ اجاره ا  نیکن ...بب یدم برام اوک یم

کن باهاش  دایاما خوِد صاحب  خونه   رو پ نهیش یم توش

 منتظر م .  یمعامله کن... بهم خبر بده قاسم

رو که  قطع کردم سحر قهقهه زد، دست هاش روچند   یگوش

 و برام دست زد .  دیبار به هم کوب

 .  یا یکار یکوروش عجب ضربه  نیواو! آفر -

 زدم و سرد  گفتم :   یپوزخند

  نیداره ا یاون لوله مرغ چ  نمینکردم...  بب یهنوز کار -

 نازه .  یقدر بهش م

 و گفت:   دیاز اون آب پرتقال  رو نوش یکم ین با

 یبزرگونه م یحرف ها کمیها  چارهیبدبخت ب  نیبابا ا -

 یم یزنن بلکه  خودشون  رو آدم جلوه بدن تو چرا جد

خوا د  یدلم م یعنیخوشم اومد!  زمیاما دمت گرم عز ؟یریگ

 ...   رونیب یکن یاز  خونه  اش پرتش م یوقت

باز  یلب ها دیخشن و هشدار دهنده ام  رو د یچشم ها یوقت

 مونده اش  رو به هم چسبوند . 

 صورتش تکون دادم .  یوار جلو دیاشاره ام  رو تهد انگشت

هزار دفعه  یو روز نیسحر... ا انمیمن  کوروش پارس -

هر احد  ایهم خودت ... تو   کنمیهم من  برات تکرار م



 ادیسحر... بدم م ادیبدم م دیکه  باش یگاهیتو هر جا یوناس

خودش  رو هم سطح من  بدونه و بخواد تونقشه هام  یکی

 یهر ک یخوا ی؟میدیو خنده کنه فهم یبشه و شوخ کیشر

 باش

اعصابم    یرو  یکه  بر ی... اما امان از روزاما

 سحراونوقته که  ... 

 :  دمیوغر دمیام کوب قهیانگشت اشاره ام چند بار به شق با

 .   کنمیم یقاط -

 نگفت .  یزینگاهم کرد و چ یترس و دلخور با

 !  ختمیز به هم ر با

زنه  یزل م یمن و... چطور ختهیاون به هم ر یها حرف

ازبرادرش  گه،یچشم هام و با غرور از  خونه  اش م یتو

 .  گهیم

اون دخترمن و  سهیجرات نکرده و نداشته که  مقابلم وا یکس

 ام!   یدونه ک یشناسه نم ینم

هام  دیکنه طعنه زدن هام وتهد یو به سخره گرفته فکر م من

 دم .  ینشونش م یباِده واست ول

چشمم باشه تا  یخونه  جلو  نیهم یتو ادیخوام ب یم اصال

 یکنم خودش تو یبا حرف هام آزارش بدم و کار شهیهم

 که  بهم زد .  یمثل حرف قایخونه  گم بشه دق   نیا یبزرگ

  



 

 "" ماه صنم "" 

  

  

  

که  اون مبحث رو   نیورق زدم قبل از ا عیام  رو سر جزوه

 .  دیجزوه ام  رو از دستم کش عیسر لدایبخونم 

 شده  گفتم :   یعاص

ساعت بعد امتحان دارم بده من  اون جزوه   لدا؟یآه چته  -

 رو . 

 کرد ...  یباال انداخت و نچ ییابرو

جزوه ات  یخواستگار ادیم یاشکان  ک  ینچ! تا نگ -

 دم .  یرونم

 وار نگاهش کردم و آروم  گفتم :   چارهیو ب دمیکش یپوف

منم  نهیدونم به خدا... قرار بود اون داداش من و بب ینم -

که  به خانواده اش گفته مادرش اصرار   نیمادر اونو، مثل ا

 .  نهیبب ییداره من و تنها

 تعجب گفت:   با

 چرا؟   ؟ییتنها -

 و  گفتم :   دمیاسترس لب گز با



 یدلم شور م دهیند یطور نی... من  هملدایدونم  ینم -

 کن .  تمیاذ یزنه حاال تو ه

 شد و گفت:   زونیو لوچه اش آو لب

 خوام .  یم یمن  عروس -

 جزوه ام  رو از دستش گرفتم و  گفتم :   یشاک

 خب برو شوهر کن .  -

کمرم  یقر تو یکل مایتو ب یِ خوام عروس یخوام، م ینم -

 بخورم .  یکنم و حساب یخال

 یوم نیات فقط ا یاز دوست یزهر بخور ،یدرد بخور -

 با خنده گفت:    ؟یو بخور یبرقص ؟ینشون بد یخوا

شب  دیرسه صنم جون با یبه ما نم یریاز تو که  خ -

 .   گهید ارمیهات  رو در ب یباز سیجبران خس تیعروس

 گفت .  یخنده اش آخ  نیبه بازوش زدم که  ب یحرص مشت با

قدر سر به سرم گذاشت که  آخر نتونستم جزوه روخوب  اون

 امتحان  رو متوسط دادم .  بایمرور کنم و تقر

حرف زدن  گهید یرو هم گذروندم و بعد از کم  یبعد کالس

 به سمت  خونه  راه افتادم .  لدایبه 

م چرا مادر  اشکان کرد یفکر م  نیراه همه اش به ا یتو

   نه؟یبب ییخواد من و تنها یم

زد صداش گرفته  یکه  با من  حرف م روزیاشکان  د 

 بود... چرا؟  



 جواب بود .  یسوال هام ب ی... همه دمیکش یآه

 نییام وارد کوچه شدم، سرم پا هیفکر بعد از دادن کرا غرق

 صدام زد .  یکیکه   دمیبود اما شن

 فر؟!   ییخانم رضا -

در  خونه  یرو جلو  یوسفیرو باال گرفتم که  آقا   سرم

 ... صاحب  خونه  بود . دمید

 گفتم :    عیکرد؟  جلو اومد که  سر یکار م یجا چ نیا اون

 .  یوسفی یسالم آقا -

اش  رو به چشم هاش زد و با دقت نگاهم  یته استکان نکیع

 کرد . 

   ؟یسالم دخترم خوب -

و  دیبا ترد  د؟یبا بنده داشت ی... امریوسفی یممنونم آقا  -

 انداخت ...  نییتفکر سرش  رو پا

لحظه   هیتونست،  یبگه اما نم یزیخواد چ یکردم م یم حس

 دلم شور افتاد . 

 

  

 و گفت:   دیکش یقیعم نفس

دخترم تو و برادرت چند ساله که  مستاجر من   نیبب -

 دمیاز شماد یا یسال ها نه من  بد  نیا یتو یی... خدانیهست

ومنم  تا االن  نینه شما از من ، پول اجاره هم سر موقع داد



برادرتون  یوقت یهزار تومن  هم بهش اضافه نکردم حت

که   یالدر ح نیخونه ماند   نیا یازدواج کرد و رفت شما تو

شما  یکنه ول یجامعه زندگ نیا یتو ییتونه تنها یدختر نم هی

و همه به شما اعتماد دارن  دیشناخته شده ا هیو همسا در  نیب

 ... 

 به لبه چادرم زدم... یو چنگ دیسوت کش گوشم

 -و  گفتم :   دمیپر یوسفی یوسط حرف زدن آقا اریاخت یب

  ؟یوسفی یزده آقا یدرمورد من  حرف ینکرده کس یخدا

 گفت:   عیسر 

دونم  ی... راستش نمیفر چه حرف یینه خانم رضا -

 بگم .  یچطور

 ادامه داد:   یشرمن دگ با

من  هنوزنتونستم  ِش یعروس گهیدختر سومم چند وقت د -

 شده... یاش  رو کامل کنم دستم خال هیزیجه

که  نهیش ندارم ا یعروس یبرگذار  یبرا  یادیپول ز یحت

 خونه   رو بفروشم .    نیگرفتم ا می... تصم

 :  شد و گفت رهیصورت شوکه  ام خ به

شده مجبورم زودتر  دایهم پ یشرمنده  ام دخترم... مشتر -

 بفروشم . 

وقت سال  خونه  از کجا   نیام...اما من ... من  تو ا -

   ؟یوسفی یآقا ارمیربیگ



 هیسپارم به اونا برا تون  یمن  چند جا آشنا دارم... م -

 کنن .  دایخوب با رهن مناسب پ یخونه  

 گفتم :    ناراحت

 کنم؟   یچند روز وقت دارم  خونه   رو خال -

 سه روز... باز هم من و ببخش دخترم .  -

 زدم و  گفتم :   یخسته و تلخ لبخند

به گردن  ی... شما حق پدریوسفی یآقا یِ چه حرف  نیا -

سال هاممنو   نیا یبابت زحمات تون تو نیمن و برادرم دار

 نم، ان شاهللا دخترتون خوشبخت بشه . 

 ممنونم دخترم .   -

 تکون دادم و  گفتم :   یسر

 خداحافظ .  -

از کنار رد شدم و به سمت در  عیتکون داد که  سر یسر

 رفتم . 

شدم، در و بستم وهمون  اطیباز کردم و وارد ح دیو با کل در

 نگاه کردم ...  اطیدادم و با بغض به ح هیجا به در تک

زمستون روش که  َگرد  ییو با صفا کینسبتا کوچ  اطیح

 گل و درخت هاش خشک شده بود!   ینشسته و همه 

هنوز همون باغ سرسبز تابستون ها بود که  من و ماهان   یول

و  ماهان از باغچه  میگرفت یدرخت هاش عکس م یال به ال

 داد!   یم هیو بهم هد ندیچ یاش گل م



 و به سمت  خونه  حرکت کردم ...  دمیکش یآه

 یخونه  خاطره داشتم... چطور   نیا ینقطه به نقطه   من

 بشم؟   الشیخ یب

 تخت نشستم .    یرو در آوردم و  رو  چادرم

 برم؟   کجا

االنش هم  نینداشتم، تا هم یا یکه  پس انداز آنچنان  من

هم که  داشتم به خاطر  ماهان  که  ماه به ماه به  یاندک پول

 کنه .   یم زیحسابم پول وار

 کمکم کن!   ایخدا

ماهان ... نفس   دمیزنگ خورد ،نگاه کردم که  د میشگو

 و تو گلو سرفه کردم تا صدام گرفته نباشه .  دمیکش یقیعم

 جانم داداش؟   -

   ؟یالو صنم...  خونه  ا -

 آره .  -

 و گفت:   دیکش یآه

 کار کنه .  یخواد چ یبهم زنگ زد... خبر داد م یوسفی -

 :  دمیشکست و با عجز نال مقاومتم

 گفت:   عیکار کنم؟  سر یمن  االن چ ییآره داداش... وا -

 .  گهیمن  د شیپ یای یکار کنم؟ خب م یچ ،یچ یعنی -

 حرص  گفتم :   با



چون جام  امی یاون  خونه  نم یقبال هم  گفتم  من  تو -

 .  ستیاونجا ن

من   ؟یبمون یخوا یصنم... وگرنه کجا م یای یم -

 .  ایازهمون اول هم  گفتم  با من  ب

 بغض  گفتم :  با

 گفت:   یکه  وبال گردن تو و توران باشم؟  عصب امیب -

توران هم تو   یمن یصنم تو نور چشم ه؟یوبال گردن چ -

  یجا برا یبزرگ  نیخونه  به ا   نیا یرو دوست داره... تو

 .  یایکه  ب میش یتو هست به خدا خوشحال م

اون نفرت  یشد... من  از نگاه ها یان  متوجه نمماه 

و نگاه برنده اش  زیداشتم.... کوروش، مطمئنم با اون زبون ت

 کنه .  یم رمیخو رد و خم

شکنم  یتونم  ماهان  من  ... من  غرور دارم... م ینم -

 داداش!  

تونستم راحت حرف بزنم، ماهان   یشکسته بود و نم بغضم

 سکوت کرد . 

طرف رو هم  دنیهمون مدل سکوت کردن ها که  نفس کش از

 !  یشنو ینم

 گرفته گفت:   یصدا با



ا  یتو یذارم غرورت بشکنه و خورد بشه... کس ینم -

 یتونه  بهت  صدمه بزنه ماه صنم... قول م یون  خونه  نم

 دم!  

مونده بودم.  کاش  یبد یشد، سِر دوراه شتریام ب هیگر شدت

که  به اون  خونه  برم قراره چه   نیا دونستم بعد از یم

 .  فتهیبرام ب یاتفاقات

  

به  ماهان  مو افقتم  رو اعالم کرده بودم... اما فقط خدا  دیشا

 اون  خونه نبودم .  یبه رفتن تو یدونه از ته دلم راض یم

کنم به  یکه  فقط سه روز وقت داشتم  خونه   رو خال  نیا با

 دایکه  بتونم رهن کنم پ ینه  اخو  یچند بنگاه سر زدم ول

 نکردم . 

" به دختر مجرد  خونه    دمیشن یم یتکرار یحرف ها فقط

 "  مید ینم

 " درمونده شده بودم!   ستین ی" پولت کاف

 بود؟   یچه جور اتفاق گهید  نیا آخه

به  اشکان و  یزیبودم که  نتونسته بودم چ ریقدر درگ اون

 بگم .  لدای

 یخونه  که کل   نیاومد... دل کندن از ا یبه چشمم نم خواب

 توش خاطره داشتم برام سخت بود . 

  



 از سجده بلند کردم و تشهد خوندم و سالم دا دم ...  سر

بهم آرامش بده، کمکم کنه ازامتحاناتش  یخدا خواستم کم از

 .  امیب  رونیسر بلند ب

 ریشبم  رو که  خوندم بلند شدم و چمدانم  رو از ز نماز

 پشیتخت گذاشتمش و ز   یآوردم...  رو  رونیب تتخ

 روباز کردم . 

 !  رشیکرده بودم اونم از نوع نفس گ بغض

 سخت بود!   رفتن

قدر عذاب   نیخونه  رفت ا   نیکه   ماهان  از ا یروز یحت

 !  دمینکش

من  بود حاال قراربود  یخونه  منبع تمام آرامش و خوش   نیا

 از بهشت به جهنم برم!  

چمدان  یحالت تو نیهام  رو در سکوت با آهسته تر لباس

 گذاشتم . 

 هیکردم  ی... فکرش هم نمادیقرار بود  ماهان  دنبالم ب فردا

 روز مجبور بشم به اون  خونه  نقِل مکان کنم . 

که  درخواست  ماهان   رو قبول نکرده بودمو   نیاز ا چقدر

 کردم خوشحال بودم!   یم یتنها با استقامت خودم زندگ

 حاال ...  اما

تخت    یچمدان  رو بستم، همون جا  رو پیو ز دمیکش یآه

 شده ام بغضم شکست .  یکمد خال دنینشستم و با د



  

  

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

  

  

 ماهان  با ذوق و شوق چمدان  رو از دستم گرفت وگفت:   

 ی. ب نیبش نیماش ی... تو برو توارمی یمن  م نِ یسنگ  نیا -

کردم به پاهام  ینگفتم ، حس م یزیحال نگاهش کردم و چ

 کردن .  زونیآو ییلویصد ک یوزنه 

 یخاطره از ذهنم عبورم کیداشتم  یکه  برم یهر قدم با

 یچند روز که  تمام خاطراتم با  ماهان تو  نیکرد... مثل ا

ذهنم  یتو یکوتاه لمیخورد و مثل ف یخونه  فلش بک م  نیا

 شد!   یپخش م

 یخاطرات  رو بستم و تو  نیدفتِر ا ،یقینفس عم با

 حافظه ام محفوظ کردم!   یصندوقچه 

پلک هام سوخت...  ریکه  به صورتم خورد ز یزمستان بادِ 

 یمن  جار یاجازه  یسمج باز هم ب یاون اشک ها دمیفهم

 شدن . 

خونه   یبار به نما نیآخر  یبرا  دم،یو چرخ ستادمیدر ا کنار

 زل زدم و با حسرت نگاه ازش  گرفتم .  اطیو ح

 در پارک شده بود رفتم... یکه  جلو ینیسمت ماش به



 ماهان ؟    نِ یماش  نیا

 اسمش  رو هم یکه  حت یقرمز رنگ نیماش

 دونستم... برادرم تا چه حد غرق در پول شده بود؟!   ینم

شدم و اشک هام  رو پاک  نیو ناراحت سوار ماش جیگ

که   ماهان  هم سوار شد و بعد ازبستن  دینکش یکردم... طول

 در با شور نگاهم کرد . 

 میکه  دوباره باهم  نیخواهر گل من  چرا ناراحته؟ از ا -

   ؟یستیخوشحال ن

 زدم و  گفتم :   یجون یب لبخند

عادت کرده  یخونه  بدجور   نیخوشحالم اما... به ا -

  بودم .

 رو روشن کرد و گفت:    نیماش

که  ارزش  کیکوچ یواریچهار د  نینگران نباش... ا -

من و توران ده  یخونه    ،ینداره خودت   رو ناراحت کن

 .  یچ یعنیخونه    یفهم یاونجا تازه م نهیبرابِر ا

 !  دیکش ریسوخت!... واقعا سوخت و ت قلبم

   نیا یرفته که  اون سال ها وقت ادشیرفته...  ادشیماهان   

چقدرخوشحال  میاجاره کرد یو کم پول یندار یخونه   رو تو

 شد . 

حاال  میدیو توش چ میدیخونه   رو با عشق خر  لیوسا تمام

 بگم .  یدونستم چ ینم گهیاون... واقعا د



شناسم، چشم هام روبستم  یبرادرم  رو نم گهید  کنمیم حس

 .   دمیکش یو آه

  

  

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

  

  

 و گفت:   دیگونه ام  رو بوس یبا خوشحال توران

که باالخره  ی! واقعا خوشحالم کردزمیعز یخوش اومد -

 !  یما اومد شیپ

 یادیزن ز  نینگفتم ، ا یزیزدم و چ ینیشرمگ لبخند

 مهربون بود! 

 آورد و گفت:    رونیب نیماهان  چمدان  رو از ماش 

 هوا سرده . تو  نیبر -

باکوروش و  داریتکون دادم... واقعا از د یاسترس سر با

از نگاه هاشون... طعنه هاو حرف هاشون  دم،یترس یسحر م

 . 

 کمکم کن!  ایخدا

 صبر بده!   بهم

 دینگاهم تو کل  خونه چرخ اریاخت یب م،یخونه  که  شد  وارد

 حرف خودم افتادم .  ادیو 



ارزه به اون کاخ شما... حداقل من و  یلونه مرغ م  نی" ا

با هم  کِ یهر چند اگر کوچ میکرد یم یجا ز ندگ نیماهان  ا

خودتون  یکه   برا یاون قفس بزرگ ینه مثل شما تو م،یبود

 ".  دیکن یهمو گم م شیاز بزرگ نیدرست کرد

من  یحرف  رو به کوروش زدم نکنه دار  نیجون من  ا خدا

   ؟یکن یو امتحان م

به بزرگترم...  یاحترام یب  یمجازات باشه  برا کی دیشا

 شدم .  جیکه  هست واقعا گ یزیهر چ

 ماهان  دور شونه هام حلقه شد .   دست

شه،  بهت راه اتاقت  یم کیهوا داره تار زمیعز ایب -

 رونشونت بدم . 

 لب آروم  گفتم :   ریز

  نیمونم ها...  ماهان  به خداا یتو اتاق مهمون هم باشه م -

 کشم .  یخجالت  م دیکار ها  رو کن

 سرزنش کرد و گفت:     یاز  رو یاخم

 نی... ایکن یحرف ها  رو نزن که  ناراحتم م  نیصنم ا -

دونه  هی شیپ یمنم  هست تو فکر کن اومد یجا خونه  

 .  یخجالت بکش ستین ازیمثل گذشته... ن یکن یداداشت زندگ

نگفتم ،  ماهان  که  از احساس من  یزیکردم و چ سکوت

 .  دیفهم ینم یزیچ



نشده  داشیمن  کوروش بود... خدا  رو شکر تا االن پ مشکل

 بود . 

به خودم  یباز شدن در یفکر ها بودم که  با صدا نیهم تو

 اومدم و به اطرافم نگاه کردم . 

ماهان  اون در و باز کرد و من و آروم به داخل هول داد،با  

 ت:  ذوق گف

 .  زمیاتاقت عز نمیا -

 یسر تاسر یو بنفش، چشمم به پنجره  دیبا دکور سف یاتاق

 قرارداشت .  ینفره ا کیافتاد که  کنار تخت  یبزرگ

 بود .  کیدلباز و ش یلیخ

 ماهان  کنار گوشم گفت:   

 چطوره؟   -

  یفیقسمت هاش نگاه کنم با لبخندضع ی هیکه  به بق  نیا بدون

 گفتم :  

 !  یخوبه... مرس -

 زد و گفت:   یبزرگ لبخند

 .  ایشام ب  یپس لباس هات  رو عوض کن و  برا -

 باشه داداش .  -

رو کنار در گذاشت و به سمت در رفت اما، قبل از   چمدانم

 کرد .  یکه  خارج بشه مکث  نیا



وبغلم  دیچرخ عیدفعه سر کیتعجب نگاهش کردم که   با

شکم زده بود که  کنارگوشم لب خ یکرد، شوکه  همون طور

 زد:  

 ماه صنم!   یخوشحالم باز هم کنارم -

شونه هاشگذاشتم،    یزدم و دست هام  رو  رو یبزرگ لبخند

 دلم براش  ضعف رفت!  

 طور  ماهان  .  نیمنم  هم -

من و به خودش فشار داد و آروم ازم فاصله گرفت،  محکم

 رفت .   رونیز اتاق ببا لبخند نگاهم کرد و بعد ا هیچند ثان

 به رفتنش نگاه کردم و بعد در و بستم .  هیثان چند

به اتاق  فیرو صدا دار از دهنم خارج کردم و بالتکل  نفسم

   دمه؟یاتاق جد  نیبه بعد ا  نیشدم... از ا رهیخ

و چادرم رواز   دمیکش یاتاق نداشتم، آه  نیبه ا یحس چیه

   یسرم برداشتم، چمدانم  رو به سمت تخت بردمو  رو   یرو

 اون گذاشتم . 

برداشتم  یرنگ یلباس هام بلوز و دامن  مشک  نیب از

اون رنگ   نیسرم کردم تا ب یا یکاربن یشال آب دم،یوپوش

 ست نباشه .  ادیتک باشه و ز یمشک

پا و اون پا کردن از   نیا یو بعد از کم دمیکش یقیعم نفس

 خارج شدم ... اتاق 



با   یآروم به سمت پله ها حرکت کردم، اومدن یقدم ها با

باال  ینبود به طبقه  ادمیفکر بودم که   یماهان  اون قدر تو

 !  میاومده بود

پله که  گذاشتم نگاهم به کوروش افتاد  نیاول   یرو  رو  پام

اش نگاه  یپله ها بود و هم زمان که  به ساعت مچ یکه  ابتدا

 اومد .  یکرد داشت باال م یم

 یاز پله هاباال م یکی یکیاون داشت  ستادم،یزد و ا خشکم

 اومد اما من  اصال توان نداشتم پاهام  رو حرکت بدم . 

حضورم  یمتوجه  د،یدو پله که  به من  فاصله داشت رس به

 شد و سرش  رو باال گرفت . 

 تیوجد یقرمز شده بود اما اون سرد یهاش از خستگ چشم

 رو داشت .   یشگیهم

 باال انداخت و گفت:   ییابرو دنمید با

 به به! ماه صنم خانم!   -

 اسمم از زبونش مطمئنم که  سرخ شدم . دنیشن با

 دمینگاه ازش  دزد  ن؟یجا کجا؟ راه گم کرد  نیشما کجا ا - 

 گفتم :    اریاخت یو ب

 سالم .  -

 و گفت:   دیخند کوتاه

 نه؟    کهیکوچچقدر  ایسالم... دن -

 حرف بود .  یچشم هاش کل ینگاهش کردم... تو یسوال



 بودن .  ریپر از تحق ستن،یکه  مطمئنم خوب ن ییها حرف

خواست که  یبگه اصال دلم نم یزیخواست چ یم اگر

برم  نییگفتم  و اومدم از پله ها پا  یدیببخش عیبشنوم... سر

   یخورد و تعادلم رو  برا چیراستم پ یپا یچطور دمیکه  نفهم

 از دست دادم .  یلحظه  ا

  

که  دِم دستم بود چنگ انداختم  یزیبه تنها چ یرارادیغ یلیخ

 و خودم  رو نگه داشتم . 

به دست  اد،یتا نفس حبس شده ام جا ب دیلحظه  طول کش  چند

 کوروش روگرفته بودم .  راهنیمشت شده ام نگاه کردم که  پ

 دم،بایقورت دارم و دستم  رو عقب کشدهنم  رو سخت  آب

دستم انداخت که  چروک شده بود... سر  یبه جا یاخم نگاه

 بلند کرد و

و از پله ها  دمیچرخ عیو سر دمینگاهم کرد، لب گز یعصب

 رفتم .  نییپا

 خجالت  زده بودم!   یلیخ

 زد و گفت:   یلبخند دنمیسالن شدم که  توران با د وارد

 !  یخسته ا یلیماه صنم جان حتما خ ایب -

 مبل نشستم و آروم  گفتم :     یرو  کنارش

 نکردم .  یمن  که  کار یا یچه خستگ -



تکون داد و دستم  رو گرفت... مات نگاهش کردم که   یسر

 گفت:  

سخت بوده  یلی... حتما برات خیدار یدونم چه حس یم -

 .  یایجا ب نیو ا یکه  دل از اون  خونه  بکن

 گفتم :    عیکه  سر دیکش یآه ناراحت

 من ... خب...   یِ چه حرف  نیا -

 و گفت:   دیحرفم پر وسط

 نیا یدونم دوست نداشت یم ،یخواد انکار کن ینم -

و بدون نه تنها  ماهان  بلکه  منم  از اومدنت  نیاما ا یایجاب

کرد، هر روزفقط  یم یدلتنگ یلیخوشحال شدم...  ماهان  خ

 واقعاخوشحاله .  ییجا نیگفت، االن که  ا یاز تو برام م

 خجالت   گفتم :   با

 ...میبه هم وابسته بود یلیخب من و  ماهان  خ -

 که  پدر و مادرمون فوت کردن .  یوقت مخصوصا

تو و   یجا اومد نیحاال که  ا ،یگ یم یفهمم چ یم -

 ...  دیقدر هم  رو بدون شتریب دیماهان با

زد که  باعث  یاومد و حرف  رونیماهان  از آشپز خونه  ب 

 ادامه ند ه .  گهیشد توران د

 یپشت سر من  حرف م دی... داشتدمیاسم خودم  رو شن -

   ن؟یزد

 با خنده گفت:   توران



 یکردم... واقعا که  قدر نشناس یم فیداشتم ازت تعر -

 ماهان  . 

  ذوق زده و شگفت زده بودم!  کمی

 و خوشبخت بودن!   یماهان  و توران مثل دوتا زوج واقع 

و  رهیازدواج سر بگ  نیا یکردم وقت یم الیخ شهیهم  من

کنن هر روز جنگ ودعوا  یدوتا بخوان با هم زندگ  نیا

 .  ستین یطور  نیکه  ا نمیب یدارن حاال م

دستش  رو دورشونه هام  یماهان  اومد و کنارم نشست، وقت 

 انداخت از فکر خارج شدم . 

  

کردم   یکه  فکر م یزیماهان  و توران از چ  رفتار

 باهام خون گرم بودن!   یلیبهتربود، خ

که  فراموش کردم تازه به اون  خونه  اومدم و باچه  یطور

 کنده بودم .  میقبل یدل از  خونه   یا یسخت

 یا گهید یمعنا هیاهش دونم چرا نگ یکوروش... نم اما

زد" من  بردم  یکه  داد م ینگاه یروزیمثل پ یزیداشت، چ

 " 

ذهن خودم  یها ساخته   نیدونم ا ی"برات نقشه ها دارم" نم

 !  ت؟یواقع ایبود 

به  عیو من  بعد از تشکر سر میرو در سکوت خورد  شام

 اتاقم پناه بردم . 



 یدونم چرا اظطراب داشتم... از تو یزد نم یتند م قلبم

قرآن خواندم تا  هیرو در آوردم و چند آ  کمیچمدانم قرآن کوچ

زنگ خورد  میشب بود که گوش ازدهیساعت  ره،یدلم آروم بگ

 . 

اسم اشکان   دنینگاه کردم، با د لمیموبا یتعجب به صفحه  با

 دلم گرم شد و ذوق کردم . 

 الو؟   -

 حال ناراحت و سرزنش وار!   نیخسته بود... در ع صداش

 .  یچه عجب جواب داد -

 لب زدم:   مظلوم

 اشکان ؟    -

 ؟یبه من  زنگ بزن یخوا یمن  زنگ نزنم تو نم -

 ...یاونجا نبود یاومدم  خونه  ات ول ست؟یازت ن یچراخبر

 صنم؟   یرفت کجا

هاش  گفتنیماه  ی" نگفت... دلم  برایبهم "ماه شهیهم مثل

 د!  تنگ شده بو

 و آروم گفتم :   دمیکش یآه ،یِ ناراحت و عصب یلیخ یعنی  نیا

به خدا... من ... من  یمن و ببخش  اشکان ! حق دار -

 داداشم .  یاومدم  خونه  

 شدم .  رهیو به در اتاق خ دمیتخت دراز کش   یرو 



خوام  یمن  م ؟یمون یم یداداشت؟ تا ک یخونه    -

 .  ینیو مامانم  رو بب یای... قرار بود تو بنمتیبب

دندونم گرفتم و آروم گفتم  یناخنم  رو ال یاسترس گوشه  با

  : 

مونم  یبرادرم م یخونه    یمدت طوالن هیمن ... من   -

 .  امی یمادرت م دنیمن  د یاشکان ، تو هر وقت بگ

برادرت  رو بده بهش زنگ بزنم منم  یپس شماره  -

 کنه .  دایکش پ هیضق  نیخوام ا یباهاش حرف دارم، نم

 گفتم :    آروم

 باشه .  -

 گفت:   یتر میسکوت کرد و بعد با لحن مال یکم

 !  یدلم برات تنگ شده ماه -

 قیرو با نفس عم  نهیگلوم بش یرفت تو یکه  م یبغض

 قورت دادم!   یولرزون

 مانع من  شد که  حرِف دلم  رو بزنم!   یزیچ هی

 بودم  یدختر مذهب کیاعتقاداتِم بود ...من   دیشا

از رابطه مون بگذره اون  شتریب یکردم هر چ یم حس

 شه...  یم شتریب یکالم تیمیصم

 شد پچ زد:   یسکوتم طوالن یوقت

 .  ی!... خوب بخوابریشب بخ -



دستم فشردم وچشم  یرو تو  یرو قطع کرد ، گوش  تماس

 هام  رو بستم . 

  

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

  

 "" کوروش "" 

  

 " باز شد . یژی"ق یو هول دادم که  با صدا در

 یخونه   رو م  کیسالن کوچ قیاخم آلودم دق نگاهِ 

 سالن راه رفت و بااکراه گفت:   یچند قدم تو د،سحریکاو

به  ازیجا که  ن  نیها... ا یپولت  رو حروم کرد -

 داره .  راتیتعم

 زدم  یپوزخند

 .  شهیو از اولش هم  بهتر م  کنمیم رشیدرسته... تعم -

 هیآدامسش برداشت،  دنیباال انداخت و دست از جو ییابرو

 به اطراف نگاه کرد و گفت:   گهیبار د

 یخوا ینکنه بعدش م ؟یکن ریجا  رو تعم نیا یخوا یم -

   ؟یکن یتوش زندگ

 لبم باال رفت و آروم  گفتم :   ی گوشه

  یبرا  دیشا ام،یجا ب نیمن  ا ستیآره... قرار ن -

 روزمبادا به درد خورد . 



   دیکرد اما خند یدونم از حرفم چه برداشت ینم

 لب زد:   و

 کوروش!   یرکیز یلیتو خ -

بهش بدم ازکنارش گذشتم و به  یجواب یکه  حت  نیا بدون

 از در ها رفتم و بازش کردم .  یکیسمت 

بازبود و  کشیکوچ یافتاد که  پنجره  یا یبه اتاق خال نگاهم

 اتاق افتاده بود .  یکیکف سرام   یچند تا کاغذ  رو

رنگش نگاه کردم  یِ آب یها واریوارد اتاق شدم و به د آروم

 بود.   ختهیر وارید   یاز گچِ  رو یکه  قسمت

 یصدا نیبرداشتم... با تماس نوک کفشم به زم یا گهید قدمِ 

 .  دمی"  رو شنی"خش

 کفشم نگاه کردم.   ریِذ زگرفتم و به اون کاغ نییپا سر

ا ز خودش به  ییها یادگاری هیدختر قبل رفتنش   نیا

زدم و پام  رو جا به جا کردم امابا  یجاگذاشته بود، پوزخند

 زکردمیچشم هام  رو ر یکاغذ با کنجکاو   یطرحِ  رو دنید

 . 

آدم، خم شدم وگوشه  هی یطرح از چهره  هیبود...  ینقاش هی

 شدم .  رهیکاغذ  رو برداشتم و به طرح خ ی

نشده  یکه  چشم هاش کامل طراح یشده ا ینقاش صورت

 من  بود .  هیبود، چقدر... چقدر شب



نگاه کردم، مدل موهاش، دماغ ولب  یتعجب به کل نقاش با

 من  بود انگار که  واقعا من  بودم .  هیهاش شب

   ست؟یچشم هاش کامل ن چرا

کنه؟   یکار م یجا چ نیاز صورت من  ا ینقاش  نیا اصال

   ده؟یو کش نیاون دختر ا

دست هام  یکردم و بلند شدم... کاغذ هنوز تو یاخم کالفه

 بود . 

  نیا یهوا میبر ای... ب؟یکن یکار م یجا چ نیکوروش ا -

 خفه است .  یادیخونه  ز

کت  بیج ینگاه کردن به سحر، کاغذ  رو تا کردم و تو بدون

 . ام گذاشتم 

  

که  داشتم از اتاق خا رج  یا یفکر یریو با درگ دمیچرخ

 شدم . 

شروع به حرف زدن کرد  شهیدنبالم اومد مثل هم سحر

دونست من  اصال به حرف هاش توجه  یکه م یدرحال

 .   کنمینم

خونه  واقعا ارزش نداره که  روش خرج    نیکوروش ا -

خونه     نیبود اون دختر  رو از ا  نینقشه ات ا ،یکن

به حال  ایخونه   رو   نیگم ا ی... من  میکه  کرد یدورکن

 بفروشش هوم؟  ایخودش ولش کن 



   یرو رو یادیز ینگاه ها م،یو بستم و وارد کوچه شد در

 کردم .  یخودمون حس م

 جلب توجه کرده بود .  یلیخ یبنز مشک اون

 نشستم  گفتم :   نیماش یو هم زمان که  تو دمیکش یپوف

 بس کن سحر .  -

 گفت:   یهم سوار شد و با ناراحت اون

 دم ها.  یکوروش دارم نظر م -

تنگ خارج  یام دادم تا از اون کوچه  یرو به رانندگ  حواسم

 زدم و  گفتم :   یبشم، پوزخند

خورده   کهینظرات برام مهمه؟   یکن یچرا فکر م -

 گفت:  

   ؟یاعصاب شد یقدر ب  نیها ا یکوروش چرا تازگ -

به چشم هام  ینگاه نهیبه موهام زدم، از داخل ا یچنگ

 انداختم... قرمز بود و خسته!  

 کالفه ام؟   چرا

سرد و   ؟یشده؟ تو شرکت به مشکل برخورد یزیچ -

 کوتاه لب زدم:  

 نه .  -

 پس چته؟   -

 پخش شد .  یکالم یرو روشن کردم، آهنگ ب  ظبط

 همون لحن لب زدم:   با



  بسه سحر . -

 گفت:   یمانند غیلحن ج با

 نه .  ایتونم خوبت کنم  ینه؟ بدونم م ایبدونم چته  دیمن با -

 و داد زدم:   دمیمشت به فرمون کوب با

از سوال جواب  یدون یتمومش کن سحر... خودت  م -

 .  ینیب یاعصابم بد م   یکردن متنفرم، نرو  رو

 سمتم و گفت:   دیحرص چرخ با

اون دختره   یکنه عذاب وجدان دارن ؟یشد یچرا وحش -

نگاهش  زیت  ؟یخونه  و اون خونه کرد   نیا یرو آواره 

 ... نفس هام تندشد . دیکش ریهام ت قهیکردم، شق

 !  دیپر یبه آن رنگش

 گم شد:   غشیج یصدا یتو ادمیفر یصدا

من  رم؟یسحر... من  عذاب وجدان بگ یزد یادیحرف ز -

 ؟ کوروش

 ی... هه خنده داره... خودش و داداش کثافتش رو توانیپارس

عذاب وجدان  امیگزه، اونوقت ب یقبر بذارم کک ام هم نم

 سحر...  یزن یحرف  مفت م رم؟یبگ

 بود،  ادیز سرعتم

 

 ادامه دادم:   دوباره



 یهست ی... تو چیکن یکار هام دخالت م یتو یدار -

ون  داداش و بدبخت... من آدمت کردم با ا یستین یچیمگه؟ ه

 معتادت.   یبابا

 و التماس لب زد:   هیگر با

   ؟یکرد یغلط کردم خوب شد؟ چراقاط دیببخش -

 جاش جمع شد .  یهق هق تو با

   یشده بود، رو ادیز نیهر دو دستم دور فرمون ماش فشار

 عرق نشسته بود ...  یام از شدت خشم دونه ها یشونیپ

 !  ادیز یلیبودم... خ یعصب

رو داشتم که  هر چقدر به دشمن ش ضربه بزنه   یکس حس

شه و کالفه  یم یشه بد تر عصب ینم یباز هم حرصش خال

 . 

 ویکن " اما چ یو تالف ریزد "" بازم... بازم بگ یداد م مغزم

 یاز اون  خونه   ریغ یزیچ گهیاون دوتا که  د رم؟یبگ

 نداشتن ...  یاجاره ا

خواد  یدلم م نمیب یه مروز که  مادرم  رو کنار اون پسر هر

 هاش نباشه .  یو بد یبا خوب گهید ایدن

 نباشه .   کهینباشم... اون مرد  من

 مادرم قبولش کرد؟   چرا

 ادیکه  نبود اما  یپدر  رو فراموش کرد؟... پدر چطور

 اون  خونه  بود .  یوخاطرش تو



 بود!   انیکوروش پارس یکه  پدر بود... اسطوره  یپدر

 مادرم بود... عاشق مادرم بود!  عشق

تر  کیاز خودش کوچ یکیمادر فراموشش کرد و با  چطور

و عذابم  دیجوش یدرونم م یزیچ هیپول ازدواج کرد؟   یو ب

 داد!   یم

   رت؟یغرور و غ  رت؟یو غ خشم

 رو خاموش کنم...  یحس لعنت  نیکردم که  ا یم یکار هر

 !  یکار هر

 ه ضعف  ماهان  . دختر... ماه صنم، نقط اون

فر  ییمنه... تنها نقطه ضعف  ماهان  رضا یتنها بهانه  اون

 . 

نقطه ضعف من ، مادرم گذاشت ومنم    یماهان  دست  رو 

 .  رمیگ ی... نقطه ضعفش  رو نشونه م

  

 

 

 

 

 "" ماه صنم "" 

  



دستش  یتو یِ استرس به  ماهان  نگاه کردم و بعد به گوش با

 یخورد، با تعجب به اون شماره نگاه م یکه  داشت زنگ م

 اشکان  ...   یدونستم که  اون شماره  یکرد اما من  م

 لب گفت:   ریز

   ه؟یک گهید نیا -

روجواب  یکنارم بلند شد و چند قدم ازم دور شد تا گوش از

 بره .  شیپ زخوبیصلوات فرستادم تا همه چ هیلب  ریبده، ز

 دیزد که  چرخ یماهان  داشت با  اشکان  آروم حرف م 

با خجالت  نگاهم روازش   عیو با تعجب نگاهم کرد، سر سمتم

کردم و به حرف هاش گوش  یشالم باز یگرفتم با گوشه 

 دادم . 

  

خب، ممنون... خداحافظ .  اریاِم... باشه حتما... بس -

گاهش ... با استرس ندیکش یرو که  قطع کرد پوف  یگوش

 کردم . 

 شده؟!   یکالفه و عصب یعنی

شد که  با هول صداش  رهیاز اتاق خ یتفکر به گوشه ا با

 زدم:  

 دا...داداش؟  -

تخت کنارم    یبهم انداخت و اومد  رو ینگاه مین

 دستم گذاشت و آروم گفت:     ینشست،دستش  رو  رو



 همون پسره بود...  اشکان  رستگار .  -

که   دمیتونستم حس کنم که  گونه هام سرخ شده، لب گز یم

 آروم گفت:  

 گفتم :    تیبا مظلوم عیسر  ؟یتو شماره ام  رو بهش داد -

 داداش.   یِ قصدش جد -

 دار نگاهم کرد و گفت:   یمعن

 شتریب ییآشنا یفرصت برا هیدونم، خواست بهش  یم -

  کرد . یساده تر بخوام بگم خواستگار ایبدم... 

 قهیازش  گرفتم، سرم از شرم داغ کرده بود و کنارشق نگاه

 هام عرق کرده بود . 

 محبت صدام زد:   با

 ماه صنم؟   -

 نگاهش کردم که  با همون لحن گفت:   یچشم ریز

... قبال که  تو با من  نمیپسر  رو  بب  نیمنم  مشتاقم ا -

و با پد ر یِ بهتره حاال که  قصدش جد  ،یحرف هات  رو زد

 آروم  گفتم :    ؟یدینه فقط خودش... فهم ادیمادرش ب

 آره .  -

 دیکش یقیسرم  رو بوسه زد، نفس عم   یشد و  رو کمینزد

 و گفت:  

 با خانواده اش خدمت برسه .  یپس  بهتره بگ -

 چشم .  -



کردم  یدونم چرا حس م یتکون داد و بلند شد... نم یسر

گر فته است اما اون قدر ذوق داشتمو هول زده  کمیحالش 

 شدم .  الشیخ یبودم که  ب

اشکان   رو گرفتم   یماهان  که  از اتاق رفت تند شماره  

 جواب داد... انگار که  منتظر  تماسم بود .  عیکه  سر

 اشکان !    ییوا -

 و گفت:   دیخند

 جونم؟   -

 .  یایی... گفت که  با خانواده ات بیِ داداشم راض -

 و گفت :   دیکش یراحت نفس

مونه که  تو مادر من و  یپس خدا  رو شکر! فقط م -

 یبرا  میریگ یبعد وقت م د،یو با هم آشنا بش ینیبب

 .  یخواستگار

 یداغ و سوزان یقلبم ماده    یکردم  رو یم حس

 شه!   یرمیسراز

 سرم ستاره بارون بود!   یتو

 یکی... ازنیهم یعنیکردم عشق  یاون موقع حس م  من

تموم باشه واز شانس  زیاون فرد هم همه چ اد،یخوشت ب

 .  یخواستگار ادیخوب تو  رو هم بخواد و ب

داستان  یبه عشق همه اش تو دنیرس یِ عذاب و سخت اون

 ...  یول ستین یهاست و واقع



 دخترونه!   یاها  یاز  رو امان

 سرنوشت!   یاز باز امان

 و  گفتم :   دمیکش یقیعم نفس

 کن .  یباشه...پس قرار فردا  رو حتم -

 ... پس فعال!  یباشه ماه -

 زدم و  گفتم :   یلبخند

 خداحافظ!   -

   یخودم  رو  رو یرو قطع کردم و با خوشحال  یگوش

 تخت پرت کردم . 

  

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

  

فه شاپ  نگاه کردم،نفس کا یشدم و به نما ادهیپ یتاکس از

رفتم و  یآروم به سمت ورود یو با قدم ها دمیکش یقیعم

 وارد شدم . 

 رهیها نشسته بودن خ زیم یکه  جلو یبه جمع کم یسر یسر

 کردم .  یاشکان   رو با خودم تکرارم  یشدم و صحبت ها

 یو باهات حرف م نهیخواد تنها تو  رو بب یمادرم م ی" ماه

که  آدرس دادم  یشاپ یکاف  نی... به اامی یزنه، پس من  نم

 کیداره با  یآب یچشم ها ،یِ برو، مادرم مثل خودت  چادر



 یمشخصات م نیاش با ا ینیکنار لبش بب کیخال کوچ

 "  شیشناس

 دنیو منتظر  د دیچرخ یدور تا دور سالن م نگاهم

سالن کنار  یمشخصات بودم، باالخره گوشه   نیبا ا یشخص

 که  تنهانشسته بود .  دمید یا یباال زن چادر یطبقه  یپله ها

لب گفتم   ریز یکنم، بسم الله یکردم استرسم  رو مخف یسع

 که  یو به سمت اون زن حرکت کردم، وقت

باال گرفت... بانگاه  دنمید  یشدم و سرش  رو  برا کشینزد

 رنگ و اون خال مطمئن شدم که خودِش.   یآب یچشم ها

 گفتم :    یلبخند خجول با

 سالم! خانم رستگار؟   -

 باال انداخت و آروم گفت:   ییابرو

   دنه؟یماه صنم باش دیسالم، بله خودمم ... شما هم حتما با -

چادر مشت کردم... کف دستم عرق کرده  ریرو از ز  دستم

 رود از استرس!  

 آم... بله خودمم .  -

 تکون داد و گفت:   یسر یجد

 .  نیبش -

سردش جا خوردم اما آروم  یو تا حدود یجد رفتار از

به چادرم و بعد به صورتم کردو با  یمقابلش نشستم، نگاه

 گفت:   یمکث کوتاه



کرده  فیکه  پسرم  تعر یدرست ظاهرت همون طور -

 بهتر!    یهست... حت

 زدم و آروم  گفتم :   یلبخند

 !  دیممنون لطف دار -

اومد،فنجون قهوه به سمت مون  ییخدمت با سفارش ها شیپ

 مقابلم گذاشت که  با تعجب به مادر اشکان  نگاه کردم .  یا

 زد و گفت:   یآروم لبخند

گفتم   عیشما سفارش دادم؟  سر یاشکال نداره من  به جا -

  : 

 !  ینه چه اشکال -

خدمت که  رفت باز هم چند لحظه   شیتکون داد... پ یسر

 مون سکوت برقرار شد که  گفت:    نیب

 نمتیبب  ییحتما برات سوال شده که  چرا خواستم تنها -

 نه؟  

 دکردمییسکوت نگاهش کردم اما، با نگاهم حرفش  رو تا در

 . 

 دار نگاهم کرد و گفت:   یمعن

 گم .  یرو م  لمیقهوه ات  رو بخور بعد دل -

 گفتم :    آروم

 چشم!   -



ازش   یکم یقهوه ام  رو برداشتم و با ذهن مشغول فنجون

 .  دمینوش

  

  

 بود .  یچ زیدونم اون چ یترسوند، نم یمن و م یزیچ کی

 یلیتونه خ یانسان اون قدر بزرگ و قدرتمنده که  م روح

ها  رو قبال از خوِد انسان احساس کنه... اون موقع نه  زیچ

 داد، اون یدل و مغزم بلکه  روحم بهم هشدار م

 یم یکه  بود داشت من و از درون متالش یزیهر چ هشدار

 کرد . 

 اومد!   یبه نظر م یاشکان  زن حسابگر و خونسرد  مادرِ 

آروم و باحوصله  یلیگذشته، خ یقرار کار کیبا من   انگار

جا ازاسترِس   نیخورد... انگار نه انگار من  ا یقهوه م

 !  دهیشروع حرفش رنگم پر

 تامل بهم نگاه کرد و گفت:   با

تونم باهات  یزنم، م یحرف نم یا هیحاش یلیخ زمیعز -

 راحت باشم؟  آروم لب زدم:  

 بله .  -

 و گفت:   دیکش یقیعم نفس



که   نیبه خاطر ا ،یِ اشکان  پسر زحمت کش و خوب  -

که  گفته و  یزیهر چ شهی... هم کنمینم فیپسرِم ازش  تعر

 .  میو براش  فراهم کرد میاز من  و پدرش خواسته قبول کرد

 دوارنگاهشیگرفت، دلواپس و ام زیم   یرو از  رو  دستم

 کردم!  

 اما... اما... یاشکان  هست  یاز انتخاب ها یکیتو هم  -

 . شهیبار نم  نیدخترم، ا شهینم

 شد!   دینا ام دمیام هیچند صدم ثان یتو

 بهت  لب زدم:    با

   ؟یچ یعنی -

به  یا یگفتم  دختر خوب و عال  که  قبال یهمون طور -

 یسنت یخانواده  کیما  یاما... خب خانواده  یای ینظر م

نه  ایموضوع  رو  بهت گفته   نیدونم  اشکان  ا یهست، نم

  ینشون کرده  یاشکان ، بهار از بچگ  یاما دختر عمو

 اشکان .  

 زد... تنم نه ها، وجودم!   خیکردم وجودم  حس

 !   قلبم

 یمادِر  اشکان  که حت یزده بود و فقط به حرف ها خشکم

 دادم .  یدونستم گوش م یاسمش  رو هم نم

نگرفته چون  یموضوع  رو اصال جد  نیاشکان  ا  -

که  یِ قرار  نیا یهنوز رسم و رسومات انجام نشده، ول



دوست  نیدو نفر بچه بودن گذاشتن... ب  نیا یخانواده ها وقت

ان  گهیهمد  یار و  اشکان   براو آشنا پخش شده که  به

 ازدواج  رو به هم زد .   نیا شهینم

 !  زمیزور خودم  رو کنترل کردم که  فرو نر به

 حرف بزنم .  یباشم و چند کلمه ا مقاوم

 نگفت .  یچیبه من  نگفت... ه یزیآقا... آقا  اشکان  چ -

 گفت:   یدلسوز با

نگرفته،  یموضوع  رو جد  نیگفتم  که   اشکان  ا  -

 یاشتباه از من و پدرش بوده که  درمورد ازدواج شون حرف

شد درس بهار که  تموم بشه موضوع    نیقرار بر ا م،ینزد

 .  میکن یرو جد

کردم  ینگاه کردم... حس م زیرو ازش  گرفتم و به م  نگاهم

 دختر جنگ زده ام.  هی

 شده بودم!   یو ته رانیو

 رو فشرد و ادامه داد:    دستم

... اما دختر م یریگ یو به دل م یش یاالن ناراحت م -

گفتم    ینکرده من  االن  بهت  نم یفکر کن، خدا یکم

 یگفتم  که  خانواده   ؟یچ ادیب شیپ یاگردعوا و بحث

 ایبا بهار ازدواج کنه  دیبا ایاشکان    گهی... شوهرم میِ ماسنت

  اناز ارث محروِم، اگر خبر به گوش پدرش برسه که   اشک

چون  یبش تیخواد ممکنه تو هم اذ یرو م  گهیدختر د هی



 ستنیبهار مثل من  آرومو مهربون ن یشوهرم و خانواده 

  زینشده همه چ یتو  اشکان جد ی هیدخترم،  بهتره تا قض

 .  دیخودتون تموم کن  نیرو ب

کردم بامحکم بستن  یاومد که  سع شیتا مرز شکستن پ بغضم

 .  رمیچشم هام جلوش  رو بگ

 جا خورد شده بودم بس بود... به خدا بس بود!   نیهم تا

  

 یجواب دادم... اصالحرف یو  چ دمیشن یچ گهید دمینفهم

 زدم؟  قبول کردم؟  

 یعنیکه  به  اشکان  داشتم... کاخ آرزوهام، یعالقه ا ی همه

 یهمه شون  رو قطع کنم؟  حرفها ی شهیو ر رمیتبر بگ دیبا

به پاکرده بود، مثل  امتیکه  نه... ق سرم چرخ یاون زن تو

 شهیه م  یاش برا یکه  هر  لحظه  ممکن بود باتر یربات

گرفتم و  یتاکس یچطور دمیرفتم و نفهم یتموم بشه راه م

 رفتم  خونه  . 

 نداشتم ...  یچیه گهید

 !  ییا  ینه  رو ،یعشق نه

 بودم!   یته گهید ست،یخونه  هم مال من  ن   نیا یحت

 یگلوم دردم دمیکش یسالن شدم، با هر نفس که  م وارد

 گرفت . 

  



 دختر .  یه -

  

 بود!   بیآشنا هم برام غر شهیهم یصدا  نیا یحت

تکون دادن به گردنم، چشم هام  رو چرخوندم و به اون  بدون

 نگاه کردم... کوروش بود . 

 شرتویت دمش،ید یکه  با کت و شلوار م شهیهم برعکس

 یبود و هم زمان که  داشت تخمه م دهیپوش یا یشلوار راحت

 شده بود .  رهیخ ونیشکست به تلوز

 نگاه کردن به من  گفت:   بدون

 نیآت و آشغا ل ها  رو ببر آشپز خونه ، ا  نیا ایب -

  یزده... تو هم که  برا بشیکجا غ ستیخدمتکاره معلوم ن

 اینه؟ ب ای یداشته باش یسود هی دیبا یومدیبخور و بخواب ن

 رو جمع کن .   نایا

 شمیشترآتیخاکستر شده بود کوروش چرا ب یطور نیهم دلم

 زد؟   یم

 دهیکش یهمه بغض؟  با قدم ها  نیبس نبود نگه داشتن ا گهید

 به سمت کوروش حرکت کردم . 

که  پر ازپوست  یا یدست شیخم شدم تا اون پ یعسل   یرو 

 بود  رو جمع کنم .  وهیم

 سوخت!   شتریموقع چشم هام ب همون

 درد... از حقارت و غم!   از



سر خورد و به نوک دماغم  د،یاشکم جوش یقطره  نیاول

مثل  ینگذشت که  با اضافه شدن اشک بعد یزیچ د،یرس

 .  دنیچک زیم   یبارون از چشم هام  رو

 یامانم رمیخودم  رو بگ یهام  رو گاز گرفتم تا جلو لب

 تونستم... طاقت نداشتم . 

  

 چته؟ حرفم  بهت  برخورد؟   -

   یشدم و هم زمان که  چادر رو رو یدست شیاون پ الِ یخ یب

تا کوروش من و نگاه نکنه، کمرراست  دمیکش یصورتم م

 کردم تا از اون جا دور بشم . 

و پام  دمیمبل  رو ند ی هیصورتم بود پا یچادر جلو چون

 م . پخش شد نیزم   یخوردم و  رو یکرد، سکندر ریبهش گ

 ضجه زدنم بود!    یبرا  یاستارت نیهم

  

 سالن چنگ زدم... سرد بود، مثل تن من !   یکیکف سرام به

 که   رو زگار به صورتم زد!   یو محکم بود... مثل مشت سفت

مقابل  شهیسرم حس کردم، چرا من  هم یرو باال  حضورش

 یلرزون یشم؟  با صدا یم ریکوه غرور خورد و حق  نیا

 :  دمینال

 .  دیبه... به داداشم نگ...نگ -

 گفت:   آروم



 ندارم که  بخوام بگم... یمن  با داداِشت حرف مشترک -

  یلیتو هم که  گفتن نداره، اون داداش خوش قلبت خ حال

داره دو  یچ نیجمعت کنه، کف زم ادیکنه ب یبهت  توجه م

 هیبرو  ست،یجا بهشت زهران نیپاشو ا ؟یدیبهش چسب یدست

 .  ریغم بغل بگ یزانو گهید یجا

 ایاش هست؟  آدِم  یحال یو هم درد یمرد دلسوز  نیا ایخدا

 سنگ؟  

شده بود،  رهیخ زشیکه  به کن یرو باال گرفتم، مثل خان  سرم

 بود و نگاهم ستادهیسرم ا یباال  نهیدست به س

پر  شهیکرد... فقط خدا  رو شکر نگاهش مثل هم یم

 کرد .  ینگاهم م یتفاوت یازتمسخر نبود، اخم کرده بود و با ب

 :  دمینال آروم

 زد و گفت:   یپوزخند  ن؟یدار یشما قلب -

ندارم...  گهیبه لطف تو و داداِشت اون  رو هم د -

 یچطور  نیروز هم من  نخواستم شرکت برم بب هیپاشوبرو، 

 روزم خراب شد . 

 گفتم :    یناراحت با

 با شما نداشتم... حالم بد شد!   یکار  من -

 بهم اشاره کرد و گفت:   کالفه

 ات کم شده پاشو... هیحالت بد بود االن که  صوت گر -

 .  یکن ییخواد مظلوم گرا ینم



   ؟ییگرا مظلوم

قدر زخم   نیکرد که  ا یم یمرد درمورد من  چه فکر  نیا

 زنه؟   یزبون م

کرد  یدردم ی. زانوم کملرزون بلند شدم.. یدست و پا با

 اما، توجه نکردم . 

 درد هم ناله کنم .   نیا  یجون تر بودم که  بخوام  برا یب

 ریپام گ ریبرداشتم که  چون چادرم سر خورده بود ز یقدم

 افتم .  یبود ب کیکرد و دوباره نزد

 :  دیکرد و غر ینوچ کوروش

هنوز   ارم؟یبرات ب لچریو ؟ییدست و پا یب ای یکور -

 یحرف ها نیمادر  اشکان  بودم... ا یشوک حرف ها یتو

بخوره و  یشده بود که  دوباره بهم تلنگر یکوروش بهانه ا

 بغضم بشکنه . 

بر بخورن  یاومده که  به مشکل شیهمه پ  یبرا  حتما

وبه  یش یآروم م کمیباشن، تا  ریوساعت ها باهاش درگ

 یتلنگر نیتر کیبالفاصله همون موقع با کوچ یایخودت  م

 .  شهیداغ دلت تازه م

 به موهاش زد و داد زد:   یچنگ

 رو کم داشتم... تمومش کن ماه صنم .   نی! همییوا ییوا -

 !  ختیلحظه  دلم ر  هیشد،  کمینزد دستش

 به چادرم چنگ زد من  خشکم زده بود .  دستش



به دستش  ایبار  نیاول  یاسمم از زبونش  برا دنیاز شن هم

 ... 

 خودش و دستش در نوسان بود .   نیب نگاهم

 :  دیصورتم غر یتو

 ؟یامتحانت  رو خراب داد ه؟یچته هان؟ دردت چ -

بادوستت دعوات شده؟ حرف من   بهت  برخورده؟ مرگت 

 زمزمه کردم:   جانیبا ه  ؟یش یکه  آروم نم هیچ

   د؟یعقب بر شهی...میم -

 ام دوخت و سرتق گفت:  اش  رو به چشم ه یگرگ نگاه

دارم... اصال برام  یرم، نه دستم  رو برم ینه عقب م -

 ؟یدینکن فهم هیکه  چته فقط زارت و زورت گر ستیمهم ن

اتاقت  یتو ای  رونیبرو ب یاگر دار یا یو زار هیگر

 .  زیاعصاب من و به هم نر

محکم باشم و جوابش روبدم اما  شهیخواست مثل هم یم دلم

 خورده بودم .  یبد ضربه ا

رو نداشتم،همون   گهیجنگ د کیبود که  توان  یکار اونقدر

شده بودم  رهیکوروش خ یبدون پلک زدن به چشم ها یطور

 . 

 خالص!   یِ به رنگ آب... آب ییها چشم

 !  یبرف یها خی... خیهم از جنس  دیشا ای



باشه؟  خنده داره اما  شیآت   یتونست همون آِب  رو یم

کوروش خاموش که  نه...  یبا نگاه به چشم ها  دل من شیآت

 دردش فراموشم شد .  یول

داشت اما، اخم هاش کمکم  یهم چشم از چشم هام برنم اون

 محو شد!  

 هاش به هم دوخته شد و سکوت کرد و نگاه کرد .  لب

 نگاه، نگاه ...  نگاه،

بغض  دمیبودن که  نفهم ریال چشم هامون اون قدر درگ جد

آروم  یاون ک یرفت و نگاه طوفان  نیاز ب یام ک خفه کننده

 شد!  

چشم هاش از چپ به راست تکون خورد  ی نهیقر سرگردون

حرکت کردن  لهیاون دو تا ت یمن  مثل آهن ربا پ یو چشم ها

 . 

به عقب برداشتم که انگار ا  یفرط شوک و خجالت  قدم از

 ون هم به خودش اومد . 

تر  رهیکرد که  چشم هاش ت یاخم شهیمثل هم عیسر

 آروم گفت:   یو سرد ول دیشد،دستش  رو عقب کش

 برو .  -

بار استقبال کردم   نیکلمه  رو به زبون آورد، ا  نیباره ا چند

 .  دمیاز کنارش رد شدم و به سمت اتاقم دو عیو سر



تخت نشستم،ا تفاقات    یاتاق که  شدم با نفس نفس  رو وارد

دونستم به خاطر  یرفت ونم یرژه مسرم  یاومده تو شیپ

 کدومش ناراحت باشم . 

 و نا آروم بودم .  جیزنگ خورد، هنوز گ میگوش

اسم اشکان   دنیآوردم و با د  رونیرو ب  میگوش  فمیک یتو از

 دلم به درد اومد!  

اشکان  بود و به من  نگفت؟    یدختر نشون شده  کی

نگرفته  یدرسته که  مادرش گفت اون موضوع  رو جد

   ؟یاما... اما اون دختر چ

 با  اشکان  داشت ...  یادیز یاها  یاون هم  رو حتما

 کردم؟   یکار م یچ دیاالن با  ؟ی... واقعا من  چ من

 تونستم از  اشکان  بگذرم؟ من  وابسته اش شده بودم!   یم

 کار کنم؟!   یچ ایخدا

 کار؟ ...  یچ

اونقدر زنگ خورد تا قطع شد، تا خواستم آه بکشم  یگوش

 از طرف  اشکان  برام اومد .  یامیپ

 رو باز کردم .   امیپ عیسر اریاخت یب

نگفت الاقل تو  یزیمامان بهم چ ؟ید یچرا جواب نم ی" ماه

 شده"  یبهم بگو چ

 رو خاموش کردم .   میو گوش دمیکش یلرزون نفس

 من !   چارهیب



 ...   اشکان  چارهیب

  

  

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

  

  

رو به گوشم   یگوش دم،یتخت طاق باز خواب   یرو 

 چسبوندم و آروم  گفتم :  

 .  لدای امی ینم -

 یداد چقدر از دستم عصبان یپر از حرصش نشون م یصدا

 شده . 

   ؟یای یصنم چرا نم -

 ناله بود نجوا کردم:   هیشب شتریکه  ب یتر با لحن آروم

 من و  اشکان  تموم شده .   نیب یچون... چون همه چ -

اصال امروز سِرکالسش  ،یتموم نشده صنم... تو جا زد -

  الیخ یب  ؟یکن یخوا یکار م یرو چ  گهید ی... روزایاین

 گفتم :  

 .  گهیمن و حفظ کنه د دیبا تشی... نهاامی یکال نم -

 :  دیغر یکفر

راه  هین... حتما باهاش حرف بز ایصنم! خب ب ییوا -

 هست .  یحل



 ...  دمیرو گز  لبم

که  متوجه  لدایداشت؟   یبغض دست از سرم برنم  نیا چرا

 گفت:   یسکوتم شد شاک ی

 یها... اگر  اشکان  سراغ یالیخ یالو صنم؟ چقدر که  ب -

 گم ها .  یرو بهش م  قتیازت گرفت حق

 یبود که نم نیبغض اون قدر سنگ  نینبودم... ا الیخیب  من

 تونستم حرف بزنم . 

 شدم .  یخفه م داشتم

 یحرف گوش یهنوز منتظر  جواب من  بود اما من  ب لدای

 بالش گذا شتم .   ریرو قطع کردم و ز

  

 

اون حالت بودم و خودم  رو به خواب  یدونم چقدر تو ینم

 زده بودم که  در اتاقم به صدا در اومد . 

 یز کردم و به در نگاه کردم،مبا یبسته ام  رو کم یها چشم

 دونستم که   ماهان ... 

 تو .  ایب -

اتاقم باز شد و  ماهان  داخل شد، به سمتم اومد وکنارم   در

موهام رونوازش  کرد    یتخت نشست، با لبخند  رو   یرو

 که  چشم هام  رو بستم . 

 گفت:   آروم



   ؟یچرا دانشگاه نرفت -

 ...  دمیسرم کش   یرو  نگفتم ، به جاش پتو  رو یزیچ

 ماه صنم؟   -

 ماهان  .   ادی یخوابم م -

 سرم کنار زد و گفت:     یرو از  رو  پتو

 اومده؟  شیپ یمشکل -

صورتم رو  یپخش شده ر و ینگاهش کردم، موها ناراحت

 کنار زد و آروم گفت:  

 راجع به  اشکان ؟   -

 و نگاه ازش  گرفتم که  ادامه داد ...  دمیگز لب

 .  نهیخواد من و بب یبهم زنگ زد... گفت که  م روزید -

چونه ام گذاشت و سرم  رو به سمت خودش  ریرو ز  دستش

 چرخوند . 

  ؟یبهم بگ یخوا یشده... نم یزیچ هیدونم که   یم -

بلندم رو با  یتخت نشستم، موها   یشدم و  رو زیخ مین یکم

 و زمزمه کردم:   ختمیطرف شونه ام ر کی   یرودست  

بگو... بگو ماه صنم  شینیبب یخوا یبه  اشکان  بگو نم -

 قصد ازدواج نداره . 

 کرد و لب زد:   یاز سر نگران یاخم

 شده .  یچرا؟ بهم بگو چ -



ر  زیانداختم، همه چ نییو سرم  رو پا دمیاز سر غم کش یآه

 کردم.   فیمادِر  اشکان  براش  تعر دنیو در مورد د

 ماهان  با دقت و به حرف هام گوش داد و در آخر گفت:   

   ؟یجا زد یعنی -

 :  دمیبهت  زده نگاهش کردم و نال 

نامزد داره... اون به من  ییجورا هیماهان   اشکان    -

 نگفت .  یزیچ

 گفت:   یتکون داد و جد یسر

... یِ کاراشتباه شیبذار یخبر یب یتو اگر االن تو یول -

 .  دیبرس یا جهینت کیباهاش حرف بزن تا به 

 غم و حسرت  گفتم :   با

ان  یسنت یلیخانواده اش خ ؟یاگر براش  دردسر بشم چ -

 باباش ممکنه باهاش لج کنه . 

حال خودت    ومدهین شیکه  هنوز پ یبهتره در مورد اتفاق  -

 یباهاش حرف بزن هنیراه ا نیصنم ..  بهتر یرو خراب نکن

که  من  پشتت هستم اما اگر  یادامه بد یتون یم یدیاگر د 

 نه ... 

 چشم هام زل زد:   یتو

 .  یاریاسم  اشکان  رستگار  رو ب یحق ندار گهید -

 انداختم و آروم  گفتم :   رینگاهم  رو به ز دوباره

 چشم!   -



 بال خواهر گلم!   یچشمت ب -

 تخت بلند شد .    یو از  رو دیموهام  رو بوس   یرو 

 رفت...   رونیاتاق ب از

تخت بلند شدم و بعد    یکه  حالم  بهتر شد از  رو کمی

 دمیپوش یا دهیلباس پوش شهیازشستن دست و صورتم، مثل هم

 کردم .  یشالم مخف ریو موهام  رو ز

 کی یخواست کوروش حت یجا بودم دلم نم نیکه  ا یزمان تا

 .  نهیبب تار از موهام  رو

  نیرفتم خوردم به اون دختره.. سحر، ا  رونیاتاق که  ب از

 کنه؟   یکار م یجا چ نیا

 بهت  به سر و وضعش نگاه کردم   با

 زد و گفت:   یتوجه به نگاهم لبخند کج یب

 درسته؟   یماه صنم باش دیتو با -

 بهش داشتم .  یو نگاهش مثل کوروش بود... حس بد لحن

 گفتم :    آروم

 بله خودمم .  -

 باال انداخت با تعجب گفت:   ییبه سر تا پام کرد و ابرو ینگاه

 زدم و  گفتم :   یپوزخند  شه؟یتو گرمت نم -

 .  شهیفکر کنم شما خوب سردت م ینه ول -

 از کنارش گذشتم .  عیکه  بتونه جوابم  رو بده سر  نیاز ا قبل

  



 گذشت ...  یاتفاق خاص چیروز بدون ه اون

پر تمسخر  یمعنا داِر سحر و لبخند ها ینگاه ها اگر

نرمال بود  زیهمه چ رمیکوروش  رو فاکتور بگ یشگیوهم

 نبود.   یفیجز، حاِل من  که  اصال هم تعر

داد اما جواب ندادم،  امیاشکان  بار ها بهم زنگ زد و پ  شب

 چیه یشم ول یدونستم که  باالخره باهاش  رو به  رو م یم

 حرف زدن باهاش نداشتم .   یبرا  یا یآمادگ

 رو به دسِت زمان بسپارم...    زیبهتر بود که ... همه چ  

  

  

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

  

  

 !  دیکش یخودش  رو خوب به رخ م زمستون

 رونیب یدِل من  گرم  و سوزان بود، هوا یچقدر هوا هر

 رحم شده بود!   یسرد و ب

سرم   یرنگم چادرم  رو  رو یشکالت یپالتو دنیاز پوش بعد

 انداختم و به سمت در  خونه  رفتم . 

خواست مثل  یوقت صبح حتما سحر خواب بود... دلم نم  نیا

 باهاش  رو در  رو بشم .  روزید



... به دیشا ایبه خاطر طرز پوشش و رفتارش بود  دیشا

 به کوروش...   شیخاطر شباهِت اخالق

 کنم .  یخواست ازش  دور یم مکه  بود دل یچ هر

توران  یام  رو پام کردم که  صدا یمشک یها یکتون

 .  دمیروشن

 ماه صنم جان!   ریصبحت بخ -

 گفتم :    یفیشدم و با لبخند ضع بلند

 .  ریصبح شما هم بخ -

خدمتکار دِم  یخونه  مال توران بود و کل   نیکه  ا  نیا با

داد  یرو خودش انجام م  یآشپز شهیدست ش داشت اما هم

 بود!   یکه  انصافا  دستپختش عال

شده  داریقدر زودب  نیکنم به خاطر آماده کردن صبحانه ا فکر

 بود . 

 دانشگاه؟  آروم  گفتم :   یر یم یدار -

 آره .  -

 تعجب گفت:   با

ها  با خجالت    یکن یضعف م یجور نیصبحانه؟ ا یب -

 گفتم :  

قبلش  شه،یکالسم شروع م هگیساعت د میو ن کی -

 .  میخور یم یزیچ هیکافه اونجا  میر یبادوستم م

 تکون داد و گفت:   یسر



 ییسرد تنها یهوا  نیا ی...  بهتره توزمیباشه عز -

سرد  یوقت صبح که  حساب  نیمخصوصا ا ،یبااتوبوس نر

که  بره شرکت تو   وفتهیراه م گهید ی قهیتره، کوروش ده دق

 رسونه .  یرو هم م

 گفتم :    عیگرد شده سر یچش م ها با

 ینم انیپارس یرم... مزاحم آقا ینه توران جون خودم م -

 شم . 

کوروش  یبگه که  صدا یزیلبخند زد و خواست چ توران

 اومد ... 

 زد؟   یدرمورد من  حرف یکس -

 .  دهیبه سمت پله ها کش اریاخت یب نگاهم

 کرد و به سمتمون اومد .  یمونده  رو هم ط یباق یپله  دو

چادر به خاطر سرما خودم روبقُچه  ریمن که  از ز برعکس

به تن  یکت و شلواِررسم شهیکرده بودم اما اون مثل هم چیپ

 داشت . 

   شه؟یمرد سردش نم  نیا

صحبتش روعوض  ریفکر ها بودم که  توران مس نیهم یتو

 کرد و  رو به کوروش گفت:  

همه راه   نیا ستین ازیگفتم  ن  یداشتم به ماه صنم م -

 یسرد با اتوبوس بره توم یهوا  نیا یروتا دانشگاه تو

 .  شیرسون



نگاهم  رو ازش  عیکوتاه بهم نگاه کرد که  سر کوروش

 که  گفت:   دمیاما شن دمیدزد

انداخت .  نیزم شهیچشم! حرف شما  رو نم   یبه  رو -

بود به خاطر توران قبول کرده من   نیحس کردم  منظورش ا

 شد فکر کرد .  یهم نم  نیاز ا ریو برسونه... غ

 گفت:   یران با خوشحال تو

 .  شهیهم نم تیخب پس خوبه ماه صنم اذ -

 تکون داد و بدون نگاه کردن به من گفت:   یسر کوروش

 .  گهید میخب بر -

 گفت:   عیسر توران

 

 .   کنمیم پسرم االن برات صبحونه آماده -

 به توران نگاه کرد ...  یو با نگاه خاص دیچرخ کوروش

 یهمون طلوع آفتاب تو  نیمحو نگاهش شدم، ا ییجورا کی

 بود!   یروز برف کی

 !  بایقدر خاص... همون قدر ز همون

 مادرش  رو دوست داشت!   یلیخ واقعا

 بودم گفت:   دهیکه  تا به حال ازش  ند یلحن مهربون با

 خورم... یم یزیچ هیشرکت  یممنون مادر! تو -

 زودتر برم .  دیجلسه دارم با امروز

 .   دیکوروش  رو بوس یگفت و گونه  یباشه ا توران



بار هم چند  لحظه  با لبخند نگاهش کرد ودوباره  کوروش

 ینگاهش به من  و نگاهم افتاد اخم یکه  وقت دمی... ددیچرخ

 کرد و چهره اش دوباره سرد شد . 

 کردم!   خیسرماش منم   از

 دنبالش رفتم .  اریاخت یرفت که  ب  رونیدر ب از

  

  

 کرد .  یکرده بودم... جلو تر از من  حرکت م سکوت

به پشت سرش بود که  چطور کمر صاف کرده،با سِر  نگاهم

 حرکت نشیمحکم و بلند، به سمت ماش یباال گرفته و قدم ها

 کرد .  یم

ناالن و افسرده به  یافتاده و قدم ها یمن ، با شونه ها اما

 رفتم .  یزور راه م

 بود، نه؟!   یتلخ تضادِ 

 بخوام بعد از تموم شدن رابطه ام با  اشکان   رو به اگر

بگم و خودم  رو از نو بسازم، امابه خدا  یعل ای دیبشم، با راه

 سخت!   یلیکه  سخت بود... خ

 سوار شو .  -

رو  نیو دِر عقب ماش دمیکش یاش آه یجد یصدا دنیشن با

بشه  نیباز کردم... همون طور که  خم شده بود سوارماش

 کالفه گفت:  



 جلو .  ایب -

 ده؟   یدستور م یزد... چرا ه خشکم

هم داشت   نیو مشکل داشتم حاال ا یناراحت یکاف یاندازه  به

 شد؟!   یبهشون اضافه م

 گفتم :    آروم

 عقب راحت ترم .  -

 کرد و گفت:   یاخم

گم جلو  یم ی... مگه راننده اتم؟ وقتستمیاما من  راحت ن -

 بدون حرف قبول کن .  نیبش

... باحرص  ییو پر  رو یموندم از اون همه خودخواه مات

 گفتم :  

 رو قبول کنم .   نیگ یشما م یهر چ ستمیمجبو ر ن -

 شمرده شمرده گفت:   دهنده نگاهم کرد و هشدار

ها... من  وقت  یاری یمن و باال م   یاون  رو یدار -

 کلکل کردن با تو  رو ندارم .   یبرا یکاف

که  به چشم هاش زل زده  یحرفش همون طور  نیا دنیشن با

حرکت کردم  اطیرو بستم و به سمت در ح  نیبودم... در ماش

 گفت:   عیکه  سر

  

   کجا؟



گم  ینم یچیه یادب ه یب ی  کهیبهش ندادم... مرت یجواب

 کنه .  یبدتر م

  ؟یو ازم نفرت دار ادیقدر از من  بدت م  نیتو چرا ا آخه

بدنم به خاطر  دم،ی" کشینیشد، "ه دهیبه عقب کش  فمیک

و دوباره رخ به رخ  دیکه  به عقب وارد شد چرخ یفشار

  خورد . یکوروش شدم، فکش از شد ت فشار تکون م

 صورتم زمزمه کرد:   یتو یعصب

 یش یمثل بچه آدم سوارم ایهان؟  هیحرکات بچگانه چ  نیا -

چ هاخالق  یدون یدونم با تو... خودت  م یمن  م ای

دارم، اگر به خاطر حرف مادرم نبودعمرا من ت  یمزخرف

فهم  ریش یبش نمیکه  سوار ماش دمیکش یالف بچه  رو م یتو

 شد؟  

به  یو ناراحت به چشم هاش زل زده بودم، بدون جواب تخس

رفتم  نشیرو از دستش آزاد کردم و به سمت ماش   فمیزور ک

 و سوار شدم . 

  نیکه  داشتم، دارم باا یا یحال روح  نیدونم چطور با ا ینم

 .   کنمیمرد کلکل م

 فرصت بود فقط من و آزار بده .  هیهم انگار منتظر   اون

 سکوت کردم... بار هم   نیا



رو به روبشم و   لدایدانشگاه با  یکه  قراره تو  نیبه ا فکر

سرم آواربشه؛ ناراحتم    یو سرزنش هاش  رو حتینص لیس

 کرد .  یم

خواد کل روز  رو در مورد  اشکان  حرف  یم حتما

 کار کنم .  یدونستم چ یبزنه،نم

ماهان  ذهنم   یمادِر  اشکان  و هم حرف ها یحرف ها هم

 کرده بود .  ریرو درگ

کوروش دستش   یخودم فرو رفته بودم که  وقت یقدر تو اون

و  دیخورده شونه هام باال پر  کهیبوق فشار داد    یرو  رو

 هول زده نگاهش کردم . 

 زد و گفت:   یصورت مبهوتم پوزخند   یرو  به

اما  میدیاست که رس قهیده دق ؟یبود دهیباز خواب یبا چشما -

 .  یتو اصال تکون نخورد

 ون نگاه کردم... حق با اون بود .  ریبه ب جیگ

 خجالت  لب زدم:   با

 .  دینبود... ممنون که  من و رسوند حواسم

تونستم بفهمم که  با  یجواب فقط منتظر  نگاهم کرد، م بدون

 خواد هر چه زودتر گورم  رو گم کنم .  ینگاهش م

که  در وبستم  نیشدم، هم ادهیم و پگلو خفه کرد یرو تو  آهم

رو بهم بده،   نیکه  فرصت دور شدن از ماش  نیبدون ا

 گاز داد و رفت .  عیسر



شدم و آروم  رهیرفتنش خ ریبه مس یتعجب و ناراحت با

 به یدانشگاه شدم و نگاه یوارد محوطه  دم،یچرخ

مونده بود  یباق یادیکردم... هنوز تا کالسم فرصت ز ساعتم

 . 

 یزیگرفتم فعالچ میرفت پس تصم یضعف م یاز گرسنگ دلم

 بخورم . 

بدم که  امیپ لدایآوردم تا به   رونیب  فمیرو از ک  میگوش

داده بود ومن   امیبهم پ شیربع پ کیمتوجه شدم خودش 

 متوجه نشده بودم . 

 باز کردم .  عیرو سر  امشیپ

 یکافه  ایدانشگاه ب یدیاگر تا قبل نه رس زمی" سالم عز

 "  یشگیهم

درخواست رو  نیخواستم هم یزدم... منم  م یآروم لبخند

 یحرف دوارمیرو گفت، ام   نیازش  کنم چه خوب خودش ا

 از  اشکان  نزنه . 

  

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

  

  

که   یزیکافه شدم، چون صبح بود کافه خلوت بود، به م وارد

 اون شخص ...  دنینگاه کردم اما باد مینشست یم لدایبا  شهیهم



 تند که  نه، کند زد!   قلبم

 کرد ...  یقرار یب

برم که سرش   عیدهنم  رو سخت قورت دادم، اومدم سر آب

از همون فاصله هم تونستم  د،یرو باال گرفت و من و د

 .   نمیچشم هاش  رو  بب یقرمز

بلند شد و با دست بهم اشاره کرد به  یصندل   یرو  از

 سمتش برم . 

 بود .  دهیشده بود، اون من  د ریفرار کردنم د  یراب  گهید

شدم  کیکه  بهش نزد یو آروم به سمتش رفتم، وقت دمیگز لب

 طاقت نگا هم  رو جستجو کرد .  یب

 حس ته نگاهش هم شرمنده  ام کرد هم ناراحت!   اون

 لب زد:   یلحن پر از حزن با

 !  یرحم یب یلی... خیدختر تو که  من و کشت -

 زمزمه کردم:   نیغمگ

 اشکان  ...  

 !  دیکش یهاش  رو محکم بست و نفس کالفه ا چشم

رو فراموش کردم... انگار با  اشکان دست   لدایلحظه    اون

 کرده بود که  من و باهاش  رو به  رو کنه .  یکیبه 

 گفت:   آروم

 .  نیبش -



نشستم... چرا دارم به حرفش  یصندل   یحرف  رو یب

  ؟  کنمیگوش م

 است و من  ...  گهید یکیمتعلق به  اون

 افکارم پاره شد .  یصداش رشته  با

 ؟ید یچرا تماس هام  رو جواب نم یبگ شهیم -

 صنم؟  یومدیسر کالسم ن روزچراید

 یمشتم گرفتم،حرف ها یچادرم  رو تو یاسترس گوشه  با

 سرم جون گرفت و قلبم به درداومد .  یمادرش تو

 نه ...  ایدونستم بهش بگم  ینم

 صدام زد:   یبا عجز و کالفگ  ا؟یکار کنم خدا یچ

 ماه صنم؟!   -

 "؟  یبهم نگفت "ماه چرا

اندا  نییاسم از زبونش بودم، سرم  رو پا  نیا دنیشن دلتنگ

 ختم و چشم هام  رو بستم . 

 لب باز کردم:   آروم

 حالم خوب نبود .  -

 یگفته نه توم یزیزده؟ نه اون بهم چ یچرا؟ مامانم حرف -

 شم .  یم وونهیدارم د یخبر یب  نی... از ایگ

 براش  سوخت!   دلم

 رهیرو باال گرفتم و محزون به چشم هاش خ  سرم

 شدم،صادق بود و...دلتنگ!  



 یدختر نشون کرده  هیکه ...  یچرا... چرا بهم نگفت -

 تواِ؟  

 نیگرفت، اخمش از ب یهاش رنگ تعجب و ناباور چشم

 :  گفتیرفته ا لیتحل یزل نگاهم کرد و با صدارفت و زل 

 !  یی...وایعنینشون کرده؟  -

  

 د،بایکش یصورتش گذاشت و پوف بلند   یرو  رو  دستاش

 :  دیلب غر ریحرص به موهاش چنگ زد و ز

   ن؟یهم -

 و متعجب  گفتم :   جیگ

   ؟یجوابم  اشکان ؟ چرا بهم نگفت نهیا ن؟یهم -

 هیمهم نبود که  بخوام بگم... مگه عصر حجره که  سرِ  -

ازدواج کنم و خودمو اون دختر   گهید یکیحرف بخوام با 

نگرفتم که   یموضوع  رو جد  نیرو بدبخت کنم؟ من  اصال ا

هم نبودم صنم... من  تو  رو  ادشیبخوام  بهت  بگم... اصال 

 خوام با تو ازدواج کنم.  یم ،یخوام ماه یم

فوران  یراحت حرف هاش بدنم گر گرفت اما جلوص از

 گفتم :    یرو گرفتم و جد  میاحساسات درون

اماخانواده ات  ینگرفت یمادرت بهم گفت که  خودت  جد -

 .  ستنیاَن و اصال هم دست بردار ن یجد

 گفت:   یعصب



اونا بشم، ماه صنم  یخواسته  میکه  تسل ستمیمن  بچه ن -

رو به  زی... مادرم همه چ یگفت یمهمون روز بهم  دیتو با

 کرده .  فینفع خودشون تعر

 رو ازش  گرفتم و ناراحت زمزمه کردم:    نگاهم

چند وقت   نیها ناراحت شدم... ا زیاون چ دنیاز شن -

 موضوع  رو هضم کنم .    نیکردم ا یم یداشتم سع

بود، نگران   دهیرنگش پر یبار که  نگاهش کردم کم  نیا

 گفتم :  

   د؟یشد؟ چرا رنگت پر یچ -

و نفسش  رو صدادار  دیکش نشییلب پا   یرو  رو  زبونش

 داد، آروم گفت:    رونیب

 نه؟!   ،ینکرد ییتو که ... فکر جدا -

 صداش بغض به گلوم چنگ زد!   یترس و ناراحت از

 گفتم ؟    یم یچ

باهات  رو به  رو نشم؟  که   گهیداشتم د میکه  تصم  نیا

 و فراموشت کنم؟   نمتینب

 یبا درد چشم هاش  رو بست و آه دیسکوتم  رو د یوقت

دردناکش انگار  یعکس العمل ها   نیا دنیبا هر بار د د،یکش

 کردن!   یخنجر به قلبم فرو م

چشم  یقرمز دنیبار که  چشم هاش  رو باز کرد و با د  نیا

 لرزون زمزمه کردم:   یهاش با صدا



 اش..کان؟!   -

قدر ساده و راحت   نیکردم که ... ا یفکرش  رو نم -

 .  یجابزن

مادرت من و خاک کرداما  یبه خدا ساده نبود... گفته ها -

 دم نزدم  اشکان  . 

 حرص و غم لب زد:   با

 یاومد یپشت من  در م دیبا ،یگفت یبهم م دیتو... تو با -

 یاون وقت تو... تو حت میعشق مون بجنگ  یتا با هم  برا

با   ؟یمن  راحت جا زد یحرف ها دنیو شن حیبدون توض

 درد گفتم:  

و  جیقدر نگو راحت... به خدا راحت نبود، من  گ  نیا -

 یکار کنم ... االن هم نم یدونستم که  چ یبهت  زده بودم نم

 دونم .  

 انداخت... نییقرار سرش  رو پا یزد و ب یتلخ پوزخند

 نبود!   ها در توانش زیچ  نیهضم ا انگار

 در مرز انفجار بود!   قلبم

انجام  یخوب شدن حال مون کار  یتونستم  برا یم یکاشک

 بدم . 

  

 گرفته گفت:   یصدا با

 ...  یازت انتظار نداشتم ماه -



 وگفت:   دیوسط حرف زدنم پر یبگم که  جد یزیچ خواستم

 ی... اونا  رو راض کنمیمن  با خانواده ام صحبت م -

 یبهم وقت بد دیفقط چند روز با ،یخواستگار مییایتا ب  کنمیم

 . 

 گفتم :    نگران

 اشکان  ...   یو ل -

و  ینگاهم کرد که  جمله ام  رو خوردم، عصب زیت

 دلخورگفت:  

رابطه خراب   نینکنه از خداته ا ؟یاشکان  چ  یول -

 بشه؟  

 و شرمنده  نگاهش کردم ...  دمیگز لب

با خانواده ات به خاطر من  خوام که  ... ینه اما، نم -

 .  یبش ریدرگ

 نرم تر شد و لب زد:   یکم نگاهش

 .   کنمیم یبا تو بودن هر کار  یبرا  -

 شتریچادرم  رو ب اریاخت یب دم،یخجالت  نگاهم  رو دزد با

داغم زدم . بدون  یبه گونه ها یو دست دمیسرم کش   یرو

ه حرکات هول که  بفهمم مرد  رو به روم داره با عشق ب  نیا

 کنه!   یزده ام نگاه م



رابطه  نیا یتونستم تو یبودم و نم فیچقدر که  من  ضع هر

مشکل رو حل   نیمحکم باشم ا ما،  اشکان  مصمم بود تا ا

 کنه . 

 سوخت!   یبراش  م دلم

خواستم به خاطر من  با خانواده اش به مشکل بخوره اما  ینم

 اشکان  بود .   میتصم  نیا

 رو کرد ...   رویرو ز  شیکه  زندگ یمیتصم

  

  

 کالس و درس نبودم .  یفضا یکالس شدم اما اصال تو وارد

 یکنار م اومد و بانگران لداینشستم  یصندل   یکه   رو نیهم

 گفت:  

 آروم  گفتم :    ؟یسالم صنم خوب -

   ؟یسالم ممنون... تو خوب -

 .. . دیکنارم نشست و کامل سمتم چرخ یصندل   یرو 

 شد؟   یتو و  اشکان  چ یمن و ول کن... صحبت ها -

   ؟یمن و به کافه ببر یبود دهیتو باهاش نقشه کش -

 یزد و به شوخ یاما لبخند دیصدام  رو فهم یتو یدلخور

 گفت :  

 از خدات هم باشه تو  رو با آقات  رو به  رو کنم .  -

 زدم!   یتلخ لبخند



 روم گفت:  دستم گذاشت و آ   یرو  رو  دستش

 به خدا باشه!   دتیام -

 گرم شد!   دلم

 یحیازم توض گهیازش  تشکر کردم... د یلبخند گرم با

 نخواست . 

 دارم... اجیو سکوت احت ییدرک کرد که  به تنها انگار

 موقع استاده و ارد کالس شد .  همون

چند  لحظه  هم که  شده صحبت   یتا  برا دمیکش یقیعم نفس

 هام با  اشکان   رو فراموش کنم و به درسم برسم ... 

  

  

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

  

  

 خنده  باتعجب خشکم زد .  دنیخونه  که  شدم با شن  وارد

 به همون اریاخت یاومد، ب یها از سمت هال م صدا

چند  لحظه   یمقابلم  برا یصحنه  دنیرفتم که  با د سمت

 یبدنم افت کرد و بعد با سرعت باورنکردن یس کردم دماح

 حرارت بدنم باال رفت .  یا

 سوختم!   یشرم، انزجار و حرص داشتم م یگرما از

  دمید یبرزخ  رو جلو روم م یایدن انگار



 

سحر به خودم اومدم، نفس حبس شدهام  رو  یصدا دنیشن با

 دادم و مغزم به کار افتاد .   رونیبه شدت ب

 که  داد فرار کردن بود .  یفرمان نیاول

قدم به عقب برداشتم، نگاه کوروش باالاومد و  کیکه   نیهم

 .  دیمن و د

 .  دمیعقب گرد کردم و به سمت پله ها دو عیسر

  

 فرار کردم ...  یچطور دمینفهم

بازش  کردم و خودم  رو داخل  دمیکه  رس یدر نیاول به

 ام نهیس   یاتاق انداختم... دستم  رو با نفس نفس  رو

زد روآروم  یاز حد تند م شیتا ضربان قلبم  رو که  ب گذاشتم

 کنم . 

گفتم  تا اون صحنه   یلب چندبار "استغفرهللا "ا ریز

 روفراموش کنم . 

 ... انیبهت  کوروش پارس  لعنت

 جا بودن؟  ماهان  و توران ک  پس

 قدر راحت مشغوِل...    نیها ا  نیکه  ا ستنیخونه  ن  حتما

بدم، به اطرافم نگاه کردم،  انیتا به افکارم پا دمیکش یپوف

اتاق روخوب  یچون المپ خاموش بود نتونستم فضا 

 بدم .  صیتشخ



 دمویکش وارید   یاومد، دستم  رو  رو یگرد و غبار م یبو

 برق  رو زدم .  دیکل

 رفت ...  ادمیاز  زیهمه چ لیاون وسا دنید با

 یشدم که بعض رهیمقابلم خ ینقاش یو مبهوت به بوم ها مات

 ها نصفه رها شده بودن .  یها کامل و بعض

 زیدرسا یادیز یتابلو ها وار،یو د هیسه پا ن،یزم   یرو 

) ۷۰× ۵۰) پنجاه در هفتاد( ۵۰× ۵۰پنجاه در پنجاه (  یها

 خورد .  یچشم م بزرگ تر هم به یحت

 بودن که  محو شون شده بودم!   بایها اون قدر ز ینقاش اون

پر بود از انواع قلمو، پاِلت و رنگ، حس  نیزم   یرو 

 و شوق بهم دست داد!   یزندگ

 کردم .  یرو تصورم  یاتاق نیهمچ اهامیرو  یتو شهیهم  من

 !  ایو  رو یهنرمند!... پر از زندگ کی اتاقِ 

 !  لیاز عشق و تخ پر

ها مطلق به  یاتاق و نقاش  نیدوست داشتم بدونم ا یلیخ

 ...  یِ ک

  

 خورده  کهیشدن در به خودم اومدم و  دهیکوب یصدا با

 .  دمی" کشینی"ه

ام شده بود  رهیکه  نگاهم به کوروش افتاد، با اخم خ دمیچرخ

 . 



 :  دیغر تیخشم و جد با

   ؟یکن یم یاتاق چه غلط  نیا یتو تو -

 مرد... واهمه داشتم .   نیشده بودم، از خشم ا هول

 من ... من ... من  ...  -

 اومد .  ادمیقفل کرده بود، دوباره اون صحنه ها  زبونم

 یحق ندار گهی، د رونیاتاق برو ب  نیبسه... زود از ا -

 .  یاتاق بش  نیوارد ا

سر تکون دادم  و چشم هام  رو باز کردم اما بهش نگاه  یسر

 نکردم . 

 مقابل در کنار رفت و سرد گفت:   از

 برو .  -

خواست  یرفتم، دلم م  رونیدِر اتاق  رو باز کردم و ب عیسر

  نمیها  رو  بب یبزنم و اون نقاش یدوباره به اون اتاق سر

 ته بود!  اما، به خاطر منع کردن کوروش حسرت به دلم نشس

  

 یوب ییپر از حس تنها یبزرگ ول یمن  بودم و اتاق حاال

 ام  یکس

  

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

  

  



 تو چته صنم؟   -

 کردم، تازه با توران به  خونه  اومده بو دن .  نگاهش

 خندان و حال خوب!   یلب ها با

 زدم و گفتم :   یلبخند نهیخواستم خرابش کنم... با طمان ینم

 داداش... خوبم .  ستین یزیچ -

 مکث کرد و گفت:   یکم

   ؟یبا...  اشکان  حرف زد -

 .  رمیروبگ دنمیآه کش یاما نتونستم جلو دمیازش  دزد نگاه

 آره .  -

 خب؟   -

 تکون دادم و آروم  گفتم :   نیبه طرف یسر

بهش نزدم ناراحت شد گفت که ... که  یکه  حرف  نیاز ا -

 دهیکردن خانواده اش انجام م یراض  یتمام تالشش  رو  برا

 . 

 زد و گفت:   یآسوده ا لبخند

 َدمش گرم! خوشم اومد ازش !   -

 زدم ...  یگرم شد و لبخند دلم

 من   ماهان  جواب داد .  یدر زدن بلند شد، جا یصدا

 تو .  ایب -

رنگ رنِگ  یقهوه ا یباز شد و توران وار د شد، موها در

 شیو آرا ختهیطرف شونه اش ر کی   یلختش  رو  رو



 نیرو دلنش  یصورتش داشت که  چهره ا   یهم  رو یمحو

 تر کرد بود!  

 شد!  یزن انگار روز به روز جوان تر م  نیا

 لبخند گفت:   با

 ها .  دیخواهر و برادر خوب خلوت کرد -

 شونه ام انداخت و گفت:     یو دست  رو دیماهان  خند 

 .  ارمی ینم طاقت نمروز باهاش حرف نز هی -

نگفتم ، توران  رو بهم کرد  یزیزدم و چ یخجالت  لبخند با

 و گفت:  

   زم؟یعز یخوب -

   د؟یممنون... شما خوب -

 تخت نشست و گفت:     یکنار  ماهان   رو د،یخند

 باال رفت... یام حساب نیبه لطف  ماهان  امروز آدرنال -

 خوبم.   خوبِ 

 گفتم :    یخوشحال با

 خوب پس خدا  رو شکر!   -

  

 و دلم در عجب بود که  واقعا  ماهان  عاشِق؟!   مغز

 شناخت!   یبود که  سن و سال نم یبیعج زیعشق واقعا چ و

 ماه صنم؟   -

 توران چشم از  ماهان  گرفتم و  گفتم :   یصدا دنیشن با



 بله؟  آروم گفت:   -

   ؟یاتاق نقاش  ؟یرفته بود یتو به اتاق نقاش -

که  کوروش من و ازش  ییایها؟...  رو ایاتاق  رو همون

 منع کرد؟  

 گفتم :    یاسترس و نگران با

 شرمنده  توران جون من ... من  ... حواسم نبود خب ...  -

 گفت:   الیخ یو ب دیماهان  خند 

 بذار توران حرفش  رو بزنه .  ؟یبابا چرا هول کرد -

 و سکوت کردم که  توران با آرامش گفت:   دمیگز لب

... سوسن خدمتکارم بهم گفت،اتفاقا یخواد هول کن ینم -

اتاق و  ،اونیدید کیکه  اونجا  رو از نزد یکرد یکار خوب

 بزرگ بود... انیها مال جناب پارس ینقاش

اون اتاق وتابلو  اشیبود و دن یکوروش که  عاشق نقاش پدرِ 

تابلو  یکفاف نداد و بعد ازفوتش کل هگیها، متاسفانه عمرش د

 موند... یتموم نشده و نصفه باق

 دست نخورده لشیخواست اون اتاق و وسا کوروش

به  امرزیخواد زحمات اون خدا ب یاما من ... دلم م بمونه

 یاستعدادشگرف ینقاش یثمره برسه،  ماهان  بهم گفت تو

 خوام که  اون ی... ازت م یدیو دوره د یدار

رو  امرزیو کار نا تموم اون خد ا ب یها  رو کامل کن ینقاش

 .  یتموم کن



 و شوق!   رتیباز مونده بود از ح دهنم

 یزی!  چه چییبایاون تابلو ها... اون آرامش و ز دنید دوباره

... به خدا یچیحد خوشحالم کنه؟  قطعا ه  نیتونست تا ا یم

 !  یچیکه  ه

 د،منیق چشم هام  رو دبا خبر شد... بر میماهان  از خوشحال 

 شناخت!   یو خوب م

 گفت:   جانیه با

   ه؟ینظرت چ -

لبم نشوندم و    یرو  یبند اومده بود اما لبخند زبونم

 گفتم :    دیلرز یکه  از زور شوق و ذوق م ییباصدا

بگم وهللا... من  که  از خدامه... باعث  ی... چیچ -

 افتخارِم!  

 گل از گلش شکفت و بلند شد و بغلم کرد .  توران

 .  یکن یدر حقم م ی! لطف بزرگزمیممنونم عز  -

 او نا در حقم لطف کرده بودن ...  قتیحق در

فکر  رو   نیبه خاطر خوب شدن حالم ا زمیماهان  عز 

باتوران کرده بودن... خبر نداشتن خوب که  نه... بال 

 درآورده بودم!  

اتاق،  نیاز ا  رونیدوستم ب یدم که  نمقدر خوشحال بو اون

که  یسلطنت یتک مبل صندل   ی...  رونییپا یطبقه 



فرِد مخالف نشسته که   کیمخصوص اون شخص بود... 

 طوفان بود تا سرم خراب بشه!   کیفقط منتظر  بود 

  

 

 ""کوروش "" 

  

  

... دست مشت کردم و نفسم روکالفه دمیکردم و خروش اخم

 دادم، دم و بازدم... دوباره....دم و بازدم .   رونیب

  یماهش نگاه کردم و با لحن گرفته ا   یبه  رو یدلخور با

 گفتم :  

 نه .  -

 تعجب گفت:   با

نه؟ کوروش ماه صنم قراره اون تابلو ها  رو تموم  -

 پدرت  رو ...  یها یکنه... نقاش

کردم  یم یکه  سع یبلند تر یو با صدا دمیحرفش پر وسط

 :  دمیبه احترامش کنترلش کنم غر

"نه" مادر... اون تابلو ها دست رنج  یعنیگفتم  نه   -

جز اون بهشون دست بزنه...  یذارم کس یوزحمت پدرِم نم

به بعد هم   نیموندن و ازا یباق یاونا سال هاست همون طور

 مونن .  یم یدست نخورده باق



 اخم کرد و گفت:   یناراحت با

 شگاهینما هیرزو داشت با اون تابلو ها بابات آ -

 پدرت  رو برآورده کنه .  یتونه آرزو ی... ماه صنم مبزنه

 رلبیبه موهام زدم و چشم هام  رو محکم بستم، ز یچنگ

 تکرار کردم:  

دخترپاش    نیقراره ا یماه صنم، ماه صنم، ماه صنم... ک -

 بکشه؟    رونیمون ب یرو از زندگ

 گر نگاهم کرد و با حرص گفت:   خیتوبهاش گرد شد و  چشم

ازخانواده  یخجالت  بکش کوروش! ماه صنم االن جزئ -

کرده بودم که   تیتو  رو ترب یجور نیماست... من  ا ی

  ؟یکن نیراحت به همه تو ه

خط ابرو هام فشاردادم    یشست و اشاره ام  رو  رو انگشت

 تر  گفتم :   یو عصب

بحث  رو به   نینه مادر ... اک یمن  االن مغزم کار نم -

 .  میکن یبعدموکول م

 نخوام به اون بحث و حرف ها ادامه یدونست وقت یم

نداره پس سکوت کرد  یا دهیاصرار کردن هاش فا گهید بدم

 . 

اتاق خارج شدم... مغزم داغ کرده بود و خشم باز هم به  از

 منطقم قالب شده بود . 



رفتم که  اون دختر دِرش نفس  یسمت همون اتاق اریاخت یب

 .  دیکش یم

 قائل بشم در و بازکردم ...  یکه  حرمت و احترام  نیا بدون

 کی یلب باز کنم و داد بزنم... خودم  رو آماده  خواستم

 پر حرف اون دختر آماده کرده بودم .  یو نگاه ها گهیجنگ د

 نی... چشمم به زمشیآرا زیتختش بود نه کنار م   یرو  نه

 هیبالکن که  نورماه روش سا یپنجره  یوخته شده بود، جلود

 ... ایفرشته  کیانداخت بود و مثل 

 از سجده بلند کرد و لب هام به هم دوخته شد .  سر

درو  یشدن پتک به سنگ دهیمثل کوب ییکرده بودم، صدا قفل

که  سال  یقلبم حس کردم مثل اون درد یتو یدرد دم،ینم شن

بوق کش دار دستگاه ها  رو  یوقت مارستان،یب یتو شیها پ

 حس کردم!   دمیو مرگ پدرم  رو به چشم د دمیشن

 که  خواند تموم شد و بلند شد، رکوع رفت... یرکعت

 سجده ...  دوباره

که  در حال نمازخواندن بو  یذهنم فلش بک خورد، پدر یتو

گرفتم از اون به قول خودم دوال  یکه  آرامش م ید و من 

 شدن ... راست 

نداشتم، بد و  یا یدرست و حساب مانیخوندم، ا ینم نماز

 بودم اما ...  زینامرد و همه چ



شدم چشم و با آرامش ولذت  یخواند... م یکه  نماز م پدرم

 کردم!   ینگاهش م یبیعج

 توبه و عبادت یبا مرگش انگار همون  چند  لحظه   اما

ازم گرفته شد... حاال بعد از چند سال، دوباره همون  هم

 حس!  

 و ...  یمانیحس گناه و پش همون

گل  دویدختر بود و چادر سف  نیبرگشت به حال... حاال ا ذهنم

 دارش . 

 یصدا وارد شدم، ب یبستم و همون طور که  ب چشم

 صداعقب گرد کردم و در و بستم . 

با  دنمیم نبود اما سحر بادتر به سمت اتاقم رفتم، مادر عیسر

 ذوق گفت:  

  زم؟یعز یاومد -

 گفتم :    یو خنث سرد

 ؟  مات موند و لب زد:   رونیبرو ب -

   ؟یچ -

 رفتم  گفتم :   یزمان که  به سمت کمدم م هم

عمارت   نیاز ا ،یریبگ ی... تاکسیربع وقت دار کی -

 نشه... داتیتا چند روز پ ،یبر

 هم نزن...  زنگ

 بزنه که  هشدار دهنده نگاهش کردم... یحرف خواست



 یمنو م   یدونست اگر لب به اعتراض باز کنه اون  رو یم

 .  نهیب

 .  دیکش یحرص و بغض پوف با

 دستورم از اتاق خارج شد ... طبق

 دوش آب سرد  کیبه  بیعج

رو به کل   شیپ قهیچند دق یداشتم تا حال و هوا اجیاحت

 فراموش کنم . 

  

  

 صنم "" ""ماه 

  

 

  

وشرمنده   نیگذاشتم، نگاه سنگ خچالی یمربا  رو تو ظرف

 کردم .  یخودم حس م   یتوران  رو  رو ی

 گفتم :    یکیو با تبسم کوچ دمیچرخ

توران جون... لطفافراموشش  دیکن یم یهنوز که  ناراحت -

 !  دیکن

 و ناراحت لب زد:   دیکش یآه

 لیوسا   یرو  یلی... کوروش خزمیشرمنده  ام عز -

 ها .  یپدرش حساسه، مخصوصا اون نقاش



پنهان کردن  یتو یبیها استعداد عج یبودم اما، تازگ ناراحت

 کرده بودم .  دایغم و غصه هام پ

 و  گفتم :   دمیخند

خودتون  گهیفهمم اشکال نداره... شما هم د یم -

 .  دیروناراحت نکن

و ازآشپز  دیبگه، لب گز یدونست چ ینم گهیواقعا د انگار

و سردرگم به اطرافم نگاه  دمیرفت... چرخ  رونیخونه  ب

خواست  یخودم  رو سرگرم کنم، دلم م یکردم و تا با کار

 توران  رو فراموش کنم!   یحرف ها

 دختر!   یهِ  -

 و قلبم تند زد ...  دیترس شونه هام پر با

چشم هاش که  مثل خون قرمزشده  یِ آب دنیو با د دمیچرخ

 قلبم همون تپش  رو هم نزد .  گهیبود... د 

 دمش،ید یبار بود نامرتب م نیهاش قرمز بود، اول چشم

 بودم که کالفه لب زد:   رهیبهت  زده بهش خ  یهمون طور

 ...یزیچ یآب بهم بده... با مسکن و ژلفون وانیل هی -

 ترکه  .  یداره م سرم

 گفتم :    اریاخت ی، بباال اومد نفسم

 دار و خورد .  دینبا یبا شکم خال -

 :  دینگاهم کرد و غر زیت

 پرستار؟   ای یدکتر -



 خودم  رو به دست آوردم و  گفتم :   یخونسرد

 یبا معده  دیدونم که  نبا یم یکدوم اما اون قدر چیه -

 قرص و دا رو خورد .  یخال

 اش کرده بودم...  یباز هم عصبان انگار

 گفت:   یبار جد  نیخند زد و ازم فاصله گرفت، ا شین

 آ ب و قرص ...  وانیل هیبرام  -

 وسط حرفش و  گفتم :   دمیپر

 .  ستمیمن  نوکر شما ن -

 تمسخر گفت:   با

 شباهت داره .  یلیجدا؟! اما ظاهرت که  به نوکرها خ -

 !  دیکش ریت قلبم

 دختر!   اریبده ماه صنم... کم ن جواب

رو لعنت کردم... اگر   طونیدلم ش یو تو دمیکش یقیعم نفس

 کرد .  یشد و باهام کلکل م یدادم بدتر  م یجواب م

 وارد بشم ...  گهیدر د هیاز  دیبا

 گفتم :    یلحن آروم و خونسرد با

من براتون  زیسر م دیده... شما بفرمائ یقرص جواب نم -

تره، سر که  از صد تا دا رو هم به  کنمیدمنوش درست م

 شه .  یدرد تون زود خوب م

 زد و گفت:   یپوزخند



گن دخترا از  یم ؟یزیتوش سم بر یخوا ینکنه م -

 یدار، دوم شیزبون ن ی... اولرنیگ یدوروش انتقام م

 زنه .  یکه  طرف  رو گول م یزبون

 بود؟   یچه جور آدم گهید  نیا واقعا

 عیاست... اومدم برم که  سر دهیفا یکردن باهاش ب بحث

 گفت:  

 ...  سایوا -

 .  دمیاما نچرخ ستادمیا

ات  رو درست کن، سرم افتضاح  ییدمنوش جادو -

 کنه دکتر کوچو لو .  یدردم

بودم که  از کنارم گذشت  ستادهیا جیمتعجب و گ یطور همون

 رفت .   رونیو از آشپز خونه  ب

که  زدبشم  یحرف لایخ یبودم که  خواستم ب یقدر عصب اون

 قرمزش دلم سوخت!   یچشم ها یادآوریاما با 

ها رفتم... دمنوش گل گاوزبان   نتیو به سمت کاب دمیکش یآه

 چاره بود!   نیبهتر

  

  

  

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

  



  

حواسم  یچشم ریموقع خوردن صبحانه همه اش ز ز،یم سر

 به کوروش بود ... 

کرد که  دو فنجون ازاون  یدرد م یلیواقعا سرش خ انگار

 دمنوش خورد . 

 وگفت:   اوردیسرش  رو ماساژ داد که  توران طاقت ن یکم

 پسرم؟   ارمیبرات قرص ب یخوا یم -

که  زد بازهم  یبهم انداخت و  با حرف ینگاه مین کوروش

 شوکه  شدم . 

 نه مادر ممنون! سرم خوب شد .  -

 ...  دمیکش یراحت نفس

 چرا سر درد اون برام مهم بود؟   حاال

 کیام  رو به لبم نزد ییو فنجون چا دمیکش ییصدا یب پوف

 دنیبلند شد و بعداز بوس زیاز پشت م عیکردم...  ماهان  سر

 من و توران از  خونه  رفت تا به کارهاش برسه .  یگونه 

بلند شد و به بدرقه اش رفت که  من و کوروش تنها  توران

 .  میشد

 معذب شدم!   کمی

 منم  بلند بشم که  صدام زد .  اومدم

 ماه صنم ...  -

 بار که  اسمم  رو گفت!   نیدوم شد



 زد؟  آروم  گفتم :   یصدا م یبیاسمم  رو با لحن عج چرا

 بله؟   -

دستش گرفت  ینگاه کردن بهم، فنجون دمنوش  رو تو بدون

 و تکون داد، هم زمان گفت:  

 یاز اون نقاش یکی   یو  رو یبه اون اتاق بر یتون یم -

هفته، اگرکارت  کی  یبرا  یکی... فقط ینصفه کار کن یها

 ... اگرنه که  ... یرو هم ادامه بد  هیبق یتون یخوب بود م

 دهنده نگاهم کرد و گفت:   هشدار

 و خدات!   یدون یخودت  م -

  

 

م نگاه بو   یاز قلمو ها  رو برداشتم و به طرح  رو یکی

 کردم . 

 اطرافش بود... یو فضا قیمنظر از رود  خونه ، قا کی

دفتر قرار داشت که  قرار بود از  کیداخل  یاصل طرح

 اون طرح  رو کامل کنم .    یرو

 که  سکوتش  رو شکست و گفت:   دمیکش یقیعم نفس

 خب... شروع کن .  -

بود وبا نگاِه  ستادهیا نهیاسترس نگاهش کردم... دست به س با

 شده بود .  رهیبه من  خ یزیمنتظر  و تمسخر آم

 گفتم :    آروم



 تونم تمرکز کنم .  ینم دیکن یکه  نگاهم م یجور  نیا -

 لب گفت:   ریتکون داد و ز یزد و سر یپوزخند

 دم .  یدارم وقتم  رو هدر م -

 براقِش زد .  ییِ طال یبه موها یبه عقب گذاشت و چنگ یقدم

و  دمیکش یقیازش  گرفتم و به بوم نگاه کردم... نفس عم نگاه

 کردم حضور کوروش  رو فراموش کنم .  یسع

که  مد نظر داشتم رو  یلرزون چند تا رنگ یدست ها با

 بیپالت قرار دادم و چند تا از اونا  رو با هم ترک   یرو

 خواستم ساخته بشه .  یکه  م یکردم تا رنگ

که کنار  یمبل دونفره ا   ینگاهش کردم...  رو یچشم ریز

 در قرار داشت نشسته بود و پا  رو پا انداخته بود . 

کرد  یمن و معذب م نیداشت هم یرو از روم برنم  نگاهش

 . 

تاخودش  انیتوران و  ماهان  خواسته بود که  به اتاق ن از

 .  نهیشخصاً کار من و بب

و  رکنهیبهانه است تا باز من و تحق کیکردم دنبال  یم حس

 ها  رو ازم منع کنه .  ینقاش  نیا دنیکش

 لب  گفتم  و کارم  رو شروع کردم، ریز یالله بسم

لب زمزمه کردم که  من و از عالم  ریز یشعر اریاخت یب

 ...  یاطرافم جدا کرد و فقط من  ماندم و بوم نقاش

  



  

 ""کوروش "" 

  

  

 یدونستم ازم م یکه  م یدختر...دختر  نیمن  بودم و ا فقط

 کنه .   ینیو عقب نش ارهیخواست جلوم کم ب یترسه اما، نم

 !  بیکه  برام جالب بود و... عج یرفتار

 !  بیعج یلیخ

فکر ها  نیبود... اعصابم به خاطر ا ختهیبه هم ر معادالتم

تا دِر   نمیبب یکارش لغزش یخورد بود و فقط منتظر  بودم تو

 به روش ببندم.   شهیهم  یتاق  رو  براا  نیا

 کردم باالخره شروع کنه .  یکارش شد... فکر نم مشغول

 زمیت یزمزمه اش از گوش ها ین گفتم  اما ... صدا یزیچ

 دور نماند . 

  

شب دور از  لدام،یمن    دیچطور دزد امویراه،  رو -

   دیخورش

   دییمرموز، رو یاهیو هوس چو گ دیشد و باد چرخ زییپا باز

تا   دیهمه درد، چو نگاهم خشک  نیو درخت از ا دییرو  او

 بردار  من   رو باز به شروعش بگذار   یقدم روزید



با   ماریب ،یدلتنگ  نیو من  که  از ا ییپروا یو ب ییبایز تو

تو   اریدل  شهیشب کور، تو هم  نیمن  حوصله کن در ا

من   گر چه  یگر چه ب  یهمه جا تکراِر من  یمن دارِ یشِب ب

همه جا   یمن دارِ یتو شِب ب  یمن ارِ یکه  دور  دِل من ، دل 

دِل من ، دل   ورمن   گر چه که  د یگر چه ب  یتکراِر من

 ...  یمن ارِ ی

  

  

 چشم هات بسته است و در حال یبه حال شده وقت تا

   ؟یفروبر یتر بیعج یبه خلسه  یهست یبیعج یآوا دنیشن

 ارم دست خودم نبود . ... ک حالم

خودم  قهیاون موقع و اون  ساعت ودق انی، کوروش پارس من

 نبودم ... 

شد که درحال  انیپدرم برام نما ریچشم هام تصو یاهیس پشت

 کرد ومن  ...  یزمزمه م یلب شعر ریبود و ز ینقاش

 زدم  لبخند؟!   یدادم و لبخند م یم هیتک واریبه د شهیهم

لحظه   هیاز لبخند نداشت که   یتیو ذهن ریانگار تصو مغزم

من  اریرفت اما لب هام بدون اخت  نیذهنم از ب یتو ریتصو

 ... کش اومدن!  

  

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



  

  

 کوروش پسرم؟ کوروش ...  -

که  تکونم داد چشم هام  رو باز کردم و سرم رواز  یدست با

 دورگه  گفتم :   یمادرم، با صدا دنیمبل بلند کردم، با د یپشت

 شده؟   یچ -

 زد و گفت:   یپر مهر لبخند

به دست  یآب هی... بلند شو یبود دهیجا خواب نیا -

 .  شهیساعت بعد هم شام آماده م کیوصورتت بزن 

 نیاومد چراا ادمیماساژ د ادم... کم کم  یگردنم  رو کم پشت

 جام . 

من   گر  یگر چه ب  یهمه جا تکرار من  یمن دارِ ی" تو شِب ب

 چه که  دور "... 

 رو تکون دادم تا اون شعر از ذهنم پاک بشه...  سرم

 !  هوف

 ماه صنم انداختم، مادرم رد  ِ یخال یبه اون بوم و جا ینگاه

 نگاهم  رو دنبال کرد و با ذوق گفت:  

خوشگل شده  یلیو آسمونش کامل شده... خ اچهیدر -

 .  یِ کارش حرفه ا یمعلومه تو



 دنیبلند شدم و به سمت بوم حرکت کردم... با د کنجکاو

 یدِرش نم یبیع چیباال انداختم، ه ییشاهکارش اب رو

 !  چی... هدمید

 یکه  زمزمه م یاون شعر ادِ یاون منظره  دنید با

زمزمه کنه  یشعر نیکردافتادم... واقعا حق داشت که  همچ

 اومد .  یمنظره م  نیبه ا بیچون عج

   لب تکرار کردم: ریز

 بردار  من   رو باز به شروعش بگذار   یقدم روزیتا د -

 ...  ماری،بیدلتنگ  نیو من  که  از ا ییپروا یو ب ییبایز تو

  

  

  

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

  

  

  

 ""ماه صنم "" 

  

  

  

 نبود .  یخبر چیام انداختم... ه یگوش یبه صفحه  ینگاه



تماس  اشکان  بودم اما بهم زنگ نزده بود . دلم   منتظر

 گرفت!  

 شونه ام نشست از فکر خارج شدم...   یکه   رو یدست با

 .  دمیگذاشتم چرخ یم بمیج یرو تو  میزمان که  گوش هم

 ماهان  به روم لبخند زد و گفت:   

قدر استعداد   نیدونستم ا ی... اگر مدمیشاهکارت  رو د -

 .  دمیخر  یم یرنگ و نقاش لیبرات وسا یدار

 و  گفتم :   دمیخند

تکون داد و  نیبه طرف یسر  ؟یذار یبغلم م ریهندونه ز -

 گفت:  

 یزیچ ینقاش دنیکوروش هم با د یگم... حت یم یجد -

 .  یِ راض یعنی  نینگفت ا

افتادم که  بعد ازتموم  یاون موقع ادی... دمیکش یراحت نفس

 .  دهیمبل خواب   یکه   رو دمشیشدن کارم د

کردم آخه...  یساعت فقط داشتم تماشاش م میدونم چرا ن ینم

 بودم!   دهیند یتا به حال لبخندش  رو اون قدر واضح و واقع

مدل  یقدر محوش شده بودم که  کم مونده بود به جا اون

 کنم .  یلبخند اون  رو نقاش ریبوم... تصو   یرو  اچهیدر

چشم هام به خودم اومدم  یجلو  تکون خوردن دست  ماهان با

 که  کردم شوکه  شدم .  یو از فکر



باال رفته به  ماهان  نگاه کردم که  با تعجب  یابروها با

 گفت:  

لب  جیچقدر صدات کردم؟  گ یدون یصنم؟ م ییکجا -

 زدم:  

 .  الیخ یفکر... ب یلحظه  رفتم تو  هی... هی -

 لحظه  نگاهم کرد و گفت:    چند

 .  ایشام آماده شد ب  رونیرم ب یمن  م دمیفهمآهان  -

واز  دیام  رو بوس یشونیگفتم  که  پ  یزدم و باشه ا یلبخند

 رفت .   رونیاتاق ب

شدم، دلم شور  اشکان  رو  رهیام خ یو به گوش دمیکش یآه

 زد!   یم

 نه ...  ایداشتم که  بهش زنگ بزنم  شک

زده به صفحه اش نگاه  جانیدستم ه یتو یلرزش گوش با

 بود از طرف  اشکان  .  امیپ کیکردم ،

لبم نشست، چه حالل زاده هم هست!     یرو  یبزرگ لبخند

 رو باز کردم و خواندم .   امیپ

کنم،مانده  شهی... مانده ام تا به چه اندستیبا من  ن چکسی( ه

 یشب بانهیخوانم و چه غر ی... در قفس مییام در قفس تنها

 من )   ییاست، شب تنها

 !  ن؟یقدر غمگ  نی.. . چرا ادیلبم پر کش   یرو  لبخندِ 

 کردم ...  پیتا عیسر



 (حالت خوبه  اشکان ؟)  

بعد زنگ زدم  قهیچقدر منتظر  موندم جواب نداد، چند دق هر

 واریبه د یریو با فکر درگ دمیکش یاما، خاموش بود... آه

 شدم .  رهیمقابلم خ

 شده؟   یچ یعنی

  

  

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

  

  

شد،  یفنجوِن قهوه ام بلندم اتیکه  از محتو ییبخار گرما به

 شدم .  رهیخ

 دمویخط کش زیم یا شهیسطح ش   یانگشت اشاره ام  رو با

 آروم  گفتم :  

 .  لدای رهیدرگ یلیفکرم خ -

 چونه اش گذاشت و گفت:   ریز دست

 راحت  گفتم :  اشکان ؟  نا  ی هیباز سر قض -

 ندارم .  یآره... اصال ازش  خبر -

 حتما سرش شلوغه .  -

 زد وگفت:   ینگاهش کردم که  لبخند دلگرم کننده ا دیترد با



 ی... نگران نباش اون موقع م میفردا باهاش کالس دار -

 .  شینیب

 هیتکون دادم...  یدستم گرفتم و سر یفنجون  رو تو ی دسته

نه اما،  ایدونستم بگم  یدلم بود که  نم یهم تو یا گهید زِ یچ

 شد .  یم یعمل دیبا میتصم  نیا

 بود که  گرفته بو دم .  یکه  چند روز یمیتصم

   لدا؟ی -

 رو باال گرفت و نگاهم کرد ...   سرش

 جانم؟   -

 کردم و  گفتم :   سیرو با زبونم خ  لبم

   ؟یبهم کن یکمک هی شهیم -

 آروم  گفتم :    ؟یچه کمک -

شغِل مناسب.  با  هیخوام که ... دنبال کار بگردم،  یم -

 تعجب گفت:  

 مگه  ماهان  ...  یندار ازیصنم تو که  ن یکار؟ ول -

 و گفتم:   دمیحرفش پر وسط

تازه  رمیتونم از  ماهان  پول بگ یمن  که  همه اش نم -

 خوام که  ...  یشم نم

 کرد!   یم تمیهم اذفکر کردنش  یکردم... حت مکث

 حرص ادامه دادم:   با



  نیخوام کوروش خان فکر کنه دنبال پول اونام وا ینم -

 برادرم شدم .  زونی... که  آوزایچ

 مکث گفت:   یو متفکر نگاهم کرد و بعد از کم دمیگز لب

 .  شهیم یچ  نمیبب   کنمی... پرس و جو مزمیباشه عز -

 زدم و  گفتم :   یلبخند

 جان!   لدایممنونم   -

 نازک کرد و گفت:   یچشم پشت

 نگو جان مور مورم شد .  ییوا -

 ...  دیچپ نگاهش کردم که  خند چپ

  

  

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

  

  

استارت اتفاقات  دیره، شا ینم ادمیوقت  چیروز  رو ه اون

 از همون  لحظه  زده شد .  میزندگ بیعج

کردم  یم  یرو  ادهیپ یتم، داشتم کمتا  خونه  نداش یا فاصله

 خوب بود!   یلیچون واقعا هوا اون روز خ

 بودم ...  لدایخودمو  یفکر حرف ها یتو

که   یشکست،موتور یگاز موتور یاطراف با صدا سکوت

 اومد و من  اصالمتوجه نبودم .  یبا سرعت به طرفم م



   فمیرو چنگ زد، شوکه  بندک   فمیک یدست ام،یبه خودم ب تا

 .  ستادیرو چنگ زدم... موتور از حرکت ا

موتور دو نفر هستنو    یرو  دمیرو باال گرفتم که  د  سرم

بگم  یزیسرشوِن... خواستم چ   یهر دو کاله کاسکت  رو

 که  راننده دوباره گاز داد و حرکت کرد . 

 شدم ... دهیدوم به چادرم چنگ زد که  باهاشون کش نفر

 رت شدم . زدم و به جلو پ یغیج

شد و  دهیخراش ابونیخ یِ مانیدستم با برخورد به سطح س کف

 گفتم  ...   یاز درد آخ بلند

 من !   ی.... خداخدا

حال  یولو شدم و ب نیزم   یاز سرم در اومد...  رو چادر

 چشم بستم . 

گذشت، کف دست هام از دردذوق  یشد و بهم چ یچ دمینفهم

 کرد .  یذوق م

شد و من  از دردناله  یموتو ر هر  لحظه  ازم دور تر م اون

 کردم!   یم

 یِ تارم به آسمون صاف و آب یباز کردم... چشم ها چشم

 شد .  رهیسرم خ یباال

 ...  خدا

 کنارم نگه داشت...  ینیلحظه  ماش  همون



به  عیشد و سر ادهیپ نیبه کوروش افتاد که  از ماش نگاهم

 سمتم اومد . 

  

سرم  یکردم صداش تو ینشست  صدام زد، حس م  کنارم

 هم افتاد .    یپلک هام  رو شه،یاکو م

بار  نیگفت، ا یزیبه صورتم زد و دوباره چ یآروم یلیس

 .  دمیصداش  رو واضح تر شن

چت شده؟... ماه صنم .  ؟یشنو یماه صنم صدام  رو م -

 یآسموِن باال ادیبا بغض نگاهش کردم، چشم هاش من و 

 مردم؟!   یانداخت... داشتم مسرم 

 :  دمیلب نال ریز

 چا...چادرم ...  -

 و به دور و برم نگاه کرد و گفت:   دیکش یحرص نفس با

 .  یبلند بش یتون یم  نیبرات افتاده؟ بب یچه اتفاق -

 نیاومده بودم، آرنج ام  رو به زم شیشوک اتفاق پ یتو هنوز

دادم و تالش کردم که  بلند بشم، زانو هام وکف دست  هیتک

 هام سوخت!  

مکافات باالخره تونستم  یهام  رو با درد بستم... با کل چشم

   نمیبش



چند قدم اون طرف ترافتاده   فمیبه اطرافم نگاه کردم، ک جیگ

شده بودم و  دهیکش نیزم   یهم من  بودم که   رو دیبود شا

 شونه هام رها شده بود . اولم از  یسر جا  فمیک

رفت... به زور خودم  رو کنترل کردم که دوبا ره   جیگ سرم

 ولو نشم .  نیزم   یرو

 آب بخور .  کمی ایب -

هام  رو باز کردم... دوباره کوروش بود، کنارم نشسته  چشم

 سمتم گرفته بود .  یآب یو بطر

نگاهش به  یاما، وقت رمیرو از دستش بگ  یبطر خواستم

 هام افتاد شوکه  چشم گرد کرد و به صورتم نگاه کرد .  دست

 ینگاهش، لرزون دست هام  رو چرخاندم و جلو دنید با

 صورتم گرفتم . 

زخمها  یاز جا یبود که  خون کم یدگیاز زخم و خراش پر

 انداختم .  نییاومد، با بغض سر پا یم

 گفت:   یدورگه ا یو با صدا دیکش یپوف کالفه ا کوروش

 .  اریدست هات  رو جلو ب -

حرف دست هام  رو جلو بردم، لرزش دست هام اصالبه  یب

 خودم نبود ،  اریاخت

از درد  یکه  آخ ختیآب  رو کف دست هام ر اطیاحت با

 وسوزش  گفتم  . 

 تر!   سیتر شد و چشم هام خ دیشد بغضم



و اون ها  ختیدست هام ر   یحوصله آب  رو  رو با

 روشست . 

 صورتم گرفت و گفت:   یآب  رو جلو یباق

 بخور .  -

اون  یاما حت رمیرو از دستش بگ  یخواست بطر یم دلم

 یجا یموقع توان نداشتم دست هام  رو مشت کنم چون حساب

 کرد .  یسوخت و درد م یزخم ها م

 کرد که  آب بخورم .  کمکم

 بعد حالم جا اومد که  گفت:   یکم

خش دار و  یبا صدا  ؟یبلند بش یتون یم ؟یبهتر  -

 گفتم :    یفیضع

 آ...آره .  -

 و گفت:   دیکش یقیعم نفس

 خب بلند شو .  -

 قرار زمزمه کردم:   یتوجه به حرفش ب یب

چا... چادرم... کو؟ کجاست؟  با تعجب نگاهم کرد و با  -

 حرص گفت:  

چشم هام لبالب   ؟یبه فکر چادرت تِتیوضع  نیا یتو -

 اشک شد و با بغض  گفتم :  

 .  اریچادرم و... ب -

 گفت:   یجد



به  ازیخونه ، زخم هات ن  میبر دیبلند شو ماه صنم... با -

 داره .  یضد عفون

 ...  یدولیبه چپ و راست تکون دادم، اشکم چک یتند سر تند

 !   کنمیکن... خواهش م دایچادرم  رو پ -

 اد زد:  د یخشم و کالفگ با

 چادرم چادرم... بس کن!   یه -

 یشدم، اشک هام تند تند سقوط م رهیچشم هاش خ یتو

 کردن... با درد لب زدم:  

از... از سرم افتاد ... ولش نکرد  دیچادرم  رو کش -

شدم  دهیمنم ... کش نیزم   یمنم ... منم  افتادم  رو دیوکش

 نیچادرم توه حس کردم... به مانم،یچا... چادرم... عفت و ا

 شد انگار... با کارش بهم ... 

  

 سر دادم!   هیگر یندادم و بلند نوا ادامه

 یو ناراحت نگاهمم جیو مبهوت...شوکه  و ناباور... گ مات

 کرد!  

 کرد .  یکه  داشتم  رو باور نم یحرف ها و حس انگار

به مو  یهاش تند شد و چشم هاش  رو بست، محکم چنگ نفس

گفت، از کنارم بلند شدو ازم  یزیلب چ ریهاش زد و ز

 فاصله گرفت . 

 ... رفت؟!  دشیند گهیتار از اشکم د یها چشم



 یدرد و حقارت داشت من وم دم،یانداختم و لب گز نییپا سر

 کشت!  

از  یشدم؟  آه یمرد خورد م  نیا یبار بود که  جلو نیچندم

 !  دمیسر درد و غم کش

 که  قلبم  رو سوزوند!   یآه

 سرم افتاد، هق هق هام بند اومد .    یرو  یزیکردم چ حس

سرم  رو لمس کردم وبعد    یرو  یزخم یهمون دست ها با

 ... 

 ...  یدستم مشتش کردم... دستم سوخت ول یتو  شوکه

که  پاره و  یبه چادرم نگاه کردم، چا در اقیذوق و اشت با

 سرم بود .    یشده بود اما، دوباره  رو یخاک

 ... بهم برگشته بود!  دوباره

 رو باال گرفتم و به کوروش نگاه کردم ...   نگاهم

 بهم داده بود!   خودش

 

 !  فیجون و ضع یزدم... هر چند ب یتشکر لبخند با

 برام ارزش داشت!   یلیخ کارش

به صورتش  یهش کل صورتم  رو رصد کرد، دست نگا

 شده، سرگردان بود .  بی... حس کردم حالش عجدیکش

 .  میبلند شو بر -



بلند شدم، زانوهام از دردو  یازش  گرفتم و به سخت نگاه

 تونستم راه برم .  یاما م دیلرز یضعف م

رو برداشت و به دستم داد، هم زمانکه     فمیرفت ک کوروش

 یوالکرس تیلب آ ریکردم ز یحرکت م نیبه سمت ماش

 بهتر بشه .    کمیخواندم تا حالم 

 م هام  رو بستم... کوروش همشدم و چش نیماش سوار

شد اما حرکت نکرد، انگار که  عجله نداشت چون  سوار

 .  میتا  خونه  نداشت یفاصله ا

 یهام  رو باز کردم و نگاهش کردم، اخم کرده بود وجد چشم

 نگا هم گفت:   دنیشده بود، با د رهیبهم خ

 سرت اومد؟   یچه بالئ -

 دهنم  رو قورت دادم و با خجالت   گفتم :   آب

 .   کنمیم فیخونه ؟ اون جا تعر  میشه بر یم -

 نگفتم ، شمرده شمرده گفت:   یزیکه  من  چ انگار

 سرت اومد؟   ،یچه، بالئ -

 یکردم، متفکر اخم فیرو براش  تعر  زیشدم و همه چ میتسل

  نیبگه ماش یزیکه  چ  نیتکون داد... بدون ا یکرد و سر

 ...  میرو روشن کرد حرکت کرد

  

چادِرپاره  دنیماهان  و توران با د  میدیبه  خونه  رس یوقت

 ام با وحشت به تکاپوافتادن ...  یپوره ام و سر و وضع خاک



ماهان  نگران صورت و دست هام  رو در برگرفت و  

 زخم هام با  بهت  گفت:   دنیباد

 ات ... شده؟ دست ه یخدا! صنم چ ای -

 ن به گونه اش چنگ زد و گفت:   تورا

 شده؟   یکوروش چ -

که   یفکر بود، با حرف یبه کوروش افتاد که  تو نگاهم

 کردن .  یسرم خال   یرو  خیماهان  زد، حس کردم آب 

نه؟ باالخره زهِرت  یبال  رو سرش آورد  نیتو ا -

 !  ؟یختیرور

باال رفته به  ماهان  نگاه کرد و  یبا ابروها کوروش

ز د... حس کردم دوباره همون  یا یبعدپوزخند عصب

 شد .  یشگیکوروش هم

 گفت:   یبیعج یخونسرد با

   ؟یزد یچه زر -

 بهت  زده لب زد:    توران

 ماهان ؟    -

 رفتم و ناراحت  گفتم :   جلو

 تو...   یِ چه حرف  نیماهان  ا  -

 داد زد:  پسم زد و دوباره  یعصب

که  ؟یکن یم تیفهمم خواهرم  رو اذ ینم یفکر کرد -

 ها؟   یکن یم رشیتحق



 کتریبه  ماهان  نزد زیآم ریو تحق یعصب د،یوش خند کور

 شد . 

 لب زد:   یماهان  با همون خونسرد  برعکس

کردم  ی... کم کم داشتم فکرمیچه عجب زبون باز کرد -

 .  یکرد یکه  خواهرت  رو آدم حساب نم یبخار یب یلیخ

 جوش آورد .  شتریحرف کوروش ب دنیماهان  با شن 

کنه  یکه  کار نیکوروش زد و قبل از ا ی قهیبه  یچنگ

 .  دیکوروش با سر به صورت  ماهان  کوب

اطراف  رو لرزاند،  همون جا  یمن  و توران فضا غیج

 زدم .  ادینشستم و اسم  ماهان   رو فر نیزم   یرو

 اوردویشد اما کم ن ریبود که  از دماغ  ماهان  سراز خون

 به شکم کوروش زد ...  یمشت محکم

 تونست،ینم یکرد اون ها  رو از هم جدا کنه ول یسع توران

با  دم،یکوب نیزم یکیام  رو به کف سرام یزخم یدست ها

 و ضجه داد زدم:   غیج

 دا... ولش کن...ماهان  نه ... بسه...  ماهان  تو  رو خ  -

 !  ییوا

 کدوم شون... چی... هدنیشن یمن و نم یصدا انگار

شدو  یم شتریخشمش ب هیانگار با گذشت هر ثان کوروش

 چشم هاش کور تر!  



 یزد، انگار که  داشت جون من وم یرحمانه مشت م یب

 گرفت . 

اومد و چشم هام از اشک پرو  یم ونیدر م یکیهام  نفس

 شد .  یم یخال

ماهان  بسه تو  رو خدا... کوروش خان ولش کن...   -

مبل نشست،انگار    یعقب عقب رفت و  رو هیتوران با گر

لب  هیتونست اون ها  رو مهار کنه،با گر یبود که  نم دهیفهم

 انداختم .  نییو سر پا دمیگز

 حالم بد بود... د،یکوب یام م نهیس ی وارهیمحکم به د قلبم

 بد!   یلیخ

 یم یو زشت شون مغز و روحم رومتالش کیرک یها فحش

 خواست کر بشم و نشنوم!   یکرد... دلم م

 !  نمیبشم و نب کور

 !  کاش

 ...  کاش

  

 از کتک زدن هم خسته شدن،  ماهان  یقیاز د قا بعد

ولو شد  نیزم   یرو  یو با سر و صورت زخم خسته

 وکوروش ... 

 ،ینبرد و زخم خوردهول یبود! خسته  یببر زخم کی هیشب

 انگار باز هم جون داشت!  



 آورد .. .   ینم کم

داد و  به  هیتک واریروح به د یزده و ب خی یچشم ها با

شد... هر چهار نفرمون برعکس لحظات قبل  رهیتوران خ

 ...  میساکت بود

 سکوت تلخ و زننده!   کی

 دوباره به دمیترس یرو از روش برداشتم، م  نگاهم

و کبودش قلبم رو به  یصورت زخم دنینگاه کنم... د  ماهان 

 آورد .  یدرد م

 رفت و   یضعف م بدنم

بود که  امروز نازل شد؟  چرا  یبتیروز چه مص  نیا ایخدا

 همه بال سرم اومد؟    نیامروز ا

که سکوت  رو  یکس نیبغض به همه مون نگاه کردم... اول با

 شکست... من  بودم!  

ماهان  ازت... ازت انتظار نداشتم... چرا زود قضاوت   -

 به من  ... به من  کمک کرد اما تو ...  انیپارس یآقا ؟یکرد

 ندادم و نگاه دلخورم  رو سمتش حواله کردم .  ادامه

بار به کوروش   نیو چشم هاش  رو بست، ا دیکش یبلند آه

 نگاه کردم . 

پشت سرش  واریه دبسته بود و آروم آروم سرش  رو ب چشم

   یچپِش تا رو   یهم از خط ابرو ی... خون کمدیکوب یم

 اومده بود .  نییگونه اش پا



ماهان    دی... نبادیاز شما هم توقع نداشتم آقا کوروش نبا -

 .  دیزد یرو م

نشون  یزنه اما، عکس و ا لعمل یکردم االن پوزخند م فکر

 نداد . 

رونداشتم،  نیو سنگ بیاون جو عج یطاقت موندن تو گهید

 با هزار زور و زحمت بلند شدم . 

 ! ... امیکردم تا از پا درن یدعا دعا م یرفت ول یم جیگ سرم

به سمت پله ها حرکت کردم اما  دهیو کش نیسنگ یقدم ها با

 ... 

 ماه صنم!   -

توجه بهش ادامه  یزدم و ب یماهان  صدام زد... پوزخند تلخ 

 دادم . 

وآوار  ختمیفرو ر یبستن در اتاق دوباره مثل کاخ خراب با

 شدم!  

 کردم... ناله کردم!   هیگر

 خاطر تمام درد هام ...  به

حس کردم و قراربود  بیکه  اون روز عج یخاطر درد به

 حضورش برام پر رنگ تر بشه . 

 

باند  رو د ور دست هام چرخاند،از  متیبا دقت و مال توران

 نگران گفت:    که دمیدرد لب گز



 کنه؟  آروم  گفتم :   یدرد م یلیخ -

 نه به شدت قبل .  -

 اره،یام فشارن دهیخراش یحواسش بود به کف دست ها تمام

 لب گفت:   ریز

 دمیکش یسرت اومد؟  آه یچه بالئ یبگ یخوا یهنوز نم -

 و زمزمه کردم:  

افتم دلم پر ازخون  یکه  م ادشیبگم توران جون!  یچ -

 .  شیچند ساعت پ ی.. مخصوصا با ماجرا..شهیم

 تاسف تکون داد و گفت:     یاز  رو یسر

  یرو  یدگیبگم به خدا هوف!... خراش یدونم چ ینم -

 دیبه نظرم با ِق،یهاشون عم یاما بعض ستین ادیدست هات ز

 دکتر .  یبر

 زدم و  گفتم :   یرمق یب لبخند

 شه .  یخودش خوب م ستین ازین -

 گفت:   یناراحت با

 ینقاش یتون یمدت نم کیوضع دست هات تا   نیبا ا -

 .  یو تابلو ها  رو کامل کن یبکش

 زدم!   یتلخ پوزخند

ها  ی... آقا کوروش نذارن من  اون نقاشگهیفکر کنم د -

 رو بکشم . 

 تعجب نگاهم کرد و گفت:   با



 یلیماه صنم؟ کوروش از هنِر تو خ یِ چه حرف  نیا -

 خوشش اومد!  

 خراب شد .  یاما با کا ر  ماهان  همه چ -

بند از پانسمان کردن دست  د،یکش یبار سکوت کرد و آه  نیا

 تخت بلند شد .    یهام از  رو

تشکر کردم که  با محبت روم لبخند زد و از اتاق   ازش

شده ام نگاه کردم  یچیباندپ یرفت، با غم به دست ها  رونیب

 . 

 !  دیلرز یافتادم تنم م یاون موتور سوار ها که  م ادی

 لب زمزمه کردم:   ریز

 خودت  حافظم باش!   ایخدا -

باز شدن در اتاقم سرم  رو باال گرفتم...  ماهان  داخل  با

 اومد . 

اش دلم  یچشمش که  کبود شده بود و لب زخم ریز دنید با

 به درد اومد!  

دونم به حال  ماهان غصه  یرو از روش برداشتم، نم  نگاهم

 به کوروش حق بدم؟   ایبخورم 

بغض گلوم روقورت  یحرف اومد کنارم نشست، به سخت یب

 دادم ...  یم

 صدام زد:   یلحن گرفته ا با

 ماه صنم؟!   -



 واراتاقمینشون ندادم... همچنان با لجاجت به د یالعمل عکس

 شده بودم .  رهیخ

   یاز  رو یدست هام نشست، کم   یهاش  رو دست

 گفت:   یخش دار یبانداون ها  رو نوازش  کرد و با صدا

 تلخ شدم!   اریاخت ی... بال  رو سر ت آورده؟  ب نیا یک -

 از درد و بغض شدم!   پر

 برات مهمه؟   -

 بار نگاهش کردم اما ...   نیا

 !  دیلرز دلم

 رنگش ...  یعسل یها چشم

 از اشک شده بود!   پر

 شد!   فیخفه و ضع صدام

 ...  ایبه خاطر بغض  دیشا

 !  ینفس یب

 ما...هان؟   -

تاشکستنش   دیشد... نگاه ازم د زد سیزد و مژه هاش خ پلک

 !  نمیرو نب

 دل خواهر!   زیعز

که  دمیکردم نفهم یلحظه  قاط  هیمن و ببخش صنم...  -

دونم کوروش باهات خوب  یکار کردم، من ... من  م یچ



لحظه ...   هیکنه  یم رتیتحق وقت ها یو بعض ستین

 فکرکردم که  ... 

 گفتم :    یلرزون یوسط حرفش و با صدا دمیپر

 ... بهش فکر نکن . دمیبسه  ماهان  فهم -

 لب زد:   یخش دار یو با صدا دیام  رو بوس قهیشق کنار

 من و ببخش!   -

 و زمزمه کردم:   دیچک اشکم

 که  ببخشمت!   ینکرد یکار -

 ! ... دیشونه ام  رو بوس   یرو 

 .   کنمیم دایبال  رو سرت آورده  رو پ  نیکه  ا یاون -

موهاش  رو نوازش  کردم، آروم گفتم    یزدم و  رو یلبخند

  : 

 تصادف بود  ماهان .  کیبود... فقط  یدونم کار ک ینم -

 یکردنم دامن م هیچشم هاش به گر ینگاه کرد... سرخ بهم

 اوقات مون  رو تلخ کنم .   نیاز ا شتریتم بخواس یزد اما، نم

 زور لب زد:   به

 کوروش...  -

 زدم و  گفتم :   یجون یرمق و ب یب لبخند

 کمکم کرد .  -

 تکون داد ...  یو سر دیکش یآه

 شده .  دهیکه  بلند شد حس کردم شونه هاش خم یوقت



 بر من !   یوا

 !  دنیاز درد کش امان

... چند باره اون روز بغضم حرف از اتاق خارج شد یب

 شکست!  

 ...  شکست

 ...  شکست

 ...  شکست

 غروِر  ماهان !   مثل

 دل توران ...  مثل

 ...  مثل

 و خشم کوروش!   صبر

  

  

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

  

  

کرده بودم  یچادرم مخف ریشده ام  رو ز یچیباند پ یها دست

 بود .  دهیفا یاما تالشم ب

که   اشکان خواسته  ییدانشگاه شدم همون جا نگیپارک وارد

 بود... 



 یاز چند روز باهام تماس گرفت اما اون هم با چه وضع بعد

 بماند . 

 !  دیجوش یو سرکه  م ریمثل س دلم

 گفت .  یشده... دلم بهم م یزیچ کیدونستم  یم

  

 !  یماه -

  

 زد!   خشکم

 و ...  دمیچرخ عیبود ... سر خودش

 هم شوک!   باز

 !   کنمیبغض نم گهیبار د  نیهم بغض؟!... نه ا باز

 اشک و شکستن... به خدا که  بسه!   یهر چ بسه

 :  دمیرفتم و نال جلو

 اشکان !  صو... صورتت!    -

 ینگاهم م یجور  نیکرد... چرا ا ینگاهم م رهیخ رهیخ

 کنه؟!  

 زشیبار عز نیآخر  یکه  انگار قراره  برا یکس مثل

 ...  نهیروبب

 اشکان !    ییوا

چشمش وگونه هاش  ی... پادیاش  رو گز یلب زخم ی گوشه

 بود .  یلیرد مشت و س



 دلم!   آخ

 ... حاللم کن!  یمن و... من و ببخش! ببخشم ماه یماه -

که  بفهمم چادرم   نیقلبم گذاشتم بدون ا   یرو  دست

 کناررفته و دست هام مشخص شده!  

 نیچشم هاش چ یافتاد گوشه  هاش که  به دست هام چشم

 کرد!   یفیخورد و چونه اش لرزش خف

  دکهیچشم راستش چک یاز گوشه  یاشک امیبه خودم ب تا

 نفسم رفت!  

 ! خاک تو سر من ... لعنت به من !  یغلط کردم ماه -

 :  دمیکه  نال دیدست به سرش کوب با

نکن  اشکان ... تمومش کن! چت شده؟  همون جا جلوم  -

 زانو زد ... 

 رتیهمه شوک وح  نیطاقت نگاه کردن نداشتم، از ا گهید

 بود که  از حال برم!   کینزد

 گفت:   یبغض مردونه ا با

منه  ریبال سرت اومد... تقص  نیمنه که ... ا ریتقص -

 کثافت!... منه احمق . 

 حال  اشکان  سختتر!   دنیود و ددادن بغضم سخت ب قورت

اشکان ؟ بلند   یچ یعنیکارا   نیا ه؟یمنظور ت چ  -

 .  نهیبب یشوممکنه کس

 بشم .  رهیتونستم به چشم هاش خ یزانو زدم... حاال م جلوش



 بود!   دهیشرمنده  بود... عاشق و ترس نگاهش

دونن که نقطه  یبال رو... سرت آوردن م  نیخانواده ام ا -

تار موت کم بشه...  کیدونن که  اگه  یم ییمن  توضعفه 

 .  رمیم یم

 درد چشم بستم!   با

اونها درد  یعنیرحم شدن؟   یقدر ب  نیبنده هات ا ایخدا

   نن؟یب یاشکان   رو نم  دنیکش

 یطاقت نم ؟یچطور یخوان ازت بگذرم ول یاونا ازم م -

 !  رمیم ی... مارمی

 زور  گفتم :   به

... بلند شو نمتیبب  یجور  نیا ارمی یمنم  طاقت نم -

 اشکان  . 

 تکون داد ...  نیبه طرف یسر

 شکسته شده بود!   چقدر

تونم کار کنم... فقط تو  ینم گهیخوام استعفاء بدم... د یم -

 خوام که ...  یرو... م

 بهت  لب زدم:    با

 استعفاء؟  -

 !  دیکش یبست و آه چشم

 هاش ... خاطراتم با تمام

 ... همه از ذهنم گذشت . شیعال سیزدن و تد ر حرف



 سر  اشکان  اومده بود؟!   یبالئ چه

  

 گفتم :    یلحن محکم یحال نزار ول با

... حِس من و یکار و کن  نیا دینه  اشکان  تو نبا -

 به کارت نداره .  یتوربط

 هاش سرخ بود ...  چشم

 از خون!   ییایدر مثل

 ...  یاون روز  ماهان  و حت یتر از چشم ها سرخ

 تر از خودم!   شکسته

 .  یخوام برم ماه ی... میم -

مرد امروزقصد   نینگاهش کردم!... انگار ا ریو متح جیگ

 داشت من و خودش  رو دق بده!  

 زور لب زدم:   به

 کجا؟   -

 دهنش  رو سخت قورت داد و سردرگم نگاهم کرد وگفت:   آب

چند روز نباشم... برم تا خانواده ام سرعقل  هیم خوا یم -

 خواسته ام بشن .  می... نباشم ... که  تسلانیب

 ...  دمیبستم و نفس کش چشم

 و پر از درد!   سخت

   دم؟یشن یداشتم م یچ



 نیبود و کنار گذاشته بود...ا دهیاشکان  عقلش  رو بوس 

 !  ؟یشگیهمون استاد مغرور و محکم هم

من ؟!   ؟یخواد بره؟  پس من  چ یم ست،ین ... اصالستین

 ... 

 بغض حرف زدم، باالخره بغض شکستم داد .  با

 اشکان ؟    یپس من  چ -

درمقابل  گهیمرد د  نیچشم هاش لبالب اشک شد...ا دوباره

 ...  ینداشت ول یمن  غرور

 دلم جا باز کرده بود!   یتو بیعج

  نیرم اما بدون توا ی! من  میماه یفیتو ح ،یباش دیتو با -

 کنن .  یبهت  شک نم  یطور

 انداختم ...  نییهق هق سرم  رو پا با

 !  دیچک یم نیزم   یهام مثل قطرات بارون  رو اشک

 که  تازه شروع شده .  یمثل بارون قایدق

 دوس... دوست دارم ماه صنم!   -

 !  دیلرز یم صداش

وزه... دلم تا چندر یِ شگیهم یخداحافظ کی هیشب شتریب  نیا

 !  میکرد یم هیبه درد اومده بود هر دومون گر

 غرور و ...  بدون

 !  دیام

  



  

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

  

  

داشتم،حرف  یها قدم بر م ابونیخ یهدف  تو یجون و ب یب

 خورد .  یسرم چرخ م یاشکان  تو  یها

  

 گردم "  ی... من  برمیمنتظر م بمون ماه -" 

  

 مونم  اشکان ، هر چقدر طول بکشه... یت م منتظر

 مونم!   یت م منتظر

  

 عاشقتم "  -" 

  

 نبودن!   یکیمنم  بگم اما، زبون و دلم  تونستمیم یکاشک

 !  دیکش یافتادم دلم براش  پرم یها ش م هیاشکان  و گر  ادی

  

بازم قهر  یاینکنه ن  دی"دوباره فکر کردم به تو دلم پر کش

 ادتهی  یکوچه رد بش  نیه منتظر م از اما هی  یبچه ش یکن

 "  یبمون نرو اگه مردش یگفت

  



که  یدرد ادیشدم،  رهیشده ام خ یچیباند پ یدست ها به

 اشکان !    یها هیگر ادیافتادم...  دمیکش

 قو ل و قرار هام با خودش ...  ادی

  

  یدون یتو که   م  یمشکلمو حل کن یاین ادی" تو دلت م

حالمو  یایخبر ب یب شهیم  یبهتر از تو ن   یشکیواسم ه

 " شهیم  یعوض کن

  

 شدم...   رهیسرم خ یباال یِ زمستون یآسمون ابر به

 خودت  مراقب  اشکان  باش!   ایخدا

  

تو رو خب دل آدم  یتو خودت  گل ادی"گل به چه کارم م

   خوادیم

 ادمی  کهیتو  رو دوست دارم از وقت ادیکم م نیرو زم  هتیشب

   ادیم

  کترهیاز من  به تونزد ایتو دن یآخه ک گذرهیتو سخت م بدون

 شترهیب یعشقم به تو ه یبد بش میعشق عطره مگه بپره هرچ

 " 

از فکر خارج شدم، رد اشک هام  رو  میگوش یصدا با

 جواب دادم ...  میچادرم پاک کردم و به گوش یباگوشه 

 بود .  لدای



به اطرافم   ؟یومدیتو؟ چرا دانشگاه ن ییالو صنم کجا -

 از دانشگاه دور شده بودم .  یلینگاه کردم... خ

با  ماهان  رو  میقبل یخونه   ریمس قایبرام آشنا بود، دق ریمس

 رفته بودم . 

 جا اومدم؟   نیا چرا

 الو صنم ؟   -

 گفتم :    یگرفته ا یصدا با

 .  امیحالم خوب نبود... نتونستم ب لدای -

 گفت:   ینگران با

 چرا؟   -

 بگم .  یزیخواستم درمورد  اشکان  چ یکردم... نم سکوت

 فکر... فکر کنم سرما خوردم .  -

 مکث گفت:   یاز کم بعد

 .  یزیچ هیصنم  ی!... راستیخوب بش دوارمیآهان ام -

خواست اون خونه    یبه قدم هام ادامه د ادم... دلم م اریاخت یب

 .   نمیرو  بب

 گذشته ام تنگ شده بود!    یبرا  دلم

 رو هم دادم:    لدایزمان جواب  هم

 جانم!   -

 گفت:   یمهربون با



کنم؟   دایبگردم برات پ یگرد یدنبال کار م یگفت ادتهی -

 ام شده بودم ...  یقبل یخونه    کینزد

دونم چرا قلبم تند زد . نفس  یکوچه فاصله داشتم، نم کی فقط

 ب دادم:  و جوا دمیکش یقیعم

 ... خب؟  با ذوق گفت:  ادمهیآره  -

دونم آسون ازش  یکردم که  م دایکار خوب برات پ هی -

 ...  یگذر ینم

 زد و من  داشتم وارد کوچه یداشت حرف م لدای

با  نیواقعا اون ماش ایدونم من  حواسم نبود  یشدم، نم یم

اومد و  رو به روم   رونیسرعت از داخل کوچه ب

 قرارگرفت . 

 لحظه  خشکم زد و نفسم رفت ...   کی

ازذهنم  هیصدم ثان کیبهم بزنه مثل  نیکه  اون ماش  نیا فکر

از دستم  ینشون بدم،گوش یگذشت اما، نتونستم عکس العمل

 افتاد .... 

  

  

  

 ""کوروش "" 

  

  



  

 نیاول یبرا  یساختمان انداختم... هنوز وقت یبه نما ینگاه

 ره .  ینم ادمیجا اومدم از  نیبار به ا

 خونه  ماله منه... از اموال منه!     نیا حاال

 !  انی... کوروش پارس من

به  یداراب یلبم شکل گرفت و با صدا   یرو  یمغرور لبخند

 خودم اومدم:  

   یرو هیخونه  تموم شده...نظرتون چ  یمهندس کار داخل -

   م؟یهم کار کن  رونیب ینما

خونه  مثل داخلش    رونیتونست ب ینبود... م یبد شنهادیپ

از  یادگاری کیخواست  یبشه اما، دلم م دیو جد کیش

 ام داشته باشم .  یروزیپ

 تکون دادم و  گفتم :   یسر

 خوبه!   نینه هم -

رو به چشم هام زدم و   نکمینگفت، ع یزیچ یکرد ول تعجب

 حرکت کردم .  نمیبه سمت ماش

ام  گهیفرمون  رو نگه داشته بودم و با دست د کدستی با

 سحر  رو گرفتم .  یام شماره  یباگوش

 با جواب داد:   عیاز دو بوق سر بعد

 بله؟   -

 بدون مقدمه  گفتم :   عیسر



   ؟ییکجا -

 و با همون لحن قبل گفت:   دیخند

زدم  یپوزخند  ان؟یدلت برام تنگ شده جناب پارس هیچ -

 غول حرف زدن شد . ... دوباره مش

شدم  یداشتم از کوچه خارج م دم،یکش یکالفه ا پوف

 یسبز شد که   برا نمیماش یجلو یاماهمون  لحظه  شخص

 نشون بدم .  ینتونستم عکس العمل هیچند ثان

  

   یپام  رو  رو عیسر گه،یم یسحر چ دمینفهم گهید

 یها کیاز الست یمانند غیج یترمزفشار دادم که  صدا

 بلند شد .  نیماش

خودم  رو به دست  یتا خونسرد دمیکش قیتا نفس عم چند

 .  ارمیب

تر به خودم اومده بودم و ترمز نکرده بودم  معلوم  رید اگر

 اومد ...  یم شیپ ینبود چه اتفاق

 یشدم، اون شخص همون طو ر ادهیپ نیحرص از ماش با

که  به صورتش نگاه کنم داد   نیخشکش زده بود، بدون ا

 زدم:  

وسط کوچه  هویخانوم؟ چرا خودت   رو  یمگه کور -

 که  ...   ینیب ینم ؟یکن یپرت م

 بهم نگاه کرد حرفم  رو خوردم و شوکه  شدم ...  یوقت



 بهت  بود .   یهم بدتر از من  هنوز تو اون

سرخش کردم و با  یو چشم ها دهیبه صورت رنگ پر ینگاه

 :  دمیاخم غر

   ؟یکن یکار م یجا چ نیتو... ا -

 یبود که ب جیو گ دهیاومده ترس شیهنوز از اتفاق پ انگار

 هدف لب زد:  

 من ... من ...خب ...  -

 وسط حرفش و  گفتم :   دمیپر

داشت چه  یدون یبشنوم... اصال م یزیخوام چ یبسه نم -

 ی؟نمیقدر پر دسترس  نیاافتاد؟ دختر تو چرا  یم یاتفاق

اون ازتصادفِت  ؟یمثل آدم رد بش ابونیا ز کوچه و خ یتون

 یدار یهم از االن... اگر قصدخودکش  نیخونه  ا  کینزد

 من  وسط نکش .  یپا

و به سمت  دمیتوجه بهش چرخ یغم نگاهم کرد که  ب با

 رفتم اما، دوباره مکث کردم.  نیماش

 یدوباره به صورتش نگاه کردم... غم وغصه تو یچشم ریز

 کرد!   یم دادیچهره اش ب

در حضورم سکوت کنه،  یطور  نیبه حال سابقه نداشت ا تا

زد اما  یشد با نگاهش باهام حرفم یاگر ساکت هم م یحت

 االن ... 



 گهیاز خون غوطه ور شده بود، انگارد ییایدر یتو نگاهش

 نداشت!   یجون

 م :  گفت  اریاخت یب

خونه  هوا داره   میبر دیسوار شو... با ؟یستادیچرا ا -

 .  شهیم کیتار

 عیشدم،سر نیحرف سمت ماش ینگاهم کرد و بعد ب یکم

 شدم .  یکنار یصندل   یرو  میگوش یسوار شدم که  متوجه 

تماس هنوز برقراره،دوباره  دمیرو برداشتم که  د  یگوش

 سحر اومد .  یصدا

 یشده؟ الو؟  ب یچ ید یالو کوروش؟ چرا جواب نم -

 رو به گوشم چسبوندم و  گفتم :    یحوصله گوش

 نشده .  یزیبگو سحر... چ -

، همون موقع ماه صنم سوار شد، د رو  دیکش یراحت نفس

 زدم .  یفیبست که  لبخند ضع

که  االن  ادِش یقبل  رو  یجلو سوار شد حتما دعوا  خوبه

 . جلو سوار شده 

 سحر حواسم جمع شد .  یصدا با

 !  نمت؟یامشب بب -

 رهیکردم و دوباره به ماه صنم نگاه کردم ... نگاهش خ مکث

 پانسمان شده اش بود .  یبه دست ها



خودش  یتو یجور کینبود...  ایدن  نیا یاصال تو انگار

  نیکوچه و ا نیا یاز من  سوال نکرد چرا تو یبود که  حت

 کرد .  یم یکه  قبال توش زندگ یا یمیدمحله بودم، محله ق

 به سحر  گفتم :   یسرد یصدا با

 .  رمیگ ینه امشب نه... بعداً باهات تماس م -

 رو قطع کردم .   یاز جانبش نموندم و گوش یحرف  منتظر

حرکت کردم،برام  یبار بر خالف قبل با سرعت کمتر  نیا

 دیکرد، اون حتمااالن با یکار م یجا چ نیبود که  ا بیعج

 خونه  ...   ایدانشگاه باشه 

 نداشت .  یهم که  بود به من  ربط یزیهر حال هر چ به

دوباره نگاهش کردم،مشخص بود  نشیف نیف یصدا دنیشن با

 کنه .  یم هیکه  داره گر

 کردم و سرد  گفتم :   یاخم یعصب

ون اومد عکس العمل نش ادتیتازه باال اومده  ندوِزتیو -

من  که   بهت  نزدم پس  ؟یکن یم هیگر یکه  دار یبد

   ه؟یدردت چ

که  بهم نگاه کنه   نیاشک هاش  رو پاک کرد، بدون ا عیسر

 گفت:   یگرفته ا یبا صدا

 .  یِ ا گهید زِ یمسئله چ دیدون ینم یزیشما چ -

 حرف زدنش متنفر بودم،چرا؟!   یزدم... از کتاب یپوزخند

 .  یِ البد مسئله عشق و عاشق -



 بود؟!   یجدا عشق و عاشق د،ینگفت... ابروهام باال پر یزیچ

 !... عشق؟!  هه

 است ...  مسخره

 لبم باال رفته بود  گفتم :   یکه  گوشه  یطور همون

از  دیپس با زونِ یدختر من  امروز حالم م  نیبب -

ت کردن ها هیو با گر یرفتارخوب من  خدا  رو شکر کن

   ؟ی... اوکیزیاعصاب من و به هم نر

 و قرمزش شدم .  یعسل یچشم ها خینگاهم کرد... م باالخره

 ...  یخواهر و برادر چشم عسل  نیبه ا لعنت

 حرص زمزمه کرد:   با

 زیچ نیشم، شما که  ا یم ادهیجا پ نیاگر مزاحمم پس هم -

شما   یبرا یتیکردن من  اهم ادهیپس پ ستیها براتون مهم ن

 نداره . 

 نیافته مثل سابق،ا ی!... کم کم داره زبونش راه مخوبه

 کنم .  تشیتونم اذ یمنم  راحت تر م یجور

 از غرور باال دادم و  گفتم :   یسر

 یاما اون قدر جنتلمن  هستم که  وقت یمزاحم که  هست -

اش  ادهیشد تا به مقصد نرسوندمش پ نمیسوار ماش یخانوم

 نکنم . 

 سرخ شده اشافتاد .  ید اما نگاه من  به گونه هاکر یاخم

 ؟   خجالت



 !  واقعا؟

 وجود سحر مرده بود .  یسحر افتادم... خجالت  تو ادی

 نگفتم  .  یزیچ گهیو د دمیاز تاسف کش یپوف

  

  

  

 ""ماه صنم "" 

  

  

  

 نگفت .  یزیچ گهیکرد... خوب شد که  د سکوت

 یدونم ک یشکست، نم یمن و م شتریمرد ب  نیا یف ها حر

 قراره از آزار دادن من  خسته بشه . 

  نیافته ا یکه  برام م یدونم چرا هر جا هستم و هر اتفاق ینم

 مرد هم حضور داره . 

 اشکان !    آخ

 شتریافتم ب یها و حرف هات م هیگر ادیوقت که   هر

اتاقم  یشم، دوست دارم زود تر برم  خونه  و تو یجون م یب

 کنم اما نه!   هیگر ریدل س کی

به  یشتریب یها یباشم!... اگر قراره سخت فیضع دینبا

 باشم .  یقو دیبا ادیسراغم ب



  

  

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

  

 یداخل  خونه  سرد یخونه  شدم، با برخورد گرما  وارد

 رفت اما، شک ندارم صورتم قرمزشده .   نیگونه هام از ب

دونست  یوروش رومکه  ساعت اومدن ک شهیمثل هم توران

من  هم گل ازگلش شکفت و  دنیبه استقبالش اومد با د

 .  دیصورتم  رو بوس

 .  یسالم ماه صنم جان! خسته نباش -

 کردم لبخند بزنم نشد... نشدها!   یچقدر که  سع هر

 سالم توران جون... ممنونم!   -

داشت به  یلبخند به سمت کوروش رفت... سر درد بد با

 افتاد .  یجونم م

 کردم و به سمت پله ها رفتم ...  یاخم

 صنم؟   -

چشمش بنفش شده  یو به  ماهان  نگاه کردم... کبود ستادمیا

 بود . 

 خدا بهم صبر بده!   ییوا

 حالت خوبه؟   -



 یتونم ازش  مخف یدونم که  نم ینگران بود ... م صداش

 کنم . 

 اوهوم... خوبم .  -

 بشنوه لب زد:   یخواست کس یکه  انگار نم یآروم یصد ا با

 نگاهش کردم ...  رهیخ  ؟یکرد هیگر -

 خواستم از چشم هام حالم  رو بفهمه .  یم

 فهمه که   رو به مردنم؟!   یم یعنی

 کنه؟   یم درک

  

 نگران تر شد ...  نگاهش

 باال؟   میبر -

تکون دادم... دستش  رو پشت کمرم گذاشت و هردو به  یسر

 .  میپله ها حرکت کرد سمت

 و گفت:   دیبغلش کش یمن و تو میاتاق که  شد وارد

 .  ینگرانم کرد یلیشده صنم... خ یبگو که  چ -

 اش گذاشتم و  گفتم :   نهیس   ی... سرم  رو  رودمیکش یآه

 متاسفم!   -

 گفت:   متعجب

 شده؟   یچ یبگ شهیم -

 یپناه یهام سوخت، چشم هام  رو بستم... مثل بچه ب چشم

 ماهان  فشار دادم و  گفتم :    ی نهیخودم  رو به س



   ؟یشناس یماهان  چقدر...  اشکان   رو م  -

   ؟یچ -

 هام  رو گرفت و خواست من و از خودش دور کنم .  شونه

 ... دوباره  گفتم :  دمیتر بهش چسب سفت

 گفت:   یبعص یکم  ؟یباورش دار -

 کرده؟   یاشکان  کار  ؟یچ یعنی -

 من  باورش دارم ها .  -

 لب زد:   کالفه

کار کرده؟  چشم باز کردم....  یصنم!  اشکان  چ ییوا -

 سوخت!   یچشم هام م

 یبه مواد مذاب شده بودن که  من وم لیهام تبد اشک

 سوزوندن؟  

 اشکان .... رفت  ماهان  .   -

   ؟یچ -

 ...  دیدادش شونه هام پر یصدا با

 بار من و با قدرت از خودش دور کرد، اخم کرده بود .   نیا

زندان  یتو یخالفکار ها هیشب یاخم و اون صورت زخم با

 شده بود . 

 من ؟!   یکو اون داداش مهربون و فرشته  پس



هان؟ مگه قرار  یراحت  نیترکت کرد؟ رفت؟ به ا -

دهنش    یبا بغض دستم  رو  رو ؟یخواستگار ادینبودب

 :  دمیگذاشتم و نال

نگو داداش تو  رو خدا! بهش فحش نده.... دوباره  -

 قضاوت نکن...  اشکان  رفت چو ن....چون ... 

 رفت و منتظر  نگاهم کرد .   نیاز ب اخمش

 و ادامه دادم:   دمیخند تلخ

نبودن...  اشکان  رفت تا با نبودش  یخانواده اش راض -

  نیتراض کنه اونا  رو تحت فشار قرار بده تا قبول به ااع

 وصلت کنن . 

 ... زل زل نگاهمکرد . دیهاش از حالت انقباض خواب شونه

داداش  -نشد اما، من  ادامه دادم:   رمیاز نگاهش دستگ یزیچ

 کن! باهاشون حرف بزن... یانیتو پادرم

 زد:  حالت لب  یسرد و ب  ؟یاشکان   رو برگردون  یتون یم

 نه .  -

 حرکت لب هاش نگاه کردم ...  به

 گفت؟   یچ

به موهاش زد و  ی... چنگدیو نگاه ازم دزد دیکش یقیعم نفس

 .  دیکش یپوف کشدار

 ادامه داد:   یگرفته ا یصدا با



... عمرا بذارم خواهرم یبود ول یاشکان  مرد خوب  -

 خوانش .  یبشه که  نم یوارد خانواده ا

 بهت  زده لب زدم:   

 ما...هان؟   -

 قرار گفت:   یو ب یعصب

کرد که  رفت... تو هم  اشکان   یاشکان  خوب کار  -

بار با ننه باباش هم   نیرو فراموش کن چون اگر ا ینام

 .  رهیسر بگ یذارم وصلت ینم  ادمنیب

 !  دیچک اشکم

 :  دمیگونه نال التماس

 داداش!   -

 و از اتاق خارج شد .  تکون داد یتاسف سر با

 کرد!   دینا ام شیاز پ شیماهان  من و ب  یها حرف

 دونستم!   یکار کنم...  نم یدونستم چ ینم گهید واقعا

که  به   نیآوردم، بدون ا  رونیب  فمیام  رو از ک یگوش

 داشته باشم .  یشکسته اش د قت یصفحه 

 اشکان   رو گرفتم ...   ی شماره

 کشت!   یبغض خفه کننده من و م  نیداشت ا یبرنم اگر

 اشکان ... بردار!    بردار

 ها!   ادی... زدیطول کش یادیمن  ز انتظار

 ...  برنداشت



 .  دمیکش یقیبستم و نفس عم چشم

 به دادم برس!   ایخدا

  

  

  

  *********** 

  

  

  

 ریز یشده بود ، حتما گود رهیبه چشم هام خ یکنجکاو با

 کرد .  یتوجه م جلب یادیچشم هام ز

که   نیا  یبرا  د،یپرس یازم نم یزیممنون بودم که  چ لدای از

 حواسش  رو پرت کنم  گفتم :  

 بود؟   یچ یکه  گفت یاون کار -

 گفت:   طنتیو با ش دیحرف خند  نیا دنیشن با

 شه .  یاگر بگم باورت نم -

 گفت:   جانینگفتم  که  با ه یزیزدم و چ یرمق یب لبخند

  نیزدم که ب یداشتم با زن داداشم حرف م شیچند وقت پ -

  یپرستار  برا هیاش دنبال  یمیحرف هاش گفت دوست صم

گرده که  از صبح تا غروب مراقبش باشه...  یبچه اش م

 نازه .  یلیخ دمیساله است عکسش  رو د کیپسر  هیبچه اش 



 گفتم :    یکنجکاو با

 خب؟   -

ز صبح تا غروب مراقب اون ا یتون یم یتو اگر بخوا -

تازه هر روزهم  یر یشب هم  خونه  تون م میو تا یبچه باش

سر کار  یخاص یروزا هیفکر نکنم باشه... چون مادر بچه 

   ه؟یره... نظرت چ یم

فرار کردن   یبرا  یفکر کردم، به نظرم فرصت خوب یکم

 از دغدغه هام بود . 

 گفتم :    آروم

 ندارم .  یمشکل -

 به چشم هاش افتاد ...  نگاهم

 باال انداختم و  گفتم :   ییبود، ابرو طنتیاز ش پر

 با ذوق گفت:    لدا؟ی هیچ -

 .  هیپدر اون بچه ک یاگر بدون ییوا -

 تعجب  گفتم :   با

   ه؟یمگه ک -

 گفت:   یآروم تر یصدا با

اما بهتره  ش،یمعروفه... فکر کنم بشناس یخواننده  هی -

 .  یآشنا بشخودت  باهاشون 

 گفتم :    یشتریتعجب ب با



چپ چپ نگاهم   ؟یکن یم یباهام شوخ یخواننده ؟ دار -

 کرد و گفت:  

مادر بچه دخترعمه و  گهیبهم؟ زن داداشم م یشک دار -

گردن منم  تو   یدختر مطمئنم هیهاِش دنبال  یدوسِت بچگ

و  گفتم  دمیمتفکر لب گز  ؟یِ کجا شوخ  نیکردم ا یرو معرف

 :  

و  دیخند زیر  ه؟یدونم وهللا... حاال اسم خواننده چ ینم -

 گفت:   یبعد از مکث

 .  ایآرشام آر -

 اداهلیشناختمش اما ز یلب اسمش  رو تکرار کردم... م ریز

 آهنگ نبودم که  بخوام آهنگ هاش  رو دنبال کنم . 

  

 از فکر خارج شدم .  لدای یصدا با

 خب نظرت؟   -

 دم،یکش یقیکردم و نفس عم سیهام  رو با نوک زبونم خ لب

 گفتم :    یآروم یمک ث با صدا یبعد از کم

 ندارم... قبوله .  یمشکل -

 گفت:   خوشحال

صبر کن تا خبرش  رو  بهت  بدم...  یپس کم -

خوان که    یکنم ازم م یتو  رو بهشون معرف یاحتماالوقت

   ؟یبهت زنگ بزنم اوک



 حرفش تکون دادم ...  دییبه تا یسر

  

  

  

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

  

  

 ""کوروش "" 

  

  

 وگفت:   دیترس دنمیخانم از آشپز خونه  خارج شد و با د زهرا

  انیبه توران خانم زنگ بزنم ب د؟یخاک به سرم آقا! خوب -

 خونه ؟  

من و از درون  یزیچ کیخنده ام بلند تر شد اما...  یصدا

 سوزوند!   یم

به خاطر  یهر از گاه یاشاره ام  رو باال گرفتم ول انگشت

 تونستم خوب بهش اشاره کنم .  یتلوتلو خوردنم نم

مادرم االن با... با اون شوهر... اون پسر بزمجه  -

 ... عشق و حال ...  رونیخا...خان رفته ب

  یبا خجالت  به گونه اش چنگ زد، ته نگاهش دلسوز زهرا

 اون زمان برام مهم نبود .  یخواندم ول یرو م



 زد ادامه دادم:   یکه  توش خنده موج م یلحن کش دار با

 ... تنها... تنها من ...تنهام . یحاال من  موندم... تنها -

به  رهیشده بود، خ ییصدا یب یبه زمزمه  لیهام تبد حرف

 رو به روم بودم .   وارید   یهام  رو یقاب عکس بچگ

 ن و مادرم...پدرم!  عکس سه نفره از م  کی

 ... خنده؟  من ؟  دمیخند یعکس م یتو

با حرص داد  اریاخت یب  ست؟ین یمن  تنهام... تنها...کس -

 زدم:  

   ؟ییسحر... سحر کجا -

 با هول گفت:   زهرا

 ری... زنگ بزنم بهش؟  سرم تستنیآقا سحر خانم ن -

 ... لعنت به همه تو ن!  دیکش

 حالم!    نیبه ا لعنت

 ...خواد بره... به درک ... یه نمن -

 سمت پله ها برم... قدم اول!   خواستم

 دواردینبا یتنها باشم، کس دیمن  با انم،یکوروش پارس  من

 من  بشه .  یزندگ

 خوام .  یرونم یکس یدوم... من  تنهام... نه تنها شدم ول قدم

ا طراف  یسوم... در  خونه  باز شد، نور بود که  فضا  قدم

 اومد .  یخونه  م   رونیکه  از ب یرو پر کرد... نور



دختر؟  همه جا هست...   نی... باز هم ادمشیو د دمیچرخ

 همه جا؟!  

 با چادر، موقر و معصوم!   شهیهم مثل

 و کوتاه گفت:   آروم

 سالم!   -

درست برخالف من ... قرار بود آرامش  رو ازش  آرومِ 

 نه؟!   رمیبگ

 دم،یبهش گفت که نشن یزیخانم به سمتش رفت و چ زهرا

و با  دیزهرا رنگش پر یحرف ها دنیکه  بعد از شن دمشید

 .  دیلب گز ینگران

هام  رو محکم بستم... افسار ذهنم از دستم خارج شده  چشم

 آورد .  یفکر ها به سرم هجوم م  نیبود که  ا

 آقا کوروش؟  آقا؟ ...  -

 بود، با آرامش ...  ستادهیباز کردم... جلوم ا چشم

 کار کنم ناراحت بشه؟   یچ گهید

که  حالتون   نیبراتون گل گاوزبان درست کنم؟ مثل ا -

 .  ستیخوب ن

 نسبت به من  کوتاهه قدش

 

 به عقب برداشت .  یقدم دهیقدم به سمتش برداشتم، ترس چند

 ! ترسش  رو دوست داشتم! هوووم



 از من  بترسن!   دیبا همه

 !   کنمیترسش  رو حس م یبو دم،یخند کوتاه

که  یزیشم ماه صنم چ یآروم نم زهای... چ نیمن  با ا -

... 

 است .  رهیتو... گناه کب  یکنه  برا ی...م یو آروم م من

 سرخ شد، اخم کرد!   یآن به

 ماهان  فرق داره...    خواهر

 یمتفاوت خوشم م یها زیصنم فرق داره... از چ ماه

 و مکار!   ثیکنم؟  لبخند زدم، خب یزبا اد،باهاشی

 ازم گرفت، هنوز اخم داشت .  نگاه

 رو به زهراگفت:    یگرفته ا یو با صدا دیکش یقیعم نفس

درست  یزیچ یآقا کوروش دمنوش  یزحمت  برا یب -

 رم اتاقم .  یتا حال شون   بهتر بشه... من  م دیکن

 ... هنوز تعادل داشتم . یرفت ول جیگ سرم

بهم   ؟یتا حاال... امالک من و صاحب شد یاتاقت؟ از ک -

و  ومدیتوجه نکرد و به سمت پله ها حرکت کرد، خوشم ن

 کردم .  یاخم

 اما، من  مغرور ترم !   مغروره

چادرش  یعیاز کنارم رد بشه، با حرکت سر خواست

 .  دیکش ینیخشکش زد و ه دم،یروکش



 ینگاهم  برا شده بود، دهیسرش هم عقب کش   یرو  شالِ 

 شده بودن افتاد .  دایکه  پ ییبار به چند تار مو نیاول

 هیرو کشف کردم، فقط چندثان  یخاص زیکردم چ یم حس

تا خودش  رو جمع و جور کنه وشالش  رو جلو  دیطول کش

رنگ  یدود یاون مو ها ریبکشه اما، من  چشم و ذهنم درگ

 شده بود!  

گم...  یدارم م یاوه من  چ د؟یکش یشما خجالت  نم -

 .  شهیحس ها سرتون نم  نیاز ا یزیشماکه  چ

 با هول گفت:   زهرا

فهمن  شما  ینم یزی.  چشهیم یآقا عصب دیخانم نگ ییوا -

 .  دیریبه دل نگ

 کرد، من  هم ...  یتوجه یحرف زهرا ب به

 هاش جبهه گر و طلبکار شده بود مثِل...  ماهان .   چشم

 گفتم :    یبا لحن آروم یول یبه چشم هاش، جد رهیخ

 از چشمات متنفرم!   -

  

 شوکه  و ناراحت شد!   د،یگز لب

 دلم خنک نشد؟   چرا

 باز شد ...  گهیباره د کیبه  در

 بود! سحر

 توجه به ماه صنم و زهرا به سمتم اومد، گفت:   یب



 کنم!   زتیخودم سر زده اومدم سوپرا یخبرم نکرد دمید -

 به ماه صنم بودم!   رهینکردم... خ نگاهش

 هم به اون بود اما، ذهنم خاموش!   نگا

اجازه و  یکه  ب  نیتر بودم سحر  رو به خاطر ا اریهوش اگر

اون   یانداختم ول یم  رونیبدون خبر من  اومده از  خونه  ب

 لحظه  ... 

 به ماه صنم بود ...  نگاهم

  

  نیدونستم ا یاعتقادات ماه صنم  رو هدف گرفته بودم، م  من

 تونه تحمل کنه .  ینه م دهیها  رو نه د زیچ

   نهیناپاک و پر از گناه من و بب یایخواستم دن یم

  

  

 ""ماه صنم "" 

  

  

 ام، از پله ها باالرفتن .  رهیخ یچشم ها یجلو

افته حالم   یم یچه اتفاق گهید ی قهیکه  بدونم تا چند دق  نیا

 کرد!   یرو بد م

 داشتم!   یانزجار، تاسف و... دلسوز حس



هام  رو با درد بستم و خواستم برم که  زهرا خانم آروم  چشم

 گفت:  

 دخترم!   -

 زدم و  گفتم :   یلبخند خسته ا دم،یو چرخ ستادمیا

 بله مادر جان؟   -

 و گفت:   دیکش یبود، آه نیغمگ

که پدرشون  یاز وقت شونیا د،یرینگ یرفتار آقا  رو جد -

بزرگ فوت کردن هر روز دارن خودشون  رو  انیپارس یآقا

... یلیاواخر خ  نینبود،ا یطور  نیدن... آقا قبال ا یعذاب م

 ...  گهید یلیخ

 وسط حرفش و  گفتم :   دمیپر

 یمن کار د،یبد حیرو توض  یزیخواد چ یزهرا خانم نم -

ه راست زود به را یلیبا آقا کوروش ندارم... ان شاهللا خ

خودشون  یکه   برا یپر از گناه یایدن یبشن و تو تیهدا

 ساختن غرق نشن. 

 تکون داد!   یبغض سر با

 اطراف خفه و گرفته است!   یکردم فضا یم حس

که  باز بودحرکت  یبه پله ها... آروم آروم به سمت در رهیخ

 کردم و از  خونه  خارج شدم . 

  

  



  

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

  

  

ََ َعلَ  - اِلحِ  یَو َعل نَای  الَسَّالُم ََ َعلَ  نَ یِعبَاِد هللاِ الصَّ وَ ی  الَسَّالُم  ُکم 

... هللا اکبر... هللا اکبر... هللا اکبر.   َُ َمةُ هللاِ َو بََرکاتهُ  َرح 

  

  دم،یشدم و ُمهره ام  رو بوس خم

بهتره بعد از خواندن نماز عشاء با  ماهان  راجع به کارهم  

 حرف بزنم . 

 که  باهام موافقت کنه!   دوارمیام

 رونیرو از ب  ییفکر ها بودم که  سر و صداها نیهم تو

 .  دمیشن

 شدم ...  رهیهول به در اتاقم خ با

 خبره؟   چه

  

جا؟ مگه نگفتم  تا من  خبرت  نیا یایبه تو گفت ب یک -

   ؟یای ینکردم نم

 توران که  داد زد:   یو بعد صدا غیج یصدا

 تمومش کن کوروش... چه خبرته؟   -

 سجاده بلند شدم و به سمت در رفتم .  یاز پا نگران



بودم، در اتاق رو  اوردهیچادر نمازم هم از سرم در ن یحت

 خشکم زد .  دمیکه  د یزیرفتم، با چ  رونیباز کردم و ب

بود و کو رو  ستادهیکنارپله ها ا یبا سر و وضع آشفته ا سحر

 کرد .  یبه اون نگاه مدر اتاق  یش جلو

 نبود .  یشده کار سخت یکه چ  نیزدن ا حدس

 توجه به حضور توران داد زد:   یب

 جا اومده .  نیبدون خبر من  ا  نیمادر ا -

 نیا دمید یبود که  م یبار نیبود... اول یعصبان توران

 کنه .  یم انیطغ یجور

 به سر و وضع خودت  نگاهکن .  -

 :  دیبه موهاش زد و غر یچنگ کوروش

 شد .  یچ دمیحالم خوب نبود نفهم -

 دنیاز پله ها باال اومد و باد عیشرم عقب رفتم،  ماهان  سر با

 خورده گفت:    کهیاون ها، 

 چه خبره؟   -

 زد و گفت:   یپوزخند کوروش

 به به! جمع مون جمع شد .  -

به من  کرد  یتوجه به حرف کوروش نگاه یماهان  ب 

 ت:  وگف

 صنم برو تو اتاقت!   -



 دنیموقع نگاه کوروش به من  افتاد، حس کردم باد همون

 شد .  یجور هیچادر نمازم 

  

به  ییباره سراسر حسرت و غم شد، اعتنا کیبه  نگاهش

 نگاهش نکردم و وارد اتاق شدم .  یمعنا

تا اون  دمیکش قیدادم، چند تا نفس عم هیو بستم و بهش تک در

 بره .  ادمیرف ها صحنه ها و ح

 نمازم رو یبعد دوباره قامت بستم تا باق قهیدق چند

وحرف  ازیراز و ن یایدن یغرق شدم تو شهیمثل هم بخونم،

 زدن با خدا!  

کردم حواسم  رو جمع کنم  یرفتم که  در باز شد... سع سجده

 که  پرت نشه . 

 ی... با آرامش و بدون عجله رکعت هاگهیماهان  بود د  حتما

 یرو هم خواندم، بعد از تمام شدن نمازم باچشم ها  یبعد

 قبول باشه!   -زدم .  یو لبخند دمیکش یقیبسته نفس عم

و نگاهش کردم، با  دمیزد و چشم باز کردم، آروم چرخ خشکم

داده بود و  هیوارتکیبه د نیغمگ یقرمز و چهره  یچشم ها

 کرد .  ینگاهم م

 لب زدم:   آروم

 قبول حق باشه!   -

 سجاده ام نگاه کرد، مسخ شده لب زد:   به



 آروم و با عشق!   ،یخون یمثل پدرم نماز م -

 زدم و نگاه ازش  گرفتم .  یلبخند

 داره؟  با تعجب  گفتم :   یچه حس -

   ؟یچ -

 نگاهم کرد و گفت:   قیعم

 داره؟  قاطع و مطمئن  گفتم :   ینماز... چه حس -

قابل  یزیکه  اصال با چ یحس کیآرامش! و  یحس پاک -

 .  ستین سهیمقا

 کرد:   زمزمه

 ...  یپاک -

 ییبرداشت و باقدم ها واریاش  رو از د هیتک د،یکش یآروم آه

شد به سمت درحرکت کرد،  یم دهیکش نیزم   یکه   رو

 نگاه ازش  گرفتم و آروم  گفتم :  

 اَن الصلوة احسن صورة خلقها هللا   -

زدم  یکردم که  خشکش زد، هر چند بغض کرده لبخند حس

 و ادامه دادم:  

است که  خدا آن  یصورت نیکوترینماز ن یبه درست -

 راخلق کرد . 

 گذشت!   هیثان چند

 ...  سکوت

 ...  سکوت



 ...  سکوت

 دار و پر از تامل!   یسکوت معن کی

 آروم بسته شد، چادرم  رو از سرم در آوردم .  در

 کوروش غرق شدم .  بیرفتار عجفکر  یتو

  

  

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

  

  

 قدر آروم شد؟    نیکه  ا یبهش گفته بود یزیچ -

 کتابم بردارم  گفتم :     یکه  نگاهم  رو از  رو  نیا بدون

 نه .  -

 گفت:   کنجکاو

 آروم  گفتم :    ؟یکار کرد یپس چ -

 خواندم .  ینماز م -

 نگفت .  یزیو چ دیکش یقیسکوت کرد، نفس عم هیثان چند

 که  بحث  رو عوض کنم  گفتم :    نیا  یبرا 

 بگم؟   یزیچ هیاالن  شهیماهان م -

 !  زمیبگو عز -

 گفتم :    یرو بستم و بهش نگاه کردم، جد  کتاب

 خوام کار کنم .  یم -



 هاش گرد شد، با تعجب گفت:   چشم

   ؟یکار؟ چه کار -

بچه که  زمانش هم نصفه  هی.. البته از .یپرستار -

 روزهست . 

 گفتم :    عیکرد که  سر یاخم

 در موردش فکرکن .  کمیخواهشا زود مخالفت نکن...  -

 گفت:   یدلخور با

   ؟یکار کن یمگه من  مردم تو بر -

لبش گذاشتمو     یسکوت  رو یاشاره ام  رو به معن انگشت

 گفتم :  

سرم  کمیخوام  ی... من  فقط م نگو  ماهان یجور نیا -

 رو فراموش کنم .   ریگرم بشه و اتفاقات اخ

و  دمینگفت، خودم  رو سمتش کش یزیو چ دیکش یقیعم نفس

 آغوشش فرو رفتم .  یتو

 کرد و گفت:   بغلم

   ه؟یچطور طشیشرا -

 زدم و  گفتم :   یکم رنگ لبخند

خوام با مادر بچه حرف  ی... مستیمعلوم ن یزیهنوز چ -

 بزنم . 

 سرم  رو نوازش  کرد و گفت:     یرو 

 خبرش  رو هم به من  بده .  -



 چشم داداش!   -

 !  دیموهام  رو بوس   یو  رو دیخند

  

  ********** 

  

  

 شده بود!   ریدو عالم به دلم سراز غم

سبک شدن  الیکرد که  خ یم ینیقلبم سنگ یتو یزیچ

 نداشت!  

 اومد!   یم رونینفس، آه بود که  از اعماق وجودم ب یجا به

دونم که   یبا  اشکان  کالس داشتم اما، م شهیمثل هم امروز

 ...  ستین

 ...  رفته

 من  قراره نبودنش  رو تماشا کنم و دم نزنم!   و

فروغم  یب یگرفتم، چشما نهیبه سر کردم و نگاه از ا چادر

 ارزش تماشا کردن نداشت . 

 شهیرفتم، مثل هم نییپا یاتاق خارج شدم و به سمت طبقه  از

 ساعت کوروش هم عازم رفتن به شرکت شده بود .  نیهم

زد  یمن  لبخند دنیکرد که  با د یداشت بدرقه اش م توران

 و گفت:  



ره شرکت تو رو  یماه صنم جان... کوروش هم داره م ایب -

 رسونه .  یهم م

بهش نگاه کردم، همچنان  و ستادمیپله ا نیآخر   یرو 

 یبود،کاشک یمشغول حرف زدن با مخاطب اون طرف گوش

 یکوروش،  ماهان  االن بود و من و تادانشگاه م یبه جا

و با اکراه به سمت در  دمیکش یاالن کجاست؟  آه یرسوند ول

نگفت  یزیبهم انداخت اما چ ینگاه میحرکت کردم،کوروش ن

 . 

کرد و نماز خواندم روتماشا که  با سحر دعوا  یاون روز از

 کرد .  یم تمیو اذ ریکمتر تحق یفقط کم ،یکرد کم

بود که با پدِر  یبه خاطر اندک تفاهم دیگفت شا یبهم م حسم

 کنه .  یرفتار م یجور نیداشتم ا امرزشیخدا ب

 فکر خارج شدم و  رو به توران  گفتم :   از

 فعال خدانگهدار توران جون!   -

 محبت گفت:   با

 خدا پشت و پناه تون به سالمت!  -

حرکت  نشیحرف به سمت ماش یب م،یخونه  خارج شد  از

 .  میکرد

 زد  نه من  ...  یم یاون حرف نه

 بهتر بود، نه؟!     یجور نیا



عادت جلو سوار شدم و کمربندم  رو بستم، سوارشد و  طبق

 رو روشن کرد و باز ...   نیماش

 ...  سکوت

 ت ...  سکو

 ...  سکوت

  

  

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

  

 .  میدیرس -

 گرفتم و مثل خودش لب زدم:    رونیاز ب نگاه

 .  میدیآره... رس -

 زدم و  گفتم :   یو به زور لبخند دمیکش یقیعم نفس

 !  دیدیممنون زحمت کش -

 گفت:   کوتاه

 !   کنمیخواهش م -

از  یکنه و خبر یرفتار م یخوشحال باشم باهام عاد دیبا

 !  ست؟یها ن ریتحق

 شده بودم!   جیگ

پر  یایرفتن دن  نیو از ب کیبه بهبود قلِب تار یدیام

 ازگناهش هست؟  



شدم، بدون نگاه کردن به عقب به  ادهیو باز کردم و پ در

 سمت دانشگاه قدم برداشتم . 

 خورد ...  یبه گوشم نم نیماش یچرخ ها یصدا

   ستاده؟یا هنوز

 رفت؟   یسرعت نم قبل با یدفعه  مثل

 یقیکه  سوزش عم دمیشد، شوکه  چرخ دهیاز پشت کش  فمیک

 طرف راست صورتم حس کردم . 

 !  سوختم

 زد! ...  خشکم

 !  ایتوزانه و قرمز شد... خدا نهیقفل اون نگاه ک نگاهم

  

   ؟یکار کرد یپسرم کو هان؟ باهاش چ -

تب دارم  یگونه    یجون دست  رو یبهت  زده و ب 

 شتمو لب زدم:  گذا

 من ...من  ...  -

 و داد زد:   دیحرفم پر وسط

نه؟ مگه من  مثل آدم باهات  شهینم تیز بون خوش حال -

  ؟یبکش رونیپسر من  ب یحرف نزدم پات  رو از زندگ

 ام  رو گرفت و محکم تکونم داد .  قهیدو دست  با

 نداشتم مقاومت کنم ...  جون



خونه  خراب کن... بگو کجاست؟  اشکان   یبگو دختره  -

ذارم پسرم با تواتواِ اشغال  یم یمن  کجاست؟ فکر کرد

 ازدوا ج کنه؟  

مادِر   یها ادی... داد و فردمیشن یدورم  رو نم یها همهمه

 .  دمیشن یاشکان   رو هم نم

 کردم!   یسوزش قلبم  رو حس م فقط

 سوخت!   یاشکان  م   یبرا  دلم

 م... بد تر! خود  یبرا 

 زد!   خیتنم   ؟یکن یکار م یچه خبرته خانم؟ چ -

 !  ایهست؟ هنوز نرفته خدا کوروش

 ینرمش چیمون شد، بدون ه کینزد یداشت و عصب اخم

 و از من  جداش کرد .  دیاون زن  رو کش یبازو

 تونستم نفس بکشم!   تازه

 صدا!   یشکست .. . آروم و ب بغضم

توجه  یب شانیبه خون نشسته و پر یاشکان  با چشم ها  مادرِ 

به حضور کوروش و اون همه آدم که  دورمون جمع شده 

کردن، انگشت اشاره اش رو سمتم گرفت  یبودن و پچ پچ م

 :  دیو با حرص غر

کرده پا  اهیپسر من و س یکثافت زندگ  نیدختر... ا  نیا -

   یگرفته.   رو  رو بخت پسِر من  گذاشته و اون  رو از من

 تف کرد و گفت:   نیزم



 ذاِت تو خانواده ات!   یتوف تو -

 فشرده شد، له شد ... شکست!   قلبم

 !  ایآخ خدا  خانواده؟

هاو  یشناختن... همکالس یشد، همه من و م ادیپچ ها ز پچ

 هام .  یهم دانشگاه

   ؟یشنو یصدام  رو م ای... خداآبروم

خورد  نیبودم و به خاطر ا پناه پشت کوروش جمع شده یب

 !  ختمیر یاشک م ییآب رو یشدن و ب

 یاز اون زن هم محکم تر وجد یکوروش... صداش حت اما

 تر بود . 

 یحد خودت   رو بدون خانم محترم! شما حق ندار -

 .   یحرف بزن یطور  نیدختر ا  نیا یدرباره 

 و گفت:   دیخند

پسر من و از راه  تهیعفر  نیا ؟یکن یرو م  شیطرفدار -

 نه؟  بس بود!   ییهم تو یبه در کرده البد نفر بعد

 طاقت ندارم بشنوم!   گهیخدا بس بود... د به

 کنه حرف بزنم؟   یزبون المصب کار نم  نیا چرا

بدنم جزچشم هام  یاعضا یخشک شده بود، انگار همه  دهنم

 و گوش هام از کار افتاده بودن!  

  

 بود، مثِل... مثِل کوه؟  سنگ؟   ستادهیا یول کوروش



 من  مگه  ماهان  نبود؟   کوه

داره  ی... مگه قرار نبود  اشکان  باشه؟  پس چه اتفاقمگه

 افته؟   یم

خجالت  بکش خانم به ظاهر محترم... پسرت حتما به  -

شما فرار کرده،  مگه بچه پنج ساله  یها یباز یخاطر کول

زنه؟  مادر  اشکان  بخواد اون  رو گول ب یاست که  کس

کوروش جنون  یحرفها دنیو شن یخونسرد دنیانگار با د

 زد:   غیبهش دست داد که  پشت سر هم ج

 ...یلعنت  کنمیم تی... ازت شکا کنمیم تیازت شکا -

 ازت .   کنمیم تیدختر؟  شکا یدیشن

 ام نبود... نهیس یقلبم گذاشتم، قلبم انگار تو   یرو  دست

دستم  یاالن تو نیزد که  شک کردم هم یقدر محکم م اون

 باشه؟!  

 بود... وجودم و روحم سرما زده بود!   خی بدنم

... کو مدرک؟ یرس یبه کجا م  نمیکن  بب تیشکا -

جنجال به  یمکان عموم یکه  تو  نیاز ا ریکوشاهد؟ غ

 میریاصال ا الن ما م ؟یزد یلیدختر س  نیو به ا یپاکرد

مورد ازت  یو تهمت زدن ببه جرم کتک زدن  یکالنتر

 هم شاهد .  میهم مدرک دار میکن یم تیشکا

زل  دهیبه شدت باز و صورت رنگ پر یزن با چشم ها اون

 شده بود .  رهیزل به کوروش خ



االن  نیرنگ عوض کرد که  حس کردم هم یاش به آن چهره

 صدا تند تند لب زدم:   یکنه، ب یسکته م

 نه!   ییکمکم کن... وا ایخدا! خدا ییوا -

 نه به دست مادر  اشکان  ...  یشد ول دهیکش  فمیبار ک  نیا

 دهیبلند و محکم، منه خم یبود که  با قدم ها کوروش

که  مات و مبهوت  یتیاون همه جمع  نیرو از ب  فیوضع

 مونده بودن ... 

 کرد .  نیو با خودش برد و سوار ماش دیکش

  

  

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

  

  

به دستش،  ینگاه میآب  رو به سمتم گرفت، بدون ن یبطر

 شده بودم .  رهیخ ینا معلوم یمات به نقطه 

زدم که   یپلک نم یهام لبالب اشک بود اما، با لجباز چشم

 نشه .  یاشک هام خال

کنه،  یرو درست نم  یزیآب  رو بخور... چ  نیا -

ده و  یبهت  جون م  کمیکنه اما حداقل  یروحت رو شاد نم

 .  یو سبک بش یکن هیکنه راحت تر گر یکم کم

  نینگاهم  رو به سمت صورتش سوق دادم، ا آروم



  نیآب؟  ا  نیخوردن ا  یتعارف  برا ایبود  یدلدار حرف

 بود؟   یفرشته؟  ک ای طانیش  ؟یناج ایقاتل   ه؟یمرد ک

 ماهان  کو؟ کجاست؟   اشکان  چرا رفت؟   

  

 و گفت:   دیدستش  رو عقب کش کالفه

باشه نخور... فقط غصه بخور باشه؟ اون قدر غصه  -

و  رهیبشه، جون بگ نیدلت ته نش یبخور تا غصه هات تو

 همون یشیوجودت زنده بشه اون وقت... م یتو

بود تا خورد وخاک  ستادهیاون زن ساکت ا یکه  جلو یآدم

 کنه .  رتیش

 .. . دیکش ریکمرم از حرفش ت ی غهیت

 و نگاه ازم گرفت .  دیاز اون آب نوش یتوجه به حالم، کم یب

 !  دیزدم و اشکم چک پلک

   شه؟یشم؟  غصه هام تموم م یکنم سبک م هیگر

 باشم!   فیخوام ضع یبشه... نم نیخوام ته نش ینم

 رو جلوم گرفت   یبطر دوباره

 با سکوت نگاهش کردم ...  دوباره

 رو از دستش گرفتم  یحرف بطر یب

 نفسم باال اومد!   دم،یاز اون آب نوش یحرف جرعه ا یب

 از گرما کاسته شد ...  درونم

 نگاهش کردم ...  دوباره



 نگاه و... نگاه!   نگاه

 .  دینه اون به کار و شرکتش رس دم،یمن  به کالسم رس نه

 ...  انیآدم، کوروش پارس  نیمن و ا ن،یماش  نیا یجا تو نیا

 کابوِس... حداقل قبلش کابوس بود.   هیدونم  یم

   ؟یاالن چ اما

 کنم؟   ریتعب یرو چ  االن

  

 شد و گفت:   رهیباال انداخت، به صورتم خ ییابرو

 بودها... هم جاش مونده هم ...  یضرب دستش کار -

 لبش باال رفت و گفت:   ی گوشه

 عقل از سرت پرونده .  -

 یا یلیکه  به ناحق خوردم،س یا یلیافتادم... س یلیاون س ادی

 که  دلم  رو سوزاند و آوارم کرد!  

که  آخرش  یدیگذشت، د یریغمباد بگ گهیخواد د ینم -

 جواب بده.   یخورد تو پَِرش، موند چ

 حرف ها و رفتار!    نیعجب بودم از ا در

حرف  دیحرف ها؟  لب باز کردم، با  نیو ا انیپارس کوروش

 زدم ...  یم

 !  گهیبسه د سکوت

 .  دیمم...ممنون که ...که ... کمکم کرد -



داد  یگلو جرم دیکه  با یاون ؟یتا حرف بزن یجون کند -

 یازخودت  دفاع م دینه من ، با یکرد تو بود یپاره م قهیو 

 .  یکرد

 گرفت، آروم لب زدم:   بغضم

 آبروم رفت!   -

 زد و گفت:   یپوزخند

 .  یبرد یخب تو هم آبروش  رو م -

 بردم؟  یازش  گرفتم... آبروش  رو م نگاه

 تونستم .  یتونم... نم ینم - 

 تعجب گفت:   با

 چرا؟   -

 کردم، لب تر کردم و خفه زمزمه کردم:   مکث

 شد ...  یگناهه... ازم بزرگتره نم -

نگاهش کردم . پوکر  یچشم رینگفت، ز یزیکرد، چ سکوت

تاسف    یاز رو ینگاهم سر دنیبود، با د رهامیو خاموش خ

 تکون داد و گفت:  

 هی"خودش" ایدن  نیبهت  بگم، ا  یزیچ هیگناهه؟ بذار  -

 "آدم" و  یمجازاِت  برا ؟یفهم یجور گناهه م

 نیآدم و حوا به زم ،یبهتر بدون   دیآدم... تو که  با یها بچه

 ماجرا ...  یاومدن و باق

 طرز تفکر!    نیو دلم فشرده شد از ا دمیگز لب



 یکه  تصورم یِ زیمقدس تر و پاک تر از او ن چ ایدن -

 .  دیکن

به همون آدِم چندروز  لیپوزخند زد... داره کم کم تبد دوباره

 .  شهیم شیپ

 کرده.   فیکه  تو  رو ضع یِ طرز تفکر گل و بلبل نیهم -

 شدم!   دلخور

 شدم ...  رهیخ  رونیرو ازش  گرفتم و به ب 

   م؟یکجا بود قایدق

ماش  یتازه تو یدادم تا هوا نییپا یرو کم  نیماش ی شهیش

 .  ادیب نی

 داشتم .  یخفگ حس

 و  گفتم :   دمیکش یقیعم نفس

رو پدرتون هم داشت مگه   یطرز تفکِر گل و بلبل  نیا -

 نه؟  

 شد ...  یچه حال دمیکردم اما فهم ینم نگاهش

  

مون برقرار شد زمزمه   نیکه  ب یسکوت یاز کم بعد

 وارگفت:  

ام  ییراهنما چوقتینکردم درکش کنم... ه یسع چوقتیه -

 نکرد . 

 گفتم :    آروم



راه پدرتون  رو ادامه  دیتون ینشده... م ریهنوز هم د -

 .  دیبد

بهم زل  یبشه، کم شتریحرف هام ب رینگاه کردم تا تاث بهش

 زد... نگاهش آروم بود!  

 .. . شهیعکس هم بر

رو سمت چشم هام سوق داد و بعد... انگار که ورق   نگاهش

 برگشت!  

 رنگش چنگ زد .  ییطال یکرد، کالفه شد و به موها اخم

حالت  رییتغ  نیشد، ا رهیازم گرفت و به جلو خ چشم

 چرا؟  آروم لب زدم:    ه؟یچند ثان یواحساس تو

 آقا، کوروش؟   -

 و با حرص گفت:   دیکش یتوجه به حرفم نفس صدا دار یب

رفت؟  ادمیمن  امروز جلسه داشتم چطور  یاهَ لعنت -

 شرمنده   گفتم :  

   ان؟یپارس یآقا -

 زنه گفت:   یکه  انگار داره با خودش حرف م یجور دوباره

 نشده .  ریبرم هنوز هم د دیبا -

 دوباره صداش زدم:   دلسوزانه

 ...  یآقا -

 وسط حرفم و با پرخاش داد زد:   دیپر

 آقا آقا بسه... تمومش کن .  یه هیچ -



 رحم تر ادامه داد:   یبهت  زده نگاهش کردم، ب 

و درمورد پدرم باهات حرف  دمیفکر نکن به روت خند -

باز هم  یدرسته از اون زن  نجاتت دادم ول ه،یزدن خبر

  ؟یدیفهم انمیعوض نشده من  هنوز کوروش پارس یزیچ

به چشم هام انداختو  ینگاه میجواب من  نشد ... ن  منتظر

 لب گفت:   ریآهسته ز

 چشم ها!   نیلعنت به ا -

 شکست!   دلم

 !  انِ یاون همون کوروش پارس آره،

 رحم، مغرور و سرد!   یب

 اون هموِن...   آره

 برگرد  خونه  .  یشو، با تاکس ادهیپ -

نگاهم  رو بهش انداختم و در و بازکردم...  نیجون آخر یب

 حالت داد؟   رییدفعه تغ کیچرا 

که  بهم کرد فقط سرم  یبه خاطر کمک دم،یترس یم نیهم از

 منت بذاره . 

 حیگرفتم، باز هم سکوت روترج دهیقلب و روحم  رو ناد درد

 شدم .  ادهیپ نیدادم و از ماش

 ها و بعد ..رفتنش!   کیالست غیج یصدا

 لب هام جا خشک کرد!     یرو  یتلخ لبخند

 صدا بودم .   نیا دنیصبح هم منتظر  شن امروز



 ! ... دیطول نکش ادیکه  انتظارم ز خوبه

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

  

  

 ""کوروش "" 

  

  

  

 !  داغونم

 ام!   یپوچ و خال یفکر و باورها ذهنم،

 پدرِم؟   هیدر شبق  نیاون دختر... چرا ا خته،یاش به هم ر همه

آرامِشش...   زه؟یر ی... چرا داره معادالتم  رو به هم م چرا

 اش!   یپاک

 !  بِ یاش ناب و عج همه

   یرو بیعج یعسل ی لهیاز چشم هاش... آخ اون دو تا ت ریغ

 !  زننیبا هم مو نم یماهان ... لعنت  یره، چشم ها یمخم م

خواد خودش و  ماهان   رو  یدلم م زم،یر یهم م به

 نابودکنم!  

 کم نشده، هنوز به  ماهان  مشکوکم!   یام ذره ا نهیک

 به خاطر تصاحب ثروت مادرم .  مشکوک



دونم  ماهان  هم از من خوشش  یدو طرفه است... م نفرتم

 .  ادی ینم

 یندارم... آروم نم شیآسا نمش،یب یکه  کنار مادرم م یوقت تا

 شم!  

 صنم...  ماه

رو عوض   تمیداره ذهن یخ چطور  بهت  ضربه بزنم وقت آ

 کنه؟   یم

 پدرم نبود!   هیشب یکاشک

 نبود ...  یرنگ چشم هات عسل یکاشک

  

  

 ""ماه صنم "" 

  

 .   کنمیرم و فکر م یراه م ابونیو ناراحت کنار خ ساکت

 ...  فکر

 ...  فکر

 ...  فکر

به بن  ا،ی  کنمیراه  رو گم م ایرسم،  یجا نم چیبه ه اما،

 خورم .  یبست م

 کار  اشکان  و رفتار کوروش!   ری... درگرمیدرگ



  نیاشکان   رو برگردانم وا  یکار کنم، چطور یدونم چ ینم

 میفهمم که  چه تصم یماجرا  رو تمومش کنم... حاال م

 گرفت .  یعجوالنه و احمقانه ا

 جلوش  رو نگرفتم؟   چرا

 یبا رفتنش ممکنه ضربه بخورم؟  اگر نم فکر نکرد چرا

 ...   دیماند شا یرفت، اگر م

   د؟یشا

 !  د؟یاش اگر شد و شا همه

 کار کنم؟   ی! چایخدا آه

اشکان  و کوروش که  فکرم  رو با کار هاشون   با

 کار کنم؟   یچ رکردنیدرگ

ام خارج کردم  نهیاز س ینیام زنگ خورد، نفس سنگ یگوش

 الو؟   -جواب دادم ...  ین به گوشو بدون نگاه کرد

 جون نداره ، رمق نداره.... مثل خودم!   صدام

چه   نیا ؟یومدیتو دختر؟ چرا کالس ن ییالو صنم کجا -

 دیزنن؟  صدام لرز یکه  بچه ها در مورد تو م ییِ حرف ها

 ... 

ناراحت   د؟یبه... به گوِشت رس عیقدر سر نی... ا نیا -

 گفت:  

 یدارم م ییتو؟ کجا یصنم پس راسِت؟ االن خوب یوا -

 با بغض گفتم:    ؟یاز نگران رمیم



 شم .  ی... دارم خفه ملدای ستمیخوب ن -

 گفت:   ینگران با

 خودم  رو برسونم .  ییفدات بشم! بگو کجا یاله -

 ...  ستین ازین -

بود که  تو رو  یشد؟ اون زن ک یجور نیآخ صنم چرا ا -

 ...  شعوریب یِ روان ییزد هان؟ وا

 و به زور  گفتم :   دمیگز لب

 ماماِن  اشکان  بود.   -

 :  دیرو ادامه نداد و با  بهت  نال  حرفش

 ماماِن... استاد رستگار؟ پس چرا؟...   ؟یچ...چ -

روز هافقط   نیا زه،ینداد...تند پلک زدم تا اشکم نر ادامه

 !  گهیکردم... خسته شدم د یم هیداشتم گر

 گم .  یجان... بعدا  بهت  م لدای یِ قصه اش طوالن -

 تند گفت:   تند

 برات نگرانم مراقب خودت  باش ...  یلیصنم! خ یوا -

 زدم!   یزخند تلخ پو

 ایدن یها یکرد و بد یمثبت فکر م شهیکه  هم یدختر  لدا،ی

اومد االن به خاطر من  نگران وناراحِت...  یبه چشمش نم

 من .   ریصها همه اش تق  نیا

 و صداش زدم:   دمیکش یقیعم نفس

 .  لدای -



 جانم؟  آروم  گفتم :   -

 دوست زن داداِشت  رو برام بفرست... یشماره  -

 کار باهاش حرف بزنم .  طیخوام در مو رد شرا یم

 گفت:   دیترد با

   ؟یمطمئن -

از دقدقه هام فرار کنم، کارکردن   دیبودم؟ آره... با مطمئن

 است .  نهیگز نیبهتر

 دیفکر کردم شا -و گفت:   دیکش یآره مطمئنم چرا؟  آه -

 فرستم .  یباشه برات م الیخ یاتفاق... ب  نیبا ا

 زدم و  گفتم :   یجون یب لبخند

 !  یکن ی! لطف مزمیممنونم عز  -

 گفت:   آروم

 جونم!    کنمینم یکار -

 کرد... من  هم!   سکوت

 هام پر از اشک شد... زمزمه وار  گفتم :   چشم

 !  لدایفعال  -

 هم... بغض داشت .  اون

 .  زمیفع...فعال عز -

 شد ...  سیرو قطع کردم، صورتم خ  یگوش



سر    یبارون  رو هیاول یبلند کردم که  قطره ها سر

با لذت چشم هام  رو بستم و اجازه دادم  د،یوصورتم چک

 ه و نوازش  کنه . کن سیبارون صورتم  رو خ

  

  

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

  

  

  

 یقیدستم چرخاندم و نفس عم یرو تو  یاسترس گوش با

کار  رو  کیبار بود نی.... استرس داشتم چون اولدمیکش

 .   دمیبدون اطالع دادن به  ماهان  انجام م

 ...یخوام کار کنم ول یکه  قبال بهش  گفتم  م درسته

داشتم اگر کار جور شد و استخدام هم شدم بهش  نگم  میتصم

 کنه .  یعمل انجام شده بذارمش تا نتونه مخالفت یو تو

 برام لدایکه   یگفتم  و با شماره ا  ی! بسم اللههوف

 بود تماس گرفتم، بعد از سه بوق تماس وصل شد .  فرستاده

 وبعد ...  دمیبود که  شن یزیچ نیبچه اول کی ی هیگر یصدا

خواد تلفن جواب بده...  یآروم باش مامان م زمیعز ییوا -

 گفتم :    عیالو؟ الو؟  هول شدم و سر

 الو سالم .  -



آروم شد... ضربان قلبم باالرفته بود،  یبغلش کم یتو ی بچه

اش  هیگر یقراره من  پرستار اون بچه بشم؟  با صدا ایخدا

 بهم دست داده بود!   یحس هی

از  تونمیم یعنینبودم،  یبچه ا اینوزاد  تا به حال کنار  من

   ام؟یپس مراقبت ازش  بر ب

 !  دییسالم بفرما -

 و  گفتم :   دمیکش یقیعم نفس

   د؟یفر هست کیشما نفس ن دیببخش -

 بله خودم هستم .  -

 زدم و  گفتم :   یلبخند

 بیپرستار یعنیکار مزاحم شدم...   یراستش من   برا -

 چه که  ... 

 و گفت:   دیوسط حرفم پر خوشحال

دختر  لیدوسِت... دوسِت فام دیبله بله متوجه شدم شما با -

 .  ادینم ادمیاسمش  دیببخش دیعمه ام باش

 نفس خانم بامزه بود!     نیام گرفته بود، چقدر در نظرم ا خنده

 .  لداستیاسمش  -

 گفت:   خوشحال

 خواهر شوهر عسل .  لدایآره  -

 ام گرفت ...  خنده

 بله خودش .  -



 تون؟!   فیاسم شر دی! ببخشیهم عال یلیخب خ -

 فر .  یماه صنم رضائ -

 ذوق کرد .  دوباره

! خب ماه صنم جان از پشت یماه صنم؟ چه اسم قشنگ -

 کی یتو یتون یحرف زد م یدرمورد پرستار شهیتلفن نم

 گفتم :    ییبا خوش رو  م؟ینیرو بب  گهیفرصت خوب هم د

  ؟یتون!... باشه چشم فقط چه زمان فیممنونم از تعر  -

 کالفه شده .  کمیبچه دوباره نق زد... معلوم بود 

آروم خوشگل مامان... هر چه زودتر باشه  بهتره  -

 گفتم :    عیسر  د؟یتون یمثالفردا، م

 تونم .  یبله م -

فردا  کنمیباشه پس من  آدرس  رو براتون اس ام اس م -

 .  می نیرو بب  گهیظهر هم د

 گفتم :    یخوشحال با

 ممنون!   یلیباشه خ -

 !  زمیخد احافظ عز -

 خدا نگهدار .  -

دونم چرا   یرو قطع کردم و به فکر فرو رفتم... نم  یگوش

 داشتم!   جانیفردا ه دارید  یبرا

  نیا دوارمیفر به دلم نشسته بود، ام کیبا نفس ن یصحبت هم

 من  بگذره .   یبرا  یو خوش ریکار به خ



  

  

ام دوباره زنگ خورد...  یفکر ها بودم که  گوش نیهم یتو

 شدم .  رهیناشناس خ یبه اون شماره  عیسر

 !  ؟یِ ک یعنی

 رو برقرار کردم و  گفتم :    تماس

 الو .  -

 دم،یبود که شن یزیکش دار و لرزان تنها چ ینفس ها یصدا

 تکرار کردم:   دیبا ترد

 الو؟   -

 .  یما...ماه -

 شل شد و چشم هام تر!   زانوهام

 لب زدم:   یرفته ا لیتحل یصدا با

 اشکان !    -

 جا نم؟! جاِن  اشکان ! آخ صنم... صدام بزن.   -

 یلیآخرمونو س دارید ادیزده بود،  خیقلبم تند و بدنم  ضربان

تر شد،  نیکه  مادرش به صورتم زد افتادم و بغضم سنگ یا

 گفتم :    یته اگرف یبا صدا

   ؟یگرد یچرا برنم ؟یاشکان  چرا رفت  -

 دارید نیخودش هم داغون بود... داغون تر از آخر یصدا

 مون !  



نکن  هیدم که  برگردم، گر یفدات بشم... قول م امی یم -

 .  ادیتا نفسم باال ب یمن ، بگو که  خوب یِ ماه

اومده  شیزده بود که  حالم  رو بپرسه نه اتفاقات پ زنگ

 برام افتاده؟!   یکه  اتفاق دیرو... نپرس

اون دو مرد موتورسوار باز  ینکرد که  بعد از ماجرا سوال

 بهش بگم؟   یهم خانواده اش مزاحِم من شدن... چطور

و آروم  دیکش ینفس راحت  ؟یخو... خوبم  اشکان ، تو چ -

 گفت:  

 .  رهیگ یتو  رو م یجسمم خوبه اما، قلبم بهونه  -

و خجالت  بهم دست نداد، از گفتن  یاز ناراحت ریغ یسح

 کلمات عاشقانه عاجز  بودم!  

 مونده بودم.  یشوک تماسش باق یتو هنوز

  

 .  یگذره ... ان شاهللا زودتر برگرد یم نایا ی همه

 گفت:   محکم

 نیو به ا امی یمن  م یِ گردم ماه صنم ... ماه یبرم -

 دم .  یم انیپا یدور

 یرو  برا  یادیز یها یناراحت یدور  نیکردم... ا سکوت

 من  به ارمغان آورده بود!  

گوش  یپشت سر هم تو یبوق ها یخودم که  اومدم صدا به

 رو قطع کرد .   یگوش یک دمینفهم یشد حت یام اکو م



ام   قهیاشک هام  شق دم،یتخت دراز کش   یو  رو دمیکش یآه

 د!  موهام جا گرفتن یکرد و ال سیرو خ

 براش  تنگ شده بود؟!   دلم

افتادم دلم پر ازغم  یاشکان  که  م  ادِ یداشتم...  یپوچ حس

 شد .  یم

 چقدر تلخِ!...   عشق

 !  عشق؟

 من  عاشقم؟!   واقعا

 رو شناختم؟!    عشق

 دونم ...  ینم

 دونم ...  یا نم واقع

 فکر ها بودم که  کم کم خوابم برد اما ...  نیهم تو

چشم هام بسته بود  د،یحس نوازش  شدن موهام خوابم پر با

 یم یدونستم که  صاحِب اون دست نوازش  دهنده ک یم یول

 تونه باشه . 

شدم،  رهیچشم هام  رو باز کردم و خمار به  ماهان  خ آروم

 زد و گفت:   یباز شده ام لبخند یچشمها دنیبا د

 کردم؟  زمزمه کردم:   دارتیب -

 نشده بود .  نیخوابم سنگ -

 بهش انداخت و گفت:   یرو گرفت و نگاه  دستم

 دستت خوب شده .  یزخم ها -



 ادامه داد ...  ینگفتم  که  با ناراحت یزیچ

 دلت ...  یاما زخم ها -

 تر گفت:   نیو غمگ دیکش یآه

ازت دورشدم، حس   کنمیندارم ماه صنم... حس م یخوب حس

... از ستمیکنارت ن من یول یدار اجیاحت یبه حام  کنمیم

 ام .  یدست خودم عصب

کردم  ماهان  ازم  یبود، منم  فکر م یکیحس هامون  پس

 بودم اما االن ...  ریازش  دلگ نیدور شده... به خاطر هم

 زدم و  گفتم :   یپر رنگ لبخند

  نیا  نکهیهم ست،ین گهیاالن د ی... البته بود ولستیمهم ن -

تموم شد   گهید ه،یکاف یو االن کنارم یحس ها  رو دار

 ندارم .  یا یناراحت گهیماهان ... د

 یروم یشک دارم صنم، ته چشم هات غم و افسردگ -

 شهیغصه هات تموم م یایجا ب نیا یکردم وقت یفکر م نم،یب

 کردم .  یاشتباه م یول

اون خونه   یبودم تو ومدهیجا ن نیا یخواست بگم وقت یم دلم

حرف ها  نیخواستم با گفتن ا یتر بودم اما نم شاد یکلنگ ی

 ناراحت بشه . 

 همیلیفکر و نکن داداش، من  کنار تو و توران خ  نیا -

 خوشحالم!  

 زد و گفت:   یلبخند



رو مخِ؟    یلیکوروش خ یمن و توران؟ تو هم قبول دار -

 ...  دمیو کوتاه خند دمیلب گز

  

باهاش  یکن یبهتره سع  د،یبا هم لج کرد یلیکوروش خ تو

 .  یبش یمیصم

 کرد و با اکراه گفت:   یاخم

داره... به نظرم ازش  یچه اخالق یبدون دیخودت  با -

 بهتر باشه .    میکن یدور

 تعجب  گفتم :   با

   م؟یکن یدور -

داد که بعد  یداشت آزارش م یزیچ کیکرد... انگار  یاخم

 گفت:   یاز مکث

... به نظرم یدیصنم اون... راستش حتماسحر  رو که  د -

 بهتر باشه .   یسمِت کوروش نر ادیز

حرف  نیاز ا ییجورا هی دم،یخجالت  نگاه از  ماهان  دزد با

 دونم چرا ...  یناراحت شدم اما نم

 قتایچند وقت کوروش نگاِه بد به من  کرده بود؟  حق  نیا تو

تا به حال  یکرده بودو ل ریهمراه با تحق زینه! نگاِه تمسخر آم

 ... 

 .  ختیماهان  افکارم به هم ر  یصدا با

 و گفت:   دیموهام  رو بوس   یرو 



تاباهات  قتشی... حقیبهش فکر نکن،  بهتره بخواب گهید

 !  یمن وببخش دوارمیگرفت ام یزدم خوابم نم یحرف نم

 گفتم :    و دمیلبخند سر بلند کردم و گونه اش  رو بوس با

 داداش!   ریشب بخ -

 گفت:   مهربون

 داداش!   زِ یعز ریشب بخ -

شد و اتاق  رو ترک کرد... و من  حس کردم چقدراالن  بلند

قلبم با چند جمله از طرف ماهان  کم تر  یو غصه  ینیسنگ

 شده . 

  

 

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

  

  

ام  یگوش فر برام به کیکه  نفس ن یبه آدرس گهیباره د کی

 فرستاده بود نگاه کردم ... 

باال شهر بود، نفس  یمنطقه  یکافه تو کیماله  آدرس

به اون  یرفتم تا با تاکس  رونیو از  خونه  ب دمیکش یقیعم

 خواستم باز با کوروش  رو به روبشم ...  یکافه برم، نم

 یدستم  رو  برا دمیرس ابونیبه خ   یرو  ادهیپ یاز کم بعد

که  نگه داشت سوار  یتکون دادم و وقت یزرد رنگ یتاکس



مالقات به   نیا ی جهیخواندم تا نت یالکرس تیدلم آ یشدم، تو

 بگذره .  یو خوش ریخ

  

  

شد  یکه  پخشم ییصدا یب کیموز یکافه شدم، صدا وارد

 فضا  رو شاعرانه کرده بود!  

 نیبه ا شتریکه  اطراف  رو احاطه کرده ب یکم نور

 زد ...  یدامن  م یشاعرانگ

که  پشت  یاز پردازش  اطراف برداشتم و به افراد دست

فر رو  کیها نشسته بودن نگاه کردم، االن من  نفس ن زیم

 کنم؟   دایپ یچطور

 برهیدستم و یتو یکه  همون موقع گوش دمیکش یپوف کالفه

 که  برام اومده بود نگاه کردم .  یامیبه پ عیرفت، سر

   د؟یدیفر رس ی" سالم خانم رضائ

  

 کردم ...  پیتا عیسر

 "   دیکافه هستم شما کجاهست یاالن تو دمی" سالم بله رس

 داد ...  امیبعد پ هیثان چند

ستون  کیکه  کنج ستون سالن هست... فقط  یزی" تک م

" سر بلند کردم و  دیکن داشیپ عیکافه است فکر کنم سر یتو



 نیهم دیحتما با دم،یکه   رو به روم بود رود یستون عیسر

 باشه . 

 تند کردم و به سمت همون ستون رفتم .  قدم

 نشسته بود .  زیافتاد که  پشت م یپوش کیبه زِن ش چشمم

نگاه اول محوچشم  یبلند شد، تو دنمیبا د دمیبهش رس یوقت

 کننده اش شدم!   رهیخ یآب یها

 بود! ...  بایز یلیخ

 گفتم :    آروم

 زد و گفت:   یفر؟  لبخند کیخانم ن -

 .  دیماه صنم جان باش دیبله... شما هم با -

 یجلوش اشاره کرد،لبخند یتکون دادم که  به صندل یسر

 میشدم . هر دومون داشت رهینشستم و بهش خ زیزدم و پشت م

ذهنش داشت  یحتما اون هممن و تو م،یکرد یبه هم نگاه م

 کرد .  یبرانداز م

 !  باستیف کردم که  زدلم اعترا یبود تو نیدوم  یبرا 

ازخواننده  یکی ایافتادم... اون همسر آرشام آر لدایحرف  ادِ ی

از  یواسترس جانیه چیکه  ه بِ یعج راِن،یمشهوِر ا یها

 ندارم برعکس، خوشحال بودم!   دنشید

 و گفت:   دیخند یکم

بگم و از کجا شروع کنم  یدونم چ یراستش... واقعا نم -

 . 



 خجالت  لبخند زدم و  گفتم :   با

 طور .  نیمنم  هم -

  نیهوم؟ من  ازا میتر حرف بزن یچطوره با هم خودمون -

 .  ستمیرو جمع ببندم راحت ن  گرانیکه  د

 کردم اما گفتم:   تعجب

 ندارم .  یباشه من  مشکل -

 گونه اش افتاد ...    یزد که  چشمم به چاِل  رو یبزرگ لبخند

  

 اش هم مثل خودش خوشگِل؟!  بچه  یعنی

 یمادر باشه، صورتش بچگانه تر م کیکه   ادیبهش نم اصال

 زد . 

کنم، اسمم  یبذار از اول خودم  رو معرف زمیخب عز -

 و چهار سالمه...   ستیفِر و ب کینفس ن

اش  رو مقابل صورت متعجبم گرفت وادامه  یگوش عیسر

 داد:  

که  تو هم مثل من  نشیپسِر ناز خودمه، از االن بب نمیا -

 ...  یداکنیپ دنشید  یبرا  یشتریب اقیو اشت یعاشقش بش

شده بودو با  دهیچیپتو پ یکه  ال یبه اون پسر نوازد چشمم

به  یسرخ غنچه ا یسبز درشت و لب ها یاون چشم ها

 شده بود .  خیکرد، م ینگاه م  نیدورب

 ناز بود!   یلیخ واقعا



تپل... دلم براش ضعف  یِ گوشت یبا اون لپ ها مخصوصا

 رفت!  

 گفتم :    اریاخت یب

 با لبخند گفت:   ه؟یجانم! اسمش چ یا -

 اَهورا.   -

 گفتم     صادقانه

 خودتون خوشگِل!   نیما شاهللا ع -

 !  زمیعز نهیب یچشم هات خوشگل م -

قدر   نیبه کوچولو بودنش نکن من و باباش  رو کشته ا نگاه

 کنه .  یم تیکه  اذ

 که  گفت:   دمیخند رومآ

 سفارش بدم؟   یدار لیم یچ -

 خورم .  یفنجون قهوه م کیمن  فقط  -

 گفت:   طونیش

وقت گشنه  هیشد ها...  یطوالن دیحرف زدن مون شا -

 .  ینش

قدرزود   نیشد که  ا ی... باورم نمدمیخجالت  دوباره خند با

 بشه .  یخودمون

 بود .  لدایمثل  ییجورا کی

سفارش  یشکالت کیکه  دو تا فنجون قهوه و با ک  نیاز ا بعد

 داد  رو بهم گفت:  



 یخوا یشروع بپرسم چرا م یشه واسه  یخب م -

   ؟یکارکن

بگم  رو آما ده  خوامیکه  م ییمکث کردم تا جمله ها یکم

 ام .  یکار یمصاحبه  کی یکردم االن تو یکنم، حس م

که  وقتم پربشه   نیا  یراستش من  دانشجو هستم...  برا -

 خوام کار کنم .  یم ارمیهم در ب یپس انداز کیو 

 تکون داد و گفت:   یسر

تونم پسرم  یها شروع به کار کردم البته نم یمنم  تازگ -

 کیخوام  یم نیهم  یبسپارم  برا یرو دست هر کس

 که  با تو آشنا شدم .  رمیپرستار قابل اعتماد براش  بگ

  

  

 گفتیکه  م یدقت به حرف هاش گوش دادم و هر جمله ا با

 شدم .  یمصمم م ممیتصم یتو شتریب

حال پر تالش بود،درسته که   نیزن مهربون در ع کی نفس

کار  الیخ یخواست ب ینم یفرد مشهور بود ول کیشوهرش 

 کردن بشه . 

بشه  و  شیشرکت پدر یبرادرش تو کیکه  قراره شر گفت

 ره، من  هم یفقط سه روز در هفته به سرکار م

 یدوست داشتن یاز اهورا کوچولو دیسه روز با همون

 مراقبت کنم!  



و  میکرد که  انگار تازه آشناشد یرفتار نم یاصال جور نفس

 بود .  یخودمون یلیقراره صاحب کار من  باشه برعکس خ

زد چشم هاش  یاز شوهرش و بچه اش حر ف م یوقت

 !  دیدرخش یم یازخوشبخت

 جانیبا هردوشون ه ییآشنا  یشد من  هم  برا یباعث م  نیا

 زده بشم . 

  

با نفس اون قدر برام لذت بخش بود که   یصحبت هم

 گذر زمان نشده بودم ...  یاصالمتوجه 

 گفتم :    عیام سر یساعت گوش دنید با

 دم . گذر زمان نشده بو  یاصال متوجه  ییوا -

وآروم  دیحس  رو داشت که  لب گز نیخودش هم هم انگار

 گفت:  

 .  ارهیمنم ... آرشام پدرم  رو در م -

 نفس حرف هاش تیشخص دنیبا فهم دارید  نیا یتو

که  زد، زدمو   یبه حرف ینبود، لبخند زیتعجب برانگ برام

 گفتم :  

بود  یکار یمصاحبه  کی  نینداره به هر حال ا یاشکال -

 برد .  یو زمان م

 گفت:   طونیش

 .  میراجع به کار حرف زد ادیحاال نه که  ما هم ز -



 شد و گفت:   یبعد جد یکه  کم دمیخجالت  خند با

ماه  یهست یتو واقعا دختِر خوب ،یجدا از کار و پرستار -

کارت  یتو دوارمیصنم جان من  واقعا از تو خوشم اومده، ام

 !  یموفق باش

 زدم و  گفتم :   یلبخند یانقدرد با

بتونم به نحو احسنت از اهورا  دوارمیممنونم! ام یلیخ -

 کوچولو مراقبت کنم . 

 تکون داد و گفت:   یسر

 یبرا  یکه  خواست یشده، روز رتیکه  د  نیمثل ا -

 ... کنمیرو برات اس ام اس م  یایاز اهورا ب یپرستار

م مفصل حرف خونه  ا  یحقوقت هم هر وقت اومد درمورد

 .  میزن یم

 کرد م و آروم  گفتم :   یدستم باز یبا انگشت ها یکم

 .  ستیبرام مهم ن ادیراستش... حقوقش ز -

گره شده  یدست ها   یزد و دستش  رو  رو یمهربون لبخند

 ام گذاشت و گفت:  

 یزیا  رو کنار بذار خواهشاً!   هر چ زیچ  نیتعارف و ا -

 حق تواِ ماه صنم .  میکه  من و آرشام قراره  بهت  بد

 نگفتم  .  یزیزدم و چ یلبخند یخجالت  و قدردان با

 یاصرار اون  رو  برا م،یکرد یبعد باهم خداحافظ یکم

 شدم .  یبعد سوار تاکس یرسوندنم رد کردم و کم



رفته بود نفس  شیخوب پ زیجا همه چ نیکه  تا ا  نیا از

 ...  دمیکش یراحت

لب هام ظاهرشده    یرو  یاز هفته ها اون  لحظه  لبخند بعد

 بود!  

  

  

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

  

  

ماهان و   یخنده ها یخونه  شدم و در و بستم، صدا  وارد

  یاومد که  باعث شد لبخندخسته ا یتوران از آشپز خونه  م

 .  نهیصورتم بش   یرو

 شده .  کیفکر کنم هوا تار -

 یپنج قدم یگرفتم و با تعجب سر بلند کردم، تو نیاز زم نگاه

 بود .  ستادهیا یدست مشک کیام کوروش با کت و شلوار 

تازه اومده  ای  رونیخواد بره ب یم پیت  نینبود با ا معلوم

از  یادیززیکه  چ یمکعب یبه اون بطر یخونه ، نگاه کوتاه

 نمونده بود کردم و با تاسف  گفتم :   اتشیمحتو

 خونه  حرمت نداره .    نیفکر کنم امنم   -

زد،دست چپ  یباال انداخت و پوزخند ییحرفم ابرو دنیشن با

شلوارش فرو برد... با دست راست  بیج یاش  رو تو



 یکه  آخر  نیکرد و قبل ازا کیرو به لب هاش نزد  یبطر

 جرعه  رو هم سر بکشه با تمسخر زمزمه کرد . 

 حرمت!   -

و به سمت پله ها حرکت کردم... نگاه ازش  گرفتم  یعصب

 .  شهیخوب نم چوقتیمرد ه  نیا

 گناه غرق شده!   یکمکش کرد، اون تو شهیداشتم م دیام یالک

پله گذاشتم که  سحر آروم آروم از پله  نیاول   یرو  پا

 اومد  نییهاپا

خورد  یها م یبگو چرا کوروش داشت از اون زهرمار پس

 ... 

دعوا شون افتادم که  کوروش سحر  رو از خونه   نیآخر ادی

 کرد اما حاال ...   رونیب

 رو لعنت کردم .   طونیدلم ش یتو

چقدررفتارش  دمیباال انداخت که  فهم ییابرو دنمیبا د سحر

 به کوروِش.   هیشب

 ااِ واه سالم ماه صنم جون!   -

 زور لبخند زدم و  گفتم :   به

 سالم .  -

 به سر تا پام کرد وگفت:   یشده نگاه شیآرا یاون چشم ها با

   ؟یخوب -

 کوروش بلند شد .  یکه  جوابش  رو بدم صدا  نیاز ا قبل



 سحر .  -

 و گفت:    دیخند زیر سحر

 !  زمیاومدم عز -

به صورت گرفته و کالفه ام نگاه کرد و  طونیش یچشم ها با

 گفت:  

 زشامی... خواستم بگم سر مزمیعز میدار یامشب دورهم -

درس وامتحان از من  یقبل به بهونه  یو مثل دفعه ها یباش

 .  یو کوروش فرار نکن

 تعجب  گفتم :   با

 چرا بخوام فرار کنم؟   -

 شد گفت:   یاز کنارم رد م یبیزمان که  با لبخند عج هم

 یم یبه "من " که  با کوروشم حسود دیدونم شا یچه م -

 .  یکن

ش اون قدر شوکه  شدم که  خشکم زد و نتونستم حرف از

جوابش  رو بدم، نگاه از راه رفتنش گرفتم و با حرص از پله 

 ها باال رفتم  

 اتاق شدم و در و محکم بستم .  وارد

 و شمرده شمرده  گفتم :   دمیکش  یقیعم نفس

 آروم باش ماه صنم... به اون دوتا فکر نکن .  -

به اون  دیآخه من  چرا بابود،  نیسحر برام سنگ حرف

 حسادت کنم؟  



 کیمن  بلکه  تو یها ایبود که  نه تو  رو یمرد کوروش

 زد؟   یحرف نیابوس هام نقش داشت، پس چرا سحر همچ

 دوتا!    نیاز دست ا اوف

به حموم  ازیخسته بودم ن یلیرو از سرم در آوردم، خ  چادرم

خودش فکرکنه دارم فرار  شیخواستم سحر پ یداشتم اما نم

 .   کنمیم

 و دمیپوش یا یو با شال مشک یرنگ یسرمه ا کیتون

ماهان  تند تند ازپله ها   دمیاتاق خارج شدم، همون موقع د از

 من  گفت:   دنیباال اومد و با د

 زدم و گفتم:   یصنم؟  لبخند یااِ اومد -

 آره تازه اومدم .  -

 .  میدار یشب دورهم... امنییپا میبر ایباشه پس ب -

 گفتم :    یآروم یشدم و با صدا کینزد بهش

   ه؟یمناسبتش چ -

 رو دور شونه ام انداخت و گفت:    دستش

 نداره .  یفکر توران بود منم  موافقت کردم مناسبت -

 ...  میرفت نییگفتم ، با هم از پله ها پا  یآهان

 هم بودن شیانتظارم کوروش و سحر پ طبق

شد... مخصوصاکه   یخواست نگاه شون نکنم اما نم یم دلم

 کوروش هم بهم زل زده بود 

 کنه؟...  یچرا بهم نگاه م  ؟یچ یعنیکارش   نیا



 ...  ایکنه  تمیخواد اذ یم ادیبدم م زهایچ  نیدونه از ا یم

 ماهان  از فکر خارج شدم .   یصدا با

 سالن .  یکیاون  یتو میبهتره بر  -

 دیکه  ازد میشد یگفتم و وارد سالن غذاخور یآروم ی باشه

 کوروش پنهان بود . 

 از مبل ها نشستم .  یکی   یو  رو دمیکش یراحت نفس

 حالت خوبه؟   -

ام تابلو  افهیقدر ق  نیا یعنیتعجب به  ماهان  نگاه کردم،  با

 کنه؟   یسوال نیبود که   ماهان  همچ

 زد و گفت:   یلبخند  ؟یواسه چ -

شد؟  پس  یچ یکه گفت یاون کار یته... راستگف یکل -

بگم که   یزدم و خواستم حرف یباالخره سوال کرد... لبخند

 توران باعث شد سکوت کنم .  یصدا

 ... سالم ماه صنم جان!  نییجا نیاِه شما دوتا که  ا -

 زدم و  گفتم :   یلبخند

 سالم!   -

 و گفت:   دیماهان  خند 

 .  میخواهر و برادر خلوت کن میخواست -

 و گفت:   دیخند توران

ماهان  جواب   ی؟  به جا نیای یما نم شیپ یعنی  نیا -

 دادم:  



 .  گهید می...  ماهان  برمیای یچرا توران جون م -

 تکون داد ...  ینگاهم کرد و سر یماهان  کم 

به  یچشمم به کوروش افتاد که جد م،یدیسالن رس یکیاون  به

 گفت:  سحر 

 .  نیبش گهید یجا هیبرو  -

...  ماهان  پوزخند زد میبه هم کرد یو  ماهان  نگاه من

 زدم .  دنیامامن  خودم  رو به نشن

 کرد  ینگاهش به ما افتاد و اخم کوروش

 نیقی گهیسحر هم از رفتار کوروش تعجب کرده بود، د یحت

 ده .  یکار ها  رو انجام م  نیکردم کوردش از قصد ا دایپ

 مبل به ا ون هانشستم   نیاز تاسف تکون دادم و دور تر یسر

  

 ""کوروش "" 

  

  

  

 کنه  یبه سحر خفه ام م یکینزد

 رو دوست دارم!    دیجد یباز  نیا

 یم نیریکامم  رو ش بیبا روح و روان ماه صنم عج یباز

 کنه!  



طعم گس  کی... ایهم داره  یبیعج یتلخ ینیریش  نیا اما

 .  هیدونم چ یآزار دهنده که  نم

دختر  رو بشناسم،تمام   نیتونم ا ینم دیام کرده... شا یعصب

 .  ختهیمعادالتم  رو به هم ر

دور و برم مثل سحر هستن؟   یزن ها ینه که  همه  مگر

 به ماه صنم نگاه کردم ...  ،ییو خودنما ییبایعاشق پول و ز

 !  شیآال یحال ساده و ب نیدر ع بایز

 کنه؟   یدا ره تظاهر م نکنه

شده  رهیاش خ یشد که  به گوش دهیسمت  ماهان  کش نگاهم

 .  دمیکش یبود... نفس پر از حرص

 آدِم، نیگولش  رو بخورم... اون هم خواهر هم دینبا

من نخ  یشرکت به منش یکه  دور از چشم مادرم تو یمرد

 داده بود . 

به موهام زدم  به  یچنگموضوع   نیا یآور ادیاز  یعصب

 سحر  گفتم :  

 .  اریبرام اب ب -

  

 ام حذف کنم .  یکم کم سحر  رو هم از زندگ دیبا

شدم که   رهیکنارم بلند شد و رفت، دوباره به ماه صنم خ از

 شده بود .  رهیبه دست هاش خ



افتادم که   یاون روز ادیشدم،  رهیبه گونه اش خ اریاخت یب

 زد .  یلیاون زن بهش س

به  یبودم ول دهینپرس یزیمورد ماجرا و اون زن ازش  چ در

 آوردم .  یرو در م  هیقض یته تو یزود

 باشه پس ...  قتیحق ییجورا کیاون زن  یحرف ها اگر

 صنم از سحر هم خطرناک تره!   ماه

اون روز  رو  یذهنم حرف ها یزدم تو یپوزخند

 مرورکردم . 

  

  یشربت  رو  رو ینیشد و ساز آشپز خونه  خارج  مادرم

 گفت:   یگذاشت، با خوشحال یعسل

... پسرم سحرجان میچه خوب همه مون دور هم جمع شد -

 کو؟  

 صنم بهم نگاه کرد، خطاب به مادرم  گفتم :   ماه

 .   ارهیبرام اب ب رفت

 شد ...  رهیانتظارم اخم کرد و دوباره به دست هاش خ طبق

ده؟  فقط به خاطر اعتقاداتش  یمن عذابش م یرفتار ها چرا

 !  ؟یِ ا گهید زی... موضوع چای

 ...  زمیعز ایب -

 به  ماهان  گفت:   رو

   د؟یخور یشما هم م -



 به سحر نگاه کردم... ماهان  بدون مکث گفت:   زیت

 نه ممنون ...  -

 مادرم نگاه کرد و با لبخند ادامه داد:   به

 است .  گهید زیچ کیزنم  یشربت ها -

 صنم و مادرم لبخند زدن اما من  ...  اهم

و باترس کنارم  دیحالت چشم هام لبخندش پر کش دنیبا د سحر

 نشست . 

که مجبورم  ییِ نگفت، امشب از همون شب ها یزیچ گهید

 .  زمیخودم بر یخشمم  رو تو

 بوکس ام داشتم...  سهیبه ک ازین بیعج

 کنه .  یمن و آروم نم زیچ چیه گهید

  

  

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

  

  

  

 

  

  

  



 "ماه صنم " 

 دیخند یخوشحال بود و  ماهان  سِر حال، سحر م توران

 بود و من  ...  ی،کوروش خنث

 بودم .  یا گهیعالم د یتو

شد انگاراصال  یشاخه به اون شاخه پرت م  نیا ز ا ذهنم

 اون  لحظه  نبودم .  یتو

 حالم شد و صدام زد .  یمتوجه  توران

 ماه صنم؟!   -

 زدم و آروم گفتم :   یلبخند ام،یزدم تا به خودم ب یمحکم پلک

 بله؟   -

 .  یکم حرف شد زم؟یعز یخوب -

  یانداختم،  ماهان  دستش  رو  رو نییلبخند سرم  رو پا با

 کمرم گذاشت و گفت:  

 زد .  یحرف م ادیحاال نه که  قبال هم ز -

 ه  مردانهچشم چپ چپ نگاهش کردم ک یگوشه  از

شده  رهیکوروش پوزخند زد اما سحر به  ماهان  خ د،یخند

 بود . 

 از نگاهش بهم دست داد .  یبد حس

 گفت:   یول توران

چه خبر از دانشگاه .  زمینکن  ماهان ... خب عز تشیاذ -

ماه بودکالس هام   کی کیکه  نزد  نیدانشگاه ا یادآوریبا 



مادر   یرفتم و اتفاق اون روز،وقت یم ونیدر م یکیرو 

 اشکان  آبروم  رو برد دلم گرفت!  

 یمتوجه  یکردم با لبخند حرف هام  رو بزنم که  کس یسع

 حالم نشه . 

 خوبه خدا  رو شکر!   -

 ماهان  کنجکاو گفت:   

شد؟  توران با  یچ یکه  دنبالش بود یاون کار ی هیقض -

 تعجب گفت:  

   ؟یکار کار؟ ماه صنم دنبال -

 یبحث روتو  نیدفعه ا کیکه   ماهان    نیاز ا ییجورا کی

 ...  دمیجمع بازگو کرد خجالت  کش

 یبا دقت وچشم ها یکه  کوروش اون طور یوقت مخصوصا

 کرد .  یشده نگاهم م زیر

 و کوتاه  گفتم :   آروم

 خدا  رو شکر جور شد .  -

ناراحت زد ،  حتما یلبخند یدلخور ول یماهان  گرچه کم 

 بود چرا باهاش کامل مشورت نکردم . 

 خوشحال گفت:   توران

 هست؟   یخب مبارکت باشه حاال چه کار -

پاانداخته    یبه کوروش انداختم که  پا  رو ینگاه کوتاه مین

 شده بود .  رهیبود، مرموز بهم خ



که  داشت باعث شد هول کنم ،خواه و ناخواه باعث  یلیاستا

بودن بهش دست  کیشد آدم در حضورش احساس کوچ یم

 بده .  

 گرفته بود .  شیصدام  رو صاف کردم، گونه هام آت یکم

 من  چم شده؟!   ایخدا

 کردم تمرکز کنم   یسع

 سه روز در هفته است... ستیخب... تمام وقت ن -

 بچه بشم .  هیپرستار  قراره

 و گفت:   دیبزنه سحر خند یکه  توران حرف  نیاز ا قبل

   نه؟یبچه؟ کاِر پر افتخارت ا هیپرستار  -

 دنیسحر دست از خند یکردن ول یماهان  و توران اخم 

کنار گوشش گفت  یزیکه  کوروش کالفه چ دمیبرنداشت، د

 که  باعث شد ساکت بشه و اخم کنه . 

 شده بود گفت:   یماهان  که  انگار از حرف سحر عصب 

نه؟ مشخصات شون  یر کنخونه  شون کا  یقراره تو -

هستن...  ییکنم که  چه جور آدم ها قیتحق دیرو بهم بده با

 آدرس  خونه  شون  رو هم بده . 

به توران انداختم  ینگاه میبه  ماهان  نگاه کردم، ن دیترد با

 شده بود .  رهیکه  با اخم به سحر خ

 و  گفتم :   دمیکش یآه



خب... اسم  یلدونم کجاست و یخونه  شون  رو که  نم  -

 گهیا،دیفِر اسم شوهرش هم آرشام آر کیمادر بچه نفس ن

 ازشون ندارم .  یاطالع

 شوکه  گفت:   سحر

منظورت همون خواننده است؟   ماهان  و   ا؟یآرشام آر -

باال انداخت و   ییتوران با تعجب نگاهم کردن، کوروش ابرو

 لبش باال رفت .  یگوشه 

 معذب شده بودم که  بحث امشب فقط منم  .  یکم

 تکون دادم و  گفتم :   یسر آروم

 آره .  -

 برام نازک کرد .  یکرد و پشت چشم یبهت  زده اخم 

دلم براش متاسف  یحسادت کرده، تو ییجورا کیکردم  حس

 شدم . 

 گفت:   جیو گ دیماهان  خند 

 .  قیبرم تحق شهیرو نداشتم... روم نم   نیانتظار ا -

 ....  میحرفش باعث شد من و توران بخند  نیا

  

 یسحر ونگاه ها یشب خوب تموم شد، اگر طعنه ها یباق

 گفت خوب بود .  شهیم میریکوروش  رو فاکتور بگ



شب  یکردم دور و برش نباشم، بعد از خوردن شام وکم یسع

زود تر از همه جمع  رو ترک کردم وبه اتاقم پناه  ینینش

 بردم . 

 که  نمازم  رو خواندم ...   نیا ز ا بعد

 ...  دمیکش یقیو نفس عم دمیتخت دراز کش   یرو 

روهم  یدیجد یزندگ دیبا د،یکاِر جد  نیفکر کنم با ا حاال

 !  دیکش یکه  انتظارم روم یشروع کنم اما، امان از طوفان

  

  

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

  

داد امروزساعت ده  امیروز گذشته بود که  نفس بهم پ چهار

 که  برام فرستاده برم... یصبح به آدرس

بود من   دهیخونه  اش بود فکر کنم باالخره زمانش رس  آدرس

 .   نمیاهورا کوچولو  رو  بب

 خوشحال بودم!   یلیخ

موضوع   نیا ینداشتم ول یکه  با بچه ها برخورد  نیا با

 کرد .  یاز عشقم به اون ها کم نم یزیچ

 قهیدوش ده دق کیرو زود تر از همه خورد م و   ام صبحانه

خواستم سِر  یگفتم ، تازه ساعت نه بود و من  اگر م  یا

 کردم .  یحرکت م قهیدق ستینه و ب دیساعت برسم با



ام و  یمشک ی نهیتنم کردم، شال زم یرنگ یبلنِد آجر یمانتو

 گره زدم .  یرو سرم کردم و مدل لبنان  یآجر یبا گل ها

و چادرم  رو سرم کردم...  دمیام  رو پوش یمشکل یل شلوار

 نه مونده بودم .  ایکنم  شیکه  آرا  نیا  نیب

وبعد از  دمیکش یقیته دلم داشتم، نفس عم یبیعج جانیه کی

روکم رنگ به  یبا خودم کلنجار رفتم رژ گلبه یکه  کل  نیا

 .  دمیلب هام مال

زدم،  یلبخند تیانداختم و با رضا نهینگاهم  رو به ا نیآخر

 رو برداشتم و از اتاق خارج شدم ...   لمیو وسا فیک

کشان ازآشپز خونه   ارهیکه  خم دمیپله ها  ماهان   رو د نییپا

 :  دیتعجب کرد و پرس دمیاومد، با د  رونیب

 زدم و  گفتم :   یلبخند  ؟یر یم ییجا -

 رم سِر کار.   ی! آره دارم مریسالم صبح بخ -

 آروم شد و گفت:   نگاهش

! صبر کن من ریماهت صبح تو هم بخ   یسالم به  رو -

 آماده بشم برسونمت . 

 اومدم و  گفتم :   نییپله  رو هم پا نیآخر

 .  شهیم رمیرم د ینه داداش خودم م -

خونه  باز شد، نگاهم به کوروش افتاد که  داخل خونه    در

بود  دهیوشکه پ یرنگ یمشک یلباس ورزش دنیشد... با د

 کرده .  یداشته ورزش م دمیفهم



به سرتا پام  یهاش  رو از گوشش در آورد و نگاه یهندزفر

 به سمت آشپز خونه رفت ...   یانداخت، بدون زدن حرف

 ماهان  به خودم اومدم ،   یصدا با

نکردم و  یمخالفت گهی. د امیرم و م یم عیسر شهینم رتید -

 نییتکون دادم، تند از پله هاباال رفت، سرم  رو پا یسر

 .  دمیکوروش روشن یانداختم که  صدا

 .  یپس باالخره راه افتاد -

قرمز رنگ  بیبه س یتعجب سرم  رو باال گرفتم، گاز با

 دستش زد و منتظر  نگاهم کرد، آروم  گفتم :   یتو

   ه؟یمنظور  تون چ  -

 وار گفت:   زمزمه

ها ...  یفرار از افکار و ناراحت  یکار کردن  برا -

 .  ستین یشگیهم رشیتاث یول یِ انتخاب خوب

بود، به  دهیکه  ذهن و احساسم  رو فهم  نیموندم... از ا مات

 زور  گفتم :  

 ...  یشما از... کجا فهم -

وسط حرفم،  هم زمان که  سر کج کرده بود، باچشم  دیپر

 شده گفت:   زیر یها

 دوره  رو گذرونده ام .    نیکه  منم  ا  نیبه خاطر ا -

 دوره  رو گذرونده؟!    نیا

   ه؟یمنظور ش چ 



شد و  کیحرف زدن بده بهم نزد یکه  بهم اجازه   نیا بدون

 شینگاهم به ته ر ستاد،یام ا یتو سه قدم

 بیاش بود وعج ییطال یافتاد که  هم رنگ موها صورتش

 اومد .  یبهش م

شده بودم شرمم شد و نگاه ازش  رهیکه  بهش خ  نیا از

و از کنارم گذشت و به سمت پله ها  دیآهسته خند دم،یدزد

 رفت . 

 شهیر و اصال نم بیمرِد عج  نیاعتراف کنم که  ا دیبا

 شناخت . 

با توران از   یبعد  ماهان  اومد و بعد از خداحافظ قهیدق چند

 داشتم کم شده بود .  که  یجانیاز ه کمی م،یرفت  رونیخونه  ب

 زد .  یسرم چرخ م یکوروش تو حرف

و  دمیکش ی."  آهستین یشگیهم رشیتاث یول یِ "انتخاب خوب

 دادم .  هیتک نیماش ی شهیسرم  رو به ش

پخش شد  یرو روشن کرد، آهنگ قشنگ  نیماهان  ظبط ماش 

اسم خواننده با تعجب به  ماهان نگاه  دنیبعد با شن یو کم

 باال انداخت .  یو شونه ا دیخند طونیکردم که  ش

  

   ایآرشام آر -

  

 دل من  رفت  رفت



 در رفت   شهیاز دست نگاهت م مگه

 تو  رو آخر بده ازدست ....  ترسهینفر هست که  م هی هست

  

 و با اعتر اض  گفتم :   دمیخند

 ماهان  .   -

 و گفت:   دیهم خند اون

 آشنات کنم؟   اون بچه یخوام با بابا یبده م ه؟یچ -

 .  رمیگ یاسترس م شتریب یجور نیا -

 دستم گذاشت وگفت:     یزد، دستش  رو  رو یمهربون لبخند

 دداشتهیرو نبا  یچیداداشت هست استرس ه یتا وقت -

 .  یباش

 آن دلم گرم شد!   کی

 برام ارزشداشت!   یلیهم نشد ها... حرفش خ هیثان کیخدا  به

 زتینفر  رو داشته باشه که  همه چ کیخوبه که  آدم  یلیخ

 !  یباش زشیباشه... همه چ

 شکرت!   ایخدا

  

با  ماهان  یچطور دمیشدم نفهم ادهیکه  پ نیماش از

 رو با هول محکم بستم.    نیکردم، دِر ماش یخداحافظ

 گفت:   یداد و شاک نییرو پا  شهیماهان  ش 



 یاون بچه  یدیکوب یجور نیصنم چه خبره؟ در و ا -

 .  گهید یکش یبدبخت  رو حتما م

 و با خجالت   گفتم :   دمیگز لب

 !  دیشرمنده  داداش ببخش یوا -

 تاسف تکون داد و گفت:     یاز  رو یخنده سر با

 برو ماه صنم... خدا به همرات!   -

زد ورفت  یبراش  تکون دادم، تک بوق یزدم و دست یلبخند

 ... 

رفتنش گرفتم و با استرس به آپارتمان بزرگ   ریاز مس نگاه

 امیبه نفس پ عیگفتم  و سر  یرو به روم نگاه کردم، بسم الله

 دادم . 

 .  دمیسالم نفس خانم من  رس -

 بعد جواب داد:   هیثان چند

 اطبقهیبا نگهبان هماهنگ کردم با آسانسور ب زمیباشه عز -

 ییکردم ابرو آخر که  تک واحده هست... در و بر ات باز ی

که   یکردن ... استرس یم یباال انداختم، پس پنت هاوس زندگ

قدر استرس   نیروز کنکور هم ا یشد، حت شتریداشتم ب

 ماه صنم چته؟!   یینداشتم، وا

 یبر ستیگفت "قرار ن یجا بود حتما م نیا لدای اگر

 یکه پوشک بچه روعوض کن یقراره بر ،یکن یغن ومیاوران

 " 



 نیهم یلبم نشست، هم زمان تو   یخنده  روا ز  یلبخند

 فکر ها بودم و به سمت در رفتم .... 

  

  

 رنگ یبه دِر قهوه ا یشدم و نگاه ادهیآسانسور پ از

 یقیشدم، نفس عم رهیو به در خ ستادمیانداختم، صاف ا جلوم

 و  گفتم :   دمیکش

 تو!   دیبه ام ایخدا -

 یبعد در باز شد و من چهره  هیدر و فشردم... چند ثان زنگ

 .  دمیشاد نفس  رو د

 !  زمیعز یسالم خوش اومد -

و   دمیرو کنار گذاشتم و جلو رفتم، گونه اش روبوس   خجالت

 گفتم :  

 سالم ممنونم!   -

 بفرما داخل!   -

 انداختم و وارد شدم ...  نییلبخند سرم  رو پا با

  

 .  سالم

 با تعجب سرم  رو باال گرفتم .  ،یمرد یصدا دنیشن با

بغلش بود چند  لحظه  مات  یکه  بچه ا ایآرشام آر دنید با

 به خودم اومدم و زمزمه کردم:   عیموندم اما، سر



 َس...سالم.   -

چادرم  یبه لبه  یمعذب شدم و دست یدقت نگاهم کرد، کم با

 تمینفس دستش  رو پشت کمرم گذاشت و به داخل هدا دم،یکش

 . هم زمان گفت:  کرد..

آرشام همسرم خواست باهات آشنا بشه و در مورد  -

 اما قبلش ...  میو حقوقت باهم حرف بزن فیوظا

متعجب و منتظر م به سمت همسرش رفت و  یچشم ها مقابل

 که  خواب بود  رو از بغلش گرفت ...  یاون بچه ا

آغوشش نگهش داشت و  یبا ارزش تو یش کیمثل  یجور

 !  دیبا عشق بهش لبخند زد که  دلم لرز

 !  یِ عشق بهشت کی یعشق مادر و فرزند واقعا

شون بودم که  نفس به سمتم اومد و با  دنیمحو د یهمونجور

 لبخند گفت:  

 .  دیتو و اهورا با هم آشنا بش دی... اول بازمیعز ایب -

 یکیکوچ  نیبه ا یبگم که  من  تا به حال کودک خواستم

 !  ستمیبغل نکردم... بلد ن یفیوضع

 ترسم ...   یم

افتاد، به طور  باشیمعصوم و ز ینگاهم به چهره  یوقت اما،

ام  گهیسرش قرار گرفت و دست د ریدستم ز کی یزیغر

 و اون  رو دربر گرفتم!   دیچیپا و کمرش پ ریمثل حصار ز



 ییبایازز یکینبود، من  داشتم به  فیحالم قابل توص وصف

 :  دگفتیجاست که  با نیکردم، ا یخالقم نگاه م یها

َسُن ال َخاِلقِ  -  .  نَ یفَتبَاَرَك َّللاَّ أح 

 کبارِ ینفس و همسرش نشست،  یچهره    یلبخند  رو گرد

اسم   نیچقدرا دمیبه اهورا کوچولو نگاه کردم و فهم گهید

 برازنده اِش!  

 د وبه بدن تپل و کوچک اش کش و قوس دا یکم

سبز رنگش  یچشم ها دنیهاش  رو باز کرد، با د چشم

نگاهم کرد  یجیزدم، لب هاش  رو غنچه کرد و با گ یلبخند

 که  باعث شد بخندم!  

 لب  گفتم :   ریز

 ماشاهللا خدا حفظش کنه!   -

 آروم گفت:   نفس

 !  زمیممنونم عز  -

 گلوش  رو صاف کرد و  رو به نفس گفت:   یکم ایآر آرشام

تا ما هم حرف  ریفر بگ یجان اهورا  رو از خانم رضائ نفس

 .  میهامون  رو بزن

گفت و من  اهورا  رو با زور و اکراه به نفس  یباشه ا نفس

 دادم . 

آغوشم  یکه  اهورا تو یا قهیچند دق نیا  یشد تو ینم باورم

 کرده باشم!   دایقدر بهش کشش پ  نیبود ا دهیخواب



 خواست باز هم بغلش کنم .  یم دلم

 رفتن نفس بود که  آقا آرشام آروم گفت:   ریبه مس نگاهم

 .  دینیبنش دیخب بفرمائ -

رفتمو  یرنگ یزرشک یبه سمت مبل دو نفره  نهیطمان با

رو به روم نشستو   یمبل تک   یرو  اینشستم ، آرشام آر

بود گذاشته  نیماش یکه   ماهان  تو یآهنگ ادینگاهم کرد... 

 افتادم . 

برازنده  یمرد خوانده بود، واقعا که  خوانندگ  نیکه  ا یآهنگ

 اش بود!  

خواننده  رو  کیکردم  یفکرش  رو هم نم چوقتیه

 یقیاهل گوش دادن به موس ادیچون اصال ز  نمیبب  کیازنزد

 نبودم . 

 صداش دست از فکر کردن برداشتم .  دنیشن با

 یپسرم تا حدود  یپرستار  برا کیراستش استخدام  -

خواد کارش  رو شروع کنه منم با  یفکر نفس بود، تازه م

بودکه     نیام ا دهیاما عق ستمیکار کردن همسرم مخالف ن

...  کهیکوچ یلیزوده چون اهورا هنوز خ یشروع کم  یبرا

 میخودش  رو گرفته ومنم  به تصم میحال نفس تصم  نیبا ا

 .  ذارم یاحترام م سرمهم

 مکث کرد و ادامه داد:   یکم



  یبرا  شهیرو نم  یمن  هر شخص تیبه خاطر موقع -

 یاز آشنا هامون معرف یکیکار انتخاب کرد، شما  رو  نیا

که  با شما آشنا شد ازتون خوشش   نیکرد و نفس بعد از ا

 اومد . 

 گفتم :    آروم

 لطف دارن!   -

ت، هم زمان که  اومد و آروم در و بس  رونیاز اتاق ب نفس

 اومد گفت:   یبه سمت ما م

 ها خوابالو شده .  ی... تازگدیرو شکر اهورا خواب  خدا

نشست و با لبخند نگاهم کرد، منم  جوابش  رو بالبخند  کنارم

 ادامه داد:   ایدادم که  آرشام آر یقیعم

 دیفقط سه روز در هفته با د،یندار یادیز ی فهیشما وظ -

شنبه ها، سه شنبه ها و چهارشنبه ها...  د،یمراقب اهورا باش

 هم از صبح تا غروب هست .  مشیتا

 شونه ام گذاشت و گفت:     یرو  یدست نفس

 یله شده روم ریمادر که  با ش تیسکویو ب ریاهورا ش -

 ادداشتیاش  رو برات  هیخواب و تغذ یتونه بخوره، برنامه 

ست داره و قبل دو ییها یکه  چه اسباب باز  نی... و ا کنمیم

 .  یبراش  شعر بخون دیخواب حتما با

 تکون دادم که  آقا آرشام گفت:   یسر



معلومه شما از اهورا خوش تون اومده اهورا هم  -

 نیپس ا  کهیکوچ یلیچون هنوز خ ستین ریگ ادبهانهیز

 ونیلیسه م یبراتون نداره... در مورد حقوق ماه یمشکل

 هست؟   یبراتون کاف

قدر   نیاصال انتظار نداشتم حقوق ام ا ون؟یلیم سه

 گفتم :    ی... با شرم و هول زدگادباشهیز

 یاز انتظارم هست من نم شتریبه نظرم خب... ب  نینه ا -

 تونم قبولش کنم . 

 با اعتراض گفت:  نفس

پول حق تواِ،   نیحرف و نزن ماه صنم جان، ا  نیا -

حمت ودردسر ز یلیکه  خ ینوزاد مراقبت کن کیتوقراره از 

 .  ستین یزیپول در قبال زحمات تو چ  نیداره ا

نفس هر چقدر که  درست بود اما وجدانم قبول  یها حرف

 کرد... آره وجدان!   ینم

اما  زدمینم یقرار بود کل هفته مراقب اهورا باشم حرف اگر

که   یپس اون کارگر  ون؟یلیآخه سه روز در هفته و سه م

و چهار ساعته کار  ستیگرما و سرما، برف و باران ب یتو

   ؟یگرفت چ یم ونیلیم کیکرد و به زور  یم

من ؟  اصال  ایداره  ازیمن ؟  اون ن ایاون سخت تره  کار

 و آروم  گفتم :   دمیکش یقیهست؟  نفس عم یتعادل و عدالت



به  ستم،ین یحقوق راض  نیمن  به ا ا،یآر یشرمنده  آقا -

 .  ادهیمقدار حقوق ز  نیسه روز در هفته ا  ینظرم  برا

با هم رد و بدل کردن، نفس  یو آقا آرشام با تعجب نگاه نفس

 مکث با تفکر گفت:   یبعد از کم

 آروم  گفتم :    ؟یخوا یخب... پس چقدر حقوق م -

 باشه .  یو پانصد به نظرم کاف کی -

  

 دم،یادیچهره آرشام آر   یرو  یفیمات موند، لبخند ضع نفس

 کنه .  ینگاهم م نیحس کردم با تحس

 کنار گوشم گفت :   نفس

 .  یتر وونهیتو از منم  د -

 ...  ننیانداختم تا خنده ام رونب نییزدم و سرم  رو پا یلبخند

  

  

که   یکه  گفته بودم  رو قبول کردن و قرادادکار یحقوق مقدار

 مون امضا شد.   نیآماده کرده بود ب ایآرشام آر

مهمون کرد،  ییفنجون چا کیکه  نفس من و به   نیاز ا بعد

 کردم .  یعزم رفتن کردم و باهاشو ن خداحافظ

 داشتم!   یخوب حس

 !  دیکار جد کیاهورا و شروع  دنیخوِب د حس

 بود!   یحس خوب واقعا



 

  

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

  

زنگ د رو رو حساب کردم،   هیشدم و کرا ادهیپ یتاکس از

 فشردم و منتظر  موندم که  بدون جواب باز شد . 

رفتم  یشدم، هم زمان که  به سمت خو نه م اطیح وارد

 به آسمون انداختم ...  ینگاه

 اد،چهیقراره بارون ب یداد به زود ینشون م اهیس یابرها

کم کم خودم  رو   دیبا شه،یزود ماه اسفند هم داره تموم م

 ردم . ک یآماده م دیع  یبرا

 یقیداخل نفس عم یخونه  شدم و با برخورد گرما  وارد

 گفت :   ییخانم به سمتم اومد و با خوش رو یگل دم،یکش

 صنم خانم!   دیخوش اومد -

 به روش زدم و  گفتم :   یو بستم، لبخند در

 جان! چه قدر  خونه  سوت و کوره .  یممنونم گل  -

کسالت داشتن  یبعد از ناهار توران خانم چون کم -

 یشرکت نرفتن االن طبقه  گهیآقا  ماهان  هم د دن،یخواب

 باالن ... 

بزنه،خو دم از  یموندم تا در مورد کوروش هم حرف  منتظر

 انتظارم متعجب شدم .   نیا



 کار دارم؟!   یمن  با اون مرد مغرور چ آخه

 گفتم :    آروم

 !  یممنونم گل  -

 تکون داد و گفت:   یسر

  زیم دیخانم براتون ناهار کنار گذاشته اگر خواستزهرا  -

 رو براتون آماده کنم . 

 .  امیباشه من  برم لباس هام  رو عوض کنم و ب -

 چشم!   -

 ی جهیخواست راجع به نت یسمت پله ها رفتم، د لم م به

با  ماهان  حرف بزنم  ا،یمالقاتم با نفس و آرشام آر

 بشم .  کیرو باهاش شر  میوخوشحال

شه...  یفراموش کنم حتما اون هم خوشحالم دیرو هم نبا  لدای

ماهان     یباال برسم که صدا یدو پله مونده بود تا به طبقه 

 .  دمیرو شن

 جالب بود!   یلیخ -

 یداشت حرف م یتعجب به سمت صدا نگاه کردم... با ک با

 زد؟!  

 شناختم!   ی... صدا رو مختیخنده اومد، قلبم ر یصدا

 نیزم   یبهت  زده به سمت شون قدم برداشتم، پاهام  رو 

رفت  یکه  به سمت اتاقم م ییراه  رو یشد... تو یم دهیکش

 .  دمشونید



 ستادهیداده بود و  ماهان  هم جلو ش ا هیبه در اتاقم تک سحر

 .  دنیخند یبود... هر دو داشتن م

 زور  گفتم :   به

 جا چه خبره؟    نی... ایا -

 یزیو با لبخند... آروم صنم چ یهم نگاه کردن، عاددو ب هر

 که !   ستین

 کمکم کن!   ایاَن... آخ خدا یشون کن چقدر عاد نگاه

 ماهان  آروم از سحر فاصله گرفت و گفت:   

 شد؟   یمذاکرات چ ی جهی! نتزمیسالم عز -

 اشتباه از من بود؟   یعنیکرد...  یو خونسرد برخورد م یعاد

 بودم؟  حساس شده   من

آب دهنم  د،یکش یریسواالت ت  نیا ادِ یاز حجم ز سرم

 روسخت قورت دادم . 

باال انداخت،سحر    ییسکوتم با تعجب ابرو دنیماهان  با د 

 شدگفت:   یو هم زمان که  از کنارم رد م دیکش یپوف یول

 .  یرم اتاِق کوروش... با یمن  م -

 کوروش؟!   اتاقِ 

 جاست...  نیکوروش هم ا پس

افکارم از مقابل چشم هام کناررفت  یماهان  پرده   یصدا با

 . 

 شده؟   یزیچ ؟یصنم خوب -



به چپ و راست تکون دادم  یبود، مات سر دهیرنگم پر حتما

 . 

 ...  یتر شد و اومد سمتم، خواست بغلم کنه ول نگران

ماهان   ی نهیس   یچشم بستم، دستم  رو  رو یو عصب کالفه

 :  دمیو نالگذاشتم 

 نه!   -

 کارم خشکش زد، مبهوت نگاهم کرد .   نیا با

 شده ماه صنم؟!   یچ -

 ماهان ؟!    یکن یکار م یچ ینگاهش کردم... دار تلخ

 !  ایخدا یی... واایاشتباه کردم   من

 گفتم :    یخش دار یخشک شده بودو با صدا گلوم

 خوام برم اتاقم .  یخسته ام م یکم یچی...هیه -

منم  کنارت باشم؟  به  م؟یبا هم حرف بزن یخوا یم -

 سمت در اتاقم رفتم و گفتم:  

 .  میزن یاستراحت کنم بعدا... بعدا حرف م کمینه  -

 نگفت و عقب رفت .  یزیکرد اما، چ ینگاهم م سردرگم

 اتاقم شدم، در و به روش بستم .  وارد

دادم و  هیام  رو به در تک یشونیپ جیلحظه  خسته و گ  همون

 .  دیاشکم چک

  

  



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

  

حال و کسل به طبقه  یرفت و من ، ب یم یکیرو به تار  هوا

 رفتم .  نییپا ی

... انگار به من ستین هیو روزم اصال به صبح شب حال

 دلم لونه کرده بود!   یغم باز تو عیکه  سر امدهین یخوش

از زهراخانم و  یو وارد آشپز خونه  شدم، خبر دمیکش یآه

 نبود .  یگل

به گل گاو زبون داشتم تا حالم بهتر  ازیکرد و ن یدرد م سرم

گاز گذاشتم تاجوش  یشعله    یآب  رو  رو یبشه... کتر

 .  ادیب

 گذاشتم .  زیم   ینشستم و سرم  رو  رو یصندل   یرو 

 .  دیترک یکرده بودم که  سرم داشت م الیقدر فکر و خ اون

 یاومد،کس یم  رونیاز ب هیحرف زدن توران و بق یصدا

 گرفت .  یاز من  نم یخبر یحت

 یخونه اضاف   نیا یبار حس کرده بودم تو نیهزارم  یبرا 

 ام!  

   یسرم  رو از  رو یکتر دنیسوت کش یصدا با

 و بلند شدم .  زبرداشتمیم

 ها گشتم تا باالخره ظرف گل گاو نتیکمد و کاب یتو



ومنتظر   ختمیر یقور یقاشق تو کیکردم و  دایرو پ  زبان

 موندم که  دم بکشه . 

 برداشتم و مشغول شدم ...  یبعد فنجون قهیدق چند

 .  زیمنم  بر  یبرا  -

وبه  دمیقلبم گذاشتم، چرخ   یو دستم  رو  رو دمیکش ینیه

 بود .  تادهسیکوروش نگاه کردم که  پشت سرم ا

 گفتم :    جیگ

   ن؟یگفت ی...چیچ -

 گفت:   یشد و جد رهیچشم هام خ به

  ؟یکرد هیگر -

  نیچون چشم هام از شدت درِد سرم قرمز شده بودا حتما

 سوال  رو کرده، آروم لب زدم:  

 نه .  -

زدو  یانداخت، لبخند کم رنگ یدستم نگاه یفنجو ن تو به

 گفت:  

 ؟!  کنه یپس سرت درد م -

افتادم که  اون هم سر  یروز ادِ یانداختم،  یفنجون نگاه به

 درد داشت و براش  گل گاو زبان درست کردم . 

 مونده .  ادشی پس



مقابل نگاهم عقب رفت و  دم،یدونم چرا خجالت  کش ینم

داد وکوتاه  هیتک زینشست، آرنجش  رو به م  یصندل   یرو

 گفت:  

 .  زیمنم  بر  یبرا  -

 دونم چرا به حرفش یبود اما، نم یدستور لحنش

فنجون از گل گاو زبان  یاون هم تو  یدادم و  برا گوش

 .  ختمیر

 گذاشتم گفت:   زیم   یرو که  جلوش  رو  فنجون

 .  نیبش -

 تعجب  گفتم :   با

   ؟یچ -

 جلوش اشاره کرد و لب زد:   یصندل به

 .  نیبش -

آروم بود نش متعجب شده بودم، اخالق کوروش واقعا  از

 بود!   بیغر بیعج

 مرموز وآروم .  گهیو پرخاشگر بود روز د یروز عصب کی

 اعتماد کرد .  یژگیشه به هر دو و یالبته نم  که

 نگاه کردم ...   زینشستم و به م یصندل   یرو  مقابلش

 کاِرت جور شد؟   -

به  رهیکه  بفهمم خ  نیکردم، بدون ا سیرو با زبونم خ  لبم

 لب هام شده . 



 آره .  -

به ته  یشد،دست رهیاز لبم گرفت و دوباره به چشم هام خ نگاه

 و گفت:   دیکش ششیر

 یچرا به  ماهان  و مادرم نگفت یگشتیتو که  دنبال کار م -

 مکث با تعجب  گفتم :   یشرکت؟  بعد از کم یایکه  ب

 شرکت؟   امیچرا ب -

 پروا لب زد:   یزد و ب یپوزخند

شرکت قالب کرده... توهم  یبرادرت که  خودش ر و تو -

 شد .  یاش جور م میت یاومد یکه  م

به  د،یکش ریهام ت قهیاون قدر ناراحتم کرد که  شق حرفش

درد  گفتم  وبا    یاز  رو یبهش بدم آخ یکه  جواب  نیا یجا

  هام  رو ماساژ دادم . قهیهر دو دست شق

 همون حالت لب زدم:   تو

 .  دیرحم هست ی... بیلیشما خ -

 و مر موز لب زد:   خونسرد

 خودتم خواهر ماهان !   نیدرست ع -

 کوروش خان!   ی... واکوروش

 یعنی یزن یهر وقت که  من و خواهر  ماهان  صدا م تو

 ات هست .  یمرگ کی

 فهَمِمت!   ی... نمیستیخودت  ن یعنی

 وار گفت:   دیبلند بشم که  محکم و تشد خواستم



 .  نیبش -

 که  داد خشک شد... یمن  با دستور اریبدون اخت بدنم

 بهش زل زدم!   مات

شده بود، کف هر  رهیکه  با دقت بهم خ یجور همون

 گذاشت و  زیسطح م   یدودستش  رو  رو

  

 طرفم خم شد و پچ زد:   به

   ؟یکن یچرا ازم فرار م -

هام گرد شد و درِد سرم  رو فراموش کردم... باخودم  چشم

فکر  رو  نیاز کوروش فرار کردم که ا یفکر کردم من  ک

 راجع به من  کرده؟!  

زد و عقب رفت، فنجون رو  ینگاه گنگم، پوزخند دنید با

 .  دیازش  نوش یبرداشت و جرعه ا

بلند  زیباعث شد هول زده از پشت م یکفش یپاشنه ها یصدا

 بشم . 

 !  ؟ییجا نیکوروش  ا -

به سحر انداختم، حاضر و آماده وار د آشپز خونه   ینگاه

 خواد بره .  یشد، معلوم بود که م

گل گاو  دنِ ینوش الیخ یکرد، ب یبهم انداخت و اخم ینگاه مین

 زبان شدم و خواستم برم 

 رم .  یمن  دارم م -



د، بدون شده بو رهیکه  به من  خ یهمون طور کوروش

 تکون داد .  یبه سحر سر ینگاه

کوروش به من  شد، سرش رو  ی رهینگاِه خ یمتوجه  سحر

 به سمتم چرخاند و با حرص بهم نگاه کرد . 

 نگاهش، ناراحت از کنارش گذشتم و وارد هال شدم .  دنید با

  

  

 ""کوروش "" 

  

  

  

درون فنجون انداختم،  اتیبه محتو یکه  رفت، نگاه یوقت

 اهش... حرف هاش ... نگ

عالقه مند  یباز  نیبه ا شتریشه من  ب یو همه با عث م همه

 چشم هام زد و باحرص گفت:   یجلو یبشم، سحر بشکن

زنم کوروش... چرا به اون دختره   یبا تو دارم حرف م -

   ؟یکرد ینگاه م

 لب زدم:   یو خشک نگاهش کردم، جد سرد

جمله  رو تا فردا هزار بار   نینداره... ا ،یبهت ، ربط  -

 .  فتهیبا خودت  تکرار کن تا برات جا ب

 شد .  یعصب شتریب



  ؟یزن یحرف م یطور  نیبه خاطر اون دختره با من  ا -

و   دمیاز اون دمنوش نوش یا گهید یزدم، جرعه  یپوزخند

 گفتم :  

 نداره .  یباز هم به تو ربط -

بلند شدمو  یصندل   یبگه که  از  رو یزیباز کرد تا چ دهن

 ...  ستادمیجلوش ا

استرس  یحرکتم لب هاش  رو بست و با کم  نیا دنید با

 نگاهم کرد . 

 اش زل زدم و  گفتم :   دهیترس یچشم ها یتو

سحر... نه تو، نه اون دختر ونه  یدور برداشت یادیز -

  ؟یدینداره فهم یمن  ارزش  یبرا  یا گهیدختر د

 . ی.. بهتره بریبر یمن و سر م یحوصله  یدار گهید

به عقب  یباور و شوکه  نگاهم کرد، بدون حرف قدم نا

 نگاهش کردم ...  حیبرداشتم و با تفر

 و ناراحت گفت:   دیکش یلرزان نفس

 یکش یتو  دست از من نم ی... ولیدونستم ول یم -

 کوروش . 

 کردم   یکوتاه یهام کش اومد... خنده  لب

 شد،  یلذت بخش ترم یباز  نیر  لحظه  ا... هدمیخند دوباره

 :  دیغر یعصب -



تو مثل   یبرا  چکسی... من  ... هیتون یکوروش تو نم -

 شه کوروش .  یمن  نم

 گفتم :    یتکون دادم و جد یحوصله سر یب

   ؟یبر یتون یاز توهماِت خودت  لذت ببر... م -

به سر تا  ی؟  اشاره ا رونیب یانداز یمن و م یدار -

 پاش کردم و  گفتم :  

 .  یرفت یم یتو داشت یول -

داشت  یهمچنان سع یچشم هاش جمع شد ول یتو اشک

 خودش  رو خونسرد نشون بده اما ... 

ونشون  نیو لحِن پر از حرصش عکس ا یعصب دنِ یکش نفس

 داد .  یم

 خوام .  یرو م  میکه  توافق کرد یمن  پول -

 بهت دادم .  دیبااز اون چه که   شتریب -

 و زمزمه کرد:   دیچک اشکش

 ازت متنفرم! ...  -

و با خشم زمزمه  ستادینگفتم ، کنارم ا یزیزدم و چ یپوزخند

 کرد:  

تونه من و  ینم چکسی... هینیب یکارت  رو م یسزا -

 پس بزنه . 



  یکه  حاال برق خطرناک ییچشم هاش زل زدم، چشم ها یتو

 کینباشه اون  یبود، هر چ ی... سحر جددمید یرو توش م

 گرفته بود .  ادیها ازم  زیچ یلیمن  بود و خ شیمدت پ

 نشیزم یدونستم چطور یبودم، م انیمن  کوروش پارس یول

 بزنم . 

 .  ادیکه  از انتظار بدم م یدون یمنتظر م سحر... م -

  رونینگاه ازم گرفت و از آشپز خونه ب د،یسکوتم  رو د یوقت

 رفت . 

 زیزدم و به سمت م یلبخند روزمندانهیپ دم،یکش یراحت نفس

 قدم برداشتم . 

سرد شده بود  رو برداشتم،بدون  اتشیکه  حاال محتو یفنجون

که  طعِم داغش  رو از دست داده اون رو   نیتوجه به ا

 .  دمینوش

  

  

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

  

  

 "ماه صنم " 

  

 اهورا، جزوه ام  رو کنار گذاشتم و ی هیگر دنیشن با



مبل بلند شدم، به سمت تختش رفتم و    یاز  رو عیسر

 بغلش کردم .  اطیبااحت

آغوشم تکونش دادم تا آروم گرفت و بهم زل زد...  یتو یکم

کر دم  یم یکه  سع یدلم براش  ضعف رفت و با لحن

 بچگانه باشه زمزمه کردم:  

بال؟ آره فدات بشم؟ ماه صنم قربونت  طونیش یشد داریب -

 بره!  

شکلک و ادا از خودم در آوردم که  لب هاش کش اومد  یکم

چشم هاش به خاطرباال رفتن  دیخند یکه  م یوقت د،یو خند

 یاش م شتربامزهیب  نیشد و ا یم زیاش ر یگوشت یلپ ها

 کرد!  

بغلم دستو پا  یشد که  منم از خنده اش بخندم، تو یم باعث

 گرد شده نگاهم کرد ...  یزد و با چشم ها

 گفتم :    آروم

   ست؟یاهورا کوچولو گشنه اش ن -

سواِل  نمیزدم... آخه ا یهاش  رو غنچه کرد که  لبخند لب

 ؟   کنمیمن  م

 تونه جواب بده ...  یبچه که  نم  نیا

 شیبود که پ یبار نیروز گذشته بود و امروز سوم چند

قدر از وجودش آرامش  گرفته بودم که  اومدم، اون  یاهورا م

 غصه هام  رو فراموش کردم . 



 افتادم ...  یاشکان  م  ادیبه  کمتر

شدم، همه اش هم  یکوروش ناراحت م یاز رفتار ها کمتر

 به خاطر اهورا بود . 

که   یام از فکر خارج شدم، همونجور یزنگ گوش یصدا با

 دادم جواب دادم .  یاهورا  رو تکون م

 الو؟   -

 گفت:   عیبود که  سر نفس

   ؟یسالم صنم جون خوب -

   ؟ی! تو چزمیعز یخوبم مرس -

 شد؟   داریمنم  خوبم... اهورا چطوره ب -

از موهام رو  یداشت طره ا یبه اهورا کردم که  سع ینگاه

 .  رهیاومده بود  رو بگ  رونیکه  از شال ب

 زدم و  گفتم :   یلبخند

 شده .  داریآره تازه ب -

دادم فعال گرسنه اش  ریمن  قبل ا ز خواب بهش ش -

کن من تا دو  یباهاش باز ای... پوشکش  رو چک کن شهینم

 .  امیم گهیساعت د

 و  گفتم :   دمیخند

  

 یدفعه م نیها... با ا یها  رو صد بار بهم گفت  نیجان ا نفس

 بار .  نیکمیشه صد و 



 گفت:   ناراحت

 یشور اهورا روم ی! دلم هستیخب دست خودم ن ییوا -

 من و نگرفته؟   یزنه ... بچه ام بهونه 

موهام شده بود وداشت  الیخ یبه اهورا نگاه کردم، ب دوباره

 زد ....  یم کیانگشتش  رو م

 که  نفس با تعجب گفت:   دمیخند

   ؟یخند یچرا م -

 خوِش.   ی... بچه ات الکستین الشیخ نیاهورا اصال ع -

قطع کرد،  گهید ی هیو بعد از چند تا توص دیهم خند خودش

 دستم خسته شده بود ... 

 یتخت گذاشتم،وقت   یسمت تخت رفتم و اهورا  رو  رو به

ازخودش صدا  یبلند شدم دستش  رو سمتم دراز کرد و کم

 در آورد . 

زدم  یگفت " من و دوباره بغل کن " لبخند یکه  م یکس مثل

 و بهش  گفتم :  

جا  نیا یگ یخوش گذشته، نم یه تو سوارب گهیآره د -

 .  رهیگ یدسِت منه بدبخت درد م

دسته گل به آب  یحساب دمیرو چک کردم که  د  پوشکش

خنده . منم   یداره م دمیبه اهورا انداختم که  د یداده، نگاه

 و  گفتم :   دمیخند



به  یکن یم یبخنده؟ خراب کار یک یتو نخند گهیبله د -

 .  ستین التیخ نیخودت  ع

 عوض کردن پوشکش شدم ...  مشغول

  

  

  

باز شدن در  خونه اومد،  یکه  صدا دمیکش یا ازهیخم خسته

مبل    یکردم و از رو تیموهام  رو داخل شالم هدا عیسر

 بلند شدم . 

 اومده؟   یک یعنی

 ماه صنم؟!   -

 یبه سمتش رفتم، باصدا عیراحت شد و سر المیبود... خ نفس

 :   گفتم  یآروم

 لطفا ساکت .  دهیسالم... اهورا خواب -

 تکون داد و گفت:   یسر اطیاحت با

 .  یبر یتون یم ی... اگه کا ر دارزمیممنونم عز  -

کردم و وارد اتاق اهورا شدم، مانتو و چادرم رو  یتشکر

به اهورا انداختم  یا گهیرو برداشتم، نگاِه د  لمیو وسا دمیپوش

 زدم .   یو لبخند

 رفتم و  گفتم :    رونیاتاق ب از

 رفتم نفس جان!   گهید  من



 قدردان گفت:   د،یسمتم اومد و گونه ام  رو بوس به

 .  یامروز هم مراقب اهورا بود یمرس -

 ام بود... فعال من  رفتم .  فهیوظ  کنمیخواهش م -

 در بدرقه ام کرد و مهربون گفت:   یجلو تا

 خداحافظ به سالمت!   -

 رفتم و سوار آسانسور شدم ...   رونیه  بخون  از

احساس  یاهورا شده بودم که  حساب ریاون قدر درگ امرور

 آسانسورخوابم ببره .  یکردم، کم مونده بود تو یم یخستگ

 برم؟   یتا  خونه  چطور حاال

تا  ستادمیا ابونیبار محکم پلک زدم تا خوابم بپره، کنار خ چند

 رید دمیترس یه ساعت انداختم مب یکالفه نگاه رم،یبگ یتاکس

 برسم  خونه  . 

   ؟یخواهر از َون گشت ارشاد جا موند  -

وشش  ستیدو کی دمیتعجب سرم  رو باال گرفتم که  د با

بودکه  معلوم بود  یپسر نیماش یراننده  ستاده،یقرمز جلوم ا

 داشت!   یبیغر بیعج یبه زور نوزده سالِش و مدل مو

 نیتاسف تکون دادم و خالف جهت ماش   یاز  رو یسر

هم شد...  نیهم اد،یکردم که  دنده عقب ن یرفتم، خدا خدا م

 زد و از اون محل دور شد .  یبوق کشدار

 کردم کارش  رو فراموش کنم .  یو سع دمیکش یراحت  نفس



 یو  بوق زد،اخم ستادیکنارم ا یدیپرا گهید ی قهیدق چند

 ندادم ...  تیکردم و اهم

 خوشگل خانم!   یهو -

 یسوخت،ب یو شرم داشت م تیهام از حرارت عصبان گونه

 لدای دنیبه راننده بگم که  باد یزیسر بلند کردم تا چ اریاخت

 دهنم بسته شد . 

 لدای شهیخنده، باورم نم ریبلند زد ز دیام  رو د افهیق یوقت

 بود!  

که   یمرد  رو انجام داد طور کی یصدا دیخوب تقل یلیخ

 مرد مزاحمم شده .  کیکردم  یواقعا فکر م

رو بازکردم   نیتاسف تکون دادم، در ماش   یاز  رو یسر

 .  دیخند یو سوار شدم... هنوز هم داشت م

 .  یخفه نش گهیبسه د خب

 دهنش گذاشت و با شوق گفت:   یرو جلو  دستش

 بود ها .  یدنیات د افهیصنم ق ییوا -

 و  گفتم :  قهر ازش   رو گرفتم  با

 نبود .  یخوب یشوخ -

 به شونه ام زد و گفت:   یاعتراض ضربه ا با

 خوره .  یخب بابا توام! چه زود بهش بر م -

 نگاهش کردم و  گفتم :   یچشم ریز

 دنبالم؟   یشد اومد یچ -



 چرخاند گفت:   یزمان که  فرمو ن  رو م هم

 کمربندت  رو ببند تا  بهت  بگم .  -

 رو بستم که  گفت:    کمربندم

 نیا کیبه زن داداشم بزنم که  نزد یسر کیرفته بودم  -

خودم   شیگرده  خونه  اش منم  پ یجا بود گفت نفس داره برم

شد  نیا گهیخونه  ات د  یبر یخوا یگفتم  البد تو هم م

 اومدم دنبالت برسونمت . 

 زدم و  گفتم :   یلبخند

 !  یتو زحمت افتاد زمیعز یمرس -

 نگفت ...  یزیتکون داد و چ یسر

بگه  یزیچ کیخواد  یحس کردم م د،یکش یقینفس عم کالفه

 داشت .  دیاما ترد

 گفتم :    آروم

 شده؟   یزیچ -

گرفت،نگران  نییو سرش  رو پا ستادیچراغ قرمز ا پشت

 شدم و  گفتم :  

 شده؟   یزیواقعا چ لدا؟ی -

 یرو م یو دلسوز ینگاهش نگران ینگاهم کرد ...تو گرفته

 .  دمید

 لب گفت:   ریز

 بهت  بگم .   یدونم چطور ینم -



 گفتم :    دهیشور افتاد... ترس دلم

 افتاده؟   یمگه چه اتفاق -

 به زور گفت:   د،یو نگاه ازم دزد دیلب گز دلواپس

 اشکان  ...   -

 حرفش  رو بزنه با  بهت   گفتم :   یکه  باق  نیاز ا قبل

 برگشته؟   ؟یاشکان  چ  -

 ...  دیتازه جوانه زدم با حرفش خشک  دِ یام

 رفته ...  -

   ؟یچ -

 شدم و  گفتم :   جیموندم... گ مات

 داشت آخه؟   یدونم که ... که  رفته چه ربط یم -

  

 رلبیچراغ سبز شد و حرکت کرد و ز د،یکش یتاسف آه با

 گفت:  

گفت استاد رستگار رو  روزیدانشگاه د یاز بچه ها یکی -

 رفت یبود، وقت دهیفرودگاه د یتو شیدو روز پ

 رهیحرف بزنه  اشکان  به اون پسره گفته که  داره م باهاش

 ...  هیترک

 یلرزان یتکون دادم و با صدا نیبه طرف یگرفت، سر بغضم

 :  دمینال

 رفت؟!   شهیهم  ی...  برا یبرا  -



 نگران نگاهم کرد و گفت:   لدای

 دیچند روز رفته باشه نبا  یبرا  دیآروم باش صنم... شا -

 .  یزود قضاوت کن

ندادم و صورتم  رو با دست هام پوشاندم  تیحرفش اهم به

 ... 

  

 شونه ام گذاشت و گفت:     یرو  رو  دستش

 آروم باش صنم!   -

 گفتم :    یرفته ا لیتحل یهام  رو پاک کردم و با صدا اشک

 ادیباشه... قرار نبودز یقدر طوالن  نینش اقرار نبود رفت -

 بذاره .  یخبر یب یمن و تو

 !  ؟یزن یبهش زنگ نم -

 و لب زدم:   دمیکش یآه

 اش خاموِش.   یگوش -

بغل افتاد...  نهینگاه کردم ، چشمم به ا  رونیب یمنظره  به

ترک  یام ولب ها سیخ یچشم ها دم،یخودم  رو د ریتصو

 زد، آروم  گفتم :   یذوق م یخورده ام تو

 یمیحر کیخودم   یبرا  شهیمن  هم لدای هیچ یدون یم -

دوروزه با  یکی یها ی... از دوستیخط قرمز کیداشتم، 

 یمرد چیبا ه میزندگ یکردم تو یم یپسرها متنفر بودم و سع



شد که  با   یدونم چ یاما ... اما نم زمینر یطرح دوست

 اشکان  ... 

 امه دادم:  و اد دمیآه کش دوباره

... من ... من  فکر کردم عاشقم میگم دوست شد ینم -

 یشده، خودمم... خودمم دلم باهاش نرم شده بود... فکرم

 کردم قصدش ازدواجِ.  

 تکون داد و گفت:   یسر یجد

... یعیها طب زیچ  نیا زم،یعز یگ یم یفهمم چ یم -

واقعا قصد  اشکان  ازدواج بوده اماخب   کنمیفکر م یدونیم

خبر گذاشته رفته،  به هر حال  یبراش  افتاده ب یحتما اتفاق

  نیا یده تو هم تو یم حیرو توض  زیگرده همه چ یبرم

 و راجع بهش فکر کن... نیمدت قشنگ بش

 یو برگرده م یواقعا از ته دل عاشِق  اشکان  بود  نیبب

 .  یباهاش ادامه بد یتون

 بودم؟   شقشعا

 !  ؟یِ دونم... مگه عشق چطور ینم

دونم  یندادم... دلم از  اشکان  گرفته بود،م لدایبه  یجواب

از کشور  ییهویکه  بخواد   نینبود که  جا بزنه اما ا یآدم

 کردم .  یبره... اصال فکرش  رو نم

 تموم بشه .  یدور یماجرا  نیزود تر برگرده و ا دوارمیام

  



  

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

  

  

 که  در و ببندم  گفتم :    نیشدم و قبل از ا ادهیپ نیماش از

 بفرما داخل .  لدای -

 برام تکون داد و گفت:   یدست

 داره .  ازیرو ن  نیبرم... بابام ماش دیبا یمرس -

 زد م و  گفتم :   یلبخند

 ... خداحافظ!  زمیباشه عز -

 دمیکش  قیچند تا نفس عم زد و رفت... یو بستم، تک بوق در

تظاهر به خوب  هیبق یجلو دیبا شهیمثل هم اد،یتا حالم جا ب

 بودن بکنم . 

قراره مشکالت و درد هام تموم بشه؟  " چه خوش  یک پس

بودم... خبر نداشتم مشکالت ودرد هام تازه قراره شر  الیخ

 وع بشه " 

  

 یوتوران که  کالفه سرش روت دنیخونه  شدم و با د  وارد

 دست هاش گرفته بود تعجب کردم . 

 بودن... ستادهیو زهرا خانم با هول کنار توران ا یگل

 رفتم جلو و  گفتم :   آروم



 شده؟!   یسالم... چ -

 یداد کوروش ازطبقه  یکه  جوابم  رو بدن صدا  نیاز ا قبل

 باال اومد . 

   ؟یکرد داشیپس کجاست؟ زهرا خانم پ -

 هول کرد، آروم پشت دستش  رو زد وگفت:   شتریخانم ب زهرا

 نکردم .  داینه آقا پ -

اومدو  نییاز پله ها پا عیسر یکه  کوروش با قدم ها دمید

روبه  هیتوجه به بق یزد... ب شانشیپر یبه موها یچنگ

 :  دیتوران غر

وارد اتاق من  شده  یهام کجاست مادر من ؟ ک دیپس کل -

 گفت:   یتوران عصب  ها  رو برداشته؟ دیو دسته کل

ها  دیقفِل... البد خودت  کل شهیدِر اتاق تو که  هم -

 دکی یها دیکه  نداره پسرم از کل یاشکال یانداخت ییروجا

 استفاده کن . 

به  یکم یچشم ها یدیزد، سف یا یپوزخند عصب کوروش

کنه  یزد معلوم بود به زور خودش  رو کنترل م یم یقرمز

 . 

گاوصندوق  دینفر اونا  رو برداشته، کل کیدونم  یمن  م -

 شون بوده مادر .   نیهم ب

 مبل بلند شد و گفت:     یبا حرص از  رو توران

 .  یاری یدر م یباز سیبس کن کوروش! چرا پل -



 یو هم زمان که  به سمت درخروج دیخند یعصب کوروش

 رفت گفت:   یم

 .   کنمیم دایمن  که  آدمش  رو پ -

 شد ...  رهیو به چشم هام خ ستادیا کنارم

 که  ی... نگاهش مثل روِز اولختیاز نگاهش ر دلم

 نیگرگ درنده بود، رنگ چشم هاش هم هم کی هیشب دمشید

 طور!  

 !  یخی یِ آب

 نگاه  رو بفهمم ...   نیهم نتونستم راز ا آخرش

رو از گرفت، در و باز کرد و از  خونه  خارج شد   نگاهش

 . 

 داد م .   رونیحبس شده ام  رو به زور ب نفس

  

شب بود، من  بودم،  ماهان  بود،توران  مهین کینزد ساعت

 ...  یهم بود ول

 نبود!   کوروش

که  رفت تا االن برنگشته، توران کالفه ونگران   نیاز ا بعد

باربه ساعت  کی قهیرفت، هر چند دق یسالن رژه م یتو

خاموش کوروش  یِ و به گوشکرد  ینگاه م  ییرایپذ  یوارید

 زد!   یز نگ م

 سوخت!   یمادرانه اش م ینگران  یبرا  دلم



 که  اون همه یکوروش وقت یعجب بودم چطور در

 یطور نیبود االن ا لیمادرش ارزش و احترام قا  یبرا 

 از خودش گذاشته!   یخبر یب یاون  رو تو

 رو به توران گفت:    د،یکش یماهان  پوف کالفه ا 

پنج ساله است که   یس کن توران! مگه کوروش بچه ب -

مرِد عاقل وبالغ  کیکوروش  م؟یجا منتظر ش نیهمه مون ا

 نکِن .  تیکار کنه تو خودت   رو اذ یدونه چ یخودش م

اول به من  بعد به ماهان   یناراحت یبا چشم ها ستاد،یا توران

 نگاه کرد و لب زد:  

 یمرِد عاقل و بالغ بالئ کی یعنینگران نباشم؟  یچطور -

 منه  یکوروش تنها بچه  اد؟ی یسرش نم

"بچه" هر چقدر هم که  بزرگ شده باشه من باز  ؟یفهم یم

 شم  ماهان  .  ینگرانش م شیهم مثل پنج سالگ

کرد و بلند شد، بدون حرِف  ینزد نوچ یحرف گهیماهان  د 

 و به سمت پله هارفت ...  دیبه توران چرخ یا گهید

بودم، اون  دهیماهان   رو به عمرم ند    یرو   نیحال ا به تا

افتادنگران و  یبراشون م یاتفاق کی انشیاطراف یوقت شهیهم

 !  اِل؟یخ یقدرب  نیا یشد اما حاال چطور یم ریپذ تیمسئول

 یتوران نشستم و انتظارم یجا پا به پا نیچرا االن ا  من

 کشم؟  



کرده و خوردم  رینه که  کوروش بارها من و تحق مگر

 کرده؟!  

 جام؟!   نیکنم پس چرا ا یتوجه دیاالن نبا عتایطب

که  یبیو غر بیعج یتوران د ست از فکر ها یصدا با

 داشتم برداشتم . 

 یدبریبرو بخواب ماه صنم... فردا حتما با گهیتو هم د -

 دانشگاه . 

 به ینگاه دیکردم و با ترد سیهام  رو با زبونم خ لب

که  دوباره مشغول تماس گرفتن با کوروش  توران

 بود،انداختم . 

شدم و به سمت پله ها حرکت کردم اما، تمام هوشو  بلند

 یبود که  توران قرار داشت تاخبر یحواسم جمع اون مکان

 کنه .  دایاز کورِوش پ

  

  

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

  

  

تخت نشستم،    یرو  مهیدفعه باز شد و سراس کیهام  چشم

 .  دمیبه صورت و موهام کش یدست جیگ



نماز صبح رو هم  یبودم و وقت داریوقت ب ریتا د شبید ادمهی

 .  دمیخواب یچطور دمینفهم گهیکه  خواندم د

فهمم  ینه، اصال واقعانم اینداشتم که  کوروش برگشته  خبر

 قدر برام مهمه؟!    نیموضوع ا  نیچرا ا

 .  گهیسحر بوده د شیپ حتما

 یفکر ها روم  نیاوف ماه صنم از دست تو! آخه چرا ا -

 !  طونی... لعنت بر ش؟یکن

اتاقم حرکت  سیتخت بلند شدم و به سمت سرو   یرو  از

 ...  ادیکردم، چند مشت آب سرد به صورتم زدم تا حالم جاب

 یکردم نوک دماغم ب یسرد بود! از سرما حس م یلیخ آب

 حس شده . 

ماه صنم  هیبه خودم انداختم... شب ییروشو نهیاز ا ینگاه

 نبودم!   یشگیهم

 !  دیرس یآشفته به نظر م یلیخ نهیا یدختِر تو  نیا

 یو مناسب دهیخارج شدم، لباِس پوش سیو از سرو دمیکش یآه

 یاون شال مشک یتنم کردم و بعد از جا دادن موهام تو

 رنگ... از اتاق خارج شدم . 

 زکردنِ یرفتم، زهرا خانم مشغول تم نییپا یسمت طبقه  به

 گفت:   دنمیبود با د  ییرایهال و  پذ

آشپز خونه   یصنم خانم! آقا و توران خانم تو ریصبح بخ -

 منتظر  شما هستن . 



دونستم  منظور ش از"آقا"   یتکون دادم ... نم یتشکر سر با

 کوروش؟!   ایماهان  بود 

 ماه صنم باز هم؟!   یآ

ز خونه  شدم... توران و  ماهان  مشغول وارد آشپ کالفه

 خوردن صبحانه بودن، آروم  گفتم :  

 !  ریسالم صبح بخ -

 ماهان  سرحال جواب داد:   

 !  ایب زمیعز ریصبح تو هم بخ -

گرفته  یسمت  ماهان  رفتم اما نگاهم به توران بود که  کم به

 اومد ...  یو خسته به نظر م

 بود؟!   دهیخوب نخواب شبید یعنی  نیا

 انداختم .  نیینشستم و سرم  رو پا زیم پشت

  

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

  

 رلبیشدم و در بستم،  ماهان  راه افتاد و ز نیماش سوار

 گفت:  

   ؟یقدر گرفته ا  نیچرا ا -

 به طرفش انداخت م و زمزمه کردم:   ینگاه مین

 .  ستمیگرفته ن -

 .  هگیشناسم د ی... من  تو  رو میهست -



 زدم و  گفتم :   یزور لبخند به

 توران سوخت!    یدلم  برا کمیباور کن خوبم! فقط  -

 کرد و گفت:   یخنده ا تک

نگران شد... فقط بلده  دیاون نره غول نه با  یبابا  برا -

 رو دق بده .   گرانید

بعد به من  هیش دم، چند ثان رهیو مبهوت به  ماهان  خ مات

 نگاه کرد و گفت:  

   ه؟یچ -

 تاسف تکون دادم و  گفتم :     یاز  رو یو سر دمیگز لب

حرف و تو زده   نیا شهیواقعا که   ماهان ! باورم نم -

  اد؟ی یقدر از کوروش بدت م  نیا یعنی... یباش

نگاه ازش  گرفتم ونگاهم   ینداد... عصب یکرد و جواب یاخم

 دادم ...  ابونیرو به جاده و خ

  

کردم  یا یخداحافظ عیدانشگاه نگه داشت، سر یورود یجلو

 شدم .  ادهیو پ

 که  در و ببندم با عجله صدام زد:    نیاز ا قبل

 صنم... ماه صنم .  -

نگفتم ، چند  لحظه  کالفه  یزینگاهش کردم و چ  منتظر

 نگاهم کرد و گفت:  



باشه بابا اشتباه کردم اون حرف و زدم تو  رو خدا ازم   -

 .   کهیکوچ یآبج ناراحت نباش

که  لحظه    نیتکون دادم و در و بستم، بدون ا یربط سر یب

 و به سمت دانشگاه رفتم .  دمیصبر کنم چرخ یا

  الشیکوروِش... خودش که  خ رِ یها تقص  نیا یهمه  اصال

 ده.   یرو آزار م  هیراحِت اونوقت بق

 ؟!   کنمیفکر و م  نیمن  چرا باز ا حاال

 داند!   خدا

  نیا شهیشد، معموال هم یشر وع م گهید ی قهیده دق کالس

ساعت با  اشکان  کالس داشتم... استاد  اشکان رستگار، 

استاد  نیشه هم یباورش م یاستاِد مغرور دانشگاه... ک

   خت؟یکرد، به پام زانو زدو اشک ر یعاشق یمغرور ادعا

ا خانم حدود کیشده،  نشیگزیجا یدیاستاد جد ستیکه  ن االن

 دلم بذارم؟   یکجا گهیرو د   نیبداخالق، ا یو هفت ساله  یس

پنجره نشستم و  کیچند روز نزد  نیکالس شدم و مثل ا وارد

 شدم ...  رهیخ  رونیب  یبه منظره 

 !  رهیگ یبه خودش م یبهار یکم کم داره رنگ و بو هوا

 سالم سالم عشقت اومد!   -

 بود نگاه کردم و  گفتم :   دهیکه  تازه رس لدایلبخند به  با

 .  ریبگ لیکم خودت   رو تحو -

 سبزش  رو به یشد، چشم ها رهینشست و بهم خ کنارم



کرده بود! صورتش شاداب و سرزنده به نظر  شیآرا ییبایز

 !  دیرس یم

باال  ییابرو طنتیچشم هام تکون داد، با ش یرو جلو  دستش

 انداخت و گفت:  

   د؟یشد؟ آنتن پر یچ -

 و  گفتم :   دمیازش  گرفتم و خند گاهن

 .  یغرق نش شیتو آرا -

 یخوا یده تو م ینم ریبابا صنم ! مامانم گ یا -

 نگو باشه؟!   یزیچ لدای... جوِن یربدیگ

نگفتم ، خودش  رو به من  یزیانداختم و چ نییرو پا  سرم

 کرد و آروم گفت:   کیزد

 یاد بازشده که  مثل اوال برام گشت ارش یزیباز چ -

   ؟یاری یدرنم

 رو گرفتم و با حسرت  گفتم :    دستش

 منم  مثل تو شاد و خوشحال بودم!   یکاشک لدای -

 گفت:   یتعجب و مهربون با

 ...یباش یتون ی! معلومه که  مزمیعز یِ چه حرف  نیا -

نگاه  لدایندارم؟  با غم به  یمن  غم و غصه ا یکرد فکر

 کردم و لب زدم:  

درمورد حسم به   یدونم چم شده... تو گفت یمن  نم لدای -

و رفته اصالاز اول  ستیاشکان  فکر کنم، انگار حاال که  ن



رو   ادشیاگرهم  ای... ایافتم  ینم ادشی ادیز یدون ینبوده، م

ره... روز  یم ادمیکه  باز  ادی یم شیپ یموضوع کیکنم 

فقط  االن یخوردم ول یغصه م یلیمون خ ییاول جدا یها

  نیبه کنار ا نایشم... حاالا یبعد خوب م رهیگ یدلم م کمی

 کی، دیمشکل جد کیکوروش هم شده قوز باال قوز هر روز

 آدم رودرک کنم .   نیتونم ا ینم دیجد ریتحق

 نگاهم کرد و لب زد:   جیچند  لحظه  گ لدای

جا مشکل  اشکان   نیچقدر هم که  دلت پره... االن ا -

   اکوروش؟ی

 گفتم :    یو شاک فهکال

 هر دو .  -

خودش روگرفت تا  یخنده اش گرفت اما جلو لدایکردم  حس

 نخنده . 

 نییسرش  رو پا عیچپ نگاهش کردم که  سر چپ

 خودمم بعد فکر کردن به حرف هام خنده امگرفت .  انداخت،

 و با خودم چند چندم .  هیواقعا مشکلم چ ستین معلوم

  

 ""کوروش "" 

  

  



رو کم کردم و به بک گراند   ونیتلوز یحوصله صدا یب

 رفت نگاه کردم .  یم برهیام که  مدام و لیموبا

 گهیبدون اقرار مادر صد بار زنگ زده بود، د شبید از

 نگرانش کنم و جواب دادم .   نیاز ا شتریب اوردمیطاقت ن

 الو؟   -

 .  یکوروش! به خدا نصف عمرم کرد  کنمیحاللت نم -

 گفتم :    تنها

 شرمنده !   -

 که  از لرزش صداش معلوم بود گفت:   یبا بغض یعصب

  ؟ییخوام... بگو االن کجا یات  رو نم یشرمندگ -

و مجهز  خونه  انداختم و  کیبه هال ش ینگاه

 زدم .  یا روزمندانهیلبخندپ

 جام خوبه مادر نگران نباش!   -

 گفت:   کالفه

ن؟ مردم و زنده شدم ها یخبر نداد شبیچرا همون د -

... همه مون یشرکت هم که  امروز به امان خدا ول کرد

باال انداختم و زمزمه  ییابرو  ؟یفهم یم میدینخواب شبید

 کردم:  

 همه تون؟   -

 حر فم نشد و با خواهش گفت:   ی متوجه



  نیچراا دیدسته کل کیخونه  کوروش... به خاطر   ایب -

 با آرامش  گفتم :    د؟یکن یقدر من و خودت   رو ناراحت م

 خورده گفت:    کهی  دن؟ینخواب ایک یگفت شبید -

 گفتم ؟    یمن  چ یدیکوروش اصال فهم -

 رو بدونم .    اتیخوام جزئ یآره مادر م -

 و کالفه گفت:   دیکش یآه

 گهیاز من و  ماهان  و ماه صنم د ریاوف از دست تو! غ -

 .  گهیظور م اونا بود دخونه  هست ها؟  من   نیا یتو یک

 گفتم :    ریزدم و با خنده و تحق یپوزخند

 ماهان  هم نگرانم بود؟  با حرص گفت:    -

 کوروش!   -

 یروخاموش م ونیباال انداختم و هم زمان که  تلوز یا شونه

 کردم  گفتم :  

 حواس گفت:   یب  ؟یماه صنم چ ؟یخودت  گفت -

 یرو ب نایبود... حاال ا شمیبود و پ داریشب ب مهیاونم تا ن -

 یپسرم برگرد  خونه ، نگو که  امروز هم  خونه نم الیخ

 !  ؟یای

 رو پا انداختم و زمزمه وار  گفتم :    پا

 .  امی یمادر... م امی یم -

 یکه  قربون صدقه ا مم دمیذوق زده اش  رو شن یصدا

 رفت!  



 حرف زدن قطع کرد ...  یاز کم بعد

 خب ماه صنم خانم!   خب

  یکردم و از  رو یشنوم... خنده ا یدارم م دیجد یها زیچ

 مبل بلند شدم . 

بود که ماه  ییهمون جا قهیمکان... دق  نیخونه  و ا   نیا

 .  رهیقرار بگ دیصنم با

 خونه  ...    نیا

 !  اهاشیرو  یخونه   

مه بفه یوقت  ه؟یچ نهیجا  رو بب نیا یعکس العملش وقت یعنی

 شون تمام و کمال مطلق به منه!   ییدارا

  

  

  ******** 

  

  

  

 ""ماه صنم "" 

  

  



اتاقم قرارداشت  یپنجره  ریکه  ز ییلبخند به درخِت هلو با

 یحساب یصورت یتازه در اومده  ینگاه کردم، شکوفه ها

 کردن!   یم یفخر فروش

 نیبه ا یخوب یلیحس خ د،یرس یاز راه م دیع یزود به

 موضوع داشتم!  

درخت در حال شکفتن   نیمن  هم مثل ا یوجوِد تازه  انگار

 بود!  

 هم داشتم ...  یا گهید بِ یعج حس

 !  ییتنها مثل

  نیا یمن  بودم و  ماهان  اما حاال که  تو شیساِل پ دیع

 یم ییهم هستن باز هم احساس تنها یا گهیخونه  افراد د

 کردم . 

 سرگرمم کرده بود اما االن با یاواخر اهورا حساب  نیا

بهش وابسته شده بودم  یلی... خالتیو مادرش رفتن تعط پدر

 اون هم بهم عادت کرده بود . 

حاال دلم  نیاز هم یبودمش ول دهیبود که  د روزید نیهم

 براش  تنگ شده!  

 مثل امسال پر از دردسر و عذاب نباشه .  دیسال جد دوارمیام

که   یخودم احساس کردم، نگاه   یرو  رو  ینگاه ینیسنگ

 ...دیچشم هام  رو مثل آهن ربا به سمت خودش کش



بود و  اطیح یبه کوروش افتاد که  در حال قدم زدن تو چشمم

 شده بود .  رهیبه من  خ

از پنجره فاصله گرفتم، بعد  عیدهنم  رو قورت دادم و سر آب

کرده بودم  یزده بود و برگشت سع بشیکه  غ یاز اون شب

من و  ینشم، نگاه آخرش حساب یکه  دور و برش آفتاب

 ترسونده بود . 

 که  به در خورد از فکر خارج شدم و  گفتم :   یتقه ا با

 بله؟   -

 زد و گفت:   یلبخند دنمیبا د یاتاق کامل باز شد و گل در

 یخواستم بگم توران خانم خواستن  برا یسالم خانم م -

 .   نیایب نییپا یبه طبقه  یصرف چا

 تکون دادم و  گفتم :   یسر

 . امی یاالن م یممنونم گل  -

 ستادمیا نهیا یتکون داد ،عقب رفت و در و بست، جلو یسر

 و از اتاق خارج شدم .  دمیام کش یبه روسر یو دست

اومدن از پله ها بودم در خونه   نییزمان که  در حال پا هم

 باز شد و کوروش داخل شد . 

من  زود نگاهم   یول میم رد و بدل کردبه ه یدو نگاه هر

   یشدم و کنار توران  رو  ییرایوارد  پذ دم،یرو ازش  دزد

 جا گرفتم .  یمبل دو نفره ا



به  یدستم گذاشت، کم   یبا لبخند دستش  رو  رو توران

سمت جلو خم شد تا بتونه کوروش  رو که  واردآشپز خونه  

 گفت:   عیسر نه،یشد  رو بب یم

 بخور .  یبا ما چا ایپسرم تو هم ب کوروش -

کنه اما در کمال تعجب  یکرد، حس کردم قبول نم یمکث

 و به سمت مون اومد ...  دیچرخ

چپش  یپا   یراستش  رو  رو یرو به روم نشست و پا 

 قرار داد . 

دست هاش  رو کامل باز کرد و پشت مبل  شهیهم مثل

 انداخت 

 ینبود حت یدو هفته از سحر  خبر یکیبود که   بیعج

 زد .  ینم یتوران هم راجع بهش حر ف

 یجلوم به خودم اومدم، فنجان یچا ینیقرار گرفتن س با

 تشکر کردم .  یبرداشتم و از گل

 به اطراف نگاه کردم و  رو به توران  گفتم :   یکم

 یبه ساعت مچ یتوران جون پس  ماهان  کجاست؟  نگاه -

،  رونیداشت رفت ب یکار کیگفت  -ت:  اش انداخت و گف

 فکر کنم االن هاست که  برسه . 

 ن گفتم  ...  یزیتکون دادم و چ یسر

 ...  یدونم چرا ول ینم

 شور زد!   دلم



 و سرنوشت هم!   ری" از دلشوره هام متنفرم، از تقد

 زدم ...  یبه  ماهان  زنگ م یکاشک

 افتاد " .  یاتفاق نم  نیا کاش

 متوسل شدم.   یفنجاِن چا یزده بود، به گرما خی بدنم

اش حس کردم  یکه  از داغ  نیبا ا دمیازش  نوش یا جرعه

 ارزشش  رو داشت... یکم ینوک زبونم سوخت ول

 شده بود .  رهیخ یبه کوروش افتاد که  به عسل نگاهم

غرق شده، نگاه ازش گرفتم  یقیفکِر عم یبود که  تو معلوم

 ام شدم ...  ییچا هیو مشغول خوردن بق

  

  

گذاشتم و به توران که سرش   یعسل   یرو  رو  یخال فنجان

کردم رنگش  یدستش گرفته بود نگاه کردم، حس م یرو تو

 حال شدم .  یکردم ب ی... حس مدهیپر

 حال بود!   یهم... ب صدام

 رم... اتاقم .  یتورا...توران جون من  م -

زد، چش شده؟  چه  پلک یشد و طوالن دهیسمتم کش نگاهش

 مون شده؟  

کرده بود و چشم هاش رو  یکوروش نگاه کردم که  اخم به

 نیشه وسرم سنگ یکردم بدنم مور مور م یبسته بود، حس م

 . 



 حالم بده!   ایشدم، خدا...خدا رهیلرزانم خ یدست ها به

لحظه  حس کردم پله ها   کیسمت پله ها حرکت کردم...  به

 چرخن ...  یر سرم مو سقف دارن دو نیو زم

 هام و دور سرم گذاشتم و محکم فشار دادم .  دست

 چرخش، چرخش و بعد ...  چرخش،

 !  یاهیس

  

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

  

دهنم احساس  یرو تو  یکرد و طعم تلخ یدرد م دیشد سرم

کردم، به زور چشم هام  رو باز کردم و تندتند پلک زدم  یم

 . 

 ... آه خدا!  دمید یتار م یکم

 کنه؟  یقدر بدنم درد م  نیا چرا

سفتو  دم،یبودم کش دهیکه  دراز کش ییجا   یرو  رو  دستم

قراردادم و  نیگاه زم هیسرد بود... با تعجب  دستم  رو تک

 نشستم  

 کردم؟   یکار م یچ نیجا کف زم نی... من  ا من

 شیبه اطرافم نگاه کردم، کنار پله ها افتاده بودم، کم وب جیگ

 شد .  یاومد که  چ ادمی



زانو هام  رو بغل کردم، من ... من  غش   شوکه

 کردم؟چرا؟!  

 ... کوروش ... توران

 یپارکت ها   یاون ها بدن دردناکم  رو از  رو یادآوری با

 ییرایبه سمت  پذ ستادم،یپاهام ا   یسرد جدا کردم و  رو

 خشکم زد!   دمید یزیرفتم اما، با چ

 آخه چه طور ممکنه؟   نه

داده بود اما معلوم بود  هیمبل تک یسرش  رو به پشت توران

به اون نگاه  عیکوروش سر یادآوریمثل من  از حال رفته، با 

 کردم ... 

 !  ختید فعه دلم ر کیافتاده بود،  نیمبل رون زم کنار

خشکم زد وبهشون نگاه  هیچند ثان یترس، شوک و ناباور از

 کردم . 

 زد!   یهوار هوار م یحس بد کی درونم

 زنگ خطر!   کی!... یبد یلیخ حِس 

 ام گرفت، سمت توران رفتم و صداش زدم:   هیگر

 من ... یخدا ییشو... وا داریتوران؟ توران جون... ب -

 ... توران ... ایخدا

شد  دتریام شد هیگرشد،  ینم داریدادم ب یچقدر تکو نش م هر

 .  ختمیر یکل صورتم داشتم اشک م یبه پهنا



نشستم  نیزم   یو سمت کوروش رفتم، کنارش  رو دمیچرخ

 و ضجه زدم:  

   د؟یشنو یآقا کوروش؟ صدام  رو م -

باال  یسکوت مطلق فرو رفته بود، نفسم به سخت یخونه  تو 

 اومد ...  یم

 زدم:   غیج

 شو .  داریزهرا... کوروش ب ؟یگل -

کردم دوباره دارم از  یشدم، کم کم حس م یم دینا ام داشتم

 رم ...  یحال م

ام  رو گاز گرفتم  یروسر یهام  رو بستم، گوشه  چشم

 وزار زدم . 

 آخ!   -

 داشت یبه کوروش نگاه کردم که  سع جانیبا ه عیسر

خش  یام  رو کنترل کردم و با صدا هیگر یبشه، به سخت بلند

 دم:  لب ز یدار

 آقا کوروش؟   -

و گنگ گنِگ،  جیداد... معلوم بود گ هیو به مبل تک نشست

 گفت:   یبالحن دورگه ا

 شده؟   یچ -

 دونم ...   یدونم به خدا.... نم ینم -

 کرد و بلند شد .  یبه توران افتاد، نگران اخم نگاهش



 مادر؟ ...  -

سمتش رفت و تکونش داد، نفس نفس زنان به سمت آشپز  به

 ...  دمیخونه  دو

و زهرا خانم هم کف آشپز خونه  از حال رفته بودن  یگل

 .  ستین یعاد یزیچ چیه دمیفهم گهید

 زیم  یاز  رو یوانیو دوباره بغضم گرفت،  ل دمیترس شتریب

 آب رفتم   رِ یبرداشتم و به سمت ش

رفتم، هنوز   رونیآشپز خونه  بآب پِرش کردم و از  از

 نگران شد بود .  یکوروش حساب ومدهیتوران بهوش ن

صورت    یآب فرو کردم و  رو یتو یها م  رو کم انگشت

 ...  دمیتوران پاش

 زد:   یداشت داد م گهید کوروش

 شو... مادر ...  داریمادر؟ ب -

 رو به من  داد زد:   

 زنگ بزن اورژانس .  -

کوروش  یزده  جانیه یعقب برم که  صداهول اومدم  با

 باعث شد من صرف بشم . 

   ؟یشنو یصدام  رو م ؟یمادر خوب -

حال به من وکوروش  یو خمار و ب دیکش یقینفس عم توران

 نگاه کرد . 



 میدیکش یباز توران نفس راحت یچشم ها دنیدو مون با د هر

 . 

 !  دیلرزیاومده م شیهم دست و دلم به خاطر اتفاِق پ هنوز

 افتاده بود؟   یاتفاق چه

  م؟یروز و هم زمان از حال رفت کی یهمه مون تو یعنی

 توران به کوروش نگاه کرد و گفت  

 شده؟  یچ -

 و ناراحت گفت:   یعصب کوروش

 دونم... اما من  ...  ینم -

 :  دیو به من  نگاه کرد و غر دیکش یقیحرص نفس عم با

 افتاده؟   یچه اتفاق -

 :  دمیالبغض ن با

 یباال ول یخواستم برم طبقه  یدونم... من  م ینم -

شما هم مثل من   دمیکه  شدم د داریکنارپله ها از حال رفتم، ب

 ... 

بلند شدن کوروش حرفم  رو ادامه ندادم، داشت به پشت  با

 کرد ...  یسرم نگاه م

 نگاهش  رو دنبال کردم .  ریو مس دمیچرخ دیترد با

کوروش وارد   یخونه  تا انتها باز بود... مطمئن بودم وقت  درِ 

 خونه  شد در و بست . 

 االن در بازه؟   یچطور پس



 شدم اما کوروش ...  یتر م جیو گ جیلحظه  داشتم گ  هر

 شد!   یتر و ترسناک تر م یعصب

من و توران با  د،یکه  به سمت اتاقش دو دیطول نکش یلیخ

 .  میهول و ترس دنبالش رفت

 ره ...  ینم ادمی چوقتیه

که  بهش داده بودم  یاون روز مثل لقب یکوروش چطور  که

 شده بود . 

 و درنده!   یگرگ واقع کی... گرگ

 یب یباخالیدِر گاو صندوِق اتاقش که  باز بود و تقر دنید با

 شد ...  نیخشمگ تینها

شکست و  یاتاقش روم لیو وسا دیکش ینعره م زد،یم ادیفر

 کرد .  یپرت م واریبه د

قلبم    یبودم، دست سردم  رو  رو ستادهیدِر اتاق ا کنارِ 

 گذاشته و منتظر  بودم هر  لحظه  سکته کنم . 

 شد .  یداشت آرومش کنه اما موفق نم یسع توران

 یزنِگ گوش یمتشنج و استرس آور، صدا یاون فضا یتو

 کوروش بلند شد... 

 راه بود!   یتو یبد یلیخ یها خبر

  

موهاش چنگ زد و دستش  رو همون جا نگهداشت، رگ  به

 هاش برجسته شده بود... قهیکنار شق یها



خوردو  یدندون هاش مدام تکون م ادیاش از فشار ز فک

 زد .  یم یرنگ صورتش به کبود

 شتربهیحالت هاش بدنم ب دنیگذشت با د یچقدر که  م هر

 افتاد... حاِل توران هم   بهتر از من  یرعشه م

حکم فرما  یسکوت بد شیپ هینبود،برعکس چند ثان

کوروش شکسته  یِ زنگ گوش یکه  فقط با صدا یشد...سکوت

 شد .  یم

ا ش  رو  یوگوش دیکش قیچند تا نفس عم اورد،یطاقت ن آخر

 آورد و جواب داد .   رونیشلوارش ب بیاز ج

 تند یدهنم  رو سخت قورت دادم، قلبم به قدر آب

 یتونستم صداش  رو بشنوم، نفس ها یکه  م دیکوب یم

 کوروش تند تر شد وصورتش کبود تر!  

 :  دیو با بغض نال ارهینتونست طاقت ب توران

 شده؟   یکوروش چ -

رو از گوشش فاصله داد و صفحه اش رو   یگوش کوروش

... دیچیفضاپ یتو ییآشنا یلمس کرد، همون  لحظه  صدا

 سحر!   یصدا

شد اون همه  یپس چ ؟ید یجواب نم انیجناب پارس -

 یحرکت کیکه   یکه  منتظر م یادعا هان؟ مگه تو نگفت

نه؟ تو اون قدر به خودت  مطمئن  یکرد فیانجام بدم؟ کِ 

 ادی یبر نم یاز دست من  کار یکرد یکه  فکر م یبود



شدخوب  یکه  چ یدیتونم  بهت  ضربه بزنم اما حاال د یونم

که توافق  یات  رو نگاه کن... اون پول ندوقداخل گاو ص

رو برداشتم،جواهرات مادرت هم   شترشیب یحت میکرده بود

 با یزایچ یسر کیبود و 

 قِرون دو قِرون کی  یبرا  ستیالزم ن گهی... دارزش

مثل تو سر و کله بزنم حالم از همه تون به هم  ییبا آدما پول

 قم کوروش!  الو؟... عش ؟یخوره... هنوز صدام  رو دار یم

  نیقهقهه زد، مات و مبهوت نگاهم ب یبلند یتمسخر و صدا با

سحر حالم بدتر  یبا حرف بعد د،یچرخ یتوران و کوروش م

 شد . 

 کینفرم،  کی ونیرو مد  نایا یزیچ کی یراست -

 !  زمیعز یکن، با داشیفردآشنا... بگرد و پ

ممتد فضا  رو پرکرد،  یبوق ها یقطع شد و صدا یگوش

کوروش با خشم و غضب چشم هاش  رو بست وهم زمان که  

 نعره زد:   دیکوب نیاش  رو محکم به زم یگوش

 !  یکشمت لعنت یم -

 پخش شد ...  نیزم   یاش  رو یگوش یها  کهیت

داشت آرومش  یزد و توران سع یم ادیبلند فر بلند

 واریو بندددستم  ر کیبغضم شکست،  یچطور دمیکنه،نفهم

 قلبم گذاشتم .    یام و  رو گهیکردم و دست د



 گهید نیا ای... آخ خدا رونیافتاده از اتاق زدم ب یشونه ها با

 بود؟!   یبتیچه مص

 چطور تونست؟ ...  سحر

 کردن ما هم کار خودش بود؟   هوشیب یعنی

 من !   یخدا یافتادم... وا میکه  خورد یا ییاون چا ادی

 یدادو ب یزور خودم  رو داخل اتاقم کشوندم، هنوز صد ا به

و  دمیتخت درازکش   یرو  دم،یشن یکوروش  رو م یداد ها

 جون و ناالن چشم هام  رو بستم ...  یب

شد، چقدراالن به  یاتفاقات سرم داشت منفجر م  نیشوک ا از

 داشتم که  آرومم کنه... ازیآغوش  ماهان  ن

 ماهان ؟!   

تخت    یضرب  رو کیود به خود باز شد و هام خ چشم

 نشستم . 

 رونیشلوارم ب بیام  رو از ج یگوش یبیعج یدلشوره  با

  ادیبگم زود ترب دیماهان   رو گرفتم، با  یآوردم و شماره 

 خونه  ... 

نکرده؟  آخه  رید یلیخ م،یداشت اجیو توران بهش احت من

 کجاست؟  

 دستگاه مشترک مورد نظر ...  -

از  یزدم وگوش یغیاز ترس ج وار،یشدن در به د دهیوبک با

 به خون یدستم افتاد، کوروش با چشم ها



 ستادیوارد اتاق شد و توران هم پشت سرش، جلوش ا نشسته

 و داد زد:  

 کوروش چه مرگت شده؟   ایبه خودت  ب -

کوروش با دستش توران رو کنار  ستادم،یبلند شدم و ا لرزان

 شد .  رهیزد و با غضب و نفرت بهم خ

 اما خشکم زده بود .  دمینگاهش ترس از

 :  دیغر یاون کجاست؟... داداِشت کجاست؟  توران عصب -

 کوروش ...  -

 ! شما ساکت مادِر من ...  سیییه -

و  یسمتم گرفت،جد دیتهد یاشاره اش  رو به نشونه  انگشت

 ادامه داد:  تر  یعصب

... وگرنه تو  رو هم باداداِشت یبه حالت دروغ بگ یوا -

... اون نامردکجاست؟  سرم  رو  کنمیچال م اطیح نیهم یتو

 لب زدم:   یفیضع یبه چپ و راست تکون دا دم و با صدا

 دو ...  ینم -

 دروغ نگو!   -

گوش هام گذاشتم    یدست هام  رو  رو دیکه  کش یادیفر با

سمتم برداشت، جون از پاهام رفت و به  یکه  قدم نیهم

 دادم .  هیپشت سرم تک وارید

به  -جلوش قرار گرفت و محکم گفت:   گهیباره د کی توران

 یادامه بد گهید ی قهیدق کیخدا قسم کوروش...  یخداوند



دختر   نیبه ا یحق ندار ارم،ی یاسمت  رو هم نم گهید

 .  یبش کینزد

 یبود و باچشم ها نییبه پا لیکرد، سرش متما یمکث کوروش

 کرد ...  یقرمز و گرد شده بهم نگاه م

 !  یگرگ واقع کیقاتل شده بود...  کی هیشب

 رنگ!   یخی یها لهیبا اون ت مخصوصا

 یسرم م یبالئ کینداشتم اگر توران نبو د  شک

 زد سرش  رو کج کرد .  یآورد،پوزخند

که  ازاتاق  نیکرد و عقب عقب رفت، هم دمینگاهش تهد با

 سرخوردم .  نیزم   یو  رو اورمیطاقت ن گهیخارج شد د

 یدورگه و پر ازبغض یبا صدا د،یچیاتاق پ یتوران تو آه

 :  دینال

ماهان  زودتر برگرده تا کوروش شک اش   دوارمیام -

 بره .  نیازب

 یورفت، زانو هام روت  رونیحرف از اتاق ب  نیدنبال ا به

 دلم جمع کردم و دست هام  رو دور پاهام حلقه کردم . 

 گفت  ماهان  ...  یبهم م یحس کی

 گرده!   یبرنم گهید

 

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

  



  

 !  زمیشو عز داریماه صنم؟ ب -

و به  دید یچشم هام  رو باز کردم، چشم هام تار م سخت

 بدم .  صیزور تونستم صورت توران  رو تشخ

 .  میبلند شو شام بخور ؟یدیخواب نیزم   یوچرا  ر -

خشک و ترک خورده ام  رو از هم فاصله دادم  یها لب

 :  دمیونال

 تورام جون!   دمید یخواِب بد -

 گفتم :    دواریزد... ام یتلخ لبخند

 نه؟   گهیخواب بود د -

 یاش بهم جواب منف نیپر از اشک و صورِت غمگ یها چشم

 دلم نشست!     یرو  یداد، غم بزرگ

 چشم هاِم... ینگاِه پر از نفرت کوروش جلو هنوز

 شهیکرد،ش یبه سمتم پرتاب م شهیهاش انگار خورده ش چشم

 !  رفتنیقلبم فرو م یتو یرحم یکه  هر کدوم با ب ییها

 و گفت:   دیکش یآه توران

 !  یبخور یزیچ کی دیبلند شو... با -

 تونم!   یره نم ینم نییاز گلوم پا یزیچ -

 تاسف گفت:   با

 یخودت  روبباز دیافتاده تو نبا یاتفاق کیماه صنم حاال  -

 . 



بلند کردم  نیزم   یرنجور و پر از دردم  رو از  رو تن

 ولب زدم:  

 ستیماهان  ن  یخودم  رو نبازم؟ وقت یچطور -

 یکیوکوروش بهش شک کرده اگه... اگه با سحر دست به 

 کرده با شه ... 

 شدم!   یم وونهیادامه بدم، از فکرش هم د نتونستم

 داداِش من !...  ماهان  من !   ایخدا

 گفت:   یبعد از مکث توران

گرده، تو هم  یشه... حتما  ماهان  برم یمن  باورم نم -

و مثل من  یبد  رو از خودت  دور کن یبهتره فکر ها

 .  یباش دواریام

 !  بود یتعجب نگاهش کردم، کامال جد با

 یطرف  ماهان  روم تیوضع  نیا یتو یچطور توران

   ره؟یگ

اتفاق کاِر   نیخودم بدم اومد... من  چرا باور کردم ا از

 ماهان ؟  

 شم!   یم وونهیدارم د آخ

 گفتم :    یخجالت  و ناراحت با

 حق با شماست!   -

 زد و با آرامش  گفتم :   یلبخند

 .  نییپا میر یحاال بلند شو... م -



 اما بلند نشدم، منتظر  نگاهم کرد ...  دیرو کش  دستم

 گفتم :    یشتریو با خجالت  ب دمیرو ازش  دزد  نگاهم

 آقا... آقا کوروش ...  -

 وسط حرفم و گفت:   دیپر

... ادی ینم رونیاتاقش حبس کرده ب یاون خودش  رو تو -

 .  میبر اینگران نباش ب

زد  یاهام حرف نمدونستم اگر اون  لحظه  توران ب ینم

 داد .  یبهم دست م یوپشتم نبود چه حال

 !  دواریباشم و ام یکردم قو یسع

که  هست  ییکه  زود تر هر جا  نیبه  ماهان ... ا دیام

 برگرده . 

که  از صبح رفته بود و االن شب شده باز هم توران   نیا با

دلم دعا  یگرده... تو یبود  ماهان  به  خونه  برم دواریام

چون معلوم نبودکوروش دست به  فتهیاتفاق ب نیکردم هم یم

 بزنه ...  یچه کار

  

  

  رونیشد، کوروش از  خونه ب امتیاون روز دوباره ق یفردا

 کرد ...  ییرو بازجو  ینرفت و زهرا خانم و گل

 .  میشده بود هوشیها ب ییبود که  به خاطر چا دهیفهم



خورد که  خودشون هم خبرنداشتن  یبنده خدا قسم م یزهرا

 خوردن ...  ییو از اون چا

هردو  دمیرو باور کردم چون خودم با چشم هام د  حرفش

 شون از حال رفته بودن . 

 زنگ زد تا به قول سینشد به پل الیخ یب کوروش

ازدزد  یاثر انگشت ننیکنن و بب یاتاقش  رو بررس خودش

 نه ...  ایهست 

گفتم مکنه   سیپل ستین یم شد اثر انگشتکه  معلو  نیاز ا بعد

صحبت  یبا دستکش کارشون  رو انجام داده باشن، درادامه 

شک داره  یکسان ای یبه کس ایآ دنیهاشون از کوروش پر س

 نه ...  ای

ترکه ، کوروش با  یکردم که  قلبم داره م یزمان حس م اون

 گفت:   سیبه پل تیخباثت بهم نگاه کرد و با قاطع

خانم، ماهان    نیشک دارم... برادر ا یشخص کیبله به  -

بهم  یفر که  با سحر همدست شده خوِد سحر هم وقت یرضائ

 کرده .  یباهاش همکار ییآ شنا کیزنگ زد گفت که  

 بهت  زده زمزمه کرد:    توران

 کوروش؟   -

و پشت بهشون  ختیصورتم ر   یهام دونه دونه  رو اشک

 ...  ستادمیا

 گفت:   سیکه  اون پل دمیشن



باهاتون داره؟  کوروش با  یفر چه نسبت یماهان  رضائ  -

 اکراه گفت:  

 شوهر مادرِم...   -

مربوطه لطفا بازداشتگاه  یو کار ها تیشکا  یبرا  -

 یمیدگیموضوع رس  نیا   یما  رو دی...نگران هم نباشدیایب

 .  میکن

حرف  یسر کیکرد و اون ها هم بعد از  یتشکر کوروش

 یوعصب اوردیاز  خونه  رفتن، توران طاقت ن گهید یها

 گفت:  

 !  نیدستت درد نکنه کوروش آفر -

 توجه به سمت پله ها رفت ...  یب کوروش

 بکنه!   تیخواد از ماها ن شکا یشه که  م ینم باورم

 کار کنم؟!   یچ ایخدا

 کار کنم؟   یماهان  من  چ 

 تواِ... برگرد ماهان !   ریتقص یخوام باور کنم که  همه چ ینم

 آهنگ بود    نیا هیشب بیو حالم عج حس

  

 ...  شهیگفت هم ی"اون که  م

تو  یه چه بغض نیها باهامه  کجاست االن بب یسخت تو

 صدامه " 

 آروم لب زدم:    د؟یفر هست یشما خواهر ماهان رضائ -



 بله جناب سروان .  -

 کرد و گفت:   زشیم   یرو  یبه برگه ها یدقت نگاه با

 یبرادر شما با خانم انیطبق اظهارات جناب پارس -

 یکه تمام یکرده در حال یدزد شونیهمدست شده و از ا

دا رو  کیکه  بر اثر  ییچا دنیخونه  بعد از نوش  یاعضا

 داره؟   قتیحق  نیشده بودن، ا هوشیمسموم بوده ب

 گفتم :    یا یبا لحن جد یول ناراحت،

 کنه .  ینم یکار نینه جناب سروان، برادر من  همچ -

   د؟یاز کجا مطمئن هست -

 چادرم مشت کردم و  گفتم :   ریرو از ز  دستم

که  اون اتفاق افتاد برادر من  اصال  خونه  یچون وقت -

 ریخته؟غیها ر ییچا یاون دا رو  رو تو ینبوده پس چطور

ن نداره با من  موضوع من  خواهرش هستم پس امکا  نیاز ا

 کار و بکنه .   نیهم ا

 یتو یزیبعد چ یکرد انگار که  به فکر فرو کرد، کم مکث

 برگه ها نوشت و گفت:  

پس... االن برادر تون  دینظر و دار  نیخب اگر شما ا -

 کجاست؟  درمونده  گفتم :  

 ازش  ندارم .  یدونم... خبر ینم -

   تکون داد و گفت: یو سر دیکش یقیعم نفس



کرده  تیاز برادر شما شکا انیپارس یبه هر حال آقا -

 دیپرونده هم من  هستم، با  نیبه ا یدگیمسئول رس

برسم که به  نیکنم تا به مجرم یشواهد  رو بررس ی همه

 برادر شما هم جزو شوِن...   ادیاحتمال ز

 که  جناب سروان گفت:   دمیکش یآه یناراحت با

 .  دیببر فیتشر دیتون یم -

 یمبل بلند شدم،گوشه    یتکون دادم و از  رو یسر آروم

و با خجالت  ازدفتر جناب  دمیصورتم کش یچادرم  رو جلو

 سروان خارج شدم . 

 به سمتم اومد و گفت:   دنمیبا د توران

 شد؟  خسته لب زدم:   یچ -

 یکردن... جناب سروان جور ییبازجو ییجورا کیازم  -

ه  ماهان مشکوکه ، خبر حرف زد که  انگار خودش هم ب

 کرده .  تیکه  آقا کوروش از  ماهان  و سحرشکا دیدار

 تکون داد و گفت:   یو ناراحت سر یعصب

 رو پر کرد .   تیکه  فرم شکا دمیدونم، خودم د یآره م -

 توران چنگ زدم و  گفتم :   یبه بازو یدرماندگ با

 توران جون؟!  ماهان  ...  میکار کن یحاال چ -

 دعقبیکش یبغض سکوت کردم، چشمهاش  رو بست و آه با

 نشست .  یفلز یها یصندل   یرفت و  رو



 یکه تو ییمن  همون جا خشکم زده بود، مات به آدم ها اما،

 کردم .  یراه رو در رفت و آمد بودن نگاه م

جا  نی؟  چرا پام به ا کنمیکار م یبازداشتگاه چ یاالن تو  من

 باز شد؟!  

  ماهان !  آخ

زنه که  کار تو نبوده، پس اگر  یم ادیدلم فر ینه ول خودم

   ؟ییکار تو نبوده تو االن کجا

 یبه سمت مون اومد، با اون کت و شلوارسرمه ا کوروش

 بودن تک بود!   دهیپوش فرمیونیکه   ییاون سرباز ها  نیب

 یم یکرد... وگرنه ک یاخالق و رفتارش با همه فرق م کال

 قدر راحت قضاوت کنه؟!    نیو نفرت ا نهیتونست از سِر ک

 بود!   نیاز دستش چرک یبدجور دلم

 و گفت:   ستادینگاه کردن به من  کناِر توران ا بدون

 .  میبر دیبلند شو مادر با -

بهش نداد و  یبود، جواب نیتوران هم باهاش سر سنگ یحت

 کرد و باحرص گفت:   یبلند شد... کوروش دندون قروچه ا

گرفتِن من و داره مادر؟ خونم  دهیناد اقتیل یاون عوض -

شدم و  گفتم  کیچند قدم بهش نزد اریاخت یبه جو ش اومد، ب

  : 

 به برادرم ...  دیحق ندار -



سر و گردن از من  بلندتر  کیحرفم  رو ادامه بدم،  نذاشت

 بود . 

 لحن ممکن گفت:   نیصورتم خم شد و با آهسته تر سمت

سگم  رو    یبگو "برادرم" تا اون  رو گهیباِر د کی -

 بهت  نشون بدم . 

 رحم نگاهم کرد!   ینگاهش کردم ... ب تلخ

 تاسف تکون دادم و زمزمه کردم:     یاز  رو یسر

 سگ .  چارهیب -

 از یاون اخم یول دمیشد... بدنم  رو عقب کش  شوکه

بگه که  توران کالفه  یزیخشم کرد و خواست چ   یرو 

 گفت:  

 بس کن کوروش!   -

قدم  یو رفت،صدا دیبرام تکون داد و چرخ یسر زیآم دیتهد

 شد .  یراه رو اکو م یمحکمش تو یها

 من !   چارهیب

  

 ""کوروش "" 

  

  

  



به گاو صندوق دودش   رهیزدم، خ گارمیبه س یمحکم پوک

 فرستادم .   رونیلب هام ب  نیرو با شدت از ب

اتاق پر شده  یکه  تو یعطر تلخ یبو گار،یس یبو

 کیتار یمغزم  رو خاموش کرده بود... اتاق یبودحساب

 وسرد، درست مثل حاِل من !  

 ... باز هم مثِل من !  داغون

 چه،یپ یگوشم م یسحر تو یخنده ها یزدم، صدا یپوزخند

 زنه!   یوجودم زبانه م ینفرت تو

 !  فیدارم، نوچ... دو تا حر یقََدر فیحر

 ندارم!  یحاال نوبِت منه، رحم یبود ول یا یکار حرکت

اولش هم نداشتم، حق با سحر بود... دسِت کم گرفته  از

 گرفته .  ادیازم  ییزهایچ کیبودمش، گفت که  

 !   کنمیو ماتِش م شیحرکت... ک کیمن  فقط با  اما

  یندادم و  رو یتیاهم یانگشت ام  رو سوزاند ول گاریس

مبل برداشتم و    یرو از  رو  دمیجد یانداختمش، گوش نیزم

ازش   یرو گرفتم که  سال هاسراغ  یشخص یشماره 

 نگرفته بودم . 

 !  یاز ما کرد یادیبه سالم داداش کو روش چه عجب  -

 زدم و زمزمه وار  گفتم :   یثیخب لبخند

 رم سر اصل مطلب .  یسالم م -

 اوه در خدمتم بفرما!   -



هر چه  ،یکن دایپ دو نفر  رو برام یخوام جا یم -

   ؟یاوک شتریپوِل ب عتریسر

 کرد و با احترام گفت:   یا خنده

  یشما جون بخواه... فقط اسم بده بچه ها  رو  برا -

 کنم .  فیشون رد داکردنیپ

  

  

 ""ماه صنم "" 

  

  

 ی قهیبه  یچنگ یبا حس خفگ دم،یاز خواب پر یبلند نیه با

وعرق کرده ام   شونیپر یموها اد،یلباسم زدم تا نفس ام باال ب

 رو پشت گوش ام فرستادم و زانو هام روبغل کردم . 

که  امروز به زور نگهش داشته بودم  یدادم بغض اجازه

 بشکنه . 

 بود؟!   یچه کابوس  نیا ایخدا

خودش  ماهان  رواز  یکه  کوروش با دست ها دمید خواب

 کنه ...  یپرت م نییبه پا لیطو یدره  کی

 باشه؟   یبد یشونه ن نکنه

 !  دیترک یدهنم  رو گرفتم، دلم داشت م یهق هق جلو با



 ادیسِر  ماهان ن یکه  بالئ  کنمینذر هزارتا صلوات م ایخدا

 ... 

 حافظش باش!    خودت

گناهه، هر چند که  مغزم سازمخالف  یگه داداشم ب یم دلم

 زنه .   یم

 نذار!   یدوراه یو تو من

داره...  یکن بفهمه که  قلب یکن، کار ییرو راهنما  کوروش

 وقته گرماش  رو از دست داده .  یلیکه  خ  نیبا ا

 تپَه!   یاش م نهیس یقلب تو کیبفهمه هنوز  بذار

  

  

 یگذشت و من  چهار روز تمام از  ماهان ب گهیروز د دو

 یکشه،م یرو داشتم که  نفس م  یخبر بودم، حس مرده ا

کنه جز  یحس نم یچی... هستینزنده  یخوره ول یخواِب، م

 غم!  

دونستم  یاز کوروش،م ریهمه مون بد بود غ یو هوا حال

دست به کار شده ودنبال  ماهان  و  سیخودش زود تر از پل

 گرده .  یسحر م

 وحشت داشتم!   وندهیبپ تیکه  خوابم به واقع  نیا از

تخت بلند شدم و ازاتاق    یو با ضعف از  رو دمیکش یآه

 رفتم    رونیب



ودر زدم  ستادمیاتاقش ا یخودم  رو گرفته بودم، جلو میتصم

 . 

 تو .  ایب -

دادم، کنار پنجره  هیشدم و در و بستم و به در تک داخل

 بهم انداخت و گفت:   ینگاه میبود ن ستادهیا

   ؟یخوا یم یچ -

 .  ریرو پس بگ  تتیشکا -

 زد، با تمسخر گفت:  یدقت نگاهم کرد و پوزخند با

 گهیشد د یمنتظر  دستور تو بودم... چ یالبد فکر کرد - 

   ؟یکن یو شما خطابم نم یبند یجمع نم

 و  گفتم :   دمیخند تلخ

گناهه مگه نه؟  با  یماهان  ب  یدون یخودت  هم م -

 حرص گفت:  

 برادر تو گناه نکرده هم گناهکاِر.   -

  نیاازدواج کرد که  عاشقِش اما مشکل  یچرا چون با زن -

 سال بزرگ تر بود؟  نیبود که  اون زن مادر تواِ و ازش  چند

 ...   رونیبرو ب -  -

 رفتم و با خشم  گفتم :   جلو

وقت ها من  یظاهرم بعض فم،یرم... فکر نکن ضع ینم -

سرنوشت خسته شدم،  یاز باز گهیده اما د یوشکننده نشون م

 خوام بجنگم .  یم



 هم مثل من  به سمتم اومد و زمزمه کرد:   اون

 لحاظ باهات موافقم!    نیاز ا -

 به عقب برداشتم و  گفتم :   یقدم

 .  میمعامله بکن کی ایب -

 باال انداخت و منتظر  نگاهم کرد که  سخت  گفتم :   ییابرو

تا  ماهان  خودش برگرده  ریرو پس بگ  تتیتو شکا -

خونه    نیاز ا شهیهم  یاهان   برامن و  م یعنیاونوقت ما... 

 .  میر یم

  نیقدم عقب رفتم،ا کیبه سمتم برداشت که  دوباره  یقدم

 تکرار شد و همزمان گفت:   گهیحرکت چند باِر د

و مثل تو و مادرم منتظر معجزه  رمیرو پس بگ  تمیشکا -

 باشم؟  

 کردم... ادامه داد:   سکوت

ماه صنم قبول کن که  اون  ستیگل و بلبل ن یزندگ -

تو  رو هم با خودش نبرده چون حتماواسش  یرفته... حت

 .  ینداشت یارزش

 ... ستادیبه در خورد، دوباره جلوم ا پشتم

 پوزخند زد ...   ه؟یعشق چ یدون یم -

 مگه وجود داره؟  -

 تکون دادم و لب زدم:   یسر  -



ها خارج... عشق خواهر  یداره اما از درک بعض -

 نانیهِست که  با اطم یمن و  ماهان  اون قدر قو یوبرادر

خوام؟تا  یم یاز خدا چ یدون یگناهه... م یگم که  اون ب یم

 کرده؟   نتینفر یبه حال کس

 خورد!   یکرد... حس کردم تلنگر نگاهم

 آروم ادامه دادم:   یول یجد

 یکه  نتونگرفتارت کنه  یخوام به عشق یاز خدا م -

ازت دور تر و دورتر  یاما اون ه یاش  رو تحمل کن یدور

 بشه . 

 و شوکه !   جیرفت... گ عقب

  

  

  

  ********** 

  

  

ساِل نو رو  یخونه  اصال حال و هوا   نیبود و ا دیع فردا

قلبِم    یکه   رو یکردم بار ینداشت، هر روز حس م

 شه!   یتر م نیبانبودن  ماهان  سنگ

روز زمستان وجودداشته  نیتر از آخر نیکردم غمگ ینم فکر

 افتاد ...  یدیکه  اتفاق جد یباشه تا وقت



 یتوران باال رفت و حالش بد شد، کوروش نبود ونم فشار

ببرم هول شده بودم  مارستانیتوران  رو به ب یدونستم چطور

 کردم .   یم هیو گر

خودش  رو حفظ کرد و بااورژانس  یخانم خونسرد زهرا

تماس گرفت اون ها هم به موقع خودشون رورسوندن و 

 خوشبختانه خطر رفع شد ... 

که  به دستش  یِسُرم یتخِت توران نشستم و به قطره ها کنار

 بود!   دهیخواب قیشدم، به خاطر داروها عم رهیزده بودن خ

 ترشیاز من  هم ب یز ن حت  نیشدم، ا قیصورتش دق به

 پژمرده شده!  

و سر حال بود  دیرس یبه خودش م شهیکه  هم یزن توران

 حاال کامال افسرده شده بود ... 

 دسِت سردش گذاشتم.     یو دستم  رو  رو دمیکش یآه

 یکه  کوروِش، صداش م دمیاتاق به شدت باز شد... فهم در

 کردم؟   یفکر نیمن  همچ ای دیلرز

 مادر؟!   -

حالت بود  ی... صورتش بستادیاومد و اون طرف تخت ا جلو

 کرد!   یداد م یاما، از چشم هاش غم ب

 گفتم :    آروم

 فشارش باال زد اما االن حالش خوبه .  -



داره  ازیکردم ن ی... حس مدیکش یو راحت قیعم نفس

 بامادرش تنها باشه . 

 تخت بلند شدم و از اتاق خارج شدم .    یاز  رو آروم

 دمیبه صفحه اش انداختم که د یام زنگ خورد، نگاه یگوش

بگه اماچه  کیرو تبر  دیخواست ع یحتما م لداست،ی

 !  ؟یدیع

 نگفته بودم فکر نکنم اصال بتونم یچیبهش ه هنوز

 و به سمت اتاقم رفتم .  دمیکش یمورد بگم، آه  نیدر ا یزیچ

 قطع شد .  یگوش یکه  وارد اتاقم شدم صدا نیهم

 نگذشت که  دوباره زنگ خورد، کالفه جواب دادم:   یزیچ

 تونم فعال جواب ...  یشرمنده  من  نم لدای -

   یماه -

 از دستم افتاد ...  یو گوش دمیخودم لرز به

 دمیکش قینداشتم، چند تا نفس عم گهیرو د  یکی  نیا انتظار

 ...  ادیتا حالم جا ب

 رو برداشتم .   یلرزانم گوش یشدم و با دست ها خم

نشستم وجواب  نیزم   یبلند بشم و همون جا  رو نتونستم

 دادم:  

 زده گفت:   جانیا...الو؟  ه -

 ... دلم برات تنگ شده بود...!؟یخوب یسالم ماه -

 بزن صدات  رو بشنوم .  حرف



 نداشتم، نه خوشحال بودم نه ناراحت!   یحس

 متعجب و شوکه  بودم!   شتریب

 اشکان ؟   -

 ...  دیصداش لرز  -

 جاِن  اشکان ؟!   -

 گفتم :    اریاخت یب

   ؟یچرا زنگ زد  -

 گفت:   یخفه ا یکرد... با صدا سکوت

 چرا؟ مگه ...  -

 با بغض  گفتم :   د،یکش یقینداد و نفس عم ادامه

 اشکان !    رهید -

 و تند گفت:   دهیترس

دونم بد  ی... میحق دار ؟یشده؟ از من  ناراحت رید یچ -

 .  یدم ماه یم حیرفتم برات توض ییهویکردن که  

 تو نم... ینم گهیاشکان ، من ... من  د  ستین یازین -

 .  شهینم

 بهت  زده گفت:   

   ؟یچ -

 تر حرف بزنم:   یکردم منطق یسع دم،یکش یقیعم نفس

راجع به  یبود تا من  جد یفرصت خوب ییجدا  نیا -

 برام روشن شد اشکان  .   ییزایچ  هیرابطه مون فکر کنم... 



کش دار   یاز نفس ها ریبگه، غ یزیبودم چ  منتظر

اومد ... دستم  یاز پشت خط نم ییصدا گهیولرزانش د

 ادامه دادم:   دیرومشت کردم و با ترد

 .  شهی... نممیخور یما به درد هم نم -

 .  یکار و با من  کن  نی... ا نیا یتون یتو نم -

ً یداشت، حق بغض محکم و  تیاز شخص گهیبود که  د  نیا قتا

 نبود .  یمغرور  اشکان  خبر

 شناسمش!   ینم گهیکردم د یم حس

 در کناِر عاشق بودن؛ محکم هم باشه!   دیبا مرد

 من و ببخش!   -

 و ناراحت گفت:   یعصب

 ماه صنم گوش کن ...  -

 خاموشش کردم ...  عیرو قطع کردم و سر  یگوش

قلبم    یکه  کرده بودم، دستم  رو  رو یاز کار  شوکه

 گرد شده به اطرافم نگاه کردم .  یگذاشتم و با چشم ها

 کار کردم؟!   یچ  من

 !  ایخدا آه

 رناخوداگاهیحرف ها از ضم  نیهام  رو بستم... انگار ا چشم

 اومده بود .   رونیهم ب

 کردم... یبه  اشکان  فکر نم گهیوقت بود که  د یلیخ  من



که  از نبود  ماهان  داشتم دق  تیموقع  نیا یتو مخصوصا

 کردم .  یم

  

  

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

  

  

ساعت نگاه کردم... ساعت هشت و پنجاه و  یعقربه ها به

 صبح بود .  ی قهیدق کی

 ینگاه کردم که  اصالشباهت یزیزدم، به م یشده لبخند مسخ

 نداشت.   نیهفت س زِ یبه م

 کیقرمز، سکه  و سماق، بی... دوتا سمیدار یچ  نمیبب  بذار

 .  میبزرگ، سنجد و سمن و هم داشت ی نهیا

نداره،  یبینبود... ع دیمعروف ع یقرمز ها یاز ماه یخبر

 جا مونده .  یاما اصل کار

 گذاشتم، حاال کامل شد!   دیع یرو کناِر سفره   کمیکوچ قرآن

 یحال و کوروِش اخمو که  دورسفره  یبه توراِن ب ینگاه

 .  مینشسته بودن کردم... خوشحال نبود نیهفت س

حس شده  یگلوم نبود... گفته بودم که  ب یاز بغِض تو یخبر

 بودم نه؟  



 یرو روشن کرد، مجر  ونیو تلوز دیکش یپوف کوروش

 سال بود ...  یها قهیدق نیدر حال شمر دن آخر کیشبکه  

 !  ه؟یچه حال یماهان  تو  یعنی

 من  هست؟!   ادِ ی

 ... پنج ... شیکنه؟  هشت... هفت... ش یکار م یمن  چ بدون

زنه، شب ها خواب وخوراک  یهنوز هم داره شور م دلم

 نداشتم، دلم براش  تنگ شده بود!  

 ...  کی... سه... دو... چهار

 شروع شد؟!   ایشد، نه؟   تموم

 چقدر تلخ و ساکت شروع شد!   دیجد سالِ 

س العمل نشون داد، بلندشد و بود که  عک ینفر نیاول توران

که  بلند بشه کوروش   نیقبل از ا د،یسر کوروش  رو بوس

و  قیلب هاش برد، عم کیهر دو دستش  رو گرفت و نزد

 اونا بوسه زد .    یرو  یطوالن

لب هام نشست، توران سمت من  اومدکه     یرو  ینرم لبخندِ 

 یو بعد هردو تو میرو نگاه کرد  گهیهم د یبلند شدم... کم

 .  میآغوش هم فرو رفت

بد  یبهم دست داد که  اون حال و هوا یبیعج آرامش

 !  دیازوجودم پر کش

 !  زمیمبارک عز دتیع -

 لب زدم:   آروم



 شما هم مبارک!   دیع -

... توران کنار رفت که  نگاهم به میاومد  رونیبغل هم ب از

 دهنده نبود . از اون اخِم آزار  یخبر گهیکوروش افتاد، د

 شد و آروم گفت:   کینزد بهم

 مبارک!   دتیع -

 مثل خودش لب زدم:   یرفتارش متعجب شدم ول  نیا از

 مال شما هم مبارک!   -

 از خنده زد و گفت:   یلبخند

 باز شدم شما؟!   -

اتاقش  یکرد که  تو روزی... اشاره به ددمیخجالت  کش یکم

 رفتم . 

 گفت:   یآهسته تر یتر شد و با صدا کینزد بهم

   ؟یدم "تو" خطابم کن یم حیترج -

مردقابل   نیقورت دادم... ا یدهنم  رو سخت و طوالن آب

 نبود، نه؟   ینیب شیپ

دونستم  یخوب و بدش اصال تعادل نداشت، نم اخالقِ 

و ناخوانا رو  یخی یچشم ها  نیکنم... ا فشیتوص یچطور

 کنم؟!   ییرمز گشا یچطور

شدم  بهتربه  یم رهیبهش خ شتریکه  هر چقدر ب ییها چشم

 وجود نداره!   رشیکه  نظ دمیرس یم جهینت  نیا

 بزنم ...  یکردم حرف یسع



 نداره شما  رو تو خطاب کنم .  یلیدل -

شلوارش گذاشت و با سر کج شده  بیج یهاش  رو تو دست

که   یفیوتحر یشگینگاهم کرد... باز هم همون ژست هم

"" با همون ادیکردن باهات خوشم م یگفت " از باز یانگار م

 حالت گفت:  

 ...  میا بهیآره خب من و تو از هفت پشت با هم غر -

 . میباهم ندار یشباهت و

 داشت؟   یحرف هاش  منظور  از

 یکشش نداشت، متوجه  گهی...مغزم د دمیفهم ینم  من

 کم مون شدم .  یفاصله 

مبل نشستم    یردم و عقب رفتم،  روک یاخم اریاخت یب

 انداختم .  نییوسرم  رو پا

دست راستم  رو کنار لب هام بردم و  یاشارِه  انگشت

 کردم .  یبادندون هام با ناخن ام باز

 که  داشتم بود... یاسترس یها نشونه   نیا ی همه

کردم  ینگاهش  رو حسم ینیسنگ ستاد،یهمون جا ا کوروش

 . 

 ترسناک بود!   یادیاالن داشت ز که  یآرامش  نیا

 !  فته؟یطوفان اتفاق ب کیباز قراره  نکنه

کمکم کن!  ایتنم گر گرفت... آخ خدا یمنف یفکر ها  نیا از

 ... 



  

  

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

  

 یقینفس عم لداست،یدونستم  یام زنگ خورد... م یگوش

 کرد م سِر حال جواب بدم.   یو سع دمیکش

 جونم؟!   -

 ...  دیرس یدلخور به نظر م صداش

 معرفت!   یمبارک خانم ب دتی! عیچه عجب جواب داد -

شرمنده  امن   کنمی! خواهش مزمیتو هم مبارک عز دِ یع -

 چند روز سرم شلوغ بود .   نیکن ا

 و گفت:   دیکش یپوف

 .  گهیشه د یباشه منم  عرعر باور کردم... نوبت منم  م -

 رمق!   یجون و ب یچند ب هر دم،یاز چند روز خند بعد

 گفت:   یبعد از مکث لدای

 شده ها ...  یجور هیصدات  ؟یخوب -

 گفتم :    آروم

 با ذوق گفت:    ؟ی... تو چطورستین یزیخوبم چ -

 گرفتم .  یدیع یخوبم! کل یلیخ -

 بودم؟   حسود



 کیگرفتنش که  اون خودش  یدیاما، نه به خاطر ع آره

 حسرت بزرگ جدا بود... بلکه  به خاطر شاد بودنش! ... 

 داشتنش ...  خانواده

 بودنش ...  الیخ یب

 !  ابیمنم  هستم ها... من و هم در ایخدا

 خودم هم سوخت!    یخودم  برا گریکه  ج دمیکش یآه

 !  یمبارکت باشه به سالمت -

خونه  مون  یایب دیبا یدیممنونم! گفته باشم امسال ع -

 نه من  نه تو .  گهید یایا... مثل پارسال نه

 کردم بخندم ...  یسع

 .  امی یباشه ان شاهللا که  م -

 حرص گفت:   با

 خدا کنه!   -

 شد ...  یکردن سخت م یداشت نقش باز گهید

 برم .  دیقطع کنم با دیبا گهیمن  د لدای -

 گهیفعال... شب زنگ بزن ها من  د زمیباشه عز -

 شارژندارم . 

 لب زدم:   آروم

 باشه حتما... خداحافظ!   -

 یتخت پرت کردم... حس م یرو قطع کردم و  رو   یگوش

 شم!   یکردم دارم خفه م



  

 

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

  

 اش یتوران   بهتر شده بود اما حاِل روح یجسم حالِ 

مدت بهم ثابت کرده بود   نیکه  ا  نیمصاعد نبود، با ا چندان

 خواستم کمکش کنم، هرچند ..   یاما م دوارِ یصبور و ام

 نفر آرامم کنه!   کیداشتم  اجیاحت خودم

 یخودم هم چا  یتوران گل گاو زبان دم کردم و  برا  یبرا 

فکر و  یتو شهیدادم و خواستم مثل هم هیتک زیسبز، به م

 هام غرق بشم که  کوروش واردآشپز خونه  شد .  الیخ

کردم  ینشست و بهم نگاه کرد، سع یصندل   یحرف  رو یب

 به نگاهش توجه نکنم . 

 !  دیرس یآر وم به نظر م بیدو روزه عج یکی  نیا

 هست!   ییخبرها کی یعنیآرامش کوروش   نیا

 جهت راحت شده ...  کیاز  الشیخ یعنی

 ینیسنگ یدونم چرا دوباره دلم شور افتاد، متوجه  ینم

 داد .  ینگاهش شدم و کم کم احساس معذب بودن بهم دست م

 لب  گفتم :   ریز

   د؟یدار اجیاحت یزیچ -



  نیبه موها ش زد، موهاش ا یباال انداخت و چنگ ییابرو

 اومد!   یچند روزه بلند تر از قبل شده بود و... بهش م

 !  دمیو نگاه ازش دزد دمیفکر از خودم خجالت  کش  نیا با

 برم که  گفت:   خواستم

 صبر کن!   -

 !  نییپا ختیر یزد، قلب هر خشکم

 و نگاهش کردم .  دمیچرخ اریاخت یب

 

 جلوش اشاره کرد و گفت:   یصندل به

حاال نوبِت منه که  ی... تو حرف هات  رو زدنیبش -

 حرف هام  رو بزنم . 

نگاهش، لحنش و حرف هاش اون قدر  یشده بودم ول جیگ

جلو رفتم و روبه روش   اریاخت یبود که  باز هم ب یجد

 نشستم .  یصندل   یرو

 شهیکه  مثل هم یشد و با اخم نگاهم کرد، اخم نهیبه س دست

 و غرور بود!   تیجد   یاز  رو

 نگاهش کردم که  لب زد:    منتظر

 یکارم یرد  ماهان   رو بزنم تو چ سیاگر زودتر از پل -

   ؟یکن

نشستم،   خیجام س یو شتاب زده تو دیکش ریکمرم ت ی غهیت

 بهت  زده  گفتم :  



توجه به  یب  د؟یکرد دایما...ماها... ماهان   رو پ ؟یچ -

 وار گفت:   دیحرفم تاک

 سوالم  رو با سوال جواب نده .  -

خشک شده ام  یلب ها   یشده بودم، زبونم  رو  رو هول

 و  گفتم :   دمیکش

 .  هیشم  منظور تون چ یمن ... من  متوجه نم -

 یاش  رو باهام قطع نم یارتباط چشم ز،یم   یشد  رو خم

 گشت .  ینگاهم دنبال جواب سوالش م یکرد... انگار از تو

پرسم، اگر من  یم یجور نی... حاال ادمیسوال پرس کی -

  دمیفهم ینم  ؟یکن یکار م یزودتر دستم به  ماهان  برسه چ

 !   ِمشدَ یفهم ی... نمهیمنظور ش چ

 متولد شد  گفتم :   یدونستم ک یکه  نم یبغض با

 :  دیکالفه غر  ؟یکرد دایماهان   رو پ  -

 جوابم  رو بده .  -

 :  دمیلب نال ریز

 !   کنمی... خواهش ماریسرش ن یبالئ -

 وار گفت:   دیتشد یبست و با خشم کنترل شده ا چشم

 جوابَمو، بده.   -

 بود؟   یرو بدونه؟  قصدش چ   نیخواست ا یچرا م آخه

 گفتم :    یدرد و ناراحت با



من  خواهش کردم   نیدونم به خدا! آقا کوروش بب ینم -

 بگو کجاست؟!   ،یاریسرش ن یبالئ

 شد... تلخ شد!   سرد

 یکه  بالئ  کنمینم ینیکردم، تضم دایماهان   رو پ  -

 .  ارمیسرش ن

نگ زدم، اشکم شه به گلوم چ یکه  داره خفه م یکس مثل

 زمزمه کردم:   دهیو ترس ختیر

 چرا؟   -

 توجه به حاِل بدم ادامه داد:   یب

 یباشه اما قرارداد عوض م م،یکن یباهم معامله م یگفت -

که خسارتم  ارمی یسِر  ماهان  نم یبالئ یشه... در صورت

 جبران بشه . 

 گفتم :    یرو با پشت دستم پس زدم و عصب  اشکم

که  گناهکاره ؟   یدون یاز کجا م ؟یخوا یپول م -

 اش گفت:   یزد و با همون آرامِش لعنت یپوزخند

 خواِمش پوِل... یدارم و نم میزندگ یکه  تو یزیتنها چ -

 سحِر.   شیداداش تو گناهکاِر چون پ ،یثان در

 ادامه داد:   نهیآرامش دود شد و با خشم و ک اون

 مادرِم.   بی... گناهش فرستین یجرِم اون فقط دزد -

  

 آخِر کوروش حس کردم کمرم خورد شد، له شد!   یجمله  با



 هام همه، دود شد!   باور

 نداره!   تینداره.... واقع امکان

 ...  یحرف بزنم ول خواستم

 دروغ!   -

بلند شد و من داغون  یصندل   یشتاب زده از  رو کوروِش 

 به توران نگاه کردم ... 

 گفت:   اطیتبا اح کوروش

 مادر .  -

 با خشم داد زد:   توران

 کاریچ یشناسمت کوروش،  دار ینم ؟یمن یتو بچه  -

   ؟یکن یم

با آرامش حرف  شیپ یکرد مثل چند  لحظه   یسع کوروش

 کردم... یبزنه اما من  توران  رو درک م

 اون هم مثل من  کمرش که  نه، قلبش خوردشده .  دمیفهم یم

گذاشتم و به حرف هاشون  زیم   یدرد سرم  رو  رو با

 گوش دادم . 

 یماهان  آدم درست  یکن یمادر چرا باور نم -

 فیکردن  ماهان  و سحر رد دایپ  یکه   برا یینبوده،آدما

من  اون  ؟یفهم یگن اون دوتا باهم هستن م یکرده بودم م

 آب هیذارم  یرسونم... نم یاعمالش م یکثافت  رو به سزا

 بره .  نییخوش از گلوش پا



 کر بودم!   یکاشک

 ! ... کاش

 خوام بشنوم...بسه ...  یبسه کوروش نم -

 شد، انگار که  رفت .  یتوران دور و دور تر م یصدا

شده  نیسرم سنگ بیبلند کردم، عج زیم   یرو از  رو  سرم

 بود . 

 کوتاه نگاهم کرد و گفت:   کوروش

 .  میزن یبعدا حرف م -

 ندارم .  یباهاش حرف گهیاستم بگم که  دخو یم

 نداشتم!   یجون گهیاما، د نمشیخوام  بب یهم نم گهید

 با حرفش جونم  رو گرفت!   کوروش

 یجبراِن خسارتش م یرو جا  یبرام مهم نبود چ یحت

 خواست . 

 لحظه  به چشم هام نگاه کرد و بعد... رفت .   چند

وجودنداره،  دنینفس کش  یبرا  ییهوا گهیکردم د یم حس

 نفس بکشم... یو کم  رونیخواست برم ب یدلم م

 !  یکم فقط

 یناموزون از آشپز خونه  خارج شدم، خبر یقدمها با

 ازکوروش و توران نبود . 

که پشت  نیبسته حرکت کردم، هم مهیحال به سمت دِر ن یب

 رو یحرف زدن زهرا و گل یصدا دمیدر رس



و  یگل ی هیگر دنیبا شن یخواستم در و باز کنم ول دمیشن

 حرف هاش خشکم زد . 

 غلط کردم زهرا... کاش خدا من و ببخشه!   -

آخه چطور دلت اومد؟ خانم کم  بهت   یخاک بر سرت گل -

 .  یاش  رو خراب کرد یزندگ یکرده بود؟ زد یو خوب

 تهیرو خوردم، اون زِن عفر  طونیخام شدم... گول ش -

نداشتم  یده چاره ا یدرمان شوهرم بهم پول م  یگفت  برا

 یدزد ادیدونستم م یرو قبول کنم، از کجا م  شنهادشیکه  پ

 من و ببخش!   ایو آقا  ماهان   رو هم... خدا

! امان از دسِت تو همه مون  رو بدبخت یگل ییوا -

 دتایاصال شا ؟ی... اگر حاِل آقا  ماهان  خوب نشه چیکرد

 بخت آورده باشن.  سِر بد یاالن بالئ

 زار زد:   یگل

کار کنم؟ دارم از عذاب  یچ ییدونم به خدا... وا ینم -

 یها نم ییچا یاون دا رو  رو تو ی... کاشکرمیم یوجدان م

زدم که  آقا  ماهان اون بال  یزنگ م سیبه پل یکاشک ختمیر

 و ...  ادیسرش ن

امه اد گهیود دیبه دوران افتاد، گوش هام سوت ممتد کش سرم

 حرف هاشون  رو نتونستم بشنوم .  ی

 :  دمیلب نال ریز

 ما...هان!   -



 افتادم .  نیزم   یرو  محکم

  

  

  

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

  

  

رفت، ا  یم جیگ بیبودم هم، نه... سرم عج اریهوش هم

تونستم چشم هام  رو کامل  ینم یزشدت ضعف و ناتوان

 بازنگه دارم . 

 ینشسته بود،جسِم ب نیزم   یبا اون حاِل بد کنارم  رو توران

 کرد ...  یم هیآغوشش گرفته بود و گر یروحم  رو تو

به زوِر توران  یکه  آب قند  نیها گذشت و بعد از ا قهیدق

 خوردم حالم جا اومد . 

گرفته  شیزده بود و درونم آت خیتنم  د،یلرز یو جونم م دل

 شد!   یسوخت!... کباب م یقلبم داشت م

 رفت!   یم  نیذره از ب ذره

کنار در کز کرده  دهیپر   یو زهرا خانم با رنگ و  رو یگل

و  دمیبودن که  من  حرف هاشون روشن دهیبودن، انگار فهم

 روم نگاه کنن ...  یجرات نداشتن تو

 سوخت!   یخودم و توران م  یتوران نگاه کردم، دلم  برا به



 من !   ی چارهی... داداش بماهانم!  آخ

  

باز شده ام با هول  رو به کوروش  یچشم ها دنیبا د توران

 کرد و گفت:  

خواد به  ینم گهیکوروش، ماه صنم بهوش اومد... د -

 .  یآمبوالنس زنگ بزن

 یفکرم یطور نیمن  ا ا،یکوروش هم نگران بود  یصدا

 کردم؟  

 یبگه؟  باال یزیتونه چ یم  نیحالش خوبه مادر؟ بب -

 نگاهم کرد... نگاهش کردم .  ستاد،یسرم ا

!   با ر   درد، عقده... زج 

 طرز نگاهم مات موند!   از

 نگران صدام زد:   توران

با من  حرف  ؟یشد یطور نیماه صنم جان؟ چرا ا -

 بزن... صنم جان؟  

 کردم... یم یام چنگ زدم، احساس نفس تنگ قهی به

 نبود!   ییهوا

 د ... "هوام" نبو

با وحشت  دید دنینفس کش  یمن و  برا یتقال یوقت توران

 رو به کوروش گفت:  



 یخدا ییتونه نفس بکشه... وا ی! کوروش نمنیحس ای -

 دلم... زینفس بکش عز  نیمن ... ماه صنم من و بب

 !  ایخدا

 و زهرا بلند تر شد ...  یگل ی هیگر یصدا

دارن  تیانگار باال سر م رم،یم یکردم دارم م یم حس

 کنن .  یم یعزادار

شد،چشم  یباز بسته م یخشک شده ام مثل دهن ماه یها لب

 رفت .  یم یاهیهام دوباره س

 داشت!   یرنگ دست از سرم بر نم اهیس یپرده   نیا

 یشده بودم، چشم هام از زل زدگ رهیخ ینامعلوم ینقطه  به

 !  دیسوز یم

 !  رم؟یم یگلوم چنگ زدم... دارم م به

 داداشم... آخ!    ؟یماهان  چ  پس

 ماه صنم ...  -

 و ...  یزد.. با خشم، نگران ادیاسمم  رو فر یکی

 سوخت!   صورتم

برق بهم وصل کرده باشن،  انیمحکم انگار جر یلیاون س با

که برام مونده بود  ییرویراه نفسم باز شد و با تموم قوا و ن

 ...  دمیهوا  رو بلع

 ...نفس...نفس!  نفس



رو برام بسته   ژنیراه اکس یمدت اون بغض لعنت  نیا تمام

بود و قصِد جونم  رو کرده بود، بلند ضجه زدم واشک 

 !  ختمیر

 من و محکم تر به خودش فشار داد و کوروش ...  توران

 به من  نشست!   کیکنار توران، نزد خسته

خوب که   ختم،یو اشک ر دمینال وستهیپ یطوالن یها قهیدق

 جون شدم!   یبلکه  دوباره ب جینشدم ه

 دور دمیفهم یبار کامل از حال نرفته بودم و م  نیا فقط

و نوازش مکرد  ختیبرم چه خبره، توران پا به پام اشک ر و

 . 

 فکر بود .  یسکوت کرده بود و تو کوروش

 بودن .  ستادهیو زهرا مثل دو تا مجرم هنوز کناِر در ا یگل

 !  دیکش یم ریافتاد قلبم ت یم یکه  به گل نگاهم

 چطور تونست؟... چطور؟   آخه

 دادم و خودم  رو از بغل هیتک نیست هام  رو به زم د

با حرکت من  همه به خودشون اومدن  دم،یکش  رونیب توران

 . 

و زهرا باترس عقب  یاز حالت نشسته بلند شد و گل کوروش

 تر رفتن . 

 یم زم؟یعز یخوب -رف اومد  توران بود که  به ح فقط

 دکتر؟   میبر یخوا



 ایدلم  یتو دم،یتکون دادم و لب گز نیبه طرف یسر افسرده

 گفتم  و بلند شدم .   یعل

... به سمتش حرکت کردم، عقب رفت،پشتش به یبه گل رهیخ

 بهم زل زد .  یاشک یدر خورد و با چشم ها

 ... تلخ بودم، سرد شده بودم!  ستادمیا جلوش

 نگران صدام زد:   انتور

 ماه صنم؟!   -

که  انگار ماله خودم نبود  یدورگه و خش دار یبا صدا آروم

 لب ز دم:  

 .  یرو بگ  زیهمه چ یتون ی... مینشده گل ریهنوز هم د -

 :  دینال یبغض و شرمندگ با

 خانم من  ...  -

صورتش باال گرفتم و گفتم  یسکوت جلو یرو به معن  دستم

  : 

 تیبه کار یسرم کار یباال یبسه، به همون خدا گهید -

سِر برادرم اومده،اون روز چه  یندارم... فقط بگو چه بالئ

 افتاد .  یاتفاق

 !  ختیشکست و اشک ر بغضش

 :  دیبا  بهت  نال توران

 شده؟ کوروش؟   یچ -



داشتم  یدیشد لیاما... م دمشید یبه کوروش بود و نم پشتم

 یماهان  پ یگناه یوه و به برو بشن  یگل یکه  حرف ها

 ببره . 

 شد!   یمن  بلند م یدوباره کمر شکسته  اونوقت

 لب زد:   یو بدبخت یچارگیبا ب یگل

خانم جان! شرمنده  ام...  تو  رو خدا من  اهیروم س -

 .  ادیسرم ب ی... حقِم هر بالئدیوببخش

 گفتم :    ناراحت

 رو بگو  داد زدم:    زی... همه چیبگو گل -

 سِر  ماهانم اومده...   یبگو چه بالئ -

 گفت:   یلرزان یانداخت و با صدا نییرو پا  سرش

گولم زد، سحرخانم   طانیبه خدا گول خوردم... اون ش -

 گفت پوِل درمان ِض یگم، شوهرم مر یرو م

وهر  زمیبر ییچا یده فقط اون دا رو  رو تو یرو م  شوهرم

دونستم قراره  ینگم... به خدانم چکسیفتاد به هکه  ا یاتفاق

و  ختمیها ر ییچا یبشه، من  اون دا رو روتو یطور نیا

 ... خودمدیشد هوشیشما ها ب

داشت  یا جهیچه نت دمید یوقت دمیترس یبودم چون م نخورده

انجام بدم که آقا  ماهان   یشدم، خواستم کار مونیپش عیسر

 ...  دیسر رس

 اسم  ماهان  دلم به درد اومد!   دنیشن با



دوباره نفسم قطع  یگل یحرف ها یدونستم که  با ادامه  یم

 کشه!   یشه... دوباره روحم پر م یم

 تا االن سِر پا مونده بودم...   یدونم چطور ینم

آقا  ماهان  اومد و اول از همه رفت سمت صنم خانم وبعد  -

دونست که  چه  یو نگران بودنم دهیترس یلیتوران خانم، خ

 افتاده منم  هول شدم یاتفاق

خودم رو  ستادم،یکه  باال سِر همه ا نهیخواستم من و بب ینم

خواست به آمبوالنس  یزدم فکر کنم م یهوشیکنار زهرا به ب

 زنگ بزنه که  سحر و آدم هاش سر

 گهید دمیسر و صداهاشون  رو شن یرسن... وقت یم

نگاه کردم  یمکیقا واریدبلند شدم و از پشت  اوردمین طاقت

افته... اون نامردا داشتن آقا ماهان   رو  یم یکه  چه اتفاق

 زدن .  یکتک م

سر داد،چشم هام   هیو زهرا دوباره گر دیکش یبلند نیه توران

 رو با درد بستم ... 

 ماهان !    آخ

  

از اون  یکیاتفاق افتاد،  عیسر یشد... همه چ یچ دمینفهم -

 مردا آقا  ماهان   رو هول داد و سرش خورد به

 یلیاومدخ یشد از... از سرش خون م هوشیاون هم ب وارید

بودم... سحر فقط به من  دستور داد رِدخون ها  رو  دهیترس



خو  یافتاده پا یبگم چه اتفاق یکرد اگر به کس دمیپاک کنم تهد

 یم یهر چناچار بودم که  قبول کنم، اونا  ره،یدم هم گ

 ...یخواستن با خودشون بردن حت

آقا  ماهان   رو هم بردن من  هم رِد خون ها  رو پاک  یحت

 یهوشیزهرا و خودم  رو به ب شیکردم و بعدش هم برگشتم پ

 زدم . 

  

 یم هینشستم، توران بلند گر نیزم   یعقب رفتم و  رو عقب

 کرد ... 

 خواست که  اون رو یبا خواهش و التماس م یگل

با  م،یفقط من و کوروش سکوت کرده بود م،یببخش

 دردنگاهش کردم ، 

 شد .  رهیو  بهت  زده بهم خ خسته

 .  میبود... همه مون بود یهنوز تو شوک اعتراف گل انگار

  

  

  ******** 

  

  



روبه  زیداره همه چ دمیکوروش با تلفن فهم یحرف ها از

  نیداد،مثل ا یپرونده بود گزارش م  نیکه  مسئول ا یسروان

 کنن ...  ریرو هم دستگ  یکه  قرار بود گل

 یدلم براش م یکه  در حِق همه مون بد کرده بود ول  نیا با

 سوخت!  

زنگ زد و  گهینفر د کیکه  کوروش به  دیطول نکش یزیچ

 ترسوند مثِل...   یگفت که  من و م یبیعج یحرف ها

پرواز دا رن؟...  ی... چه ساعت؟ی"" رِد همه شون  رو زد

 ""  امیآدم هات  رو جمع کن و برو فرودگاه منم م

 تماسش  رو قطع کرد ...  کوروش

 توران حس و حاِل من و داشت که  نگران گفت:   انگار

افتاده؟   یچه اتفاق ؟یبر یخوا یکوروش پسرم کجا م -

 جواب داد:   یکوروش با حرص و کالفگ

سحر و برادرش  رو برسم... کثافت رم حساِب  یدارم م -

من از  یکاسه بود، دارن با پول ها هی یدسِت همه شون تو

 شن .  یکشور خارج م

شد و من ... زنِگ خطر  رهیبهت  زده به کوروش خ  توران

 برام به صدا در اومد . 

 !  ؟یرن؟  پس... پس  ماهان  چ یاز کشور م دارن



خواست جلوش رو  یبدون توجه به توران که  م کوروش

جون گرفتم  یچطور دمیبه سمت در حرکت کرد، نفهم رهیبگ

 مبل بلند شدم .    یو از  رو

مانتوم همراه با  نیباال رفتم و دِم دست تر یبه طبقه  عیسر

 رفتم .   رونیو از اتاق ب دمیچادرم  رو پوش

بود  ستادهیدر ا یشدم، توران جلو ریپله ها سراز از

 متعجب و نگران گفت:   دنمیزد... با د یوکوروش  رو صدا م

 تو کجا؟ ماه صنم! ...  -

 و سرد  گفتم :   محکم

 کنم .  دایبرم  ماهان   رو پ دیبرو کنار توران با -

 ترس جلوم  رو گرفت و داد زد:   با

 آخه خطرناکه  .  یکجا بر -

جون تر بود، راحت پسش زدم و  یاز من  هم ب یحت توران

 :  دمیبا بغض نال

 .  ستیمهم ن زیچ چی... هستیبرام مهم ن -

حرفم همون جا کناِر در زانو زد و اسمم ر وصدا  دنِ یشن با

 زد . 

 نیماش دنیتوجه نکردم... با د یبه درد اومد ول دلم

 دمیرفت به سمتش دو یم  رونیب اطیکه  داشت از ح کوروش

 . 



 یچطور دمیشد، نفهم یکه  داشت از در خارج م یلحظه  ا 

ترمز  عیکه سر  نیانداختم... ا نشیماش یخودم  رو جلو

 یمعجزه بود ،هرچند که  سرعت کیگرفت و بهم نخورد 

 یبهم برخورد م نیجوِن من  اگرماش یتِن ب  نینداشت اما با ا

 رفتم .  یکرد حتما باز از حال م

به  عیزد و دهنم خشک شده بود، سر یبه شدت تند م قلبم

 رفتم .  نیدر ماشخودم اومدم و به سمت 

در و باز کردم با صورت  بهت  زده اش  رو به  یوقت

 گفتم :    یحق به جانب و تهاجم عیروشدم، سر

 .  امیب دیمنم  با -

 همون حال لب زد:   با

   د؟یبا -

 تند سرم  رو تکون دادم و با نفس نفس  گفتم :   تند

 .  دیآره، با -

تکون دادو  یلحظه  نگاهم کرد، در کمال تعجب سر  چند

 گفت:  

 باشه پس بپر باال .  -

نگفتم  و سوارشدم  یزیشوکه  شدم که  قبول کرد اما چ واقعا

 . 

 کمربنِدت  رو ببند .  -



 شتریکه  راننده قراره ب یِ معروف یا شهیکل الوگِ یهمون د  نیا

اون همه دل دونم  یکنه نم یرانندگ ابونیاز سرعت مجاِز خ

 به سراغم اومده بود .  یو جرات چطور

بلند  نیماش یها کیالست غیرو بستم و هم زمان ج  کمربندم

 شد . 

دلم هزار با  یو از ترس به کمربند چنگ زدم، تو ختیر دلم

 ی" به خاطر  ماهان ... به خاطر  ماهان  " م دمیر نال

 ادِ یز ازسرعت م،یر یبه سمِت فرودگاه م میدونستم که  دار

 نمونده .  یباق یزیچ مایکوروش معلوم بود تا پرواز هواپ

 گفتم :    ینگران با

 کنن؟!   یخبر داره که  اونا دارن فرار م سیپل -

رسن  یدونم زودتر از مام یآره بهشون خبر دادم اما نم -

 نه .  ای

 :  دمیبغض نال با

 االن کجاست؟   یعنینگراِن  ماهانم...  -

دلم  یدونم چرا با نگاهش کم یبهم انداخت، نم ینگاه مین

 گرم شد، چرا؟!  

 گفت:   آروم

 اوناست.   ِش یپ -

 یخواندم که بال یالکرس تیلب آ رِ یبغض چشم بستم و ز با

 .  ادیسِر  ماهان  ن یا گهید



 عیکوروش سر م،یدیبه فرودگاه رس یو ک یدونم چطور ینم

رو باز کرد و به من  که  مشغول بازکردِن   نیدر ماش

 کمربندم بودم گفت:  

 جا بمون .  نیتو هم -

 بهت  نگاهش کردم و با خشم  گفتم :    با

 نیماش یکه  آخرش تو ومدمیهمه راه با تو ن  نیمن  ا -

 بمونم . 

 از من  نگاهم کرد و جوابم  رو داد:   بدتر

نداشتم، االن هم آوردمت چون فرصت کل کل با تو  رو  -

 فرصت غش و ضعف کردن تو  رو ندارم . 

 یاش شده بودم، بدون جواب رهیکه  با حرص خ یجور همون

 شدم .  ادهیپ نیکمربندم  رو با خشونت باز کردم و از ماش

کرد و دِر سمت خودش  رو محکم بست،هر دو  ینوچ کالفه

 .  میدیدو یهم زمان به سمِت ورود

 :  دمیلب نال ریسالن فرودگاه ز یتو تیاون همه جمع دنید با

کوروش در   م؟یشون کن دایهمه آدم پ  نیا  نیب یچطور -

 گهیزد، دست د یدست به موهاش چنگ م کیکه  با  یحال

اش انداخت و  یبه ساعت مچ یاش  رو باال آورد و نگاه

 گفت:  



 ِس یکه  مقصدش پار ییمایمونده تا هواپ گهیربع د کی -

رن صد در  یم سیبرادرش دارن به پار بلند بشه، سحر و

 صد  ماهان  هم باهاشون هست . 

 گفتم :    رتیح با

بهم انداخت و  ینگاه مین  ؟یدون یرو از کجا م  نایتو ا -

 گفت:  

کنم و به قوِل  دایکرده بودم تا  ماهان   رو پ ریآدم اج -

 حسا ب کنم اما حاال ...  هیمعروف باهاش تسو

 نگاه یا گهینداد، نگاهم تلخ شد که  به سمِت د ادامه

نگفت، چشم ازش  گرفتم و به اطراف نگاه  یزیو چ کرد

 کردم . 

   م؟یکن داشونیپ یچطور حاال

رو اعالم   سیلحظه  بود که  پرواز تهران به پار  همون

 !  ختیکردن، دلم ر

 .   نمیتونستم  ماهان   رو  بب ینم گهید مینجنب اگر

که  همونموقع  میبه هم رد و بدل کرد یش نگاهو کورو من

 و منم  دنبالش رفتم .  دیدو یکوروش به سمت

جناب  دمیتماس گرفت که  فهم یاش با کس یزمان با گوش هم

 .  دونستمیسرواِن، البته من  هنوز اسمش  رو هم نم

 که  تماس  رو قطع کرد گفت:   نیهم



که  زودتر از ما دست به کار شدن   نیمثل ا ده،یرس سیپل -

 میوگر یو رد سحر  رو زدن که  دارن با پاسپورت جعل

هاخودشون   تیبل لیموقع تحو هیکنن، کاف یصورت فرار م

 رو نشون بدن و تموم . 

کردم اصال به فکر  شتریذوق سرعت قدم هام  رو ب با

 سحر و برادرش نبودم .  یریدستگ

 ست!  خوا یفقط  ماهان   رو م دلم

 زد .  یوجودم  ماهان   رو صدا م تموم

 دنیشلوغ بود، باد بایکه  تقر میدیبارها رس لیقسمت تحو به

تموم  زیهمه چ دمیتن شون بود فهم سیپل فرمیونیچند مرد که  

 شده . 

کوروش  رو هم  یحت گهیمردم  رو کنار زدم د یسخت به

ردشدم،  تیجمع  نیاز ب یچطور دمیفراموش کردم... نفهم

 شده بود .   یمردم قاط یبا همهمه  یو داد زن غیج یصدا

نبود،دو  یمطلق به سحِر کاِر سخت غیج یکه  اون صدا  نیا

 زن نگهش داشته بودن .  ینفر از مامور ها

 میبودم عمرا با اون گر دهیصداش  رو نشن اگر

 با چشم به دنبال  ماهان  گشتم .  اقیشناختمش، با اشت یم

 ... بغض کردم!  نبود

 ... پس ... پس



نگاهش کردم،  نیبا همون بغض سنگ ستادیکنارم ا کوروش

 کنه .  یپر از تاسف نگاهم م دمید یبار بود که  م نیاول

 متاسف؟!   چرا

 اشاره کرد ...  یچشم به نقطه ا با

افتاد که    یرد نگاهش  رو دنبال کردم، چشمم به مرد دیترد با

ذوق  یشده اش تو یچیود و سِر باندپنشسته ب لچریو   یرو

 زد .  یم

  

گرد شده به  یخور دم و با چشم ها یزده تکون سخت شوک

 داریکه  خوابو ب یشدم... مرد رهیخ لچریو   یاون مرِد  رو

 نداشت!   یبود، جون

که   ییکنه، با پاها یشنوه و حس نم ینم یزیچ چیه انگار

 به سمِت همون مرد قدم برداشتم.   دیلرز یم

 داد؟   یمغزم فرمان نم چرا

 کردم؟   ینم هیرفتم... چرا گر یراه م فقط

 یعکس ارسال م امِ یکه  دلم شناختتَش اما، مغزم پ نیبا ا  چرا

 کرد؟  

آب دهنم  رو با هزارجور  ستادم،یاش ا یدو قدم یفاصله  در

انوزدم و به درد و فالکت قورت دادم، همون جا کنارش ز

 چنگ زدم .  لچریچرخ و



اش نگاه کردم که  یخمار و عسل یالتماس به چشم ها با

 ها!   شیگرفت... آت شینداشت  دلم آت یگرما و حس چیاصال ه

 کلمه به فنا رفتم!   یواقع ی... به معناسوختم

 به رتیخودش بود... با وحشت و ح شهینم باورم

 ریکه ز یا دهیمو و تراش یبلند شده اش و سِر ب یها شیر

 شده بود نگاه کردم .  ریاون باند اس

بود  لچریو   یکه   رو یتِن الغر   یهام  رو چشم

 ...  دیچرخ

 نه امکان ندا شت!   نه

 !  نداشت

دست سردش گذاشتم و با بغض خفه کننده    یرو  رو  دستم

 :  دمینال یا

  نیمن وبباومدم... فدات بشم  یدیماهانم! قربونت برم د  -

 . 

 یو بغضم شکست، اصال حرکت دمیدستش  رو بوس پشت

 انجام نداد، دستش  رو به گونه ام چسبوندم و زار زدم:  

 ،ی...داداش... بلند شو بگوخوبیماهان ! داداشم... داداش  -

فرشته است...  ستیداداشم بد ن ،یگناه یدونستم ب یداداش م

 ماهان  ...  رم،یبه من  نگاه کن بذار جون بگ

شوک  یشده بود  همه تو لیو ضجه تبد غیهام به ج حرف

 از  ماهان  که  خاموش بود ...  ریبودن غ



 و ساکت بود!   یته

 جلو اومد کوروش

 گرفته گفت:   یصدا با

 بلند شو ماه صنم... تموم شد .  -

 زدم:   داد

 ...   نیداداشُم... حالش  رو بب  نیتموم نشده ... بب -

 :  دمیرو بلند کردم و نال  سرم

 !  ایخدا -

هق ام به هوا رفت، سحر و داداشش  رو دستبند به دست  هق

منتقل کردن،  مارستانیاز فرودگاه بردن و  ماهان   رو به ب

 کیآمبوالنس  یبد بود که  همراه با  ماهان  تو یحالم به قدر

 کردن .  قیسرم هم به من  تزر

ضعف و حالت تهوع چشم  کشش نداشت از زور گهید بدنم

 کردم .  یخواست بسته بشه اما مقاومت م یهام م

ماهان نباشه   گهیبعد د یاز حال برم و مثِل دفعه  دمیترس یم

 ... 

 خواب باشه!   زیکه  همه چ  نیا

  

ام بند  هیشده وگر نیاومد، سرم سنگ یباال م یبه سخت نفسم

 م . زد یبار هق م کی هیاومده بود اما، هر چند ثان



کردمو  کیتموم وجودم دسِت  ماهان   رو به لب هام نزد با

 :  دمیم، آروم نال دیبوس

به خاطر من  خوب شو  م،یداداش دوباره باهم یدید -

 ماهان !  

  رونیدر باز شد و برانکارد  رو  به سمت ب ستاد،یا آمبوالنس

بشم که  پرستار  ادهیخواستم پ دهیو ترس جیکردن... گ تیهدا

 جلوم  رو گرفت و گفت:  عیسر

 دستت بشکنه .  یخانم مراقب باش ممکن بود سوزن تو -

 آخر هاش بود نگاه کردم و گفتم :   گهیکه  د یهول به سرم با

 من  خوبم .  نیاریدرش ب  کنمیخواهش م -

شده نگاهم کرد و ِسُرم  رو به دستم دادو  یعاص پرستار

 گفت:  

 .  دیون باشفقط مراقب دست ت دیبر دیتون یم -

شدم، به سمت  ادهیتشکر کردم و از آمبوالنس پ مهین نصفه

 ام گرفت!   هیدوباره گر دمیبرانکارد دو

رو قورت داده بودم صدام   یبغض لعنت  نیبس که  ا از

دورگه شده بود . .. انگار منه بدبخت از همون اول بابغض و 

 درد زاده شده بودم . 

 ماه صنم صبر کن!   -



بردن  یماهان   رو به داخل اتاق  ستادم،یوروش اک یصدا با

 یصندل  یحال  رو یورود بهم ندادن... ب یاجازه  گهیو د

 راه رو نشستم .  یسرد و فلز

شماِر امروز فکرکردم  یحال و پر از حزن، به اتفاقات ب یب

 ... 

 دلم تلنبار شده بود!   یسال غم و غصه تو کی یانداره  به

قدر ناجوانمردانه و   نیچرا ا  ؟یکن یامتحانم م یدار ایخدا

 سخت؟!  

 توان ندارم... ندارم!   گهیواقعا د  من

 کنارم نشست و بهم نگاه کر د، آروم گفت:   کوروش

 .  ارهیپرستار سرم  رو در ب شیپ یبر دیبا -

 گفتم :    یلحن خش دار و سرد با

 .  نِ یهم ستیکه  برام مهم ن یزیتنها چ تیموقع  نیا یتو -

 داشیبرادرت  رو پ ،یاالن خوشحال باش دیتو... تو با -

 .  میکرد

 بایکرده بودم که تقر هینگاهش کردم، اون قدر گر یعصب

 .  دمید  یچهره اش  رو تار م

تو اصال  ؟یانتظار  رو دار  نیخوشحال باشم؟ واقعا ا -

 بود؟   یچه حال یکه  تو یدید ؟یدیماهان   رو د

 آروم جواب داد:   یکرد ول یاخم



بود  یچه حال یدونم تو یو م دمیمن   ماهان   رو د -

 یم نیاز ب یدار ؟یدیتو حاِل خودت   رو د ؟یاماخودت  چ

 .  یر

 .  ستیبرام مهم ن -

 من  هست .   یبرا  -

بلند شد... در مقابل چشم  یصندل   یرو گفت و از  رو   نیا

 . و شوکه  ام بهم پشت کرد و رفت  جیگ یها

  

  

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

  

  

بدم  یکه  توران اومده بود مونده بودم اون رودلدار یموقع از

که  بهش  ییخودم  رو آروم کنم،  ماهان  به خاطرداروها ای

 کرده بودن خواب بود ...  قیتزر

بوده،دکتر  دیشد یکه  به سرش خورده بود کم یضربه ا ایگو

 .  رنیبگ یخواستن ازش  ام آر آ یها م

سر مون    یمونده بود که   رو یمشکل باق کی نیهم فقط

من و  یاش شده  که  وقت یزیچ کیآوار بشه، حتما  ماهان  

 نشون نداد .  یعکس العمل چیه دید



 یزیازصبح چ م،یبود مارستانیب یشده بود و ما هنوز تو شب

 رفت .  یضعف م ینخورده بودم و دلم حساب

 معجزه است!   کیپا بودم  که  تا االن سرِ   نیا

 دادم حیماهان  بود و من  ترج  شیاتاق پ یتو توران

نشستم وبه  یهمون صندل   یشون بذارم، باز هم  رو تنها

 شدم.  رهیمقابلم خ دیسف وارید

عطر تلخ  یبو مارستان،یب   یالکل و دا رو یبو انیم

 .  دمیکش یقینفس عم اریاخت یام  رو پر کرد، ب هیر یوسرد

 به حال و روِز من  شباهت داشت!   بیعطر عج  نیا

داخلش  کیو ک وهیپام قرار گرفت، به آبم   یرو  یکیپالست

 نگاه کردم . 

 خونه .   میر یساعت بعد م مین ،یبخور یزیچ هی دیبا -

 گفتم :    عیسر

 .  امی یمن  نم -

 گفت:   یدستور

رو بخور ضعف   نای... حاال ایایب دیبا م،یندار امی ینم -

 .  ینکن

 نبود؟  اصال واقعا نگرانم شده بود؟   بیعج یاش کم ینگران

چند   نیا یکه  تو یکرده بودم... با خودم، با اون لج

 کرده بود!   شهیش یروزخونم  رو تو

 خورم .  ینم -



و سرم رو  دمیاسمم  رو صدا زد که  به خودم لرز ضیغ با

 انداختم:   نییپا

 ماه صنم!   -

 گفت:   دیام  رو که  د یحرکت یب

... ینخورد یکه  خورد یخورد یفرصت دار قهیپنج دق -

 دم .  یبه زور به خورِدت م

 گرفت!   دلم

 نگاهش کردم و  گفتم :   ناراحت

 نه؟!   ،یزور بگ یفقط بلد -

 ینگفت، با سکوت معنادار زیچ چیچشم هام و ه یزد تو زل

 قبل رفت .  یبلند شد و مثل دفعه 

روبرداشتم و  کیو به رفتنش نگاه کردم، پالست دمیکش یآه

 رو از داخلش خارج کردم .   وهیپاکت آبم

نگرانم شده لبخنِدکم  دیکه  شا نیدونم چرا با فکر به ا ینم

 مهمون لب هام شد!   یرنگ

نرفت اما   نیدل ضعفه ام از ب وهیو آبم کیخوردن اون ک با

 جون گرفتم، بلند شدم و به سمت اتاق  ماهان رفتم ...  یکم

 دلم به درداومد!   دمیکه  د یزیدر زدم و وارد شدم، با چ آروم

کناِر تخت  ماهان  نشسته بود و به خواب رفته بود،  توران

که کنارش  نیشدم، هم کیآروم در و بستم و به تخت نزد

 توران چشم هاش  رو باز کرد .  ستادمیا



 ول شدم و  گفتم :  ه یکم

 کردم .  دارتیب دیببخش -

 زد و گفت:   یآروم لبخندِ 

 چشم هام  رو بسته بودم .  یفقط کم زم،یبودم عز داریب -

 گفتم  و به  ماهان  نگاه کردم، هنوز خواب بود...  یآهان

 نوک انگشت هام آروم سرش  رو نوازش  کردم .  با

 زد!   یذوق م یتو بیموهاش عج یِ خال یجا

پر پشت و خوشحالتش  یموها یچنگ زدن تو  یبرا  دلم

 تنگ شده بود!  

 و بغضم  رو قورت دادم .  دمیگز لب

 خونه ؟    یر یم -

 و آروم  گفتم :   دمیتوران دستم  رو پس کش یصدا با

 آقا کوروش اصرار داشت برگردم  خونه  .  -

به  ازین یشد فیضع یلیزده، تو خ یخوب حرف -

 .  یاستراحت دار

 گفتم :    ناراحت

 .  یشد فیضع شتریاز من  ب ؟یپس خودت  چ -

 تکون داد و با آرامش گفت:   یسر

 نیا یکناِر  ماهان  بمونه، من  وقت دیهمراه با کی -

 برم  خونه  ...  یاما وقت  کنمیجاباشم احساس ضعف نم

 .  هیمنظور ش چ  دمیفهم د،یکش ینداد و آه ادامه



 کردم!   یدرکش م بخو

  

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

  

  

ام  یجا گذاشتم و رفتم،زندگ مارستانیاون ب یقلبم  رو تو  من

 به خودش گرفته بود!   یبیرنگ عج

ماهان  ثابت شد و برگشته   یگناه یکه  ب  نیبا ا یحت

 کردم ...  یم ینیاما،هنوز ته دلم احساس سنگ

 کردم!   یرو احساس م  ییجدا یتلخ یمزه  هنوز

 ماریشدِن  ماهان  تموم شده بود و حاال کابوِس ب بیغ کابوس

 بودنش شروع شده بود . 

 همه در و غم  رو نداشت!    نیا شیگنجا گهید قلبم

سرد و  ی شهیسرم  رو به ش دم،یکش یو سوزناک قیعم نفس

   یدادم، با نوک انگشت اشاره ام  رو هیتک نینرم داِر ماش

 ه نوشتم ... بخار گرفت ی شهیش

 صبر عطا فرما ""  ی""کم

 رهیمن  آرزو شده بودخ  یکه   برا یساده ا یجمله   نیا به

 دلم درد گرفته بود!   بیشدم، عج

من   ینبود دلش  برا ینبود غمخواِر من  بشه، کس یکس

 بسوزه!  



 دنیداشته باشم شروع به بار یکه  بغض  نیهام بدون ا چشم

 داشت!   یکردن چه قدرت هیدونستم گر یکرد... نم

دلم    یشد غِم  رو یبدون وزن، باعث م یتا قطره  چند

 سبک تر بشه!   یکم

 سکوت  رو شکست و گفت:   باالخره

 آروم باش!   -

 زدم:  لب

  

 و گفت:   دیکش یپوف  ؟یشد یآروم م یتونم... تو بود ینم

 من  اصال آرامش ندارم .  -

 حس  گفتم :   یب

 ن  آرامش دارم؟  م یکن یفکر م -

 نگفت... دل شکسته ادامه دادم:   یزیکرد و چ سکوت

 یهمه توران گفت قضاوت نکن،  گفتم  داداشم ب  نیا -

روگردن برادر  یهر گناِه ناکرده ا ؟یگناهه... اون وقت تو چ

 یاما آخرش چ ی... خوردم کردیکرد رمیتحق ،یمن  انداخت

  ؟یشد؟ االن خوشحال

پسره روگوش   نیا کمیباالخره دلم خنک شد  شیآخ یگفت

 دادن .  یمال

 گفت:   یدورگه ا یباال تر رفت و با صدا نیماش سرعت

 بس کن .  -



بلند  یجدا کردم و برگشتم سمتش، باصدا شهیرو از ش  سرم

 گفتم :    یتر

و  یهمه تو صدات  رو بلند کرد  نی، ا کنمیبس نم -

 گهیشم... چقدر د یم حاال نوبت منه، دارم خفه یدادزد

تو... توزود تر  ان،یکنم هان؟ گوش کن کوروش پارس سکوت

 ؟یگفت یبهم چ ادتهینه؟   یَرِد سحر  رو زده بود سیاز پل

 ه؟یاش چ یقامعنیدق ؟یچ یعنی  نی... امیمعامله بکن ایب یگفت

 برادر من  کجاست یدونست یتو م یعنی

با من  یاریسرش ن یکه  بالئ  نیا یدر ازا یخواست یم و

، به نظرت حالش خوب  نی... االن  ماهان   رو ببیمعامله کن

با سحر  یدلت خنک شد؟ االن تو چه فرق ؟یشد یبود؟ راض

 هان؟   یدار

قدر که  داد زده بودم گلوم درد گرفته بود، چند باربا  اون

 :  دیو غر دیحرص به فرمون کوب

 تمومش کن!   -

 ادامه دادم:   تخس

 یادآوریرو برات    ییزایچ  هی، بذار  مکنیتموم نم -

که  یداده گفت بیداداِش من  توران رو فر یکنم،تو... تو گفت

 ...  یخوا ی... که  خسارت م

 هام دوباره پر شد ...  چشم

 غرورم له شده بود!   لیدل یب  من



ماهان  خسارتت جبران شد؟ آخه چه   یبا سِر شکسته  -

 یم یهان؟ چطور ینباهام بک یخواست یم یمعامله ا

من  با  ینبود؟معامله  یحرف هات کاف ؟یعذابم بد یخواست

   ؟یبهم بگ یخواست یم یداشت؟ چ یتو چه فرق

 دیبه فرمون کوب یمشِت محکم د،یخروش ریدفعه مثل ش کی

 و نعره زد:  

   ؟یشد یخواستم احمق... تو رو، راض یرو م  تو

 هم گرما؟   یبه حال شده هم احساس سرما کن تا

 خیگرم... سوختمو   رونیاز درون سرد شده بودم و از ب  من

 زدم!  

 یکه  با نفس نفس بهم نگاه م ییزده و خاموش، به او رتیح

 کرد ... 

 یرنگش م یخی یها لهیکه  ت یسرخ شده ا یبه چشم ها و

 شدم .  رهیخ د،یدرخش

  نیو کالفه ماش یکرد و عصب یرو ا زم گرفت، نوچ  نگاهش

 پارک کرد .  ابونیخ یرو گوشه 

 :  دمیزور لب باز کردم، با خجالت ... با خشم نال به

 ...  یلی... خیلیتو... خ یهست حیتو... تو واقعا وق -

 و بدون نگاه کردن به من  گفت:   دیحرفم پر وسط

 .  یگذشت...  بهتره فراموش کن گهیاون موضوع د -



شده ام  دیکل یون هادند یهام ر و گرد کردم و از ال چشم

 گفتم :  

  

 چرا؟   ؟یآخه... چطور فراموش؟

 خواستم آب بشم ....  یفرط خجالت  و  بهت  م از

 بودم و... داغون!   یعصب

   ؟یچ یعنی ایخواست؟  خدا یکه  من و م یچ یعنی

 شده داد زد:   یبه موهاش زد و عاص یچنگ

 دونم اهَ... تمومش کن ماه صنم!   یخودمم نم -

دلم  یبلندش از اون حال و هوا خارج شدم... هوا یصدا اب

 شد!   یکه  نه، بارون یطوفان

 گفتم :   هیگر با

 لب زد:   ؟یقدر بد  نی... آخه چرا اینامرد یلیخ -

 ! آروم باش . سییییه -

 گفت:   یتوجه به حالم جد یکرد، ب اخم

 رم باشه؟... یم یگم آروم باش، آروم بش یبهت  م  -

 گم؟   یم یچ ید یصنم گوش م ماه

رو به چپ و راست تکون دادم و هق زدم ... نه من    سرم

خوام  یاصال م یشد طانیدم... تو هم ش یکر شدم گوش نم

 بشم .  ادهیپ

 زدم:   غیهام  رو بستم و ج چشم



 جوِن توران ولم کن.   -

 زد:   داد

خوام  یکه  م یفهم ینم یماه صنم... احمق یا وونهید -

 آرومت کنم ... 

ر و بازکردم،  نیدِر ماش عیحرفش توجه نکردم و سر به

 خفه و تلخ رها کردم .  یخودم  رو از اون هوا

   یو دستم رو رو دمیرو نفس کش   رونیپاک و سرِد ب یهوا

 قلبم گذاشتم تا آروم بشم . 

و بغض کرده به  جیو گ دمیصورتم کش   یرو  رو  چادرم

رم  یشب به کجام یکیتار یدونستم تو یرفتم... نم یسمت

 خواستم از کوروش دور بشم .  یفقط م

 .  یماه صنم؟... با توام لعنت یر یکجا م -

جون  یکردم با سرعت قدم بردارم ول یسع د،یدو دنبالم

 نداشتم ... 

   دیهم ضعف داشتم، بهم رس هنوز

 دهیرسشد، خشکم زد وت رهیو ترسناک به چشم هام خ یعصب

 بهش نگاه کردم . 

صورتم تکون دادو  یجلو دیاشاره اش  رو با تهد انگشت

 گفت:  



 ایماه صنم...  یپرست یکه  م ییبه همون خدا -

صندوق عقب و  یاندازمت تو یم ای یش یم نیسوارماش

 کوروش یدارم که  بفهم یتاصبح همون جا نگهت م

هم به  یطور نینکن که  هم ی... پس من و روانهیک انیپارس

 ها تشنه ام .  یلیخوِن خ

 گرفت!   لرزم

 آروم تر گفت:   یحالم شد که  کم ی متوجه

 برو سوار شو!   -

جون آب دهنم  رو قورت دادم و به  یو ب دهیبار ترس  نیا

 رفتم .  نیسمت ماش

 دونم!   یکشه... م یمرد آخرش من و م  نیا

  

  

بستم  عیروسرشد، کمربندم  نیخودش هم سوا ر ماش بالفاصله

 .  دمیو به در چسب

زد، باسرعت  یخند شیبه عکس العمل ام انداخت و ن ینگاه

 به سمت  خونه  حرکت کرد .  یسرسام آور

که   یچ یعنیبودم، آخه  بشیعج یحرف ها ریراه درگ تموم

 من و.... من و...آه!  

 یانداختم و  لحظه  شمار نییشدت خجالت  سرم  رو پا از

 .  میچه زودتر به  خونه  برس کردم که  هر یم



  نکهیفرستادم و هم یدلم صلوات یبه  خونه  تو دنیرس با

 بشم صدام زد ...  ادهیپ نیخواستم از ماش

 ماه صنم!   -

اسِم من  شهیفقط دو نفر هم ایدن  نیا یشد!... تو یجور هی دلم

 زدند .  یو کامل صدا م

 ...کوروش!  یاش توران بود و دوم یکی

 نگاهش کردم اما، اون نگاهش به  رو به  رو بود .  آروم

 منتظر  حرفش هستم که  آروم گفت:   دیفهم انگار

 معامله  رو فراموش کن .  هیقض -

من  بود که  رنگ پوزخند به خودش گرفت  یبار لب ها  نیا

 . 

 همون لحن سرد و خونسرد ادامه داد:   با

بود که    نیخوام  منظور م ا یکه   گفتم  تو  رو م  نیا -

 یکه م یا وهیا ون هم به ش یتوخسارت من و جبران کن

 خواستم . 

 لب زدم:   دیپر از  بهت  و ترد ج،یگ

 !  ؟یچ یعنی ؟یخواست یکه  م یا وهیبه ش -

از  یزیتونستم چ یصورتم چرخ خورد، نم   یرو  نگاهش

 بخونم.   بشینگاِه عج

 مین  یشد،  رو یم دهیتاب نیبه ماش  رونیکه  از ب ینور

 انداخته بود.   هیُرِخش سا



نقص چهره اش؛ چشمهاش  یب یفضا و اجزا  یکیتار  نیب

 فروخت!   یفرخ م بیعج

 دم،چرایصداش دست از پردازش  صورتش کش دنیشن با

 افسار نگاهم از دستم خارج شده بود؟!  

 ... فراموش کن!  ستیمهم ن گهید -

 یکلمه    یرو  بیتم امشب عجحرص چشم هام  رو بس با

 کرد .  یم دی"فراموش" تاک

 نیبگم، کمربند  رو با ز کردم و ازماش یزیکه  چ  نیا بدون

 به سمت  خونه حرکت کردم .  عیسر یشدم، با قدم ها ادهیپ

به استقبال من   هیلحظه  زهرا در و باز کرد و با گر  همون

 یگل ادیانگار تموم روز منتظر  ما بود .  چارهیاومد، زن ب

 ازش  نبود، البد حتما ...  یافتادم، خبر

 که  زهرا هول شده گفت:   دمیکش یآه یناراحت با

شد؟ پس توران  دایشد آقا  ماهان  پ یسال م خانم... چ -

 خانم کجاست؟  

 لحن  گفتم :   نیخونه  شدم و هم زمان با آروم تر  وارد

   شد؟ی... چیخدا  رو شکر، اِم... راستش گل شد دایآره پ -

 یقهوه ا یروسر یچشم هاش دوباره تر شد، با لبه  زهرا

 رنگش اشک هاش  رو پاک کرد و با بغضگفت:  

 یرو برد خانم... خانم جان گل  یاومد و گل سیپل -

 ...  دیکن یکرد شما بزرگ یبود  نادون مونیپش یلیروببخش خ



 زهرا خانم!   -

و به کوروش نگاه کرد، کوروش نگاِه  دیترس چرخ با زهرا

 یبه زهرا خانم انداخت و دِر  خونه  روبست، جد یا یعصب

 گفت:  

شام   زیزهرا خانم، لطفا م ستیحرف ها ن  نیاالن وقِت ا -

   دیرو آماده کن

 بود با لکنت گفت:   دهیکه  انگار ترس زهرا

 چش..ش...چشم !   -

 ریو به سمت آشپز خونه  رفت، ناراحت به مس دیچرخ عیسر

 شدم .  رهیرفتنش خ

 ببخشم؟!    من

 تونم ...  یم واقعا

 از آشپز خونه  گرفتم و به کوروش نگاه کردم و گفتم :   نگاه

 رم بخوابم .  یخورم، م یمن  شام نم -

 خشکم زد... نه نه!   شیم برم که  با حرف بعد دیچرخ

سوزان  یکه  گرما یشدم، مثل گِل تازه شکفته ا خشک

 کنه!   یخشکش م دیخورش

 شهیهم ،یخوند ینماز م یقرار بود یهر وقت ب ادمهی -

امروز نمازت  یسر وقت و به موقع اما االن... توجه کرد

 قضا شده؟  

  



 زده بودم!   رتیشد! ح ینم باورم

...  منی نعیکه  نمازم  رو فراموش کرده بودم و   نیاز ا هم

 لطف و رحمت خدا  رو فراموش کرده بودم . 

کرد که  یادآورینمازم  رو بهم  یمهم تر از همه کس و

 خودش اصال اهل نماز نبود . 

 بود .  انی... اون شخص کوروش پارس نیفقط ا نه

که  با  بهت بهش  یکه  بود باعث شد، همون طور یزیچ هر

 شده بودم عقب عقب برم .  رهیخ

داشت، تموم حرکات شتابزده ام   یرو از روم برنم  نگاهش

 نظر گرفت بود .  ریرو ز

که وارد اتاق  نیهم دم،یو به سمت پله ها دو دمیبغض چرخ با

 !  دیشدم بغض ام ترک

که   ییخدام  رو فراموش کرده بودم؟  خدا یچطور  من

 مرهم درد هام بود ... 

ماهان   تونست دل من و آروم کنه و حاِل  یاون م فقط

اش  رو نکنم؟  چرا  یتونستم بندگ یروخوب، چطور م

 برده بودمش؟!   ادیامروز از 

شدم  سیچادر و لباس هام  رو عوض کردم، وارد سرو عیسر

 و وضو گرفتم . 

 یدونستم دِراتاق کم یبودم و عجله داشتم که  نم جیقدر گ اون

 باِز...  



از بغض و  پر یلب با لحن ریقامت بستم و ز یوقت دمینفهم

 خودم یکردم تا از خدا یرو زمزمه م  اتیناله آ

با  دی... پشت همون در بود که شایشخص کی رم،یبگ آرامش

همون خدا  ینماز خواندِن بنده  دنیخدا قهر کرده باشه اما با د

 .  رهیگ یآرامش م

زد  هیخواندم و اون به در تک ینماز قضا هام  رو م  من

 !  رهیونگاهم کرد... تا آرامش بگ

 .  رمیمن  نماز خواندم که  آروم بگ و

  

  

  

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

  

  

 یرفت تا به کار ها سیپل یصبح زود کوروش به اداره  فردا

 مارستانیبه ب یو دلتنگ اقیکنه و من ، با اشت یدگیسحر رس

 برگشتم!  

صداش  دنیشن یذره شده بود، تشنه  کیماهان     یبرا  دلم

 بودم!  

اسمم  رو از زبونش بشنوم  گهیباره د کیخواستم  یم فقط

 ... 



 یبودم  رو تو دهیماهان  خر   یکه   برا یگل رز دسته

آروم اهرم  هیدستم جا به جا کردم و در زدم، بعد از چند ثان

ازکنار تخت بلند  دنمیدر و چرخاندم و وارد شدم، توران با د

 شد . 

با  ستادمیزده کنار در ا جانیباز  ماهان  ه یچشم ها دنید با

 گفتم :    یخوشحال

 ما... ماهان !   -

 اما نگاهم نکرد ...  دیسمت صدام چرخ صورتش

 و گفت:   دیخند توران

  ؟یشد ریلِب ماه صنم اومد! غافلگ   یباالخره خنده  رو -

وارد اتاق شدم و در و بستم، هم زمان که  به سمت ماهان  

 رفتم  گفتم :   یم

کردم  یشکرت! فکرم ایخدا ییشدم! وا ریمعلومه غافلگ -

 ماهان با اون حالش حاال حاال ها ... 

ماهان   یپاها   یادامه بدم، دسته گل  رو  رو نتونستم

 یام،طوالن یگذاشتم و سمتش خم شدم، با تموم عشق و دلتنگ

 .  دمیاش  رو بوس یشونیپ

زد،  یمتوقف شد و لبخند به صورتم کینزد ییجا نگاهش

 گونه اش گذاشتم و لرزان صداشزدم:     یدستم  رو  رو

 ماهانم!    -



ارزش  ییایو گرفته بود اما همون هم برام دن فیضع صداش

 داشت:  

 جاِن  ماهان !   -

 نیاما ا ختمیر یبار اشک م نیهزارم  یبرا  د،یچک اشکم

 بود .  یخوشحال   یاز  رو گهیبار د

 کرد؟   یچرا نگاهم نم یراست

 گونه اش گذاشتم ...    یدستم  رو  رو آروم

 گفت:   عیتوران سر  ؟یکن یداداش چرا بهم نگاه نم -

 واریزنه به د یانگار با خودش و همه قهر کرده، زل م -

 کنه .  ینگاه نم یا گهید یجا چیو به ه

 به  ماهان  نگاه کردم و لب زدم:   نگران

 چرا؟   -

 زد، با همون لبخند  رو به توران گفت:   یلبخند آرومماهان   

   زم؟یعز یتنها مون بذار شهیم -

 یاز لحِن آروم  ماهان  انگار جون گرفت، درکش م توران

 کردم!  

 ماهان  بود .   یصدا یهم مثل من  تشنه  اون

 رفت  ماهان  گفت:   یزمان که  توران به سمت در م هم

 بهت  بگم .   یزیچ هیخوام  یجلو، م یایب شهیصنم م -

سمتش خم شدم وگوش ام   شتریتعجب نگاهش کردم اما ب با

 لب هاش نگه داشتم .  کیرو نزد



زمان توران در اتاق  رو باز کرد که   ماهان  آهسته  هم

 گفت:  

خواستم توران بفهمه صنم... لطفا تو هم هول نکن  ینم -

 ... 

 توران رفته بود .  گهیبسته شدن در اومد، د یصدا

 حواسم به  ماهان  جمع شده بود .  تموم

 ییجورا هی... هی یعنی،   نمیبب  یزیتونم چ یمن  نم -

 .  نمیب یتارم

 هام گرد شد و نفسم رفت!   چشم

 !  ایخدا

 شدم و به زور لب زدم:   رهیو مبهوت به صورتش خ مات

 !  ؟یگ یم یدار ی... چیچ -

تونستم درک  ینگفت... نم یزیو چ لبخند دستم  رو گرفت با

 تونست لبخندبزنه .  یم یچطور تیوضع  نیا یکنم تو

 باره دودشده بود!   کیکه  داشتم به  یحس و حاِل خوب تمومه

 :  دمیبغض نال با

 ماهان !    -

 گفت:   آروم

 بهش نگه .  یزیدونه، به دکترم بگو چ ینم یزیتوران چ -

چشم هاش تکون دادمو  یدستم  رو جلو یهول و نگران با

 گونه اش  رو لمس کردم . 



   ؟ینیب یتو  رو خدا بگو دروغ!...  ماهان  من و م -

 تار .  یلیاما خ  نمیتونم  بب یِ آروم باش صنم... م -

آغوشش رها  یخودم  رو تو یو با هق هق خفه ا دیچک اشکم

 کردم، محکم من و به خودش فشرد . 

 ندیبرام خوشا بیم و آشنا عجآغوش گر  نیاز چند روز ا بعد

 !  فی... حیبود ول

 .  دمیرو فهم  یزیچ نیکه  همچ فیح

 :  دمیعجز نال با

   اد؟یسرمون م بتیهمه مص  نیآخه چرا ا -

 سرم  رو نوازش  کرد و گفت:     یرو 

نشده... کامل که  کور نشدم حتما درمان  یزیحاال که  چ -

 شم .  یم

  ؟یو آروم باش الیخ یقدر ب  نیا یتون یم یچطور -

که  داشت حاال مملواز  یپر از آرامش ی... صدادیکش یآه

 شده بود .  یحزن و ناراحت

 هوشیکه  به  خونه  اومدم و شماها  رو ب یاون روز -

متوجه  ینگران شدم عمق فاجعه  رو زمان یلیکردم خ دایپ

اون اتفاق  یکردم جلو یسع یلیشد، خ داشیشدم که  سحر پ

اما نتونستم، اون نامردهولم داد و سرم به  رمیا  رو بگه

بهوش اومدم که   ی... وقتدمینفهم یزیچ گهیخورد و د وارید

 انبار یاونا من و تو



 نمیتونستم بب ینم یزیرها کرده بودن اما چ یو سرد کیتار

تو بودماه صنم، برام   یمن   برا یها ینگران شتریب ی، ول

به تو گذشت  یام و چشم هام کم سو... چ یمهم نبود که  زخم

مشتم  یرو تو  راهنشیپ  ؟یدیماه صنم؟ تو چقدر درد کش

چقدر  ردمبستم و به خاطر آو دم،چشمیفشردم و با درد لب گز

 شدم ...  ریتوسط کوروش تحق

 خورد شدم و دم نزدم!   یچطور

 :  دمینال هیگر با

شک  به تو یمن و ب بخش  ماهان ! من ... منم  حت -

 کرده بودم که  با سحر ... 

بهش فشردم  شتریسرم خشک شد، خودم  رو ب   یرو  دستش

 ادامه دادم:   دهیو ترس

 داداش!   دیببخش -

 یشد، سکوتش نشون م نییباال پا دیکه  کش یاش با آه نهیس

 که  زدم ناراحت شده .  یحرف  نیداد چقدر از ا

 صداش زدم:   آروم

 ماهان !    -

 اشت ... خش د صداش

 جانم!   -

 ناراحت و خمارش یآغوشش جدا شدم، چشم ها از



 یکه نم  نیبا فکر به ا د،یچرخ یاطراف صورتم م سرگردان

 کردن .  یوارد قلبم م شهیانگار خورده ش نهیتونه من و بب

 رو محکم فشردم و  گفتم :    دستش

دوست دارم ماهان ،  یلیازم دلخور نباش!... بدون که  خ -

 شرمنده  اتم!  

گلوش  بکیس دنیزد، اما با د یفینگفت و لبخند ضع یزیچ

اون هم بغض داره  دمیشد فهم یم نییکه  تند تند باال و پا

 رنه!   ی... دم نمیول

  

 اتاق که  خارج شدم حس و حاِل خودم رو از

خواِب  کیرو داشتم که  بعد از   یحس کس دم،یفهم ینم

 اطرافش نداره .  طیاز مح یشده و درک داریب یطوالنو  قیعم

 سوخت!   یم قلبم

شد...  یقلبم پمپاژم یخون، مواد مذاب تو یبه جا انگار

 دادم .  یگفت و جوابش  رو چ یتوران چ دمینفهم

 وارد اتاق شد!   دوباره

 یانتظار نشستم و شوکه دست یصندل   یرفتن توران،  رو با

 یکردم چه بال یانگار تازه داشتم درک م دمیبه سرم کش

 سر برادرم اومده .  یوحشتناک

 کار کنم ...  یدونستم چ ینم



نه  ایکم آورده بودم... گهیکنم؟  گله کنم؟  دعاکنم؟  د هیگر

 باشم؟ دواریام دیبا

 تونم؟ یتونم؟.. نم یم  

 خدا؟!    ؟یکمک بخوام؟ ک یاز کس  

 !  دیتوکل کنم... با دیخدا که  با به

 :  دمیلب نال ریز

ترکه  یباور کن که  دلم داره م ؟یکن یباز امتحانم م یدار -

سرم   یبا آه بلند  ؟یکن یبا  ماهان  امتحانم م شهی... چرا هم

دست  رو دست بذارم  دیدادم،نبا هیپشت سرم تک واریرو به د

 . 

 کردم .  یم یکار کی دیبا

خبر نداشته باشه  یزیماهان  ازم خواسته بود توران از چ 

 وبده ...   میحاِل  ماهان  تا چه حد وخ دمیفهم یم دیاما، با

گفتم  و بلند شدم، بعداز   یا یعل ایموضوع   نیفکر به ا با

کردم  دایدکتر  ماهان  روپ رشیپرس و جو از مسئول پذ یکم

 . 

 یخودم  رو  برا  نمیکه  بخوام دکتر  رو  بب  نیاز ا قبل

 آماده کردم.   یوب و بدخ زِ یهر چ دنیشن

سوزناکم روجلو  ی نهیام  رو راست کردم و س دهیخم کمر

 دادم ... 

 بس بود شکستن!   گهید



بغض کردن تموم شد... البته من ، سرنوشتم بابغض  گهید

 کور خورده بود .  یگره 

  

  

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

  

  

کرد  یماهان   رو نگاه م  شیآزما یمرتب برگه ها دکتر

 ایبود یدونم از سر ناراحت یکه  نم یبا اخم یوهر از گاه

ا ش  یو بعد سر کم مو وجوگندم ششیبه ته ر یدقت، دست

 .  دیکش یم

 رفتم!   یگودال ترس فروم یتو شتریاخم و سکوتش، ب دنید با

چادرم  رو مچاله کرده بودم کف دست هام  یقدر گوشه  اون

از دکتر  یکه  سوال دیچرخ یعرق کرده بود... زبونم نم

 بپرسم . 

 بودم خودش بحث  رو شروع کنه .   منتظر

 زیم   یبرگه ها  رو  رو یطوالن یکم قِ یبعد از دقا باالخره

 چشم هاش برداشت .    یاش  رو از  رو نکیگذاشت و ع

 ام انداخت و  گفت:   دهیبه صورت رنگ پر ینگاه

 قیدق رتون  رو مایب شیدخترم من  جواب آزما  نیبب -

شده که باعث  دایپ یماده ا کیخونش  یکردم، تو یبررس



شه  یم یحرکت یو اختالل در حرکت اندام ها یخواب آلودگ

که   یزنم موقع یشما من  حدس م یکه  با توجه به گفته ها

کردن اون ماده   یداشتن برادر شما  رو از کشور خارج م

 کردن .  قیتزر بهشرو 

 گفتم :    ینگران با

 خطرناِک دکتر؟    نیخب...خب ا -

 انگشت هاش  رو به هم گره زد و با لبخند گفت:   نوک

 تون راحت.  الیبابت خ  نینه از ا -

 لب زدم:   یگرفته تر یاما با صدا دمیکش یراحت نفس

  یبهم همه چ  کنمیدر مورد چشم هاش... دکتر خواهش م -

 .  دیرو بگ

 و به فکر فرورفت .  حرفم نگاهش  رو ازم گرفت دنیشن با

 

 ""کوروش "" 

  

  

 و سرزنش واربود  یشاک یبه حد کاف یسروان احمد نگاهِ 

 منم ... یباز  نیا یدونستم برنده  یهمون اول م از

 .  ادینتونست از پس من  بر ب یبود ول یقََدر فیحر

 گفتم :    یپا انداختم و جد   یرو  پا



 رم،همونیگ یفر پس م یرو از  ماهان  رضائ  تمیشکا -

گناه بوده اما در  یاون ب دیکه  خودتون اطالع دار یطور

 یمورد سحر و هم دست هاش... تا روز دادگاه لحظه  شمار

 .   کنمیم

 باال انداخت و گفت:   ییابرو

 دیبا انیجناب پارس -

پرونده  رو به   نیمربوط به ا یبه بعد کار ها  نیاز ا بگم

 نه شما .  دم یتون اطالع م لیوک

 ام  گفتم :   یشگیهم یو... سرد شتریب تیاخم، جد با

 منظور ؟    -

اش خم  یادار زیم   یرو  یکرد، کم یلحن صحبتم اخم از

 شد و گفت:  

 نویزد یقانون ریغ یشما دست به کار ها نهیمن ظو رم ا -

 ببره .  شیپ یکار سیپل دید یاجازه نم

 زدم و  گفتم :   یپوزخند

کردن  ماهان  دایپ  یبود که   برا ییمنظور تون آدم ها  -

 یاستخدام کرده بودم؟ اگر اونا نبودن که  شما حاال حاالنم

 .  دیرد اون دو نفر  رو بزن دیتونست

 اما خودش  رو کنترل کرد... دیکش یپر از حرص نفس

 بود!   جالب

 اومد .  یاش خوشم م یخودخور از



ده،  یدخالت شما رونم یجازه ا گهیبه هر حال قانون د -

صد در صد   دکهیمطمئن باش دیمرتکب بش یاگر دوباره جرم

 شه .  یبرخورد م

سحر دار و دسته اش؟  بدون  ایجا مجرم منم   نیاالن ا -

انداخت و  ینگاه یواریکه  جوابم  رو بده به ساعت د  نیا

 گفت:  

 جا تموم شده باشه.   نیفکر کنم کاِر شما ا -

 باز هم خوشم اومد!  ... هوم

 سر دادم و  گفتم :   یکوتاه ی خنده

 رم ...  یجناب سروان، من  م یاوک -

 یشدم که  اون هم بلند شد هم زمان که  به سمت درم بلند

 رفتم  گفتم :  

به مشکل  یپرونده ا هیحل کردِن  یاگر باز تو یراست -

که باشه  یشم کمک تون کنم، هر چ یخوشحال م دیبرخورد

 ... 

 اش زدم و ادامه:   یعصبان یبه صورِت کم یچشمک

 موارد ماهر ترم .   نیا یمن  تو -

صنم  اِدماهیگفت که   یتکون داد و " ال هللا االهللا "ا یسر

 افتادم . 

 !  دم؟ید یازش  م ینشونه ا کیبود که  همه جا  بیعج



 اخم در و بستم، از بازداشتگاه خارج شدم و به سمت با

 رفتم .  نمیماش

سحر داشتم غرق شدم،راه   یکه   برا ییفکر نقشه ها یتو

 یتو کمیدیاول با یانتقام وجود داشت ول  یبرا  یادیز یها

 کرد .  یم لیزندان آب خنک م

ام زنگ  یشدم و خواستم حرکت کنم که  گوش نیماش سوار

 خورد . 

به صفحه اش  یاومد؛ نگاه یشاگرد م یاز صندل صداش

 انداختم و جواب دادم:  

 جانم مادر؟   -

 اش شوکه  ام کرد:   هیگر یصدا

 کوروش خودت   رو برسون .  -

 کردم  گفتم :   یاخم نگران

 شده؟   یچ -

 ماه صنم حالش بد شده... غش کرده .  -

 و روشن کردم و حرکت کردم ...  نیماش

 مادر نگران نباش .  امی یباشه من  دارم م -

 مشتم فشردم .  یرو قطع کردم و تو  یگوش

  

 

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



  

  

 "ماه صنم " 

  

  

کردم  یم یدستم کالفه ام کرده بود اما سع یِسُرِم تو سوزش

بود و  ستادهیسرم ا یبهش توجه نکنم، توران نگران باال

 کرد .  ینگاهم م

روبه  یزیچ گهیلب هام د ،یکردم لبخند بزنم ول یم یسع

 شناخت!   یسم خنده و لبخند نما

 و گرفته بود!   ریمثل غروِب جمعه دلگ دلم

 لب زدم:   آروم

 من  خوبم توران جون، باور کن!   -

نتونست خودش  رو کنترل  گهیحرفم انگار د  نیا با

دسِت    یتخت نشست... دستش  رو  رو   یکنه،کنارم  رو

 سردم گذاشت و گفت:   شهیهم

حاِل ، طاقت   نیا یبه خدا مثل  ماهان  که  االن تو -

 حاِل تو بد شده باشه.    نمیندارم بب

 من  فقط فشارم افتاد .  -

 نگاهم کرد و گفت:   ریدلگ



 شدهیدونم چ یرو پنهان نکن، من  م  یزیلطفااز من  چ -

 با دکتِر  ماهان  حرف زدم ماه صنم.  

رنِگ اتاق  دینگاه از توران گرفتم و به دِر سف یآه سرد با

جا  رو  نیدارم وجب به وجب ا گهیشدم، د رهیخ مارستانیب

 شم .  یاز حفظ م

 آروم ادامه داد:   یول یجد

نزد، گفت  ماهان   یا دکنندهینا ام یدکتر حرف ها -

 ینگران یشه، جا یبامرور زمان و مصرف دا رو خوب م

 .  ستین

 ! ... ی... ولیدونستم ول یخوب هم م یلیدونستم... خ یم

کنارچشم  یها نیصورت توران سر دادم، چ   یو  رو نگاهم

چهره اشنشسته بود    یشده بود، گرِد غم  رو شتریهاش ب

 نیاز داداشم چند  کهیاما، هنوز همون توران بود... همون زن

االن همسرِش، کنارِش... با هم  یسال بزرگ تره ول

 خوشبخت هستن!  

دونم باخواست  یم دم،یدکتر و شن یتوران من  حرف ها -

گفت  نمیشه، امادکتر ا یخدا و مرور زمان  ماهان  خوب م

به  گهید یضربه  هیدونم مثال یچه م گه،یاتفاق د هیکه  با 

اش  رو از دست بده  یینایباال رفتن سن ممکنه ب ایسرش و 

 ن ... من  ... م

 رنگ بغض به خودش گرفت:   صدام



که از  یوقت فته،یبراش  ب یترسم باز... باز هم اتفاق یم -

 دیدونم چرا از حال رفتم شا  یاومدم نم  رونیاتاق دکتر ب

طاقت درد و عذاب رونداره...  گهیچون... چون روحم د

من   ادارم،یدن  نیا یتوران جون من  فقط  ماهان   رو تو

و  شنسخت کنارم با یروز ها یندارم که  تو یر و مادرپد

 بهم قوت قلب بدن . 

خواستم توران اشک  یاجازه نداد ادامه ندادم، نم گهید بغض

 ...  نهیهام  رو بب

 دمیسرم کش یشکمم به باال   یکه  روم بود و از  رو ییپتو

پتوپنهان  ریکردم، هق هق ام  رو ز یو صورتم  رو مخف

 کردم . 

کنمو  هیراحت گر الیسکوت کرد و اجازه داد با خ توران

  یبرا یداد و حرف یهم حق  رو به من  م دیسبک بشم، شا

 گفتن نداشت . 

 یها قهیخورد وشق یداغم از بغل چشم هام سر م یها اشک

 کرد!   یدردناکم  رو نم دار م

 که  دمیباز و بسته شدن در اتاق اومد، فهم یصدا

بغِض  نیداشتم تا ا ازین ییتنها  نیه  به ارفت، چقدر ک توران

 رو رها کنم.    یتموم نشدن

بودم  دهیکه  از بس نگهش داشته بودم و باهاش جنگ یبغض

 گلوم که نه شده بود .  یتو گهید



 .  دمیسر دادم و لب گز یهق بلند هق

   ؟یخفه نشد ریاون ز -

به گرد شده  یهول و ترس پتو  رو کنار زدم و با چشم ها با

 اومد؟   یکوروش نگاه کردم...  ک

 بیج یزد و همزمان که  دست هاش  رو تو یکج لبخند

 دنشیشد، اون قدر ازد کیشلوارش گذاشته بود به تخت نزد

رفته بود تا  ادمیاتاق شوکه  شده بودم که   یو حضورش تو

 زدم!   یداشتم زار م شیپ قهیچند دق

 شد:   رهیدقت به صورتم نگاه کرد و در آخر به چشم هام خ با

و   جیدختر؟  گ یخسته نشد یو زار هیهمه گر  نیاز ا -

 بهت  زده لب زدم:  

 ُشم...شما....   یعنیتو... تو... نه  -

 شد .  لیسمتم متما یباال انداخت و کم ییابرو

   ؟یخب، من  چ -

هنوزهم از  دیدونم شا یبند اومده بود... چراش  رو نم زبونم

 حضورش شوکه  بودم . 

رفت چرا نگفت کوروش وارداتاق  یتوران که  داشت م آخه

 شد؟  

و با پشت دست اشک  دمیخجالت  نگاهم  رو ازش  دزد با

و  دمیسرم کش یبه روسر یدست عیهام  رو پاک کردم، سر

 موهام  رو داخل دادم . 



لبخند کمرنگ  بهش انداختم که  با همون ینگاه یچشم ریز

 کرد .  یبه حرکاتم نگاه م

 براش  داشت؟   یکردن من  چه سود تیاذ

 

 لب دلخور  گفتم :   ریز

 !  دینگاهم نکن یطور نیلطفا ا -

 کج کرد و متفکر نگاهم کرد و گفت:   سر

حرف  کیچند بار  دیمن  با یراست ه؟یمگه نگاهم چطور -

   ه؟یشدم،  منظور ش چ جیتو تکرار کنم هوم؟  گ  یو  برا

انجام  یحرکت دمیترس یدستم م یخاطر سرم تو به

 باره باال رفت .  کیبدم،ضربان قلبم به 

احمق ها نفسم  رو حبس کردم و خودم  رو جمع کردم،   مثل

 ضربان قلبم  رو بشنوه.  دمیترس یم

 جواب بده، چند بار؟  تند تند پلک زدم و  گفتم :   -

 .  هیمنظور  تون چدونم   ی...نمینم -

 به من  نگاه کن!  -

 وزور!   یبود، پر از غرور و خودخواه یاش دستور جمله

خواستم  یشدم،نم یهاش نم یخودخواه میکردم... من  تسل لج

 که  محکم و کش دار گفت:   یباِر حرف زور برم اما وقت رِ یز

 ماه صنم!   -



که   ییها رم،چشمیسرکش ام  رو بگ یچشم ها یجلو نتونستم

 یخی یها لهیت خیگرفت وم یبرخالف من  از اون دستور م

 رنگش شد . 

 کرده بود!   رمیفاصله نفس گ  نیچشم هاش از ا رنگ

 به خودش گرفت!   یتر بیو عج گهید تمیر قلبم

 شد و بدون پلک زدن ،زمزمه کرد:   رهیچشم هام خ یتو

  چند بار  گفتم  من و شما خطاب نکن؟  به زور  گفتم :  -

 مورد مهمه؟  کوتاه لب زد:    نیا تیوضع  نیبا ا -

 هست!   یلیهست... خ -

 !  دیلرز دلم

 محکم باشم، نه؟   دیبا

 .  ستیمن  ن  یبرا  -

 نکرد، پوزخند هم نزد... تنها گفت:   اخم

 باشه .  دیبه بعد با  نیاز ا -

 چرا چرا؟   چرا

 برا م مهم باشه؟   دیبا چرا

 تیبا اذ یشما؟  دار ایداره من ، تو خطابت کنم  یفرق چه

   ست؟یبسم ن  ؟یکن یم حیکردن من  تفر

ها  رو بهش بگم اما مهرسکوت   نیخواست تموم ا یم دلم

داد  یبهم نم یحرف یمحکم به لب هام زده شده بود و اجازه 

 . 



کرد  یهم سکوت کرده، به چشم هام و گونه هام نگاهم اون

 که  قطعا سرخ شده بود . 

 بود ...  یکاف گهید

 عقب؟  دیشه بر یم -

 رو از گونه هام نگرفت ...   نگاهش

من  به خاطر تو بازداشتگاه  رو ول کردم و اومدم  -

 تشکرِت؟   یجا  نیا مارستان،یب

 زد و ادامه داد:   یهام گرد شد... پوزخند چشم

خانم فقط  دمید اومدم اما عیسر ،یمادر گفت غش کرد -

 کنه.  یم هیگر یداره مثل ا بر بارون

 و گفت:   ستادیشد و ا بلند

 ازت انتظار نداشتم .  -

 گفتم :    یعصب انیدرم یکی ینفس ها با

   ن؟یگ یرو م  نایچرا... چرا ا -

 یفیچون تو دختر ضع ،یکن یشلوغش م یچون دار -

هر  ستویگل و بلبل ن ایدن  نیکه  ا یباش دهیفهم دی... بایستین

که هق هق   نیا یبه جا ،یِ و نامر د یگوشه اش پر از بد

 و ادیبا فر دیبا یبد هیهات  رو بهش هد هیگر

 شهیکه  من  کردم و هم ی،کار یجلوش مقابله کن غرور

من  یکه  جلو ییماه صنم... تو یاریکم ب دی، نبا کنمیم

دونم که زود  یم ،یستیهم با ایدن یجلو یپس بلد یستادیا



 یقضاوت کردم و  ماهان   رو مقصر دونستم اما االن که  م

 به  ماهان  ایکه  دن یا یگناهه تقاص بد یدونم ب

و دلم  رمیگ یسحر م یعنی یرو دارم از مقصر اصل  کرده

 فیماه صنم،ضع نِ یبوده هم ایتا دن ایسوزه... دن ینم یذره ا

که   ین در حالکن یم هینشستن و گر یگوشه ا هی شهیها هم

بزنن، تو جا  نیتونن زم یباشن دشمن  شون  رو م یاگر قو

کار  نیا اام یبود یاون بازداشتگاه م یتو دیمن  امروز با ی

به  ا،یدادم... به خودت ب یتو انجام م یجا دیو هم من  با

از  نهیبب یطور نیکه  اگر تو  رو ا یخاطر همون برادر

 شه .  یم دیاش هم نا ام یزندگ یادامه 

شد  رهیادامه نداد، بدون پلک زدن بهم خ گهیکرد و د سکوت

 .  نهیچهره ام بب یحرف هاش  رو تو ریتا تاث

کردم که   یهمه حرف زده بود و من  احساس م  نیا کوروش

من و با نگاه وحرف  یاون نفس کم آورده ام!  لحظه  ا یجا

 یا گهید یبعد، با حرف ها یکرد و  لحظه   یم ریهاش تحق

 کرد!   یم قیتزر دیبهم ام

 ای یمرد و قبول کنم... خوب  نیا یژگیدونستم کدوم و ینم

 هاش؟!   یبد

 ینگاهش داره و کالم محکم وصادق یکه  تو یو رمز راز

 حرف هاش داشت؟!   یکه  تو

 رو باور کنم؟ ...   کدوم



 دیبا شیوقت پ یلیکه  کوروش زد، من  خ یی! حرف هاایخدا

خطاکار و  یمرد همون بنده   نی. مگه ادمیرس یبهش م

   ست؟یگناهکارت ن

شه؟  چرا داره بهم  ینجاِت من  م یچرا داره راهنما پس

که  کامال ضد  یکنه؟  اصال چرا کس یده و کمکم م یم دیام

   ؟یکن یو متضاد با منه  رو باهام رو به  رو م

 لب گفت:   ریماتم زده ام ز یچهره ا دنید با

 یکه  مغزت هنگ کرده نه؟  به جا یکرد هیاون قدر گر -

 گفتم ؟!   یدیخنده ام گرفت... د ادیکه  از حرفش بدم ب  نیا

زنه، فکر کنم کوروش  یده هم طعنه م یبهم قوت قلب م هم

 یکردن و آزار دادن من  لذت م تیاز اذ یطیهر شرا یتو

 بره، و اما من  ... 

 شم!   یناراحت نم لیمثل اوا گهید

 یلحظه ، بهم درس زندگ   نیکه  مثل امروز و ا یتا وقت نه

 بده!   ادی

  

  

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

  

  



که  داشت سوزِن سرم  رو ازدستم  یرو از پرستار  نگاهم

 آورد برداشتم و  رو به توران  گفتم :   یدر م

 ییکه  حالم بد شده؟  ابرو یتوران جون به  ماهان  نگفت -

 فت:  باال انداخت و گ

  

 بهش نگفتم  .  یزیچ زمیراحت باشه عز التیخ

 ...دمیکش یقیزدم و نفس عم یتشکر بهش لبخند با

 قدر دلم آروم گرفته!    نیبود که  ا بیعج برام

از مدت ها، آسوده خاطر بودم و آتش درونم خاموش شده  بعد

 بود . 

 کوروش باشم؟!   یحرف ها ونیها  رو مد  نیا

 یانداختم، خودش رفته بود اما،بو یبه اتاق خال ینگاه

 عطرش هنوز فضا  رو احاطه کرده بود . 

  

  

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

  

  

که  گذشت  ماهان  قرار بود امروز  یاز سه روز بعد

  نیکه  خوشحالم کرده بودا یزیمرخص بشه، چ مارستانیازب



گفت ممکنه   یکرده بود و دکتر م دایبهبود پ دشید یِ که  تار

 .  ارهیکاملش  رو به دست ب یینایب گهیماهه د کیکم تر از 

با  میروز دوباره داشت نیخوشحال بودم که  بعد از چند یلیخ

 .  میدیرس یهم به آرامش م

لباس به  ماهان  کمک کرد، منم کنار دِر  دنیپوش یتو توران

ردم ک یبودم و با عشق به  ماهان  وتوران نگاه م ستادهیاتاق ا

 ... 

نه، بلکه  به صورتم زل زد  واریبار  ماهان  به در و د  نیا

 و گفت:  

   ؟یکن یم هیگر -

اما،صورتم   دید یلب هام نشست، من و م   یرو  یتلخ لبخند

 ... آروم  گفتم :  دید یرو واضح نم

 !   کنمینم هینه داداش گر -

 نگفت ....  یزیو چ دیلب گز توران

تخت بلند شد و من  فقط تونستم نگاهش    یماهان  از  رو 

 کنم . 

 گذشته ها نبود، با اون سرِ  هیماهان  اصال شب   نیا

باز خدا رو  یعوض شده بود، ول یلیخ شیو ته ر دهیتراش

 !  هیهم کاف نیکردم که  اال ن کنارمه... هم یشکر م

رو مرتب کردم و گفتم   راهنشیپ ی قهیشدم و  کینزد بهش

  : 



 .  یبه صورتت بد ییصفا هی دیخونه  با  میبرس -

 و گفت:  دیهاش کش شیبه ته ر یتعجب دست با

 و گفت:   دیتوران خند  اد؟ییبده؟ بهم نم یلیخ 

 که  تازه از زندان آزاد شدن .  یشد ییکسا هیشب -

خنده ام   یماهان گرد شد، من  به زور تونستم جلو یها چشم

به موضوع نگاه نکرده  هیزاو  نیتا به حال از ا رم،یرو بگ

 بودم . 

گذاشته بودم،با  مارستانیب  نیپا به ا یکه  با ناراحت یمن

 خارج شدم .  مارستانیهمراِه  ماهان  و توران از ب یخوشحال

سوار بشه و خودم  نیماهان  کمک کردم عقب ماش  به

 کنارش نشستم . 

 پشت فرمون نشست و کمربندش  رو بست... توران

شونه ام گذاشتم    یو سِر  ماهان  و  رو دمیکش یقیعم نفس

 آروم گفت:  

 ممنون!   -

 زدم و  گفتم :   یلبخند

 خونه  .   میرس یها... زود م ینخواب -

 باشه .  -

به  یچشم هاش  رو بست، با محبت دست یرو گفت ول   نیا

 نگفتم  .  یزیو چ دمیگونه اش کش



به  ارفکرمیاخت یب ریمس یو راه انداخت... تو نیان ماش تور

 شد.   دهیسمِت کوروش کش

 سحِر؟!   یاالن سرگرم پرونده  یعنی

  

سحرافتاده   یبرا  یخواست بدونم که  چه اتفاق یدلم م یلیخ

برادرم  ِش یاالن پ دیبود، با تیاولو یاما االن  ماهان  برام تو

 باشم.  

 سپارم!   یسحر و به خدا م اما،

اسپند  ینیزهرا خانم هم زمان که  س م،یدیخونه  که  رس  به

  ینیو س ستادیماهان ا  یدستش بود به استقبال مون اومد، جلو

 صورتش چرخاند و صلوات فرستاد، با ذوق گفت:   یرو جلو

! بال دور باشه ان دیآقا! صفا آورد دیسالم خوش اومد -

 شاهللا!  

 زد و گفت:   یماهان  لبخند 

 ممنونم زهرا خانم!   

زدم، دسِت  ماهان  روگرفتم تا  یکر به زهرا خانم لبخندتش با

 راه رفتن کمکش کنم .  یتو

تونه خوب  یکردم به خاطر وضع چشم هاش نم یم حس

فکردلم به   نیو راه بره... آخ که  چقدر با ا نهیاطراف  رو بب

 اومد!   یدرد م



و به  ستادمیماهان  منم  ا  ستادنِ یبا ا م،یخونه  شد  وارد

 .  دهیاش نگاه کردم. حس کردم رنگش پرچهره 

 لب زدم:   نگران

 شده  ماهان ؟   یچ -

 هم با تعجب به  ماهان  چشم دوخت .  توران

خونه  چرخاند و   ینگاهش  رو تو هیماهان  چند ثان 

 !  دیکش یبعد،آه

 گرفته بود .  صداش

 خوام برم اتاقم استراحت کنم .  ی... میچیه -

 گفتم :    نگران

 چرا ماها ...   -

 گفت:   عیو سر دیوسط حرفم پر توران

 .   کنمیاالن  بهت  کمک م زمیباشه عز -

و اشاره ازم خواست که   مایمعنا دار نگاهم کرد و با ا توران

 نگم .  یزیچ

دست  ماهان   رو ول کردم که  توران بازوش  دیترد با

  روگرفت و بهش کمک کرد که  به سمت پله ها حرکت کنه .

 ازدارهیو به استراحت ن ستیدونستم که  حالش خوب ن یم

تونستم  یتام نهیجمع مون بش یتو کمیخواست  یاما، دلم م

 کنم .  یچند روز  رو خال  نیا یعقده ها



 یعسل زِ یم   یکه  هنوز  رو ینیهفت س یبه سفره  ینگاه

 لب هام نشست.    یرو  یقرار داشت کردم، لبخند تلخ

 ... باز هم شکرت خدا!  یهِ 

 صورِت ناراحتم آ رو م گفت:   دنیبا د زهرا

 خانم؟  آروم لب زدم:   دیندار ازین یزیبه چ -

 نه،  ممنونم زهرا جان!   -

 یتکون داد و به سمت آشپز خونه  رفت، با خستگ یسر

 مبل رفتم و نشستم .    یرو

 دست هام گرفتم و چشم هام  رو بستم .  یرو تو  سرم

  

  

شونه امد    یرو  یگذشت که  با نشستن دست یا قهیدق چند

صورتم برداشتم، توران کنارم    یست هام  رو از  رو

 نشست  و آروم گفت:  

 آروم لب زدم:    ه؟یچ  یات  برا یناراحت -

 یتکون داد و آه یکه  خواست فرار کنه؟  سر یدید -

 ...  دیکش

 ه بود.  اون روز افتاد ادِ یحق داره، البد  -

 سِر مون اومد.   ییشه که  چه بال ها یهنوز باورم نم -

 یکرد تا بهم دلگرم شتریشونه ام ب   یدستش و  رو فشارِ 

 کنه و گفت:   قیتزر



اون روز ها  دیگذشت، حاال با گهیکه  بود د یهر چ -

 .  میروجبران کن

شونه اش    یسرم و  رو اریاخت یزدم و ب یلبخند

و آرامش   ازیکه  سرم  رو با ن یگذاشتم،بعد از  ماهان ... کس

 شونه اش گذاشتم، توراِن.    یرو

 یکه  هر وقت حسشدم یآرامش بودم ،آرامش یتشنه   من

 دادم!   یشکل از دستش م نیرحم تر یکردم با ب

که عاشق  یکه  نامعلوم و سرنوشت یا ندهی... از ادمیترس یم

 با من  بود . کردن  یباز

 که  با خانواده ام امتحان بشم .   نیاز ا دمیترس یم

نداشتن اما من و به مرزجنون  ییمعنا د،یکه  شا ییها ترس

 رسوندن ....  یم

  

  

خسته واخمو به   یشب شده بود که  کوروش با ظاهر گهید

 یبودکه  داد م ییخونه  برگشت، چهره اش از اون مدل ها

 نشه اعصاب ندارم "  کیبهم نزد چکسیزد" ه

 نگفت .  یزیبود که  بهش چ دهیتوران هم فهم انگار

 اتاقش حبس کرد و موقع شام به یرو تو  خودش

به زهرا   نمیبش زیِ که  پشت م  نیاومد، قبل از ا نییپا ی طبقه

 ماهان  ببره .    یغذا  برا ینیس کیگفتم  که  



 بهم انداخت اما خطاب به زهراگفت:   ینگاه مین کوروش

 .  نییپا ادیب دیصداش کن ست،یالزم ن -

 کیو با خواهش به توران نگاه کردم تا  دمیاسترس لب گز با

 یو باهول سر دینگاهم  رو فهم یبگه، توران معن یزیچ

 تکون داد و گفت:  

 خسته است پسرم .  -

 دویاز آب نوش یرو برداشت و جرعه ا  وانشیل کوروش

 کوتاه گفت:  

 . ادیزهرا خانم بگو ب -

که  با حرف هاش  یاون شخص  کنمیوقت ها فکر م یگاه

دو  دکوروشیبوده، اصال شا گهیآدِم د کیداده بود  زهیبهم انگ

 باشه .  یتیشخص

 ؟  پر حرص  گفتم :   یطوفان گهیبار آروِم و باره د کی چرا

 !  ستیحالش خوب ن -

شده بود، کالفه  به توران  رهیخ زینکرد و با اخم به م توجه

 باال انداخت .  ینگاه کردم که  ناراحت شونه ا

سکوت من  یمکث کرد و وقت فیبالتکل هیخانم چند ثان زهرا

 آروم به سمت پله ها حرکت کرد .  دیو د

بار   نیتا خودم  رو کنترل کنم،ا دمیکش یو کشدار قیعم نفس

 .   کنمیسکوت نم گهیبزنه د یاگر بخواد به برادرم حرف



 نییبعد  ماهان  با کمک زهرا خانم از پله ها پا قهیدق چند

که  ماهان   ادیب زیاومد، زهرا خواست کمکش کنه به سمت م

 گفت:  

 تونم .  یممنون خودم م -

 یگفت و عقب رفت،  ماهان  هم با قدمها یخانم چشم زهرا

 اومد .  زیآروم به سمت م

اما خب، دلم شور  نهیتونه بب یم  ییزایچ  کیدونستم  یم

 زد!  

بلند بشم و به سمت  ماهان  برم تا کمکش کنم که ،  خواستم

محکم به سمت   یکوروش زود تر از من  بلند شد و با قدم ها

 ماهان  رفت . 

گردشده  یو با چشم ها ختیشده خشکم زد، دلم ر ریخ مین

 د . ونگاهش کر ستادیکوروش  رو نگاه کردم، مقابل ما هان ا

 دهنم  رو سخت قورت دادم اما ...  آب

ماهان  گذاشت و اون   یشونه    یآروم دستش و  رو یوقت

 آورد... و کنار من  نشوند، نفسم باالاومد!   زیرو به سمت م

نگاه به کوروش که  خونسرد دوباره پشت  کی مات

 یبه توران که  لبخند م یا گهینگاِه د کی زنشست؛یم

 زدکردم . 

بار به  ماهان و   نینشستم و ا یصندل   یشد و  رو شل بدنم

 آرومش نگاه کردم .  یچهره 



بشقابها  ی هیو کنار بق دمیبشقاب  رو هم آب کش نیآخر

 گذاشتم تا زهرا خشک شون کنه . 

 چند بسته قرص بهم نشون داد و گفت:   توران

 ماهان .    یوقِت داروها -

وخشک  دمیحوا س به کناره پهلو هام مال یهام  رو ب دست

 لب  گفتم :   ریکردم، ز

 دم .  یرم بهش م یاالن م -

 و گفت:   دیبا دقت بهم نگاه کرد، خند توران

 مین یادآوریبا   ؟یدیترس یلی... خدهیهنوز رنگت پر -

 :  دمینال ش،یساعت پ

خواد  یتوران جون فکر کردم باز کوروش خان م ییوا -

 راه بندازه .  گهیجنجال د هی

 گرد کرد و گفت:   چشم

 ها.   یساخت وید هیاز پسِر من   -

برداشتم،هم زمان  یوانیل نتیو از کاب ستادمیبه توران ا پشت

 رفتم  گفتم :   یآب م ریکه  به سمِت ش

  نیا یبه خدا تو اره،ی یپسِر شما کم م یجلو وید -

چندروز اون قدر بهم استرس وارد کرده که  وزن کم 

 شونیا دیقدر مهربون هست  نیدونم شما که  ا یکردم،من  نم

 قدر بد ...   نیرفته که  ا یبه ک



زده بود و  هینگاهم به کوروش افتاد، به اوپن تک دمیچرخ

 کرد .  یباال رفته نگاهم م یبا لبخند و ابروها نه،یدست به س

رفت قراره با اون  ادمی یرو فراموش کردم... حت  حرفم

 کار کنم .  یآب چ وانیل

رو ازدستم   وانیافتاده به سمتم اومد و ل یبا سر توران

خنده اش   یبه زور جلو دمیصورتش فهم یگرفت، از قرمز

 رو گرفته . 

  یماهان   رو از  رو  یبگه قرص ها یزیکه  چ  نیا بدون

 برداشت و رفت .  زیم

 !  ییوا

 توران جون... نرو!   نرو

زده و مظلوم به کوروش نگاه کردم، با رفتن توران،  شرم

 کشد .  یاز اوپن برداشت و قدم به قدم بهم نزد هیتک

 گفت:   یآروم یصدا با

 با هول لب زدم:    اره؟ی یمن  کم م یجلو ویپس د -

 نداشتم .  ینه نه به... به خدا من  ... من   منظور  ؟یچ -

   ؟یداشت یپس چه  منظور  -

مشتم گرفتم و درمانده نگاهش کردم،  یلباسم  رو تو ی گوشه

 کردم ها ...  یا یخدا چه خراب کار ییوا

بود و نگاهش به باال،  ریبه ز لیکه  سرش متما یطور همون

 نجوا کرد:  



با   ؟یپس من   بهت  استرس وارد کردم و وزن کم کرد -

 :   گفتم  یخجالت  و درماندگ

 نداشتم!   یمنظور   دیآقا کوروش لطفا!... اصال ببخش -

دونم که   یکرد؟  م یم تمیلبش باال رفت، داشت اذ ی گوشه

 من !   چارهیبره...ب یلذت م

  

 گفتم :    اریاخت یب

 !  د؟یبر یکردن من ... لذت م تیچرا از اذ -

 شدم .  رهیمحکم بهش خ ،یشدم ول مونیاز حرفم پش عیسر

 !  ابودیکار دن نیسخت تر یخی یها لهیکردن به اون ت نگاه

چشم  ی نهیاز راست به چپ، از چپ به راست قر نگاهش

 کرد .  یهام  رو دنبال م

 داد... یاز خودش نشون م یعکس العمل کیبار که   هر

 شد .  یتنم مور مور م ای خت،یر یدلم م ای

 زد!   یقلبم تند م ی... حتیحت

   ... واقعا چرا؟چرا؟

جور انتقام گرفتن از  ماهان  کیکردِن تو برام  تیاذ -

 ،ی... خواهر  ماهان بودیبود، چون تو نقطه ضعفش بود

 شد...  حیبعدش کم کم برام عادت شد، تفر

 یام روتو یدونستم عمق ناراحت یحرفش ناراحت شدم، م از

 .  نهیب ینگاهم م



 دار ادامه داد:   یمعن

 شد ...  نیریش -

گرد شده ام گرفت و به سر تا پام نگاه کرد  یاز چشم ها نگاه

 و گفت:  

... نمونه اش حرف ینکرد تیاما تو هم کم من و اذ -

 .  یزن یکه  پشت سرم م ییها

 لب  گفتم :   ریز

 نداشتم!   یمنظور   -

 تکرار نشه .  -

گه تکرار نشه انگار  یم یجور کیحرص ام گرفت،  یکم

 ادم . انجام د ییحاال چه خطا

 یاش داشتم ذوب م رهینگاِه خ ریسکوت نگاهش کردم، ز در

 شدم . 

 !   کنمی... خواهش مگهید بسه

 !  زهیر ینگاه نکن... دلم م بهم

ره  یم ادمیکنه،  یاما من و گرم م خیهات رنِگ آب و  چشم

 .  یاِزم دور باش دیو با ینامحرم

 ...  یرو به هم زد   اعتقاداتم

کنم  تین  تو  رو به راه راست هداکه  م  نیا یجا به

 .  یکش یراهه م یمن و به ب یتودار



دلم،خواستم  یتو یکننده  جیناگفته و گ یاز حرف ها کالفه

 از کنارش رد بشم که  سِد راهم شد . 

 شدم و به زور  گفتم :   رهیسمت راستش خ یشونه  به

 کنار .  نیلطفا بر -

 چرا؟ حرفت  رو بزن .  -

 گفتم:   جیگ

 ندارم .  یمن  حرف -

 گفت:   یجد

ماه صنم، چشم هات پر از حرِف اما در برابر من  یدار -

 شه منم  ...  ی... سکوت تو باعث میکن یسکوت م

 ماه صنم؟!   -

توران کوروش سکوت کرد، صبر نکردم تاادامه  یصدا با

 از کنارش گذشتم و از آشپز خونه خارج شدم .  عیبده، سر

 !  دیتپ یتند م یلیبم گذاشتم، خقل   یو  رو دستم

خدا چرا دستو پام و  ییاومده بودم... وا  رونیاز کما ب انگار

 گم کرده بودم؟!  

 هنوز هم داغ بودن، اوف!   دم،یبه گونه هام کش یدست

ام  رهیهال که  شدم نگاهم به توران افتاد که  کنجکاوخ وارد

 کردم خونسرد باشم .  یو سع دمیشده بود، لب گز

 از  ماهان  نبود .  یبه اطراف انداختم، خبر ینگاه

 ماه صنم جان؟!   -



 توران نگاه کردم و  گفتم :   به

 بله .  -

 زد و گفت:   یطونیش لبخند

 نزد؟  نتونستم گله نکنم .  یکوروش حرف -

 یکه  وارد آشپز خونه  شده؟  توران جلو دیچرا بهم نگفت -

 خنده اش  رو گرفت و گفت:  

من  حرف بزنم؟  سکوت  یتو اصال فرصت د اد زمیعز -

 زد!   یکردم، هنوز هم حس خجالت  درونم موج م

چشم  یکه  جلو  نینظرم االن محو بشم  بهتره تا ا به

 کوروش باشم . 

 لب  گفتم :   ریز

 !  ریرم اتاقم، شب تون بخ یتوران جون من  م -

به روم  یزیبحث  رو عوض کردم اما چ دیفهم توران

 زد و گفت:   یلبخند اورد،ین

 .  یخوب بخواب زم،یعز ریشِب تو هم ب خ -

 زدم و به سمت پله ها حرکت کردم . یلبخند یتشکر با

   *********** 

  

  

  د،درمانیرس یآروم به نظر م یبود که  همه چ یروز چند

 رفت .  یم شیپ یماهان  به خوب



م کرد یم یخوشحال تر بود، منم  سع شهیاز هم توران

 اتفاقات تلخ اون چند روز  رو فراموش کنم.  

  یباتویسحر بود و تقر یپرونده  رِ یهِم سخت درگ کوروش

زد، دوست نداشت که   ینم یخونه  اصال در مورِدش حرف

همه  لشیموضوع دخالت کنه و گفته بود وک  نیا یتو یکس

 کنه .  یرو حل م  زیچ

ام شده بود رفتارش با   یکه  باعث تعجب و خوشحال یزیچ

کرد  یباهاش سرد برخورد نم لیمثل اوا گهیماهان  بود، د

 کردم رفتارش باهاش  بهترشده .  یبلکه  من  حس م

وقت هاهم  یزدن، بعض یحرف م یرکیز ریبا هم ز یگاه

 گرفت .  یاگر  ماهان  نبود سراغش  رو از توران م

 کردم!   یبچه ذوق م کیمثل   منم

 م که  باالخره برادرم  رو قبول کرده . بود خوشحال

ام   یگرفتم وگوش ونیزیام نگاه از تلو یزنگ گوش یصدا با

شدم  لدامتوجهیاسم  دنیبرداشتم، با د یعسل   یرو از  رو

که  قول داده  یبهش زنگ هم نزدم،من یچند روزه که  حت

 به  خونه  شون برم .  دیع  یبودم  برا

شدباهاش  یشدم، اصال روم نم رهیبه شماره اش خ فیبالتکل

 حرف بزنم . 

 زور جواب دادم .  به

 الو؟   -



 .  یزنده ا دمیچه عجب! خدا  رو شکر که  فهم -

 لب زدم:   یشرمندگ با

 جان ...  لدایاِم...  -

 و گفت:   دیحرص وسط حرفم پر با

 یخونه    یایب  یخواست یجان و کوفت، تو مثال م لدای -

 .  یزنگ هم به من  نزد هیما، اصال 

 بودم .  ریشرمنده  درگ -

 گفت:   یشاک

 خورده  گفتم :    کهی  ؟یشوهر کرد ؟یا یریچه درگ -

 شوهر؟   یچ -

ات از ذوق  یالبد اشکان اومده خواستگار گهیآره د -

 یتون چ نیاون همه عشق آتش ،یمن و فراموش کرد ادتیز

 شد؟ دود شد؟  ماتم برد!  

کردن و من  یسرم خال   یرو  خیسطل آب  کیکه   انگار

 شدم.   داریب یطوالن یلیخواِب خ کیاز 

 اشکان ؟ ...  

که  باهام تماس گرفت افتادم،  گفتم که ... که   یبار نیآخر ادِ ی

 خواِمش و...   ینم گهید

 من !   یخدا ییوا

 لب زدم:   اریاخت یب

 اشکان ؟    -



با غم   د؟یت پرشد اسمش اومد عقل یآره  اشکان ، چ -

 کار کرده بودم؟!  یمن  چ ایچشم بستم، خدا

 مرد!   کیرو خورد کردم... غروِر   غرورش

 اشکان  حتما شکست... خورد شد!   

 :  دمینال اریاخت یب

 !  لدای ییوا -

 تعجب گفت:   با

 شده ؟   یچ -

 و ناراحت لب زدم:   دمیکش یآه

 خدا!   ییاشکان ... وا  لدای -

گفته  باشم  ؟یا توام اسِم  اشکان  اومد باز خل شدباب یا -

 برات دارم .  یایها، دانشگاه ب رمیمن  هنوز از دستت دلگ

 یو سرکه م ریگه، دلم مثل س یم یچ لدایکه   دمیفهم ینم

 !  دیجوش

چطور تونستم اون حرف ها  رو بهش بزنم ؟  چم شده  آخه

 بود؟  

مبل بلند شدم و خواستم به سمت آشپز خونه     یاز  رو کالفه

 .  دمیبرم که  کوروش  رو پشِت سرم د

 یقلبم گذاشتم،ب   یو دستم  رو با ترس  رو دمیکش ینیه

دستم  یام بود که تو یتوجه به عکس العملم چشمش به گوش

 شد .  یفشرده م



خواستم از کنارش  دیک ه؟  با ترد ینگاه م یطور  نیا چرا

 ه  سرد گفت:  رد بشم ک

 اشکان  همون پسره است؟    -

چشم نگاِه  ینگاهش کردم... از گوشه  یزد، با نگران خشکم

 بهم انداخت و ادامه داد:   یخیسرد و 

زد؟ ارزشش  یلیکه  مادرش  بهت  س یهمون پسر -

 روداره؟  

از  لمیدانشگاه مثل ف یحرفش اتفاق اون روز جلو  نیا با

که  مادِر اشکان  بهم  یچشم هام رد شد... همون روز یجلو

 زد و کوروش ازم دفاع کرد .  یلیس

 برام افتاد .  گهیاتفاقات د یاز اون روز کل بعد

همه درد   نیصد سال از اون ماجرا گذشته، در مقابل ا انگار

 اومد .  یبه نظر م زیناچ یلیخ دمیکه  کش یو عذاب

د، با نوک انگشت شست اش ز یپوزخند دیرو که  د  سکوتم

 لبش  رو لمس کرد و گفت:   یگوشه 

 جالبه!   -

 گفتم :    اریاخت یباال انداختم و ب ییابرو

 جالبه؟   یچ -

لب  رِ یو ز یخور یم یلیکه  به خاطرش س یپسر -

سخت کنارت  یروزا یاصال تو ،یزن یاسمش  رو صدا م

 نبوده . 



 ام گرفت، با اخم  گفتم :   حرص

 به شما نداره .  یموضوع ربط  نیا -

قدم به عقب رفتم؛ به چشم  کیشد که   کیقدم بهم نزد کی

 گفت:   یهام زل زد و با خشم خاموش

 بهم نداره .  یآره خب... فعال ربط -

   ؟یچ یعنیشدم، فعال؟   جیگ

  ه؟یمن .. منظور تون چ -

 لب زد:   یباال انداخت و با لبخند مرموز یا شونه

 .  یفهم یم -

 بگه از کنارم گذشت .  یزیچ گهیکه  د  نیا بدون

 شورافتاد .  ندهیا  ی... دلم  برادمیفهم یمرد و نم  نیا واقعا

   م؟یبه در کجا بر زدهیس -

که  در حاِل حرف زدن  دیماهان  و توران چرخ   نیب نگاهم

 .  دیکش یسرم سوت م یادیبودن و من ... از تفکراِت ز

بشقاب گذاشت و آروم  به توران  یتوماهان  قاشقش  رو  

 گفت:  

تونم هنوز اطراف  رو خوب  یدونم... من  که  نم ینم -

 کنه .  ینم ی، برام فرق نمیبب

کردم  یگرفته نگاهش  رو سمت من  سر داد، سع توران

 لبخند بزنم . 

  م؟یتو بگو ماه صنم، کجا بر -



 صاف کردم و آروم  گفتم :   یرو با سرفه ا  گلوم

 یمن راض دیدونم وهللا، هر جا که  شما انتخاب کن ینم -

 ام . 

وصدا  دیکش ینبود آه یان که  انگار از جواب من  راض تور

 زد:  

 کوروش پسرم تو بگو .  -

 نشم ...  رهیسرکش ام  رو گرفتم که  بهش خ یچشم ها یجلو

اش  بیفکِر نگاِه عج یحرف هاش بودم، تو رِ یدرگ هنوز

مرد فرار کنم و  نیا هیاز همه چ دیردم باک یبودم...حس م

 دور بشم . 

هم  میباغ بساط جوجه آماده کن نیهم یبه نظر من  تو -

 .  میش یبه در نم زدهیس یشلوغ ریماهان  راحِت هم درگ

 !  ختیهم دلم ر باز

 هم فکِر  ماهان  بود... دلم آروم گرفت!   باز

  رونیبیحال و حوصله  یانگار که  متوجه شد کس توران

 رفتن  رو نداره که  به اجبار قبول کرد . 

برداشتم  زیم   یماهان  باالخره نگاهم  رو از  رو  یصدا با

 و بهش نگاه کردم . 

 صنم .  -

 گفتم :    مهربون

 جانم داداش!   -



با   ؟ید یات ادامه م یبه شغل پرستار التیبعد از تعط -

با ذوق   اریاخت ید،بینفس و اهورا دلم براشون پر کش یادآوری

 گفتم :  

 دم .  یآره معلومه که  ادامه م -

 ی نهیبود وقر ریبه ز لیبه کوروش افتاد، سرش متما نگاهم

 باال داده بود .  دنمید  یچشم هاش  رو  برا

زل زل نگاهم  دیجو یدهنش  رو م یتو یزمان که  لقمه  هم

 کرد، نفسم رفت!   یم

 .  یدون یباشه هر جور که  صالح م -

جواِب ماهان    دمینفهم دم،یزور نگاهم  رو از کوروش دزد به

 دادم .  یرو چ

 خوردن هم نداشتم .   یبرا  ییاشتها گهید

 دست بشقاب  رو به جلو هول دادم و آروم  گفتم :   با

 دست تون درد نکنه توران جون .  -

گذاشت و با تعجب نگاهم کردو  زیم   یآبش  رو  رو وانیل

 گفت:  

 که  .  ینخورد یزیهنوز چ ؟یشد ریس -

 شدم  گفتم :   یبلند م زیزمان که  از پشت م هم

خوام برم نمازمو  یگه م یشدم، االن اذان م ریممنون س -

 بخونم . 



گفتم  و  یتکون داد، نوش جان ینگفت و با لبخند سر یزیچ

 به سمت پله ها حرکت کردم . 

 کردم یسع دم،یکش یدور شدن از جمع نفس راحت با

موضوع که  به خاطر کوروش فرارکردم   نیرو از ا  حواسم

 پرت کنم . 

بود و خواستم در و ببندم که   ریاتاق شدم، سرم به ز وارد

 و مانع از بسته شدن در شد .  ستادیدر ا یال ییپا

 تعجب  با

که گرما  یا یخی یرو باال گرفتم و به اون و چشم ها  سرم

 لهیرگم از چپ به راست تشدم، سرد رهیکرد خ یساطع م

 چشم هاش  رو دنبال کردم و لب زدم:   یها

 شم...شما؟   -

 اوهوم... من  .  -

 گفتم :    جیتر کردم و گ لب

 خونسرد گفت:    د؟یبا من  دار یکار  -

 صدا لب زدم:   یب  ؟ینماز بخون یخوا یم -

 بله .  --

 ایخدا ییچه برسه به اون، وا دمیخودم  رو نشن یصدا خودم

 قلبم!  

تکون  یگه؟  سر ینم یچیخواد من و سکته بده؟  چرا ه یم

 داد و گفت:  



 خب شروع کن .  -

 خورده  گفتم :    کهی

 بله؟!   -

ام  یباز جیبلند و گ یلبش باال رفت، از صدا ی گوشه

 انداختم و آروم  گفتم :   ریسر به ز دم،یخجالت  کش

   ه؟یمنظور  تون... چ  -

هم زمان   ؟یریکه  آرامش بگ یخون ینماز نممگه تو  -

 هیدستش  رو تک کیآوردم،  یکه  با تعجب نگاهم  رو باال م

 ادامه داد:   یزمز مه مانند یدر زد و با صدا یبه لبه 

 ماه صنم .  رمیخوام آرامش بگ یمنم  م -

 بار!   نیصدم  ی...  براختیر دلم

 بار!   نیهزارم  یرفت...  برا نفسم

 ؟   نمیشه نماز خواندنت  رو  بب یم -

  

 من !   یخدا

دستم در حاِل له شدن بود، کف دست هام از  ریدر ز اهرم

 شرم و خجالت  غرق کرده بود . 

تکون بدم و مسخ شده عقب برم،فکر کردم  یتونستم سر فقط

باز گذاشت  مهیقبل... در ون یاما، مثل دفعه  ادیداخل اتاق م

 .  ستادیو کنارش ا



که  از ا بهتش  یکرد مثل کوه یم ینیروم سنگ نگاهش

 گفتن نداشتم .   یبرا  یحرف

اتاق رفتم تاوضو  سینا موزون به سمت سرو یقدم ها با

 .  رمیبگ

 مرد چش شده؟  من ...من  چم شده بود؟    نیا

دادند  یسرم جوالن م یکه  تو یجواب یب یسوال ها یکل با

 یاومدم و سع رونیب سیوضو گرفتم، با خجالت  از سرو

 یکردم اصال به حضور و نگاِه کوروش توجه نکنم اما، بو

 داد .  یاجازه  رو به من نم  نیعطرش ا

  

نماز  رو که  سرم انداختم صداش باعث شد به خودم  چادر

 بلرزم . 

 بچرخ!   -

بستم  یشد، شرط م رهیو اون بهم خ دمیآروم چرخ اریاخت یب

 سرخ شده باشه .  یکه  گونه هام حساب

سجاده ام و  رو به قبله پهن  دم،یو چرخ دمیکش یقیعم نفس

کردم حضور کوروش  رو فراموش کنم اما  یکردم و سع

 شد!   ینم ییشد... وا ینم

 کمکم کن!   ایخدا

 مرِد مرموز!    نیبه من  ... هم به ا هم

 کردم .  تیکم دلم آروم گرفت، قامت بستم و ن کم



 شهیو کم رنگ شد، مثل هم یوش برام عادحضوِر کور گهید

 غرِق نماز شدم... غرق آرامش و لذت!  

نماز خواندن من   دنیواقعا کوروش هم از د ایدوستم آ ینم

 بره؟   یلذت م

  

  

 "" کوروش "" 

  

  

 یجام، فقط م نیدونم چرا ا یشده بودم، نم دنشیمحِو د کامال

 دیچادِرسف ریصورِت قاب گرفته اش ز دنِ یدونستم که  د

 بشه .  یکس بینص دیسرخ شده اش نبا یرنگ... با گونه ها

 بره .  دیباشه... ماه صنم نبا دیاشکان  نبا 

 پا برجاست .  یباز هنوز

 از دستم در رفته .  یشده، باز ادیها ز بیرق تعداد

ده  یم رییرو به نفع خودش تغ  نیصنم داره قوان ماه

 ندارم .  یاما،اعتراض

  رمیگ یخوانه و من  آرامش م ینماز م اون

 دنِ یکردم به دمنوش گل گاو زبانش، عادت کردم به د عادت

 نماز خواندنش.  

 خواست که ... ادامه بدم .  یخوام بدونم چرا، فقط دلم م ینم



 رخ اش شدم ...  میبه ن رهیرفت و بلند شد، خ سجده

 هیصورتش سا   یهاش  رو بسته بود و مژه هاش  رو چشم

 خورد!   یاش آروم تکون م یصورت یانداخته بود، لب ها

 .  دیباشه... نبا دیاشکان  نبا 

  

 ""ماه صنم "" 

  

  

از سجده بلند کردم، چشم هام  رو بستم و تشهدخواندم و  سر

 سالم دادم . 

 لب تکرار کردم:   ری ز

 هللا اکبر... هللا اکبر... هللا اکبر!   -

مشتم  یتو دم،یسجاده برداشتم و بوس   یرو از  رو  هیتسب

 قلبم گذاشتم .    یفشار دادم و  رو

 یهمون حالت بمونم وتکان ینگاهش باعث شد تو ینیسنگ

شد... جلواومد و کنارم  کینخورم اما، حس کردم که  نزد

 زانو زد . 

باز کرد م و سرم  رو آروم به سمتش چرخاندم،نگاهش  چشم

 !  دیدرخش یم

 نیفصل زمستان که  به زم یوع آفتاب توهمون طل هیشب

 !  دیبخش یگرما م



 دوباره گرفتم!   یکه  زد حس کردم جون یحرف با

 قبول باشه!   -

 ته دل لبخند زدم و  گفتم :   از

 قبول حق باشه .  -

 ی... و من  حسمدیچرخ یسجاده و چادرم م  نیب نگاهش

 شده .  ریکردم با خودش و افکارش درگ

  لب زد:  آروم

 بدون مکث  گفتم :    ه؟یچ یعرب اتیآ  نیا یمعن -

 دنبالش؟  با تعجب گفت:   نیچطوره خودتون بر -

   ؟یچ -

راِه درست  رو به کوروش نشان  یخوا یدونم م یم ایخدا

که  اون  رو دوباره به سمت  یخوا یفهمم م یم ،یبد

 .  یکن تیخودت  هدا

که  خدا چقدر تو  رو دوست داره...  یدون یتو نم کوروش

 خوش به حالت شده!   یحساب

داشتم که   یشده بودم، حس یو خوشحال یدر شگفت غرق

 بود!   یوصف نشدن

و با تموم وجود به چشم هاش  دمیکش یقیآرامش نفس عم با

 شدم .  رهیخ

  یبود که  گرد وغبار ها یا نهیا هیکردم، دلش شب یم حس

 شه .  یاز سال ها داره پاکماش بعد  شهیش   یرو



 زد، آروم  گفتم :   یچشم هام شده بود و پلک نم مسخ

که   یاز هر روش ات،یآ  نیا یدنبال معن نیبگرد -

 نترنتیگوگل و ا یآسوِن، از جستجو تو یلی... خدیبلدهست

 .  گهید یها زیگرفته تا قرآن و چ

 رفت، زمزمه کرد:   نییگلوش سخت باال و پا بکیس

 ؟   یگ یچرا خودت  بهم نم -

خوام  یمن م ِن،یریش یلیقرآن خ اتیآ یجستجو در معن -

 .  نیفرصت  رو داشته باش  نیا

 یا گهید یکرد، به جا یسردرگم شد و متفکر اخم نگاهش

 نگفت...  یزیشد و چ رهیخ

بزنه بلند شد، به سمت در  یکه  حرف  نیبعد بدون ا هیثان چند

 د... و من  با لبخندبدرقه اش کرد م . رفت و از اتاق خارج ش

  

  

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

  

  

و  میدوِر هم جمع شده بود ن،یفرورد زدهیس یصبح بهار یتو

 .  میدرخت مجنون پهن کرده بود رِ یباغ، ز یرو تو  ریحص



شدم!  یرنمیس دنیاون قدر خوب بود که  من  از نفس کش هوا

کباب کردِن جوجه   یبرا  شیکوروش مشغول بر پا کردن آت

 ها بود . 

که  نشسته باشه و در حاِل باد زدن ذغال هاباشه   نیا تصورِ 

 یکه  بخوام باچشم ها  نیخود سخِت چه برسه به ا یِ به خود

 .   نمیخودم  بب

 توران دست از نگاه کردن به کوروش برداشتم .  یصدا با

 .  ریعکس از من و کوروش بگ هی ایب زمیماه صنم عز -

اش  رو به دستم داد و سمت کوروش رفت،کنارش  یوشگ

 که  تازه جون گرفته بود نشست .  یشیآت یجلو

 رو دور گردنش انداخت و گفت:    دستش

 نگاه کن .   نیکوروش به دورب -

دستم گرفتم و از صفحه اش به توران  یرو افق  یگوش

شد و  رهیوکوروش نگاه کردم، کوروش با تعجب به توران خ

 گفت:  

  ؟یریاز من  عکس بگ یخوا یوضع م  نیا یمادر تو -

 و گفت:   دیتوران خند

 .  ریماه صنم بگ ه؟یمگه چ -

هر دوشون    یو  رو  نیزدم و با تمرکز لنز دورب یلبخند

 یحالت یو با اخم و چهره ب دیکش یکردم، کوروش پوف میتنظ

 زل زد .  یبه گوش



 رِ یشدم که  ز رهیبه چشم هاش خ یگوش یصفحه  از

 بود .  یا گهید یتر از هر  لحظه   ینوِرآفتاب آب

به  یشتریچهره اش زوم کردم و با دقت ب   یرو  اریاخت یب

 شدم .  رهیچشم هاش خ

 قلبم تند شد...قلبم! ...  ضربان

  

   ؟یماه صنم عکس گرفت -

 گفتم :    عیتوران هول شدم و سر یصدا با

 ال...االن توران جون صبر کن .  -

 یها هیزاو یلرزان، چند تا عکس تو یدست ها با

گرفتم که  شک نداشتم به خاطر لرز ش دستم همه  مختلف

 اش تار افتاده . 

 رو خاموش کردم و  گفتم :    یگوش عیسر

 تموم شد .  -

تکون داد و باد زن  رو از دست کوروش گرفت  یسر توران

در حال سوختن  رو باد زد،اومدم سمِت  یذغال ها یو کم

رو به دستش بدم که کوروش بلند شد و   یتوران برم و گوش

 سمتم اومد . 

 و فقط نگاهش کردم ...   ستادمیا

 نگاه  نگاه!  اون هم   نگاه



  نیب یدونم چه جدال یشد...نم رهیو به چشم هام خ ستادیا جلوم

دست از  میدیرس یهر بار که  به هم م یچشم هامون بود وقت

 داشتن! یسر هم برنم

جلو آورد، نگاهم روازش   یگرفتن گوش  یرو  برا  دستش

 رو به دستش دادم .   یو گوش دمیدزد

 برم که  ...  دمیحرف چرخ یپا و اون پا کردم و بعد، ب  نیا

  

 ماه صنم .  -

... سر بلند کردم وبا ستادیو جلوم ا دیدورم چرخ ستادم،یا

 م . تعجب نگاهش کرد

 باال رفته گفت:   یزد و با ابروها یمرموز لبخند

 !  ؟یچرا فقط از من  عکس گرفت -

 خورده  گفتم :    کهی

   ؟یچ -

تر شد و نگاهش براق تر، آب  قینگفت و لبخندش عم یزیچ

 رو ازدستش گرفتم .   یگوش عید هنم  رو قورت دادم و سر

 گرد شده از شوک و تعجب به پنج تا یچشم ها با

که  گرفته بودم نگاه کردم، تند تند عکس ها رو رد  یعکس

 تر...   عیبد تر و ضا یِ کردم و هر کدوم از قبل یم

عکس ها از صورِت کوروش عکس گرفته  یهمه  یتو

که  به   نیاز توران نبود... با ا یبودم، اصال عکس



خاطرلرزش دستم عکس ها تار افتاده بودن اما همه شون 

 ازکوروش بود ... 

 من  چم شده؟   ایخدا ییوا

 شد سرم  رو بلند کنم ...  یروم نم یشدت خجالت  حت از

 گفت:   یطونیرو از دستم گرفت و با لحن ش  یگوش

 ماه صنم .  یسوالم و جواب نداد -

 انداخته بودم، با هول  گفتم :   ریکه  به ز یهمون سر با

... یزیکردچ تیچشمم  رو اذ دیآم... نور... نور خورش -

 بعدش ...  دمیند

 تر شد و کش دار اسمم  رو صدا زد:   کینزد بهم

 ماه صنم!   -

 ایخدا ییسرم  رو باال گرفتم و نگاهش کردم ... وا اریاخت یب

 !  رمیمیمن  از خجالت  م

 بر من !   ییوا

 !   ییوا

 به چپ و راست تکون داد و شمرده شمرده گفت:   یسر

 .  یستین یخوب ،یاصال، دروغگو -

 به جانب لب زدم:   حق

 من  دروغ نگفتم  .  -

 .  یشد دوم -

 زد .  ینگاهش کردم... چشم هاش برق م درمانده



 توران بلند شد .  یصدا

 .  ریاز من و  ماهان  هم عکس بگ ایماه صنم جان ب -

 حالت نبود .  یصورتش ب گهید د،یبار چشم هاش خند  نیا

روبه  یبرد، گوش یموضوع لذت م  نیاز ا یحساب انگار

 دستم داد و گفت:  

 یگوش  نیشعاع دورب یمن  تو گهیبار د  نیا -

 .  یریباشه از من  عکس نگ ستم،حواستین

به صورت مبهوت  یشد چشمک یزمان که  از کنارم رد م هم

 و سرخ شده از خجالتم زد . 

 بکشم!   غیخواست ج یم دلم

 خدا از دست من !   ییا و

محو بشم، آب بشم  نیزم   یخواست که  از  رو یم دلم

 !  نیزم ریوبرم ز

   یو به سمت  ماهان  و توران رفتم که  رو دمیلب گز محکم

 ذوق زده گفت:   دنمینشسته بودن، توران با د ریحص

 .   نمیرو بده عکس ها  رو  بب  یگوش -

 ِمن من   گفتم :   با

از عکس توران جون آق...آقا کوروش از...  زهیچ -

 حذف شون کرد .  ومدیهاخوشش ن

 و گفت:   دیماهان  خند 

 .  ریخب حاال از من و توران عکس بگ -



 چند تا ازشون عکس گرفتم .  عیگفتم  و سر  یا باشه

کردم که  دور و بِر کوروش  یگذشت و من  سع قهیدق چند

نباشم... هر چند که  اون مشغول کباب کردِن جوجه ها بود، 

 دادن!   یم یخوب یآخ که  چقدر بو

 یازسبد یاریخ اریاخت یرفت، ب یضعف م یاز گرسنگ دلم

 یخواست ساالد درست کنه برداشتمو گاز یکه  توران م

 بهش زدم . 

  

 ماه صنم.  -

 میو به سرفه افتادم، ن دیباال پر کوروش یهام از صدا شونه

بهش انداختم که  با حرکت دست بهم اشاره کرد به  ینگاه

 سمتش برم . 

   یلحظه  نگاهش کردم و بعد با خجالت  از  رو  چند

شدنم چشمم به  کیشدم و به سمتش رفتم، با نزد ربلندیحص

 یبود افتاد،صدا شیآت   یکه   رو یشده ا خیس یجوجه ها

 ام دامن  زد .  یکه  داشت به گرسنگ یِجِلز ِولز

برداشت وسمتم  یخیاندازه، س یب یکه  بهم نگاه  نیا بدون

 گرفت و گفت:  

... چند روزه هردو نیو بِبَر با  ماهان  بخور خیس  نیا -

 .  دینخور ده بود یزیتون درست چ

 !  اِن؟یمرد واقعا کوروش پارس  نیا ایخدا



بود که  ییروز ها نیتر ابیامروز از معدود و کم ای... ای

 کوروش آروم و مهربوِن ؟!  

 شه .  یاالن سرد م گهید رشیبگ -

رو گرفتم، چون از قسمت باال تر   خیس عیشدم و سر هول

 که  داغ بود گرفته بودم دستم سوخت .  خیس

مچ دستم  د،یرو از دستم کش  خیگفتم  که  کوروش س  یآخ

 لباس گرفت و گفت:     یرو از  رو

 !  ؟یشد سوخت یچ -

 دستش پاره شد!   یدلم به خاطر گرما بند

 بار!   نیبارم بود... اول نیاول

 گرما! ...   نیلمس... ا  نیا

 باشه!   دینبا اینه خدا نه

 :  دمیو نال دمیدستم  رو پس کش عیسر

 خو...بم .  -

 دمیخواست بهم بده،چرخ یکه  م یکباب خیتوجه به اون س یب

 مجنون رفتم .  دیبو به سمت درخت 

  

 دوربمونم .  هیبق دیکه  از د ییدادم، جا هیپشت درخت تک به

 یقلبم گذاشتم و به آسمون آب   یرو با نفس نفس  رو  دستم

 شدم .  رهیسرم خ یباال

 .   کنمیفهمم، حس م یکردم... م رییمن  تغ ایخدا



که   یشدم، من یکه ... که  به زور از کناِر نامحرم رد م یمن

مردچه  کیصورِت  یها یبلند یدونستم پست یاصال نم

 !  یِ شکل

 اش نبود .  یزندگ یتو یکه  اصال مرد ی... ماه صنم من

 مرِد مرموز!    نی... حاال کوروش، احاال

کنه، من به  یروز داره من و از خودم دور و دور تر م هر

تاآرامش  نهیخاطر آرامش اون گذاشتم نماز خواندنم  رو بب

کار باعث   نیکه ا یاش برگرده در حال یقلب مانیکنه و ا دایپ

 ... حرام باشه . دیشه نمازم باطل بشه شا یم

 دونم که  چم شده .  یمن و ببخش اما، واقعا نم ایخدا

 آخه با کوروش؟!    ؟یکن یدوباره من و امتحان م یدار

 بهم وقِت ا ستراحت بده .  کمیکشش ندارم...  گهیمن  د ایخدا

 یکِف دستم قرمز شده بودول کمیدست راستم نگاه کنم،  به

 کردم  یحس نم یسوزش

 !  دمیکش یآه ناراحت

 .  رمیاز کوروش فاصله بگ دی... باامیبه خودم ب دیبا

 باشم!   یاش فرار بندهیفر یاز چشم ها دیخوِد گناِه، با کوروش

ام  رو از درخت برداشتم،به  هیو تک دمیکش یقیعم نفس

درد گرفته بوداما  یدرخت کمرم کم یها یآمدگخاطر بر

 ندادم .  تیاهم



 ریحص  یرو  نیو رنگ نینگاه کردن به کوروش، سنگ بدون

 رفتم و کنار  ماهان  نشستم . 

آروم    ؟یکرد یکار م یساعت پشت اون درخت چ کی -

 گفتم :  

 داده بودم .  هیبه درخت تک یچیه -

 لبخند لب زد:   با

حاال همدم ات شده درخت؟   ،یداد یم هیقبال به من  تک -

 با تعجب صداش زدم:  

 داداش!   -

 دیو دستش  رو دور گردنم حلقه کرد، سرم  رو جلوکش دیخند

 زد و گفت:   یام بوسه ا یشونیو به پ

 کردم.   یجاِن داداش؟ شوخ -

 کردم و با اعتراض  گفتم :   یاخم

 ها .  ها نکن یشوخ  نیاز ا گهید -

 چشم ماه صنم خانم .  -

 یم یبا هر بوسه اش انرژ د،یسرم  رو بوس   یرو  دوباره

 شد .  یازم دور م یگرفتم و افکار من ف

 .  شمِ یخوب که   ماهان  دوباره پ چه

  

کنار  ماهان  ُجم نخوردم، توران هم به جمع دونفِر مون  از

 .  میحر ف زد یبا هم از هر در ییو سه تا وستیپ



اون طرف تر کوروش هم  یکه  فراموش کردم کم یورج

 کنه .  یهست که  داره با لذت به خنده هامون نگاه م

 زود بود،نه؟   میخوشبخت شد یخانواده  کیکه  بگم   نیا

 !  ییبایو ز بیعج یچه کلمه  خانواده؟

خانواده داشتم، هر چند که  با وجودکوروش  کی... من   من

 پر از طنش بود . 

 نیوصلت  رو قبول کرده باشم اما، ا  نیبه ز ور ا دیشا

خانواده  کی یشده... گرما یمون جار  نیکه  ب ییگرما

 است!  

که  سال ها آرزو داشتم که  به دستش  یا خانواده

 کنم ... لمسش کنم!   ارم،حسشیب

 داد!   یبهم مزه م بیفکر ها عج  نیا

توران کمک که  برام به وجود اومده بود به  یحاِل خوش با

 .  میکردم که  سفره  رو پهن کن

به به و چه چه شروع به خوردن جوجه کباب  یکل با

 !  میهاکرد

 بود!   یکه  دست پخِت کوروش عال الحق

 یهنر ها هم داشته باشه،نم  نیکردم که  از ا یرو نم  فکرش

دستپختِش ازش   یکه   برا دمیکش یخجالت  م یدونم چرا حت

 تشکر کنم.  



با خو دم کناِر درخت  شیساعت پ کی یقول و قرار ها ادِ ی

 هم بهش نندازم .  ینگاه یدادم حت حیافتادم و ترج

که  کنارم نشسته بود، آروم با آرنج به پهلوم زدو  توران

 گفت:  

 یسر  ؟یکباب  رو دوست ندار زم،یعز یفکر یتو -

 تکون دادم و  گفتم :  

 تها ندارم . اش ادیز یهم خوشمزه شده ول یلینه خ -

 زد و گفت:   یآروم لبخند

شه،از  یپس تا آخرش بخور وگرنه کوروش ناراحت م -

 .  ادی یکه  بمونه خوشش نم ییاصراف و غذا

بار از حرِف توران، نه که   نی... ادمیخجالت  کش دوباره

 حرفش مشکل داشته باشه ها . 

 بود!   یطور کی لحنش

 ؟!  آخه چرا طنت،یبا ش یدار... کم یمعن

غذام   یفکر چیکردم بدون ه یو سع دمیکش یکالفه ا پوف

 بودند!   دهیبر الیرو تموم کنم... انگار ناف من و با فکر و خ

سفره  رو جمع  میکه  جوجه کباب  رو خورد  نیاز ا بعد

 دستم گرفتم .  یکردم و ظرف ها  رو تو

 گفت:   فیکث یظرف ها دنیبا د توران

 .  نیبش ایبذار ب لیوسا ی هیبق شیاونا  رو پ -



ظرف ها   یبرم آشپز خونه  زود ینه توران جون م -

 .  گهید امی یشورم و م یروم

 توران،  ماهان  جواب داد:   یجا به

 .  اریمنم  ب یزحمت دارو ها یصنم جان پس ب -

 چشم داداش!   -

 و به سمت  خونه  حرکت دمیکفش هام  رو پوش عیسر

در وباز  یموندم چطور دمیدر رسکه  به پشت  نیهم کردم،

 کنم . 

 بدم اما نشد.   نییکردم با آرنج دستم، اهرِم در و پا یسع

خم بشم و ظرف ها رو   دیبه فکرم رس دم،یکش یکالفه ا پوف

  یرو  یبذارم و بعد در و باز کنم که  دست نیزم   یرو

 اهرام در نشست و در و باز کرد . 

 به صاحب دست نگاه کردم... دوباره کوروش بود .  عیسر

 زور نگاهم  رو ازش  گرفتم، هول شده بودم!   به

اطاعت کردمو  عیفقط دستور داد که  فرار کنم... سر مغزم

 یدر گذاشت،بازو  نیخواستم داخل برم که  دستش  رو ب

 دستش مقابل چشم هام قرار گرفت . 

 کرد و لب زد:  پلک زدم که  از فرصت استفاده  جیگ

لبم  رو با زبونم تر  ؟یدوست دار یموش و گربه باز -

 کردم و  گفتم :  

 کنار .  دیآخه؟ بر یچ یعنی...  عی -



 گفت:   یجد

 ...ستمیماه صنم اما من  گربه ن یتو موش باش دیشا -

 .  ادینکن که  خوشم نم فرار

 نگاهش کردم!    شوکه

...  ه؟یپس چ ستین خواند؟  اگر گربه یذهن من و م داشت

 ادِ یرنگش که  من و یآب یشدم...چشم ها رهیبه چشم هاش خ

 انداخت .  یگرگ م کی یچشم ها

 گرگ بود   کیاون  آره

  

 .   کنمیمن  فرار نم -

 کرد ...  اخم

 هم خودت  هم نگاهت .  ،یکن یفرار م -

 کردم جسارت داشته باشم و بگم:   یسع

از شما فرار کنم؟ مگه قبال به  دیآخه من  چرا با -

 بودم که  حاال بخوام فرار کنم؟   کیشمانزد

 البته فعال .  ،یستین کینزد -

   ؟یچ یعنیهم گفت... گفت "فعال"،  باز

 رونم غوغا شد، درمانده نگاهش کردم که  ادامه داد:   د

من  آرومم ماه صنم، پس  بهتره دوباره من و به تالطم  -

آدم  کنمیم یسع زم،یر یرو به هم م  یهمه چکه  باز  یننداز

 ینماز خواندنت آروم م دنیدونم چرا اما فقط د یباشم ... نم



دونم دلم   یزنه به سرم . نم ینکن که  م یمحل یکنه، بهم ب

 ... کوروش!  ایخودم بسوزه   یبرا

فهمم حرفش  یشم... به خدا که  نم یحرف هاش نم ی متوجه

 !  هیچ

 من  ...  -

من و  گهید دیهام از هم فاصله گرفت تا بگم که  نبا لب

 کشیدنزدیوگرنه نمازم باطله... نبا نهیدرحال نماز خواندن بب

 باشم چون نامحرِم.  

 بهش نگاه کنم چون ...   دینبا

 .  دمیکش یهام  رو خوردم، لب بستم و نفس سخت حرف

 ینظر داشت و منتظر  نگاهمم رِ یدقت حرکت هام  رو ز با

 کرد . 

 رفت ...  لیتحل صدام

 ... لطفا!  د؟یشه دست تون  رو بردار یم -

 سرد نبود!   گهیرنِگ غروب داشت، د نگاهش

 گرفت!   یرنگ م داشت

 .  دمیانداختم و نگاه ازش  دزد نییرفت... سر پا نفسم

که دستش  رو انداخت، به سمت آشپز خونه   نیهم

 پروازکردم . 



به  جانیتازه اون جا بود که ه ستادمیوسط آشپز خونه  ا یوقت

و هر  لحظه امکان داشت  دیلرز یسراغم اومد، دست هام م

 .  فتهیبشقاب ها از دستم ب

  نیکوروش ا یمغزم به کار افتاده بود، حرف ها یها موتور

 ! ره؟یگ یداد که  از من ... از من  آرامش م یرو م  یمعن

 نکیس یبشقاب ها  رو تو عیشد، سر شتریدست هام ب لرزش

 گذاشتم . 

 نه امکان نداره!   نه

 هست یا ینیشبیقابِل پ رِ یو غ بیمرد عج کوروش

اندازم حتما به  یپدرش م ادِ یدونم که  من  اون  رو  یم

 اون حرف ها  رو بهم زد .  نیخاطر هم

به  زدهیازس یچیکرده بود که  ه رمیاون قدر امروز درگ اوف

قول و قرار هام تمرکز کنم    یرو  دیابودم، ب دهیدر نفهم

 دستم روخوانده بود .  ییجورا کیهرچند که  کوروش 

  

آه و اوف شستم، زهرا امروز  رو  یها  رو با کل ظرف

دخترش پس من تنها  شیگرفته بود و رفته بود پ یمرخص

 بودم . 

شده ام  رو طبق عادت  سیخ یاز شستن ظر فها دست ها بعد

 م .  با لباسم خشک کرد



ماهان  روبراش    یاومد دارو ها ادمیاون موقع بود که   تازه

... دمیکوب نیام با حرص پا به زم یببرم، از فراموش کار

 شده بودم آخه؟!  یطور نیچرا ا

 رفتم و زیام، به سمت م یزنگ گوش یصدا دنیشن با

معرفت  لدای شهیام  رو برداشتم ... باز هم مثل هم یگوش

 خرج کرده بود و بهم زنگ زده بود . 

 .  لدایجانم  -

 ازم گله کرد .  شهیهم مثل

ات  یاز شارژ گوش ادیجانم و درد! واقعا زورت م -

 .  شعوریبدر مبارکت باشه ب زدهیدختر؟ س یاستفاده کن

 و  گفتم :   دمیتعجب خند با

 محبت!   یمرس -

 یو ب دمیکش یآه  ؟یگلم! چه خبر خوب  کنمیخواهش م -

 لب زدم:   اریاخت

حرف  یدلم برات تنگ شده... کل نمت،یخوام  بب یم لدای -

 دلم مونده .  یتو

 .  یخوا یم گانیرا یپس بگو مشاوره  -

 اعتراض صداش زدم:   با

 .  لدای -

 و گفت:   دیخند



تموم بشه  دیع التیمنم  دلم برات تنگ شده صنم ... تعط -

 .  گهید مینیب یرو م  گهیدانشگاه هم د

اشکان  افتادم، چقدر اونروز ها   ادِ یدانشگاه که  اومد  اسم

 دور بود!  

 با تعجب گفت:   لدایکه   دمیکش یآه

 گفتم :    یصنم؟  با درماندگ یکش یچرا آه م -

 هی کنمیشدم... حس م یطور هی لدا،یدونم چم شده  ینم -

 در من  عوض شده .  یزیچ

   ؟یاسهال دار -

 با تشر  گفتم :   دم،یکش یآروم نیام گرد شد و هه چشم

 !  یادب یب یلیخ -

 و گفت:   دیخند

 یحس نیهمچ زهیر یخب من  هر وقت معده ام به هم م -

 .  یشد یطور  نیتو هم ا دیده  گفتم  شا یبهم دست م

 .  گهینکن د یشوخ -

کرد تا گلوش صاف  یخنده اش  رو گرفت، سرفه ا یجلو

 بشه، آروم تر گفت:  

 هیچند هفته   نیکردم ا ی... من  حس میدور از شوخ -

 اما، یگفت یاومده که  بهم نم شیبرات پ یمشکالت



 یچون م ،یو باهام درد و دل کن یمن و قابل بدون دوارمیام

که   یکن یدلت تلنبار م ینا گفته تو یدونم اون قدر حرف ها

 مونه .  ینم یباق تا خفه شدنت یزیچ

 یافتادم که وقت یاون روز ادِ یام چنگ زدم،  قهیغم به  با

 و نفسم بنداومد .  دمیو زهرا  رو شن یگل یحرف ها

 سرم اومد بود!   ییبالها چه

 !  یکه  هست ی... مرسلدایباشه  -

 آروم  گفتم :    ؟یندار ی!... کارزمیفدات عز -

 نه... خداحافظ!   -

 .  یفعال با -

  لدای یدستم فشردم و حرف ها یرو قطع کردم و تو  یگوش

ماهان   رو  یدا رو ها کیسرم مرور کردم، پالست یرو تو

 برداشتم و از آشپز خونه خارج شدم   خچالیاز داخل 

من  بود، هر چند   یاسترس آور  برا یخوب و کم روزِ 

 شد!   زیخاطره انگ یماهان  و توران حساب   یبرا

 خوشحال بودم!   یلیخ بابت  نیا از

کناِر هم نشسته بودن و ازهر  یکه  شب شده بود ول  نیا با

 دادم تنها شون بذارم .  حیزدن، منم  ترج یحرف م یدر

 مبل بلند شدم و  گفتم :     یرو  از

 رم اتاقم .  یم گهیبا اجازه تون من  د -

 برام تکون داد و گفت:   یماهان  سر 



 .  زمیباشه عز -

 بهم نگاه کرد ...  توران

 ماه صنم جان!   ریشبِت بخ -

 رفتم  گفتم :   یزمان که  به سمت پله ها م هم

 شب تون خوش!   -

بودکه  اذان  یا قهیپله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم، ده دق از

اتاقم شدم و وضو گرفتم،  سیوارد سرو عیگفته بود و سر

 یبلند نیاِر در هکوروش کن دنیبا د  رونیکه  اومدم ب نیهم

 .  دمیکش

 چشم هام  رو بستم .  دهیو ترس دیهام باال پر شونه

 صبر بهم بده!   ا،یخدا

 مونه!   یقلبم!... استغفرهللا مثل جن م ییوا

 شم... شما... شما ...  -

 ماه صنم .  ایگرفته بودم، به خودت  ب لکنت

 یخونسرد شونه ا  د؟یکن یکار م یجا چ نی... ا نیشما ا -

 باال انداخت گفت:  

 منه .  یاز  خونه   یجا هم جزئ  نیا -

 و  گفتم :   دمیکش یقیحرص نفس عم با

 نیکه  االن... االن ا ستیدرست ن یقبول دارم ول -

 منه.   یِ خصوص میاتا ق حر  نیا د،یجاباش



کدوم ازحرف هام  چیداد، انگار ه هیزد و به در تک یپوزخند

 براش  مهم نبود . 

 ندارم .  یات کار یخصوص میمن  به حر ؟یخصوص -

 زدم:   لب

 پس ...  -

ام جا افتاده بود، قلبم  یاز حرف نگاهم کرد، تازه دو هزار پر

 تند زد!  

 شد ...  ینه نم گهیبار د  نیا

 و آروم  گفتم :   دمیازش  دزد نگاه

 ؟  محکم گفت:   رونیب دیشه از اتاق بر ی...میم -

 نه!   -

 از در برداشت و آروم گفت:   هیتککردم،  نگاهش

 ... دوباره .  نمیخوام  بب ینماز بخون، م -

گفت و  یجمله م کیکردم، اون  یهم احساس درماندگ باز

 شدم!  یجمله دگرگون م کیمن  هزاران بار با همون 

دو بار هم اشکال داشت،  یکیآقا کوروش، همون  شهینم -

 شه .  ینمازم باطل م

 :  دیکرد، غر اخم

 چرا؟   -

 و ...  دیچون نامحرم هست -

 .  ستیمهم ن -



 شدم، ادامه داد:    شوکه

 یزیچ هیباالخره بعد از سال ها  ست،یمن  مهم ن  یبرا  -

پدرم باشه، بتونم ازش   یتجل ی نهیمن  ا  یشده که   برا دایپ

 تونه گناه باشه .  یآرامش نم  نی... ارمیآرامش بگ

 بار رفت... دلم رفت!   نیهزارم  یبرا  نفسم

 هام  رو بستم تا احساساتم  رو کنترل کنم .  چشم

 یسرم تکرار شد و من  سع یده ها هزار بار تو حرفش

 کردم خفه اش کنم . 

 اومد   یهم خفه به نظر م صدام

 خونم .  یمن  نماز نم نی... تا شما نرستین یخوب حیتوج -

  نیکه  درا یپلک نزن، اون برق ینگاهم کرد و حت نیسنگ

مثل شمع خاموش شد، من   دمید یچشم هاش م یچند روز تو

 ... خاموشش کردم! 

که  از رفتنش   نیاز اتاق خارج شد، با ا امیبه خودم ب تا

 سوخت!   یدونستم چرا ته دلم م یبودم اما نم یراض

   یدستم رو رو ستادم،یبه سمت در حرکت کردم و ا اریاخت یب

 در گذاشتم . 

که    یا یانداختم چشمم به اون ش نییسرم  رو پا یحتنارا با

دلم  دنشیبود افتاد، خم شدم و برداشتمش... باد نیزم   یرو

 شدم .  مونیبه درد اومد و از حرف هام پش



 یبود، با بغض به کف دستم نگاه کردم که کم یسوختگ پماد

 تاول زده . 

  

ها  خواست زمان به عقب برگرده تا من  اون حرف  یم دلم

 ... کاِر درست روانجام دادم . دیزدم، شا یرو به کوروش نم

 کرده بودم!   ریدرست و غلط گ  نیب

گوناگون، اون شب بعد  یها الیمن  شده بود فکر و خ تمومِ 

نمازم  رو خواندم به تخت پناه  یناراحت یکه  با کل  نیاز ا

 !  ومدیکه  ن ومدیآوردم اما، خواب به چشم هام ن

 یا یسخت و نا حل شدن یمن  مثل مسئله   یبرا  کوروش

کردم خوابم  ینم دایرو پ  حیشده بود که  من  تا پاسخ صح

 برد!   ینم

 خواستم درکش کنم، بفهمم ِچش شده، کمکش کنم.   یم

ً یحق اما خونه    نیا یحال که  تو نیتونستم، اون در ع ینم قتا

روش... هم دوره،کو یلیخ گهیاز طرِف د  کهیبه من  نزد

هم داشته  ییها یخوب یکرده ول تمیبارها دلم  رو شکسته و اذ

 . 

دارم که  خدا راِه درست رو  دیها ام یهمون خوب دیبه ام  من

 بهش نشون بده .... 

  

 از اون شب کوروش دور بود، دور تر شد .  بعد



گرفت،  یم دهیبود، سرد تر شد... اصال کامل من و ناد سرد

رو اون روِز  یزیچ نیبودم چون واقعا همچ یم یراض دیبا

 بدر از خدا خواسته بودم اما، دلم گرفت!   زدهیس

همه   نیخوام، از ا یم یسوال بود که  خودم چ یجا برام

 متضاد در عجب مونده بودم!   یحس ها

دوروز  یکیو بفهمم دور و برم چه خبره  امیبه خودم ب تا

 گذشت، امروز صبح دانشگاه داشتم . 

خواستم  یم یحرف بزنم، تا حد لدایداشتم که  با  ازین

 کنم .  فیموضوع خودم و کوروش  رو براش  تعر

دانشگاه شدم کوروش نبود، توران گفت که   یکه  راه صبح

 رفته ...    رونیصبح زود از  خونه  ب

حرف هاش افتادم که  گفته بود آرامشش برگشته حاال حس  ادِ ی

 گرفتم . کردم آرامش  رو ازش   یم

 یکرد، دلم  برا رییدانشگاه که  شدم حس و حالم تغ واردِ 

 زد!   یپر پر م لدای دنید

 از خواهر برام نبود!   کم

رو  یرو پشِت سر گذاشته بودم، حِس کس  یسخت یروزها

 کیشده و منتظر  داریب یا یداشتم که  از کابوس طوالن

 بره .   نیآغوِش تا ترس هاش از ب

امان  لدای دم،یچرخ عیشونه ام نشست سر   یکه   رو یدست با

 بغلم کرد و گفت:   یخفه ا غیبهم نداد و با ج



  نیچادرت نبود من  ا  نیصنم! المصب اگر ا ییوا -

چقدر دلم برات تنگ  یکردم... اگه بدون ینم داتیپ عیقدرسر

 شده . 

 بغلش کردم:   محکم

 !  زمیمنم  عز -

 نگاهم کرد ...  بغلم جدا شد و با دقت از

قدر الغر شده؟  لبخند   نیصورتت چرا ا ؟یگرفت میرژ 

بودم اما،تمام اون  لدایبه  رهیلب هام نشست، خ   یرو  یتلخ

 هیو گر غیج یصحنه ها از مقابل چشم هام رد شد... صدا

لحظه  انگارفراموش کردم   کیگوش هام اکو شد،  یهام تو

 که  کجام!  

ل صورتم به خودم ا ومدم، نفس حبس مقاب لدایتکون دسِت  با

 شده ام  رو رها کردم و تند چند بار پلک زدم . 

 نگران زمزمه کرد:   لدای

 !  ؟یشد ماه صنم؟ خوب یچ -

لب  یگرفته ا  یشونه اش گذاشتم و با صدا   یو  رو دستم

 زدم:  

 ... االن خوبم!  لدایخوبم  -

 شده، مگه نه؟!  یزیچ هی -

 و  گفتم :   دمیکش یآه

 .  یِ داستانش طوالن -



 تر شد و گفت:   کیبهم نزد د،یکش ینیه

   شده؟یافتاده، نگران شدم ماه صنم... چ یاتفاق هیپس  -

 گم .  یداخل، همون جا  بهت  م میبهتره بر  -

حرف، دستش  رو دور بازوم حلقه کرد  یتکون داد و ب یسر

 .  میو با هم به سمت کالس حرکت کرد

کردم تاخالصه وار  یم فیذهنم رد یراه کلمات  رو تو  نیب

بگم، درکمال تعجب  لدایخواستم  رو به  یاون چه که  م

حرف هام در مورد کوروش بود،چشم هام  رو بستم و  شتریب

 تا بتونم تمرکزکنم .  دمیکش یقینفس عم

 باشه!   یطور  نیا دیافتادم... نبا یم ادشی ادیروز ها ز  نیا

 یم،تویکرد یبچه ها احوال پرس هیو با بق میکالس شد وارد

 همهمه بود .  یلیکالس خ

 الیدور از همه و باخ میمن و آخِر کالس کشاند تا بتون لدای

 لدایو به  وارنشستمیکنج د یصندل نیآخر م،یراحت حرف بزن

 ریام نشست . دستش  رو ز یکنار ینگاه کردم که  صندل

 رهیبهم خ جانیگردشده از ه چونه اش گذاشت و با چشم هاش

 خم شد و تندگفت:   زیم   یشد،  رو

 شده .  یخب بگو چ -

 و  گفتم :   دمیخند اریاخت یب

 گم برات حاال، فرار نکردم که  .  یم -

 هوا تکون داد و گفت:   یرو تو  دستش



با اون حال  یدهنم وقت ینگو صنم، قلبم اومد تو هیحاش -

 .  دمتید

 ام رنگ باخت و  گفتم :   خنده

 تحت فشار بودم .  یلیدونم از کجا شروع کنم، خ ینم -

  رلبیحرفم ماند، ز ینگران تر شد و منتظر  ادامه  نگاهش

 گفتم :  

 راستش کوروش ...  -

 گفت:   یکفر لدای د،یباز شدِن در کالس همهمه ها خواب با

 استاد اومد... االن چه وقِت اومدن بود؟!   یوا -

"" یسر دادن و جمله  یاز خوشحال یبچه ها خنده ا شتریب

 "" همه جا  رو پر کرد . دیاستاد شما برگشت ییوا

 .   نمیهاشون بلند شدن که من  نتونستم استاد  رو  بب یلیخ

 کنجکاو بلند شد و گفت:   لدای

 چه خبر شد؟ استاد کو اصال؟   -

 ند شد  هم بل لدایباال انداختم که   یسکوت شونه ا با

خشکش زده بود، چون جلوم  ستادهیا لدای د،یها خواب همهمه

 ی غهیاما... اما با اون صدا ت  نمیبود نتونستم استاد  رو  بب

 و نفسم قطع شد .  دیکش ریکمرم ت

 یسال خوب دوارمیتون خوشحالم ام دنیمنم  از د -

 .  دیروشروع کرده باش

 بلند شد که   گفت:   یلیاز دانشجو ها، اسما جل یکی یصدا



 ِرمونیواقعاغافلگ دیبرگشت ییهوی د،یرفت ییهویاستاد  -

 ! نینر گهی... لطفا ددیکرد

 لدای یبه پشِت مانتو عیکردن، سر دیینفر حرفش  رو تا چند

 عید،سریشونه هاش باال پر اد،یچنگ زدم تا به خودش ب

 اش اومد و نشست .  یو سمت صندل دیچرخ

 نیانداختم و با آهسته تر نییجا داشت پا  که ییرو تا جا  سرم

 :  دمیلحن ممکن نال

 خودِش؟   لدای یی... والدای -

 گفت:   عیمعلوم بود هم شوکه  است هم خوشحاِل که  سر لدای

 آره ماه صنم... خوِد خودِش.   -

 نیاِدآخریاومد،  یباال م یگلوم گلوله شد و به سخت یتو نفسم

خواست از شرم و  یکه  بهش زدم افتادم دلم م ییحرف ها

 خجالت  آب بشم . 

 زده شد:   جانیه لدای یصدا

 یکنه، شرط م یصنم داره کِل کالس  رو نگاه م ییوا -

 گرده .  یبندم داره دنبالت و م

 .  نهی... فقط نبنهیکردم که  من و نب یخدا م خدا

 خبر از حالم ادامه داد:   یب لدای

 گهید کمی ؟یکالس تو هست ینها دختر چادرت یدقت کرد -

 .  نهیتونه تو  رو بب یم ادیجلو تر ب

 جلو تر؟!   ادیقلبم تند شد... ب ضربان



قدم هاش  رو بشنوم اما،تنها  یمن  گوش شد که  صدا تمام

 ضربان قلبم بود!   یصدا دیرس یکه  به گوش ام م یزیچ

من  اومده بود رفت و حاالدوباره  یکه  جا یخب استاد -

که سِر کالس من   ییو قانون ها سیتدر یمن  برگشتم، نحوه 

 "...  ی... " ماه گهید یبود هنوز هم پا برجاست نکته 

 یخواستم قبول کنم که  دلم  برا یخواستم بشنوم، نم ینم

 صدا زد ن هاش تنگ شده!   یماه

قلبش  رو  یوقت ایداره؟   یهنوز بهم حس یعنیکردم!... بغض

 ابیحضور غ یده؟  برگه  ینم تیبهم اهم گهیشکستم د

   ینگاه کردم که  برگه  رو  رو لدایجلوم قرار گرفت، به 

 کرد .  یام گذاشته بود و نگران نگاهم م یصندل

 یرضائ یرنگم نوشتم " ماه یو با خودکار مشک دمیکش یآه

 فر " 

 ...یماهاسم ماه صنم نوشتم  یدونم چرا به جا ینم

 نوشتم؟   یم دینبا

 لدایماه صنم که  سمیرو خط بزنم و بنو  یاسِم ماه خواستم

 و آهسته گفت:   دیدستم کش ریبرگه  رو از ز

استادمنتظره  ؟یکرد یسند ازدواج امضا م یمگه داشت -

 برگه است . 

نگفتم ، از شد ت استرس  یزیتکون دادم و چ یربط سر یب

  نیمشتم فشردم... اون قدر ا یخودکار و تو



و تکرار کردم که  کف دستم عرق کرده بود و قرمزشده  کار

 بود . 

 ندادم .  تیسوزش داشت اما، اهم یدستم کم یسوختگ یجا

  

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

 !  ؟یماه صنم کالس تموم شده... خوب 

 گذِر زمان نشده بودم .  یتکون دادم، اصال متوجه  یسر تند

باخودم  یکه  کالس شروع شده بود حساب یدو ساعت لِ ک

 نه؟!   ایباهاش حرف بزنم  ایکلنجار رفتم که  آ

 داره؟  دهیبگم؟  اصال فا یبزنم که  چ حرف

 .  گهید ایماه صنم ب - 

 نگاه کردم و لب زدم:   لدایبه  گرفته

 .  امی یتو برو سلف... من  م -

 یتکون داد، با تشکرلبخند یدقت نگاهم کرد و بعد سر با

 ام بلند شدم .  یصندل   یزدم و از  رو

رفت و من ... باالخره نگاهم سمِت  اشکان  سرخورد، با  لدای

 تنم مور مور شد و ضربان قلبم دوباره باال رفت .  دنشید

 کرده!   رییتغ چقدر

  یمرتب شیبلند شده بود و ته ر یرنگش کم یمشک یموها

 صورتش جا خوش کرده بود!     یرو



به  یورسم کیش یحساب یاون کت و شلوار خاکستر یتو

باره با  کیکه داشتم  یتمام اعتماد به نفس د،یرس ینظر م

 رفت .    نیاز ب دنشید

 افتاده به سمت در یرو برداشتم و با شونه ها   فمیک

بود  زشیم   یرو  لِ یکردم، در حال جمع کردِن وسا حرکت

 .  میکالس بود یا دو نفر توو فقط م

 انداختم و از کنارش  رو شدم ...  نییپا شتریرو ب  سرم

فرار کردن مهارت نداره پس همون  بهتر  یکه  تو یکس -

 بشه .  میکه  قا

 یسامسونت اش  رو تو فیک دم،یو متعجب چرخ ستادمیا

 کرد .  یدستش گرفته بود و خاموش نگاهم م

شده بود، همون استادسرسخت  لینگاهش مثل همون اوا رنگِ 

 داد .  یباج نم یکه  به کس یا یو جد

 شد؟!   یاون همه گرما و درخشش چ پس

 ماه صنم!   اوف

هنوز هم با عشق  یو انتظار دار یرو شکست  غرورش

 نگاهت کنه؟  دلم گرفت!  

بزنه، اون هم  یشد که  باعث شد پوزخند یطوالن سکوتم

 رد . نگفت و به سمت در حرکت ک یزیچ

 ینگران شدم وب دیلنگ یم یراستش که  کم یپا دنید با

 لب زدم:   اریاخت



 پات  اشکان  ...  -

حرفم  رو قطع کردم و زبونم  رو از داخل گازگرفتم،  عیسر

 چشم نگاهم کرد .  یو از گوشه  ستادیا

بهم دست داد،  یحرف بارم کرد، حس بد ینگاهش کل با

 ال سرش آوردم . ب یبودم که  کل یانگار من  آدم

 گفت:   یخش دار یاش من قبض شد و با صدا فَک

   ؟یبدون یکنجکاو -

انداختم و  نییچشم هاش  رو نداشتم، سرم  رو پا دنید طاقت

 نگفتم  .  یزیچ

 و لب زد:   دیکش یآه

 .  رید یلی... خرهید یول -

رفت،  رونیمحکم از کالس ب یصبر نکرد و با قدمها گهید

بود  رکردهیکه  ذهنم  رو درگ یمختلف یمن  ماندم و سوال ها

 . 

  

راهرو  یتو لدایرفتم،   رونیاز کالس ب یچطور دمینفهم

 منتظرم مونده بود ... 

 نگران گفت:   دنمید با

 شده صنم؟   یچ -

 بهش انداختم و لب زدم:   یبغض نگاه با

 نمونده .  یاز  اشکان  باق یزی... چلداینابودش کردم  -



و به زوربغض ام  رو  دمیکش ینگاهم کرد، نفس لرزان  شوکه

 قورت دادم و  گفتم :  

 کار کنم؟  یچ -

 رو پشت کمرم گذاشت و آروم گفت:    دستش

 ادیم،زیزن یبعد حرف م میبخور یزیچ هیسلف  میبر ایب -

خراب هست  یکاف ینکن حالت به اندازه  ریفکرت  رو درگ

 . 

تکون دادم و باهاش همراه شدم،طرز  یبود، سر لدایبا  حق

 رفت .  ینگاِه  اشکان  از مقابل چشم هام کنار نم

 از سرما... پر از حزن و سرزنش!   پر

 کنه .  یمیشده و اما به اجبار زندگ ریس ایکه  از دن یکس مثل

 به درد اومد!   دلم

  

 گفت:   لداینشستم که   زیم پشت

 لب زدم:   حوصله یب  ؟یخور یم یچ -

 شم .  یآب بهم بده، دارم خفه م وانیل هیفعال  -

و  لدارفتهیکه   یکردم تا موقع یتکون داد و رفت، سع یسر

 گرده به افکارم سر و سامان بدم .  یبرم

از دانشگاه استعفاداده بود  ه،یاشکان  رفته بود، رفته بود ترک 

دوباره برگشته؟  برگشته تا من و مجازات  یحاال... چطور

 کنه؟  



آخرش هزاران  ینگاه و حرف هاش افتادم، جمله  ادِ ی دوباره

 سرم اکو شد .  یبار تو

 "  رهید یلی...خرهید ی" ول

ام  رو به  یشونیگذاشتم، پ زیم   یدست راستم و  رو آرنج

 ...  دمیکش یدادم و پوف هیکف دسته ام تک

آب  رو جلوم گذاشت  وانینشست، ل زیم برگشت و پشت لدای

 و گفت:  

 .  ادیحالت جا ب کمیبخور تا  ختم،یتوش قند هم ر -

 شده لب زدم:   مسخ

 خوبم .  -

 گفت:   یشاک

شده وچشم ها  دیگچ سف نِ یرنگت ع ،یمعلومه چقدر خوب -

برات افتاده که   یماِه گذشته چه اتفاق کی  نیت قرمز... مگه ا

   ه؟یموضوع  اشکان چ ؟یدش فیقدر ضع  نیا

آب  یتا حالم   بهتر بشه، سرد دمیجرعه از آب نوش چند

 درونم کاسته بشه .  یباعث شد از گرما

دستم    ینفسم باال اومد، سرم  رو از  رو واشی واشی

بودم گفتم  زیبه م رهیبرداشتم و صاف نشستم، هم زمان که  خ

  : 

بود بهش گفتم  هیکه ... که   اشکان  ترک شیچند هفته پ -

 رابطه تمومه .   نیخوامش و ا ی...  گفتم  که  نم



 نگاه کردم:   لدای یگرد شده  یچشم ها به

 من ... لدا،یداد  یرو م  یمعن نیکه  زدم هم ییحرف ها -

حالم بدبود،  یاون حرف ها  رو زدم از لحاظ روح یوقت  من

 کار کردم... یچ دمیکرد و نفهم یمغزم کار نم

 که  غرور  اشکان   رو خورد کردم .  دمیهمف بعدها

 لب زد:   مات

که  حالت از لحاظ  یداشت یطیمگه... مگه چه شرا -

 بود؟   میوخ یروح

کلمات  رو گم کرده بودم  دم،یو نگاه ازش  دزد دمیگز لب

 دونستم از کجا شروع کنم .  ینم

گرفت  یفکر کردن به اون روز ها جوِن منو ذره ذره م یحت

 کنم .  فیکه  بخوام همه اش روتعر  نیبه حاِل ا یوا گهید

 . 

  یرو  برا  زیخالصه وار همه چ بایو تقر دمیکش یآه

 کردم .  فیلداتعری

 یکوروش و حرف هاش رو، وقت یکار ها یحت

تنم  یکردم موها یزدم حس م یدرمورِدکوروش حرف م

 !  زهیر یشه و دلم م یم خیس

 دونم چم شده!   ینم



کردم  یم هنوز شروع نشده بود اما، من  حسمدومَ  کالس

  یدوباره  دنیخسته شدم که  انگار کوه َکندم... د یطور

 بود!   یمن  شوِک بزرگ  یاشکان   برا

حرف هام تموم شد به خودم جرات دادم و به صورِت  یوقت

 نگاه کردم...   لدای

 بود!   یاش پر از  بهت  و ناباور چهره

 :  دیلب نال رِ یاومد و ز نگاهم به خودش دنید با

همه   نیصنم که  ا شهی... نمیمن ! باورم نم یخدا -

 بالسرت اومده، االن حاِل  ماهان  خوبه؟  

 و گفتم :   دمیاز آب  رو نوش یو جرعه ا دمیکش یقیعم نفس

آره اون خدا  رو شکر خوِب، روز به روز   بهتر هم  -

 شه .  یم

 یکدوم موضوع تمرکز کنم، بالئ   یدونم  رو یمن  نم -

 کوروش با تو... بیعج یرفتار ها ایکه سِر  ماهان  اومد 

 .  یرکردییتغ یلیتو خ  کنمیصنم من ... من  حس م راستش

 جیبا عث شد گ لدایدونستم اما لحِن  یرو م   نیهم ا خودم

 شد و گفت:   رهینگاهش کنم، موشکافانه به صورتم خ

 یو ذکِرت شده بود کوروش... درحالتو تماِم مدت فکر  -

 یپس نم ش،یدیتا االن که د یاز  اشکان  نکرده بود یادیکه  

 .  یبه  اشکان  دار یشه گفت که  تو حس



 یلیشدم و دوباره نشستم، خ زیخ میجام ن یتو اریاخت یب

 دونم چرا ...  یاضطراب داشتم اما نم

 و ناراحت  گفتم :   آروم

دونم! کوروش تماِم معادالت من و به هم  یدونم م یم -

بود که وارِد  یکس نیاشکان ... راستش اون اول  یول ختهیر

من ...  ختمیاون ر یمن  شد، من  احساساتم  رو پا یزندگ

 بشم .  الیخ یتونم ب یمن  از عشقش مطمئن بودم و هستم نم

 گفت:   عیسر

  ؟یماه صنم؟ تو هم اون  رو دوست دار یپس خودت چ -

 کرد:   دیتاک لدایسکوت کردم... 

   ؟یاشکان  رو، دوست دار  -

خلوت   یجا کیصورتم گذاشتم، دلم    یدستم  رو  رو کالفه

سوال فکر کنم،  نیو به ا نمیخواست که  ساعت ها بش یرو م

دونم، من   یشدم... آه نم یم یانگار داشتم وارِد فاِز افسردگ

 شم!   یم وونهیدارم د

 ماه صنم .  -

 بستم و به زور  گفتم :   چشم

 یبودول شتریدونم... راستش قبال احساسم ب یمن ... نم -

 دونم .  ینم جمیاالن...گ

 یدستش کم یدستم گذاشت، از گرما   یدستش  رو  رو لدای

 آرامش گرفتم!  



 هام  رو باز کردم و به لبخند مهربونش نگاه کردم .  چشم

 کردم...  یاشت، احساس احمق بودنمند یدونم حرفم معن یم

  نیا یبرا  ،یداشت یسخت طیتو شرا  کنمی! درک مزمیعز -

به قلبت رجوع  هیکاف یخبردار بش یکه  دار یکه  از احساس

 یقلبت اون رو طلب م یاگر واقعا عاشِق  اشکان  باش ،یکن

 کنه . 

 نفسم رفت!   لدایحرِف  با

 ...! قلبم

ز خاطراتم با  اشکان  ازذهنم ا یلیفکر فرو رفتم، خ یتو

 !  میبا هم داشت یعبور کرد، ما خاطرات خوب

 بود!   رینظ یمرِد ب کیواقعا  اون

اون رو  اقتیبخوام با خودم صادق باشم من ، واقعا ل اگر

 ندارم!  

اشکان افتادم،   ینگاه و حرف ها ادِ یقلبم رجوع کردم...  به

قلبم احساس  یتو یزی... چیبهم دست داد ول یحِس خوب

 نکردم . 

 !  ختیتند نزد، دلم ف رو نر قلبم

 ییجورا کیداشتم، اون  یفقط کنارش احساس خوب  من

 من و ساخت!   یبار ها نیاول

اون  ییجورا کی یبا اون عشق  رو تجربه نکردم ول  من

که  تازه متولد شده  یموقع ها دوستش داشتم، دوست داشتن



  نیردن رابطه مون از بزود هم با به هم خو یلیبود و خ

 رفت . 

 .  لدایحق با تو بود  -

 خب؟   -

 لب زدم:   آروم

 اقتیمرِد مقدِس، من  واقعا ل کیمن    یاشکان   برا  -

 اون  رو ندارم . 

 رو فشرد و گفت:    دستم

 گهیحرف و نزن، تو و  اشکان  حتما قسمت هم د  نیا -

 مهیا خودش نکنه... خد یرو حل م  زیزمان همه چ د،ینبود

 ده .  یم هیاشکان   رو بهش هد  یگمشده  ی

 آرامش لبخند زدم و  گفتم :   با

 کنم .  یدوست دارم ازش  معذرت خواه -

شمابعد  یعجله کن دینبا ،یبه اون فرصت بد دیخب تو با -

 .  نیدیرو د  گهیتازه هم د یطوالن بایمدت تقر کیاز 

 تکون دادم و  گفتم :   یسر

 حق با تواِ .  -

 طونیباال بندازم،ش ییزد که  باعث شد ابرو یمعنا دار لبخند

 گفت:  

 سر اصل مطلب .  میخب... بر -

 تعجب تکرار کردم:   با



درمورد کدوم مطلب حرف  میاصل مطلب؟ پس ما داشت -

 و گفت:   دیخند  م؟یزد یم

 فیجا تکل نیا اِن،یاصِل مطلب جناب کوروش پارس -

از موضوع  ریهان  و  اشکان  معلوم شده غما  یماجرا

 کوروش . 

 خجالت  زمزمه کردم:   با

 ی... من  موضوعیکرد یموضوع  رو جد  نیتو ا -

 باکوروش ندارم . 

 لجاجت گفت:   با

... تو و کوروش دو قطب یهم دار یلیصنم، خ یدار -

 .  دیکن یرو دفع نم  گهیاما هم د دیمتفاوت هست

 گرفت!   شیکردم گونه هام آت حس

 شد:   دهیبر دهیهام بر حرف

تونم که ... که  یمرموِز من  نم یلیخب اون... اون خ -

 اندازم... یپدرش م  ادِ یاون  رو بفهمم من  فقط اون  رو 

 .  نیهم فقط

اش  یصندل یشد، به پشت نهیرو ول کرد و دست به س  دستم

   گفتم :  یشاک د،یزد دوباره خند هیتک

 معنا دار گفت:    ه؟یچ -

 افته .  یم یاتفاقات هیفکر کنم داره  -

 نگران  گفتم :   یو کم جیگ



   ؟یچه اتفاقات -

 باال انداخت و گفت:   یا شونه

... کالس داره شروع یفهم یبگم خودت  م ستین یازین -

   م؟یبر شهیم

 که  بحث  رو عوض کرد،   دمیفهم

درمورد  اشکان   میساعت داشت کیما  شهینم باورم

 .  میزد یوکوروش حرف م

 بود؟   یمنظور ش از اون حرف چ 

پس چرا   ؟یسِر من  مغز گذاشت یتو تو یراست یراست ایخدا

 یا جهینت کیهم بذارم و به    یتونم فکر هام  رو  رو ینم

 برسم؟  

کنم  لداسوالیخواست از  یشده بود، دلم م ریواقعا درگ ذهنم

ته دلم من و از  یزیچ کی یبوده ول یواقعا  منظور ش چ

 .  دیترس یکرد انگار که  از م یکار منع م  نیا

 جهیونت دیطول کش گهیساعت د کیمن   یِ فکر یریدرگ  نیا

 کالفه ام کرده بود!   یکه  حساب یاش شد سر درد

از پا دراز تر، خسته و کالفه بعد از تموم شدن کالس  دست

 هام به  خونه  رفتم . 

  

  



بخوابم تا  یکمیداشتم  ازیشد، ن یسر درد چشم هام باز نم از

 سر دردم خوب بشه . 

خونه   رو باز کردم و وارد شدم، سرم  رو باال گرفتم و   درِ 

 .  ادی یم نییداره از پله ها پا ییکه   ماهان  تنها دمید

 صداش زدم:   دهیباره باز شدن و ترس کیخمارم  یها چشم

 ماهان !    -

چشم هاش کامل  یول نهیتونست   بهتر از قبل بب یم دونم یم

 ترسوند!   یمن و تا حِد مرگ م  نیخوب نشده بود و ا

 تا جلوش رو ستادمیپله ا نیاول   یو  رو دمیدو سمتش

داره  دمیبه خودم اومدم که  د یو کمکش کنم اما، وقت رمیبگ

 خنده .  یم

 نگاهش کردم که  گفت:   متعجب

 حال لب زدم:   یشده ماه صنم؟  ب یچ -

 راستش تو... تو خب ...  -

اماچون من   ستادیاومد و درست مقابلم ا نییپا گهید یپله  کی

  یبودم قدش بلند تر شده بود ومجبور بودم  برا نییپا یپله 

 .  رمیسرم  رو باال تر بگ دنشید

 گفت:   مهربون

 ترس  رو بذار کنار، من  خوب شدم .  نیا  -

و  دینگفتم ، حالم روفهم یزیو خوشحال لب زدم اما چ  شوکه

 گفت:  



  زیشدم همه چ داریمن  درمان شدم ماه صنم، صبح که  ب -

 .  دمیرو خوب و واضح د

من و خوشحال کرد که  درِد سرم  یخبر تا حد  نیا

 روفراموش کردم . 

اش  نهیس یو  ماهان   رو بغلم کردم، سرم به قفسه  دمیخند

 ضرباِن قلبش رو بشنوم!   یتونستم صدا یبود و م هدیچسب

 قلبش گوش دادم و از ته دلم گفتم :   یجون و دل به صدا با

! من  حتما یخدا  رو شکر! خوشحالم که  خوب شد -

 دوست دارم!   یلیخونم  ماهان ... خ یدورکعت نماز شکر م

 و آروم گفت:   دیسرم  رو بوس   یرو 

 منم  دوست دارم!   -

 م،یاومد نییفشارم داد و بعد ولم کرد، با هم از پله ها پا یکمی

 .  ستادمیو مقابلش ا دیدستم  رو کش

که  بعد ازمدت ها  یدقت به چهره ام نگاه کرد، مثل تشنه ا با

 !  دهیبه آب رس

نگاهش کردم  یچشم هام چشم هاش ناراحت شد، سوال دنید با

و  دیراستم کش چشمِ  ریبه ز یکه  با انگشت اشاره اش، دست

 آروم لب زد:  

 چشم هات گود افتاده .  ری!... زیچقدر پژمرده شد -

صورتم برداشتم و پشت دستش    یرو از  رو  دستش

 و  گفتم :   دمیروبوس



که  تو کامل خوب  نهینداره  ماهان ، مهم ا تیا اهم نیا -

 یچشم هام به زود ریدم گوِد ز یمنم   بهت  قول م ،یشد

 خوب بشه . 

 و گفت:   دیکش یآه

 !  یبکش یسخت گهیدوست ند ارم د -

 بغلش کردم و  گفتم :   دلسوزانه

داداش لطفا غصه نخور! نگاه به ظاهرم نکن من حالم  -

 هم خوشحالم!   یلیخوبه و خ

 زد که  دروغ!   یم ادیدر من  فر یحس کی

اشکان  و اون حرِف ها دوباره آب   دنیامروز با د نیهم

 شدم!  

 خسته و پژمرده بود!   روحم

کرد بحث روعوض  یتکون د اد و سع یماهان  کالفه سر 

 کنه و گفت:  

   ؟یناهار خورد -

 بخوابم!   کمیخواد  یآره...دلم م -

 و گفت:   دیسرم  رو بوس   یرو 

 ای یاومد  نمیتا  بب نییمنم  اومدم پا زم،یباشه عز -

 .  ششیرم پ یکنه منم  م ینه،توران هم داره استراحت م

 زدم و  گفتم :   یلبخند

 اتاقم .  یرم تو یباشه داداش، پس من  م -



 تکون داد و دوباره به چشم هام زل زد .  یسکوت سر با

کرد،من   یچشم هام نگاه م ریز یدونم که  داشت به گود یم

تو  یلیشم هام خچ ینبودم پس حتما گود یادیز شیاهل آرا

 کرد .  یرو ناراحت م  انمیچشم بود که  اطراف

تند از پله ها باال رفتمو زود  یو با قدم ها دمیازش  دزد نگاه

 وار د اتاقم شدم . 

سرم در آوردم    یچادرم  رو از  رو یچطور دمینفهم

  یکه  سرم  رو  رو نیولباس هام  رو عوض کردم، هم

 بالشت گذاشتم به خواب رفتم . 

  

  

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

  

  

شدم،خواب  داریام از خواب ب یزنگ گوش یصدا دنِ یشن با

 یکنم ول دایام روپ یتا گوش دمیبالشت کش ریآلود دستم  رو ز

 نبود . 

تخت نشستم    یباز  رو مهین یکردم و با چشم ها یاخم

که  صدا   نیا دنیرو دنبال کردم، با فهم  یگوش یوصدا

 تخت بلند شدم .    یو از  رو دمیکش یپوف اد،یم  فمیازک



ام  یگوش لهیوس یکل  نیب فیرو باز کردم و از ته ک  پیز

 یبک گراند گوش   یاسم نفس  رو دنیکردم، با د دایرو پ

 زدم و جواب دادم:   یاز ته دل لبخند د،یخوابم پر

 جانم؟   -

شوکه  شدم اما  یاول کم دم،یرو شن  ینق زدن بچه ا یصدا

 با ذوق لب زدم:  

   زم؟یعز یجانم! خوب یاهورا؟! ا -

آورد که  باعث شد  یاز خودش در م یبیعج یصدا ها کی

 دوباره  گفتم :   اریاخت یبخندم، ب

 جانم!   یا -

 الو سالم ماه صنم جون!   -

 گفتم :    عینفس سر یصدا دنیشن با

 تون مبارک!   دیع د؟یسالم نفس خانم خوب هست -

 و با محبت گفت:   دیخند

تو هم مبارک! چه خبر؟ خوب ازدست  دیممنون خوبم ع -

 ها .  یوروجک من  راحت شد

 و آروم  گفتم :   دمیخجالت  خند با

  

  ینگو نفس جان من  دلم برا یطور  نی... استین یخبر

 ذره شده .  کیاهورا 

 ...سایلحظه  وا  هیتو تنگ شده   یاهورا هم دلش  برا -



 بگو خاله، بگو خاله ماه صنم بشنوه .  یمامان اهورا

 دلم آب کرد!   یاهورا قند تو یصدا

 لحن بچگونه اش تند تند گفت:   با

 آله، آله ...  -

 بود!   نیریبچه ش  نیکه  چقدر ا ییوا دم،یخند بلند

 خدا!   ییگفت آله ... وا یخاله م یجا به

 .  نمشیخواد  بب یدلم م یلیلم!... خد زِ یحرف افتاده؟ عز -

 یتون یم یهر وقت خواست م،یتازه امروز از سفر برگشت -

سالش شده  کی گهی... اهورا هم دزمیعز یسِر کاِرت برگرد

 کم کم حرف بزنه... بگو مامان پسرم!   دیبا

 و گفت:   دیکه  خند دمیاهورا  رو شن یصدا

 .  یمام -

 نه قربونت برم بگو مامان...هوف!   یمام -

 بود کالفه شده، آروم  گفتم :   معلوم

 تونه ولش کن .  ینکن نم تیبچه  رو اذ -

 ی دکلمهیبچه ام با ،یداده بگه مام ادیآخه آرشام بهش  نه

 یم ادیبهش  گهید زِ یچ هیآرشام  یول رهیبگ ادیدرست  رو 

 تو نم .  یآره م -  ؟یایفردا ب یتون ی... ممیده، بگذر

 گفت:   یمهربون با

ات هم مثِل سابِق  یپس تا فردا، ساعت کار زمیباشه عز -

 بهم اطالع بده.   یفردا حرکت کرد



 احترام و خجالت  لب زدم:   با

 چشم حتما، خداحافظ!   -

 گلم!   یبا -

اهورا  یدلم  برا دم،یکش یقیرو قطع کردم و نفس عم  تماس

 تنگ شده بود!   یلیخ

 کرده بودم!   دایبهش پ یبیعج ی عالقه

سرم کردم و بعداز  یکرده بودم، شال دایکه  پ یا یانرژ با

 رفتم .   رونیشستن دست و صورتم از اتاق ب

شکستن  یاومدم که  صدا یم نییآروم از پله ها پا آروم

توران  ینگران خشکم زد که  صدا دم،یرو شن  یزیچ

 .  دمیروشن

 رو کنترل کن . کوروش آروم باش! خودت    -

 .  دمیکو رو ش با ترس به لب گز ادیفر یصدا با

زنداِن  یکشه؟ تو ینم  رونیام ب یپاش  رو از زندگ چرا

 آدم نشده.  یول

 منظور ش سحِر، دلم شور افتاد.    دمیفهم عیسر

نتونستم صبر کنم، تند تند ازپله ها  گهیماهان  افتادم و د  ادِ ی

 .  اومدم و وارد هال شدم نییپا

مبل نشسته بود، کوروش با    یحال و ساکت  رو یماهان  ب 

بود و با  ستادهیا خته،یبه هم ر یسر و وضع آشفته و موها

 زد .  یخشم نفس نفس م



 کرد آرومش کنه .  یبازوش  رو گرفت و سع توران

 سیکه پل ادتهی ،یبزن یدست به کار دیتو نبا ن،یبش ایب -

 گفت .  یچ

 لب با حرص گفت:   ریز کوروش

 رو ...   انیکنه؛ من و... کوروش پارس یم دیمن و تهد -

 دهنم  رو با ترس قورت دادم که   ماهان  آروم صدام زد:   آب

 صنم .  -

 قرمز به یسرش  رو باال گرفت و با چشم ها کوروش

افتاده سمت  ماهان رفتم  ینگاه کرد، هول کردم و با سر  من

 و نشستم . 

بود، نگران زمزمه  دهیاهش کردم که  رنگش پرنگ دوباره

 کردم:  

 زد و گفت:   یفیلبخند ضع ؟یشده  ماهان ؟ خوب یچ

 خوبم نگران نباش!   -

شونه اش گذاشتم و فشردم،  ماهان     یرو  رو  دستم

 خواست که  نترسم .  یبانگاهش ازم م

... دهمیشا ایکردم با ورود من  کوروش ساکت شده  حس

  آروم شده! 

 به کوروش نگاه کردم که  با دست به یچشم ریز

من و ماهان    نیچنگ زده بود و نگاهش سردرگم ب موهاش

 .  دیچرخ یم



شده، انگار هم زمان فکرش صد  ریکردم ذهنش درگ یم حس

 !  دیچرخ یجا م

 نمیبهش  رو داده بودم... مار توآست یادیخودِم، ز ریتقص 

 .  ستادهیپرورش دادم که  االن تو روم ا

  

کرد خونسرد به نظربرسه،  یو سع دیکش یکالفه نفس توران

 آروم گفت:  

زنداِن کوروش،اون  یهم که  بگه االن تو یاون هر چ -

 انجام بده .  یتونه کار ینم

زد و دوباره به موهاش چنگ زد،چند   یخند شین کوروش

 شد .  رهیخ نیلحظه  به زم

با دندونم به جون لبم که  بفهمم از شدت استرس   نیا بدون

قدر   نیگفته بود که  کوروش ا یسحر چ یعنیافتاده بودم... 

 :  دیلب با حرص غر ریآشفته است؟  ز

جرات نداشت  گهیرفتم د یم شیاگر به روش خودم پ -

 ...  ارهیاسمم  رو ب

 گفت:   یو باالخره عصب ارهینتونست طاقت ب توران

دشمنت   دنیکه  با نقشه کش یروش خودت ؟ همون روش -

 تیتو روترب یطور نیکوروش من  ا ؟یکن یرو ساکت م

 کردم . 

 ماهان  نگران صداش زد:   



 توران!   -

 لب زدم:   یناراحت با

 !  یوا یا -

نگاهش رو  عیبا خشم به توران نگاه کرد اما، سر کوروش

به زور داره  دمیمشت شده اش فهم یدست ها دنیبا د د،یدزد

 به توران نزنه .   یکنه که  حرف بد یرو کنترل م  خودش

 گهیآخه مادِر من ! من  اگر بخوام سحر  رو آدم کنم که د -

شما  تیبه ترب  یربط  نیندارم... ا دنیبه نقشه کش یازین

 نداره، اون واسه خودش دور برداشته،

 فیگرم شده پس حتماضع سیکرده چون من  پشتم به پل فکر

که  گفت  ییبا اون چرت وپرتا ره،یآتو بگ خواد ازم یشدم، م

 ... 

ساکت شد،صورتش  عیسر دیحرف هاش که  رس یجا  نیا به

 سرخ تر شد و با غضب چشم بست . 

 اون حرف ها براش  سخت بود!   یادآوریکه ... که   انگار

 گفته؟   یمگه سحر چ ایخدا

سوزش لبم شدم،آه از  یدهنم متوجه  یحس طعم خون تو با

لب هام   یحواس پشت دستم  رو  رو ینهادم بلند شد و ب

 تا خون روش پاک بشه .  دمیکش

 گفت:   یمشکوک به کوروش نگاه کر د و جد توران

 گفته؟   یآتو؟ سحر  بهت  چ -



 اطیماهان  متوجه وخامت اوضاع شده بود که  بااحت  انگار

 گفت:  

 .  میجا تمومش کن نیرو هم موضوع   نیتوران  بهتره ا -

 قرار گفت:   یهوا تکون داد و ب یدستش  رو تو توران

به پسرم  ایچ وونهید یبدونم اون دختره  دینه آخه من  با -

که  کوروش اونو آورد  یمنم هست روز اول ریگفته... تقص

دونستم سحرمناسب پسرم  یکه  م  نیخونه  با ا   نیا یتو

 قبولش کردم  ستین

  نیقلبم  رو فرا گرفت، بدون ا یحرف حِس بد  نیا دنیشن با

شده  رهیاخم کرده بودم و به کوروش خ یکه  بفهمم با ناراحت

 بودم . 

رو بازکرد   راهنشیپ یچند تا از دکمه ها یبا کالفگ کوروش

داد که چقدر  ینگفت، حالت صورتش نشون م یزیو چ

 داد .  یعذابش م یزیچ کیو ناراحِت انگار  یعصب

   اد؟ی یدلم به درد م دنشیکردم که  با د یمنم  حس م چرا

 .  گهیکوروش؟ حرف بزن د یچرا ساکت -

 ماهان  نتونست تحمل کنه، بلند شد و به سمت توران رفت .  

 .  دیبسه توران... بعدا راجع بهش حرف بزن -

شد وبا  میتوران حلقه کرد، توران تسل یدور شونه  دست

به کوروش انداخت و  یدینگاِه نا امتکون داد...  یبغض سر

 همراه با  ماهان  به سمت پله ها رفت . 



 کوروش سوخت!    یبرا  قلبم

 نه ها، قلبم!   دلم

اش تموم وجودت   یسوختگ یا ون مدل سوختن ها که  بو از

 !  رهیگ یرو فرا م

کردم که  کوروش تنهاست، پشت اون مرِد مغرو رو  حس

کنه که   یمیزندگ یمرِد افسرده ا کیمحکم انگار  شهیهم

 زنه .  یکنه و دم نم یدرد  رو تحمل م

  

 ""کوروش "" 

  

  

 شدم!   وونهیام خسته ام... د آشفته

 شم .  یشکنم، خورد نم یشم، نم یخم نم اما،

شه منم   یده و برنده م یم یکه  باز ی... اونارمیطاقت ب دیبا

 نه سحر . 

 نه اون!   کنه منم ، یکه  نابود م یاون

 رییرو به نفع خودم تغ  یو باز  کنمیو ماتش م شیکه  ک  منم

 دم .  یم

 کنه ...  میتونه با اون حرف ها من و تسل ینم اون

 یکه  گفت افتادم، حرف هاش هزار بار تو ییها زیچ ادِ ی

 شه .  یکردم سرم داره منفجرم یسرم اکو شده بود، حس م



   رو نداشتم!  یکی  نیانتظاِر ا نه

خطا کردم به  یکردم من  چطور و ک یچقدر فکر م هر

ساده راست و  شیآزما کیبشه با  دیآوردم... شا یخاطر نم

 دروغ اش ثابت بشه . 

 مثبت بشه ...  شیجواِب آزما اگر

 رو برداشتم و محکم به  زیم   یگلدوِن  رو اریاخت یب

 کهیت  کهیپرت کردم، همراه با شکستن گلدون و ت نیزم

 .  دمیماه صنم  رو هم شن غیج یشدنش صدا

 جاست... نرفته بود!   نیرفته بود که  اون هنوز ا ادمی

 ... نذاشته بود!  تنهام

 و  ماهان  رفتن اما اون... مونده!   توران

 یشکسته  یها  کهیمن و و ت  نیترس و بغض نگاهش ب با

 زد .  یو نفس نفس م دیچرخ یگلدون م

 داشتم باز بهم آرامش بده ازین چقدر

 بود!   یفکر نشدن  نیا چقدر

 !  ستیهم گناه بود... اما برام مهم ن دیشا

 !  ستیمن   ممنوعه است؟  مهم ن  یصنم  برا ماه

 .  ستیاشکان   رو دوست داره؟... باز هم مهم ن 

 گفت:   دهیبر دهینگاهم بر دنید با

 !  دیآقا کو...کوروش لطفا... آروم باش -

 آرومم کن!   -



کردم، من  که   رییزدم ... چقدر تغ یموند!... پورخند مات

 نبودم!   فیقدرضع  نیا

 !  ستیگرگ ن کیتو ذات  ضعف

 ازش  گرفتم و سرد و خسته  گفتم :   نگاه

 گارمیاز اتاقم پاکت  س ،یآرومم کن یخوا یاگر م -

 .  اریروب

 نرو...  یآروم کن یخوا یم اگر

  بهت  زده گفت:  

   گار؟یس -

دونه من  به خاطرش به  یزدم، اون نم یپوزخند دوباره

 رو آوردم .   گاریس

 رم .  یخودم م ال،یخ یب -

 :  دیبرم که  نال اومدم

نگاهش کردم و    د؟یکش یم گاریشما... س دیصبر کن -

 گفتم :  

 برات مهمه؟   -

 هاش پر از اشک شده بود... چرا؟   چشم

 مشت شد که  جلو نرم... لعنت به چشم هاش!   دستم

 بهش کردم و به سمت پله ها رفتم اما ...  پشت

 کوروش!   -



ام گذاشتم...   نهیس   یزد، دست مشت شده ام  رو  رو خشکم

 قلبم!     یرو

 !  دی... به خدا که  لرزدیبود؟  لرز یچ گهید  نی... ا نیا

 هام تند شد!   نفس

هانخور...  ینکش، از اون زهرمار گاریتو  رو خدا س -

 ی... چیداشته باش یتون یدوباره م ،یتو که  آرامش داشت

 ینیمن  نمازبخونم و بب ؟یریکار کنم دوباره آرامش بگ

   ؟یریگ یآرامش م

 رهیو به صورت اشک آلودش خ دمیبهت  زده آروم چرخ 

 کرد؟   یکار م یشدم... اون داشت باهام چ

  

  

 ""ماه صنم "" 

  

  

گفتم ، فقط   یبود که  من  م یدونم اون حرف ها چ ینم

 بکشه .  گاریخواستم کوروش س ینم دونمیم

دونم چرا اون حرف  رو زدم... مگه من  با خودم عهد  ینم

 نکرده بودم که  جلوش نماز نخوانم چون گناه داره؟  

  یکار کرده بود که  من  پا  رو یبا من  چ کوروش

 اعتقاداتم گذاشته بودم؟  



 از اشک شده بود... سیصورتم خ یک دمینفهم

 .  زمیر یتونستم باور کنم که  به خاطرش دارم اشک م ینم

 ساده است؟   یِ دلسوز کیواقعا   نیا

 ترسم!   یحس م  نیدارم از ا ایخدا

 

 کرد؟   یکار م یداشت باهام چ اون

  نیتونستم ا یمانمنبود، ا یپر از خشم و کالفگ گهید نگاهش

بار  نیاول  یبدم... برا صیرنگ از چشم هاش  رو تشخ

 .  دمید ینگاهش م یرو تو  یزیچ نیهمچ

 قدم عقب کیبود،  یخالِف نگاهش حرکاتِش عصب بر

 کیدو قدم به سمتم اومد... دوباره  یول دیچرخ یو کم رفت

 .  ستادیقدم عقب رفت و ا

سه قدم به سمتم اومد، باز هم مکث کرد و  یمکث کوتاه با

 .  دیکش یپوف بلند

 به جدال با خودش بودم با حرص زمزمه کرد:   رهیخ متعجب

نشنوم که   گهیماه صنم،  د یکن هیمن  گر یجلو یحق ندار -

کار نکنم... من  هرچقدر بخوام  یکار کنم و چ یچ یبگ

   ؟یدینداره فهم یبه تو ربط  نیکشم ا یم گاریس

حرف ها رو   نینگاهش کردم... انتظاِر ا یدل شکستگ با

 ازش  نداشتم . 



شد، با  رهیکه  دوباره برگشته بود بهم خ یبا خشم هیثان چند

هوا زد و بدون مکث به سمت پله ها رفت  یتو یحرص مشت

 ... 

 ...یبغض به رفتنش نگاه کردم و بعد به سالن خال با

 تلخ بود!   ییسکوت و تنها  نیا چقدر

  

  

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

  

  

 کرده بود.   ریذهنم  رو درگ یلیاومده خ شیپ اتفاقِ 

دست از سرمون برداره...  یدونستم سحر قرار بود ک ینم

اول  ماهان  حاال هم کوروش، دوست داشتم بدونم حرف 

 تونه باشه .  یم یحسابش چ

 و نمشیجلسات دادگاه  بب یتونستم تو یم یکاشک

 یجلسات شرکت نکردم وکار ها یتو یحرف بزنم ول باهاش

کوروش انجام داده بود . چرا کوروش  لیمربوطه  رو وک

که   یداشتم... حس ی؟  حِس بد مینیاجازه نداد که  سحر  رو بب

 گفت انگار باز یبهم م

که کسب  ییشروع بشه، با تجربه ها دیداستان جد کی قراره

 گه .  یس دروغ نمح  نیدونستم ا یکرده بودم م



ام نگاه  کردم  یتخت نشستم و به ساعت گوش   یرو  نگران

 . 

بامداد گذشته بود و من  هنوز خواب به چشم  کیاز  ساکت

که  بخوام داشتم به   نیبود... کِل روز  رو بدون ا ومدهیهام ن

 کردم .  یکوروش فکر م

غرق کرده؟  چرا  دنیکش گاریس یاالن خودش  رو تو یعنی

 برام مهمه؟  

 یمحل یهاش ناراحتم کرده بود، بعد از چند روز ب حرف

 بره .  شیپ یطور نیدوست نداشتم مکالمه مون ا

کردم  یو سع دمیتخت دراز  کش   یو دوباره  رو دمیکش یآه

 بخوابم  

  

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

  

  

تم و باذوق دست نگه داش کیها  رو به زور با  دیخر پاکت

 زنگ در و فشردم . 

وبغلم  دیکش یفیخف غیج دنمیدر باز شد، نفس با د بالفاصله

 کرد ... 

 !  زمیسالم عز ییوا -

 دست بغلش کردم و  گفتم :   کیبا  دم،یذوق خند با



 سالم گلم!   -

اومدم، دستش  رو پشت کمرم گذاشت وبه   رونیبغلش ب از

 داخل هولم داد و تند تند گفت:  

 . ایتو... ب ایب -

تعجب کردو  دیخر یپاکت ها دنیلبخند داخل شدم، با د با

 گفت:  

   ه؟یا چ نیااِ ا -

 واسه اهورا جونِم.   -

 گفت:   یو با شگفت دیخجالت  کش یکم

 .   یدیزحمت کش یِ چه کار  نیا زمیعز -

 نکردم که ... اهورا کجاست؟   یکار -

 ی.  تشکرارمیتا برات قهوه ب نیآرشام بُرَدتِش حموم، بش -

رنگ نشستم، نفس  یشکالت یمبل تک نفره    یکردم و  رو

 وارد آشپز خونه  شد و منم  پاکت ها روکنار مبل گذاشتم . 

برگشت، سر بلند کردمو با  ینیس کیبعد نفس با  قهیدق چند

 دقت نگاهش کردم . 

رنگ  یصدف زیپوستش رفته بود و با اون شوم ریز آب

 خوشگل شده بود!   یحساب

ذاشت  یم زیم   یرو  رو  ینینشست، هم زمان که  س مقابلم

 گفت:  

 زدم و  گفتم :   یخب چه خبر؟  لبخند -



 ... شما چه خبر؟  یسالمت -

 قهوه  رو جلوم گذاشت و گفت:   فنجون

از خجالت  سفرمون درا  یاهورا حساب ،یما هم سالمت -

 کرد .  یطونیش یومد کل

 نگفتم  .  یزیو چ دمیخند

 ارمیقهوه ات  رو بخور تا سرد نشه، من  برم اهورا روب -

 . 

 یکیتکون دادم و تشکر کردم، نفس بلند شد و به سمت  یسر

زدم اتاق باشه . فنجون  رو  یاز درها رفت که  حدس م

بعد  قهیاز قهوه ام  رو خوردم،چند دق یبرداشتم و جرعه ا

 اومد .   رونیزاتاق بنفس هم زمان که  اهورا بغلش بود ا

اهورا که  موهاش نم دار و لپ هاش گل انداخته بود  دنید با

 دلم ضعف رفت!  

 جیوسرم گ دیکش ریشدم تا بغلش کنم که  حس کردم قلبم ت بلند

 رفت . 

 قلبم گذاشتم .    یهام  رو بستم و دستم  رو  رو چشم

 با ترس داد زد:   نفس

 صنم!   -

شده...  یزیچ کیم... بک ش قیکردم نفس عم یسع

 !   کنمیم احسیخدا

 شد؟   یچ ؟یماه صنم خوب -



 یب یحالم جا اومد، چشم هام  رو باز کردم و با صدا یکم

 لب زدم:   یحال

 خوبم!   -

 هیگر یداد آماده  یبود چهره اش نشون م دهیترس اهورا

 یکردِن، چشم هاش  رو درشت کرده بود و با بغض نگاهمم

 کرد . 

 کردم بهش لبخند بزنم .  یسع

 بود و بلند داد زد:   دهیترس نفس

  

 ! آرشام ... آرشام

 یوشلوار شرتیاومد، ت  رونیبا هول از اتاق ب ایآر آرشام

داد تازه از حموم  یدوِر گردنش نشون م یتنش بود اما حوله 

 اومده بود .   رونیب

 گفت:   نگران

 شده؟   یچ -

 دلم شور افتاده بود!   دم،یخجالت  چادرم  رو جلو تر کش با

  

 با همون حال گفت:   نفس

 صنم حالش بد شده .  -

 گفتم :    عیبگه سر یزیکه  آرشام چ  نیاز ا قبل

 .  دیبه خدا االن خوبم! نگران نباش -



 اما نرم نگاهم کرد و گفت:   یجد ایآر آرشام

 دکتر.   میبر ازِ یاگر ن -

 تم :  گف  تند

 نه نه به خدا خوبم، شرمنده ام!   -

هورا  رو بغل آرشام داد و اومد کنارم نشست،نگران  نفس

 نگاهم کرد و گفت:  

   ؟یواقعا خوب ده،یرنگت هم پر -

تکون دادم  یبه نفس نگاه کردم و سر یبخش نانیلبخند اطم با

 اما، فقط  

 بهم دست داده بود!   یبیعج یدونست چه دلشوره  یم خدا

 راحت نشد که  گفت:   الشیخ نفس

 برو  خونه  .  ،یاهورا بمون شیپ یتون یحالت نم  نیبا ا -

 برم... دیدونستم با یمخالفت کنم اما، خودم م خواستم

 شده .  یزیچ کی

 فکر کردن بهم نداد و گفت:   یاجازه  گهید آرشام

 رسونمت .  یمن  م -

  

کردم  یاز نفس خداحافظ یچطور دمیهمنزدم، نف یحرف گهید

 بلند شدم و دنبال آرشام رفتم .  یو با چه حال



ام رو  یآرشام شدم، گوش یمدل باال نیکه  سوار ماش نیهم

 یول رمیماهان   رو بگ  یآوردم تا شماره   رونیام ب فیاز ک

 ام خاموش بود .  یگوش

 کمربندم  رو بستم و به جون ناخن هام افتادم .  یناراحت با

 افتاده؟  یاتفاق

بودو با  یانداختم که  مشغول رانندگ ایبه آرشام آر ینگاه مین

 کرد .  یاخم به جلوش نگاه م

 زمزمه کردم:   یدلواپس با

 دونم .  یدونم... نم ینم -

   د؟یشه آدرس بد یم -

باال  نیماشلب آدرس  خونه   رو دادم که  سرعت  ریز

 تررفت . 

 باشه .  فتادهین یخواندم که  اتفاق یالکرس تیلب آ ریز

 

 ادهیپ نیازم اش عیکردم و سر یهول زده تشکر م،یدیرس یوقت

 گفتم :    یکه  در و ببندم با لحن شرمنده  ا  نیشدم، قبل از ا

هم شما  رو به زحمت انداختم هم نشد  ا،یآر یآقا دیببخش -

 کنم .  ام عمل فهیبه وظ

 زد و گفت:   یمردونه ا لبخند

 باشه.   فتادهین یاتفاق خاص دوارمی... امیِ چه حرف  نیا -

  



 ممنونم خداحافظ!   

زد ورفت  یرو بستم، تک بوق  نیتکون داد و دِر ماش یسر

 زنگ  خونه   رو فشردم .  عیمنم  سر

شدم و به سمت خونه   اطیوارد ح عیحرف باز شد، سر یب در

 حرکت کردم . 

که  به در برسم زهرا خانم در و باز کرد   نیاز ا قبل

 ونگران گفت:  

 سالم خانم .  -

 یسالم زهرا،  ماهان  و توران خانم  خونه  ان؟  کم -

 نگاهم کرد و با همو ن حال لب زد:  

 ... راستش ... یآره هستن ول -

 زهرا ادامه بده .  شور افتاد، نذاشتم که  شتریب دلم

دست کنارش زدم و وارد  خونه  شدم، چادرم  رو ازسرم  با

 در آوردم و داد زدم:  

 ماهان ؟    -

باال برم که توران  یسالن نبود، خواستم به طبقه  یتو یکس

سرخ و و رم کرده اش  یاز آشپز خونه  خارج شد، چشم ها

 داد .  یکردنش م هیخبر از گر

  بهت  زده لب زدم:  

 شده؟   ی! توران جون چایخدا -



 یزیو گرفته گفت:  چ دیچشم هاش کش ریبه ز یدست تند

 ماه صنم خوبم!   ستین

که  داشتم درست  یسمتش رفتم و بغلش کردم، پس حس عیسر

 شده!   یزیچ کیبود... 

ساعِت دلم  کیشده توران جون؟ به خدا  یبهم بگو چ -

 زنه، کارم و ول کردم و اومدم .  یشور م

  دهیشد، نگران وترس رهیخ نیبه من  و بعد به زم ناراحت

 گفتم :  

 ماهان  کو؟    -

 و دستم  رو محکم فشرد، آروم لب زد:   دیکش یآه

 اتاِق ام..اما راستش...   یتو -

  خینداد و بغضش  رو قورت داد، انگار که  سطل آب  ادامه

 کر ده باشن .  یلتن و بدنم خا   یرو

 :  دمیلب نال ریز

 ابوالفضل! ...  ای -

به سمت اتاق شون حرکت کردم، توران دنبالم اومد و  عیسر

 صدام زد اما توجه نکردم . 

داخل شدم؛ نگاهم  به تخت  عیاتاق  رو باز کردم و سر درِ 

بود وانگار که   دهیخواب افتاد که   ماهان  روش دراز کش

 خواب بود . 



صورت   دنیرو به زور تکون دادم و جلو رفت، با د  پاهام

 ماهان  خشکم زد!  

 !  ییخدا... خدا... وا ای 

گونه ام گذاشت و صورتم    یدست  رو عیسر توران

زار و  بهت  زده ام  یچشم ها یروسمت خودش چرخاند، تو

 شد و با التماس زمزمه کرد:   رهیخ

 میبر ایب ده،یابآروم باش ماه صنم،  ماهان  تازه خو سیه -

 بدم .  حیرو توض  یهمه چ  رونیب

 :  دمیبغض نال با

و داغون  یقدر زخم  نیتصادف کرده؟ چرا صورتش ا -

 بود؟ 

 سمت در هولم داد و گفت:   به

 .  میبر ایب سیه -

داد اما،من   یتوران به سمت در هولم م د،یزود چک اشکم

 کردم .  یو به  ماهان  نگاه م دمیچرخ یم یه

برد، با خارج شدن از اتاق   رونیزور من و از اتاق ب به

 بغضم راحت شکست و لب زدم:  

 شده آخه؟   یتوران چ -

  

از مبل  یکی   یو با غم کمکم کرد که   رو دیکش یآه

 .  نمیهابش



 .  اریماه صنم آب ب  یزهرا خانم  برا -

 یکردم که  نفس ها یدست هام گرفتم و سع یرو تو  سرم

 کشم تا اون صحنه  رو هضم کنم . ب یمنظم

اومد؟  توران  یبال بود سِر داداش من  م یچرا هر چ ایخدا

 شونه هام  رو ماشاژ داد و نگران گفت:   کمی

   ؟یخوب -

 لب زدم:   یگرفته ا یصدا با

... توران جون تو  رو خدا بگو چه ستیحاِل من  مهم ن -

 سِر  ماهان  افتاده؟   یبالئ

 وانیل کیبا  عیزهرا خانم سر د،یکش یبست و باز آه چشم

 آب برگشت و اون  رو به دستم داد . 

حس کردم که  نفسم باال  دمیجرعه که  از اون آب نوش چند

 اومد!  

افتادم که  حس کردم قلبم درد گرفت  یاون  لحظه  ا ادِ ی

 وحالم بد شد!  

 !  مونده یهمون حالت باق یبدنم تو  کنمیاحساس م هنوز

 ...  ستمیدو، سه ساله ن ستیدختر ب هی هیاصال شب گهید  من

 هم سن توران شدم .  انگار

 که  رفت توران آروم گفت:   زهرا

صبح بعد از رفتن تو، کوروش و  ماهان  از  خونه  -

دو ساعت  ،یلیدونم به چه دل یرفتن اما نم  رونیب



خودت بماند،  ماهان   رو که   یبعدبرگشتن اما با چه وضع

کتک خورده بود کوروش فقط  ماهان   رو  یحساب یدید

 رفت .  تیخونه  رسوند و بعد خودش با عصبان

 و نگران گفتم:    شوکه

تکون داد و  یشده؟  با فکر سر یرفت؟ کجا؟ مگه چ -

 آروم گفت:  

سحر باشه،  یهم کاِر دار و دسته   نیفکر کنم ا -

 یلیو گزارش بده... خ نیتا ا سیپل ِش یحتماکوروش رفته پ

 کرد .  فیمن  تعر  یسر بسته موضوع  رو  برا

 گفتم :    یحرص و ناراحت با

 یخواد؟ مگه االن تو یاز جوِن ما م یسحر چ  نیآخه ا -

   ست؟یزندان ن

 یکار ها  رو م  نیا یدونم چطور یهست اما منم  نم -

 .  میتا اومدن کوروش صبر کن دیکنه،با

 یادیز گهیسحر د  نیناخن هام افتادم، ا اضطراب به جون با

 کرد .  یم یداشت در حِق ما بد

 اون با کوروش دشمن  نبود؟   مگه

 کار داره؟   یآخه چرا  ماهان ؟  با اون چ پس

  



شد، منتظر  کوروش بودم که  به   یم یسپر یها به کند قهیدق

بعد از گذشت دو ساعت  ماهان  هنوزخواب بود  اد،یخونه  ب

 . 

کرده  قیکه  دکتر بهش تزر یِ گفت به خاطر آرام بخش توران

 نشده .  داریو ب دهیهنوز خواب

 نگراِن وضع چشم هاش بودم ...  یلیخ

که   ییباکتک ها دمیترس یهاش تازه خوب شده بود و م چشم

 .  نهیبب بیاش آس یینایخورده ب

ام  رو به شارژ زدم و روشنش کردم، نفس دوبار  یگوش

 ستین یزیدادم که  خوبم وچ امید و تنها بهش پزنگ زده بو

 ... 

 شرمنده  اش شده بودم!   یلیخ

کرده  یکردم اون وقت اون همه بهم خوب یبراش  کار م  من

 .  اوردیاتفاق  رو به روم ن  نیو ا

 شده بود که  کوروش برگشت  خونه  ...  کیهوا تار گهید

 ینم یشده بود که  حت قیبهم تزر یقدر ترس و نگران اون

 بهش بگم .  یزیمبل  بلند بشم و چ   یتونستم از  رو

 بلند شد و به سمتش رفت   عیسر توران

 شد؟   یکوروش جان چ -

سرخ و خسته به توران نگاه کردو سرد  یبا چشم ها کوروش

 گفت:  



به  یکار سیبشه مادِر من ؟ پل یخواست یم یچ -

 زنداِن.   یسحرنداره چون االن تو

 گفت:   ینا باور و عصب توران

آخه؟  کوروش کالفه  یچ یعنیبهش ندارن؟  یکار -

 به موهاش زد و گفت:   یچنگ

کار، کاِر پدِر سحر هست که  االن هم   نیمعلوم شده ا -

 ...  رهیخواست مثال انتقام بگ یفقط م بِ یتحت تعق

 بهت  زده لب زد:    توران

 پدرش؟   -

و نگاه از کوروش گرفتم، سحر کم بود  دمیشک یتاسف آه با

 گفت:   یکه  حاال پدرش اضافه شده بود؟  توران شاک

 یاتفاق نیکه  همچ نیتو و  ماهان  اصال کجا رفته بود -

افتاد؟ چرا اون همه  ماهان   رو کتک زده بودن؟  با حرف 

به کوروش نگاه کردم که   یتوران دوباره با ترس و نگران

 زد .  یم یصورتش به سرخ

 شده بود .  یعصب یلیخ انگار

شده اما،کوروش  ییخبر ها کیگفت که   یحسم م دوباره

 بگه به سمِت پله ها رفت.   یزیکه  چ  نیبدون ا

 بلند صداش زد:   توران

 کوروش .  -

 کوروش بدون توجه به من و توران از پله ها باالرفت .  اما



 

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

  

  

به  یبیآس دمیفهم یشد و وقت داریساعت ب کیماهان  بعد از  

راحت شد، هر چند ... اون هم مثل  المیخ دهیچشم هاش نرس

 نزد .  یکوروش حرف خاص

 مونده بود .  یمجهول باق یموضوع کیمن و توران   یبرا 

 ماهان  و کوروش کجا رفتن؟     که

بود که بفهمم ، وقتش  نمیسرم زده بود که  برم سحر و  بب به

 ...  هیاون زن حرِف حسابش چ

باال برم که  چشمم به دِر  یحال خواستم به طبقه  یو ب خسته

 باِز بود.   مهیپدر کوروش افتاد که  ن یها یاتاق نقاش

 یکه  برم یبه سمت همون اتاق رفتم، با هر قدم اریاخت یب

 افتادم ...  یخاطرات نه چندان دور ادیداشتم 

وقت  چیها  رو کامل کنم اما،ه یستم اون نقاشکه  خوا یوقت

 قسمت نشد . 

 .  ستادمیو کناِر در ا دمیکش یآه

اندازم  یبه داخل اتاق ب یدر نگاه یکردم از ال یسع آروم

 ... 



بود  ستادهیاز تابلو هاا یکی یبه کوروش افتاد که  جلو چشمم

 شده بود .  رهیو با غم و حسرت بهش خ

 براش  سوخت!   بیعج دلم

 یبودمش، حت دهیقدر ناراحت و معصوم ند  نیبه حال ا تا

به جز غرور و تکبردر  یکردم حس یاصال فکرش  رو نم

 کوروش وجود داشته باشه . 

 تابم گذاشتم!   یقلِب ب   یکه  بفهمم دستم  رو  رو  نیا بدون

قدر حالم  رو دگرگون   نیوضعِ کوروش ا  نیا دنید یعنی

 کرده؟  

 صداش ماتم برد .  دنیشن با

 یکه پرستش م ییبه همون خدا  کنمیبابا ...ازت خواهش م -

ازش  بخواه بهم آرامش بده... بهم صبر بده، وگرنه  ،یکرد

 شم .  یم وونهید

به  یفکر کی هویاون... اون هنوز دنباِل آرامِش؟   آرامش؟

طرف خوشحالم کرد و از جهت   کیکه  از  یسرم زد، فکر

 دودل!   گهید

 رو کنار گذاشتم ...   دیترد یول

اتاقم  دم،واردیا ز در فاصله گرفتم و به سمت پله ها دو عیسر

 مطلعه ام رفتم .  زیشدم و به سمت م

 شدم!   رهیلبخند برداشتمش و با عشق بهش خ با



بهتر از    نیمن  بود، ا یدست ها یکوروش حاال تو درمانِ 

کنه وبهش  یو خوب منماز خواندِن من  حالش  ر دنید

 ده .  یآرامش م

 عیسر ی... با قدم هادمیکش یقیو نفس عم دمیرو بوس  جلدش

از اتاقم خارج شدم، چشمم به کوروش افتاد که داشت از پله 

 اومد .  یها باال م

باال اومد نگاه  یو بهش زل زدم، وقت ستادمیجا ا همون

در بهم انداخت و خواست از کنارم رد بشه،اون ق یکوتاه

 صداش ز دم .  اریاخت یهول کردم که  ب

 کوروش ...  -

ادامه  یو با لحن آروم تر دمیکرد، با خجالت  لب گز مکث

 دادم:  

 آقا .  -

لبش طرح لبخند به خودش گرفته بود،مثل  د،یچرخ سمتم

 خودم آروم گفت:  

 .  دمیمن  که  شن -

انداختم که  باهمون  نییسرم  رو پا دم،یخجالت  کش شتریب

 لحن و صدا گفت:  

   ؟یداشت یکار -

 هام  رو با زبون م تر کردم و زمزمه کردم:   لب

 راستش... آره .  -



 شد و گفت:   کیبهم نزد یکم

 خب؟   -

بغلم فشرده بودم  رو آروم آروم  یکه  تموم مدت تو یزیچ

ش  مقابلش گرفتم، هم زمان نگاهم  رو باال گرفتم تاعکس العمل

 .   نمیرو  بب

 و متعجب شده بود که  لب زد:   جیگ انگار

 و  گفتم :   دمیخجول خند  ه؟ی... چ نیا -

   ست؟یمشخص ن -

لب  یخشدار یرفت، با صدا نییگلوش سخت باال پا بکیس

 زد:  

 قر...قرآن؟   -

 بله ...  -

 باور و شوکه  نگاهم کرد... واقعا هم شوکه !   نا

 یی... بهش شوک وارد شده بود، زل زل فقط به جلدطالانگار

 شده بود!   رهیقرآن خ

 یدم، حس م یکار بزرگ انجام م کیکردم دارم  یم حس

 شه .  یکردم که ... کوروش داره منقلب م

 یم یخودش آشت یشه و دوباره با خدا یهاش باز م چشم

 کنه!  

تو  -که  از خودم سراغ داشتم  گفتم :   یلحن نیتر میمال با

مگه نه؟ خدا آرامش  رو به تموم بنده هاش  یدنبال آرامش



و  تیکوروش خان... کالم خدا،کتاب هدا نهیداده، ا هیهد

 یازش  دست نم گهید یبار بخوان کیخدا، اگر  یراهنما

 .  یکش

جلد قرآن نگه داشت اما،  کیکه  دستش باال اومد و نزد دمید

 .  دیلرز ینامحسوس م دستش

 نگاهش غوغا به پا شده... انقالب بود!   یتو

  

  

  

  

 یکرد که  حت یفکر م یدونم به چ یشده بود، نم دگرگون

تونست قرآن  رو لمس کنه، نگاهش  رو باال گرفت وبهم  ینم

 نگاه کرد . 

 رنگ حاال پر از غم بود!   یخی یها لهیت اون

 تونم ...  ینم -

 :  لب زدم  شوکه

   ؟یچ -

 :  دیو به موهاش چنگ زد، غر دیرو عقب کش  دستش

 .  ستمیتونم من ... من  بلد ن ینم -

 یبه سمت اتاقش رفت، ب عیسر یگرد کرد و با قدم ها عقب

 دنبالش رفتم و  گفتم :   اریاخت



 کوروش ...  -

صداش بزنم، ادا  شوندیبار خودم خواستم بدون پسوند و پ  نیا

 کردن اسمش رو... دوست داشتم!  

 بود؟   چم

خوام بگم، کوروش سرش   یم یرفت که  چ ادمیلحظه    کی

 سرخ شده نگاهم کرد .  یرخ با چشم ها میرو چرخاند و از ن

   ؟یبهم آرامش بد یخوا یم -

 یوکم دیاش شدم، کامل سمتم چرخ رهیپلک زدن خ بدون

 گفت:   یعصب

 انیخوب به من  نگاه کن ماه صنم، من ... کوروش پارس -

که  سر تا  یبودم، آدم یچه آدم یدون یام، خودت  خوب م

 نداره که  به اقتیپاش پر شده از گناه ل

 کتاب روبخونه  .   نیدست بزنه چه برسه که  ا یکتاب نیهمچ

 گفتم :    عیسر

 .  یشما... تو عوض شد یول -

 دونم؟   یعوض شدم؟  از کجا م  که یدون یاز کجا م -

 عوض شده؟   واقعا

چشم هام اومد،کوروش با  یچند ماه جلو  نیخاطرات ا تمام

 اون زمان... فرق کرده!  

 گرفته گفت:   یپوزخند، با صدا دیرو که  د  سکوتم



من  سال  ره،یکه  خدا من و بپذ ستمین یمن  آدم ؟یدید -

 یکه  تو هر روزم یاز خدا گذشتم و شدم همون مرد شیهاپ

 شده .  ریبرگشت د  ی... االن هم  براینیب

 یبنده هاش روم نِ ینشده باور کن، خدا ارحم لراحم -

 بخشه. 

 .  ستیمن  قابل بخشش ن یگناه ها -

اتاقش  رو باز کرد و داخل شد، خواست در و ببنده که  با  در

 عجز صداش زدم:  

 کوروش ...  -

 زود دلم عادت کرد!  شد، چقدر  یزود برام عاد چه

 نگاهم کرد و زمزمه کرد:   گرفته

 بود.   زیچ کیآرامِش من  فقط  -

 یمعن یجمله  یموندم و در و بست... غرق شدم تو مات

 دارش!  

 بودم .  دهیمنظور ش  رو فهم  خوب

 بار!   نیمُ  ونیلیم  ی!...  براختیر دلم

  

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

  

  

 خودم و کوروش فکرکردم .  یشب  رو فقط به حرف ها کلِ 



از درک و شناخت کوروش عاجز شده بود،تموم  گهید مغزم

 فکر و ذکرم شده بود کوروش... کوروش!  

 دونم چم شده بود .  ینم

 از خودم نداشتم .  یاریاخت گهید

رفت، نه ذهنم که  یاون م یچشم هام که  همه اش به پ نه

 .  دیچرخ یفقط حول و محور کوروش م

 ترسم!   ینگم ... م گهیقلبم که  د از

خواستم  ینم یبودم و  حت دهیکه  بهش رس یا جهینت از

 باورش کنم . 

 بود ...  ختهیبه هم ر زیچ همه

دونستم کدوم رو  یبرام رمق خورده که  نم یادیز اتفاقات

 حل کنم . 

که  داشت  یگشت به سحر... کس یها برم  نیا ی همه

 کرد!   یمون  رو نابود م یزندگ

 باهاش حرف بزنم!   دیخودم باهاش  رو به  رو بشم ... با دیبا

 ینم گهیاز همه به  ماهان  صدمه زده بود، د شتریب اون

 بهش برسه .  یبیتونستم اجازه بدم آس

  

کنم  دایروپ لدایسر درد وارد کالس شدم، چشم چرخاندم تا  با

   اد؟یاما نبود، نکنه امروز ن



ها رفتم... اونقدر  یاز صندل یکیو به سمت  دمیکش یهوف

بود از سر دردنصف  کید اشتم که  نزد یفکر یریدرگ

 جون بشم . 

 دادم .  امیپ لدای  یبرداشتم و  برا  فمیام از ک یگوش

 ""  ؟یی"" کجا

 داد ...  امیبعد پ قهیدق دو

 ت دارم""  .. کارِ امی ی"" دارم م

 "" باشه "" 

 رونیب  فمیرو براش  فرستادم و جزوه ام  رو از ک  امیپ

 آوردم تا درس هام  رو مرور کنم . 

اشکان   دنِ یدوباره د یفقط کم مونده بود که  واسه  نیهم

 .  هیمون چ فیدونستم آخر تکل ینم رم،یاسترس بگ

با اخم کنارم نشست   د،یرس لدایفکر ها بودم که   نیهم یتو

 و گرفته لب زد:  

 سالم .  -

 تعجب  گفتم :   با

لب  ریسالم... چت شده اول صبح؟  با حرص ز کیعل -

 گفت:  

قتل  نیتا اول اریاسم  اشکان  رستگار و ب گهیبار د هیتو  -

 ام  رو انجام بدم و تو  رو بکشم صنم .  یزندگ

 شده؟   یمگه... چ -



 زضربیم   یانگشت اشاره اش  رو زد و با نوک یپوزخند

 گرفت و گفت:  

آقا  دمیاومدم دانشگاه د ینشده اوف... داشتم م یبگو چ -

بود  نیماش یدختره هم راننده  هی د،یهم زمان با من  رس

انگار دختره رسونده بودش که   اشکان  رونشناختَمش، فکر 

نه خوِد   دمیشد د ادهیپ نیازماش یاست اما وقت گهید یکیکردم 

 صنم مطمئنم ،  دیاشکان ... من و د

 کار و کرد... به خدا صنم    نیباشمها  اون از عمد ا گفته

 .  یاالن صد در صد  بهتره اشکان  رو فراموش کن گهید

 گفت:   یشتریتکون داد با حرص ب یسر تند

 .  دیآره... مردک پرو خجالت  هم نکش -

گرفتم   اشکان  چش  لدایهمون  بهت  و تعجب نگاه از  با

 شده بود؟  

  

  

  

کوروش ذهنت  یگفت ادتهیها ماه صنم،  یناراحت نباش -

اشکان   یکرده؟ به خدا سگ کوروش به صد تا ریرو درگ

 ارزه .  یم

 :  دمیو با خجالت  نال دمیگز لب

 !  لدای ییوا -



 باال انداخت و گفت:   یشونه ا الیخ یب

 .  گهیگم د یخب راست م -

 تکون دادم و  گفتم :  یسف سرتا با

 .  ستمیناراحت ن -

 باال رفته نگاهم کرد و با ذوق گفت:   یابرو ها با

 دمیکش یبود؟  آه یچ یجاِن من ؟ پس اون عشق و عاشق -

 و لب زدم:  

 عشق نبود... االن مطمئنم .  -

 طنتینگاه ش یاز طرف خودم مطمئنم بودم، متوجه  حداقل

 و گفت:   دیتکون دادم که خند یسر یشدم، سوال لدایباِر 

 شه؟   ینکنه به کوروش مربوط م ؟یمطمئن شد یچطور -

 زدم و  گفتم :   لدای یبه بازو یو با خجالت  مشت معترض

 واسه من  حرف درست نکن .  لدا،یساکت شو  -

 .  گهید یگم؟ از دست رفت یمگه دروغ م -

 هام داغ شد و نفسم رفت! ...  گونه

   !ایخدا اوف

داشته باشه؟  با باز  قتی... حقلدایواقعا حدس خودم و  نکنه

 ادِ ی د،یشدن در و وارد شدن  اشکان  تمام حس و حالم پرکش

 افتادم .  لدای یحرف ها

 نگران بودم .   ینداشتم فقط... متعجب و کم یخاص حِس 

 شده؟   یاشکان  واقعا چ  فیکه  تکل  نیا



 بهم انداخت .  ینگاه میرفت و ن زشیسمت م به

 آروم بهم گفت:   لدای

بسته  گهیها... کتاب و تو و  اشکان  د یبهش محل ند -

 شد . 

 انداختم ...  نییو سرم  رو پا دمیکش یقیعم نفس

 اریاخت یشد،ب سیمشغول تدر ابیبعد از حضور و غ  اشکان

وبم دلم  رو  ریافتادم، هر چقدر که  ز لدای یحرف ها ادِ ی

 چک 

 کردم .  ینم دایپ یا یکردم احساس منف یم

به   یباالخره با خودم کنار اومده بودم که  من ... حس انگار

 یاول که شناخت یاون روز ها ،یاشکان  نداشتم و ندارم ول

که   یحِس خوب  نینداشتم با کوچک تر یاز عشق و عاشق

  ؟یکردم  منم  دوستش دارم اما، اون چ یداد فکر م یبهم م

 دوستم نداره؟   گهیاالن د

 ! ... هوف

 که  باشه خوشبخت بشه!   یهر چ دوارمیام

  

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

  



 لدایاز کالس مشغول جمع و جور کردن جزوه هام بودم، بعد

نشسته بود  زشیبه  اشکان  که  هنوز پشت م ینگاه مین

 نازک کرد .  یانداخت و براش  پشت چشم

 لب بهم گفت:   ریز

 صنم .  گهیزود باش د -

 و  گفتم :   دمیرو کش   فمیک پیز

 .  گهید میاالن... بر -

 که  ...  میهم به سمت در حرکت کرد با

 فر .  یخانم رضائ -

آهسته با حرص زمزمه  لدایبا هم خشک مون زد،  لدایو  من

 کرد:  

 .  میبر ایمحل نده ماه صنم ب ییوا -

دوم صدام زد  بار  ینگاهش کردم،  اشکان  که   برا درمانده

 .  دمیو به سمتش چرخ دمیکش یقینفس عم

 گفتم :    آروم

 بله استاد؟   -

 جا؟   نیا  نیایچند  لحظه  ب شهیم -

 سرد گفت:   د،یکش یپوف لدایانداختم که   نییرو پا  سرم

 .  ایزود ب یرم ول یم -

 باشه .  -



به   فیبالتکل یاز کالس خارج شد، کم یعیسر یبا قدم ها لدای

 اشکان  نگاه کردم  و بعد به سمتش رفتم . 

 ینگاهم کرد،معن نیبلند شد و سنگ زیهم از پشت م اون

 اما  مثل اون روز سرد و دلخور نبود   دمینگاهش  رو نفهم

  

 گفتم :    آروم

 استاد؟   دیداشت یبا من  کار -

سردرگم به اطراف نگاه کرد و  یشد، کم قیو دق زیر نگاهش

 گفت:  

   ؟یخوب -

 تعجب  گفتم :   با

 و لب زد:   دیکش یقیآره خب، چطور؟  نفس عم -

 ... راستش ... یعنی ؟یستیتو... ناراحت ن -

 ییحالش چه معنا  نیدونستم ا یشد و مکث کرد ، نم کالفه

 داره . 

 موندم که  جمله اش  رو کامل کنه ، آروم تر گفت:    منتظر

...  بهت  گفت؟  تازه  که   دیخانم من و د لدایراستش  -

رفت ونگاهم  رو   نیمنظور ش  رو متوجه شدم، تعجبم از ب

 .  دمیازش  دزد

   ه؟یهدف  اشکان  چ واقعا

 ...   ایوجود آوردن حسادت من ؟  به



 دا دنم؟   عذاب

 کردم خونسرد باشم .   یسع

 خب؟   -

 بهت ، گفت؟    -

 تر  گفتم :   یتکون دادم و عاد یسر

 گفت .   ییزایچ  کیآره  -

نزد، بهش نگاه کردم ... چشم هاش پر از سوال  یحرف

 بود .  یونگران

 مگه مهمه؟   -  ه؟یهدفش چ االن

خواستم برم اما  اشکان گرفته  یبه عقب برداشتم، م یقدم

 گفت:  

 باال انداختم و  گفتم :   ییابرو   ؟یبگ یخوا  ینم یزیچ -

   ؟یمثال چ -

تو  رو امتحان کنم صنم تو... توچرا  من ... من  خواستم -

 االن ... 

 :  دمیحرفش پر  نیب ناراحت

 نجایهم یشروع کرد یزیازت که  هر چ  کنمیخواهش م -

که  اون روزپشت  ییتموم بشه، من و به خاطر حرف ها

شدم  مونیبهت  زدم ببخش، درسته دلت شکست وپش  یگوش

بهم ثابت شده که  زدن اون   کنمیاما االن که  بهش فکر م

 حرف ها درست بود... من و تو



  یکه  خوشبخت بش دوارمیام م،یما بش میتون ینم چوقتیه

 یات م یکه  بعد از من  وارد زندگ یاشکان ... با هر کس

 شه، من  مناسب تو نبودم . 

دلم تلنبار شده بود  یکه  تو ییگفتم ... اون حرف ها  باالخره

 برم .  شیوقت پ یلیبود که  خ ازیو ن

 برم که  صدام زد... عاجز و پر از غم!   خواستم

 !  یماه -

  نیکه  من وبه ا یکس نیو آخر نیشد... اول یپر از ناراحت دلم

 زد!   یاسم صدا م

 اشکان  سوخت!     یبرا  دلم

بغضم   ؟یتون ی! چطور میبرام سخته... بفهم لعنت -

 گرفت!  

 گفت:   یبار عصب  نیرحمم؟  ا یدر بق  نیمن  ا یعنی

 وونهیاالن برو تا د نیبرو... هم یبر یخوا یاگه م -

 .  شهیتونم ازت بگذرم پس تو برو مثل هم یترنشدم، نم

 ... آه نکش  اشکان !  دیکش یحرف  رو زد و آه  نیا

 بشه!   رمیگ بانیخوام آه تو گر ینم

 یمون رد و بدل بشه باقدم ها  نیب یحرف گهیکه  د  نیا بدون

 از کالس خارج شدم .  یمحکم

  



 دنمیداده بود و با د هیتک واریدر به د   یرو به  رو  لدای

 به سمتم اومد .  عیسر

 شد صنم؟   یچ -

 لبخند زدم اما با آرامش  گفتم :   ناراحت

   م؟یشه بر یتموم شد...م یچیه -

حرف  ید  که  باز لحن و حالت من  تعجب کرده بو انگار

دستم گرفتم و هر دو با قدم  یتکون داد، بازوش  رو تو یسر

 .  میرفت  رونیب یعیسر یها

   ؟یاالن خوب -

 و آروم  گفتم :   دمیکش یقیعم نفس

 شه گفت خوبم .  یم -

 ییکارت داشت؟ عجب  رو یاصال چ ؟یچه بهش گفت -

 داره ها . 

 و  گفتم :   دمیخند آروم

که  ته دلم تلنبار شده بود  رو  گفتم  ییهمون حرف ها -

... 

   لدا؟یکردم  ینظرت کاِر درست به

حالم سوخت، با محبت نگاهم کرد وشونه   یدلش  برا انگار

 ام  رو فشرد . 

 تواِ... یزندگ  نیا ،یکرد یمعلومه کاِر درست زمیعز -



درسته  یریات بگ یخودت  و زندگ  یکه   برا یمیتصم هر

 . 

ترسم عذا ب  یاشکان  سوخت... م   یاما دلم  برا -

 سراغم .  ادیوجدان ب

ها فکر نکن، حتما تو و  اشکان  قسمت هم  زیچ  نیبه ا -

 ... تو فقط به کوروش جون فکر کن . گهید دینبود

 دیزخندیر زیو با اخم نگاهش کردم... ر ستادمیخورده ا  کهی

 باال انداخت .  ییو ابرو

   ه؟یچ -

   ؟یاری یچرا چپ و راست فقط اسم کوروش  رو م -

 با اخم  گفتم :    ؟یشد یرتیغ -

به  ی... اما راجع بهش حرف نزن اصال چه ربطرینه خ -

 کوروش داره؟  

ونگاه  دمیکش یهاش  رو به هم فشار داد تا نخنده، پوف لب

 .  دمیازش  دزد

 روزانه ام یزندگ یقسمت ها یهمه  یکوروش تو یو پا رد

 شد اما آخه... چرا؟   یم دایپ

سحر ا فتادم،  دنید  یبرا  َممیتصم ادِ یکوروش  یادآوری با

 برم زندان و باهاش حرف بزنم .  دیبا

 بود؟  یمالقات ک زمان

 ماه صنم...با توام ها .  - 



 رو جمع و جور کردم و  گفتم :    افکارم

   حوصله گفت: یب  ؟یگفت ی... حواسم نبود چدیاِم ببخش -

 سلف من  گشنه ام شده .  میبر ایگفتم  ب  -

 تکون دادم و  گفتم :   یسر

 ...  میبر میبر -

  

  

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

  

  

خوام به  یخواستم کوروش و  ماهان  بفهمند که  من  م ینم

 کردن .  یسحر برم چون صد در صد باهام مخالفت م دنید

 گذاشتم... هرچند اون هم انیتوران  رو در جر فقط،

سحر چه  دمیفهم یمن  م دیبا یکرد من صرفم کنه ول یسع

 نه؟   ایبا برادر من  داره  یا یدشمن

به  ماهان   یکنم که  حرف یتونستم توران  رو راض اما

 وکوروش نزنه . 

 یصورت  ماهان  روم   یرو  یها یزخم و کبود یوقت

  شدم . یمصمم تر م دارید  نیبه ا دمید

  



بود و منتظر  اومدن شبودم،  قهیدق یمالقات فقط س زمان

که  قرار بود به سحر بزنم   ییداشتم حرف ها یبیاسترس عج

 ذهنم مرور کرده بودم .  یرو هزار بار تو

  یشدم،  رو رهیخ شهیاون طرف ش قایرو به روم دق  به

مکث کردم و نفس  نهیکه  قرار بود سحر بش یا یصندل

کردم  که  پام به  یفکرش  رو نم چوقتی... هدمیکش یقیعم

 جا باز بشه .  نیا

کردم  یاومدنش ضربان قلبم از استرس تند شد اما، سع با

 ییابرو دنمیکه  دا شتم  رو حفظ کنم، باد یخونسرد یچهره 

 شد .  رهیباال انداخت و بهم خ

 یدمش،کمید یم شیبدون آرا یبار بود که  با چهره  نیاول

 یم یگود افتاده بود و رنگ لب هاش به کبود چشم هاش ریز

 زد . 

 یاز اون رِژ قرمز رنگ نبود... از لباس ها یخبر گهید

 نبود!   یمارک دار هم خبر

 کار کرده بود؟   یبا خودش چ سحر

رو برداشتم،اون   یتاسف نگاهم  رو ازش  گرفتم و گوش با

سمت خودش روبرداشت و سرد  یِ هم به خودش اومد و گوش

 :  گفت

 ماه صنم خانم؟  آروم  گفتم :   یراه گم کرد -

 نه اتفاقاً درست اومدم.   -



 زد و گفت:   یپوزخند

کردم؟ فکر کردم بازهم  یفکر م یداشتم به چ یدون یم -

 اومده .  دنمیکوروش به د شهیمثل هم

 حرف روزد!    نیو من ... حس کردم از قصد ا دیخند ثیخب

 گرفت!   شیکه  چقدر... چقدر دلم آت ییوا

بر خالف درونم، سرد زمزمه   اد؟ی یم دنشیبه د کوروش

 کردم:  

 نداره .  یبه من  ربط  نیا -

 گفت:   یتعجب ظاهر با

 باشه.   دهیجداً! من  فکر کردم تا االن به هدفش رس -

 !  ؟یکردم، هدف؟ چه هدف اخم

دلم  یکردم و تو ذهنم پاک یسوال ها  رو از تو  نیا عیسر

 ماه صنم!   ستیتکرار کردم... موضوع کوروش ن

 امروز بهش فکر نکن! ...   یبرا  فقط

 نزن!   یموردش حرف در

 شد؟   یمگه م اما

کردن که  ازش  بپرسم  یبدنم خواهش م یسلول ها تمام

بوده؟  آه  یاو ن هدف چ  اد؟ی یم دنشیکوروش چرا به د

 !  ایخدا

 حرص  گفتم :   با



ندارم،  یالک یحرف ها  نیا دنیشن  یبرا  یمن  زمان -

 اومدم.   گهید زِ یچ هی  یبرا

 لب تنها گفت:   ریاش سرد شد، ز یوحش نگاهِ 

 شنوم!   یم -

فقط اومدم بگم دست از سر داداشم  ماهان بردار،   نیبب -

 یتو یست؟حتیبس ن یبهش صدمه زد یکاف یبه اندازه 

 !  ؟یستیزندان هم ول کنش ن

دستم  یرو تو  یبا حرص گوش د،یو پرو خند الیخ یب

 شدم .  رهیشده بهش خ زیر یفشردم و با چشم ها

 که  تموم شد با تمسخر گفت:   دنشیخند

  یجد  ؟یرو بگ   نیجا که  ا  نیا یهمه راه اومد  نیا -

 گفتم :  

پرونده هنوز بسته   نی... خوب گوش کن ا نینه فقط ا -

 یکنم . شاک تیتونم دوباره ازت شکا ینشده پس من  م

 :  دیغر

 !  ؟یبرو بابا مثال با چه جرم -

دونم پدرت  رو سراغ  ماهان  یکتک زدن برادرم... م -

 که  کتکش بزنه .  یفرستاد

ً یده اما، عم یکردم دوباره با وقاحت جواب م فکر به فکر  قا

باعث شد منتظر نگاهش   نیکرد، که  ا یفرو رفت و اخم

  کنم .



 . 

 و آروم گفت:   دیکش یقیعم نفس

 خبر ندارم .  یچیمن  از ه -

 تعجب  گفتم :   با

که  اون بال  رو سر  ماهان  یتو به پدرت نگفت یعنی -

 .  ارهیب

 ام؟!   وونهیمعلومه که  نه، مگه د -

 و ادامه داد:   دیخند

 دم بابام گرم! دلم خنک شد!   یول -

  حرص نگاهش کردم و  گفتم :  با

 فتهیاتفاق ب  نیخوشحال نباش، چون اگر دوباره ا یلیخ -

 زندان.   یره کناِر برادرت تو یبابات هم م

 ادیکه  نفرت روفر ییاش  رو قورت داد و با چشم ها خنده

داد اما،  یبهم نم یزد بهم نگاه کرد! نگاهش حس خوب یم

 خوشحال بودم که  احساس مون دو طرفه است . 

کا رو   نیا لیپدرم به خاطر برادرم سه دیاصال شا  نیبب -

پدرم بود،  یکرده  زیعز لیباشه سه یکرده نه من ... هر چ

 که  زده به سرش .  دهیاالن هم حتما بهش مواد نرس

بودکه   یچطور آدم گهیانزجار نگاه ازش  گرفتم، سحر د با

زد؟  هر چقدر هم  یقدر راحت حرف م  نیپشت سِر پدرش ا

 پدِر.. . کیباشه باز هم  یاون مرد آدم بد



راجع بهش حرف  یطور  نیا دیبه عنوان دخترش نبا سحر

 زد .  یم

 گفتم :    اریاخت یب

 بودم.   دهیتو ند یِ به بد یام آدم یزندگ یتو -

 از خنده زد و گفت:   یپوزخند

 ونیمد دیها  رو با  نیشده! ا بمینص یچه افتخار -

 چرا؟   یدون یکوروش باشم م

به چشم هاش شد وآهسته و  رهیسکوت نگاهش کردم، خ در

 ادامه داد:   زیآم دیتهد

داده، از کوروش  ادیکردن  رو بهم  یچون اون بد -

 نباشه!   المیخ نیکه  گناه کنم و ع ادگرفتمی

 لب زمزمه کردم:   ریز

 .  ستین یطور  نیکوروش ا -

 تمسخر گفت:   با

 . دِش یجد ی وهیاوه جدا؟نکنه با تو مهربوِن؟ البد ش -

 آزادم مشت شد و با خشم  گفتم :   دست

 !  یگ یم یدار یبفهم که  چ -

 گفت:   یجد

دو  یدون یگم اما تو نم یدارم م یفهمم که  چ یمن  م -

 یات م نهیرو به س  ایرو برت چه خبره، تو سنگ ک

اطرافت چه  یدون یم چیماهان ؟... ه  ؟کوروش؟یزن



تا  یدون یبرف و نم یتو یکبک کرد نیخبره؟سرت  رو ع

 کجاسرت کاله رفته!  

 لب زدم:   یدورگه ا یتند شد و با صدا نفسم

 !  ؟یگ یم یدار ی... چیچ -

 ام شد و گفت:   رهیلحظه  در سکوت خ  چند

ها  زیچ یلیبه گمونِت من  دشمن  توام؟ از خ -

 بلکه کوروِش.   ستمین ... آدِم بِد قصه من یخبرندار

دونم چِم... قرار بود من  پشت سحر  رو به خاک بمالم  ینم

 کرد!   یم یاما، انگار اون داشت من و ضربه فن

  

 توجه به حاِل زارم ادامه داد:   یب

اون باعث شد من  ازش  متنفر شم چون فقط ازم استفاده  -

االن که   نیبا ا یکردبعدش هم ازم خواست که  گم بشم، حت

 یدون یکشه امام یزدن به من  دست نم بیزندانم از آس یتو

چون تنها  ستمین مونیاصال به خاطر اون کار ها پش ه؟یچ

به  همداد منم ... تو  یدرس اساس هیکه  به اون آدم  یکس

 صنم جون .  یش یبه سرنوشت من  دچارم یزود

 هام سوخت!   چشم

خود م  رو نباختم، به دفاع از کوروش... به خاطر دِل  اما

 خودم  گفتم :  

 !  ستینداره کوروش مثل تو ظالم ن قتیحق  نیا -



 زد و زمزمه کرد:   یبیعج لبخند

تو  یطور نیگفت که  ا نیبه کوروش آفر دیبا ؟یمطمئن -

،  ِحشیهم نداره چون اون تفر یرو گول زده اما خب... تعجب

باز هم ازش   دهیبرات کش ییچه نقشه ها ینتو اگر بد و

 !  ؟یکن یم یطرفدار

...  فته،کوروشیاز دستم ب یبود گوش کیشل شد و نزد دستم

 بود؟   دهیمن  نقشه کش  یبرا

رفتِن احساساِت تازه متولدشده   نیاز ب ی! من  آمادگایخدا نه

 ام  رو نداشتم!  

نسته بودم برد، من  نتو یحالم داشت لذت م دنیاز د انگار

 بود .  دهیخودم  رو حفظ کنم نقطه ضعف ام روفهم یپوسته 

 زد و گفت:   یثیخب لبخند

که  یشک دار ییجورا هیخودت  هم  ؟یدیخب، د -

نقشه اش درمورد  نیتر ییکوروش خوب باشه، بذار از ابتدا

 سابق تو و ماهان !   یخونه    دنِ یتو شروع کنم... خر

 و مبهوت موندم!   مات

 خونه ؟!   

   ده؟یخونه  ام... کوروش، خر 

 و ادامه داد:   دیخند

 یبه هم م یکلنگ یاون  خونه   دنیمن  حالم از د -

شده، کوروش  خونه   یخورداما االن واسه خودش قصر



تو  رو ازت گرفت ماه  یکرد ... اون تنها داشته  ریروتعم

 صنم . 

 شده بودم!   جیرفته بود، گ ادمی دنیکش نفس

 من !   یخدا ییبود؟ وا دهیمن و خر یخونه    کوروش

 شد!   نیسرم سنگ د،یکش ریکمرم ت ی غهیت

حالم خوب نبود  یافتادم که  وقت یروز ادِ یجرقه زد و  مغزم

از کوچه  نیبه سمت اون  خونه  رفته بودم و کوروش با ماش

 بود به من  بزنه .  کیاومد و نزد  رونیب

 چطور شک نکردم؟!   دم؟ینفهم چطور

کوروش خوِب؟ اون به خاطر تو من و  یگ یباز هم م -

 رو باهات شروع کنه..   دشیجد یول کرد که  باز

 :  دمیغر

 بسه! تمومش کن!   -

 یذهن و قلبم فروم یتو غیخنده هاش مثل ت د،یخند دوباره

 رفت!  

 ... کوروش نامرد!  نامرد

بهت نگفتم   یزیتمومش کنم؟ هنوز را جع به برادرت چ -

خانواده  یِ واقع یچهره  دهیوقتش رس ،یاومد یی... خوب جا

 ماه صنم   ینیات  رو بب

  

  



 گفتم :    یخش دار یصدا با

که  به چرت و پرت هات  ومدمیجا ن نیمن ... من  ا -

 گوش کنم . 

 گفتم ...!   دروغ

 یبار هزارم روحم زخم  یاگر  برا یخواستم بشنوم حت یم

 رم خم!  بشه و کم

هام فرو  ایبره و قصر  رو ادمی دنیاگر دوباره نفس کش یحت

 !  زهیبر

که به  ییکه  تمام باور ها و ارزش ها  نی... از ادمیترس یم

 برادرم و کوروش داشتم خراب بشه!  

 مردن بهم دست داده بود!   حس

 هام!   یخوش مردنِ 

 قشنگم!   یهام... حس ها باور

 و گفت:   دیخند تلخ

 ماه صنم!   ستیگل و بلبل ن ایدن -

 جمله آشنا بود!    نیا چقدر

 کوروش... آخ کوروش!   آه

 من ؟!   چرا

 یدیدستم رود یکه  قرآِن تو یهنوز رنِگ نگاهت و وقت  من

  یشوم ینقشه  نیفراموش نکردم، پس چطور دلت اومد همچ

 !  ؟یدِل پاک و دست نخورده ام بکش  یبرا



هان ؟ طاقت  یِ چه حال یماهان  تو  یبشنو یخوا یم -

 :  دمینال دهیبر دهیبهت  بگم؟  بر  یدار

 !   کنمیدروغ هات  رو باور نم -

 باال انداخت و گفت:   ییابرو

 یکه  من   بهت  دروغ م یفکر کرد یعنیدروغ؟!  -

 راجع به کوروش؟   یگم؟حت

 نه... ای یکن یکه  تو باور م ستیبرام مهم ن  نیبب

 نامرد به تمام معناست!   هی کوروش

 یگلوم متولد شد و سرسختانه سع یناجوانمردانه تو بغض

 کردم بکشمش اما، ممکن نبود!  

 کردم ذهنم  رو سر و سامان بدم ...  یسع

طاقت ندارم  ایماهان ... نه نه خدا  ایاش کوروش  همه

 گه!   یماهان  بشنوم اون حتماً بهم دروغ م  یدرباره 

 شکنم!   ی... من  م من

شم اگر  ماهان  در  یم یو ته ستیشم!... ن یم  کهیت هزار

 نظرم خراب بشه!  

 بود!  طانیخوِد ش سحر

 برسه؟   یخواست با کشتِن قلب و روحم به چ یندارم، م شک

 یوجوِد سحر فرارم یِ کیظلمت و تار  نیرفتم، از ا یم دیبا

 کردم تا تنها شمع روشِن وجودم  رو خاموش نکنه!  

 خوِد  ماهان  بهم بگه!   دیبرمال بشه... با یقتیقرار بود حق اگر



شد ورنگ  دهینگاهش سمتم به باال کش ستادم،یشدم و ا بلند

بهش بدم  یکه  جواب  نیتعجب به خودش گرفت! بدون ا

 رو سر جاش گذاشتم .   یگوش

چادرم   یگفت اما متوجه نشدم، لبه ها یزیبلند شد و چ عیسر

 .. فرار کردم!  رو چنگ زدم و.

 ! ... قتیحق از

و  یدینا ام یهاش بو واریکه  د یاون مکان خفقان آور از

 داد!   یمرگ م

مغز و ذهن و گوشم تکرار  یسحر صد ها بار تو یها حرف

 کرد!   یشد و من و هزار بار نابود م یم

 !  دید یچشم و دلم فقط کوروش  رو م اما

 تونست؟!   چطور

 داد؟!   یم یداشت من و باز یعنی

 دنش،یو ضربان قلبم که  با هر بارد یذهن یریدرگ  نیا یعنی

 شیاز پ دیکش یبا هر بار فکر کردن بهش سر به فلک م

 شده بود؟  اون  خونه ... خاطراِت من !   نییتع

 صاحب خونه  هم بهانه بود؟!   یحرف ها یعنیمن ...  آرامِش 

 !  دیگلوم شدم و اشکم چک یبغِض تو مِ یتسل

غرش آسمان همراه شد... سرم و رو به  یکه  با صدا یاشک

حاال  یآسمان بلند کردم، کوروش تو خودت  آرامش نداشت

 .  یآرامِش منم  ا زم گرفت



 یصورتم  برا   یباران  رو یقطره ها دنیزمان با بار هم

 حالم زمزمه کردم:   نیتسک

م بِذکِر هللاِ  نَ یالذ - َُ ااَل بِذکِراللهتَطَمئُِن امن وا و تَطَمئِنُّ قلُوبهُ

 القلوب.  

  

  

  

  

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

  

  

زمان  یتو یشده بودم ول ادهیپ یبود که  از تاکس یربع کی

کردم  یوقت فکرش رونم چیشدم، ه سیسر تا پا خ یکم

 سرما شتریب یزییاز باران پا یباران بهار

کرده  تیدلم به تمام نقاط بدنم سرا یسرما دیباشه شا داشته

 !  دمیلرز یبود که  داشتم م

حس شده  یپاهام ب یشده بود، نوک انگشت ها نیسنگ چادرم

 تونستم درست قدم بردارم .  یبود و نم

باران  نیا یرم، رفتن به اونجا تو یدونستم دارم کجا م یم

 شده بودم!   وونهیاومد... حتما د یبه حساب م یوونگید



  نیم تر شده بوداک شیساعت پ کیباران نسبت به  شدت

 کنم!   شتریجونم  رو ب یب یباعث شد تعداد قدم ها

 بدنم کمتر شد...! یدما دمیآشنا که  رس یاون کوچه  به

 به ذهنم هجوم آوردن!   یرحم یبا ب خاطرات

 داشتم!   ییایدن چه

 ... چقدر خوشبخت بودم!  چقدر

 دو نفره مون بودم... من و  ماهان ... یعاشق خانواده   من

 من و اون!   فقط

خودم  رو در آغوش  یپناه یشد، با ب شتریبدنم ب لرزش

 گرفتم و به سمت اون  خونه  حرکت کردم . 

...  نمیخودم حضور کوروش ر و بب یخواستم با چشم ها یم

 ممکنه نباشه اما برام مهم نبود . 

 گرفت!   یرو مسحر ذره ذره داشت جونم   یها حرف

نه بعد... بادرد  ایرو گفته   قتیشدم که  حق یمطمئن م دیبا

 !  رمیخودم بم

 در  خونه  خشکم زده بود!   یخودم که  اومدم جلو به

شده  یبرده بودم، کامالبازساز یحرف سحر پ یبه درست تازه

 هم عوض شده بود.   اطیدِر ح یو حت

جاهم  نینداشتم جلو برم و زنگ در و بزنم، تا هم جرات

 معجزه بود که  سر پا مونده بودم . 



دونم چقدر منتظر  موندم،باران بند  یغروب بود و نم کینزد

 کاسته نشد!   رونمیدرون و ب یاومد اما از سرما

از در فاصله گرفتم و ازخونه  یکوتاه یبا قدم ها اریاخت یب

 اونجابمونم!    نیاز ا شتریب دور شدم... طاقت نداشتم

بهم دست  قتیحق دنیکه  بعد از د ی... از حال و روزدمیترس

 داد وحشت کردم!   یم

 خشکم زد ...  دمیکه  شن ییصدا با

 ...نیباز شدن در و بعد غرش پر کردن گاز ماش یصدا

  دکهیطول نکش یلیخ دم،یرو د  ییآشنا نیو ماش دمیچرخ

 بلنِد کوروِش.   یاون شاس دمیفهم

 جلو یصندل   یکه  عادت کرده بودم  رو ینیماش همون

کنه و من  معذب به دِر  ی... کوروش با اخم رانندگرمیبگ جا

 بچسبم!   نیماش

 بود، نه؟   نیریش

رو بست وبه   اطیکه  دِر ح یدختر دنیبا د ینیریش  نیا اما

 رفت، به کاَمم تلخ شد!   نیماش ییسمت دِر جلو

 و درهم شکست!   دیصحنه لرز  نیا دنیوجودم با د تمام

 یاما، چشم هام نافرمان رمیخواستم نگاه از اون صحنه بگ یم

سکانس تلخ   نیا یپلک هم نزدن تا ذره به ذره  یکردن حت

 رو ثبت کنند!  



   یزد و ناله سر داده بود! دستم رو رو یهوار هوار م قلبم

 صحنه نباشه ...   نیاهد اش  نیاز ا شتریام گذاشتم تا ب نهیس

 دلم!   اریقلبم!... طاقت ب ریبگ آروم

 باش ماه صنم ...  یقو

 قدر سخِت؟  چرا درد داره؟!    نی... چرا اشهیتونم، نم ینم

 که  به کوروش دارم! ...  یحس ه؟یچ حسم

  یاتفاق ها برا  نیعقب رفتم تا دوباره فرار کنم، هضم ا عقب

 د!  بزرگ بو یادیوجود کوچکم ز

 ت نداشتم!   طاق

 ...  نمینب گهیبرم و د دیبا ارمی ینم دوام

متوقف  نیماش یتا برم، چند تا قدم که  برداشتم صدا دمیچرخ

 چشم هام تار شد .  دمیکه  رس ابونیشد، به خ

 کنم!   هیگر دینه نه من  نبا دم،یبه چشم هام کش یحرص دست با

اون نامرد اشک   یرو که   برا  ییچشم ها  نیا  کنمیم کور

 !  زهیبر

  

 ...  سایماه صنم؟ وا -

 دنیرفت نفس کش ادمی د،یصداش دست و دلم لرز دنیشن با

 بود!   یفراموش کردم راه رفتن چطور ،یِ چطور



شد،انگار  دهیبخورم که  بازوم به عقب کش نیبود زم کینزد

و با تمام قدرت دستم   دیبهم شوکر زده باشن که  تمام تنم لرز

 .  دمیس کشرو پ

 :  دمیسمتش و غر دمیچرخ

 بهم دست نزن!   -

حال و روزم بود  هیشب تینها یرنگش که  ب یخی یها چشم

 شد!   یغرق در تعجب و سردرگم

 گفت:   نگران

 زدم!   یحالت خوبه؟  پورخند -

 خوبم!   یلیخوب؟ آره خوبم... من  خوبم خ -

 !  دیصورتش تار شد... چونه ام لرز ریتصو دم،یحال خند یب

شد  کیقدم بهم نزد کیبه من !... چرا دل نازک شدم؟   لعنت

 و گفت:  

برو  ؟یبارون موند ریز یسیچت شده؟ چرا خ -

   ؟یخور یشو االن سرما م نیسوارماش

حرف ها   نیکه  تمام ا  نیهام تند شد، فکر به ا نفس

 داد!   یهاش نقشه است عذابم م یونگران

 اشاره کردم و سرد و پر طعنه گفتم :   نشیدست به ماش با

 .  یشم مهمون دار یمزاحم نم -

 کرد و متعجب گفت:   اخم



 یتو چت شده؟ برو سوار شو سرمام ؟یِ چه حرف  نیا -

 .  یخور

 :  دمیو  رو شد، با بغض نال ریز دلم

خواد سرما بخورم... به  یچم شده هان؟ اصال دلم م -

خوش باش  یخوا یکه  م ینداره، تو برو با هر ک یتوربط

 .  یجواب بد دیسوال ازت دارم با هیفقط 

 یقرار به موها ش چنگ زد، چشم هاش دو دوم یو ب کالفه

 زد ... 

 ذهنم ثبت کنم!   یخوام رنگ چشم هاش  رو تو یم

 یبا ک ه؟یحرف ها چ  نیماه صنم ا یستیتو خوب ن -

 سوار شو .  ایخوش باشم؟ ب

به  دمویکش یکوتاه غیکه  پرخاشگر ج رهیدستم  رو بگ ومدا

 رفتم .  ابونیسمت خ

 :  دیغر یو شاک یعصب

 !  سایوا یِ چه رفتار  نیا -

 اون دختره.   ِش یت و... تو برو پ -

 زد:   داد

 یکن یچرا قضاوت م ِن؟یماش یکه  تو یکدوم دختر؟ اون -

 اون فقط خدمتکار ... 

سمتش و  دمیچرخ ستادم،یا یتاکس یواسه  ابونیخ کینزد

 :  دمیوسط حرفش پر



 خوام دروغ بشنوم .  ینده نم حیتوض -

 گفت:   یهاش  رو گرد کرد و عصب چشم

 صدات ابونیخ یچرا زده به سرت؟ تو یچه دروغ -

 برو سوار شو تا نزده به سرم .  ایرو نبر باال صنم... ب 

 زدم و  گفتم :   یپوزخند تلخ دوباره

دوباره  ؟یکار کن یچ یخوا یاصال بزنه به سرت م -

به لطف تو خونه   گهیمن  که  د ؟یریخونه  ام  رو ازم بگ

ارزش هام رو؟  ؟یریازم بگ یخوا یم یچ گهیندارم... د یا

   ست؟ین ان؟بسیرو کوروش پارس  یچ

شد، مردم با تعجب و تمسخراز  رهیو مبهوت بهم خ مات

 تیشده بوداما اهم لیتبد ادیشدن صدام به فر یکنارمون رد م

 ندادم . 

  

 لب زد:   آروم

 رو  بهت  گفته؟!    نایا یک -

 هم نداد ...  حینکرد، توض انکار

 داره، قلبم به درد اومده بود!   قتیحق دمیفهم

من  داشتم  ؟یهست یچطور آدم گهیمهمه؟ تو... تو د -

 کردم!   یباورت م

 قلبم  رو  بهت  دادم... قلبم رو! ... دلم ادامه دادم،  یتو

 گفت:   اطیشد، با احت یدوباره طوفان نگاهش



لطفا قضاوت نکن خب؟همه  یهست یماه صنم االن عصب -

 دم .  یم حیرو توض  یچ

 لب زد م:   هیگر با

 خوام بشنوم ...  ینم -

که  رفته  ییهوا تکون داد و با صدا یهاش  رو تو دست

 گفت:  رفت  یرفته باالتر م

خونه     نیبود، آره آره من  ا شیوقت پ یلیبابا اون ماله خ -

کرده،  رییتغ ی... صنم همه چیول رمیتا انتقام بگ دمیرو خر

 بهم فرصت بده . 

 یتکون دادم، افکارم جمع وجور نم یمنف یبه نشونه  یسر

 خواستم تنها باشم تا بتونم خوب فکرکنم .  یشد م

 یخواستم چشم ها و حرف هاش دوباره جادوم کنه!  م ینم

 شه!   یاونجا بمونم دلم نرم م گهید کمیدونستم اگر 

که  اون دخترسوار  دمیهان؟ با چشم خودم د یچه فرصت -

... تو اگر رکردهییکه  چقدر اون  خونه  تغ دمیشد، د نتیماش

 من  هنوز اونجا بودم .  یدیخر یاون  خونه   رو نم

شده  دیکل یدندون ها یبه موهاش زد و از ال یچنگ حرص با

 :  دیاش غر

گم اون دختر خدمتکارِم بارون  یگه... م ینوچ باز م -

   یسرم، صنم اون رو ریخواستم برسونمش خ یاومد م یم

 دمیها... اصال خوب کردم اون  خونه  روخر اریمن و باال ن



 یکردم رفت پ یغلط هی دیرس یاو ن زمان خون به مغزم نم

 بهتر   گهید یمادرم و ماهان شیکارش، حاال که  بد نشده تو پ

 تکون دادم و  گفتم :   یسر اریاخت ی؟  ب نیاز ا

 .  یگ یباشه باشه تو راست م -

تکون دادم که   نیماش هی  یهدف  برا یو دستم  رو ب دمیچرخ

 گفت:   ینگه داره، عصب

 گفتم :  سرد    ؟یر یکجا م ؟یکن یکار م یچ -

 قبرستون .  -

 :  دیبا حرص غر دوباره

 ماه صنم!   -

خودم  رو گرفتم که  دست و پام مثل دلم نلرزه  یزور جلو به

 ندم!   تیو اهم

 و گفت:   کمینزد اومد

 یبرو سوار شو صنم وگرنه کشون کشون با خودم م ایب -

 برمت . 

بود  ابونیندادم، نگاهش هم نکردم... نگاهم فقط به خ یتیاهم

 . 

 یمخف تیرو پشت نقاب عصبان  دمیکش یکه  م یو عذاب درد

 کرده بودم!  

هاخلوت تر  ابونینم بارون دوباره شروع شد و کوچه و خ نم

 ... 



شده بود  پیشدم، دماغم ک یم سیبارون خ ریداشتم ز دوباره

 ندادم .  تیاما، باز هم اهم

 لج نکن .  میبر ایماه صنم ب -

 لب زدم:   آروم

 !  نمتیخوا م  بب ینم گه،ید -

 دورگه شد ...  صداش

 ماه صنم! ...  -

 !   کنمیبرو کوروش خواهش م -

کردم که  دوباره صورتم به  یخدا  رو شکر م دم،یگز لب

  یتونست اشِک  رو یشده بود و نم سیخاطر بارون خ

 .  نهیصورتم  رو بب

  

 ده؟ اون  خونه ؟ اون دختر؟... یتو  رو عذاب م یچ -

کنم؟فقط   رونیخونه  رو  بهت  بدم و دختره  رو ب یخوا یم

 کنه!   یآرومت م یبگو چ

 بود!   یچیه جواب

سحر مثل َمته  یکرد، حرف ها یآروَمم نم زیچ چیه فعال

 مغز و دلم  رو سوراخ کرده بود!  

 لب زدم:   آهسته

 من   بهت  اعتماد داشتم!   -



 یشنوه، صدا یدونستم صدام اون قدر آرومه که  نم یم

زدم  یهم حرف م یبود که  اگر عاد یبارِش بارون در حد 

 !  دیشن یدر حد زمزمه م

مرتِب  شهیهم یجلوم و ناراحت نگاهم کرد، موها اومد

بود و  ختهیاش ر یشونیپ   یرو  سیرنگش حاال خ ییطال

 انداخته بود!   هیچشم هاش سا یآب   یرو

 !  ؟یچرا ناراحت گهید تو

 شدم!   جیکردِن؟  سردرگم و گ یزنقش با  نیا

بشنوم  یزیخوام چ یدارم خودم نم یو دلدار حیبه توض ازین

   ؟یکوروش تو بامن  چه کرد ستیاما، قلبم گوش به فرمانم ن

 دم،دنبالمیلرزان عقب عقب رفتم و سمت مخالف چرخ یبدن با

 .  دیاومد و چادرم  رو کش

 :  دمینال یگرفته ا یصدا با

 برو... برو!   -

 ! حالت بده . یخور ی... سرما میشد سیخ -

 زدم:   غیج

 مگه مهمه؟   -

 و داد زد:   ستادیام ا یقدم کی یتو

اعصابم... کالفه ام نکن    یبفهم! نرو  رو یمهمه لعنت -

 یوالیاون ه گهیشه من  د یات نم یماه صنم! ِد چرا حال



 ی،تو نیمن و بب به من  نگاه کن... حاله ستم،یذهنت ن یتو

 چشم هام زل بزن . 

کرد،تکونم  یانداختم، بغض داشت خفه ام م نییرو پا  سرم

 داد و تکرار کرد:  

 !   نیمن و بب -

و پر از خواهش بهم زل  ریو دلخور نگاهش کردم، دلگ یشاک

 زد!  

 رو نداشت... گرما داشت!    یشگیهم یسرما نگاهش

 ترساند!   یکه  من و... من و م ییگرما

 نباشه!   یگرما دل ببندم و واقع  نیبه ا دمیترس یم

وجود نداشته  گهیگرما مهتاج بشم و د  نیبه ا دمیترس یم

 باشه!  

 باورم کن!   -

 بود!   برهیو   ی!... تموم وجودم  رودیلرز یو دلم م دست

 سرما، از افت فشار!... ضعف کرده بودم .  از

 ان و دلسوز گفت:  که  نگر دیو روزم  رو د حال

 .  میزن یخونه  حرف م  م؟یحاال بر -

 دهیمهربوِن، تا به حال کوروش  رو مهربون د  نیصنم بب ماه

 باشه؟!   لمی!... مهربون نبود، نکنه فدمی؟  نه ند یبود

 دودلم؟   چرا

 خوام؟   یم یدونم چ ینم چرا



  یحال خودم بودم که  کت اش  رو در آورد و  رو یتو

 م انداخت! شونه ها

بهت  زده نگاهش کردم، دستش هنوز مماس شونه هام بود،  

 زد!   یرخ نگاهم کرد و لبخند تلخ میاز ن

 رفت!... رفت!   دلم

  

  

  یهم قرار نبود برا گهیاون شد د  یبراش  رفت و  برا دلم

 من  باشه!  

 رمیتسخ بیو درد بود عج یکه  همراه تلخ ینیریحِس ش  نیا

 کرد!  

 ...  یبگم ول یزیباز کردم تا چ لب

 .  انیپارس یآقا -

تموم حس  هیچند ثان  یبرا  یفیلط ینا آشنا یصدا دنیشن با

 شد!   یکه  داشتم خنث یخوب و بد یها

باران  ریکه  حاال ز یهمون دختر   یسر خورد  رو نگاهم

 دآرومیکش یکرد، کوروش آه یبود و به ما نگاه م ستادهیا

 گفت:  

 بله؟  -

به من و کوروش زل بزنه  میکه  مستق  نیدختر بدون ا اون

 گفت:  



رم، شرمنده  مزاحم تون  یم گهیبا اجازه تون من  د -

 .  رمیگ یم یشدم... خودم تاکس

لحظه از   کیسر و وضع ساده و لحِن ساده ترش  دنید با

 که  در موردش کرده بودم شرمنده  شدم!   یفکر

 عجب بودم که  من  چطور زود قضاوت کردم؟!   در

با  ارمیخواستم اسمش  رو ب ینم یکه  حت یبیحِس عج اون

 کار کرده؟!   یمن  چ

 برام نمونده بود!   گهید یو منطق عقل

 آروم گفت:   کوروش

 راستش من  ...  دیکه  منتظر  موند دیببخش -

اهش بهم خواست با نگ یبه من  زل زد، م رینداد و دلگ ادامه

 بگه؟   یچ

باشه؟  اون دختر منتظر   یازم دلخوره؟ بعدش قراره شاک  که

 حرف کوروش نموند و یادامه 

 شترازیزمان که  خودش  رو با دست بغل کرده بود تا ب هم

 باران سردش نشه گفت:   ریز  نیا

 رم .  یم گهیبا اجازه تون من  د -

نگفت و اون دختر رفت دور تر از مامنتظر   یزیچ کوروش

 .  ستادیا یتاکس

 که  ییبعد هم رفت، با رفتنش نگاه از جا قهیدق دو



شونه هام جابه    یبود گرفتم و کت کوروش  رو  رو ستادهیا

 جا کردم . 

 !  ؟یکن یحاال باور م -

 رهیبود اما نگاهم به باال و به کوروش خ ریبه ز لیمتما سرم

 م و معصوم!  شدم، مظلو

 نگاِه توران افتادم که  چقدردلسوزم بود!   ادِ ینرم شد...  نگاهش

   م؟یدختر! حاال بر یتُخس یلیخ -

خشم  گهیخواستم جواب بدم... باز هم لج کنم اما د یم

 .  دمید یدر خودم نم یوحرص

که  داشتم با سکوت سر به  یاز حال و روز کالفه

 نزدم .  یو حرف رانداختمیز

 و گفت:   دیکش یپوف

مشکلت  خونه  است؟ اصال ماله  ه؟یچ گهیماه صنم د -

 قبولش کن .  یعذر خواه یخودت  باشه؟ به جا

 اخم نگاهش کردم و لب زدم:   با

 .  ستیمشکلم فقط  خونه  ن -

   ه؟یپس چ -

 یخود وب یدونستم ب یم گهیدونستم... االن د ینم خودمم

 جهت دلم گرفته!  

 زد!   ی... اصال دلم شور ماصال

 قرار شده بود! ...  یب



 من  چم شده؟!   ایخدا

  

 یافتاده بودم،نم ریخودم و احساسم گ  نیب یبد جدال یتو

 .  رمیدونستم طرف کدوم  رو بگ

 من  نبود ...  شیپ یاحساسم رو؟  جواب ول ای خودم،

 بیو عج نیتر بایکرد، جوابم  رو به ز یبا کار کوروش

 ل ممکن داد!  شک نیتر

ُکتِش که  آزادانه کناِر بدنم افتاده بود رو  یها نیاز آست یکی

 .  دیگونه هام کش   یبرداشت آروم آروم  رو

 نگاهش کردم اما، اون با محبت رهیحالت خ یو ب مات

که  انگشتش به   نیخشک کردن صورتم بود بدون ا مشغول

 صورتم بخوره . 

   یکت رو یدلم طوفان به پا شد، با هر حرکت پارچه  یتو

 شد!   یم قیزده ام تزر خیصورتم گرما به وجود 

 غم  رو در من  خشکوند!   ی شهیکه  ر ییگرما

ذهنم  رو پاک کرد  یکه  مثل آب تمام افکار منف یزالل حِس 

 و شست!  

 نکرده بود!    چکسیکرد که  ه یبا من و دلم کار کوروش

که  ییخودش جادو کرده بود، جادو ی وهیو به شمن  اون

 نرم کرده بود!   یاعتقاداِت سفت و سختم  رو کم



 یسیخ چیه گهیحال برگشتم، د یایعقب رفتن دستش به دن با

کردم بلکه حاال آتش  یصورتم حس نم   یرو  ییو سرما

 آورد!   یشرم و خجالت  داشت من و از پا در م

 زد و گفت:   یآروم لبخند

 صدا زمزمه کردم:   یب  م؟یحاال بر -

 آره .  -

 زد!   یهاش برق چشم

شدن  دهیکش یصدا دنیبزنه اما، با شن یباز کرد که  حرف لب

 آسفالت حواسم پرت شد .    یرو  کیالست

بود، هم زمان با نگاه  کیگوش خراش و نزد یلیخ صدا

شدم و به اون  رهیکوروش من  هم به پشت سرم خ

 شد ...  یچ دمینفهم ینگاه کردم ول یمردموتور

 به سمتم پرت شد .  یزیچ هی انگار

 نه صنم .  -

حس کردم نصف  یهولم داد ول دیکه  کش یادیبا فر کوروش

 گرفت!   شیصورتم سوخت... آت

 درد غرق شدم!   یایدر یتو

 !  دیپر از درد کوروش تا آسمون پر کش ادِ یمن و فر غیج

چشم هام از شوکو  دم،یچیافتادم و به خودم پ نیزم   یرو 

طرف چپ  یمیترس بسته شده بود درد و سوزش عظ

 کردم!   یصورتم حس م



 یا یبزنم فکم با شوک عصب غیرفته بود ج ادمیشدت درد  از

لباس و  یسوختگ یکه  بهم وارد شد منقبض شده بود! بو

 حالم  رو بد کرد .  بیگوشت عج

 دمیبود که  شن یزیچ نیپر از درد کوروش آخر ی ناله

سرم  یکه  از حال برم تو یلحظه  ا  نیوصداش تا آخر

 اکوشد . 

 صنم! ...  -

  

  ********* 

  

  

 "کوروش " 

  

  

  

   یکف  راه رو یها کیو ماتم زده به سرام  شوکه

سرم  یباال یشده بودم، دکتر  و پرستار رهیخ مارستانیب

 گهیماه صنم د غیج یاز صدا ریمن  به غزدن اما  یحرف م

 .  دمیشن ینم ییصدا

 شد!   یسرم اکو م یهزاران بار تو صداش



زمان  دمینفهم یاتفاق افتاد، حت یشد و چطور یچ دمینفهم

 گذشت!   یچطور

کردم  یحس م یبیکتف و کمرم درد و سوزش عج یرو  

 ندادم .  تیاما، اهم

  رونیب ییکه  تا از اون اتاق کذا یماه صنم بود، دختر مهم

 اومد!   یمن  هم نفسم باال نم ادین

 نییپا الیکرد و اصال هم خ یم ینیگلوم سنگ یتو یزیچ کی

 رفتن نداشت!  

 گهیرفته ود  نیکردم از ب یحس م شیکه  سال ها پ یزیچ

 شدم ...  بهیهمه سال  باهاش غر  نیبعد از ا

 !  بغض

زده بودم اما از  بتیاغون و مصبغض داشتم، از درون د  من

 خودم  رو سفت و سخت حفظ کرده بودم!   رونیب

عرق کرده  یبودم، تنم از درِد سوختگ ستادهیزور سِر پا ا به

 که    یبود اما درد

 کرد عذاب آور تر بود!   یم ینیدلم سنگ   یرو 

 دیبا  نیایمداوا ب  یمحترم لطفا همراه ما  برا یآقا -

 زخمهاتون  رو چک کنم!  

که  ازخودم  یلحن نیندادم، با سرد تر تیحرف دکتر اهم به

 سراغ داشتم  گفتم :  



 لیم کیمن  قصد ندارم  دیباش دهیکردم فهم یفکر م -

 نقطه تکون بخورم .   نیازا

 جناب ...  یول -

 گفتم :    بلند

 !  دیراحتم بذار -

کردم به  یحس م دکتر سکوت کرد د،یچیراهرو پ یتو صدام

 شده .  رهیمشت شده و لرزانم خ یدست ها

 !  دیلرز یکه  از شدت خشم و درد م ییها دست

من  هنوز همون  نه،یضعف من و بب ینداشتم کس دوست

 بودم!   انیکوروش پارس

 بمونم ...  یقو دیبا

 !  دی... بایبرگرد دیصنم تو با ماه

 ماجرا ...   نیا میهم اطالع د اد سیبگم ما به پل دیبا -

به دکترنگاه  ینگاهم  رو از اون نقطه برداشتم و ته باالخره

چشم هام حرفش  رو خورد و عقب عقب رفت  دنیکردم، با د

 . 

 گفت:   اطیبود با احت ستادهیکه  کنارش ا یپرستار

 ؟   نیای یدکتر چند  لحظه  همراه من  م -

 یزخند" پو میفرار کن ای"" ب یعنیحرفش   نیدونستم ا یم

 زدم و نگاهم  رو از روشون برداشتم . 

   



نا معلوم  یرفتن و من  باز هم به اون نقطه  باالخره

 انگار خواب بودم ...  رهشدم،یخ

اما  نهیب یدونست داره کابوس م یرو داشتم که  م  یآدم حِس 

 بشه .  داریتونه ب ینم

 شه!   یلحظه  اش  رو داره ش کنجه م  هر

  

 پسرم!   ییوا یکوروش؟... ا -

 پس صنم کو؟ ماه صنم ...  -

 شد!   شتریبلند شدم، سوزش کمرم ب یصندل   یرو  از

که  مادرم نتونه  ستادمیا یدرد کردم و طور   یاز  رو یاخم

 دهیو ترس ستادیآشفته و نگران جلوم ا نه،یوضع پشتم  رو بب

 گفت:  

 یچه اتفاق م،یخودمون  رو رسوند یپسرم تا زنگ زد -

 افتاده؟  

به موهاش زد و توران  رو کنارزد،  یقرار چنگ یماهان  ب 

 :  دینال یبا دلواپس

 یشده؟  تو یچ د؟یماه صنم حالش بده نه؟ تصادف کرد -

 رییرنِگ چشم ها بود که من و تغ نیشدم، هم رهیچشم هاش خ

 داد!  

 و آرامش بخش!   نیریرنگ... همون قدر ش یعسل یها لهیت

 گفت:   یماهان  عصب 



 افتاده؟   یبا توام کوروش؟ چه اتفاق -

 .  دیکش ی" بلند نیبزنم که  مادرم "ه یحرف خواستم

 حالم شده، یمتوجه  دمینگاهش کردم که  فهم تند

که  پاهاش شل شد ماهان   نیکتف و کمرم بود هم خیم نگاهش

 بغلش کرد . 

 توران چت شد؟   -

 مادر!   -

  نیشد و چشم هاش بسته شدهم دیمثل گچ سف یبه آن رنگش

 طاقت داد زدم:   یقط کم بود، ب

 دکتر خبر کنه!   یکیدکتر...  -

 :  دیوار نال چارهیماهان  ب 

 جا چه خبر شده کوروش!    نیتو  رو خدا به من  بگو ا -

بعد  قهیبغلش تکون داد و صداش زد، چنددق یرو تو  مادرم

 ش . دو تا پرستار با برانکارد اومدن و بردن

 گفت:   یدفعه عصب  نیهمون دکتر اومد و ا دوباره

به زور هم شده شما  یجناب من  موظف هستم حت -

 .  دیایرومداوا کنم لطفا همراه من  ب

 نگاهش کردم که   ماهان  وحشت زده گفت:   دمیچرخ یعصب

ماه...ماه  ؟ی... شده؟ سوخت یکوروش پش...پشِتت چ -

 صن ... 



ف زدن  رو فراموش کرده از شدت شوک حر انگار

بار دلم به حالش  نیا ول  ینگاهش  برا دنیبود؛برگشتم و با د

 سوخت!  

کنه  یکرد بهش بگم اون چه که  فکرم یالتماسم م نگاهش

 نداره!   قتیحق

 حرف هاست!    نیرحم تر از ا یب یزندگ اما،

  

 ام  رو گرفت با حرص و ترس گفت:   قهیجلو  اومد

 که  حالش خوبه، حرف بزن کوروش .  بهم بگو... بگو -

نگاِه پر از حزن من   نیشده بود، ا سیچشم هاش خ یها مژه

 نگاه ماه صنم انداخت!   ادِ یو 

چشم هام  رو بستم و اون  لحظه   رو  یطاقت یب با

و با نگاهش باهام  میباران بود ریکه  ز یتصورکردم، وقت

 زد!   یحرف م

ِد بگو  -و داد زد:   دیکش شتریام  رو ب قهیماهان  تکونم داد،  

   ؟یگرفت یچرا الل مون

 کرد  ماهان   رو ازم جدا کنه .  یجلو اومد و سع دکتر

 شم!   یدارم خسته م گهید

 یباز نیا یادامه   یبرا  یبهونه ا گهیبرام نمونده... د یینا

 ندارم . 

 دِر اون اتاق نگاه کردم که  ماه صنم اونجا بود .  به



 من   بهت  باختم؟!   یدون یم چیدختر! ه یهِ 

 رو به تو باختم!    زمیرو باختم، همه چ  ی... باز من

 یکرد که  چه اتفاق فیماهان  تعر   یبرا  اطیبا احت دکتر

 .  دمیافتاده، با چشم خورد شدن کمرش  رو د

 زانو زد و صورتش  رو با دست هاش پوشاند!   نیزم   یرو 

 و ناله سر داد .  هیگر ریزد ز مردانه

 صنم... خواهِر نازم... نتونستم مراقبت باشم... ییوا -

ات  رو حفظ  یچرا؟ بابا من و ببخش نتونستم امانت ایخدا

 کنم... خدا! 

 یتر شد و حالم بد تر، اسم خدا تو نیدلم سنگ   یرو  بارِ 

 !  دیچیپ لیگوش هام مثل سور اسراف

 شدم!   دگرگون

   ؟یریگ یکه  برام مهمه  رو ازم م یسک یدار گهیباِر د کی

 بشم؟  میتسل یخوا یم

دکتر   ؟ینیکه  هستم بب یتر از حال فیمن و ضع یخوا یم

 یتکرد، تو یهدا یاومد و بازوم  رو گرفت و من و به سمت

 خودم نبودم .  یحال و هوا

 شده بود .  نیقدم هام  رو نداشتم، سرم سنگ اریاخت

 اجدایدن  نیاز ا گهیدستم فرو رفت د یسرم که  تو سوزن

 اغما فرو رفتم .  یشدم، انگار تو

 کردم و به گذشته برگشتم ...  ریحال گ یتو



 یگوش هام پخش شد ،شعر یتو ییماه صنم مثل الال یصدا

 برام آشنا بود!   بیکه  عج

 !  دیکش یم یاتاق پدرم نقاش یکه  تو یو برد به روز من

  دیشب دور از خورش لدام،یمن    دیچطور دزد امویراه  رو -

مرموز،   یاهیو هوس چو  گ دیشد و باد چرخ زییباز پا

   دییرو

 .  دیهمه درد، چو  نگاهم خشک  نیو درخت از ا دییرو  او

 بردار  من   رو باز به شروعش بگذار   یقدم روزید تا

با   ماریب ،یدلتنگ  نیو من  که  از ا ییپروا یو ب ییبایز تو

تو   اریدل  شهیشب کور، تو هم  نیمن  حوصله کن در ا

من   گر چه  یگر چه ب  یهمه جا تکراِر من  یمن دارِ یشِب ب

همه جا   یمن دارِ یتو شِب ب  یمن ارِ یکه  دور  دِل من ، دل 

ر  دِل من ، دل  دومن   گر چه که   یگر چه ب  یتکراِر من 

 ...  یمن ارِ ی

  

 

  ********** 

  

 ییبرداشتم و باقدم ها واریام  رو از د هیتک دم،یکش یآروم آه

شد به سمت درحرکت کردم،   یم دهیکش نیزم   یکه   رو

 آروم گفت:  



 اَن الصلوة احسن صورة خلقها هللا   -

 زد، بغض کرده ادامه داد:   خشکم

است که  خدا آن  یصورت نیکوترینماز ن یبه درست -

 راخلق کرد . 

 گذشت!   هیثان چند

 ...  سکوت

 ...  سکوت

 ...  سکوت

  

  ********** 

  

   زم؟یکوروش، عز -

 یدلم نم دم،یشن یمادرم  رو انگار از ته چاه م یآشنا یصدا

 .  امیب  رونیب ایخواست از اون  رو

 شدم ...  یتر م اریفشرده شد، هر  لحظه  داشتم هوش دستم

 شو پسرم!   داریب -

کردم سردِم  یز کردم، حس مزور چشم هام  رو با به

 وجودم بود!   یتو ایاون  رو یاماهنوز گرما

 شدم، رهیمادرم خ یبا لبخند به چهره  یحال ول یب

 بایخسته و پر از غم بود اما لبخندم  رو با لبخندز نگاهش

 جواب داد و گفت:   یتر



   ؟یخوب -

 لب زدم :   یخش دار یدهنم  رو قورت دادم و با صدا آب

   ؟یخوبم... ماه صنم چآره،  -

 یخواستم جواب بده ونم یشد، انگار هم م یطور کی حالم

 خواستم!  

 ترس؟!    ه؟یحس چ  نیا اسم

 د،زمزمهیموهام  رو نوازش  کرد و لبخندش پر کش   یرو 

 کرد:  

 خواِب.   -

 گفتم :    دهیبر دهیبر

 صو...صورتش؟   -

 گفت:   یلرزان یتکون داد و با صدا یسر

 دونم .  ینم -

 چهره ام در هم د،یکش ریبلند بشم که  پشتم ت خواستم

شونه هام گذاشت    یکه  مادرم هراسان دست  رو رفت

 وگفت:  

 .  یاستراحت کن دیکوروش؟ با یکن یکار م یچ -

 لجاجت  گفتم :   با

 برم .  دیخوبم... با -

 خورده گفت:    کهی

  ؟یکجا بر -



 ماه صنم؟!   شیکجا برم؟ پ یزد... جد خشکم

 طاقت شده بودم!   یدونم چرا ب ینم

پر  یصورتم  رو با دست هاش قاب گرفت و باچشم ها مادرم

 :  دیشد و نال رهیاز اشک به چشم هام خ

استراحت کن تا  کمیکار و نکن کوروش،   نیبا خودت  ا -

 باشه پسرم؟  مسخ شده لب زدم:   یخوب بش

 من  بود .  ریتقص -

 هاش گرد شد و نگران لب زد:   چشم

 کوروش! ...  ؟یچ -

 بود!   ختهیچشم بستم ... افکارم به هم ر خسته

خواست  یلحظه  از حال باشم، دلم نم   نیا یخواستم تو ینم

 خواستم!   یروم ندهیگذشته باشم... من  ا یتو یحت

 اتفاق ها نبود!    نیاز ا یخبر چیه گهیکه  د یزمان

  

شدم،بعد از  رهیشب خ کیزدم و به آسمان تار رو کنار  پرده

 کننده بود!   رهیآسمان صاف و بدون ابرخ  نیا دیاون باراِن شد

 شدم، ماه... ماه صنم!   یبه ماِه کامل و نوران رهیخ

 اوِن!   یاسم برازنده   نیا چقدر

اون همه ستاره متفاوت و   نی! ببایو ز یافتنیماه دست ن مثل

 تک!  

 اسمش مثل ماه و طال ارزشمند!   یمعن مانند



 دادم و پرده  رو رها  رونیب یرو با آِه کشدار  نفسم

اون    یبه سمت تخت حرکت کردم و دوباره  رو کردم،

 برام مهم نبود .  یول دیکش یم ریِکتفم ت یتخت نشستم، کم

 باز شدن در اتاق دست از فکر کردن برداشتم، با

.. در و بست و وارداتاق شد و به  ماهان  نگاه کردم. دمیچرخ

 . 

از  یخبر گهید د،یرس یسرد به نظر م یخسته ول صورتش

 نبود .  شیساعت پ نیچند یها هیگر

 گفتم :    آروم

 خونه ؟    ینرفت -

 گفت:   یفیضع یتکان داد و با صدا یسر

  ؟یرفت یم یتو بود -

 گفت:   یو جد ستادینگفتم ، وسط اتاق ا یزیچ

   ؟یگفت یچ سیبه پل -

 دقت نگاهش کردم و لب زدم:   با

 دونستم .  یکه  م ییها زیهمون چ -

 کردم:   دیبود؟  تاک یکاِر ک یگفت -

 .  دمیمن  چهره اش  رو ند -

 تکان داد:   یزد و دوباره سر یپوزخند یعصب

 یمقصرک یاما شک نکرد یدیاون آدم  رو ند یچهره  -

   ؟یتونه باشه؟ اصال اشاره کرد یم



 دم،ید یوجود  ماهان م ینزدم، نفرت و خشم  رو تو یحرف

 .  رهیگ یم میدونستم داره زود تصم یم

 :  دیهمون حال غر با

اونم سحر وخاندانِش...  یدار وونهیدشمن  د هیتو فقط  -

   ؟یفهم یتو  رو خواهر من  داد م یتاوان کارها

هام  رو کنار بدنم مشت کردم تا خودم  رو کنترل کنم،  دست

 م  گفتم :  آرو

حاِل ماه  تیاالن الو ،یبهتره خودت   رو کنترل کن  -

 صنِم.  

تونستم  یبه موهاش زد و چشم هاش  رو بست،م یچنگ کالفه

که  داشت اون رو از پا در   نمیاش  رو  بب یضعف و ناتوان

 آورد .  یم

 شیماهان ، هنوز جواب آزما  یاستراحت کن دیتو با -

 .  ومدهین

 هوا تکان داد و تلخ گفت:   یتو یدست الیخ یب

 رمیاصال بم ست،یبرام مهم ن گهید شیآزما یگور بابا -

 .  نمیحال نب  نیا یخواهرم  رو تو

انگشت شست و اشاره چشم هاش  رو فشا ر داد...  با

 دوباره بغض کرده!   دونستمیم

ازش  گرفتم تا شاهد شکستن غرورش نباشم، ماهان  چه  نگاه

مثل  دیِل من  بدتر از اوِن؟  فقط من  بادونست که  حا یم



و درد بکشم اما اون خودش  رو  زمیخودم بر یتو شهیهم

 کنه ...  یرها م

 و  گفتم :   دمیکش یقیعم نفس

   ش؟یدید -

چشم هاش کامل قرمز  یدیهاش  رو باز کرد، حاال سف چشم

 شده بود!  

 زمزمه کرد:   یدورگه ا یصدا با

هم  یکننده ا دینا ام ینه دکتر اجازه نداد اما حرف ها -

 گردنش ریز یسمت چپ و کم ینزد، فقط... گونه 

شه فقط  یخوِب خوب م یگفت که  با عمل جراح سوخته،

 .  میمنتظر  بهوش اومدن ماه صنم باش دیبا

 راحت شد!   المیخ یفقط کم یکم

 .  ادینفس باالب ی... کم نمیرو به راه  بب  یحالش  رو کم فقط

 یشهر  رو دنبال اون آدم م  نیوجب به وجب ا اونوقت،

 گردم . 

  

 

  

  

  *********** 

  



  

 ""ماه صنم "" 

  

  

  

   یبودم اما رو داریشدم، ب اریبدنم کم کم هوش یحس خشک با

بود و  دارینداشتم، ا نگار که  مغزم ب یحس و کنترل چیبدنم ه

 بدنم خواب!  

 خورد؟   پلِکش تکون -

 یمیتو برو به دکتر عظ اد،ی یآره انگار داره بهوش م -

 خبر بده . 

 باشه .  -

صدا  نیداد که  رفت؛ ا یاون فرد نشون م یقدم ها یصدا

 بود؟  ینا آشنا مال چه اشخاص یها

 ها!   یدیوقِت که خواب یلیخ ؟یش داریب یخوا ینم یخانوم - 

پلک هام  رو باز کردم،انگار  یو به سخت دمیکش یقیعم نفس

 چسب محکم به چشم هام زده بودند!   کی

 یومقنعه  دیکه   رو پوش سف یو گنگ به اون زِن جوان جیگ

 سرش بود نگاه کردم .  یمشک

 زد و گفت:   یمهربون لبخند

 !  یشد داریچشم خانواده ات روشن باالخره ب -



 یجهت چیفکرم به سمت ه  ه؟یزن ک  نیکجا بودم؟  ا  من

باز شدن  یبودم!... صدا جیخسته و گ یلیکرد، خ یحرکت نم

 سرم اومد .  یباال یو بعدمرد دمیرو شن  یدر

شد و  رهیچپم خ یبا دقت به صورتم، مخصوص گونه  یکم

 اش گفت ...  یبه پرستار کنار یزیآروم چ

شد، دکتر به چشم هام  یم نیهام دوباره داشت سنگ پلک

 زد و گفت:   یانداخت و لبخند دلگرم کننده ا ینگاه

دوباره  یتون یگوِشت گذشته دخترم، حاال م خیخطر از ب -

 !  یبخواب

   ؟یچه خطر خطر؟

 برسم؟!   یا جهیتونم فکر کنم و به نت ینم چرا

که   ییشد، تا جا یتر م نیکرد و سرم سنگ یِگز ِگز م بدنم

 ...  دمیو دوباره خواب اوردمیطاقت ن

  

  

  ******* 

  

  

  

دونه ام! من  هی یکیم! ..خواهر خوشگلم!  زیعز -

 وببخش... داداش شرمنده  تواِ!  



ماهان   یصدا دنیشده بودم، ضربان قلبم با شن داریب دوباره

چشم هام  رو  باز  یو گنگ یبار بدون سخت  نیتند شد، ا

سرم نشسته بود و چشم  یکه  باال دمیکردم و  ماهان   رو د

 ک رده بود!   سیاشک صورتش روخ یهاش بسته بود ول

 حال و روزش بند دلم پاره شد ...  دنید با

که  خواستم دهنم  رو بازکنم  نیحرف بزنم اما هم خواستم

گونه ام حس کردم که  باعث شداز    یرو  رو  یسوزش

 شدت درد چشم هام بسته بشه!  

 !  ایبود؟  خدا یچ گهید  نی... اآهههه

دستم  رو   ؟یر شد دایب زمیشکرت! عز ایص...صنم؟ خدا 

 !  دیفشرد و بوس

شوک اون درد  ینشون بودم، تو یتونستم عکس العمل ینم

 بودم!  

 درد آشنا!   کی

 سوزش و بعد...صورتم ...  اون

 یهام تند شد و چشم هام گرد،  ماهان  نگران نگاهم م نفس

 :  دیزده ام نال  نگاه  بهت دنیکرد، با د

 گلم؟ آروم باش!   هیجاِن دلم؟ چ -

تونستم بلندش کنم،خواستم  یدست راستم سرم بود و نم یتو

که  محکمتر دستم  رو  ارمیب  رونیدست چپم  رو از دستش ب

 فشرد و ولش نکرد ... 



به صورتم  دیکردم دستم  رو آزاد کنم، با یم یسع یسترکیه

 زدم تا بفهمم که  اون اتفاق کابوس نبود!   یدست م

 یماهان م  ی رهیخ یباران از چشم ها یمثل قطره ها اشک

دردم  دونستیو حاضر نبود دستم  رو ول کنه انگار م دیچک

 !  هیچ

 یهق  رو که  زدم اون هم هق هق کرد و با صدا نیاول

 گرفته گفت:  

 آروم باش... جاِن  ماهان  آروم باش!   -

 :  دیو نال دیتند پشت دستم  رو بوس تند

 ده .  یخورم! داداش قول م ی... قسم میش یخوب م -

تخت رها شدم و هق هق کردم و اشک    یجون  رو یب

 !  شتریصورتم مچاله شده بود و دردم هم ب ختم،یر

 قرار شد!   یو  ماهان  ب دمینال بلند

 زور زار زدم:   به

 خدا...آه!   -

بار سرش رو    نیرفت و باز هم تقال کردم...  ماهان  ا نفسم

 کرد!   هیشکمم گذاشت و گر   یرو

 ...  میکرد هیگر

 ...  میزد زار



حرکت ماند، ماتم زده به سقف  یحال شدم و  ماهان  ب یب

 نمایس یاون اتفاقات مثل پرده  یشدم همه  رهیسرم خ یباال

 مقابل چشمم ظاهر شد و گذشت!  

 یکابوس ِب کیکردم همه اش  یشد، فکر م ینم باورم

 رحمانه بوده!  

 بود...  یکاشک

 !  کاش

  .................... 

  

  

صورتم    یرو  یخشک شده  یاشک ها یدستمال کاغذ با

 رو پاک کرد و با محبت گفت:  

 یدو بار عمل جراح یکیگفت، با  یکه  دکتر چ یدید -

شه پس غصه  یاز روز اول هم   بهتر م یصورتت حت

 نخور . 

لب هاش بوداما،    یبه  ماهان  نگاه کردم، لبخند  رو یخنث

 مونده بود!   یمژه هاش باق   یهنوز رد اشک  رو

 کنه اما ... یم هیبخوره دوباره گر گهیتلنگر د کی انگار

   ؟یچ  من

 کردن داشتم؟   هیکنم؟  اصال حق گر هیداشتم گر جون



صورتم  یسوختگ   یکنم وگرنه  رو هیگر دیگفت نبا دکتر

 !  یکشم... هه، سوختگ یو خودم درد م زهیر یم

ترسناک  رو با گوشت و خونم  یواژه   نیکردم ا ینم فکر

 حس کنم!  

 

  

  

ذهنو  گه،یم یکه  چ دمینشن گهیاز  ماهان  گرفتم و د نگاه

 روحم پرت شد به اون روز ... 

... یو...اون بطرکه  کاله داشت  یمرد موتور سوار اون

 !  ختیکه  ر یدیاس

قابل تصور  ریاون درد غ دم،یمرگ  رو با چشم خودم د  من

 بود! 

اون صحنه   ؟یخوب د؟یدفعه پر کیماه صنم چرا رنگت  -

 ها از مقابل چشم هام محو شد، نه خوب نبودم!  

 بودم!   بهیغر گهیکلمه د  نیشه... با ا یحالم خوب نم گهید

 سرم  رو نوازش  کرد و آروم گفت:     یرو 

 یباشه؟ داداش کمکت م یبمون یقو دیدلم! تو با زِ یعز -

 کنه!  

  یرو  یریتاث چینشون ندادم، حرف هاش ه یالعمل عکس

عکس  کیحال و روزم نداشت... انگار  ماهان  هم منتظر  



 یازدستم بر م یالعمل از جانب من  بود اما آخه، چه کار

 یپوسِت گونه ام کش م یزدم وقت یحرف م یاومد؟  چطور

 گرفت؟!   یاومدو درد م

 بدبخت بودم!   چقدر

 نگفتم  چرا من !   چوقتیگله نکردم... ه چوقتیه ا،یخدا

 همه درد در توان من  نبود!    نیتحمل ا یول

و بلند شد . چند  دیکش یمن ، آه یتفاوت یب دنیماهان  با د 

ف از اتاق خارج شد،حس کردم حر ینگاهم کرد و بعد ب هیثان

 کنه که  حالش خوبه!   یتونست نقش باز ینم گهیرفت چون د

 زدم!   یپوزخند

 !  میام... خسته ا یداغون همه

که وارد  یتقه به در خورد، از فکر خارج شدم و به کس چند

 اتاق شد نگاه کردم . 

 و گفت:   ستادیبود، با لبخند کنار در ا توران

 !  زم؟یاجازه هست عز -

 دییبه تا یطوالن یداشتم، پلک ازیاش ن یبه آرامش درون چقدر

 دمیفهم کمیحرفش زدم... متوجه شد و در و بست، اومدنزد

 چپم نگاه نکنه .  یداره به گونه  یسع

مانع  نیا یدونم وقت یچپ صورتم باند زده بودن نم سمت

 ینشون م یچه عکس العمل دنمیبا د انمیبرداشته بشه اطراف

 . دن 



 زد و گفت:   یدستم  رو گرفت، لبخند تلخ توران

اتفاق برات   نیدونم چقدر ا یمتاسفم ماه صنم!... م -

 میتودار یسخت و دردناک بوده، مطمئن باش ما هم پا به پا

که  خو ب  یرو از دست بد  ِدتیام دیایاما تو ن میکش یدرد م

 .  یش یم

 حرف هاش بستم که  ادامه داد:   دییهام  رو دوباره به تا چشم

حتمااون  سیپل د،یزودتر سِر پا بش دیتو و کوروش با -

 کنه .  یم دایبال  رو سِر شما آورده پ  نیکه  ا یآدم

 !  ختیاسم کوروش... بند دلم پاره شد و قلبم ر دنیشن با

کوروش  رو فراموش کرده بودم؟  اون... اون هم  چطور

 اونجا بود!  

 پر از دردش افتادم و اسمم  رو که  صدا زد.   ادیفر ادِ ی

 و وحشت تموم وجودم  رو پر کرد!   ترس

  

 لیتحل یکه  دردم  رو فراموش کردم و با صدا ادیقدر ز اون

 نگران لب زدم:   یرفته ا

 حا...حالش چطوره؟   -

 صورتم چرخاند و گفت:  ینگاهش  رو تو یشگفت با

حرف  یتون یماهان  گفت به خاطر درد صورتت نم  - 

 معجزه بود!   ییجورا کی  نی... ایبزن



که  به حرفش توجه  یجواِب سوالش بودم جور  منتظر

 زد و گفت:   ینکردم، توران لبخند معنا دار

 یمرخص م یاما زود یِ کوروش هم خوبه، فعال بستر -

 شه . 

شده بود  یزخم کردم! کور وش هم مثل من  سوخته و بغض

 شده .  یکه  االن بستر

افتاد هولم داد،اگه  یداشت اون اتفاق م یاومد که  وقت ادمی

  نمیصدمه  بب نیاز ا شتریاون روز اونجا نبود ممکن بود که  ب

 . 

 نجاتم داد!   کوروش

 بشم!   ایو از حالش جو نمشیخواست  بب یم دلم

طاقت شدم!... من  چطور تونستم بهش شک کنم وحرف  یب

 سحر  رو باور کنم؟!   یها

 ماه صنم؟!   یخوب -

 !  دمیکش یازش  خجالت  م دم،یرو از توران دزد  نگاهم

 که  آروم گفت:   ستیحالم خوب ن دیفهم انگار

 ذارم .  یتنهات م ،یبهتره استراحت کن  -

 کنار گوشم گفت:   تشکر دستش  رو فشردم که  خم شد و با

بهش بگم که   رمینگران نباش، کوروش حالش خوبه... م -

 .  یبهوش اومد



بهم زد، از شدت شرم چشم هام  رو  یشد با لبخند چشمک بلند

 .  دیبستم که  توران خند

 قلبم تند شد!   ضربان

 زد؟!   یحرف نیتوران همچ چرا

 الیباخ هام  رو که  باز کردم توران رفته بود، تونستم چشم

 بکشم ...  یقیراحت نفس عم

 و دوباره دلم گرفت، چقدر تنهابودم!   دیاتاق چرخ یتو نگاهم

  

  

  

  

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

  

 یدونم چقدر زمان گذشت، کم کم دردم داشت شروع م ینم

کرد و  یسرم خال یرو تو  یشد که  پرستار اومد و ُسرنگ

 رفت ... 

 آروم گرفتم!   یکم

توان رو   نیام  رو باال ببرم اما، ا هیکردم روح یم یسع دیبا

 .  دمید یدر خودم نم

تخت بلند بشم و صورتم رو    نیا   یاگر از  رو دمیترس یم

 خودم  رو ببازم!    نمیبب



 کمکم کن!   ایخدا

 ایدرد در من  به وجود اومده حداقل درمان   نیکه  ا حاال

 !  امیبهم بده تا بتونم از پَِسش بر ب یقوت

 و تنها نذار!   من

 تواِ!   شیغم و غصه هام پ یهمه  یدوا ایخدا

 کن!   کمکم

تونستم با  یم یگلوم جوانه زد، چطور یبغض تو دوباره

 خودم قهر کنم؟!   یخدا

 فقط اون  رو داشتم ...   من

موهام رفت،  یام سر خورد و ال قهیاز کناره شق یاشک قطره

 و بغض ام  رو خوردم .  دمیکش یآه

 باشم!   یقو دیکردم با یم هیگر دینبا

خودم  یباز شد و من و از حال و هوا یژیق یبا صدا در

 .  دید یچشم هام تار م یآورد، کم  رونیب

 لب زدم:   آروم

 ماهان ؟    -

 بار گونه ام درد نگرفت، اگر آروم با حرکت لب  نیا

خورد و پوست  ینم یادیدهنم تکون ز زدم و یم حرف

 .  رهیاومد که  درد بگ یصورتم کش نم

صورتم رو  یبا وارد شدن اون شخص کم دم،ینشن یجواب

 چرخاندم و به در نگاه کردم ... 



 !  دیوجودم لرز یکوروش همه  دنید با

شکسته و مظلوم به نظر  یلیخ مارستانیب یِ اون لباس آب یتو

 !  دیرس یم

 !  رمیبم یاله

شد وتونستم  کیکمرش خم بود، آروم آروم به تخت نزد یکم

رنگش به هم  ییطال ی، موها نمیکامل صورتش  رو  بب

 در آورده بود!   شیبود و ته ر ختهیر

 !  دیکوب یام م نهیس ی وارهیتاپ تاپ محکم به د  قلبم

 نشده!   یزیشکرت که  صورتش چ ایخدا

 !  نمشیب یکه  سِر پا م شکرت

 رهیصورتم خ   یو به باند  رو ستادیتختم ا یقدم کی یتو

 لب زد:   یشد و با لحن خش دار

 صنم ...  -

  

که زد  یادیکه  اسمم  رو صدا زد افتادم، فر یبار نیآخر ادی

 .. 

خورده بودم و از درد به خودم  نیزم یاون اتفاق وقت روزِ 

 !  دمیچیپ یم

 دگرگون شد!   حالم

 صورت ...   نیبا ا نه،یب یوضع م  نیداره من و با ا اون



 یو با صدا دمیصورتم کش   یبغض پتو  رو کامل  رو با

 گفتم :    یلرزان

 خوام بخوابم .  یب...برو... م -

 و زمزمه کرد:   دیکش یآه

 رم .  یباشم م کمی -

 شد ...  سکوت

بخش  کیدونه چقدر از سالم بودنش خوشحال بودم!   یم خدا

ش گرفته بود اما، همونقدر هم حالم از من  آرام یمیعظ

 بود!   یطوفان

   ؟یبزن یحرف یخوا ینم -

 سرم بود  گفتم :     یکه  پتو  رو یطور همون

 نه .  -

دست پتو  رو باال تر نگه داشته بودم که  به صورتم  با

نه  یگرفت ول یزدم درد م ینخوره، هر چند چون حرف م

 .  ادیز

 گفت:   آروم

 من  حرف دارم صنم! ...  یول -

 ادامه داد:   ینگفتم ، جد یزیج

 .   کنمیم دایبال  رو سرت آورده پ  نیکه  ا یاون کس -

 گفتم :    آروم

 نداره .   یفرق -



 !  یچ -

 کرد .  یپتو داشت کالفه امم ریز یگرما دم،یکش یقیعم نفس

 شم!   یکنه... خوب نم یازم دوا نم یدرد چیه -

 شم .  یکنه، من  خوب م یو دوا م درد من یول -

 زدم و  گفتم :   یپوزخند

   ؟یدید بیچرا؟ چون تو هم آس -

 مهربون گفت:   یول محکم

 زده!   بینه، چون به تو آس -

 نگفتم !   یزیزد و چ خشکم

نداره به  ینه؟  قلبم گناه زهیدلم حق داشت براش  بر ایخدا

 زنه!   یخاطرش محکم م

 کار کرده!   یبنده ات با من  چ  نیا  نیبب آخه

 سرم اکو شد   یتو حرفش

 شم ".  یکنه، من  خوب م یدرد من و دوا م ی"ول

سرم  یباال قایدادم، دق نییچشم هام پا ریرو آروم تا ز  پتو

 !  ختیر نییپا یبود، قلبم هر ستادهیا

غم وغصه  یرنگش همه  یخی یچشم ها یشدن تو رهیخ با

 !  هام  رو فراموش کردم

 من  موندم و اون!   فقط

 و... نگاهش!   من



چشم هام شد، به خاطر طرز نگاهش متعجب و  ی رهیخ

 زده شدم!   رتیح

  یپتو از  رو د،یکش نییرو بلند کرد و پتو  رو پا  دستش

شد، به باند و صورتم نگاه کرد و  دهیکش نییصورتم کامل پا

 لب زد:  

 کنمیم یکار ارم،ی یسرت م یدکتر ها  رو باال نیبهتر  -

به  نهیا یتو یکه  وقت یطور ،یاتفاق  رو فراموش کن  نیا

صورتت   یرو  یاز سوختگ یاثر چیه یصورتت نگاه کن

 کابوس بوده .  هیهمه اش  ینباشه... فکر کن

 و با غم  گفتم :   دمیکش یآه

 .  ستین یراحت  نیبه ا یهمه چ -

ت راحت رو برا  یمن  هستم همه چ یهست... تا وقت -

 .   کنمیم

کوروش   نیا ایشدم... خدا یمن قلب م شتریلحظه  ب  هر

 ها!   انِ یپارس

 که  خواب بودم!   انگار

 باور کنم؟!   چطور

 بغض لب زدم:   با

   ؟یکن یچرا؟ ...چرا کمکم م -

 زد و گفت:   یپلک نانیزد و با اطم لبخند

 خوام جبران کنم .  یتو فکر کن م -



   ؟یچه... جبران -

که  نگاهش  رو ازچشم هام   نیو بدون ا دیکش یقیعم نفس

 جدا کنه گفت:  

کردن هام، طعنه زدن  تیهام، اذ یجبران تموم بد -

 شرمنده  اتم ماه صنم! یلیو شک کردن ها... من  خ دیها،تهد

 !  یکه ... من و ببخش دوارمیام

  

  نیدل و قلبم  رو برده ا یدونست چطور ی! اگر مببخشم؟

 زد!   یرو نم  حرف

 داشتم نه؟!   حق

 یشدم؟  نگاهش تو یآدم و اخالق م  نیا الیخ یب یچطور

 و گفت:   دیام چرخ یاشک یچشم ها

 چرا؟   هیگر -

 بغض بدون مکث  گفتم :   با

 !  یحرف ها  رو بزن نیشه تو... ا  یآخ... آخه باورم نم -

 مکث:   یبعد از کم د،یو کوتاه خند تلخ

  یمن و تو بمونه صنم... من   برا  نیحرف ها ب  نیا -

 همون مرد ساکت و ترسناک!   هیبق  یو  برا نمیتوا

 ام گرفت! ...  خنده

 و ترسناک؟!   ساکت



 یتو گهیبود که  من  د یزیدو صفت تنها چ  نیا

 !  دمید یوجودکوروش نم

 حاال که  یکردم، وقت یم ریس یاز زندگ یبیبعُد عج یتو

زنه و نگاهش روبهم  یِم... داره باهام حرف مکنار کوروش

 ندارم!   یدوخته، انگار درد

 ندارم!   یترس

 .  ستمیقرار ن یطاقت و ب یب گهی!... دآرومم

 هاش  رو به هم فشرد و گفت:   لب

   ؟یخند یم یبه چ -

 و لب زدم:   دمیرو از قصد دزد  نگاهم

 .  دمینخند -

 ها .  ینگ ی_ ِهم... آره باور کردم، به کس

 شده  گفتم :   یعاص

 باشه عه!   -

 خدا!   ی!... ادیخند کوتاه

 خوره ها، از دستم رفت!   یبه درد من  نم گهیقلب د  نیا

 ماه صنم!   -

 صنم و... هوف!   ماه

 گفت:   ینگاهش کردم کردم که  جد آروم

 گفتم ، باشه؟!    اینره چ ادتی -

 زدم، ادامه داد:   یمحکم پلک



 باش!   یقو -

 و گرفته  گفتم :   دمیکش یقیعم نفس

 !   کنمیم یسع -

 صنم!   -

 خدا!   آخ

رفته  ادمیرو   تمیحرص نگاهش کردم، انگار واقعا وضع با

 بود... حالم خوب بود!  

 بله؟!   -

 زد و گفت:   لبخند

 من و هم ببخش!   -

 !  دیموندم، عقب عقب رفت و نگاهش  رو ازم دزد مات

 !  ببخشم؟

 !  ؟یدید ایرفت... خدا  رونیا تاق ب از

 کنه؟   یکار م یچ یدید

 !  ببخشمش؟

طعنه  یازش  ندارم... اصال دلم  برا یا یکه  دلخور  من

 هاش تنگ شده!   ریهاش و تحق

 انینباشه و طعنه نزنه که  کوروش پارس یکه  عصب اون

 .  ستین

 !  یدست رفته بودم! هِ  از



که  با  ی!... خنده ادمیحال و روزم تلخ خند ی واسه

برگشت،پس  یدردصورتم همراه بود، دوباره اون بغض وحش

 شه؟!   یدرد تموم م  نیا یک

 بهم صبر بده   ایشروع نشده ازش  خسته شده بودم، خدا هنوز

  

  ........................... 

  

 ... تونم!   ی، نم کنمیخوا... خواهش م -

کرد قانع  یسع یو مهربون تیو با جد ستادیسرم ا یباال دکتر

 ام کنه و گفت:  

 یب یکم میکرد قیآروم باش دخترم!  بهت  مسکن تزر -

 کنه بذار باند  رو باز کنم .  یحِست م

 :  دمیحال و پر زجر نال یب

 سوزه ...  یم یلیسوزه... خ یم -

 گهیبه دکتر گفت،د یزینگاهم کرد و چ یبا دلسوز پرستار

 تونستم!   ینم

 ینداشت، دلم م یرینظِر من  دارو هاشون روم تاث به

 !  رمیخواست بم

بهم دست داد اماهنوز درد   یگذشت و احساس کرخت قهیدق چند

 کردم!   یرو احساس م

  



 ""کوروش "" 

  

  

قرار به در اتاق نگاه کردم و  یبه موهام چنگ زدم و ب محکم

 خطاب به مادرم  گفتم :  

 خورده گفت:    کهیشد؟   قهیدق ستیب -

 !  ؟یچ -

شه و  یکارش تموم م یا قهیدق ستیندادم، دکتر گفت ب جواب

شد، داشتم  یم یکند سپر یلیها خ قهیدق یگرده ول یبرم

 شدم!   یم وونهید

 تمیتصورش هم اذ ی... حتدیکش یماه صنم داشت درد م االن

 .  دمیکش یکرد! چشم بستم و پوف یم

 کوروش چت شده؟ آروم باش پسرم!   -

 تونم، موهام  رو رها کردم و زمزمه گفتم:   یشه... نم ینم

 خوام برم داخل!   یم -

 زده گفت:   رتیح

   ؟یچ -

 ستادیبه سمت در برم که  بلند شد و سمتم اومد،جلوم ا خواستم

توجه به در نگاه  یشونه ام گذاشت،ب   یو دستش  رو  رو

 گفت:   یجدمادر  یکردم ول

 به من  نگاه کن کوروش!   -



نگاهم  رو به سمتش سوق دادم، نگران ومشکوک بهم  ناچار

 و چند قدم به عقب رفتم .  دمیکش یشد ... پوف رهیخ

 لب گفت:   رینگاه  رو نداشتم، ز  نیا دنید طاقت

 !  ؟ینگراِن ماه صنم -

 ندادم، نگران بودم؟!   یجواب

!... هر  لحظه  امکان داشت بود یفرا تر از نگران حسم

کنترلم  رو از دست بدم، به سمت اون در حمله ور بشمو 

 داخل اون اتاق برم . 

 ارهیماه صنم بگم که  هستم، که  نترسه و درد  رو طاقت ب به

 . 

 کوروش با توام!   -

 تکون دادم و  گفتم :   یسر کالفه

 کنه .  یم یچه فرق -

 گفت:   اقیاشت با

حاال  یتو... تو از اون متنفر بود ادیز یلیخ کنه یفرق م -

 گفتم :    یعصب  ؟یشده نگرانش یچ

تر نگاهم کرد،  قیقدر مهمه مادر؟  دق  نیموضوع ا  نیا -

 شدم!   یداشتم رسوا م

  نیکه  خودم هم ازا یبدونه در حال یزیخواست چ ینم دلم

 و سردگم بودم!   جیحس نوپا گ

 !  ختیصبرم فرور وارِ ید یغیج یصدا دنیدفعه با شن کی



 صنم بود!   غیبود... ج خودش

ونگهم  دیجلو، مادر بازوم  رو کش دمیو دو اوردمین طاقت

ماه صنم  رو بشنو م،انگار که  یها هیتونستم گر یداشت، م

 کردن!   یقلبم فرو م یتو ری... انگار که  شمش

 !  ؟یِ چه حس  نیا ایخدا

   ؟یِ چه درد  نیا

که  تو  رو هم مثل  ماهان    نیکوروش چته؟ مثل ا -

 !  ینیفرستادم تا حال ماه صنم  رو نب ی. ماهیدنبال نخود س

امان قلبم بود، به  یکه  به خاطر خشم و تپش ب ینفس نفس با

 در اشاره کردم و  گفتم  :  

آروم و ناراحت   ارن؟یدارن سرش م یچه... چه بالئ -

 گفت:  

 که ... با درد همراه هست.   یِ ب درمانآ یمرحله  یتو -

 تونم ...  ینم دم،یشن یصداش  رو م هنوز

 در منتظر  بودن و صبر کردن در توان من نبود!    نیا پشت

کرد اما برام مهم  یم ینیسنگ یمادرم روم بدجور یها نگاه

شده بود،  لیتبد هیماه صنم حاال به ناله و گر یها غینبود، ج

اون دارم  یکردم من  جا یحس م دم،یشن یهنوز هم م

 زدم!   یشدم اما، دم نم یشکنجه م

 یجلو روم رفتم و مشت محکم وارِ یبه سمت د اریاخت یب

 ...  دمیبهش کوب



 !  ختیاز خشمم  رو فرو ر یکه  حس کردم کم یدرد

 کوروش!   ییوا یا -

 و نگران گفت:   یو عصب دیدستم  رو عقب کش مچ

   ؟یکن یکار م یچ -

ابروهام شکل    یکه  داشتم  رو یاز حاِل بد یظیغل اخم

شده، سکوتم رو که   نیکردم سرم داغ و سنگ یگرفت، حس م

 :  دینگران تر شد و نال دید

 ؟یزیخودت بر یدرد هات  رو تو دیبا یآخه پسرم تا ک -

تحرک  ادیدزیکه  دکتر گفت نبا یدیبرو استراحت کن، د ایب

و  یندار یبه آب درمان ازینخدا  رو شکر تو  ،یداشته باش

 .  یدر حد چند تا تاول سوخت

کرد،  تمیدو سه روز توش بودم هدا  نیکه  ا یسمت اتاق به

ماه صنم مونده  کیدل و روحم پشت اون در نزد م،یداخل رفت

رم  یمن  م ن،یبش -بود، آروم سمت تخت هولم داد و گفت:  

 دم باشه؟   یشد  بهت م یمونم خبر یمنتظر  دکتر م

 یتکون دادم، چند  لحظه  نگاهم کرد و بعدآه یسر کالفه

مقاوتم فرورفت!... نفس  واریو رفت، با بسته شدن در د دیکش

  رونیدردناکم ب ی نهیکه  به زور ازس ینیآروم و سنگ یها

 شد!   قیباره تند و عم کیاومد به  یم

 شد!  شتریداغ تر و د ردم ب سرم



و  ضی... پرغدمیبه صورتم دست کش موهام چنگ زدم... به

 !  یطوالن

تا  رم،یاتاق قدم به قدم رژه رفتم تا آروم بگ یشدم و تو بلند

 اوضاع  رو درک کنه!   یدل المصب کم  نیا

 بودم، حالم دست خودم نبود ...  ختهیبه هم ر یبدجور

که   یبه آسمون دم،یسمت پنجره رفتم و پرده  رو کنار کش به

و   ریداشتم دلگ  کهیحاال در حال غروب کردن بود و مثل حال

 شدم!   رهیرو به مرگ بود خ

 کرد!   یمن  هم داشت غروب م دلِ 

 مارستانمویب ی... دوباره منم  و خودت ، دوباره تو نیبب -

پدرم روراحت  یچطور ادیم ادتیشم،  ینم ریتقد فیحر

چقدر التماست کردم؟... چقدر خواهشت کردم؟  ادتهی ؟یبرد

سرد خونه ،  یجسد تو هیو  یتخت خال هیبود؟  یاما جوابم چ

... که  امخو یازت نم یچیه گهیگفتم ؟  گفتم  که  د  یچ ادتهی

،  نیافتم، حاال من و بب ینم ادتیگردم و یسمتِت برنم گهید

 ،یکرد یتالف یخوب به حال و روزمن گاه کن... بدجور

اون اتاق  یکه  د اره تو یحاِل خراب و کس هیدوباره منم  و 

شم،  یاز تصورش هم نابود م یکشه و من  حت یدرد م یلعنت

 !  یدفعه هم برد  نیا

رفته  لیدادم، صدام تحل هیو سرم  رو به پنجره تک دمیکش یآه

 زدم .  یبود... بعد از سال ها داشتم دوباره باهاش حرف م



  زد!  یتند م قلبم

 من ... من و ببخش!   -

گلوم حس کردم که به زور قورتش دادم و  یرو تو  یا توده

 :  دیصدام لرز

خوام خوب  یخوام... م یبار ازت م هی... هی نیفقط هم -

 بشه... ماه صنم خوب بشه!  

دلم احساس    یرو  رو  ینیحال سنگ نیدر ع یسبک حس

 !  بود بیعج یلی... خیبود ول یدونم چ یکردم؛ نم

باهاش حرف بزنم، انگارکه   شتریخواست ب یدلم م انگار

 شد!   یقطع نم یارتباِط نامرئ  نیا ی شهیر

ها  زیچ یلیشده بودم که  قرار بود خ یندونسته وارد راه  من

 در من  عوض بشه ... 

  

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

  

  

 ""ماه صنم "" 

  

  

 هفته بعد ...  دو

  



  

 یدم،نمیپنجره کش   یکنار رفته  رو کامل  رو ی پرده

 یوارد اتاق بشه، اتاق تو ییروشنا یذره ا یخواستم حت

 یروز هابدجور  نیکه  ا یا یکیفرو رفته بود... تار یکیتار

 باهاش خو گرفته بودم . 

حرکت کردم و واردش  ییآروم به سمت دستشو یقدم ها با

 .  ستادمیا  ییروشو نهیا یشدم، المپ  رو روشن کردم و جلو

خواستم  یاز غم نداشتم، بعد از روز ها م ریغ یحس چیه

 که  دکتر و یزیخوام اون چ ی، م نمیصورتم  رو  بب

زد رو   ینگاه شون موج م یترحم تو دنشیبا د پرستارها

 !   نمیبب

  یکه   رو یسرم  رو باال گرفتم، با شال دیترس و ترد با

 ی مهین خیسرم بود نصف صورتم  رو پوشانده بودم، چشمم م

چشم هام گود  ریقبل نبود  ز هیسالم صورتم بود که  اصال شب

 زد!   یم یشکل گرفته بود و صورتم به زرد یا رهیت

 حبس شد!   نهیس یزد!... نفسم تو یهام دو دو م چشم

شال رو  یلرزش دست چپم  رو بلند کردم و به زور لبه  با

کردم ... جرات نداشتم شال رو  یا یگرفتم، مکث طوالن

 کنار بزنم!  

 حبس شده ام آزاد شد و بغض به گلوم چنگ زد!   نفس

 کاش کابوس بود! ...  ایخدا



 !  کاش

 شالم  رو کنار زدم... خشکم زد!   یآن میتصم کی با

 !  یکرد کیقدر تار  نیصنم؟ چرا اتاق  رو ا -

   یکه  دست هام  رو فتمیب نیزم   یبود  رو کینزد

 .  وارگذاشتمید

 من  نبودم... نه نه نبودم!    نیا

خودم  شیجمله  رو پ  نیهزار بار ا هیاون چند ثان یتو دیشا

 تکرار کردم تا باورم بشه!  

   ؟ییماه صنم کجا -

صورتم   یشالم  رو  رو عیگشت، سر یداشت دنبالم م توران

زخم  رو   نیا یخودم کساز  ریخواستم غ ینم ی... حتدمیکش

 .  نهیبب

 کردم نلرزه  گفتم :   یم یکه  سع ییصدا با

 ام تو...توران جون!   ییدستشو -

... نفسم ادیتا صدام درن دمیلب گز ستاده،یکردم پشت در ا حس

 اومد .  یبه زور باال م

ها... حتماخوشحال  دنتیاومده د یکی! زمیآها باشه عز -

 !  یش یم

 هیکه  سوال کنم اون شخص ک  نیقدر حالم بد بود بدون ا اون

 گفتم  ...   یباشه ا

 کردم از خودم متنفر شدم!   یم حس



شم وصورتم  یاون آدم سابق نم چوقتیه گهیکردم د یم حس

 شه .  یمثل اولش نم

 ددادهیدو هفته دکتر بارها و بارها بهم ام  نیا یکه  تو  نیا با

هم خوب بشه فقط  یره بدون جراحبود که  صورتم امکان دا

 صبر داشته باشم .  دیبا

 صبر کنم؟!   یتا ک ایخدا

 افتادم... قسمت چِپ صورتم از نهیا یتو ریتصو ادی

شد اسمش رو  یچونه ام سوخته بود و اصال نم ریتا ز گونه

گذاشت صورت، سرم  رو به چپ و راست تکون دادم تا اون 

 از ذهنم پاک بشه .  ریتصو

  

 اومدم،  رونیب ییکه  حالم   بهتر شد از دستشو یکم

و  جیانداختم وگ نییبودم تا شالم کنار نره، سرم  رو پا مراقب

 ناراحت به سمت تخت رفتم . 

 َص...صنم؟!   -

حال  یب دنمیسر بلند کردم، با د رتیو با ح ستادمیبهت  زده ا 

داد و چشم هاش لبالب اشک شد!  چونه ام  هیبه در تک

 ... دلم براش  تنگ شده بود!  دیلرز

و باقدم  دیچشم هام خواند که  لب گز یحسم  رو از تو انگار

دست هام روبراش  باز  اریاخت یبلند به سمتم اومد، ب یها

 !  میآغوش هم فرو رفت یکردم و همزمان تو



 !  دینال یلرزان یزد و با صدا یهق

 سرت اومده؟!   ی!... چه بالئیخواهر ییوا -

 با بغض لب زدم:   ربط یب

 !  لدایدلم برات تنگ شده بود  -

 !  زمیعز شتریمن  ب -

 ختم،یراحت اشک ر الیبه خودش فشارم داد، با خ محکم

وقت بود پشت حصارچشم هام منتظر   یلیکه  خ ییاشک ها

 بودن!   دنیبار

ام شد، نگاهش سرخورد   رهیخ یجدا شد و با غم و نگران ازم

از  یکه  با شال پوشانده بودم... قطره اشک یقسمت   یرو

اومد و با دستش  رو بلند کردو خواست شالم   نییچشم هاش پا

 رو کنار بزنه . 

حرکت دستش  رو پس زدمو  کیپرخاشگر با  اریاخت یب

 عقب رفتم، شرمنده  و پر از بغض نگاهم کرد . 

و سمت تخت رفتم و پشت بهش  دمیخجالت  نگاه ازش  دزد با

 دونه حال خودم چقدر بد بود!   ینشستم، خدا م

 گفت:   گرفته

 خوام صنم!   یمعذرت م -

برقرار شد  نمونیو کنارم نشستم...چند  لحظه  سکوت ب اومد

 و بعد آروم  گفتم :  

 کرد و گفت:   ینیف نیف  ؟یدیفهم یچطور -



 یلیبود،خ زدم خاموش یات زنگ م یهر چقدر به گوش -

شانسم روامتحان  گهیبار د هیکه   روزینگرانت بودم تا د

ات روشِن بعدش هم   یگوش دمیکردم و  بهت  زنگ زدم و د

 ...  یمارستانیماهان  جواب داد و گفت که  ب

 و ادامه داد:   دیدوباره لرز صداش

 شد ماه صنم که  ... که  ...  یبا...باورم نم -

 شونه ام گذاشت و گفت:     یونداد و سرش  رو  ر ادامه

 بال  رو سرت آورده؟    نیا یکدوم نامرد -

 بودم لبزدم:   نیبه زم رهیکه  خ یو همون طور دمیکش یآه

 دونم ...  ینم -

 خدا لعنتش کنه! ...  -

هم نکردم با  نیاون شخص  رو نفر یزدم، من  حت یپوزخند

کار   نیسرم آورده بود اما، دلم به ا یبالئ نیکه  همچ  نیا

 شد .  ینم یراض

 شونه ام برداشت و گفت:     یرو از  رو  سرش

 ! ؟یاالن در چه حال -

 چیدختر ه نیمهربون و نگرانش کردم، ا یبه چشم ها ینگاه

 با خواهرم نداشت .  یفرق

 زدم و  گفتم :   یلبخند

 خوبم!   -



بهم  یو حِس بد دیر کشبه صورتم شد، لبخندم پ رهیخ دوباره

 دست داد، انگار متوجه شد که  تابلو بحث روعوض کرد . 

   ده؟ید بی... کوروش هم آسزیچ -

زدم و   یدوباره لبخند بشیعج یکوروش و کار ها یادآوری با

 گفتم :  

 آره اما االن خوب شده!   -

  دیتکون داد و نگاهش  رو ازم دزد یسر

 خواد بهم بگه، آروم  گفتم :   یم یزیچ کیکردم  حس

 !  لدا؟یشده  یزیچ -

 قرار گفت:   یو ب دیلب گز دیاسترس و ترد با

سراغت  یلیخب راستش آره... ماه صنم  اشکان  خ -

اون هم مثل من  یومدیروازم گرفته، دو جلسه کالس ن

 نگرانت شده بود . 

 زده  گفتم :   جانیگرد کردم و ه چشم

   ؟یکه  بهش نگفت یزیچ -

 هم بهش بگم اما... یزینه خب از ت خبر نداشتم که  چ -

 نگرانت بود .  یلیخ

 آروم تر  گفتم :   یو کم دمیکش یقیعم نفس

 من و فراموش کنه .  دینگو... با یزیبهش چ -

 لدایبگه که  در با خشونت باز شد، یزیدوباره چ خواست

خورده به کوروش   کهیاما من   دیچرخ عیو سر دیکش ینیه



شده بود  رهیلداخیکه  داشت نگاه کردم، با حرص به  یو اخم

 . 

 زیبرام سوال برانگ لدایکه  طرز نگاهش به   نیا یجا به

لباس هاش بود که  بعد از دو هفته بدون  خیباشه نگاهم م

 ...  دمشید یم مارستانیب یلباس ها

 د . بو دهیپوش رهیت یآب نیشلوار ج کیو  یمشک راهنیپ

 به خودش گرفت!   یمحکم تمیر قلبم

 گفت:   یرو به من  جد   کوروش

 ماه صنم؟!   یکن ینم یمعرف -

خطاب کرده بودهم  لدای یراحت من و جلو یلیکه  خ  نیا از

 .  دمیتعجب کردم هم خجالت  کش

 یباال رفته بهم نگاه م یهم با ابروها لدایکه    نیا مخصوصا

 زد .  یبعد لبخند مرموز یکرد و کم

 من  من   گفتم :   با

هم آقا کوروش  شونیجان ا لدای...لدایُخ...خب دوستم  -

 هستن . 

 رهیگفتم  تا کوروش متوجه بشه، به چشم هام خ  ظیرو غل  آقا

 از خنده زد!   یشد و پوزخند

 و آروم گفت:   دیخند زیر لدای

 خوشبختم!   -



  نیتکون داد وآروم هم یسر الدیبدون نگاه کردن به  کوروش

 !  ِن؟یقدر رفتارش سنگ  نیرو گفت... حاال چرا ا

 ...دهیما  رو شن یبهم گفت کوروش حرف ها یحس کی

 امکان داره؟!   یعنی

 خجالت  و تعجب به کوروش نگاه کردم که  با همون با

با  لداهمی یباز گذاشت، حت مهیتر اومد و در و ن کینزد اخم

 اخِم کوروش لبخندش  رو جمع و جور کرد .  دنید

  

 

به  یزیبا حضور کوروش معذب شده منم  چ لدایکردم  حس

 سکوت روبشکنم .   نیکه  بخوام بگم و ا دیرس یذهنم نم

 لدایدست    یو دستم  رو  رو دمیکش یقیعم نفس

 لب زدم:   ینگاهم کرد که  با لبخند آروم یگذاشتم،سوال

 !  یممنون که  بهم سر زد -

 دویشد، چشم هاش از اشک درخش یدوباره احساسات لدای

 دوباره بغلم کرد و آهسته کنار گوشم گفت:  

 یدون یتره صنم... خودت  م یاز من  قو مانتیتو که  ا -

کار و باهات   نیکه  ا یحق نشسته اون کس یکه  خدا جا

 ده .  یکرد تاوانش  رو پس م

 گفتم  و از بغلم فاصله گرفت و گفت:    یآروم اوهوم

 .  گهیخب من  برم د -



 گفتم :    یدلتنگ با

 بازم بهم سر بزنه باشه؟!   -

گفت... تموم مد  یانداخت و باشه ا نییبغض سرش  رو پا با

بود و در سکوت به ما نگاه  ستادهیا بیت کوروش دست به ج

 کرد .  یم

تخت بلند    یاز  رو  رو برداشت و بلند شد، منم  فشیک لدای

 یآروم یلیخ یبغلش کردم که  با تن صدا گهیبار د هیشدم و 

 گفت:  

 ها.   پِ یخوشت -

 یشگونیمنظور ش به کوروِش، با حرص و خجالت ن  دمیفهم

از م جدا شد و چپ چپ نگاهم  عیاز پهلوش گرفتم که  سر

 کرد و گفت:  

 خداحافظ!   -

آروم هم با  لدایکردم...  یو باهاش خداحافظ دمیخند آروم

 تکون داد .  یکرد که  کوروش فقط سر یکوروش خداحافظ

 مد سکوت بود!     یانگار امروز  رو کال

حال و هوام عوض  یکم دنشیرفت و من  حس کردم با د لدای

ً یبارعم  نیتخت نشستم اما ا   یشده، دوباره  رو  ینیسنگ قا

 کردم .  ینگاه کوروش  رو حس م

 گاهش کردم و  گفتم :  تعجب ن با

 گفت:   یو جد عیشده؟  سر یزیچ -



  کهیاشکان  خان هنوز بسته نشده؟    یپرونده   نیا -

 بود!   دهیما روشن یخورده نگاهش کردم... پس حرف ها

 یداخم یبهش بدم، سکوتم  رو که  د یدونستم چه جواب ینم

سمتم خم شد و ازباال نگاهم  یتخت اومد، کم کیکرد و نزد 

کرد... معذب شونه هام  رو جمع کردم، حس کردم دوباره 

 همون کوروش سابق شده . 

 رحم!   یمرِد سرد و ب همون

 اخالقش  تنگ شده بود؟!    نیا  یبود اگه بگم دلم  برا بیعج

 چشم هام زل زد و زمزمه کرد:   به

 جا باز نشه .  نیپاش به ا دوارمیام -

 گفتم :    اریاخت یو ب دیلرز دلم

 چرا؟!   -

 مکث گفت:   بدون

 بشه .  یجا بستر نیچون ممکنه چند روز ا -

 .  ستادیهام گرد شد که  با همون اخم دوباره ثابت ا چشم

  

صورتم  یشوک حرفش بودم که  نگاهش  رو تو یتو

 چرخاند و گفت:  

 !  ؟یچرا صورتت  رو پوشوند -

چند روز که صورتم    نیا یلم افتادم، توشا ادِ یحرفش   نیا با

کردم همه مخصوصا توران و ماهان  با غم و  یم یرو مخف



  نیکوروش اصال ا یول لدایکردن... مثل  یترحم نگاهم م

 کرد .  ینگاهم نم یطور

 یباهاش حرف م شیپ هیچند ثان یبود که  وقت یطور نگاهش

هست... نگاهش مثل  یچه وضع یرفت صورتم تو ادمیزدم 

 !  یاز هرگونه ترحمو دلسوز یگذشته بود خال

 کرد!   یموضوع من و خوشحال م  نیا

 لب زدم:   آروم

 یو... خودم هم نم نهیبب یخوام کس یخب... خب نم -

 خوام . 

 یقراره همون طور یکه  خوب بش یتا موقع یعنی -

 گفتم :    یبا ناراحت  ؟یصورتت  رو بپوشون

 هم دارم؟!   یا گهید یچاره  -

 جلو و گفت:   اومد

 .   نمیخوام  بب یم -

 بهت  زده داد زدم:   

   ؟یچ -

 گفت:   یکرد و جد اخم

 رو بزن کنار ماه صنم .   یاون شال کوفت -

تخت بلند شدم ودستم     یهم خجالت  زده از  رو دیشا دهیترس

 صورتم گذاشتم و  گفتم :     یرو  رو

 .  خوام ینه نه نم -



برات  دیبا ،یکن یریگوشه گ دیکنار... نبا شیبزن دیبا -

 بشه .  یعاد

که من   یزشت ریخوام اون تصو یشدم، نم یم تیاذ داشتم

 .  نهیکوروش هم بب دمید

 :  دمیجلو که  نال اومد

 برو... برو عقب .  -

 لب زد:   آروم

 .  یکن یم تیفقط خودت   رو اذ یدار -

که  االن داشتم  یاز احساس یبغض نگاهش کردم... اون چ با

 دونست؟!   یم

 یتو  دمیصورتم  رو د یکه  وقت یخوام همون حس ینم  من

 .   نمینگاه کوروش هم  بب یچشم هام شکل گرفت، تو

 یبشه، توم یبهم اعتماد کن ماه صنم... بذار برات عاد -

 .  یایاز پسش بر ب یتون

حرف هاش شد و به چشم  رینگاهش کردم، ذهنم درگ دیترد با

 هاش زل زدم . 

  

به چشم هام زل زد و دستش روجلو آور  نانیبا اطم کوروش

 د... خشک شده بودم، به دستش نگاه کردم . 

 دم؟!   یاجازه  رو بهش م  نیدارم ا واقعا

 مرد  رو بشناسم، مغزم نتونست  نیهم نتونستم ا هنوز



 شده!   رشیه  دلم دست به کار شد و حاال اسرو بشناسه ک  اون

دونم  یو چشم هام  رو بستم اما... امانم دمیکش یقیعم نفس

 حرِف سحر افتادم .  ادِ یشد که   یچطور

 نیکه  وجودم  رو پر کرده بود، از ب ییگرما انگار

 کردم! ...  خیرفت!...

به  ی" اون باعث شد من  ازش  متنفر بشم... تو هم به زود

 صنم جون " آخ سحر!   یش یوشت من  دچار مسرن

 دم،یقدم به عقب رفتم وچرخ کیبسته  یهمون چشم ها با

 نیچشم هام  رو بازکردم و به زم ستادم،یپشت به کوروش ا

 شدم .  رهیخ

 سحر... چطور فراموش کردم؟!   یها حرف

 ماه صنم؟!   -

زمزمه  یگرفته ا یسمت تخت قدم برداشتم و با صدا به

  کردم: 

 خوام تنها باشم .  یم -

 نکن .  یمحل یمن  هستم بهم پشت نکن... ب یوقت -

مردهمون   نیشده، باز هم زور و دستور!... ا یعصب دمیفهم

 یکه  سحر ادعا کرد بدبختش کرده و م یکوروِش، مرد

 بده .  یخواد که  من و باز

 هم دو دلم؟!   هنوز



من و نجات داد... اگر هولم نداده بود االن کل صورتم  اون

 قضاوت کنم!   عیسر دیسوخته بود پس نبا

 :  دیبار کالفه غر  نیا

 صنم؟   -

 دیلرز یکه م ییرو مشخص کنم، با صدا  فمیبود تکل وقتش

 اما، محکم  گفتم :  

 کوروش؟   یخوا یاز من  م یتو چ -

 یکه  شالم کم یبه سمتش چرخاندم طور عیرو سر  سرم

 یاز سوختگ یتونست جزئ یکنار رفت و شک نداشتم م

 .  نهیصورتم  رو بب

 اصال به اون قسمت نگاه نکرد و با اخم گفت:   اما

   ه؟یمنظور ت چ  -

که  اون اتفاق افتاد من  مالقات  یاون روز... وقت -

 سحررفته بودم . 

نگاه ازش  گرفتمو تلخ  یاز تعجب خورد، با لبخند تلخ یتکان

 تر ادامه دادم:  

 یخونه   رو بهم گفت، گفت که م  یاون... اون ماجرا -

خواست  یهم م یا گهید یزایو چ ،یام بد یباز یخواست

 بگه که  من  نخواستم بشنوم . 

راستش نشست تا  رو به روم  یزانو   یجلو و  رو اومد

 و  رو شد!   ریدلم ز ره،یقرار بگ



 بدم گفت:   ِصشیتونستم تشخ یکه  نم یحس با

 سحر؟  مثل خودش آروم جواب دادم:   دنِ ید یچرا رفت -

 خواستم بهش بگم دست از سِر  ماهان  برداره.   یم -

 اش؟   جهیو نت -

صورتم   یو ناراحت شالم  رو  رو دمینگاهش  رو فهم یمعن

هر چند که هنوز  ،یادگاری  نیاش شد ا جهی... نتدمیکش

 بوده .   یکاِر ک دمینفهم

ات بدم؟   یخوام باز یمن  هنوز م یکن یتو فکر م -

 یکه  آماده  یشوکه  نگاهش کردم اما کوروش با چهره ا

 شد . رهیشدن بود بهم خ یعصبان

 ؟   کنمیم یفکر نیهمچ  من

رنگش  یآب یچشم ها یتو یفکر یریبا درگ یجواب بدون

 شدم!   رهیخ

 ادمیافکارم از  یشد همه  یکرد!... باعث م یم رمیگ نفس

 زمان گم بشم!   یبره و تو

 و شکوه وار گفت:   متعجب

 شه .  یهه!... باورم نم -

بد برداشت کرده، هول شدم  دمیرو گفت و بلند شد، فهم   نیا

 و با من  من   گفتم :  

 که  تو ...  ینه خب... خب اونطور -

 وارگفت:   دیقبض شده تاکرو باال گرفت و با فک من  دستش



 !  هیکاف -

 !... آخه چرا سکوت کردم؟!  دمیلب گز یشرمندگ با

 پشت سرش زد و یبه موها یکردم... چنگ نگاهش

 .  دادیآزارش م یزیچ کیشد، انگار  رهیخ نیبه زم کالفه

 که  نگاهم کنه گفت:    نیا بدون

همون  قای... من  دقیحق دار ییجورا کی یدون یم -

از  یزیکنم باز هم چ رییذهنتم، اگر هم بخوام تغ یتو یوالیه

 شه .  یهام کم نم یبد

 لب زدم:   ناراحت

 کوروش!   -

پا و اون   نیا یو دست هاش  رو مشت کرد، کم دیکش یپوف

 پا کرد و بعد به سمت در قدم برداشت . 

که   یخواست صداش کنم و نذارم بره، آرامش یدلم م چقدر

 گرفتم  رو دوست داشتم!   یاز حضورش م

رو به سمتش دراز کردم اما اون پشتش به من بود و   دستم

 ... سرخورده از اتاق خارج شد!  دیند

هوا معلق مونده بود چشم هام  رو   یکه  تو یهمون دست با

 .  دمیکش یقیبستم و ناراحت نفس عم
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 یاطرحرف هاپس به خ دم،یکش یپوف یو بستم و عصب در

 نداشت ...  یسحر بود که  ماه صنم اون روز حال خوش

 بود که  حرکت آخر ر و من  بزنم!   وقتش

کنم و بذارم سحر راحت  سکیبار هم ر  نیخوام ا ینم

 ازچنگم فرار کنه . 

ماهان   یزدم که  با صدا یهم ناراحت پوزخند دیشا یعصب

 از فکر خارج شدم ... 

 سالم کوروش!   -

شده  شتریچشم هاش ب ریحرف نگاهش کردم، گود ز یب

 کردم و  گفتم :   یفیبود... اخم ضع

 .  یاستراحت کن یخو ا یسالم... فکر کردم م -

 لب زد:   محزون

جاست من  چطور به فکر  نیماه صنم ا یتا وقت -

 استراحت باشم؟!  

جا بودم، فقط به خاطر  نیسره ا کیکردم... منم   یم درکش

   ماه صنم!

 رفتم و چند ضربه به شونه اش زدم و آروم تر گفتم :   جلو



 گهی... چند روز دیفعال به فکر خودت  باش دیتو با -

 .  ادیم ِشتیجواب آزما

 و گفت:  دیکش یآه

 ...  کنمیو بهش فکر نم ستیاصال برام مهم ن یدون یم -

 در نگاه کرد و ادامه داد:   به

مثبت  شیه جواب آزماهمه اش نگران ماه صنَمم... اگ -

 و ...  فتهیبرام ب ی... اگر اتفاقادیسرش م یباشه چه بالئ

 !  دیکش ینداد و پوف ادامه

 یبه شونه  یماه صنم ،فشار یحرف ها یادآوری با

از در فاصله دادم و گفتم  یماهان  وارد کردم و اون  رو کم 

  : 

 ما سحِر.   یفعال تنها نگران -

 تعجب گفت:   با

 چرا سحر؟!   -

اتفاق شوم افتاد ماه صنم مالقات   نیکه  ا یاون روز -

 ماه صنم داده بود .  لیسحر رفته بود و چرت و پرت تحو

 به عقب بر داشت و لب زد:   یماهان  نگران و شوکه  قدم 

 را... راجع به منم  گفته؟   -

 گفتم :    یو جد دمیکش شمیبه ته ر یدست

کرد؟   یرفتار م یقدر عاد  نینم ااگر گفته بود ماه ص -

 :  دیها نشست و نال یاز صندل یکی   یحال  رو یب



 یم تیاذ یلیخوام ماه صنم بفهمه... بفهمه خ ینم -

 شیهنوز جواب اون آزما  ست،یمعلوم ن یزیشه،هنوز چ

 .  ومدهین

خواهر و برادر   نینگفتم  و فقط نگاهش کردم... ا یزیچ

 فقط به فکر هم بودن .  یطیتحت هر شرا

 مشکالت خودشون  رو داشتن ومن  ...  یدو به هر نحو هر

 کمک شون کنم!   دیکردم با یحس م بیعج

  

 گفتم :    اریاخت یب

 یمثبت بود... به مادرم و ماه صنم م شیاگر جواب آزما -

   ؟یگ

 یشد، چشم هاش دودو م رهیخ ینا معلوم یزده به نقطه  ماتم

 زد!  

 بود که  ازش  متنفر بودم؟!   یمون پسره  نیا

با  دویکش یاومد... آه یمثل گذشته ها ازش  بدم نم گهید االن

 لب زد:   یخفه ا یصدا

فکر نکنم قدرت گفتنش  رو داشته باشم... اگر جواب  -

 .   کنمیکردم که  حتما ادا م ینذر هیبود  یمنف

 دادم و کنجکاو  گفتم :   هیتک وارید به

   ؟یچه نذر -

 زد و آروم گفت:   یفیضع لبخند



 راِز!   هی -

 یآن میتصم کینگفتم ... با  یزیاز خنده زدم و چ یپوزخند

 فاصله گرفتم و با دست به در اشاره کردمو  گفتم :   واریاز د

رم انجام  یدارم م یکار هیماه صنم... منم   شیتو برو پ -

 بدم . 

 بلند شد و آروم گفت:   یصندل   یماهان  از  رو 

 !  گه؟یمنظور ت ماه صنم خانوِم د  -

بهش  یزیباال رفته نگاهش کردم و خواستم چ یابروها با

به چشم هام زل زد که  باعث شد حرفم  یبیبگم... طور عج

 بره .  ادمی

 رنگ چشم!    نیبه ا لعنت

 تکون دادم و ازش  فاصله گرفتم ...  یحرف سر یب

 کیماه صنم و حال و روِز  ماهان  باعث شد تا یها حرف

 که  داشتم فکر کنم .  ینقشه ا   یرو  قیدق گهیباِر د

 نیرم، ا ینم شیپ سیپل یطبق خواسته ها گهیبار د  نیا

 رم .  یم شیخودم پ ی وهیبار... به ش

بال  رو سِرماه   نیکه  ا یکس یاز گلو یذارم آب خوش ینم

چهره ام   یرو  یثیبره... پوزخند خب نییصنم آورده بود، پا

 شد .  فیسرم رد یشکل گرفت و نقشه ها تو

 شه!   یم یخوب ی... قطعاً بازِهم
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که  کوروش برگشته از    نیا دِ یدر اتاق باز شد، به ام دوباره

 شدم .  زیخ میتخت ن   یرو

لب هام شکل گرفت    یرو ماهان  هرچند لبخند   دنید با

 رفت!    نیدلم از ب یتو کِ یکوچ دیاما، همون ام

   دنم؟ید ادیباز هم م یعنی

 چطوره؟   زمیامروز حاِل خواهِر عز -

 کش اومد و  گفتم :   لبخندم

 خوبم!   -

طرف صورتم رو  کیتا مطمئن باشم  دمیبه شالم کش یدست

 پوشانده . 

کرد نگاهش  رو از اون قسمت بدزده، اومدو  یماهان  سع 

 تخت نشست .    یکنارم  رو

 نگاه ها خسته شده بودن!    نیاز ا چقدر

 نشده؟!   یبراشون عاد یعنی

 لب زدم:   اریاخت یب



 ماهان ؟  مهربون گفت:    -

 !  ؟یجانم خواهر -

 فروغ شده بود!   یشدم، چقدر ب رهیچشم هاش خ به

 مثل من !   قایتاده بود... دقچشم هاش گود اف ریز

 شد!   یداشت از درد من  آب م برادرم

 !  دمیآغوشش خز یبگم تو یزیکه  چ  نیبدون ا اریاخت یب

  

 زدم:   لب

 !  یکه  هست یمرس -

نزد،  یو دستش  رو دورم حلقه کرد و حرف دیصدا خند یب

 داشتم .  ازیآغوش و آرامش ن  نیچقدر به ا

 !  یخبر داد لدایممنون که  به  -

 !  ؟یازم تشکر کن یطور نیقراره تا صبح هم -

 و  گفتم :   دمیخند

 اگه الزم باشه آره .  -

 و گفت:   دیسرم  رو بوس   یرو 

روشن  یات خاموش شده بود زدم به شارژ وقت یگوش -

 فر  بهت  زنگ زده بودن .  کیو نفس ن لدای دمیشد د

 .. دلم براش  پر زد!  اهورا افتادم. ادِ یاسم نفس  دنیشن با

 گفتم :    یناراحت با

 آروم گفت:    ؟یبه اونم گفت -



 خانم خبر دادم .  لداینه، فقط به  -

گفتم ، طفلک من و   یبه نفس م ییجورا کی دیخودم با پس

 کیاستخدام کرد که  مراقب بچه اش باشم اونوقت همه اش 

 دیکش یآه ...  ماهان  ششیشد برم پ یافتاد که  نم یم یاتفاق

 گفت:   یعصب یو کم

 اونم زنگ زده بود .  -

اومدم و به صورت اخموش نگاه کردمو با   رونیبغلش ب از

 تعجب  گفتم :  

 گفت:   یجد  ؟یک -

 اشکان  .   -

که  با همون لحن صدام  دم،ینگاهم  رو از روش دزد  شوکه

 زد:  

 ماه صنم؟!   -

انداختم که ادامه  نییخجالت  نگاهش کردم و سرم  رو پا با

 داد:  

 شیپ یدونم چ یپسره خواستگارت بود درست... نم  نیا -

باهام در  گهیو اون هم د یازش  نزد یحرف گهیاومد که  د

باهاش در ارتباط  گهیخوام د ینزد، منم  نم یموردت حرف

 باشه؟!   رهیازت بگ یدونم سراغ یو چه م یباش

 ردم و لب زدم:  خجالت  و استرس دست هام  رو مشت ک با

 چشم داداش!   -



چونه ام گذاشت و سرم  رو باال گرفت، به  ریرو ز  دستش

 چشم هام زل زد و مهربون گفت:  

 داداش قربونت بره!   -

 و دوباره بغلش کردم ...  دیلرز دلم

 نیآخر  نیمحکم بغلم کرد که  انگار، ا یجور

دفعه دلتنگش شدم ودلم به  کیموِن، احساس کردم که   آغوش

 اظطراب افتاد! 

بود اما باعث شد منم   یچ گهیاحساس د  نیدونم ا ینم

 مبهم بغلش کنم .  یباترس

 بود ...  بیعج یماهان  برام کم  رفتار

افت  کبارهیکوروش به  ادیز یرفت و آمد ها گهیطرف د از

بار  کیاومد حاال چندروز  یم دنمیکه  هر روز د یکرد، اون

 زد .  یبهم م یسر

 حال دلتنگش بودم!   نیازش  دلخور در ع تینها یب

 یرفت اما بماند چقدر دردم یم شیدرمانم خوب پ روند

گرفته تا هزار جوردرماِن  یاز شستشو و آب درمان دم،یکش

شد و من  هربار بعد از  یصورتم انجام م   یکه   رو گهید

 تنم نمونده!   یتو یجون گهیکردم د یهر کدوم حس م انیپا

شه، ساعت ها از  یام بدتر م هیکردم هر روز روح یم حس

سحر و  یشدم و به حرف ها یم رهیپشت پنجره به آسمان خ

 کردم!   یکوروش فکر م یها ومدنین



 گرفته بود!   ایاز کل دن دلم

 طیاز مح گهیخواست، د یآروم و راحت م یجا کی دلم

 خسته شده بودم... دلم براش  تنگ شده بود!   مارستانیب

 کوروش!    یبرا 

به  دیکردم،شا یمکالمه مون فکر م نیساعت ها به آخر یگاه

 !  رهیخاطر سکوت من  رفته و ازم دلگ

کوروش   یکرد و بهانه  یفکر قلبم بارها سرزنشم م  نیا با

 گرفت!   یرو م

م تا آرامش ذاشت یقلبم م   یمن  هر بار دستم  رو  رو و

 کنم!  
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چشم  یمیخراب و قد یو ساکت به اون کار خونه   یجد

 یبن چیاز ه یکرد خرابه بود و خبر یدوختم، تا چشم کار م

 نبود !   یبشر

لحظه   کیباعث شد  دیتاب یکه  به سرم م یدیگرم خورش نور

 شک کنم که  بهاِر!  



که  یچشم هام برداشتم و  رو به فرد   یرو از  رو  نکمیع

 کنارم بود  گفتم :  

 اون تواِ؟   -

 خش دار و کلفت گفت:   یکمر خم شد و با اون صدا تا

 یگوشمال کمیو سالم، فقط طبق دستور  حیبله آقا، صح -

 .  میاش داد

 زدم و لب زدم:   یپوزخند

 خوبه!   -

زود تر  یسمت در کار خونه  حرکت کردم که  مجتب به

که  حاال زنگ زده  یا یازمن  جلو رفت و دِر بزرگ و آهن

بازشد،  یبلند و گوش خراش یبود  رو باز کرد... در با صدا

 یبه اون ساختان بزرگ و متروکه  بودم که مجتب رهیخ

 گفت :   اطیبه اطراف کرد و با احت ینگاه

 قربان!   دیبفرمائ -

که دور  یفرادتکون دادم و در سکوت وارد شدم، ا یسر

 یادا دنمیبا د یگریپس از د یکیخودم جمع کرده بودم 

خالفکاِرتحت  کیکردم  یکردن و من  حس م یاحترام م

 هه!   بم،یتعق

االن دارم به خاطرت دست به چه  ینیبب ییصنم کجا ماه

 شه ...  یخودم هم باور م نم یزنم، حت یم یتیجنا



اطراف  یبزرگ و خاک گرفته  یساختمان شدم، فضا وارد

 بود که  نظرم  رو جلب کرد ...  یزیچ نیاول

سکوت داخل کار خونه اکو  یاون شخص تو یناله ها یصدا

 شد!   یم

که  به دست  ییبا طناب ها دمش،یبه قدم جلو رفتم که  د قدم

 نیمتر از زم کیشده و  زونیهاش بسته شده بود به سقف آو

 فاصله داره ... 

هوش  یاش کردم،ب یبه صورت زار و زخم یهنگا قیدق

 هم نبود!   ارینبود اما هوش

 کردم و  گفتم :   یبه مجتب یخشم نگاه با

 هول شد و با ترس گفت:    ه؟یطور  نیچرا ا  نیا -

 نیا دهی... مواد بهش نرسمیاش نکرد یقربان ما کار -

 شده .  یطور

پر از دردش جلو  یناله  دنیتکون دادم، با شن یاخم سر با

شده  رهیبازش  نگاه کردم که  بهم خ مهین یرفتم و به چشم ها

 زدم و  گفتم :   یبود، پوزخند

   ادته؟یمن و  -

زد، با تنفر و انزجار ازش  فاصله  یو خمار پلک جیگ

 باهاش کار داشتم!   یلیکه  حاال حاال خ  نیگرفتم... مثل ا

 آهسته لب زدم:  کردم و سرد و  کیرو به گوشش نزد  سرم

 ...  لیگن عزرائ یبه من  م -



 یخنده  دم،یآروم خند دم،یتنش  رو د دنیوضوح لرز به

 یفضا یشد که  تو لیتبد یبلند یآرومم رفته رفته به قهقهه 

 اطراف هزار بار اکو شد!  

 

  

که  به خاطرترس  ییازش  فاصله گرفتم و به چشم ها آروم

 د نگاه کردم . در اومده بو یاز حالت خمار یکم

 رو کج کردم و زمزمه کردم:    سرم

  

 نداره؟   ازین یآب باز یبه نظرت دوستمون به کم یمجتب

 دهیکرد و کش یکوتاه یخنده  د،یمنظور م  رو فهم  عیسر

 گفت:  

 چه جورم قربان!   -

دست اشاره کردم که  کارش  رو انجام بده، با نفس نفس به  با

   یر و رو خینگاه کرد که  چطور سطل آب  یمجتب

 .  دیصورت و بدنش پاش

 زدم و گفتم :   یو به سرفه افتاد، پوزخند دیکش یبلند نیه

 .  یشد اریحاال کامال هوش -

از سرما و حقارت سر داد و باالخره زبون بازکرد و  یا ناله

 گفت:  

 ؟!   نیخوا یاز جون من  م ی... چیشم...شما ها چ -



 و با نفرت لب زدم:   ستادمیاش ا یقدم کی یتو

 واشی... ذره ذره،یول رمیخوام جونت  رو بگ یاتفاقا م -

 یوالتماس کن یرو ماچ کن  نیکه  خودت  زم یجور واش،ی

 که  خالِصت کنم.  

 :  دیو نال هیگر ریوار زد ز چارهیب

 ی... نوکرت م کنمیات  رو م یآقا غالم ؟یبه چه جرم -

 دم،یدم فقط بذار برم!  با لذت خند یانجام م یشم هر کار بگ

 کردم!   ی فمیک یباز  نیداشتم از ا تینها یب

تک تک سلول هام جوالن  یتو یروزیخوش قدرت و پ حس

 داد و پر از غرور شدم!  

چه  انیبا اعصاب کوروش پارس یباز یبفهم دیِد نشد! با -

 داره .  یعواقب

 شد و لب زد:  اش گرد  دهیچروک یبهت  زده چشم ها 

 کو...کوروش؟!   -

باالانداختم و   ییابرو حیبه سر تا پاش کردم و با تفر ینگاه

 گفتم :  

 شد؟ آشنام؟   یچ -

 خوبه!   یلی... خوبه! خدیپر شتریهاش تند شد و رنگش ب نفس

اشاره کردم که  تنهامون بذاره،  یو به مجتب دمیچرخ دورش

 گفتم :    یبا رفتن مجتب



به هر حال اون دختِرت  ،یداره که  من و نشناسامکان ن -

 آورد نه؟   یمن  خرج مواد تو ر و درم یبا پول ها

 و ترسناک ادامه دادم:   سرد

 !  یدر افتاد یبا بد کس -

 :  دیافتاد، با ترس نال هیبه گر دوباره

 .   کنمیپشت سرم  رو نگاه نم گهیغلط کردم! بذار برم د آقا

 جاست!   نیاشتباه تو هم -

 لب زدم:   یگرد شده منتظر  نگاهم کرد که  ته یچشم ها با

 .   کنمیمن   بهت  رحم م یکن یکه  فکر م نهیاشتباه تو ا -

 کردم نفسش بند اومد!   حس

کردم کتم رو  یکه  با نفرت و خشم نگاهش م یطور همون

   یرو باز کردم و  رو  راهنمیپ یدر آوردم و دکمه ها

 یتا آثار باق دمیه  کنارم بود گذاشتم، چرخک یا یفلز زیم

 .  نهیکمرم  رو بب   یرو  یمونده از زخم و تاول ها

من   یبرا  یا یادگاریچه  نیخوب نگاه کن... بب -

رو حک کن چون   ریتصو  نیذهنت ا یخوب تو ،یگذاشت

 .  یهر کدوم هزار بار تاوان بد  یقراره  برا

 خواهش داد زد:   با

   یخواستم  رو یغلط کردم! آقا... به جان سحر فقط م -

... غلط ییدونستم شما هم اونجا ینم زمیبر دیاون دختره اس

 کردم!  یکردم! نادون



اون حرفش خشم ونفرتم  دنیبا شن د،یکش یاز بدبخت یداد

 شد!   شتریب

 یاعصابم بودن، وقتشه ازباز   یرو  یادیو پدرش ز سحر

 شون کنم!    رونیب

سمتش و به صورت  دمیهام  رو مشت کردم و چرخ ستد

 اش نگاه کردم و لب زدم:   چارهیزار و ب

   ؟یمعتاد -

 ییتکون دا د... باصدا یبود که  تند سر دهیقدر ازم ترس اون

 خفه تر ادامه دادم:  

 !  ؟یدار دزیا -

 به نفس نفس افتادم... د،یتکان داد و نال یسر دوباره

 خشم!   از

مشتم روعقب  اریاخت یب دن،یلرز یم ادیز فشار زهام ا مشت

 :  دمیاز درد زدکه  غر یشکمش زدم، داد یبردم و محکم تو

 دیکه  روش اس یبرادِر همون دختر  یو زدم  برا نیا -

 کیمنتظره  یمعتاِد مفنگ یکه  به خاطر تو یپسر ،یختیر

دخترت   کهینه... کس ای ِض یمر نهیتا بب یِ کوفت شیجواِب آزما

 کرد .  قیتو بهش مواد تزر یو با سرنگ آلوده  ِدشیدزد

 ارنگاهمیهش مهیدستم گرفتم و فشار دادم، ن یرو تو  گردنش

 کرد که  ادامه دادم:  



حساب  یوقتِش ب نیبه من  بد هکار یادیو دخترت ز تو

 !  میبش

 ضیآخرم  رو به صورت کبود شده اش انداختم و باغ نگاه

 رهاش کردم . 

  

 راهنیپ یجا کاِر من  تموم شده بود، با خونسرد نیتا هم فعال

بهش انداختم وهم زمان که  عقب  ینگاه دم،یو کتم  رو پوش

 رفتم داد زدم:   یعقب م

 !  یمجتب -

 :  دیو نال دیترس

شم  یرحم کن آقا... غالمت م  کنمیآقا نرو! التماست م -

 دم فقط بذار برم!   یانجام م یبگ یهر کار

 یتوجه به صدا زدنش به سمت در حرکت کردم،مجتب یب

 وارد شد و با نفس نفس گفت:   عیسر

 جانم قربان؟   -

 رو به چشم هام زدم و سرد  گفتم :    نکمیع

کن  یاش بده اما سع یگو شمال کمیحواست بهش باشه،  -

... معتاده یها نداشته باش زیجور چ نیو ا یباهاش تماس خون

  نمیموادسر کنه بعد  بب یام چند روز بخو یداره، م دزیو ا

 کار کنم .  یباهاش چ

 بهت  زده لب زد:    یمجتب



   دز؟یا -

زدم و به سمت در حرکت کردم، دنبالم اومد وبا  یپوزخند

 ترس گفت:  

 وقت د ردسر نشه .  هیقربان  -

 و از باال بهش نگاه کردم و  گفتم :   ستادمیا

شه... طبق  یدردسر نم یتو کاِرت  رو درست انجام بد -

 دم .  یبهتون م  یقرارمون پول خوب

  یاسم پول چشم هاش برق زد، دستش  رو  رو دنیشن با

 اش گذاشت و خم شد و با احترام گفت:   نهیس

 !  دیشما امر کن یبه چشم قربان هر چ -

 تکون دادم و از کار خونه  خارج شدم...  یسر

   یرو یاش بدم، لبخند یگوشمال کمینوبت سحر بود که   حاال

 شدم .  نمیلبم نشست و سوار ماش

ماه صنم افتادم...  ادِ یعصر بود  کیساعت که  نزد دنید با

 نمونده بود .  یتا قرار مالقات باق یزیچ

  

کار اصال فرصت نکرده بودم   نیبه ا یدگیخاطر رس به

رو روشن  نیماش یآن میتصم کیبرم، با  دنشیخوب به د

 روندم .  مارستانیب کردم و به سمت

  

 ""ماه صنم "" 



  

  

 شدم!   ریخورم  ماهان ... به خدا س ینم -

 سوپ اشاره کرد و گفت:   یحرص به کاسه  با

 یسوپ خورد  نیاز ا یزیجاِن من  نگاه کن اصال... چ -

 !  ؟یشد ریس یگ یکه  تو م

 :  دمیو نال دمیکش یپوف

 رشته شدم .  هیاو ن قدر که  سوپ خوردم شب -

 و چشم گرد کردم و  گفتم :   دیخند

 .  گهیدرک کن د کمیاِه نخند!  -

 و گفت:   دیبه سرم کش یمحبت دست با

 .  ارهیگم برات غذا ب یبه بعد به توران م  نیباشه از ا -

 نییشدم و به حالت قهر سرم  رو پا نهیبه س دست

گرفتم و  یم رادیا یبود که  از همه چ ی... چند وقتانداختم

 زدم .  یهمه اش غر م

 طیرفتارم  رو به حساب خسته شدنم از مح  نیماهان  ا 

کرد دارم خودم روبراش   یذاشت و فکر م یم مارستانیب

 .   کنمیلوس م

 بود!   ییدِل من  چه غوغا یخبر نداشت تو اما،

  یپاهام برداشت و  رو   یسوپ  رو از  رو یِ نین س ماها

 کنار تخت گذاشت، آروم صداش زدم:   زیم



 ماهان !    -

 و دوباره کنارم نشست و گفت:   دیچرخ

 جانم؟!   -

 کردم لب زدم:   یم یدستم باز یزمان که  با انگشت ها هم

جا باشم  نیخوام ا ینم گهیخونه ؟ د  یشه من و ببر یم -

 . 

 گرفت!   یکوروش  رو م یدلم شده بودم!... بهانه  میتسل

خواستم برم  خونه  و  یاومد من  م یکه  اون نم حاال

 !  نمشیبب

دستم گذاشت و پشت دستم    یماهان  دستش  رو  رو 

 رونوازش  کرد، آروم گفت:  

درمان   یجا  برا نیتو هم دهیطور صالح د  نیدکتر ا -

 .  یبمون

 گفتم :    ناراحت

تم جا موندم ازدس نیکه  ا ییشمارش روز ها ؟یآخه تا ک -

آلوده اش،  یشهر و هوا  نیدر رفته، خسته ام  ماهان ... از ا

 ادتهی... میهمه اش بدآورد میجا اومد نیبه ا یکه  وقت  نیاز ا

شه،  یآدم نم اریجا د چیگفت ه یگفت؟ م یم یآقاجون چ

بود و آرزو  شدهتنگ  ارشید  یهم دلش  برا امرزیاون خدا ب

 بره روستاشون .  گهیبار د هیداشت 

 گرد شده نگاهم کرد و با تعجب گفت:   یماهان  با چشم ها 



 چقدر دلت پر بود!   -

صورتم    یبه شاِل  رو یاز خنده زدم و دست یپوزخند

 طرف صورتم  رو پوشانده بود!   کی شهیمثل هم دم،یکش

 گفت:   آروم

 به اون روستا؟!   یبر یخوا یم نهیمنظور ت ا  -

  نگاهش کردم!  یبغض خفته ا با

 خواستم برم اونجا؟   یم واقعا

 یرفتم دوباره آرامش م یاگر به اونجا م دیدونستم... شا ینم

 گرفتم!  

مثل بهشِت  عتشیگفت طب یکه  پدرم متولد شده بود و م ییجا

 داد!   یو بهش آرامش م

 و آروم گفت:   دیکش یسکوتم آه دنیماهان  با د 

 گهید کمیاونجا ببرمت ماه صنم!  یروز هیدم  یقول م -

جا  نی! تو تاازم؟یتحمل کن تا درمانت تموم بشه باشه عز

 .  یهست یچقدر قو یو ثابت کرد یطاقت آورد

 نبودم!   یکرد... من  قو یماهان  اشتباه م 

 یدادم، نه فقط  به خاطردوره  یذره ذره داشتم جون م  من

 درمانم . 

که  برام مثل کابوس شده  سحر یحرف ها یادآوریخاطِر  به

 بود!  



ست  خوایاز  ماهان   رو م یزیدونستم چه چ یهم نم هنوز

از  ماهان   یزیبهم بگه... هنوز جرات نکرده بودم که  چ

 بپرسم!  

 گهیمن  واقعا د فته،یاتفاق بد تر ب کیباز  دمیترس یم

 همه درد  رو نداشتم!    نیا شیگنجا

  

 که  با تعجب گفت:   به  ماهان  نگاه کردم نگران

 !  زمیشده عز یزیچ -

داد  یگلوم بود اجازه نم یکه  تو یبغض دم،یکش یقیعم نفس

 که  راحت نفس بکشم!  

خشک شده ام رومرطوب  یبا نوک زبونم لب ها دیترد با

 کردم و لب باز کردم:  

 گهیرو به هم د  زمونیهمه چ شهیماهان  من و تو هم  -

 !  ستین یمون مخف  نیب یزیچ چیمگه نه؟ ه میگفت یم

 پلک زد و گفت:   جیگ

 !  ؟یِ چه حرف  نیا زمیمعلومه عز -

بار من  بودم که  دستش  رو گرفتم، وقتش بود که ازش    نیا

 بگم که  دِر اتاق زده شد .  یزیبپرسم، دهن باز کردم تا چ

 دوی...  ماهان  سمت در چرخدمیهول دستم  رو پس کش با

 گفت:  

 !  دیبفرمائ -



اون  یبه پا ی رهیانداختم که  در باز شد، خ نییرو پا  سرم

 به داخل اتاق برداشت... یشدم که  قدم یشخص

!  دی!... دلم لرزیبراِق مشک یجفت کفش مردونه  کی

 کوروش بود!... باالخره اومد!  

اون فرد  دنیسر بلند کردم، اما با د دیزدم و با ام یلبخند

 !  دیلبخندم پر کش

کرد کنترلش  یم یکه  سع یبلند شد و با لحن عیماهان  سر 

 گفت:   یکنه جد

 شما؟   -

 تکان داد و گفت:   یسر محزون

 اشکان  رستگارهستم!    د،یسالم... فکر کنم من و بشناس -

 یزیبه من  انداخت و چ ینگاه میماهان  با اخم ن 

 ندونستن براش  تکان دادم .  یبه معنا ینگفت،سر

 بهش گفته؟   لدایجام؟   نیبود من  ا دهیاز کجا فهم  اشکان 

شد که  با هول شالم رو   کیبه تخت نزد یاشکان  چند قدم 

صورتم   یقسمت سوختگ شتریسرم مرتب کردم و ب   یرو

 رو پوشاندم . 

 لب زد:   یبه اون قسمت با ترس و نگران رهیاشکان  خ 

 !  یماه -

انداختم، انگار  نییازد!... با خجالت  سرم  رو پ خشکم

 اشکان  هم مثل من  خشکش زده بود . 



به وجود اومد!... اصال انتظار اومدن   نمونیب ینیسنگ جو

 جا  رو نداشتم .  نیاشکان  به ا

کردن باانگشت  یو دوباره با استرس مشغول باز دمیگز لب

دستم شدم،  اشکان  جلو اومد و آروم اون دسته گل رز  یها

 پاهام گذاشت!     یرو  رو  دیسف

 به گلوم چنگ زد!   شتریب بغض

  

لب  یخش دار یمنوال گذشت که  با صدا نیبه هم قهیدق چند

 زد:  

 خدا بد نده!   -

"فرهنگ" ما یتو بی"اشتباه" که  عج یجمله   نیا دنیشن با

 جا افتاده بود دلم گرفت!  

 زمزمه کردم:   آروم

 ده!   یبه بنده اش بد نم چوقتیخدا ه -

کردم ازحضور   ینگفت، حس م یزیو چ دیکش یقیعم نفس

 حاِل من نگران تر!   دنیخجالت  زده شده و با د یماهان  کم

 پا و اون پا کرد و گفت:    نیا یکم

 ...یمارستانیو ب ستیخانم گفت که  حالت خوش ن لدای -

 ومدهیکه  ن یچند هفته ا  نیاومدم راستش... ا عیسر  منم

 نگرانت شده بودم!  یلیدانشگاه خ یبود



در مقابل  ماهان  شوندیکه  راحت بدون پسوند و پ  نیا از

 !  دمیخجالت  کش یلیزد خ یباهام حرف م

به  ماهان  نگاه کردم که  هشدار دهنده به اشکان   یچشم ریز

 شده بود ...   رهیخ

پا واون   نیا گهید ینگفتم ،  اشکان  کم یزیو چ دمیگز لب

 د و به موهاش چنگ زد! ... پا کر

داد، تموم مدت  ماهان   یآزارش م یزیچ کی انگار

 نظر گرفته بود!   ریدرسکوت با اخم حرکاتش  رو ز

سرخ شده اش  یبه  اشکان  نگاه کردم که  چشم ها  منتظر

 انجام ندادم .  یحرکت دم،یصورتم د   یرو  رو

 من  بشه .  الیخ یب یطور نیا دیبود که  بفهمه شا بهتر

رحم و خودخواه بشم اما، ما قسمت هم  یخواستم ب ینم

 !  مینبود

 نیبهش ندارم حاال با ا یحس گهیکه  من  د  نیاز ا جدا

 شن .  یصورت خانواده اش به کل مخالف صد در صد م

 :  دیحال نال یاشکان  ب 

 صو...صورتت!   -

 نگفتم !   یزیزدم و چ یتلخ پوزخند

 دنیبار با د  نیبزنه که  در باز شد و ا یا گهیحرف د اومد

و بعد، با تمام قدرت به  ستادیلحظه  ا  کیکوروش قلبم 

 ام برخورد کرد!   نهیس ی وارهید



 دنشیشدم... چشم هام با د زیخ میتخت ن   یرو  اریاخت یب

 اون شد!   خیم

اتاق   نیا یفراموش کردم که   ماهان  و  اشکان  تو گهید

 هستند!... چقدر دلتنگش بودم!  

کرد و اون شاخه گل رز  یاشکان  اخم  دنیاون، با د اما

 قرمز از دستش افتاد!  

 !  ختیمنم  با افتادن اون شاخه گل رز... ر دلِ 

 

به جلو برداشت  یبه اون گِل رز بودم که  کوروش قدم رهیخ

 پاش له کرد!   ریو اون  رو ز

 به درد اومد!   دلم

 گِل ر ز ماله من  بود؟!   اون

 به دلم نشست!   یبیحسرت عج کی

  

به  اشکان  بود ورگ  رهیغم به کوروش نگاه کردم که  خ با

 کنار گردنش برجسته شده بود!  

به  ماهان  و بعد به  اشکان  نگاه کردم... آخرش من   نگران

 کردم!   یسه تا مرد سکته م  نیاز دست ا

شده بود، از استرس و  شیپ قهیتر از چند دق نیسنگ جو

 دستم سر شد!   یانگشت ها ینگران

 سکوت  رو شکست:   کوروش



   ؟یهست یتو ک -

زد و منتظر  به اون  یخش داشت،  ماهان  پوزخند صداش

کوروش نگاه  یشد،  اشکان  سرد به سر تا پا رهیدو نفر خ

 کرد و لب زد:  

 رستگار هستم جناِب...   -

کنه،  یاش  رو ادامه نداد تا کوروش خودش  رو معرف جمله

ناتمام  اشکان   یزد و بدون توجه به جمله  یشخندیکوروش ن

 گفت:  

 رستگار .  یتموم شده آقا گهیفکر کنم وقت مالقات د -

 ادا کرد!   ظیغل یلیرو خ  رستگار

 بر من !   ی! وایوا یا

 !  ایخدا

 رونیاشکان   رو ب  ییجورا کیحرف   نیبا ا کوروش

 کردن .  یکرد، انگار داشتن با هم دوئل م

نگاهم  یبه  ماهان  نگاه کردم که  متوجه  خواهش

باال انداخت... چشم هام  یشد،خونسرد نگاهم کرد و شونه ا

 گرد شد!  

 صدا لب زدم:   یب

 ماهان ؟!    ییوا -

 به شما مربوط باشه .   نیفکر نکنم ا -



گفت، با ترس به کوروش نگاه کردم  نکنه رو    نیاشکان  ا 

 دعوا بشه؟  

 گفت:   یبه سمتش برداشت و جد یقدم کوروش

 شه .  یاتفاقا به من مربوط م -

 زد و با تمسخر گفت:   یاشکان  پوزخند 

   ؟یدیرو خر  مارستانیب -

حرف زد که  هم من  یبیغرور و آرامش عج کیبا  کوروش

 .  میکرد و  ماهان  َو هم  اشکان  سکوت

 االن!   نیخرم... هم یالزم باشه م -

که  خواست به طرفم  نیهم د،یاشکان  با حرص سمتم چرخ 

صداش  ضیببر آماده به حمله باغ کی... کوروش مثل ادیب

 کرد:  

 جناب رستگار!   -

اشکان  خشکش زد و با فک منقبض شده دوباره به سمت  

 !  دیکوروش چرخ

 یکنه اصال نم یکار کیبه  ماهان  نگاه کردم تا  ینگران

 یو صداش در نم ستادهیا یحرکت گوشه ا یچرا ب دمیفهم

 !  ادی

 رخ بده!   ییکردم ممکنه دعوا یآن حس م هر

 با چشم به در اشاره کرد و گفت:   کوروش

 طرِف.    نیراه خروج از ا -



 !  دمیخجالت  لب گز با

که    نیکرد... با ا یم  رونیداشت  اشکان   رو ب اون

 کیقلبم  یاون ته ته ها یرحمانه بود ول یکارش بد و ب

 رفت!   یکوچولو براش  ضعف م

توجه به  یتاسف تکون داد و ب   یاز  رو یاشکان  سر 

دادکه   هیبهم هد یکور وش به من  نگاه کرد، لبخند مهربون

 انداختم!   نییلحظه  شرمنده  اش شدم و سرم  رو پا  کی

 گفت:   آروم

  

 ی،تویش یخوب م یدونم که  زود ی! میباش ماه یقو -

 مخصوصاً...   هیخال یلیتو خ یکالسم جا

نداد که  کنجکاو و آروم نگاهش کردم که  با لبخند  ادامه

 قلبش گذاشت و عقب عقب رفت!     یدستش  رو  رو

وکوروش  یو خونسرد  ماهان  و عصب نینگاه سنگ ریز

و   ادیاق خارج شد، باعث شد که نفسم باال باز ات یبدون مکث

 تخت ولو بشم!     یرو

 ماهان  باالخره سکوتش  رو شکست و آروم گفت:   

 رم بدرقه اش کنم!   یم -

 یلیچپ نگاهش کردم که  اون هم از اتاق خارج شد،خ چپ

 بهش نزنم... یخود م  رو گرفتم که  حرف یجلو

 !  هوف



 !  پس  اشکان  رستگار اون بود -

 رهیدهنم  رو سخت قورت دادم و مظلوم به کوروش خ آب

   یتکون داد و به اون دسته گل  رو یشدم، با پوزخند سر

 شد .  رهیپام خ

 که  برام آورده بود افتادم...   یشاخه گل رز ادِ ی

  نیخبر نداشت که  من  اون شاخه گل له شده  رو به ا اون

 دم!   یم حیدسته گل ترج

 نگفتم  که  با حرص ادامه داد:   یزیچ

 کردم رفت نه؟   ِششیک یناراحت شد -

 گفتم :    کالفه

   ؟یزن یحرف م یطور  نیچرا ا -

 سمتم برداشت و گفت:   یچشم گرد کرد و قدم یشاک

مثل اون مردک  یخوا یزنم؟ م یحرف م یچطور -

 صدات بزنم؟   یماه

 :  دیزنه غر یانگار که  داره با خودش حرف م بعد

 ابینکرد؟ انگار کم دایپ یهه!... مخفِف  بهتر ؟یماه -

رو کشف کرده که    ایآس یمنطقه  اریخاو یماه نیتر

 زنه .  یبااحساس صداش م

 عیخورده نگاهم کرد که  سرم روسر  کهی دم،یخند اریاخت یب

 !  رمیخنده ام روبگ یکردم جلو یانداختم و سع نییپا

 کوروش؟!    نیمن  ا یخدا ییوا



 حرص صدام زد:   با

 ماه صنم!   -

 آب شد؟   لویک لویدلم ک یتو قند

دونست من  ماه صنم گفتنش  رو به هزاربار  یاز کجا م اون

دم؟  درست مثل اون  یم حیصدا زدن  اشکان  ترج یماه

 اون بود!   یِ شاخه گل رز که  هنوز نگاهم پ

 کردم و گفتم :   خنده ام  رو گرفتم و مثال اخم یزور جلو به

 ها... ممکنه  ماهان  بشنوه.   مارستانِ یجا ب نی! اسیه -

 به کمر شد و با همون حال گفت:   دست

که  رفت  ومدهیکه  بدش ن یخب بشنوه، برادر جناب عال -

 وقت به آقا بر نخوره .  کیبدرقه اش کنه 

 خوره ها .  یداره بهم برم گهید -

عوض کردن بحث به اون گل   یاخم نگاهم کرد که   برا با

 اشاره کردم و  گفتم :  

 اون ماله منه؟!   -

 حرف و دلخور نگاهم کرد، دلم براش  ضعف رفت!   یب

 شده بود که  قهرکردن!   طونیتخس و ش یپسر بچه ها هیشب

 خوب بهم گفته بود ...  یلیخ یجمله  کی لدای

 یکه  مرد هر چقدر هم بزرگ باشه، اخمو و جد گفته

 اخالقش مثل یو سرد باشه باز هم گاه یوعصب



هاش ازدلش در  یموقع ناراحت شهیهم دیهاست که  زن با بچه

 !  ارهیب

  یجمله  رو دوست داشتم با آب طال  رو  نیاالن ا چقدر

 !  سمیسنگ بنو

 گفتم :    آروم

   ؟یاریشه اون گل  رو برام ب یم -

شه صداش مشخص نبا یکرد تو یم یکه  سع یا یدلخور با

 گفت:  

 .  یبهترش  رو دار   یکیچرا؟... تو که   -

که   یزدم و با لحن یچشم به دسته گل اشاره کرد، لبخند با

 بذاره لب زدم:   ریکردم روش تاث یم یسع

 خوام!   یدرسته اما، من  اون شاخه گل رِز قرمز  رو م -

 شد ...  رهیچشم هام خ یلحظه  تو  چند

 !  ستادیبرام ا ایکردم دن حس

 رنگش غرق شدم!   یخی یها لهیت یتو

 زد:   لب

 که  له شده؟  آروم تکرار کردم:    نیبا ا یحت -

 که  له شده ...   نیبا ا یحت -

 از اون دسته گل؟  جمله اش  رو کامل کردم:   شتریب -

 خوام .  یدسته گل اون شاخه گل  رو م  نیاز ا شتریب -



و عقب عقب رفت، خم شدو اون  دیکش یو کشدار قیعم نفس

 برداشت و نگاهش کرد .  نیزم   یگل  رو از  رو

 که  زد دلم گرم شد!   یلبخند با

 

شدم، با انگشت اشاره  رهیرو از دستش گرفتم و بهش خ  گل

 قرمزش که  یاز گلبرگ ها یکی   یام آروم  رو

که  دسته گل  رو از کنارم  دمیدست کش فتهیبود ب کینزد

  برداشت .

 تعجب  گفتم :   با

 گفت:   تیبا اخم و جد  ؟یکن یکار م یااِ واه! چ -

 .  یداشته باش یازین  نیفکر نکنم به ا -

که  ازم دور  واریکنار د یصندل   یگل  رو  رو دسته

 یاشکان  سوخت!  حرف   یدلم  برا ییجورا کیبودگذاشت، 

 شدم... دلم ضعف رفت ها!   رهینزدم و دوباره به گلم خ

 یآخرش خورد تو یام کوروش برام گل آورده ول بچه

 ذوقش!  

کنه،طبق  یداره نگاهم م دمیباال گرفتم که د ییهویرو   سرم

 و  گفتم :   دمیبه شالم کش یعادت دست

   ه؟یچ -

 زد و گفت:   یپوزخند

 کرد ها!   ریداداِشت د -



 تم :  کردم و  گف زیدقت چشم هام  رو ر با

 با اخم گفت:    ؟یمسئول ورود و خروج برادرم -

   ؟یزبون هم در آورد -

 نازک کردم و لب زدم:   یچشم پشت

 داشتم .  رینه خ -

 .  یپس ر و نکرده بود -

 لبخندم  رو گرفتم و  گفتم :   یزور جلو به

 !  دیشا -

زبونت باز شده؟   یکرد فیک یدیرو  رو د اینکنه اون  -

  گه؟یکان   رو ماش  ارو؟ی

 اشکان ؟    -  -

 و کالفه گفت:   دیکش یپوف

 .  اریمن  ن شیاسمش  رو پ -

 تعجب  گفتم :   با

بهت  نگفت فقط تو باهاش ترش   یزیچرا؟ اون که  چ -

 .  یکرده بود

داشته باشه...  قتیکردم که  فکرم حق یدلم دعا دعا م یتو

 شده!   یرتیکوروش غ

 من ؟!     یبشه؟  رو یرتیغ کوروش

 مارستانیبه ت  دیهم با یسر کی مارستانیکنم بعد از ب فکر

 قتیدخترونه ام حق یها ایها، اگر  رو میخودمون یبزنم ول



رو   نیریحس تلخ و ش نیداشته باشه، اگر اون هم مثل من  ا

 داشته باشه! ... 

 ...  اگر

 !  اگر

 .  ادی یازش  خوشم نم -

. دِر اتاق باز شد و ماهان  نزدم و فقط نگاهش کردم.. یحرف

نگاه به منه  کینگاه به کوروش انداخت و  کیداخل شد، 

 ساکت!  

 زد و گفت:   یپوزخند کوروش

 چه عجب!   -

 زد و گفت:   یبیماهان  لبخند عج 

  نیزمان مالقات تموم شده کوروش خان راه خروج ازا -

 طرفه!  

کلک پس داشت  یخورده به  ماهان  نگاه کردم... ا  کهی

 کرد!   یم یتالف

نشد اما تونستم برق  جادیصورتش ا یتو یرییتغ کوروش

 .   نمیچشم هاش  بب یحرص  رو تو

 گفت:   خونسرد

 رفتم .  یداشتم م -

کنه به سمت در رفت،چقدر  یکه  باهام خداحافظ  نیا بدون

 حضوِر هر چند کوتاهش بهم جون داده بود!  



 .. اومد! . یهر روز م یکاشک

که  کوروش در و بست به  ماهان  نگاه کردم که  نیهم

دونستم امروز چش شده  یکرد، اصال نم دنیشروع به خند

 بود، چپ چپ نگاهش کردم و با اخم ازش  روگرفتم . 

  

 اخم ازش   رو گرفتم که  گفت:   با

 خانم؟   یآبج هیچ -

 شدم و  گفتم :   نهیبه س دست

 حاال ...  ینزد یزد یحرف م دیکه  با یاون موقع -

 گفت:   یدیق یو با ب دیخند دم،یکش یندادم و پوف ادامه

 یمن  چ گهید دیتموم زحمت ها  رو که  کوروش کش -

 گفتم  آخه؟!    یم

 نگفتم ... کوروش، کوروش ...  یچیه

 شد!   یم دهیازش  د ییرِد پا کیمن   یزندگ یجا یجا یتو

 لب هام نشست!     یاز چند روز طرح لبخند  رو بعد

که  من بهش  یحس نی... امکان داره اون هم به من ، همیعنی

 دارم  رو داشته باشه؟!  

  

  

  ******** 

  



  

 "کوروش " 

  

  

به  رهیخ شهیرو برداشت و از پشت ش  یلبخند گوش با

از اونهمه  یخبر گهیکبود شده اش شدم، د یحرکاِت لب ها

 نبود...   شیآرا

 گفتم :    یهم دلت برام تنگ شده؟  جد سالم... باز -

 تو تنگ بشه!    یندارم که   برا یمن  دل -

 و آروم گفت:   دیخند

 نه؟!   یندار ینداره به ماه صنم هم حس یجدا؟ پس اگر دل -

دستش بدم،  ییآتو  نیاز ا شتریخواستم ب یندادم... نم جواب

 ادامه داد:   دیسکوتم  رو که  د

که  من   ییتا اونجا ؟یایبه مالقاتم م یشده ه یچ -

 و دو حق اومدن دارن .  کیخبردارم فقط اقوام درجه 

 زدم و با طعنه  گفتم :   یثیخب لبخند

ترم، نکنه  کیو دواِ تو  بهت  نزد کیمن  از اقوام  -

 رفته   ادتی

جا به  نیو با نفرت نگاهم کرد، خوبه ...از ا دیپر کش لبخندش

 !  میفهم یبهتر م بعد حرف هم  رو  

 گفت:   سرد



   ؟یخوا یم یچ -

 شدم و لب زدم:   رهیچشم هاش خ به

 یباز ریبا دم ش یادی... زمیحساب بش یخوام که  ب یم -

 سحر .  یکرد

 زد و گفت:   یپوزخند

من  که  االن  ؟یزن یاِه جدا؟ از کدوم حساب حرف م -

 زندانم . 

 کاِر تواِ .  یپا ش دیفکر نکن خبر ندارم اس -

که   نیگرد تر شد، بدون ا یو چشم هاش کم دیپر رنگش

 نگاهم  رو از روش بردارم زمزمه کردم:  

 کنم!   یحاال نوبت منه که  تالف -

 قرار گفت:   یب

 .  یزن یحرف م یدونم راجع به چ ی...نمینم -

 زدم و  گفتم :   یخند شین

 . فهمه  یبابات حرِف من و م ینداره ول یبیع -

رفت... آخ که چقدر  ادشی دنیاسم با باش نفس کش دنیشن با

 چهره برام لذت بخش بود!    نیا دنید

 تر کرد و با ترس گفت:   کیرو به لب هاش نزد  یگوش

 نداشته باش!   یپدرم .. با پدرم کار -

 داره!   ییبها هی یزیهر چ -

 هاش پر از اشک شد و با حرص گفت:   چشم



 !  ست؟یبَسم ن ؟یخوا  یاز جونم م یچ -

 گفتم :    سرد

 نیکه ا  نیمن  خواستم تمومش کنم سحر... با فکر به ا -

خودم روقانع کردم  یریگ یو درس عبرت م یزندان یجا تو

که  پدِر معتادت با سرنگ آلوده  یگفت ،یاما تو تمومش نکرد

داشته  دزیکرده و  ماهان ممکنه ا قیبه  ماهان  مواد تزر

رو    انمادرم و با  ماه یحرف ها  یواشکیکه   یباشه، گفت

من   یو گفت یبوده... گفت یکه  ازدواج شون قرار داد یدیشن

صبر منم  با  یباز هم خودم  رو نگهداشتم اما، باالخره کاسه 

 شد، حاال نوبِت منه بتازونم.   زیحرکت آخر تولبر

 و داغون گفت:   یعصب د،یقرمز شد و اشکش چک صورتش

ماه  قیفقط به... به پدرم  گفتم  انتقام من و از طرمن   -

راهکار  رو گفت، فکر کردم مثل   نیاون هم ا رهیصنم بگ

از حرف ها وکارهاش  یچیکه  مواد بزنه فردا ه شهیهم

 دونستم که  ...  ینم ادی ینم ادشی

 نداد و آروم هق زد!   ادامه

رو نسبت   یو ترحم یحِس دلسوز چینگاهش کردم، ه رهیخ

 کردم .  یبه سحر احساس نم

 همون حال گفت :   با

 شد؟  کوتاه  گفتم :   یماه صنم چ -

 خوبه!   -



 و ترس گفت:   دیترد با

   ؟یکار کن ی... با پدرم چیخوا یم -

متحرک  یجنازه  هیهم مثل  یاون در حالت عاد -

باهاش انجام  کیکوچ یگوشمال هیاز  ریغ یبود،کاِر خاص

 .  گهید رهیمیوِق فوقش مف دمینم

مون قرار داشتد زد   نیکه  ب یا شهیش واریکف دست به د با

 و با وحشت گفت:  

 کار ونکن!    نیکوروش؟! نه نه ا یشد وونهید ره؟یمیم -

 توجه به حرف هاش لب زدم:   یب

 رسه سحر!   ینوبت توام م -

به  هیبلند شدم، با گر یصندل   یرو گذاشتم و از  رو  یگوش

گفت... چند تا سرباز جلواومدن تا  ییزهایو چ دیکوب شهیش

 کنترلش کنند!  

 براش  تکون دادم و از اون اتاق خارج شدم!   یدست

 داشتم!   یحاال حس  بهتر شه،یهم کم کم از دور خارج م سحر

 یقیشدم، نفس عم نیرفتم و سوار ماش  رونیزندان ب از

 گذاشتم ...  نیفرمون ماش   یو سرم  رو  رو دمیکش

 ریچندوقت اخ  نیکه ا یداشتم، اتفاقات یدیشد یخستگ احساس

 اومده از حد تحملم خارج شده بود!   شیپ

ماه  یبودم و حال جسم دهیکه  درمورد  ماهان  فهم یقیحقا

 زد!   یام دامن  م یصنم به خستگ



ام بلند شد، بدون نگاه کرد به شماره  یزنگ گوش یصدا

 جواب دادم:  

 و!  ال -

 سالم قربان .  -

 گفتم :    ینشستم و جد صاف

 .  یبگو مجتب -

 مشیبرد دیکه  خواسته بود یاِم ... قربان همون طور -

 !  ادیکمپ ترک اعت

 گفتم :    آروم

ازتون  یاثر دیکن زیخوبه... اون کار خونه   رو تر و تم -

تا من  پول  رو به حساب  دیگم و گور ش ینمونه و چند روز

 کنم .   زیتون وار

 گفت:   خوشحال

 !  دیشما امر کن یبه چشم قربان هر چ -

 !   نیاز ا نمیگفتم  و قطع کردم ... ا  یا خوبه

 رو با تصور مردن پدرش سر کنه  بهتره!    یچند روز سحر

 رو روشن کردم و به سمت  خونه  روندم ....   نیماش

  

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

  

  



 یتلنبار شده  یطرف کار ها کیروم بود، از  یادیز فشارِ 

ماه صنم  رحالِ یدرگ گهیدوشم بود از طرف د   یشرکت  رو

 ماهان  بودم .   تیو وضع

تونستم بفهمم  یشد و م یآماده م یبه زود ِششیآزما جواب

 که  یچقدر استرس داره، هنوز درمورد حرف

 قتیواقعاحق یعنیبهش نگفته بودم،  یزیبهم زده بود چ سحر

بوده؟  پس اون  یداشت که  ازدواج اون و مادرم قرارداد

 یداشت چ انیچشم هاشون جر یکه  تو یموج محبت و عشق

 بود؟!  

موضوع  رو به بعد موکول کنم فعال   نیا دنیدادم فهم حیترج

 من  بود .  تیماه صنم الو

 گهیاز طرف د شهیدونستم هر روز داره پژمرده تر م یم

کنه اما،رد اون  یم دایدکترش گفته بود صورتش بهبود پ

 مونه!   یم یباق یسوختگ

...  ماهان  میموضوع  رو فقط من  و  ماهان  خبر داشت  نیا

 بشم .  میناراحت شد اما من ، قصد نداشتم تسل یلیخ

بودکه   یکرده بود، حتما راه شرفتیپ یلیخ یپزشک علم

 روز اولش بشه .  نیصورِت ماه صنم ع

 یرو عمل  دیچرخ یسرم م یکه  تو ییخواستم فکر ها یم

 کنم!  

  



  

  ****** 

  

  

 ""ماه صنم "" 

  

  

نداره  ازین یکه  صورتم به جراح دیشما قبال گفته بود -

   ؟یچ یعنیحرف شما   نیپس... پس ا

 نگاهم کرد و گفت:   متیو مال یبا خونسرد یانیک دکتر

 یدون یکه  خودت  م یدخترم آروم باش! همون طور -

سوخته خب چطور بگم... روندبهبود  دیصورِت تو با اس

 داره .  ازین یبه جراح یات خوبه ول یسوختگ

 زدم و  گفتم :   یپوزخند یبغض خفه کننده ا با

 یسوختگ  نیرِد ا د؟ید یم یواه دیدکتر چرا بهم ام -

 نه؟   مونه مگه یم یصورتم باق   یرو

چشم هاش    یرو از  رو  نکشیکرد و ع سکوت

 و آروم گفت:   دیکش یقیبرداشت،نفس عم

بود بادرمان  یزیچ یآب جوش ای شیمثال آت یِ اگه سوختگ -

بدتر  یلیدخیاس تیخب خاص یشد ول یما زود خوب م یها

 دینا ام دیموارد هست... اما تو نبا نیاز ا 



  نیرواز ب یرد اون سوختگ یادیز یلیتا حد خ یجراح ،یبش

 بره .  یم

 کابوِس   نیاز ا گهیبعد چشم هام  رو بستم، د یحال با

 و ترسناک خسته شده بودم... طاقتم سر اومده بود!   یطوالن

 یجراح بیزود ترت یخوا یدخترم؟ م هینظرت چ -

 !  ؟یروبدم؟  جراح

 شو!   داریطاقتش  رو دارم؟... هه ماه صنم ب واقعا

مونه! عجب  یم شهی... تا همستیخوب بشو ن یتلعن  نیا

 شد!   یا یادگاری

 لب زدم:   یو ته سرد

 بشه!   یخوام صورتم جراح ینه... نم -

 گفت:   اطینگاهم کرد و با احت یتعجب و دلسوز با

 شما ...  یول -

 وسط حرفش و آروم  گفتم :   دمیپر

 یپرم اما نظرم عوض نم یشرمنده  و سط حرف تون م -

   د؟یمن و تنها بذار دیتون یشه... م

خواستم زود تر بره تا راحت تر بشکنم وغرورم  یم فقط

 خورد بشه!  

سرم خراب شده بود و حاال مثل    یمثل آوار  رو تیواقع

آرزو هام  یآجر ها ریکه  با مرگ فاصله نداره ز یزنده ا

 در حال له شدن بودم!  



 زمیونده بود که بربرام نم یبغض اشک  نیبا وجو د ا یحت

 نمونده بود!   یاز ماه صنم باق یچی... هگهید

   یکه  رفت دست لرزونم  رو بلند کردم و با فاصله  رو دکتر

شد بعد ازتحمل اون  یقسمت چپ صورتم گذاشتم، باورم نم

 باشه .   نیهمه درد و عذاب ا

 تونم، تحمل ندارم!   یتونم، نم ینم گهیبسه!... د ایخدا -

 انداز شد! . . . نیاتاق طن یهق بدون اشکم تو هق

خدا   دارشدنمیبود که  بعد از ب یخواب طوالن هیواقعا  یکاشک

 کردم .  یرو شکر م

 

 یکه  داشتم  رو به خاطرنم یخوب یاندک روز ها یحت گهید

 شناختم!   ینم بایبه اسم خوب، خوش و ز یزیآوردم، اصال چ

 بس!   بود و یاش درد و عذاب و سخت همه

وپاداش  یسرم بکش   یقراره دست نوازش   رو یک ا،یخدا

 !  ؟یصبر و عبادتم  رو بد

 کیندارم... باالخره تحملم تموم شده، با وبیکه  صبر ا  من

شه و فرو  یکمر خم شده ام هم خوردم نیهم گهید یضربه 

 !  زهیر یم

 ماه صنم؟!   -

 دنیماهان  وارد اتاق شد، با شن  یک دمینفهم اصال



خود به خود هق هق ام قطع شد، انگار در  صداش

از درد  یکوه ییمثل سنگ سخت و در تنها گرانیبرابرد

 شدم!   یواشک م

 سمتم اومد و گفت:   دهیترس

 !  زمیشده عز یچ -

که  شک داشتم ماله من   ییکه  نگاهش کنم با صدا  نیا بدون

 باشه زمزمه کردم:  

 بسه  ماهان ... بسه!   گهید -

 رفته و نگران کنارم نشست و گفت:   او

 دلم!  زیبسه؟ بگو عز یچ -

 زدم:   لب

 جا باشم!   نی... اگهیخوام د ینم -

 رو نوازش  کرد و تند تند گفت:    بازوم

  میریم مارستانیباشه باشه گلم، تو غصه نخور! از  ب -

 خونه  باشه؟  

 به چپ و راست تکون دادم و  گفتم :   یسر

 نه!   -

 و متعجب گفت:   جیبازوم خشک شد و گ   یرو  دستش

 نه؟   یچ -

 درمانده!   ینگاهش کردم محکم ول باالخره



  نیا یخوام تو ی... اصال نمامی یبه اون  خونه  نم -

 یو عذاِب،م یمن  نماد بدبخت  یشهر  برا  نیشهرباشم، ا

 که  آقاجون دوست داشت!   ییخوام برم همون جا

 ییچشم هام زل زد،چشم ها یخورده و پر از غصه تو  کهی

ها بود کجا  لهیاون ت یکه  تو یخودم بود... اما غم یکه  کپ

 و ماله من  کجا!  

 یجد  ؟یبر یخوا یتو... تو واقعا م یعنیماه صنم  -

 !  ادیز یلیخواستم... خ ینگاهش کردم، م

 ادامه داد:   دیرو که  د  سکوتم

زدم و  یپوزخند تلخ  ؟یورتت چص یپس... پس جراح -

 آروم  گفتم :  

 .  رهیصورت بگ ستیقرار ن یا یجراح چیه -

 گفت:   یآشکار یو با غصه  دیکش یقیعم نفس

  نیتحمل کن،بب گهید کمیفکر کن...  شترینرو خواهرم! ب -

 !  میکن یمن  هستم... توران هست ما کمکت م

 ! ... ؟یماهان  و توران هستن اما، اون چ 

 نیسراب ب کیشد کوروش فقط  یکم داشت باورم م کم

 باشِن!   یداشتم واقع دیکه  بهشون ام یهزاران سراب

 شوکه  لب زد:   دیماتم زده ام  رو که  د یو چشم ها سکوت

 ماه صنم!   -

 گفتم :    دهیبر دهیو بر دمیکش یآه



 کشم!   ینم گهیدفعه، نه  ماهان ... د  نیا -

سرم  رو  سمت خودش  د،یدرخش هاش از برق اشک چشم

 اش فشرد و بغلم کرد!   نهیو به س دیکش

 من و ببخش! داداش  رو ببخش صنم!   -

 انمیداغونم کرد!... من  فقط به اطراف شتریبغض آلودش ب لحن

باشه که   یمیتصم نیبهتر   نیا دیدادم شا یم یدرد و ناراحت

 ام گرفته باشم، نه؟!   یزندگ یتو

نگفتم  و محکم خودم  رو بهش فشردم، تلخ تر ازهمه  یزیچ

 یام از  ماهان  بود... اگر من  به اون روستا م یدور زیچ

به   بهتر  یدور نیشدم، اما ا یاز  ماهان  دور م یلیرفتم خ

 !  دیارز یشدن حالم م

 ماهان  آروم گرفت و ازم فاصله گرفت...  یک دمینفهم

 بزنه .  ینتونست حرف گهیه  داون قدر ناراحت شده بود ک فقط

سرم    یتخت دراز بکشم و بعد  رو   یکرد که   رو کمکم

 !  دیرو بوس

و شالم  رو از  دیتنم کش یهام  رو بستم، پتو  رو ر و چشم

برام مهم نبود که  اون  گهیصورتم کنار زد... د   یرو

 !  نهیرو بب  یسوختگ

  نیها ا یلیکردم چون قراره خ ینگاه ها عادت م  نیبه ا دیبا

 !  نندیصورتم بب   یزننده  رو  رو یادگاری



ماهان  چقدر منقلب   دمیشد که  فهم دهیاتاق محکم کوب در

 شده!  

 رهیزدم و چشم هام ر و باز کردم و به سقف خ یلبخند

 شدم... دوباره سکوت!  

 ! ... ییتنها دوباره

 قلب دلتنگ!   هیمنم  و  دوباره

  

  

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

  

  

 ""کوروش "" 

  

  

شه  یباورم نم د،یبعد از چند روز به دستم رس گوئلیم لیمیا

 یموضوع واقعا ب  نیبا درخواستم موافقت کرده باشه... ا

 بود!   رینظ

دادم  یخبر  رو به  ماهان  هم م  نیتر ا عیهر چه سر دیبا

 یو منتظر م کردم یمشورت م یانیبا دکتر ک دیاما قبلش با

 .  ادیب رانیبه ا گوئلیموندم م



ام زنگ خورد،  یلپ تاب بود که  گوش یبه صفحه  نگاهم

 ماهان ...   دمیانداختم که  د یبه بک گراند گوش ینگاه مین

 جواب دادم:   عیسر

 الو؟   -

 گرفته اش نگرانم کرد ...  یصدا

 الو کوروش؟   -

 بلند شدم و  گفتم :   زیپشت م از

 و گفت:   دیکش یشده؟  آه یچ -

دکترش بهش گفت که اون  د،یرو فهم  زیماه صنم همه چ -

 مونه .  یصورتش م   یرد  رو

به موهام زدم و دور خودم  یچنگ یاعصاب خورد با

 !  دمیچرخ

رو گفته؟  کالفه   زیچرا اون مردک به ماه صنم همه چ 

 گفت:  

صنم ماه  یانجام جراح یکرد؟ واسه  یکار م یپس چ -

 نه؟   ایبدونه  دیبا

 و چشم بستم تا به خودم مسلط بشم!   دمیکش یبلند پوف

 !  ه؟یچ گهیحال د  نیا

 زمزمه کردم:   اریاخت یب

 بود؟   یعکس العملش چ -

 گفت:   یگار با حرفم داغ دلش تازه شد، با ناراحت ان



 شده بود ...  گهیآدم د هیداغون شد، اصال  -

 :  دمیلب غر ریرو از گوشم فاصله دادم تا نشنوم، ز  یگوش

 !  یانیدم ک ینشونت م -

تکون  دیتهد   یاز  رو یباشه سر ستادهیکه  جلوم ا انگار

 رو به گوشم چسبوندم .   یدادم و دوباره گوش

 الو کوروش !   -

 گفتم :    آروم

 شنوم .  یجام م نیا -

   ه؟ینظرت چ -

 به سمت لپ تاب رفتم و  گفتم :   دوباره

 راجع به؟!   -

 زمزمه کرد:   گرفته

 ماه صنم!   -

کردم و جاخورده   ی... هول شده سرفه ادیباال پر ابروهام

 گفتم :  

 گفت:   یشاک  ؟یگ یو... م نیچرا ا -

 گفتم ؟    یچ یاصال متوجه شد -

حرف  کیرو از خو دم دور کرده بودم   یگوش یوقت حتما

 گفته بود که  متوجه نشده بودم .  ییها

کرواتم روشل  یو گره  دمیکش یقیراحت نفس عم الیخ با

 کردم و  گفتم :  



... حواسم نبود، حاالدوباره دمینشن یراستش  رو بخوا -

 بگو!  

 شده بود که  گفت:   یخسته و عصب انگار

 دمتیبشه، د یادآوریخوام دوباره برام  یولش کن نم -

 گم .  یبهت  م

رو   شتیآزما یحرص خوردن برو برگه  یبه جا -

 آماده است .  رحتمایبگ

 ...  دمیپوزخندش  رو شن یصدا

و بابتش   کنمیکه  بهش فکر نم یزیبه تنها چ ش؟یآزما -

 .  نِ یهم ستمینگران ن

 گفتم :    تیاخم و جد با

به  یستیحرف نزن به فکر خودت  ن یواسه من  فلسف -

ات و مادِر من  باش و مثل آدم اون برگه  چارهیفکر خواهر ب

 دیبا یا گهیباز چه غلط د  نیبب ریبگ لیرو تحو  شیآزما ی

 .  میانجام بد

 و گفت:   دیخورده خند  کهی

   ؟یش یم یخب چرا عصب -

 دهیکه  خواب یبار نیام  رو ماساژ دادم... آخر قهیشق یکم

 بود؟!   یبودم ک

 

 بودم .  دهیچند روز کم خواب  نیاومد... ا ینم ادمی



 ماهان ... فعال .   ستیبردار ن یمسئله شوخ  نیا -

رو قطع کردمو   یکرد، گوش یو آروم خداحافظ دیکش یآه

 ییدمایام نینگاه کردم... تو آخر گوئلیم لیمیباز هم به ا

 مرد!  

  

  

  ******** 

  

  

 ""ماه صنم "" 

  

  

کوله روباز  پیز یِ وعد ونستم مصن یکه  م یبا ذوق توران

 کرد و گفت:  

رو که  برات آوردم   ییلباس ها  نیا  نیبب ایماه صنم ب -

 !  ؟یدوست دار

پنجره  رو ول کردم و بدون نگاه کردن به اون ها  ی پرده

 آروم  گفتم :  

 ممنون! خوبه!   -

 شون!   یدیتو که  ند -

 حوصله  گفتم :   یب



 توران جون!   نمیب یبعدا م -

 مکث کرد و بعد گفت:   یکم

 کمی م؟یمحوطه قدم بزن یتو میکه ... که  بر یخوا یم -

 شه!   یحال و هوات عوض م

 مکث  گفتم :   بدون

 خواد توران جون!   ینه نم -

رو  دنشیآه کش یبگه، صدا یدونه چ ینم گهیکردم د حس

 نهیبودم تا هم اون صورتم رو نب ستادهی... پشت بهش ادمیشن

 !  فتهیاهم به اون لباس ها نهم من  نگ

 خورد؟   یون لباس ها به چه دردم م ا

 یجامعه برم؟  از نگاه ها یوضع تو  نیتونستم با ا یم کجا

  نینفرت داشتم!... حق من  ا گرانید یپر از ترحم و دلسوز

 !  ستین

 ماه صنم!   -

 همون حال  گفتم :   با

 بله؟   -

 راسته؟!   ،یبر یخوا یماهان  گفته که ... که  م  -

ماهان  چه زود دست به کار شده بود که  به همه بگه پس...  

 دونه!   یکوروش هم م

 شد!   یحال هی دلم

 پره؟  یهواش از سرم م یک پس



 داره!   قتیآره توران حق - 

 گفت:   یناراحت با

 !  یش میتسل دی! تو نبازم؟یچرا عز -

 نشده بودم... من  باخته بودم!   میتسل  من

 رو! ...  زمیچ همه

 دست داده بودم!   از

 

 یصدام مشخص نباشه و با لحن آروم یِ کردم گرفتگ یسع

 بگم:  

جادور  نیخوام از ا ینشدم توران جون، فقط م میمن  تسل -

 اتفاق ها از ذهنم پاک بشه .   نیبشم تا ا

 گفت:   یناراحت با

از نبودت  یلیمن و و  ماهان  خ فکر کن، شتریب کمی -

 .  میش یناراحت م

 بود!   یادیز گهید  نیقلبم گذاشتم، ا   یرو  رو  دستم

 چیکوروش ه  یکه  من   برا دنیکش یهمه به رخم م چرا

 ندارم؟!   یتیاهم

 حالت  گفتم :   یو نگاهش کردم و ب برگشتم

 گردم!   یمونم... برم ینم ادیز -

تکون  یسر ینشده بود اما، با لبخنِد تلخ یچند که  راض هر

 داد! ... 



حرفم باعث شد به فکر فرو برم، اگه برم به اون روستا   نیا

 چند وقت بمونم؟!  

تونم تحمل کنم؟  دانشگاهم  یخانواده ام  رو م یدور اصال

 هوف!   ؟یچ

  یدیام چیه گهیعقب افتاده بودم کال د یلیهم خ یطور نیهم

 ام نداشتم .  یشگی هم ِیدگزن یادامه   یبرا

 ماه صنم جان؟   -

 پنجره فاصله گرفتم و  گفتم :   از

 بله؟   -

   یبه سمت تخت رفتم و بدون نگاه به اون لباس ها رو آروم

 پا و اون پا کرد وگفت:    نیا یتخت نشستم، توران کم

 هم ...  یراجع به عمل جراح -

 و  گفتم :   دمیکالفه وسط حرفش پر اریاخت یب

مسئله هم  ماهان   بهتون گفته،من    نیتوران جون حتما ا -

صورت تا آخر عمرم هم شده  نیکنم با هم یخوام جراح ینم

 .   کنمیم یزندگ

 گفت:   نگران

علم  یبه فکر خودت  باش دی! تو بازمیعز هیچه حرف  نیا -

 شه .  یکرده حتما صورتت خوب م شرفتیپ یلیخ

 سته شده بودم!  خ یواه دیام از



زدم  یحرف ها گول م  نیهفته بود که  خودم  رو با ا چند

 !  یِ و فسردگ یشد دل مردگ دمیکه  عا یزیاما، تنها چ

 خسته ام!   گهید

ها   دلباسیموند و بعد نا ام گهید کمینگفتم ، توران  یزیچ

 یدرکم م کمیرفت... کاش   رونیرو جمع کرد و از اتاق ب

 کردن!  

 یتخت برداشتم و به اون شاخه گل رز   یرو از  رو  بالش

مونده بود نگاه  یازش  باق دهیکه  حاال چند برگه گِل خشک

 کردم . 

 فقط منم  و خودت !   حاال

لب زمزمه  ریز اریاخت یاز موالنا افتادم و ب یشعر هی ادی

 کردم:  

 یدل نم یها مکن تا نشنود دلدار من   ا تیدل شکا یا -

 زنهار من    یب اریاز  مگر یترس

 دهیمن  نشن حونیدل مرو در خون من  در اشک چون ج یا

زار من   اندازه خود را بدان  یشب تا سحر آن ناله ها یا

 گلستان  نیمبر ز ینام

 ادتیا ز خار من    یبس نباشد خود تو را کاگه شو  نیا 

 گریگفت بس د یگفت گو  م یکرد روز یکه  او م دیآ ینم

 گلزار من   شهیمکن اند



او   گفتم  نباشم در  یاو افتادم اندر پا یرا دمیچون مهر د 

 من    اری یجهان گر تو نباش

  

 

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

  

مرخص بشم؟   مارستانیتونم از ب یم یدکتر ک یآقا -

 مهربون و صبورانه نگاهم کرد و گفت:  

 یراحت تر الیبا خ دیشما اگر حرف من و گوش بد -

 یخودت  دوست ندار ن،یش یمرخص م مارستانیازب

 کنه؟   دایپ میصورتت ترم

 یماه صنم وجودم نعره م دینفر... شا هی ینگفتم ، ول یزیچ

 خواد!   یزد که  م

ا  کنمیکرد که  چرا دارم در حق خودم ظلم م یمن  گله م از

رونداشتم  دنیجا موندن و درد کش نیطاقت ا گهیما، واقعا د

 ... 

 خواستم پر بزنم و به سمت آرامش برم!   یم

 گفتم :    آروم

 صیشم اگر شما دستور ترخ یرم، خوشحال م یمن  م -

 !  دیام  رو بد



تکون داد وگرفته  یرو در آورد و با افسوس سر  نکشیع

 گفت:  

 یدون یکه  خودت  صالح م یباشه دخترم! هر چ -

به   ارن؟یم فیتشر یبرادرتون کار دارم، ک ایاماقبلش من  

و  دمیکش یبود، آه ومدهیهم ن روزیفکر فرو رفتم...  ماهان  د

 لب زدم:  

 دونم... فکر کنم فردا .  ینم -

 یکه کم  نینگفت، بعد از ا یزیچ گهیتکون داد و د یسر

 کیرفت . باز هم   رونیکرد از اتاق ب نهیصورتم  رو معا

 !  گهید ییِ تنها کی.. . و گهیروزِه د

 فقط خودمم و... خودم!   ست،ین یکس

صورتم گذاشتم  یسوختگ   یرو  اطیبلند کردم و با احت دست

 . 

 ... تا ابد!  یرفت که  تو هم هست ادمی

 ...لداستی دمیانداختم که  د یام زنگ خورد، نگاه یگوش

 .  یرو هم فراموش کرده بودم که  دورا دور هست  تو

   لدا؟یجانم  -

 اش  گفتم :   یذا ت جانیه با

 طبق عادت  گفتم :    ؟یآ سالم دختر خوب -

 آروم گفت:    ؟یهوم خوبم... تو خوب -



خوب شدم گلم!... زنگ زدم بگم  دمیصدات  رو شن -

 .  داکردمیپ

 حواس  گفتم :   یو ب جیگ

 رو؟  با حرص گفت:   یچ -

 رو!   مونیحضرت سل ی چهیقال -

 ا!  ... بعد از روز هدمیخند اریاخت یب

آورد!   یبود که  اصال وضعم  رو به روم نم یتنها کس لدای

 کاش واقعا خواهرم بود!  

 یم یگفت گه،یبود د میمر یب یمنظور م ب  زمیخب عز -

کنم  دایآشنا  رو برات پ هی یمحمود آباد  خونه   یبر یخوا

 مامانِم.   یکردم مامان بزرگه دختر خاله  دایمنم  پ

 گفتم :    یتعجب و خوشحال با

خب... اجاره خونه   لدای زهیفقط چ ،یکیاوه چه نسبت نزد -

 ...  یزیچ یا

 وسط حرفم و گفت:   دیپر

تنهاست  میمر یب یاصال حرفش  رو هم نزن ها، ب -

استقبال کرد  یلیخ میموضوع  رو بهش گفت یمامانم گفت وقت

 یشرط هیخواد... فقط  ینم یچیو ه ادیدر م ییگفت از تنها

 .  داره

 گفتم :    نگران

   ؟یچه شرط -



 امیمن و شارژم تموم شد،م یکن یم چیکوفت فقط سوال پ -

 گم .  یاونجا  بهت  م

 نیشد ا یسرکارم گذاشته بود، اصال متوجه نم انگار

 .  ادیبندازه و ب نییسرش  رو پا یشه ه ینم مارستانِ یجاب

 گفتم :    آروم

 .  یو بر یایب مارستانیب یه لدای شهینم -

 گفت:   یشاک

 هیمن  به خاطر  دیشه تو حرف نزن، اصال شا یخوبم م -

 .  امیخوام ب یم گهید زِ یچ

 تعجب  گفتم :   با

   ؟یبه خاطر چ -

 و با احساس گفت:   دیکش یپر از حسرت آه

 یلیدکتِر خ کیمن  اومدم و با  دیشا ،یدیخدا  رو چه د -

چشم  یکه  حت یو پولدار و جذاب آشنا شدم، مرد پیخوشت

تر باشه و خوشگلتر... البته  یهاش از کوروِش تو هم آب

 اخالقش مثل اون نباشه . 

 دمیکه نفهم یلفظ "کوروش تو" ضربان قلبم باال رفت طور با

 رو دادم:    لدایجواب  یچ

 آ آم... ان شاهللا!   -

 ذوق گفت:   با



 یطور نیخدا کنه هم یینه؟ وا یاِه پس توام قبول دار -

 بشه ها . 

 دختر!    نیچشم هام  رو بستم... از دست ا یکالفگ با

   ؟یندار یکا ر لدایباشه  -

 من  خوشحال بود، با همون لحن گفت:   دییهنوز از تا انگار

 تو! فعال .  ینه قربونت فدا -

 رو قطع کردم .   یتاسف تکون دادم و گوش   یاز  رو یسر

 !  میمر یب ی... ب نیاز ا نمیا

 تونه داشته باشه؟!   یم یچه شرط ینعی

 لداخبریمورد به  ماهان  نگفته بودم... فقط   نیدر ا یزیچ

 یخونه   یمدت طوالن هی  یخوام  برا یداشت که من  م

که  بشه بهش اعتماد کرد بمونم که اون فرد  یشخص کی

 !  مِ یمر یب یاالن ب

 اونجا بتونم به آرامش برسم! ...  دوارمیام

  

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

  

  

 ""کوروش "" 

  

  



 گوئلیکه  گذشت م ییهفته ها  نیشد!... بعد از ا باالخره

 .  ادیداره م

 تیکه  نشون بدم چقدر حضورش برام اهم  نیخاطر ا به

 استقبال ازش  به فرودگاه رفتم .   یداره خودم  برا

 ی نهیکه  توزم یا ییایتالیا ،یرانیا یراد، دورگه  گوئلیم

 !  ربودیکم نظ ینخبه  کی ییبایپوست و ز یِ جراح

روبا  دیصورت مثل اس یها یسوختگ نیکه  حاد تر یکس

هاش  رو مثل روز  ماریب یدرمان کرده و چهره  یجراح

 کرده بود .  لیاول تبد

صورت ماه صنم به  یِ جراح  یازش  خواستم  برا یوقت حاال

بودکه    نیا  یبرا  لشیدل کی رفت،یراحت پذ ادیب رانیا

  رانیخواست ا یدلشم یلیخ گوئلیبوده و م یرانیمادرش ا

 ...  نهیرو بب

بلند  ده،قدِ یاون اندام ورز دنیکردنش سخت نبود، د دایپ یلیخ

که   یپیبسته بود واون ت یکه  دم اسب یبلونِد بلند یو موها 

 مدل نداشت راحت شناختمش .  کیکمتر از 

 رفتم و  گفتم :   جلو

زد و با  ی)  لبخند جذابیخوش اومد یلیتو بِنِونتُو* (خُمل -

 گفت:   یبامزه ا یلهجه 

 بلدم!   یاوه من  بلدم... فارس -

 دست دادم و  گفتم :   باهاش



هستم خوشحال  انیهم خوب، من  کوروش پا رس یلیخ -

 !  یرفتیشدم که  دعوتم  رو پذ

 باعث افتخار من  هست!   -

 تکون دادم و  گفتم :   یسر

 !  زیدوست عز ایهمراه من  ب -

تکون  یهمون لبخند ساده و پر از صداقت سر با

 داد،چمدونش  رو برداشت و دنبالم اومد . 

  

 

 یاطراف باخوشحال یفضا دنیبا د م،یفرودگاه خارج شد از

 زمزمه کرد:  

 جام!   نیخوشحالم که  ا یلیخ -

 زدم و  گفتم :   یلبخند

 تکون داد و گفت:   یبارِت؟  سر نیولا -

م!   یبله... احساس خوب -  دار...ر 

 کردم  گفتم :   یم تشیهدا نمیزمان که  به سمت ماش هم

که قراره به  یبه لطف کمک ،یدیرو ند  ییتازه هنوز جا -

 بدم .  بیبرات ترت یرانگردیتور ا هیدم  یقول م یما بکن

 شگفت زده شد و گفت:   آشکارا

 ... کوروج!  یممنونم آقا  اریبس -

 گفتم :    یجد یخنده ام  رو گرفتم و کم یجلو



 کوروج نه کوروش درسته!   -

 تکون داد، محو اطراف بود .  یسر یحواس پرت با

 نیهوش و حواس چطور جزو بهتر  نیدونستم با ا ینم

 هاست!  

 زود بود ...  یادیقضاوت ز  یبرا  البته

گذاشتم و هردو  نیصندوق عقب ماش یرو تو  چمدونش

 کیظبط  رو که  روشن کردم آهنگ ش م،یشد نیسوار ماش

 پخش شد .  یزمان وسفیاز 

خواست به عکس  یلبخند زد که  واقعا دلم م یچنان ذوق با

 العمل هاش بخندم... 

 قشنگه!   یلیخ -

 ینگفتم  حواسم  رو جمع رانندگ یزیتکو ن دادم و چ یسر

 ت:  ام کردم که  گف

 شما االن کجاست؟   ماریب -

 یآه دمشیکه  چند روزه ند  نیماه صنم و ا یادآوری با

 و  گفتم :   دمیکش

 .  مارستانِ یب -

 تکون داد و گفت:   یسر

 به اونجا تا... میبر میتون یم ستمیسفر ن یمن  خسته  -

 عمل .   یبرا  هیچطور یاون سوختگ تیوضع  نمیبب   من

 داشت!   یقشنگ یلهجه  یزد ول یحرف م یزور فارس به



 گفتم :    آروم

 یرانیماا دیهنوز زوده، شما جدا از دکتر مهمان منم  هست -

 میمهمون مون قائل هست  یبرا  یادیها احترام ز

برم تا در تموم  یخودم م یشما  رو به  خونه   نیهم  یبرا 

  . دیمن  بمون یخونه    یتو دیجا هست نیکه  ا ییروز ها

 تعارف گفت:   بدون

 .   کنمیقبول م لیممنونم! باشه با کمال م اریبس -

 د،یرس انیقسمت به پا نیما تا هم یزدم و صحبت ها یلبخند

 رو نگاه کنه .    رونیداد تمام مدت از پنجره ب حیترج

 ی هیمن و بق  یبرا  یتیاهم نیتر کیکه  کوچ  ییزایچ 

 بود .  یدنیجالب و د یلیاون خ  یمردم شهر نداشت  برا

 افتاد ذوق زده گفت:   الدینگاهش به برج م یوقت

 -هست درسته؟   الدیشناسم... برج م یبرج  رو م  نیا -

 بله!  

 .  امیجا م نیواو! من  حتما به ا -

 نیمن همچ ینگفتم ، واسه  یزیتکون دادم و چ یهم سر باز

 عقل بود.   نیریش یبچه  کیمثل رفتاِر  یرفتار

 فکر خودم خنده ام گرفت! ...  از

  

  



رو  نیشدم و ماش اطیکه  وارد ح یو وقت میدیخونه  رس  به

 شد .  دایپ عیپارک کردم سر

 به اطراف کرد و گفت:   ینگاه

 قشنگ هست!   -

چند تاجمله بلد   نیاز ا یبهتر  زِ یچ دم،یکش یحوصله پوف یب

 کرد .  یتکرار م ینبود که  ه

 که  جلو دمیکش  رونیرو از صندوق عقب ب  چمدونش

و قرمزشده  یآب یبه چشم ها یو از دستم گرفت، نگاه اومد

 اش انداختم و  گفتم :  

 دیدم تا استراحت کن یاتاقت  رو نشون م ،یحتما خسته ا -

 . 

تکون داد، اصال اهل تعارف نبود  عیو سر دیکش یا ازهیخم

 یب میشناس یهموم بود که  انگار سال هاست یرفتارش طور

 و راحت بود!   دیق

 یهاخارج یبود، به قول بعض ندیبرام جالب و خوشا نشیهم

 .  گهیان د یطور نیها ا

 و بلند  گفتم :   میخونه  شد  وارد

 زهرا خانم؟   -

اومد و بااحترام   رونیبعد زهرا از آشپز خونه  ب هیثان چند

 گفت:  

 بله آقا؟   -



جاها رو  ی هیکه  با تعجب زهرا و بق گوئلیبه م یا اشاره

 کرد، کردم و  گفتم :   ینگاه م

 که   بهت   گفتم ، اتاقشون  ِیهمون مهمون شونیا -

 خواستن براشون ببر .   یرونشون بده و هر چ

 آقا!   دیچشم... خوش اومد -

 با احترام گفت:   گوئلیم

 راد هستم من  هم از شما خوشحالم!   گوئلیم -

نده زدم و لب هام  رو به هم فشار دادم تا خندهام از خ یپق

 نیریگفت برام ش یکه  ندونسته اشتباه م ییبلند نشه، جمله ها

 بود!  

 یتو یکرد، بشکن ینگاه م گوئلیو متعجب به م جیگ زهرا

 یهوا زدم تا متوجه ام شد و با چشم اشاره کردم که به طبقه 

 تکون داد .  یباال بره، با هول سر

 گفتم :    گوئلیم رو به 

 یدست  ارن؟یبگم برات ب یخور یم یزیچ ؟یگرسنه ا -

 هوا تکون داد و با لبخند گفت:   یتو

 خوام... لطفا!   یم یدنینوش -

 :گفتم

 برات ارنیب گمیم باشه

  

  



تو با زهرا خانم برو باال تا اتاقت  رو بهت   گوئلیخب م -

 نشون بده . 

 و گفت:   دیرو دنبال خودش کش  چمدونش

 باشه کوروج .  -

حوصله نداشتم بهش  گهید یاسمم  رو اشتباه گفت ول دوباره

  رونیب بمیام  رو از ج یگوش گوئلیتذکر بدم، با رفتن م

 ماهان   رو گرفتم .   یآوردم و شماره 

 از چند تا بوق جواب داد:   بعد

 الو ؟   -

الن س یشروع به راه رفتن تو اریاخت یگرفته بود، ب صداش

 کردم و  گفتم :  

   ؟یسالم  ماهان ، خوب -

 و زمزمه کرد:   دیکش یبلند نفس

 !  ستمیبدک ن یِهئ -

 افتاده؟   یاتفاق -

 رو بازکردم ...   راهنمیپ ینگفت، با دسِت آزادم دکمه  یزیچ

 دونستم چرا نگران ماه صنم بودم!   ینم

 شده گفت:   یشده؟  عاص شیماه صنم طور -

 !  ه؟یچه حرف  نینه ا -

 گفتم :    یشاک

 .  گهیِد خب حرف بزن د -



 و کوتاه گفت:   تند

 رو گرفتم .   شمیجواب آزما -

 یجانیراه نرفتم، چشم هام  رو از حس ه گهیزد و د خشکم

 که  بهم دست داده بود بستم . 

کردم سر به تن  ماهان نباشه  یبودم که  آرزو م یهمون  من

 !  فتهیبراش  ن یاتفاق چیخواست ه یحاال، دلم م

 لب زدم:   یخفه ا یصدا با

 گرفته زمزمه کرد:    ه؟یجوابش چ -

از دکتر  یرو گرفتم ول  شیآزما یدونم ... برگه  ینم -

 بهم نگن تا خودم بخونم وبفهمم .  یزیوپرستار خواستم چ

 به موهام زدم و  گفتم :   یچنگ

 ینجه که  خودت   رو شک یجور نیآخه مرِد خوب! ا -

 .  ید یم یروح

 که  گفت:   دمیپوزخندش  رو شن یصدا

 نیشم ا یماه صنم دارم شکنجه م دنیمن  هر روز با د -

ماه صنم  مِ یخواستم بعد از تصم ی... فعال نمستین یزیکه  چ

 درد به دردام اضافه بشه .  هی

 تعجب و شک  گفتم :   با

 گرفته؟   یمیچه تصم م؟یتصم -

بودمش و انگار از  دهیچند روز ند د،یکش یکرد و پوف سکوت

 خبر بودم .  یب زهایچ یلیخ



 خود نبود .  یها ب ینگران  نیا پس

 ماهان  با تو بودم ها .   -

 داد؟!   یبود که  آزارش م ی... چدیکش یپوف دوباره

 گرفته گفت:   باالخره

دکترش  یداغون، وقت یلیکوروش ماه صنم داغوِن... خ -

 هم صورتش مثل اولش یحبا جرا یگفت حت

 ینسب ریتاث یکه  جراح  نیشه خودش  رو باخت، با ا ینم

 یخوادجراح یگه نم یم یداره ول یرد اون سوختگ   یرو

 تر  خودش  رو مرخص کنه .  عیخواد سر یبشه.. م

شدم و کالفه، دوباره و دوباره به موهام چنگ زدم و  یعصب

 سالن رژه رفتم!   یتو

باهاش  کمی یکن یکار م یآخه چرا؟ پس تو اونجا چ -

 حرف بزن . 

 اون قدر حرف زدم که  خودم از حرفام خسته شدم ... -

 پا داره .  هی مرغش

 گفتم :    یو آن دمیکش یقیعم نفس

 .  مارستانیب امیباشه من  االن م -

 گفت:   یکه  تعجب کرده باشه شاک انگار

 !  ؟یایتو چرا ب -

خودم روگرفتم، به  یباِرش کنم که  جلو یزیچ کی خواستم

 شده بود .  یرتیهر حال برادرش بود و مثال غ



 رفتم  گفتم :   یزمان که  به سمت در م هم

سرم زنگ زدم  بهت  بگم که  دکتر  ریبابا اهَ... خ یچیه -

 راد اومده . 

 یبلند یوجودش زنده شد و با صدا یتو یدینور ام انگار

 گفت:  

 اومد؟  یجد -

 رفتم و  گفتم :   نمیخونه  خارج شدم و به سمت ماش  از

 یراه روط شتریب بایآره خودم رفتم فرودگاه دنبالش تقر -

 یادیتا خوب شدن ماه صنم نمونده . بخش ز یزیو چ میکرد

 زمزمه کرد:   یرفت و با خوشحال  نیاش از ب یاز ناراحت

کارش  دکتره  نیا یشکرت!... کوروش مطمئن ایخدا -

 خوبه؟  

 شدم و  گفتم :   نیماش سوار

دکتر  نیگفت جزو اول شهیکردم م قیآره درموردش تحق -

  یبرا یِ عرصه از کارِش و نخبه ا  نیا یموفق تو یها

 خودش . 

 ادویبشه، ماه صنم هم کوتاه ب یطور نیخدا کنه که  هم -

 .  مینفس راحت بکش هیکنه تا همه مون  یجراح

حرکت نکردم، ذهنم سمت ماه  یرو روشن کردم ول  نیماش

 !  نمشیشده بود که  قرار بود بعد از چند روز بب دهیصنم کش



خودم  شیماهان  رد پ  ینا خود آگاه همون حرف ها  منم

 تکرار کردم . 

 فعال!    کنمیماهان  من  قطع م  -

 و پچ زد:   دیکش یراحت نفس

 فعال .  -

 یبه پشت صندل یرو با خستگ  رو قطع کردم و سرم  یگوش

 دادم ...  هیتک

!  مهیداد که  چقدر حاِل ماه صنم وخ یماهان  نشون م  لحن

  نیا یکرد که  چرا تو یقسمت از وجودم گله م کیانگار 

 .  ستمیحالش کنارش ن

 کرد!   یام سرزنش ام م گهید قسمت

 بودم، از خودم و... احساسم!   جیگ

  

  

 "ماه صنم " 

  

  

 یکه  توران برام آورده بود  رو بستم و آه یشعر کتاب

 جام؟   نیبود که  ا یروز نیامروز چندم دم،یکش

 ی نهیحساب روز ها هم از دستم در رفته بود، ا یحت

تخت گذاشته بودم  رو برداشتم،    یکه   رو یکیکوچ



 یهمه اش م یگونه ا ضیبود که  به طور مر یچندروز

 یتلخ برام عاد تیواقع  نیتا ا  نمیخواستم صورتم  رو  بب

 ! ... یبشه ول

نصف  شهیکه  هم یرو مقابل صورتم گرفتم، شال  نهیا

پوشاند  رو با حرکِت آروم دستم کنار دا دم  یصورتم  رو م

 . 

 یسمِت چپ صورتم شد، همون سوختگ خیهام م چشم

گونه ام، چقدر... ترسناک و من زجر کننده    یمزخرِف  رو

 است!  

تخت پرت کردم، دست هام به    یرو  رو  نهیا عیسر

 د،یلرز یکه  بهم وارد شده بودن م یا یخاطرفشار عصب

 باشه!   ومدهینمونده بود که  سرم ن یبالئ گهید

کنار  زِ یم   یلرزان پارچ آب  رو از  رو یهمون دست ها با

 .  ختمیر وانیآب داخل ل یتخت برداشتم و کم

رو  وانیگذاشتم، با دو تا دستم ل زیم   یرو دوباره  رو  پارچ

صحنه بغضم   نیا دنیگرفتم تا لرزِشش کم تر بشه، با د

 گرفت!  

 !  اد؟یداره سرم م یچه بالئ ایخدا

ام خارج کردم و چشم هام روبستم،  نهیرو با آه از س  نفسم

 .  ادیتا حالم جا ب دمیچند جرعه از آب نوش



کردم، سرم بسته ام  رو باز  یباز شدن در چشم ها با

 رخ به سمت در نگاه کردم!   میروچرخاندم و از ن

 دمیچند بار پلک زدم تاد عیمحکم و سر د،ید یهام تار م چشم

 واضح بشه!  

 ... خواب؟!  ایتوهِم   نیا

 نگاهم کرد ولب زد:   رهیبه جلو گذاشت و در و بست، خ یقدم

 ماه صنم؟   -

 یاز دستم افتاد،صدا وانیصداش لرزش دستم بد تر شد و ل با

رو   ییمن  هرصدا یگوش ها ایبلند بود  یادیشکستنش ز

 !  د؟یبلع یدوباره اش م یصدا دنِ یشن  یبرا

شکسته  رو جمع کنم اما،  یها  کهیهول و وال خم شدم تا ت با

 داشتم خودم  رو جمع و جور کنم!   ازیانگار ن

 باش صنم... آروم چته دختر؟!   آروم

دستت  یخواد جمع کن یشد؟ ولش کن نم یماه صنم چ -

 .  یبرُ  یرو م

 !  تِ یواقع ستی.. . خواب نخودِش 

 اومده، بعد از چند روز؟!   کوروش

امروز همه اش کل وجودمن   دم،یکش یو لرزان قیعم نفس

درحال  یمیساختمان قد کیبود، مثل  دنیدر حال لرز

 بودم!   یفروپاش

 تخت!     یبلند شو، برو  رو -



نگاهش  دمیترس یم یر بلند شدم و سمت تخت رفتم، حتزو به

 کنم . 

ام   یو بغضم بشکنه... که دلتنگ نمشیبود  بب  نیاز ا ترسم

 بزنم!   ادیرو فر

خواستم  یاگر نم یتخت نشستم، حت   یبهش  رو پشت

 داشت!   یعطرش د ست از سرم بر نم یبو نمشیبب

 کرد!   یم یهوش و حواسم باز با

دستم شدم و  یاضطراب مشغوِل ور رفتن با انگشت ها با

 زمزمه کردم:  

 !  ؟یچرا... چرا اومد -

 ینیب ینم ؟یاومد ریقدر د  نیخواستم بگم چرا ا یم

 ! ه؟یخال شمیچقدرجات پ

 تعجب گفت:   با

 اومدم؟   یم دیچرا نبا -

 نیره... ا یو م ادیزدم، هر وقت دلش بخواد م یپوزخند

 انصاِف؟!  

 تعجب کردم .  نیآخه؟ واسه هم یاومد یو کت -

 خودم نبود!   یحرف ها  نینه ا نه

 !  ادیز یلیپره... خ دلم

 دلم ازت گرفته!   کوروش

 کار داشتم!   -



 بده .  دینبا  نیاز ا ریغ یا گهیکار داره، جواِب د آره

 یزندگ یتو  یگاهیهاش مهم تر از منه... من  که  جا کار

 اش ندارم، مگه نه؟!  

 تونه باشه .  یجواب م نیبهتر  شهینگفتم ، سکوت هم یزیچ

گذاشت و  ریلحن آروم کوروش تاث   یکه   رو یتلخ سکوت

 کالفه شد . 

 ماه صنم؟!   یخوب -

تونستم بگم که حالم  یبه دروغ هم نم ینگفتم ، حت یچیه

 خوبه، خوب نبودم!  

 کردم!   یرو حس م  ینیدرد سنگ کیام  نهیس یقفسه   نیب

 به من  نگاه کن!   -

 !  ارهیشکنم... دلم طاقت نم یتونم، نگاهت کنم م ینم

 رنگ تنگ شده!   یآب یها لهیاون ت  یبرا  دلم

 گفت:   یعصب

 ،یکن یجراح یخوا یتو چت شده؟  ماهان  گفته نم -

 زده به سرت؟... ماه صنم به من  نگاه کن .  هویچرا

 که  نگاهش کنم لب زدم:    نیا بدون

 کنه .  یبه حالم نم یکنم چه نکنم فرق یچه جراح -

 : دیحرص غر با

 صن م!...   -



  نیا یقلبم گذاشتم... ِد لعنت   یمحسوس دستم  رو  رو نا

 صدام نزن!   یطور

  یبرا یجون دهیتشنه است! چند روزه که  صدات  رو نشن قلبم

 نداشته!   دنیتپ

 لطفا!   برو کوروش... -

صورتم خم شد، جا خوردم و هم زمان که  بهش نگاه  سمت

 کردم به عقب خم شدم . 

که  داشت به چشم هام زل زد... خشکم  یاخم و جذبه ا با

 زد!  

 که  گم شدم!   انگار

ذره ذره آب  یفقط خودت  دار ی، فکر کرد نیمن و بب -

آخه دختر به فکر   ؟یخودت  خسته شد یفکر کرد ؟یش یم

 یجراح نیبراش  نمونده... ا یجون گهیاهان  باش که  دم

   ؟یکن دیما  رو هم ناام یخوا یهمه موِن چرا م دیتنها ام

 !  دمیهم... نشن دمیشده بودم، حرف هاش  رو هم شن الل

 جاست، کنارم!   نیکوروِش ها... ا ایخدا

رفت... رفت!  سکوت  دنشیتمرکز کنم؟  نفسم با د شهیم مگه

کالم ازدستش در  یانگار رشته  دیام  رو که  د رهیو نگاه خ

 رفت، اون هم سکوت کرد و بهم نگاه کرد . 

چشم هام  رو از چپ به راست تند  ی نهیهاش قر چشم

 کرد!   یتنددنبال م



تونستم حرِف  یزد اما، نم یداشت باهام حرف م انگار

 نگاهش  رو بخونم!  

  

 جا برم؟   نیتونستم از ا یم واقعا

اش رو  یتونم دور یدو دل شده بودم که  م دنشیبا د حاال

 نه!   ایتحمل کنم 

 هام دود شد و به هوا رفت!   یتمومه دلخور انگار

 دگرگون شده بود!   حالم

 لب زدم:   دهیبر دهیزور و بر به

 آ... آب...بده...آب!   -

ازم  عیآورد؟  سر یداشت سرم م یبود، چه بالئ دهیبر نفسم

هول زده به دنبال  یفاصله گرفت و پارچ  رو برداشت، کم

 .  دید نیزم   یهاش  رو  رو  کهیگشت که  ت وانیل

 تا حالم جا اومد!   دمیام کوب نهیر و چند بار به س دستم

 خودش تکرار کرد:   شیکه  پ دمیشن

 کار کنم؟!   ی!... چییوا ییوا -

 براش  سوخت!   دلم

 باال گرفتم و لب زدم:   ننایرو با اطم  دستم

 خوام!   یآب نم گهیخوبم، د -

 دمویلحظه  نگران و ناراحت نگاهم کرد، خجالت  کش  چند

 که    ییانداختم ...از عکس العمل و کارها نییسرم  رو پا



 خوردم!   یکردم داشتم حرص م یم

 بودم!   یخودم عصب از

روتا  تخت نشست، سرم   یکه  با فاصله از من   رو دمیفهم

 انداختم .  نییتونستم پا یکه  م ییجا

 و آروم گفت:   دیکش یبلند نفس

 یکامل فکر هات  رو بکن، با جراح گهیباره د کی -

دکتر خوب از خارج  کیمن ... من   ،یش یکامال خوب م

سطح خودش  یشه گفت تو یماهره و م یلیکردم که  خ دایپ

 بدتر از تو  رو با چند مرحله یاوِل، مورد ها

 رانیتونسته مثل روز اول خوب کنه... حاال به ا یجراح

 کنه .  یاومده تا تو  رو جراح

دکتر از خارج کشور؟!   کیبهت  سرم  رو باال گرفتم،   با

 کرده؟   دایکوروش پ

 رو شکار کرد و آروم لب زد:    نگاهم

 بود!   نیکه  داشتم... هم یکار -

 سوخت!   شتریبهام  گونه

 من ؟!    یکه  داشت اون... اون دکتِر بود؟   برا یکار

 باور کنم؟   ایخدا

بده، کل وجودم خشک  یرسوند که  جواب ینم یاریبهم  مغزم

 شده بود!  

 به موهاش زد و گفت:   یچنگ



خوام که  از  ی،م نهیجا که  تو  رو بب نیا ادیفردا م -

ماه  یبد تیرضا یجراح  نیو به ا یایب نییپا طونیخِرش

 صنم!  

کوروش  رو هضم نکرده بودم  یمن  هنوز حرف ها ایخدا

   اد؟یاونوقت اون دکتر قراره فردا ب

 من ... یعنیافتاد،  یاتفاق م عیانگار داشت سر یچ همه

 شد!   یخوب م صورتم

چپم گذاشتم و با شوک و  یگونه    یرو  رو  دستم

 به کوروش زل زدم .   گهید بیهزارحس عج

 که  نگران لب زد:   دیرو فهم  حالم

  ه؟یچ -

 لب زدم:   منقلب

 شم؟   یخو... خوب م -

 زد!   یپلک محکم نانیجواب با اطم یجا به

 شد!   شتریدلم ب یتو دیام نور

 !  ستین ایو  رو دارمیشد ب یهنوز که  باورم نم انگار

 یکو رو ش  رو تو یخواست هزاران بار جمله ها یم دلم

 سرم مرور کنم و اون حال خوش باز هم برام تکراربشه . 

 بود که  برم؟   ازیوجود... باز هم ن  نیا با

 ماه صنم!   



 یستاره بارونم نگاهش کردم، قطعا کوروش تو یچشم ها با

 از خداوندبود!   یسخت برام مثِل نعمت یروز ها  نیا

 ه کرد صورتم چرخاند و زمزم یرو تو  نگاهش

 دکتر خبر کنم؟   یخوا یم ؟یخوب ؟یدار یچه حس - 

 لب زدم:   آروم

  

راحت بگم که  خوبم،با  الیتونم با خ یبار م  نیخوبم... ا-

دلم روشن شد، فقط  یتو دینور ام یکه  بهم داد یخبر  نیا

 تونم بگم خدا  رو شکر!   یم

 !  دیوسعت گرفت و دست از نگاِه پر از حرفش نکش لبخندش

رنگش نفسم  یخی یها لهیت دنِ یکردم با د یهم حس م هنوز

 انداختم .  نیی! سرم  رو با خجالت  پارهیگ یم

بگم...  یزیشد که  چ یزد، نه من  روم م یم یاون حرف نه

ومن  هنوز به  دیتپ یکه  کنارش بودم تند م یقلبم مثل هر بار

 متفاوت قلبم عادت نکرده بودم!   یتپش ها  نیا

مون  رو شکست، بعداز   نیسکوت ب دیکه  کش یقیعم نفِس 

 مکث زمزمه کرد:   یکم

 ...یحال و روز باش  نیا یخوام تو ینم گهید -

تو حالت بد باشه، ماها عادت  میخوا یمون نم چکدومیه

... من  عادت  کردم مینیبب دیو با ام یتو  رو قو شهیهم میکرد



جنِگ سرد   هیتو  رو مخالف اعتقادات خو دم در حاِل  شهیهم

 .  یخوام که  به خودت  برگرد یم  نمیبب

 باال انداختم و  گفتم :   ییتعجب ابرو با

و ازم  رو گرفت و  دیجنِگ سرد با اعتقاداتِت؟  خند -

گم؟ مثال من  یم یکه  چ یفهم ی... مییجورا هیگفت:  خب 

  ستم،یمثل سابق ن گهید

 بود هم... نیریهم حرفش برام ش دم،یکش ینیسنگ نفس

 !  نه

   نیحال همون کوروش سابق بود که  قلبم  رو از ا  نیبا ا اما

 کیکه  به خاطر من  اعتقاداتش   نیرو به اون  رو کرد، ا

 کرده برام ارزش داشت!  رییخورده تغ

من    یعنیخوب باشه؟   ینشونه  کیتونه  یم  نیا ایخدا

 !  رگذرام؟یکوروش تا ث   یرو

 شد گفت:   یزمان که  بلند م هم

تونه تموم  یم یجراح  نیبه حرف هام خوب فکر کن، ا -

 باش!   یمشکالتت  رو حل کنه... قو

قلب  یتو یکه  بود انگار زندگ یخواستم بره، وقت ینم

 کرد!   یم دایپ انیوروحم جر

 دارم... ازین زانمیکردم که  به عز یاحساس م شتریب حاال

 داشتم که  کنارم باشن .  ازین



من  بودکه   یزندگ یقدم بزرگ تو کی یجراح  نیا انجام

 یشوک حرف ها یهنوز تو رم،یتونستم راحت بپذ ینم

 کوروش بودم!  

 دم در باهاش رفتم و آروم صداش زدم:   تا

 ... کوروش!  اِم

 نییو نگاهم کرد، با شرم سرم  رو پا دیرخ چرخ مین از

 ردم:  انداختم و زمزمه ک

 ممنون!   یبابت همه چ -

 لحن ممکن گفت:   نیآهسته تر با

 .  یکن یاما... بعدا برام جبران م  کنمیخواهش م -

حرِف معنا دار و مرموزش، سر بلند کردم تا  یتو موندم

 .  ستین گهید دمیبگم که  د یزیچ

  

  

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

  

 :  دمیرو فشردم و نال  لدایاسترس دسِت  با

 کار کنم؟   یشه؟ چ یبه نظرت م -

من و ول کن تا کبود نشده  یتو اول دسِت بخت برگشته  -

 گم .  یبعد  بهت  م



 دنیمشغول جو اریاخت یحرص دستش  رو ول کردم و ب با

 ناخن هام شدم و که  با چندش گفت:  

 ها!   یبود ییاالن دستشو -

  

   :دمیرو سمتش پرت کردم و درمانده نال  بالشت

 یبهم دلدار کمی یسرم اومد ری! خلدایبس کن  ییوا -

 یدونم چ یاسترس دارم نم جمیگ ؟یفهم یترسم م ی... میبد

 کار کنم . 

 نگاهم کرد و بعد آروم گفت:   یکم

کجا رفته؟ تو مگه  دتیصنم... پس ام یعوض شد -

 به خداباشه؟   دتیام یگفت یمشکالت م یکه  تو ینبود یهمون

 انداختم و زمزمه کردم:   نییبغض سرم  رو پا با

خودم  رو هم  گهیبد آوردم که  د یزندگ یاون قدر تو -

 فراموش کردم . 

ها ودرد  یپاداش تموم صبور   نیا ست،ین یاریبد ب  نیا -

اومده که صورتت   یکی ایاز اون سِر دن ،یکه  داشت ییها

دات  صنم؟خدا ص ینیب ی... میکنه و خوب بش یرو جراح

کم کم  یکه داشت یو گوش کرده زمان دهیشن شهیرو هم

 بهت  ندا داده .   یکرد یفراموشش م

 و  رو شدم!   ریشدم، ز منقلب

 !  یو کنارم یبه فکرم شهی... شکرت که  همایخدا



 کردم!   یو ببخش که  داشتم فراموشت م من

 اما، لبخند زدم!   دیچک اشکم

کوروش  دمیترس یم شهی... همبِ یعج یلیواقعا خ ایدن لدای -

بزنه که  نتونم بلند بشم اما االن دا ره  نمیزم یجور یروز هی

 برگردم .  یکنه تا به زندگ یمن و بلند م

 لبخند جوابم  رو داد:   با

 گهیاون د ،ینبود ریتاث یکوروش ب یزندگ یتو هم تو -

 یمهمتر یها زیچ یاز هرگونه نفرِت بهش نشون داد یخال

 اش وجودداره .  یزندگ یرور و تکبر هم تواز غ ریغ

 !  لدای -

 آرامش لب زد:   با

 تو دلته؟   یچ گهیجانم! ..بگو د -

 پشت دست اشکم  رو پاک کردم و با همون لبخند گفتم :   با

چپ چپ نگاهم   ؟یو روانشناس نشد لسوفیتو چرا ف -

 کرد و گفت:  

ِس سکانس حسا یهام همه شون مثل تو تو ضیاگه مر -

حتما  دنیپرس یربط نم یشدن و سوال ب ینم تیپاراز یزندگ

 شدم .  یروانشناس م

دست هاش   یحرف چیه یو بغلش کرد م، ب دمیته دل خند از

 ! ... هیرگریرو دور شونه هام حلقه کرد که  زدم ز



کمرم رونوازش   یشده بود، کم هیبه گر لیهام حاال تبد خنده

 کرد و گفت:  

 دختر؟   یکن یم هیاِه اِه چرا گر -

 !  یکه  کنارم ی... مرسیمرس لدای -

 و مهربون گفت:   دیام  رو بوس شونه

دارم هان؟ تازه من   میزندگ یمگه من  چند تا ماه صنم تو -

 مارستانیب نیا یکردِن شوهر دکتر تو دایپ  یهنوز  برا

 که  اومدم .  دوارمیام

  هست! ... لدایچه خوب که   م،یدیدومون خند هر

و  قیفقط کناِررف یدار ازیرو ن  یزندگ یاز قسمت ها یبعض

 شن!   یفراموش نم چوقتیکه  ه یدوست هات باش

  

به خودم  یوقت دم،یکردم هم خند هیهم گر لدایآغوش  ی تو

 اومدم که  آروِم آروم بودم!  

سبک شده بود، مشغول پاک کردن  یحاال از هر درد قلبم

 اشک هام بودم که  گفت:  

 ها .  یآخرش پوِل مشاوره ام  رو نداد -

 خودش چپ چپ نگاهش کردم و  گفتم :   مثلِ 

 حقِت فحشت بدم؟!   -

نگاهش  رهیو موهاش  رو پشت گو شش فرستاد، خ دیخند

 تر شده بود!   بایکردم... چقدر ز



 رازیغ یو با حجاب نبود ول یبرخالف من  اصال چادر لدای

 شد هم داشته باشم!   ینم نداشتم... با وجودش یاون دوست

 صداش دست از نگاهم برداشتم   با

ها... اومدم  زیجور چ  نیو ا یگم حاال جدا از شوخ یم -

 یخوا یحرف بزنم، هنوز هم م میمر یب یکه  راجع به ب

   ؟یبر

مدت  کیخواست برم و  یشد، هم دلم م دیپر از ترد درونم

خواستم برم و  یشهر و اتفاقاتش دور بمونم هم نم  نیاز ا

 کنار خانواده ام بمونم . 

دستم گذاشت    یحالم شد که  دستش  رو  رو یمتوجه  لدای

 شد و گفت:   رهیچشم هام خ یتو نانیو فشرد، با اطم

ان شاهللا بعد  ،یخواد ذهنت  رو مشغول کن یفعال  نم -

 .   میکن یصورتت در موردش فکر م یِ ازانجام جراح

تکون دادم... چندتق به  یو سر دمیکش یو راحت قیعم نفس

 در خورد و بعد آروم باز شد، با وارد شدنِ 

خودش  رو جمع و جور کرد و شالش روجلو  لدایماهان   

 .  دیکش

 سالم آقا  ماهان !   -

 نگاه کرد و گفت:   لداین مهربون به من و  ماها

 سالم عرض شد ...  -

 من  نگاه کرد و ادامه داد:   به



 نت برم؟  قربو یخوب -

 تکان دادم، سمتم اومد وگفت:   یزدم و سر یلبخند پلک با

 .  انیم گوئلیکوروش زنگ زد گفت که  دارن با م -

 :  میهمزمان متعجب گفت لدایو  من

   گوئل؟یم -

 و گفت:   دیما خند یماهان  از هماهنگ 

 .  گوئلِ یمنظور م دکتِر... اسمش م  -

لبخند  لدای دمیتکون دادم که  د یباال انداختم و سر ییابرو

 تو سرِش؟!   یزد... چ یطونیش

 گرفتم و  رو به  ماهان   گفتم :   لدایاز  نگاه

 پس توران جون کجاست؟   -

هم تلنبار شده بود توران مونده    یشرکت  رو یکارها -

 نیا یدونم کوروش تو یاون ها  رو انجام بده . .. من  نم

مونده . دلم  فیکه  شرکت بالتکلکرده  یکار م یچند روز چ

 ! ... دیلرز

اون حرفش افتادم که  گفت کارش گشتن دنباِل اون دکتِر  ادِ ی

   ده؟یشرکتش نرس یکه  به کار ها یدر حد یعنیبوده... 

 صنم؟  حاال نه... آروم بودم!   یاسترس دار -

 کردم:   زمزمه

 نه داداش!   -

 و گفت:   دیبه سرم کش یدست



 یجراح نی... به اییاصال فکر نکن که  تنها م،یما کنارت -

 بده .  تیهم رضا

کامل داده  تیرضا یجراح  نیاز همه دلم بود که  به ا اول

  نیهام رواز ب دیهمه تمام ترد یَو حت لدایبود... کوروش، 

 برده بودن . 

 شروع دوباره آماده کرده بودم .  کی  یخودم  رو  برا  من

  رونیماهان  کنارم موند و بعد از اتاق ب  گهید کمی

بهم  شهیغذا وارد شد و مثل هم ینیس کیرفت،پرستار با 

 داد!   هیهد یلبخند گرم

 انداخت و گفت:   ینیبه س یپرو نگاه لدای

   ن؟یدار یناهار چ -

تکون  هیچ یچپ نگاهش کردم که  سرش  رو به معن چپ

تخت   یرو  مخصوص غذا  رو زیو م دمیکش یداد... پوف

 کردم .  میتنظ

 گذاشت و گفت:   زیم   یرو  رو  ینیس پرستار

 !  زمینوش جونت عز -

 لبخند زمزمه کردم:   با

 ممنونم!   -

 یکج وکوله ا ی افهیبا ق لدایرفت   رونیکه  پرستار ب نیهم

 گفت:  



جا همه اش  بهت  سوپ  نیا ؟یسوپ بخور یخوا یم -

 دن؟   یم

 و  گفتم :   دمیرو برداشتم ،خند  قاشق

 خوره؟   یحاال تو چرا حرص م -

 لب زد:   یباال انداخت و با ناراحت یا شونه

 گشنمه .  -

 .  میبا هم سوپ بخور ای... بیایصبح زود ن یخواست یم -

 حرص نگاهم کرد و گفت:   با

بدم بعدش هم من  یسرم اومدم خانوم  رو دلدار ریخ -

اطراف  نیهم یچیساندو هیخورم،  یرو نم  مارستانیسوپ ب

 .  امیم یرم اونجا زود یم دمید

 گفتم :    کوتاه

 باشه به سالمت!   -

ازاتاق  فشیغر غر از کنارم بلند شد و بعد از برداشتن ک با

از اون  یتکون دادم و قاشق یرفت، با تاسف سر  رونیب

 سوپ خوردم . 

 گفت خوشمزه بود!   شهینشده بود م بد

 در بلند شد... یخوردم باز هم صدا گهیتا قاشق د چند

 داشته باشم .  یقدر مالقات  نیکردم امروز ا ینم فکر

 !  دیبفرمائ -

 گفت:   تمیوضع دنیباز شد و کوروش وارد شد، با د در



 بد موقع مزاحم شدم؟!   -

 بشقاب گذاشتم و  گفتم :   یکردم و قاشق  رو تو هول

 !  هیچه حرف  نینه نه ا -

صورتم    یبه شالم زدم و اون  رو  رو یدست اریاخت یب

 نگاهم کرد و گفت:   یکو رو ش کم دم،یکش

 یحرفم مارستانیب سیدکتر راد اومده، فعال داره با رئ -

 دکتر ها و متخصص هاجلسه دارن .  هیبا بق ییجورا هیزنه 

آرامش دل خودم   یلب  برا ریاسترس بهم دست داد، ز یکم

 کوروش تکان دادم .   یبرا  یدم و سرصلوات فرستا

   ه؟ینظرت چ یدر مورد جراح -

 درون بشقاب لب زدم:   یبه محتوا رهیازش  گر فتم و خ نگاه

 موافقم!   -

 الیزد و با خ یلبخند دمینگاهش کردم که  د یچشم ریز

 راحت چشم هاش  رو بست، دلم گرم شد!  

هر وقت  گوئل،یدکترت م شیرم پ یباشه پس من  م -

 دم .  یبهت  خبر م  شتیپ ادیخواست ب

 لب زدم:   آروم

 باشه .  -

رفت، نفس   رونینگاهم کرد و بعد از ا تاق ب گهید کمی

 چشم هام  رو بستم .  یا هیو ثان دمیکش یقیعم

 کن!   ریعاقبتم  رو بخ ایخدا



  

 

بعد پرستار به اتاقم اومد  قهیسوپ  رو خوردم و چند دق یِ باق

 غذا  رو با خودش برد .  ینیو س

شالم   یجلو شدم، کم  نیام  رو برداشتم و وارد دورب یگوش

 یرو مرتب کردم و موهام  رو فرستادم داخل، باوسواس لبه 

کردم تا مشخص  میتنظ یسوختگ یجا   یشالم  رو  رو

 نباشه . 

و منتظر  اومدن دکتر موندم،چند  دمیکش یقینفس عم کالفه

و  دمیجام پر یخورده تو  کهیدر  ییهویبعد با باز شدن  قهیدق

م بده  ایتا مغزم پ دیطول کش هیبه سمت در نگاه کردم، چند ثان

 !  لداستیکه  اون فرد 

 تعجب  گفتم :   با

   ؟یش یوارد م یطور نیچرا ا هیچ -

 لب گفت:   ریزده چند بار پلک زد و ز رتیو ح جیگ

 یتو یزیچ هی یچیاون ساندو یصنم فکر کنم تو -

 بودن .  ختهیهمبرگر هاشون ر

 گفتم :    نگران

 دکتر .  شیزود برو پ ؟یمسموم شد ییوا -

تخت   یشدم، خواستم از  رو زیخ میکه  با ترس ن دینال بلند

 برم که  بلند گفت:   نییپا



 ...  دمشیصنم د ییآ -

 گفتم :     شوکه

   و؟یک -

بودم  دهیحالت هاش ترس  نیزد، جداً از ا یکج و کوله ا لبخند

که  جواب بده در باز   نیکردم، قبل از ا یو نگران نگاهش م

 شد . 

خودم روجمع و  عیافتاد سر بهیبه اون مرِد غر یوقت نگاهم

 من و شوکه  کرد.  لدای یجور کردم اما زمزمه 

 !  نیفتبارک هللا احسن الخالق -

 خدا!   ای! جاااااان؟

 پشت سرش کوروش داخل اومد .  مرد وارد اتاق شد و اون

جا اومدم که  نیراد هستم، به ا گوئلیسالم من  دکتر م -

 شما  رو مداوا کنم خانوِم...  

بود  یدقت و استرس نگاهش کردم، چهره اش کامال غرب با

خالِصش، رنگ چشم هاش  یِ آب یها لهیمخصوصا با اون ت

فقط و بور بود  ییکوروش بود موهاش هم مثل اون طال هیشب

 یتفاوت که  به خاطر بلندبودنش پشت سرش دم اسب  نیبا ا

 بسته بود . 

باعث شد  نانشیو پر از اطم یجد یمهربون و چشم ها لبخند

 از استرسم کم بشه و لبخند بزنم .  یکم



و  ستادیدم کنار دکتر رادا ینم یمن  جواب دید یوش وقت کور

 صاف کرد و گفت:   ییگلو

فر هستن  بهتون قبالگفته  یخانم رضائ شونیا گوئلیم -

 بودم . 

 فکر کرد و گفت:   یبامزه کم یراد با اون لهجه  دکتر

 رفته .  ادمیاسم... اسم شون  یآها بله ول -

 دونم... آروم لب زدم:   یاخم کرده، چراش  رو نم کوروش

 اسمم ماه صنِم.   -

زد که   یبشکن ییهویباال انداخت و  ییراد ابرو دکتر

 گفت:   یبیازحرکتش تعجب کردم، با ذوق عج

 سیکنم...م ادداشتیدفترچه ام  یتو دیبا ،یواو چه اسم -

 صنم *  ید

به موهاش  یتعجب به کوروش نگاه کردم که  کالفه چنگ با

 زد و  رو به من  گفت:  

 .  ییایتالیاسمت  رو گفت ... به ا -

 کمیتکون دادم که  دکتر راد اومدنزد یسر دنیفهم یمعنا به

 و گفت:   ستادیو کنارم ا

اللونا* صدات بزنم؟  باز هم  شهیخب خانم ماه صنم م -

به کوروش نگاه کردم که   دنیفهم  یمتوجه نشدم، دوباره  برا

 با اخم  رو به دکتر راد گفت:  

 .  گوئلیم میبهتره بر  -



 آروم به کوروش نگاه کرد و گفت:   گوئلیم

 نکردم .  نهیهنوز اللونا  رو معا -

بود که دکتر  یدونم اللونا چ یانداختم نم نییخجالت  سر پا با

 زد .  یمن و به اون اسم صدا م یراد ه

داده بود و  هیتک وارینگاه کردم که  به د لدایبه  یچشم ریز

 شده بود .  رهیبدون پلک زدن به دکتر خ

 دختر پاک از دست رفت انگار!    نیا

  

 * La luna(ماه )   

  

 

نگاهم بشه  یبهش نگاه کردم تا متوجه  رهیخ یطور همون

باز به  ینبود... انگار با چشم ها الشیخ نیاصال ع یول

 خواب رفته!  

 و اون لبخنِد بزرگش گرفتم.   لدایحرِف دکتر نگاه از  با

 اللونا؟   نمیرو  بب  یسوختگ یشه جا یم -

 هم گفت اللونا!  باز

 دیدرسته اون دکتر بود وبا دم،یبه شالم کش یدست فیبالتکل

 دم،یکش یکرد اما در حضور کوروش خجالت م یام م نهیمعا

که  روبه کوروش  دینگاهم د یتو یدونم دکتر راد چ ینم

 گفت:  



هم من    د؟یتنها بذار مارمیشه من و با ب یکوروج م یآقا -

گفت  م،اونیگرد نگاهش کرد یبا چشم ها هم کوروش

 کوروج؟! 

صورِت پر از اخِم کوروش نگاه کردم که   رو به  به

 دکترگفت:  

جا  نینه کوروج... بعدش هم من ا گوئلیاوالً کوروش م -

 .  ایبعدا ب میبا هم بر ایمونم، اصال ب یم

 تکون داد و گفت:   یسر یجد گوئلیم

مگه نه اللونا؟  کوروش پو موقع است،  نینه االن  بهتر -

 نگفتم  .  یزیو چ دمینگران لب گز د،یکش یف بلند

 نگاهم کرد و لب زد:   رهیخ کوروش

 برم؟   -

 چش شده بود؟!   اون

مکث کرد وبعد با  یتکون دادم، کم یو خجالت  زده سر جیگ

 محکم از اتاق خارج شد .  یقدم ها

 رفتنش خشک شده بود که  دکتر رادگفت:   رِ یبه مس نگاهم

 میبعد تصم  نمیرو  بب  ینوع و شدت سوختگ دیمن  با -

 ... اللونا به حرفم گوش کن . میانجام بد یکه  چه کار رمیبگ

 یِ آب یبه چشم ها یو نگاه از در گرفتم، سوال دمیکش یآه

 روشنش نگاه کردم و زمزمه کردم:  

   ؟یچ یعنیاللونا  -



 زد و آروم گفت:   یهربونم لبخند

حرف  یماه... اوِل اسمت درسته؟  چه خوب فارس یعنی -

 ز د!   یم

 تکون دادم و نگاه ازش  گرفتم .  یسر

 اللونا .  یراست -

 نگاهش کردم و  گفتم :   دوباره

 بله؟   -

 دیگفتن حرفش ترد  یپا و اون پا کرد، انگار  برا  نیا یکم

 داشت اما بعد آهسته گفت:  

 ییمشکل شنوا ستادهیا واریکه  کناِر د یاون خانوم -

 با زبون اشاره حرف بزنم... ستمیداره، من  بلد ن یوتکلم

 ؟   رونیاز اتاق بره ب یبهش بگ شهیم یتو بلد اگر

  

اش  افهینگاه کردم،ق لدایخورده به   کهیتموم شدن حرفش  با

 شده بود!   یدنیواقعا د

کرده  یرش خالس   یرو  خیسطل آب  کی انگار

گرده شده  یشوکه  و وا رفته با چشم ها یبودن،همون طور

 شده بود .  رهیبه دکتر راد خ

  نیافتاده بود که ا یدونستم چه اتفاق یتا نخندم، نم دمیگز لب

کرد اما واقعاسخت بود  یفکر م لدایراجع به  یطور نیمرد ا



 یمصلحت یچند تا سرفه  رم،یخنده ام  رو بگ یکه  جلو

 گفتم :    لدایدم و  رو به کر

 شه لطفا ...  یجان م لدایآم...  -

صدام به خودش  دنیکه  حرفم تموم بشه، انگار با شن نذاشت

 گفت:   یبرداشت و با حرص خفته ا واریاز د هیاومد و تک

 با اجازه جناب دکتر!   دمیصنم خودم شن ستین یازین -

محکم از اتاق خارج شدو در  یکرد و با قدم ها یپر رنگ اخم

عکس  نمیبه دکتر نگاه کرم که   بب عیسر د،یو به هم کوب

 و شا د گفت:   دیخند دیق ی... بهیالعملش چ

به  مینداشت... خب پس بر یاوه چه جالب! مشکل -

 .  میکارمون برس

 موندم!   مات

عمال گفت کر و الل و ناراحتش کرداونوقت  لدایبه  ن؟یهم

 لب؟!  گفت چه جا یم

شد، لبخندش درکنار  رهیمتعجب و مبهوتم خ یچشم ها یتو

 داشت... آروم گفت:   یبیعج تیجد یمهربون

 ال لونا؟   یآماده ا -

 دمیکش یقیرو فراموش کنم، نفس عم  لدای یکردم ماجرا یسع

چشم هام  رو بستم، بعد آروم چشم هام  رو باز  هیو چند ثان

ام  یشون دادن آمادگ  یبرا  یسر یفیکردم و با لبخند ضع

 تکان دادم . 



 عکس العملم گفت:   دنید با

 یدار شیرو در پ  یقابل تحمل یول یراه طوالن -

با من  دی... تو بایخوام، همکار یازت م زیچ کیاللونا،فقط 

 حاال شالت  رو کنار بزن .  ،یکن یهمکار

بود  یانیبود دکتر ک دهیصورتم  رو د یکه  سوختگ یکس تنها

 ایدکتر  کیکه  بخوام صورتم  رو به   نیستار ها... او پر

 کرد!   یخجالت  زده ام م ینشون بدم کم گهیمرِد د کی

آروم دستم   دم،یو نگاهم  رو ازش  دزد دمیکش یقیعم نفس

 .  دمیشالم گذاشتم و اون  رو عقب کش   یرو  رو

 یکردم ول یصورتم حس م   ینگاهش  رو  رو ینیسنگ

 جرات نداشتم نگاهش کنم .... 

دونستم حاال از  یکرد... م یتر صورتم روبررس قیدق

 خجالت  قرمز شده ام!  

کردم که  اون دکتره و محرم  یدلم تکرا ر م یاش تو همه

 !  امیتونم از پَِسش برم ب یم ستین یزی... چمارشیب

 تحمل کنم ...  دیخوب شدن با  یبرا 

   دم،یرو شن  صداش

بدتر  یلی... خدمید نمیبد تر از ا یها یاللونا من  سوختگ -

ها  بیازآس یتر، اما خوب شدن، درسته که  بعض دیو شد

تو باروش من  قابل  یرن اما سوختگ ینم  نیاز ب چوقتیه

 !  زمیدرماِن عز



 یو لبخند زدم.. هنوز هم داشت جا دمینفس کش یسخت با

 کرد .  یرو چک م  یسوختگ

ساکت و  یفکر فرو رفته بود، معذب همون طور یتو انگار

 خجالت  زده منتظر  موندم تا کارش تموم بشه!  

 بعد ...  دم،یباز شدن در و شن یصدا

 تو ...  گوئلیم -

 کیو حرفش  رو ادامه نداد،  ستادیبه کوروش افتاد، ا چشمم

چرا هول  دونمینگاه به دکتر... نم کینگاه به من  کرد و 

 دکتر راد فاصله گرفتم .  از یکردم و کم

 هم از من  فاصله گرفت و خونسرد گفت:   اون

   ؟یگفت یم یزیچ یداشت -

 !  ختیدوباره به من  نگاه کرد... ته دلم فرو ر کوروش

دونم  یکردم، نم میصورتم تنظ   یشالم  رو  رو عیسر

 بغضم گرفته بود!   لیدل یچراب

رو اون حالت ناراحت بودم که  کوروش من و دکتر   یلیخ

 !  دید

شد که  نگاهش کنم،  یشد، شرمم م یکوروش طوالن مکث

 ییحس ها نیدونم چرا همچ یبود... نم نیسنگ یلیسکوتش خ

 داشتم!  

من  کار دارم  میخب... خب اگه کاِرت تموم شده بر -

 رسونم .  یبه کارم برسم... سِر راه تو  رو هم م دبرمیبا



 خواد بره؟ تازه اومده که  ...  یهم م باز

 ماه صنم! اصال چرا بمونه؟   اوف

همه اومده و  نیتعجب داشت که  ا  یاالنش هم جا نیهم تا

تو ومشکالتت   یبرا  ی... وقتانِ یرفته، اون کوروش پارس

 نداره . 

 گفت:   عیراد سر دکتر

 رم .  یمن  م ،ی... اللونا باامیباشه االن م -

نگفتم ،  انگار دل ودماغ  یزیو اصال چ زدم یفیضع لبخند

حرف زدن هم نداشتم، منتظر  موندم که  کوروش باهام 

 بزنه!   یحرف هیکنه...  یخداحافظ

  

 

 رفت .   رونیب یدیاون زود تر از دکتر بدون ترد اما

تخت    یو بعد از رفتن دکتر راد خودم  رو  رو دمیکش یآه

داشته باشم  یانتظار دیپرت کردم و چشم هام  رو بستم... نبا

 نه؟!  

به  یداشتم ول ییبه تنها ازیاتاق دوباره باز و بسته شد، ن درِ 

 !  لداستیکه   دمیزور چشم هام  رو باز کردم و د

 گفت:   یو با دلخور ستادیا نهیبه س دست

 رفت؟  با تعجب زمزمه کردم:   گیم گیم -

 رفت؟   یچ یچ -



 شد و گفت:   کیو به تخت نزد دیکش یپوف

گم،  یرو م  گوئلی... مگهیهمون دکتِر د گیم گیم -

وقت  هیگفتم  حاال که  اون واسه تو اسم گذاشته منم  بذارم 

 نشه .  یحق خور

 و  گفتم :   دمیصدا و کوتاه خند یب

   ؟یهنوز ناراحت -

 :  دیوغر دیترک تینامید هیحرف بود، مثل   نیمنتظر  ا انگار

گفت؟  ُمشتش   یبه من  چ یدیاحمق! ااِ ااِ د ی  کهیمرد -

 دهنش گرفت و ادامه داد:   یجلو رتیرو با ح

  نیا یعمال به من  گفت کر و الل، کدوم آدم عاقل -

کنه آخه؟ مثال دکتِر و به قول کوروش  یقدرزود قضاوت م

نخود مغز نداره... نگاه کن . نوک  یبه اندازه  ینخبه ول

 یکردو فضا کیرو به هم نزد  انگشت شست و اشاره اش

 شون  رو نشونم داد وگفت:    نیب کیو کوچ یخال

 قدر مغز تو کله اش داره .  نیا -

 و  گفتم :   دمیتاسف دوباره خند با

زود قضاوت  دینبا یتو خودت  اال ن گفت لدا،ی -

 یم رادیاون ا   یزود  رو یکرداونوقت تو هم دار

که  من  ییکرد؟ تا اونجافکر  نیشد که  همچ یچ ؟اصالیذار

 .  شیخورد یبا نگاهت م یشاهد بودم داشت



حرفم حالتش عوض شد شونه هاش افتاد و باحسرت   نیا با

 :  دینال

صنم نگو! دست  رو دلم نذار دختر... هنوزخودمم  ییوا -

 شوکم!   یتو

 لب زدم:   یتعجب و کنجکاو با

 شده حاال؟   یمگه چ -

نگاهم کرد، آروم  یچشم ریهاش  رو غنچه کرد و ز لب

 گفت:  

جا، پشت  نیرو خوردم و اومدم ا  چیخب من  ساندو -

 صنم!   ییییدراتاقت بودم که  باهاش برخورد کردم... وا

قلبش گذاشت و    یهاش  رو به هم گره زد و  رو دست

 باشکوه ادامه داد:  

  

بلندش  وییطال یموها اد،یمذکر داره جلو م هیکه   دمید-

بود؟  یچقدر آب یدیکرد، چشم هاش رود یم یلبرداشت د

! من و الیواو گهیبود د دهیهم پوش دیسف فرمیونی گهید یچیه

 یزیچ یا یحور ایفرشته  یراست یفکر کردم راست یدار

بگم آخه  یرفت چ ادمیکه  هنگ کردم  ستاده،خالصهیجلوم ا

هنوز هم که   ییگفت خدا یم  ییزایچ  هیبود  ستادهیا لومج

  نیبا شوک واردا ادمهیگفت؛ فقط  یچ ادینم ادمی  کنمیفکرم



فکرکرده کر و  دهیعکس العمل من و د نمیاتاق شدم... البد ا

 .  گهیاللم د

قهقهه ام  یدهنم جلو   یزور با گذ اشتِن دستم  رو به

 روگرفته بودم!  

هام درد گرفته بود،  قهیزور فشاِر نگه داشتن خنده ام شق از

 گرد شده ام انداخت و باحرص گفت:   یم هابه چش ینگاه لدای

 بخند بابا راحت باش!   -

 گهیسمت د کیو به  دیکش یکه  پوف دیهام از خنده لرز شونه

 نگاه کرد و گفت:  

 ها یخارج  نیبه ا دیبه خودم اومدم ... نبا گهید االن

اشتباه کرده اصال به خودش  دیفهم یوقت یدیکرد ها، د توجه

 هم نگرفت؟  

دورگه  ادیز یکه  به خاطر خنده  ییکردم و با صدا یاخم

 شده بود  گفتم :  

 بحث  رو تمومش کن .   نیاصال ا -

بعد  هینازک کرد، چند ثان یو پشت چشم دیکش یپوف دوباره

 گفت:  

اخم داشت  یبود ها، ه بیغر بیکوروش هم عج یراست -

 چش شده بود؟   د،یبار یهم از صورتش م یو کالفگ

افتادم ودوباره حالم  شیپ قهیچند دق ادِ یاسِم کوروش  دنیشن با

 گرفته شد!  



 نداشتم که  بهش بدم .  یجواب

  

 رو عوض کردم و گرفته گفتم:    بحث

 ماهان  کجاست؟    -

که   دمیدر سکوت نگاهم کرد و بعد آروم گفت:  د هیثان چند

... البد درمورد درمانت داره باهاش گوئلیرفت سمت م

 ه . زن یحرف م

شم؟  چپ چپ نگاهم کرد و  یبه نظرت خوب م لدا،ی -

 گفت:  

دادم  دیکردم و  بهت  ام حتِتیاون همه حرف زدم و نص -

،قبلش صد در صد باورداشتم  گهیبس بود دهنم کف کرده د

دکتِر خل و چل دو در   نیا دنیاما حاال با د یش یخوب م

 دارم .  دیصد فقط ام

 به بازوش زدم و  گفتم :   یخنده مشت با

 ها!   یداد ریگ لدای -

 که گفت:   میدیبا هم خند کمیهم خنده اش گرفته بود،  خودش

به اون  یر یآخرش م ؟یچ میمر یب یدرمورد ب یراست -

 روستا؟  

 و دست هاش  رو گرفتم و  گفتم :   دمیکش یآه



دو دل شدم،  کمیواقف بودم که  برم اما االن  یلیاولش خ -

شهر وآدم هاش دور   نیخواد از ا یدلم م گهیاز طرف د

 !  لدایبمونم 

برم ممکنه پرستار  گهیفکر کن... من  د شتریب کمیحاال  -

 بگه وقت مالقات تموم شده .  ادیب

 لبخند  گفتم :   با

به ساعت نداره  یربط گهیمن  آزاد شده د  یمالقات  برا 

 ره .  یو م ادیخواد راحت م یدلش م یهر ک

 داشت با خنده گفت:   یرو برم  فشیزمان که  ک هم

 کرده .  یباز یالبد  ماهان  پارت -

امروز  لدایتکون دادم، چقدر خوب که   یو سر دمیخند آروم

 اومده بود!  

 کردم قلبم آر وم یام عوض شد، حس م هیروح یکل

 یاز غم روتو یکوروش باز هم رد ادی... هر چند با گرفته

 کردم!   یس مدلم احسا

 از فکر خارج شدم ...  لدای یصدا با

 !  زمیعز یندار یمن  برم کار -

 گفتم :    یرو فشردم و با قدردان  دستش

ام  هیروح یکل یو کنارم بود یکه  امروز اومد یمرس -

 عوض شد!  

 گفت:   یمهربون با



تونم تو  رو  یام بود، مگه م فهینکردم وظ یکار -

  وونه؟یتنهابذارم د

 نیحس کردم با ا د،یهوا گونه ام  رو بوس   یشد و  رو خم

مون  تیمیصورتم مانع صم یکارش خواست بگه سوختگ

 !  شهینم

 کارش برام ارزش داشت!   چقدر

 من  برم فعال!   گهیخب د-

 لب زدم:   آروم

 خداحافظ!   -

 دمیکش یقیبرام تکون داد و از اتاق خارج شد، نفس عم یدست

خواستم تا دلم  یم ییتنها کمیهام  رو بستم... و دوباره چشم 

 !  رهیآروم بگ

  

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

  

  

ام کال حالو  یفصل از زندگ  نیدکتر راد به ا یناگهان ورود

که    یا یپزشک میرو برام رقم زده بود، ت  یا گهید یهوا

 شتریب دمیداده بود باعث شده بودام لیمن  تشک یجراح  یبرا

 بشه . 



کرد و در  فیازش  تعر یلیخ یانیدکتر ک مخصوصا

نوع   نیا یاون  رو تو یو روش ها کینظرداشت تکن

 .  رهیبگ ادیها  یجراح

  

بودم  یقبل که  پر از افسردگ یبار برعکس روز ها  نیا

 خدام بودم... ونیها  رو مد  نیحالم   بهتر بود، ا

 خواستم براش  جبران کنم!   یم

چند روز فراموشش کرده بودم  رو با عبادت که    نیا

 کنم!   یخواستم رفع دلتنگ یوپرستش م

وعارفانه  یمذهب یتوران خواسته بودم قرآن و کتاب ها از

اون کتاب ها   نیب اره،یاتاقم داشتم  رو برام ب یکه  تو یا

 خوشحال بودم که  نهج البالغه  رو هم آورده بود . 

 یندم و هزاران بار منقلب مخو یها اون کتاب  رو م ساعت

 !  یامام عل ایشدم... 

 خودت  پشت و پناهم باش!   ن،یرالمومنیام ای

 باش!   مراقبم

 جمله ها از درونم نجوا نشه!    نینبود که  ا یا قهیدق

 اللونا؟   یخون یم یچ -

 یپاک کردم، باز هم اون قدر تو عیهام  رو سر اشک

سبک وآروم  ،یکرده بودم و ل هیفرو رفته بودم که  گر حس

 بودم!  



 آورد .  یبه روم نم یزیبودم که  دکتر چ خوشحال

 لب زدم:   یگرفته ا یصدا با

 خوندم!   ینهج البالغه م -

 به اون کتاب نگاه کرد و زمزمه کرد:   متفکر

 نَه...ُج...   -

زدم و کتاب روکنارم  یکرد، لبخند یداشت ادا م یسخت به

 گذاشتم و  گفتم :  

نگاه از کتاب گرفت و   د؟ید اشت یدکتر، کار دیولش کن -

 گفت:  

 یقراره جراح گهیآره، خواستم بگم سه روز د -

 رو آماده کن!     ،خودتیبش

 آرامش خاطر  گفتم :   با

 من  آماده ام!   -

 باال انداخت و گفت:   ییابرو

 !  یکرد یم هیگر شیپ قهیتا چند دق یول -

 باال انداختم:   یخجالت  شونه ا با

 ام از حال خوب بود!   هیبه خاطر اون کتاب بود، گر -

باال تر رفت و با نوک انگشت سرش روخاروند و  ابروهاش

 گفت:   یبا کنجکاو



به  ینوشته؟  لبخند یمگه چه داستان ه؟یاش ک سندهینو -

بود وامکان داشت  یحیمس هیزدم، اون  یهمه سادگ  نیا

 در مورد نهج البالغه ندونه، آروم گفتم :   یزیچ

توسط  یقمر ینهج البالغه در قرن چهارم هجر -

و سخنان امام اول  ثیاز حد یا جنهینوشته شده، گن یدرضیس

 هست .  یما مسلمان ها، امام عل

تکون داد و باز به فکر فرو رفت، بعداز  یحرف سر یب

 :  که  گذاشت گفت یقیدقا

ها  کشنبهیرو کامل نخوندم؛   لیمن ... من  کتاب انج -

 زیدرس و کالج بودم چ ریرفتم، همه اش درگ سایبه کل یکمی

که   دمیچند روزد  نیدونم، ا یخودم و شما نم نیاز د یادیز

انگار که   ،یکن یو خدا  رو عبادت م یدار یچقدر روح پاک

 منم  به خودم اومدم . 

 لبخند زدم و  گفتم :   یحس شاد با

که  دیدار ی! شما هم دل و روح پاکهیعال یلیخ  نیا -

بزرگ در شغل تون رسونده  گاهیجا  نیخداوند شما  رو به ا

 . 

 !  دیزد و به روم لبخند پاش یبیهاش برق عج چشم

 

  



با منم  نشیو د دی، اون عقا نمیتونستم تفاوت ها  رو  بب یم

 تفاوت بود!  

هامون  م،دلیزد یحرف م زیچ کین درمورد هر دومو اما

 کردند!   یسو حرکت م کیبه 

ما هم آشنا بشه،همون  یخواد با خدا یدونستم که  دلش م یم

من  بود،من  هم  یکه  دکتر راد در حال معالجه  یطور

 کردم!  یم تیانگار داشتم اون  رو سمت خدا هدا

 من ؟!    یبرا   نیلذت بخش تر از ا یزیچه چ وَ 

  

  *** 

  

 توران جون  ماهان  کجاست؟   -

 غذا  رو از جلوم برداشت و آروم گفت:   ینیس

با کوروش مونده شرکت، من  دست تنها نتونستم به کار  -

 کنم .  یدگیاونجا رس یها

 زمزمه کردم:   ینگران با

 هیماهان    یگم توران جون شما هم دقت کرد یم -

 !  فیشده؟ الغر شده و ضع یجور

 زد و گفت:   یام لبخند گرم ینگران به



االن  یول د،یکش یسخت کمیاون به خاطر درد تو  زمیعز -

تموم بشه  یو خوش ریهم به خ یجراح  نیحالش خوبه... ا

 .  ادینفس همه مون باال م

 گفتم :    عیسر یاسم جراح دنیشن با

بدون  ؟ید یخودکار و کاغذ به من  م هیتوران جون  -

 یکنه سر یبپرسه و کنجکاو یکه  سوال  نیا

 بود!   یآرامش و صبور سیزن تند  نیداد و بلند شد، ا تکون

 اره،یخم به ابروهاش ب یهمه سخت  نیبودمش بعد از ا دهیند

 کاغذ و خودکار  رو از دستش گرفتم و تشکرکردم . 

 یکه م یاتیکاغذ  رو با محتو  نیتوران ا یکه  جلو  نیا از

دونستم اگر بفهمه  یداشتم، چون م دینه ترد ایخواستم پر کنم 

 شد .  یناراحت م یکل سمینو یم یچ

به  یاش زنگ خورد،نگاه یفکر ها بود که  گوش نیهم یتو

 انداخت و گفت:   یگوش

 اِ کوروِش...   -

 جو اب داد:   عیسر

باال من  که  عجله  ای... خب ب؟یدیجانم پسرم رس -

 ندارم... باشه پس فعال!  

 لب زدم:   آروم

 آقا کوروش بود؟   -



 گه،یم یتوران چ  نمیجون من  چشم شد و گوش تا  بب تموم

 تکون داد و گفت:   یسر

 ادیاومده دنبالم، بهش  گفتم ب اوردمیبا خودم ن نیآره، ماش -

 باال . 

تا به خودم مسلط  دمیکش یقیقلبم تند شد ،نفس عم ضربان

 بشم!  

 ماه صنم جان!   -

 بله؟   -

 خوام باهاش حرف بزنم .   یم ه؟یاسم دکترت چ یگفت -

 گفتم :    آروم

 راد ...   گوئلیم -

 تکون داد و گفت:   یسر

که   یکه  کوروش دکتر راد  رو روز اول  نیمثل ا -

ما تا بمونه امافرداش  یشده بود آورده بود  خونه   رانیواردا

 از اونجا رفته . 

 تعجب  گفتم :   با

 چرا؟   -

 تکون داد و گفت:   یسر

رم با  یدونم ... حاال که  کوروش اومده من  م ینم -

 تو .  شیپ ادیدکترحرف بزنم اونم م

 ذاشت؟   یمن و کوروش  رو تنها م یعنی



مغزم بتونه کامل حرفش  رو پردازش  کنه، اون ازاتاق  تا

 رفت .   رونیب

  

 هریدستم خ یدادم و به کاغذ تو  رونیرو با شدت ب  نفسم

 کنم؟   یکار نیخواستم همچ یشدم، واقعا م

قلم  کی  نیسرم اومده بود که  ا یبیعج یقدر بال ها اون

 خدا بخواد!   یدور از ذهن نبود... حاال هر چ

 !   کنمیم یشتریب یدلِم احساس راحت یکه  تو یزینوشتِن چ با

لب هام شکل گرفت و با خط    یرو  یآروم یتلخ ول لبخند

 صفحه نوشتم:   یباال یخوش و درشت

گونه  نیا دیپاک سبحان که  از خاک آفر یبه نام آن خدا -

 انسان!  

" تنامهیتر اومدم و درشت تر نوشتم "وص نییخط پا چند

 .  دمیخط کش رشیز

دلم بود  یتو یادیز یدادم، حرف ها  رونیب نیرو سنگ  نفسم

 دونستم از کجا شروع کنم .  یاما نم

که بود  یام مثال به ارث بذارم، هر چنداشتم که  بخو یزیچ

 بود!   تیفقط طلب بخشش و حالل

با هول کاغذ  رو برعکس کردم  عیتِق به در خورد، سر چند

 و  گفتم :  

 َب...بله؟   -



 باز شد، کوروش داخل اومد ...  در

بهم انداخت و بعد به اطراف نگاه کردو  یا یطوالن نگاه

 گفت:  

 مادرم کجاست ؟   -

رفت که  سالم کنم  ادمینکرد، منم  چون هول شده بودم  سالم

 و  گفتم :  

 .  ادی... االن مگوئلیم شیرفت پ -

تکون داد  یحرفم داخل اومد و در و بست، سرد سر دنیشن با

 لب گفت:   ریو ز

   ؟یگ یبهش دکتر نم گوئل؟یم -

 اسمش  رو به زبون اریاخت یهول کرده بودم ب چون

پتو،چون  ریندادم و کاغذ  رو گذاشتم زبودم، جواب  آورده

 نیزم  یو  رو دیپتو  رو باال دادم خودکار از روش چرخ

 افتاد . 

 شدم!   یدست خودم کفر از

 هام  رو محکم بستم که  گفت:   چشم

 حالت خوبه؟   -

 گفتم :    یگرفته ا یتکون دادم و با صدا یسر

حرف جلو  یب   ؟یدیخوبم... اون خودکار  رو بهم م -

که   یا یاومد و خم شد، نگاهم به اون کت وشلوار طوس

 بود افتاد .  دهیپوش



تونست  ینبود بره و کت و شلوار نپوشه، آدم اصالنم ییجا

 تصور کنه .  یاون  رو با لباس خونگ

 الباسی مارستانیاواخر فقط لباس ب  نیمن  که  ا برعکس

 !  دیرس یساده تنم بود اون به خودش م یها

   ؟ینوشت یم یچ یداشت -

 بدم .  یدونستم چه جواب یافکارم پاره شد... نم ی رشته

  

  

  

به چپ و  یشد، سر یام خارج م نهیکه  سخت از س ینفس با

 راست تکون دادم و زمزمه کردم:  

 نبود!   یخاص زیچ -

 داشت ذهنم رو یدقت نگاهم کرد، انگار که  سع با

  ینتونستم برا یحت ستاد،یم ا... جلو اومد و کنار تخت بخونه

 .  رمیسرم  رو باال بگ دنشید

کردم که  کوروش  یبه اون کاغذ افتاد، دعا دعا م نگاهم

 نخواد اون  رو برداره!  

 و آروم گفت:  دیکش یقیعم نفس

 ماه صنم، تو ...  -

موند، توران داخل اومد و  یباز شدن در حرفش نا تموم باق با

 کوروش گفت:   دنیبا د



کوروش با همون   ؟یکه  منتظر  نموند یلیخ ؟یااِ اومد -

 آروم گفت:   یصدا

 نه، تازه اومدم .  -

جون اون رواز  یحرف خودکار و به سمتم گرفت که  ب یب

دست بغلم کرد، کنار  کیدستش گرفتم، توران جلو اومد و با 

 و با محبت گفت:   دیام  رو بوس قهیشق

 یلیبا دکترت حرف زدم خ!... زمیعز میر یم میما دار -

 دیبهم ام یر و کرد کل فشیتعر یلیهم خ یانیآقاست، دکتر ک

 .  یش یداد که  تو خوب م

 یتکون دادم که  کوروش با حرص خفته ا یلبخند سر با

 گفت:  

 همه بزرگ نکن!    نیآدمو ا هی گهیمادر د -

 یگفتم  داره حسادت م  یشناختم م یکوروش  رو نم اگه

 اومد!   یدخترونه هم سراغم نم یها ایرو  گهید یکنه... حت

تاسف تکان    یاز  رو یبه کوروش نگاه کرد و سر  توران

 داد،  رو به من  گفت:  

  ؟یچرا ازم کاغذ و خودکار خواست یراست -

و  دمیام راست شد، نگاه ازش  دزد دهیکمرم خم اریاخت یب

 گفتم :  

 .  سمیبنو یزیچ هیحوصله ام سر رفته بود... خواستم  -

 نشد، آروم گفت:   ریگیپ



 .  گهید می! کوروش جان برزمیآهان باشه عز -

 دونم چرا دلم گرفته بود!   یتکا ن داد، نم یسر کوروش

 ام تنهاباشم!   یقبل از جراح یروز ها  نیخواستم ا ینم دیشا

اول کنارم  یکه   ماهان  کمتر از روز ها  نیا مخصوصا

چه  دمیکرد و به سمت در رفت،نفهم یبود... توران خداحافظ

 بهش دادم .  یجواب

بود، با تعجب نگاهش کرد  ستادهیهنوز کنار تخت ا کوروش

 گفت:   یم... انگار منتظر  نگاهم بود که  جد

 بگو مراقب رفتارش باشه .  گوئلیبه م -

 تعجب  گفتم :   با

 !  ؟یچ -

 بهم نداد، پشت بهم کرد و به سمت در رفت... یجواب

 که  بفهمم توران و کوروش رفتن .  دیطول کش یکم

بودم... کاغذ رو  دهیحرِف آخِر کوروش  رو نفهم یمعن چیه

 تخت برداشتم و بهش نگاه کردم ...    یاز  رو

دستم چرخاندم،  یخودکار  رو تو فیو بالتکل دمیکش یآه

توران و کوروش  یزندگ یتو گاهمیدونستم جا یهنوز هم نم

 !  هیچ

 ادهیکاغذ پ   یستم جمله هام  رو سر هم و  روتون ینم

... اگر فقط سمیداشتم که  بنو یادیز یکنم،حرف ها



 ارمیدوام ن یجراح غیت ریچنددرصد احتمال داشت که  ز

 نامه باشه!   تیوص  نیا خواستمیم

  

به   کهینوشتم و نوشتم تا وقت دم،یحال خودم  رو نفهم گهید

 یکاغذ م  یاشکم  رو یکه  قطره ها دمیخودم اومدم و د

 چکه ...چقدر سخت بود!  

قرآن گذاشتم، هنوز دلم پر بود،حس  یرو تا کردم و ال  کاغذ

 یشتریب یکردن دلم به کاغذ ها یخال  یکردم  برا یم

 ریباورم شده بود که  ز یراست یدارم... انگار راست اجیاحت

 !  رمیم یو م ارمی یطاقت نم یجراح غیت

 احساسات  رو   نیا خودم نبود که  دست

دل نازک  یکه  برام افتاده بود حساب یبیاتفاق مه  نیا داشتم،

 و حساسم کرده بود!  

 شهیبالشت گذاشتم، تا مثل هم   یو سرم  رو  رو دمیکش یآه

 به خواب فرو برم .  یاجبار

  

  

  *** 

  

تا  شمیادپیباهام تماس گرفت که  قراره امروز ب لدایزود  صبح

 کنارم باشه .  قبل از عمل



ام    هیاون کنارم بودروح یاستقبال کردم چون وقت یحساب

 شد!   یبهتر م

 میمر یب یدر مورد ب ادیجا ب نیا یتونستم وقت یم دیشا

 باهاش حرف بزنم . 

کردم الزِم  یرفتن دو دل بودم اما، حس م  یهم  برا هنوز

جا  نیام هم که  شده ا یبهتر شدن حاِل درون    یکه   برا

 نباشم . 

 تو؟   امیاجازه هست ب -

 بود با لبخند  گفتم :   ستادهیدکتر راد که  کنار در ا دنید با

 !  دیبفرمائ -

 شهیو بلندش  رو مثل هم یطالئ یلبخند وارد شد، موها با

 یخارج یها گریاِدبازیاش من و  افهیپشت سرش بسته بود، ق

 انداخت!   یم

 رانیدرمان من  به ا  یاشد که   بر یهم باورم نم هنوز

 اومده باشه!  

 گفت:   یانرژ با

 من  امروز چطوره؟   مارهِ یحال ب -

 جواب بدم .  یکردم پر انرژ یخودش سع مثل

 خوبم دکتر!   -

هاش  رو که  پشتش گره زده بود  رو جلو آورد،  دست

 !  دیدستش ابرو هام نا خواسته باال پر یکتاِب تو دنیباد



 گفت:   یآروم یبا صدا ده،یخجالت  کش یکردم کم حس

کتاب  رو برداشتم   نیاجازه ا یاوه متاسفم که  ب -

 قرار گرفتم!   ریتحت تاث یلیبگم خ دیوخوندم، با

 لب زدم:   مات

 ... نداره!  یاشکال -

  نیا یخواد بگه، کم یم یزیزد، حس کردم چ یمحزون لبخند

 پا و اون پا کرد و گفت:  

 یخداست که  آن را  برا نیاسالم د  نیا که  نیا گرید -

است وافراشته  هی... پس اسالم نزد خدا استوار پادیخود گز

اش تابان، قدرتش  یبرهانش روشن است و روشن ان،یبن

بلند، و درافتادن با آن ناممکن' و  شیارجمند است و نشانه ها

 اش یرو یو پ دی' پس آن رابزرگ بشمار شخندیر ی هیما

آن است  ستهیکه  شا ییدر جا دویو حق آن را بگزار دیکن

 .  دیفرودش آور

  

 زده فقط نگاهش کردم که  ادامه داد:   رتیح

 متن  رو خوندم و بهش فکر کردم...  نیبار ها ا -

 شما آشنابشم .  نیبمونم تا با د رانیا یشتریخوام مدت ب یم

 بزنم، خشکم زده بود!   یحرف نتونستم



کتاب نهج البالغه  رو برداشته  گوئلیه  مشد ک ینم باورم

هم  ریکه  تحت تاث  نیباشه و خونده باشه!... مخصوصا ا

 قرار گرفته بود . 

 احترام گفت:   با

 اللونا؟   یکن یراه کمکم م  نیا یتو -

حرف پلک  یلب هام نشست و به جا   یرو  یآروم لبخند

 یابر  یتونستم کلمات مناسب یزدم... واقعا نم یمحکم

 حالم و موافقتَم اعالم کنم!   فیتوص

بگه که  در اتاق باز  یزیزدند و خواست چ یهاش برق چشم

 شد . 

بهم  چکسیو اومدم ه نییصنم سرم  رو انداختم پا ییوا -

 نداد که  چرا خارج از ساعت مالقات اومدم .  ریگ

نازک کرد  یدکتر راد پشت چشم دنیافتاد، با د لدایبه  نگاهم

 و به سمتم اومد . 

به دکتربا لبخند خاص  یو بدون توجه ستادیطرف تخت ا اون

 بهم گفت:   یتر

 گلم؟!   ی! خوبزمیسالم عز -

 !  لداست؟ی  نیبرده بود!... ا ماتم

 تکون دادم  یسر جیگ

 یرفته ا لیتحل یدهنم  رو سخت قورت دادم و با صدا آب

 لب زدم:  



 سالم خو..بم!  -

 داد،یتوجه شدم از قصد به دکتر راد توجه نشون نمم خوب

 ادبانه اومد .  یزشت و ب یلیحرکتش به نظرم خ

 !  دمیخجالت  کش اریاخت یب

 کنه  یباهاش احوال پرس لدایدکتر هم منتظر  بود  انگار

 دستش کالفه شده بودم!   از

 محترمانه گفت:   یلیانداختم که  خ یبه دکتر نگاه یشرمندگ با

رم... آم باز هم بابت  یم گهیخب با اجازه من  د -

 خوام!   یکتاب معذرت م یاجازه  یبرداشتن ب

 هول  گفتم :   با

 دیخودتون باشه فکر کن  ی! اصال  براهیچه حرف  نینه ا -

 از طرف منه!   هیهد کی

 تعارف گفت:   یاز گلش شکفت و ب گل

 وز خوش!  ذارم ر یتنها تون م گهیممنونم! من  د هیعال -

ارزشمنِدش  یها ثیبو د واقعا به اون کتاب و حد معلوم

 عالقمند شده!  

 کارش داشتم ...   نیبه ا یخوب حس

انداخت وبعدش  لدایبه سمت  ینگاه کوتاه میاز رفتن ن قبل

 رفت . 



دوش    یاز  رو ینیرفتن دکتر راد انگار بار سنگ با

اش خم شد  ستادهیصاف ا یشد که  شونه ها لدابرداشتهی

 .  دیکش یوپوف بلند

 !  شیآخ -

ازپهلوش  یمحکم شگونیحرص دستم  رو بلند کردم و ن با

گرفتم، از شدت درد الل شد و چشم هاش  رو بادرد بست و 

 ضعف رفت!  

 بود؟!   یچه رفتار  نیا تیترب یب -

 :  دیرو چنگ زد و با درد نال  دستم

 ولم کن صنم!   ییمردم!... وا ییآ -

روماساژ  شگونین یجا یرو ول کردم که  دو دست  پهلوش

 نگاهم کرد و گفت:   یداد و با بغض بچگونه ا

 نامرد درد داشت!   -

 گفتم :    ینشستم و جد نهیبه س دست

 ؟یکرد شیقدر آرا  نیا یعروس یحقت بود... مگه اومد -

با   ؟یگرفت دهیرو ناد  چارهیمرِد ب یاصال چرا اون طور

 :  دینال یدلخوراعتراض و 

 اِه ماه صنم!   -

 گفتم :    یچپ نگاهش کردم و کفر چپ



 یتون یکنم م یجراح خوامیکه  م یَدم آخر  َنیا  نمیبب  -

سرم  رینه... خ ای یمن  بذار  یاعصاب درست  برا هی

 !  یجا بهم قوت قلب و آرامش بد نیا یاومد

  

 گفت:   یناراحت با

 هیمن  فقط خواستم  ؟یبابا چرا جبهه گرفت یا -

 کنم .  یکوچولوتالف

 و متعجب  گفتم :   یشاک

   ؟یکن یرو تالف  یچ -

 بهم گفت کر و الل؟   ادتهی -

 و  گفتم :   دمیگز یاشاره ام  رو با شگفت انگشت

به خاطر  یمگه بچه ا لدای... استغفرهللا! یااِ ااِ ااِ! دختره  -

باال انداخت و  یا شونه  ؟یانقالب کن یطور نیسوتفاهم ا هی

 گفت:   تیبا رضا

 !  میحساب شد یب -

 شدم، با تاسف گفتم :   مونیستم دوباره بزنمش که  پش خوا

 ییآقا یلیمتشخص و خوِب خ یلیواقعا که ! دکتر راد خ -

 .  اوردیتو  رو به روت ن یادبانه  یکرد که  رفتار ب

 حسادت چشم گرد کرد و گفت:   با

   ؟یکن یم یچرا ازش  طرفدار -



  نیا ی... واسه خاطر تالفلدای رمیگ یطرف حق  رو م -

   ؟یدیقدر به خودت  رس

 رنگ گرفت  یرو که   گفتم  گونه هاش کم   نیا

 کردم و با حرص  گفتم :   زیر چشم

 ،ی! آخرش معلوم نشد چند چندایح یب -

 گفت:   ییدادم که  با دلجو  رونیشده ب یرو عاص  نفسم

 باشه صنم جونم؟!    کنمیتکرار نم گهید حاال ببخش! -

 تاسف تکون دادم که  ادامه داد:     یاز  رو یسر

بود اون حرفش،از  نیخب دست خودم نبود، برام سنگ -

 ...  گهیطرِف د

و  یکرد، کنجکاو نگاهش کردم که  با لحن آرومتر سکوت

 صور ت شکفته تر گفت:  

 ازش  خوشم اومده!   -

 ینیدم،هیرو بلند کردم و با کف دست به سرش کوب  دستم

 و عقب رفت و  بهت  زده گفت:   دیکش

 بود؟!  یچه کار  نیا -

که  به خاطرش مثل  یآدم  نیخجالت  بکش!... ا لدای -

خدا بهش نظر کرده، داره اون روسمت  یزد پیها ت یقرت

 یطور  نیتو  رو که ا طونیکشه اون وقت ش یخودش م

منحرف  رشیده تا ازمس یسِر راهش قرار م یدیلباس پوش

 بشه . 



 گفت:   جیبار پلک زد و گ چند

   ؟یزن یحرف م یلیچرا تخ -

به  یودست دمیکش یخسته شده بودم، پوف گهید لدایبحث با  از

 صورتم کنار رفته بود ...    یکه  از  رو دمیشالم کش

بود و به  دهید یسوختگ  نیمن و با ا لدایمدت   نیا تموم

 بود؟!   اوردهیخودش ن   یرو

 گرم شد و آروم گرفت!   دلم

 تر  گفتم :   میبار مال  نیا

آروم   ؟یدیدست هاش د یاون کتاب نهج البالغه  رو تو -

 تکون داد که  با لبخند ادامه دادم:   یسر

 ...لدایشه  یاون کتاب  رو خونده، انگار داره منقلب م -

 مثبت و یلیخ یانرژ یولو چرا  یدونم چطور ینم

ما رو  نیخواد د ی، م کنمیم افتیاز دکتر راد در یا ینوران

حکمت  یجاب نی... اومدنش به الدایبشناسه، فکرش  رو بکن 

  یام  برا لهیوس کینبوده، اون اومده من و نجات بده و منم  

 نجات اون . 

 زده لب زد:   رتیح

بشه؟  با ممکنه که  بخواد، مسلمان  یعنی... یعنی -

 گفتم:   یخوشحال

شه  یما  رو بشناسه صد در صدم نیاگر بخواد خدا و د -

جا  نی... سرنوشت اون روبه ایِ شک ندارم، اون آدم بزرگ



اسالم  نیدونه باشناخت د یانگار خودش هم م لدا؛یکشونده 

 قدر مشتاِق.    نیممکنه بخواد مسلمان بشه که ا

 اش گذاشت و با شعف گفت:   نهیس   یرو  رو  دستش

 ازش  خوشم اومده .  شتریکنم ب ی! حس مییوا -

که  با  رمیبگ شگونشیرفت و خواستم دوباره ن  نیاز ب لبخندم

 ...  دیخنده عقب پر

 دختر آدم بشو نبود!    نیا

  

 خنده بهم نگاه کرد و گفت:   با

 باش با من !   هیپا کمیوا بده صنم...  -

 کردم و  گفتم :   زیهام  رو ر چشم

 یباشم و اسه پسر مردم نقشه بکشم چطور هیبا تو پا -

 !  ؟یاغفاِلش کن

 و غر زد:   ستادیا نهیبه س دست

 !  یزن یمامانم حرف م نیع -

 به جانب  گفتم :   حق

 هیکه  تو رفتارت مثل بچه ها بود...   نیواسه خاطر ا -

 !  یسالم هم به بنده خدا نکرد

 گفت:   یشاک

 امیب گهیرو به من  گفِت کر و الل بعد چند روز د ای -

 باهاش سالم کنم؟  



شده  یسرم  رو گرفتم و عاص یهام  رو بستم، دو دست چشم

 :  دمینال

 !  الیخ یاصال ب لدا،یسرم رفت! بسه  ییوا -

رفت  یاتاق راه م یحرفم توجه نکرد، هم زمان که  تو به

 ...  دمیو شنتق تق کفش هاش و حرف زدن خودش ر یصدا

خونده  ثیدو تا خط حد گوئلیها، م یشد ریتو هم جو گ -

همه  نایا یتو هم بگ رهیبهت  بگه و کتاب  رو بگ  ادیبعد ب

   گوئِل؟یکاِر سرنوشِت واسه نجات م

شوکه   یبه چهره  یکردم، لبخند لدایگرد شده به  یچشم ها با

 رهیخ چشم هام یشدم زد... جلو اومد و کنار تختم نشست، تو

 ادامه داد:   متیشد و با مال

آدم مثل  هیکه   میدون یماه صنم هر دومون خوب م -

مسلمان  یممکنه خوب و مهربون و پاک باشه ول گوئلیم

بد و ناپاک  یآدم مسلمان باشه ول هیاما...  ست،ینباشه که  ن

  یبرا  گوئلیم ستین ازین یعنیگم؟  یم یچ یباشه گرفت

 یحیبشه، مگه مس ادمسلمانیو معرفتش ب یثابت کردن بزرگ

  ستن؟یرن؟ مگه خوب ن ینم بهشتها 

تکون دادم که  دست هام  رو گرفت وبا  یهمون حال سر با

 گفت:   تیرضا

 گوئلیخوِدم میپس  بهتره بذار ،یدون یخودتم م یدیآ د -

 .  رهیبگ میتصم



 یچند بار پلک زدم و با تامل برحرف ها دم،یکش یقیعم نفس

 گفتم :    لدای

من   یبرا  گوئلیخب کار م یآره حق با تواِ... ول -

 اون حرف ها  رو زدم .  نیهم  یارزش داشت،  برا

تو هم درسته... من  فقط خواستم بگم اونچه  یحرف ها -

آدِم، خدا خودش همه بنده هاش   نیمسلمان بشه چه نشه هم

 کنه .  یم ییشناسه و راهنما یرو م

 نگاه کردم و  گفتم :   لدایلبخند به  با

آب   کنمیکه  من  حس م یزن یم ییحرف ها شهیتو هم -

 ! لدایذهن و قلبِم  یشعله ها   یرو  یپاک

صورتم آورد  یزد و کف دستش  رو جلو ییدندون نما لبخند

 و گفت:  

 پنجاه تومن !   شهی... م کنمیخواهش م -

 :   و گفتم دمیجمله اش محکم کف دستش کوب  نیا دنیشن با

 ادب!   یب -

 رو ماساژ داد و با اخم غر زد:    دستش

اتاق   نیها... چند هفته است تو ا یکرد دایدسِت بزن پ -

  نیوگرنه من  قبال ازا یشد نانیغا رنش هیشب یشد نهیقرنط

 دمیاومد!  خند یکردم صدات هم در نم یها باهات م یشوخ

 !  ارمیبازوش  رو نوازش  کردم تا از دلش در ب ییو با دلجو

 



بازوش برداشت و انگشت ها مون    یرو از  رو  دستم

و  لدای یالک زده  یرودر هم قفل کرد، نگاهم به ناخن ها

 خودم افتاد ...  یشده  دهیکوتاه و جو یناخن ها

 نرفتم؟!    رونیاتاق ب  نیوقِت از ا چند

 کرد!  ینیلم سنگد   یدفعه غم دو عالم  رو کی

 و زمزمه کردم:   دمیکش یبزرگ آه

 شه؟!   یتموم م یکِ  -

 :  دیپرس

   ؟یچ -

 ... درد هام، غم هام!  لدایدرد هام  -

 یشدم،سر رهیرو از دست هامون گرفتم و بهش خ  نگاهم

 تکون داد و گفت:  

 ...ستیاش بدون درد و غم ن یزندگ یتو یآدم چیه -

 شه!   یم یمعن یب یاگه نباشه شاد غم

 زد و گفت:   یلبخند

 ییجا هیباشه  ادمیگفتم ؟...   یچه جمله ا یحال کرد -

 کنم!   ادداشتی

 !... زمزمه کردم:  دمیخند یاوج ناراحت یتو

 .  یو شاد یخندون یتو... فقط من و م نیهم یکی -

 باال انداخت و گفت:   یینگاهم کرد، ابرو معنادار



ندارم؟... اتفاقا منم  درد  یمن  غم یکن یَو فکر م -

خودم  رو دارم اما همه شون  رو پشت سرم  یها یوناراحت

 .   کنمیرها م

 زدم و  گفتم :   یحسرت لبخند با

   ؟یدون یم لدا،یبشم  یفردا قراره جراح -

 اومدم تا کنارت باشم .  نیاوهوم... واسه هم -

درد به دردهام اضافه بشه...  هیاگه  ؟یاگه جواب نده چ -

   ؟یبشم چ دیاگه به کل نا ام

 بگو گور باباش!   -

 و  گفتم :   دمیخورده شونه هام  رو عقب کش  کهی

 !  ؟ِ یچه جواب  نیزنم ها... ا یحرف م یدارم جد -

 خنده اش  رو گرفت و گفت:   یزور جلو به

 به،یِ قو مانتیشرمنده  ام جون صنم... خوبه تو خودت  ا -

 اگه اگه گفتن دعا کن خب!   یجا

 :  دمیو نال دمیکش یپوف

شه حرف زد... دارم باهات درد و دل  ینم گهیبا تو د -

 !   کنمیم

 ماه صنم؟   هیچ یدون یم ،یکن یفکر م یاحساس یلیتو خ -

چشم هام  یو با نگاِه غروب کرده نگاهش کردم، تو  منتظر

 مطمئن زل زد و گفت:  



سرت  یپشت بدبخت ی... اون قدر بدبختیتو افسرده شد -

تو  یمنف یمونده، فقط فکر ها یآوار شد که  هنوز اثراتش باق

 !  یسرت دار

 بالشت گذاشتم و  گفتم :     یرو  یرو با خستگ  سرم

 ترسم!   یخسته ام... م -

 نگفت و سرم  رو نوازش  کرد که  ادامه دادم:   یزیچ

 کردم... ریگ یشه، تو دوراه یفکر هام جمع و جور نم -

دونم به سازکدوم  یدلم، نم گهیطرف عقلم از طرف د کی از

نرم،اول  گفتم  بعد  ای میمر یب یب شیدونم برم پ یبرقصم، نم

 یه یاالن از زور دو دل رمیگ یم میاز عمل راجع بهش تصم

 کشم که  یم شیحرفش  رو پ

ارکنم، فردا ک یدونم چ ی...نمادیتر به سراغم ب رید یمونیپش

 ومدهیهم ن ومده،تورانیداداشم ن ،یجراح غیت ریقراره برم ز

 اون... اون ... 

 یندادم، با حوصله منتظر  ماند تا حرفم تموم بشه وقت ادامه

 گفت:   دیکه  مکثم  رو د

 منظور ت کوروِش؟!    -

 ندادم، باز هم زود بغض به گلوم چنگ زد... جواب

 کردم!   یرو درک م  خایتازه حاِل زل داشتم

اشک ها درآخر   نیشد... ا نایتا ناب ختیقدر اشک ر اون

 شدن!   یمنم  م یقاتل چشم ها



  

 !  دمیکش یجان سوز آهِ 

 خودم سوخت!    یخودم  برا دلِ 

و رشدکرده،  دهیچیدور قلبم پ بیاحساس عج  نیا ی بوته

 !  ستیخودم ن  یقلبم  برا گهید

 حزن زمزمه کردم:   با

 یکر ده، در عوض بهم خوب یدر حقم بد یلیاون خ لدای -

 نیاون رونشناختم... هم  کنمیهم کرده، هنوز هم حس م

خودش کرده،نتونستم هنوز کوروش   ریموضوع من و درگ

داره  یبشم اون هم بهم حس دواریام کمیرم  یرو بشناسم، تا م

 یشم، م یم داریب ایاز خواب و  رو  ادکهیم شیپ یزیچ هی

 چقدر مشغله دارم؟   ینیب

 رو نو ازش  کرد و گفت:    بازوم

 یکنار، فردا روز مهم یفکر ها  رو بذار  نیا دیفعال با -

 یباد هی میمحوطه قدم بزن یتو میبر کمیتواِ... بلند شو   یبرا

 یکل شتیپ امیات بازم م یبه کله ات بخوره... بعد از جراح

 !  گهیپاشود میکن یم بتیپشت کوروش خان غ

 و غر زدم:   دمیرو پس کش  دستم

 یم ینیتونم ... دلم اون قدر گرفته و پِر که  سنگ ینم -

 تونم بلندشم!   یکنه، نم



 ی... پاشو پاشو داریزن یحرف م یلیتخ یباز که  دار -

 .  یر یاز دست م

 اکراه بلند شدم!   با

 کوروش افتادم و دلم بهونه گرفت!   ادیهم  باز

 شده بودم!   ریاس چقدر

ماسک ب  کیسر و وضعم  رو درست کردم و  یکم

 نشه .  دهیصورتم د یهصورتم زدم تا سوختگ

کردم  یم میزمان که  کش ماسک  رو پشت گوش هام تنظ هم

 کردم .  تیو موهام  رو به داخله دا دمیشالم  رو جلو کش

 نگاه کردم و  گفتم :   لدایبه  ینگران با

   شه؟یم دهید یزیخوبم؟ چ -

 و گفت:   ستادیگونه ام اشاره کردم، دست به کمر ا به

نکرده انگارکل  ییکه  خدا شهیم دهید یگ یم یجور هی -

مشخص  یزیصورتت بوده... حساس نباش ماه صنم اصال چ

 .  میبر ایب ست،ین

خودم روتمام و  د،یرو گرفت و من و دنبال خودش کش  دستم

 سپردم و پشت سرش حرکت کردم ...  لدایکمال به 

 ینگاه م یگذشتن با نگران یکه  از کنارم م ییآدم ها به

بشه  دهیماس کد ریصو رتم از ز یسوختگ دمیترس یکردم، م

 و بعد ... 

 :  دمیو نال دمیرو عقب کش  دستم



 اتاق!   یخوام برم تو ی... ملدای سایوا -

 رونیب یا خورهو  ینداد... قبال هم  برا تیحرفم اهم به

 دونم چم شده بود .  یرفته بودم اما االن نم

به چشم هام  دیبگم که  با تابش نور خورش یزیچ خواستم

 رفت ...  ادمیحرفم 

چطوره؟  میگپ بزن مینیبش مکتین هی   یرو  میبر ایب -

 مارستانیب  رونیب یفضا دنید یمحو اطراف شدم، حت

 بود!   متیکاج دور و برش برام غن یدرخت ها

 

 لدایکه  داشتم کاسته شد، یها از حال بد زیچ  نیا دنید با

که   یمکتیدستش  رو دور بازوم حلقه کرد و من و به سمت ن

با  میکه  نشست نیدرخت کاج قرار داشت برد، هم کی ریز

 آرامش گفت:  

ست...  هیجا که سا نیچقدر هوا خوبه؟ مخصوصا ا یدید -

 ؟!  ها گرم شده ها نه یهوا تازگ

تکون دادم، هر چند که  اون از پشت  یلبخند فقط سر با

تر شد... به چشم هام  کیبهم نزد د،یماسک لبخندم  رو ند

 شد و گفت:   رهیخ

ماجرا رونگاه   نیمثبت ا یها... جنبه ها میخودمون یول -

 هی ،یترشد کلیخوش ه یعنی  نیکه  ا یکن، الغر تر شد



 شاالیقراره عملت کنه که  ا یخارج یدکتر جذاب و نخبه 

 من  .  اریبشه 

 تاسف تکون دادم و  گفتم :     یاز  رو یخنده سر با

 نه؟!   میهوا بخور میمثال اومد -

 یوسر دیشورش  رو در آورده خند گهید دیهم فهم خودش

بار درمورد   نیاما ا میحرف زد گهید کمیتکون داد... 

 اوضاع دانشگاه و درس ها . 

درمورد  اشکان  زدم نه  یکه  نه من  اصال حرفبود  بیعج

 وستهیموضوع  اشکان  به گذشته ام پ گهیانگار د لدا،یخوِد 

 دایرو پ  یکردم عشق واقع یبود، هر چند که  براش  آرزو م

 کنه!  

 :  دیپرس لدایبار   نیا

و  دمیکش یقیماه صنم؟  نفس عم یهنوز استرس دار -

 زمزمه کردم:  

خب به خدا توکل کردم  یشه نداشته باشم؟ ول یمگه م -

 خودش!   یام به رضا یخودش برام بخواد راض یهر چ

 رو محکم فشار داد و مهربون گفت:    دستم

 می!... فردا همه مون کنا رت هست کنمیبهت  افتخار م  -

 باشه؟ 

 یتونستم برق اشک روتو یتکون دادم، م یو سر دمیگز لب

   ! نمیبب  لدای یچشم ها



 خوب که  کنارمه! ...  چه

  

  *** 

  

دورگه وخفه  یماهان  محکم دستم  رو فشار داد و با صدا 

 گفت:   یا

 آخرِش عشِق داداش!   گهید  نیتحمل کن... ا -

 هم متقابال دستش  رو فشردم و زمزمه کردم:    من

 آروم باش  ماهان ، باشه؟!   -

 یکرد ظاهرش  رو آرام نشان بده اما، چشم ها یم یسع

حاِل درونش  یایکناِر گردنش گو یقرمز و رِگ برجسته 

 بود!  

مهربون  شهیکه  هم یو با لبخند ستادیکنار  ماهان  ا توران

 بود گفت:  

که  از پِسش  میدون یخدا به همراهت!... م زم،یبرو عز -

 .  یایبر م

  یلحظه  که   رو   نیتا ا روزیلبخند زدم، از د فقط

بودم و تا اتاق عمل فقط پنج مترفاصله  دهیبرانکارد دراز کش

 انمیلبخند  رو حفظ کرده بودم تا به خودمو اطراف  نیداشتم ا

 ...  یبدم ول دیام

 !  ستیجا ن نیمن  ا دِ یام



تا  روزینگاه کردم، از د لدایبه گلوم چنگ زد و به  بغض

چشم هاش جمع شده  یشک توکه  ا  نیاالن کنارم بود با ا

بود!  نگاهم به  دهیقطره هم از چشم هاش نچک کی یبود حت

انگشت هاش در حال له شدن  ریدستش افتاد که  ز یکاغِذ تو

 بود . 

و جلواومد،  دیرو به سمتش دراز کردم، خودش فهم  دستم

 یام تو گهیدسِت  ماهان  بود و دسِت د یدستم تو کیحاال 

 ...  لدایدست 

که  یآهسته جور د،ینگاه کردم که  چونه اش لرز بهش

 خودش بشنوه  گفتم :  

 نکن که  اون  رو  بهت  دادم!   مونمیپش -

 :  دیبغض نال با

 !  یا وونهید یلیخ -

 و لب زدم:   دمیخند تلخ

   ومد؟ین یدید -

... به خاطر دِل مظلوم و شکست خورده دیاشکش چک باالخره

 ام!  

 بده!   یرو محکم تر فشار داد تا بهم دلدار  دستم

 !  ادی... مزمیعز ادیم 

که   یخودش هم به حرف یحت دم،یچشم هاش د یرو تو  دیترد

 زد باور نداشت!  



 دلم!   چارهیمن !... ب چارهیب

که   یتا  ماهان درد میخم شد تا راحت تر با هم حرف بزن لدای

کنارگوشش زمزمه  ،نهیچشم هام لونه کرده بود  رو نب یتو

 کردم: 

 نمشیبب  ریدِل س کیآخر...  یلحظه     نیخواستم ا یم -

 !  لدای

 یچیو ه دیسرم  رو بوس   یهق هق کرد و  رو زیر

 نگفت... نتونست هم بگه!  

نگاهم   یدیدستم  رو ول نکرد، با بغض شد یرفت ول عقب

 یتو رشونیهر سه نفرشون چرخاندم تا تصو   یرو  رو

 ذهنم حک بشه!  

چهره اش مشخص نبود  یتو یا یکه  اصال نگران یکس تنها

 کرد!   یصحنه نگاهم  نیعقب تر به ا یدکتر راد بود که  کم

بود،  ستادهیا یرو چرخوندم و بهش نگاه کردم، کنار  سرم

 یجا دشیسف فرمیونی بِ یج یکه  دست هاش  رو تو یدر حال

 داده بود و جلو اومد و آرام گفت:  

 !  دهیوقتش رس -

 طاقت گفت:   یماهان  سرد شد، ب  دستِ 

 !  یدکتر بهم قول بده سالم برش گردون -

 گفت:   نانیاطم با



چون اللونا  دیخوشحال باش یعنی...دی* باشچیفِل دیشما با -

 قراره خوب بشه . 

 رو به من  سوق داد و با لبخند گفت:    نگاهش

   ؟یآماده هست -

چشم  یتو قیکه  داشت لبخند زدم و عم یبامزه ا یلهجه  به

کور وش بود  یکه  رنِگ چشم ها ییها یهاش زل زدم، آب

 نبودند!   یخی... یول

 کوروش خاص نبودند!   یاندازه  به

ه رورد را چیبودم که  کوروش از پ دواریآخر ام ی هیثان تا

 ... که  براش  مهم بودم!  ادیبشه و به طرفم م

 !  نمشیبار  بب نیآخر  یبرا  بتونم

 ! ... چی..ه یول

 زیلب هام مهر سکوت خورده بود اما، دلم جنون آم   یرو 

 !  نهیزد تا اون  رو بب یهوار هوار م

ها تخت  رو به سمت دِر اتاق عمل هول دادند،  پرستار

 اوردویطاقت ن گهیافتاد که  د لدایبه  چشم نگاهم یازگوشه 

اش چسبانده بود  نهیهم چنان که  اون کاغذ  رو سفت به س

 یبار به  ماهان  نگاه کردم، خود دارسع  نیافتاد... ا هیگر

 یکه  داشت  رو قورت بده اما م یکرد بغض یم

 یکه  وارد اتاق عمل بشم مقاومتش م  نیبه محض ا دونستم

 شکنه!  



 صدا لب زدم:   یب

 دوست دارم!   -

 صدا زمزمه کرد:   یهم  مثل من  ب اون

 ! ... شتریمن  ب -

نتونستم اونا   گهیبودم دور تر شد و د دهیکه  روش خواب یتخت

حبس شد وچشم هام  رو محکم  نهیس ی، نفسم تو نمیرو  بب

 بستم . 

مغز باسرعت تمام  یدر حال مرگ باش یکه  وقت دیدیشن حتما

 !  اره؟یم ادیبه  هیچند ثان  یرات  رو  براخاط

در حال مرگ نبودم اما تک به تک خاطراتم  رو ازپشت   من

کوروش پر رنگتر از هر  ریتصو دم،یبسته ام د یپلک ها

 در ذهنم ثبت شد ...  یا گهید یخاطره 

 اللونا!   -

سرم  یکه  باال یباز کردم، نور چر اغ بزرگ چشم

کرد، سرم  رو چرخاندم و به دکتر راد  یم تمیقرارداشت اذ

مخصوص اطرافم بودن نگاه کردم  یکه  با لباس ها یوکسان

 . 

شناختمش، با  یصورتش قرار داشت ول   یماسک  رو دکتر

 نگاهم گفت:   دنید

 ی... سعیکه  داشتم فرق دار ییها ماریب یتو با همه  -

 !  یو خودت  رو به من  بسپار یکن آروم باش



دهن و دماغم گذاشت    یرو  یک زدم، ماسکپل محکم

 وادامه داد:  

 بکش!   قیحاال نفس عم -

که نا خودآگاه  دمیکش قیکه  داد چند تا نفس عم یدستور طبق

 هم افتاد ...    یپلک هام  رو

 

 ""کوروش "" 

  

 یبوق فشار دادم  و چنگ محکم   یرو  یدر پ یرو پ  دستم

 به موهام زدم . 

 .   کهیمرد گهید فتیِد راه ب -

 کرده بودم؟!   ریبه ساعتم انداختم، د ینگاه نگران

نداشت، انگار تصادف شده  یحاال حاال تموم کیتراف  نیا

که  زود تر از من حرکت  یساعت کیبود وگرنه  ماهان  

 نزد .  کیاز تراف یکرده بود حرف

ام  رو باز کردم... داشتم  قهی یباال یطاقت چند دکمه  یب

 شدم!   یمنفجر م

 !  یا یبدشانس عجب

قرار داشت نگاه  نمیماش یکه  جلو یحرص به اِل نود با

 بوق فشار دادم .    یکردم و دوباره دستم  رو  رو



... هنوز راه دمیرس یتا شب هم نم یطور نینداشت، ا دهیفا

 بسته بود!  

 هام  رو بستم ...فرمون گذاشتم و چشم    یرو  رو  سرم

 !  رید یلیکرده بودم، خ رید

و پر از خشم ُمشِت گره کرده ام   یموضوع عصب  نیا ادِ ی با

 !  دمیو غر دمیرو محکم به فرمون کوب

 !  یلعنت یلعنت یلعنت -

 یشد،نم یهام خارج م هیام به زور از ر قیعم یها نفس

 تونستم خودم  رو کنترل کنم!  

 داشتم!   یبد حِس 

 عالم خودم غرق شدم،  یتو یاز همه چ خسته

فقط اونقدر  دم،یکش یبود که  م یگاریس نیدونم چندم ینم

 دنینفس کش یرو دود پر کرده بود که  جا  نیماش یفضا

 نذاشته بود .  یبرام باق

 یدرد م تینها یزدند، سرم ب یپشت سرم بوق م یها نیماش

به سرفه   دستم زدم که یتو گارِ یپک  رو به س نیکرد... آخر

 افتادم . 

 یدادم تا بتونم نفس بکشم، با چشم ها نییرو پا  شهیش

جلو روم  یها نیشدم، ماش رهیدردناکم به  رو به  رو خ

 کردن .  یداشتن حرکت م

 شد ... یخسته کننده داشت تموم م کِ یاون تراف باالخره



 زدم!   یحس یب پوزخندِ 

 رو روشن کردم .   نیماش ظبط

  

و تجربه کردم  داغ دلم  دیسخت نبودن با تو  خال ام یروزا -

سردم  تو  رو  ی هیشد  هم نفسم شد سا یتو تازه م یکه  ب

از من  رد  یسر سر یخوا یاز اونور ابرا  که  م دمید یم

 .  یش

انقده بد  یتونیم یکردم  چه جور یتو خط خط یب آسمونو

   یش

 پشِت سرم من و به خودم آورد، با یها نی ماش ِبوق

   یدنده  رو جا به جا کردم و پام  رو محکم  رو حرص

 گازفشردم . 

آهنگ اوج گرفت  یبا ادامه  نیماش یها کیالست غیج یصدا

 . 

  

  نیاز ا شتریفاصله ب  نیسکوت قلبتو بشکنو برگرد  نذار ا-

 نیدوباره آخر قصه هم  یخوام مثل گذشته که  رفت یشه  نم

 شه  سکوت قلبتو بشکن و برگرد  

خوام مثل گذشته که   یشه  نم  نیاز ا شتریفاصله ب  نیا نذار

 شه ...  نیدوباره آخر قصه هم  یرفت

  



 ییبدون توجه به جا دمیکه  رس یشد، وقت یچ دمینفهم گهید

 یشدم و به سمت ورود ادهیپ نیکه  پارک کردم از ماش

 .  دمیدو مارستانیب

 

توجه  یکه  ب ییتاق عمل کجاست، به آدم هادونستم ا یم

 ندادم .  تیزدم اهم یبهشون تنه م

راه  رو نگاهم به  ماهان و  یراه  رو گذشتم که  انتها چیپ از

جا  نیکه  من و تاا یمادرم افتاد... حس کردم خشم و قدرت

 باره از وجودم رفت .  کیکشانده بود به 

 نیکردم، مادرم اول آروم به جلو حرکت یبار با قدم ها  نیا

 بود نگاهش به من  افتاد .  ینفر

 حرف بغلم کرد، دستم  رو دور یجلو اومد و ب خسته

 هیوارتکیشدم ... به د رهیاش حلقه کردم و به  ماهان  خ شونه

 نداشت!   وارید   یبا گچ  رو یداده بود، رنگش فرق

 لب زدم:   یحِس بد با

 شد؟   یچ -

 بغلم خارج شد و بازوم  رو نوازش  کرد ،آروم گفت:   از

 بردنش!   شیاتاق عمِل... دو ساعت پ یتو -

به موهام  یاز نهادم بلند شد، عقب عقب رفتم و دوباره چنگ آه

 !  نمشیبودم... نتونسته بودم بب دهیرس ریزدم، د

 بگم که ... هستم!   بهش



 نترس!    که

ازش   یشدم، حالم دسته کم کیرفتم و به  ماهان  نزد جلو

 نداشت اما  گفتم :  

   ؟یخوب -

 لب زد:   کوتاه

 نه .  -

 یرو در خودم نم  یزیچ نیاش بدم... همچ ینبودم دلدار بلد

 !  دمید

 یتو یو خسته ام به دوسِت ماه صنم افتاد، کاغذ یته نگاهِ 

 یخواند اشک م یدست هاش بود و هم زمان که  اون  رو م

 .  ختیر

فرد حاضر در جمع که  احساسش  رو دروِن خودش  تنها

 کر د اون بود!   یم هیکرد و داشت گر یخفه نم

سست شده  یانگشت ها  نیهاش  رو بست و کاغذ از ب چشم

 پاهام افتاد .  کینزد ییجا نییاش سر خورد و پا

کاغذ   یرو  ینوشته  دنیشدم و کاغذ  رو برداشتم، با د خم

 نفسم رفت ... 

  

گونه  نیا دیپاک سبحان که  از خاک آفر یام خدا" به ن

 نامه!   تیانسان... وص

  



من   ینوشته ها نیکه  در حال خواندِن آخر یزیبه عز سالم

مباشد  یگفته ها نیمتن آخر  نیدانم قرار است ا یاست... نم

آمدم   رونیب یجراح غیت ریبخواهد و سالم از ز میاگر خدا ای

 زدن داشته باشم . حرف   یبرا  یباز هم شانس

خود دعا   یخواهم نگهداِر من  باشد،  برا یپروردگارم م از

راطاقت  ریلحظاِت سخت و نفس گ  نیتا بتوانم ا  کنمیم

بردنم عجله  یبرا  لیاما اگر قسمت نشد... اگر عزرائ اورمیب

 از مرگ ندارم!  یداشت، ترس

 کرده بود که  بتوانم یآن قدر در حقم نامرد یزندگ

جان و نفسم،برادِر   یام  برا یترکش کنم، تنها ناراحت راحت

 ماهان  است، برادر م ... همدِم من !    زمیعز

 یم ی! بدان هر چه دارم از توست و هر چه که  باققهرمانم

 گذارم از آن توست!  

 یخواهم گذاشت عشق و محبت ب ادگاریکه  به  یزیچ تنها

 رادرم!  به تو خواهم کرد ب میست که  تقد یتینها

مهماِن چشمانت شود،  یخواهد بعد از من  اشک یدلم نم چیه

 یمن زندگ یاگر زنده نماندم به جا  کنمیاز تو خواهش م

 یگونه باشد لحظه  ا  نیاگر سالم برگشتم که  ان شاهللا ا ،یکن

 از وجودت جدا نخواهم شد!  

 ناراحت کرده ام مرا حالل کن!   ای تیخبر تو را اذ یب اگر



  نیبا فکر به ا یخواهم، حت یم تیهم حالل زیتوراِن عز از

 یدوست نداشتم شرمم م ییاو را قبل از آشنا یکه  روز

است  یزن نیو صبور تر نیمهربان تر ن،یشود، او عاقل تر

 ام!   دهیکه  در عمرم د

در قلب تو زنده خواهم ماندپس  شهیماهانم بدان من  هم 

 مراقب خودت  باش!  

و هر  لحظه کناِر  شهیرا فراموش نکن چون خداوند هم خدا

 و با نیتر زیجانم تو هم بدان عز لدایتوست، 

تواند داشته باشد،  یانسان م کیکه   یهست یدوست معرفت

انگشت شمار هستندخدا را شاکرم که   ایمثل تو در دن یدوستان

با تو راداشتم، اگر ناخواسته تو  یام شانِس دوست یدر زندگ

 رنجاندم مرا ببخش!  را 

ومن   یکنارم بود ی گریاز هر زمان د شتریروز ها ب  نیا

 !   کنمیبه خاطر وجودت خدا را شکر م

هم طلب بخشش  یگریخوا هم از شخص د یم و

 کنم،کوروش خان ""... 

  

 دنیدست هام شروع به لرز دمینوشته ها که  رس یجا نیا به

هام  رو  قهیکه  نبض شق دیکش یم یریکردند، سرم چنان ت

 کردم!   یاحساس م



کمرم نشسته بود، مات ومبهوت  ی غهیت   یرو  یسرد عرق

پلک   یشده بودم و توان نداشتم که حت رهیبه اسم خودم خ

 هم بذارم!     یرو

  

 شونه ام نشست .    یرو  یدست

 پسرم؟ حالت خوبه؟!   -

 زور سرم  رو باال گرفتم و خفه لب زدم:   به

 آ..آره!   -

 وقِت که  خوب نبودم!   یلی... خنبودم

به من   یاشک یبه دوسِت ماه صنم افتاد، با چشم ها نگاهم

 شده بود .  رهیخ

کردم خودم  رو کنترل کنم،  یسع دمیکه کش یقینفس عم با

 صورتم نشست  .    یرو  یخشم و ناراحت   یاز  رو یاخم

. رنگش  ادیمنقبض شده بهش اشاره کردم که  دنبالم ب یفک با

تازه  یهوا یتوجه به نگاِه نگراِن مادرم به قصِدکم ی! بدیپر

 حرکت کردم .   رونیبه سمت ب

 یاطرافم انگار کلماِت اون نوشته هاجلو یآدم ها یجا به

 رفتند ،  یچشم هام رژه م

شد وعذاب  یتازه عمق فاجعه داشت برام پر رنگ م انگار

 آور!  

 لب زمزمه کردم:   ریز ناباور



تو؟ با خودت  چه  یکار کرد یماه صنم!... چ یوا -

زدم   شیهمه خودم  رو به آب و آت  نیدختر؟ ا یکرد یفکر

  یکه  تو دسِت آخر  برا ارمیسرت ب یدکترا  رو باال نیبهتر

   ؟یسینامه بنو تیمن  وص

م از شدت خشم و بهت  دستم مچاله کردم، بدن یرو تو  کاغذ

 گر گرفته بود!   یزدگ

 آقا... آقا کوروش!   -

تندادم، از  یاهم یول ادیدونستم اون دختر داره دنبالم م یم

... ستادمیشدم و ا مارستانیب یدر خارج شدم و وارد محوطه 

 دمیتندش  رو پشت سرما حساس کردم و فهم یقدم ها یصدا

 !  ستادیکه  پشت سرم ا

صورت و  یتو یدونم چ یو نگاهش کردم، نم دمیچرخ آروم

 به عقب برداشت .  یقدم دهیکه  شوکه  و ترس دیچشم هام د

 رو باال آوردم و با چشم به اون کاغذ اشاره کردم:    دستم

 بهت  داد؟    یکِ  -

 انداخت، آروم گفت:   نییو سرش  رو پا دیگز لب

 اِم... امر وز صبح بهم داد!   -

 :  دمیزدم و غر یپوزخند

داشت که  رفته  ینه؟ چه فاز گهید هیچ  نیا یدون یم -

 ینامه نوشته؟ زده بود به سرش؟  اخم کرد، با تلخ تیوص

 گفت:  



 !  دیحرف نزن یطور  نیراجع به ماه صنم ا -

دردگرفته  یام از خود دار نهیس یباال رفت... قفسه  صدام

 بود!  

جرات دادکه   به خودش یبگم، به چه حق دیزنم ... با یم -

   سه؟یچرت و پرت ها  رو بنو  نیا

 یزیچ کیرفتم به اتاقش داشت  یاومد که  اون روز وقت ادمی

 نوشت... آخ صنم!   یم

 !  دم؟ینفهم چطور

 گفت:   یعصب یبود ول دهیصدام ترس یکه  از بلند  نیا با

کدوم بخِشش چرت و پرت بود؟ صحبت هاش  -

 درمورِدشما؟  

اومد که  اسِم من   رو ه مداخل  ادمیحرف تازه   نیا دنیشن با

اون کاغذ نوشته بود... حرف هاش درمورد من ؟  ضربان 

 قلبم باال رفت!  

همه   نیخواست که  اون قسمت  رو بخونم اما... ا یم دلم

 از حد توانم بود!   شتریشوک ب

تاسف تکون داد،    یاز  رو یسر دیرو که  د  سکوتم

 از سرزنش بود گذاشت و رفت!   که  مملو یبانگاه

ها نشستم، آخه  مکتیاز ن یکی   یعقب رفتم و  رو عقب

 بود؟   یچه گهینامه د تیوص  نیهمه دردسر ا  نیا یتو

 گذشت ماه صنم؟!   یسرت م یتو یچ



 دستم انداختم، کامال مچاله شده یبه کاغِذ تو ینگاه

وحاِل  ظیو کاغذ  رو باز کردم، با اخم غل دمیکش ی... پوفبود

 نامه  رو خواندم .  تیوص یادامه  یدگرگون

  

دانم چطو ر و  یاعتراف کنم که  نم دی" کوروش خان... با

 یدانم که  از من دلخوش یبخواهم، م تیچگونه از شما حالل

شمار است، شما من   یبه من  ب تانیها یاما خوب دیندار یا

 دهید بیخودتان هم آس یحت دیرا از آن اتفاق شوم نجات داد

شما  ونیعمر شرمنده  و مد انیباره تا پا  نیو من  در ا دیا

 خواهم بود . 

 دیستیمانند گذشته از برادرم متنفر ن گرید نمیب یکه  م  نیا از

قبال حواسم  دیاز شما ممنونم،بدان دیرا دار شیهوا شیو کم و ب

 از  گریهم جمع بود که  د

ندارد  یدانم به من  ربط یم د،یخور یها نم یآن زهرمار  

خوشحال کننده  میموضوع  برا  نیدانستن ا یول

 !  دیسمت آن ها نر گرید دوارمیاست،ام

به نظرمن   دیطور خبر دارم که  با خدا قهر کرده ا نیهم و

 یبنده ا چیچون ه دهیرس انیقهر به پا  نیزمان ا

 به میگو ی... باز هم مردیبگ دهیتواند خالق خود را ناد ینم

من   دیکه دار یا یبرخال ف ظاهر سنگ یندارد ول یمن  ربط

کردن را  یام که  سخاوت خوب دهیرا در شما د یقلب رئوف



 یم یاز روز ها دچارسردرد و کالفگ یلیدانم خ یدارد... م

گل گاو  وشاز دمن شیبه جا دیهم نر گاریلطفا سمت س د،یشو

 که  دیزبان استفاده کن

 نیکه چند دیآور یم ادیتان آرامش بخش است حتما به  یبرا 

 تان از آن دمنوش درست کرده بودم .  یبار  برا

کامل کردِن  میاز آرزو ها یکی میخواهم بگو یدر آخر م و

تان بود که  آن هم قسمت نشد،  امرزِ یپدِر خداب یها ینقاش

اتاق خاک  یگرانبها گوشه  یها یادگاریآن  دیلطفا نگذار

 د!  بخورن

 !  دیطور خودتان باش نیتوران و  ماهان  و... هم مراقب

 حق "  ای

  

 نیکردم، ا یم ژنیلحظه  احساس کمبود اکس   نیا چقدر

 کرد!   یم ریمن و با کار هاش غافلگ شهیدختر هم

بهم زد که  تا مدت ها در شوک  یا یکار یبار ضربه   نیا

 مونم!   یم یباق

به  دادمینوشته ها برام سخت بود... من  اجازه نم  نیا هضم

 ها بره!   یراحت  نیا

   

 و  رو کردم و خواندم... ریاون کاغذ  رو ز گهیباِر د چند

 !  ختمیبه هم ر شتریو ب شتریب



 یدونستم چ یقدر احساس خلع نکرده بودم! نم  نیبه حال ا تا

رسه،  یدستم به ماه صنم نم گهیکردم د یکار کنم... حس م

ازش   تینها یب تنامهیوص  نیطرف به خاطر نوشتن ا کیاز 

کردم که   یم یکه  اگر جلوم بود کار یبودم در حد یعصب

 گهید ها به سرش نزنه، از طرفِ  زیچ  نیفکِر نوشتن ا یحت

 فوق العاده نگرانش بودم . 

دادم که  اون عمل  یدرصد هم احتمال م کیاگر  یحت

 نباشه... هوف!   زیآم تیموفق

 متوسل بشم!  یدونم به چه راه یواقعا نم گهیدونم... د ینم

کتم گذاشتم واز   بیج یطاقت کاغِذ مچاله شده  رو تو یب

 بلند شدم .  مکتین   یرو

تونستم چشم هام  رو باز نگه دارم  ینم یزور سر درد حت از

 . 

 مادرم و  ماهان  ...  شیهمون حال خراب برگشتم پ با

 ینگاه میانتظار نشسته بود،ن یصندل   یاهان  خسته  روم 

شدم، با  کیاتاق عمل انداختم و به  ماهان نزد یبه دِر بسته 

فوق العاده  یزدم وبا صدا یکف دست به شونه اش ضربه ا

 گفتم :    یدورگه ا

 !  ؟یپاش یخوا یمرِد گنده نم یهِ  -

 بسته اش  رو باز کنه زمزمه کرد:   یکه  چشم ها  نیا بدون

 نه!   -



 زدم و  گفتم :   یتلخ پوزخندِ 

گرده، بلند شو برو  یماه صنم برنم یطور نیپاشو... ا -

به دست و صورتت بزن، من  یآب هیبخور،  یزیچ هی

 ندارم .  یجنازه کش یحوصله 

 گله مند اسمم  رو صدا زد:   مادرم

 ااِ کوروش؟   -

دونست من  داغون تر از  یدم، چه مش رهیبهش خ خسته

 زنم؟   یماهان مو دم نم

 یخودم م یرو تو  یتمام درد، عذاب و بدبخت شهیهم مثل

 .  ختمیر

 !  دهیبودم از درون... خورد وپوس نیمحکم و فوالد  رونیب از

 گم؟ نگاهش کن!   یمگه دروغ م -

 صداش زدم:   یشد، جد رهیبه  ماهان  خ ناراحت

خودتم  دیاگر خواهرت برات مهمه با ؟یدیماهان  شن  -

 .  یسِر پا نگه دار

 نشستم و آروم تر  گفتم :   کنارش

 احمق!    کنمیشک م ِشتیمواقع به جواب آزما یبعض -

 و از ته دل گفت:   دیکش یآه

 واقعا جوابش بر عکس بود!   یکاشک -

 یواقع ین گفتم ، به معنا یزیاخم نگاهش کردم و چ با

 و داغون بود!   ختهیکلمه... فرو ر



 

دونم چند ساعت بودکه   یشد، نم یم یسپر یبه کند قیدقا

از ماه صنم به دستم  یاز عمل گذشته بود و هنوز خبر

 بود!   دهینرس

بهم  یو نگران یطاقت یحد احساس ب  نینداشتم تا ا ادی به

 بودم... انیدست داده باشه، من  کوروش پارس

 ارزش نداشتند یجز مادرم برام اندک اطرافم یها آدم

رو در من به   رییتغ  نیدختر چطور تونست  ا  نیآخه ا اما،

   اره؟یوجود ب

 بشه... قرار نبود!   یطور نینبود ا قرار

 لب  گفتم :   ریرو باال گرفتم و ز  سرم

 یکی  نیذارم ا ی... نمیباهام شروع کرد یا یبد باز -

 !  یریرو ازم بگ

 سالم!   -

  

ً یبدنم سر یها چهیاون صدا ماه دنیشن با منقبض شدند، با  عا

 رهیبهش خ زیشتاب سرم  رو به سمت صدا چرخاندم و ت

بهت  زده   لدایکنه؟!   یم یجا چه غلط نیبشر ا  نیشدم... ا

 گفت:  

 اُس...استاد؟!   -



  نیشد، قبل از ا رهیبه جلو گذاشت و به در اتاق عمل خ یقدم

جهش  کیفرصت کنه عکس العمل نشون بده، با یکه  کس

 بلند شدم و مقابلش قرار گرفتم . 

 رهیبهم خ ی... با خونسردنهیکه  نتونه اون در و بب یطور به

 :  دمیلب غر ریشد که  ز

 لب گفت:   ریز  ؟یکه  اومد یخوا یم یچ -

 نداره!   یبه شما ربط -

شدم، مادرم بازوم   لیتر سمتش متما شیزدم و ب یپوزخند

 رو گرفت و نگران گفت:  

   ست؟یجا جاش ن نیکوروش لطفا! ا ییوا -

 متعجب گفت:   یحال ول یشد و ب کیماهان  بهمون نزد 

 رستگار شما؟   یآقا -

 رو ازم گرفت   نگاهش

 جواب  ماهان   رو داد:   ییخوش  رو با

 سالم عرض شد! او مدم که  ماه ...  -

بتونه جمله اش  رو کامل کنه با کف دست   که  نیاز ا قبل

خورده نگاهم کرد،مادرم   کهیکه   دمیمحکم به شانه اش کوب

 گهیو تواِن انجام دادِن عکس العمل د دنیکش یبلند نیه لدایو 

 رو نداشتند .   یا

 گفتم :    یو عصب یجد



دهنت  رو آب  یاریکه  اسمش  رو ب  نیقبل از ا -

 بکش...

تا  دنش،ید یایب یبا تو نداره که  بخوا یمصن چیصنم ه ماه

 هست؟!   یافتاده ماه صنم ادتیهان؟ تازه  یاالن کجا بود

 کرد و پرخاشگر گفت:   اخم

فقط به  نیداشته باشه، ا یبا شما هم صنم یفکر نکنم ماه -

 من و اون ربط داره جناب!  

اش  رو چنگ زدم وباال  قهی... گفت و من  چنان یماه گفت

که   ماهان  با اون حالش جلو اومد و هول کرده  دمشیکش

 گفت:  

 !  یخدا ولش کن َمرد حساب ایکوروش ولش کن!  -

 هیگر یتا بتونه اون  رو آروم کنه صدا ستادیا لدایکنار  مادرم

 کرد .  یام م یعصب شتریهاشون ب

صورتش  یماهان  و  اشکان  تو  یتوجه به تقال ها یب

 :  دمیغر

پس  ستمیمن  اعصاب ندا رم خب؟ آدمم نمن و،   نیبب -

 کهیدندونم ت یمراقب حرف هات باش که  گرگ نشم و ال

تو شروع نشده تموم   یات نکنم، ماه صنم  برا  کهیت

 دنشید  یشد،حاال منم  "من " آوردن اسمش که  سهِل  برا

 .  یاز من  رد بش دیهم با



اش   قهیه کنه، دست هام  رو ک دیترد ایکه  بترسه   نیا بدونِ 

 گفت:   یرو چنگ زدن بودم ر و گرفت و عصب

داره، تا  یکه  ماه صنم گفته باشه صاحاب ادینم ادمی -

 نهیخواد من و بب یاززبون خودش نشنوم که  بگه برو و نم

 رم .  یمن  نم

مرد حکم مرگش  رو امضا کرده   نیکه  ا یی!... واییوا

 بود!  

کار خودش رو کرد،  یو کالفگ یاون همه خودخور باالخره

 صورتش بکوبم که  یُمشتم  رو آماده کردم تا تو

نتونستم به  د،یماهان  محکم بازوم  رو گرفت و به عقب کش 

 نهیازم ک یاون نامرد انگار بدجور یخواسته ام برسم ول

 گرفته بود . 

که بتونم   نیرفت و از فرصت استفاده کرد... قبل از ا عقب

 .  دیبه صورتم کوب یببرم مشت محکم ورشیدوباره سمتش 

 غیج لدایخشکم زد، مادرم و  یکج شد و  لحظه  ا سرم

 شلوغ شد .  یدور مون به آن دن،یکش

مورد  نیا یرو باال گرفتم و با نفرت نگاهش کردم، تو  سرم

.... اومدم سمتش جهش بزنم که دو نفر نگهم میمشترک بود

 شد:   سر و صداهاگم یتو ادمیفر یداشتند، صدا

جا دور شو و  نیاز ا یتون یکه  م ییفرار کن! تا جا -

خودت    یاسم ماه صنم  رو هم از ذهنت پاک کن وگرنه  برا



باره  بهت  نیآخر  نیقبر بخر... از ماه صنم دور بمون ا هی

 دم!   یهشدار م

 به غرورش بر خورد که  با حرص داد زد:   انگار

 گمشو بابا!   -

و به عقب هولش داد، باالخره اون هم  دیماهان  جلو پر 

 شده بود که  گفت:   یعصب

 شتریاز جوِن خواهرم؟ برو تاب یخوا یم یچ گهیبرو د -

 ...  یشر نکرد  نیاز ا

 یگفت،مرد یم یزیچ کی یشد هر کس یچ دمینفهم گهید

 جلو اومد و همه  رو کنار زد و گفت:   یعصب

حراستو  د؟یرفتاشتباه گ دونیرو با چاله م  مارستانیب -

جا  نیخودتون ازا میتون نکرد  رونیتا ب ونیخبر کردم آقا

 .  دیبر

زدم و با زو هام  رو از دست اون دو نفر  یپوزخند

 آزادکردم . 

 بلند به سمت در یبا قدم ها یو عصب سرسختانه

بدتر از  تینها یحرکت کردم، حاال داغ تر بودم... ب یخروج

 !  شیساعت ها پ

به  شخندیو بان دمیلبم کش یَشستم  رو به زخم گوشه  انگشت

 شد م ...  رهیانگشتم خ   یخوِن  رو



  رونیکتم ب بیرو از ج  گاریپاکت س یتر و خنث تیاهم یب

لب هام گذاشتم، فندک طالکوبم  رو از  ینخ ال کیآوردم و 

 رو آتش زدم .    گارمیشلوارم در آوردم و س بیج

بود که با دو  نیگرفتم اون قدر سنگ گاریکه  از س یقیعم کام

 سه تا پُک همه اش خاکستر شد ... 

 !  یروان یهِ  -

انداختم و  ستادیبه  ماهان  که  برافروخته کنارم ا ینگاه مین

 لب  گفتم :   ریز

توجه به حرفم  یب  ؟یو تنهام بذار یبه نفع خودته بر -

 گفت:   یشاک

 یدود م گاریجا س نیا یاومد یکاِر خودت و کرد -

بود که  با  یچه رفتار  نیا ؟یشد یگاریشده س ی؟چیکن

   ؟یاشکان  داشت

 زدم و گفتم:   یپُک محکم دمیجد گاریس به

کم کم  یتو  رو انجام دادم... دار ی فهیبه هر حال وظ -

 !  یش یم رتیغ یب

 اعتراض گفت:   با

حاِل مادرت  جیزده به سرت؟ ه ؟یگ یم یدار یچ -

 یعنید،یختیرو به هم ر  مارستانید؟ کل بش یچطور یدیرود

چون َدک و  رت؟یغ یچون کاِر غلط تو  رو نکردم شدم ب

   رتم؟یغ یب اوردمین نییپوِز خواستگاِر خواهرم  رو پا



 دیکل یندون ها یشده کامل سمتش برگشتم و از ال یعاص

 شده ام  گفتم :  

بذار  ،یر یاعصابم راه م   یرو  یماهان  تو هم دار  -

همه مون   یِ آرامش داشته باشم که  اگه نا آروم بشم زندگ کمی

 نی... کدوم خواستگار؟ اون مردک تا هم کنمیم یرو طوفان

 بشه .  کیبود؟ حق نداره به ماه صنم نزد یکدوم گور روزید

دست  کیکرد... نگاه ازش  گرفتم و با  یخورده اخم  کهی

 !  دیترک یام  رو ماساژ دادم، مغزم داشت م قهیشق

   ؟یزن یاون خواهر منه تو چرا جوش م -

اشکان  صاف توچشم   ؟یافتاده خواهر دار ادتیتازه  -

خبر نداشتم ماه صنم صاحاب داشته  گهیمن  نگاه کرده م یها

َکس و  یب یعال یکرده خواهرجنا یفکر م یعنی ؟یچ یعنی

  ادیتونه هر وقت بخواد بره و ب یم یعنیکار بوده، 

 :  دیو غر ختیهم ر به

 غلط کرده مردک!   -

 زدم و با تمسخر  گفتم :   یپوزخند

 ! یوفتیتازه راه م یپس دار -

 همون حال گفت:   با

اما... اما ماه صنم خواهر منه، توهم  یگیآره راست م -

فهمم،  یاصال رفتار هات رونم ،یکن یدخالت م یدار یادیز



 یندازه به ا یخوام حت ینم گهیهست د دهیخواهرم زجر کش

 رفتار  رو بذار کنار!   نیناراحت باشه پس لطفا ا هیچند ثان

رنگ  نیشدم، ا رهیرنگش خ یعسل یسکوت به چشم ها در

 بود!   یخواستن بیمشترک... عج یچشم ها

 زدم ... هر چند هشدار دهنده!   لبخند

 و آرام  گفتم :   خونسرد

خوام  یمادرم و اون دختر بخر نم  یبرا  یزیچ هیبرو  -

 ضعف کنن!  

تاسف تکان    یاز  رو یلحظه  بهم نگاه کرد و بعد سر  چند

 داد و رفت! ... 

 یها گاریکه  از س یمن  ماندم و سکوِت تلخ و َدم رفت،

 !  رمیگرفتم تا آرامشم  رو پس بگ یدستم م یتو

بود، پاکت  بیبا من  غر یزیچ نیهمچ شهیمثل هم اما،

 وجودم کاسته نشد .  یاز غوغا یذره ا یشد ول یخال گارمیس

 ونیلیذهنم گذشتند وم یبار اون اتفاقات از پس پرده  هزاران

 ها بار  اشکان   رو کشتم و زنده کردم . 

بخواد  یمرد یوقت اد،یماه صنم وسط ب یپا یبودم وقت دهیفهم

 ندارم!   یبشه... رحم کیبهش نزد

احساس  نینبود اما، جنس ا بیحجم از شرارت برام عج  نیا

 تر و ناشناخته تر بود!   یکرد... قو یفرق م

  



 کوروش!   -

و به مادرم نگاه کردم نگران به سمتم اومد،نگاهش   دمیچرخ

 رو به صورتم دوخت و دلوا پس گفت:  

 !  ؟یمن ! خوب یخدا -

 لبخند لب زدم:   با

 نگرانت کردم؟   -

 رو گرفت و گله مند گفت:    بازوم

که سحر   یزمان یکوروش... حت یدادنگران؟ سکته ام  -

  نیدایبهت  نا رو زد و مدارکت  رو از گاوصندوق دزد

 .  ینشده بود یطور

 

 نگفتم ، ادامه داد:   یزیبه خودم زدم و چ یخند شین

چون تو   ادیبه شدت بدت م مارستانیب طیدونم از مح یم -

اندازه اما... اماتعجب  یبا پدرت م دارتید نیآخر ادِ یرو 

من   ،پسرمییجا نیچطور بعد از اون دعوا هنوز هم ا  کنمیم

 .   نمیحاِل تو  رو  بب  نیطاقت ندارم ا

 من  خوبم!   -

 کنار لبم  رو با انگشت لمس کرد و ناراحت گفت:   زخم

... کوروش ینکن از من  پنهان کن یپسرم! سع یستین -

گذره  یسرت م یتو یدونم چ یمن  تو  رو از بََرم، م



... فقط خوب فکر کن یزیگم که  به هم نر ینم یچیاماه

 !  یخودت   رو درک کن یتاخودتم بتون

 تکون دادم و  گفتم :   یسر کالفه

 مادر شما ...  -

 گفت:   یوسط حرفم و جد دیپر

که  خودت  روبه  یستین یتو مرد ،یخواد انکار کن ینم -

 یسر کیاما امروز شاهد  یبزن شیبه آب و آت یخاطر کس

 برام روشن شد... زهایچ یلیتفاقات بودم و خا

 !  یکن خوب راجع بهش فکر کن یسع

 هاش نه برام قابل درک بود نه قابل هضم!   حرف

کنارم ماند و  گهید یرو نداشتم، کم  یفکر چیه شیگنجا گهید

 قرار بود بشه؟   یبعدش رفت... آخرش چ

  

بلغ تحمل کنم و بعد از بحث با حراست و دادن م نتونستم

 بشم .  مارستانیتونستم وارد ب یادیز بایتقر

سمت اتاق عمل پا تند کردم، هنوز هم  ماهان  ومادرم و  به

 بودند .  ستادهیپشت در اتاق عمل ا لدای

 یم یسپر یها به کند قهیگذشته بود، دق یکنم پنج ساعت فکر

راهرو رژه  یطاقتم سر اومده بود... هم زمان که تو گهیشد د

آشفته ام زدم که  نگاهم به  ماهان   یبه موها یرفتم چنگ یم

 افتاد . 



 یکردم وجد یشده بود، اخم رهیبهم خ یو شاک مشکوک

 تکان دادم و  گفتم :   یسر

 !  ه؟یچ -

به توران انداخت، بلند شد و به سمتم اومد ،زمزمه  ینگاه مین

 :  دیشده غر یوار و عاص

  

 منه!   خواهر

 گفتم :    یختم و بعد از مکث کوتاهباال اندا ییابرو

 گفت:   عیخب؟  سر -

خواد سرش  یخواهر منه تو نم یعنی  نیخب که  خب! ا -

 یپوزخند  ه؟یهمه جنجال واسه چ  نی... آخه ایجوش بزن

 زدم و با آرامش  گفتم :  

خشمم   ییجورا هیاون مردک رفت منم  دنبال بهانه ام تا  -

اعصاِب نداشته ام راه نرو"    یکنم پس  رو یرو تالف

 داداِش" ماه صنم . 

بزنه که  دِر اتاق عمل باز شد،  یشد و خواست حرف یعصب

کردم و با  یوجود همه  رو فراموشم هیصدم ثان کی یتو

 رسوندم و گفتم :   گوئلیجهش خودم  رو به م کی

 ماه صنم کجاست؟ خوبه؟   ماهان  هول زده گفت :   -

 . دکتر خواهرم .. -



داد ولبخند  نییماسکش  رو پا م،یدورش جمع شده بود همه

 لب هاش شکل گرفت .    یرو  یروزمندیپ یخسته ول

هست،اللونا از  یاوک زیتمام شد و همه چ یعال یلیعمل خ-

 پسش بر اومد!  

رو بغل کرد و ماهان  هم   گهیهم د یبا خوشحال لدایو  مادرم

 شد .   گوئلیمشغول تشکر از م

 شدم .  یآروم نم دمید یمن  تا ماه صنم  رو سالم نم اما

 تکان داد و گفت:   یسر  ِمش؟ینیبب شهیم -

نُرمه*  از  یچرا، بخش اِم... ا یفعال که  نه اما به زود -

که ...  میمنتظر  بمون دیدرمان  رو پشت سر گذاشت فعال با

 که  به درمان پاسخ مثبت بده . 

ازکنارمون رد  گوئلیتکان دادم، م یو سر دمیکش یراحت نفس

 گفت:   جیشد و رفت که   ماهان  گ

 ماه صنم حالش خوبه؟  آروم  گفتم    ؟یبخش چ -

و بزرِگ،  میمنظور ش عظ  ..."enormeگفت "  -

 از درمان  رو پشت سر گذاشت .  یمیبخش عظ

تکان داد و آروم  دنیفهم   یاز  رو یماهان  سر 

 و زمز مه کرد:   دیبه صورتش کش یگرفت؛دست

 شکرت!  ایخدا

 یخودش  رو نشان دادول یخوشحال یقیطر کیبه  یکس هر

 آروم نشده بودم .  دیمن ... هنوز هم اون طور که  با



 !  دمشید یم دیبا

 .  دمید یخودم م یسالم بودنش  رو با چشم ها دیبا

  

  *** 

  

 .  میبر دیوقِت با رید گهیکوروش پسرم د -

 و آرام  گفتم :   یجد

 گر دم .  یرسونمت، برم یم -

 تعجب نگاهم کرد و گفت:   با

 !  ؟یجا بمون نیا یخوا ی... میعنی -

 تکان دادم که  گفت:   ینگاهش کردم و سر کوتاه

شه، بد تر  یعوض نم یزیجا موندنت چ نیکوروش با ا -

 .  ادیم شیپ یشه باز دلخور یم تیماهان  اذ

 م :  کردم و  گفت یاخم

بشه... تازه من  برم که  باز اون مر  تینداره اذ یلیدل -

 جا؟!   نیا ادیفرصت کنه و ب  کهید

 خورده زمزمه کرد:    کهی

 کوروش تو چته؟   -

  

 لب زدم:   یعصب



و کالفه ام،از  یدونم چه مرگم شده... عصب یخودمم نم -

 مادر!   ستمیمن  ن  نیا اد،یکه  دارم بدم م یحال

 سکوت کرد و بعد آروم گفت:   یکم

 ی! فقط سال ها از خودت  دور بودییخوِد تو  نیا قایدق -

 پسرم!  

 اخم نگاهش کردم و  گفتم :   با

که  هر روز  ینیبودم... هم شهیام که  هم ینیمن  هم -

 !  ختمیمدِت به هم ر کیمنتها  دن،یو همه د دیدید

و  امعنایدن کی اش  رو متوجه نشدم، با یزد که  معن یلبخند

 !  رمیمفهوم نگاهم کرد که  مجبور شدم نگاهم روازش  بگ

  

 و گفت:   دی خند

رم  یماهان  م  نِ یخب! تو بمون من  خودم با ماش یلیخ -

 ها!  یندازیاما گفته باشم کوروش دعوا راه ن

که  نوجوان بودم و هروقت  یپرت شدم به دوره ا اریاخت یب

زد،  یحرف  رو بهم م  نیبرم ا رستانیخواستم دب یم

 ناخودآگاه مثل همون موقع ها با اعتراض صداش زدم:  

 مامان!   -

 م،یشد رهیبه هم خ هیدومون خشک مون زد و چند ثان هر

 لب گفت:   ریچشم هاش جمع شد و ز یاشک تو

 مامان گفتنت تنگ شده بود!    یدلم  برا -



ام  نهیبغلم گرفتم و به س ینگاهش کردم، سرش  رو تو قیعم

که  بهش داشتم  رو  یعشق و احترام زانیفشار دادم تا م

 احساس کنه . 

بعد از بغلم خارج شد و رفت، سرم  رو باال گرفتم که   یکم

 ...ستادینگاهم به  ماهان  افتاد جلو اومد و کنارم ا

 زد و گفت:   هیتک وارینگفتم  که  به د یزیچ

 به ماه صنِم.   قتیم گفتن حقاالن تنها مشکل گهید -

 نگو .   یزیبهش چ -

 گفت:   متعجب

 بفهمه .  دیبا یچرا؟ خودت  گفت -

 گفتم :    تیاخم و جد با

 .  میزن یبعدا راجع بهش حرف م -

بزنه ازش  فاصله گرفتم  یکه  فرصت کنه حرف  نیاز ا قبل

 حرکت کردم . ****   گوئلیو به سمت اتاق م

  

 ""ماه صنم "" 

  

  

که  با درد همراه بود اما،تحمل  ییها گذشت، روز ها روز

 داشت!   یبیعج یِ نیریام ش گهید یدرد برخالِف درد ها  نیا



از گذشته شده بود  شتریخوب شدن هزار برابر ب  یبرا  دمیام

 دکتر راد و خانواده ام بودم .  ونِ یها  رو مد  نیا

 کیاش  جهیو نت ینوع جراح  نیگفته بود ا یانیک دکتر

 معجزه بود!  

دکتر راد استقبال  یعمل و راهکار ها ی وهیاز ش تینها یب

 !  دمید یشده بود... انگار خواب م

 و ناب!   نیریش یایرو  کیکابوس... بلکه   کی نه

تو دلم نبود که  پانسمان صورتم  رو باز کنند! قبل  دل

 یبه ادامه  یدیام یبودم که  حت دیاون قدر نا ام یازجراح

لطف خدا شامل حالم  شهینداشتم اما باز هم مثل هم یزندگ

 شده بود! 

مرخص  مارستانیبودم که  از ب یمنتظر  اون  لحظه  ا فقط

 رو شروع کنم!    یدوباره ا یِ بشم و زندگ

خونه    یدلم  برا یکردم که  روز یوقت فکرش  رو نم چیه

 توران و کوروش تنگ بشه!   ی

که  به اصطالح ماله من   یون اتاقا  یدلم  برا ی... حتیحت

 بود هم تنگ شده!  

 یشمار هیبود ثان دهیچیکه  دورم پ یا لهیاز پ ییرها  یبرا 

پروانه شده بودم... آره االن حا ل و  کیکردم! انگار که   یم

 پروانه شده!   کیبه  هیشب قایروِز من  دق

 متولد شدِن دوباره!   حس



 !  یسرزندگ حس

 زیچ نی!.. . قطعا همیخوشبخت یاز به سوو پرو یتازگ حِس 

مرگ رودور  ی لهیداد تا پ یم دیها بود که  به پروانه ام

 قدم برداره!   یتازه ا یو به سمت زندگ چهیخودش بپ

رسه،فقط  یسختم داره به اتمام م یدونستم روز ها یم گهید

 کامل!   ییتحمل کردن و بعد... رها گهید کمی

 یغرق شده بودم که متوجه  الیفکر خ یایدن یقدر تو اون

 یباز شدن در نشدم، خدا  رو شکر پانسمان صورتم جلو

شد  یم ی، حت نمیتونستم بب یچشم هام  رو نگرفته بود م

دادم باحرف زدن عضالت فک و  یم حیترج یحرف بزنم ول

 کردم .  یرو حس م  یفیصورتم تکون نخوره چون درد خف

زدم و  یاحترام پلک محکم افتاد با یانیکه  به دکتر ک نگاهم

 گفت:   عیبشم که  سر زیخ میتخت ن   یخواستم  رو

 دخترم! بلند نشو .  ستین ازین -

به  یاز حالت انقباض در اومد و فقط نگاهش کردم،دست بدنم

 و گفت :   دیش کش یجوگندم یموها

 زدم که  گفت:   یامروز حالت  بهتره؟  باز هم پلک -

روش درمان دکتر راد واقعا همه مون  هیعال یلیخ -

بره به  شیپ یطور نیهم یروشگفت زده کرده... اگر همه چ

 !  یش یمرخص م یزود

 حرف ضعف رفت!    نیا دنیبا شن دلم



هام  رو محکم بستم... آروم بودم اما دلم با ذوق وشوق  چشم

 شکرت ""  ایزد که  "" خدا ینعره م

   ؟یدار یمالقات یحوصله  -

 چشم هام  رو باز کردم... یون حِس ناب خوشحالهم با

   ؟یمالقات

 نیبود ب ومدهین دنمیاز  ماهان  به د ریبه غ یصبح کس از

 ومدنین مارستانیو توران ب لدایحرف هاش هم گفته بود که  

   دنم؟یاومده بود د یپس ک

منتظر  حرفم نموند و به سمت در رفت،دست هام   یانیک دکتر

 گاه بدنم قرار دادم و نشستم .  هیرو تک

به درانداختم  یرفت، کنجکاو نگاه  رونیو باز کرد و ب در

قامت استوار و محکِم کوروش خشکم زد... چند  دنیکه  با د

 بودمش؟  پنج روز؟ ده روز؟   دهیوقت بود که  ند

و من و چشم انتظار  ومدیکه  ن  نیروز عمل افتادم، ا ادِ ی

 گذاشت!  

 به دل موندم! ...  حسرت

 گفت:   یانیرو به دکتر ک 

 دکتر!   دیبر دیتون یممنونم شما م  -

 داخل اومد و در اتاق  رو آروم بست .  خودش

شد و قدم به قدم جلو اومد، ضرباِن تند قلبم  رهیبهم خ نیسنگ

 داد!   یبهم نم دنیامان نفس کش



؟  بعد بودم دهیرنگش  رو ند یخی یها لهیوقت بود که  ت چند

 دونم!   یاومده بود؟! نم دنمیاز عمل به د

گنگ  یلیرو خ  زینبودم، همه چ اریهوش ادیاول ز یروزها

 و مبهم به خاطر داشتم!  

  یرو  ِش یباالخره اومد بود، ته ر یول ریاومده، د حاال

 داد...! یصورتش مردانه تر و جذاب تر نشونش م

 شده بود!   دنشید یمن  چشم هام چقدر تشنه  یخدا

حالو   نیا یدلخور باشم تو ومدنشیکه  از ن  نیا یجا به

 روز بودم . 

 که  محکم و قاطع گفت:   رمینگاهم  رو ازش  بگ خواستم

 نه!   -

نگاهش کردم که  با اخم و جذبه کنار  رتی! با حدیلرز دلم

 و گفت:   ستادیتختم ا

من نگاه به  دیاتاقم، پس فقط و فقط با  نیا یفقط من  تو -

 !  یکن

کم مانده بود انگشت به دهن بشم  ییهمه زورگو  نیا از

 شده؟!   یجور کیمن  چرا دلم  یخدا ییاما... وا

 خوشم اومده بود!   انگار

... فقط اوِن و اخالِق انیهموِن مرِد، کوروش پارس  نیا

 کنه؟  رمیهر دفعه غافلگ دیچرا با بش،یعج



چشم هام شد  خیم  ؟یکن ینگاه م یطور نیهم هم هیبه بق - 

 و ادامه داد:  

پانسمان... فقط چشم هات مشخص، تو که  به   نیبا ا -

   ؟یش ینم رهیخ یکس

زد و  یبیشده؟  لبخنِد عج یچه مکالمه ا گهید  نیشدم، ا جیگ

 لب گفت:   ریز

شه،  یبه چوب خط هات اضافه م واشی واشیصنم داره  -

.. برودعا کن تا نتونستم تا روز مرخص شدنت صبر کنم.

 اون موقع آروم بشم!  

 !  دمیهم ترس ینگران شدم و کم گه،یم یکه  چ دمینفهم اصال

 در حد پچ زدن  گفتم :   یسخت به

  نیا ماری.. بهیسالم کردِن؟ آدم با  یحرفا.. جا  نیا -

 و غم بود!   یزنه؟  صدام پر از دلخور ی.. حرف میطور

 بخش و خوبش... دیام یداشتم به حرف ها ازین چقدر

 یبهش شک م دیزد با یحرف ها  رو م  نیخوب اگر ا یول

 کردم!  

 باال انداخت و گفت:   ییابرو

  دخدایشه، تازه با یتر شروع م کیاز کوچ شهیسالم هم -

 یخودم  رو گرفتم که بالئ یکه  االن جلو یرو شکر کن

 !  ارمیسرت ن



نگاهم کردو  حیو با تفر دیهام گرد شد که  کوتاه خند چشم

 گفت:  

 !  شهینگاهت  رو غالف کن که  به ضرِرت تموم م -

 کار کردم؟   یمگه... چ -

 یکرد، چقدردلم م رییرفت و نوع نگاهش تغ  نیاز ب لبخندش

حال و   نیا یمون... تو دارید نیخواست بعد از روز ها اول

 خورد!   یرقم م یا گهیجوِر د هیکه  دارم  یروز

 گفت:   یشاک

 هیبه خاطر تو مجبور شدم با  ،یکار نکرد یبگو چ -

که   زشدهیچقدر صبرم لبر  نیزبون نفهم سر و کله بزنم... بب

 کنم .  هیاالن اومدم باهات تسو

 خم شد و از باال نگاهم کرد... خشکم زده بود!   یکم

 !  اد؟یترسم هم، خوشم م یهم م چرا

 زد:   پچ

تو روبا  دینبا دمیه فهمموقع است، تاز نیاالن  بهتر یول -

 ذاشتم!   یجماعت دکتر تنها م  نیا شیچشم ها پ  نیا

 !  دیبر روحم، نفسم هم پر کش عالوه

 :  دمینال یسخت به

 لطفاً!...   -

 !  ؟یچ لطفا

 تونستم بگم؟!   یم یچ



صدام اون  رو به خودش آورد، کمر راست کرد و  یتو عجز

 نگاهم کرد!   یجد

 گفت:   کوتاه

 خوب شو ...ماه صنم!   زود -

 حاال اسمم  رو دوست داشتم!  چقدر

 بعد گفت:   ینگاهش کردم، کم فقط

 آروم  گفتم :    ؟یبگ یزیچ یخوا ینم -

 .  یکن دمیفکر کردم باز ..بازم قراره تهد -

 نگاهش تعجب موج زد و حرفم  رو تکرار کرد:   یتو

 کنم؟   دیتهد -

 و ادامه دادم:   دمیخجالت  نگاهم  رو ازش  دزد با

شما روز عمل  ومدنیکه  من  از.. از ن  نیا یبه جا -

 هی..دونم چ یکه  نم یباشم شما من و به خاطر کار یشاک

 .  دیکن یم دیتهد

 کردم!   یاحساس سبک یکم باالخره

ازش دلخور  دمشیخودم نبود به خاطر اون روز که  ند دستِ 

کرد وتحمل نکردم  یم ینیدلم سنگ   یحرف  رو  نیبودم، ا

 و به زبون آوردمش!  

   ومدم؟یکه  ن یدون یاز کجا م -

شدم،  رهیاومده بود؟  بهش خ یعنی! پس... ختیر یهر دلم

 کاش برق نگاهم رسوام نکنه!  



 حرفش خوشحالم کرد:   یکرد ول ینگاهم م یعاد

 مونده بودم .  کیتراف یتو ر،ید یکم یاومدم ول -

 زد و با سر کج شده نگاهم کرد وگفت:   یبیلبخند عج دوباره

االنت نشونت  تِ یبه خاطر وضع د،یمن  مرد عملم نه تهد -

 .  یام و منتظر م مرخص بش یدم که  چقدر ازت عصبان ینم

 مند  گفتم :   گله

 کار کردم؟   یچ -

کرد و لب  یا یاخِم جد طنتیو ش یبار دور از شوخ  نیا

 زد:  

 !  یفهم یم -

   ه؟یال بود که   منظور ش چسو یجا برام

 زده!   جانیهم نگران و ه یشده بودم و کم کنجکاو

اما انگار اون از  هیخواست بدونم که   منظور ش چ یم دلم

 برد!   یمن  لذت م یسردرگم

جا تمام کنه وبعد  نیرو هم  بیعج یمکالمه   نیداد ا حیترج

رفت،من و در   رونیاز اتاق ب یتر و پر حرف بیبا نگاه عج

 پر از ابهام تنها گذاشت!   ییایدن

کردم،هر  یها و نگاهش  رو در ذهنم مرور و تجسم م حرف

 شد!   یدلم آب م یقند تو یبیبار هم به طرز عج

سرم اومده! چرا مثل  یسوال بود که  چه بالئ یجا برام

 شدم؟!   یگذشته از کار هاش دلخور و ناراحت نم



من   یالِت به اصطالح ساده  براسوا  نیدادن به ا جواب

 سخت بود!  

که  روِز عمل اومده،   نیا دنِ یصداش و فهم دنیبا شن فقط

 هام رنگ باخته بودند!   یدلخور یهمه 

هم گذشت، دکتر راد که حاال  گهیمنوال چند روِز د نیهم به

زدم  یصداش م گوئلیخجالت  آقا م یارفاق با کل یبا کم

 .  میز دوِم درمان بشدستور داده بود وارد فا

 یاش اصالنم یآقا به اسم خارَجک شوندیدونستم پ یم خودمم

تونستم مفرد صداش بزنم!  اول از  یاومد اما چه کنم که  نم

 ی نهیا یدور و برم  رو ازم دور کرد،حت یها نهیهمه تمام ا

 هم برداشتند.   ییدستشو یتو ییِ روشو

 نهیممکنه به ا یکه  گاه  نیجواِب اعتراِض من  بابت ا در

کرد،من  هم  یخونسرد مخالفت م یلیداشته باشم خ اجیاحت

که  به کارگرفته بود  یا وهینوع ش  نیا فِ یتونستم حر ینم

 یهم باهاش موافقت م یانیکه  دکتر ک یبشم مخصوصاً وقت

 ینم یمن  باق  یرو برا  یبحث چیه یجا گهیکرد و د

 گذاشت!  

 لیبه خاطر خوب شدِن کامل با کمال مرو فقط   نایا یهمه 

 کردم! ...  یتحمل م



روز پرستار به طور مرتب پانسمان صورتم روعوض  هر

 یپانسمان چه شکل  نیدونستم چهره ام با ا ینم یکرد حت یم

 شده!  

به  ژنیکردم اکس یرو داشتم، احساس م  ییایموم کی حِس 

 فکر ها کالفه ام کرده بود .   نیرسه... ا یپوستم نم

  

 دکتر؟   شهیتموم م یپس ک -

 زدیحرف م یکه  خوب فارس  نیزد، با ا یلبخند گوئلیم

بامزهاش کرده  یلیکه  داشت خ یا ییایتالیا یته لهجه  یول

 بود!  

لونا؟  لونا  یجمله خسته نشد  نیا دنِ یخودت  از پرس -

روم گذاشته بود... حاال از  گوئلیبود که  م یدیانگار اسم جد

دونم چرا من  یکرده بودم، نم دایاللونا به لونا ارتقاع درجه پ

 زد .  یخودم صدا نم یو به اسم اصل

 گفتم :    آروم

 مارستانیب یماهه تو کیاالن  گهیخب حق دار م، د -

 .  شتریهم ب دیموندگار شدم... شا

 یجعبه ا یاز تو یگرد یِ جواب گذاشت، قوط یرو ب  حرفم

 تونستمیگرفته بود نم نییآورد... چون دستش  رو پا  رونیب

 کنه .  یداره نگاه م یبدم که  به چ صیخوب تشخ

 شد و گفت:   کیبه تخت نزد یکم



 ...  هی  نیا -

کنه اون چه که   یم یدونستم داره سع یمکث کرد، م یکم

 داد:   دادامهیبگه... با ترد یذهنش هست  رو به فارس یتو

 ایتالیهست که  ازا *" crema per il viso"  هی  نیا -

 .  رانیسفارش دادم دوستم فرستاده ا

نگاهش کردم که  دستش  رو جلو آورد و به او  یسوال

 لب  گفتم :   ریِکِرم صورِت، ز  دمینگاه کردم، فهم ینقوط

 گفت:  عیِکرم؟  سر هی -

از پروفسور  یکیرو با    نیآ بله کرم صورِت... ا -  -

 یبعد از جراح م،یکه  استادم هم هست اختراع کرد ییها

 زده بشه .  یسوختگ یکرم به نواح  نیو شب از ا دصبحیبا

 زده شدم!   شگفت

 رو خودش اختراع کرده بود؟     نیا

سفارش داده بودتا  ایل تایگذار بود که  از ا ریتاث یلیخ حتما

 براش  بفرستند . 

 زش  تشکر کنم!  ا یدونستم چطور ینم

  

 و صداقت  گفتم :   یکمال سادگ با

... گوئلیازتون تشکر کنم  آقام یدونم چطور یواقعا نم -

 !  دیبه من  کمک کرد یلیشما خ

 اش گفت:   یشگیهمون لبخند هم با



ام  رو انجا م دادم، خوشحالم که  تونستم  فهیمن  فقط وظ -

 موثر باشم!  

 ر کردم!  بار با نگاهم ازش  تشک  نیا

نفراستفاده  کیجبراِن لطف و محبت   یوقت ها  برا یبعض

 کرد!   دایپ یفیتوص شهیکاِر اصال نم نیاز کلمات کم تر

 و حرف از اتاق خارج شد .  هیتوص یبعد از کم گوئلیم

کرد م، حاال به جز  یاز اون روز از اون کرم استفاده م بعد

 وستهیپ گوئلیهم به م گهید یها یلیخ یانیدکتر ک

 داده بود!   لیتشک یپزشک میت کی گوئلیبهتره بگم م  بودند،

شده بودند، با پخش شدِن  انیخبرنگار ها هم وارد جر یحت

جور انقالب و نور  کی یانیموضوع به قول دکتر ک  نیا

 یپاش دیاس یکه قربان ییدِل اون دسته از دختر ها یتو یدیام

 شده بودند به وجود اومده بود!  

 که   نیبه ا ییجورا کیواقعا خوشحال شد،  گوئلیم

 گهید یدرمان  رو به پزشک ها یکار و نحوه  ی وهیش

هابشه به  مارینوع ب  نیاز ا یلیآموزش بده و باعث نجات خ

 کرد!   یخودش افتخار م

فرشته رو د  کیآدم روح   نیکردم ا یمن  چقدر احساس م وَ 

 اره!  

 کردم ...  یدعاش م شهیهم

 هم دوستش داره!   یلیهواش  رو داشت، خ خدا



 نیکه  ا یشد، واسه روز یهر روز   بهتر و   بهتر م حالم

صورتم برداشته بشه    یاز  رو شهیهم  یپانسمان  برا

 کردم .  یم یلحظه  شمار

 روز بود ...  نیآخر امروز

من  از دوران حبس شدن و  یفصل از داستاِن زندگ نیآخر

عمر  کیکردم  یحس م مارستان،یب  نیا یتو دنمیزجر کش

 !  دهیطول کش

 داشتم!   یتازگ حس

 .  رمیبگ یخوام سلف ینگاه کن م  نیماه صنم به دورب -

 صورتم گذاشتم و غر زدم:     یرو  رو  دستم

 ؟همهیدرس ندار ؟یندار ی... تو کار و زندگلداینکن  -

 چرا؟   یجا پالس نیاش ا

واسه  ومدمیخاطر تو نواسه  ؟یباز غر زد زمیعز شیا -

 خاطر عشقم اومدم!  

 چپ نگاهش کردم و  گفتم :   چپ

 حق به جانب گفت:    ه؟یعشقت ک -

 ...  گهید گوئلیم -

 دختر؟!    نیشد ا یآدم م یک

 دور گردنم انداخت و گفت:   دست

 .  گهینگاه کن د  نیبه دورب -

 :  دمینال یبد اخالق با



  ؟یریپانسمان عکس بگ  نیبا ا یخوا یبشه؟ م یکه  چ -

 و گفت:  دیخند

که   یروز نیخوام آخر یم ،یها شد ییایموم هیآره شب -

کردم... بعد  یهم استور دیرو ثبت کنم، شا  یهست یشکل  نیا

 .  گهید میخند یو م میکن یها نگاه م

 داشته باشم .  افهیق  نیاز ا یا یادگاریخوام  ینم لداینه  -

حاال  یهم خوب یلی... خستین دایت پا افهیاز ق یچیبابا ه -

 رمدستمیبگ یسلف هینگاه کن من    نیجوِن من  به دورب

 خشک شد . 

دستش  رو محکمتر دور  ستادم،یشدم و به ناچار ثابت ا میتسل

 .  دیگردنم انداخت و باالخره به خواسته اش رس

   ؟یخب، حاال راحت شد 

 کرده بود!   ریجون تو ته دلم گ -

دور صورتم سخت بود... باز  دهیچیبا اون پانسمان پ دنیخند

 !  لدایهم من  بودم و 

 دختر و محبت هاش بودم!    نیا ونِ یکه  چقدر مد آخ

 با تعجب  گفتم :    ؟یش یم ریسبب خ یگم کِ  یم -

   ؟یریچه خ -

 باال انداخت و گفت:   ییابرو طنتیش با

 یکیو من ، تا  گوئلیم گوئل،ی.. . من و م گهیبابا من  د -

 دست به کار بشم .   دیبا دهیاون  رو ندزد گهید



 لب  گفتم :   ریدونم، ز ینه  رو نم ایبود  یکه  جد  نیا

 ها .  یباهاش لج بود روزید نیتا هم -

 نازک کرد و گفت:   یبه گردنش داد و پشت چشم یقر

 بود!   استمیهمه اش از س -

 :  دیعقب ونال دیاز بازوش گرفتم که  پر یشگونین اریاخت یب

 ! تنم کبود شده از دست تو . یوحش یآ یآ -

نمونده... زشته  یمنم  از دست تو اعصاب برام باق -

 دختر!  

 گفت:   یحرص و دلخور با

وبهش  یزن یچطور تو درمورد کوروش جونت حرف م -

حرف  گوئلیحاال من  در مورد م ستیزشت ن یکن یفکر م

 گرد شده  گفتم :   یزشت شده؟  با چشم ها زنم یم

 من ؟   -

 گفت:   یکج و کوله ا یمن و در آورد و با لب ها یادا

 نه پس ننه ام!   -

 گونه صداش زدم:   اخطار

 !  لدای -

 گفت:   جانیتخت انداخت و با ه   یرو کنارم  رو  خودش

 اومد... ادمی یزیچ هیحاال که  حرف از کوروش شد  -

 !   یاگه بدون ییوا



 شهیاسم کوروش تمام رادار هام فعال شد، مثل هم دنیشن با

 رو فراموش کردم .    زیهمه چ

 شدم!   یم زمیپنوتیکه  ه انگار

 بدونم؟!   دیبا یچ -

تونست از  یرو نم  یزیچ لدایاما  دمیرو د  دینگاهش ترد ته

 نگه داره .  یمن  مخف

 روز عملت!   دِن،یخب... خب اون روز،  اشکان  اومد د -

 بهت  زده پچ ز دم:   

 اش... اشکان ؟!   -

  

 دیشا نندیرو بب  گهیاشکان  و کوروش هم د  یکه  روز  نیا

 ،  وندهیبخوام به وقوع بپ ایدن  نیا یباشه که  تو یزیچ نیآخر

رو قبول    نیشد، من  ا یمن  م یاشکان  مربوط به گذشته  

 داشتم . 

دخترونه ام  رو با  اشکان تجربه  یحس ها نیکه  اول درسته

 ما شروع نشده تموم شد!    نیب زی... همه چیکرده بودم ول

 لدایو قبول کنه؟   نهیها  رو بب  نیخواست که  ا یاون نم چرا

 گفت:  

 د،یکوروش بهش پر یآره  اشکان  اومد، همون اوِل کار -

گفت  یبه زور  اشکان م یکیشد،  یچ یاگه بدون ییوا



کردآخرش هم دعوا  یکوروش هم ده تا درشت باِر  اشکان  م

 شد . 

 ام زدم و گهیبا کف دست به پشت دسِت د اریاخت یب

نگاه کردم که ادامه  لدایسکوت کردم و آشفته حال به  نگران

 داد:  

بعدش  ماهان  جداشون کرد حراست هم  اشکان   -

 ، من و توران هم که  فقط رونیوکوروش  رو انداخت ب

 سخت بود!   یلیخ میکرد یم هیگر

 :  دمیهمون حال نال با

 یازش  نبود... چرا نم ی!  اشکان  که  خبرییوا -

معنا دار نگاهم   ست؟یما ن  نیب یزیچ گهیخوادقبول کنه د

 کرد و گفت:  

  

 خب حتما هنوز عاشقِت!  -

دستم شدم و  یکردن با انگشت ها یبا مشغول باز ناراحت

 وار لب زدم:   چارهیب

 .  هیکوروش از من  شاک نیحتما واسه هم -

 هوا تکان داد و گفت:   یتو یدست

 نامه است .  تینه بابا حتما به خاطر وص -

 خورده داد زدم:    کهیجمله   نیا دنیشن با

   ؟یچ -



 و گفت:   دیتعجب عقب پر با

 !  دمیخب بابا توام ترس -

 گرفتم و  گفتم :  شدم و بازو هاش  رو  لیمتما سمتش

  تنامهینگو... نگو که  اون وص لدای ؟ینامه ا تیچه وص -

 رو کوروش خونده؟  

حاله من  خنده اش گرفت و به   نیدونم چرا با ا ینم

 زورخودش  رو کنترل کرد . 

 من !   یخدا ییوا

  

نه؟ تو رو  یکرد یشوخ لدا؟یحال و روِز من  خنده داره -

 !  یکرد یخدا بگو شوخ

 یدهنش فشار داد و با چشم ها   یدستش  رو  رو کف

 گردشده گفت:  

 .   کنمینم یشوخ یشرمنده ! ول ستیدس...دست خودم ن -

 چشم هام  رو بستم و زمزمه کردم:   یناراحت با

 یمن  اون کاغذ  رو به تو داده بودم که  اگر بالئ یول -

چطور دست کوروش افتاد؟   یسرم اومد به  ماهان  بد

 و گفت:   دیشرمنده  نگاهم کرد و نگاهش  رو ازم دزد

خب... خب راستش من  نوشته هات  رو خوندم، حالم بد  -

ازدستم  یا ون کاغذ چطور دمیکردم، نفهم هیگر یلیشد خ

 افتاد و کوروش برداشت و خوندش . 



 از نهادم بلند شد!   آه

 زبهیآم دیتهد یار دهنده اون حرف ها، اون نگاِه هشد پس

 نامه ام بود؟!   تیخاطر وص

که  در مورد خودش نوشته بودم روخوانده  ییها زیچ یعنی

 بود؟!  

وجودم  رو فرا گرفت  یبیدفعه شرم و خجالت  عج کی

  یکه  خدا  رو شکر کردم به خاطر پانسماِن  رو یطور

 .  نهیب یسرخ شده ام  رو نم یگونه ها لدایصورتم 

 از دست تو!   لدای ییوا

 گفت:   طلبکار

 شه!   یم یطور  نیدونستم ا یخب من  از کجا م -

واردشد،  گوئلیبزنم که  در اتاق باز شد و م یحرف خواستم

و با  زشدیخ میرو به اون  رو شد. ن   نیاز ا دنشیبا د لدای

 هول گفت:  

 دکتر!   یعنیسالم عش...  -

   تکان دادم لدای  یبرا  یتاسف سر با

که   شهیجلو اومد و لبخند زد، امروز برخالِف هم گوئلیم

بست،  یم  یرنگش  رو دم اسب یینسبتاً بلنِد طال یموها

 یلیمستط نکیموهاش  رو آزاده باز گذاشته بود و با اونع

رنِگ چشم هاش  رو  یآب یها لهیکه  انگار ت یدور مشک



 یم یدلبر لدای  یبرا  یقاب گرفته بود، مطمئن بودم حساب

 کرد!  

-  *signora  سال 

به من  نگاه کرد و با  گوئلینگفت، م یزیو چ دیخند لدای

 گفت:   جانیه

فردا؟  صادقانه    یبرا  یدار یخب خب لونا! چه حس -

 گفتم :  

 خوشحالم!   یلیخ یلیخ -

 آرامش گفت:   با

 لونا!   میخوشحال همهمون

 گفت:   یبا کنجکاو لدای

  د؟یزن یگم دکتر جان چرا ماه صنم  رو لونا صدا م یم -

 تینگاه کردم و چشم هام  رو براش  گرد کردم امااهم لدایبه 

 و با حوصله گفت:   دیخند گوئلینداد، م

 راحت ترم!   یطور نیا -

بهم نگاه کرد و لب هاش  رو کج وکوله  د،یپر کش لدای لبخند

 باالانداختم .  یاز خنده شونه ا یکرد که  منم  با لبخند

 روز آخر بود!   امروز

 قرار بود مرخص بشم ...  فردا

 خورد!   یچقدر خوب داشت رقم م امروز،

  



 زد .  لداحرفیحرف زدن، البته فقط  گهید یکم لدایو  گوئلیم

 گوئلیبرد  رو م یبه کار م لدایکه   یاز اصطالحات یبعض

 گوئلیکه  م نیداد... هم یجواب م یجیو با گ دیفهم ینم

 گفت:   لدایرفت 

 تموم شد!   -

 تعجب  گفتم :   با

   ؟یچ -

  

 بگه:   یکرد جد یکرد و سع اخم

 .   کنمیم یرم  از ننه اش خواستگار یفردا م نیهم -

 بود!   یوونگیدختر آخر د  نیا دم،یخند آروم

  

  ***** 

  

 تند!   یلیزد، تند ها! خ یتند م قلبم

 نهیس یقفسه  دنیتپ ادِ یاز شدت ز کردم یکه  حس م یطور

 لرزه!   یام م

 چشم هام  رو بسته بودم!   یقرار یو ب جانیشدت ه از

 من !    یبرا  یروِز من  بود!... روز تولِد دوباره ا امروز



در حال باز کردِن پانسمان صورتم  گوئلیو م یانیک دکتر

بودن، شل شدن و رها شدن بند بند اون پانسمان  رو احساس 

 شد!   یکردم و حال من  هم دگرگون ترم یم

پدرانه  یحالم  رو درک کرد که  با مهربون یانیک دکتر

 :  گفتیا

 !  شهیآروم باش دخترم داره تموم م -

آرامش ام رو  یالکرس تیکردم با خواندن آ یم یمن  سع و

 !  رهیو دلم آروم بگ ارمیبه دست ب

 کنار گوشم گفت:   گوئلیم

 ! ...بلند تر بخون  ؟یخون یم یچ -

چونه ام احساس کردم،هم    یشدن پانسمان  رو تا  رو باز

 !  دیدلم صدام هم لرز دنِ یزمان با لرز

لِ  - ََ ِرُجونَُهمیالطَّاُغوُت  ُهمُ ۆُ آیَ أو   َ من .. النُّوِر  ُخ

اتِ یإِلَ  َُ لَم َحاُب النَّاِر ُهم  فِ  الظُّ ََ لَئَِک أص  َُ  َخاِلُدوَن!   َهایأو 

  

 شد!   تموم

 کردم...! یدور صورتم احساس نم یا گهیحصاِر د  چیه

 تموم شد؟!   یعنی! ایخدا

 که  خواب باشم!   دمیترس یم

 بسته خشکم زده بود .  یچشم ها با

 چشم هات  رو باز کن لونا!   -



بودم، آهسته پلک هام  یمنتظر  حرف و تلنگر انگار

 روتکون دادم و چشم هام  رو باز کردم . 

 شده بودند!   رهیبا لبخند و افتخار بهم خ گوئلیو م یانیک دکتر

 نگاه شون بغضم گرفت!   دنید با

 و گفت:   دیدرخش گوئلیم نگاهِ 

 ماه...صنم!  یشد بایز چقدر

 !  یزدم، با شعف و خوشحال لبخند

 اسمم  رو صدا زد!   گوئلیبار بود که  م نیولا

 گفت:   طنتیبا ش یانیک دکتر

 !  یدار ازین نهیا کیخب، فکر کنم االن به  -

 قرارم گذاشتم!   یقلِب ب   یرو  دست

 شکرت!... شکرت!   ایخدا

  

  

 یخودم روتو دمیترس یخنده دار بود که  م دیشا ای بیعج

 ؟   نمیبب  نهیا

  د؟یفهم یبود که  من و  م یکرد؟ ک یحالم  رو درک م یک

 دهیبه سمتم اومد،ترس یکیکوچ یدست ی نهیبا ا یانیدکتر ک

 و نامفهوم بود!   بی... نگران؟  حالم عجایبودم 



 ی نهیا یافتادم که  تک و تنها بودم و تو یاون روز ادی

شده بودم، آخ  رهیبه صورت سوخته و ترسناکم خ ییروشو

 !  ایخدا

 هام تر شد!   چشم

 لب زدم:  تیبغض و مظلوم با

 تونم!   ینه... نم -

 با آرامش گفت:   گوئلیم

  نیلونا، ا یدیجنگ نایتو با سخت تر از ا ،یتون یم -

 قدم ِآخره .  

سخت  ینکنم ول هیبار گر  نیکردم ا یتند پلک زدم و سع تند

اون  بِ یرباز هم همون حِس غ یبار تنها نبودم ول  نیبود... ا

 روز  رو داشتم.  

 ... کاش  ماهان  بود!  کاش

 کاش... کوروش بود!   یا

نگاهم  نانیرو برعکس سمتم گرفت و با اط  نهیا یانیک دکتر

 کرد و گفت:  

 دخترم!   رشیبگ -

 "دخترم" گفتنش دلم گرم شد!   با

 نه؟!   گهید ی... هوام  رو دار؟ینیب یآقاجون! من و م آخ



رو ازدست   نهیلرزان ا یو با دست ها دمیکش یقیعم نفس

قدم  گوئلیدکتر گرفتم، هر دوشون عقب رفتن تا به قول م

 رو خودم بردارم... قدم آخر!    یبعد

رو باال  نهیو ا دمیکش یا یو طوالن قینفس عم گهیبار د کی

دلم تکرار  یمقابل صورتم گرفتم، چشم هام  رو بستم و تو

 کردم:  

 تموم شده دختر!   گهیقدم آخِر، د بار... هی نیهم فقط

باز کردم، اول از همه نگاهم  یا گهیچشم هام  رو باِر د آروم

رنگم افتاد که  از شدت جمع  یدرشت و عسل یبه چشم ها

 !  دیدرخش یشدن اشک م

 آروم شدم!   ینگاِه  ماهان  افتادم و کم ادِ ی

 یمکث و دلهره نگاهم  رو سمت جا یبار با کم  نیا

کم  یلیخ یلیرد خ هیاز  ریصورتم سر دادم، غ یسوختگ

 نمونده بود!   یباق یزیچ گهید یرنگ صورت

 با خنده هق زدم!   دمیشا ایزدم ...  تپُقُ 

 من !   ی... خداایخدا

! دوباره هق زدم و دنیام تار شد و اشک هام تند تند چک دهید

 !  دمیخند

 و خوشحال گفت:   عیسر گوئلیم

که   بهت  یاز اون دا رو و کرم ،یلونا؟ خوب شد یدید -

 ره .  یم نیرد کم رنگ هم زود از ب نیهم یدادم استفاده کن



از  نهینگاهش کردم، ا یخواهش و تشکر و قدردان یکل با

 دستم افتاد . 

 هیدست هام و انگشت هام  رو به هم چسباندم با گر کف

 :  دمینال

 ازت ممنونم!   تینها یممنونم! ب -

صدام منقلب  یبغض و لرزش تو ایاطر کارم، دونم به خ ینم

هم برق اشک  رو  گوئلیم یچشم ها یتو شهیشد... باورم نم

 !  دمید

 گفت:   یبه شاد لیگرفته و ما یبا صدا یانیک دکتر

 !  یدختر، اشک ما  رو هم در آور د گهیبسه د -

 و تند تند اشک هام  رو پاک کردم ...  دمیهمون حال خند با

  

چند  یبرا  ینبود! فکر نکنم اون روز حت فیقابل توص حالم

 صورتم پاک شده باشه!     یهم لبخند از  رو هیثان

 یتیموفق نیبه خاطر همچ گوئلیو م یانیک دکتر

قرار گرفتند،همه  مارستانیمورد توجه پرسنل ب تینها یب

زده بودند به خصوص خودم... انگاردوباره داشتم  رتیح

   دمیفهم یرو م  یزندگ یِ معن

  

  **** 

  



 ادیبهت م  یلیشال  رو برات آوردم خ  نیاز  خونه  ا  نیبب-

 . 

سرم    یرنگ  رو از دست توران گرفتم و  رو یآب شال

 انداختم و  گفتم :  

 ممنونم توران جون!    -

شدم، تمام موهام  رو  رهیخ نهیآ  یخودم تو ریدقت به تصو با

به توران نگاه  دیبستم، باترد یشال فرستادم و  مدل لبنان ریز

 کردم و  گفتم :  

 چطور شدم؟!   -

 لبخند به صورتم نگاه کرد و گفت:   با

 م؟یبر  م؟یبر ی!... خب آماده ایخوشگل شد شهیمثل هم -

شد!...  یبرم، باورم نم مارستانیاتاق و ب  نیقرار بود از ا

بود، چندسال گذشته  یمن  به اندازه   یدو ماه  برا یکی  نیا

 خالص بشم،آزاد و رها بشم!  لهیپ  نیوقتش بود از ا

رنگم  یمشک یبه مانتو یبلند شدم و دست یصندل   یرو  از

 و  گفتم :   دمیکش

   ؟ید یتوران جون چادرم  رو م -

 مکث، بهم نگاه کرد و شرمنده  گفت:   یکم با

. با  ارمیر فت برات چادر ب ادمیماه صنم جان!  دیببخش -

مانتو اشاره کردم و   یحرف دلواپس به اندازه   نیا دنیشن

 گفتم :  



 چسبوِن.   کمیکار کنم؟ مانتوم هم کوتاهه هم  یحاال چ -

 و گفت:   دیکش یقیعم نفس

 ،کوروشیایب یطور نیهم دیبا میندار یا گهید یچاره  -

 .  میمنتظره ما ست  بهتره بر نیماش یتو  رونیاون ب

برم،هم دلم   ییه بود بدون چادر جابودم، تا به حال نشد معذب

 دمیکش یچادر تنگ شده بود هم... هم خجالت م  یبرا

 .  نهیکوروش من و بدون چادر بب

 یفکر ها بودم که  در اتاق باز شد، هول شده کم نیهم یتو

 دست خودم نبود  دم،یپشت توران خز

کوروش داغ شدن گونه هام  رو حس کردم، با اخم  دنید با

بهم انداخت اما خطاب به  یصورتش نگاه   یرو  یِ شگیهم

 توران گفت:  

 ؟   نیای یشد؟ نم یچ -

 کمیمنتها ماه صنم چادر نداره  میای: چرا پسرم االن متوران

 معذب شده . 

  

م  ادیشد،  رهیشده به صورتم خ زیر یبار با چشم ها  نیا

ه  بار بود ک نیاول  نیاومد بعد از باز کردِن پانسمان صورتم ا

رو   یجراح ی جهیپس هنوز نتوسته بود نت م،یدید یهم  رو م

 .  نهیبب



زور لبخندم  رو خوردم و سرم  رو کج کرد تا سمت چپ  به

 تر شدو لب زد:   ظیخارج بشه، اخمش غل دشیصورتم از د

 چرا معذب بشه؟   -

از جلوم کنار رفت که شوکه  شدم و خشکم زد،هم  توران

 زمان گفت:  

 داره؟   یرادیمانتوش بده، تو بگو اخه چه ا گهیآخه م -

 

 زد:   لب

 نداره!   یرادیخوبه که ، ا -

زنه   یادمیدونستم خجالتم  رو فر یکه  م یگرفته ا یصدا با

 گفتم :  

 !  ستمیراحت ن یطور نیمن ... ا یول -

شد،نگاهش اون قدر حرارت و جاذبه  رهیچشم هام خ یتو

که  توران  دمی! چشم ازش  دزدختیداشت که  دلم فرور

 گفت:  

 میر یم ا،یبار  رو کوتاه ب هی نیهم زم،ینداره عز یبیع -

بخواد  یکس میستیکه  ن ادهیپ گهید میش یسوار م نیماش یتو

 .  نهیتو  رو بب

دلم  لیدل یبا انگشت هام شدم، ب یحرف مشغول باز یب

 گرفته بود! 

  به کوروش نگاه کردم که  گفت:  یچشم ریز



 گردم .  یاالن برم دیچند  لحظه  صبر کن -

بگه و از اتاق خارج شد،تازه  یزینماند که  توران چ  منتظر

اونجا بود که  نفس تنگ شده ام باال اومد! تند تندچند تا نفس 

  دمیو صدا دار کش قیعم

 جانم چرا لپات قرمز شده دختر؟!   یا -

گله مند به توران نگاه کردم که  به  یچشم ریجواب فقط ز یب

 !  دیخند یام م افهیق

وقت بود که  یلینگاهش کردم... خ دارانهیخر اریاخت یب

بود،  یوخواستن بایزن ز  نیبودم، چقدر ا دهیرو ند  دنشیخند

 ازش  گذشته بود!  یسن  نیبا ا یحت

 :  دمیکوروش  رو شن یاتاق باز شد و صدا در

 ستفاده کن!  ا  نیفعال از ا ایب -

 به چهره اش و بعد به دستش که  سمتم دراز شده اول

براق بود،با  اهِ یچادر س کیدستش  ینگاه کردم، تو بود

 یکه تو یکردم . .. سوال یتعجب فقط به اون چادر نگاه م

 .  دیزد  رو توران از کوروش پرس یسرم چرخ م

   ؟یچادر  رو از کجا آورد  نیا -

چادر  رو  دیتر شد و فَِکش منقبض، با ترد ظیکوروش غل اخم

چند تا  دنیاز دستش گرفتم و با دقت نگاهش کردم . با د

داد  یم یسوختگ یچادر که  نشون از جا   یسوراخ  رو

 جرقه زده شد .  کیسرم  یتو



 چادر من  بود!    نی... ا نیا

 یکه  اون روز سرم بود و اون مرِد موتور یچادر همون

 ...  دیشپا دیرومون اس

و  غیج یاون روِز شوم چشم هام  رو بستم، صدا یادآوری با

 شد!   یگوش هام اکوم یاز سِر دردم هنوز تو یضجه ها

 نشست ... یاون سوختگ یجا قایصورتم، دق   یرو  دستم

 کردم!   یدردش  رو هنوز با تمام وجود احساس م انگار

 ماه صنم؟   -

اسمم از زبون کوروش، تمام اون حس و حال رنگ  دنیشن با

 اهِ یو س کیتار یباخت و دوباره به حال برگشتم، صفحه 

اون صدا ها  یشد، همه  دیرفت و سف  نیمقابل چشم هام از ب

 رفت ...   نیاز ب

 رهیرنگش خ یخی یها لهیباز کردم و با نفس نفس به ت چشم

 شدم!  

 من و نجات داد!بد،  شهیَمرِد هم  نیآدم... ا  نیا

لطفش  رو جبران کنم؟   یچطور  د،ید بیهم آس خودش

 به سرمون اومد!   یچ شهیهنوز هم باورم نم ایخدا

 !  ؟یخوب -

 تکان دادم... یزدم و سر یلبخنِد آروم د،یپرس توران



که  نگاهش کنم   نیسرم انداختم و بدون ا   یرو  رو  چادر

که  ممکنه اون چند تا سوراخ جلب توجه کنه فکر   نیبه ا ای

 کنم، با همون لبخند  گفتم :  

 !  م؟یخب، بر -

کوروش هنوز با دقت  د،یکش یحالم نفس راحت دنیبا د توران

خواست بفهمه چقدر آشفته  یکرد... انگار که  م ینگاهم م

من و در مقابل احساس هام خلع  شهیمرد هم  نیام، نگاِه ا

 کرد!   یسالح م

انداختن سرم  نییبا پا ختم،یبه هم ر یفهمه کم یدونستم م یم

 انگار اون هم به خودش اومد که  کوتاه گفت:  

 !  میبر -

نگاِه آخرم  رو به اون اتاق انداختم...  م،یرو برداشت  لمیوسا

و  دمیخند ختم،یو اشک ر دمیدرد کش  یواریچهار د  نیا یتو

 !  ختمیباز هم اشک ر

نه، بادکتر  ایجا تنگ بشه  نیا  ینستم ممکنه دلم  برادو ینم

کردم مخصوصاً  یتشکر و خداحافظ یمفصل و طوالن یانیک

 دوران کنارم بودند!    نیشناختم و ا یکه  م ییبا پرستار ها

  یبرا یکار گهینبود، انگار با درمان من  د گوئلیاز م یخبر

نبود،  مارستانیب یانجام دادن نداشت و فعال اون روز تو

از  ریدل س کیتونستم  یخواست االن م یچقدر دلم م

 هم تشکر کنم!  گوئلیم



فکر ها غرق شده بودم که  توران بازوم روگرفت  نیهم یتو

 و با عجله گفت:  

خونه  منتظر   یماهان  تو  م،یبر دیزود باش ماه صنم با -

 مونه . 

 !  ومد؟یماهان  چرا خودش ن  -

 داخت و گفت:  باال ان یا شونه

 از خودش بپرس .  شیدید -

کنارم  شهیکه  هم ییلدای یتکان دادم، حت یو سر دمیکش یآه

 یو خاص کنار م نبوداما، سع یبزرگ  نیروِز به ا یبود تو

در  یادیهم ز یطور نیکردم دلخور نباشم چون اون هم یم

 حقم لطف کرده بود!  

دوشم   یاز  رو یبار بزرگ کیانگار  میکه  شد نیماش سوار

رو   فمیقابل توص ریبرداشته شده بود، تموم حس و حاِل غ

 شه خالصه کرد،"خوشحال"  یکلمه م نیفقط با هم

 خوشحال بودم!   تینها یب  من

رو  یخوشحال  نیو ا میتو دلم نبود زود تر به  خونه  برس دل

 کنم!   هیآغوش  ماهان  تخل یتو

شدم،  رهیجاده خ به شهیو از پشت ش دمیکش یقیعم نفس

 زده گفت:   جانیتوران ه

 آهنگ شاد بذار.   هیروشن کن  ستمُ یکوروش جان س -



به توران نگاه کردم که جلو کناِرکوروش  یلبخند و قدردارن با

سرم روچرخاندم... چشمم  ینگاه ینینشسته بود، با حِس سنگ

کوروش  رو قاب  یجلو افتاد که  انگارچشم ها ی نهیبه ا

 !  گرفته بود

 نگاهم کرد و گفت:   رهیخ

   ؟یندار یآهنگ درخواست -

خواست من و به حرف  یکردم م یدونم چرا حس م ینم

 یسرم  رو به چپ و راست تکان دا دم و حرف اره،یب

رو روشن کرد   ستمیکرد و نگاه ازم گرفت و س یاخم نزدم،

 . 

لبم نشست  و    یرو  یلبخند یشاد و قشنگ یملود دنیچیپ با

 دادم .  هیتک شهیسرم  رو به ش

  

استرس بهم  یبزرگ و مجلل کم یالیبه اون و دنِ یرس با

جا  نیا یدلم  برا یروز کیکردم  یدست داد، فکرش هم نم

 تنگ بشه!  

اتاقم نگاه  یکه  به پنجره  یشدم، همون طور ادهیپ نیماش از

کوروش  یکه  صدا ارمیکردم خواستم چادرم  رو در ب یم

 کناِر گوشم باعث شد خشکم بزنه.  

 نکن .  -



شدم، آب دهنم  رو  رهیرو چرخاندم و با  بهت  بهش خ  سرم

 سخت قورت دادم و لب زدم:  

   ؟یچ -

سمت  یگونه    یصورتم چرخاند و  رو یرو تو  نگاهش

 .  رنکردییلحنش تغ یرفت ول  نیچپم مکث کرد؛ اخمش از ب

خونه ، لباس مناسب بپوش بعد چادرت رودر   یبرو تو -

 .  اریب

 داره، با همون حال گفتم :   ییحرف چه معنا  نیا دمیفهم ینم

جا  نیا یکس گهیخونه ، د  میدیداره خب؟ رس یچه فرق -

 که  .  ستین

که   نیاون لحظه از ا یاخم به صورتش برگشت، تو دوباره

 گرفت!  دلم براش  غنج رفت از دسِت خودم حرص ام 

قدم از کوروش فاصله  کی عیتوران، سر یصدا دنیشن با

 گرفتم . 

 !  گهید  نیایبچه ها ب -

که  به  ینگاهم  رو ازش  برداشتم و با ذهن سخت

شده بود، به  ریکوروش درگ بِ یعج یخاطرحرف و کار ها

 سمت  خونه  حرکت کردم . 

چرا  ماهان  تا پشت  دمیفهم یبود، نم ستادهیکنار در ا توران

 یبود، کم کم حالم داشت عوض م ومدهیدر هم به استقبالم ن

 شد!  



 دستش  رو پشت کمرم گذاشت و با لبخند گفت:   توران

 !  زمیعز یبه  خونه  خوش اومد -

تشکر پلک زدم که  در و باز کرد و به جلو هولم داد،سرم   با

 انداختم و وارد شدم .  نییرو پا

 و داد هم همان، غیبلند ج یهمانا و صدارد شدنم  وا

و شوکه  سرم  رو بلند کردم که  حس کردم  دهیترس

 !  دیبلند ترک یزیکنارگوشم چ

 لدایبه اطرافم نگاه کردم .. جیگ دم،یو به عقب پر دمیکش ینیه

 و داد زد:   دیپر نییجلوم باال و پا جانیبا ه

 !  زیسورپرا -

شدم...  رهیخ لدایخورده به   کهیقلبم گذاشتم و    یرو  دست

 جا؟!   نیاون، ا

  یسرم  رو چرخاندم و به اطراف نگاه کردم،  رو عیسر

رنگارنگ،  ماهان و  یها پر شده بود از بادکنک ها وارید

 زهرا خانم همه حضور داشتن .  یحت گوئلیم

منه؟  به خاطر من ؟  توران   یها  برا  نیا یهمه  یعنی

 و گفت:   دیخند

از خودش بپرس...  یدیبهت   گفتم   ماهان   رو د  -

 !  ریبگ لیحاالتحو

 :  دمیلب نال ریز

 داداش!   -



آغوش هم  یهر دو تو عیسمتم پا تند کرد و سر د،یماهان  شن 

  میفرو رفت

 دل  ماهان !   زِ یعز یجاِن داداش! خوش اومد -

 بود زمزمه کردم:   یکه  از سر خوشحال یبغض با

 ممنونم ازت!    -

براق  یو ازم جدا شد، با چشم ها دیگونه ام  رو بوس   یرو 

 دو طرف صورتم  رو نوازش  کرد و عقب رفت . 

شد و  زونیاز گردنم آو لدایشده بودم که   رهیعشق بهش خ با

 کنار گوشم گفت:  

 جشن فکر منم  بود ها!    نیجام، ا نیخانوم منم  ا یهو -

 جان!   لدای یمرس ،یتاج سر گهیتو د -

 گفت:   یو با مهربون دیهم گونه ام  رو بوس اون

برام... حال  یکن یبود خوشگلم! بعدا جبران م فهیوظ -

بادکنک  رو َدم گوِشت ترکوندم؟  مثل  یچطور یکرد

 کردم و  گفتم :   طنتیش یخودش کم

 !  گهید یاز بس خر -

گرد کرد و اومد جوابم  رو بده که  نگاهش به پشت  چشم

که نگاهم به  دمیچرخ دیسرم افتاد و سرخ شد، با شک و ترد

 کوروش افتاد . 

باال رفته اش ونگاِه  یبود، ابروها ستادهیام ا یقدم کی یتو

 .  دهیداد که  حرفم روشن یم  نیاز ا دینو تشیپر از شکا



بودم، خجالت  واسه شده  یدونم اون  لحظه  چه شکل ینم

 لحظه  اش بود .   کی

زبونت هم کار کرده؟  به زور نگاه از    یرو  گوئِلیم -

 چشم هاش گرفتم و لب زدم:  

 !  ؟یچ -

از خنده زد و من و با اون حال تنها گذاشت،  یپوزخند

 و کنار گوشم گفت:   دیکش ینفس راحت لدایبارفتنش 

کوروش مثل جن بوداده   نیخدا  بهت  صبر بده صنم، ا -

لحظه   هیمونه همه جا هست و چشم و گوش داره، اصال  یم

ره من  که   یچشمم کنارنم یاز جلو مارستانیب یکاراش تو

 دونم .  یتو  رو نم ختمیگر

 ادِ یشد،  یم یتِه دلم خال شتریحرف ها ب  نیا با

 بهم زد مارستانیب یکه  اون روز تو ییها حرف

که  تنم هم مورمور  یشد طور یه دلم خالت شتری... بافتادم

 شد!   یم

 بود!   یبیعج حِس 

 گوئِلیم دنیبا زهرا خانم سالم کردم، با د یچطور دمینفهم

دِل  کیتونستم  یجا بودم نیخوشحال شدم حاال که  ا شتریب

 ازش  تشکر کنم.   ریس

همه تدارکات به خاطر بازگشِت من بود   نیشد ا ینم باورم

 سِر شوقم آورد!   یحساب



و  دیدستم روکش لدایکردم که   یم ریهمون  لحظه  ها س یتو

 گفت:  

 دخوشگلِ یبا یلباسات  رو عوض کن ... ناسالمت میبر ایب -

 نه من .   یمجلس تو باش

حرفش بخندم   نیو به سمت پله ها هول داد، خواستم به ا من

 یهش مب یبنفش رنگرنِگ تنش که  حساب راهنیپ دنیاما با د

 شدم .  مونیاومد پش

 خوشگل شده بود!   یلیخ

   ؟یدعوت یعروس لدای -

 رو محکم فشار داد و غر زد:    دستم

کالهمون بد تو هم  یاریدر ب یگشِت ارشاد باز یبخوا -

 ره ها .  یم

پس نخواستم دلش  رو  ادیدادن هام بدش م ریدونستم از گ یم

 بشکنم و فقط لبخند زدم . 

 اتاقم تنگ شده؟!    یگفته بودم دلم  برا م،یستادیدر اتاقم ا پشت

صبح  هیاون تخت شُب با گر   یکه   رو ییشب ها چه

 بودم!   دهیو کابوس ها د اینکرده بودم،  رو

 خدا!   یبالشت درد و دل ها کرده بودم... ِهع با

در مگه ورود  ممنوع  نوشته؟ چرا خشکت    یرو  -

زده؟  منتظر  جوابم نماند و در و باز کرد، با هم داخل 

 ...میرفت



 هم بهتر!   دیبود که  انتظار داشتم، شا یهمون طور یچ همه

خودشون  یسر جا  لمیوسا یو مرتب بود همه  زیتم اتاق

رو   دستش لدایشد؟   یهم م  نیقرار داشتند، مگه   بهتر از ا

 صورتم تکان داد .  یجلو

صبر  دیتو باشم تا فردا با دِ یالو؟ من  بخوام به ام -

دونم دلت واسه اتاقت تنگ شده  یباز؟ م یکنم،هنگ کرد

 جماعت منتظر  تو هستن ها .  هی نییاون پا یول

لبم لبخند نشسته بود    یخورد،  رو یداشت حرص م یحساب

 زدم .  یدلم قهقهه م یاما تو

 و من و به سمت کمدم برد و گفت:   دیرو کش  دستم

  کنمیمن  خودم برات لباس انتخاب م ست،یجا بِا نیتو هم -

 . 

 کار کنه... یخواد چ یم  نمیتکان دادم، بذار  بب یسر

شالم  رو شل کردمو  یرو از سرم در آوردم و گره   چادرم

 نگاه کردم  لدایمنتظر  به 

 یکمد  رو تند تند بررس یتو یکه  لباس ها یطور همون

 کرد با حرص گفت:   یم

 ؟یندار یان، مجلس یخیش قهیا هم که  همه  نیبابا! ا یَ ا -

 لباِس من .   یها هیتو ما یزیچ هی

از لب  یباال انداختم و نوچ بلند و کشدار ییابرو یخونسرد با

 ینگفت، پوف یزیهام خارج شد... چپ چپ نگاهم کِرد و چ



تا  دمیکمد فرورفت، لب گز یتو شتریب یو با کالفگ دیکش

 خنده ام بلند نشه که  همون موقع درباز شد . 

 باز گذاشت و صدام زد:   مهیدر و ن توران

   ؟یماه صنم جان؟ آماده ا -

 :  دیو  گله مند نال دیانگار داغِ دلش تازه شد، عقب پر لدای

 یکه  من م یزی! اون چدیتوران خانوم به دادم برس ییوا -

 شه .  ینم دایکمد پ  نیا یخوام تو

 در و بست و جلو اومد و گفت:   توران

خواد، مگه نه؟  برق چشم  یم یکه  ماه صنم چ نهیمهم ا -

 لدایتکان دادم که   یسر تیهام  رو احساس کردم، با رضا

 با سر به کمد اشاره کرد و گفت:   ستاد،یا نهیدست به س

 بفرما خودت  انتخاب کن!   -

ازلباس هام  یکینگاه فقط  نیو جلو رفتم، با همون اول دمیخند

اش کردم  یآوردم وبررس رونشیچشمم  رو گرفت، از کمد ب

 . 

  ربودیخوش رنگ که  جنسش از حر یصورت زیشوم هی

الماس شکل داشت  زِ یر یشکم دکمه نما ها   یتا  رو قهی از

 بود و به دلم نشست!   یومجلس کیش

 و توران کردم و  گفتم :   لدایرو به  

 چطوره؟   -

 زد و گفت:   یلبخند توران



 !  هیعال -

 لب کج کرد و گفت:   لدای

 !  هیتنت چطور یتو  نمیتنت کن  بب -

وناراحِت  ینگاهش کردم، توران از لحِن ناراض ییدلجو با

 و گفت:   دیخند لدای

 .  دنیعجله کن، مهمونات تازه رس زمیعز -

 :  دمیپرس متعجب

 من  که  ...  یمهمونام؟ ول -

 و گفت:   دیوسط حرفم پر لدای

  

 .  میشام بخور میگشنم شده بر گهیولش کن، عجله کن د حاال

خواست بپرسم  یاتاق نماند و رفت وگرنه دلم م یتو توران

 بودند .  ایکه  ازش  حرف زده بود ک ییمهمون ها

  

 فرصت فکر کردن بهم نداد  گهید لدای

و مجبورم کرد  دیکش  رونیب یدیسف یِ کمد شلوار ل یتو از

 بپوشم 

 یم غیج غیداد فقط ج یبهم نم یاعتراض و حرف یاجازه  لدای

 شد " ریکرد که  " بدو د

 کنم!   شتیآرا کمیصبر کن  - 

 خورده گفتم:    کهی



 یشیآرا یگفت تا چند هفته از کرم ها گوئلیم لدا،ینه  -

 استفاده نکنم . 

رژ به لبات بزنم  هی ایب ،یدیکه  خودت  سف یندار ازین -

از رژ خودم  سایکه  وا یهم ندار یچی... هیریرنگ بگ

 برات بزنم . 

 در دسترسم نبود  نهیشدم، ا ینم فشیحر

 گفت:   تیرضا با

 هول کرده  گفتم :    م؟یخب بر -

 خوام .  یم ینه نه روسر -

 زد:   غر

کار؟  ماهان  که  محرِم،من و  یچ یخوا یم یبابا روسر یَ ا

 یهم دکتره محرِم، م گوئلیم میتوران و زهرا هم که  زن

چرا  شهیبهت محرم م  ندهیمونه کوروش که  ان شاهللا در ا

 نذر حالِل بابا.   هی ،؟یریگ یسخت م

 !  لدای ییدروغ نگفتم ... وا  رونیچشم هام زد ب رتیاز ح بگم

 !  ییوا

کار خونه  باشه غلط  ماتیبه تنظ یباز هم که  برگشت -

خوبه؟  قلبم تند  دیکردم صنم، ان شاهللا هر دوتون عزب بمون

 زد!   یتند م

خوردند هر چندهمه اش  یسرم چرخ م یتو لدای یها حرف

 بود!   یشوخ



 خدا!   ییمحرم؟!... وا کوروش؟

 یم دینشده چرا سرخ وسف یزیگرفت، حاال چ شیهام آت گونه

 شم؟  

 بایز یکه  طرحها یدیساتن سف یهمون هول و وال روسر با

 داشت  رو سرم کردم .  یصورت یو همراه با گل ها

بشه ولبه  دهیو مدل لباس کامال د قهیگره زدم که   یطور

 ام مزاحم نباشند .  یروسر یها

  

 یمدام م لدای یشدم فقط چشم ها یدونستم چه شکل ینم یحت

 !  دیدرخش

 داد و گفت:   تکان یسر تیرضا با

   م؟یبر -

 و لب زدم:   دمیکش یقیعم نفس

 آره .  -

  

رفتن از پله ها مراقب بودم  نییموقع پا م؛یرفت  رونیاتاق ب از

پام  یکِ  گهیرو د   نیا فتم،یپاشنه دار ن یبا اون کفش ها

 کردم؟  

آخرنگاه  یانداختم و با دقت به چند تا پله  نییرو پا  سرم

 بلند شد .  غیدست و ج یکردم که  صدا



 گوئلیتعجب سر بلند کردم،  ماهان  و توران، کوروش وم با

 من !   یو زهرا... َو خدا

 شتریبغِل نفس ب یتو ینفس و آرشام و پسر کوچولو دنِ ید با

 شگفت زده شدم!  

نفس، مخصوصاً اهورا تنگ شده بود!  همه   یدلم  برا چقدر

ع شده بودن و بهم و مخلفات جم کیبا ک زیم کیشون دور 

 کردن ...  ینگاه م

 دست بغلم کرد و گفت:   کیجلو اومد و با  نفس

 ! یسالم صنم جان! بال دور باشه خوشحالم که  خوب شد -

 گفتم :    یخوشحال با

 ممنونم!   زمیسالم عز -

 گفت:    شرمنده

من و  یمعرفت یب دوارمیبهت سر نزدم، ام دیببخش -

 ر بودم . گرفتا ی... کمیریدبگیند

 پلک زدم و گفت:   نانیاطم با

جا بودنت صد  نیدر عوض با ا زمینداره عز بیع -

 برابرجبران شد . 

 رهیخوشگلش بهم خ یبه اهورا افتاد که  با چشم ها نگاهم

 زد!   یم کیشده بود و پستونک م

 اش ضعف رفت!   یفرفر یموها  یبرا  دلم

 تپل شده بود!   چقدر



 !  ی! ماشاهللا چقدر بزرگ شدزمیعز ییوا -

نگاهم به نفس افتاد  اد،یرو سمتش دراز کردم تا بغلم ب  دستم

 شده بود .  رهیکه  به گونه ام خ

 و خجالت  زده گفت:   دینگاهم لب گز دنید با

 شه... یشدم! راستش واقعا باورم نم رهیخ دیببخش -

 نمونده .  یازش  باق یاثر چیه

که  مشغول حرف زدن  گوئلیشم به مزدم، با چ یآروم لبخندِ 

 با  ماهان  بود اشاره کردم و  گفتم :  

 اون آقام.   ونِ یا  رو مد نیا یهمه  -

 دکترت بود؟   -

 آره .  -

خواستم اهورا روبغل  گهیباره د کیتکان داد و منم   یسر

کنه راحت بغلم اومد وباعث شد  یبیکه  غر  نیکنم، بدون ا

 خوشحال باشم .  یکل

 یکنار رفت و آرشام جلو اومد، چقدر هم که  به هم م نفس

 اومدند!  

 خواننده  رو نشناسه!   یِ  اینبود که  آرشام آر یکس

کرده بود که  چقدر عاشق نفِس وچه  فیقبال برام تعر لدای

 رو تحمل کردن تا به آرامش االن شون برسند!    ییها یسخت

الم که  گم خوشح یم کیسالم عرض شد،  بهتون تبر -

 !  دیو سالمت هست حیصح



 احترام  گفتم :   با

 ممنونم! ...  یلیسالم، خ -

کرد و باعث شد نتونم ادامه  یقرار یپدرش ب  یبرا  اهورا

 بدم . 

رو به دسِت آرشام دادم و خودم هم بعد از تشکرو   اهورا

 دوباره به سمت  ماهان  رفتم .  ییخوش آمد گو

 دم!  اش در اوم یاز دلتنگ یحساب

 شدم!   بایکرد که  چقدر ز یکنار گوشم تکر ار م مدام

رفت، تموم مدت  یشد و کنار نم یاز لب هام پاک نم لبخند

 یکردم اما هر چقدرسر م یرو احساس م  ینگاه ینیسنگ

 نکردم .  دایچرخاندم منبع نگاه  رو پ

 جهینت  نیکنه به ا ینگاهم م گوئلیم دمید یوقت اما

هم جلو  ینگاه به خاطِر اوِن، وقت یِ نیحِس سنگ  نیا دمیرس

 یکیاومد تا باهام هم صحبت بشه باز هم احساس کردم که  

 شده .  رهیبهم خ

 !  ؟یسالم لونا خوب 

 لبخند  گفتم :   با

تکان  یمودب سر  د؟یسالم خوبم ممنون! شما خوب هست -

 داد و گفت:  

حالم  نمیب یتو و خانواده ات  رو م یِ خوشحال یآره، وقت -

 .  شهیم یاوک



 کردم!   فیصادقانه اش ک یجمله  از

هم زده  ِششیبلندش  رو پشت سرش بسته بود و ته ر یموها

اش از دور  یغرب یو چهره  دیبود، با اون کت و شلواِر سف

 !  ستین یرانیو ا یِ زد که  خارج یداد م

شدم هم اون  رهیهش خهم من   ب دمیخودم که  اومدم فهم به

 ... 

 .  دمیو نگاهم  رو ازش  دزد دمیخجالت  کش یکم

کردم  همه شون  یرو جراح  یادیز یلونا، من  آدم ها -

 تشکر تینها یخوب شدن، همه شون ازم ب

تو خاص  یکدوِم اون ها به اندازه  چیاما... اما ه کردن

  کنمیکنه احساس م یتو من و خوشحال م ینبودن، خوشحال

که  کاِر   نیرو انجام دادم، باا  یبزرگ یلیبا درمان تو کار خ

 من   

 برم .  رانیخواد از ا یشده اما دلم نم تموم

 فقط لبخندزدم .  گوئلیم ییهوی یو متعجب از حرف ها جیگ

 یهمه جمله  رو به فارس  نیا گوئلیبودم م دهیبه حال نشن تا

رمانم صحبت کوتاه و مختصر در مورد روند د شهیبگه، هم

 کرد .  یم

 از فکر خارج شدم و تکرار کردم:    ؟یتو چ -

 َم...من ؟   -



  عیخوشحالت کرده؟  سر یکس یآره، تا حاال خوشحال -

 گفتم :  

 اخوشحالیدن هیآره، برادرم  ماهان  خوشحال باشه منم   -

 شم .  یم

 تکان داد و گفت:   یسر

 .  گهیشخص د هیاوه نه، برادر نه  -

 بهش زل زدم .  یشتریگرد کردم و با تعجب ب چشم

 افتاد .  دشیو سف فیرد یچشمم به دندون ها د،یخند

 کنه!   ینگاهم نکن، چشم هات افسون م یطور نیا -

 گفته باشه .  گوئلیجمله  رو م  نیشد ا ینم باورم

 انداختم .  نییسرم  رو پا معذب

  

همراه با  ،ییایتالیا ظِ یغل یهوا زد و با لهجه  یتو یبشکن

 گفت:   یا رانهیلحِن ُمچ گ

-   *Imbarazzo  قیدق 

 با تعجب زمزمه کردم:   ه،یمنظور ش چ  دمینفهم

   ؟یچ -

 منظور ش خجالت .    -

که به   نیشدم و چند قدم ازش  فاصله گرفتم، بدون ا هول

 شد .  رهیخ گوئلیبهم بندازه به م ینگاه ایکارم توجه کنه 

 کرد .  کیدستش  رو باال برد و به لب ها ش نزد یتو وانیل



 وقت کاِرت از افسون شدن نگذره پسر.   هیبِپا  -

 من !   یوا یاِ 

گفت... کوروش همه جا چشم و گوش داشت،  یراست م لدای

   د؟یشن یعنی

   دم؟یسرم بود و من  نفهم پشت

 یدر کمال سادگ گوئلیآهنگ، م یبا پخش شدن صدا همراه

 گفت:   اقیو با اشت دیفقط خند

   ؟یچ یعنیِب...پا  -

سکوت کرد و  ،یکالفگ دیو شا ریپوزخند زد با تحق کوروش

کردم  یو با خواهش نگاهش م دمینگفت. محکم لب گز یچیه

 نگاهم  رو احساس کرد .  ینیسنگ

مچ نگاهم  رو گرفت، باز هم هول کردم ونتونستم  عیسر

 انجام بدم .  یکار

 کرد و گفت:   زیدار چشم ر معنا

 .  یچ یعنیبگو بِپا  گوئلیتو بگو ماه صنم، به م -

 !  ختیفرو ر قلبم

زبون نفهم  رو به  یبنده خدا  نیمن  بگم؟ آخه چرا ا چرا

   ؟یریگ یم یباز

نگاه کردم که  هنوزهمون  گوئلیبه م دیو ترد یدلسوز با

شده بود که  تاجوابش  رو بدم  رهیرو داشت و بهم خ  اقیاشت

 . 



 بگم من ؟   یچ حاال

احساس  یوقت تو هیبگو بِپات  گوئلیبگو صنم، به م -

ده غرق  یتو بهش دست م یکه  بابت خوشحال یا یخوشحال

 ینفرخوشحالش م هی یکه  خوشحال یوقت اون هینشه، بپات 

 .  یکنه تو نباش

 بود؟   یحرف ها چ  نیخدا ا ای

  ه؟یرو گفت و...  منظور ش چ  گوئلیم یحرف ها تمومه

چشم بهم نگاه کرد  یضربان قلبم باال رفت، از گوشه 

شناختم  یمرد  رو نم  نیافکار ا دیوسرش  رو کج کرد، شا

 شناختم .  یحالت چهره اش  رو م  نیاما ا

 کرد! ...  یم حیتفر داشت

 هنوز هم همون کوروش بود .  کوروش

  

 لب باز کردم و  گفتم :   سخت

 جور اصطالح.   هیکه ... که  مراقب باش،  یعنی... عی -

و  دیداد که  کوروش وسط حرفم ِپر یبا دقت گوش م گوئلیم

 گفت:  

 یِ معن نیمونه، به ا یجور هشدار م هیتر  قیبه طور دق -

 یخوا یحتمام ،یخودت  دراز تر نکن میکه  پات  رو از ِگل

لغاِت  ی رهیکِل دا گهیروِز د هیبهتره   ؟یچ یعنی میِگل یبدون

 اصطالحاِت هشدار دهنده  رو  بهت  بگم دکتر . 



به کوروش نگاه کردم،  رتیدهن باز مونده از ترس و ح با

رو زده   اخودشیبود  دهینفهم یزیچ د،یدوباره خند گوئلیم

   ؟یبود به نفهم

 یسر گوئلیکرد، م یم نیکوروش داشت بهش توه عمال

 به کوروش گفت ورفت .  یزیچ ییایتالیتکان داد و به ا

 درهم کوروش،  رو بهش کردم و گفتم :   یتوجه به اخم ها یب

اش  یاطالع یبود؟ چرا از ب یچه کار  نیواقعا که ، ا -

   ؟یسواستفاده کرد

 بلند کرد، پر تکبر و خونسرد گفت:   سر

 ...رهیبگ ادیرو   بهتر   یخواد فارس یخودش دلش م -

 ندادم .  حیکه  اشتباه براش  توض  من

که  یچ یعنیهدفت خبر داشتم،  یِ اما من  که  از زشت -

 ِبپا فالن نکن اِل نکن؟   یگ یبهش م

شدم واخمم از  مونیعوض شدِن طرز نگاهش از حرفم پش با

 رفت...   نیب

 :  گفت

 هیاما تو... بپا  دیرو نفهم  میبپا و گل یکه  معن گوئلیم -

قبال هم  گفتم  که  ،یکن یبا اعصاب من  باز یوقت نخوا

 چوب خط هات پر شده پس بهش اضافه نکن . 

کمرراست  یروزمندیاش  رو تموم کرد و با لبخنِد پ جمله

 کرد 



 داشتم...   دیترد یحرف کیگفتن و نگفتِن   نیب

بود، از درک کار ها وحرف  یدگیچیپر از پ ییایمرد دن  نیا

ت خواس یدلم م یتر بیهاش عاجز بودم اما به طرز عج

 ازش  بشنَوم و بِدونم.   شتریب

 من  فقط نگاهش کنم!   ستهیبا ایدن اصال

 خواست بخوره که   گفتم :   دوباره

 بس کن!   -

بازش متوقف شد،  مهین یکناِر لب ها ییدستش جا یتو وانیل

 ابرو هاش  رو با ال انداخت و گفت:   یتا کی

 بله؟   -

 یمثل خوره به جونم افتاده بود و داشت وجودم رو م حرص

 یخودم  رو کنترل کنم امامگه م دیدونستم با ی! مدیبلع

 گفتم :    اریاخت یتونستم؟  ب

 یها نم یاز اون زهرمار گهیکردم که  د یفکر م -

 .  یخور

 یآورد، از حالت تعجب در اومد و عاد نییرو پا  دستش

 گفت:  

 خورم ...  یخب نم -

 تعجب لب زدم:   با

 پس ...  -



دادنش مانع از کامل کردِن جمله ام شد، دوباره سر کج  ادامه

 نگاهم کرد .  یشتریب حیکرد و با تفر

 دونستم فتوا اومده که  شربت هم ممنوع شده .  ینم -

 د،انگاریبازم کوتاه خند مهین ینگاِه وا رفته و لب ها دنِ ید با

 دوباره گفت:خوشش اومده بود  یباز  نیاز ا

 یزهرا  رو بخور یشربت آلبالو ها  کنمیم شنهادیبهت  پ -  

 ان!  یواقعا عال

 دونم در کنارش یزد، نم یزیآم طنتیش چشمکِ 

کردم که  من و از  یبار بود که  خدا  رو التماس م نیچندم

 محو کنه!   یهست   یرو

 گرفتم ...  یکنارش قرار م شتریانگار هر بار سرسختانه ب اما

نزد و منتظر  عکس العملم ماند، که  همون موقع  یحرف گهید

 .  دمینگاهم  رو ازش دزد یبه سخت لدای یصدا دنِ یبا شن

بردن ودائم بهم  یوقت بود ازم حساب نم یلیکه  خ ییها چشم

 کردن!   یپشت م

 اِم سالم کوروش خان!   -

سر و بدنش فقط نگاهش   هیبدون عوض کردِن زاو کوروش

 سر داد و کوتاه گفت:   لدای رو به سمت

 سالم!   -

 یمن  حلقه کرد، به سخت یدستش  رو دور بازو لدای

 و گفت:   دیخند یمصنوع



 رمیگ یمن  ماه صنم  رو قرض م یها ول دیببخش -

 کارت دادم .  میبر ایازتون... صنم ب

 یبزنم، باقدم ها یو بهم امان نداد که  حرف دیرو کش  دستم

 هم نکردم .  یو من  هم مخالفت دیمن و پشت سرش کش عیسر

 لب غر زد:   ریز

دل و قلوه دادن هات تموم  یساعته  بهت  زل زدم کِ  هی -

باطل... اون قدر  بهت  زل زدم  الیخ یاما زه شهیم

 وحرص خوردم که  رطوبت چشمام خشک شد به خدا،

 ادبیماهان  بدبخت از بس اخم کرد فکر کنم با  یچیو ه من

 .  یکوِر ابروهاش  رو باز کن یانبر گره 

 و زمزمه کردم:   دمیکش ینیزده ه  خجالت

 زشت شد؟   یلیخ ییوا -

چپ  یعل یفعال خودت و بزن به کوچه  یاوهوم ول -

 .  میزنونه داشته باش یدورهم کمینفس  شیپ میبر ایاصال ب

 یکار ها روب یلیبود که  خ ییانگار از اون شب ها امشب

 دادم، بود .  یدل انجام م   یاز  رو دیحواس شا

 یو بعداز کم میداد لیزنونه تشک یبا نفس دورهم لدایقول  به

خواست برقِص و نفس هم باهاش همراه بشه  لدایحرف زدن 

 . 

خواستم برقصم پس اهورا  رو از بغل نفس  یکه  نم  من

 گرفتم . 



رو از کوروش  یاهورا سرگرم شدم و باعث شد حرف ها با

که   یآغوش گرِم افراد یببرم، بعد از هفته ها دوباره تو ادی

 بود!   نیریش یلیدوست شون دارم حضور داشتم که  برام خ

 ً جمع اضافه شده   نیهم به ا یدیحاال که  افراِد جد مخصوصا

 بودند ... 

 یلیکرد ماشاهللا خ یم زیبغلم جست و خ یتو یحساب اهورا

 ریداشته بودم اما اصالازش  س تپل شده بود به زور نگهش

اش به نفس و  یدرشت ورنگ یشدم، با اون چشم ها ینم

 دندیرقص یشده بود که  داشتن اون وسط با هم م رهیآرشام خ

 . 

 گفتم :    یگوشش با لحن بچگونه ا کنار

دستش    ؟یکن ینگاه م ییو بابا یبه مامان زم؟یعز هیچ -

 رو سمت نفس دراز کرد و نامفهوم گفت:  

 مام ...   -

 براش  ضعف رفت!   دلم

 !  یآره خوشگلم مامان -

 نگاه کرد و گفت:   یا گهیکه  به سمِت د دمیرو بوس  لپش

 هام...هام   -

 فهمم!   یمن  نم یگ یم یچ -

 کرد چشم دوختم، نگاهم به یکه  نگاه م ییجا به



ازتابلو  یکیبود و به  وهیافتاد که  مشغول خوردن م کوروش

 شده بود .  رهیخ وارید   یرو  یها

با   ؟یآها ن هام...  منظور ت غذاست؟ گشنه ا -

 شد، دلم براش  ضعف رفت!   رهیبهم خ تیمعصوم

 و  گفتم :   دمشیمحکم بوس دوباره

بهت   یخوا یم وهیآخه! م ینیریجانم تو چقدر ش یا -

   ؟یبخور یتون یبدم؟ اصال م

کردم انگار انتظار داشتم جواب  یازش  سوال م یجور هی

 یماه صنم؟  همون طور یکن یبا خودت  م یبده، چه فکر

و  یخرگوش یگفت نگاهم به دندون ها یکه  کلمات نامفهوم م

 کوچولوش افتاد . 

 گفتم :    دیترد با

تونم برات  ین  نم... حاال مگهید یبخور یتون یحتما م -

 یآقا  نیا  نمیبب  میبر ایب ،یچون بغلم رمیپوست بگ وهیم

 ده .  یم وهیبداخالق بهمون م

 و دوباره گفت:   دیخند اهورا

 هام !   -

 یهم زمان که  به سمت کوروش م دم،یباهاش خند همراه

 لبخندم  رو خوردم .  میرفت

حضورم  رو احساس کرد  ستادمیکه  نشسته بود ا یمبل کنارِ 

 نگفت .  یزیباال گرفت و چ دنمید  یو سرش  رو  برا



که  به خاطر اون شربت دادم خجالت   یا یاز اون سوت بعد

 حرف بزنم، آهسته  گفتم :   دمیکش یم

من  به اهورا  ید یاز اون موز م  کهیت هیزحمت  یب -

راش  ب وهیم ییتونم تنها یکه  بغلمه نم ینیب یبدم بخوره؟ م

 .  رمیپوست بگ

 خورد .  یبغلم وول م یبه اهورا کرد که  هنوز هم تو ینگاه

 .  نیبش -

   ؟یچ -

 کنارش اشاره کرد و گفت:   به

   ؟یبد وهیبهش م یخوا ی... مگه نمنیبش -

 رفتم و کنارش نشستم .  دینگاهش کردمو بعد با ترد یکم

 یم،توریازش  فاصله بگ ادیدو نفره بود و نتونستم ز مبل

 فکر ها بودم که  اهورا  رو از بغلم گرفت .  نیهم

 گفتم :    متعجب

   ش؟یاِه چرا از بغلم گرفت -

دونم  یپاش نشاند، نم   یتوجه به حرفم اهورا  رو  رو یب

 شدم ...  یحال هیشون  دنیچرا با د

همه ابهت و   نیکردم کوروش با ا یتصورش  رو نم اصال

 رو بغل کنه .   یروز بچه ا کیاخالق 

 شد و گفت:   رهیصورِت مبهوتم خ به

 .  یریپوست بگ وهیبراش  م یتون یحاال م -



فرار از اون حس و حال دستم  رو به سمت ظرف   یبرا 

 برداشتم .  یبیبلند کردم و س وهیم

 که  گفت:   رمیپوست بگ خواستم

 دو تا بردار .  -

 تعجب  گفتم :   با

 چرا؟   -

کوروش گذاشت،حواسش   یگونه    یدستش  رو  رو اهورا

پرت شد و به اهورا نگاه کرد،من  هم  یلحظه  ا   یبرا

 حواسم پرت شد . 

 بود برام!   یخاص یصحنه  واقعا

 اهورا سمت کوروش خم شدم و لبخندزدم .  دنید  یبرا  یکم

کر دن به  یباز  یداشت توجِه کوروش  رو  برا یسع انگار

  نمیخودش جلب کنه، منتظر  به کوروش نگاه کردم که  بب

 ده .  ینشون م یاون چه عکس العمل

 یبه اهورا نگاهم بیسردرگم شده، عج یکردم کم یم حس

دست هاش گرفته،  یرو تو  یناشناخته ا یکرد انگار که  ش

دستم رو پوست  یقرمِز تو بِ یلبخندم وسعت گرفت و س

 گرفتم . 

  نیگذاشتم،ا یدست شیپ یرو قاچ کردم و تو  بیس هقیسل با

هم برداشتم و مشغول شدم که متوجه شدم  یزرد بیبار س

 روبرداشت و خورد .  بیس یاز برش ها یکیکوروش 



 اون ماله اهورا بود .  -

 بهم انداخت و گفت:   ینگاه مین

 یهمه رونم  نیاهورا سر جمع چهار تا دندون داره، ا -

 خوره . ب ییتونه تنها

 و الیخ یب یبه چهره  یکردم و شاک زیر چشم

 یو چاقو روتو دمیکش یقینگاه کردم، نفس عم خونسرِدش

 صورتش گرفتم .  یاز برش ها فرو کردم و جلو یکی

بعد به من  نگاه کرد، با چشم به اهورا اشاره  بیبه س اول

 کردم و  گفتم :  

 بهش بده بخوره .  -

که    رهینگاهم کرد و بعد خواست چاقو  رو از دستم بگ یکم

 گفتم :  

رو بردار به   بیزنه س یبا چاقو نه به بچه صدمه م -

 شبده . 

دهن  یجلو دیرو برداشت و با ترد  بیکرد و برش س یاخم

 یصحنه ها مدام دلم فرو م  نیا دنیاهورا گرفت، با د

 !  ختیر

  نیات به ا یپوست ریز یِ مهربون ایاخِمت  رو باور کنم  آخه

 بچه رو؟  

 ب،یدونه برِش س کیگاز زدِن اون  یبه جا اهورا



ملچ ملوچش بلند  یصدا یزدنش کرد حساب کیبه م شروع

 شده بود . 

 براش  ضعف رفت!   دلم

 گفتم :    اریاخت یب

 قربونت بشم!   یاله ییوا -

با تعجب به   ؟یکن یم نشیشاهکار کرده تحس یلیمثال خ -

 کوروش نگاه کردم و  گفتم :  

   ؟یچ -

 بود... نیجسورانه و سنگ یادینداد، نگاهش ز جواب

 یام روکم یسرم گذاشتم روسر   یدستم  رو  رو اریاخت یب

 .  دمیجلو تر کش

 زد و ازم  رو گرفت ...  یکارم پوزخند دنید با

  بیس یکیمن  هم نگاهم  رو ازش  برداشتم و اون  دلخور

شد  کیرو هم برش دادم، چشمم به آرشام افتاد که بهمون نزد

 و گفت:  

 !  دیشرمنده  کوروش خان به زحمت افتاد -

کوروش  یپا   یشد و اهورا  رو از  رو خم

 برداشت،کوروش کوتاه گفت:  

 نبود .  یزحمت -

 به من  نگاه کرد و با لبخند گفت:   آرشام

 از شما هم  ممنونم صنم خانوم!   -



 نکردم .  یکار  کنمیخواهش م -

 کرد و با اهورا به سمت نفس رفتند... یا گهید تشکر

خوردن دست و پا زد آخرش فقط  وهیهمه اهورا واسه م  نیا

 خورد .  بیبرش س هی

  یدست شیانداختم که  کوروش پ یپر شده نگاه یدست شیپ به

 برداشت .  زیم   یرو از  رو

 ادمیها شد، بیتعجب نگاهش کردم که  مشغول خوردن س با

 بردارم .  بیافتاد که  بهم گفت دو تا س

 خواسته!   یواسه خودش م نگو

 یا هینگاهم بشه، شد اماثان یقدر نگاهش کردم تا متوجه  اون

 هم برنگشت نگاهم کنه . 

پوست لبم  دنِ یاز شدت حرص خوردن مشغول جو اریاخت یب

 ردم  ماهان  از پشت سر صدام زد . شدم که  احساس ک

مکث  یشدم، با کم دیدچار ترد یآهنگ کم یخاطر صدا به

 و به پشت سرم نگاه کردم .  دمیچرخ

  

که روش  یبا فاصله از مبل یبه  ماهان  افتاد که  کم چشمم

 کرد .  یبود و نگاهم م ستادهیا مینشسته بود

 یبرم،کم ششیشد و با سر اشاره کرد که  پ نهیبه س دست

 هول شدم و اومدم بلند بشم که  کوروش گفت:  

 ده... ینشون م یرِگت داره خود یباالخره داداِش ب -



 خوشم اومد!   خوبه

 گفتم :    تیکردم و با جد یاخم ناراحت

 .  ستیصفت اصال در شان داداِش من  ن  نیا -

گذاشت، دست هاش  رو  زیم   یرو  رو  یخال یدست شیپ

ل باز کرد و سرش  رو باال گرفت... امان از مب یبه پهنا

که  غرور و تکبر وجوِد کوروش  رو احاطه  ییلحظه  ها

 کرد .  یم

در مورد من نظر  یادیبه داداِشت بگو حواسش باشه ز -

 .  نهیب ینده بد م

   یتاسف تکان دادم و از رو یاز ر و ینگفتم ، سر یزیچ

به سمت  ماهان رفتم که   یعیسر یمبل بلند شدم... با قدم ها

 چهره اش نشسته بود .    یرو  یظیاخم غل

 و معذب لب زدم:   ستادمیا کنارش

 جانم داداش؟   -

 گفت:   یبه کوروش انداخت و جد یچپ نگاه چپ

اما لطفا صنم دور و برکوروش  ستیدونم از قصد ن یم -

 یدر حال حرف زدن باهاش ای یکه  اومد ینباش... از موقع

 .  یکنارش ای

  دهیبر دهیو بر دمیگر گرفتم، چشم دزد یخجالت  و شرمندگ از

 گفتم :  

 نه نه داداش من ... من  ...  -



 و گفت:   دیوسط حرفم پر کالفه

دل پاک وساده ات  یدونم تو یم ،یبگ یزیخواد چ ینم -

 یمنظوره  اما موضوع اصل  یو ب ستین یزیچ

 هینگرانم  ،یدون یم... خودت  که  ستیوِش، نرمال ن کور

 .  یبهت  بگه ناراحت بش  یزیچ

 !  ست؟ینرمال ن کوروش

 یاهورا بغلش بود افتادم... من فقط م یوقت شیپ قهیچند دق ادِ ی

 مشکله!   یدونستم درک و شناختِن کوروش کم

خودش  ریکوروش فکر و ذکر من و درگ یو کار ها رفتار

 که  بخوام و بفهمم!    نیکنه بدون ا یم

 حواس لب زدم:   یماه صنم؟  ب یدیفهم -

 چشم داداش!   -

شد و بعد نگاه ازم  رهیبهم خ یبا دقت و حس نامفهوم یکم

 هیبا  نیگرفت، تحمل اون جو برام سخت بود به خاطرهم

 از  ماهان  فاصله گرفتم .  دیببخش

 چند قدم دور نشده بودم که  دستم  رو گرفت .  هنوز

دستم  رو باال گرفت و پشت  تعجب نگاهش کردم که  با

 کرد!   ییکار ازم دلجو  نی... با ادیانگشت هام  رو بوس

  

جوابم رو  یبهش زدم که  با لبخنِد قشنگ تر یقیعم لبخند

داد، دستم  رو که  رها کرد بهش پشت کردم و نفس حبس 



گوشه  کیشده ام  رو آزاد کردم، با افکاِر درهم اومدم برم 

 آهنگ قطع کرد .  یکنم که  صدا خودم خلوت  یبرا  یا

اومد، با  یکه  به سمتم م دمیرو شن  لدای یموقع صدا همون

زد  ینفس نفس م ادیهم زمان که  به خاطر تحرک ز جانیه

 گفت:  

  دم؟یچقدر قشنگ رقص یدی...دیماه صنم د ییوا -

 بودم؟   دهید یمهمون  نیاز ا یجوابش  رو ندادم... من  آخه چ

 با اهورا سرگرم بود م... فقط اهورا؟!   فقط

 با توام ها .  ؟یکن یفکر م یبه چ -

صورتم تکان داد، از فکر خارج شدمو به  یرو جلو  دستش

 شده اش نگاه کردم و  گفتم :   شیآرا یچشم ها

 لحظه  حواسم پرت شد .   هی یچیه -

 گفت؛ یکرد و با حالت موشکافانه ا زیر چشم

پرت کوروش خان نه؟  اخم کردم و  حواست پرت شد؟ -  

 گفتم:  

 آخه؟   یبه کوروش داد یریچه گ -

واسه  یمهمون  نیا ی... نا سالمتیندادم تو داد ریمن  گ -

تازه  ،یجا و اونجا نشست  نیذوق ا یها ب بهیتواِ اما مثل غر

 .  یپوست گرفت وهیواسه حضرت آقا هم م

  

 خورده  گفتم :    کهی



 آقا؟   حضرت

 گفت:   طنتیو با ش دیخند

 یگم... ا ز همون اول مهمون یکوروش  رو م گهیآره د -

 نمیغضب ها نشسته، ماه صنم  بهت  گفته باشم هانب ریم نیع

خوش  کمی یشب  رو تو فکر اون مغرور الدوله باش ی هیبق

 باش از امشب استفاده کن . 

 :  دمینال کالفه

لطفا بس کن! اول  ماهان  حاال هم تو... من  لدای ییوا -

کردم که  یاول و آخرش سرگرم اهورا بودم عجب اشتباه

از شانس  رمیپوست بگ وهیخواستم واسه اون طفل معصوم م

 خوبم همه  رو کوروش خورد واسم داستان شد . 

 دست دور بازوم حلقه کرد وگفت:   ییبا دلجو د،یخند دوباره

 هیخوره، اصال  یه زود  بهت  بر مخب بابا توام... چ -

 .  میکن بتیدرمورد اون غ ایبنداز ب گوئلینگاه به م

  لداینگاِه  رِ یو مس دمیکش یآه یبحث تکرار دنیکش شیپ با

 زد .  یداشت با آرشام حرف م گوئلیرو دنبال کردم... م

 گفت:   لدایزمان  هم

 نخش بودم، یتو یاول مهمون از

نشون بدم همون  یخود هیآقاست صنم... رفتم جلوش  یلیخ

 یطور

 کرد نگاهم کرد، اصال ُکپ کردم ها .  ینگاه م هیبه بق  که



 گرفتم و با لبخند  گفتم :   گوئلیاز م نگاه

 .  یِ مرِد واقع هیاز  یمرد نمونه ا  نیا -

 گهید یعنی یآره هست... ماه صنم حاال که  تو خوب شد -

   م؟ینیب یرو نم  گوئلیم

پر ا ز حسرتش متعجب بهش نگاه کردم که   یصدا دنِ یشن با

 ادامه داد:  

   ِمش؟ینیبب شتریب ستین یراه چیه -

 چرا هست .  -

 ذوق چشم گرد کرد و گفت:   با

   ؟یواقعا؟ چ -

که به  ارمیدرش ب ییهوی یخواستم از اون حال و هوا یم

 گفتم :    یشوخ

 یتون یشترمیو ب شهیدکترت م یاگر توام مثل من  بسوز -

 .  شینیبب

 گفت:   یچپ نگاهم کرد و با حرِص خفته ا چپ

حاال  ستیده اما من  مثل تو شانسم تپل ن یخب جواب م آره

 یاالن دغدغه   نیواقعا ا  ؟یخوب نشدم اونوقت چ مُ یاومد

 اون بود؟  

فکر  چیه ؟ینیرو بب  گوئلیم شتریب یخوا یواقعا تو م لدای- 

تموم شده و ممکنه برگرده  بایجا تقر نیکار اون ا یکرد

   ا؟یتالیا



مکث  یو کم دیاش گرفته بود، نگاه ازم دزد افهیواقعا ق حاال

 کرد ... 

 لدایفکر نکرده بودم که    نیبه ا یتا االن جد چطور

   اد؟یخوشش م گوئلیازم

که دارم  یشدت  نینه االن و با ا یاحساس کرده بودم ول یعنی

 .  نمیب یم

 همون حال گفت:   با

مد ت بتونم پشت سر هم  هیجور کن  یفرصت هیپس  -

 .  نمشیبب

 خورده لب زدم:    کهی

 ...  یی! والدای ییوا -

  

نگاه  گوئلیبهت  زده ام دوباره به م  یتوجه به چهره  یب

 گفت:   یکرد و با دگرگون

 !  یبشم و دکترم تو باش ضیمر یاله -

 کتر . اون پرستاره نه د -

 نگفت  یزیهوا چرخاند و چ یدستش  رو تو دیالق

متنفره و  گوئلیکرد از م یبار ادعا م هینبود چِش...  معلوم

 .  نهیروز بعد دنباله بهانه است که  اون  رو بب

 کردم!   یدرکش نم شیو ب کم



ها  قیباره کمکش کنم،دقا  نیدر ا یدونستم چطور ینم یعنی

 !  یچیه ینگاه کردم و غرق در فکر شدم ول لدایبه 

 تمونیکه  جمع  نیگذشته بود، با ا یزماِن مهمون نصفِ 

 داشت!   یفضا حس و حاِل پر شور یانگشت شمار بود ول

 در من  نفوذ کرد و باعث یاون حِس خوشحال دوباره

بگم و بخندم، چقدر هم که  توران و  ماهان  لدایمثل  شد

و تدارکات شام  زیم دنیا دبودند. ب دهیزحمت کش

خواست مفصل ازش  یتوران شدم و دلم م ی  شترشرمندهیب

 تشکر کنم . 

داشتم بعداز مدت  یبیاحساس غر میشام نشست زیپشت م یوقت

 ییخوردم،کناِر کسا یشام م یغذاخور زیها داشتم پشِت م

 بودم که  دوست شون داشتم و دارم!  

خواِب... تازه  یکردم همه چ یبار حس م نیهزارم  یبرا 

 موضوع ها هم تنگ شده!   نیتر تیکم اهم  یدلم  برا دمیفهم

  

بود  یشب نیدر سکوت و پر از آرامش خورده شد، اول شام

 طِ یخوردم... دور ازمح یم یخونگ یکه  بعد از ماه ها غذا

 مزه!   یب یو غذاها مارستانیسرِد ب

داشتم،بعد  یهنم نگه مد  یبا لذت تو هیلقمه  رو چند ثان هر

 دادم!   یو از ته دل قورت م دمیجو یم

 امشب از دست رفته بودم!   لدایقول  به



به زهرا کمک کنم که   زیجمع کردن م یاز شام داشتم تو بعد

 یبا تعجب نگاهش کردم من و به سمت یتوران اجازه نداد وقت

 هول داد و گفت:  

 برو  ماهان  کاِرت داره.   -

 من و؟   -

 لدایتکان داد ،با چشم به دنباِل  ماهان  گشتم اما  یسر

و با ذوق وشوق  دینداد و جلوم ظاهر شد، دستم  رو کش امان

 گفت:  

 شد .  ریبدو صنم د -

باالرفته   یشدم با ابروها یم دهیکه  دنبالش کش یطور همون

 گفتم :  

 شد؟   رید یچ -

 یکیِزکوچیرو نداد، به خودم که  اومدم من و پشِت م  جوابم

 صداش زدم:   دینشوند و عقب رفت، با شک و ترد

   لدا؟ی -

نگاِه   یکه  نگاهم تو دمیدور گردنم حلقه شد، چرخ یدست

 ماهان  قفل شد و آروم گرفتم.  

 لب زد:   یستاره بارون یچشم ها با

 ممنوِنتَم!   یبرگشت میکه  دوباره به زندگ  نیاز ا -

 و پر حس زمزمه کردم:   منقلب

 ماهان ؟!    -



دستش ازدور  د،یام ر و بوس قهیچشم بست و کنار شق محکم

گردنم   یعقب رفت، دستم  رو  رو یگردنم شل شد، وقت

دستم گرفتمش و  یشدم، تو یسرد یِ ش یگذاشتم که  متوجه 

 نگاهش کردم!  

 نیخودم به الت شده پالِکش  رو نوازش  کردم... اسم مات

 نوشته شده بود!  

 بود!   ییبایگردنبنِد ز یلیخ

 نگاهش کردم و قدردان  گفتم :   دوباره

 ممنونم داداش!   -

 بار به توران نگاه کردم:    نیزد، ا لبخند

 !  ادیز یلیممنونم توران جون... خ  -

رو جلوم   یکادو شده ا یبار نفس جلو اومد و جعبه   نیا

 گذاشت و گفت:   زیم   یرو

 !زمیعز یکه  خوب شد میمن و آرشام از ته دل خوشحال -

 !  یو سالمت باش حیصح شهیشاهللا هم ان

افتاد که  چه خبر شده،اصال  یکم کم داشت برا م جا م تازه

 از نفس تشکر کردم .   یچطور دمینفهم

رو ازشون   یکاِر باشکوه نیتوقع و انتظاِر همچ واقعا

هاشون روجبران  یخوب یدونستم واقعا چطور ینداشتم... نم

 کنم . 

  



شده  رهیهمه مهر و محبت به همه شون خ  نیاز ا ریمتح

 یکیکوچ یجعبه  طنتیجلو اومد و با ش لدایبار   نیبودم، ا

 دستم گذاشت و کنار گوشم گفت:   یتو

 .  میکن یبعدا با هم حساب م -

بخوام کادو  یحت دمیکش یاز خنده زدم، خجالت  م یلبخند

   یرو  یا گهیدیهم جعبه  گوئلیم یهاشون  رو باز کنم، وقت

 گذاشت با شرم لب زدم:   زیم

 یبرام کاف یو دورهم یمهمون نیهم ؟یِ چه کار  نیآخه ا -

 !  دیبود واقعا شرمنده  ام کرد

فقط  مینکرد یکاِر خاص زمی: دشمن ت شرمنده  عزتوران

مون  رو از بازگشتِت نشون  یکار خوشحال  نیبا ا میخواست

 .  میبد

 ادمیتشکر کنم که  با جلو اومدِن کوروش حرفم  خواستم

 و از کار افتاد و چشم شد!   کهیرفت، اصال تماِم وجودم 

 بزرگ مات موندم!   یو کم یمشک یاون جعبه  دنِ ید با

 و... کادو؟ به من ؟!   کوروش

  نیالم کنه،اع یاماِن قلبم من و رسوا یکوبِش ب دمیترس یم

 دیشا ایشد، آره؟   ریدلم سراز یبود که  تو یاالن خوشحال

 فراتر از اون! ...  یزیچ کی

   ه؟یچ ه؟یمرد ک  نیا ایخدا



حرف  یفرصت نداد با نگاِه پر از حر فم نگاهش کنم، ب یحت

 عقب گرد کرد و رفت . 

بدنم خواهش و  یبه اون جعبه قفل شد، تمومه سلول ها نگاهم

 .  هیاون جعبه چ یتو  نمیکردن که  برم و  بب یالتماسم م

 یشد وچ یبعدش چ دمیبگم مغزم از کار افتاد و نفهم اگر

 گذشت دروغ نگفتم ، از دست رفتم... رفتم ها!  

  

که  اصال به خاطر نداشتم چه  کیاز خوردِن اون ک بعد

 ادِ یتازه  گرفتن که  برن، میبود، آرشام و نفس تصم یشکل

 اهورا افتادم.  

معصوم خواِب خواب بود، داشتم کم کم نگراِن حالو  طفل

 شدم .  یروزم م

 دور و برم چه خبره؟   دمیفهم یبود که  نم چم

آه  زم؟یقدر به هم بر  نیکادو باعث شده بود که  ا هی

 کوروش!  

 لب زدم:   دنشیبا مانتو و شال سمتم اومد، با د لدای

 با حرص گفت:    ؟یبر یخوا یم -

 یتون ینم ییآره نفس اصرار داره با خودشون برم... وا -

 یمن و برسونه  خونه ؟  چه دِل خوش گوئلیم یکن یکار هی

 داشت! کاش منم  مثل اون بودم.  

 ها  رو بلده که  تو  رو برسوِن.   ابونیخ گوئلینه مگه م -



 یابه اخم ه ینگفت، با دلسوز یزیکرد و چ یحرص اخم با

 صدام زد .  گوئلیدر هم و تو هم رفته اش نگاه کردم که  م

 لونا!   -

  

نگاه کرد،  گوئلیو به م دیتند تر و زود تر از من  چرخ لدای

 با کنار رفتنش چشمم به کوروش افتاد . 

 بیداده بود و دست به ج هیقفل کردم ...به ستون تک روش

 کرد ،  یبهم نگاه م

 !  دنیدرخش یو سردش م یآب یها لهیفاصله هم ت نیهم از

جلوم قرارگرفت و  گوئلیدونم چقدر نگاهش کردم که  م ینم

 دوباره صدام زد:  

 لونا حواست هست؟   -

 با مکث چشم هیخودم چند ثان یحرص از رفتار ها با

هم فشردم، چشم باز کردم و با لبخند    یو پلک  رو بستم

 گفتم :  

   ؟یداشت یکار د،یآم ببخش -

شد، دست بلندکرد و با  کیاز حد معمول بهم نزد شتریب کمی

 چونه ام قرارش داد ریاز ز یزیر یفاصله 

 یسوختگ یجا   یاون کرم  رو قبل از خواب حتما  رو-

 باشه چشم!   -بمال لونا باشه؟  



نگاهم چپ  دنیبود افتاد، با د ستادهیکه  بغلم ا لدایبه  نگاهم

 انداخت .  چپ بهم چشم دوخت و برام ابرو باال

لبخندم  رو  یاش خنده ام گرفت و نتونستم جلو افهیق دنِ ید با

  رمیبگ

 رو صدا زد .   لدای نفس

 .  میبر ایجان ب لدای -

 به حرف اومدم و  گفتم :   لدایرفتِن  با

 ممنونم دکتر!    -

   نیناخودآگاهم مدام ا ریگفته بودم دکتر، انگار ضم اریاخت یب

 آورد   یم ادمیرو به 

  

با مکث نگاهش  رو ازم گرفت، انگار اون هم از  گوئلیم

 دفعه دکتر صداش زده بودم تعجب کرده بود .  کیکه    نیا

که  ازم فاصله گرفت نفِس حبس شده ام  رو باشتاب از  یوقت

 به همون اریاخت یدادم، ب رونیهام ب هیر

جا زده بود نگاه کردم اما ،اون هیکه  کوروش بهش تک یستون

 نبود ..... 

 میزودتصم یلیهم خ گوئلیبا نفس و آرشام رفت و م لدای

مدت اونجا اقامت داشت   نیا یکه  تو یگرفت به همون هتل

 بهش اصرار یلیبره، هر چند  ماهان  خ



 الیو نیهم یاومده بود تو رانیکه  ا یاول یمثل روز ها کرد

 گوئلیممودبانه تشکر کرد و رفت. بارفتِن  گوئلیبمونه اما م

 .  دمیتوران و ماهان  د یچهره  یرو تو  یرِد خستگ

به خاطِر امشب خسته شده بودند، به سمِت   یبود حساب معلوم

 ماهان  رفتم و بغلش کردم.  

 !  یدیزحمت کش یلیممنونم داداش خ  -

 رو نوازش  کرد و زمزمه کرد:    کمرم

 دِل داداش!   زِ ینکردم عز یکار -

اومدم و به روش لبخند زدم، نگاهم به   رونیآغوشش ب از

 توران افتاد ... 

 توران جون!   -

   زم؟یجانم عز -

و از ته دل   دمیرفتم و دو طرفه گونه هاش  رو بوس سمتش

 گفتم :  

 یلیممنونم، ان شاهللا بتونم جبران کنم خ یلیاز توام خ -

 !  یزحمت افتا د یتو

 اعتراض گفت:   با

قدر نگو   نیکه ، ا مینکرد یکار هیچه حرف  نیا -

 شم!   یزحمت،زحمت که  ناراحت م

 نگفتم  .  یچیو ه دمیزده لب گز  خجالت

 و گفت:   دیماهان  خند 



بردِن  یتو یخوا یم م،یبخواب میبهتره بر  گهیخب د -

 کادوهات به اتاقت کمکت کنم؟  

 ینگاه کردم... چشمم که به کادو زیم   یرو  یکادو ها به

 لب هام شکل گرفت و  گفتم :     یرو  یکوروش افتاد لبخند

 برم!   ینه ممنون خودم م -

 وگفت:   دیسرم  رو بوس   یتکون داد و جلو اومد،  رو یسر

 خواهرم!   ریشبت بخ -

 عشق لب زدم:   با

 داداش!   ریشِب تو هم بخ -

پشت کمِر توران گذاشت و با هم به سمت پله هارفتن،  دست

رفتن شون گرفتم و به زهرا که داشت اطراف   رِ یاز مسنگاه 

 گفتم :   عیکرد نگاه کردم و سر یم زیرو تم

 .  میکن یم زیولشون کن زهرا خانوم فردا با هم تم -

 گفت:   ینگاهم کرد و با قدردان برگشت

 چشم  ممنونم خانوم!   -

همه رفتن با ذوق به سمت  یتکان دادم، وقت یلبخند سر با

 .  هیکوروش چ یکادو  نمیرفتم، دل تو دلم نبود که   بب کادوها

 بود!   بیناشناخته و عج  یبرا  اقیهمه ذوق و اشت  نیا

 شد؟   بیغ هویاالن کوروش کجاست؟  چرا  اصال



گذاشتم و با هم بلند شون  گهیهم د   یها  رو  رو جعبه

 ادببرمیکردم، فکر به کادو ها باعث شد سواالت ذهنم  رو از 

 رفتن به اتاقم تمرکز کنم .    یو  رو

آر وم از پله ها باال رفتم و به زور با آرنج در اتاقم رو  آروم

گذاشتم و  نیزم   یکادو  رو  رو یجعبه ها یباز کردم، فور

 المپ برق  رو روشن کردم . 

 یده ساله ام که  قراره کادوها یبچه  کیکردم  یم احساس

 داشتم!   یو ناب نیریاحساس ش تولدش  رو باز کنه، همون قدر

 

 ی هینسبتا بزرگ رفتم، اصال به بق یسمِت همون جعبه  به

 کادو ها دقت نکردم . 

مشتم گرفتم وچند  یپالِک دور گردنم  رو تو جانیشدِت ه از

 .  دمیکش قیتا نفس عم

و گره اش  رو بازکردم،  دمیقرمز رنِگ جعبه  رو کش ربانِ 

ا جون و دل به داخِل جعبه نگاه آروم دِرش  رو برداشتم و ب

 کردم!  

 غِ یدهنم گذاشتم تاج   یداخلش دستم  رو  رو یمحتوا دنِ ید با

 بلند نشه.   دمیکه  کش یخفه ا

 ها ماله من  باشه!    نیا یها... همه   نیشد که  ا ینم باورم



تخِت شماره دوازده  رو از داخِل جعبه  یباور قلمو نا

و   یِ قیهاحق  نیبرداشتم و لمِسش کردم انگار که  باور نداشتم ا

 !  ستین ایرو

اون چه  یها  رو داشتم، همه   نیداشتِن ا یعمر آرز و کی

 خواستم!   یم یبچگ یکه  تو

 یجاتو کیو پالت، رنِگ روغن و آبرنگ، همه شون  قلمو

 لیجنس و مارِک رنگ ها و وسا دنیجعبه بودند... با د

چقدر حاالممنونش  ده،یمارک ها  رو خر نیبهتر  دمیفهم

 بودم!  

 ام؟   یدونست من  عاشق هنر و نقاش یم یچطور

که  قصد داشتم  یذهنم فلش بک خورد به اون روز یتو

پدرش  رو تمام کنم اماانگار  یکاره  مهین یتابلو ها یِ نقاش

 قسمت نشده بود!  

 ادشیکه  کوروش از اون موقع تا االن  شهینم باورم

 رو بهم بده!    یارزشمند ی هیهد نیباشه و بخواد همچ مونده

 جعبه یو قلمو  رو دوباره تو دمیخند یخوشحال با

کادو ها رو  ی هیبه خودم زحمت ندادم که  بق یحت گذاشتم،

 باز کنم . 

   ؟یکادو ا نیبزرگ و همچ انِ یکوروش پارس آخه

شده  یدنینبود بلکه  د یدلم آب شد! حالم گفتن یقند تو کهوی

 بود!  



  

  

 یکادو  رو گوشه  یبلند شدم و جعبه ها نیزم   یرو  از

 نهیا یام  رو باز کردم و جلو یرو سر  یتختم گذاشتم، گره 

به اسم  یو اون ها  رو ازحصار دمیبه موهام کش یرفتم، دست

 کِش مو آزاد کردم!  

به خودش داشت  شیآرا یکه  کم یو صورتباز  یموها با

 بودم .  گهید یکیحاال انگار 

 به چشم هام افتاد ...  نگاهم

 کنه ""  ی"" چشم هات افسون م

  نیسرم  رو تکان دادم تاا گوئلیآوردِن حرف م ادیبه  با

که  بهم داده بود رو از  یبره، کرِم مخصوص ادمیجمله از 

 .  ختمیدستم ر  یرو  یبرداشتم کم شمیآرا زِ یم یداخِل کشو

گونه ام زدم و ماساژش دادم... بعد از تموم شدِن کارم  به

 یعوض کردم، جا یو شلواِر گشاد شرتیلباس هام  رو با ت

 زد  یغر م یحتماکل دید یم یطور نیاگر من و ا یخال لدای

اتاقم  سیصدا به سمت سرو یو ب زیر یهمون خنده ها با

 نم . رفتم تا مسواک بز

 دم،یشدِن در اتاقم  رو شن دهیکوب یکردم صدا احساس

متوجه نشدم  یزیآب  رو بستم و با دقت گوش دادم اما چ ریش

 . 



خارج  سیکا ر هام  رو انجام دادم و از سرو ی هیبق دیترد با

 اتاق خشکم زد.   کِ یتار یفضا دنیشدم... با د

 که  المپ  رو خاموش نکرده بودم پس چطور ...   من

 اریاخت یذهنم قفل شد اما خواستم ب واریبرخورِد کمرم به د با

 بزنم که   غیج

 بم و خشنش خفه شد .  یصدا دنیبا شن صدام

 ! آروم... آروم باش!  سیه -

 من ! ...  یتوان گرد شد، خدا نیهام تا آخر چشم

 شد!   ینم باورم

   !ای...خداخدا

جون تقال کردم، پر شدِن چشم هام  رو احساس کردم  یب

 شد .  یم دنمیکه  به گلوم چنگ زد مانع از نفس کش یبغض

که  االن  ینیتر از ا وونهیدختر... من و د ریِد آروم بگ -

 صنم .  ینیب یبد م رمیهستم نکن، من  جنون بگ

 یبشن و بتونم تو ریتند پلک زدم تا ا شک هام سراز تند

تا باور کنم که   نمیاتاق حداقل چشم هاش  رو  بب یکیتار

 خودِش.  

  

روداشت،  یخیسرد و  یِ آب یها لهیبود... همون ت خودش

 روداده بودم .  یکه  قبال بهش لقِب نگاِه گرگ ییهمون ها

 بودند که   یزیتنها چ یکیاون تار یچشم هاش تو حاال



اومدن  یم  رونیب انیدرم یکی. نفس هام  نمیتونستم  بب یم

 بدنم  رو به رعشه انداخته بود!   جانیترس و ه

ام  نهیهر  لحظه  انتظار داشتم قلبم ازس دم،یلرز یم دیب مثل

 بزنه!    رونیب

 :  دیشد و زار زدم، باحرص غر شتریبدنم ب لرزش

 یماه صنم... از من  نترس که  بد ترم ریگم آروم بگ یم -

 شم!  

لرزش بدنم  رو کنترل کنم،  کردم یتند پلک زدم و سع تند

 مردم  یداشتم م

 :  دمینال یفوق العاده خش دار و پر بغض یتند باصدا تند

 ول...ولم کن..تو رو...خدا برو برو عقب کوروش... -

 !    کنمیبرو خواهش م برو

آخر،  گفتم   مِ یکه  زدم به س ینیب یهار شدم صنم... م -

نگفتم ؟  گفتم  که  حواست  شهیکه چوب خط هات داره پر م

 ی... بهم نگاه کن چرا م نیباشه نگفتم ؟ من و بب

 ام نکن صنم .  وونهی؟دیلرز

 :  دمیجون نال یب

 ... یبرو، ولم کن لعنت  کنمیخواهش م -

 زد  یصدا دار پوزخندِ 

سابقه و  یعذاب چشم بستم و هق زدم که  با همون خشم ب با

 دورگه زمزمه کرد:   یصدا



 نکن  هیگر -

 لب زدم:   دهیبر دهیبر

 برو... عقب!   ادیَن..نفسم باال... نم -

من  نفس بکش ماه صنم که  هوا خواهات  رو  یتوهوا -

 نیشم هم یم ی، دور و بر من  باش که  دور بش کنمیخفه م

منظور مو؟  نه نه نه   یفهم یم ستادهیکه  جلوت ا ییوالیه

بودم جون نداشتم  شهیتر از هم جی... نفهم تر و گدمیفهم ینم

 .  ارمیکه  دست هام  رو باال ب

  

 ینزار وب یکه  از دستش خالص بشم با حال  نیا  یبرا  اما

 :  دمیجون نال

 حاال برو ولم کن کوروش!   دمی...فهمیآره آره فهم -

شده  رهیزد؛ با حرص و غضب فقط به صورتم خ ینم یحرف

 بود.   یزیبود انگار متتظِر چ

خودش رو  یبگه اما به زور جلو یزیخواست چ یم نگارا

 ... رهیگ یم

 رافتادهیکه  توش گ یبد تِ یوضع  نیهق زدم با ا یبدبخت با

 شم!   یم وونهیکردم دارم د یبودم احساس م

 ولم کن کثافت!   یگمشو کوروش... گمشو لعنت -

 شدم  رهیبه خون نشسته اش خ یترس و  بهت  به چشم ها با



اشک هام  گهیقدر پر از  بهت  و ترس شده بودم که  د اون

 خشک بودن!  

انداخت  یبدنم  رو به لرزه م یکه  بند بنِد سلول ها یلحن با

 گفت:  

من   شیپ ی... حق ندار کنمیشم نه ولت نم ینه گم م -

 !  ،عادتیفهم یعادت کن صنم م ،یکن هیو گر یبلرز

 !  دیچک اشکم

 لب زدم:   یخفه ا یصدا با

 چرا... چرا!   -

 گفت:   یو عصب  خشن

 ؟یفهم یخوام م یگم ... چون که  من  م یچون من  م -

خوب به  یلبخند بزن یمرد   یبه  رو یبه بعد خواست  نیازا

 من  فکر کن 

 یبعد  رو هم نم ی هیکردم ثان یسوخت و احساس م یم قلبم

 !  ستمیپا با   یو  رو ارمیتونم طاقت ب

 نجاتم بده!   ایخدا

  

 گفتم :    دهیبر دهیهق زدم و بر تیمظلوم با

فقط برو تو رو خدا  یتو... تو بگ یبا...باشه باشه هر چ -

 کوروش عذابم نده . 

 :  دیغر یبیطاقت نفس نفس زد و با شکوه و حِس عج یب



 ید یمن و عذاب م یکه  دار ییدم تو یمن  عذابت نم -

تو  ارمیو کائنات  رو به حساب نم ایقانون دن ست،یبرام مهم ن

ماه  یو نفس بکش یکن یمن  زندگ یطبق قانون ها دیهم با

 صنم!  

به ضربان قلبم   گهیشکافت بدنم د یام  رو م نهیداشت س قلبم

 یامان م ینداشت، اون قدر تند وب اجیزنده موندن احت  یبرا

و  ارهیبدنم طاقت ن ادشیاز شدت ز دمیترس یکه  م دیکوب

 !  مریبم

 انگار خودش نبود... نه نه بود!   کوروش

مرد خوِد کوروِش بود فقط من  نتونسته بودم اون رو   نیا

 طیشرا  نیا یتو یطور  نیبشناسم... نتونسته بودم و دلم ا

 !  خت؟یر یبراش  م

 . 

به خودم جرات دادم و با غم به چشم هاش  یکیاون تار یتو

نگاهم  ی رهیچشم هام قفل کرد وخ   یرو  قیشدم، عم رهیخ

 شد . 

دارم   نیکوروش... کوروش تو  رو خدا برو... برو بب -

 !   کنمیسکته م

 دختر!   ریآروم بگ -

 شد .  رهیچشم هام خ به

 کردن!   یکه  لبالب اشک بودن و التماسش م ییها چشم



 یکه  نه درک ییاون اما پر از حرف بود، حرف ها نگاهِ 

 تونستم بخونمشون!   ینه م ازشون داشتم

که   یسوتم متد یکه  به در اتاقم خورد، صدا یتِق ا یصدا با

 رفت،  نیاز ب دیچیپ یگوش هام م یتو

   ؟یداریماه صنم... ب -

شک نداشتم  گهیماهان  که  پشت در بود د  یصدا دنیشن با

 !  شهیروح از تنم جدا م گهید ی هیچند ثان

 ...  دیبه در کوب دوباره

 ماه صنم؟   -

 کردم!   یاالن سکته م ییوا د،یلرز بدنم

 یحالت م  نیا یماهان  کوروش  رو با من  تو  اگر

 به دادم برس!   ای...خدادید

 صدا لب زدم:   یب

 شدم! ...  چارهیب -

   ؟ییماه صنم کجا -

 گفتم :    دیلرز یم یکه  کم ییصدا با

 .  خوام مسواک بزنم ی... میجام داداش، م نیا -

 اومد ...  کیماهان  از پشت در، کامال نزد  یصدا

 تا بغضم نکشنه!   دمیگز لب

 ی زیفقط خواستم  بهت  سر بزنم، چ زم،یآهان باشه عز -

 دلم به درد اومد!    ؟یندار ازین



 داداشم! ...  آخ

 ! ... آخ

 !  رینه... نه داداش ممنون! برو بخواب شب بخ 

 گفت و رفت  ریبخ شب

 ... آه خدا!  دیکش یم ریت سرم

 نیلحظه  فراموش کرده بودم که  کوروش هم ا  کی  یبرا 

 جاست 

 لب زدم:   یشرم و خشم خفته ا با

 !  ینامرد یلیخ -

 که  بگم " ازت متنفرم" اما نتونستم ...  دیچرخ زبونم

 دونم چرا؟!   ینم

 . 

 شمرده گفت:   شمرده

 یلیقراره خمن  تمرکز کن...    ینره،  رو ادتیحرفام  -

 کنه!   رییتغ نمونیها ب زیچ

 !  گهیشوک د کیهم  باز

 زد؟   یواضح حرف نم چرا

 اون  رو نداشت... یپردازش  حرف ها ییتوانا مغزم

 کردم!   یدرک نم یچیه

 موندم   یحرکت باق یب

 تونم تحمل کنم!   ینم گهی! د کنمیحاال برو... خواهش م-



 لب زد:   یاز مکث بعد

زمزمه  یقدر برات سخته؟  با ناراحت نیتحمل من  ا -

 کردم:  

  یپا  رو یمن و شکست میتو حر ؟یفهم یچرا نم -

 !  یاعتقاداتم گذاشت

 گهید یتو  رو بشکنم راه ها میخواستم حر یمن  اگر م -

کار  رو انجام بدم،اعتقاداتت  رو   نیوجود داشت که  ا یا

 ییباور ها و قانون ها یمه قبول دارم اما... در برابر من  ه

   ؟یفهم یماه صنم، م شهینقص م یخودت  ساخت  یکه   برا

فقط برِق  یکیتار یتو ستادم،یو جلوش ا دمیبار چرخ  نیا

بود، نا باور و پر از سوال به چشم هاش  دنینگاهش قابل د

 شدم .  رهیخ

   ه؟یمرد هدفش چ  نیا

 من ؟ ...امتحان من ؟!   آزار

 کوروش تو ...  -

 قدم جلو اومد و گفت:   کی

حاال بخواب تا   م،یزن ی! بعدا راجع بهش حرف مسیه -

 .  یبهتر بش

 توان خواب برام مونده بود؟   گهید

هم   یتونستم چشم  رو یهمه شوک و اتفاق مگه م  نیا با

 بذارم؟  



 کرده بود!   رمیناآرام شده و کوروش درگ وجودم

 ینه انگاراون م میشده بود رهیبه هم خ حرکت یب قهیدق چند

روداشتم که    نیاتاق بره نه من  قدرِت ا  نیخواست از ا

 رو انجام بدم .   یکار

زده بودم، قدرتم دربرابر  شیساعت پ کیزورم  رو   من

 بود!   چیکوروش ه

اما، با  میکرده بود رهیبود که  توش گ یتیدونم چه موقع ینم

 ام به خودم اومدم ...  یگوشاذان از  یپخش شدِن صدا

 

و  رو شد و نگاه از کوروش گرفتم، چقدر مگه  ریز دلم

 گذشته بود که  االن اذان صبح شده؟  

از  میقدم هاش چشم بستم اما اون مثل نس یصدا دنیشن با

 کنارم گذشت و رفت . 

 یانگار تمام مقاومت دمیبسته شدن در اتاق  رو که  شن یصدا

تخت    یو خودم رو رو دمیکش ی! آهختیکه  داشتم فرو ر

 پرت کردم . 

تونستم باورکنم  یاومده بود  رو نم شیچه که  برام پ اون

 هنوز ضربان قلبم آروم نشده بود!  

   ؟یکار کرد یکوروش؟... باهام چ یکار کرد یچ -

  

  *********** 



  

اومده بود   شیکه  پ یرو هم نتونستم بذارم، مدام اتفاقات  چشم

 یشدم، گاه یو ناراحت م یعصب یکردم، گاه یرو مرور م

 رفت!   یم یلیو یلیو دلم ق دمیکش یخجالت  م

  یگرفتم، پتو  رو از  رو یماهان  عذاب وجدان م  ادِ یبا  ای

 :  دمیسرم کنار زدم و کالفه نال

برگشتم   مارستانیکه  از ب ستیروز ن هیهنوز  ایاوف خدا -

  ره؟یگ یشد؟  حاال مگه دلم آروم م یچ  نیخونه  بب

 "" بهم عادت کن "" 

 یگوش هام گذاشتم حرف هاش هزاران بار تو   یرو  دست

کرد انگار  یشد و هر بار تنم  رو مور مور م یسرم اکوم

 شنوم .  یباِر که  م نیاول یکه واسه 

بهم  یبیسر درد عج الیو فکر و خ یخواب یکم از شدت ب کم

و توان  ختمیر یل افسرده ها آروم آروم اشک مدست داد، مث

 تخت بلند بشم .    ینداشتم که  از  رو

رو ازکنار   یگوش یحوصلگ یام بلند شد، با ب یگوش یصدا

 بالش برداشتم و جواب دادم:  

 الو؟   -

 یسالم صنم خانوم گل و گالب! تا االن خواب بود -

 خواهر؟  



با درد چشم بستمو  الدی یبلند و پر انرژ یصدا دنِ یشن با

 :  دمینال

 یداد نزد سرم داره از دردم لدایتو  رو خدا آروم تر  -

 ترکه !  

 آروم تر گفت:   یاز مکث بعد

 چرا؟   -

 !  لدابگمیبه  یزیآخر شب چ ینداشت که  از ماجرا امکان

تونستم اون اتفاقات رو  یهنوز باورم نشده بود و نم خودمم

 هضم کنم!  

  

 لب  گفتم :   ریز

 یآهنگ و شلوغ کار یحتما به خاطر سر و صدا  یچیه -

 .  گهید شبِ ید یها

 یخوش گذشت ها مگه نه ماه صنم؟ راست یلیخ یول -

   ؟یگرفت ایچ یکادو چ

هات رو  یبه لحن ذوق زده اش زدم... قدر خوش یتلخ لبخند

 !  لدایبدون 

 شده جواب دادم:   مسخ

 هنوز بازشون نکردم .  -

 و با حسرت گفت:   دیکش یوفپ



 یمن  جات بودم از کادو هام عکس م گه،ید یذوق یب -

 ذاشتم .  یم نستایا یگرفتم و تو

دلم آب  یکوروش که  افتادم قند تو یکادو ادِ ینگفتم ،  یزیچ

ام گذا شتم وآروم  نهیس   یشد!... مشت گره کرده امو  رو

 .  دمیبهش کوب

نکن! انگار که ماله  تمیاذ گهید یکیالمصب ... تو  گهید بسه

 !  یستیمن  ن

 الو صنم؟ الو با توام ها!   -

لباسم چنگ زدم...  ی قهیبار به   نیرو باز کردم و ا  مشتم

 برام سخت شده بود!   دنینفس کش

 گفتم :    کالفه

 جان!... بگو .  لدایجام  نیا -

 تعجب گفت:   با

کجامشغوله،  ستیاما فکرت معلوم ن یخود ت که  هست -

زحمت تلگرامت   یزنم اما ب یبعدا  بهت  زنگ م الیخ یب

 برات فرستادم .  یزیچ هیرو چک کن 

   ؟یفرستاد یچ -

 و معنا دار گفت:   دیخند طنتیش با

   زم؟یعز یکار ندار ،یفهم یم  نیحاال!... خودت  بب -

تاسف تکان داد م و    یاز  رو ی... سرلدای  نیدست ا از

 گفتم :  



 نه قربونت! فعال خداحافظ .  -

 .  یبابا -

تخت نشستم و چند تانفس    یرو که  قطع کردم  رو  یگوش

 ... دمیکش قیعم

من  نفس بکش ماه صنم که  هوا خواهات رو  ی"" تو هوا

 !  ییوا یی"" وا  کنمیخفه م

حرفهاش  یادآوریتونم فراموش کنم؟ بدنم مدام با  ینم چرا

 داد .  یواکنش نشون م

 شد!   یگرم  و سردم م یه

 ینت گوش عیکه  حواس خودم  رو پرت کنم سر  نیا  یبرا 

 ام  رو روشن کردم و وارد تلگرام شدم . 

 دیرو دانلود کردم طول کش  یسه تا عکس داشتم، اول لدای از

 که  باز بشه . 

 عکس نفسم بند اومد!   دنید با

 د صاف شد ... خود به خو کمرم

 که  اهورا  رو بغل کرده بود و داشت بهش کوروش

داد، و من  که  کناره کوروش نشسته بودم وسمتش  یم بیس

کردم . ضربان قلبم  یخم شده بودم و با لبخند به اهورا نگاه م

 دوباره تند شد!  

 کنم!   فیکه  داشتم  رو توص یتونستم حس و حال ینم

 داد:   امیشد و پ  نیآنال لدای



 گن شکار  لحظه  ها "  یم  نی" به ا

 اش اومد ...  یبعد یها امیاز خنده زدم که  پ یتپق

 "   کنمیهنرا دارم بعدا  رو م  نی" بازم از ا

 ها "   نیایچه به هم م ی" ول

رو هم باز کردم... هر دو من وکوروش   یتا عکس بعد دو

 کنار هم!   م،یبود

هام خود به خود بسته شدن، انگار نه انگار که چند  چشم

 گذشت!   یم شبیساعت از اتفاقاِت د

گذشته ،حس و حالم هنوز  هیکه  فقط چند ثان انگار

 !  رنکردهییتغ

مانع ازمتنفر  یزیچ کیتونستم از کوروش متنفر بشم...  ینم

 شد!   یشدنم م

  

 شیپ ودمیربع صد بار اون سه تا عکس  رو د کی یتو دیشا

 بافتم، دسته خودم نبود ها! ... ایخودم  رو

 دونستم چم شده بود .  ینم

رفتم  یصبحونه خوردن م  یبرا  نییپا  یطبقه  دیبا گهید

 لب زمزمه کردم:   ریشد؟  ز یاما مگه روم م

رو بهم   یراه هیمن و ببخش! خودت  کمکم کن...  ایخدا -

 یکار کنم آخه؟  با حسرت آه ینشون بده، من  با کوروش چ

رفت،از فکر خارج شدم و  برهیدستم و یتو یکه  گوش دمیکش



 یکه  از طرف کوروش داشتم هول زده گوش یامیپ دنیبا د

 از دستم افتاد ... 

همه  نیتا خودم  رو کنترل کنم، ا دمیکش قیتا نفس عم چند

   ام؟یپ کیفقط به خاطر  جانیه

  یرو از  رو  یگوش ستین  نیدونستم که  همه اش ا یم

 رو باز کردم .   امیپاهام برداشتم و پ

 صنم ""  نییپا ای"" ب

بود  ییزهایها چ  نی... ایو مختصر، امرانه و دستورات کوتاه

 کردم!   افتیکه  از اون سه کلمه درک و در

ازم توقع داره به  شبید یداشت، بعد از کار ها ییرو  چه

 اومد ...  یبعد امیحرفش گوش بدم؟  پ

کردم  ""  پیبا حرص تا اریاخت ی"" ب یوقت دار قهی"" ده دق

 جواب داد .  عی"" سر امی... نمقهیتو بگو دو دق

 "" اونوقت چرا "" 

داشتم، به طرز  جانیجواب بدم؟... ه یفکر کردم چ یکم

دختر نوجوانم که داره با  کیکردم  یاحساس م یمسخره ا

 کنه.  یه چت مکه  باهاش دوست شد یپسر نیاول

 نداشتم؟   یاحساس نیزدم همچ یبا  اشکان  حرف م یوقت چرا

 پیبار شجاع تر تا  نیشد؟  ا یم دهیداشت به کجا کش میزندگ

 کردم  

 ""   نمیخوام تو  رو  بب ی"" چون نم



 رو از سر گرفته بود!    دنیدوباره تند تپ قلبم

 کهیشدن در  دهیچشم هام  رو بستم که  با کوب هیثان چند

ترس به درنگاه کردم  یبا شوک و کم دم،یجام پر یخورده تو

 . 

 قلبم گذاشتم و بلند  گفتم :     یرو  دست

 آ  بل...بله؟   -

باز شد، زهرا تا کمر خودش  رو به داخل  مهیاتاق تا ن در

 گفت:   یکرد و با شرمندگ لیمتما

 مزاحم شدم خانوم!   دیببخش -

 شدم و با خجالت   گفتم :   زیخ میتخت ن   یرو 

 ی.. جانم کاریزهرا خانوم، مراحم هیچه حرف  نیااِ ا -

   د؟یداشت

 پا و اون پا کرد و بعد با همون لحن گفت:    نیا یکم

 نییپا یطبقه  گهید ی قهیآقا کوروش گفتند تا هفت دق -

 باال دنبال شما .  ادیوگرنه خودشون م دیحاضر و آماده باش

 لب زدم:   دهیبر دهیبهت  بر  با

 آق...آقا کوروش... گفت؟   -

 بله خانوم!   -

 خدا!   ییقورت دادم... وا یدهنم  رو به سخت آب

 زهرا گفت؟  به

 گرفتن!   شیهام از شرم و خجالت  آت گونه



 :  دمیپشت به زهرا کردم و نال عیسر

 .  امیباشه شما برو من  م -

 ...دمیکش از حرص یفیخف غیاتاق که  بسته شد ج در

 کوروش!   ییوا

 خلقت تو موندم به خدا!   یکه  من  تو ییوا

  امیدونستم خودِش پ یم دم،یام  رو شن یگوش ی برهیو یصدا

 رو باز کردم . 

 ""  یوقت دار قهی"" پنج دق

  

که  چه ولو  ییبودم اما از درون... وا یکامال عاد  رونیب از

 در من  به وجود اومده بود!   یله ا

رفتم،  رونیو از اتاق ب دمیپوش یلباِس مناسب ریدرگ یذهن با

برم با ماهان   نییخواستم از پله ها پا یم یهمزمان وقت

 برخورد کردم . 

 زد و گفت:   یلبخند بزرگ دنمید با

 کنم .  دارتیاومدم ب ی! داشتم مزمیعز ریاِه صبحت بخ -

 ... دمیکش یعذاب وجدان داشتم و ازش  خجالت  م هنوز

 و  گفتم :   دمیرو دزد  نگاهم

 داداش!   ریصبح تو هم بخ -

 رو پشت کمرم گذاشت و گفت:    دستش

 .  میباهم بر ایب -



 نییپا یدر جواب حرفش زدم، با هم به طبقه  یلبخند

کرد  تیهدا ی...  ماهان  من و به سمت سالن غذا خورمیرفت

 نشسته بودن .  زیتوران و کوروش پشت م

انداختم به خاطر  نییش هول شدم، سرم  رو پان کورو دید با

 استرس کف دست هام عرق کرده بود!  

 سالم ماه صنم جان!   -

 توران نگاه کردم و به زور  گفتم :   به

 !  ریسالم توران جون!... صبحت بخ -

 گفت:   یاشاره کرد و با خوشحال زیم به

 یماخال شیچند هفته جات پ  نیا یتو یکه  حساب نیبش -

 بود!  

زدم و تشکر کردم، تماِم توانم  رو به کار گرفته بودم  یلبخند

برام عقب  یا یکه  به کوروش نگاه نکنم،  ماهان  صندل

 .  دیکش

 .  دیصدا خند یب طنتیباال انداختم که  با ش ییابرو

شدم، کنترل کردِن  رهیخ زینشستم و به م یصندل   یرو 

 بود!...   یسخت یلیافساِر نگاهم واقعا کاِر خ

  

نه اون  ایکنه  یم یدونستم که  کوروش هم به من  نگاه ینم

و متفاوت بهم هجوم آورده بودن که   بیعج یقدر حس ها

 شبیکردم . با اتفاقات د ینگاهش  رو احساس نم ینیسنگ



در مقابلش  یدونستم چه رفتار یو سردرگم شده بودم نم جیگ

 انجام بدم . 

رو فراگرفته بود که  اجازه   درونم یو گنگ بیموج عج کی

 فکر کنم!   یزیداد به چ ینم

نگاهم به سمت کوروش سر خورد،اشتباه  یاریاخت بدون

به ماهان  و توران  یتوجه چیتصور نکرده بودم... بدون ه

 یتا االن تو شبیکرد، اون برق نگاهش که از د یبهم نگاه م

 !  زهیبر هویبودم باعث شددلم  دهیچشم هاش د

خواست که   ماهان متوجه  یکور وش، من  دلم نم برعکس

از   یو  برا دمینگاهم رودزد عینگاهم به اون بشه پس سر ی

آب پرتقال  رو برداشتم و چند  وانیبردن التهاب درونم ل  نیب

  دمیجرعه ازش  نوش

 یآوردم و  رو  نییپا زیم   یرو مشت کردم، از  رو  دستم

 پام گذاشتم که  توران گفت:  

 شرکت کوروش؟   یر یامروز م -

 زنم .  یسر به رستوران م هینه...  -

 خوشحال گفت:   توران

به  دمیهست نرس یمن  که  چند وقت یکنیم یکار خوب -

 کنم .  یدگیرستوران رس یکار ها

بار  نیافتادم که اول یاون رستوران ادِ یحرف هاشون  دنیشن با

مادر   نیاونجا ماله توراِن، ا دمیو فهم دمیتوران  رو اونجا د



دونستند به کدوم شون  یداشتن که نم ییو پسر اونقدر دارا

 کنند .  یدگیرس

دهنم گذاشتم که   یآماده کردم و تو ییکره و مربا ی لقمه

 توران ادامه داد:  

به اتاقت اومدم  یوقت شبیپسرم چرا د یراست -

   ؟یکجا بود ؟یاونجانبود

و به سرفه افتادم،  دیمه تو گلوم پرحرف لق  نیا دنیشن با

 دهنم گذاشتم که   ماهان  گفت:   یدستم  رو جلو

 شد؟ اِه!   یچ -

 بار آروم زد به کمرم که بهتر شدم و به زور  گفتم :   چند

 خوبم... خوبم!   -

 دنیصورتم نشست مخصوصا با شن   یشرم  رو عرق

 خواست محو بشم!   یکه  کوروش زد دلم م یحرف

 خوب بودم!   یجا هی -

 :  دمیانداختم و نال نییکه  تونستم پا ییر و تا جا سرم

 !  گه؟یم یچ  نیبب ایاستغفرهللا... خدا -

 و گفت:   دیخند توران

   ؟یرفته بود ییکجا؟ جا -

 کنه ...  ینداشتم که  کوروش بهم نگاه م شک

خوب وخاص و ناب و  یجا هینه تو  خونه  بودم منتها  -

 ... 



 یگفت م یکه  م یکه  با هر کلمه ا یبهت  و قلب  با

که  سکوت  دید ینگاهم چ یدونم تو یکردم، نم دنگاهشیلرز

 کرد و ادامه نداد . 

  

نگاه ِاون باز  یِ رگیخواستم نگاهم  رو دوباره بدزدم اما خ یم

 خشکم زد!   یکرده بود، بدجور ریهم من و درگ

 تعجب کرده بودگفت:  که  انگار  یبا لحن یبعد از مکث توران

 شبیاما خوشحالم که  د هیمنظور ت چ  دمیمن  که  نفهم -

 به تو هم خوش گذشته . 

 زد و گفت:   یبهم چشمک یبا لبخند محو کوروش

 !  یآره حساب -

 !  ییوا ییوا

 گهیو نگاهم  رو ازش  برداشتم،د دمیکش یپوف یسخت به

 خوردم .  یکه  چ دمیرفت و نفهم ینم نییاز گلوم پا یزیچ

 منم   گفتم :   دیتوران عقب کش دمیکه  د  نیمحض ا به

 ممنونم توران جون!    -

 !  زمیعز ینخورد یزیتو که  چ -

 شدم ...  رینه اتفاقا س -

چپ چپ نگاهش کردم که  از  د،یکردم که  کوروش خند حس

 بلند شد .  زیپشت م

 ماهان  کنار گوشم گفت:   



 کردم و  گفتم :   شده ماه صنم؟  هول یزیچ -

 ها؟ نه نه!   -

 شد و گفت:   رهیبه صورتم خ مشکوک

 .  یکرد یبه کوروش نگاه م یجور هی ؟یچرا سرخ شد -

 سر تکان دادم و  گفتم :    شرمنده

 نبود داداش!   یزیچ -

 گفت:   یدار و جد معنا

 خدا کنه .  -

ماهان  هم شک کرد... فقط دو روز بود که برگشته   بفرما

 شد .  یو تنش بهم وارد م جانیهمه ه  نیدم ابو

بلند شدم ،داشتم از  زیاز پشت م عیتشکر کردم و سر دوباره

رو هم از پشت   ییقدم ها یرفتم که  صدا یپله ها باال م

 .  دمیسرم شن

کوروِش، دوباره هول کردم اما خودم رو  دمیکه  د دمیچرخ

 نباختم . 

 گفت:   یو جد ستادیکه  سر راهم ا نییبرگردم پا خواستم

 برو باال .  -

   ؟یچ -

 باال اومد  گهید یپله  کی

 برو باال .  -

 گفتم :    یترس و نگران با



 .  ننیو بب انیممکنه داداشم و توران ب  کنمیخواهش م -

نگاهم کرد و  یبا غرور و سرگرم شهیکج کرد و مثل هم سر

 لب زد:  

 باال .  یبر ومدنیپس  بهتره تا ن -

آشوب نگاهم  رو ازش  گرفتم واز  یرص، غضب و دلح با

ودست به  ستادمیاتاق ها ا   یراه رو یپله  ها باال رفتم، تو

 نگاهش کردم ...  نهیس

 اومدم؟   یباهاش راه م چرا

  کنمیرو فراموش م  شبیکوروش من  اتفاق تلخ د  نیبب -

 یم تیاذ یلیانجام نده چون خ یکار نیهمچ گهیلطفا تو هم د

 شم . 

 گفت:   یزد و با لبخند کج هیمقابلم تک وارِ یبه د بیبه ج دست

 خب؟   -

 خورده نگاهش کردم و  گفتم :    کهی

 یباهام چ شبید یدون ی... تو منه؟یخب؟ جوابت ا -

   ؟یکارکرد

 دادم ... یانجام م شیوقت پ یلیخ دیکه  با یکار -

 نرفته باشه .  ادتیحرفام  دوارمیام

 بره؟   ادمیشد  یم مگه

بود،  ادمیاون شب  رو  ی...  لحظه  به  لحظه  هیبه ثان هیثان

 امکان نداشت فر اموش کنم . 



رفت و   نیکه  لبخندش از ب دیچشم هام د یتو یدونم چ ینم

 آروم زمزمه کرد:  

 ماه صنم!   -

کاِر خودش  رو کرد، مسخ شده فقط نگاهش کردم که   لحنش

 سمتم خم شد و ادامه داد:  

مثل گذشته  گهیکه  من و تو د یدیحتما خودت  هم فهم -

 نه؟   میستین

ذهنم  یبود که  اون ته ته ها یزیچ  نیدونستم... ا یم آره

 بهم ثابت شده بود!  

 صورتم چرخاند و گفت:   یرو تو  نگاهش

 یحتما کل شبیشناسمت که  بگم با اتفاق د یاونقدر م -

 ی...ولیرفت یخونه  م   نیو از ا یکرد یم یو زار هیگر

 منظور مو؟    یفهم ی... میشبیتو االن آروم تر از د

خجالت  سر تکان دادم، حق با اون بود... من  نسبت به  با

 یجا یا گهیدونستم هر َکِس د یآروم تر بودم، م شبید

بر پا کرده بودم امامن ... من  در  امتیکوروش بود تا االن ق

 ام!   گهیآدم د کیبرابر کوروش انگار که  

من  تمرکز    یعادت کن صنم... خوب فکر کن،  رو -

   ؟یفهم یکشم م یکن،من  عقب نم

 زد؟   یدوباره تند زد، خب چرا واضح تر حرفش رونم قلبم

 تر گفت:   یو جد دیکش ینگفتم ... نفس صدا دار یزیچ



رم چون کار دارم... اومدم  خونه  باهات حرف  یاالن م -

 خب؟   یاتاقت پنهان بش یکه  گوشه و کنار و تو نمیدارم، نب

 گفتم :    یسخت به

 باشه .  -

احساس و منطق ام صورت   نیب یرفتنش جدال با

 یجلو ریدرگ یوارد اتاق شدم و با ذهن جیگرفت،خسته و گ

گونه  دمویاز اون کرِم مخصوص به صورتم مال ادم،ستیا نهیا

 ام  رو ماساژ دادم ... 

از  یریگ جهیداد تا بتونم از نت یبه کوروش اجازه نم فکر

 یازلکه   یچیه بایتقر گهیاون کرم خوشحال بشم چون د

 خورد .  یبه چشم نم یسوختگ

که  فراموشش کرده بودم دوباره سراغم اومد،  یدرد سر

 ... دمیبه موهام کش یکالفه شالم  رو از سرم در آوردم و دست

رو بازکردم   لدای یو به سمت کادو ها رفتم، کادو دمیکش یآه

 خوشگل بود...! یلیخ یقیموس یجعبه  کی

 ی هیشدم واقعاهد ریغافلگ ییجورا کیرو نداشتم   انتظارش

  بود! یمتفاوت

 یبود که بو متیعطر گرون ق هینفس و آرشام هم  یکادو

 داشت!   یخوب یلیخ

بودکه   ادمیدور و برم انداختم،  یبه جعبه کادو ها ینگاه

 نبود .  گهید یکادو ها  نیهم بهم کادو داد اما ب گوئلیم



 نکردم .  دایپ یا گهید یتعجب دنبالش گشتم اما کادو با

تخت گذاشته بودم  یگم شده؟ من  که  همه  رو گوشه  یعنی

 پس کجاست؟  

 همه شون  رو جمع کردم و داخل کمدم گذاشتم .  دیام نا

 یسوخت و سرم کم یچشم هام م شبید یخواب یخاطر ب به

 گوئلیم یکه کادو  نیتوان فکر کردن به ا گهیکرد د یدرد م

 کجاست  رو نداشتم . 

بود  دهینوز سرم به بالشت نرسه دمیتخت دراز کش   یرو 

 چشم هام گرم شد و به خواب رفتم ... 

موهام   یرو  یکردم دست یاحساس م یداریخواب و ب  نیب

 داشت!   یحِس خوب شه،یم دهیبه حالت نوازش  کش

 آرامش شدم!   غرقِ 

 خواست دستش  رو عقب بکشه!   ینم دلم

  ام چشم هام  رو باز کردم . یشونیحس گرم شدن پ با

 کردم؟  خمار لبخند زدم و  گفتم :   دارتیب -

 لبخند زد و گفت:   یبا مهربون  دم؟یخواب یلینه ... خ -

 بهونه بود نه؟   نیبهتر   ؟یوقِت ناهاره...خسته بود -

 اوهوم!  -

 .  دیو دوباره سرم  رو بوس دیخند

 داداش!   زِ یقربونت برم عز -

 رو نوازش  کردم و  گفتم :    موهاش



 خدا نکنه ااِ!   -

اصال  یخونه  نبود   نیا یتو یصنم وقت یدون ینم -

 جا نفس بکشم!   نیا تونستمینم

 .  دمیآغوشش خز  یبراش  ضعف رفت! بلند شدم و تو دلم

 روزا تنگ شده بود!    نیا  یمنم  دلم  برا- 

 رو نوازش  کرد و با سوز و احساس گفت:    موهام

 یدیکش یسخت یلی!... خ مراقبت باشم شتریب دیبا -

 دلت تکون بخوره!   یآب تو دبذارمینبا

 گفتم :    یاومدم و با قدردان  رونیآغوشش ب از

حالم خوبه و خوشحالم داداش،  یلیحاال هم خ نیمن  هم -

خوِب  گهی... به من  نگاه کن،من  دیدیبرام زحمت کش یلیخ

 خوب شدم.  

 یچشم هاش اون قدر عشق و گرما بود که  دلم  برا یتو

بغلش  یاش ضعف کرد، دوباره خودم  رو تو یمهربون

 انداختم!  

 باعث  نیبود، ا ایدن  نیا یمن  تو ییماهان  تنها دارا 

طاقت  یاز حِد معمول بهش وابسته باشم حت شتریبود ب شده

 !  نمشیلحظه  شرمنده  و ناراحت  بب  کینداشتم 

 ...  میحرف زد یاز هر در گهید کمی

  یبرا یشتریب یکردم که  اون حرف ها یچند احساس م هر

 کرد .  یم یگفتن داره اما انگار خوددار



وناهار   میرفت نییپا ینکردم... باهم به طبقه  یاصرار  منم

 !  میخورد یو گرم یمیصم یرو همراه با توران د ر فضا

 یزدن و من  مشتاقانه گوش م یو  ماهان  حرف م توران

 کردم!  

 رو از دست نده قدرش رو  یزیگن تا آدم چ یم

 مارستانیب یکه  تو یدونه ها!... بعد از اون دو ماه ینم

فهمم آغوش گرم  یخوردم تازه م یغذا م ییتنها یبودم و تو

 !  یچ یعنیخانواده  یمیو صم

 درس بود ...  کیمن   یبر ا  نیا

 کردم!   یخدا  رو شکر مهزاران بار  دیبا

کردم که  توران  یبه زهرا کمک م زیجمع کردن م موقع

 گفت:  

من  خودم به زهرا کمک  یاستراحت کن دیتو با زمیعز -

 .   کنمیم

 و  گفتم :   دمیخند

 یقطع نخاع مارِ یانگار ب یگ یم یجور هیتوران جون  -

چقدر دلم   یدونیبودم... به خدا دست و پا م سالمه،نم یزیچ

 ظرف شستن هم تنگ شده به خدا!    یبرا

 گفت:   یکوتاه یزد و توران بعد از خنده  یماهان  قهقهه ا 

هفته بذاره تو ظرف ها رو  کیبه زهرا بگم تا  دیپس با -

 ات کم بشه .  یتا از دلتنگ یبشور



 حد!    نینه تا ا گهیحاال د -

  دن،یخند دوباره

 زدم  یقدم م اطیح یتو

 بود!   بیتجربه برام غر  نیا

اومدم در  ی... هر وقت مهیدونستم حسم درموردش چ ینم

ته وجودم مانع  یزیچ کیبشم  یناراحت و عصب یادیحِد ز

 شد .  یم

 یمجنون دِ یدرخت ب ریکه  ز یا یو صندل زیسمِت م به

ها نشستم، بدون  یاز صندل یکی   یداشت رفتم  رو قرار

مون رد بدل   نیکه  ب ییو حرف ها شبیدر مورد د یاراده ا

 شد فکر کردم . 

 کردم؟   یکار م یچ دیبا ایخدا

و خاص بود، هرآدم  بیکوروش عج یها و کار ها حرف

کنه  یسرش خطور م یفکر تو  نیگذرا هم شده ا یحت یعاقل

 که  اون به من ... به من  ... 

 یتونستم کامل در موردش فکر کنم، موج ینم یحت

 رم درونم شکل گرفت!  ازاحساس و ش

تر از اون فکر حاِل من  بود... احساِس من  هم  بیعج وَ 

 نبود!   یعیطب

طرف ناراحتم  کی!... از رمیچقدر درگ شبیاز د  نیبب ایخدا

 شم .  یغرق م ایرو  یتو یطور  نیا گهیاز طرف د



ها به خودم  زهیسنگ ر   یرو  ینیچرخ ماش یصدا با

شده  اطیکوروش که  واردح نِ یاومدم، سر بلند کردم و به ماش

 بود نگاه کردم . 

 یخواست با من  حرف بزنه، اصالنم یاومد که  م ادمی

 حرف هاش آماده کنم .  دنیشن  یتونستم ذهنم  رو  برا

 ره .  یرد شد، حتما االن داخل  خونه  م دمید یجلو از

 د،یلرز بمیج یام تو یبود که  گوش از فکرم نگذشته قهیدق ده

 دونستم که  خودشه ...  یم

 خوندم .  عیرو سر  امیپ

 اتاقم ماه صنم ""  ای"" ب

شده بود؟   ادیقدر ز نیشبه ا کیاش  یو خودخوا ه تعصب

 کردم ...  پیتا عیسر

 ""  ستمی""  خونه  ن

 من !   ؟یگل کرده بود؟  اونم ک طنتمیبود که  ش بیعج

خورده به اسمش   کهیجوابش بودم که  زنگ زد...  منتظره

 نیریاضطراب ش کینگاه کردم، لبخندم وسعت گرفت اما 

 دلم موج زد!   یتو

 دادم:   جواب

 الو؟   -

 ...  یبود و جد کالفه

   ؟ییکجا -



 جواب دادم:   ینوبت من  بود که  بتازونَم نه؟  عاد حاال

ً یاوالً سالم ممنون منم  خوبم! ثان -  یجا هیکه  من    نیا ا

 خوبم.    یلیخ

 ومدهیتونستم بفهمم نبودِن من  به مزاجش خوش ن یم کامال

 گفت:   یکه  عصب

ماه  یی؟ کجا رونیب یهنوز قدمت خشک شده که  رفت -

 صنم؟  

هوا   رونیبودم اومدم ب مارستانیاز بس ب دیدلم پوس -

 بخورم . 

از   رونیام  رو قورت دادم... خب دروغ هم نبود االن ب خنده

 ...  گهیبودم د اطیح یخونه  تو

 اونوقت؟   یک یبا اجازه  -

 بود... تو واقعا چته کوروش؟  طلبکار

 داداشم!   - 

 :  دیحرص و غضب غر با

 داداِشت غلط کرده با تو!   -

 بار داد زد:   نیشما؟  ا دیببخش -

 ماه صنم!   -

 یزیکنه؟  نتونستم چ یم یطور نیکردم! چرا ا یته قالب

 بگم  



خوب گوش کن دختر...  رو اعصاب من  ملق نزن که  -

دم مجبورم دوباره حرفامو  بهت  یرد م شبید نیباز ع

 ینم -  ؟یفهم یتو به من  مربوطه م هیکنم، همه چ یادآوری

 هیکه همه چ یچ یعنی ؟یگ یفهمم ... آخه چرا بهم زور م

 رفتن من  برات مهمه؟    رونیه تو مربوطه؟ چرا بمن  ب

 رو از دست داد و دوباره داد زد:    کنترلش

برات  یاتفاق یپاش دیمثل اون روِز اس خوامیچون نم -

باشم  نیکه  هر  لحظه  نگراِن ا یخوام تنها باش ی... نمفتهیب

 !  یکنه لعنت دیتو  رو تهد ینکنه خطر

 

تونستم نفس بکشم در  یام حبس شد، من  نم نهیس یتو نفس

 !  دیچیپ یگوشم م یتو انهیکه  دم و بازدِم اون وحش یحال

 بزنم!   یتونستم حرف یزد نه من  م یم یاون حرف نه

 نگرانم بود؟   کوروش

 زده باشه ...  یحرف نیشد کوروش همچ ینم باورم

ر د دم،یرو قطع کردم و بلند شدم و به سمت خونه دو  یگوش

 و به شدت باز کردم . 

 متعجب صدام زد:   دنمیبود و با د  ییرایپذ  یتو توران

 شده؟   یماه صنم چ -



متمرکز شده  زیچ کی   یجواب بدم؛ مغزم فقط  رو نتونستم

آروم و قرار  دنشید  یبود، با سرعت از پله ها باال رفتم  برا

 نداشتم... ضربان قلبم بد تر از حال وروزم بود!  

 ستادهیدر اتاقش  رو باز کردم، وسط اتاق ا یچطور دمینفهم

 انداخته بود .  نییو سرش  رو پا

 تونستم بفهمم که  کالفه و ناراحته!   یم

چشم  یها یآب  دنِ یبلند کرد و  بهت  زده نگاهم کرد، با د سر

 ! ...  دیهاش دلم لرز

 زدم:   لب

 کوروش!   -

که به  ینه، همون طور ای دیآرومم  رو شن یدونم صدا ینم

 کرد سمتم پا تند کرد .  ینگاهم م ختهیهم ر

 گفت:   یخش دار یصدا با

 !  ؟یاومد -

 لب زدم:   خفه

 اومدم!   -

   ؟یکجا بود -

 مکث با خجالت   گفتم :   یاز کم بعد

 !  اطیح یتو -

 منقلب شدم و چشم هام  رو محکم بستم!   دیکش یبلند نفِس 

   ؟ینگفتچر ا زود تر بهم  -



 چون... چون که  ...  -

 کنم؟   تتیخواستم اذ یگفتم ؟ بگم م  یم یچ

 یقرارم ریقدر تحت تاث  نیدونستم ا ی! نمدمیکش  خجالت

 ...  رهیگ

 و گفت:   دیکش یآه

 صنم؟   ید یچرا عذابم م -

 من  ...  -

 .   نی! من و ببسیه -

 خجالت  چشم هام  رو باز کردم،  با

 نداشتم... البته االن!   یحِس بد گهید شبید مثل

 کوروش ...  -

 گفت:   تیقاطع با

خوام نگاهت کنم  ینگو ماه صنم ... فقط م یچیه -

 المصب!  

 !  ایخدا آخ

 یم یدونه با حرف هاش داره با قلب و روحِ من  باز یم

 کنه؟  

حرف  یشده بود، باز هم نگاهش کل رهیها به چهره ام خ قهیدق

 شدم!  یکدوم شون  رو متوجه نم چیهباهام داشت که  

 زور زمزمه کردم:   به

 کار اشتباهه! ...   نیا -



صادقانه    ؟یکن یکار م یجا چ نیاگر اشتباه بود پس ا -

 گفتم :  

 دونم... فقط به حرف دلم گوش دادم!   ینم -

متوقف شد و بعدچشم  یا هیثان  یکردم نفسش  برا احساس

 !  دیهاش درخش

 تر گفت:   نرم

 گوش دادم .  زیبه حرف همون چ شبیمنم  د -

 ابروهام شکل گرفت و  گفتم :    نیب یجیاز سِر گ یاخم

   گه؟یمنظور ت دله د  -

 باال انداخت و گفت:   ییابرو

   نه؟یاز ا ریغ -

 گولت زده بود .  طونیبه نظرم ش -

 از خنده زد و گفت:   یپوزخند

و  ختیزنه؟  دلم فرو ر یم داره گولم طونیپس االنم ش -

 نگفتم  که  ادامه داد:   یزیچ

زنه؟  با همون حال   یتو  رو هم داره گول م طونیش -

 گفتم :  

 یپاگذاشت ریمن و ز مِ یحر ،یاشتباهه کوروش... نامحرم -

   ؟یفهم یم

شد،با  یدفعه سرد و جد کیرفت و   نینگاهش از ب برق

 گفت:   ینینگاه سنگ



برو، بزن تو گوشم، بروبه  ماهان  بگو  پس پسم بزن و -

 کن ومتنفر باش!   ی... ازم دوراریدر ب یباز یو کول

 زد و شوکه  و ناراحت نگاهش کردم... خشکم

 :  دیغر دیام  رو که  د یحالت یب

   ؟یخوا یم ؟یتون یِد زود باش... م -

 کو...کوروش .  -

 باال تر رفت ...  صداش

 کالفه لب زدم:    ؟یخوا یم نویهم -

 بس کن!   -

 صورتم داد زد:   یتو

   ؟یازم دور باش یخوا یم -

 نههههه .  -

که  دادم هم من  هم  یا ییهویو  اریاخت یکه  ب یجواب از

 کوروش ماتمون برد!  

  

 خوام ازم دورشه!   یگفتم  نه... گفت م که  نم 

 من   گفتم !... من !   واقعا

 ! ایخدا ییوا

ازم سر  ییشه؟ کارها یاحساسات به کجا ختم م  نیا سرانجام

 یزدم که  قبال فکرش روهم نم یم ییزد و حرف ها یم

 کردم . 



وپر از  روزمندیپ یتر از من  به خودش اومد، با چهره  زود

 گفت:   یغرور و آرامش

 مونه .  ینم یباق یبحث یجا گهیخب، پس د -

 بگم!   یدونستم چ ی... نم جیبودم و گ هول

 من ... من  ...  -

 و گفت:   دیقدم عقب رفت و خند دو

 یزینداره...  بهتره که  چ یبیع ،یباز قفل کرد -

 نوبِت منه که  حرف بزنم.   ،حاالینگ

به من  کرد و به سمِت پنجره رفت نفسم  رو باشدت  پشت

 ! ... دمیداغ شده ام کش یبه گونه ها یدادم و دست  رونیب

زنم و با  یکنه که  من  با دست پس م یم االن فکر حتما

 کشم!   یم شیپاپ

 ...ایگشت  یخواست زمان به عقب برم یدلم م چقدر

 ...  ای

 ماه صنم!   -

 !  زهیر یزنه دلم م یکه  صدام م یمدل  نیا

 دوزم!   ینگاهم  رو بهش م اریاخت یکه  ب یطور

رو  ایاسِم دن نیتر بایجور... با لحِن آ روم و بم، انگار ز هی

 دارم!  

اون با همون لبخندبه  یدونم، ول ینه  رو نم ایدادم  جواب

 کناِر خودش اشاره کرد.  



 یبه سمتش رفتم، طور یآرام یو با قدم ها دمیگز لب

 شیپ قهیو ساکت شده بودم که  انگار نه انگار چند دق مظلوم

 .   دمیخند یکردم و م یم تشیداشتم اذ

... هنوز تو فکِرجمع و کینزد یلینه خاما  ستادمیا کنارش

 ام بودم!   یجور کردِن سوت

فرصت نشد بهت   شبیرو د  ینکات هیخوب گوش کن...  -

 گوشزد کنم . 

 ادمیرو به   شبیداشت د یدائم سع دم؛یخجالت  کش شتریب

 !  ارهیب

 داد:   ادامه

 نبوده ...  لیدل یکه   بهت  دادم ب ییاون کادو -

که  بهم داد افتادم، اون قلموو  یارزشمند یاون کا دو ادِ ی

 من !   یرنگ ها... آرزوها

پدرم  یتابلو ها یقصد داشت شیکه  چند ماه پ ادتهی -

  ؟یو بِکش یروکامل کن

حالتم با  دنیتکان دادم، با د ینگاهش کردم و سر مشتاق

 زد گفت:   ینگاهش موج م یکه  تو یتیرضا

خوام که  دوباره اون کا ر و شروع  یحاال ازت م -

 ...یکن

 پدرم  رو کامل کن، همه رو ...  یکاره  مهین یتابلو ها تمام

 زده لب زدم:   جانیه



 همه رو؟   -

دهنم گذاشتم، کال چند    یدو دست هام  رو با ذوق  رو هر

 رفت .  ادمیرو   شیلحظه  پ

 !  اوردمیبال در م یاز شدت خوشحال داشتم

  

گفت لبخند  شهینظر گرفته بود و م ریحرکاتم  رو زدقت  با

 زد!   یم

 گفتم :    یقدردان با

کار وانجام   نیشم که  ا یخوشحال م یلیواقعا ممنونم! خ -

 بدم . 

 تکان داد و گفت:   یسر

 .  ستین  نیفقط ا -

 گفت:   یفیبه سمتم برداشت و با اخم ضع یقدم

خوره  یهست که  داره مثل خوره مغزم روم ییماجرا هی -

 . 

 گفتم :    متعجب

 کدوم ماجرا؟   -

 :  گفت

 نامه .  تیاون وص یماجرا -

 حرف خشکم زد.   نیا دنیشن با

 ادامه داد:   یآروم یکج کرد و با لحن سرد ول سر



   ؟یاون  رو نوشت یبا کدوم عقل -

 ه داد:  نتونستم بزنم که  با حرص ادام یو حرف دمیگز لب

صنم؟  به زور زمزمه  یکرده بود یبا خودت  چه فکر -

 کردم:  

 نکردم!   ،یکاره... اشتباه -

 نگاهم کرد و گفت:   زیزد و ت یپوزخند کالفه

 هوم؟ خوبه! قانع شدم...   ،ینکرد یکاِر اشتباه -

 نگاه کرد،  یا گهیبه موهاش زد و به سمت د یچنگ

 خطربرام به صدا در اومد!   زنگ

داره تکرار  شبیشده بود! احساس کردم اتفاقات د وونهید باز

 !  شهیم

 :  دیگشاد شده بهش زل زدم غر یچشم ها با

 یِ باجراح یکه  اشتباه نبود هان؟... آخه کدوم آدم عاقل -

   سه؟ینامه بنو تیکه  وص رهیم یصورت م

اونموقع  یچه حالدونست که  من   یبرخورد، اون چه م بهم

 گفتم :    یبرزخ دست و پا زده؟  عصب یداشتم؟  تا به حال تو

به زند  یچندان دِ یکه  داشتم ام یا یمن  با اون حاِل روح -

طاقت  یب  ؟یفهم یسخت بود م یلینداشتم... برام خ یگ

 زمزمه کرد:  

اون نامه  رو خوندم داشتم  ی... من  وقتیفهم یِد تو نم -

 زدم ماه صنم .  یت و پا مبرزخ دس یتو



 ام حبس شد... گفت برزخ؟   نهیس یتو نفس

  

به  هیو کوروش اون زمان و  لحظه  حس و حال مون شب من

 هم بود؟  کالفه ادامه داد:  

که   ماهان  با خوندِن اون  یفکر کرده بود چیه -

 ویاتاق عمل بود یشد؟ تو تو یم یچه حال یلعنت ی تنامهیوص

 برسم... دنتید  ینتونسته بودم به موقع  برا یمن  حت

بهم دست داد؟   یچه حال یدون یاون نامه  رو خوندم  م یوقت

 بغض به گلوم چنگ زد ... 

 دمیپوزخندش روشن یصدا دم،یرو از چشم هاش دزد  نگاهم

 . 

بود که   یبار نیبرزخ بود صنم... اول نیع قایدق -

بعد ازعملت   ادتهیمد، او یجز انتظار از دستم برنم یچکاریه

   ؟یگفتم  مراقب چوب خط هات باش

خوام باها  یرو م  یحساب هیگفتم  باهات حرف دارم و   ادتهی

 کنم؟   هیت تسو

که  اون زمان بهم دست داد  یبود... از حس نیخاطر هم به

برزخ  ینکن که  من و تو یا گهیمتنفرم، ماه صنم کاِر د

   یقرار بد

به بعد   نینره چون از ا ادتی چوقتیباش، ه شبید ادِ ی به

 شه دختر .  یمون مثل گذشته ها نم  نیب یچیه



که  داشتم فرار کردم  یو حاِل دگرگون نیبا همون بغِض سنگ 

 . 

 بره؟   ادمیشد  یم مگه

وخاص  بیعج یاز معما ها ییایها و کارهاش برام دن حرف

 شده بود!  

 یجواِب ساده م کیبه  تامل من   رو یکه  با کم ییمعماها

 دیفکر کردن بهش هم درونم  رو پر ازترس، ترد یرساند ول

 کرد!   یم یو شگفت زدگ

 یا گهید یایدن کیواقعا برام مثل  شبشیروز و د اون

 کوروش  رو نداشتم .  دنید   یرو  گهیگذشت!... د

گفتند ازش  فرار کنم در  یطرف عقل و اعتقاداتم م کی از

خوام ازش   یکه  خودم به زبون آورده بودم که  نم یحال

 ششیموضوع روپ  نیا اریاخت یب یدور باشم، به نوع

 اعتراف کر ده بودم . 

 یهمون حس و حال مانع سفت و سخت گهیطرف د از

داشتم با  ازیها بِود... ن دیاون شک و ترد یبرابِر همه  در

 شد .  یمم مبابِت حال و روزم مشورت کنم اما واقعاً شر یکی

 

ام هم درحال  یزندگ یاز حال و احواِل درونم کم ریغ انگار

که  بهم گذشتو معجزه  یو تحول بود ، با روزگاِر سخت رییتغ

 صورت گرفت .  گوئلیدرمانم که  به لطف م ی



 چیام بازشد، ه یخبرنگار ها و روزنامه نگار ها به زندگ یپا

اون موضوع با دوست نداشتم بخوام با آب و تاب راجع به 

 بشم... ریرسانه ها حرف بزنم و درگ

خواستم  یونم دمید یخوش آرامش  رو م   یداشتم  رو تازه

 بشه .  یاون روز ها برام تداع

باشم که  مثل من  ییبخِش زن ها دیخواست ام یدلم م اما

 کردند .  یشده بودن و از اجتماع فرارم یپاش دیاس یقربان

 یشرکت م یمجاز  نیآنال یدر مصاحبه ها نیخاطر هم به

 کردم . 

ومشاوره  یبخش زهیانگ ی نهیشده بود در زم شنهادیبهم پ یحت

 کنم .  تیفعال یمجاز یگناه، در فضا یب یزن ها  نیبه ا

بابت که   نیته دل خوشحال شده بودم، مخصوصاً از ا از

 فعال قصد برگشت به کشورش  رو نداشت و گوئلیم

رو که  به قول خودش با درماِن من   یارخواست  ک یم

 شروع کرده بود  رو تمام کنه . 

 یرانیا یخواست دانِشش  رو با دکتر ها و متخصص ها یم

رو به    یادیبا استقبال ز مشیتصم  نیبه اشتراک بذاره، ا

هم  گهید یوکشور ها کایکشور خودش و آمر یرو شد... حت

 نشان دادن .  یمنف یموضوع واکنش ها  نیبه ا

 درست نشه... یدردسر گوئلیم  یبودم که   برا دواریام

 نگرانش شده بودند .  یلیخ لدایماهان  و  



توران، دست از نوشتن برداشتم ودفترم   یصدا زدن ها با

 رو بستم . 

 یزیچ هیکه  گرفته بودم به  ماهان  و بق یمیاز تصم هنوز

 نگفته بودم ... 

رفتم،هم   رونینداختم و از اتاق بسرم ا   یرو  رو  شالم

 رفتم  گفتم :   یم نییکه  از پله ها پا یزمان وقت

 جانم توران جون؟   -

ما روبه  یاتاقِت ی... همه اش تومیناهار بخور ایب زمیعز -

 .  یکل فراموش کرد

 و سمتش رفتم .  دمیخند یشرمندگ با

 و  گفتم :   دمیاش  رو بوس گونه

 کار داشتم .  کمی... شرمنده  توران جون -

 نگاهم کرد و گفت:   یگله مند با

 یآخه؟ منزو یدار یچه کار یاتاقت یهمه اش تو -

 .  یشد ریوگوشه گ

 خورده و متعجب به خودم اشاره کردم و  گفتم :    کهی

 من ؟!   -

 تکان داد و گفت:   یتاسف سر با

هواست  ماهان    یبله خانوم خانوما! دانشگاِهت که   رو -

 یازموقع ،یالیخ یشه تو هم ب یگفت ترم آخرت داره تموم م

 دیتو با ِزدلمیعز ،یبر  رونیب دمیاصال ند یکه  مرخص شد



بگرد،   رونی... بروبیبدون شتریات  رو ب یقدر سالمت

چهار   نیا یبرو، تو  رو که تو یزیچ یباشگاه یکالس

از  دیبا افتم،یودنت مب مارستانیدوران ب ادِ ی نمیب یم یوارید

 ماه صنم!   یفرصت هات استفاده کن

 و خجالت   گفتم :   یقدردان با

  

شورش  رو در آوردم،راستش  گهیبا شماست... من  د حق

 خسته شدم .  یکنواختی  نیخودمم از ا

بازوم گذاشت    یمحبت نگاهم کرد، دستش  رو  رو با

 وگفت:  

 نیفکر کن بب کمی نیبش ،یخواد ناراحت بش یحاال نم -

 ...یات  رو باال ببر هیروح دیبا ،یبکن یخوا یکار م یچ

 اون موقع ها غرق شده به یفضا یذهنت تو هنوز

تونه کمکت کنه،  یبه نظرم م لدایدوستت  ،یومدین  خودت

 .  ریازش  کمک بگ یِ ما شاهللا دختر سر زنده و شاد

 ...  دمیحال و هوام عوض شد و خند لدایاسم  دنیشن با

لحظات سخت  یهمه  یدونه است! تو  کی لدایآره  -

 ام کنارم بوده .  یزندگ نیریوش

شه، صفت و سخت نگهش  یم دایکم پ یدوست نیهمچ -

 دار!  

 تکان دادم که  گفت:   یسر دییتا ینشانه  به



 .  میآشپز خونه  به زهرا کمک  کن میبهتره بر  -

 چشم!   -

 بال!   یچشمت ب -

 که  توران دوباره گفت:   میسمت آشپز خونه  حرکت کرد به

  ؟یشناس یرو چند وقته م  لدایدوستت   نیا یراست -

 یشه، اون قدر خوبه که  احساس کمبود یم یچهار سال  -

 .  لداستینکنم... تنها دوستم  یدوست یتو

که توران   میتکان داد، وارد آشپز خونه  شد یسر تیرضا با

 م گفت:  رو به زهرا خان

رو آماده کن، من و ماه صنم   زیزهرا جان شما برو م -

 .  میکن یا  رو آماده م زیچ ی هیساالد و بق

 چشم خانم!   -

 اشاره کرد و گفت:   زیرفتن زهرا، توران به م با

 گلم!   نیبش -

   ینشستم و دست هام  رو  رو یصندل   یرو  متعجب

 .  زگذاشتمیم

  

رفتو  خچالیچشم تو ران  رو دنبال کردم که  به سمت  با

 گفت:  

ان؟ خواهربرادر  یدوستت خانواده اش چطور  نیخب ا -

 داره؟ 



 فکر کردم و  گفتم :   یکم

 یخوب یاما آدم ها دمیوقته خانواده اش  رو ند یلیخ راستش

 تک دختره .  لدایان، 

 گفت:   گذاشت و زیم   یو گوجه  رو  رو اریسبِد خ توران

 مثل تو رشته اش زباِن خارجه است؟   لدای -

 بله .  -

دونستم هدف توران  یتکان داد... نم یسر تیبا رضا دوباره

کردم بازهم سوال کنه  یفکر م ه،یسواالت چ  نیا دنیاز پرس

 نزد .  یاما حرف

که  زهرا وارد آشپز خونه شد  میسکوت ساالد درست کرد در

 و گفت:  

نا  زیتوران خانوم آقا کوروش و آقا  ماهان  سر م -

بلند شد  زیهارآماده شدن، برنج  رو بکشم؟  توران از پشت م

 و گفت:  

 میآره زهرا جان... ماه صنم دست هات  رو بشور بر -

 .  میناهار بخور

ودست هام   ستادمیا نکیس یگفتم  و بلند شدم، جلو  یا باشه

 برنج سیبردن د یرو شستم و به زهرا تو

 دید تیاون وضع یمن و تو یکردم...  ماهان  وقت کمک

 گفت:   جانیباه



با  م،یدیبه به! خواهر گلم ناهار پخته؟  من و توران خند -

 گفتم :  متاسفانه نه داداش جان!    طنتیش

 جمع شد و گفت:   لبخندش

 ات تنگ شده!   یدستپخت عال  یدلم  برا -

 گفتم :    یوننشستم و با مهرب کنارش

پزم خوبه؟  کوروش  یمن  ناهار م گهید یچشم دفعه  -

 گفت:  

 شام با تو .  گه؟ید  یچرا دفعه  -

ام شده  رهیپروا خ ینگاهش کردم که  ب یچشم ریز

 بود،دوباره همون حس ... 

 گرما و تپش قلب!   همون

 یم یبشه؟  اصال... برام تکرار یقرار بود برام عاد یک

 شد؟  

  

 گفت:   یماهان  با خوشحال 

 بود!   یخوب شنهادیپ -

 که  توران گفت :   دمینگاهم  رو دزد سخت

 .  دیشروع کن دیزد، خب بفرمائ خیغذا  گهیبسه د -

  

گفتم  و شروع کردم، ناهار در سکوت خورده شد   یالله بسم

 ... 



من و کوروش انگارحرف  یرکیز ریز یچند نگاه ها هر

 کردن   یبدل مبا هم رد و  ییها

کنار هم   ییرایپذ  یتو یتوران قرار شد کم شنهادیپ به

ازآشپز  یرو با کمک زهرا جمع کردم و وقت  زیم م،ینیبش

 اومدم  رو به توران  گفتم :    رونیخونه  ب

 دم کنم؟   یچا -

 باال انداخت و گفت:   یسر

 .  نیبش ایخواد ب ینه نم -

کوروش زنگ خورد، از   لیموبا نم،یرفتم تا بش یسمت مبل به

 یبه صفحه  یمبل بلند شد و هم زمان که  جد   یرو

 کرد از جمع دور شد .  ینگاه م لشیموبا

 و گفت:   دیکش ینگاهم دنبالش کردم که  توران آه با

 آرامش نداره .  کمیپسر هم که  فقط غرِق کار شده،   نیا -

 دادنش گفت:   یدلدار  یماهان   برا 

 .  گهید نِ یکوروش مدلش هم -

که   فیمختلف نگاه شون کردم، ح یو با حس ها دمیگز لب

 بدم .  یمورد نظر  نیتونستم در ا ینم

 -گفت:   یآر وم تر یکنار  ماهان  نشست و با صدا توران

االن  گهید م؟یباال بزن نیبراش  آست ستیبه نظرت وقتش ن

 .  گهیوقتشه د

 من  نگاه کرد و گفت:   به



... به نظرت مناسب لدایدوستت   نیماه صنم جان ا -

 هست؟  

از گلوم خارج نشد،  ییهام از هم فاصله گرفتند اما، صدا لب

 زد!   خیو تنم  دیچیسرم پ یتو یسوت ممتد

 ماهان  متعجب گفت:   

 توران؟   هیمنظور ت چ  -

بودکه   یانگار پتک محکم دمیجواب توران  رو شن یوقت

 !  زمیسرم زده شد تا فرو بر یتو

 یخوشم اومده به نظرم وقتشه به زندگ لدایمن  از  -

 بدم و براش  همسر انتخاب کنم ...  یکوروش سر و سامان

 گذره .  یازدواجش داره م سن

  

 مات و مبهوتم نگاه کرد و گفت:   یچهره  به

 قصد ازدواج داره؟  لدایماه صنم؟  هینظر تو چ -

 نیجواب دادن به سوال توران، محال تر اون  لحظه  یتو

 من  بود!   یکار ممکن  برا

 و گفت:   دیماهان  به دادم رس 

نه؟حاال  ایصنم از کجا بدونه که  اون قصد ازدواج داره  -

 تو فعال با کوروش حرف بزن . 

 گرفته گفت:   یبا حال توران



 یپسر اونقدر لجباز و مغروره که  به سادگ  نیدونم ا یم -

 کار کنم .  یدونم چ یکنه، فعال نم یبول نمق

 داد و گفت:   یماهان  توران  رو دلدار 

 وا داد .  دیشا یدیخدا  رو چه د اده،یحاال فرصت ز -

 نده!   دیماهان  نگو... به توران ام  آخ

 داشتم!   یدونه چه حال یم خدا

 کرخت شده بلند شدم و  گفتم :   یبدن با

 رم اتاقم!   یمن ... من  ..م -

 با اعتراض گفت:   توران

جون لبخند زدم و   یب  ادته؟یبازم اتاق؟ حرف هامون  -

 گفتم :  

 آره توران جون اما... خب ...  -

 و گفت:   دیماهان  وسط حرفم پر 

حتما خوابش گرفته  ؟یچشمات سرخ شده، خسته ا -

 ! برو استراحت کن .  زمیتوران... برو باال عز

 به سمت پله یحرف و مکث چیخدا خواسته بدون ه از

گلوم لونه کنه و اشک چشم  یرفتم و اجازه دادم بغض تو ها

 هام  رو تر!  

کابوس هم  یتو یبود حت  نیتوران ا یسوال ها لیدل پس،

و کوروش  رو کنار هم تصور کنم،فکر به  لدایتونستم  ینم



 یمدور مغز وقلبم  یخار دار چکِ یموضوع مثل پ  نیا

 ! دیچیپ

 پله ها بودم که  با کوروش  رو به  رو شدم... کینزد

موضوع که اون    نیرنگش افتاد، ا یخینگاهم به نگاِه  یوقت

ام شده پر  یمرد زندگ نیو خاص تر نیمن  متفاوت تر  یبرا

 رنگ تر شد!  

   یبار از رو  نیاخم کرد اما ا شهیچهره ام، مثل هم دنید با

آورد و لب  نییرو از کنار گوشش پا  یا ی... گوشینگران

 زد:  

 شده؟   یچ -

کردم،  یم هیزدم شک نداشتم که  گر یکلمه حرف م کی اگر

 شدم پس ...  یماهان  و توران رسوا م  یاونوقت جلو

 انداختم و رفتم ...  نییسر پا یجواب بدون

  

بهم دست  یاتاقم شدم و در و قفل کردم، احساس خفگ وارد

سرم برداشتم و به موهام    یشالم  رو از  رو داده بود....

 :  دمیلب نال ریچنگ زدم، ز

 من  چم شده؟   ختم؟یچرا به هم ر -

 یبه چشم ها ستادم،یا نهیا یو کالفه جلو دمیخودم چرخ دور

 شدم و لب زدم:   رهیماالمال اشکم خ

 نداره... نداره... نداره... نداره .  یبه من  ربط -



 !  دیو اشکم چک زد بیبهم نه قلبم

 یام گذاشتم و حرِف دلم  رو با بدبخت نهیس   یرو  دست

 تکرار کردم:  

هم داره، برام مهمه که  یلیداره... بهم ربط داره... خ -

 کنه .  یبرام مهمه که  قلبم درد م زم،یر یدارم اشک م

 نهیاز اشکم گذاشتم،  رو به ا سیخ یگونه ها   یرو  دست

 خطاب به خودم  گفتم :  

 ی... بفهم چه بالئایبه خودت  ب ؟یفیتو چته؟ چرا  ضع -

ماه صنم... به کوروش  یبدم باخت ،یسرت اومده... تو باخت

 !  یخودت   رو باخت

 دهنم گذاشتم ...    یزدم و دست  رو هق

 یها دم،حرفیتخت دمر دراز کش   یعقب رفتم و  رو عقب

 یخوردن وحالمو بدتر م یچرخ م یسرم ه یتوران تو

 ندادم .  تیرفت امااهم برهیو بمیج یام تو یکردن، گوش

کن... اگرراهم   دارمیحالمو خوب کن! اگر خوابم ب ایخدا -

نجاتم بده... درد دارم بهم  ایکن! خدا تیرو گم کردم من و هدا

 درمان بده!  

 زدم!   یها داشتم با خودم حرف م وونهید مثل

رفت،  برهیبار دوم و  یام  برا یهق هق کردم... گوش دوباره

  رونیب بمیج یرو از تو  یاشک هام  رو پاک کردم و گوش

 آوردم . 



  امشیشدم وپ زیخ مین اریاخت یاز کوروش داشتم، ب امیتا پ دو

 رو خوندم . 

 "  ؟ی" چت شده بود؟ خوب

 ماه صنم "  نییپا ای" ب

 یبعد امیکوتاه  رو ده بار مرور کردم که  پ امیدو تا پ همون

 اومد . 

 بازم برات چوب خط بزنم؟ "  ؟ید یجواب نم یکن یم نی" س

 کردم ...  پیتا عیو سر دمیکش یآه

 خوام استراحت کنم "  ی" حوصله ندارم م

 بعد جواب داد ...  یکم

 اتاقت "  امیخوام ب ی" م

 کردم .  پیتا عیو سر ختیفرو ر دلم

 "  ای" نه ن

 "  ای" پس تو ب

 کردم .  پیتا یو با نگران دمیگز لب

شو" منتظر  بودم که   الیخیتونم کوروش... لطفا ب ی" نم

 نینشد، ع یجواب بده اما خبر

ها  رو بار ها و بار ها  امیشونزده ساله اون پ یها دختر

 و  رو کردم .  ریبانگاهم ز

معلوِم من نا یمعلوم نبود که  آخر و عاقبِت رابطه  اصال

 شد .  یوکوروش به کجا ختم م



داشتم؟  ارزش  یگاهیکوروش چه جا  یمن   برا اصال

 داشتم؟  

 افتادم که  من و خواهر ماهان ییاون موقع ها ادی

موضوع که  کوروش قصد   نیکرد... من  از ا یم خطاب

و آزار من   ماهان   رو عذاب بده خبرداشتم،  تیداشت با اذ

... از احساس خودم دمیرو داره؟  ترس  قصد نیاالن هم هم

 !  دمیترس

باشه... اون بارهابهم  یطور نیتونه ا ینه کوروش نم نه

 کرده .  رییثابت کرده بود که   تغ

  

 ""کوروش "" 

  

  

رو خاموش کردم،به   یگوش یو صفحه  دمیکش یپوف کالفه

 رفتم و نشستم .  یا یسمت مبل تک

 زده نگاهم کرد و گفت:   جانیه مادرم

به زهرا خانوم بگم آماده  یخور یم یکوروش پسرم چا -

 کنه؟  

 کوتاه لب زدم:   تنها

 نه!   -



ماه صنم رفت... وگرنه االن جمع مون جمع  فیح -

نه؟   ماهان   میدور هم نشست یطور نیبود؛بعد از چند ماه ا

 و گفت:   دیخند

 یما حت ه؟یتوران جان پس موقع ناهار و شام چ -

 .  میش یدور هم جمع م شیعصرونه ها هم کم و ب

 اریاخت یدم،بیکوب یم نیچپم  رو به زم یپا تمیقرار با ر یب

بود که   ینبود...حِس بد یام انداختم اما خبر یبه گوش ینگاه

 نیکشم و اون ا یاون دارم نفسم یهوا یدونستم تو یم

 ... دور از منه!  یجاست ول

 کینداشتنش و از دور تماشا کردنش هم خاص و نیهم

 عذاب آور بود!   ییجورا

 رو به من  گفت:    مادرم

 فرق داره ...  یدورهم  نیا -

 به  ماهان  نگاه کرد:   بعد

 .  هیمنظور م چ  یدون یماهان  خودت    بهتر م  -

ماهان  چشم و    یبهش نگاه کردم که   برا کنجکاو

به   یکردم و سوال زیهام  رو رابرواومد، با شک چشم 

 ماهان نگاه کردم . 

به  یبه من  انداخت و چنگ ینگاه میاون هول شد ن یول

 موهاش زد و گفت:  



دم دخالت نکنم... باور کن به نفع منه  یم حیمن  ترج -

 توران!  

 زدم که  مادرم با ا عتراض صداش زد:   یپوزخند متعجب

 اِه  ماهان  جان؟!   -

 و گفت:   دیخند طنتیمبل بلند شد و با ش   یز  روماهان  ا 

شرکت  یرم واسه فردا که  تو یکار دارم ..  م کمیمن   -

 خودم  رو آماده کنم .  میجلسه دار

 رو پا انداختم و  گفتم :    پا

 !  ی! پر تالش شدنیآفر -

چشم ازم گرفت و رفت ...بانگاهم  یخنده و نگاه معنا دار با

که   یا هیخواهر و برادر از هر زاو  نیدنبالش کردم، ا

 به هم بودند .  هیکردم شب یشون م سهیمقا

  

 

 یدمصلحتینگاهم  رو به خودش د یبه مادرم افتاد، وقت نگاهم

 کرد و گفت:   یسرفه ا

 خب چه خبر پسرم؟  آروم  گفتم :   -

 شده؟!   یزیسر اصل مطلب... چ نیخواهشاً بر -

 و گفت:   دیخجالت  خند با

تونم  یرو نم  یزیچ چیرفته بود در برابرت ه ادمی -

 !  یباهوش یلیپنهون کنم ... ما شاهللا خ



با  دویکش یقینگفتم ، نفس عم یزیلبخند زدم و چ اریاخت یب

 شهیزن روهم  نیشد... من  ا رهیبهم خ یمحبت خالصانه ا

 یوآرامش خاطر م یزندگ دِ ینگاهش بهم نو  نیا دم،یپرست یم

 داد!  

ام نداشتم،  یزندگ  یرو تو  یکس گهیزن د  نیاز ا ریغ  من

 االن ...  یول

 صداش از فکر خارج شدم .  دنیشن با

رو پشت سر   یسخت یپسرم، ما روز ها  نیبب -

ماه صنم افتاد همه مون  رو   یکه   برا یم،اتفاقیگذاشت

 ریختم بخ زیناراحت کرداما خدا  رو شکر به لطف تو همه چ

 بابت هم راحت شد ...  کیاز  المیشد،راستش خ

  

 میجام ن یتو اریاخت یزد، ب یبار لبخند معنا دار  نیا

 بود .  دهیکش شیمادرم بحِث ماه صنم  رو پ زشدم،یخ

باشه که   دهیاز حال و احوالم فهم یزیامکان داشت چ یعنی

 زنه؟!   یحرف ها  رو م  نیداره ا

 نگاهش کردم که  ادامه داد:   دواریو ام  منتظر

کردم تو از  ماهان  و ماه صنم  یفکر م شهیخب من  هم -

ناراحت بودم اما بعد ازاون  یلیبابت خ  نی... از ایمتنفر

 که  من  پسرم  رو خوب دمیهمه اتفاق تازه فهم



که  سحراون  یکه   ماهان   رو وقت یبود یتو کس نشناختم،

 دیکه روز اس ی... تو بودمیکن دایبود پ دهینقشه ها  رو کش

تو  ،یدید بیو خودتم آس یماه صنم شد یسپر بال یپاش

... یکرد داینجات ماه صنم پ  یرو  برا  گوئلیکه  م یبود

 کوروش .  یکار ها  رو تو انجام داد  نیا

مقتدر  شهیبود و مثل هم نییبار بود که  سرم پا نیاول  یبرا 

 سر باال نگرفته بودم .  یو جد

 کیکه  داشتم و یبه خاطر حس خوب ،یبه خاطر شرمندگ هن

   یاحساس رومادرم  رو  نیا راتِ یخواستم تاث ینم ییجورا

 .  نهیچهره ام بب

 میبرس یرو  گفتم  که  تا به موضوع اصل  نایا یهمه  -

 پسرم!    نیکوروش جان... من و بب

بلند کردم و در سکوت نگاهش کردم... به رو ملبخند زد  سر

 و گفت:  

 یپسر نیقدر از داشتن چن  نیحاال که  ا -

 یمرد گهی! تو دزمیام  رو کامل کن عز یخوشحالم،خوشحال

سالت شده... وقتشه  یس کیخودت ، نزد  یبرا یشد

 !  یریات بگ یزندگ  یبرا  یا یجد ِمیتصم

 گفتم :    دی انداختم و با تردابرو باال یحال دگرگون با

 مادر جان؟   هیمنظور ت چ  -



 یباچشم ها د،یصدا خند یلب هاش گذاشت و ب   یرو  دست

 گفت:   یستاره بارون

 خواد که  عروس داشته باشم!   یمن  دلم م نهیمنظورم ا -

  

  

 و متعجب  گفتم :   مات

 زده گفت:   جانیه  ؟یگ یم یمادر شما جد -

 ام پسرم!   یمعلومه جد -

 .  ستمیفازا ن  نیا یاما من  اصال تو -

 داشتم که  زود تر بفهمم درمورد چه اقیاشت فقط

گرفته باشه  یمیتصم نیزنه، اون اگر چن یحرف م یشخص

 رو هم انتخاب کرده .   یپس حتما فرد

 کرد و گفت:   یاخم دلخور

ام توبه خو یبار ازت م هیکوروش جان   نیبب ؟یچ یعنی -

 .  یفکر کن شنهادمیخاطر من  به پ

 به موهام زدم  یچنگ کالفه

  

ً یدق شهیمادر م -   ه؟یکه  هدف و  منظور ت چ یبگ قا

 ...  دیرفت و خند  نیاخمش از ب

 !  یخوام ازدواج کن یگفتم  که ... م  -



باالانداختم و   ییفرصت استفاده کردم و زدم به هدف، ابرو از

 گفتم :  

که  یرو انتخاب کرد  یحتما دختر ه؟یَو اون شخص ک -

 .  یدیکش شیحرفش  رو پ

 و گفت:   دیهاش درخش چشم

   ؟یکن یمثال قبول م هیاگر بگم ک -

   ه؟یاون ک -

خواستم بفهمم  یشدم... فقط م یطاقت م یداشتم ب گهید

 نه .  ایداره  تیخوره واقع یسرم چرخ م یکه  تو یفکر

 دار گفت:   معنا

 نگران نباش آشناست!   -

... دیکه  ممکنه حدسم درست باشه، قلبم تندتپ  نیاحساِس ا با

 من !    ؟یاونم ک

 گم خوشحال گفت:   ینم یزیچ دید یوقت

 لب تکرار کردم:   ریز  ؟یکن یقبول م حاال

   ه؟ی... اسمش چدیشا -

تکان داد  ی!"  سررمی"بهم بگو... بگو که  خودِش تا آروم بگ

 و گفت:  

اش... اسمش  یشناس ینگران نباش  گفتم  که  م -

 !  لداستی

 گفتم :    یشک پلک زدم و سوال با



 دوسِت ماه صنم؟!   لدای ؟یگفت یچ -

 دمویبزنه که  وسط حرفش پر یزد و خواست حرف لبخند

 ادامه دادم:  

 مادِر من ... آخه شما. ..   -

وهام و پشت گردنم چنگ به م یشتریب یحرص و کالفگ با

 :  دمیمبل بلند شدم و غر   یزدم، از  رو

 ادمیاون دختر و  ی افهیمن  اصال درست و درمون ق -

 یهمون د؟یکرد دیمن  کاند  یبعد شما اون  رو  برا ستین

 ینیکنه خوشمزه است؟  ه یبازه و فکر م ششیهمه اش ن  که

 گفت:  گردشده  یبا چشم ها د،یو به پشت دستش کوب دیکش

 درمورد دختر مردم درست حرف بزن کوروش!   -

 گهیادامه دادم:  د یهوا چرخوندنم و جد یرو تو  دستم

! نه نه لدا؟ینشنوم مادر... فراموش کن، من  با اون دختره 

 امکان ندا ره! حرفشم نزن . 

تکان دادم خواستم برم که   یمنف یتند سرم  رو به نشونه  تند

 صدام زد:   یعصب

 کوروش صبر کن!   -

 و چشم هام  رو بستم که  گفت:   ستادمیشده ا یعاص

که   نیتونم هضم کنم، تو قبل از ا یرفتارت  رو اصال نم -

 دنِ یشد که  باشن یحاال چ یآروم بود ارمیرو ب  لدایاسم 

   ؟یشد یاسمش عصب



 و  گفتم :   دمیدستم  رو به کمرم گرفتم و چرخ کی

خوره  یشو مادر من ! اصال اون دختره به من نم الیخیب -

 که  بخوام به عنواِن...  

 لب تکرار کردم:   ریندارم و ز ادامه

 !... بسه خواهشا!  ییوا ییوا -

 گفت:   یشتریب تیمبل بلند شد و با جد   یرو  از

 شه... یبحث تموم نم  نیا یارین یقانع کننده ا لیتا دل -

 چطوره؟  یتهران یباشه... دختِر آقا ینشد؟ اوک لدای

  

که   دمیچرخ دم،یرو از پشت سرم شن  یکس یقدم ها یصدا

 ماهان ...    دمید

 وگفت:   دیمن و مادرم چرخ   یو نگران نگاهش  رو متعجب

 جا چه خبره؟ صداتون بلند شده .  نیا -

دونستم  ی... اما فقط خودم مدمیو پر از حرص خند یعصب

 رونم تلنبار شده بود . د یچه عقده ا

بزرگ  یِ من  اصال تا االن خبر نداشتم که  تهران -

 دخترداره. 

 نشد و دوباره گفت:   الیخ یمادرم ب اما

 رو حتما  یاعظم یدختر آقا ؟یچ یاعظم -

کرده  لیاتم بود خوشگل و تحص ی... هم دانشگاهیشناس یم

   ؟یگ یم یهم هست حاال چ



 ام لج کرده بود، شک نداشتم!  کردم، باه زیهام  رو ر چشم

تا برم که بلند  دمیتاسف تکان دادم و چرخ   یاز  رو یسر

 صدام زد:  

کوروش؟ با توام .. . جواب بده؟   ماهان  کنارم حرکت  -

 گفت:   اطیکرد و با احت

شه  یم الیتر بشه واو یآروم باش مرد... توران عصب -

 ها . 

 ندادم و به سمت پله ها رفتم که  هشدار دهنده داد زد:   تیاهم

 یو جوابم  رو بده، چرا قبول نم سایبا توام کوروش.. وا -

 ماهان : کوروش ...    ؟یاری ینم لیچرا دل ؟یکن

 نیشد، درست ع دهیبمب کش یتحمل نکردم انگار شاس گهید

 بمب منفجر شدم ...  کی

 زدم:   ادیفر هوا تکون دادم و یهام  رو تو دست

 خوام .  یرو م  گهید یکیچون  -

  

 دمیام کوب یشونیاشاره ام  رو پر غضب و محکم به پ انگشت

 :  دمیو غر

چرخه...  ینفرم کیفقط فکر  یسر لعنت  نیا یچون تو -

خاطرم  ینه تو ینفر حک شده که  کس کیصورت  ریتصو

 یکنه، چون فقط اون  رو م یمونه نه نظرم  رو جلب م یم

 خوام . 



   یماهان  خشکش زده بود و مادرم مات و مبهوت دست رو 

 :  دیزده نال رتیصورتش گذاشت و ح

 یومی... کیگفت ی! خب زودتر مزمیقربونت برم عز -

 عیبگو تا پسرم  رو به آرزوش برسونم، بگو تاسر ؟یخوا

 اش .  یخواستگار میاقدام کنم بر

 !  دیکش ریزدم... سرم ت یتلخ پوزخند

 ینم یکه  اون  رو به راحت تیواقع  نیقرار تر شدم و ا یب

 شد تصاحب کرد برام پر رنگ تر شد . 

شتاب زده از پله ها باالرفتم،  یو با قدم ها ستادمینه ا گهید

 یزدند ول یکه  صدام م دمیمادرم و  ماهان   رو شن یصدا

 ندادم .  تیاهم

  

  

 "" ماه صنم "" 

  

  

و به صدا ها گوش دادم  دمیه در چسبب شتریو دلواپس ب نگران

 نشد!   رمیدست گ یزیاما چ

چه خبره اما دلش  رو  نییخواست بفهمم اون پا یدلم م یلیخ

 توران روبشنونم .  یباز حرف ها دمیترس ینداشتم، م



عکس العمل کوروش واهمه داشتم،  دنیهمه مهم تر ..از د از

 یا  گهیسر و صدا ها معلوم بود اتفاِق د  نیهرچند که  با ا

 افتاده . 

ناخن هام  دنیدر فاصله گرفتم و با استرس مشغول جو از

رو   یشدِن در دهیمحکم کوب یبعد صدا قهیشدم که  چند دق

 دِر اتاق کوروش بود .  یشک نداشتم که  صدا دم،یشن

 تموم شد؟   یعنیسکوت همه جا  رو فرا گرفته بود...  حاال

نه؟  اگر قبول کرده  ایبود؟ قبول کرد  یکوروش چ ابجو

 کرد،مگه نه؟   یهمه سر و صدا نم  نیبود که  ا

 گرفت!   یشده، دلم آروم نم یکه  چ دمیفهم یم دیمن  با ییوا

به سمت در رفتم و بازش  کردم، ازاتاق  یآن میتصم کی با

خارج شدم که  هم زمان با من  در اتاق کوروش هم باز شد، 

 ... هر دومون خشک مون زد . میچشم تو چشم شد

 ...دیاون نگاه خسته، گله مند و مغرور پر کش  یبرا  دلم

 موتیبودم که  ر رهیبه چشم هاش خ قهیدونم چند دق ینم

داخت و دوباره گرفتش و ازکنارم هوا ان یرو تو  نشیماش

 گذشت . 

  

  *** 

  



اومد وآرام   رونیماهان  از اتاق مشترک خودش و توران ب 

 که نگران  گفتم :   دیکش یراحت نفس بلند الیدر و بست، با خ

داد و با  هیشد؟ حاِل توران جون خوبه؟  به در تک یچ -

 گفت:   یخستگ

 د . کر یسرش درد م د،یقرص خورد و خواب -

 گفتم :    ناراحت

 اومد .  یشده بود؟ سر و صداهاشون تا باال م یمگه چ -

رو مو به  زیخواست همه چ یخبر داشتم اما، دلم م شیو ب کم

و جلو اومد،دست دور شونه  دیکش یمو بفهمم...  ماهان  پوف

 ام انداخت و گفت:  

 هیزحمت برام  یبهتره، ب  ی... ندونالیخ یفعال ب -

سرحال بشم . با  کمیدمنوش گل گاو زبون درست کن تا 

تکون دادم، هم زمان که سمت آشپز  یاکراه قبول کردم و سر

 رفتم  گفتم :   یخونه  م

 .  نیتک و تنها نش  ییرایآشپز خونه ، تو  پذ ایتو هم ب -

 نبود ..  یهم خبر چارهیب یحرف دنبالم اومد، از زهرا یب

 که  رفته بود، دهیخدا انگار سر و صداها  رو شن بنده

ماهان  پشت     یرو روشن کردم و بعد  رو به  رو  سماور

 نشستم .   زیم



فکر  یضرب گرفته بود و تو زیم   یبا انگشت  رو یعصب

کردسکوت مون  یم جادیا زیم   یکه   رو ییبود، تنها صدا

 وصداش زدم:   اوردمیطاقت ن گهیشکست، د یر و م

 ماهان !    -

 همان حالت گفت:   با

 جان؟   -

 شد؟  متفکر نگاهم کرد و گفت:   ی..چ گهیبگو د -

 ها؟   یفضول شد -

 کردم و دلخور صداش زدم:   یاخم

 اِه داداش؟   -

 هیتک یصندل یبه پشت د،یو دست از کارش کش دیخند کوتاه

 داد و لبخندش  رو خورد . 

 بهیغر بی... عجیشناس یکوروش  رو که  م -

 یدخترا لدایاز  ریغ ره،یخواست براش  زن بگ گه،تورانید

داد اما حضرت آقا قبول نکرد،البته  شنهادیهم پ یا گهید

اصرار کرد ها... به نظرم کوروش حق  یلیتوران هم خ

 هوی خت،یبه هم ر یداشت از کوره در بره  اما خب... حساب

  نیفکرشه و اخوادتو  یرو م  گهید یکیزد به سرش گفت 

 ... شوکه  مون کرد . گهید زایچ

 رفته لب زدم:   وا

 !  ؟یچ -



 یکرد اما، من تو ینگاه م یا گهیبه سمت د د،یماهان  نشن 

 خواد؟   یروم گهید یکیآخر  ماهان  بودم...  یفکِر جمله 

   کوروش؟

بردم و ناخن هام  رو کف دستم فشاردادم  زیم ریرو ز  دستم

کردم تابتونم آرام  یتا بتونم خودم دو کنترل کنم... تالش م

 نفس بکشم! 

 بود!   ایکار دن نیحفظ ظاهر سخت تر دمیلحظه  فهم  اون

 ماه صنم... با توام دختر!   -

 رو به  ماهان  دادم و هول زده  گفتم :    نگاهم

چند بار  -نگاهم کرد و گفت:   بل...بله داداش؟  متعجب -

  ؟یشنو یسماور رونم یمگه؟ صدا یدیصدات زدم نشن

بلند شدم وبا  زیم   یو از  رو دمیخند یمعن یهمون حال ب با

 عجله  گفتم :  

 .   کنمیاالن... االن دمنوش آماده م -

سرم پر  یرفتم، تو یبه  ماهان  کردم و به سمت قور پشت

 شده بود از کوروش ... 

افتاد بازمغزم  یهم درمورد کوروش نم یاگر اتفاق یحت گهید

 کرد!   یاون تمر کز م   یبه طور خودکار  رو

اش  فتهیشترشیدر حال کشف اون بود... هر  لحظه  ب انگار

 شد!   یم

 ها ...  دهیشن  نیحاال... با ا اما



 بود؟   یک ی فتهیش کوروش

  

که  براش  درست کرده بودم  یماهان  بعد از خوردن دمنوش 

چند ساعت  یحت ای قهیدونم چند دق یتوران رفت... نم شیپ

که  کوروش   نیآشپز خونه  مونده بودم فقط به خاطر ا یتو

 برگرده اما اون تا نصف شب برنگشت ... 

 یگذر زمان نم یداشتم که  متوجه  یفکر یریقدر درگ اون

افتادم ته دلم  یم  حرِف آخره  ماهان ادیشدم، هر موقع که  

 شد!   یم یخال

که  دمیکوروش  رو د نِ یاتاقم ماش یاز پشت پنجره  یوقت

 راحت شد و تونستم بخوابم ...  المیاومد خ اطیداخل ح

  

  *** 

  

   ؟یخبرا  رو چک کرد -

سر و شونه ام نگه داشتم تا بتونم لباس هام   یرو ال  یگوش

 گفتم :  کمد بذارم هم زمان   یرو تا کنم و تو

 نه بابا وقت نکردم!   -

 و با حرص گفت:   دیکش یپوف

 ها دختر!   یکن ینم یزندگ ایدن  نیاصال تو ا -

 ؟  با همان لحن گفت:   لدایشده  یحاال مگه چ -



اخبار نشونش دادن  یشده... تو شتریب گوئلیم یدردسرا -

ازش  خواستن برگرده  کشورش و حق  ایتالیگفتن دولت ا یم

هابه اشتراک بذاره  یرانیاش  رو با ا ینداره اسراِر پزشک

 مید یبِل م مید یهم مثال قول داده بره اونجابهش اِل م کایآمر

 .  زایجور چ نیو از ا

 دستم گرفتم و نگران  گفتم :   یرو تو  یگوش

 یجراح یتو تیهمه واکنش فقط به خاطر موفق  نیا -

 یم اچهیکرده  یغن ومیمگه اوران د؟یبا اس یرماِن سوختگود

 دن؟   یقدر تحت فشار قرارش م  نیدونم بم اتم ساخته که  ا

 کیبا  گوئلیم ای... گویتو خبر ندار گهیگم د یم -

روکشف  یماده ا کیدادن و  یانجام م ییکارا هیپروفسور 

هر  ،یمهمه انگار یلیخ یول هیدونم چ یکنن که  نم یم

 .  ارنیخوان اون  رو از چنگش در ب یشده م یجور

 بهت  زده  گفتم :   

   ؟یدون یرو از کجا م  نایتو ا ؟یجد -

 چقدر نگرانشم یدون یدونن... نم یبابا همه م -

 .  نمیبشر و بب  نیجور کن من  بتونم ا یقرار هیصنم،  ماه

 خورده  گفتم :    کهی

 قرار گفت:   یمن ؟  ب -

ماه صنم چند هفته است  ،یتون یفقط تو م گهیآره د -

 یرم توهم م یام، هر جا م یجور هیدونم  ی... نمدمشیند



شده بهش  رشیاونجاست، فکرم همه اش درگ گوئلیزنم م

 فقط .  نمشیجور کن بب یفرصت هی زهیر یدلم م  کنمیفکر م

احساساتش  انِ یزد... ب لدایحرف ها  رو   نیشد ا ینم باورم

 برام آشنا بود!   یلیخ

 زد:   غیبا حرص ج  ؟یواقعا... خودت لدای -

 وونهی... اون پسره من و پاک دگهینکن صنم د تمیاذ -

بده بهم، بابا کار از خوش اومدن گذشته...  ریتو گ یکرده ه

 اومد االن... االن ...  یازش  خوشم م

 :  دیکرد و بعد از ته دل نال سکوت

 دوسش دارم المصبو!   -

 نگاه کردم و آب واریگرد شده به در و د یچشم ها با

اومد نه از  یاز من  در م ییرو قورت دادم، نه صدا  دهنم

 ...  لدای

افتادم که شروع  لدایاز  یخواستگار  یتوران  برا میتصم ادِ ی

 نشده تموم شد . 

شو  شتربهمیب یاز اون اتفاق خواستگار لدای یِ خبِر عاشق  نیا

 ک وارد کرد . 

   ؟یالو ماه صنم؟ زنده ا- 

 بند اومده بود، به زور  گفتم :   زبونم

با اعتراض   ؟یگوئلیواقعا تو... تو عاشِق م لدای..لی -

 گفت:  



 ی... تو هم هنگمیجوک بگم با هم بخند هینه پس  گفتم   -

 ها . 

 و  گفتم :   دمیخند جیکردم گفته هاش  رو هضم کنم، گ یسع

 ناراحت گفت:    ؟یتو و عاشق آخه... شهیباورم نم -

 نه؟   میای یبه هم نم -

 .  یعاشق بش ادیآره اصال  بهت  نم -

 و گفت:   دیکش یآه

 .  میای یبود... به هم نم گوئلیمنظورم م  -

 گفتم :    یو با دلگرم دمیلب گز دلواپس

 یحرفوم  نیا یجان به چه حساب لداینگو  یطور نیا -

 با حسرت گفت:    ؟یزن

من مسلمون،  یِ حی... اون مسمیتا آسمون فرق دار نیزم -

به من   یاست صنم، از همه بدتر حس گهید یایدن هیاون ماله 

 . رکردمیتو خلع گ  کنمینداره، احساس م

کردم،  یم یباهاش احساس همدرد تینها یب یبیطرز عج به

و  دمید یرو درخودم م  لدایواو به واِو حرف و احساساِت 

 رفتم .  یکر فر و مف هی شتریب

از ته دل  گفتم   ؟یکن ی... کمکم منمشیخوام  بب یفقط م -

  : 



 گوئلی!.. به خدا توکل کن، اگر مزمیچشم عز   یبه  رو -

تونن اون  رو از تودور  یهم نم ایکل دن یقسمِت تو باشه حت

 کنه!   یخدا خودش کمکت م زمینگه دارن، صبور باش عز

قدر   نیبه خداحافظ گفت و قطع کرد...تا به حاال هیشب یزیچ

همون    نیکردم ا یو درمانده نبود، احساس م فیبالتکل لدای

 باشم.   لدایکناِر  دیکه  من  با یِ لحظه  ا

بودم و تنهام نذاشت...  مارستانیب یکه  تو یاون دو ماه مثل

 هاش  رو جبران کنم .  یوقتش بود من  هم  خوب

بود  گوئلیخاص م طِ یکرد شرا ینگرانم م شتریکه  ب یزیچ

شد، معلوم نبود که  اونهم به  یتر م یکه  هر لحظه بحران

 نه؟   ایداره  یحس لدای

دل به آدم  لدایگرده کشورش؟  یبرم ایمونه  یم رانیا اصال

 داشت!   یداده بود... راه سخت یاشتباه

  

  

حرف زدم و ازش  خواستم که  گوئلیماهان  درمورد م  با

 استقبال شنهادمیماهان  هم از پ  م،ینیباز هم اون  رو بب

روبه  گوئلیو بعد از مشورت با توران قرار شد که  م کرد

 .  میرستورانش دعوت کن



 یخوشحال شد، از شاد یلیدادم خ لدایخبر  رو به   نیا یوقت

فت که  ماهان  گ یاش من  هم شاد شده بودم مخصوصا وقت

 درخواست مون  رو قبول کرده ....  گوئلیم

از کوروش داشتم که   امیپ کیشدم  داریکه  از خواب ب صبح

 شه که  تا اون  لحظه  یماله سه صبح بود، باورم نم

بود؟   دهیرو نخواب  شبیکه  اون د یعنی  نیبوده، ا داریب

 رو باز کردم    امشیپ عیسر

 کشم "  یم یخواب یهر دومون ب یمن  جا یول ی" تو خواب

قلِب   یو چشم هام  رو بستم و دست  رو دمیلب گز اقیاشت با

 پر ضربانم گذاشتم!  

کردم:   پیلرزان تا یحرف ها؟  با انگشت ها  نیو ا کوروش

خواب بشم " منتظر   یاز امشب منم  ب دیشا امیپ  نی" با ا

 جانِ یاز ه یزیحال چ  نینشد، با ا یبده اما خبر امیموندم پ

 صورتم حک شده بود!     یدرونم کم نشد، لبخند  رو

 یوخوشحال یتخت بلند شدم و صبحم  رو با انرژ   یرو  از

و  میخونه  فقط من و زهراخانم بود  یشروع کردم... تو

 نبود .  یاز کس یخبر

 مخصوصا کوروش دلم هیاز نبود بق ییجورا کی

ه آشپز خونه  نشستم و  رو به زهرا ک زیپشت م گرفت،

 کرد  گفتم :   یدرست م مرویداشت ن



 ستین ازیاشتها ندارم ن ن،یبش ایزهرا خانوم ب -

 .  یکن مرودرستین

 محبت گفت:   با

 تیدتقویشما با دیآقا گفت صبحونه تون  رو کامل بخور -

دادن  یبه خوردتون م یچ مارستانیب یتو ستیمعلوم ن د،یبش

 .  دیقدر الغر شد  نیا

و   زشدمیم   یرو  یفرز یخط ها دنیانگشت مشغول کش با

 گفتم :  

 حساسه وگرنه من  حالم خوبه!   یادیماهان  ز  -

که  با تعجب نگاهش کردم، اما زهرا نگاه از  دیخند زیر زیر

 و گفت:   دیمن  دزد

 منظورم کوروش خان بود!    -

بزنم  یالیخ یکردم خودم  رو به ب یاما سع ختیفرو ر دلم

 شد؟   یاما مگه م

که  باعث شد زهرا خانم معنا دارنگاهم  امدیازم در ن ییصدا

 کنه . 

 و احساس کردم که  گونه هام سرخ شد!   دمیچشم دزد عیسر

  

صدبار  دیخودم  رو سرگرم کردم، شا یجور کیغروب  تا

 ایکوروش جوابم روداده   نمیام  رو چک کردم تا  بب یگوش

 نبود .  یخبر ینه ول



 کوروش نه، تو یو  ماهان  برگشته بودن ول توران

کردم که در  یفکر ها بودم و داشتم موهام  رو شونه م نیهم

ماهان  داخل  دمیبه در نگاه کردم که  د نهیباز شد، از داخل ا

 شد، نگاهم کرد و گفت:  

   ؟یش یآماده م یدار -

 و گفت:   دمیلبخند به سمتش چرخ با

 آره داداش!   -

   ؟یپوش یم یچ -

 ام  رو باال انداختم و  گفتم :   شونه

 ... با چادر . گهید شهیمثل هم -

 زد و گفت:   یلبخند

 کیبلند و ش یتنوع به خرج بده، اون همه مانتو کمی -

 .  یدار

 کردم:   گله

قراره به انتخابم احترام  یک ؟یشگیماهان  بازم بحث هم  -

 !  ؟یبذار

 و آرام گفت:   دیبه پشت سرش کش یدست یشرمندگ با

 اگر ناراحتت کردم .  دی! ببخشزمیباشه عز -

 ن گفتم  که  ادامه داد:   یزیتند رفته بودم اما چ یکم خودمم

 .  نییپا ای... توام آماده شو بگهیخب من  برم د -



و دست ازشونه  دمیکش یتکان دادم که  رفت... آه یسر

د و هوا بو دهیتابستون از راه رس گهید دم،یکردن موهام کش

 کردن .  یم تمیاذ یبلندم حساب یهم گرم... موها

 چیپشت سرم بستم بدون ه یرو جمع کردم و گوجه ا  همه

 به لب هام زدم ...  یرژ لب محِو صورت هی ،یمدل و حالت

به مژه  ملیر یتنوع خط چشم و کم  یقول  ماهان   برا به

 کردن!   یم ییخودنما یهام زدم، چشم هام حساب

مرخص شده  مارستانیکه  از ب یبعد از اون شب لدایلطف  به

 کرده بودم!   شرفتیکردن پ شیآرا یبودم تو

و   نیو به سمت کمدم رفتم، شلوارج دمیحاله خودم خند به

 یانتخاب کردم و روسر یا روزهیف یآب یِ سنت یهمرا با مانتو

 .  دمیهمون سبک رنگ انتخاب کردم و پوش یام  رو تو

نگاه  نهیا یآخر چادرم  رو سرم انداختم و خودم  رو تو در

 ام!   یکه  بودم راض ینیکردم... من  به هم

 از اتاق  فمیو بعد از برداشتن ک دمیکش یقیعم نفس

راه با کوروش رو به    نیشدم به سمت پله ها رفتم و ب خارج

 رو شدم و خشکم زد . 

کرد،  سر تا پام  رو چند بار رصد یبه آهستگ نگاهش

انداختم و اومدم از کنارش رد بشم که  نییباخجالت  سر پا

 گفت:  



 یخواب هستم... بعد تو دار یاشم ب یجور نیمن  هم -

   ؟یکن یحالمو بدتر م

  

بلند کردن سرم نگاهم  رو به سمت چشم هاش سوق  بدون

 شده بود  گفتم :   ختهیآم طنتیکه  با ش یدادم و با لحن آروم

   تَم؟یخواب یب لِ یمن  دل -

 صداش مثل خودم آروم شد و لب زد:   تن

 تو، کارات، چشمات ...  -

بود به تمام افکار و احساسات  یدییهاش مهر تا حرف

 دخترونه ام! 

که  یاون کس دیکردم شا یچند روز مدام تصور م  نیا

 کرده ...من  باشم!   ریکوروش گفته بود فکرش  رو درگ

شده  شتریهام ب یماهان  دلخوش  یحرف ها دنیاز شن بعد

 خودم نگراِن حال و احواِل دلم بودم!   گهیبودند... د

 چرا؟  خباثت گفت:   -

 چرا؟   یچ -

پله ها نگاه کردم که   یبه انتها هیچند صدم ثان  یهول  برا با

 نه،یبه هم نب کیحالت نزد  نیا یما  رو تو یوقت کس کی

 بود م؟!   دهیبه کجا رس

 ستهیام با یسه قدم یذاشتم  اشکان  تو ینم یتکه  ح یمن

 کردم... یهام  رو تجربه م نیحاال با کوروش داشتم اول



 !  زهیدل ر نیاول

 تپِش خاص قلب!   نیاول

 دخترونه!   یها ایرو  نیاول

شده بودند  یمحکم و مقتدر یبه قدم ها لیکه  تبد ییها نیاول

لحظات   نیتا خط قرمز هام  رو رد کنم...من  با  اشکان  هم ا

 رو تجربه نکرده بودم!  

 !   کنمینم یمن  که  کار -

 و گفت:   دیکش یقیعم نفس

و خودت   رو به  یفهم یم دمی... شایفهم یهنوزم نم -

 هوم؟   ،یزن یندونستن م

م، رنگش غرق شد یآب یچشم ها یزدم و تو یمحکم پلک

 !  دیدرخش یچشم هاش م

 رنگ مگه وجود داشت؟!   یخی ی لهیدو تا ت  نیتر از ا خاص

 لبش باال رفت و معنا دار گفت:   ی گوشه

 ،یوفتیفَهمونَِمت، باالخره راه م ی... خودم میندار یبیع -

 تا اون  لحظه  دور دوِر تواِ . 

ناقص  رو  یدو سکته  یکیمن   یکنارم گذشت ول از

 دونست ...  یردکردم، حتما م

من و به هم  یمعنا دار و مفهوم یدونست که  حرف ها یم

شم  یبا اون هم صحبتم یوقت ،یکن یم رمیو درگ زهیر یم

 .   کنمیذهنم  رو گم م یتو یکلمه لغت ها کیدر 



 شم!   یسالح م خلع

 

 ناموزون از پله یقلبم گذاشتم و با قدم ها   یرو  رو  دستم

 .  ادیتا حالم جاب دمیکش قیرفتم، چند تا نفس عم نییها پا

 او مد که  صداش زدم:    رونیاز آشپز خونه  ب زهرا

 زهرا خانوم؟  سمتم اومد و گفت:   -

   زم؟یجانم عز -

 ماهان  و توران خانوم کجان؟    -

 فکر کرد و گفت:  یکم

اومدن باال... آقا  ماهان  رفت  یوهللا خانوم که  داشتن م -

 رو آماده کنه .   نیکه  ماش  رونیب

کردم  یم یکه  سع یا یترس به دلم چنگ زد، با نگران هوی

 پنهانش کنم زمز مه کردم:  

 !  ؟یباال؟ کِ  یاومد طبقه  یتوران جون داشت م -

 دونم کجاست دخترم!   ی... حاال نمشیپ قهیچند دق نیهم -

   زور لب زدم: به

 ممنون!   -

 یعنیرفت،  ییرایگفت و به سمت سالن  پذ یکنمیم خواهش

 زد؟   یکه  داشت با من  حرفم دیتوران کوروش  رو د

 ...  ؟یکه  حواسم بود، پس چطور  من

 !  ایخدا آه



به دلم  یخورد که  حتما به خاطر استرسم بود، چنگ چیپ دلم

 چهره ام درهم شد!   یزدم و با ناراحت

 یو احواِل دگرگون خودم غرق شده بودم که گوشحال  یتو

جام  یام زنگ خورد، انتظارش  رو نداشتم و از ترس تو

ام  رو  یرو باز کردم وگوش   فمیک پیبا حرص ز دمیپر

 برداشتم . 

 بود ... آروم شدم و جواب دادم:   لدای

 جانم؟   -

 قرار تند تند گفت:   یزده و ب جانیه

 ماه صنم!   ییوا ییوا -

 خورده  گفتم :    کهی

   لدا؟یشده؟  یچ -

کار کنم؟اون  یبپوشم ... به نظرت چ یدونم چ ینم ییوا -

بپوشم؟  میدیبا هم خر دیرنگم  رو که  پارسال ع یمانتو آجر

 یبا حرص چشم بستم، چون خوشحال بود نم اد؟یبهم م

 ذوقش بزنم ...  یخواستم تو

 یبپوش یچتو هر  ،یگیکدومو م ستین ادمیباور کن  -

 .  ادیبهت  م

 یکه  دارم باگوش دنمیماهان  در و باز کرد و داخل شد، با د 

  رونیهوا تکون داد و به ب یتو یزنم... دست یحرف م

 اشاره کرد . 



 سر تکون دادم .  تند

 ... من  استرس دارم!  گهیصنم کمکم کن د -

 آوردم و با حرص  گفتم :   نییصدام  رو پا تن

  

  نیا ؟بایدیرو ند  گوئلیچته تو دختر؟ مگه تا به حال م لدای-

ماهان   گهی... من  برم دیرس یوضع تا بعد از شام هم نم

 زنه .  یصدام م

هول  دم،یرو شن  ییقدم ها یزد که  صدا یحرف م داشت

 رو قطع کردم .   یگوش عیشدم و سر

رفت  یتوران که  از هال به سمت درم دنیو با د  دمیچرخ

 خجالت  زده شدم!  

 رفت صدام زد:   یزمان که  م هم

 .  میر یم ادی... کوروش هم که  بایماه صنم جان ب -

 او... اومدم!   -

 حساس شدم ...  یادیمن  ز دیشا دم،یکش یکش دار نفس

  

کوروش راننده بود   میبر نیماش کیبود همه مون با  قرار

مسئله   نیجا گرفت اماهان  جلو نشست، توران هم کنار من  

 معذب و ساکت بشم!   شتریباعث شد که  ب

کردم توران بهم شک کرده وحرف هامون   یاش فکر م همه

کردم  یبه توران نگاه م  یچشم ریاما هر بار ز ده،یرو شن



در مورد اون  یامیکه  پ دمید یازش  نم یبیرفتاِر عج چیه

 کنه .  یموضوع بهم بده و اشاره ا

اش به  یلبخند به لب داشت و با آرامش ذات شهیمثل هم توران

 شدم!   یشرمنده  اش م شتریکرد که  ب یاطراف نگاه م

که  معلوم   نیمن و کوروش در کناِر ا  نیب بِ یعج کشش

 ... نه واقعا  ممنوعه بود!  ییجورا کیداره  ینبود سرانجام

احساساتم بعداز  یول دمیکش یماهان  و توران خجالت  م  از

 زد!   یذهنم  رو خط م یتو یِ افکار منف یهمه  یقیدقا

 یکه ب یآش و همون کاسه... همون نگاه نیشد هم یم باز

 شد .  یمن  قفل کوروش م ارِ یاخت

که   یخورده بودند! همونطور وندینگاه هامون به هم پ انگار

 میمن  تنظ  یکه   رو یا نهیبه ا یا هیکرد ثان یم یرانندگ

 یشد و بعد دوباره حواسش رو به رانندگ یم رهیکرده بود خ

 داد .  یاش م

 یطور نیدادم ا هیدر تک ی شهیزدم و سرم  رو به ش لبخند

کرد و من   نه،اخمیتونست بب یطرف صورتم  رو م کیفقط 

 ...  دمیخند

که   ماهان  دمیکش یدست خودم  رو باد زدم و هوف کی با

 گفت:   دنمیو با د دیچرخ

  گرمته؟

 آره .  -



 به من  گفت:   یبعد از نگاه توران

شب هاش هم  یتابستون حت  نیکولر  رو روشن کن... ا -

 گرمه . 

رو روشن کرد،با   نیتکون داد و کولر ماش یماهان  سر 

 .  دمیکش یقینفِس عم دیچیپ نیماش یکه  تو یسرد مینس

 .  دهیداد رس امیبهم پ لدایکه   میرستوران بود یها کینزد

 عیرو پارک کرد سر  نیکه  کوروش ماش  نیاز ا بعد

 کیکنم اما خوشبختانه نزد دایرو پ  لدایشدم تا  ادهیپ

 منتظر مون بود .  یدرورود

من   یطور نیکننده شده، ا رهیخ یکه  زده بود حساب یپیت با

 شدم .  یم دهیهم ساده تر د یدر کنارش از حالت عاد

 بزنم  یحرف لدایکه  به   نیاز ا قبل

 نگاه کردم ... انیرستوران پارس یبه نما یرگیخ با

بار با توران  رو به  نیاول  یکه   برا یرستوران همون

 روشدم . 

 بود اون شب ...  یشب چه

 .  دمیتوران  رو از کنارم شن یصدا

   اد؟یم ادتیتوام  -

 زدم و یلبخند یانداختم و با شرمندگ نییرو پا  سرم

 ن فتم ، توران دستش  رو پشت کمرم گذاشت وگفت:   یزیچ



 می...  بهتره بریکن یطور نیتو ا افهیخواد ق یحاال نم -

 داخل . 

 نگاهش کردم و باهاش هم قدم شدم .  یقدردان با

  

 یکنار گوشم حرف م زیر کی لدایاما  میرستوران شد وارد

 داد خوب اطراف  رو کنکاش کنم .  یزد و اجازه نم

 هی نینگاهم کن بب قیاومده؟ من  خوب شدم؟ دق گوئلیم -

 !  ست؟ین ادیز شمیوقت آرا

 حرص کنار گوشش  گفتم :   با

بعد  میدهنت خشک نشد؟ دختر امان بده برس -

 !  ؟یِ چه جور عاشق شدن  نیُمخموبخور... آخه ا

 چپ نگاهم کرد و گفت:   چپ

م شدم و تجربه دار یحاال نه که  من  هر روز عاشق م -

 بلد باشم و آروم، نه؟   دمیبا

 گفتم :    ییناراحت شده، با دلجو دمیفهم

 یتوهم... لبخند بزن اخم نکن زشت م رینگ یبابا جد خب

 !  یش

 و بازوم  رو محکم با دست هاش دیکش یلرزان نفس

 گهیو استرس به جونش افتاده پس د جانیه دمیفهم گرفت،

 نزدم .  یحرف

 بدم!   ینستم با نگاهم بهش دلگرمبراش  سوخت و فقط تو دلم



به سمت مون اومد و بااحترام  یبا لباس فرم مخصوص یمرد

کرد که   ییاز سالن راهنما یا گهیفراوان ما  رو به سمِت د

 دِ یو سف ییکرم طال نیزایبود، د یکال بدون حضور مشتر

در  یلوستر بزرگ ریمجلل در ز زیم کیداشت و تنها  یکیش

 سالن قرار داشت . 

بامهارت  یگذاشته شده بود که  پسر ییانویوسط سالن پ در

ا بهت   دنیلحظه  باد  کی  یدر حال نواختن اون بود،  برا

 سالن ماتم برد!   ی باگونهیز

 بهت  زده گفت:    لدای

 لب  گفتم :   ریجا ماله کوروِش؟  ز نیاوالال! ا -

  

 رسه .  یشرکت م یه کاراماله توران جوِن... کوروش ب -

 خورده گفت:    کهی

َشم و عروس  گوئلیم الیخ یب ایگم ب یشرکتم دارن؟ م-

 کوروش بشم هوم؟  

اما من  ساکت شدم و به  دیخند زیر زیحرف ر  نیبا ا خودش

 توران دلم گرفت!   یحرف ها ادِ ی

 میزرفتیکه  بفهمم اخم کرده بودم، به سمت همون م  نیا بدون

 که  توران  رو به  ماهان  گفت:   میو نشست

   اد؟یم یدکتر راد کِ  -

 اش انداخت و گفت:   یبه گوش یماهان  نگاه 



 .  ادیداره م  کهیبراش  فرستادم نزد نیلوکش -

 کنار گوشم گفت :   لدای

 وقت گم نشه .  هیگم  یم -

نگاه کردم که  به  لدایچرخاندم و با سرزنش به  سر

 زورلبخندش  رو خورد . 

 نبود با خودش چند چنده ...  معلوم

 :  دیتاسف نگاه ازش  گرفتم که   ماهان   رو به جمع پرس با

 و گفت :   دیتوران خند  م؟یخب... سفارش بد -

 برسه بعد .  گوئلیاول م بذار

بار به کوروش نگاه کردم، ساکت و مقتدر نشسته بود به   نیا

کرد،  یاشاره ا شخدمتِ یپ دیرس یکه  به نظر م یمون مرده

گفت که  مرِد  یزیاون مرد خم شد و کوروش کنار گوشش چ

 از مادور شد.  یعیسر یبا قدم ها شخدمتیپ

گانگستر هاشده بو  هیبراق شب یاون کت و شلوار مشک یتو

 !  پیحال خوشت نید... همون قدر پر ابهت  و ترسناک در ع

 قورت دادم!   عیام  رو سر خنده

به منم  منتقل شده بودچون  لدایکه  حال و احواِل   نیا مثل

 !  دیچرخ یم یو گوناگون بیذهنم افکار عج یتو

نگاهم  رو احساس کرد، بدون  ینیکوروش سنگ انگار

 هویچشم هاش  ی هیقرن ی هیزاو رییچرخش سرش تنها با تغ

 کرد!   رینگاهم  رو غافلگ



بهم زد، دلم فرو  یحالت چهره اش چشمک ریین تغهم بدو باز

 و قرمز شدم!   ختیر

 یکه  داشت اصال تو یپیت  نیا یتو طنتینوع ش  نیا

 !  دیگنج یتصوراتم نم

رو  گوئلیتونستم از دور م قهیبعد از گذشت چند دق باالخره

بگم  یزیکه چ  نی،قبل از ا  نمیبب  شخدمتیهمراه با همون پ

 گفت:   جانیبا ه لدای

 من ! اومد اومد .  یوا یا -

بشن  گوئلیم یکه  توران و  ماهان  متوجه   نیاز ا قبل

 !  دمیاون خجالت  کش ینگاه کردند، من  جا لدایباتعجب به 

 قدر هول؟   نیدختر هم ا آخه

 ... چته تو؟!  لدای ریآروم بگ - 

که آهسته بهم  اوردیکه  معذب شده، اما انگار طاقت ن دمیفهم

 گفت:  

 دارم!   یچه حال یکه  بفهم یتا به حال دلتنگ نشد -

 گفتم :    یتلخ ای

موقع ها دلتنگ  ماهان  یلیفهمم ... منم  خ یچرا م -

پس  میپشت سر گذاشت ییچه بالها یدون یبودم، خودت  م

 تو  رو درک کنم .  دیبا عتایطب

 گفت:   یلحن خاص و پر از حسرت با



تجربه اش  دیفرق داره... با ینوع دلتنگ  نینه صنم ا -

 گم .  یم یکه  من  چ یتا بفهم یکن

لحظه فراموش   کیشدم،  رهیو منقلب شده بهش خ سردرگم

 به فکر فرو رفتم .  قایکردم کجام و عم

  

  

  نیهم وجود داره؟  از ا یا گهیاز نوع و جنِس د یدلتنگ مگه

بهم  یماهان  ا حساس خلع وپوچ  دنِ یبدتر که  با نبودن و ند

 حس ها وجود داشت؟!    نیدست داده بود؟ بدتر از ا

ماهان  و توران به خودم   یاوج گرفتن صدا با

 بود و با احترام مشغول ستادهیا زیکنار م گوئلیاومدم،م

از من وکوروش  ریبود همه بلند شده بودن به غ یپرس احوال

 ... 

 گفتم :   کردم و معذب بلند شدم و  هول

 !  گوئلیسالم آقا م -

زد وبا  یصورتم لبخند بزرگ دنیبه من  افتاد، با د چشمش

 کمتر شده بود گفت:   یکه  حساب یلهجه ا

از اون  یاثر چی! هیشد بایز یسالم لونا! اوه حساب -

 نمونده .  یباق یسوختگ

 و تشکر نگاهش کردم و  گفتم :   یقدردان با



همه از لطف و محبت شماست، هر چقدر ازتون  نایا -

 باز هم کمه .  میتشکر کن

بابت  نیام  رو انجام دادم... راستش از ا فهیمن  فقط وظ -

 خوشحالم که  با تو آشنا شدم .  یلیخ

ماهان   د،یجمع چرخ ینگاهم تو اریاخت یجمع شد و ب لبخندم

 زدند .  یلبخند م تیو توران با رضا

واخم به  تیجد ایکوروش...  یشده بود ول لگوئیم خیم لدای

 خورد!   یزل زده بود و تکون نم زیمِ 

 عکس العمل اون برام مهم شده بود!  دنیدونم چرا د ینم

کرد و  یا یمصلحت یساکت شدن من   ماهان  سرفه  با

 گفت:   گوئلیروبه م

 جان!   گوئلیم نیبفرما بش -

با اومدن  لداینشست،  لدای یکنار  ماهان  و جلو گوئلیم

 ینم یکه  حرکت  نیساکت شده بود، با ا یبدجور گوئلیم

 هول بودنش شده بودم .  یکرد ا ما من  متوجه 

 یاحساسش نم گوئلیم یداشت ول ینیسنگ یبدجور نگاهش

 کرد ... 

 بهش نداشت!   یکرد و توجه یهم احساس م دیشا

 گفت:   توران

 .  میسفارش بد میتون یخب حاال م -



شد، قرار شدهمه مون  زمونیم کیدوباره نزد شخدمتیپ اون

 .  میغذا سفارش بد کی

 ی دهیکوب میگرفت میئل تصم گویدرخواست م به

 که  قبلش  ماهان گفت:   میبا مخلفات سفارش بد مخصوص

جا  نیا ییایتالیا یغذا ها ده؟یحاال دکتر جان چرا کوب -

به منو  یتون یم یهم بخوا یرانیا یمعرکه  است... اگر غذا

 .  ینگاه کن

 با آرامش لبخند زد و گفت:   گوئلیم

من  هست اگر شمادوست  یمورد عالقه  یغذا دهیکوب -

 بدم .  رشییتونم تغ یم دیندار

حرفش  رو اصالح کرد، نگاهم به اون هابود  عیماهان  سر 

 گفت:   یبا خوشحال لدایکه  

 ام .  دهی! منم  عاشق کوبمیدار یچه تفاهم  نیبب ییوا -

 خنده ام  رو قورت دادم و  گفتم :   دوباره

 دوست نداشته باشه؟   دهیکباب کوب رانیا یکه  تو هیک لدای -

بارنتونستم   نیکو ر شد و چپ چپ نگاهم کرد که  ا ذوقش

 نخندم!  

  

  

 یبو یغذا ها  رو آوردند، وقت شخدمتیزود چند تا پ یلیخ

 دلم ضعف رفت!   دیچیهام پ هیر یکباب تو



 بود!   زیوسوسه برانگ یحساب ظاهرشون

که  درفضا  انوی دلچسب پ ِیآرامش همراه با همون ملود در

هم مزه  یکه حساب میانداز شده بود شام مون  رو خورد نیطن

 داد!  

خورده  ییغذا ریدل س کیچند وقت   نیا ینداشتم تو ادی به

انگار فرق داشت،  اشتها بودم اما امشب یباشم چون معموال ب

 کردم جون گرفتم .  یاحساس م

 رلبیدادم و ز هیتک یصندل یو به پشت دمیکش یراحت نفس

 زمزمه کردم:  

 شکرت!   یاله -

 کرد و گفت:   کیسرش  رو بهم نزد لدای

 خورد؟  با تعجب  گفتم :   دهیبدون نون کوب گوئلیم یدید -

داره؟ کوروش هم بدون نون  یبیاما مگه ع دمینه ند -

 خورد . 

 گفت:   یا رانهیخباثت و لحن مچ گ با

موندم   ؟یدیرو ند  گوئلیم یدیچطور کوروش  رو د -

 بگم... با من  من   گفتم :   یچ

 آخه؟   یکار دار یچ هیخب... اصال تو با غذ ا خوردن بق -

نگفت، خودم  رو به اون راه  یزیاز خنده زد و چ یپوزخند

 !  دمینوش یآِب کنار دستم  رو برداشتم و جرعه ا وانیو لزدم 

 گفت:   یرو به همه با لحن مهربون  گوئلیم



 ی... آم، عذرم کنمیدعوت ازتون تشکر م  نیبابت ا -

تشکرآماده کنم  یبرا یکه  مقدمه ا ستمیخوام من  خوب بلد ن

تشکر   یبرا یلغات و اصطالحات فارس دنِ یکناِر هم چ

 کردن برام سخته خب االن ... 

 و گفت:   دیخجالت  خند با

 تونم تمرکز کنم!   ینم -

 و گفت:   دیکوتاه خند لدایزدم که   یلبخند

مون  رو با گفتِن "دمت گرم  یتشکر و قدران تیما نها -

 .  میکن ی" خالصه مدیچسب

نگاه کردم اما  ماهان  و توران آروم  لدایخورده به   کهی

 زد .  یانداخت و پوزخند نییو کوروش سرش  رو پا دنیدخن

 آهسته  گفتم :   به

 !  یتر نیسنگ ینگ یچیه لدای -

 یتکون داد و بالهجه  یسر یبه سادگ گوئلینداد ... م تیاهم

 گفت:   یبامزه ا

 !  دیَدمت... گرم چسب -

 ! یاله

آدم عقلش رودست   نیساده و بانمک گفت! حاال چرا ا چقدر

 داد؟   لدای

نگاه کردم که چشم  لدایزور خنده ام  رو قورت دادم و به  به

 !  دیدرخش یهاش م



 انداخت!   یخودم م ادیمن و  بیچشم هاش عج درخشش

 دمید یرو م  گوئلیبه م لدایلحظه  که  اوج احساِس   هر

احساس خودم به کوروش و شباهت شون به هم  ادِ ی شتریب

 ... من  هم  یعنیافتادم،  یم گهید

 !  کاش

با خودم  رو راست بودم و از فکر کردن به حاِل  شتریب کاش

 !  دمیکش یام خجالت  نم یدرون

   یماهان  از فکر خارج شدم و دسِت سردم رو رو  یصدا با

 داغم گذاشتم .  یگونه ها

 نیا م،ینکرد یجان ما که  کار گوئلیم  کنمیخواهش م -

 هی یبه ما بلکه  دار... نه فقط یکه  به ما لطف کرد ییتو

 رانیکه ا  نیاز ا ،یکن یم یپزشک یایکمک بزرگ به دن

به پزشک  یگرفت میتصم ادیز یو با وجود مخالفت ها یموند

 !  میازت ممنون یما کمک کن یها

 بار توران گفت:    نیا

هم داره، فکر کنم به قول  یرانیرگ ا هیدکتر  یآقا -

 اش جذبش کرده باشه!   یرانیمعروف رگ ا

چهره   یرو  یکه  لبخند خاص مینگاه کرد گوئلیبه م همه

شده بود  رهیخ ینا معلوم یاش نشسته بود و با تفکر به نقطه 

 ... 



و بزرگش که  هر  کیبود با وجود مشکالت کوچ بیعج

همه  نیلحظه  ممکن بود براش  دردسر درست کنند چطور ا

 ؟!  زد یچهره اش موج م یآرامش تو

تا جواب  میشد، همه مشتاق بود یطوالن یتش کم سکو

 .  میرو بشنو  گوئلیم

داد  یاش م یحوصلگ یکه  نشون از ب دیکش یپوف کوروش

 شد .  یعوض نم گوئلیم   یاما من  جهت نگاهم از  رو

 گفت:   بیبا همون لحن عج باالخره

 نیمن وا یتر یقو لی... دلستین  نیراستش همه اش ا -

 جا نگه داشته . 

 شد و ا دامه داد:   رهیخ بهم

رو  گهیو هم د میبعدا با هم حرف بزن شهی... مشهیلونا م -

   م؟ینیبب

هم فشردم و به بشقاِب جلوروم    یلب هام  رو  رو متعجب

 دور به جمع مون نگاه کی انهینگاه کردم، ناش

و  جیگ شتریهمه منتظر  بودن اما اخم کوروش من و ب کردم

 ول زده کرد . ه

معذ ب شدم و بدون فکرلب  شتریکش دار شدن سکوتم ب با

 زدم:  

 با...باشه چرا که  نه .  -



قدر   نیدونم چرا ا یزد و ازم تشکر کرد اما نم یبزرگ لبخند

 و خجالت  بهم دست داده بود .  یتیاحساس نارضا

 و کوروش نگاه کنم ...  لداینداشتم به  جرات

  

  

و حسادت نبود ،هنوز هم  ینیباغ بدب یاصال تو لدایچند  هر

لب هاش نشسته بود    یو لبخند  رو دیدرخش یچشم هاش م

تر و سرد تر  یاما کوروش...همون طور ساکت و اخمو،جد

از  یکرداال من ... حس بد ینگاه م ییبه هر جا شهیاز هم

 شد!   یم یته دلم خال یداد، ه یحالتش بهم دست م  نیا

به پهلوم زده  یکردم که  سقلمه ا یش نگاه مبه یچشم ریز

 شد . 

 نگاه کردم و لب زدم:   لدایبه  جیگ

   ه؟یچ -

 سرزنش وار گفت:   یو نگاه طنتیش با

 یکیال نکنم بل نکنم...  ید یمن و هشدار م یتو ه -

 .  یتابلوشد یلیصنم، خ شیخورد ره،یتو  رو بگ یجلو ستین

آروم باهم  گوئلیدادم،  ماهان  و م هینگاهم  رو به بق جیگ

 زدن و توران شنونده بود .   یحرف م

 تر شد و آروم تر ادامه داد:   کینزد بهم

   ؟یهست ینگران چ -



 نگاهش کردم که  ادامه داد:   متعجب

که  من  یانیکوروش پارس  نیخوشحال باش صنم ... ا -

 ره یم ادشیبوده تا فردا هم  یشکل  نیا شهیهم دمید

وحرف  یایبراش  ناز ب کمی ده،یشن یشده و چ یچ امشب

 .  شهیدرست م یبزن

 خورده ز مزمه کردم:    کهی

 !  لدا؟ی -

 و گفت:   دیخند زیر زیر

 یبخوا ی؟ از هر کس کنمیاشتباه م یبگ یخوا یم ه؟یچ -

 مارستانیکه ب یی... همون روزایتون یاز من  نم یپنهون کن

 یها یتو و کالفگ یها یقرار یاز ب یبود

 مطمئن شدم .  گهیهست، االن هم د ییخبرا هی دمیفهم کوروش

 زد و ادامه داد:   یچشمک

 ها .   نیاینباشه به هم م ایالبته ر -

شرم و حس   بهتر  لبخند زدم  یغش رفت و با کم دلم

 نگفتم  اما اون دوباره گفت:   یزیوچ

 یف م... بعدا با هم راجع بهش حرشهینم یطور نیا -

 .  میزن

 گفتم :    اطیاحت با

 .  لدای ستین یکن یکه  تو فکر م یاونطور -

 گفت:   مطمئن



 کشم .  یهست... حاال بذار بعدا از ز بونت حرف م -

 نگفتم  .  یزیچ گهیو د دمیکش یوار پوف میتسل

دوباره اومد و  شخدمتیهمون مرِد پ م،یکم عزم رفتن کرد کم

 کرد .  ییراهنما یما  رو تا در خروج

بهش گفت،نگاهم  ییها زیو چ ستادیماهان  ا  یجلو گوئلیم

و بالحن سرد و  ستادیا کمیبه اون ها بود که  کوروش نزد

 گفت:   یخی

 .   نیبرو تو ماش -

 به چشم هاش زل زدم و لب زدم:    شوکه

 کوروش؟   -

 تر شد ...  ظیغل اخمش

 صدام زد:   گوئلیبگم که  م یزیچ اومدم

 لونا!   -

 گوئلیحال به م ینگاهم  رو از کوروش برداشتم و ب سخت

 نگاه کردم و جواب دادم:  

 بله؟   -

 تونم شماره ات  رو داشته باشم؟ بابت همون کار ...  یم -

شد، کوروش  یرفتم، هر  لحظه  اوضاع بد تر بد تر م وا

 رفت .  یمحکم یصبر نکرد و با قدم ها

 دم،یکش یکش دار یچشم هام  رو بستم و نفس ها هیثان چند

 زدم و  گفتم :   یلبخند یبه سخت



 باشه!   -

کنه،  رهیاش  رو در آورد تا شماره ام  رو ذخ یگوش

باهاش  یکه  چطور دمیتندشماره ام  رو بهش  گفتم  و نفهم

 کردم و ازش  فاصله گرفتم .  یخداحافظ

 سمتم اومد و گفت:   لدای

 رفتم!    صنم من یبا -

ره  یم یکه  با تاکس دمینپرس یتکون دادم، حت یسر جیگ

کوروش نگاه کردم و آروم به سمتش  نینه، به ماش ایخونه  

 رفتم . 

و  ماهان  هنوز سوار نشده بودن، در عقب روباز  توران

فضا روپر کرده  یکردم و سوار شدم، سکوت آزار دهنده ا

 بود . 

 یشدم وب رهیپشت سرش خ سر بلند کردم و به یناراحت با

 طاقت صداش زدم:  

 کوروش؟   -

 شده بود .  رهینداد، سخت و ساکت به  رو به روش خ یجواب

 یبگم امانم یدونستم چ ینم دن،یها از سرم پر کش واژه

 قدر بد تموم بشه .   نیخواستم امشب ا

بزنم اما  ماهان  و توران سوارشدن  یباز کردم که  حرف لب

 و من ... با اجبار و غم ساکت شدم . 



وسط بهم نگاه  ی نهیاز ا گهیاومدن مون کوروش د برعکس

 یشون حرف م ینکرد،  ماهان  و توران در مورد شِب عال

بزنم که  ثابت  یزور یزدن و من  مجبور بودم فقط لبخند ها

به دلم  یستم چه حس بددون یفقط خودم م یکنم حالم خوبه ول

 زنه!   یچنگ م

  

 راه فرار بودم ...   کیخونه ، دنبال   میدیرس

 یکوروش و نگاه ها یها یمحل یخواستم از ب یم

 آوردم فرارکنم!   یماهان  که  ازشون سر در نم  زیآم طنتیش

به ذهِن  ایخبر شدن ا ز دن یو ب دنیاتاقم و با خواب یتو برم

 خسته ام استراحت بدم!  

کوروش رفت که  بدون   ینگاهم پ میخونه  که  شد  وارد

 کرد .  یبه سمت پله ها حرکت م یبا خونسرد یصبر چیه

نگفته و  یحرف ها یایکرد و گو یبا  تمنا  دنبالش م نگاهم

 دلم بود!   یتو یخاک خورده 

 یشد، داشت حال و هوا یدرست م زیداشت همه چ تازه

 گرفت!   یم یا گهید یرنگ و بو نمونیب

 پله ها ...    یرو  یو حرف ها امیپ اون

دفعه سرد  کیشون خاص بودند! حاال انگار اون گرما  همه

 شد... سرد و وارونه!  



و به چه  یچ  یبرا  دمینفهم د،یگونه ام  رو بوس توران

 !  یلیدل

ا و متعجب نگاهش کردم، بازوم  رو نوازش  کرد وب جیگ

 گفت:   یمحبت خالص

 آره؟   یدیدلم! خجالت  کش زیعز -

 !  هیمنظور شون چ  دمیفهم ی... نمدیماهان  بلند خند 

 یکیتار  نیکوروش سر خورد، ب   یدوباره  رو نگاهم

 اول گذاشت ...  یپله    یاطراف پا  رو یفضا یروشن

 شده بود!   بایمرموز و ز ،ینقاش یتابلو کی هیشب درست

اطر  یکیبه رنگ تار یکه  با کت و شلوار یقد بلند مردِ 

 یاز پله ها باالم یزیافش با حالت مغرورانه اما، غم انگ

 داد!   یرو م  ینیسهمگ ییتنها امِ یرفت و پ

  یماهان  شد، هر دو شاد بودند!... آخه برا  یهم پا توران

   ؟یچ

 خواستم که  بفهمم!   یو نم دمیفهم یهم نم هنوز

 که  کوروش هم بشنوه بلند گفت:   یقصد طوربا  توران

  نیدایها که  دم به تله ندادن ازدواج کنن... اما شا یبعض -

تر  عیکه  عاقل باشه و بخوادسر میدسته گل داشته باش هیجا 

 بخت!   یبره  خونه  

ماهان  سرخوش دستش  رو دور شونه ام انداخت و من  

 و گفت:   دیبغلش کش یوتو



توران تند نرو... هنوز نه به داره نه به باره، من حاال  -

 بدم !   ینازم  رو به کس یِ خوام آبج یحاال ها نم

 ! ... دیام  رو بوس قهیشق کنار

چشم هاش  یکرده بود صاف تو ریراه گ  نیکه  ب ینفس با

 گفت:   عیزل زدم که  سر

 یخواسته خصوص گوئلیم ؟یهست یجاِن دلم؟! نگران چ -

خواد ازت  یکنه م یات حرف بزنه... توران هم فکر مباه

 !  ؟یش یکنه ناِز من ! چرا شوکه م یخواستگار

 ... نه!  نه

 !  کوروش؟

 به همون سمت نگاه کردم... نبود، رفت!   عیسر

  

دادم و چشم هام  رو سخت بستم،   رونیرو به شدت ب  نفسم

 سردم  ماهان   رو هول دادم و لب زدم:   یبا دست ها

 !  ریشبت بخ -

 :  دیپرس نگران

 شده؟   یزیچ -

 من  جواب داد:   یجا توران

 !  ریشب توام بخ زمیحتما خسته است... برو بخواب عز -

 یبه طبقه  یا گهیحرف د چیلبخند زدم و بدون ه مهین نصف

 باال رفتم . 



جرات داشتم ودر  یکاشک ستادم،یدر اتاق کوروش ا یجلو

 زدم .  یم

 گفتم ؟    یم ی... چاما

د رو باز  یو به سمت اتاق خودم رفتم، به آهستگ دمیکش یآه

به اتاقش نگاه  دیبا ام گهیبار د کیو  ستادمیدر ا  نیکردم و ب

 کردم . 

اجازه  یحت گهیو پوچ د یکه  دارم واه یدیام دمید یوقت

ر سکوت داخل رفتم و در و دِ  اد،یب  رونیندادم آه از سر دلم ب

 بستم . 

کردم، خواب به  ینگاه م واریها سرگردان به در و د قهیدق

به سراغم اومده بود،فکِر  یخواب یاومد و ب یچشم هام نم

 زد!   یسرم چرخ م یرفتاِر کوروش تو

 دادم .  امیام  رو روشن کردم و بهش پ یگوش دیترد یب

 "  دنینخواب یدارم  برا لیدل کیخوابم... حاال  ی" من  هم ب

تخت انداختم و    یرو  رو  ینداشتم جواب بده، گوش انتظار

و نماز قضاشده ام  رو  رمیرفتم تا وضو بگ سیبه سمت سرو

 بخونم .... 

از خواندن نما زم احساس کردم که  حالم   بهتر شده،  بعد

 گوئلیم یو به حرف ها دمیتخت اون قدر چرخ   یرو

شدم  هوشیکردم که  در آخر ب ورفتار کوروش فکر

 وخاموش!  



  

  

  *** 

 خوابم گهیاز اذان صبح که  نمازم  رو خوندم د بعد

دو  یرفتم م  رونیصبح زود حاضر و آماده از اتاقم ب نبرد،

 دیرفت شرکت پس با یم گهیساعت د کینستم که  کوروش 

 .  دمشید یقبل از رفتنش م

ت کنه خودم با آرامش زهرا خانم اجازه ندادم صبحانه درس به

دم کردم و قهوه  یزد چا یدلم موج م یکه  تو یاسترس یول

 درست کردم!  

کردم  یچک م یو هر از گاه دمیچ یمفصل یصبحانه  زیم

 کم و کسر نباشه   یزیکه  چ

رفتم وبا   رونینهُ شد از آشپز خونه  ب کیساعت نزد یوقت

 به پله ها نگاه کردم .  ینگران

از  یکیو با کت و شلوارش دهیاتو کش شهیداشتم مثل هم انتظار

 از برشده بودم .  گهی... رفتارش  رو دادیب نییپله ها پا

به  ینگاه میبدون ن یحالت یکنه، با صورِت ب یاخم م حتما

 دیره،شا یو م ادیم نییمحکم از پله ها پا یمن  با قدم ها 

 آشپز خونه   یاگر لطف کنه بره تو یلیخ

 یفنجون قهوه م کیو اول از همه  زیپشت و م نهیش یم

 خوره ... 



اش فکرکردم،  یشونیپ   یبه طرز نگاهش و اخِم  رو یوقت

 دلم غش رفت!  

 مانست!   یم  ایمن  مثل  رو  یبود که   برا یتیواقع

با مکث نگاه از پله هاگرفتم،  یباز شدِن در ورود یصدا با

 .  دمیدر کمال تعجب کوروش  رو د

با پاش انجام  یزیو بست و همون جا حرکات ر در

 که  زده بود نگاه کردم یا یورزش پیزده به ت رتیداد،ح

 سمت نگاه کنه داد زد:    نیکه  به ا  نیا بدون

 .  اریسرد برام ب یدنینوش هیزهرا خانم؟  -

عقب رفتم و  عیصداش باالخره به خودم اومدم، سر دنیشن با

 برخورد کردم . خواستم بچرخم که  به زهرا 

 و با تعجب گفت:   دیکش ینیه

؟ حواس تون کجاست؟  خجالت   نیخانوم! خوب ییوا یا -

 :  دمینال ختهیزده و به هم ر

 !  دیآره ببخش -

 کوروش بلند شد .  یبگه دوباره صدا یزیچ خواست

 زهرا خانم؟   -

 ازش نداشتم .  یبه هول و وال افتاد... من  هم دسته کم زهرا

 بود؟   یچه تحول  نیا آخه

 نیگم من  هنور نتونستم ا یشد... م یکردم چ یفکر م چه

 ظاهر ...   نیمرد  رو بشناسم، اون ...با ا



 قرارم گذاشتم و چشم بستم!   یقلِب ب   یرو  دست

 

جلو اومد، دستش  رو پشت کمرم  تمیوضع دنیبا د زهرا

 گذاشت و گفت:  

 ه؟  ماه صنم خانوم حالتون خوب ییوا یا -

 دیو آروم چشم هام  رو باز کردم، باترد دمیکش یقیعم نفس

 زهرا  رو گرفتم ...  یدست ها

 نگرانش نگاه کردم و آروم  گفتم :   یبه چشم ها میمال

 عیسر  ؟یکن یزهرا خانوم... کمکم م ستیحالم خوب ن -

 گفت:  

؟ آب  نیخوا یم یشده؟ چ یشما جون بخواه خانوم! چ -

 قند درست کنم براتون؟  

 تکون دادم و  گفتم :   یلبخند زدم، سر جانیحزن و ه با

خوام که   یشم فقط ازتون م یدل! خوب م زینه عز -

 و من ... من  ...  دیاستراحت کن نیشمابر

 شرم  گفتم :   با

 برم .  یخواستن م یآقا کوروش هر چ  یخب من   برا -

مکث کرد اما،دستش   یه کنم، کمروم نشد به زهرا نگا گهید

 و گفت:   دیسرم کش   یرو نوازش  وار  رو

من  فداتون بشم خانوم جان! چشم... شما برو منم   یاله -

 !  اهیرم دنبال نخود س یم



 .  دمیخجالت  کش شتریرو که  گفت ب   نیا

رفت که ازش   ادمی یرفتم حت خچالیکردم و به سمت  فرار

 تشکر کنم!  

 قیرو مشغول نشون دادم که  رفت، همون جا نفس عم  خودم

 و با تمرکز کارم  رو شروع کردم .  دمیکش یو راحت

و تخم  ریکوروش شربت خاکش  یگرفتم که   برا میتصم

 یم یگرم حساب یهوا  نیا یدرست کنم که  تو یشربت

 هم داشت!   تیو خاص دیچسب

 داشتم ...  یبیعج احساس

شدکه   یم ریبه دلم سراز بیعج یخوش کیاسترس هم  هم

 دوست نداشتم تموم بشه!  

به دست از  ینیو س ختمیبزرگ شربت ر وانیدو تا ل یتو

کوروش  یکردم ول  ییرایبه  پذ یاتاق خارج شدم و نگاه

 نبود . 

  

توران و   ادِ یطرف  کیهال باشه، از  یبودم که  تو دواریام

حال   نیا یو تواومدن و من  یماهان  هم افتادم که  اگر م

 شد!   ینور م ینوِر عل دنید یم

 یقسمت نبود اما خب، بازهم م  نیا دِ ید یچند که  هال تو هر

 .  گهید دنید



مبل نشسته بود و باچشم    یبه کوروش افتاد که   رو نگاهم

 برد!   یلذت م لتیبسته از باِد سرِد اسپ یها

 بسته هم اخم داشت  یبا پلک ها یحت

 کالفه دوباره داد زد:   کوروش

 شد؟   یز هرا خانوم پس چ -

 یم یکه  سع ییبا صدا قینفس عم کیو بعد از  دمیگز لب

 گفتم :    یکردم هم مهربون باشه و هم خونسرد و عاد

 زهرا خانوم کار داشت... من  برات شربت آوردم .  -

 یبهم نگاه کرد وحرف یتر ظیچشم باز کرد و با اخم غل عیسر

 رفتار کردم .  یعاد یدلم آشوب بود ولنزد، 

 گذاشتم و گفتم :   یعسل   یشربت  رو  رو ینیرفتم و س جلو

 نوش جون! بخور تا گرم نشده .  -

خواست  ینگفت، دلم م یزیشد و باز چ رهیشربت ها خ به

 سِر صحبت  رو باز کنم.  

 بار بود که  خودم سمِت کوروش اومده بودم.   نیاول

 بود ...  ینه اجبار گهید

 ...  یزور نه

 دلم!   ،یبودم و خواسته  خودم

 زهیچ یخال یبا معده  ؟یاِم ... صبحونه خورد -

 یها، صبحونه آماده است م یریگ یمعده درد م یسردبخور

  ؟یخور



  نیمن  رمِز ا شهیم یرو به سمت من  سوق داد، ک  نگاهش

 نگاه  رو کشف کنم؟  

 خورم ...  ینم ریدونه من  شربت خاکش یزهرا م -

 گفتم :    یدیرفتم! با نا ام وا

 شمرده شمرده گفت:    ؟یخور ینم -

   ؟یتو درست کرد -

که  بفهمه من  براش  شربت درست کردم   نیاز ا چقدر

 باهام رفتار کنه واهمه داشتم!   یوآوردم... نخوره و با سرد

 ته نگاهش گرما داشت!   روزیتا د کوروش

 هاش معنا داشت!   حرف

 بود!   نیریمن ، ش  ی... زور و اجبارش هم  برا یحت

  رهید گهیکنه... حاال اال ن د رییشبه تغ کیتونست که   ینم

 من !    یبرا

  

تونستم حدس بزنم  یکه  نم یپا انداخت و با لبخند یرو   پا

 همون لبخند به کنارش اشاره کرد وگفت:   ایپوزخنِد 

 !  نیبش -

انداختم،سمتم  نییتکون دادم و نشستم و سرم  رو پا یسر

 گفت:   یآروم یشد و با صدا لیمتما



 زهرا تو  ِیشگیهم دنِ ید یچطوره که  صبح ز ود به جا -

 ؟حتمایکه  خودت  آماده کرد یشربت ینیو با س نمیب یرو م

 نه؟   یصبحانه هم تو حاضر کرد زیم

 ...  دیروفهم زیچ انداختم که  خودش از سکوتم همه نییپا سر

  ارهیبهش فشار م یزیچ کیکردم  احساس

 ویِ عصب شبید یکردم که  هنوز هم بعد از ماجرا یم فکر

 ده .  یبروز نم

 ینرفته بودغصه م شیطبق انتظارم پ یزیچ چیکه  ه  نیا از

 خوردم!  

 گفت:   یخفه ا یصدا با

به من  و بودن با من  ،یکن یعادت م یخوبه... دار -

 صنم، نه؟   یعادت کرد

 است؟ هوم؟!   گهید زِ یچ کی لتیدل ای

 که  ادامه داد:   دمیشدن گونه هام  رو به وضوح فهم داغ

 یکه  امروز حت  کنمیخوبه... خوشم اومد! اعتراف م -

 شدم!   ریغافلگ شبتید امیپ دنیاز د شتریب

 ها رو وانیاز ل یکیحرف خم شد و   نیگفتن ا با

شدم  رهیو بهش خ رمینگاهم  رو بگ ی... نتونستم جلوبرداشت

 . 

که  ی،با حس دیکه  حاال گرم شده بود  رو سر کش یشربت

 انگار از لذت بود چشم هاش  رو بست!  



 لب زمزمه کرد:   ریز

  

 بود!   یعال-

 گفتم :    یدلم گرم شد ول ته

 .  یو دوست نداشت یخورد یتو که  نم -

 دوم  رو برداشت و گفت:   وانیل

 خوردم اما نگفتم  دوسش ندارم .  ینم -

   ش؟یپس چرا خورد -

 گفت:   دیترد یچشم هام زل زد و ب یتو

 !  یچون تو درست کرده بود -

 !  رمیلبخند و ذوق کردنم  رو بگ یجلو نتونستم

بکر وساده ام  یعکس العمل ها دنیکردم با د یم احساس

 بره   یلذت م

 بود؟  متعجب  گفتم :   یاه صنم... هدفت چبگو م 

   ؟یچ -

 اشاره کرد و گفت:   ینیچشم به س با

  ه؟یچ یبرا  ییهویاون هم  یهمه دست و دلباز  نیا -

 دلخور  گفتم :  

 نداشتم فقط خواستم که ... که  ... یهدف  من

 :  دیغر یعصب

 که ؟ ...  -



 و به چشم هاش زل زدم و با اخم  گفتم :   دمیکش یپوف

روفراموش  هیو بق گوئلیم یو حرف ها شبیکه  اتفاق د -

 !  نی... همیکن

چشم هام  یکم تر شد و نگاهش نرم تر ، با دقت تو اخمش

 زل زد و گفت:  

 برات مهم بود؟   -

دادبه  یدخترانه ام و غروِر دست نخورده ام اجازه نم شرمِ 

 گفتم :   زیوالم  رو بروز بدم، اعتراض آمحال و اح یراحت

 هیاشتباه کردم برات  ؟یپرس یهمه سوال م  نیچرا ا -

 شربت آوردم .   ینیس

 :  دیشده و غر رهیخ بهم

... چه با صبر چه  رونیکشم ب یاز زبونت حرف م باالخره

   یرو  شتریب شهیخاص اجرا م یلیبا زور! روش دوم که  خ

 ده .  یتو جواب م

... هم از  بیاحساس عج کیبهم دست داد و در  زهیر دل

 شدم هم خوشم اومد!   یحرفش عصب

 :   گفتم

 گفتن ندارم .   یبرا  یمن  اصال حرف -

بگه که  یزیتر شد خواست چ کیکج کرد و بهم نزد سر

 .  دمیزهرا  رو شن یصدا

 ؟ با نفس نفس  گفتم :   نیای یلحظه  م  هیماه صنم خانوم  -



 که ...  یدیشن -

 گفت:   یدانه ا روزمنیحرص و لحن پ با

 برات مهمم، نه؟   -

که   یلحظه  ا  ج،یکه  هول شدم و گ ینه وقت االن

 زهراصدام زده . 

 عاجز صداش زدم:    تم؟یخواب یب لیبگو صنم! من  دل -

 گهیزهرا صدام زد من برم د -

  

 زد و عقب عقب رفت ونگاه ازم گرفت .  یتلخ پوزخند

 به سمت آشپز خونه  رفتم .  ینیبرداشتن س بدون

 گفت:   دنمیبود که  با د ستادهیپله ها زهرا خانم ا کنار

آشپز خونه رفتن  ی! توران خانوم تودیخانوم جان ببخش -

 .  ادیسراغ شما  رو گرفت االن آقا  ماهان  هم م

 و  گفتم :   دمیکش یراحت نفس

لطفا فکر  دیزهرا خانوم... تو  رو خدا ببخش دیخوب کرد -

 !  دیبد راجع بهم نکن

 تعجب گفت:   با

ازم گذشته  یسن و سال گهی! من  دهیواه دختر فکر بد چ -

 ری... برو دخترم خداخودش بخ کنمیرو درک م  زایچ  نیا

 کنه!   یم



عقب تر جا مونده بودوارد  یکه  کم یگفتم  و با دل  ینیآم

 شدم . آشپز خونه  

گرفت و  لمیتحو دنمیبا د ینشسته بود و حساب زیپشت م توران

 بدم .  یداد که  من  جواب یباهام حرف زد و امان نم

 یزیباشم هر چند که  واقعاچ یخوب یکردم شنونده  یم یسع

فقط ذهنم حول وهوش اتفاقات چند  دمیفهم یاز حرف هاش نم

 ! دیچرخ یم شیپ قهیدق

ام مشغول  یینشستم و خودم  رو با استکان چا زیم پشت

 کرده بودم که   ماهان  وارد آشپز خونه  شد و گفت:  

 خوشگل!   یخانوما ریصبح تون بخ -

 گفتم :    یمهربون با

 !  یداداش ریصبح توام بخ -

 نشست گفت:   یم زیزمان که  پشت م هم

 .  اریمن  ب  یفنجون قهوه  برا هیزهرا خانوم  -

گفت و مشغول شد، من  هم شروع به خوردن  یچشم زهرا

 .  رمیجون بگ یصبحانه ام کردم تا کم

 چه خبر صنم؟   -

 و  گفتم :   دمیام  رو جو لقمه

 !  یسالمت یچیه -

 گفت:   طنتیش با

 بهت  زنگ نزد؟    گوئلیم -



 -و گفت:   دیکردم و چپ چپ نگاهش کردم که  خند اخم

 باشه حاال ترش نکن!  

 و گفت:   ادیبحث خوشم نم  نیکه  من  از ا دیفهم توران

 کوروش کجاست  ماهان ؟   -

 .  رهیورزش کنه االنم رفت دوش بگ اطیح یرفته بود تو -

فنجون قهوه  رو مقابل  ماهان  گذاشت که   ماهان   زهرا

 بااحترام گفت:  

 دستت درد نکنه زهرا خانوم ...  -

 نوش جون آقا!   -

 خوردم که   ماهان  گفت:   یریپن ی لقمه

  ؟یریگ یها... امسال روزه م  کهیصنم ماه رمضون نزد -

 با آرامش  گفتم :  

 بهتر؟     نیاز ا ی... چرمیگ یمعلومه که  م -

 یزیچ گهیکرد و  ماهان  هم د ینگاهم م نیبا تحس توران

 نگفت . 

 نشد .  یاما خبر ادیصبحانه ب  یداشتم کوروش  برا انتظار

رو به زهرا سپردم و خودم به اتاقم رفتم تا   زیکردن م معج

 که  ازم سر زده بود فکر کنم ...   ییبه کارها

 بود!   دیکه  از ماه صنِم گذشته بع ییها کار



  ایامواج در یدر من  شروع شده که  مثل صدا یدیجد فصل

قشنگ شون   یِ باد ملود میبه ساحل بود و نس دنیرس یلحظه  

 رساند!   یمرو به گوش 

رو داشتم که  صبح آرام ودل نواز   یحاِل همون امواج  من

بود  یمیشدند... کوروش همون نس یم یبودند و شب طوفان

کردو همراه با من   یبه ساحل نوازش  م دنیکه  من و تا رس

 شد!   یم یطوفان

ذهنم بود رو   یکه  تو ییها زیزدم و تند تند چ یا گهید ورق

 یبرا  اقمیکردم و هر  لحظه  اشت یم ادهیکاغذ پ   یرو

 شد .  یم شترینوشتن ب

دست از کار  یکم رنگ شدِن جوهر خودکار با خستگ با

 :  دمیو نال دمیکش

جوهرت تموم بشه  دیحاال که  تو حس رفته بودم چرا با -

 آخه؟  

گردنم روماساژ  یپرت کردم و کم زیم   یرو  رو  خودکار

 !  ادیدادم تا حالم جا ب

 یو به شماره  دمیام دست از کار کش یزنگ گوش یصدا با

 دیام نگاه کردم وبا ترد یبک گراند گوش   یناشناس  رو

 جواب دادم:  

 الو؟   -

 سالم لونا!   -



دادم و باخوش   صیتشخ عیرو سر  گوئلیم یو لهجه  صدا

 گفتم :    ییرو

 .  گوئلیسالم آقا م -

 جواب داد:   مهربون

   ؟یخوب -

 گفت:   یبعد از مکث  ؟یآره خوبم شما خوب -

   نمت؟یبب  شهیخوبم  ممنونم بانو... آم، م -

 یاز اون شب و اتفاق فرداش ، با فکر کردن ها بعد

آماده کرده بودم پس  یزیهر چ  یخودم  رو  برا یادحسابیز

 با آرامش جواب دادم:  

 بله چرا که  نه!   -

 شد و گفت:   خوشحال

رم  ینم مارستانیمن  فردا ب ؟یوقت دار پس... فردا -

 هم ندارم .  یوکار

 باشه پس فردا خوبه!   -

 ! ناهار  رو مهمون من  باش لونا!  هیعال -

 جواب دادم:   آروم

 چشم ممنونم، فعال خداحافظ!   -

 !  یگود با -

بلند شدم و کشو  یصندل   یرو قطع کردم و از  رو  یگوش

 به بدنم دادم .  یقوس



  

 هیوارتکیسمت پنجره رفتم و پرده  رو کنار زدم،   به د به

 میبگذر ِدهوایشد یشدم، اگر از گرما رهیخ  رونیدادم و به ب

 شده بود!   یدنید یلیبدون ابر خ یِ آسموِن آب

کوروش نگاه کردم  بعد از اون صبح  نیماش یخال یجا به

 رفتارش مثل قبل شده بود . 

 نگاه ...  همون

 !  یرکیز ریز یتوجه ها همون

 من  یها دنیها و خجالت  کش زهیدل ر همون

که داشتم  یقول خودش بهش عادت کرده بودم... اما حس به

 گهیها بود. من ، وابسته شده بودم!  د زیچ  نیفرا تر از ا

تماِم  رم،یتونستمبگ یفوران و گسترش احساسم  رو نم یجلو

 من   رو پر کرده بود!  

خت نبود، بلکه  حاال سکوت سخت س گهیبه خودم د اعتراف

 من  بود!    یکار  برا نیتر

و خم  چیمن  پر پ  یراه  برا  نیگذشت ا یچقدر که  م هر

برم تا  شیشد اما در کنار اون مشتاق بودم که  باز هم پ یترم

 به مقصد برسم . 

 شده بودم!   وونهی... عقل از سرم پرانده و ددیدونم شا ینم

هاو  ینداشتم که  با وجود خودخواه یعقل گهیقطعا د  من

 !  ختیر یهاش دلم براش  م ییزورگو



تازه کشف شده و ممنوعه  یاحساس ها  نیچه که  بود، ا هر

 به دلم نشسته بود .   بیعج

 کردم!   یسکوت م دیبا یدونستم تا ک ی... نمفقط

  

  *** 

  

 رم ها!   یتوران جون، من  دارم م -

به ظاهرم  یمبل بلند شد و به سمتم اومد، نگاه   یرو  از

 گفت:   تیانداخت و با رضا

جان سالم برسون!   گوئلیبرو گلم به سالمت... به م -

 و تند  گفتم :   دمیگونه اش  رو بوس

 چشم حتما، خداحافظ!   -

 گفت:   نگران

تو  رو برسوِن،  ادیکوروش ب یکرد یکاش صبر م -

ساعت  کیکوروش حتما تا  یژه ولپرو هیماهان  رفته سر 

 خونه  ها .   ادیم گهید

 هوا تکان دادم و  گفتم :   یتو یدست

 فعال!   گهینداره .. من  رفتم د بیع -

 .  زمیخداحافظ عز -

دستم روروشن  یتو یِ گوش عیرفتم سر  رونیخونه  که  ب  از

 دادم .  امیکر دم و بهش پ



 جواب داد .  عیسر شهیرم " مثل هم ی" من  دارم م

 قهیاز ده دق شتریدنبالت ب امی... من  میکن ی" زود تمومش م

 "   کنمیهم صبر نم

 نوشتم   طنتیلبخند زدم و با ش اریاخت یب

تا جواب  دیطول کش ی" کم ؟یر یم قهیبعد از ده دق یعنی" 

 بده  

 داخل "  امی" نه... م

  یندادم، با حس خوب گوش یامیپ گهیو د دمیکش یقیعم نفس

 گذاشتم و حرکت کردم .  فمیک یرو تو

 نگه داشت و گفت:   راننده

 خانوم!   دیبفرمائ -

شدم،به  ادهیپ یرو حساب کردم و از تاکس  هیتشکر کرا با

 ساده اما بزرگه رستوران نگاه کردم و با ینما

رستوران به   نیا دمیذهنم فهم یکردِن آدرِس تو  مرور

کرد و من توش  یفعال اونجا کار م گوئلیکه  م یمارستانیب

 .   کهینزد یلیبودم خ یقبال بستر

رو بلد  یا گهید یجا گوئلینداشت چون حتما م یتعجب البته

که  به  یو از سه پله ا دمیچادرم کش یبه لبه ها ینبود، دست

 شد باال رفتم و وارد رستوران شدم .  یختم م یا شهیدر ش

آرامش  یلوغ نبود اما فضاش ادیبه اطراف انداختم، ز ینگاه

 داشت!   یبخش



با لباس مخصوص به سمتم اومد که  چشم ازاطراف  یمرد

 و با احترام گفت:   ستادیا کمیگرفتم، نزد

از دستم ساخته  یچه کمک دی! بفرمائدیخوش اومد یلیخ -

   د؟یرز رو کرده بود زیاست؟ م

 گفتم :    دیترد با

 گوئلیراد هستم،م یممنونم... راستش من  مهمون آقا -

 راد . 

 دستش کرد و گفت:   یتو یبه دفترچه  یمرد نگاه اون

 طرف!    نیاز ا دیبله بفرمائ -

افتاد  گوئلیتکون دادم و دنبالش راه افتادم، چشمم به م یسر

 یستون بزرگ وتراش خورده ا کینزد یزیکه  پشِت م

 فکر بود .   یتو بینشسته بود و عج

حضورم  یخودش فرو رفته بود که  متوجه  یقدر تو اون

 نشد . 

 گفتم :    آروم

 سالم!   -

 بلند شد، لبخند زد وگفت:   دنمیگرفت و با د زینگاه از م عیسر

خوشحال شدم که  دعوتم  رو قبول  یلیسالم بانو! خ -

 .  یکرد

نگفتم ، اون مردخواست  یزیزدم و چ یهم متقابال لبخند  من

 گفت:   گوئلیکه  م رهیازمون سفارش بگ



اشکال نداره جوجه سفارش بدم؟  خجول لبخندم  رو  -

 خوردم و  گفتم :  

 نه اتفاقا خوبه!   -

 گفت... شخدمتیبه مرِد پ ییها زیتکون داد و چ یسر

در حال حرف زدن بود بادقت  گوئلیهمون زمان که  م تو

 دهیالغر و رنگ پر یکردم کم ینگاهش کردم، احساس م

 شده . 

 یبسته بود امانشون م یرو سفت پشت سرش دم اسب  هاشمو

امروز  نینکرده و انگارتا هم یدگیبهشون رس ادیداد که  ز

 و نامرتب بودند!   دهیصبح ژول

 لدای یتونستم حدس بزنم چقدر فشار روِش و به حرف ها یم

 آوردم .  یم مانیا شتریب

 خب چه خبر؟   -

 رهیبهش خ یادیز مدیصداش به خودم اومدم و فهم دنیشن با

 و  گفتم :   دمیشده بودم، هول نگاه دزد

و با  دیکش یشما چه خبر؟  آه ،یسالمت یچی...هیه -

 اعتراض گفت:  

 یآداب تون ک   یرو  یپافشار  نیدونم ا یآه من  نم -

 یاما گاه یشناس یسه ماهه من و م  کهی... نزدشهیتموم م

جمع خطاب کردن   نیچرا؟ مگه ا ؟یبند یمن  رو جمع م

  نیاز ا  ست؟ین یمجلس و مهمون یتو ایها  بهیمختص به غر



گله منِد  زویاعتراض آم یکه  به شدت مورد هدف ترکش ها

گرد شده  یگوئل قرار گرفته بودم شوکه  شدم و باچشم هایم

 نگاهش کردم . 

 خواست بخندم  گفتم :   یکه  دلم م یبا حس یول معذب

 هول شده بودم .  کمیشرمنده  خب...  -

 و با خنده  گفتم :   ارمیطاقت ب نتونستم

 چقد ر دلت هم پر بود ها!   -

 .  دیتند رفته و شرمنده  خند دیهم فهم خودش

 گفتم !    یاصال فراموش کن چ- 

حرف بزنه  یکه  بخواد رسم  نیکردم از ا یم احساس

 ورفتار کنه براش  سخت بود . 

از جانب من  هم براش  هیرو   نیتنها خودش... بلکه  ا نه

گرفتم حاال که  فقط خودمون دوتا  میراحت نبود پس تصم

 باهاش راحت تر رفتار کنم .  میهست

 چونه ام زدم و  گفتم :   ریهام  رو ز دست

نبود که  من  بخوام ناراحت بشم  یزیحاال... چ الیخ یب -

 .  یکن یعذرخواه یو تو بخوا

 یزیبا نگاِه تشکرآم میکمر صاف کرد و مستق نهیبه س دست

 شد و گفت:   رهیبهم خ

خوشحالم که دوباره  یلی... خمیاز اول شروع کن ایپس ب -

 ماه صنم!   نمیب یتو  رو م



 زده  گفتم :   شگفت

اومد من و به  یم شیطور ... معموال کم پ نیمنم  هم -

 باال یشده؟  شونه ا یزی! چیخودم صدا بزن یاسم اصل

 انداخت و گفت:  

  یبرام سخت بود برا یحرف زدن کم یفارس لیخب اوا -

زود  یلیزدم... من  تونستم خ یلونا صدات م ایاللونا  نیهم

خواد که  تو   یکنم، حاال دلم م تیام  رو تقو یزبان فارس

 خودت  صدا بزنم!   یبایرو به اسِم ز

 به صورِت قبل لهجه اش گهیبا اون بود... د حق

 یصحبت م یروان تر از گذشته فارس یلینبود و خ مشخص

 گفتم :    یکرد، با خوشحال

 !  گوئلیگم م یم کی!  بهت  تبرهیعال  نیا -

رو  امیپ  نیتکون داد، طرز نگاه و رفتارش ا یلبخند سر با

 شیروپ یداره حرف یداد که  انگار سع یبه من  انتقال م

ذهنش  یکه تو یاصل مطلب  یبرا  یا ینیمقدمه چ ایبکشه 

 .  نهیداره بچ

ً یحق که قرار بود  ییدرمورِد حرف ها یتیو ذهن دهیا چی... هقتا

 گوئلیم یچهره  یکه  تو یبهم بزنه نداشتم، استرس کم رنگ

 کرد .  یم تیزد داشت به من  هم سرا یموج م

 که آرام گفت:   شهیم یداره طوالن نمونیسکوت ب دیفهم انگار

   ه؟یچه خبر از بق -



 ... همه خوبن!  یسالمت -

 لب گفت:   ریز یلحن جالب با

 شکر!   یپس اله -

بهش زل زدم که   یگرد شده طور یخورده و با چشم ها  کهی

 و گفت:   دیمعذب خند

   ه؟یاوه چ -

 گفتم :    دهیبر دهیبر جیگ

   ؟یگفت یتو... تو... االن چ -

 نگفت... گوش هام امکان نداشت که  یزیکرد و چ سکوت

 کیمثل  یپس چطور یِ حیمس گوئلیباشند، م دهیاشتباه شن

 خدا  رو شکر کرد؟!   عهیش

 یریادگیدونم  یزبان و چه م تیتونه از تقو ینم گهید  نیا

 اصطالحات باشه . 

  

دور کامل چهره اش  رو از نظر گذراندم  کیشک  با

 و لب زد:   دیکش ینگفتم ، نفس کالفه ا یزیوچ

رو    یزیچ کیخوام  یماه صنم من  . .. من  م  نیبب -

 میکه  غذا مون  رو خورد  نیبهت بگم، اما بذار بعد از ا

 :  دمیباشه؟  نگران پرس

 شده؟   یزیچ -

 زد و گفت:   یپلک محکم نانیاطم با



 نه نه اصال... نگران نباش!   -

 یتو یخواد تا واژه ها یم یکردم فرصت یم احساس

کنه پس خودم  رو کنترل کردم و  فیرو کنار هم رد  ذهنش

 گفتم  .   یباشه ا

گذاشت و  زیم   یاومد و غذاها  رو  رو شخدمتیپ

اون انداخت    یو مخلفاِت  رو زیبه م ینگاه گوئلیرفت،م

 وگفت:  

 بخور تا سرد نشده .  -

تکون دادم وقاشق و  یسر ینداشتم ول ییکه  اشتها  نیا با

 شقاب  رو برداشتم و با بسم ال...ب یچنگاِل تو

 کردم .  شروع

باغذاش  شتریهم ب گوئلیلقمه به زوِر آب خوردم و م چند

 کرد و پکر بود .  یم یباز

چهره اش  دنی... با دارمینتونستم طاقت ب قهیاز چند دق شتریب

 شدم .  یهر  لحظه  نگران تر و کنجکاو تر م

از  یزیچ یطور نیشده... به خدا ا یبهم بگو چ گوئلیم -

 ره!   ینم نییگلوم پا

 گفت:   میو مال دیکش یآه

 کردم!   تِتیکه  اذ دیبانو! ببخش ینگران باش ستین ازین -



کنه، چه  ینگاه و رفتارت من و نگران م  نیا یول -

 ینیمن وبب یخصوص یاومده که  تو خواست شیپ یموضوع

 !  ؟یبذار انیتا باهام در م

بعداز  د،یو الجرعه سر کش ختیخودش ر  یبرا  یآب وانیل

 بار مصمم گفت:    نیا یمکث

خوام به تو بگم  یگرفتم که  اول م یمیتصم کیمن   -

 ازش  خبر نداره .  یوازت کمک بخوام ماه صنم... فعال کس

 نگفتم  .  یزیام حبس شد و چ نهیس ینفس تو جانیشدت ه از

آشفته ودگرگون  یطور نیرو ا  گوئلیبود که  م یبار نیاول

   دمید یم

  

 چشم هام زل زد و آروم گفت:   یتو

 رو عوض کنم... من ...  نمیگرفتم که  د میمن ... تصم -

 خوام که  مسلمان بشم!   یم راستش

کردن  یمخف  یبرا  یتالش چیوضوح جا خوردم و ه به

که  جمله اش رو  دیطول کش هیشوکه  شد نم نکردم، چند ثان

 .  دمیشن یو بفهمم که  چ امیودم بهضم کنم و به خ

 گفتم :    دهیبر دهیدادم و بر  رونیرو به شدت ب  نفسم

! من  واقعا شوکه  ایخدا یی... وا نیا گوئلیاوه م -

   ؟یکه ... که  مسلمان بش یخوا یشدم! تو واقعا م ریوغافلگ

 تکون داد و گفت :   یسر مطمئن



ازش  یلیمنه که  خ یِ زندگ میتصم نیبزرگتر  نیآره... ا -

 خوشحالم!  

 گفتم :    صادقانه

 یمنم  خوشحال شدم، راستش واقعا از گفتِن کلمه ا -

 میتصم  نیشد که  ا یبگم... چ یدونم چ یعاجزم نم

 !  ؟یروگرفت

 نیریهم گذاشت و لبخند ش   یچشم  رو یلحظه  ا   یبرا 

فرو رفته و  یلذ ت بخش یخلسه  یزد!... انگار تو یبیوعج

 کنه!   یرو مرور م  یداره خاطره ا

 باز کرد و گفت:   چشم

 یرانیو ا ییایتالیا یکه  من  دورگه ا یدون یحتما م -

 ام...

من    یبرا نشیاز فرهنگ و د شهیبود، اون هم یرانیا مادرم

 یکرد و آرزو داشت که  روز یم فیتعر

 امبریوپ نشیاز د ییبه کشورش برگرده... داستان ها دوباره

 کرد که  متفاوت با یم فیهاش برام تعر

 یزیچ هیجا  نیبود... با اومدنم به ا لیکتاب انج یها نوشته

 در درونم عوض شد که  باعث شد خودم به

تو با نهج البالغه آشنا  قیمادرم برم، از طر یگفته ها دنباله

گوگل راجع به  قیخوندم... از طر یادیز یها ثیشدم و حد

شدم  یدم و هر  لحظه  شگفت زده تر مکر قیاسالم تحق نید



که  به خودم اومدم و.. متوجه شدم که من ؛ قلباً به   نیتا ا

 آوردم!   مانیواحد ا یخدا

 شدم و لبخند زدم، تنها تونستم بگم:   یاحساسات

تو  رو دوست داره،عجب  یلیبرات خوشحالم!... خدا خ -

 !  یسعادت

 گفت:   یهشخم شد و با لحن پر خوا زیم   یرو  یکم

به تواِ... لطفا کمکم کن و بهم بگو که   دمیماه صنم من  ام -

 کار کنم؟!  یچ دیبا

 قرار گفت: یب  ؟یدر مورد چ -

تونم مسلمان بشم؟  یم یکه  چطور  نیدر مورد ا -   -

 ...یدیفقط تو به ذهنم رس ؟یکن یبرم؟ کمکم م یک شیدپیبا

 کار کنم .  یبلدم که  چ ادیشناسم نه ز یرو م  ینه کس  من

  یو بعدجد دمیکش قیکردم تمرکز کنم، چند تا نفس عم یسع

 گفتم :  

 دیبدون ترد  ؟یمطمئن ِمتیکه  از تصم  نمیاول بگو  بب -

 تکون داد و مصمم گفت:   یسر

 !  ادیز یلیآره... خ -

روکه   یکردم اندک اطالعات ی... سعدواریگرم شد و ام دلم

 بذارم .  ارشیدارم در اخت

 متعجب و شگفت زده بودم... گوئلیم میاز تصم هنوز



 یاش دچار تحول بزرگ یبزرگ قطعا زندگ مِ یتصم  نیا با

 شد!   یم

داد  ینظر هم م یداد و گاه یدقت به حرف هام گوش م با

 یپدرروحان کیاول با  گوئلیکه  م میگرفت میدر آخر تصم

 که  گرفته یمیدر مورد تصم سایکل یتو

 یتو خیش کیبه  نید  رییتغ  یکنه و بعد  برا مشورت

 مراجعه کنه .  یمسجد

بره و  ادمیباعث شد که  گذر زمان از  گوئلیزدن با م حرف

 رو فراموش کنم .   مشیتصم دنِ یقبل از شن یها ینگران

 دیبا یرو عوض کرد  نِتید یوقت یدون یم گوئلیم -

 و گفت:   دیخند  ؟یاسمت  رو هم عوض کن

 دونم!   یبله م -

 گفتم :    یو ذوق خفته ا جانیه با

باال  یراحت شونه ا  ؟یمِد نظر دار یخب... چه اسم -

 انداخت و گفت:  

 !  یچیهنوز ه -

 و آروم  گفتم :   دیپر کش ذوقم

 !  یالیخ یمورد ب  نیچقدر تو نسبت به ا -

 و گفت:   دیاز حرفم خوشش اومد که  دوباره خند انگار

 ماهان  هستم.    ونِ یرو مد  یالیخ یب  نیا -



 فمیک یام  رو از تو یگوش یبگم که  صدا یزیچ خواستم

 رفت .  ادمیو حرفم  دمیشن

به  یرو باز کردم و نگاه   فمیک پیقطع شد اما ز صداش

 تماس از دست رفته ازکوروش بود .  کیصفحه اش انداختم، 

ساعته تموم بشه و  کیمالقات   نیکه  قرار بود ا  نیا ادِ ی با

 من  بهش خبر بدم خنده ام گرفت . 

 هم بود!   میآن تا چه

 کنه!   یادآوریزده بود که  بهم  تک

گذاشتم و کنجکاو رو  لنتیسا   یرو  رو  یگوش طنتیش با

 گفتم :    گوئلیبه م

 چرا  ماهان ؟   -

  کهیو عکس العمل کوروش  رو وقت دمیرو کش   فمیک پیز

 ذهنم تصور کردم .  یتو منتظر م بمونه

 دلم آب شد!   یتو قند

 هم گوش دادم .  گوئلیم یزمان به صدا هم

 یب یلیکه  منتظر ش بود خ یشیچون نسبت به آزما -

 هم براش داشت!   یخوب ی جهینت یالیخ یب  نیبود... ا الیخ

 تعجب  گفتم :   با

 !  ش؟یآزما -

 :  دیپرس دیبا شک و ترد گوئلیم



به  یزی!  چ؟یخبر نداشت تشیآره خب ، تو مگه از وضع -

 !  رمیدلم چنگ زد که  باعث شد دل آشوِب بگ

 تند سر تکون دادم و لب زدم:   تند

خبر داشته باشم؟ صبر... صبر کن تو...  ینه از چ -

   ؟یچ ِش ی! آزماش؟یآزما یتوگفت

انداخت  نییو سر پا دیکه  رنگش پر دمیکرد، به چشم د هول

 .  دیلب گزو 

 یشدم اگرذره ا ینگران م شتریهر عکس العملش ب دنِ ید با

االن شک نداشتم که  فرا  ستین یمهم زِ یداشتم که  چ دیترد

 تر از مهمه!  

 ترس و رنج  گفتم :   با

 خبرم!   یب ی... بگو که  از چگوئلیلطفا م -

بد  ایدن یاون قدر که  تو د،یلرز یخودم م اریبدون اخت صدام

 نیتر کیبودم، حاال باکوچ دهیکش یآورده بودم و سخت یاریب

 شدم!   یو داغون م ختمیر یبه هم م یاتفاق

درمانده دستش  رو پشت گردنش گذاشت وشرمنده  گوئلیم

 زمزمه کرد:  

خراب کردم... فراموش کن لونا،  یکه  بد جور  نیمثل ا -

 تموم شده!   گهید ست،ین یمهم زِ یچ

 یکه  احساس م یشتم گرفتم و با صورتم یرو تو   فمیک بندِ 

 کردم گر گرفته  گفتم :  



 یرم م یرم از خوِد  ماهان  بپرسم،  م یباشه نگو... م -

 .  یگ یبوده که  تو بهم نم یچ شیپرسم اون آزما

 بلند بشم که  نگران صدام زد:   خواستم

صبر کن لطفا! من   منظور م  رو بد رسوندم،  -

 لطفاخودت   رو کنترل کن ماه صنم!  

رو به سمتم   وانیو ل ختیر یبرام آب عیکه  سر دمیکش یآه

 گفت:   اطیگرفت و با احت

... منم  تا اونجا که ادیآب  رو بخور تا حالت جا ب  نیا -

 گم، لطفا خودت   رو کنترل کن .  یدونم  بهت  م یم

 کجایرو بفهمم کل آب  رو   قتیکه  زود تر حق  نیا  یبرا 

توجه  گوئلیم ینگران و دلسوزانه  یو به نگاه ها دمیسر کش

 نکردم . 

چونه ام سر خوردند  ریآب از کنار لب هام تا ز یها قطره

 برام نداشت .  یتیاما باز هم اهم

ه شدم و  ریخ گوئلیبه م یجد م،دیکش ینیو سنگ یقیعم نفس

 دادم .  هیتک یصندل یبه پشت

 یاز خودم نشون ندادم و چهره  یانعطاف نیتر کیکوچ

و ناراحتم  رو حفظ کردم اما، فقط خدا از حالم خبر  یعصبان

 داشت!  

خار  کیمن  بود... اگر  ییماهان  تنها نقطه ضعف و دارا 

 شدم!   یگرمیرفت من  خون به ج یپاش م یتو کیکوچ



 گفت:   یسکوت با تاسف و ناراحت یبعد از کم گوئلیم

 نیاز اصل موضوع ندارم اماتا ا یاطالع ادیراستش من  ز -

 هیماهان   یاوج درمانت بود یتو تو یجا خبر دارم که  وقت

خبر  یانیهم قبل تر،دکتر ک دیدونم شا یداده بود... نم شیآزما

خوِن ساده است  شیاآزم هیکردم  یداشت... من  اول فکر م

ناراحت به نظر  یلیماهان دقت کردم که  خ یاما به رفتار ها

 انیها  رو با من  درم زیچ یلیخ یانیدکتر ک د،یرس یم

حاضر نشده که  جواب  یگذاشت، اون گفت که  ماهان  حت

 ادی... راستش من  اول زهیرو بفهمه وبدونه که  چ  شیآزما

هست اما  یدرمورد چ شینکردم که  اون آزما یکنجکاو

نداره  صداز حالش خبر نداره و ق یکه کس دمیفهم یوقت

اون  دمیپرس یانیشدم و از دکتر ک ریگیجواب  رو بدونه پ

اون مربوط به تخصص  طیبوده، راستش شرا یچ شیآزما

 دکتر

 یانیباز هم از موضوع با خبر بود، دکترک ینبود ول یانیک

 گفت که   ماهان  ... 

 یقلبم داشت با ب د،یبه صورتش کش یو کالفه دستنداد  ادامه

شکافت و هر  لحظه امکان  یام  رو م نهیس یقفسه  یرحم

وازش  بخواد  رهیرو بگ  گوئلیم ی قهیداشت جلو تر از من  

 رو بگه!    قتیتر حق عیکه  سر

 خبربودم؟   یبود و من  ب دهیهمه زجر کش  نیبرادرم ا یعنی



 کرده بود... ریافتادم که  سحر اون  رو اس یاون زمان ادی

مدت  هیو من  تا  دید یاون موقع که  چشم هاش تار م ادِ ی

 دونستم!   ینم

 یمن  چه جورخواهر ایخدا ییبه گلوم چنگ زد... وا بغض

 هستم؟  

 :  دمینال یخفه ا یطاقت با صدا یب

 ! بگو لطفا!  یدیفهم ی... چیبگو چ -

 زمزمه کرد:   هاش  رو بست و آروم چشم

 ( داده بود . دزی)ا یو یاچ آ شیماهان ... آزما  -

 یگونه تو ادیهزاران بار فر هیاش ... در همون چند ثان جمله

سرم اکو شد، چقدر... چقدر هم وحشتناک حالم روخراب 

 کرد!  

 یشکسته  یها  کهیو روحم ت ختیمثل آوار فرو ر درونم

زد تا باورکنم که   یکنار م دیام یذره ا  یقلبم  رو  برا

 ...  دمیاشتباه شن

 گوئلیها به خودم بقبو النم که م وونهیداشتم که  مثل د دوست

 !  دندیگوش هام اشتباه شن ایکنه  یم یداره باهام شوخ

 :  دمینال دهیبر دهیقلبم گذاشتم و بر   یسردم  رو  رو دست

 بگو .  گهیبار د هی... هی ؟یچ -

 اون زمان مغزم قفل کرده بود... شده بودم مثل یتو



 یدونه اچ آ ینداره و نم ایاز دن یکه  سواد و اطالعات یکس

 هست .  یچ یو

 یکه  هر ازگاه دید یم یچهره ام چ یتو گوئلیدونم م ینم

جمله  دنیزد، باشن یشد و صدام م یم زیخ مینگران سمتم ن

 و درمانده ه گفت:   دیکش یام نفس راحت

دادم آره؟ به همون  حیلعنت به من !... باز هم بد توض -

ماه صنم دارم  بهت  یکه  بهش اعتقاد دار یواحد یخدا

 شیدم که  ماهان سالمه سالمه... جواب آزما یم نانیاطم

تا  یاز خودش و کوروش بپرس یبر یتونیم یبود، حت یمنف

 .  یحرفم  رو باور کن

م کوروش روآورد... منفجر شد که  اس یسرم زمان یتو بمب

 کوروش هم خبر داشت؟!   یعنی  نیا

ما هان  ِش یکه  از خبر داشتِن کوروش درمورد آزما یاونقدر

که گفت جواب  گوئلیحرف م دنِ یشوکه  شده بودم، از شن

 بوده خوشحال نشدم .  یمنف شیآزما

موضوع بهم شوک وارد کرده بود که   نیاون قدر ا یعنی

 اشت!  شاد شدن ند  یبرا  ییجا

 کوروش!   یی. . . وا کوروش

 از من ؟!   ریدونستن غ یهمه م ؟یهم خبر داشت تو

 ! ... یدیکش یداداشم! تو چ آخ



 یمژه هام احساس کردم، بغضم  رو تو یا شک  رو ال نم

روبرداشتم   فمیک یآن میتصم کینطفه کشتم و قورت دادم، با 

 بلند شدم .  یصندل   یو از  رو

 هول زده گفت:   گوئلیم

 شد؟   یچ -

 و سخت لب زدم:   سفت

 ...!گوئلی... به خاطرت دعوتت  ممنونم مرمیم -

 .  یرو گفت  قتیممنونم که  بهم حق 

 گفت:   ناراحت

حاله ماهان   وسته،یماجرا به گذشته پ  نیاما ماه صنم... ا -

که  نگرانت نکنه    نیا  یخوبه خوِب باور کن! حتما  برا

 نگفته .  یزیبهت  چ

 گفت:   عیو خواستم برم  که  سر دمیکش یآه یحرف بدون

 ... صبر کن برسونمت . یحال بر  نیذارم با ا ینم -

 اومدن دنبالم، خداحافظ!   ستین یازین -

بزنه، بهش پشت کردمو با  یحرف گوئلیدم تا م ستاینا گهید

  نیفکر ا یرفتم اصالتو  رونیاز رستوران ب یعیسر یقدم ها

خواستم برم و از  یادبانه است، فقط م ینبودم که  رفتارم ب

 .  رمیهمه جواب پس بگ

دو متر دور تر  یکی ابونیخودم که  اومدم کنار خ به

 بودم .  ستادهیرستور ان ا یازورود



حالم  یهر چه تمام تر به تِن ب یرحم یبا ب دیخورش یگرما

زده  خیبود که  من  از درون  بیعج یکرد ول یبرخورد م

 بودم!  

 سوخت!   یم یلیقلِب درب و داغونم خ اما،

شد ومن   یم یادآوریبارها و بارها بهم  گوئلیم یها حرف

 خواست به  خونه  برم .  یاز قبل دلم م شتریب

 جینبود،گ یکوروش کار سخت متِ یگرون ق نِ یکردن ماش دایپ

   یام رو رو یاومد گوش ادمیبه اطراف نگاه کردم که  

 گذاشته بودم .  لنتیسا

 ام  رو روشن یرو باز کردم و گوش   فمیک پیز عیسر

کوروش پنج بار تماس گرفته بود... بالفاصله بعد از  کردم،

از دست رفته اش دوباره زنگ زد که   یتماس ها دنید

 جواب دادم:  

 :  دیالو؟  پر حرص غر -

 قهیبهت  گفته بودم ده دق  ؟یداد یصنم چرا جواب نم -

 ...یجا کاشت نیربع من و ا هیاالن  یمونم ول یمنتظر ت م

من دارم  ابونیطرف خ  نیا ایب ؟یستادیا ابونیکنار خ چرا

 .  نمتیب یم

رو قطع کردم و به اون سمت   یگوش یحرف چیه بدون

 هیشب یدونستم ول یرو نم  نشینگاه کردم ، اسم ماش ابونیخ



 یکی  نیشداما ا یسوار م شهیبود که  هم یبلند یهمون شاس

 داره ...  یرنِگ نقره ا

 داشت؟   نیمرد چند تا ماش  نیا

به اون سمت حرکت کردم... حواسم اصال به  یحس یب با

 حال!   یبودم و ب جیاطرافم نبود، گ

خدا من و نگه داشته بود و بهم کمک کر د که  تا به  انگار

  برم، در جلو  رو باز کردم و سوارشدم . ابونیاون سمت خ

وکالفه  دیمحض بسته شدن در کوروش به سمتم چرخ به

 گفت:  

   ؟یکرد ریچرا د -

خراب بود و نگه داشتن بغضم داشت جونم  رو به لبم  حالم

دادم وچشم هام   هیتک یصندل یرسوند... سرم  رو به پشت یم

 صدام زد:   اطیسکو ت کرد و بااحت یرو بستم، کوروش کم

   ده؟یپر! چرا رنگت ؟یماه صنم خوب -

تموم شده  گهیهم تحملم د دیتلنگر بودم، شا هیمنتظر   انگار

 بود . 

 نیلحظه  فکر کردن به ا  کی یحت ه،یگر ریصدا زدم ز با

 کرد!   یداشته نابودم م یکه   ماهان  چه حال و روز

از اشک شد،کوروش  سیاشک هام شکست و صورتم خ سد

 گفت:   یآورد و بانگران نییصداش  رو تا حد امکان پا

 چت شده؟ صنم به من  نگاه کن .  -



 :  دمیرو با دست هام پوشاندم و نال  صورتم

 د؟ینگ یزیبهم چ دیچطور... چطور تونست -

 شده گفت:   یص عا

بهت   یحرف گوئلیم ؟یختیشده که  به هم ر یِد بگو چ -

 زده، هان؟!  

ر و کامل  رو به روش قرا دمیچرخ یصندل   یرو 

 کیگرفتم،دستم  رو باال آوردم و نوک انگشت هام  رو در 

  هیصورتم تکون دادم و باگر یبه هم چسباندم، جلو مرکز

 گفتم :  

 لیبهم گفته بود ..اصال کاش دل یزیچ گوئلیکاش م -

 بود کوروش!   گهید زِ یچ هیام  یناراحت

که  با هق هق دوباره  دیصورتم چرخ یسردرگم تو نگاهش

سکوت  قهیانداختم، چنددق نییسر جام برگشتم و سرم  رو پا

 نگفت .  یزیکرد و چ

 یضربه زدو ب نیو با دست به فرمون ماش دیکش یبلند پوف

 قرار گفت:  

تونم  یشنوم نم یات  رو که  م هیگر یتمومش کن! صدا -

بهم جام، کنارت...  نیتمرکز کنم... ماه صنم من ... من  ا

 شده!   یبگو که  چ

باوجوِد  یقلِب شکسته ام حت یها  کهیت تیاون وضع یتو

 !  دنیلرز یخراب



کردن بردارم و غصه دار  هیدست از گر یا قهیشد دق باعث

 نگاهش کنم . 

چشم  ینگاهش زل زد تو یتو یبا همون حس نگران یجد

 ماالمال از اشکم و منتظر  موند!   یها

 باره  گفتم :   کیکردم و به  سیرو تند تند با زبونم خ  لبم

تو هم  یحت د؟ینگفت یزیچرا از حاله  ماهان  به من  چ -

 اومد .  یاز  ماهان  بدت م یزمان هیکه   یی... تویخبر داشت

 گفت:   دیکرد و با ترد یاخم

   ه؟یمنظور ت چ  -

  -بستم و  گفتم :   یو چشم هام  رو عصب دمیکش یقیعم نفس

 دزی...ایشایماهان  همون. . همون آزما  ِش یمنظور م به آزما

 . 

آورد، پوست بدنم سوزن  یگفتنش هم نفسم  رو بند م یحت

 شد!   یسوزن م

 یحاِل دگرگون شده به کوروش نگاه کردم که  عصب با

 به موهاش زد و به فکر فرو رفت .  یوشوکه  چنگ

بودم که  کوروش به   نیمنتظر  ابودم که  بشنوم،  آماده

 رو بهم بگه .   قتیو حق ادیحرف ب

وپوست  دیچرخ ینگاهش سرگردان به اطراف م دمید یم

شد  یها باعث م  نیتمام ا د،یجو یلبش  رو با حرص م



که  توش غرق شده بودم  یا یخبر یاز ب شتریو ب شتریب

 و ناراحت بشم .  یعصب

 یدورگه ا یکه  با صدا اوردینگاهم تاب ن ینیاز سنگ انگار

 زمزمه کرد:  

 بهت  گفته؟    گوئلیم -

 صدام  رو دوباره باال بردم .  یتلخ خند با

 هم داره؟!  یا دهیبهم گفت؟ فا یمگه مهمه که  ک -

 :  دیام شد و غر رهیو هشدار دهنده خ زیت

  

 دختر!   نییپا اریسر جات.. صداتو ب نیبش-

که  کوروش مقابلم گرفته بود پر  یندادن و جبهه ا حیتوض از

 از حرص و غضب شدم!  

 یمن  بود که  از حال و روز برادرم با خبرم یعیطب حقِ 

سرش اومده،اونوقت کوروش  یکه  چه بالئ دمیفهم یشدم و م

 !  چوندیپ یبحث  رو م

 یذاشتم اشکم م ی.. هر بار که  پلک  رو هم م دمیخروش

و  دمیخم شدم و با کف دست چند بار به داشبوردکوب د،یچک

 داد زدم:  

 ماهان !    شیخوام برم پ یمن و بِبَر  خونه .. م -

شدکه  با  کیرفتارم اعصاب کوروش هم تحر دنیبا د انگار

 زد:   بیخشم بهم نه



زر  یمن  چ  نیمثل آدم گوش کن بب نی! بشریِد آروم بگ -

که    یداشت یخوب تیموقع وضعماه صنم.. تو اون   کنمیزر م

 نیماهان  بخواد  بهت  بگه چه مرگش شده ؟ االن خودت و بب

 ... به حال و روزت نگاه کن . 

 قهیکنارشق یرگ ها م،یشد رهیدو با نفس نفس به هم خ هر

برجسته شده بودند، انگشت اشاره اش  رو  تیاش از عصبان

 مقابل صورتم تکون داد و ادامه داد:  

دق  یدار َدنشیَ فقط تنها با شن ؟یفهم یم ،یشدداغون  -

با دردو رنج  مارستانیتخت ب   ی.. اون زمان تو  رویکن یم

 یا گهیعذاب د نیتر کیو با کوچ یکرد یخودت  مبارزه م

 کار یماهان  چ  یانتظار داشت یختیر یفرو م

گفت  یاومد  بهت  م یم م؟یکرد یکار م یمون چ هی! بقکنه؟

 یداره اونوقت تو راحت باهاش کنارم دزیکنه ا یکه  فکر م

 !  ؟یاومد

دست هام  ی! سرم  رو توستادیبا تصورش قلبم ا یلحظه  ا 

 زار زدم:   یگرفتم با بدبخت

 ! ای...خداعیخدا!... ه ییوا -

تونست تو  رو درمان کنه...  یهم نم گوئلیم گهید یحت -

هم در  یمنف ِششیکه  جواب آزما  نیاونوقت  ماهان  بعد از ا

 یدون یشد، م یجون ترم یحاِل بدت ب دنِ یاومده بود با د



که  داده  یشیکه  جواب آزما  نیماهان  قبل از ا  ه؟یچ نیتلق

 که  یبود حاضر بشه اونقدر از بالئ

کردکه   یم نیبه خودش تلق دیکش یاومده بود عذاب م سرت

که   یکن یرو داره...باز هم اصرار م  یکوفت یماریاون ب

 تر ادامه داد:   یجد  م؟یگفت یزود تر  بهت  م

اون  گوئلیتموم شده ماه صنم...  اگر م گهیاون مسئله د -

ماجرا  رو  بهت  گفته پس حتما هم گفته که   ماهان سالمه، 

 !  ریحاال ها هم آروم بگ

 بغض بهش  گفتم :   با

 .    کنمی! خواهش منمشیخوام  بب یداداشم ..م شیو ببر پ من

حرف  یبه چشم هام زل زد و بعدب یبیبا نگاه عج هیثان چند

 رو روشن کرد .   نیماش

  

اشک من   یاما، چشمه  میطول راه سکو ت کرده بود تمام

 شد!   یخشک نم

باشم... تا  ختهیاشک ر یقدر طوالن  نینداشتم که  ا ادی به

 یزدم آروم نم یو باهاش حرف نم دمید یماهان   رو نم

 گرفتم . 

   دز؟یا آخه

 شد .  یم یادآوریآخر کوروش مدام بهم  یها حرف

 شده بود؟!   یماریب  نی... چرا مشکوک به اچرا



 یبودم و مرخص شدم چندماه م مارستانیکه  من  ب یموقع از

 !  دم؟یفهم یاالن م دیگذره اونوقت با

 ی... هر بار به خاطر من  دم نم؟یدیکش یماهان  تو چ  آخ

 یلحظه  هم ب   نیا ،یآورد یخودت  نم   یو به  رو یزد

 دوستت دارم هم ازت دلخورم!   تینها

دل به دل  گنیزدم .. م یدلم انگار داشتم باهاش حرف م یتو

 ر اه داره نه؟  

 ماهان  االن حالش چطوره؟!    یعنی

  ... 

 صدام زد .  یبشم ول ادهیکه  نگه داشت خواستم پ نیهم

 ماه صنم!   -

 نگاهش کردم که  آروم گفت:   دلخور

 یو ب ینرو، مادرم هم خبر نداره، از پنهون کار یطور نیا

سرو وضعت   کمیبدتر..  یمثل خودت ، حت اد،یبدش م یخبر

 رو درست کن بعد برو . 

 طعنه زدم:   یبا ناراحت اریاخت یب

توران جون هم  دم،یفهم یم دیمن  حالم بد بود و نبا -

 بود؟   بهیغر

از حرفم  یاز سر تاسف زد... تا حد یپوزخند وروشک

 مصمم نگاهش کردم .  یشدم ول مونیپش



بشه آروم  ادهیکه  پ  نیرو باز کرد و قبل از ا  نیماش در

 گفت:  

دم که    یامان نم یحت ،یکردن ادامه بد هیفقط اگر به گر -

بحث   نیماهان  بخواد باهات حرف بز نه، به روش خودم ا

 .   کنمیرو تمومش م

و  دمیشدم و در و محکم به هم کوب ادهینگفتم ، پ یچیلج ه با

 بستم . 

  

 ماهان  افتاد مطمئن شدم که   نِ ینگاهم به ماش یوقت

خونه  است، به سمت  خونه  رفتم و پشت سر هم به  

 که  زهرا در و باز کرد و با تعجب گفت:   دمیدرکوب

حواس  یخانوم جان چه خبرتونه؟ حال تون خوبه؟  ب -

زهرا تکون دادم و وارد  خونه شدم، توران از   یبرا  یسر

 گفت:   یاومد و با خوشحال نییپله ها پا

 ماه صنم جان!  بهت  خوش گذشت؟!   یخوش اومد -

 بود و ستادهیبه کوروش افتاد که  پشت سرم ا نگاهش

چشم هام که  حتما به  ندیبه من  نگاه کرد، با د بعد

 دیقرمز شده بودند، لبخندش پر کش ادیز ی هیخاطرگر

 ونگران جلو اومد . 

 چونه ام گذاشت و زمزمه کرد:   ریز دست

 !  ؟یکرد هیگر زم؟یشده عز یچ -



 زدم:   لب

 ماهان  کجاست؟!    -

 خش داشت... توران نگران تر  رو به کوروش گفت:   صدام

 ه؟  افتاد یکوروش اتفاق -

که   یپوف بلند و کالفه ا یصدا یند اد ول یجواب کوروش

 یاما من  چشم هام کل  خونه   رو رصدم دمیرو شن  دیکش

 .  ننیکردند تا باالخره  ماهان   رو بب

  

 یفنجون تو کیکه   ماهان  همراه با  دمیلحظه  د  همون

جوِن منم   دنشیاومد، انگار با د  رونیدستش از آشپز خونه  ب

 به تنم برگشت و نگاهم دوباره تر شد.  

شده همه تون  یصنم! چ یبَه بَه سالم! چه زود اومد -

 صدا لب زدم:   یب  د؟یستادیدر ا یجلو

 دا...داش!   -

صورتم اخم هاش تو هم رفت وبا  دنِ یتر که  اومد با د جلو

 عجله فنجون  رو به دست زهرا داد و سمتم اومد . 

افتاده؟  کوروش ماه صنم چش  یاه صنم اتفاقچت شده م -

 شده؟!  

کنه و بغلش کردم، هر چقدر که دلخور و  یندادم تا کار امان

فوران احساساتم   یتونستم که  جلو یبودم باز هم نم یعصب

 .  رمیرو بگ



ماهان  دورم حلقه شد   یدست ها هیچند ثان یفاصله  با

مون سکوت حکم همه   نیب یلحظه  ا  د،ینپرس یزیچ گهیود

 فرما شد،

 تونست من و آروم کنه؟!   یبهتر ازاون م   یک

شد  یم قیکه  از آغوشش به وجودم آرامش تزر یا هیثان هر

چقدردر برخورد  دمیفهم یشد و م یم داریانگار مغِز منم  ب

نبود  یکرده بودم اما، کس   یرو  ادهیموضوع ز  نیاولم با ا

ها  اردیلیم  نینفر ازب کیفقط  یکه  من و درک کنه.. وقت

باعث بشه که   یکه اتفاق  نیباشه، تصوِر ا اتیدن یآدم همه 

 کشنده است!   یاون  رو از دست بد

 دنِ یباد ،یانساِن جهان باش نیتر یو قو نیاگر محکم تر یحت

 نیوسست تر نیتر فیضع شهیداره پر پر م زتیکه  عز  نیا

 !  یشیآدم م

 بعد از پشت سر گذاشتن او ن همه درد و عذاب و  من

کردم که  یکه  بعد از اون داشتم، فکر م یخوش یها روز

 ...  یشدم! ول یضد ضربه شدم.. محکم و قو گهید

 شم!   یگذشته دارم داغون م ریکه  به خ یاتفاق فیبا تعر فقط

من ...   ِیپدر و مادرم، هست یادگاریتنها خانواده و  چون

 ، برادرِم!  ماهان 

خدا رو   ایدونستم بغضم  رو قورت بدم  یتفکرات نم  نیا با

 برادرم شکر کنم!   یسالمت  یبرا



 بمونم!   یکردم که  آروم و خود دار باق یاالن تالش م دیبا

ماهان  باالخره تحمل نکرد و شونه هام  رو به عقب هول  

بهش نگاه  یبیداد، به اجبار ازش  جدا شدم و با حاِل عج

 کردم . 

شد و نگران  رهیگله من د و پر از حرفم خ یچشم ها به

 :  دیپرس

 شده؟   یکه  چ یبگ یخوا یهنوزم نم -

 بگم اما کوروش دخالت کرد کالفه گفت:   خواستم

 اون موضوع  رو به ماه صنم گفته .  گوئلیم -

فکرکردن به  یا قهیبود تا  ماهان  بعد از دق یجمله کاف نیهم

 حرِف کوروش، رنگش بپره و دگرگون لب بزنه:  

 صنم؟!   -

 شد و آشفته عقب رفتم و آهسته  گفتم :   نیدلم سنگ ته

 .  نهیکه  االن حالت ا یدیکش یاون موقع چ ستیمعلوم ن -

ومتعجب  جیو به موهاش چنگ زد، توران گ دیلب گز عاجز

 گفت:  

 ده؟  جا چه خبر ش نیبه من  بگه ا یکی -

من منقلب  یشدم... اونم به اندازه  رهیترحم به توران خ با

 شد؟!   یم

سمت توران رفت و دست دوِر  عیسر یبا قدم ها کوروش

 :  گفتیا یو عصب یجد یشونه اش حلقه کرد و با  صدا



 .  میما بر ایباور کن، ب ستین یزیچ -

 قانع نشد و به  ماهان  نگاه کرد و گفت:   توران

شده،  ماهان   منظور  ماه صنم  یزیچ هیکن...  نه صبر -

 !  ه؟یچ

ناراحت نگاهش  ی.. چشم هایحس ول یماهان  با صورت ب 

درِد اون  رو من  باتمام  د،یچرخ یمن و توران م  نیب

 کردم!   یوجودم احساس م

 یگذشت و هر چهار نفِرمون با حسها یم یها به کند قهیدق

 رهیدر انتها همه به ماهان  خ میکرد یبه هم نگاه م یبیعج

 .  میشد

 رو به توران گفت:    درمانده

من و با ماه صنم  شهیگم اما االن م یبعدا  بهت  م -

 لطفا!   ؟یتنهابذار

 فقط به نگاه کردن به  ماهان  ادامه یبدون حرف توران

نگاهم به  دنیشدم که  بعد از د رهیخسته به کوروش خ داد،

 صدا لب زد:   یخودش ب

 آروم باش!   -

 زیر یها تیحما یسوزه ول یکه  هنوز ته دلم م  نیا با

 کنه!   یآرومم م بیودرشت کوروش عج



و به سمت پله ها  دیچر خ یحرف چیبدون ه توران

انداز شدو  نیفضا طن یتق تق بلنِد کفش هاش تو یرفت،صدا

 دوباره سکوت سالن  رو شکست . 

 که  کامال از پله ها باال رفت با نگاهم یلحظه  ا  تنها

کردم... با رفتنش مقاومت  ماهان  شکست و  دنبالش

 :  دیدست دور شونه هام حلقه کرد و نال یبانگران

 زیدلم! تو ر و به خدا اول آروم باش بعد همه چ زِ یعز -

چه  گوئلیدونم م یدم باشه؟... نم یم حیرو برات توض

 بدم .  حیاز اول برات توض ایبهت  گفته اما ب   ییزایچ

 ته دِل شکستم گله کردم:   از

 !  ست؟ین رید کمی ح؟یتوض -

ماهان  درمانده به کوروش نگاه کرد که  کوروش باتاسف  

 گفت:  

فهمه، هر دوتون با فکر که نه،  ی... نمگهیخواهر تواِ د -

به  ایمن  همون موقع  بهت  گفتم   ن،یر یم شیبا احساسات پ

نکن تا خوب شدن ماه صنم  یکار چیکال ه ایماه صنم بگو 

 یر یکه  م یلج کرد یبود دنیدرد کش یاما تو که  تشنه 

 حاال.. یریبگ یتر قیتا جواب دق ید یم شیدوباره آزما

گوشش بدهکار  یهم بد حیاش، هر چقدرتوض جهینت نمیبفرما ا

 .  ستین

 رو به کوروش  گفتم :    یو عصب ناراحت



 یچ شیاون آزما لیخوام بدونم که  دل یمن  فقط م -

 یماریشده که   ماهان  فکر کنه به اون ب یبوده... اصال چ

 مبتال شده؟  

 دفعه  ماهان  شتاب زده گفت:    نیا

 کمی نیگم تو فقط فرصت بده بهم... برو بش یگم م یم -

 آر وم شو تا بعد!  

 گفتم :    یبهش نگاه کردم و شاک زیت

 !  فم؟یضع یکن یآرومم  ماهان ... چرا فکر م  من -

 داغونم کرد:   شتریکوروش ب ی طعنه

 !  ؟یستین -

بهت  زده و غم زده به کوروش نگاه کردم که  با اخم نگاه  

 و تلخ  گفتم :   دمیکش یقیازم گرفت، نفس عم

آخه بهت   ؟یبحث ما دخالت نکن یو تو یتو هم بر شهیم -

 نداره کوروش خان!   یربط

و رفت اما قبلش چنان با نگاهش حرف بارم کرد و  ستادینا

اون  بیعج یمنتظر  کار ها دیهشدار داد که  فکر کنم با

 باشم . 

  

حس شدم...  ماهان  به سمت مبل دونفره  یرفتن کوروش ب با

که   نشستم کمکم کرد   نیهال هولم داد و بعد از ا یتو یا

 سرم بردارم .    یچادرم  رو از  رو



 یدلخور یمحل یمون با سکوت و ب یخواستم مثل بچگ یم

از نگاهش گرما بهم ساطع  یام  رو بهش نشون بدم اما طور

بمونم تا اون نازم  رو  الیخ یتونستم ب یشد که  نم یم

 بکشه!  

 :  دمینال اریاخت یب

قدر درد   نیشد که  ا یچرا  ماهان ؟... چرا؟! چ -

اما من .. کنارت  ی... تو کناِر من  بودمیدیکش ؟دردیدیکش

تو دردت  رو با  یشدم ول کینبودم،من  با تو دردم  رو شر

 ماهان !    ی... نشدینشد کیمن شر

صورتم    یدستش  رو  رو یکه  با لبخند محو دیچک اشکم

 گذاشت و اشکم  رو پاک کرد!  

 ایبه دن یکه  وقت گفتیطور م نیمامان ا یول ستین ادمی -

 دمیفهم یمن  سه سالم بود اون موقع اصالنم یا ومد

گفتن  یم  ،ییآدم کوچولو هیکردم تو  یخواهردار شدم فکر م

 بهت   یکه  من  توجِه چندان

 ادمه،پنجیکردم اما دو سال بعد.. ماه صنم باور کن که   ینم

برقو گاز قطع  د،یبار یم یدیساله بودم که  زمستون برف شد

 یسرد ماما ن سرما خورده بود و نم یشد و  خونه  حساب

 تونست مراقب تو باشه تو همه اش بهونه

پتو گذاشت و دادت دست من   یآقاجون تو  رو ال ،یگرفت یم

مراقبت باشم.. گفت حواسم باشه که   ادیو بهم گفت تا م



 ارهیازاتاق ها ب یشتریب یسردت نشه، آقاجون رفت تا پتو ها

 قت دست ومن ... ماه صنم من  هر و یول

 یکردم دلم م یسردت  رو لمس م یکو چولو یپا

 عیسر ،یزن یم خی یبا وجود پتو هم دار دمیخت،فهمیر

 یپتو   یخودم  رو از تنم در آوردم و  رو یکاپشن پشم

 دمیلرز یخودم داشتم از سرما م ،یدورت انداختم تا گرم بش

 یلذت م یخور یو سرما نم یکه  تو گرم  نیبا فکِر ا یول

 یعنی... خواهر داشتن یچ یعنیبرادر  دمیفهمبردم، تازه 

 !  یچ

 -از اشکم  رو نوازش  کرد و با عالقه گفت:   سیخ ی گونه

 دیشد یسرما یهمه سال به جا  نیحاال تو فکر کن بعد از ا

 امیب  ،منیکن یدرِد سوختن  رو احساس م یزمستون دار

تو درد ِاضافه  شهیتو بذارم؟ مگه م یدردا   یدرد اُم  رو

 لشبغ یو من  نفِس راحت بکشم؟  هق زدم و تو یتحمل کن

 فرو رفتم و  گفتم :  

 !  یفقط بهم بگو چطور -

 ...  دیکش یکشدار آه

از گذشته است   ی... جزئستیدرد ن گهیلطفا بهم بگو! د -

 ماهان !  



کردن  هیکردم دست از گر یسکوت کرد و من  سع یکم

 یخودم ثابت م یبه  ماهان  و کوروش... َو حت دیبردارم، با

 باشم!   یتونم قو یکردم که  با تالش م

  

 ماهان  آروم شروع به حرف زدن کرد .  

زخم هاش  یکه نه شده ول گهی... دستین یدیجد یماجرا -

تموم شده دوباره  کنمیکه  فکر م یهنوز تازه است صنم،  وقت

که   یاوِن... اون زمان که  مربوط به فتهیم یدیاتفاق جد هی

 یو نتونستم حرف ختیکرده بود.  دلم ر یسحر من و زندان

 بزنم! 

خبر  یسرمون بود و من ب یشوم سحر هنوز باال ی هیسا

 بودم؟!  

 اون زمان گرفته و دورگه شد .  یادآوریماهان  با   یصدا

اش گفتن نداره اما  یچیاز اون زمان نگم که  ه -

 قیدونم دق ی... نمایمرد بود  هیبار...  هی ادمهیکه   ییتااونجا

بودم انگار که  اومدسراغم و با  هوشیب مهیچون ن ستین ادمی

 کرد، فکر کنم قیسرنگ بهم مواد تزر

 بودم دکتر  بهت  گفته باشه نه؟   مارستانیاون زمان ب یوقت

حال شده  یام جسمم ب ینگفتم ... عالوه بر حاِل درون یزیچ

 بود!  

 به موضوع االن داشت؟   یچه ربط زایچ  نیا



بود،نگم  یو یماه صنم اون... اون سرنگ آلوده به اچ آ -

 یترسو نگران یو با کل دمی... فهمدمیاما فهم یبرات چطور

   یرو  یِ پاش دیدادم که  اون بال هم سر تو اومد،اس شیآزما

تر  فیشدروز به روز ضع یصورتت و حاِل خودم باعث م

 یم یسعتو و توران  ی.. جلومارمیبشم و فکر کنم که  واقعاب

باشم اما د ر نبوِد شما با مرده  یقو احداقلیکردم خوب باشم 

که  از حالم با خبر شد  ینداشتم، تنها کس یمتحرک فرق ی

کرد کمکم  یم یکوروش بود که  پا به پا همراهم بود و سع

 کنه..

م جرات نداشتم بازش  ه شیبعد از گرفتن جواب آزما یحت

 کنم ... 

کردم که  هنوز اداش نکردم... انگار به خاطراون  ینذر هی

 کردم!   داینذر نجات پ

 صورتم  رو نوازش  کرد و زمزمه کرد:   دوباره

 نکن ماه صنم!   هیگر گهیحاال د -

داشتم که  باکمک  ازین ام،یب  رونینبودم از آغوشش ب حاضر

 م . خودش حرف هاش  رو هضم کن

  

شدم،  یخاطراتم غرق م یکردم و تو یفکر م شتریکه  ب حاال

   یکه  به زندان  برا یوقت شیآوردم که  چند ماه پ ادیبه 

  یمالقات سحر رفته بودم اون بهم هشدارداده بود که  اتفاق



که   ییحرف ها ریمن  اونقدر درگ یماهان  افتاده ول   یبرا

اوردم و از یدرمورد کوروش زده بود، بودم که  طاقت ن

 ...   رونیاونجا زدم ب

 شیصورتم پ  یکه   برا یاز گفتِن اون حرف ها و مشکل بعد

 دیسحر  رو فراموش کرده بودم، شا یاومد به کل حرف ها

کنه،  یادآوریکه  اون موقع ها  رو برام  دیترس یمغزم م

سحرامکان نداشت که  فقط  یاطعنه زدن ها و هشدار ه یول

 موضوع باشه ...  کیمربوط به 

اماذهنم  ارمیب ادیداشتم که  اون روِز مالقات  رو به  ازین

خواست که خاطراِت بد  رو به  یهم نم دیشا ایخسته شده بود 

 !  ارهیب ادی

بود که به  یمورد یب یها یها همه اش نگران  نیهم ا دیشا

  زیتر بود صبور باشم وهمه چکردم پس   به یخودم قالب م

 بسپارم!   ییرو به اون باال

 نیماهان  آرومم کرد و من و به خودم آورد، ا  یها حرف

اش خدا رو  یسالمت  یبرا  شتریو ب شتریاتفاق باعث شد ب

 شاکر باشم!  

 یب  میآغوش هم آرامش گرفت یتو یکه  حساب  نیاز ا بعد

 حرف ازش  جدا شدم و  

که   یاتاقم برگشتم، بالفاصله به حمام رفتم و بعد ازدوش به

نشسته  نهیا یکه  جلو یگرفتم حالم   بهتر از قبل شد، وقت



نگاه  نیآخر ادِ یکردم  یبودم و موهام  رو با حوله خشک م

 کوروش به خودم افتادم.  

خودم  ینم دارم خشک شد و به چشم ها یموها  نیب دستم

 !  فم؟یکرد که  من  ضع یا فکر مشدم  چر رهیخ نهیدرون ا

به نظر  یفیابدا دوست نداشتم از نگاِه کوروش آدِم ضع  من

 برسم . 

خشک شد  یحوصله موهام  رو بافتم تا وقت یو ب دمیکش یپوف

 یکوروش بهونه م یکه  دلم  برا  نی... با ارهیحالت بگ یکم

 گرفت اما فعال وقت فکر کردن به اون نبود . 

داشتم، دوروز  یو جسم یبه استراحت روح ازینه که  ن حاال

حال و  یشد و من  هنوز تو یماه رمضان شروع م گهید

 زدم!   یغم پرسه م یهوا

بشه و ازش  بخوام که   یکیبود دوباره قلبم با خدا  وقتش

 کمکم کنه!  

 گوئلیم یبه حرف  ها کمینرفتم...  نییشام پا  یبرا 

 نم!  گرفتم که  کمکش ک میفکرکردم و تصم

از اذان چادرم  رو سر کردم و جا نمازم  رو پهن کردم  بعد

خودم بودم که احساس کردم  یحال و هوا یو قامت بستم، تو

 در اتاق باز شد . 



که   یعطر یو چشم هام  رو بستم، از بو دمیکش یقیعم نفس

ضربان قلبم تند شد وتمرکزم  رو از دست  دیچیهوا پ یتو

 دادم!  

 گفتم :    بلند

 هللا و اکبر!   -

 رفتم تا رکعت آخر  رو هم تموم کنم ...  سجده

و به کنارم نگاه کردم،  دمیزمان با تموم شدن نمازم چرخ هم

 حدسم درست بود . 

کرد، مثل اونموقع ها  یداده بود و بهم نگاه م هیتک وارید به

 ... 

حس هادرونش  یلیبار متفاوت تر بود، خ  نینگاهش ا اما

 زد!   یموج م

 لب  گفتم :   ریز

 گفت:   یعاد  ؟یچرا اومد -

 دلم خواست!   -

 گفتم :    یلبم به لبخند باز شد اما جد اریاخت یب

 جا اتاق منه .  نیا -

 منم  هست .  یاز  خونه   ییجز -

 جمع کردِن سجاده ام شدم و غر زدم:   مشغول

 خودخواه!   -

  گفتم :   یو تهاجم دمیدفعه سمتش چرخ کی



 ی  یبار اون ابرو  نیا  ؟یتو مگه باهام قهر نکرده بود -

 .  دیباال انداخت و خند

 شنوم!   یم دیجد یزایچ -

 دوباره خودم  رو مشغول نشون دادم و بلند شدم   معذب

  

 نگاه کردن بهش با من  من   گفتم :   بدون

فکر کردم  ال،یخ یفکر کردم که ... خب... ب -

 .  یدلخورشد

 گفت:   نهرایگ مچ

 دلخو ر؟ اونم از تو؟!   -

لبخنِدمعنا  دنینگاهش کردم و با د هیچند ثان  یبرا  اریاخت یب

خواستم به سمت کمد برم  دم،یدارش دوباره چشم ازش  دزد

 .  ستادیام ا یچند قدم یکه  اومد و تو

شدم،  رهیبا سکوت و خجالت   بهش خ خت،یفرو ر هوی دلم

 اعماق چشم هام زل زد و زمزمه کرد:   یتو

ماه صنم... امروزدرسته  یپس هنوز مو نده من و بشناس -

عمرا من  ازت دوربشم تا  یول یسر و صدا کرد یادیز

باز بشه... اول  اشکان  حاالهم  گرانید  یبرا  دونیم

 خوام ازت غافل بمونم .  یهم نم یا هیثان یحت گوئل،یم

 نفس لب زدم:   یب

   ؟یچ -



همه   نیبود و ا زیهمه چ یایکرد اما، نگاِهش گو سکوت

 نیبود که  ا یادیز کمیو کوچ فیقلِب ضع  یشوک  برا

 یم واریکرد و خودش روبه در و د یم یقرار یب یطور

 !  دیکوب

 گفت:   تیجد یآرامش ول با

 یدونم که م یم ،یو... حسش کرد یدیکه  شن یهمون -

 بوده .  یمنظور م چ  یفهم

 ...  دمیفهم یم

حس  نیوقت بود که  ا یلیکردم، خ یهزاران بار حسش م اما

 با منه!  

 یزیمطمئن شدن و شناختن احساس کوروش چ یول

داشتم که   ازیکرد... ن یم یجیو گ دیکه  من و پر از ترد بود

 کامل تر از حسش بهم بگه و مطمئنم کنه . 

 است!   باشه  ممنوعه ینبود... اگر احساس  نیفقط ا یول

 که  برادرم و مادرش با هم ازدواج کرده بودند .  چون

 لب زدم:   وسیما

 اما کوروش ...  -

 که  ادامه بدم:   نذاشت

رو درست   زینگو... بهم فرصت بده تا همه چ یزیچ -

 کنم . 

 شک  گفتم :   با



 محکم گفت:    ه؟یمنظور ت چ  -

 گهیخوام د ی... فقط صبر کن، تا اون موقع نمیفهم یم -

 .  یکن یخوام ازم دور ینم ،یبزن گوئلیراجع به م یحرف

 .  دیلرز جانیاز ه صدام

 ...ستین یکن یاونطور که  تصور م گوئلیداستان م -

 خواد مسلمان بشه کوروش .  یم اون

بشه با حرص خفته  داریحالتش پد یتو یرییکه  تغ  نیا بدون

 گفت:   یا

 کیبه تو نزد قیطر  نیاز اخواد  یبدتر... البد م گهید -

 بشه . 

 شد!   یپر از خوش دلم

که نسبت  یلیدل یو ب لیبا دل یها یرحم یبود اما، ب بیعج

 بود!   نیریبه من  داشت برام ش

 یم یفکر نیعقلم  رو از دست داده باشم که  همچ دیبا حتما

 کردم . 

 خجول و آروم زمزمه کردم:   تینها یب

کنه به من  یجرات نم گهید یبا وجود تو مطمئنم کس -

 بشه .  کینزد

چهره اش  یتو یرییاز حرفم خوشش اومد اما تغ انگار

 !  دندیمشخص نشد، فقط چشم هاش درخش



 شترازیلحظه  ب   نیحرف داشتند و ا شهیکه  هم ییها چشم

 گن ...  یدارن م یتونستم بفهمم که  چ یم یا گهیهر زمان د

 دل!   یها حرف

.. فکر کردن به تو هم  ممنوعه که  سهلِ  یکینزد -

 چه مسلمان بشه چه نشه برات مهم نباشه گوئلیاست،م

بهم عادت  دیگفته بودم که  با ست،یمن  مهم ن  یبرا  چون

 ماه صنم، یخوام که  من و بخوا ی.. حاال ازت میکن

 یو بهش فکرنکرد یرو تا به حال نخواست  یکه  کس اونقدر

 . 

 دستم نگاه کرد و آروم تر  گفت:   یتو یسجاده  به

 یخوب یازش  بخواه که  همراه مون باشه... تو بنده  -

 ده .  یپس به حرفت گوش م یبراش  هست

 :  دمینال ریمتح

 کوروش!   -

 حرف ها  رو کوروش داره بهم   نیشد ا ینم باورم

نگاهش رو  یجلو یکه  غرورش مثل پرده ا یزنه... اون یم

 زنه .  یود حاال، حاال داره حرف از خدامگرفته ب ایبه دن

بودم با خدا قهر کرده وخواهاِن  دهیکه  فهم یمرد کوروش،

 با اوِن حاال انگار دوباره باورش کرده!   دنیجنگ

 تونه معجزه باشه!   یفقط م  نیا

  دیکش یاز چشم هام گرفت آه بلند نگاه



ر دلم از خدا خواستم که ه ید عام  رو همون جا تو نیاول

 کنه!   ریما  رو عاقبت بخ یدو

گونه ام  رو دنبال کرد و با   یرد اشک  رو د،یچک اشکم

 گفت:   یلبخند تلخ

.. خوب حرف بزنم یکن یم هیباهات بد حرف بزنم گر -

کار کنم دختر؟ از  یمن  با تو چ ،یکن یم هیبازم گر

   ؟یام شد یکجاوارد زندگ

اشک هام لبخند زدم... فراموش کردم که امروز   نیب  منم

 گذشت!   یبهم چ

که   ییکرده بود، تمام در د ها ریکوروش من و عافلگ دوباره

 و پوچِ!   چیامروز احساس کرده بودم در مقابل حاله االنم ه

 !  ؟یفقط من  مقصرم؟ پس تو چ -

  دیکش ینفس سخت دوباره

و مقاومت کردنش  یخود دار  یبست و من  دلم  برا چشم

 ضعف رفت!  

  

از جنس کوروش که   یمرد  یو فاصله  برا یهمه دور  نیا

 تونست سخت باشه ...  یآزاد بوده قطعا م شهیهم

نزده بود  یاز احساسش بهم حرف میبه اون صورت مستق هنوز

تونستم حسش رولمس کنم و..  یاما، من  با تمام وجودم م



آسوده از احساس مون  الِ یبودم که  با خ یمنتظر  اون روز

 !  میبگ گهیبه هم د

که  مثل  یاز تمام حرکات و کشش یاون به نوع خواستن

 یقلب هامون  رو به سمت خودش م یا ینامرئ   یروین

 یم یابر ها زندگ   یبود... انگار که  داشتم  رو دایپ دیکش

 کردم!  

اول من  یتونست در  لحظه   یکوروش م یو نگاه ها رفتار

 یو تلخ دور کنه وطور یو از تمام افکار و احساسات منف

اون اتفاقات رو به  یبده که  همه  جانیبهم آرامش و ه

 !  فتادنیبسپارم انگار که  اصال اتفاق ن یفراموش

 حاِل من و خوب کنه... یبلد بود که  کجا و چطور اون

نبودکه   یهاش حساب شده بود و تظاهر نبود، آدم رفتار

اش روحدس  یامال بتونم اون  رو بشناسم و حرکت بعدک

 بزنم . 

  یمعما بود که  من  برا کیمن  مثل   یبرا  شهیهم کوروش

من و  شتریوب شتریداشتم و ب جانیکشف کردنش ذوق و ه

 کرد!   یخودش م ریاس

داشته  یگمشده ا ی مهیکردم اگر قراِر که  ن یفکر م شهیهم

 شیمثل  ماهان ، مهربون و آروم،قابل پ یِ کیباشم اون آدم 

 نبود ...  یطور نیکوروش ا یول ،یو احساسات ینیب



فکرش   یمتفاوت و خاص تر از تصورات من  بود، حت کامال

ومغرور  نیرحم تر یبرسه که  ب یکردم روز یرو هم نم

 من  ازخدا!  یام بشه تمام خواسته  یآدمه زندگ نیتر

 دلم  رو بفهمه ...  یخواست حرف ها یدلم م چقدر

 با خبربشم!   شتریتونستم از حرِف دل اون ب یمن  هم م کاش

شده بودکه   ریاطراف نفس گ یاون فضا  یانگار  برا اما

کرد،  یبه مو هاش زد، باهام خداحافظ یعقب رفت و چنگ

 به سمت در رفت و از اتاق خارج شد!   یعیسر یَوبا گام ها

رفت،  رو به قبله نشستم  پاهام ضعف یو من  از خوش رفت

 لب زمزمه کردم:   ریو با لبخند ز

 شکرت!   ایخدا -

  

  *** 

  

در نگاهم متفا وت شده بود،  گهیبعد از اون شب د یها روز

 رییراجعبه تغ گوئلیم مِ یبه  ماهان  و توران از تصم یوقت

نگم که   لدایشدند . از  ریشوکه  و غافلگ یگفتم  حساب  نشید

 !  زهیزارزار اشک بر یکم مونده بود از شدت خوشحال

 لدایاما دمیرو از گوشم فاصله دادم و سر خوش خند  یگوش

 کرده بود:   یقاط یحساب



من ... صنم من  ی... خدایوا یجاِن من  صنم؟ وا -

  نی... من واولیخدا جونم... نوکرتم... حاال آ آ ا ییغش... وا

 حاله! هو هو حاال جووون!  محاله م یهمه خوشبخت

 خورده و خوشحال صداش زدم:    کهی

  لدا؟ی... الو ؟یچته آروم باش! صدامو دار لدایالو  -

که معلوم  دمیشن یآهنگ و تق و توق از پشت خط م یصدا

رو   یخود شده و با تاسف گوش یاز خود ب یحساب لدایبو د 

 قطع کردم . 

  

صورتم  یما حسابرو در  رو بهش گفته بودم حت  اگر

هاش  یاز نگران یکیدونستم  یکرد، م یروبوسه بارون م

  یمانع برا کیبود که  در نظرش  گوئلیتفاوت مذهبش با م

 خوشحال شده!   یاتفاق حساب  نیبه اون بود... حاال با ا دنیرس

 هم خوشحال بودم!    من

 رو کمک کنه تا  لدایخواستم که   یته دل از خدا م از

رفته  یکی  یبه عشقش برسه، حاال که  خودم دلم  برا بتونه

 کردم!   یبود درکش م

ام دوباره زنگ خوردو  یفکرها بودم که  گوش نیهم یتو

 گفتم  و جواب دادم :    یبسم الله لداست،یکه   دمید

 جانم؟   -

 نفس نفس گفت:   با



رو برام اِس کن ..   گوئلیم یصنم بدو بدو شماره  -

 فکرکنم داشتما اما پاک شده . 

 گفتم :    نگران

 افتاده؟!   یچرا اتفاق -

 :  دینال کالفه

خوام االن کنارش  یم یدون یآره... م یعنیاوف نه...  -

 خوام کمکش کنم.. ینشون بدم، م یخود هیباشم و 

 .  نهیمن و بب دیشا یطور نیا

 گفتم :    متعجب

 !  ؟یبهش بکن یآخه چه کمک -

 زد:   غیشده ج یعاص

 ماه صنمممم!   -

 یکار وم  نیا دیبا دینگفتم ... شا یزیو چ دمیلب گز  شرمنده

 .  نهیاون و عشقش  رو بب گوئلیم لدایکردم تا به قول 

 فرصت باشه!   کیتونه  یحتما م  نیا

  کنمیم امکیباشه باشه حاال حرص نخور... االن برات پ -

 . 

 تند تند گفت:   یحالشدت خوش از

چقدر عاشقتم ماه صنم؟! تابه  یدونست ی! میمرس یمرس -

 خوامت؟  با خنده  گفتم :   یحال  بهت  گفته بودم چقدر م

 !  ستین ادمینه وهللا  -



خب چون نگفته بودم... هه هه هه! آخه من  فقط عاشق  -

من  غلط  یصاحاب دار گهیخودمم، تو هم که  د گوئلیم

چشم داشته باشم کوروش خان  یماله کس   یبکنم که   رو

 کشه!   یمن و م

 قبل تر از حاِل من و کوروش خبرداشت ...  یلیخ لدای انگار

 افتاده بود و حال و مارستانیب یکه  تو یاتفاقات با

 یبود که  به من  حس دهیفهم  دهیکه  از کوروش د یروز

 داره . 

 یحرف هاش جبهه نم  نیدر مقابل ا لیمثل اوا گهید  منم

 !  اد؟یکه  بدش ب هیگرفتم... ک

 رفت!   یهر بار ضعف م دلم

 سرم درد گرفت بخدا .  لدای  کنمیقطع م گهیمن  د -

 .   نیحاال بب  کنمی! من  زود تر قطع مشیا -

 ...  دمیکرد و من  دوباره خند قطع

 بود!   یدختر سراسر شور و زندگ  نیا

شد آغازداستاِن   نیرو براش  فرستادم و ا  گوئلیم ی شماره

 ...  گوئلیو م لدای

  

روز از ماه رمضان گذشته بود و من و زهرا خانم تنها  سه

 .  میخونه  روزه گرفته بود  یکه  تو میبود ییکسا



گرفت اما  یقبل تک و توک روزه م یماهان  هم سال ها 

 نبود،  یانگار امسال خبر

 ینانوشته ا یافتاده اما طبق نامه  یدونستم که  چه اتفاق ینم

 کردند .  یم یتوجه یو ب یاز هم دور یبه طوِر نامحسوس

 یمتاهل یِ بعد از هشت ماه از زندگ دمید یکه  م یِ بار نیاول

 قاًبراشونیکردند، عم یبا هم رفتار م یطور نیشون ا

کدورت  یکرد که تو حتمیدلواپس بودم اما زهرا مادرانه نص

زن و شوهر دخالت نکنم تا خودشون مشکالت شون   یها

 رو حل کنند .... 

کوروش متوجه شده بود  دم،یاجبار قبول کردم و عقب کش به

هم از  دیدونم شا ینداشت... نم یتیاما انگار براش  اهم

 انجام نده .  یداد که کار یم عیموضوع با خبر بود و ترج

هم از  ریبخوابم و د ریها باعث شد شب د الیفکر و خ  نیا

 بشم .  داریخواب ب

نخورده بودم،  یاذان بود و من  هنوز سحر گهیساعت د مین

 یصد در صد بهم فشار م فیبدن ضع  نیبا ا یطور نیا

 اومد ... 

 یکه  شال  نیدست و صورتم  رو شستم و بعد از ا عیسر

 رفتم .  نییپا یکشان به طبقه  ازهیسرم انداختم خم   یرو

انتظارم المپ آشپز خونه  روشن بود حتما زهراخانم  طبق

 منتظر م مونده، شرمنده  داخل شدم و  گفتم :  



 زهرا خانوم من  ...  دیببخش -

نشسته بود خشکم زد،اونم  زیکوروش که  پشت م دنید با

 من و نداشت.   دنیانگار انتظاِر د

کرد،  یسرفه ادهنش  رو به زور قورت داد و  یتو ی لقمه

 هول شده جلو رفتم و  گفتم :  

  ؟یشد؟ خوب یچ -

که   ییانداخت، باصدا نییبرام تکون داد و سرش  رو پا یدست

 به خاطر سرفه کردن خش دار شده بودگفت:  

   ؟ییجا نیخو..خوبم، تو چرا ا -

بخورم  یزیچ هیخواب بمونم اومدم  یبود سحر کینزد -

 جا ...  نیو برم... تو ا

رو به ر وش   یحرفم  رو خوردم و به بشقاب خال ی ادامه

شدم که  ازپشت  رهیزل زدم و بعد در سکوت به کوروش خ

 بلند شد و با همون حال گفت:   زیم

 برم .  گهیباشه بخور... من  د -

 بره که  کنجکاو  گفتم :   خواست

کالفه نگاهم کرد و   ؟یکوروش تو مگه شام نخورده بود -

 گفت:   یجد

کم خورده بودم... گرسنه ام شد و اومدم دوباره  یآره ول -

 بخورم جرمه؟  



که   یبه لباس یخنده ام گرفت... نگاه یدونم چرا ول ینم

 تنش بود کردم و به زور خنده ام روخوردم . 

با  شهیخودم نبود عادت کرده بودم که  کوروش روهم دست

 ... حالت  نیو در ا یطور نیو ا  نمیکت و شلوار  بب

 خنده ام گرفته جلو اومد  دیفهم انگار

 .  شهیبخور االن اذان م یزیچ هیبرو  دنیخند یبه جا -

نکرد و ازآشپز  ستیو با اخم نگاهش کردم که  ا یچشم ریز

 رفت .   رونیخونه  ب

 یرفتنش گرفتم و دوباره به بشقاب خال ریرو از مس  نگاهم

 از غذاش نگاه کردم . 

  

پَسش  عیداد اما سر یذهنم  رو قلقک م یمدام ه یفکر

 و در آرامش غذام روخوردم .  دمیکش ییزدم... آِه بلند باال

ام انداختم  یبه ساعت گوش یرو جمع کردم نگاه  زیم یوقت

 اذان شده .  گهید دمیکه  فهم

سرم در گرفته بود، کالفه از پله ها باالرفتم و  یخواب یب از

که  چشمم به اتاق کوروش  خواستم به سمت اتاق خودم برم

 دمیاومد فهم یدرم ریکه  از ز یفینوِر ضع دنیافتاد، با د

 مونده ...  داریب

راه متوقف   نیبه سمت اتاقش برداشتم اما ب یقدم دیترد با

 زدم!   یدلم گذاشتم و لبخند   یشدم، دست  رو



تونستم بفهمم  ینبود... بعدا هم م گهیشوِک د کیوقِت  االن

خواستم که  بهش  یاز خدام دینه، فعال با ایکه  حدسم درسته 

 کمک کنه . 

به تب و تاب افتاد اما به زور خفته نگهش داشتمو وارد  قلبم

 اتاقم شدم . 

  

  ******* 

  

ام به زور چشم هام  رو باز کردمو   یگوش فیضع یصدا با

به  ینگاهبه بدنم دادم و یتخت نشستم، کش و قوس   یرو

داد... پس  یرو نشون م  ازدهیانداختم که  ساعت  یگوش

 بودم .  دهیخواب یحساب

 باز کردم .  عیرو سر  امشیداده بود، پ امیهم بهم پ لدای

کردم و نوشتم  یجیاز سر گ یباش" اخم یری" منتظر  غافلگ

 "  ه؟ی. "  منظور ت چ

   یاز روو  دمیکش ینداد، پوف یصبر کردم اما جواب قهیدق چند

 رفتم .  سیتخت بلند شدم و به سمت سرو

که  آماده شدم از اتاق خارج شدم و به سمت پله   نیاز ا بعد

   یو همونجا  رو دمیماهان   رو شن  یها رفتم که  سر و صدا

 پله ها خشکم زد . 



 یساعت رفته باشه شرکت پس االن داره چ  نیداشتم ا انتظار

 کنه؟   یکار م

رفتم که  صداش برام واضح تر  نییتند تند از پله ها پا نگران

 شد . 

بود که  حل  کیمشکل کوچ هیبگم  یِد بابا با چه زبون -

   ؟یکش یم شیشد... چرا اون موضوع  رو پ

توران   یبار نگاهم  رو  نیو ا ستادمیپله ها دوباره ا نییپا

 یابود  با حرِص خفته  ستادهیقفل شد که  پشت به  ماهان  ا

 .  دیکش یچشم هاش  رو بسته بود و تند تند نفس م

 :  دمینال دهیترس

 چه خبر شده؟   -

 خورده لب زد:    کهیماهان  برگشت و  

 ماه...ماه صنم؟!   -

 هول چیو در سکوت بدون ه دیآروم چرخ توران

ام گذاشتم تا  نهیس   یبهم نگاه کرد، دست  رو یا یزدگ

 .  دایحالم جا ب یکم دنیبانفس کش

هفته   نیا یکه  تو یِ بار نیشماها چه تون شده؟ دوم -

 شده؟   یزی... چ دیکن یبا هم بحث م دیدار

 یهر وقت که  کالفه م دم،یفهم یماهان  کالفه بود... م 

 .  دیکش یعذاب م یزیچ کیشدانگار از 

 گفت:   یگرفته ا یصدا با



 .  ستیمهم ن زمیدرمورِد کاِر عز -

 زد!   ینکردم... دلم شور م باور

کردم که   یشک م شتریسکوت توران ب دنیبا د مخصوصا

 افتاده .  یاتفاق کی

  

 فقط لب زد:   توران

 !  یفهم یبعدا م -

 رو بهش زمزمه کرد:    یماهان  عصب 

 توران تمومش کن!   -

 رو به هر دوشون  گفتم :    یبار من  جلو رفتم و جد  نیا

  

شده؟شما ها  ی... چه خبره؟ چدیتا تمومش کنبسه شما دو  -

 شد.  یبا هم بحِث تون نم چوقتیکه  ه

 :  دمیتر نال آروم

توران؛  ماهان  .. لطفا به خاطر خودتون، به  -

 !  نیافتاده همو ببخش یهر اتفاق د،یخاطرخدا... بس کن

 ماهان  جلو اومد و ناراحت گفت:   

 آروم باش ماه صنم!   -

 کردم و دلخور  گفتم :   اخم

 !  دیستیکه  آروم ن دیشما ها هست  نیمن  آرومم... ا -



بگه  یزیصبر نکردم که   ماهان  چ گهیرو  گفتم  و د   نیا

 به سمت هال رفتم .  یعیسر یو با قدم ها

  نیدونستم راجع به ا یبود، نم ختهیذهنم به هم ر یحساب

 نه .  ایموضوع به کوروش بگم 

 یبرا  تینها یبودم ب دهیو شن دهیکه  د ییها زیچبا  حاال

 توران و  ماهان  نگران شده بودم!  

 یتو یشون خراِب که  توران حساب  نیبود اوضاع ب معلوم

باحرص و  یخودش فرو رفته بود و ماهان اون طور

 زد!   یحرف م تیعصبان

 لب  گفتم :   ریز

برادرم  رو نجات بده!   ینه... زندگ گهیبار د  نیا ایخدا -

بهش انداختم...  یو نگاه دمیکش یام آه یزنگ گوش یبا صدا

 بود .  لدای

 پاک موضوع صبح  رو فراموش کرده بودم .  گهید

 دادم:   جواب

 جان!   لدایبگو  -

 گفت:   یانرژ با

 هی یخوا یبه به سالم ماه صنم بانو! من  زنگ نزنم نم -

   ؟یریازم بگ یخبر

 نداشتم فقط کوتاه  گفتم :   دنیخند ینا

 شرمنده  !   -



اما  ستمیرو به راه ن  ادیداشتم از صدام متوجه بشه ز انتظار

هاش شده بود که  نتونست  یغرق خوش یبدجور لدایانگار 

 حالم  رو بفهمه . 

 گفت:   جانیه با

 بده صنم!   یمژده گون -

 گفتم :    کنجکاو

 شده؟   یچ چرا

خودش رو  یجلو گهیو انگار نتونست د دیخند خوشحال

 که  گفت:   رهیبگ

 مسلمان شد .  گوئلیم -

 تاسف تکون دادم و  گفتم :     یاز  رو یسر

 دونستم .  یو که  خودم م نیا -

 گفت:   طنتیش با

مهمه که  مطمئنم  یلیخ یبعد یدونم .. نکته  یخب م -

 !  یش یخوشحال م

 !  لدایه ندارما حال و حوصل ادیپس بگو... من  ز -

 حرص گفت:   با

 یحق ندار گهیاهَ... فقط خواستم بگم د گهید یذوق یب -

 ...  یصدا بزن گوئلیعشق من و م

 وسط حرفش و  گفتم :   دمیپر

 گم جناب راد .  یباشه باشه... دکتر راد، خوبه؟ م -



 گفت:   سرخوش

 دشیآقا  رو کناِر اسم جد یتون یمنتها م شهیم نمیا -

 .  ینبچسبو

 شک  گفتم :   با

 !  د؟یاسِم، جد -

 ذوق گفت:   با

  

به بعد   نیتموم شد، از ا گوئلیم گهیآره آره... د -

.. ب یو عل لدای یجوِن من ! وا یراد... عل یِ عل ،یبگوعل

 !  ؟ینه؟  عل انیههم م

 !  گوئل؟یم دِ یجد اسمِ 

مسلمان  گوئلی... حاال که  م هیمتوجه شدم موضوع چ تازه

 شده بود پس، اسمش  رو هم قطعا عوض کرده . 

 چه برازنده اش بود!   ،یعل

شدم ولبخند  یشاد مِ ی!... باالخره تسلییبایناِم خوش و ز چه

 مهموِن لب هام شد!  

 ته دل  گفتم :   از

 .  ادیواقعا بهش م یمبارکش باشه! عجب اسم قشنگ -

 داد م .  شنهادیخوشحال شد! من  بهش پ یلیآره خودشم خ -

 تعجب  گفتم :   با



... چه دیخند  ؟یشد کیقدر بهش نزد نیچطور شد ا -

 خوشحال شده!   شهیخوب که  مثل هم

بار قراره   نیبهت  بگم... ا  دیبا یحضور گهیو د نیا -

 بده.. ینیریجانم شما  رو شام دعوت کنه مثال ش یعل

 هستم .   منم

 خوب!   چه

 مکث کرد.. انگار تازه متوجه من  شده بود .  یکم

 صنم؟   یخوب -

 و لب زدم:   دمیکش یقیعم نفس

 .  لدای مینیهست همو بب ازی..واقعا ن شیکم و ب -

 گفت:   نگران

 با کوروش بحثِت شده؟  کالفه  گفتم :   -

 گم .  ی... بعدا  بهت  مستین  نینه بابا ا -

 و گفت:   دیکش یقیعم نفس

 ددریپس با یشد یقو یبفهم دیبا گهیه پس... تو دباش -

غم بغل  یبازم زانو  نمیبب  امی... نیستیمقابل مشکالت با

 ها .  یگرفت

 من  برم؟   یندار یکار لدا،یباشه باشه  -

 !  زمیعز ینه با -

 لب زدم:   کوتاه

 خداحافظ!   -



 لدایرو قطع کردم... حداقل خدا  رو شکر حاِل   یگوش

 خوبه .  گوئلیوم

 !  گوئل؟یم

تا عادت کنم!  هنوزم  یبگم عل دیاز خنده زدم... با یپوزخند

 مرد واقعا فرشته بود!    نی! اشهیباورم نم

 ...  دیدستم لرز یتو یِ که  دوباره گوش دیطول نکش ادیز

 قهیدق کی یباال انداختم، حت ییبا تعجب ابرو لدایاسم  دنید با

 داده .  امیگذشت که  حاال پ یمکالمه مون نم انِ یهم از پا

 رو باز کردم .   امشیپ

دانشگاه  کینزد ی.. . کافه  مینیفردا همو بب نیهم ای" ب

دلشون  ینیبچه ها  رو بب یایچطوره؟ ترم آخره  بهتره ب

که   ییترم ها یو خواست یشد ییهوا دیبرات تنگ شده، شا

" وسوسه شدم که  برم...  یرو بعدا جبران کن  یعقب افتاد

 ودم،دونستم به کل دانشگاهم  رو فراموش کرده ب یخودمم م

 به جبران نداشتم .  یدیام گهیاون قدر عقب افتاده بودم که  د

 یطور نینداشتم ا یچون از اول به رشته ام عالقه ا دیشا

 دادم... اما با یادامه دادنش رغبت هم نشون نم  یبرا

همون دانشگاه هست دو دل  ین  هم توکه   اشکا  نیا ادِ ی

 شدم و دلم دوباره به شور افتاد!  

  

 نوشتم ...  عیسر



 کار کنم؟ "  ی"  اشکان   رو چ

 داد .  امیپ عیمنتظر  جوابم بود که  سر انگار

تموم شد  یکاره است؟ فراموشش کرد یچ قای"  اشکان  دق

 راحت "  التی... فردا کالس نداره خگهید

که  نشون بدم موافقم   نیا  یو تنها  برا دمیکش یراحت نفس

 نوشتم . 

 همون کافه "  امی" باشه ساعت ده م

 لبم آورد!     یبوس فرستاد که  لبخند  رو یموجیتا ا چند

به سالن انداختم که   ینشستن خسته شد م، بلند شدم و نگاه از

که   دمیاز توران و  ماهان  نبود، آخرش هم نفهم یخبر گهید

 براشون افتاده .  یاتفاق چه

 ختهیاتاق به هم ر یباال رفتم و کم یبه طبقه  ریدرگ یذهن با

 ام  رو سر و سامون دادم... ظهر شد و اوج گرماشروع شد!  

گرما تشنه ام شده بود و باعث شده بود به خاطر روزه ام  از

 کم طاقت بشم . 

 رو روشن کردم و نمازم  رو خوندم ...   لتیاسپ

ه  چادر  رو از سرم در آوردم چند تِق به در اتاقم ک نیهم

 زده شد، با تعجب  گفتم :  

 بله؟   -

به شالم  ینه در باز شد. بلند شدم و دست دم،یشن یجواب نه

 و به سمت در رفتم و در و باز کردم .  دمیکش



خورده لب   کهیبود  ستادهیکوروش که  پشت در ا دنید  با

 زدم:  

 ااِ کوروش؟   -

 نگفت، نگاهم کرد ...  یزیچ

 یزیچشم هاش.. منتظر  بودم که چ یتو رهیکردم، خ نگاهش

چشم هام  رو  دنبال  ی نهیآروم قر یول یبگه، نگاهش جد

 کرد .  یم

 داخل... برو کنار!   امیخوام ب یم -

 م و  گفتم :   دیخند اریاخت یجا خوردم و ب یکم

 !  یچه عجب در زد -

 زدم؟   یم دینبا -

 خجالت   گفتم :   یو کم طنتیش با

شماست و هر جا دلت  یجا  خونه   نیفکر کردم ا -

اتاق   نیوارِد ا ییهویکه  قبال  ستی... نیبر یتون یبخوادم

 .  یعادت ندارم که  در بزن ،یشد یم

که  به سمتم برداشت لبخندم  رو خوردم و خشکم زد  یقدم با

 . 

 

 پچ زد .  یآروم یشده و صدا زیر یچشم ها با



قدر درازه... مراقب  نیدونستم زبونت ا یآخ اگه من  م -

دن  یدارن من و قلقلک م یادیخودت  و زبونت باش، که  ز

 . 

 لحظه ... خاموش شدم!    کیرفت و در  نفسم

 تیعکس العملم بارضا دنیبگم، با د  یزینتونستم چ گهید

 از سرِ  عیبرداشت که  سر یا گهیزد و قدِم د یلبخند کج

 راهش کنار رفتم.  

وارد اتاقم شد و از کنارم گذشت که  نفسم باالاومد و  راحت

آروم در و بستم، نگاهش کردم که  به سمت تختم رفت و 

   یرو  یچند ضربه ا تیروش نشست، بهم نگاه کرد و با جد

که  برم و کنارش  نهیمنظورش ا  دمیتشِک تخت زد، فهم

 .  نمیبش

 با یبه سمتش رفتم  و کم یارفته  لیتحل یقدم ها با

نگاهش رو به  ینیکنارش نشستم... سخت بود که  سنگ فاصله

دوش بکشم اما، صد برابِر اون در کنارش بودن برام آرامش 

 بخش بود!  

 یحرف فقط نگاهم م یبهش چشم دوختم، اون هم ب معذب

 کرد . 

 نگاه  نگاه ...   نگاه

 و گله کردم:   اوردمیشدم، طاقت ن خسته

 زمزمه کرد:    ؟یفقط نگاهم کن یاومد -



 نکنم؟   -

 یمشغول باز دم،یخواستم بزنم خجالت  کش یکه  م یحرف از

 با انگشت هام شدم  گفتم :  

 بگو!   یزیچ هیخب...  -

  تونمیتونم بزنم اما با نگاهم م یحرف ها  رو نم یسر هی -

 شم ماه صنم!   ینم ریبهت  بگم... هر چقدر نگاهت کنم، س

 که  ادامه داد:   دمیلب گز  شوکه

 تونم نگاهت کنم، مگه نه؟  یم -

 شدت شرم گونه هام سوختن و ذوب شدن!   از

  رونیام بزنه ب نهیبه تب و تاب افتاد و کم مونده بود از س قلبم

نکرد اما لحن صداش  ریینگاهش تغ د،یکش ینیسنگ نفس

 گرفته شد:  

کنه که  یمکم متو هم من و بخواه ... خواستِن تو ک -

 مشکالت مون  رو حل کنم . 

 لب زدم:   متعجب

 !  یچه مشکالت -

من  موفق  ی... فقط صبر کن، تو پشتم باش ستیمهم ن -

 .  رمیگ یشم، آروم م یم

 به موهاش زد و کالفه گفت:   یچنگ

 ینداشتم، کمک نم یدیترد یکار چیه  یقبال  برا -

خواستم... نقطه ضعف نداشتم، از سنگ بودم اما االن... 



که  مادرم و  ماهان با هم  یدیدونم د یتواِ، م شیفکرم پ

 یتر از اون دو تا غصهم شیفهمم تو ب یبحث کردن، م

 ماه صنم .  یرو به من  بسپار  زیخوام همه چ ی... میخور

 یکه م  نیکردم تا حرف هاش  رو هضم کنم، از ا سکوت

 شدم   یم یده غرق خوش یم تیبهم اهم دمید

  

 گفتم :    یسادگ با

 هی یتو یعنی... میاگر حواس شون  رو پرت کن دیشا -

 کنن نه؟  کنجکاو گفت:   یباهم آشت میقرارشون بد تیموقع

   ؟یچطور -

 گفتم :    جانیزدم و با ه یلبخند

مسلمان شده؟ اخم کرد اما  گوئلیگفته بودم م ادتهیخب  -

 تکون داد که  ادامه دادم:   یحرف سر یب

به مناسبتش دعوت مون کنه.. اونجاخب  دیشا گوئلیم -

هاشون   یدلخور دیان شا گهیتوران و  ماهان  کناره هم د

شد که   رهیخ یمتفکر به نقطه ا  شه؟یرو فراموش کنن، نم

 دوباره  گفتم :  

... اسمش  رو هم عوض کرده گوئلینگو م گهید یراست -

 نه؟   ادیبهش م یلیخ ،یشته علگذا

نگاهم کرد که  لبخندم  رو قورت دادم،  زیکرد و ت زیر چشم

 گفت:   یسمتم خم شد و جد



بار نشد من  کنارت با شم وحرف  هیبار نشد... صنم  هی -

فقط من  ..االن فقط من کنارتم، به  ،ینکش شیرو پ  گوئلیم

فراموش  رو گوئلیم ای یمن  فکر کن .. از من  بگو.. عل

 یکن.. اصال از ذهنت خط بزن انگار که وجود نداشتن.. نم

 یدیشن جارو از ک  زایچ نیفکر کنم که  تو ا  نیخواَمم به ا

 ماه صنم!  

شدم و فقط نگاهش کردم هول زده   لیزده به عقب متما رتیح

 گفتم :  

 بهم گفت!   لدای... زیبه... به خدا چ -

گذشت  یتاسف پوزخند زد و صاف نشست، هر روز که م با

 یاطرافم حساس تر م یکردم که  نسبت به آدم ها یحس م

 شه ... 

   ؟یکرد اما چ یکالفه اش م یموضوع انگار

اومد که  یموضوع  رو عوض کنم، اصال دلم نم خواستم

 و ناراحت باشه .  یعصب یا هیثان

ظهر شده  گهیرو ولش کن... االن د  نایحاال ا -

توران و  ماهان   رو به  یبتون زیسر م دیشا ؟یناهارنخورد

 نه؟  یریحرف بگ

بار مصرانه ادامه   نیا د،ینداد و نگاهش  رو دزد جواب

 دادم:  

   ؟یناهار بخور یر ینم -



 بار هم سکوت  رو انتخاب کرد .   نیاخم کرد و ا یبا لجباز 

 نیبه اشد و آخر هم  یعوض م یمون مدام ه  نیب بحث

 !  دیجارس

 شد ...  یداشت به نفع من  تموم م انگار

 بخندم!   یخواست از شدت خوشحال یدلم م چقدر

  

 گفتم :    یبار با لحِن گرم  نیا

با   ؟یبهم بگ یخوا یکوروش .. چرا نم دمیمن  فهم -

 دنیشده بود و بعداز شن رهیخ ینامعلوم یهمون اخم به نقطه 

 حرفم آهسته گفت:  

 .  ستین یمهم زیچ -

دلم   ست؟یمهم ن یکه  تو هم روزه گرفت  نیا ست؟ین -

 لحن صداش ضعف رفت!   یبرا

 یکه ... دوباره داره بهم توجه م دمیمن ... من  فقط فهم -

 !  دهیکنه انگار... من و بخش

ام دوخت وادامه  یپر از خوش یرو به چشم ها  نشیآتش نگاهِ 

 داد:  

بود باهاش  میو حالت وخ یبود مارستانیب یکه  تو یوقت -

حرف زدم... بعد از سال ها... از ته دل خواستم که  تو  رو 

 تو دمیبهم برگردونه.. به خودم اومدم که  د



 گهی... سالم و خوشحال تر از هر زمان دیکنارم ،یشد خوب

کنه پس منم   یبار داره بهم توجه م  نیکه  ا دمیفهم ،یا

 انجام بدم!   یحرکت هیگرفتم به جبران لطفش  میتصم

 شور و شکوه لب زدم:   با

 !  یخو ب یلیدوست داره کوروش... تو خ یلیخدا خ -

 و زمزمه کرد:   دیکش یآه

منم   یمن  هنوز همون آدمم .. تو از نصف کار ها -

   ؟یزن یحرفو م  نیچطور ا ،یخبرندار

 فتم :  گ  نانیقرص و محکم بود ... با اطم دلم

خدا تو  دی.. شاستیکاِر خدا بدون حکمت ن چیه -

 رونیاز امتحاناتِش سر بلند ب یروامتحان کرده و حاال دار

 .  یایم

 گفت:   یفیچشم هام چرخوند و با لبخند ضع یرو تو  نگاهش

 نخواد با تو من و امتحان کنه!   دوارمیام -

به  یخجالت  زده شدم و دست ،یا گهیرسم هر دختر د به

 ...  دمیگونه هام کش

 یزیتونستم چ یکوروش پر از گرما و خواستن بود، م نگاهِ 

قلب وروح دو تا  یباره  رو بخونم، وقت یکه  از نگاهش م

 به حرف زدن نبود!   یازین گهیبشن، د یکیآدم 

دوستانه و در آرامش باهم  میبار بود که  داشت نیاول دیشا

 !  میزد یحرف م



 د!...  بو ایرو  کی نِ یع

 !  بیخاص و عج ن،یریقدر ش همون

شدم اما  یم تیاگر چند ماه قبل بود با تصورش هم اذ دیشا

 االن فرق داشت . 

 کرده بود!   رییتغ زیچ همه

 من  ...  هم

 کوروش..َو هم دالمون!...   هم

  

 گفتم :   طنتیش با

 کنه؟   ینم تتیاذ یگرسنگ -

 گفت:   یبم یصدا با

و نداشتن  یکنه دور یم تمیکه  داره اذ یزیاالن تنها چ -

 ماه صنم!   ینکن یخوشمزگ ادیتواِ ...  بهتره ز

دم، ذره  یم  رونیب یو  رو شدم و نفسم  رو به سخت ریز

 شتریکردن و من ب یذره حرف هاش به قلب و روحم نفوذ م

 شدم!   یزده م رتیح

 بود؟   دیتهد هیاالن   نیا -

 شد گفت:   یباال انداخت و هم زمان که  بلند م یا شونه

 فکر کن !   یکه  دوست دار یهر طور -

به چهره ام از  یا یسمت در رفت و بعد از نگاه طوالن به

 اتاق خارج شد ... 



و حالم  رو با حرف هاش دگرگون کرد و بعد  اومد

 !  دمیرفت،چشم هام  رو بستم و مسخ شده خند

رت کردم و دست هام  رو باز تخت پ   یرو  رو  خودم

برخورد کرد، با تعجب به  یزیدورم انداختم که  دستم به چ

 شدم .  زیخ میتخت ن   یاون سمت نگاه کردم و  رو

موند،  رهیخ  تینها یبا نماد ب زیاون پالک ر   یرو  نگاهم

 جام نشستم .  یتو یشتریب یبرداشتِمش و با شگفت عیسر

نازک با همون پالک  ریدستبند نقره بود که  شامل زنج کی

 خاص!   یلیَو... خاص.. خ بایز ف؛یبود.. ظر

 بود!   تینها یپالک نماد ب  نیا

 نیاز احساسش بهم نگفته بود اماهم میکو روش مستق دیشا

 از حرف هاش بود!   یلیخ یایگو هیهد

 !  دمیپالک  رو بوس   یذوق لبخند زدم و  رو با

  

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

باشه؛  هیسا میرفت یم ییجا هی... حداقل لدایگرمه  یلیخ -

 جا باشه .  نیدونم سرد تر از ا یچه م

 زد:   غر

 !  گهیکافه اونجا کولر روشن بود د میخب من   گفتم  بر -

 چپ نگاهش کردم و  گفتم :   چپ

 کردم؟  یرو نگاه م  هیاونجا غذا خوردن بق میرفت یم -



 ماه صنم!   یچقدر حساس -

 میهم بر دنید  یبرا  شهیشو... چرا هم الیخ یحاال ب -

 خوب!   یهمه جا  نیکافه؟ ا

 به ساعتش انداخت و گفت:   ینگاه

کافه  می...  گفتم  برننیخواستن تو  رو بب یآخه بچه ها م -

 تره بهشوِن .   کیدانشگاه اونجا نزد کینزد

 گفت:   یفکر کرد و بعد با خوشحال یکم

کالس  گهیساعت د کیدانشگاه ها؟  میچطوره اصال بر -

با بچه ها گپ بزن بعد ما هم  کمیتا اون موقع  شهیشروع م

هم  ادیکه  استاد ب  نی... قبل از امیحرفامون  رو بزن مینیبش

 .  یبر یتون یم

نگاهش کردم، از نگاهم حسم  رو  دیدو دل شدم و با ترد یکم

 خواند و اعتراض کرد:  

که  چرا سر کالس   نیدر جواِب ا ،ینیحتما تو فکر ا -

خودته من که    ریاره؟ تقص  یبگ دیبا یچ یش یهاحاضر نم

 کارات  رو انجام بده .  ایگفتم  ب

 :  دمیو نال دمیکش یآه

ام هستم  ندهیا  یبرا  یا گهید یفکرا هی ی... توالیخ یب -

 . 

 گفت:   کنجکاو

   ؟یچ -



 لبخند  گفتم :   با

 گم!   یشد م یجد -

نگفت... با ه مسوار  یزیچ گهینازک کرد و د یچشم پشت

از پدرش مثال قرض  لدایکه  امروز  میشد لدایپدر  نِ یماش

 گرفته بود . 

 .  می دیرس یا قهیو پنج دق میتا دانشگاه نداشت یا فاصله

خوشحال  یلیخ دنمیهام با د یبود... هم دانشگاه لدایبا  حق

 شدن!  

بودن و به همه جواب  دهیمختلف پرس یقدر ازم سوال ها اون

 داده بودم که  گلوم خشک شده بود . 

  

 با خنده گفت:   لدایدست مشغول باد زدن خودم شدم که   با

 حاال نوبت منه که  باهات حرف بزنم .  -

 گفتم :    یحال یب با

 فَکم درد گرفت از بس که  حرف زدم.   ییوا -

 رو دور بازوم حلقه کرد و با ذوق گفت:    دستش

زنم تو گوش  یبار فقط من  حرف م  نینگران نباش ا -

 بهت  نشون بدم .   یزیچ هی سایکن... وا

اش   یحرفم دستش  رو از دور بازوم برداشت وگوش  نیا با

 آورد .   رونیب فشیرو از ک



روسمت من   یبعد گوش یسکوت بهش نگاه کردم که  کم در

 گفت:   یگرفت و با خوشحال

 .   نیبب -

که  گوئلیم دنیبه صفحه اش نگاه کردم... با د کنجکاو

 موهاش  رو ساده و مردونه کوتاه کرده بود لبخند زدم!  

 اومد!   یبهش م یلیخ

 د . زل زده بو  نیزده بود و با آرامش به دورب هیدرخت تک به

و  دیکش یگوئل موهاش  رو کوتاه کرده؟  پوف ی! میاله -

 گفت:  

 .  ینه عل گوئلیم -

 و  گفتم :   دمیگز لب

عکس   نی.. تو ایهنوز عادت نکردم بهش بگم عل دیببخش -

   ؟یرو ازش  گرفت

  دیرو بغل گرفت، باترد  یتکون داد و گوش یذوق سر با

 گفتم :  

 !  ؟یشد کیبهش نزد یچطور -

 و با خجالت  گفت:   دیکش یاه

 جا از تو کمک گرفتم .  نیا -

 تعجب به خودم اشاره کردم ...  با

 من ؟  -

 انداخت و گفت:   نییرو پا  سرش



که  بهش کمک کنم اونم  یگفتم  تو بهم گفت  یخب به عل -

 حرف قبول کرد... تازه خوشحال هم شد .  یب

 سرزنش  گفتم :   با

 کاِرت درست نبود.   ؟یاز قول من  حرف زد -

 ی... دارم سع دیبه ذهنم نرس یا گهید زِ یشرمنده ! چ -

 .  ارمیدلش  رو به دست ب  کنمیم

 براش  سوخت!   دلم

 کشه!   یداره م یو درد یدونستم چه سخت یداشت.. م حق

ً ی.. عمدمیفهم یم  کردم!   یحسش م قا

دست به   یاونقدر قدرت و شهامت داشته که  داره  برا لدای

 زنه!   یم شیآوردن عشقش خودش  رو به آب و آت

 یوشاد الیخ یاگر آدم ب ی!.. حتیِ بیغر بیقا نون عج یعاشق

 یعاشق بش ی.. وقتیمغرور و خودخواه هم باش ،یهم باش

 شه!   یو  رو م ریز تِتیو شخص یتموم زندگ

رو با هم   ینیریو ش یکنه، تلخ یم رییتغ ایبه دن نگاهت

 !  یکن یاحساس م

 شه!   یهم برات لذت بخش م دنیدرد کش یحت

 دستش گذاشت م و آروم  گفتم :     یرو  رو  دستم

 قدر عاشقِش!   نینفر ا هیکه   یخوش به حال عل -

 زد، با حسرت گفت:   یخجول و تلخ لبخند

 گفتم :    نانیبهم نداره؟  با اطم یکه  اون حس دهیچه فا -



 ای یعل یِ به خوب یجان! آدم لدایاز فردا خبر نداره  یکس -

ده که براش  همه  یم یخودمون،  دل به کس گوئلیهمون م

خوب، عشق و محبت رو با دل احساس  یکار بکنه ... آدم ها

هات دلش  رو به دست  یدارم که  تو با خوب دیکنن، ام یم

 !  یاریم

دلم آروم  یطور نیصنم... ا یزن یچقدر قشنگ حرف م -

که  انگارخودتم  یگ یرو م  نایا نانیبا اطم یجور هیگرفت! 

 !  یعاشق

 !  لداستیکه  حق با میدونست ی... اما م میدیدو با هم خند هر

 خوشت اومدا!  -

 و  گفتم :   دمیرو دزد  نگاهم

 !  الیخ یب -

ماه  یَدر بر َیشه دوست دار یتا حرف از خودت  م -

 یدونم تو دلت چ یندونه من  که  م یصنم .. هر ک

 شیتونم بگم درست و درمون پ یم یگذره؛ من  حت یم

 ...یاعتراف نکرد یکه  به کوروش دار یخودت  از حس

 مارستانیب یکه  تو یرو من  وقت  یکه  تو دار یحال  نیا

... هم تو  رو هم از کوروش رو، پس دمید یبود یبستر

 صنم!   یایبهتره به خودت  ب

 و  گفتم :   دمیکش یآه



کردم من و کوروش  یفکر م لی.. اوا  کنمیم یدارم سع -

تا آسمون بود،از هر  نیتفاوت هامون زم م،یستیهم ن یوصله 

اما االن..  میبا هم فرق داشت میلحاظ که  فکرش  رو بکن

مانع ها رودرست کنه..   نیکنه تموم ا یم یکوروش داره سع

 ...  لدای هیچ یدون یخب م

 گفت:   کنجکاو

   ؟یچ -

 ادم و ناراحت  گفتم :  تکون د یسر

درصد فکرشو کن.. مادِر کوروش زن برادرمنه،  هیآخه  -

 کوروش  رو داره.. یبرادر من  حکم پدر خونده 

ماهان  و توران با کوروش باشم؟   یروم بشه جلو یچطور

 کار کنم!   یدونم چ یاوف .. نم

 کرد و گفت:   اخم

داره آخه؟ مهم هست اما نه اونقدر که  پا رو  یچه ربط -

مادرش زن برادِرمنه و  یگ یم نی.. همچیاحساساتِت بذار

داداشم االن پدر خونده اش شده انگار با هم خواهر و برادر 

 ...دیبا هم باش دیتون یکه  نم دیشد یناتن

تواِ که تا  یو دو دل دیبستم کوروش به خاطر ترد یم شرط

 .  نزده یاالن حرکت

 شکوه گفت:   با

 ها! میدار یماه صنم... من و تو عجب داستان  نیبب ییوا -



حتما تافردا  میبرس یدرست و حساب ی جهیتن هیبه  میبخوا

من  یقدر خوب بلد نیکشه، تو که  ا یصبح طول م

هم به حال خودت  بکن.. به قول  یفکر یکن ییوراهنما

 یاقدام کن رینکرده د یخودت  آدم از فردا خبر نداره خدا

 ها .  یکوروش  رو از دست بد دیشا

 زد دلم به شور افتاد ....  لدایکه   یحرف با

 و با ضعف  گفتم :   دمیلب گز 

من  ینگو . . من  تو  رو آروم کردم تو دار یطور نیا -

 !  ؟یکن یو ناآروم م

 باال انداخت و گفت:   یا شونه

 .  ادیب شیتلنگر پ هیفقط خواستم برات  -

 برهیو لدای ینگفتم  و به فکر فرو رفتم که  گوش یزیچ

 اش  رو برداشت و نگاهش کرد .  یگوش عیخورد، سر

 بعد با ذوق گفت:   یکم

 داده!   امیجونم بهم پ یعل  نیااِ بب -

 زدم و با تعجب  گفتم :   لبخند

 !  د؟یشد یمیحد با هم صم  نیتا ا یعنی ؟یجد -

 و گفت:   دیخند

که   یینه... االنم فقط تشکر کرده به خاطر کمک ها ادیز -

کنه.. سرجمع ده تا  یباِر هزارِم که  تشکر م  نیبهش کردم، ا

 !  یتشکر و احوالپرس ایسوال کرده  ایداده  امیبهم پ



 گفتم:   یو با شوخ دمیو هوام عوض شد... منم  خند حال

جور کنه که  یخواسته بهانه ا دیشا یدیخدا  رو چه د -

 باهات حرف بزنه . 

 بعد گفت:   یزد و کم یلبخند یخوشحال با

 ها ماه صنم .  شهیکالس شروع م گهید ی قهیپنج دق -

 رو برداشتم و  گفتم :     فمیک

 رم .  یخب پس من  م -

 بعد از کالس برسونمت؟   یکن یصبر نم -

 منتظر  بمونم... شهینه بابا دو ساعت تو گرما نم -

 رم .   یدرد نکنه خودم م دستت

 و گفت:   دیام  رو بوس گونه

 یفکر هیگم  یباشه پس فعال... ده بار  گفتم  بازم م -

 درس و دانشگاِهت بکن.    یبرا

 یحتما استاد ها حذفم کردن از اون طرف حساب دهیفا چه

 عقب افتاده بودم ... 

 تکون دادم و از کالس خارج شدم .  یحرف سر یب

 یراهرو هرکس یدانشگاه تنگ شده بود، تو طیمح  یبرا  دلم

 یشناخت اول با تعجب و بعد با لبخندنگاهم م یکه  من و م

کار و تکرار  نیداد که  منم  متقابالهم یتکون م یکرد و سر

 کردم .  یم



رفتم  یام، هم زمان که  راه م یزنگ خوردن گوش یصدا با

  گشتم . یرو باز کردم و دنبال گوش   فمیک پیز

ام   یگوش نشونیب یبود که  به سخت فیک یتو لیوسا اونقدر

برخورد کردم  یکردم و خواستم برداَرمش که  به کس دایرو پ

  . 

پخش شدافتاد  نیزم   یکه   رو ییبه کتاب و برگه ها نگاهم

 ... 

ام شدم و   یزده نشستم و مشغول جمع کردن ِ خرابکار هول

 گفتم :  

 .   کنمیاسم نبود االن جمع شون مشرمنده  ام! حو دیببخش -

 یبرداشتم که  دسِت مردونه ا نیزم   یها  رو از  رو برگه

بم وخش  یهمراه با من  اون ها  رو گرفت، هم زمان با صدا

 گفت:   یدار

 !  ادیم شیاشکال نداره.. پ -

 اون صدا چند  لحظه  مات موندم!   دنِ یشن با

  

اشکان    یسرم  رو باال گرفتم که  نگاهم به چشم ها  عیسر

 افتاد . 

رو   لشیاما اون، خونسرد وسا ستادمیبلند شدم و ا اریاخت یب

 جمع کرد و بلند شد . 

 گفت:   آروم



 سالم!   -

 گفتم :    یفیضع یصدا با

 سالم!   -

 گفت:   ینگاهم کرد و با لبخند کم رنگ قیعم

دانشگاه؟  خودم  رو  یایه  بک یگرفت میباالخره تصم -

 جمع و جور کردم و لب زدم:  

دوست هام  هیو بق لداینه فقط ... فقط اومده بودم که  به  -

 بزنم .  یسر

و حالت  ی... خوشحالم که  درمان شدیکرد یکاِر خوب -

 خوب شده!  

 و ادامه داد:   دیصورتم چرخ یتو نگاهش

 ازش  نمونده .  یاثر چیه -

 نگفتم  ...  یزیتکون دادم و چ یسر معذب

اما، ظاهرش  دمید یکه  ته نگاهش آرامش  رو م  نیا با

 کرده بود .  رییتغ

 دهید یدیسف یهاش تار ها قهیالغر شده بود و کنار شق یکم

 شد .  یم

 :  دیپرس

   ؟یر یم یدار -

 بله!   -

 گفت:   یبم تر یو با صدا دیکش یقیعم نفس



 یهم رونم گهید دی... چون شایموفق باش دوارمیپس ام -

 .  مینیب

جمله روگفت،   نیا یکردم با حسرت و ناراحت یم احساس

 یم شترمعذبیافتادم ب یکه  بهم داشت م یا حساس ادِ ی یوقت

 شدم . 

 کردم:   زمزمه

 ممنونم!   نیهمچن -

 پس خداحافظ!   -

 یکه تو یرو باال گرفت و تکون داد، نگاهم به حلقه ا  دستش

دستش  رو  دینگاهم  رو به اون د یانگشتش بود افتاد، وقت

 آورد و آروم گفت:   نییپا

 من  ... نامزد کردم!   -

 گفتم :   یحرفش انگار دلم سبک شد .. با لبخند بزرگ  نیا با

 !  دیگم! ان شاهللا که  خوشبخت بش یم کیتبر -

 همون حال گفت:  با

 بشه!   یگ یم  که یطور نیهم دوارمیممنونم .. ام  -

حرکت به چشم هام زل زد که   یب هی... چند ثاندیپر کش لبخندم

 .  ادیام دوباره زنگ خورد و باعث شد به خودش ب یگوش

 گفتم :    نیانداختم و سنگ نییخجالت  سرم  رو پا با

 خداحافظ!   -



خورد  یام  رو که  همچنان زنگ م ینزد، گوش یحرف

 ش رد شدم که  صدام زد:  دستم فشردم و از کنار یروتو

 .. . ماه صنم؟!   یما..ه -

 گفت:   ینیغمگ یاما برنگشتم، با صدا ستادمیا

 مراقب خودت  باش!   -

 از کنارش ردشدم .  یعیسر یو با قدم ها دمیکش یبلند نفس

 با فاصله گرفتن از  اشکان  تازه به خودم اومدم... انگار

 براش  خوشحال بودم!   یلیخ

روداره!  یخوشبخت اقتیبوده .. اون ل نیاشکان  هم  قسمت

 !  شهیگفت که  خوشبخت م یحسم بهم م

 ینیاسم کوروش،ه دنینگاه کردم و با د یگوش یصفحه  به

 .  دمیکش

 جواب دادم:   عیو سر ستادمی ا

 ال...الو؟   -

 گفت:   یآروم و هشدار دهنده ا یصدا با

 بودم ...  هول شده  ؟یداد یکه  جواب نم ییکجا -

 ...  یعنیمتوجه نشدم  دی... ببخشزهیاِم چ -

 و کالفه گفت:   یوسط حرفم و جد دیپر

   ؟ییبگو کجا -

 کردم... سکوتم  رو که  متوجه شد ادامه داد:   سکوت



نفس   ؟یی... بگو صنم، کجایستین دمیاومدم خونه د -

 گفتم :    یو دوباره حرکت کردم، با لحن آروم دمیکش یقیعم

 .  میحرف بزن کمی  رونیب میاومده بود لدایبا  -

 و با حرص گفت:   دیکش یپوف

 هیگم ماه صنم...  یدارم م یچ یفهم یکه  نم  نیمثل ا -

   ؟ییگم کجا یجواب بده، م

گفتم  یگذاشت، با دلخور ریلحن صدام تاث   یام  رو یناراحت

  : 

 گردم  خونه  .  یدانشگاه... دارم برم -

 و زمزمه کرد:   دیکش یا گهی دپر حرِص  نفس

 .  امیباش دارم م -

تونستم  یرو قطع کرد، م  یمخالفت کنم که  گوش خواستم

 یهم باعث م نیکرد و هم یفکر م یبفهمم که  داشت به چ

 بمونم .  یشد که  ناراحت باق

خلوت شده بود، از دانشگاه خارج  بایدانشگاه تقر ی محوطه

 .  ستادمیا ابونیدرخت، کنار خ هی ریشدم و ز

کالفه ام کرده بود و به شدت هم احساس  یهوا حساب یگرما

 یحساب وفتمیکوروش ب ریدونستم اگه گ یکردم، م یم یتشنگ

 کرد .  یباز خواستم م



سرم  رو  ینیماش یغرش موتور ها یصدا دنیشن با

هم  نیبا ماش یوقت یبود، حت نیباالگرفتم... باز هم همون ماش

 ابهت  داشت!   شد یم ییوارد جا

 یلحنش پشت گوش یادآوریدونم چرا خنده ام گرفت، با  ینم

 لبخندم تلخ شد!  

 که  جلو رفتم، در و باز کردم و سوارشدم ...  ستادیا کنارم

و  دمیکش ینفس راحت نیکولِر داخل ماش یبرخورد سرما با

 لب زدم:   اریاخت یب

 !  شیآخ -

 گفت:   یجد

 !  یبگ شیهنوز مونده تا آخ -

 لب زدم:    شوکه

 کوروش؟   -

 حرف راه افتاد ...  یبه موهاش زد و ب یچنگ

  

 رهیخ  رونیدادم و به ب حیهم سکوت  رو ترج  من

، به  نمیعبوِس کوروش  رو  بب یشدم،دوست نداشتم چهره 

و پر از گرما شده بودعادت  یکه  از سرما خال ینگاه دنِ ید

 کرده بودم!  

 یشگیهم یِ خیاومد همون نگاه  یم شیکه  کمتر پ ینگاه

 باشه ... 



 برگشته بودند!   یاون چشم ها، تازه به زندگ انگار

 ماه صنم؟!   -

صداش سرم  رو چرخوندم و منتظر  نگاهش کردم  دنیشن با

 شده بود .  رهیاما، اون به جلو خ

 متعجب  گفتم :    ش؟یدید -

 کالفه گفت:    و؟یک -

 دانشگاهت؟!   یمدت رفت همه  نیاصال چرا بعد از ا -

رفتم؟! درسته که  ممکنه حذف شده باشم و  یم دیچرا نبا -

از درس هام عقب افتاده باشم اما دوستام اونجابودن... به  یکل

 .   نمیرفتم تا اونا  رو  بب لدایلطِف 

 گفت:   یشاک

رفته قبال  بهت  گفته بودم  ادتی ؟یچرا به من  خبر نداد -

به من   یبر ی... هر جا خواستیانجام بد یخواست یهر کار

 بهت  زده لب زدم:     ؟یبه من  بگ دیربط داره و با

 کوروش؟!   -

 یتر به رانندگ یو با اخم، جد دیکش یقیحرص نفس عم با

 تاسف تکون دادمو  گفتم :     یاز  رو یاش ادامه داد.. سر

 یطور نیکه   بهت  نگفتم  ا  نیکردم از ا یفکر نم -

... من  حق داشتم که  برم اونا  رو  یو نارا حت بش یعصب

 . تند گفت:    نمیبب

 .  ستین  نیمسئله فقط ا -



 ناراحتِت کرده!   یبگو تا منم  بدونم چ ه؟یپس چ -

 مکث کرد، نگران نگاهش کردم که  گرفته گفت:   یکم

که   اشکان  رو   نیفقط... فکر به ا ستمیناراحت ن -

 کنه .  یم تمیاذ یباش دهیممکنه د

 دمیو نگاه ازش دزد دمیلحن صادقانه اش، دلواپس لب گز از

 که  گفت:  

 نه؟   شیدید -

 گفتم :    اطیاحت با

بهش  یکه  بخوا ستین یزیکوتاه، چ یلیآره... اما خ -

 .  یبش تیو اذ یفکر کن

 تر گفت:   آروم

 بهت  زد؟    یحرف -

 گفت:   یزد و عصب ینگفتم ، پوزخند یزیهم چ باز

مالقات  هیکه  چرا برخوردم به خاطِر  یحتما متعجب -

آره؟ پس خوب گوش کن  دهیساده و کوتاه با اون مَرَدک شد

 ... 

بهم نگاه کرد، اما چنان هشدار دهنده  که  نفسم بند  باالخره

 اومد!  

که  چه  یبمونه.. هر کس ادتی... خوب یهر کس -

مجازات کردم ماه کرده  رو  یچه بزرگ  بهت  بد کیکوچ

 دیکه روت اس یتا اون کس ریصنم.. از سحر و برادرش بگ



 یخودم  رو با دور موندن از تو که بهم وصل یحت دیپاش

شکنجه کردم چون باهات بد بودم اما اون اشکان .. دستم به 

 تو بودم!   ریدرگ چون دیاون نرس

ازم برداشت امامن   یو صدا دار قیرو با نفس عم  نگاهش

 شده بودم .  رهیمات و مبهوت بهش خ

 یکه   اشکان  بهم بد یگ یم یتو دار یعنی... یعنی -

 کرده بوده؟!  

 حرفش لب زدم:   یادآوری با

 خدا!   یکرد  رو هم... وا یپاش دیکه  رومون اس یتو اون -

 ادمیدونستم و  ینم یکردم من  حت یکه  فکرش  رو م حاال

 بوده!   یکه  اون آدم ک اومد ینم

 شد و گفت: لیسمتم متما یکم ستاد،یچراغ قرمز ا پشت

 یصنم؟! اون آدم تو ینیب یم یرو در چ  یتو بد  -

بار شد کناِر تو باشه؟ فقط از دور تماشا  هیسخت  یروزا

 اومد و رفت.. یکرد و گاه

زد که  من و  ییروِز عملت هم اومد، اومد و حرفا اون

باز هم رفت،  شهیشدم و مثل هم ریکرد.. باهاش درگ وونهید

 نیهم  یتونه تو  رو داشته باشه ،  برا یکه نم دیاون فهم

 بود که  بهش رحم کردم!  

 !  یجیبگم، پر از شوک بودم... پر ازگ یدونستم چ ینم اصال

 و سخت گفت:   دیکش یآه



من   یگم تو از نصف کار ها یکه  م نهیواسه هم -

 یبودم که  االن دارم سع ی.. من  سراسِر بد.یخبرندار

 آدم باشم!   کنمیم

 زد!   یتند تند م قلبم

 که  نگا هش کردم دلم به درد اومد!   دوباره

 هاش ورم کرده بود!   قهیگرد و شق یبار رگ ها  نیا

 گفتم :    آروم

 زایچ  نیا یکوروش.. همه  یخوام آشفته باش یمن  نم -

 و  کنمیفکر م یکه  من  چ نهیرو فراموش کن، مهم ا

تموم  گهیخوام..  اشکان  چه خوب باشه چه بد د یم یچ

اش  یزندگ یرو تو  گهید یکیشد.. اون االن نامزد کرده، 

 براش  خوشحال شدم .  یلیداره کوروش، من  خ

 ته دل ادامه دادم:   از

 بزنه.. بیتونه به من  آس ینم یکس گهیبا وجود تو د -

وبه  یکه  تو بهشون رحم نداشته باش ستین  نیمنظور م ا 

 ،یومراقبم یپشتم ،یها، چون که  تو کنارم یاونا ضربه بزن

 رسه مگه نه؟!   یبهم نم یبیآس

 یو پر از خواستن شد،لبخند دیخره دوباره نگاهش درخش باال

 زد و زمزمه کرد:  

من   نیمراقبت که  سهله  بب ،یبخوا هیتو فقط بخواه.. کاف -

 !  زمیر یرو به پات م  ایدن یچطور



 شهیگلوم ر یکه  تو یشم، اون بغض یم رهیها بهش خ هیثان

 بود!   یخوشحال  یکرده  برا

تو نستم دست از نگاه  یکرد که  نم یاونقدر طلبش م دلم

 یاگرتفاوت ها یرنگش بردارم، حت یآب یکردن به چشم ها

تاآسمون هم  نیزم یفاصله  یمن و کوروش به اندازه 

 فقط اوِن!   دنمینفس کش لیباشه.. دل

  

  *** 

  

آب  رو بستم،زهرا  ریو ش دمیبشقاب  رو هم آب کش نیآخر

 خانم معذب گفت:  

لبخند   د؟یدیشستم خانوم چرا زحمت کش یخودم م -

کوروش  ارمیادبیزدم و به دستبندم نگاه کردم تا به  یآروم

تا حاِل دلم   بهتر بشه... داده  هیرو نا محسوس بهم هد   نیا

 هفته گذشت!   کیچه زود 

رو  ینیریو ش یافتادم تلخ یکه  م نیماش یتو یحرف ها ادِ ی

 کردم!   یبا هم احساس م

 !  گهینبود زهرا خانوم... تموم شد د یزیچ -

 هوا وارد آشپز خونه  شد و  رو به من  گفت:   یب کوروش

 صنم.. برام دمنوش گل گاو زبون درست کن .  -

 شده بودم که  زهرا خانم هول زده گفت:   رهیبهش خ متعجب



 آقا!    کنمیمن  درست م -

 گفت:   یجد کوروش

 کنه .  ینه، ماه صنم   بهتر درست م -

و به زهرا نگاه کردم که  کپ کرده  دمیزده لب گز  خجالت

 فت:  و گ دیبعد کوتاه خند یبود اما کم

  

 !  دیشما بگ یچشم آقا هر چ -

از آشپز خونه  خارج شد، با رفتنش  رو به کوروش  زهرا

 گفتم :  

 بود؟   یچه کار گهید  نیا -

 گفت:   یاومد و با لبخند جذاب کینزد

   ؟یدیخجالت  کش -

 گفتم:   یساز رفتم و شاک یازش  فاصله گرفتم، سمت چا تابلو

 و نگاهت ...  خجالت  نکشم؟ با اون لحن -

 وسط حرفم و خاص صدام زد:   دیپر

 ماه صنم!   -

 دنیرخ نگاهش کردم که  با د میبگم، از ن یرفت چ ادمی

 که  گفت:   دمیکش ینفِس پر حرص د،یچهره ام خند

لرزه  یصدات بزنم.. ته دلت م یختیر  نیا یوقت -

 زنه؟   ینه؟قلبت واسه من  تند م



مشتم فشردم و منقلب شده به چشم  یلباسم  رو تو ی گوشه

 شدم .  رهیخ طنتشیپر از ش یها

 کردم:   زمزمه

 کیخوبه منم  با دل و ذهنت باز ؟یآورد ریمظلوم گ -

 نم؟!  

 گفت:   حیخوشش اومد که  با تفر انگار

 راه بازه جاده درازه!   یتون یم اگه

اون  یتونستم از راه ها یوسوسه شدم، درسته نم یبدجور

 .  رمیبگ شیپ یا گهیتونستم روِش د یشم ا ما قطعا موارد ب

سکوتم انگار فکر کرد کم آوردم که  لبخندش بزرگ  دنید با

 شروع به سوت زدن کرد!   تمیتر شد و با ر

 براش  ضعف رفت!   دلم

 روزا حالش   بهتر بود و شاد شده بود!    نیخوب که  ا چه

ذاشتم ولب جرات به خرج دادم و خجالت   رو کنار گ یکم

 زدم:  

 ...  هیچ یدون یم -

 نگاهم کرد، آروم تر ادامه دادم:    منتظر

  یقلب من   برا زه،یر یتو م  یدله من .. فقط  برا -

 زنه، چون که ... چون دلم ماله ...  یتوم

ماِت حرف هام شد،  اقیمسخ شده و با اشت د،یپر کش لبخندش

 از قصد جمله ام  رو کش دادم . 



 گفت:   یبم یکه  کردم با صدا مکث

 ماه صنم؟!   یچ -

  یروزیوپ طنتیرو عوض کردم و مثل خودش با ش  حرفم

 گفتم :  

 یمن  تند تندم یتو ماِت من  شده؟ واسه  یِ االن دِل سنگ -

 زنه؟!  

رو دست خورده، سر کج کرد و بهم چشم دوخت که    دیفهم

 و  گفتم :   دمیسرخوش خند

 آقا کوروش!   میشد ریبه  ری -

 تکون داد و گفت:   یسر دیتهد با

 خودمه، فعال دور دوِر تواِ!   شیآخرش که  جات پ -

 و هول شده  گفتم :   دهیترس دم،یگز لب

 دمنوش  رو آماده نکردم ها .  یدید ییوا -

 ینیبهش کردم و خودم  رو مشغول نشون دادم اماسنگ پشت

 م . کرد یخودم احساس م   ینگاه اون  رو  رو

بحث  رو عو ض  یرکیکه  مشغول بودم با ز یطور همون

 کرد . 

با  ؟یچرا افطارت  رو کم خورد  نمیحاال بگو  بب -

 گفتم :    یگرفته ا یاون  لحظه  با صدا یادآوری

 گهیسرِد  ماهان  و توران نسبت به همد یرفتار ها دنید -

 اشتهام  رو کور کرد 



 !  ؟یر یرفتاِر سرد؟ چرا تو عمِق مسائل فرو م -

 و  گفتم :   دمیسمتش چرخ متعجب

چند هفته است انگار به  ؟ینیب یکوروش تو مگه نم -

 یزیمشکل برخوردن.. چند بار با  ماهان  حرف زدم چ

 نکردن .  ینگفت.. هنوزم آشت

 ندارن .  یاونا مشکل -

 چپ نگاهش کردم و دلخور  گفتم :   چپ

شده چرا کمک شون  یکه  چ یدونم تو خبر دار یمن  م -

   ؟یکن ینم

 بیج یداد، دست هاش  رو تو هیتک خچالیرفت و به  عقب

 گفت:   یحوصله و جد یشلوار ش گذاشت و ب

ام  کارهیوسط چ  نیعاقل و بالغن... من  ا یهر دو آدما -

 آخه؟  

 شدم و دلخور  گفتم :   نهیبه س دست

خبر ندارم.. تو هم  یچیاز ه شهیمثل همواقعا که ، من   -

 ماهان  و توران باهم قهر کردن .   ستین التیخ نیکه  ع

 گفت:   انهیدلجو

 کنمیرو درست م  زیتو نگران نباش.. من  خودم همه چ -

  ! 

شدن دِر  دهیکوب یدر سکوت نگاهش کردم که  صدا دواریام

 شد؟  یقلبم بذارم!  چ   یدست  رو دهیسالن باعث شد ترس



رفت، با رفتنش من    رونیبلند شد و از آشپز خونه  ب عیسر

 هم به خودم اومدم و پشت سرش راه افتادم . 

چشمم به توران افتاد که  مات ومبهوت  میسالن که  شد وارد

 شده بود .  رهیبه در خ

 سالن چرخوندم،  ماهان  نبود.. ینگاهم  رو تو دلواپس

 نگران  گفتم :   دمیرو شن  یدر خروج یکه  صدا  نیا ادِ ی با

شد؟!  ماهان  کجا رفت؟  کوروش کناِر  یتوران جون چ -

 و  رو بهش گفت:   ستادیتوران ا

 مادر حالت خوبه؟   -

وردم و به سمت  ایتوران تنها جواب ما بود، طاقت ن سکوتِ 

 .  دمیدر دو

 شده بود، از در فاصله گرفتم و دادزدم:   کیکامال تار هوا

 ! داداش؟  ؟ییکجا  ماهان  -

 اومد و ناراحت گفت:    رونیاز در ب زهرا

 شدن و رفتن!   نیآقا  ماهان  سوار ماش -

  

 بهت  زده  گفتم :   

 رفت؟ کجا رفت؟   -

 رفتن!   هویدونم خانوم...  ینم -

 گفت:   دنمیو ناراحت وارد  خونه  شدم، کوروش با د کالفه

 شده؟   یچ -



 :  دمینال دهیترس

وقت شب کجا   نیا ستیماهان  رفته کوروش... معلوم ن  -

 رفته!  

 که  گفت:   دمیدلشوره دور خودم چرخ با

 زنم .  یآروم باش! االن خودم بهش زنگ م -

 گفتم :    تند

 آره آره زنگ بزن!   -

  رونیشلوارش ب بیاش  رو از ج یگوش کوروش

 گفتم :  آورد،برگشتم و  رو به توران که  هنوز ساکت بود  

 شده؟   یتوران جون... لطفا بگو چ -

رفتم و شونه هاش  رو گرفتم، نگران و پر ازخواهش  جلو

 نگاهش کردم و لب زدم:  

با هم خوب  شهیشما که  هم د؟یبازم دعوا کرد -

شده تورا ن  ی! تو  رو خدا بگو چدیبود د،خوشبختیبود

 اومده؟   شیپ یشما و  ماهان  چ  نیجون... ب

رفت و  نینگاهش از ب یتو یِ حس یمهام زل زد، بچش یتو

 رنگ غم و حسرت گرفت!  

 و خفه لب زد:   دیکش یآه

 .  گهیومی.. نگران نباش، خودش بعدا همه چادیماهان  م  -

 خورده لب زدم:    کهی

   ؟یچ -



تکون داد، برگشت و به سمت پله ها  رفت، نگاه از  یسر

 رفتنش گرفتم و  رو به کوروش  گفتم :  

 گفت:   دینا ام  ؟یشد؟ باهاش حرف زد یچ -

 ده .  یجواب نم -

 دستام گرفتم ...  یمبل نشستم و سرم  رو تو   یبغض  رو با

 و گفت:   ستادیسرم ا یباال کوروش

گفت،  ماهان  یمادرم چ  که یدینکن... شن تیخودت  اذ -

 نگران نباش!   ادیم

 : دمیغصه نال با

 یقدر مطمئن نیها؟ چرا ا یدون یاز کجا م -

 نیموضوع ا یعنی..  رونیکوروش؟شبونه از  خونه  زده ب

 نشونیبوده که  گذاشته و رفته؟ مگه چقدر مشکله ب یقدر جد

   ؟یِ جد

دم... رو بلند کردم و طلبکار و بغض کرده نگاه شکر  سرم

 شد وگفت:   رهیآروم کنارم نشست و مطمئن بهم خ

عقد کردن  یوقت ادتهیاما..  یگ یم یفهمم چ یم -

ازدواج از اولش اشتباه بود ماه   نیبودم؟ ا یچقدرعصب

 .  یدون یصنم.. خودتم م

 گرد کردم و آهسته لب زدم:   چشم



اخم   ه؟یکوروش من ... منظور ت چ یگ یم یدار یچ -

تاسف تکون داد، انگار ازحرف زدن    یاز  رو یکرد و سر

 گفت:   یمنصرف شد که  جد

  ،یمون یخواب م یپاشو .. پاشو برو اتاقت بخواب سحر -

دو ساعت  یکیماهانم هر جا که  رفته باشه به خاطر تو تا 

 .  ادیم گهید

 بلند بشه که  مظلوم صداش زدم:   خواست

 کوروش؟!   -

 هم کرد، آروم زمزمه کرد:  پاک شد و مهربون نگا اخمش

 جانم؟!   -

 بغض  گفتم :   با

ِکَشم..  تو  رو خدا مراقب مون  یخوام.. نم ینم گهید -

 توران و ماهان     ِنی.. مشکل بادیب شیپ یباش، نذار باز درد

 شون!    نمیحال بب  نیا یرو حل کن، طاقت ندارم تو

نترس.. همه  ،یبغض کرد  نمیمنم  طاقت ندارم باز  بب -

حاال هم برو بخواب، من هستم تا   شه،یخودش درست م یچ

 باشه؟   ادیماهان  ب

 براش  محکم تر ضربان گرفت، با تشکر لب زدم:   دلم

 ...  یاگه نبود ،یخوبه که  هست -

 هم گذاشت ...    یرو  پلک

 !  ری! شبِت بخسیه -



 یها زیمبل بلند شدم، امشب چ   یزدم و از  رو یلبخند

 بودم... انگار تازه چشم هام باز شده بود!   دهیفهم یدیجد

 کرد!   یبه در نگاه کردم، دلم  ماهان   رو طلب م دلواپس

به سمت پله هارفتم  یآروم یم و با قدم ها دیکش ییصدا یب آهِ 

 . 

دلم جمع  یسجاده ام، نشسته بودم و زانو هام  رو تو کناره

ً یعم یکیتار یبه نقطه  رهیکرده بودم.. خ به فکر فرو رفته  قا

 اومد!   یبودم.. خواب به چشم هام نم

 یا یادآوریکرد و با هر یداشت اتفاقات  رو مرور م ذهنم

 شد!   یبه غصه هام اضافه م

 یها.. نگاِه توران و حرف ها یدعوا ها.. سرد  نیا

 یزنگ خطر بود، هنوز رد زخم ها کیکوروش، مثِل 

 یدیگذشته ام پاک نشده که  انگار قرار بود اتفاقات جد

 یماهان  و زندگ   یمن ،  برا  یبار نه  برا  نی... افتهیب

 اش!  

 ...لطفا!  ایماهان ؟ ب  ییکجا -

زانو هام گذاشتم    یسرم  رو  رو یو با خستگ دمیکش یآه

 همون حالت خوابم برد .  یکه  بخوام تو  نیبدون ا

 بود! .....  یدیعکس اطرافم پر از سفکه  بر یخواب

که سبک  یام از خواب یزنگ ساعت گوش یِ صدا دنیشن با

 یکرد، آخ یشدم، بدنم خشک شده بود و دردم داریبود ب



ام  رو از کنارم  یبه بدنم دادم . گوش یو کش و قوس دمیکش

زنگ  رو قطع کردم، اصال گذشِت زمان   یبرداشتم و صدا

ماهان  نگران از    یادآوریبا   رو  احساس نکرده بودم

سفت بلند شدم و لنگان به سمت در رفتم، اونقدر  نیزم   یرو

سرم    یرفت چادر نمازم  رو از  رو ادمیهول بودم که  

 بردارم . 

مبل    یکوروش که   رو دنِ یکه  رفتم با د نییپا یطبقه  به

 و براش  ضعف رفت!   دیخوابش برده بود دلم لرز

 بود!   ستادهیحرفش ا یمن  خوب پا مردِ 

مبل جا نشده و پاهاش رو    یخاطر قد بلندش کامل  رو به

 دلش جمع کرده بود .  یتو

 برات!   رمیبم یاله -

کوروش    یچادرم  رو از سرم برداشتم و  رو یدلسوز با

انداختم، با لبخند از کوروش فا صله گرفتم، واردآشپز خونه  

 ...  یِ زهرا مشغوِل آماده کردِن سحر دمیشدم که  د

زد و  یزهرا خانوم؟  مهربون لبخند یخوا یکمک نم -

 گفت:  

 ممنونم خانوم .   -

 مکث لب زدم:   یکم با

تکون  یسر نانیشد؟  با اطم یراستش.. از  ماهان  خبر -

 اومدن  خونه  .  شیساعت پ کیبله خانوم..  -داد و گفت:  



 تکون دادم .  یسر یراحت تر الیخو با  دمیکش یراحت نفس

 که  حالم جا اومد  گفتم :   یکم

 کنم .  داریرم کوروش  رو ب یمن  م -

دونست که  یانگار اون هم م ،یچ  ینگفت  برا زهرا

رفتم  رونیکوروش روزه گرفته... با آرامش از آشپز خونه  ب

 که  نگاهم به کوروش افتاد . 

اش  ینیب یمبل نشسته بود، چادر نمازم  رو جلو   یرو 

 !  دیکش یبو م قیگرفته بود و عم

باخجالت   دم،یبسته اش انداختم و لب گز یبه چشم ها ینگاه

 جلو رفتم و صداش زدم:  

 آماده است .  یکو..کوروش؟ سحر -

 یمکث با صدا یباز کرد و نگاهم کرد، بعد از کم چشم

 لب زد:   یدورگه ا

 دم!   یچادر  رو بهت پس نم  نیا هگید -

 گفتم :    یبا شوخ یول خت،یر دلم

کوتاه  ؟یاز فردا چادر سرت کن یخوا یچرا؟ نکنه م -

مشتش جمع کرد و  یام  رو تو یو گل گل دیچادر سف د،یخند

 زمزمه کرد:  

 !  رهیخوابم بگ  نیفکر نکنم بدون ا گهینه.. د -

 یمرد کم م  نیمقابل اموندم، من   رهیو مبهوت بهش خ مات

 آوردم!  



روم نشد  گهیخجالت  و هول به آشپز خونه  برگشتم و د با

 با کوروش چشم تو چشم بشم .  یدرست و حساب

 توجه به حالت هام گفت:   یاون ب اما

 یبخوا هوی نمیماهان  اومده و حالش هم خوب بود.. فردا نب  -

ذهنش  کمیدو روز بگذره  یکیها، بذار  یسوال جوابش کن

 ازش  بپرس .  یخواست یآروم بشه بعد هر چ

 یداداشم سوخت و آروم سر  یماهان ، دلم  برا  یادآوری با

 !  هیچه حال یدونه که  تو یتکون دادم..خدا م

 تموم بشه ...  یو خوش ریکه  باشه به خ یهر چ دوارمیام

 دارموندم،یبه اتاقم رفتم و تا اذان هم ب یاز خوردن سحر بعد

اومد که چادر نمازم ر  ادمی یخواستم نماز بخونم اما وقت یم

 شدم .  یو کوروش گرفته پر از خوش

 یدامیهم پ ینیریش ،یزندگ ادیکم و ز یها یتلخ  نیب یگاه

 شد!  

 من  بود!   یزندگ ینیریو ش یهمون خوش کوروش

  

  ***** 

رو  لدایبه  ماهان  انداختم و هم زمان آروم جواب  ینگاه مین

 دادم:  

 تونم قبول کنم .  ی! نمزمیشرمنده  عز -

 تعجب گفت:   با



افطار دعوت تون   یبرا  یاگر عل یچرا؟ تو که  گفت -

مسلمون شدنش رو   ینیریخواد ش ی.. اون میکن یکنه قبول م

 بهتون بده . 

 گفتم :     شرمنده

اومده بعدا حتما بهت   شیپ یمشکل هیدونم اما خب..  یم -

 !  یدرکم کن دوارمی، امگم یم

 ونیمکث کرد، دوباره به  ماهان  نگاه کردم که  به تلوز یکم

به  قیو عم زنبودیچ چیه یشده بود اما انگار متوجه  رهیخ

 فکر فرو رفته!  

 با محبت گفت:   لدای

 مشکلت حل بشه!   دوارمیصنم.. ام دمیباشه فهم -

 :  دمیته دل نال از

   زم؟یعز یندار یان شاهللا... کار -

 سالم برسون.. خداحافظ!   گهینه د -

آروم کنار  ماهان نشستم  دم،یکش یرو قطع کردم و آه  یگوش

 و  گفتم :  

   ؟یخوب -

نشد.. حدسم درست بود، بدجور به فکر فرورفته بود،  متوجه

شونه اش گذاشتم وتکونش دادم و    یبا حرص دست  رو

 صداش زدم:  

 ماهان  با توام .   -



 لب زد:   یگرفته ا یخورد و با صدا یخورده تکون  هکی

 :  دمیجانم؟  با تاسف نال -

 .  یدیحالت خوبه؟ صدات زدم نفهم -

 و زمزمه کرد:   دیبه پشت سرش کش یدست

 شرمنده  حواسم نبود .  -

 گفتم :    نگران

  

.. معلوم یاالن چند هفته است که  هوش و حواس ندار -

ماهان !.. داداشم تو    ،یگ ینم یزیچته به من  که  چ ستین

 رو خدا بگو چت شده . 

 شده  گفتم :   یشد که  عاص رهیخ نیبه زم معذب

به  یچه حال یدون یم یو ر فت یگذاشت هویکه   یاون شب -

اون  یکه  جلو ستیجا ن نیتوران هم ا گهیمن  دست داد؟ د

 که  چه دمی.. از توران پرسیریزبون به دهن بگ

رو به  زیافتاده اما اون گفت که  از تو بپرسم و همه چ یاتفاق

 .  یگ یمن  م

 چشم هام نگاه کرد که  ناراحت ادامه دادم:   یتو

نه توران هست نه کوروش،فقط  گهیماهان  بهم بگو.. د  -

 !  یدرد سکوت کن  نیذارم با ا ینم گهیمنم  و خودت .. د



تکون داد، دستش  رو دورشونه ام  یو غصه سر دیترد با

سرم رو    یو  رو دیآغوشش کش یانداخت و من و تو

 !  دیبوس

آغوشش  یکه  غصه دار بود، با حِس گرما یحال  نیا یتو

 آرامش بهم دست داد و لبخند زدم . 

 زد:   پچ

   م؟ییفقط من و تو -

 آره داداش!   -

 زمزمه کرد:   یبم و خش دار یو با صدا دیکش یآه

که   بهت  یهر چ ید ی.. قول میصنم تو دار و ندار من -

 ..؟یفقط پشتم باش یقضاوت و فکر چیگم، بدون ه یم

من پشتت  شهیکه  کمرم خم بشه؟، هم یو نذار یباش کنارم

 ماه صنم!   یخوام که  تو پشت و پناهم باش یبار م  نیبودم ا

 و با شکوه  گفتم :   دیلرز دلم

 یشم، تو همه َکس من یه که  پشت و پناهت ممعلوم -

 رو دارم آخه!    یاز تو ک ریماهان .. من  غ

ضربان تند  یاش فشار داد که  صدا نهیبه س شتریرو ب  سرم

 گفت:   یلرزان یبا صدا دم،یقلبش  رو شن

 بیعج یکه  گاه کارا میبیماه صنم ما آدما.. اونقدر عج -

 نمیب یم میایدمون مبه خو هویزنه..  یهم ازمون سر م



 یکه م  نیبا ا یحت میخوشبخت یمون شده سراب ول یزندگ

 .  هیو نشدن فهیضع ادیاز بن میدون

 کرد و خفه تر ادامه داد:   مکث

 کابوس.. ایام  یزندگ یدونم تو یصنم من  االن نم ماه

 هیمن و توران  یعنیکردم که ..  یکار هیبد.. من   ای خوبم

 میکش یبارش  رو به دوش م میکه  چند ماه دار میکرد یکار

که   یهمه اش اشتباهه، اشتباه میدیفهم م،یاما االن خسته شد

 به وجود اومده .  گهیاشتباه د هی ی هیبر پا

سبزش چنگ زدم و چشم هام تر  شرتِ یت ی قهیترس به  با

 شد!  

 گفت:   دهیبر دهیبر

 !  میکه ..جداش میخوا یماه صنم ما ..من و...توران م -

بره و  نیکه  سوت ممتد گوش هام از ب دیطول کش هیثان چند

   یو نا باور سر از  رو دیحرف هاش  رو بفهمم، اشکم چک

 حبس شده نگاهش کردم .  یاش برداشتم و با نفس نهیس

دونم  یو قرمز به چهره ام نگاه کرد،نم سیخ ییچشم ها با

 . و ا زم  رو گرفت  دیکه  لب گز دید یچ

 ما،هان! ...  -

نه، اما من  تازه  ای دیکه  کردم  رو شن ییدونم نجوا ینم

عمق فاجعه شدم.. سرم به دوران افتاد وچشم هام   یمتوجه 

 رو بستم و لب زدم:  



 خدا!   یوا -

 گفت:   یفیبغض ضع با

 متاسفم!   -

 !  یدی.. هشدار دادم و نفهمیدیبهت  گفته بودم... نفهم  -

 شرمنده  شد و سکوت کرد!   شتریماهان  ب  کردم و هیگر

 ..یسال هم نشده که  ازدواج کرد کیماهان  هنوز   -

 !  ؟یوصلت غلطه و تو گوش نکرد  نیگفتم  ا  چقدر

وگرفته  یپشت دست نم چشم هاش  رو پاک کرد و جد با

 گفت:  

 دونستم.. همه اش با خواست خودم بود .  یم -

 گفتم :    متعجب

   ؟یچ یعنی -

منقبض شد که  شونه اش  رو تکون دادم و شوکه لب  فکش

 زدم:  

 نگو که  ...  ؟یچ یعنیماهان    -

به موهاش زدو  یتکون داد و بلند شد، چنگ یسر کالفه

 :  دیغر

 گم .  یوقت   بهتر  بهت م هیتونم ماه صنم... بذار  ینم االن

ان  به اجبار قبول کنم، کوروش گفته بود که  به ماه خواستم

امکان  دیچرخ یسرم م یکه  تو ییفرصت بدم اما با فکر ها

 نداشت باز هم صبر کنم . 



 بلند شدم و  گفتم :   یعصب

 کارایتو و توران چ ؟یکال طالق گرفت ی! وقت؟یبگ یکِ  -

  د؟یکرد

بره که  دستش  رو گرفتم، خواستم بازم باهاش حرف  اومد

 شدم .  مونیپر از غمش پش یچشم ها دنیبزنم که  با د

 وار و خسته دو باره جلو رفتم و بغلش کردم!   میتسل

انگار که سقِف   م،یایکه  هر دومون به خودمون ب دیکش طول

 .  دمید یسرمون  رو خراب شده م   یرو

  نیام ا ینگران نیبه هول و وال افتاده بود، االن بزرگ تر دلم

 بشه؟!   یبود که  قرار بود چ

 شن؟!   یهم جدا مماهان  و توران از  

گرفتم که  میخاطر سر درِد  ماهان  و حال خودم تصم به

 یدونه که  چه اتفاق یبحث  رو همون جا تموم کنم، خدا م

 داد!   ینم یخوب یماهان  بو  یافتاده بود، حرف ها

کرده باشند،به  یسرم خال   یرو  خیسطل آب  کیکه   انگار

 شوک بودم!   یوهمون نفسم بند اومده بود و ت یاندازه 

 رو خوندم و با بغض از خدا خواستم که   نمازم

که  توران و کوروش به خونه   یمون کنه... تا موقع کمک

موند اما  نییپا یبرگردن دلم هزار راه رفت، توران طبقه 

کوروش از پله ها باال اومد و خواست به اتاقش بره که  

 صداش زدم:  



 کوروش؟   -

چهره ام لبخندش خشک شدو جلو  دنیا دلبخند برگشت اما ب با

 اومد، آروم گفت:  

 چت شده؟   -

 زمزمه کردم:   یو با لحن گرفته ا دمیکش یقیعم نفس

 !  ؟یدونست یتو... م -

 :  دیشک پرس با

   و؟یچ -

  

به چشم هاش زل  یو با نگاه پر از حرف دمیکش ینیسنگ آه

 یول یمکث جد یزدم، نگاهم  رو دنبال کرد و بعد از کم

 نرم گفت:  

 .  میحرف بزن دیاتاقت..با یبرو تو -

تکون دادم و وارد اتاق شدم، پشت سر من  واردشد و  یسر

 در و بست . 

 شده!   یحاال بگو چ -

 طاقت  گفتم :   یسمتش و ب دمیچرخ

 کوروش!   دمینشن یخوب یبا  ماهان  حرف زدم.. حرفا -

 قرار گفت:   یب

 بهت  گفت؟!    یچ -



 یگفت که  کوروش از همه چ یبهم م یا یوق حِس 

 هم باعث شد دلخور لب بزنم :   نیباخبرهست، هم

 گفت که  قراره جدا بشن .  -

به موهاش  یو چنگ محکم دیکش یکه  با حرص پوف دمشید

 گفت:   یو عصب دیزد، دور خودش چرخ

شده.. بهش گفته بودم که  فعال  وونهیپسر پاک د  نیا -

 نگه .  یزیبهت  چ

 گرد شده به خودم اشاره کردم و  گفتم :   یچشم ها با

نگه؟ کوروش من  خواهر شم  یزیکه  به من  چ یتو گفت -

 شه،یم یبرادرم داره از هم متالش یحق داشتم که  بدونم زندگ

 میشم که  برادرم تصم یاونوقت آخر از همه خبر دار م

 گرفته از زنش جدا بشه؟!  

  و کالفه گفت:  خسته

 آروم باش ماه صنم!   -

 یافتاده؟م یدونم چه اتفاقات ینم یچطور آروم باشم وقت -

 یداشت؟ من  تا حاال  برادرم روتو یماهان  چه حال  یدون

 بودم!   دهیند طیشرا  نیا

 :  دیشده غر یعاص

  یبرا   نمیحال  بب  نیا یخواستم تو  رو تو یمنم  نم -

هان   گفتم  که  فعال بهت  نگفتم .. به  ما  یزیچ نیهم

 رو  بهت  بگم ماه صنم!    زیسکوت کنه تا من  خودم همه چ



 شکسته بهش پشت کردم و با غصه چشم هام روبستم!   دل

 !   ؟یمتیبه چه ق آخه

 !  ؟یا دهیچه فا به

 گفتم :    یلرزان یصدا با

رو بشنوم!    زیخب االن بگو .. االن آماده ام تا همه چ -

تو هم رفته اش نگاه کردم، با  یبرگشتم سمتش و به چهره 

 رهیخ نیاش بود به زم یفکر یریدرگ یکه  نشانه  یاخم

 سکوت کرده بود .  یشده  و به سخت

رو برام   زیتونستم از خوِد  ماهان  بخوام که  همه چ یم

کردن  ادیدونستم که  بدون کم و ز یکنه، م فیتعر

گفت اما، کوروش انگار داشت  یرو بهم م  قتیماجراحق

و ماجرا   نهیواژه ها  رو کنار هم بچ یکرد طور یم یسع

 یاحساس بیآس نیکنه که  من  کم تر فیتعر شیرو کمو ب

 روبخورم!  

ماهان    یحاال هم  برا نیبود چون من  هم جهینت یب تالشش

 و توران غرِق غصه شده بودم!  

 ادیکردم کوروش به حرف نم یکه  فکر م یلحظه  ا  درست

در اتاق باز شد، در کمال تعجب توران وارد اتاق شد و با 

 آرامش بهم نگاه کرد و لب زد:  

رو   زیتونه به ماه صنم همه چ یکه  م یکس نیبهتر  -

 بگه خوِد منم !  



 وش مبهوت گفت:   کور

 مادر! آخه ...  -

 گفت:   یوسط حرفش و جد دیپر

   ؟یبا هم تنها بذار ما  رو شهیپسرم م -

 خواستیبهم انداخت، انگار که  نم یا رهینگاِه خ کوروش

برده  یحرِف توران پ یاون هم به درست دیتنهام بذاره اما شا

 بود . 

از اتاق خارج  یعیسر یتکون داد و با قدم ها یاکراه سر با

 شد ... 

به توران نگاه کردم، اون هم انگار حاِل من وداشت اما  معذب

 زد و آروم گفت:   یندلبخ

 حالت خوبه؟   -

 مکث زمزمه کردم   یاز کم بعد

   ؟ی! شما خوبشیکم و ب -

تختم نشست، بهم اشاره کرد    یجواب جلو اومد و  رو بدون

رو کنار گذاشتم و آروم کنارش   دی... تردنمیکه  کنارش بش

 نشستم . 

 شد و گفت:   رهیخ ینامعلوم ینقطه  به

ماهان  بهم گفت که  باهات حرف   ش،یپ ی قهیچند دق -

خواد اصل موضوع رو  یزده و ماجرا  رو گفته.. اما دلم م

 منه ماه صنم .  ریتقص زیچون همه چ یاز زبون من  بِشنو



 و در سکوت نگاهش کردم!   ختیر یهر قلبم

نگاهش   یرفت و تونستم غم  رو تو  نینگاه ش از ب آرامش

بود که   یزن نیومهربون تر نیتر بیعج دیزن شا  نی، ا نمیبب

 بودم!   دهیعمرم د یتو

 و خوب بود!   یزن قو کیصبور و نماِد  توران

رو در موردش   کیتار دیشا یکه  قرار بود موضوع االن

 داد!   یبفهمم من و عذاب م

 گفت:   یلحن گرفته ا با

گرفتم  میرو من  شروع کردم... خودمم تصم  یباز  نیا -

 که  تمومش کنم!  

ماتم  یرو گرفت و فشرد، ناراحت اما محکم به چهره   دستم

 زده ام زل زد و ادامه داد:  

 یفرد نیگناه تر ی.. تو بیشد تیمن و ببخش اگر اذ -

 یباز  نیا یمهره  نیشناسم و پاک تر یکه  من  م یهست

 من و یِ داد، از جمله زندگ رییرو تغ  زیکه  همه چ یبود

هوا معلق بود، تو و دل پاِکت برکت روبه    یکه   رو پسرم

 یروبدون زیماه صنم! وقتشه همه چ یمن  برگردوند یزندگ

 ... 

گره خورده مون زل زد،  یو به دست ها دیکش یقیعم نفس

 پشت دستم  رو نوازش  کرد و زمزمه وار گفت:  



  یکه   ماهان   برا یگرده به  لحظه  ا یبرم زیهمه چ -

راننده ام شده بود هم  ییجورا هیاون هم کرد،  یمن کار م

 اِدشوهرِ یبهش اعتماد داشتم اخالقش من و  یلیدسِت راستم، خ

انداخت... رفتار و استعدادش باعث شد که   یم امرزمیخدا ب

سفر  ریگپاش به شرکت هم باز بشه، اون موقع کوروش در

بود و  دیجد یِ پروژه کار کی   یو نظارت  رو یکار یها

 شیسال پ کی بایهنوز کامل با  ماهان  آشنانشده بود... تقر

شد که  اگر با اونا  دایکله گنده برامون پ یمشتر کیبود که  

 کیشد و  یشرکت مون سرشناس تر م میبست یقراردادم

 یا گهید فِ همه مون بود اما از طر  یبزرگ  برا تیموفق

شده  موضوع حساس  نیا   یهامون به شدت  رو بیرق

 خواستن که  بهمون ضربه یم یبودند و به هر نحو

پروژه مون به  یبودم که  طرح ها  نیمن  نگران ا بزنند،

خورد  یم یبزرگ یها لو بره اونوقت شرکت ضربه  بیرق

 .. 

تازه کرد،با  یمکث کرد و نفس دیحرفش که  رس یجا نیا تا

دادم و منتظر  بودم که  به  یدقت به حرف هاش گوش م

 ماجرا برسه!   اصل

 کرد و آروم تر ادامه داد:   یاخم توران

 یکیمن  اون قدر تجربه داشتم که  بدونم باالخره  -

که  بخواد به شرکت پشت کنه و طراح هامون  شهیدامیپ

 یکه  بذارم کس  نیبفروشه، پس بدون ا بیروبِدزده و به رق



 یو چهارساعته تو ستیخودم  رو ب یبفهمه جاسوس ها

باشه که   زیشرکت پراکنده کردم تا حواس شون به همه چ

حواسم به ماهان  نبود، اصال   نیب  نیا ی.. ولافتهین یاتفاق

 کردم که   ماهان  بخواد به شرکت پشت کنه .  یفکرشم نم

 و  بهت  زده لب زدم:   دهیو ترس دیکش ریکمرم ت ی غهیت

 که   ماهان  ...   نیا یعنی... یعنی -

شد که قلبم  یفکرش هم باعث م یادامه بدم، حت نتونستم

 بشه!   یمتالش

 گفت:   یو جد دیآغوشش کش یمن و تو توران

 رو بگم!    زیزود قضاوت نکن ماه صنم بذار همه چ -

 یوسر دمیکش یقیکردم خودم  رو کنترل کنم، نفس عم یسع

 و گفت:   دیکش یتکون دادم، توران هم آه لرزان

که  به ماهان  یوام یقبل تر از اون ماجرا در ازا یلیخ  -

خودم نگه  شیداده بودم ازش  سفته گرفته بودم تا اون  رو پ

دارم، همه از اعتماد من  به  ماهان  خبرداشتن پس اگر در 

 یشد کس ینبود من  هم وارِد اتاقم م

از دوستان دورم  یکیروز که  با  هیزد،  ینم یحرف

گاو صندوقم همراهم  دیکه  کلقرارداشتم متوجه شدم 

اتاقم جا گذاشته بودم با  زیم   یاون  رو  رو دمیست،فهمین

دونه اما با  یخودم  رو به اتاق رسوندم خدا م یچه حال



گاو صندوق  یبازکردن در چشمم به  ماهان  افتاد که  جلو

 کرد .  یم یرو بررس  اتشیبود و محتو

 کرد و لب زد:  که  توران کمرم  رو نوازش   دیلرز تنم

 فیاش  رو بعدا تعر هیبق یخوا ی! مزمیآروم باش عز -

 کنم؟  

 عجله ازش  جدا شدم و  گفتم :   با

 یعنی...  کنمینه توران جون من  اگر االن نشنوم دق م -

 داداش من ،  ماهان  داشت ... 

 وسط حرفم و گفت:   دیپر

رو   زیبهت   گفتم  که  زود قضاوت نکن.. بذار همه چ  -

 بدم!   حیبهت  توض

 یانداختم،ول نییو سر پا دمیپر از اشکم  رو ازش  دزد نگاهِ 

 کرد .  فیتوران دوباره شروع به تعر

من  حالم از حاِل االن تو بد تر بود، اولش فکر کردم  -

اما.. خودش بهم گفت  رهیخواد سفته ها  رو بگ یماهان  م

ها  بیاز رق یکی بوده تا به گهید یدنبال اون طرح و سند ها

خبر بدم اما   سیخواستم به پل یشدم که  م یبده، اونقدر عصب

 ینکنه بالئ وکار   نیکردن اگر ا دشیماهان  گفت اونا تهد

اش داده بودن   یکه به گوش ییها امیاون پ ارن،یسر من  ب

بعد ازاون چند بار بهش زنگ زدن و  یرو بهم نشون داد حت

و  دمیشون  رو پشت خط شنکنارش بودم حر فا یمن  وقت



 یزیآم دیتهد یماهان   رو باورکردم، اون تماس ها  یحرفا

ها هم به  امیشد رو ظبط کردم و از پ یکه  به  ماهان  م

زود  یلیکردم خ تیگرفتم و ازشون شکا نتیعنوان مدرک پر

که    نیکرد اما مونده بود  ماهان .. با ا یریگیپ سیهم پل

کمکم کرده بود اما اعتمادم  رو نسبت بهش از دست داده 

کنه تا من  دوباره بهش  یبودم   ماهان  حاضر بود هر کار

 اعتماد کنم . 

 و حسرت اد امه داد:   یناراحت با

بود.. اون واقعا  یاتیشرکت ح  یوجود  ماهان   برا -

اون  یدونستم چطور یکارش موفق بود اما من  نم یتو

به  یحت گهیبه شرکت و خودم کنم که  د بندیپا یرروجو

دونستم اون سفته ها هم  یاجبار هم نخواد پشت کنه بهمون، م

 یشرط هیداره پس براش   یتا ابد  ماهان   رو نگه نم

 گذاشتم . 

 به چشم هام زل زد و لب زد:   یشرمندگ با

من  شرط گذاشتم که ..  ماهان  با من   ازدواج کنه  -

 ریز دیبا یبهش اعتماد کنم، وگرنه تا مدت نامعلومتابتونم 

بمونه و تالش کنه اعتماد از دست رفته ام   یدست من  باق

سفته ها  رو  ییخطا نیاما با کوچک تر ارهیرو به دست ب

گفتم    رو  نایکردم،ا یکه  اخراجش م  نیا ایذاشتم اجرا  یم

هم   نیکردم ا ینداشته باشه.. من  فکرم یجز قبول یتا راه

ماهان  که  از   یبرا  ییفرصت طال کیو هم  هیتنب کی



 یمن ثروتمند بشه، م قیاستعدادش استفاده کنه و از طر

داره وبلند پرواِز ا ما من  خبر  ییباال یدونستم که  هدف ها

  نیمن  با ا رم،یگ یاون روازش  م ینداشتم که  دارم جوون

ماهان     یتونه  برا یدونستم کوروش چقدرم یکه  م

 دمیوانجام دادم... بعد ها فهم سکیر  نیخطرناک باشه اما ا

 دیدچار ترد یازدواج مخالف  نیتو باا یعنیخواهر  ماهان ، 

شده بود، ما با هم به  یشدم اما در کمال تعجب ماهان  راض

که  به    نیا  یمن   برا م،یازدواج کرد یصورِت صور

از سهام  یکنه بخش بهش  رو تیماهان  نشون بدم قراره موفق

 دمیرس یشرکت م یخودم روبه نامش زدم و کمتر به کارا

 ... 

رو با رستوران مون سرگرم کردم و اجازه دادم که    خودم

خوِب  ماهان   رو کشف کنه، اماخبر ند  تیریکوروش هم مد

 دهیتو و ماهان  کش  یبرا  ییاشتم که  کوروش چه نقشه ها

 به تو و  ماهان صدمه زد ...  یسحر هم به هر نحو یحت

من و  ماهان  رو  یو حرف ها ستادیبار فالگوش ا کیاون  

و بعدا ها به کوروش گفت،کوروش  دیماجرا شن  نیدرمورد ا

رو به   زیکردم همه چ یتحت فشار قرار گرفت فکر م یلیخ

کوروش کم کم آروم  یبیکشه اما به طرز عج یم شیآب و آت

 شد ... 

سِر تو اومد وکوروش  یپاش دیاتفاق بِد اسموقع اون  اون

که   میگرفت میماجرا  رو فراموش کرد.. کم کم تصم  نیا گهید



چون اون موقع من و   میاصال  بهت  نگ ای میتر  بهت  بگ رید

که   یاما وقت م،یکه  از هم جدا بش مینداشت میماهان  تصم

د که  سحر سرش آورده بو ییماهان  به خاطر بالها  دمیفهم

داده تازه انگار به  شیداره و آزما دزیکرد که  ا یو فکر م

 خودم اومدم ... 

نگه داره اما  یرو از من  مخف  یزیماهان  قرار نبود که  چ 

 یمن  خودم  رو مقصر م گهیکار و کرد، از طرف د  نیا

ام کردم وباعث شدم  یدونستم چون من  شما  رو وارد زندگ

 .  دیکه  عذاب بکش

 و صداش زدم:   دیچک اشکم

 توران!   -

به روم  شهیاون هم لبالب اشک بود اما مثل هم یها چشم

 لبخند زد!  

 گفت:   دهیبر دهیبر یلرزان یصدا با

تونم  یم یآخه تا ک دمیمن و ببخش! من  از خودم پرس -

اش  رو ازش  یماهان   رو کناِر خودم نگه دارم و جوون

 اش  رو به هر یچند ماه وفادار  نیا یاون تو رم؟یبگ

 یخوام به جبران همه  یبه من  ثابت کرد.. حاال م ینحو

که  من  دوارمیبند خالصش کنم.. ام  نیهاش از ا یخوب

ماه صنم! از اول هم فکر و انتخاب من  اشتباه بود..  یوببخش



رودرست  زینشده همه چ  نیتر از ا ریخوام تا د یحاال م

 کنم! 

انداختم و  نییو سرم  رو پا دمیکه  سکوت کرد...لب گز یوقت

و با  دیکش یدادم! توران آه دنیبار یبه اشک هام اجازه 

 اتاق  رو ترک کرد .  یناراحت

 شد!.. مغزم از کار افتاده بود!   ینم باورم

 !  ؟یصور ازدواج

 !  ؟یو دزد سفته

 ماهان ؟ برادِر من ؟!   

دست هام گرفتم،  یرو توهق هق کردم و سرم   ناخواسته

 آخه؟!   یکار کرد ی... چ؟یکار کرد یماهان  چ

همه بال   نیا ام،یموضوع کنار ب  نیبود که  راحت با ا سخت

 سِر  ماهان  اومده بود و من  روحم خبر نداشت!  

 شناسم!   یبرادر خودم  رو نم گهیکردم که  د یم احساس

که  نیاما از ا م،ریکه  تا آروم بگ دیدونم چقدر طول کش ینم

 بود ازشون ممنون بودم ...  ومدهیسراغم ن یکس

راحت فکر کنم ومثال به  ییبهم فرصت دادن تا در تنها اونا

 برسم!   یا جهینت کی

 از شدت درد  رو به انفجار بود ..  سرم

 ریشدم،ز رهیتخت پرت کردم و به سقف خ   یرو  رو  خودم

 لب  گفتم :  



  ؟یچرا بهم نگفت ؟یدیکش یچ ؟یکار کرد یماهان  چ  -

،  نمیرو بب  یچند تِق به در خورد، هنوز آماده نبودم که  کس

 حال  گفتم :   یب

 بله؟   -

 :  دمیزهرا  رو شن یصدا

 منم  ماه صنم خانوم... حال تون خوبه؟   -

 شد من  تا چند هفته خوب بمونم؟!   یاصال مگه م خوب؟

 گفتم :    یلبخند تلخ با

 هرا!  خوبم ز -

و پشت به د ر  دمینداد، منم  منتظر  نموندم و چرخ یجواب

 .  دمیدراز کش

  

بودم همه  دهیکه  از زبان توران شن ییها زیاز چ بعد

شد،  ماهان  به طوِر آشکار از من و توران  زعوضیچ

 یشرکت با کار خودش  رو سرگرم م یبود و مدام تو یفرار

 . شد  ینم داشیوقت هم پ ریکرد و تا د

ماهان    یبودم اما کوروش بهم گفته بود که خودش هوا نگران

تا خودش روجمع و جور  میفرصت بد یرو داره و بهش کم

 کنه!  

 کوروش بودم!   ممنون



کنه  یکه  من و آزرده م یزیداره هر چ یکه  سع دمیفهم یم

 یکردم متعجب م یبه عقب فکر م یببره، وقت  نیرو از ب

 یبدون اون حجِم مشکالتم روتحمل م یشدم که  قبال چطور

 کردم! 

صد بارخدا   یام روز یقلب و زندگ یخاطر حضورش تو به

 الیگرفته بودم که  فکر وخ میکردم!... تصم یرو شکر م

 .  امیماهان   رو تموم کنم و باهاش کنارب  یدرمورِد زندگ

گرفته بودم و اما هنوزانجامش  شیوقت پ یلیکه  خ یمیتصم

هم استقبال کرد  یلیگذاشتم.. خ انیبا کوروش در مندادم  رو 

رو دوباره   هایخوام کار نقاش یبهش  گفتم  که  م یوقت

 شروع کنم . 

 دنی.. با دادیروز  رو منتظر ش بودم تا به  خونه  ب تمام

شد از پنجره فاصله گرفتم،شالم  رو  اطیکه  وارد ح نشیماش

 تیزده  رو به داخل هدا  رونیو چند تا تاِر ب دمیجلو کش

 کردم . 

رفتم و منتظر  موندم که     رونیاز اتاق ب یعیسر یقدم ها با

 یچهره ام چ یوارِد  خونه  شد تو یدونم وقت ی.. نمنمشیبب

 !  دیکه  خند دید

 و  گفتم :   دمیخجالت  کش یکم

 !  ه؟یخب چ -

   ؟یباور کنم که  به استقبالم اومد یعنی -



شالم شدم،  یکردن با گوشه  یختم و مشغول بازاندا نییپا سر

 گفت:   یآروم یشد و با صدا کیبهم نزد

 ام در رفت!   یالبته چه  بهتر! خستگ -

ازش  فاصله  نهیگونه هام  رو نب یِ که  قرمز  نیا  یبرا 

 لحنم مشخص بود گفتم :   یکه  تو یا یگرفتم، با هول زدگ

 !  ینشون بدقرار بود که ... تابلو ها  رو بهم  -

 مکث گفت:   یاز کم بعد

 کجان!   یدون یم یدیآره.. قبال که  اونا  رو د -

 خب در اتاق قفل بود!   -

 اومد ...  ادشیکه   انگار

 نشونت بدم .  میبا هم بر ایحق با تواِ.. ب -

 تکون دادم و دنبالش راه افتادم .  یسر

  نیباهاش حرف بزنم به خاطرهم شتریخواست که  ب یم دلم

 گفتم : 

 شرکِت؟  آروم گفت:   یماهان  هنوز تو  -

از من  به  شتریاون ب یآره... راستش  رو بخوا -

 فکرشرکِت.  

 حالش خوب بود؟   -

 نگاهم کرد و گفت:   یمهربون با



گرفته است  کمی ریاون خوبه.. فقط به خاطر اتفاقات اخ -

 میو فکرامون رو بکن مین تنها باشداده که  همه مو حیو ترج

 .  امیمسئله کنار ب  نیتا راحت تر با ا

 گفتم :    یو با درموندگ دمیکش یآه

 یفهمم که  ک یبدم.. نم یحق  رو به ک دیدونم با ینم -

 مقصره!  

 شد و گفت:   یجد

 میگرد یدنباِل مقصرم شهیجاست.. هم نیاشتباِه همه هم -

گرده  یبرم فتهیمون ب یزندگ یکه  تو یهر اتفاق قتیدر حق

 درست و غلط خودمون.. ماتِ یبه تصم

 دنباِل مقصر گشت، دیبه ضرِر مون تموم شد نبا اگر

پس به نظِر من    فتهیکه  اون اتفاق ب میخودمون باعث شد چون

 دارن و ریاندازه تقص کیماهان  و مادرم به 

تامشکل  میکنارشون باش دیحق  رو به هردوشون داد.. با دیبا

 شون  رو حل کنند!  

حرف  دنِ یتا با شن میبحث  رو ادامه بد  نیشدم که  ا مشتاق

 !  رهیآروم بگ شتریهاش دلم ب

 !  ؟یندار یتو با طالق شون مشکل یعنی -

شد،  رهیمکث کرد و بعد بهم خ یکم م،یستادیدر اتاق ا یجلو

بگه اما بانفس  یزیلحظه  احساس کردم خواست چ  کی

 تکون داد و دوباره سکوت کرد .  یسر یقیعم



 صداش زدم:   کنجکاو

 کوروش؟   -

 گفت:   یرفته ا لیتحل یصدا با

 ندارم! ...  ینظر -

در رو از  دیو کل دینگاهش کردم، به سمت در چرخ دیترد با

قفل انداخت،با باز کردن  یو تو دیکش  رونیشلوارش ب بیج

 من  وارد بشم . تا  ستادیدر کنار ا

 زدم و وارد اتاق شدم .  یکیکوچ لبخند

اتاق شدم کوروش   نیبار وارِد ا نیاول  یبرا  یاومد وقت ادمی

داشتم و االن چه  یچقدر باهام دشمن  بود.. اون موقع چه حال

 دارم!   یحال

اتاق لذت برده   نیا یتو دنیکش یاز کار کردن و نقاش چقدر

 بودم!  

  نیحس  رو به ا نیکوروش حتما مثل من  هم امرزیخداب پدرِ 

 اتاق دنج داشت!  

 . گفت:  ستادیپشت سرم ا کوروش

 !  ادته؟ی -

 کردم!   یاالن داشتم بهش فکر م نی!.. همدیلرز دلم

 آره!   -

بهت  نگاه   یکش یم ینقاش یخواد دوباره وقت یدلم م -

 کنم!  



زدم و زمزمه  یهام  رو با حس خوش بستم، لبخند چشم

 کردم:  

 !  یکرد یات بهم نگاه م یاون موقع مثل دشمن  خون -

 گفت:   یپر حس یصدا با

 مهم االِن که  هر چقدر نگاهت کنم بازم برام کمه!   -

حرف ضعف نرفت! به زور سِر   نیا  یشد  برا یم مگه

 و ازش  فاصله گرفتم.. قلبم آروم و قرارنداشت!   ستادمیپاا

سه   یکه   رو ییدم و دگرگون شده به تابلو هاباز کر چشم

قرار داشتن نگاه کردم، قبال انگارتعدادشون  نیو زم هیپا

 بود .  شتریب

 گفتم :    دیترد با

 جا بودن .  نیا یشتریب یکردم تابلوها یفکر م -

 گفت:   عیسر

هاشون روبه  یبود بعض ادیدرسته.. چون تعدا دشون ز -

 .  ستنیخونه  ن   نیا یبردم.. تو گهید یجا هی

 برگشتم و با تعجب  گفتم :   سمتش

 اونا نا کامل بودن!   یول -

 تکون و گفت:   یو سر ستادیا بیبه ج دست

جا که  کامل  نیا ارمیدونم .. اونا  رو هم بعدا م یم -

 !  یکن



تکون د ادمو به  یبپرسم فقط سر یزیکه  چ  نیبدون ا گهید

 لم براشون تنگشده بود!  سمت رنگ و قلمو ها رفتم، د

 به دلم چنگ زد!   ینیریکوروش ذوِق ش یکادو ادآوردنِ یبه  با

چهره ام  رو پوشاند و با شکوه  رو به کوروش   یبزرگ لبخندِ 

 گفتم :  

   ارم؟یرنگ خودم  رو ب لیبرم وسا -

جواب  یسوالم  رو ب هیچند ثان  یو  برا دیدرخش نگاهش

 گذاشت!  

گفتم .. همون جعبه   یم رنگ ها  رو مدونست کدو یم حتما

 داده بود .  هیبهم هد مارستانیکه  شب برگشتم از ب یا

 یبا ارزش مراقبت م ی نهیگنج کیاز اون ها مثله   من

 کردم!  

 اومد که  ازشون استفاده کنم!   یدلم نم یحت

 فکر کردن گفت:   یاز کم بعد

 یم یخودت  نقاش  یکه   برا یفعال نه.. بذ ار واسه وقت -

  یپدِر من  هستن، از اون رنگ ها برا یتابلو ها نای.. ایکن

 استفاده کن!   یکه  قراره خودت  خلق کن یآثار

 تکون دادم.. یکه  زد خوشحال شدم و سر یحرف از

کردم  رو انتخاب  یروش کار م شیکه  چند ماه پ ییتابلو

 کردم و دست به کار شدم . 

 تم کارم  رو شروع کنم گفت:خواس یزمان که  م هم



 گفتم :    جانیبا ه  ؟یاون  رو کامل کن یخوا یاالن م  -  

 تنگ شده بود!   ینقاش  یآره.. دلم  برا -

 من  خوشحال بود!  ینگفت... انگار که  به اندازه  یزیچ

 یحواسم از کوروش پرت شد و غرق لذِت نقاش گهید

تابلو نگاه  یکاره  مهین یبا عالقه و دقت به منظره  شدم

   یرو رو یو آب دیرنگ سف یکردم، پالت  رو برداشتم و کم

رنگش   یکردم تا آسماِن آب بیو با کاتِر باهم ترک ختمیپالت ر

 رو کامل کنم . 

 زمان که  قلمو  رو برداشتم کوروش صدام زد:   هم

 ماه صنم!   -

 لب زدم:   اریاخت یب

 جانم؟!   -

اما  دمیو خجالت  کش ختیکه   گفتم  ته دلم فرو ر یجانم از

که  کوروش چه عکس  دمیند اوردم،یخودم ن   یبه  رو

احساس کردم اون هم مثِل من  دلش  ینشون داد ول یالعمل

 !  دهیلرز

 گفت:   یمرتعش یصدا با

 یم یاتاق و نقاش  نیا یتو یبار که  اومد نیاول ادمهی -

االن هم  شهی.. میخوند یلب م ریرو ز  یشعر هی.. یدیکش

   ؟یشعر بخون هی

 و مبهوت برگشتم و نگاهش کردم .   دمیاز کار کش دست



 !  یتو.. انگار که  اون  لحظه  خواب بود یول -

 گفت:   یباال انداخت و با نگاِه ستاره بارون یا شونه

 .. لطفا ماه صنم!ادمهیبودم و  داریب ینیب یحاال که  م -

 کمرم  رو مداوا یسوختگ مارستانیب یکه  تو یوقت

 یمن  اون شعر  رو باصدا یداریو ب یهوشیب یکردن تو یم

انگار دردهام  رو با خودش شست وبرد، دوباره  دمیتو شن

 اون خاطره  رو برام زنده کن!  

 کمرش؟!   یبگم.. گفت سوختگ یدونستم چ ینم

 زد.. قبال یلحظه  فراموش کردم که  چه حرِف قشنگ  کی

بود؟  من   دهید بیگفته بودن که  کوروش هم مثِل من  آس مبه

بودم با لباِس  یبستر مارستانیب یکه  تو یقبال اون  رو وقت

 بودم .  دهیها د ماریمخصوِص ب

ازش  نخواسته بودم که  بهم بگه چه  میمستق چوقتیه چرا

 سرش اومده بود؟   یبالئ

 من  اون درد  رو احساس کرد؟   یهم به اندازه  اون

 تونستم لطفش  رو جبران کنم؟!   یم چطور

 ازنبودیکرده بود.. ن رییهمه تغ  نیمرد به خاطر من  ا  نیا

 بهم داره .  یبگه چه حس میکه  مستق

 یدرونش چ دمیفهم یاز تک تک حرف ها و کارهاش م  من

 یکردم اماسع ینم یگذره، مثل خودم که  بهش اعتراف یم

 پرستمش!   یکردم با نگاهم بهش بفهمونم چقدرم یم



.. قدردانش بودم و خدا  رو به هیلحظه  و ثان  نیهم مثل

 کردم!   یخاطرش شکر م

آغشته به رنگ رو  یحرف پشت بهش کردم و قلمو  یب

لب شروع به  ریز ینیو با نفس سنگ دمیبوم کش   یرو

 خوندن کردم:  

شب ِ دور از  لدام،یمن    دیو چه زود دزد امیراه  رو -

 یاهیو  هوس، چو گ دیشد و باد چرخ زییباز پا  دیخورش

همه درد  چو   نیو درخت از ا دییاو  رو  دییمرموز  رو

بردار  من   رو باز به  یقدم روزیتا د  دینگاهم خشک

  نیو  من  که  از ا ییپروا یو ب ییبایشروعش بگذار  تو ز

   ماریب یدلتنگ

 ..  اریدل  شهیشب ِ کور  تو هم  نیکن در ا من  حوصله با

  

   یهمه جا تکرار من  یمن داریشب ِ ب تو

تو   یمن اریمن ، گر چه که  دور  دل ِ من ، دل  یب گرچه

   یهمه جا تکرار من یمن داریشب ِ ب

 .  یمن اریمن ، گر چه که  دور  دل ِ من ، دل  یب گرچه

  

و دل که  به دست آورده بودم تونستم تاحِد  یآرامش ذهن با

 یزکاریاول  رو کامل کنم... فقط در حد ر یتابلو یادیز

 یداد،از عکس یهاش مونده بود و بعد خودش  رو نشون م



رو د اشت  اچهیدر یمنظره  رِ یبود و تصو  a4زیکه  سا

شد  یکنم،باورم نم ینقاش ریتونسته بودم اون  رو مثل تصو

 از اون .  یخودم باشه... البته درصد کار، کار  نیا

 یزنده بود جاها یممنون پدِر کوروش باشم که  وقت دیبا

روبه  جهیزدم و نت یکرده، لبخند یمشکل تِرش  رو نقاش

شده بود  رهیبه کارم خ ایکوروش هم نشون دادم... تمام مدت 

 خوندم گوش سپرده بود!   یکه  م یبه شعر ای

 چیشد که  احساس کنم ه یکنارم باعث م حضورش

که  انگار درد هام رو  یندارم، به طور میزندگ یتو یمشکل

 فراموش کرده بودم!  

  

 رونیاز اتاق ب یکه  کوروش به خاطر کار  نیاز ا بعد

 لدای یتلگرام  برا قیاز تابلو گرفتم و از طر یرفت، عکس

دو روزه نتونسته بودم باهاش حرف  یکی  نیا یفرستادم، تو

 !  نمشیبب  شهیداشتم که  مثِل هم ازیبزنم، ن

زمان برد تاجواب  یبود اما کم  نیکه  زدم آنال یحدس طبق

 قلبو گل فرستاد .  یموجیفقط چند تا ا یکلمه ا چیبده، بدون ه

 تعجب نوشتم:   با

 ها !   یریگ ینم لیتحو -

 جواب داد:   عیسر

 !  ست؟یقلبامو برات فرستادم بس ن یِ موجیا ی نامرد! همه -



 رو براش  نوشتم:    یبعد امیو پ دمیخند

 ای دمیرو من  کش  ینقاش  نیا یخب سوال نکرد -

 .  ینگفت یچینه،ه

 فرستاد:   امیپ کیمکث فقط  یاز کم بعد

 یدونم چ یحواسم نبود.. اصال تمرکز ندارم ماه صنم، نم -

 کار کنم !  

 نگران تند تند نوشتم:   د،یپر کش لبخندم

 شده؟!   یزیچ ؟یخوب -

 زنگ بزن!   -

ام  رو خاموش کردم و ازتلگرام  یگوش نترنتیا ،یمکث بدون

رو گرفتم وبهش زنگ زدم   لدای یشماره  عیخارج شدم، سر

 بعد جواب داد:   هیکه  چند ثان

 الو؟   -

 گرفته بود، آروم  گفتم :   یکم صداش

   ؟یخوبجان!  لدایسالم  -

   ؟ی.. تو خوبستمی! بد نیهِ  -

باحسرت   م،یندار یخوب یکه  هر دومون حال روح دمیفهم

 گفتم :  

 که  خوب باشم!    کنمیم یسع -

 شده؟   یمگه چ -

 و لب زدم:   دمیکش یاون چه که  اتفاق افتاده آه یادآوری با



 !  ؟ی.. تو چلدای یِ قصه اش طوالن -

 گفت:   یدلسوز با

 یِ ها؛ مربوط به عل ستیبگم.. خب مربوط به من  ن یچ -

که  براش  مشکل  نمیب یم یشم وقت یم تیاما خب، منم  اذ

 اومده .  شیپ

هنوز  گوئلِ یهمون م یکه  بفهمم عل دیطول کش هیثان چند

 اسم عادت نکرده بودم .   نیکامل به ا

 داره؟  ناراحت زمزمه کرد:   یچه مشکل یعل 

کار کنم ماه صنم، دلم  یدونم چ ی.. اما نمیِ طوالن نمیا -

تونم که بهش  ینم یجور چیه یخواد به دادش برسم ول یم

 کمک کنم!  

قلبم گذاشتم و از ته دل گفتم    یبراش  سوخت! دست  رو دلم

  : 

که  بهش از لحاظ  نینگو.. هم یطور نی! ازمیعز یاله -

 ...  هیکاف یکمک کن یروح

 ادامه داد م:   یشتریب دیکوروش افتادم و با ام ادِ ی

کن که  کنارش  یکه  افتاده باشه سع یهر اتفاق -

که  بهشون عالقه  ییزهای.. به چیرو خوب کن  ،حالشیباش

  یکن، بهش کمک کن برا کشیکنه نزد یداره و شاِدش م

! زمیهم که  شده اتفاقاِت بد  رو فراموش کنه عز قهیچند دق

 .  یکه  کمکش کن یتون یم یطور نیا



بود که  به  ییکه   گفتم  همون کا رها ییها  نیا ی همه

داد تا حالم  رو خوب  یمن  انجام م  ینظرم کوروش  برا

 کنه!  

 هم که  موفق بود...!  الحق

 و آروم تر گفت:   دیکش یآه دوباره

 داره؟!   یا دهینباشه چه فا یدائم یوقت -

رو شناختم اون   یدونم و عل یکه  من  م ییتا اونجا -

براش افتاده که   یهست.. مگه چه اتفاق یمرِد خوب و آروم

 !  ؟یقدر ناراحت نیتو ا

 بدم .  صیرو تونستم از لحنش تشخ  یو نگران یقرار یب

 گهیاز طرف د یبمونه، ول رانیخواد ا یدلش م یعل -

کرد وتموم  یباهاش کار م ایتالیا یکه  تو یاون پروفسور

برگرده  یکنن که  عل یو آشناهاش، اصرار م دوست

مسلمان شده، اون بهم  یکشورش.. اونا خبر ندارن که  عل

گفته که  پروفسور بهش خبر داده اونجاتحت فشاره و هر  

 قاتیلحظه  ممکنه دانش و تحق

 لیواسرائ کایکردن توسط آمر دایکه  بهش دست پ یا یپزشک

 شنهادیکه  به پروفسور پ  نیا یعنیبشه..  دهیدزد ای دهیخر

محرمانه که  دارن روش  یِ پزشک اتیپول دادن تا اون کشف

پروفسور دست  گهیم یکنن  رو ازش  بخرن،عل یکار م



که  با  یقاتیممکنه گول بخوره و تحق گهیتنهاست از طرف د

 زحمت روشون کار کرده  رو به باد بده ..  یکل

وادامه  دیکش یقیمنفس کم آورد که  نفِس صدا دار و ع انگار

 داد:  

هر  لحظه  ممکنه از طرف دولت  گهیاز طرِف د -

روتحت  یکه  عل گهید لیدال یکشورش برگردونده بشه و کل

 فشار قرار دادن . 

 گفتم :    دلواپس

 :  دینال نیغمگ  ا؟یتالیگرده ا یبرم ی... علیعنی -

خواد بره، ماه صنم  ینم یعنی.. ستیهنوز معلوم ن -

که   ییزهایاش اونجاست تموم چ یکل زندگ شه؟یباورت م

خواد بره،  یدلش نم یول استیتالیا یتو دهیبراش  زحمت کش

درصد جاش بودم ممکن بود به خاطر  کیباور کن اگه من  

موقت هم شده برم کشورم و مشکالتم   گهید لیدال یو کل ندهیا

 خواد بره .  یدرست کنم اما اون نم ور

 تونستم بگم:   فقط

 چرا؟   -

 دونم ...  ینم -

 اش بدم .  یدلدار یدونستم که  چطور یکردم.. نم سکوت

براش  مهمه وعاشقش  یچون که  عل دم،یفهم یخوب م اما

 کی یدردسر افتاده،من  حت یکه  تو نهیتونه بب یهست نم



  یبرا  یمشکل نیتونستم تصور کنم که همچ یدرصد هم نم

 .  ادیب شیکوروش پ

 شد و آروم لب زدم:   نیدلم سنگ ته

گذره  یم یهمه چ یکشه ول ی.. طول ملدای شهیدرست م -

 یبعض ن،یریبه خاطره.. حاال چه تلخ و چه ش شهیم لیو تبد

از  یجزئ گهید یها یشن و بعض یهاشون فراموش م

شن که  ما  یشن.. اون خاطره هاباعث م یم لیخودمون تبد

 گفت:   دیناام لدای.  میبدون شتریقدِر لحظاِت مون  رو ب

 سخته که  بتونم مثل تو فکر کنم!   -

 لب هام نشست و  گفتم :     یرو  یکم رنگ لبخند

 ؟یزد یبهم م ییچه حرف ها مارستانیب یتو ادتهی -

خوب و تکون  یحرف ها یهروقت که  من  ناراحتم تو کل

تو  رو  یمنم  اون موقع ها حرف ها ،یزن یدهنده بهم م

شن که افکار  یباعث م یتونستم درک کنم ول ینم یتاحدود

موقع هاست  نیهم  یبرا  قی... رفلدایازم دور بشن  یمنف

 ! گهید

 و گفت:   دیخند کوتاه

 یادیهم من ز دیانگار جاهامون عوض شده صنم.. شا -

ها رو تحمل  یتونم سخت یهام شده بودم که  نم یغرق خوش

 کنم!  

 گرانه  گفتم :   خیتوب



 یهمه  یزندگ یو مشقت تو ی! سخت؟یدیاالن چرا ناام -

 یهر کار یحاضر بود یآدم ها هست.. تو که  به عشق عل

 ینره م ادتیبمون،  یپس کنارش باش و به خاطرش قو یکن

مطمئن  ،یچه کنم چه نکنم توکل به خدا هم کن یبه جا یتون

که   دهیرس یبه چ یعل نی... ببرهیگ یباش دلت آروم م

 جابمونه .  نیمسلمان بشه و ا دهحاضر ش

 گفت:   نامطمئن

 بهش دارم؟   یبه نظرت بهش بفهمونم که  چه حس -

 .  یدون یهر جور خودت  صالح م -

  

 ماه صنم؟!   -

کنار  دم،یکوروش به سمت د ر چرخ یصدا دنیشن با

براش تکون  یکردم، دست یبود و کنجکاو نگاهم م ستادهیدرا

 دادم و  گفتم :  

 برم!   دیشرمنده  من  با لدای -

 گفت:   قدردان

 شد.. یدونم حرفام طوالن یدشمنت شرمنده ! باشه م -

 ماه صنم!   مینیرو بب  گهیهم د کاش

 از کوروش گرفتم و آروم تر  گفتم :   نگاه

 .  مینیهمو بب یک دمیحتما گلم!  بهت  خبر م -

 پس فعال!   یمرس -



 خداحافظ!   -

   دمیکش یقیو نفس عم رو قطع کردم  یگوش

 جلو اومد و گفت:   کوروش

 بود؟   یک -

 نگاه کردم و  گفتم :   بهش

 .  میبا هم حرف زد کمیبود...  لدای -

 تکون داد و گفت:   یسر

اومدم  شینیبب یبخوا دیماهان  اومده.. فکر کردم شا  -

 خبرت کنم!  

 زدم و  گفتم :   یلبخند یقدردان با

 ممنونم کوروش!    -

نگفت، به سمت در رفتم که اون هم  یزیزد و چ یآروم لبخندِ 

 صداش زدم:   دیخواست بره اما با ترد

 و گفت:   دیچرخ عیکوروش؟  سر -

 جان؟   -

که  جواِب "بله" با"جان"   نیبه ا دیکردم، انگار با مکث

 کردم!   یعوض شده عادت م

 !  ینیریش رییتغ چه

با تعجب   ؟یخبر دار یرمورِد مشکالِت علاِم... تو د -

 لب زمزمه کرد:   ریز

   ؟یعل -



 گم،یروم گوئلیکه  م دیفکر کردن فهم یبعد از کم انگار

 باال انداخت و گفت:   ییابرو

 ییجورا هیخبر دارم، متاسفانه  شیآهان.. آره کم و ب -

درست شده چو ن دولت ها دارندخالت  یاسیبراش  دردسِر س

 مهم باشه .  ادیاما فکر نکنم زکنن،  یم

 گفتم :    یدواریام با

 واقعا؟   -

 تکون داد و گفت:   یسر یجد

اگر درمورد دا رو  یعل اتیو کشف قاتیآره... تحق -

تونه اونا روگسترش  یم هیباشه که  عال یپزشک یودرمان ها

 گهید یها زیها  رو نجات، اما اگر شامل چ یلیبده و جون خ

 شدن .  رشیگیقدرپ  نیکه  ا یِ مهم زِ یباشه پس حتما چ یا

و سردرگم نگاهش کردم، متوجه شد که  با  نگران

 گفت:   یکننده ا دواریلبخندام

 نینگران نباش.. فقط حدس زدم، مطمئن باش که ا -

 .  میبر ایحاال ب ستین یطور

 تکون دادم و دنبالش راه افتادم .  یحرف سر یب

 یعنیباشه؟   گهید یزهایدرمورِد چ اتشقیکه  تحق یچ یعنی

و  کایآمر یممکنه اونقدر مهم و خاص باشه که  دولت ها

 دنبالش افتادن؟!   لیاسرائ



ماهان  که آروم    دنیو با د میدیشور افتاد!.. به هال رس دلم

 از اون فکر خارج شدم .  یمبل نشسته بود تا حد   یرو

 داداش؟!  - 

زد که  یسر بلند کرد و بهم نگاه کرد، لبخند بزرگ عیسر

 باعث شد دلم هواش  رو کنه!  

سمتش رفتم و کنارش نشستم، دست دورشونه ام حلقه  عیسر

 !  دیسرم  رو بوس   یکرد و  رو

 جاِن داداش؟!   -

 یداشتم تو یو عل لدایکه  بابت  یا یداشتم بعد از نگران ازین

بود ازش  دور مونده بودم  یآغوِش  ماهان  که  چند روز

 !  رمیآرامش بگ

 گفت:   یحالت خوبه؟  با مهربون -

کردم ازم  یحالم خوب شد.. فکر م شمیپ یتو که  اومد -

 .  یهست یناراحت و عصب

چند ساعت بود.. من   یام فقط  برا یو ناراحت یعصب -

ناراحت  دیهست زیتونم از تو و توران که  برام عز یچطور م

 !   یمن زِ یم؟ مخصوصاً از تو که  همه چبمون یباق

 من و به خودش فشرد!   شتریماهان  ب 

کوروش ممنون بودم که  درکمون کرده بود و ما روتنها  از

 !  میکن یگذاشته بود تا رفع دلتنگ



 دنیبهم کرد، با د یدستم گذاشت و نگاه   یرو  دست

 به رنگ آغشته بودند با تعجب گفت:   یانگشت هام که  کم

   ه؟یکه  انگشت هات رنگ یکار کرد یچ -

 .  دمیکش یم یداشتم نقاش -

 پدِر کوروش؟   یهمون تابلو ها -

کردم، دوباره به انگشت هام نگاه کرد وهمراه با  دییخنده تا با

که   ازداشتین یکیهم مثل من  به  لدای دیشا د،یمن  خند

 وبخنده .  رهیبگ دهیرو نا د  دلش یکنارش غم ها

 قیرف لداینفر من  باشم،  کیخواست که  اون  یم دلم

 من  بود!   نیریتلخ و ش یروزها

 بود که  من  کنارش باشم!   وقتش

  

 لدایبه  م،یخونه  با زهرا تنها بود  یتو یروز بعد وقت دو

ماهان  و کوروش شرکت   م،ینیهم  رو بب ادیزنگ زدم که  ب

موقع به رستوران رفته   نیا شهیبودن و توران هم مثل هم

 بود . 

کرد..  یخودش  رو غرق کارم یا گهیاز هر زمان د شتریب

وقتم  رو تنها بودم خودم رو با تابلو  شتریمن  هم حاال که  ب

ها سرگرم کرده بودم تا زودتر تموم شون کنم و بتونم که  

 .   نمیش  رو  ببعکس العمل کورو

  



 نهیزهرا نگاه از ا یفکر ها بودم که  با صدا نیهم یتو

 گرفتم . 

 ماه صنم خانوم؟   -

 بلند شدم و  گفتم :   یصندل   یرو  از

 جانم؟   -

 خانوم اومدن!   لدایمهمون تون  -

به خودم  یزدم و از زهرا تشکر کردم، دوباره نگاه یلبخند

خواد با  یخونه  نبود دلم م  یکس انداختم، حاال که  نهیا یتو

 .  میراحت باش لدای

بلندم  یبه موها یسرم برداشتم و دست   یرو از  رو  شالم

ا ز اتاق  یآروم یلبخندم وسعت گرفت و با قدم ها دم،یکش

 رفتم .   رونیب

 ییرو از حال وهوا  لدایرفتار کنم تا  یکردم پر انرژ یسع

 یم نییپس هم زمان که  از پله هاپا ارمیب  رونیکه  داشت ب

 گفتم :    یشاد و بلند یاومدم با صدا

 خانوم آخه...   لدای ومدمیشرمنده  به استقباِلت ن گهید -

 پله  نیآخر   یمتفاوت  رو پِ یاون ت یتو لدای دنید با

به باالحرکت  نییزد، هم زمان با نگاهم سرم هم از پا خشکم

 ظر گذروندم . کرد و سر تا پاهاش  رو از ن



زده و مات به  رتیگفتم ، ح  یداشتم م یرفت که  چ ادمی

 نیحواس آخر یآروم و خوشحالش نگاه کردم، ب یچشم ها

 اومدم و لب زدم:   نییپله  رو هم پا

 !  لدا؟ی -

 آزادم کرد و گفت:   یبه موها یو اشاره ا دیخند

 ندیکه  جاهامون با هم عوض شده!  با شن نمیب یبه به! م -

و جلو رفتم و  میدیبا هم خند ییصداش به خودم اومدم، دوتا

تا  دیطول کش هیآغوشش چندثان یمحکم بغلش کردم . تو

 !  هیبه چ یبفهمم چ

 یرو لمس نم  لدایو االن  دمید یخودم نم یبا چشم ها اگر

 شد!   یکردم باورم نم

  

 گفتم :    جانیکردن  رو کنار گذاشتم، با ه فکر

 دختر!   ی! چقدر عوض شدلدای ییوا -

 بهش نگاه کردم .  اقیو دوباره با اشت میهم فاصله گرفت از

   اد؟یبهم م -

قاب  یتو باشیز یبگم، حاال چهره  یبودم که  چ مونده

 !  دیرس یچادر معصوم و درخشان به نظر م

 ته دل صادقانه  گفتم :   از

 ! ادیز یلی.. خادیبهت  م  -

 ذوق گفت:   با



 یچشما نیشدم، بب گریدونم چقدر ج یخودمم م ممنون.. -

 !  ادیچادر م یسبزم چقدر به رنِگ مشک

 به بازوش زدم و گفتم :   یآروم یگرد کردم و ضربه  چشم

 دیدستم  رو کش  ؟یمتحول شد هویشد  یاز دست تو.. چ -

 و با اعتراض گفت:  

 یجا نگه دار نی.. قراره من و تا فردا امینیبش میبر ایب -

   ؟یوسوال جوابم کن

   یرو  ییرایپذ  یشدم، تو دهیو دنبالش کش دمیخند  شرمنده

 که   گفتم :   مینشست یمبل دو نفره ا

 .  ستین یراحت باش کس -

 گفت:   طنتیش با

  ؟یکه  تو االن کشف حجاب کرد نهیواسه هم -

 شتریبه بازوش زدم که ب یاما با حرص مشت دمیکش  خجالت

 :  دمیغر یخفه ا یبا صدا د،یخند

 شنوه.. زشته دختر!   یزهرا م واشی -

باال انداخت و چادر  رو از سرش درآورد  یشونه ا الیخ یب

 . 

اش   یبود و مثل من روسر دهیپوش یچادر لباس ساده ا ریز

 رو از سرش باز کرد، تمام مدت نگاهش کردم . 



 اقیباهام کرد، دوباره با اشت یا یرفت که  چه شوخ ادمی

 یچشم هام کنارنم یاهش کردم... اون صحنه از جلونگ

 رفت!  

 که  چادر سرش یرو در حال  لدای یبه حال چهره  تا

که به   نیبدون ا لدایباشه تصور نکرده بودم،   من  و  کرده

   یرو  م،یکنار هم بود شهیهم میتذکر بد گهینوع پوشش هم د

به  مون روز یودوست میکرده بود یتفاوت هامون چشم پوش

 شد!   یتر م قیروز عم

کنه نه  تیحجابش  رو رعا یخواسته بودم کم لدایمن  از  نه

 اون از من  خواسته بود چادر  رو کنار بذارم،

من و شوکه و  یاون امروز با چادر سر کردنش حساب حاال

 کرده بود!   ریغافلگ

ترشده  زیشدنش برام عز یکه  بگم با چادر  نیبه خاطر ا نه

  یا گهید رِ یکار نشون دادمس  نی... بلکه  با اگهید یها زیو چ

 اش انتخاب کرده!   یزندگ یرو تو

 یکنند که اتفاق یم رییتغ یو ظاهر یدرون یها در حال آدم

واداشته، حاال  رییدرون شون شکوفا  شده و اون ها  رو به تغ

 بد!   ایخوب باشه  رییممکنه اون تغ

 رقراریاون فرد  رو تحت تاث یاست که  زندگ رییاون تغ مهم

 ده!   یم



گرفت هم  گوئلیکه  م یمیتونه شامِل تصم یم  نیا

حاال انگار نوبت  ،یشد عل یلیحاال بنا به هر دل گوئلیباشه،م

دو نفردچار   نیکه  باعث شده ا یزیاون چ دی... شالداستی

 تحول بشن، عشق باشه!  

 صورتم تکان داد و با تعجب گفت:   یجلو یدست لدای

 دستش  رو کنار زدم و  گفتم :    ؟یالو؟ چرا هنگ کرد -

 !  لدایفرهنِگ لغاتِت کار کنم    یرو  دیبا کمی -

تا باحرف  شمیپ ادیاز اون خواسته بودم که  ب د،یخند دوباره

حالش  رو   بهتر کنم اما اون انگار  یکم حتیزدن و نص

 ه!  حالش از منم  بهتر

  

که    نیبرداشت، بعد از ا دنیاومدِن زهرا دست از خند با

 از زهرا خانم کردم .  یتشکر میشد  ییرایپذ

 گفتم :    لدایرفتنش  رو به  با

 چه خبر؟   -

 خوب!    یخبرا -

ومعذب  دیو کنجکاو بهش نگاه کردم تا ادامه بده، فهم  منتظر

 و گفت:   دیبه صورتش کش یدست

رو انجام   یکه  گفت ییخب راستش.. همون کارا -

 رو شاد کنم اما اون انگار من و شاد  یکردم عل یدادم،سع



که   یزنه جور یبهم م یقشنگ یحرف ها یلیاون خ کرد،

بگم، انگار اون داره من و  یمونم در مقابلش چ یمن  م

 خوام کمکش کنم!   یکه  من  م یکنه در حال یکمک م

 م :  گفت  اقیاشت با

 خب؟!   -

 و گونه هاش سرخ شد!   دیرو دزد  نگاه

 زد   لب

راستش.. به خاطر اون چادر  رو سر کردم، البته نه به  -

احساس کردم  دیمن و د یاجبار، از ته دل خواستم.. وقت

 قدم درست برداشتم .  هیباالخره  دمیفهم د،ینگاهش درخش

 خوشحالم که  هر دوتون حالتون خوبه؟   -

 گفت:   یو به شو خ دیر خارج شد و دوباره خندفک از

امروز فرداست که   نی.. هممیرس یم جهیبه نت میآره دار -

 !  شیبرم خواستگار

 .  دمیو با صدا خند رمیخودم  رو بگ یجلو نتونستم

 گفت:   لدایام  رو برداشتم که   ییچا فنجون

 از تو چه خبر؟   -

ونفس  دیموضوع  ماهان  و توران لبخندم پر کش یادآوری با

 و لب زدم:   دمیکش یقیعم

 !  هیبهت  گفته بودم که  طوالن  -

 جام تا بشنوم!   نیخب بگو.. من  ا -



 و ناراحت  گفتم :   یجد

 اگر بد باشه .  یحت -

 تکون داد ...  یسر دیترد یب

ذهنم سوار کنم  یسکوت کردم تا کلمات  رو تو یکم

 دلم پر بود .  ،یچیکه  به ه یچیاماه

 گرفتم برم سر اصل مطلب و  گفتم :   میتصم

 ماهان  و توران... قراره از هم جدا بشن!    -

 هاش گرد شد و شوکه  نگاهم کرد   چشم

 جا به جا شد و شوکه  لب زد:   یکم

 !  رن؟ی. . طالق بگ یعنیجدا بشن؟  -

 متاثر گفت:   سر تکون دادم،  یازش  گرفتم و با آه نگاه

 ناراحت شدم!.. آخه چرا جدا بشن؟   -

غرو ر و  یبگم ... پا لدایتونستم تمام موضوع  رو به  ینم

 برادرم وسط بود، معذب زمزمه کردم:     یآبرو

راه شدن و به خاطر   نیکه  از اول اشتباه وارِد ا دنیفهم -

 .  رنیگرفتن که  طالق بگ میتصم گهیمشکالِت د یسر هی

 شن؟   یجدا م یقطع یک -

 گفتم :    نیو غمگ دمیفنجون نوش اتیاز محتو یا جرعه

 احتماال بعد از ماه رمضان .  -

 اوه! ناراحت شدم!   -

 حسرت  گفتم :   با



 برادرم خراب شد!   ی!.. زندگلدای شتریمن  ب -

 گفت:   یو جد عیسر

ازهم  خوانیو به موقع م دنیکه  زود فهم  نیاتفافا نه! ا -

ماهان   یبود... در اصل زندگ میتصم نیدا بشن  بهترج

  نیکرد، اون ها درسته ازدواج کردن اماقبل از ا داینجات پ

 دنیتلف بشه کش گهیکنار هم د هودهیعمرشون ب هیکه  بق

 یکس بافکر کنم  نیبه ا قهیدق کیتونم  ینم یکنار، من  حت

 ازدواج کنم که  دوستش ندارم . 

هم  کسالیبه  یو  ماهان  و توران حت یبود، زندگ لدایبا  حق

 !  شهیکه  داره تموم م دهینکش

 ماهانم!    ی ندهینگراِن ا -

 دستم گذاشت و با آرامش گفت:     یرو  دست

ماهان   ی.. زندگدهینباش که  هنوز نرس یزینگراِن چ -

و  رو بشه ماه صنم، مطمئن باش  بهترهم  ریز ستیقرار ن

 !  شهیم

ام خوردم که   ییلبخند زدم و از چا یراحت تر الیخ با

 باتعجب گفت:  

   ؟یستیتو مگه روزه ن -

 به چشم هام دادم و معذب لب زدم:   یچرخ

 ام!   یمرخص -



دوباره دستم  د،یخند زیر  زیو ر دیمنظور م  رو فهم 

 رونوازش  کرد که  چشمش به دستبندم افتاد و گفت:  

 چقدر خوشگله!   -

 پالِک پر از مفهوِم دستبند نگاه کردم و با لذت  گفتم :   به

 است!   هیهد -

 باال انداخت و با ذوق گفت:   ییابرو

داده؟  با خجالت    هیبذار حدس بزنم... کوروش  بهت  هد -

 گفتم :  

 انگار .  یبود دهیآره..  بهت  گفته بو دم نه؟ قبال د -

فکر کردن با شک  یباال انداخت و بعد از کم یا شونه

 زمزمه کرد:  

ماهان  و توران ازهم   یوقت یفکر کرد  نیماه صنم به ا -

   ه؟یشما چ فیجدا بشن تکل

 یشدستیپ   یرو  رو  یتعجب نگاهش کردم، فنجون چا با

 .  دمیچرخ لدایگذاشتم کامل سمِت 

 گفتم :    دیترد با

   لدا؟ی هیمنظور ت چ  -

   مکث دوباره گفت: یاز کم بعد

  یاز دغدغه هات  برا یکیتو قبال  نهیمنظور م ا  -

بود که  به خاطره رابطه   نیا یه  به کوروش داشت کیحس



 یبه کوروش اعتراف یدید یماهان  و توران صالح نم ی

  ؟ی.. حاال چیا گهید زِ یهر چ ای یبکن

ً یر و دنبال کرد، حق جمیگ نگاه شده بودم،دستم  رو  ریغافلگ قتا

 تر گفت:   یفشرد و جد

 یماه صنم؟ توران و  ماهان  دارن طالق م یحاال چ -

به  یراحت تر الیبا خ یتون یکه  م  نیعالوه بر ا رن،یگ

 و بهش پر و یفکر  کن یکه  به کوروش دار یحس

 که  شما  رو به هم وصل کنه!   ستیهم ن یطناب گهید یبد بال

 یفکر ها لدای یحرف ها  نیبه دلم چنگ زد، با ا ترس

 بگم .  یدونستم که  چ یبه سرم هجوم آوردند و نم یادیز

 ادامه داد:   لدای

 بشه؟  مات لب زدم:   یبعدش قراره چ -

 دونم!   ینم -

 و گفت:   دیکش یپوف کالفه

ماهان و   یکه  وقت نهیماه صنم خوب فکر کن... بعدش ا -

 یخونه  م  نیتو و  ماهان  از ا عتایتوران از هم جدا شدن طب

 نه؟!   نیر

 !  میرفت یخونه  م   نیاز ا دیبود... ما با لدایبا  حق

به اطراف  خونه  نگاه کردم..  یشکوه و  بهت  زدگ با

 یعنیمدت به سرم خطور نکرد؟    نیا یفکر تو  نیچراا

 !  نم؟یکوروش  رو نب گهیقرار بود که  د



 اون نفس بکشم؟!   یهوا یتونستم تو ینم گهید

 گفتم :    یِس خفته او تر ینگرا ن با

بودم؟   دهی! چطور قبال عمق فاجعه  رو نفهملدای یوا -

 کرد و با سرزنش گفت:   یاخم

.. توفرصت فتادهیاتفاق هنوز ن  نیکدوم فاجعه؟... حاال ا -

 یکار هی ای یاعتراف کن یتون یم ،یکن یکار هیکه   یدار

 که  کوروش اعتراف کنه .  یکن

 !  لدای ستین یراحت نیبه هم -

 کرد آرومم کنه!   یسع

روبسپار  یماه صنم.. بد به دلت راه نده، همه چ الیخ یب -

 به زمان!  

بگم، مطمئن بودم که  با جداشدِن  یزیهم نتونستم چ باز

 !  فتهیمن ب  یاتفاقات  برا یلیتوران و  ماهان  قرار بود خ

کنه من و از تمام  یم ی... کوروش سعلدای هیچ یدون یم -

موضوع توران  یاقات نگران کننده و بد دور نگه داره، حتاتف

شدتالش کرد  یکه  م ییتا جا یدونست ول یو  ماهان   رو م

رو   زیداره همه چ یتر خبر دار بشم، اون سع ریتا من  د

 یتفاقکنه انگار ا یوانمودم یخودش حل کنه، کوروش طور

جمع و جور کردِن  ریخودش چقدردرگ نمیب یاما م فتادهین

 ماجرا هست.  

 گفت:   جانیمحو شد و با ه اخمش



 یرکیرزی.. تو هم دست  رو دست نذار، زگهید نهیآ هم -

شمامشخص بشه  یکن تا آخرش رابطه  یباهاش همکار

 !  ؟یبمون یباق فیبالتکل یخوا یتا آخرش م گه،ید

 کردم لدانگاهیبه  دینشستم و با ترد نهیو دست به س دمیگز لب

 . 

 ییچا دنِ یمعنا دارش  رو ازم برداشت و مشغول نوش نگاهِ 

 یاش شد، موضوع فقط کوروش نبود...  ماهان ،اون  رو چ

 کردم؟!   یکار م

 یبود، به حتم نم تیالو یمن  تو  یماهان   برا  یزندگ

به  رهیگ یکه  اون داره از همسرش طالق م یتونستم در حال

رو   یکی  نیا لدایود فکر خودم و احساسم باشم! ممکن ب

 درک نکنه . 

خوب شدِن حال مون   یبرا  میدار ازیو  ماهان  ن  من

ماهان    کنمی... من  فکر ممیدور باش ایاز تموم دن یچندوقت

 شیدر مورد من پ ییرو نداره که  ماجرا   نیا یهنوز آمادگ

 کردم .  یاون روآماده م دیحاال چه خوب باشه چه بد! با اد،یب

دادم که  د  یهم به خودم و کوروش م یفرصت دیبا

 . میفکر کن زیرمورِدهمه چ

 !  میداشت شیرو در پ  یطول و دراز راه

  . 

  . 



  . 

  

شد وشب  یرفت و روز ها کوتاه تر م یم یرو به سرد  هوا

 زییبه پا میشد که  دار یباورم نم د،یرس یزود تر از راه م

من هم  رو  یفصل زندگ رِ ییهم زمان با تغ م،یش یم کینزد

 شیطالق  ماهان  و توران کامال پ یبود! کار ها رییبه تغ

 شدند!   یاز هم جدام گهیرفته بود و تا هفته  د

   نیمن به ا افته،یاتفاق داره م  نینداشتم که  باور کنم ا دوست

 خونه  و آدم هاش عادت کرده بودم . 

  نیداشتم، ان یاز  ماهان  خانواده ا ریکه  غ یمن  یبرا 

 برام ارزش داشت!   یلیخ زشیخونه  و همه چ

ومثل  میما فقط سکوت کرده بود یچند وقت همه   نیا یتو

چه خواب  گهیکه  سرنوشت د میمنتظر  بود یتماشاچ کی

 !  دهیبرامون د ییها

تونستم به جرات بگم  یتابلو ها  رو تموم کرده بودم، م کارِ 

 یداشت تا قو یرو روشن نگه مدلم   یتو دِ یکار نوِر ام  نیا

 بمونم!   یباق

از قبل مهربون به نظر  شتریها ب ینقاش  نیا دنیبا د کوروش

 !  دیرس یم

ازپدرش   یهم از ته دل براش  خوشحال بودم که  آثار  من

 رو براش  زنده نگه داشتم!  



 رو جمع کرده بودم و  لمیخودم که  اومدم تمام وسا به

لحظه  احساس کردم ته قلبم   کیچمدانم گذاشته بودم...  یتو

تخت نشستم، حاِل االنم کجا و    یشد و  بهت  زده  رو یخال

خونه    نیبار پا به ا نیاول  یکه   برا یحاِل اون موقع

 گذاشتم کجا!  

 یجا اومدم و االن هم به اجباردارم م نیموقع به اجبار ا اون

 رم!  

از توران جدا  گهیهفته د کیکه   ماهان  قرار بود  درسته

  نی. ا میرفت یخونه  م   نیاز ا گهیبشه اما ما دو روِز د

دونستم کوروش  یماهان  بهم گفت، نم  شبیبود که  د یزیچ

 ممکنه  ماهان  بشه گفته باشه؟!   یعنینه،  ایخبر داره 

  

شده ازاشکم  سیخ یبه پلک ها یدست عیباز شدن در، سر با

 و به سمت در نگاه کردم .  دمیکش

 خودش  رو به داخل خم کرد و آروم گفت:   یماهان  کم 

 شرمنده  در نزدم...اجازه هست؟!   -

تکون دادم، داخل اتاق شد و  یحرف سر یزدم و ب یلبخند

 هیچمدانم چند ثان دنیدر بست، جلو اومد و با د

نگاهم کردو لب  یو با شرمندگ دیکش یقیکرد، نفس عم مکث

 زد:  

 متاسفم ماه صنم!   -



 و لب زدم:   دمیبه صورتم کش یدست خسته

 ماهان ...  میماجرا حرف زد  نیما هزار بار درمورِد ا -

 متاسف نباش!   پس

 گفت:   یبم یم نشست و با صدا کنار

 هی.. اما هر بار احساس کردم حالت میدرسته حرف زد -

 شده!   یجور

 کردم.. یم هیتنها بودم و االن راحت گرخواست  یم دلم

 نانیکردم بااطم یزدم و سع یدلم لبخند یتوجه به هوا یب

 حرف بزنم . 

چمدونم  رو هم جمع   نی.. باور کن! ببستین میزیمن  چ -

 کردم . 

 یبه چمدان انداخت و کالفه سر ینینگاِه سنگ میباره ن دو

 تکون داد و زمزمه کرد:  

 .  میکه  قراره کجا بر یدیتو هنوز از من  نپرس -

 تعجب  گفتم :   با

 یماهان .. مگه فرق  امیم یمن  هر جا که  تو قراره باش -

 کنه؟   یهم م

 د،یو نگاه از من دزد دیبه پشت گردنش کش یو دست دیگز لب

حرف زدن نظم  یکرد به افکارش  برا یم یانگار داشت سع

  نیب یفاصله   نیو دستش گرفت وببده، دست هام  رو با د

 تخت گذاشت، با   یمون  رو



 یشست پشت دست هام  رو لمس کرد و جد یها انگشت

 گفت:  

کرده بود که  بعد از عمِل  فیقبال توران برام تعر -

وآقاجون  زیکه  عز ییبه روستا یبر یداشت میصورتت تصم

تالشم  اماتماِم  اوردمیکردن، من  به روت ن یم یا ونجا زندگ

و  یبش دواریام یخوشحالت کنم که  به زندگ یرو کردم جور

  یبرا  ِمتیکه .. تصم دمیاما.. فهم یاونجا  رو فراموش کن

 هاش واقعادرست بوده ماه صنم!   یشهر و بد  نیفرار از ا

 داشتم؟!   یمیبرد!  ماهان  خبر داشت چه تصم ماتم

 ینم گهیمن  تموم شده بود، من  حاال د  یماجرا  برا اون

 !  ه؟یماهان ...  منظور ش چ  یخواستم برم ول

 لب زدم:   یخفه ا یصدا با

 ماهان ؟!    هیمنظور ت، چ  -

 از جانب من  بود که  با  تمنا  گفت:   یمنتظر  حرف انگار

 چیکه ه ییبه همون جا..جا میماه صنم، بر میبا هم بر ایب -

 تو ست،یشهِر دود گرفته و سرد ن  نیاز ا یاثر

 ادمهیمن   یول ستین ادتی یزیو چ یبود کیکوچ یلیخ

  یبرا ایکرد.. ب یم ادیبا صفا  یاز اون روستا شهیآقاجون هم

 پدر و میو بفهم میلحظه  هم که  شده بر  هی

و ما هم از اول  میچقدر اونجا خوشبخت بودن، بر مادرمون

 !  میشروع کن



ناراحت ادامه  دیگونه ام چک   یشک ست و اشکم  رو بغضم

 داد:  

 یسخت گهیذارم د ینکن.. نم هیمن  فدات بشم! گر یاله -

 .  میر یبار راه درست  رو م  نیا م،یبکش

 راه درست بود؟    نیا

قلب و احساسم بذارم    یکه  پا  رو  نیا یعنیدرست  راهِ 

 شهر هم برم؟    نیواز ا

 هست؟   یوش شدنبودن از کور دور

 که  بغلم کرد و دوباره گفت:   دیرو فهم  دمیماهان  ترد 

رو آماده   زیدونم برات سخته .. اما من  همه چ یم -

 رو کردم.    یکردم، فکِر همه چ

 بست و با اعتراض  گفتم :   خی تنم

 گهی،دیخودت   رو گرفته بود میپس بگو جلو جلو تصم -

   ؟یخوا یچرا از من  نظر م

تر و کامل تر  یبار طوالن  نیکرد منو قانع کنه و ا یسع

 داد!   حیتوض

...  منظور م  کنمینم یکار چیماه صنم من  بدون تو ه -

اونجا  شه،مایداره آماده م زیهمه چ میبر میکه  اگر خواست نهیا

که  پدر ومادرمون  یا یمیقد ی..  خونه  میخونه  داشت  هی

با  م،یدورهم دار لیا فاماونج یکردن، حت یم یتوش زندگ

 ،یِ نور یرعلیشون دو را دور آشنا بودم... اسمش*ام یکی



باباست، همسن  یعمه  یباهامون داره، نوه  یدور یِ لیفام

از  م،یبود یبودم با هم همباز کیکوچ یلیمنه.. فکر کنم خ

، تا   کنمیخونه  نظارت م  یبازساز  یاون دارم  رو قیطر

و بعد از آماده  میاجاره کن ییجا هی میتون یخونه  آماده بشه م

 روستامون .  میشدن  خونه بر

 هم هیگر یحت گهیبگم! د یبودم که  چ مونده

بار   نیکردم...  ماهان  فکِر همه جا  رو کرده بود، ا ینم

 یخواست از همه  ینکنه م ییکه  خطا  نیا  یبرا

بودتا  دهیاش فرار کنه، مو به مو نقشه هاش  رو چ گذشته

 نمونه!   یباق یبهانه و اعتراض یجا

  

  یقرار و شوکه  ام زل زد، دست  رو یب یچشم ها یتو

 یدورگه ا یگونه ام گذاشت و آروم نوازشم کرد، با صدا

 ادامه داد:  

من و بهش  یچیه گهیسهام توران  رو بهش دادم.. د -

 کنه!   یوصل نم

 زمزمه کردم:   تلخ

   ؟یاالن خوشحال -

 جوابم  رو داد:   یلحن تلخ تر با

 شم!   یخوشحال نم نم،ینگاهت آرامش نب یتا تو -



تونستم بهش بگم آرامش من .. کناِر کوروش  یم کاش

 !  شهیخالصه م

کرد  یم لیماهان  داشت خواسته هاش  رو به من  تحم  اما

من   یقلب یخواسته   نی... ایدونستم که  به فکِر منه ول یم

 نبود!  

افتاده بودم، نه  ریاحساسم و  ماهان  گ یراهدو نیکه  ب انگار

 !  شیراه پس داشتم نه راه پ

شد،  ماهان با  شتریبه چمدانم که  افتاد سوزش دلم ب چشمم

 و دیبغلش کش یسکوِت پر از غمم من و تو دنید

 یآغوش  ماهان  هم من و آروم نم گهیفشارم داد، اما د محکم

 کرد!   یترم نیگلوم  رو سنگ یتو یکرد و بغض نشسته 

 اگر  مقصدِ  یجا برم حت نیخواست که  از ا ینم دلم

جا تعلق  نیپدر و مادرم باشه، من  به ا یام  خونه   یبعد

 جا بند شده بود!   نیداشتم... دلم ا

 قدر دردناک باشه!   نیا ییکردم که  جدا یتصور نم چوقتیه

  

و هربار  دیسرم چرخ یماهان  هزاران بار تو  یها حرف

کردن  یکر دم، خواستم بانقاش یبودن م یاحساس ته شتریب

 رو فراموش کنم اما،نشد!    زیهمه چ یا هیثان



نشده بودم، پر بودم  یکرده بودم اما هنوز خال هیها گر قهیدق

ازش   یدونستم چطور یکه  نم ییانتها یاز غم و حسرِت ب

 خالص بشم!  

پالت    یآغشته به رنگ  رو  رو یو قلمو  دمیکش یآه

 انداختم و چشم هام  رو بستم که  د ر اتاق به شدت باز

 یو شوکه  چشمم به کوروش افتاد،تو دمیچرخ دهیترس شد،

سرخ شده وسردش قلبم به  یچشم ها دنِ یهمون نگاِه اول با د

 قرار شد!   یشدت ب

به داخل اتاق  یبا نفس نفس فکش منقبض شد و قدم همراه

 وبست .  دیبه هم کوب برداشت، هم زمان محکم در و

 در به خودم اومدم و با لکنت صداش زدم:   یصدا با

 کو..کوروش؟   -

به موهاش زد، بامکث  یچشم  رو هم گذاشت و چنگ محکم

پر از  ییایدوباره چشم هاش  رو باز کرد اما حاال نگاهش در

 بود!   یغم و  بهت  زدگ

 زمزمه کرد:   یفوق العاده خش دا و غم یصدا با

 ون..چمدوِن..کناره در ماله..تواِ؟  ا -

 صداش زدم:   اطیصداش مچاله شد و با احت دنِ یبا شن قلبم

 کوروش؟   -

 بلند تر و پر از حرص شد:   صداش

 تو سِرت؟ یگم اون چمدون ماله تواِ؟ ماه صنم چ یِد م -



بغض کردم، طاقت  عیاونقدر اعصابم متشنج بود که  سر  

 یچشم ها یداشتم تو یوقت نمش،یحال  بب  نیا ینداشتم تو

 !  دیلرز یم تینها یکردم صدام ب یرنگش نگاه م یآب

..  ماهان  میر ی.. ممیتموم شد کوروش، دار یهمه چ -

 نی..ا نیتمومه.. ا گهیوتوران که  از..از هم جدا بشن د

 !  شهیاونا تموم م یرابطه 

 دویطاقت دور خودش چرخ یو ب یقرار، عصب یو ب کالفه

غم دو  دمشید یحالت که  م  نیا ینفس هاش تند تر شد، تو

 تونستم دم بزنم!   یشد و نم یم ریعالم به دلم سراز

 :  دیغر تیجلوم و با خشم و عصبان اومد

 ؟یِ آسون نیبه هم ؟یِ راحت نیتموم بشه؟ مگه به هم یچ -

 یما چ فی... ماه صنم تکل؟یتو چ شه؟یم یمن  چ فیپس تکل

 کشک بود؟ باِد هوا بود؟  یهمه چ یعنی ؟یتراحت گذش شه؟یم

 و با ترس لب زدم:   ختیر یهر دلم

  

 ماهان  ...   آخه

 وسط حرفم، بلند داد زد:   دیشد و پر وونهید

به داداشت  ییماهان  من  طرف حسابم تو  یگور بابا -

 یگ یزنم تو م یکار دارم؟ دارم واسه تو بال بال م یچ

و پشِت سرت  رو هم نگاه  یریم میماهان ؟  ماهان  بگه بر

 نیر یم یکه  دار نیکلمه هم به من  نگفت هی یحت ؟یکن ینم



 ؟یتنرف یوآماده  یکه  چمدون بست دمید یبا چشم م دیمن  با

 ینیام برات؟  بغضم شکست و ه یاَم.. چ یماه صنم من  چ

 .  دمیکش

 !   کنمیخواهش م ،یطور نینگو ا -

 هاش  رو به دو طرفش باز کرد و ادامه داد:   دست

تو سِرتون  یبهم نگفت یام که  حت یتو چ  یمن   برا -

 یقدر عجله دار نیارزش بودم؟ ا یقدر ب نیگذره؟ ا یامیچ

   ؟یکه از من  بگذر

تکون دادم که  عقب عقب رفت، در باز شد و  یسر هیگر با

 لب زد:  به ما انداخت و ینگاه دهیتوران نگران و ترس

 خدا! چه خبره؟   ای -

به سمِت توران  عیتر شد.. سر وونهیبود، د وونهید کوروش

 رفت و پرخاشگر گفت:  

 .  دیدست از سرم بردار دیماد ر.. همه تون بر  رونیب برو

 پسرم چت شده؟ ماه صنم؟   -

 یبازو یکه  کوروش چطور  نمیبهت  زده فقط تونستم  بب 

 عیاز اتاق برد، سر  رونیرو بتوران  رو گرفت و اون  

بار بود  نیدر و قفل کرد، اول دِ یداخل شد و در و بست و با کل

 کرد!   یاحترام یکوروش به مادرش ب دمید یکه  م

 شده بود ...  ختهیبه هم ر یحساب



 یدوباره به سمتم اومد و من  احساس م یا یزخم رِ یش مثلِ 

 رم .  یاز حال م گهید  هیکردم که  تا چند ثان

 ینم گهیام ماه صنم، د ییلعنت به همه... حاال من و تو -

 یتو شتمی، من  پ نیخوام  ماهان  و توران باشن.. من و بب

 .  انهی یحاال  بر یخوا یچشم هام زل بزن بهم بگو م

 کردم و با درد  گفتم :   یهق هق

 ..شهیحل نم یزیچ یطور نیبس کن کوروش! ا -

 !  ای.. به خودت  بیتون ینم

براق،باورم  یشد و چشم ها نییگلوش تند تند باال پا بکیس

 شد.. اشک؟!   ینم

 ی،نمیفهم ینم ،یزن یدورم م ی.. داریکن یبد م یدار -

 یکار کنم بفهم یچ گهی.. ِد المصب دینیب

 تیکنار بزنم؟ چطورحال ویبجنگم؟ ک یبا ک گهیخوامت؟ د یم

 تیکه برات اهم  نیبدون ا ؟یزن یجا م یکنم؟ حاال تو دار

   ؟یبر یجمع کرد لهیسر و صدا وس یداشته باشه ب

 خوام!  ی.. منم  نم کنمینگو.. نگو خواهش م -

 پس نرو.. نرو ماه صنم!   -

برقرار شد  نمونیکه  ب یبا سکوت ختم،یبستم و اشک ر چشم

شدِن در  رو بشنوم،  دهیدر زدن و کوب یتازه تونستم صدا

ماهان  و دادو هوار زدنش اتاق   توران و مشت زدِن  یصدا

 رو به لرزه انداخته بود!  



چشم هام  رو باز کردم و به در نگاه کردم،  دهیو ترس  شوکه

 کوروش نگاهم  رو دنبال کرد و با غم گفت:  

.. فقط من صنم.. ریبگ دهیبار تو عمرت اونا  رو نا د هی -

 !   کنمیبار.. خواهش م هی،  نیمن و بب

  

شده بود،چقدر  سیشه که  مژه هاش از اشک خ ینم باورم

 یقلبم فرو م یشکسته تو شهیکردم ش یدرد داشتم.. احساس م

 ره!  

 شیبود که  خودش  رو به آب وآت یهمون مرد  نی! اایخدا

خونه     نیکنه من و  ماهان  از ا یزد تا کار  یم

 !  دیورز یکرد و با نگاهش بهم نفرت م یم رمیم،تحقیبر

نداشت.. اون  دیترد یشکسِت قلب و روحم  لحظه  ا  یبرا 

 یتا آواره  دیمن و خر یاجاره  یبود که   خونه   یهمون

 خودش بشم .  یخونه  

خوام،فکر  یخواد، منم  نم ی..حاال که  قراره برم اون نمحاال

 داد!   یمن و عذاب م نمیبرسه و اون  رو نب یکه   رو ز  نیا

 دمیکه فهم دیکش یآه م،یدیدر و شن یتو دیچرخش کل یصدا

 بهش ندادم ..  یجواب

 زمزمه کرد:   یلحن خش دار با



 یکرد نمینفر ،یگفت یزیچ هیروز بهم  هیبار..  هی ادمهی -

 ینرفته که  چ ادمیکلمه هم  کی یرحمانه، حت یماه صنم.. ب

 ...  یگفت

وا رفته و  د،یگونه اش چک   یچشمش  رو یاز گوشه  اشک

 فقط نگاهش کردم . حال  یب

گرفتار کنه که  یمن و به عشق یخوا یاز خدا م یگفت -

ازم دور تر ودور  یاش  رو تحمل کنم اما اون ه ینتونم دور

 یماه صنم.. خدا قبول کرد، نم دیتر بشه..صدات به خدا رس

 ات  رو تحمل کنم!   یتونم دور

 ام حبس شد و شگفت زده شدم!  نهیس یتو نفس

برد.. در باز شد و  ماهان  و توران هراسان وارِداتاق  ماتم

 شدن اما، قفِل نگاِه من و کوروش از هم باز نشد.  

 ماه صنم؟ چه خبره؟!   -

جلو اومد و کوروش  رو کنار زد،کوروش  یماهان  عصب 

اونقدر گرفته و غم زده بود که  مثل پر کاه باحرکِت دسِت  

 از روم برنداشت!   اما نگاهش  رو دیماهان  کنار کش

 ماهان  صورتم  رو قاب گرفت و نگران گفت:   

جون  یبهت  زد؟  ب  یچت شده؟ کوروش حرف زمیعز -

 بگم،  ماهان   رو  به توران گفت:   یزیتر از اون بودم که  چ

   ؟یاریآب م وانیل هیتوران  -

 گفت:   یلرزون یبا بغض سمتم اومد و با صدا توران



برمش   یاستراحت کن! با خودم م کمی میبر ایگلم.. ب ایب -

 ماهان  . 

ترس به  دم،یماهان   رو به کوروش د  یهشدار دهنده  نگاهِ 

 دلم چنگ زد و دلم به شور افتاد!  

و من و به سمت در برد، نگاِه داغون  دیبازوم  رو کش توران

شد  یکوروش دنبالم کرد وباعث م رانگرِ یو پر از عطِش و

 بشه!   خیم نیکه  پاهام به زم

بشم؟   الیخ یشد ب یکرد که  نرم، مگه م ینگاه  تمنا  م اون

 شد دلم نلرزه؟!   یمگه م

حاضر نشدم که  از  یول ختمیتار شد و باز هم اشک ر نگاهم

ماهان    د،یکش یاتاق خارج بشم اما توران همچنان بازوم روم

با دست شونه اش   یوعصب جیکوروش.. گ یکالفه از نگاه ها

 :  دیرو هول داد و غر

معلوم هست چه مرگته کوروش؟   ؟یزل زد یبه چ -

نزد اما؛چشم  یشد و حرف رهیشده بهش خ یکوروش زخم

و  دیترک یزدند، دلم داشت م یم ادیهاش خواسته اش  رو فر

 !  ختمیر یو اشک م دمیلرز یآغوش توران م یتو

 رهیاز خ هیهنوز چند ثانبهم نگاه کرد،  گهیباِر د کی کوروش

نگاهش  رو  یشدن مون به هم نگذشته بود که   ماهان  جلو

 زد:   ادیبار فر  نیرصد کرد و ا



 یتوران ب  ؟یچرا در و قفل کرده بود ستم؟یمگه باهات ن -

 :  دیطاقت نال

 ماهان  لطفا!    -

 و با پرخاش گفت:   دیماهان  چرخ 

.. من  با کوروش حرف دارم، هر چقدرخواهرم  دیشما بر -

زدم  یدم نم دموید یکرده بسه، قبال م ریکرده و تحق تیرو اذ

 دم .  یاجازه نم گهیاما االن د

 زدن .  یاونا داشتن حرف م ؟یریچه تحق -

و با حرص به من و کوروش اشاره کرد  یماهان  عصب 

 وگفت:  

 حال؟ ...   نیبا ا ؟یطور نیا -

 سمِت کوروش و با شک و تعصب ادامه داد:   دیچرخ

کوروش   نه؟یکه  حال و روزش ا یبهش گفت یاصال چ -

 و مکث لب زد:   دیترد یبدون ذره ا

 خوامش!   یگفتم  که  م  -

و من زانو  دیکش ینیتوران ه م،یو توران هم زمان وا رفت من

 هام سست شد، قلبم براش  رفت... رفت!  

 گرد شده و صورِت قرمز زمزمه کرد:   یماهان  با چشم ها 

 !  ؟یچ...چ -

 یبم و خشدار یو  رو به  ماهان  با صدا دیکش یآه کوروش

 گفت:  



.. ماه صنُم با خودت یبرو ول یخوا یتو هر جا م -

 !  شیببر دینَبَر..نبا

از حرف کوروش  یا هیشد، نذاشت که  ثان وونهیماهان  د 

اش رو گرفت که   قهیبگذره و چنان سمتش هجوم آورد و 

زد.. رِگ کناِر گردنش  ادیماهان  فر  د،یکش غیتوران ج

خودم  یتو نیزم  یو  رو دمیورم کرده بود که  ترس یطور

 رهیداد بهشون خ یمرگ م یکه  بو یجمع شدم، با حالت

 ضرباِن قلب!   ینفس، همونطور ب یطور ب همونشدم.. 

  شون! دمید یم یطور نیا یمردم وقت یم داشتم

.. یکن ی.. خواهر منه کثافت.. تو غلط م؟یزد یچه ِزر -

 آشغال!   یکن یجا م یتو ب

گفت  یها  رو پشت سر هم م  نیزد و ا یماهان  داد م 

داد، زهرا اومد وکمک  ینشون نم یاماکوروش عکس العمل

جون  یبره.. اونقدر شوکه و ب  رونیکرد که  توران از اتاق ب

اتاق بمونه نه به من   یو تو ارهیبود که  نه تونست طاقت ب

 کرد .  یتوجه

 موندم و حاِل بدم!...    من

 یماهان   رو گرفت وجد  یبا پوزخند مچ دست ها کوروش

 گفت:  

که  یبه انداره ا یکس چیبرخورد؟ ه رتِتیشد به غ یچ -

 تو.. ینداره حت رتیماه صنم تعصب دارم، غ   یمن   رو



وبرام  رمیگ یوت  رو نمجل یذره ا یبرو حت یبر یخوا یم

حق  ؟یفهم یتونم م یاما ماه صنم... بدون اون نم ستیمهم ن

 !  یکن فیتکل نییبراش  تع یندار 

 یخفه شو کثافت!.. من  برادرشم.. همه کاَرشم تو ک -

   ؟یباش

 ارم،ینتونستم طاقت ب گهیشدن د ریدرگ گهیبا هم د یوقت

 !  زمیبرام نمونده بود که  بر یاشک

و به زور بلند شدم،با  دمیخز نیزم   یدست و پا  رو چهار

 دلهره سمت  ماهان  رفتم و ناله کردم:  

 بسه.. تو  رو خدا!..  ماهان  تمومش کن! بسه!   -

 زد:   ادیماهان  مشتش  رو باال برد، بلند تر فر 

ره چقدر اشِک ماه صنم  رو  یم ادمی یفکر کرد -

 ده؟یجد یه نقش ؟یدیو براش  نقشه کش یدرآورد

 تو بشه!   ی چهیذارم خواهرم باز ینم رممیذارم... بم ینم

 یماه صنم از اول تا آخرش حق منه.. الزم باشه م -

 گذرم!   یشم اما از صنم نم یاز روت رد م نیزنمت زم

 ماهان  با غضب مشتش  رو سمِت صورِت کوروش رها 

ش رو اراده با تماِم جونم بازو و مشت یو ب دمیکش غیج کرد،

مشِت لرزان و سرِد ماهان     یگرفتم و نگه داشتم، سر  رو

 گذاشتم و بلند هق زدم!  

 نکن!    کنمینکن ماهان.. خواهش م -



فرو رفته بودند و فقط هق هق  یدو در سکوِت پر از  بهت هر

کوروش سکوت اتاق  رو  یمن  و نفس نفس زدن ها یها

 شکست!   یم

شد و  یدست هام سرد و سرد تر م  نیماهان  ب  مشتِ 

شدِن بازوش رهاش  نیاومد، با سنگ یازحالت انقباض در م

 کردم که  دستش کنارش افتاد!  

نگاهش کردم، چشم هاش ماتم زده  هیحز ن و بغض و گر با

 یبود، هنوز از شدت غضب به خودش م یو پر از ناباور

 شده بود!  یآروِم من ، االن طوفان شهی..  ماهان  همدیلرز

 یلرزان یو با چونه  دمیبزنم لب گز یکه  حرف  نیاز ا قبل

 گفتم :  

 نگو  ماهان !   گهی.. دستیحرفا.. حِق کوروش ن  نیا -

رو به چپ و راست تکون دادم،  ماهان  نفِس حبس   سرم

داد و چشم هاش پر از اشک   رونیشده اش  رو با شدت ب

 شد!  

 نییگلوش تند تندباال پا بکیسکوروش نگاه کردم، دوباره  به

شد و نگاهش قرمز شده بود، اما اونقدرغرور داشت که   یم

 !  زهیماهان  اشک نر  یجلو

 !  دینگاه و حرف هاش پر کش  یبرا  دلم

 شد که  فداش نشم؟   یم مگه

 زد، اون قدر یم ادیجونم اون  رو فر یذره ذره  تمامِ 



 " دوست دارم"سر داد!   یو قدرتمند که  ناخواسته دلم نوا ادیز

 کوتاه اما، پر از حرف گرم شد!   یجمله   نیبا ا وجودم

نگاهم به کوروش دستم  رو محکم گرفت  دنِ یماهان  با د 

 کارش لب زدم:    نیتوجه به ا یاما، ب

 کوروش، من ... من  ...  -

 چشم هاش تر شد، بغض داشت!   د،یلب گز محکم

 نفس زمزمه کرد:   یب

 تو؟!   -

 !  دیچک اشکم

 من .. دوِست...   -

ماهان  نذاشت، حسرت به دلم گذاشت که  جمله ام روکامل  

 کنم!  

 همراه با خودش یو طور دیدستم  رو کش یرحم یب با

حرفم روبگم  یادامه  گهیو به سمت در برد که  نتونستم د من

 . 

به  یبا نگاِه تار شده ا م،یکه  از اتاق خارج بش یلحظه  ا  تا

 روش زل زده بودم . کو

 کیماهان    دم،ید یرو به خاطر اشک هام تار م  زیچ همه

لحظه  هم حاضر نبود مکث کنه، من و کشون کشون به طبقه 

 توران رو یداد زدن ها یباال برد.. صدا ی



داد، پشت در اتاقم  ینم یتیاما،  ماهان  اهم دمیشن یم

که   یصورت که  نگاهم کنه با  نیباالخره ولم کرد و بدون ا

گرگرفته  یکرد و تن یم دادیتوش ب یهنوز آثار  بهت  زدگ

 گفت:  

 حاضر شو!   -

 زده زمزمه کردم:   وحشت

 چرا؟   -

 تموم شد!   گهیاالن.. د نی.. هممیر یم -

 تمنا  صداش زدم:    با

 ماهان!   -

هاش   د،چشمیاش کوب قهیحرص انگشتش  رو به کنار شق با

 :  دیرو محکم بست و غر

 نیا  یخوام تو یلحظه  هم نم  هیبس کن ماه صنم!  -

 خونه  بمونم

مگه  میر یروز زود تر م هینه؟ حاال  میبود فردا بر قرار

   ه؟یچ

تونست  یماهان  اونقدر کالفه و پر از خشم بود که  نم 

خواست  یفکر کنه.. فقط م یآروم بمونه و منطق یلحظه  ا

 ینشون بده که  محرف، حرف خودش باشه و به کوروش 

 تونه من و با خودش ببره . 



تموم بشه، دلم  یآسون نیبه هم یتونستم اجازه بدم همه چ ینم

 آورد!   یطاقت نم

کوروش از ذهنم پاک نشده بود و وجودم   ینگاِه اشک هنوز

 زد!   یم شیرو آت

خواد حاضر بودم خشم   یبودم اونم من و م دهیکه  فهم حاال

 ون بخرم!  ماهان   رو هم به ج

 برو حاضر شو ماه صنم!   -

و  یچمدونم  رو که  کنار در بود  رو برداشت و جد ی دسته

شد، با دلهره و ناراحت در اتاق رو باز  رهیپر از اخم بهم خ

 داخل شدم و در وبستم .  یحرف چیکردم و بدون ه

اتاق چشم  زِ یطاقت و دلتنگ به دکور ساده و دل انگ یب

 در چرخوندم و.. در قفل شد!   یرو تو  دیدوختم و کل

 دم،یکش ی" قفل در نفس لرزان و بلندکِ ی"ت یصدا دنیشن با

حس به  یسرد شده وب یبا دست و پا دیترد یبدون ذره ا

 خواستم!   یزمان م ی.. فقط کمدمیسمت تختم رفتم و دراز کش

که  کوروش نفس  ییهوا یتو دنینفس کش ی.. کمییتنها یکم

 !  دهیکش

زدم، دست راستم رو  یخشک شده ام لبخند یاشک ها  نیب

که کوروش  یباال آوردم و مقابل چشم هام گرفتم و به دستبند

 داده بود نگاه کردم!   هیبهم هد

 کرده بود!   دایتازه برام معنا پ تینها یپالک ب حاال



 و زمزمه کردم:   دمیرو آ رو م بوس  پالک

 باهاته کوروش!   تینها یدلم تا ب -

 یدر پ یپ یشد، بالفاصله تِق ها نییدر باال و پا ی رهیدستگ

 ماهان  بلند شد:    یبه در خورد و صدا یا

ماه صنم؟ در و باز کن دختر.. صنم چرا در و قفل  -

 با تواَم!   یماه صنم باز کن.. لعنت ؟یکرد

 دمیماهان ، به پهلوچرخ  یها ادیدر و فر  یتوجه به صدا یب

   یکردم  برا یو پشت به در کردم، چشم هام  رو بستم و سع

 هم که  شده بخوابم .  یلحظه  ا

  

  

  *** 

  

 مطلق فرو رفته یکیتار یکه  باز کردم اتاق تو چشم

 افتاده!   یبودم نه فراموش کرده بودم که  چه اتفاق جینه گ بود،

 یبه شدت ضعف م یکرد و دلم از گرسنگ یدرد م سرم

 رفت!  

حال  یخسته وب یادیبودم اما، ز دهیخواب قیکه  عم  نیا با

 بودم!  

 اتفاقات دم،یبه سرم کش یتخت نشستم و دست   یرو 



به خاطرحرف  یا هیشد.. ثان یذهنم تکرار م یمدام تو ظهر

ماهان    ادِ یبعد با ی هیزد و ثان یکوروش قلبم محکم م یها

 گرفت!   یدلم م

اتاق با دِر بسته بمونم وفردا  یشد تو یدونستم تا ابد نم یم

 خونه  برم .    نیمجبورم با  ماهان  از ا

 یتخت بلند شدم و المپ  رو روشن کردم، وقت   یرو  از

 ..دمیعمق فاجعه  رو فهم شتریب دمید نهیا یخودم  رو تو

 زد!   یم یسرخ و رنِگ صورتم به زرد نگاهم

 ماه صنم!   یبمون یقو یهم نتونست باز

 به دست و صورتم زدم .  یرفتم و آب سیسروسمت  به

که به در  یتقه ا دنِ یاومدم با شن  رونیب سیکه  از سرو نیهم

 !  دمیکش ینیه دهیخورد، ترس

و به در زل زدم اما  ستادمیا فینزدم، وسط اتاق بالتکل یحرف

لبم    یرو  یولبخند دمیکش یاون صدا.. نفس راحت دنِ یبا شن

 نشست!  

 ماه صنم منم !   -

درچرخاندم و  یرو تو  دیجلو رفتم و کل دیترد یذره ا بدون

 یدر و باز کردم، به محض باز شدِن درچشمم به نگاِه آب

بار از شدت   نیرنگش که  افتاد دوباره بغض کردم اما ا

 !  یخوشحال



داد و  دوباره  هیوارد شد و آروم در و بست، به در تک عیسر

 !  به چشم هام زل زد

 لب گفت:   ریز

 نوکرتم دختر!   -

 لرزانم گذاشتم!   یلب ها   یدست  رو عیسر یول دمیخند

 شدم صنم!   یداغون م یرفت یاگه امروز م -

زمزمه  یمیاز حس نگاهش کردم که  با لحِن آروم و مال پر

 کرد:  

 !  ؟یبزن یحرف یخوا ینم -

 زور  گفتم :   به

 دونم از کجا شروع کنم.. یدارم ..اما نم ادیحرف که  ز -

 بگم!   یدو نم چ ینم

 به جلو برداشت و گفت:   یقدم

 یبگو که  دلمون م ییدونم.. از همون جا یمن  م -

 !  یمون یم شمیو پ یر یخواد.. بگو که  نم

 قرار تر گفت:   یب

رو بگو که  نا تموم موند اما منو   یاصال همون جمله ا -

 و  رو کرد ..  ریز

 ه شدم و پر از شر م  گفتم :  زد  خجالت

 اولش  رو که   گفتم  خودت  تا تهش برو .  -

 داره!   گهید یمزه  هیکامل از زبون خودت  بشنوم  -



مشتاق بود اما من  از شدِت خجالت در  تینها یب نگاهش

از  دمیترس یحاِل آب شدن بودم، قلبم آروم و قرار نداشت م

 بزنه   رونیام ب نهیس

 عقل.. یبه جا گهیزبون نفهم شده بود، د یادیز قلبم

 کارکنم!   یبگم و چ یکرد که  چ یم فیتکل نییبرام تع دلم

 من و شگفت زده کرده بود!   واقعا

 من  بودم؟ ماه صنم؟!    نیا

 خونه    نیا یتموم آدم ها   یمن  در و به  رو یعنی

امشب   کیکنم و  یبرادرم قفل کردم و تا وقت کش مخصوصا

 جا بمونم؟!   نیرو ا

و   نمیکوروش  رو بب گهیشبه د کیشب.. کیتا.. فقط  بمونم

 بشم!   رهیچشم هاش خ یتو

 ماهان   رو داشت!    یو دلخور تیارزش عصبان واقعا

 کوروش؟   -

 و پر از حس زمزمه کرد:   تشنه

 جانم؟ جاِن کوروش؟   -

و قاطع  یمگه نه؟  جد یهمه اتفاق پشتم  نیدر برابر ا -

 ت:  گف

 نی.. با هم ا؟یفهم یپشتت نه.. کنارتم ماه صنم، باهم م -

تونه  یماهان  نم  م،یذار یاتفاقات  رو پشت سر م

 سدراهمون باشه . 



 حسرت لب زدم:   با

از جونم به  ماهان  بنِد  یمین یدون یخودت  م -

 کوروش..

تونم  ید،نمیزیمن  عز  یشما  برا یاون هم تو، هر دو هم

 از دست تون بدم!  

 .. عمرا ازت دست بکشم!  یجوِن من یتواَم همه  -

گرفتم، مطمئن تر شدم از انتخابم.. با وجودش قدرت  جون

 گفتم :    نانیگرفتم، با اطم

 یچیکنم.. اون تو دلش ه یپس بذار  ماهان   رو راض -

ترسه من  باز هم ضربه بخورم،  ماهان هم  یفقط م ست،ین

کرده، االن اون  رو درنقِش  یمن  بوده هم برام پدربرادِر 

مرد  هیشده چون  یرتیدخترش غ  یکه   برا  نیپدر بب کی

خواد..  یدر برابر خودش اعتراف کرده که  دخترش روم

 .  شهیم یکنه و عصب یم یاون پدر قاط عاقط

 و گرفته گفت:   دلخور

   ؟ی.. بذارم بریعنی -

 یمه که   ماهان   رو راضمنم  سخته اما الز  یبرا  -

 کنم..

کوروش، من باهاش  میکه  من و  ماهان  تنها باش میدار ازین

 شه!   یم یزنم.. مطمئنم که  راض یحرف م

 لب زد:   یو ناراض کالفه



اون برادِر نامرِدت تو  رو که  با خودش ببره عمرا  -

 نمتی.. بد عادتم ماه صنم! نب نمیبذاره من  تو  رو  بب

 یبن چیه ان،ی، منم  کوروش پارس نیام.. من و بب کالفه

تونم ماهان   رو  یاشاره م هیاز دستم خالص نشده با  یبشر

پس بزنم به زور هم که  شده تو  رو نگه دارم اما.. من و 

 یگذشته باشم.. م یِ تونم به بد ینم گهیماه صنم، د یداد رییتغ

 ازت دور بشم!   نیترسم به خاطر هم

 احساس و خواستن دلم پر زد و اوج گرفت!  همه   نیا از

اومد! حق با اون بود..  یاش هم خوشم م یاز خودخواه یحت

داشت  یاشاره من و نگه م کیبود با  یگذشته م یِ اگر به بد

 رفته بود!    نیاز ب گهید یاما حاال اون قلِب سنگ

 گفتم :    یلرزان یصدا با

 تن کوروش..هس کیکه  دل هامون به هم نزد نهیمهم ا -

 خودمون هم خوبه..  ی..  برایِ موقت یدور  نیا

 یباشم و  برا یقو رمیبگ ادیمن ، که    یبرا  مخصوصا

 یم یو بگم که  چ ستمیبرادرم با یبار هم شده جلو کی

 خوام!  

قرار و  ینفس هاش تند شد و نگاهش قرمز، ب دوباره

 باحرص گفت:  

 یدور  نیماه صنم.. تک تک ا  کنمیم یبه خدا تالف -

که  ذره ذره  بهت   یی، روز ها کنمیم یونبودنت  رو تالف



 نیبه بودنت دلخوش کرده بودم که  هم یبستم منه لعنت یدل م

 شه،یهم داره ازم گرفته م

  ! 

 و چشم ها م تر شد!   دمیو من قلب لب گز رانیح

 !  ختیر یدلم براش م شتریو ب شتریحرف ها ب  نیبا ا حاال

 صنم!   یقول بده منتظر م نذار -

 شکوه و بغض زمزمه کردم:   پر

 دم!   یقول م -

لرزش صداش نشم، اونجا بودکه  یکرد تا متوجه  سکوت

تونه ترسناک  یچقدر م زتی.. ترِس از دست دادِن عزدمیفهم

 و تلخ باشه!  

که  آدِم   نیهر چقدر محکم و مغرور باشه، با حِس ا آدم

و  شهیقرارم یب یره بدجور یاش داره م یزندگ یمهمه تو

 ترسه!   یم

 یاما دم نم دمید ینگاِه کوروش م یاون ترس  رو تو  من

 زد!  

من   دتایکش یاعتماد کرد، به قول خود ش خودش عذاب م بهم

با   یدور  نیا یعذاب نکشم! بهم زمان داد.. باورم کرد تا تو

ه  ما با هم اش کنم ک یماهان  حرف بزنم و خودم راض

 !  میباش



ماهان  نه در نقِش برادِرمن ..   یمرحله از زندگ  نیا یتو

 بلکه  االن حکِم پدِر من و داشت.  

کردم که  هم بتونم  ماهان   یرو انتخاب م  یراه دیبا

 روداشته باشم هم کوروش رو!  

  

صبح با کوروش حرف زدم تا قانع اش کنم تا  یها کینزد تا

 یقبول کنه... المپ  رو خاموش کردمو تورو   یدور  نیا

 نیزم   یمطلِق اتاق، کنار در  رو یِ کیتار

 یو کوروش در سکوت به هاله ا زدمیمن  حرف م م،ینشست

 شده بود .  رهیخ یکیتار یاز من  تو

نگاهم به اون  یرفت، وقت یکالم از دستم در م یرشته  یگاه

 یاهیس یبراق که  انگار تو یِ آب یچشم ها

 رفت که  کلمات رو یم ادمیافتاد..  یم دن،یدرخش یم

بزنم... شده بودن دوتا ستاره  یبه هم بچسبانم و حرف یچطور

 دِل آسمون شب!   یچشمِک زِن درخشان تو ی

  کهی.. طورمی..به هم نگاه کردمی... ساکت شدمیزد حرف

 یمحو م گهیهم د یمقابِل چشم ها دیانگار با طلوعِ خورش

 !  میش

 وقت تمومه .  گهید میدیروشن شد، فهم یاتاق کم یوقت آخر

قرمز و خسته، از اتاق خارج شد..  یبا چشم ها کوروش

بزنه که  آخر  یلحظه  حرف   نیخواد ا یکردم نم یاحساس م



حرِف  یخواست کل یمون باشه، انگار م  نیب یحرف ها نی

باشه وهمه  رو بهم بگه..  یداریبذاره تا باز هم د یناگفته باق

 !  رفتمیمن  با جون و دل پذ

مون با  یبعد دارِ یحرف داشتم ... دوست داشتم تا د یکل  منم

 دلم  رو براش  خرج کنم!   یدل و جون حرف ها

در  دنِ یهفت صبح بود که   ماهان  به اتاقم اومد و با د ساعت

نگفت  یزیچ یبهم انداخت ول یباِز اتاق.. نگاِه سرد و دلخور

 . 

 حاال آرومه آروم بودم!   روز،ید برعکِس 

 یراض یطاقتم کم یکه  دِل ب یاونقدر ،یکاف یاندازه  به

 و باهاش حرف زده بودم!   دهیبشه کوروش  رو د

 یاحساس خستگ یمونده بودم اما ذره ا داریرو ب  شبید کلِ 

گرفته بودم اما، ته دلم  یکردم..برعکس جوِن تازه ا ینم

 شده بود!   نیسنگ

شونِه   یرفتن توران  رو محکم بغل کردم... سر  رو موقع

 و گفت:   دیام گذاشت و بغضش ترک

 شرمنده  ام!   -

که با   ییبه خاطِر ماجرا دیرو گفت.. شا   نیچرا ا دمینفهم

 ماهان  داشتن . 

 دشمنت شرمنده  توران جون!   -

 ِر گوشم با غصه زمزمه کرد:   کنا



داره... شرمنده  ام که  یکوروش  بهت  حسدونستم  یم -

 نکردم!   یکار

نگفتم  که  یزیخجالت  کمرش  رو نوازش  کردم و چ با

 ادامه داد:  

ضربه خورده ماه  یلیکوروش بعد از مرِگ پدرش خ -

 نشو!   الشیخ یبرگشته، لطفا ب یصنم ..با تو به زندگ

 لب زدم:   نانیهمون شرم با اطم با

 ..چشم!  تون راحت الیخ -

که   ماهان  نشنوه، کنار در منتظر  میزد یحرف م یطور

 کلمه هم حرف نزده بود!   کی یو حت ستادهیمن  ا

که  توران ازم فاصله گرفت، لبخند زد اماچشم  دمیکش یآه

هاش پر از اشک بود.. دست هام  رو گرفت و فشردو با نگاِه 

 شد.   رهیبهم خ یپر از حرف

کرد  یم هیبود و آروم گر ستادهیران اخانم پشت سِر تو زهرا

 کرد .  یاش اشک هاش  رو پاک م یروسر یو با لبه 

 !  نمشیبب گهیبار د هیشد  یاز کوروش نبود.. کاش م یخبر

  

شد و  کمیگذره، دوباره نزد یم یسرم چ یتو دیفهم توران

 کنار گوشم گفت:  

و با چشم رفتنِت  ادیاتاقش .. طاقت نداشت ب یرفتم تو -

کنه.. تو روخدا  یم یحاال داره خودخور نیاز هم نه،یرو بب



خوام پسرم  رو  یشو نم کیهر چه زود تر دوباره بهش نزد

 از دست بدم!  

تکون دادم که  توران با تشکر گونه ام رو  یسر ناراحت

 یتو یزهرا  رو بغل کردم کل یو کنار رفت، وقت دیبوس

 کرد!   هیآغوشم گر

ما بود وصداش هم  نیریتلخ و ش یشاهِد روز ها چارهیب زنِ 

دونستم   یاومد، مثِل مادرم بهش عادت کرده بودم م یدر نم

 کنار شهیکه  من  هم  نیاون هم از ا

 !  بردیآشپز خونه  باشم عادت کرده بود و لذت م یتو دستش

 خانوم  خونه  بدون شما صفا نداره!   -

چشم هام تر شد، کناِرگوِش  عیبغض شدم و سر میتسل باالخره

 زهرا لب زدم:  

آقا کوروش   ینره  برا ادتیزهرا خانوم من  رفتم  -

.. حتما سر دردداره گل یو ببر یدمنوش گل گاو زبون دم کن

ناهارعدس پلو با ساالد   یبرا  شه،یگاو زبون بخوره خوب م

  یآماده کن دوست داره باشه؟  خودمم دلم  برا یرازیش

 !  ختمیو پر از سوز اشک ر خودم سوخت

تکون داد و عقب رفت،   چادرم رومرتب  یتند تند سر زهرا

به هر دوشون نگاه کردم وعقب عقب  ریدِل س کیکردم و 

 رفتم . 



به هم  ینگاه یبا هم نزدن، حت یماهان  و توران اصال حرف 

 نکردن ... 

ً یدو نفر دق  نیا  هشت ماهِ  بایبودن که  تقر ییهمون ها قا

زدند تابا هم  یم شیمن  به آب و آت یخودشون  رو جلو شیپ

 سال هم نشده طالق گرفتند!   کیازدواج کنند اما حاال.. 

 میایم ایبار به دن کی.. فقط میو بفهم میریبگ ادیما آدم ها  کاش

 یِ فرصِت کوتاه و زندگ  نیا میریبگ ادی م،یریم یو بعدش م

که   میکن یزندگ یم،طوریباره  رو راحت از دست ند کی

 به لیهر ر وزش برامون تبد

ازش  گذشته بود اما  ماهان با  ینشه، توران عمر حسرت

اشتباه و  کیو پنج سال سن هنوز اوِل راه بود که  با  ستیب

خودش رقم  یرو  برا  یتلخ یغلط... تجربه  مِ یتصم کی

 زده بود!  

  

گر از اش  رو هدر داد.. ا یکه  هشت ماه از زندگ یا تجربه

شه گفت  یگرفته باشه و تکرار نکنه نم یهشت ماه درس  نیا

 هدر رفته!  

 رو!   زیجبران کنه.. همه چ دیماهان  با 

دستم  رو محکم گرفت.. اون  میرفت  رونیخونه  که  ب  از

 حس!   یگرم و داغ بود و من  سرد و ب



ته دلم  میشد یکه  از اون  خونه  دور م یهر قدم با

 کردم!   یشد و احساس خلع م یم یشترخالیب

خونه     نیا یخاطِر اشتباِه  ماهان  دِل من  هم تو به

 یاگر توران و  ماهان  با هم ازدواج نم دیبود.. شا رکردهیگ

آشنا  انیبه اسم کوروش پارس یوقت با مرد چیکردن منم  ه

 دادم!   یشدم و بهش دل نم ینم

که   نیکردم با ا یخونه  فکر م   نیکه  به خاطراِت ا حاال

سال هم از شون نگذشته بود انگار قرن هاست ازاون  کی

 اتفاقات گذشته!  

درش پا گذشته بودم حاال داشنم با  یکه  به سخت یخونه  ا 

 رفتم!   یم  رونیمشقت ازش  ب

بوداما،  نیزم   یدسِت  رو کیو  زیتم یبه چمن  ها نگاهم

 گذشتن! یاز مقابل نگاهم م لمیف کیخاطرات مثِل 

 ستادامای. همراه با من   ماهان  هم ا ستادمیو ا اوردمین طاقت

 دستم  رو رها نکرد . 

 یطبقه  یخونه  و پنجره ها   یبه نما هیو با گر دمیچرخ

کنار رفته  ینگاه کردم، حدسم اشتباه نبود، پرده  باال

 !  دمید یبود  رو م ستادهیکه  کناِر پنجره ا یوکوروش

کردم،  یکه  داشت  رو احساس م یغمجا هم  نیهم از

ودوباره  دیکش یماهان  نگاهم  رو دنبال کرد... کالفه پوف

 .  دیدستم  رو کش



 صنم!   میبر ایب -

توران و زهرا تکون   یبرا  یبار دست  نیو ا دمیکش یآه

آوردم که  موقع جدا شدن از توران و زهرااصال  ادیدادم، به 

 می.. انگارهمه باور داشتمینکرد"خداحافظ" استفاده  یاز کلمه 

 خواهد بود!   یموقت یدور  نیکه  ا

  

مون  دیجد یمن  موندم و  ماهان .. کل راه تا  خونه   دوباره

و آزار دهنده ام  رو قورت دادم وبا  میصدا بغِض حج یرو ب

 کردم .  یحسرت به جاده ها نگاه م

 یمعمول یو به آپارتمان ها میگذشت نینش انیع یمحله ها از

من و  یاز اون آپارتمان ها خونه   یکی یتو م،یدیشهر رس

 ما هان قرار داشت . 

آپارتمان ده طبقه شدم و  کیچهارِم  یکه  وارِد طبقه  یوقت

قبالچقدر من و   دمیرنگش نگاه کردم.. فهم یبه دِر قهوه ا

 !  میکس و تنها بود یماهان  ب

 کی یِ خال یجا هگیزهرا، د یوجوِد توران و کوروش.. حت با

 کردم اما االن ..  یخانواده  رو احساس نم

 جمع و یسالِن مبله  م،یشد دمونیجد یخونه    وارد

که  خونه     نیکنکاش نکردم، اصال دِل ا ادیداشت.. ز یجور

نبود که به استقبال  یجا کس نیکنم  رو نداشتم.. ا یرو بررس

 !  ریچه دلگ اد،یمون ب



بودم که   ماهان  چمدون هامون  ستادهیکنار در ا فیبالتکل

 رو کنار در گذاشت و آروم گفت:  

خونه  بخرم.. اتاقت داخل   یبرا  یمواد خوراک رمیم -

گردم  یبرم یکیدِر، استراحت کن تا قبل از تار نیراه رو اول

 . 

که  در وبست  نینزدم، هم ینگاهش کردم و حرف یچشم ریز

 م و نشستم . ولو شد نیزم   یو رفت، با آه  رو

 سکوت متنفر بودم!    نیاز ا چقدر

 لدازنگیام  رو برداشتم و به  یام گوش یدست فیداخِل ک از

 زدم ، بعد از پنج بوق جواب داد . 

 !  ؟یجانم َصنم -

 :  دمیاز لبم گرفتم ونال یبگم گاز محکم یزیکه  چ  نیاز ا قبل

 ...  لدای -

 شده؟   ی! چیرونیااِ واه! دختر تو که  باز و -

 گفتم :    یبیدلم جمع کردم و با لحن غر یهام  رو تو زانو

خانواده شدم..  ماهان  دسِت من و گرفت و  یدوباره ب -

 کی شهی.. باورت نمگهید یخونه    هی یباخودش آ ورد تو

خونه   یها وارید  کنمیاما احساس م میکه  اومد ستیربع ن

 سوزه!   یمخودم   یخوان من و له کنن، دلم  برا یم

  

 گفت:   یتاسف و ناراحت با



 ی! غصه نخور خب؟! همه چزمیدورت بگردم عز یاله -

 یتا ابد تو با  ماهان بمون ستیقرار ن  نی.. ببشهیدرست م

بندازه؟ خب باهاش حرف بزن  یخواد تو  رو ترش ینکنه م

 دهیکش هیو خالص،فوقش  یخوا یبگو که  کوروش  رو م

مونه و  یدوروز هم قهر م یکی تیکار ایح یبزنه به خاطر ب

 کنه مجبوره که  قبول کنه!   یگه عادت میبعد د

نقِش پدِر  یکه ...  ماهان  االن تو ستین زایچ  نیمسئله ا -

شد..  یامتیچه ق ینیبب یفرو رفته، نبود یرتیمتعصب و غ

و زد به سرش،  دیکوروش چمدون من و کنار در اتاقم د

کرد و با هم  یزد که   ماهان قاط ییحرفا هیماهان    یجلو

از  ودست من و گرفت  یشد که  عجله ا  نیشدن.. ا ریدرگ

 .  میاون  خونه  رفت

 و خوشحال گفت:   دیکش یغیزده ج جانیه

!.. کاش بودم، کاش! آقاقبول یجاِن من ؟ کوروش؟ وا -

خوام   یچک دارم منم م دئویو یبنده شخصاً تقاضا ستین

 درآورده!   یباز وونهید یچطورکه  بچه ام   نمیبب

 دلم آب شد!   یاون لحظات قند تو ادِ یو با  دمیخند اریاخت یب

 کرد!   یم رانیها و نگاهش من و مسخ و ح حرف

 سخته!   یلیخ ی.. طعم دورلدای -

 شد و گفت:   یجد



زهرماِر صد در  یسخت، تلخ و شور.. اصال مزه  -

 ست،مزهین یدائم یکه  اون دور یبدون یده اما وقت یصدم

 !  شهیاش برات قابل تحمل م

 آروم گرفت و لب زدم:   یکم دلم

 !  لدایحق با توست!  ممنونم  -

 یبده، از لحن وحرف ها یو انرژ دیکرد بهم ام یم یسع لدای

 الحق که  موفق بود!   دم،یفهم یخوبش م

 یخونه  تون  رو برام بفرست  دِ ینره آدرس جد ادتی -

 یرو هم که  نداد  دیجد یخونه    ینیریناقال! ش یها،ا

 بخرم!   ینیریاومدم ش یحاالمن  مجبورم وقت

 گلم!   یهست ینیریتو خودت  ش -

   اگل؟یام  ینیریآخر ش ؟یگفت یچ یدیزرشک! خودتم فهم -

 خنده اعتراض گونه صداش زدم:   با

 !  لدا؟ی -

 !  دیهم خند اون

گفتن بخند  میبخند و شاد باش، از قد شهی... همنهیآهان هم -

 ماهان  و کوروش..  الِ یخ یبه روت بخنده، ب ایتا دن

 !  شهیدرست م زیروز همه چ هی باالخره

بهش  ایکه  دن دمیترس یخواست بخندم اما، م یم دلم

کنه و  ریتعب زیپو زخنِد تمسخر آم یبربخوره.. لبخندم  رو جا

 کنه!   یبخواد تالف



  

اتاق ها و سالن و آشپز خونه  پرسه زدم تامثال با   یشب تو تا

 آشنا بشم!   دمیجد یخونه  و زندگ

گفت  شهیدو نفر هم م  یبود،  برا یکیساده و ش یخونه   

به نسبت  یکیبزرگ بود، سه تا اتاق داشت که  دو تا مجهز و

 لینداشت، تمام وسا یریتر بود و اصال نور گ کیکوچ هیبق

اجاره  یخونه  به نسبت از  خونه     نی. ابودند.. دینو و جد

بهتر بود اما    میکرد یم یکه  قبال با  ماهان  توش زندگ یا

 یکردم که  اون گرما یحاال خوب احساس م نیاز هم

 !  ادیبه وجودنم نمونیب یشگیهم

 هم بشه ...  نیقرار بود هم انگار

برگشت و خسته فقط  دیماهان  تا شب با دسِت پر از خر 

نگفت شام خورده با نه،ناهار  یره بخوابه، حت یت که  مگف

 .  میهم نخورده بود

 یزیکه چ دیکش یرفت اما دلم نم یمعده ام ضعف م یحساب

 و خچالی یها  رو تو یبخورم، تمام خوراک

 همه فشار به اتاقِ   نیت ها گذاشتم و خسته از ا نیکاب

  یکه  نمازم  رو خوندم  رو  نیپناه بردم، بعد از ا دمیجد

.... پنج  دمیو خواب دمیدراز کش کیکوچ ینفره  کیتخت 

 نشدهیاز اون اتفاق گذشت و من  کامال  خونه  نش یروز



از  یطاقتم کرده بود، خبر یب ییبودم، سکوت و تنها

 کوروش نداشتم . 

هم نداده،  ماهان   امیبهم پ یشد که  حت ینم باورم

بود که  فقط شب  دیشغل جد  یبرا اونقدرمشغول گشتن 

بار  نیدوباره شده بود همون آدِم سابق منتها ا دمش،ید یهام

 خواسته بودم که  یانگار با من  قهر بود، چند بار

 دنیشن یکردم نه اون آمادگ یحرف بزنم اما احساس م باهاش

 حرف زدن در اون باره رو!   یِ داره نه من  آمادگ

نرم کنم و  یفرصت بودم که  بتونم اون  رو کم کی  منتظر

 بعد حرف هام  رو بهش بگم!  

ام زنگ خورد، به خاطر  یفکر ها بودم که  گوش نیهم یتو

شونه هام انداختمو وارِد    یرو  یا یهوا شاِل بافتن یسرد

 تراس شدم .  

اما در کمال تعجب نفس زنگ  لداستی شهیکردم مثل هم فکر

که  بعد از چندهفته   نیو متعجب از ازده بود، خوشحال 

 قرار بود باهاش حرف بزنم جواب دادم:  

 الو سالم نفس جون؟!   -

 گفت:   جانیه با

 جانیشرمنده  من  از ه ؟یسالم ماه صنم جان خوب -

تلگرام!   ایشو ب  نیتونم حرف بزنم فقط بدو بدو آنال یادنمیز

 با تعجب لب زدم:  



 چرا؟   -

 شو!    نیا آنالمن  قطع کردم -

 رو قطع کرد. هنوز  یبگم، گوش یزیمن  چ نذاشت

هفته نفس زنگ  نیبعد از چند ه،یبه چ یبودم که  چ دهینفهم

 حرف ها؟    نیزده بود و ا

ام  رو روشن کردم و وارد تلگرام  یگوش نترنتیا عیسر

 کی دمیفرستاده بود، چک کردم که  د یزیچ کیشدم، برام 

 داد   امیهست، همون  لحظه  نفس پ یا قهیپنج دق لمیف

 ! " زمیبه تو عز می" تک تک کلماتش تقد

 رو دانلود کردم.    لمیف بیشوِر عج کیو با  کنجکاو

  

کنار دِر تراس نشستم و تمام حواسم رو  یِ فلز یصندل   یرو 

 باز شد... اول نگاهم به آرشام لمیدادم، ف لمیبه ف

نواختن ساز  یزد، بعد از کم یم انویافتاد و که  با حس پ ایآر

 ساخته شد!   ییبایز یبه صدا در اومدن و ملود گهید یها

روکه    یشد و تونستم فرد شتریلحظه  نوِر صحنه ب  همون

 ... نمینشسته بود  بب انویآرشام و کنار پ   یرو به  رو

 بند اومد!   نفسم

 دهیپوش یدست مشک کیرنگش بلند شده بود،  ییطال شیر ته

هم گذاشت و شروع به خوندن کرد.. با    یبود. چشم  رو



ضربان قلبم سرعت گرفت که  دست  یصداش جور دنِ یشن

 !  دندیلرز یهام هم با هر ضربان م

  

 .  یشد، که  با دلم حرف زد داتیتو از کجا پ -

 !  یخوش اومد میرابطه ام، به زندگ  نیعاشق ا  من

 دیرس یعده  به ذهنمم نمقا یب یشد، تو باز داتیاز کجا پ تو

 خدا تو  رو به من  بده!  

  

من  چشم وا   میزندگ نیدرست ع یو گرم  و روشن شلوغ

کنار تو  یگفتم  ول  یدروغ م  میزندگ  نیب یکردمو تو، افتاد

 باور شدم  

 خوب بودم قبل تو بعد از تو من    بهتر شدمممممم ...   من

  

 یبپرس یعنیشد   تایدن یکی یعنیدلت از دست رفت  یوقت

 شد!   داتیازش  تو از کجا پ یه

 شد!   داتیاز کجا پ تو

 یبپرس یعنیشد   اتیدن یکی یعنیدلت از دست رفت  یوقت

 شد!   داتیازش  تو از کجا پ یه

 شد!   داتیاز کجا پ تو

  



که  از شدت بهت   ییزده! با چشم ها رتی"مات، مبهوت و ح

 یاشک تو شون پر شده بود به کوروش نگاه م یو خوشحال

کرده بودم که   کیرو اونقدر به چشم هام نزد  یکردم، گوش

تار شده ام،  یلرزانم وچشم ها یبتونم با وجوِد دست ها

 ! "  نمیصورِت جذاب و ماهش  رو بب

  

بعد از  دمیباور بشه  من  قول م هیقلب تو برام  یبذار گاه -

   خورمیو به عشق بر م یکنیه  نگاهم مبهتر بش   یزندگ  نیا

   شُمرمیاز ته دل من  خنده هاتو م یخندیم

  

 یبپرس یعنیشد   اتیدن یکی یعنیدلت از دست رفت  یوقت

 شد   داتیشد  تو از کجا پ داتیازش  تو از کجا پ یه

 یبپرس یعنیشد   اتیدن یکی یعنیدلت از دست رفت  یوقت

 شد!   داتیشد  تو از کجا پ داتیازش  تو از کجا پ یه

  

و به تک تک اون  دمیرو د  لمیدونستم که  چند بار اون ف ینم

پر معنا و مفهوم از زبان کوروش گوش کردم،  یواژه ها

 داشته باشه!   ییرایگ  نیبه ا ییشد که  صدا یباورم نم

خوردم که   یپنج روز که  من  داشتم غصه م  نیا تمامِ 

آهنگ   نیکار و ا  نیا ریدر گ رهیگ یاز من  نم یچراسراغ

 من ؟!    یبوده؟   برا



بار بو د که  از اشک  نیام گرفت، اول هیگر یخوشحال از

 کردم که  یو احساس نم دمیکش یعذاب نم ختنیر

 کردم !   یم جانیو ه ی! حاال احساس سبکفمیام و ضع شکسته

 !دید یبود و حالم  رو م یجا م نیخواست کوروش ا یم دلم

 ... دلم براش  تنگ شده بود!  دلم

 !  ادیز یلیخ

  

  

قدم  کیجمله بود " تو   نیمن و کوروش در وصف ا تِ یحکا

که   یکار نیدارم " حاال با ا یبردار، من  برات صد قدم بر م

برام انجام داده بود حاضر بودم من  هم براش همه کار انجام 

 بدم!  

بلند شدمو  یندلص   یقاطع و مصمم، از  رو میتصم کی با

دور و برم شده  یبه داخل  خونه  رفتم، انگار تازه متوجه 

 بودم و چشم هام باز شده بود!  

خونه    یِ زکاریکردم و تم یدقت همه جا  رو وارس با

پختم، حموم رفتم و بعد ازچند  یروشروع کردم.. شام مفصل

 کردم که  شاداب و سرحالم!   یروز احساس م

اون  یدلم  برا یو من  ه دیچیپ یسرم م یآهنگ مدام تو اون

 رفت!   یصدا ضعف م



خشکم زده بود  ییظرف شو نگیخودم که  اومدم کنار س به

شده بودم به  رهیخ ینامعلوم یو همزمان که  به نقطه 

 نِ یریبه افکار واحساساِت ش یکردم، لبخند یکوروش فکر م

 خودم زدم.  

 اهان  اومده...که   م دمیفهم دم،یباز شدن در و شن یصدا

  یباعث شده بود برا میکه  با هم سرد بود یچند روز  نیا

 حرف زدن با  ماهان  استرس داشته باشم!  

 کنه!   یشدم که  باهام آشت یقدم م شیپ دیبا  خودم

فکر از آشپز خونه  خارج شدم و به سمت  ماهان   نیا با

 یبود و کفش هاش  رو مرتب م ستادهیا یرفتم، کناِر جا کفش

 کرد، آروم  گفتم :  

 !  یسالم داداش خسته نباش -

 بهم انداخت و زمزمه کرد:   ینگاه مین

 سالم، ممنونم!   -

 رو آماده کنم؟!    زیشام حاضره، م -

 به سمت اتاقش رفت و گفت:   یخستگ با

 .  امیآره لباس عوض کنم م -

   یپز خونه  شدم،  روگفتم  و دوباره وارد آش  یا باشه

که     نیشام  رو آماده کردم تا ا لیمون وسا کیزکوچیم

 نشست .  زیپشت م عیماهان اومد و سر



رفتم و پارچ آب  رو برداشتم، هم زمان از  خچالیسمت  به

 لب خوندم و زمزمه کردم:   ریقصد ز

من  عاشق  ،یشد.. که  با دلم حرف زد دایتو از کجا پ -

شد  داتی.. تو از کجا پیخوش اومد میرابطه ام، به زندگ  نیا

 ... 

ماهان  نشستم که  متوجه شدم     یرو به  رو  زیم پشت

زدم  یلبخنِد پر از شرم یکنه، دوباره عمد یباتعجب نگاهم م

 !  دمیو نگاهم  رو ازش  دزد

 شد ..  دایِهممم.. تو ا ز کجا پ -

 و گفت:   اوردین طاقت

 !  ؟یخون یباشه واسه خودت  آهنِگ عاشقونه م ریخ -

که  به زورقورتش  یرو پشت گوشم زدم و با لبخند  موهام

 دادم لب زدم:  

 !  یجور نیهم یچیه -

شده بهم  زیر یبا اخم و چشم ها دمینگاه کردم که  د بهش

کردم  ینگاهم  رو ازش  گرفتم وسع یشده، بعد از مکث رهیخ

 حرف بزنم .   یعاد

 ور سرد شد!  بخ -

حرف شروع کرد، فقط منتظر  بودم شام  یو ب دیکش یپوف

بحث  رِ یاونقدر ذهنم درگ م،یراحت حرف بزن میبخوره تا بتون

 بخورم .  یزیامشب و اتفاقات بعدش بود که  نتونستم چ



خط ازآهنگ  هیلب اون  ریدوباره ز دیماهان  که  کنار کش 

ِف دِل من وو که  حفظ بودم  رو خوندم.. الحق که  حر

 کوروش بود!  

من  عاشق  ،یشد، که  با دلم حرف زد داتیتو از کجا پ -

 !  یخوش اومد میرابطه ام، به زندگ  نیا

برداشتم  ماهان  کالفه  زیم   یها  رو که  از  رو بشقاب

 گفت:  

 یم یکه  حاال دار یکرد یتو اصال آهنگ گوش م -

   ؟یخون

 داره؟   بیچرا مگه ع -

 گفت:   تیبلند شد و با همون اخم و جد زیپشت م از

منظور  هیدونم چرا  ینداره.. خوبم هست.. فقط نم بیع -

 ماه صنم!   یکاِرت دار  نیاز ا ی

 لبخند زدم و با حسرت نگاهش کردم و  گفتم :   تلخ

 !  یشناس یخوبه که  من و م -

حرف از آشپز خونه  خارج شد،احساس  ینگاهم کرد و ب زیت

حرف هام  یخوادشنونده  یدم خواست بهم بفهمونه که  نمکر

 باشه!  

ول کردم و دنباِل  ماهان  رفتم و گفتم  یرو همون طور  زیم

  : 



به من  گذشته؟  وسط  یچ یبدون یخوا یصبر کن! نم -

به موهاش زد، سمتم برگشتو با حرص  یو چنگ ستادیهال ا

 گفت:  

ترسم ماه  یخوام اما.. م یهم م یلیخوام.. خ یم -

و ازت بفهمم که  از حِد  یبگ  ییزایترسم  چ یصنم،م

 انتظارم خارج باشه . 

 لب زدم:   یدلخور با

 نترس، فقط قضاوت نکن!   -

 قرار گفت:   یب

نترسم؟ماه  ی.. اما چطور کنمیقضاوت نم ؟یچطور -

اعتمادبشم..  یو ب یصنم من  برادرتم.. بهم حق بده عصب

ما رو نداشت،  دنیکه  چشِم د یفکرشو بکن.. کوروش مرد

 ادیعذاب مون داد.. عذابت دادماه صنم.. حاال م یقیبه هر طر

خواد؟  یکه  تو  رو م گهیکنه وم یصاف تو چشمام نگاه م

 یبشه؟ نم کینگم و اجازه بدم  بهت  نزد یچیه یخوا یم

کرد  ینگاه مون م ریقتونم فراموش کنم که  چقدربا تنفر و تح

 . 

  

به عقب برداشتم و  یحرف هاش قدم یز هجوم و تند ا

 گفتم :    یگرفته اما قاطع یباصدا



همه اش ماله گذشته است،نه  نایو تنفر.. ا ریعذاب، تحق -

آدِم  گهیاون د م،یکرد رییما تغ یتنها کوروش بلکه  همه 

 .  ستیسابق ن

کوروش  رو کردم، صورتش سرخ و  یِ که  طرفدار  نیا از

 :  دیتر شد و غر قیاش عم یشونیپ   یاخِم  رو

 یرفته خوب فکر کن ماه صنم.. سحر االن تو ادتینکنه  -

 شگاهیآسا یطور، پدرشون هم تو نیزنداِن،برادرش هم هم

 یکوروش  رو مقصِر حالِ االن شون م نایا یست، همه 

از بابِت کوروش راحت  المیمن  خ یدونن بعد تو توقع دار

 باشه؟  

 گفتم :    یشدم و عصب کینزد بهش

که  یآدم نیبگو که  مغرور تر نمیا یرو گفت  نایا یهمه  -

 ی.. همون مردانِ یکوروش پارس میشناس یمون م یزندگ یتو

تو و  یغرورش روجلو یگ یپشت سرش بد م یکه  تو دار

  یرامادرش و من  شکست و حرِف دلش روزد... کوروش  ب

ات روکنار بذار و اجازه بده  نهیمن  ثابت شده تو هم ک

 خودش  رو  بهت  ثابت کنه . 

ازاون  گهیکنم که  د یحال یچرا ثابت کنه؟ آقا من  به ک -

 کِ یخوام خواهرم نزد یاصال نم اد؟یمردک خوشم نم

 کوروش باشه.  



صورتم  کیو خشم نزد تیاشاره اش  رو به جد انگشتِ 

 :  دیگرفت و غر

 رونیتو هم گوش کن... فکر کوروش  رو از سرت ب -

 کنمیم یامشب هم فراموش کن، منم  سع یکن.. حرف ها

 یچشم و گوِش خواهرم بازشده و ب یکه  چطور رمیبگ دهیناد

 زنه .  یحرف م گهیمرِد د هیو از  ستادهیخجالت  تو روم ا

شکسته و خوردشده   یپشت کرد و خواست بره که  با دل بهم

 فتم :  گ

به  یفراموش یبار به جا  نیتو هم گوش کن .. اما ا -

نجات  یپاش دیروز اس یکه  اون مرد جوِن من و تو اریادبی

 یدکترنخبه  هیرو که    گوئلی.. مدید بیداد و خودش هم آس

رو هم به   نایسرم آورد تا خوب بشم،ا یبود  رو باال یخارج

 بودقم کرده درح یبد یگفته هات اضافه کن.. که  هر چ

 واضح و نا یهزار برابر با محبت ها

تونست مثل  ی.. ماوردیبرام جبر ان کرد و به روم ن واضح

 کار و نکرد .   نیا یبرسونه ول بیسحر بهم آس

 کم آوردم و با عقده سکوت کردم!   نفس

به دست  یحرکت و  بهت  زده! نگاه یبود... ب ستادهیا هنوز

 ادامه دادم:   دهیبر دهیمشت شده و لرزانش انداختم و بر یها

.. من با ونمیماهان .. من  بهش مد  میونیبهش مد یلیما خ -

دلم احساس کردم که  کوروش فرق کرده، من  شاهدبودم که  



 یو رشدکرد، با هر کس دیبچه قد کش هیمثل  یقلبش چطور

 خوب تا کرد.. یکیکه  بد بود با من  

و فراموش نکردم ُدرست، بار ها دلم روشکست هاش  ر یبد

 برق عشق و یو اشکم  رو در آورد اما وقت

گذشته خاک  یهمه  رو تو دمینگاهش د یرو تو  یزندگ

خوامش؟ که  بدون اون  یمنم  م دمیفهم یکِ  یدون یکردم، م

همون  قایاست؟دقیدن یشکنجه  نیسخت تر شیدور شه؟ینم

تو زل زد واز حرف دلش  یچشم ها یکه  صاف تو یروز

دل شدم.. تا اونروز دو دل بودم فقط  کیگفت منم  با هاش 

  نیمن  آسون بود ا یبرا  یتو.. فکر کرد رهم به خاط

که چقدر با کوروش فرق  دمید یمن  م رم؟یاحساس  رو بپذ

 دادیدارم.. تفاوت در ما ب

که  داشتم رو نا  یکرد.. به خاطر نسبِت تو و توران حس یم

 ..شهینم دمیاما د وفتهین یگرفتم تا اتفاق دهید

حس  نیتونم، هر چقدر مقاومت کنم و سکوت کنم ا  ینم

من  آسون نبود که   یکنه،  برا یقلبم رشد م یتو شتریب

به من  یفهمه که  چ یکوروش  رو بشناسم.. فقط خدا م

 نیمهمتر یگم،  ماهان  تو برادرم یدارم م یگذشته و االن چ

ازت  یچی... تا به حال هیو هست یمن  بود یگزند یفرد تو

کوروش تالش کنم ..  یخوام، بذار  برا یاما االن م واستمنخ

 بهمون فرصت بده!  



 گفت:   عیقرار و تندخو سمتم برگشت و سر ی، ب شوکه

 .. نوچ!  یماه صنم؟.. وا -

نگاه کرد،  یا گهید یبه موهاش زد و به جا یمحکم چنگ

   یرو  وفته،سریمون ن  نیب یکه  فاصله ا ییجلو رفتم تا جا

 .  میکه  هم  رو بغل کن  نیاش گذاشتم بدون ا نهیس

تنِدقلبش  یاون حاضر بود من و بغل کنه نه من ... به صدا نه

 گوش دادم!  

 بغض زمزمه کردم:   با

ماهان ..   دمی.. نه پرو.. ازت خجالت  کشامیح ینه ب -

 !  یتا حالموبفهم  کنمیالش مامادلم داغوِن، به خاطر اون ت

  یاز دست هاش  رو  رو یکیو  دیکش یپر از غم نفس

 خودم  رو بهش فشردم!   شتریشونه ام گذاشت، گرم شدم و ب

 و گرفته لب زد:   خسته

گفت  یزیچ هی شهینم یطور نیفکر کنم... هم دیبا -

 صنم.. بهم حق بده، من  نگرانتم دختر!  

 یازم دور گهیدلم برات تنگ شده بود  ماهان !.. لطفا د -

 نکن.. ازم دلخور نباش داداش!  

بار با دو دست بغلم کرد ومحکم   نیشکست و ا مقاومتش

 فشارم داد، چشم بستم و غرق آغوشش شدم!  

 



آغوِش  یتو ریدل س کیروز  نیشب بعد از چند اون

 م!  کرد یماهان  عقده هام  رو خال  یبرادرانه 

کردم که  خوب به حرف هام فکر کنه  یته دل دعا م از

که  یکردم بعد از مشکل یودلش نرم بشه!... قبال تصور م

 شیکه پ یماهان  درست کرد و اون سوتفاهم   یسحر  برا

خاموِش کوروش و  ماهان  تموم شده و با هم  یِ اومد، دشمن 

 هِ اشتبا یوقت کار ها چیکنار اومدن... اما انگار  ماهان  ه

کرد،حاال نوبت اون بود  یکوروش  رو فراموش نم یگذشته 

 کنه!   یکه  غروِر کوروش  رو بشکنه وقلدر

 بمونه ...  ادشیبودم که  حرف هام  دواریام فقط

  

 یمجاز یفضا یتو یصبح بعد از رفتِن  ماهان  کم فردا

 جیپ یرو تو  لمیکه  کوروش اون ف دمیچرخ زدم و فهم

خورده بود و دنباِلکننده  کیهم ال یاش گذاشته، کل یشخص

هاش کامنت گذشته بودند همه تعجب کرده بودند که  آخه 

 معروف؟!   ی اخوانندهیو آرشام آر انیکوروش پارس

و آهنگ سر و صدا کرده بود! با ذوق  لمیف  نیا یحساب

 یکیکوروش جواِب  دمیمشغول خوندن کامنت ها بودم که  د

 و داده ... از نظر ها  ر

 خوب بود... یلینوشته " خ لدای دمیکمال تعجب د در

 "  د؟یکن یم یبه شخِص خاص میآهنگ  رو تقد  نیا



 تنها جواب داده بود .  کوروش

 "  ِدشیشناس ی"  ممنونم بله.. شما هم م

 یلیکه  اون  لحظه  چقدر قربون صدقه اش رفتم، خ آخ

 گهیکوروش د یلو هیو اسمش چ هیبودن که  اون ک دنیهاپرس

 جواب نداده بود . 

 ارمیتونستم خودم  رو تصور کنم که  دارم بال در م یم

حال و   نیا یتو گهید کمی، قطعا اگر  کنمیوپرواز م

 ده!   یرخ م یو معجزه ا شهیهم م نیروزباشم هم

ام زنگ خورد، مثل  یفکر ها بودم که  گوش نیهم یتو

 بود!   لدایمن ..  نِ یریتلخ و ش یروز ها ارِ ی شهیهم

 جواب دادم:   یخوشحال با

 زنان گفت:   غیجانم؟  ج -

که  خودم شوشو  فیها.. ح یکوروُش ول نکن  نیا یلعنت -

 زدم .  یدارم وگرنه مخ کوروش  رو خودم م

 از پِشت خط اومد... با تعجب  گفتم :   ییکه  صدا دمیخند

   لدا؟یبود  یک -

بچه ام هنوز خوب  ؟یچ یعنیشوشو  گهی.. میِ عل -

آشنا نشده باس خودم  یرانیا یدختر ا لیبافرهنگ لغاِت اص

 بذارم .  یبراش  کالس خصوص

 تعجب  گفتم :   با



درمورِدکوروش  یاون دار یجلو ؟یهست یاالن با عل -

   ؟یزن یحرف م

 آروم و معذب  گفتم :    ه؟یآره خب چ -

 !  لدایها  ینگ یزیکشم! چ یآخه خجالت  م -

 و با حرص گفت:   دیکش یشیا

هم از خودمون  یبابا نگو تو  رو جوِن جدت... عل یا -

ماه  ی... وانیشده، خبر داره شما دو تا کفتِر عاشق ترکوند

کرد  یداشت و رونم ییکوروِش نامرد عجب صدا  نیصنم ا

هم  یفاِزخوا نندگ یها، حاال که  عاشق شده زده جاده خاک

 گ خوند . آهن هیتو هم   یگرفت و  برا

 یعشق  رو کنار هم م یبایز یاسم کوروش و کلمه  تا

 کردم!   یو ضعف م ختیر یم یقلبم فور دم،یشن

 چه مون شده بود؟   واقعا

  

  

گفتم ؟  هول کردم و من  من    یچ یدیالو صنم؟ شن -

 کنان لب زدم:  

   ؟یگفت یزیجانم؟ اِم ..چ یعنیها..  -

 و اعتراض کرد:   دیکش یپوف

به اون راه؟ بعد  یها.. نکنه خودت  زد یکال خاموش -

 حرف زد..  یانگار خطاب به عل



 ماه صنم مول کرده!   الیخ یجان ب یعل -

 :  دمیو نال دمیکش ینیه

خب  یگفت یخجالت  بکش دختر، بگو چ لدای!... نیییه -

 یکرد م آدم شد یفکر م ؟یکن یچرا من و خجالت  زده م

 .  ینگو بد تر شد

 و گفت:   دیغش خند غش

 شهی! باورت مهیمول چ گهیهنگ کرد!.. م یعل یوا -

 در یکرده که  فارس یخودم اعتراف کرده فکر م شیپ

 یچیفهمه ه یگرده م یبا من  م یفول بلده اما وقت حد

 !  ست؟یبلدن

 تو!   یحق داره بنده خدا.. عجوبه ا -

خونه    میایعصر م یبهت   گفتم  من و عل  نا،یا الیخ یب -

 تون!   دیجد ی

 گفتم :    یمهربون با

 خب!    نیایناهار ب یچشم! واسه    یقدمتون  رو -

 گفت:   طنتیش با

 .  میرونیب یناهار با عل -

شده؟   ییها.. خبرا یچرخ یم یبا عل یادیز دایجد -

 و معنا دار گفت:   دیخوشحال خند

 !  دیشا -



همه  نیا لدایبود که   نیهم  یزدم.. پس  برا یاز ته دل لبخندِ 

 خوشحال و سر زنده است!  

 سالم برسون!   یبه عل -

 هی ،یرسونه... تا عصر خواهر یهم سالم م یعل -

 فعال!   میایزحمت تا ما ب یدرست کن ب یمشت یعصرونه 

 و آروم لب زدم:   دمیکش یقیعم نفس

 خداحافظت!   -

بدم اما  یامیبهش پ ایخواست به کوروش زنگ بزنم  یم دلم

 یچندروز حساب  یکه   برا میخودمون با هم توافق کرده بود

 ی ندهیتا به احساس و ا میو با هم در تماس نباش میتنها باش

 ...  میرومون فکر کن شیپ

 !  اوردمیکه  داشتم کم م  من

 انیقراره ب یو عل لدایماهان  زنگ زدم و  گفتم  که    به

تونه خودش روبرسونه  یخونه  اما گفت که  کار داره و نم

 کرد .  یهم عذرخواه یحساب

 یکردم . ..  ماهان  داشت تماِم تالشش  رو م یم درکش

رو ثابت نگه داره و دوباره مثل گذشته   دشیکردتا شغِل جد

اتفاقات گذشته باز  دیترس ی.. اون ممینش فیضع یاز نظر مال

 هم تکرار بشن!  



... بعد از مدت ها داشتم دنیرس یو عل لدایشد و  عصر

شده  یبه اسم عل یدیبه آدِم جد لیرو که  حاال تبد  گوئلیم

 .  دمید یبود  رو م

 یکه تو یحق داشت که  عاشقش بشه، من  از اون روز لدای

 و بهم گفت که  میرستوران قرار گذاشته بود

بلندش رومردونه  یبودمش، موها دهیخواد مسلمان بشه ند یم

 یهم که  داشت حساب یمرتب شیو ته ر کوتاه کرده بود

 آراسته و  جذابش کرده بود!  

 بود!   یرنگش واقعادوست داشتن یآب یآرامِش تِه چشم ها اون

چادرش  رو دم در از سرش در آورد و با ذوق بغلم کرد  لدای

 و گفت:  

 جونم! دلم برات تنگ شده بود!   یسالم صنم -

 !  زمیطور عز نیسالم منم  هم -

 لدامتعجبیچادر سر کردِن  دنیهنوز با د م،یهم جدا شد از

 شدم!   یم

 با لبخند  گفتم :   یرو به عل 

 !  یخوش اومد یلیخ یسالم آقا عل -

 احترام گفت:   با

مبارک  دیجد یممنونم!  خونه   یلیسالم ماه صنم بانو خ -

 باشه!  

 داخل!   دیبفرمائ دیلطف دار -



 با شرم  گفتم :   میرفت یم  زمان که  به داخل  خونه هم

 !  یکه  مسلمان شد  نیا  یگم  برا یم کیتبر -

 نگاه کرد و گفت:   لدای! گذرا به دیهاش درخش چشم

 !  لدامی یکمک ها ونیممنونم! مد یلیخ -

 ینگفت،جعبه  یزیزد و چ یبا ذوق و خجالت  لبخند لدای

 رو به سمتم گرفت که   گفتم :    ینیریش

   ن؟یدیچرا زحمت کش -

 لبخند زد و زمزمه وار گفت:  دوباره

 یزبون هام ینیریش  نیبا ا اریب یینگو .. بدو چا یچیه -

 چسبه!  

 تکون دادم ...  یو سر دمیصدا خند یب

مبل نشستن و منم به    یبا فاصله کنار هم  رو لدایو  یعل

شده، حس  ییخبرا کیکردم  یآشپز خونه  رفتم... احساس م

 فعال شده بود!   یششَمم حساب

فنجون ها  یرو تو  یآشپز خونه  رفتم و هم زمان که  چا به

 رو صدا زدم:    لدای ختمیر یم

   ؟یایلحظه  ب  هی شهیجان م لدای -

 داخل آشپز خونه  شد و گفت:   لدایبعد  هیثان چند

 جونم؟   -

 که  نگاهش کنم  گفتم :    نیبدون ا آروم



معذب شده،  یعل  نیچادرت  رو سرت کن ..بب زمیعز -

شه.. االن چادرت روسر  یمعذب م شتریب ستیماهان  هم ن

 .  نیکن و بعدش کناِر من  بش

نزد اما انگار تعجب کرده..  یرو به دستش دادم، حرف  ینیس

 زد و باخجالت  لب زد:   یبا لبخند نگاهش کردم، پلک محکم

 باشه!   -

رفت ومن   لداینگفتم ،  یزیدم و چتکون دا یآرامش سر با

ظرف گذاشتم و بعد ازمرتب کردن  یها  رو تو ینیریهم ش

 چادرم از آشپز خونه  خارج شدم!  

   یرو به رو  لدایتعارف کردم، کناِر  ینیریش یو عل لدای به

 نشستم و  گفتم  یعل

 ! واقعا خوشحال شدم!  دیخوش اومد یلیخ -

 و گفت:  به اطراف انداخت  ینگاه لدای

 !  یِ قشنگ یخونه    -

که  طالق توران و  ماهان    نیکر د.. از ا دییهم تا یعل

 راحت شد!   المیآوردن خ یروبه روم نم

... میحرف زد یو از هر در میبا هم خوش و بش کرد یکم

داد و  یسرتکون م ای یعل م،یزد یحرف م لدایمن و  شتریب

 رفت!   یبه فکر فرو م یلحظه  ا  ای



کنجکاو بشم، ازهمون   شتریباعث شده بود که  ب رفتارش

بهم فهمونده بود که   یاحساس کیو رودشون  یلحظه  

 هست .  ییخبرها

 یبه پهلوم زد از فکر خارج شدم،نگاه لدایکه   یسقلمه ا با

 گفت:   طنتیانداخت و بعد با ش یبه من و عل

دارن ها مگه نه؟  با  ییها چه خاطرخواه ها یبعض -

 عجب  گفتم :  ت

   ؟یک -

 !  گهیمعلومه تو د -

و براش  تند تند اب رو باال انداختم تا  دمیخجالت  لب گز با

 کرد و گفت:   یادامه نده اما  رو به عل

   ؟یگفتم  عل  یچ یدیفهم -

 ینزد اما به زورجلو یبود من  معذب شدم حرف دهیفهم یعل

 لبخند زدنش  رو گرفت . 

 !  شیکم و ب -

 و گفت:   دیخند لدای

صنم... همه خبر دارن که  کوروش خان چه  ینیب یم -

 کرده . 

 انداختم و زمزمه کردم:   نییپا سر

 !  الیخ یخب حاال.. ب -

 !  دی! بچه ام خجالت  کشزمیعز یاله -



  یدست دور شونه ام حلقه کرد.. اصال مراعات من وعل لدای

 کرد .  یرو نم

 بهش تشر زدم:   یآروم به

 !  لدایبس کن  -

 خودم گفت:   مثل

 .  یِ خود یعل -

 !  یتو کم دار دهیبدبخت هم فهم  نیا -

 چپ نگاهم کرد و گفت:   چپ

 کجاست؟   ییادب... دستشو یب -

 از خنده زدم و  گفتم :   یخاطر طرز نگاهش لبخند به

 ته اون راهرو .  -

مت بلند شد و به س دم،یگفت اما نفهم یزیلب غر زد و چ ریز

وچشم ازش   دمیکش یراه  رو رفت، با رفتنش نفس راحت

 برداشتم . 

بگم اما چشمم به  یدونست چ یسکوت برقرار شد، نم یکم

 نیبه زم یتند تمیصدا و با ر یافتاد که  ب یچپ عل یپا

آخه  یدادول یاش م یشد که  انگار خبر از کالفگ یم دهیکوب

 چرا؟  

 دنیکه  باعث شد با تعجب نگاهش کردم... باد دیکش یپوف

گفتم   اریاخت یسرخ شد،ب یو کم دیازم چشم دزد عینگاهم سر

  : 



 شده؟   یزیچ -

زد و  یکرد خودش  رو جمع و جور کنه، لبخند محجوب یسع

 گفت:  

 نگفتم  که  ادامه داد:   یزیتابلو بودم؟  چ یادی.. زدیببخش -

 هیدیخب... با یعنیکنم  تونم سکوت ینم گهیراستش د -

 رو  بهتون بگم .   یزیچ

 رهیزخیحرف نگاهش کردم، به م یو ب ختیفرو ر هوی دلم

 شد و گفت:  

 مهمه .  یلیخ -

 !  دییخب.. بفرما -

 میزد یحرف م یکه  با هم رسم شیمثل چند ماه پ میبود شده

 خواد بگه .  یم یتونستم تصور کنم که  چ ی. . نم

 گفت:   یسخت به

 !  رِ ی... امر خیعنیخوام  یازتون کمک م -

 هام گرد شد و منتظر  نگاهش کردم، خواست چشم

سکوت کرد و کالفه نفس  لدایبگه که  با ورود  یزیچ دوباره

 .  دیکش یقیعم

مشکوک شدم، واضح بود که   شتریب یعکس العمل عل دنید با

 از خواسته اش بزنه .  یحرف لدایخواد در حضور  ینم

 گفت:   نیکنارم نشست و با تحس لدای



 یلیبگم خ دیماهان  که  با  ی قهیخونه  اگر سل   نیا -

 کر،یدر وپ یبزرِگ ب یالیبود اون و ی! چیخوبه..دنج و نقل

 نه؟  

 یزیو چ دمیکش یآه اریاخت یافتادم.. ب الیاون و ادِ ی

نزنه و  یحرف گهیداد د حیو انگار ترج دیفهم لدای،  نگفتم

 اش شد .   ییچا دنیمشغول نوش

 سوخت!   یعل  یبرا  دلم

که  فرصت حرف زدنش  رو از دست   نیاز ا یلیخ انگار

 یشدم.. انگار حِس همدرد یجور کیداده بود ناراحِت، 

 زد!   یدرونم موج م

 کردم و  گفتم :   لدایفکر  رو به  یکم با

قدر خوشت اومده تعارف نکن.. برو اتاق ها  نیاگه ا -

 داره .  یخوب ی، اونجا هم نما نیوتراس  رو هم بب

اش رو  یو کنجکاو یفضول یتونست جلو یانگار نم لدای

شناختمش، اون  یاستقبال کرد.. خوب م شنهادمیاز پ ره،یبگ

باشه چه  گهیشهر د کیبود... چه  دیجد یعاشق مکان ها

و  رو کنه و  ریاون مکان  رو ز دیبا خونه ، اون حتما  کی

 اونجا بزنه!   یچرخ

 گذاشت و گفت:   یدست شیپ   یرو  رو  فنجونِش

   ؟یِ ا شهیدر ش نی، هم نمیرم اول تراس  رو  بب یباشه م -

 برو .  زمیآره عز -



و  قینفس عم یشد و به سمت تراس رفت، با رفتنش عل بلند

گفتم   نانیآرومش کنم وبا اطم یکردم کم یسع د،یکش یلرزان

  : 

.. دیبزن یحرف لدای یجلو دیستیکه  راحت ن دمیفهم -

 تون راحت!   الیحاالرفته خ

 خوام!   یواقعا معذرت م -

که  باعث  هینداره... حاال اون موضوع چ یبیاصال ع -

   د؟یبش شونیشده پر

مکث  یانداخت، بعد از کم نییزد و سر پا یمضطرب لبخندِ 

 ه کرد . زمز م

 از ته دل  گفتم :    د؟یدر حقم بکن یلطف شهیم -

 یخودم م ی فهیمن  وظ د؟یاز خدامه! چرا درخواست کن -

رو اَداکنم.. شما   نمیدِ  دیدونم که  به شما کمک کنم .. من  با

من  درحد توانم کمک  د،یداد هیرو دوباره به من  هد  یسالمت

 !   کنمیتون م

راحت شد که  رنگ به چهره  الشیحرفم خ دنیبا شن انگار

 گفت:   یاش برگشت، شاداب تر و با اعتماد به نفس کامل تر

 هستن.. ایتالیمن  همه ا یخانواده و دوست و آشنا -

خوام  یرو که  م  یجا ندارم، خودمم کار نیرو ا  یکس

ها رو  یرانیچون رسم و سنِت ا ستمیانجام بدم   رو بلدم ن



 ینم ییتنها یعنی ای... ایدونم  یموضوع نم  نیکامل در ا

 تونم . 

 گفتم :    اقیاشت با

 خب؟!   -

 حرف هاش رو یتونستم ادامه  یشرم کرد، م یکم

 دمیکه  اون جمله  رو از دهن خودش شن نیبزنم اما هم حدس

 خوشحال شدم!   تینها یب

 

 دیخانوم حرف بزن لدای یخوام که  با... با خانواده  یم -

پدرش  رو به  یکه .. که  شماره  نیو بعد ا.. ازدواج  یبرا

 شم!   ی.. ممنون مدیبد دیمن  لطف کن

دوشش برداشته شد که دوباره    یاز  رو ینیباِر سنگ انگار

 !  دیکش یقینفس عم

 ...  دیفهم یهم م لدای کاش

 کرد!   یم یدونه که  چقدر خوشحال یخدا م اونوقت

  یباالخره تونست دِل عل لدایرو داد...   لدایجواِب عشِق  خدا

 !  ارهیرو به دست ب

لب   یزنند، لبخنِد  رو یبودم که  چشم هام برق م مطمئن

 تونستم پاک کنم!   یوجه نم چیهام  رو به ه

 با  تمنا  نگاهم کرد و با شک گفت:   یعل

   د؟یکمکم کن شهیم -



 !  دیرس یو بم به نظرم فیشدت شوق و شوک صدام ضع از

 کنه!   یا حتما! ان شاهللا خدا هم کمک مون مآ..آره حتم -

 زد و گفت:   یتشکر لبخند با

 ایتالیا یعمرم تو یسال ها یتو دیماه صنم خانوم.. باور کن -

ابراز عالقه کرد  شهینداشتم، اونجا راحت تر م یحس نیهمچ

 کرد اما من ... یخواستگار یکیاز  ای

همون  یرو تو  گوئلیجا اومدم، م نیا یاز وقت  من

که   یمرد نیشدم هم ،یکشوِرخودم جا گذاشتم.. شدم عل

بدون  یبده چطور ادیتا بهش  ادیجا پا به پاش م لداهمهی

 ی... من  شغل و دانَِشم  رو فداارمیوجودم دوام ب گوئلِ یم

.. ارمیاالنم کردم چون تونستم آرامش  رو به دست ب یِ زندگ

 یذهنم شکل م یتو لدایلبخنِد   کنمیبه آرامش فکر م یوقت

 من  واقعا بهش عالقه مند شدم! ره،یگ

 که  بهش برسم!   دیکن کمکم

حرف هاش چشم بستم!... در توانم نبود  ینیریصداقت و ش از

 بگم!   یزیکه  زد چ ییدر جواِب حرف ها یکه  کلمه ا

 سمت مون اومد و گفت:   لدایتراس باز شد،  در

و به  یده قهوه بخور یم فیداره ک یجا تراس خوب نیا -

کار و  نی! حتما ایو بخند یخنده دارت فکر کن یها یسوت

 بکن ماه صنم!  



 یبه صورت و بعد چشم هام انداخت، با تعجب سر ینگاه

 حاِل دگرگونم شده!   یدونستم که  متوجه  یتکون داد، م

 کردم .. یمن  از دِل عاشقش خبر داشتم و درکش م فقط

بفهمه اما  یو احساِس عل میتصم دونستم که  حقِش از یم

 گفت نه من !   یبهش م دیبا یخوِد عل

  

فکر  یپر التماِس عل یدونم چقدر به حرف ها و نگاه ها ینم

روبرداشت که    فشیک لدایگرفتن برن،  میکردم که  کم کم تصم

 گفتم :  

 ادیم گهیساعِت د هیماهان  تا   د،یشام بمون  یحداقل  برا -

 ها . 

 وگفت:   دیگونه ام  رو بوس لدایگرفته تشکر کرد اما  یعل

ساعت  نیشده بب ریاالن هم د نی...هم میبر دیبا گهینه د -

 ماماِن منم  که  حساس!.. کِ یپنج نشده هوا تار

 به جونم!   وفتهیخونه  با تبر م  برم

 بود ..  ستادهینگاه کردم، شوکه  ا یو به عل دمیخند

 با تاسف گفت:   د،یخت و خنداندا یبه عل ینگاه لدای

 یما قاتل و جان یوقت فکر نکن هی! یباز که  باور کرد -

 ها .  میهست

 سرزنش  گفتم :   با

 ها کن!   یشوخ  نی! کمتر از الدایخودته  ریتقص -



 یانداخت،م ینگاه یباال انداخت اما با حس به عل یا شونه

قدر خوشحال و پراز  نیدلش کنارِش ا ارِ یدونستم چون 

 شده!   طنتیش

رو  لدای یها یو شوخ طنتیهنوز نصف ش یخدا عل بنده

خواد از  یم یشد که  عل یبود، باورم نم دهیند

 ...  لدای یعنیکنه،  یلداخواستگاری

بغضم گرفت، دوسِت خوبو  اریاخت ینگاهش کردم ب یوقت

 وفاداِر من !  

 سمت در رفت و  رو بهم گفت:   به

 صنم؟   یندار یکار -

بگم جلو رفتم و محکم بغلش کردم،  یزیکه  چ  نیا یجا به

 گذره ...  یم عیرحمانه و سر یزمان چقدر ب

عشق دو طرفه شد وفردا   نیعاشق شد، امروز ا لدای روزید

 یهم ممکنه ازدواج کنه، زمان... امان از زمان که فقط ه

 کیتر بگذره، عمرآدم  عیتا هر چه سر رهیگ یسبقت م

 یم یشه اما، آخرش عشق وخاطراتش باق یتموم م یروز

 مونه!  

 وقت فراموش کرد!   چیه دیاز لحظات  رو نبا یبعض

اون  یانگار من  جا یخب ر نداره ول یاز عشق عل لدای االن

 کردم!   یم یداشتم خوشحال

 ماه صنم له شدم!   -



بگه اما دوباره  یزیفاصله گرفتم که  خواست چ  ازش

 نگاهم افتاد و متعجب گفت:  چشمش به 

  ؟یخوب -

 اوهوم!  -

 هول زده جلو اومد و گفت:   یعل

 خداحافظ ماه صنم بانو!   گه،ید میخب... خب بر -

 کرد، قبل از یو باهام خداحافظ دیگونه ام  رو بوس لدای

کردمو   یرو به عل  یآروم یاز در خارج شد، با صدا یعل

فرستم اونهم  یبراش  مرو   لدایپدر  یگفتم  که  شماره 

 خوشحال شد!   یحساب

 !  ادیز یلیداشتم، اون هم خ یموضوع حس خوب  نیبه ا نسبت

  

ساعت بعد  ماهان  به خونه اومد... ناهار  رو  کی تا

 در فکر فرو قیاونقدر عم م،یدرسکوت کنار هم خورد

 نزنم .  یازش  نپرسم و حرف یدادم سوال حیبود که  ترج رفته

 یعل  یرو  برا  لدایپدر  یشد و  باالخره شماره  شب

خواد اقدام کنه اما از ته دل هم  یم یدونستم ک یفرستادم، نم

 داشتم هم خوشحال بودم!   جانیه

کنه!  بعد از  ریخد ا خواستم تا هر دوشون  رو عاقبت بخ از

خواندن نمازم خواستم به آشپز خونه  برم تا شام رو آماده کنم 

 ن  صدام زد . که   ماها



 صنم؟   -

 جانم داداش؟   -

 دویچرخ یمبل نشسته بود و پشتش به من  بود، کم   یرو 

 رخ نگاهم کرد و گفت:   میاز ن

خونه   رو اجاره نکردم که    نیاونقدر نرو اون تو... ا -

 نیابشی..ب رمیخواد من  س یشام نم ،یفقط توش پخت و پز کن

 خوام باهات حرف بزنم .  یم

راِه...  یتو یبحِث تازه ا دمیفقط نگاهش کردم، فهم جبمتع

 و به سمتش رفتم و کنارش نشستم .  دمیکش یقینفس عم

به داخل موهاش زد  یمبل جا به جا شد و چنگ   یرو  یکم

 و گفت:  

 یاون شبت فکر کردم... تو حرفاُت زد یبه حرف ها  -

 صنم، حاال نوبت منه!  

تکون دادم، هنوز شروع نکرده قلبم به تب و  یاسترس سر با

 تاب افتاده بود!  

خواست حرف هاش  یکه   ماهان  م یا هیچند ثان  نیا یتو

 رو شروع کنه ذهنم هزار راه رفت... دسته خودم نبود!  

 کردم االنه که  مخالفت کنه .  یم فکر

 گفت:   یکرد و جد اخم

اون  گهیحق با تو بود.. کوروش عوض شده و د -

اخالقش  یکرده ول ریی.. عادت هاش تغستیآدم ِسابق ن



که  بخواد اون اخالِق تندش  نهیهام ا یاز نگران یکینه،

 به رخ تو بکشه ماه صنم!   شهیروهم

 تر زمزمه کرد:   یبگم که  نذاشت و جد یزیخواستِم چ عیسر

 بگو!   یخواست یبذار حرفام تموم بشه بعد هر چ -

 و گفت:   دیکش یدادم که  آهتکون  یخجالت  سر با

 یخوب م یلیمَرَدم و هم جنس خودم  رو خ هیمن   -

 یمثل کوروش هر چ یدونم که  آدم یخوب م نمیشناسم... ا

از  یبه دست آورده، تو هم االن جزئ یزندگ یخواسته تو

 کنه ... یم یکه  روت پافشار یاون یخواسته ها

دونم، کوروش اگرتو   یتنها خواستِن اون  رو مالک نم  من

  یطیبرات بکنه و هرشرا یهر کار دیخواد با یرو واقعا م

خودتون   دیشمابا یطور، هر دو نیرو تحمل کنه.. تو هم هم

 !  دیرو اصالح کن

 و متعجب  گفتم :   نگران

   م؟یاصالح کن یچ یعنیداداش؟  هیمن ...  منظور ت چ -

  

 توجه به سوالم گفت:   یب

با هم در تماس  میجا بود نیت که  امد  نیا یتو -

 !  ؟یزیچ یامید؟پیبود

 تیتکون دادم که  بارضا یمنف یبه نشانه  یسر یناراحت با

 گفت:  



 باهام حرف زد.. شم،یخوبه! ..امروز اومده بود پ -

خواد و تو ماله  یکه  تو  رو م یتکرار یحرف ها همون

من  زل زده  یماه صنم؟ صاف تو چشما یفهم ی..م یاون

تو  ایکرده...  دایخواهر من ماله اونه، اون چقدرجرات پ گهیم

 کنه؟!   یم ییادعا نیکه  اون همچ یچقدر بهش فضا داد

 قرار و  بهت  زده لب زدم:   یب

 ماهان ! ..   -

 رو مقابل صورتم گرفت و تند تر گفت:    دستش

 که   نیا یاصالح بشه ... به جا دیآدم با  نیا -

 یادتویعاشقانه ب دیخواد با یبگه تو  رو م ادیب واهانهخودخ

 چشمام با آرامش نگاه کنه بگه که  دوست داره...

پس احساسش به توهم  یِ آدم عاد  نیفهمم ا یمن  م اونوقت

 نرماِل.. اون حرف هاش  رو امروز زد و من  هم

 نهی..  گفتم  که  باهات در ارتباط نباشه و تو  رو نب زدم

  اقتتویکه  ثابت کرد ل یهر وقت اد،یشد سراِغت ب هروقت آدم

 رو داره . 

 رفته فقط نگاهش کردم که  ادامه داد:   وا

 که  بهم ثابت کنه..  نیقبول کرد... گفت فقط به خاطر ا -

 یلیوسط خ  نیباشه ا یچقدر عشق و احساس تون واقع هر

 !    کنمیاشتباهات رخ داده ماه صنم.. نگو نه که  باورنم



گناه! هر دو رخ داده، مثال  ایبا  ماهان  بود.. اشتباه  حق

باهام  یکه  کوروش اون طور یاتفاِق اون شب بعد از مهمون

 برخورد کرد... اون نامحرم بود و من  اونقدر

 اشتباه من بود!    نیحاال ا دمش،یدل بسته بودم که  بخش بهش

 یحرفخواستم  ینم گهیانداختم و د نییسرم  رو پا  شرمنده

 بزنم .  

شما فراهم شده که خودتون   یهر دو  یفرصت  برا  نیا -

 یخوا ی... ماه صنم اگر مدیرو اصالح کن

خرج کوروش نکن،تو از  یپس کورکورانه عشق یکن یعاشق

بعد   یاول خودت باش دیبا ،یات فاصله گرفت یخوِد واقع

 !  یبودن با کوروش بجنگ  یبرا

 روم تر زمزمه کرد:  هام  رو نوازش  کرد و آ دست

که  توران   نیبه خودت  نگاه کن ماه صنم.. قبل از ا -

ما بشن بارها در حِد حرف زدن ازت  یِ وارد زندگ یوکوروش

 یتون یبهت  گفته بودم که  م  یعنیخواسته بودم .. 

 شهی.. همیکار و نکرد  نیاما تو ا ،یرو کنار بذار  چادر

  ی،وقتیبرس یو به آ رامش قلب یبا خدا خلوت کن یداشت یسع

ازدواج بود که به اون  تیات شد به ن یاشکان  وارد زندگ

اون  ستیقلبت ن یوصله  یدید یو وقت یداد ییآشنا یاجازه 

چون  داشتمبهت  اعتماد  شهی.. من  همیرابطه  رو تموم کرد

 اما ...  یریگ یرو م ماتیتصم نیدونستم  بهتر یم



  

 بغض به گلوم نشست !  و مکث کرد،  دیکش یآه

 دیدونستم که  با کار هام  ماهان   رو از خودم ناام یم

انجام داده بودم..  یکه  ندانسته و بدون آگاه ییکار ها کردم،

کردم  یمن  فقط به لرزش و تالطم قلبم گوش دادم، سع

 قلبم گوش کردم ...  یدر آخر به حرف ها یمقاومت کنم ول

 یبار هم شده منطق کیافتاد که   یمغزم داشت به کار م تازه

 !  امیماهان  گوش بدم و به خودم ب  یبه حرف ها

 ادامه داد:   یماهان  جد 

 ..یکرد رییتغ یکه  با کوروش آشنا شد  نیاما بعد از ا -

که همه  دمیفهم ینفهمن .. خودمم قبال نم دیصنم آدما شا ماه

شروع  کیکوچ یخطا ها نیبزرگ از هم یتاوان ها ی

شن و  یم یرفته رفته عاد کیکوچ یخطا و گناه ها شه،یم

کنن،تو قبل از  یبزرگ تر  رو فراهم م یگناه ها ی نهیزم

 ،یدیدزد یازنامحرم م شهیبا کوروش نگاهت  رو هم ییآشنا

که   یکرد یو رفتار حساب شده عمل م یهم صحبت یتو

... یخودت  متوجه نبود دی،شایخالف اعتقاداتت رفتار نکن

شد..  ینگاهت قفل نگاِه اون م یدید یهر وقت کوروش روم

خونه    یدرسته که  حجابت تو ،یزد یباهاش راحت حرف م

 شهیهم



خونه    یبا وجود نامحرم تو یبود اما تو حت کامل

 یخونه    یمورد تو  نیکه  ا یکرد یسرت م یچادررنگ

 .  فتادیکوروش اتفاق ن

 شد... یسرم خال   یرو  خیپر از  یکردم سطل احساس

 کوروش!   ی..چشم هاش آبنگاهم

 من !   یخدا

که   یکردن، همون نگاه یکه  من و مجذوب م ینگاه همون

نامفهوم  ینامحرم بود و اما به خاطر حرف ها کیمطلق به 

 و لرزش قلبم از خط قرمزم رد شده بودم وخطا کرده بودم!  

 بود ...  گناه

  

ر عشق و احساسم به کوروش اگ یبا  ماهان  بود.. حت حق

 رفتم .  یداشتم راه  رو اشتباه م یباشه ول یواقع

 یها نگاه کردن به نامحرم و هم صحبت یلیخ دیاز د دیشا

همباشه... شده  یعاد یلیخ یلیخ یباهاش گناه نباشه حت

 یول ،یهر دختر وپسر یزندگ یها یاز روزمرگ یجزئ

... فتهینگاه اتفاق ب کیبا همون  یگناه جادیا ی نهیممکنه زم

 پشت اون نباشه!   یدرست تیکه  ن ینگاِه اشتباه، نگاه

فکر ها هم نباشند... پشت اون   نیا یاصال تو یعده ا ممکنه

  ینباشه، قصد شون فقط حرف زدن معمول یبد تینگاه ن

  طانیاما... ش یعاد یلیمدت کوتاه باشه، دوستانه و خ  یبرا



که  روح  یکرده،آدم نیهاست که  کم یموقع نیهمچ  یبرا

 یبد تین یشده امکان نداره پشت هر کار دهیخدا در بدنش دم

 !  یِ داشته باشه چون روحِ آدم فراتر از هر گناه و بد

زنه، نگاه وتفکرات   یکه  دو نفر  رو گول م طانِ یش  نیا اما

 کنه ...  یرو مسموم م

 شیاز راه درست پ دیمن  هر چقدر پاک بوده باشه با عشق

 رفتم!   یم

 لب زدم:   سیخ یچشم ها با

 نیخواستم ا یکار کنم  ماهان ؟... من  نم یپس چ -

 بشه!   یطور

 زد وگفت:   یمحو شد و نگاهش نرم تر، لبخند کم رنگ اخمش

... از اول شروع کن، بشوهمون شهیدرست م یهمه چ -

د اجازه مدت که  کوروش جلواوم کیماه صنم سابق.. بعد از 

 بره!   شیپ زیدم طبق رسم و رسومات همه چ یم

 خورده  گفتم :    کهی

   ؟یچ..چ -

 بزرگ تر شد و گفت:   لبخندش

 د؟یکن یدورا دور عاشق یطور نیهم یانتظار دار ه؟یچ -

 بندازمت؟   یترش یدوست دار

 حال خوش و بغض معترضانه صداش زدم:   با

 ماهان !    -



پلک هام رو پاک  ریبا نوک انگشت نم نشسته ز د،یخند کوتاه

 کرد . 

ماهان  تازه به خودم اومده بودم   یحرف ها دنیشن با

رو اشتباه   ییرو درست و چه راه ها  ییچه راه ها دمی،فهم

 گرفته بودم!   شیپ

قلبم   یدادم و تا حِد امکان ندا یبار با عقلم ادامه م  نیا دیبا

 کردم!   یرو ساکت م

خواست،  یم ینستم که   ماهان  از من  چدو یم

باز  دیجوانب و د یانتظارداشت که  با در نظر گرفتن همه 

ام  ندهیدر مورد ا یبه کوروش فکر کنم تا بتونم به درست

 .  رمیبگ میتصم

 ! ... یبود اما شدن سخت

  

گذشت و من  همچنان ازکوروش  یها پشت سر هم م روز

خت فشرده شده بود اما تماِم س یخبر بودم، دلم از دلتنگ یب

 .  دمیخر یبهتر به جون م   یا ندهیا  یرو  برا  هایسخت  نیا

 یام با  ماهان  از قبل هم   بهتر شده بود، بهم کمکم ونهیم

 کرد تا کم تر به اتفاقات گذشته فکر کنم.. به شغل

دو، سه بار باهم  یهفته ا بایعادت کرده بود، تقر دشیجد

بار  نی.. بعد از تمام اون درد و رنج ها امیرفت یم  رونیب

 .  میتا از تک تک لحظاِت آروم مون استفاده کن میداشت یسع



 باشه!   بیهم عج دینه .. شا ایدونستم احساسم درسته  ینم

  رونیگشت و گذارب ایشام   یبا هم  برا ییوقت که  دوتا هر

کردم،  یرو به خودم احساسم  ینگاه ینیسنگ میرفت یم

 ر که  تحت نظرم!  انگا

حس ها،مگه   نیا یکردم.. آخه جدا یبه خودم شک م داشتم

عطر تلخ و سرد کوروش  رو هم اطراف خودم  یشه گاه یم

کردم  یاحساس کنم اما هر وقت که  به دور و برم نگاه م

 اونجا نباشه؟!   یکس

بودکه   کیخوش اون عطر بهم نزد ی حهیاونقدر را یگاه

 اون بو از  ماهان  باشه ...  دیکردم شا یفکر م

توهم هم سراغم اومده بود!  با تمام  یو دلتنگ یاز دور انگار

نگاه و  دیمصمم بودم که با ممیتصم   یهنوز  رو ریتفاس  نیا

 یذهنم هم کار م   یرو  دیکردم.. با یرفتارم  رو کنترل م

و  تیاذ یطور نیکردم که  هر بار سمِت کوروش نره که ا

   دلتنگ بشم!

خوب فکر کنم .. اتفاقات خوب  یها زیکردم به چ یسع

 وخوش!  

 شیپ یعال یلیکه  خ لدایاز  یعل یِ خواستگار مثلِ 

 از شدت یچطور لدایره که   ینم ادمی چوقتیرفت،ه

 بغلم فشارش افتاد و با آب قند حالش یتو یخوشحال



کردو  هیگر یرو به راه شد.. بعدش هم از شدت خوشحال 

 !  دیخند

همون اتفاق بود،  قایلحظات عمرش دق نیاز  بهتر یکی قطعا

برم و کمکش کنم تا تمام  شیکردم پا به پا باهاش پ یم یسع

 منت در حقم کرده بودجبران بشه!   یکه  ب ییلطف ها

سه روز آخرهفته    نیا یخودم که  اومدم متوجه شدم تو به

 رنگ ها و یکه  جعبه  یِ بار نیهفتم  یبرا

 کردم!   یکه  کوروش بهم داده بود  رو مرتب م ییها قلمو

کردن هم تنگ  ینقاش  یکردم که  دلم  برا یاعتراف م دیبا

 شده بود!  

 و جعبه  رو سر جاش گذاشتم!   دمیکش یبلند آه

 عیسر دم؟یشده و من  نفهم ریقدر درگ نیخواهرم ا یعنی -

 و متعجب به  ماهان  نگاه کردم و معذب گفتم    دمیچرخ

 !  ؟یاومد یامممم... ک -

 برداشت و به سمتم اومد، گرفته گفت:   واریاش  رو از د هیتک

 ؟   کنمیصنم نکنه من  دارم در حقت ظلم م -

  

 خورده لب زدم:   جا

 یم یزیچ هی یدار یباز خسته و کالفه شد ؟یچ یعنی -

   ؟یگ

 برم که  بازوم  رو گرفت و ناراحت گفت:   خواستم



 یاز تو که خواهرم ری... من  غیش یم تیببخش اگر اذ -

رو دوست داشتم نه تا حاال عاشق شدم که  تو  رو   ینه کس

رفتار  یجور یدار یکه  سع نمیب یدرک کنم، هر روز م

 ریز یو حالت خوبه اما من  گود یِ عاد یکه  همه چ یکن

که   یا یو خستگ یدلتنگ نیا نم،یب یچشم هات  رو هم م

نگاِه کوروش صد برابر  یبرام آشناست...تو گاهتِ ن یتو

و از  دیاستفاده کن یدور  نیهست، من  فقط خواستم شما از ا

 .  نیاحساس تون مطمئن بش

حالم خبردار  ینیخواستم از سنگ یپلک زدم، نم نانیاطم با

 بشه ... 

 ...هیتو چ تِ ید ونم هدف و ن یمن  خوبم  ماهان ! م -

برم..  شیخوام حساب شده پ یر مبا  نیموافقم، من  ا باهات

ام فکر کنم که  اگر اشتباه بودن اون ها   یقبل یبه کار ها یه

 رو اصالح کنم، سخت هست اما برام الزمه هوم؟  

 خواستم از کنارش رد بشم که  گفت:   دوباره

کردِن اون تابلو ها  رو تموم  ینقاش یخوا یم -

 پدِر کوروش رو...   یها ی؟نقاشیکن

رخ نگاهم کرد ولبخند  میمنتظر  نگاهش کردم، از ن و متعجب

 زد!   یبیعج

 !  یبه قولت عمل کن دی... بایدونم که  قول داده بود یم -

 زده آب دهنم  رو قورت دادم، سخت زمزمه کردم:   جانیه



 دونم که  ...  یکوروش هستن من  ..نم شیاونا... اونا پ -

 وسط حرفُم گفت:   دیپر

 یتو تنگ شده... برو اونجا و بوم ها  یتوران دلش  برا -

 یخونه  و کامل شون کن هم توران رو م  اریرو ب  ینقاش

 !  یکن یهم به قولت عمل م ینیب

 رشدهیماهان  غافلگ  بِ یو رفتار عج شنهادیپ  نیاز ا اونقدر

از حال توران خبر  یبودم که  نتونستم بپرسم تو چطور

 !  ؟یدار

روز من و به زور ازاون   هیتونستم درکش کنم...  ینم اصال

داد به کوروش  یکرد و اجازه نم یخونه  و آدم هاش دور م

داد که به اون  خونه   یم شنهادیفکر کنم، روز بعد خودش پ

که  ممکنه کوروش  رو   نیبابت ا یا ینگران یبرم... حت

 نداشت!    نمیاونجا  بب

 بود!  بیرفتارش برام عج واقعا

 گفتم:   اطیاحت با

 گفت:   یدیتاک  ؟یندار یتو.. تو مشکل -

وتابلو ها   یکن یم یسالم هی یر یاست، م قهیفقط ده دق -

 ...  رونیب یایم الیو از  اون و یدار یرو ور م

 یحمل اون بوم ها مشکل  یکن که   برا هیکرا یتاکس هی

 !  ینداشته باش

 و متعجب بودم و  گفتم :   جیگ هنوز



 ماهان ؟    یمطمئن -

شد، نگاهش به  ریدوباره گرفته و دلگ نگاهش

 کرد!   یداشت غروب م یبود که  به تلخ یدیهمانندخورش

 

 گفت:   یدورگه ا یصدا با

 !  نیخوام حاِل تو خوب باشه، هم یفقط.. م -

 و ضعف رفت!   دیبراش  لرز دلم

 خودمون سوخت!    ی..  برادلم

 گفتم :  آغوشش پناه بردم و   به

...  نیمن  حالم با تو خوبه.. باور کن  ماهان ! ا -

 یکه  تو یزیگذره  هر چ یروز ها هم م  نیباوردارم که  ا

 باشه  رو قبول دارم!   رمیتقد

چشم  یخوام که  جلو یخوام که  برات بد باشم... نم ینم -

 !  یهام مثل شمع آب بش

 تر به خودم فشردمش و قاطع  گفتم :   محکم

مثل شمع  یاتفاقات زندگ یتو دی.. درسته شایستیبد ن -

ماهان ،   یشم، چون توکنارم یوجه آب نم چیبسوزم اما به ه

 یبذاربه حساِب احساس ستیحالم  رو به راه ن ینیب یاگر م

کار  یدونم باهاش چ یقلبم نهفته است و هنوزنم یکه  تو

 مو مکث کرد، چش دیکش یبهم فرصت بده!  آه کمیکنم... 

 قلبش گوش دادم!   یبستم و به صدا



خوام  ی! نمیباورت دار م صنم... تو پاک و معصوم -

 ،اصالیتوران بر دنیبه د یتون یبرسونم.. م یبیبهت  آس

 برو.. فقط ...  یهر چند بار خواست

 گفتم :    عیحرفش  رو حدس زدم و سر ی ادامه

 ماهان ... متوجه ام!    دمیفهم -

و  دیام روبوس یشونیو ازم فاصله گرفت؛ پ دیکش یقیعم نفس

 مهربون گفت:  

 دم!   ی... قول مشهیدرست م یهمه چ -

 صداقت به چشم هاش زل زدم و زمزمه کردم:   با

 درسته!   یحاال هم همه چ نیهم -

نرم شد و لبخند زد، خوشحال بودم که   ماهان هم کم  نگاهش

واست من و خ یکه م  نیاومد، از ا یکم داشت به خودش م

 کنه ممنونش بودم!   تیکه  به نفع قلبم بود هدا یبه راه

اون  خونه    یدلم  برا بیکردم که  عج یاعترا ف م دیبا

 وتوران تنگ شده بود!  

  

زد و  یحرف م جانیبا ه لدایرو به گوشم چسباندم،   یگوش

 شونه ام انداختم .    یرو  رو   فمیمن  ک

 با حرص گفت:    ام؟یفهمم آخه... واجبه من  ب ینم لدای -

 !  یایب دی... حتما باشهینم یایتو ن -

 به خودم انداختم و جواب دادم:   یو نگاه ستادمیا نهیا یجلو



 دیخر  یگه چرا دوستت  رو  برا یبعد مامانت نم -

   ؟یآورد یبله برون و نامزد لیوسا

کردم که   فیبگه؟ اونقدر ازت تعر ینه بابا چ -

 یاز من  ذوق زده است، اصال عل شتریحدنداره... مامانم ب

رو به اون  رو شد.. تو نظر اول مخالف    نیاز ا دیرو د

 دیماه صنم توبا ییشد، وا یراض دیرو که  د  یبودا اما عل

 خوشحالم!   یلی! خینیو بب یباش

 دم،یرنگم کش یساتِن آب یبه روسر یزدم و دست یلبخند

 یشاد وبراقم نگاه یو مرتب کردم و به چشم هاچادرم  ر

 انداختم!  

 بود که  برم! ...  وقتش

 تو هم خودم!    ی... هم  برالدایمنم  خوشحالم  -

 گفت:   طنتیش با

 و من  خبر ندارم!   ینکنه تو هم قراره عروس بش هیچ -

 نگفتم !   یزیو.. چ دمیخند فقط

 یمنتظره تو ریغ یام خبر نداشتم... اتفاق ها ندهیا از

نداشته باشم اما،ته دلم  یدیداد که  به فردا ام ادیبهم  میزندگ

 روشن بود!  

 لب زدم؛   آروم

 حاال تو عروس شو! بعدش نوبت منه!   -

 لذت گفت:   با



اوف خدا از دهنت بشنوه! من  برم مامانم کارم داره تو  -

   ؟یندار یکار

 برو سالم برسون گلم... فعال!   -

 گفت:   هکوتا

 !  یبابا -

 یقیانداختم، نفس عم  فمیک یرو قطع کردم و تو  یگوش

 و از اتاق خارج شدم .  دمیکش

 یرم ،دربست یماهان   خونه  نبود اما خبر داشت که  دارم م 

استرس  یدم،کمیخر ینیریجعبه ش کیگرفتم و سر راه 

 ایساعت ازروز  خونه  هست   نیدونستم تو ا یداشتم... نم

  نه! 

نگاه سرکشم   یچطور دمشید یبودم که  وقت  نیفکِر ا یتو

... دیچرخ یسرم م یماهان  تو  یرو کنترل کنم، حرف ها

 خواستم دوباره اشتباه کنم!   یمن  نم

  

 یک دمیلب ذکر  گفتم  که  نفهم ریفکر کردم و ز اونقدر

 .  میدیرس

 گفت:   راننده

   گه؟یجاست د نیخانوم هم -

 آشنا انداختم و گفتم :   یا لهیبزرگ و م یبه دروازه  ینگاه



 قهیدق ستیب دیلطف کن شهیجاست... م نیبله بله هم -

 گردم .  یرم و برم یمن  م د؟یمنتظر  من  بمون

 مکث جواب داد:   یاز کم بعد

 !  دییحتما بفرما -

شدم... با  ادهیپ نیو تشکر کردم، از ماش دمیکش یراحت نفس

شده  شتریبه سمت زنگ در رفتم،استرسم ب یحس یب یقدم ها

 بود!  

قدر  نیجا گذاشته بودم ا نیکه  پا به ا یبار اول یحت

 شد!   یمورمورم نم

 خی یو با انگشت ها دمیکش یا گهیو کش دار د قیعم نفس

 زنگ  رو فشردم!  یزده ام دکمه 

شونه ام انداختم و با همون دست جعبه    یرو  رو   فمیک بند

دونستم  یبود وم یریتصو فونیرو نگه داشتم، آ  ینیریش ی

 ...  ننیب یکه  من و م

 :  دمیزهرا خانوم  رو شن یکه  صدا دینکش یطول

تو... توران خانوم  دیبفرمائ ن؟ییصنم خانوم شما ییوا..وا -

 اومده!   یک دینیبب

 اطیزدم، وارد ح یلبخند یباز شد و من  با خوشحال در

مجنون نگاه  دیب یو درخت ها الیو یبه نما یو با دلتنگ شدم

 کردم!  

 شد!   یم بایز زییپا یباغ تو  نیا چقدر



 و هول شدم!   دیکوروش که  پارک بود قلبم لرز نیماش دنید با

 !  نمشیشد قرار بود دوباره  بب ینم باورم

و  ستیزده و هول زده بودم که  به اون دو جانیه اونقدر

کوروش پارک بودتوجه  نیماشکه  کنار  ییآلبالو شیش

 نکردم!  

که  به استقبالم اومدن  دمیتوران و زهرا  رو د دمیدر  رس به

 ... 

 شد و فقط بهم زل زده بود!   یانگار هنوز باورش نم توران

 لب زدم:   دیلبخند و ترد با

 سالم... مزاحم که  نشدم؟   -

 زده گفت:   جانیزودتر از توران جواب داد و ه زهرا

دلم براتون تنگ شده بود!  یلیسالم ماه صنم خانوم... خ -

 خانوم جان!   دیاومد دیکرد یچه کاِر خوب

 نگاهم زهرا!   هینگاهم به توران بود،  هی

 همون لبخند  گفتم :   با

 ممنونم زهرا جان!    -

 لب زد:   یگرفته ا یاما، صدا یبا نگاه مهربون توران

 تو!   ای! بیخوش اومد -

از  شتریب دنمیکردم از د یخواست بغلش کنم... فکر م یم دلم

 کردم و وارد خونه  شدم .  یها خوشحال بشه، تشکر  نیا

  



رو به دست زهرا دادم که   توران معذب   ینیریش ی جعبه

 گفت:  

 !  زمیعز یدیچرا زحمت کش -

 گفتم :    خجول

 !  دیببخش گهیبود ... د فهیوظ -

 تیدستش  رو پشت کمرم گذاشت و من و به سالن هدا توران

اطراف قلبم چنان به تب و تاب افتاد که   دنیکرد... با د

 توران هم احساسش کنه!  دمیترس

 ؟!   نمیممکنه االن کوروش  رو  بب یعنی

 کشم؟!   یاون نفس م یهوا یمن .. من  دارم تو یعنی

 افکارم  رو پاره ک رد .  یتوران رشته  یصدا

 !  نیبش ای! بزمیعز ایب -

 لب زدم:    شرمنده

پشت در منتظر مه ..من فقط   نیتوران جون! ماش دیببخش -

 اومده بودم!  یکار هی  یبرا

 وار نگاهم کرد و گفت:   سرزنش

 شهیمگه م ؟یبر یخوا یو زود م یتو زود اومد یعنی -

 ماه صنم؟  

 یمن وم طیخودت  شرا گهیشرمنده  ام توران جون! د -

که  داده بودم عمل کنم،  یخوام به قول ی... منم  م یدون



همون اتاق  ینا تموم... بوم ها تو یها یاومدم دنباله نقاش

   گه؟یهستن د یشگیهم

خشکش  رو بازبون  یدونم چرا انگار هول کرد، لب ها ینم

 تر کرد و زمزمه کرد:  

 بوم؟ خب... خب... اونا ...  -

زد و بالبخند  یپلک محکم د،یکش یقیکرد و نفس عم مکث

 گفت:  

 کنه!    ییرایتا زهرا ازت  پذ ایبمون، ب شتریب کمیحاال  -

 دربست گرفته بودم و  گفتم  منتظر م بمونه... یول -

به اون  یسر هی شهیبرم، م دیتوران جون من  با  شرمنده

 اتاق بزنم؟  

 یچارگیبده، از نگاهش ب یکردم که  مونده چه جواب احساس

 !  دیبار یم یجیگو 

 ...  دمشید یم یطور نیبار بود که  ا نیاول

 حالش  گفتم :    نیاز ا متعجب

 پس.. با اجازه؟   -

که  کنار راه پله بودرفتم،  یکنارش گذشتم و به سمت اتاق از

 کردم ...   یم یکه  اونجا نقاش یهمون اتاق

 تک تک اون روز ها تنگ شده بود!    یبرا  دلم

 کوروش کجا بود؟   یعنی

 !  دمشید یسالن م یو تو نییاومد پا یاتاقش؟ کاش م یتو



 توران خشکم زد:   یصدا با

 تو ...  شهیماه صنم صبر کن، م -

که    نیِدایبه ام عیباز شدن دِر اتاق حرفش نصفه موند، سر با

 ممکنه کوروش باشه سرم  رو باال گرفتم اما ... 

به  ینره پولو بزن ادتیمن  کارم تموم شد ها کوروش،  -

 بهت  خوش گذشته!   یادیز گهیحسابم، د

 شد،  یینا آشنا یِ بهت  زده نگا هم قفل نگاِه قهوه ا 

 ... متعجب شد!  دیلبخندش خشک دنمید با

 رهیخ گهیبه هم د بایز تینها یمن ... هم اون دختِر ب هم

 !  میشد

 جب!  نا باور، اون متع  من

به  یاومد باعث شدقدم یکوروش که  از داخل اتاق م یصدا

 عقب بردارم!  

 !  یرو جا گذاشت  فتیماندانا ک -

  یشگیبود اما تونستم اخِم هم نییاتاق خارج شد، سرش پا از

 .   نمیاش  رو  بب یشونیپ   یرو

 و ...آخ!   ستادیماندانا ا ایهمون دختر  کنار

 کردم قلب و روحم سوخت!   احساس

 شدم!   خاکستر

 ... سرد شدم!  دیبلند کرد و من و د سر

  



 یبار محکم پلک زد، انگار باور نداشت که  داره من وم چند

 باشه!   انیکردم  اون کوروش پارس ی... منم  باور نمنهیب

بلند شده و مرتب بودن.. سخت نگاهم   یبوِرش کم یها شیر

بمونم  رهیاز حد بهش خ شیخواستم ب یمرو ازش  برداشتم، ن

 . 

 ریسردم روز ینگاه کردم و دست ها  نیلجاجت به زم با

 کردم تا لرزِش شون مشخص نباشه .  یچادرم مخف

خواست همونجا  یاطراف  رو پر کرد، دلم م یبد سکوت

 بشم تا بتونم راحت فرارکنم!   دیآروم آروم محو و ناپد

 چرا؟!    اومده بودم؟ یدیبه چه ام آخه

دختر باالخره سکوت  رو شکست و  رو به کوروش  اون

 گفت:  

 که !   یذار یمن  نم  یاوه ممنونم! حواس  برا -

 رو از دست کوروش گرفت و ادامه داد:    فیک

 گهیبه من  نباشه... من د یازیبه بعد ن  نیفکر کنم از ا -

 زنم، فعال خداحافظ!   یدست هم نم یبه اون نقاش

 برام زده شد... یجمله زنگ خطر  نیا دنیشن با

 !  ؟ینقاش

 یدختر از اتاق نقاش  نیاومد که  ا ادمیلحظه    همون

 که  ...  شهی...میعنیاومد..   رونیهاب



دستش  رو جلوم گرفت و من  از  ستاد،یرو به روم ا 

الک زده اش که  به رنگ  یفکرخارج شدم... به ناخن ها

 انداختم و آروم سرم  رو باال گرفتم!   یبود نگاه یمشک

و  ینگاهش فقط و فقط خوشحال یتعجب، تو یبار به جا  نیا

 !   نمیتونستم  بب یغرور  رو م

 ! من  ماندانا هستم دوست کوروش جان!  زمیسال م عز -

 یزده ام  رو تو خیحس دسِت  یرو حبس کردم، ب  نفسم

نگاِه  میارنیاخت ی.. بدمیعقب کش عیدست گرمش گذاشتم و سر

نگاه کردم، با  نیبه کوروش انداختم و دوباره به زم یتلخ

 لب زدم:   یآروم و گرفته ا یصدا

 دور!   یآشنا هی...  هیخوشبختم منم ...ماه صنم هستم  -

 رهیکه  نگاهش کردم .. فکش منقبض شد و نگاهش ت دوباره

 و دلخور!  

  

 چرا؟!   دلخور؟

 یآشنا کیآشنا بودم..  کیفقط  ... من نه؟یاز ا ریغ مگه

 دور!   یلیدور! خ

جا؟  باز   نیاومدم ا یدیخودم سوخت!... به چه ام  یبرا  دلم

   ؟یایهم اشتباه؟... ماه صنم، بس کن! چرا به خودت نم

 دمیبه زور به سمت توران چرخ دم،یکش یو سخت قیعم نفس

 و لب زدم:  



 رم توران جون!   یم گهیمن ... من  د -

 :  دیهاش گرد شد و نال چشم

 تو که  ...  زمیآخه عز -

به سمتش برداشتم و چنان ملتمس و غم زده نگاهش  یقدم

 نگفت!   یزیکردم که  حرفش  رو خورد و چ

 مهربون گفت:   ماندانا

 برسونمت گلم؟!   یخوا یم -

 شیافتادم، درونم آت اطیح یتو شیو ش ستیاون دو ادِ ی

 گرفت!... آخه چقدر من  ساده ام؟  

ها رو  ینقاش یواضح بود... اون اومده بود که  باق زیچ همه

کامل کنه، حتما کوروش انتظار نداشت که  من  به قولم عمل 

 کار و انجام بده .   نیا گهید یکیکنم و خواسته 

 خونه  رفتم..   نیدو ماه هم نشده که  من  از ا هنوز

 صبر کنه؟!   ترشیب یتونست کم ینم

 تکون دادم و  گفتم :   یرو به ماندانا سر 

 رم!   یممنونم .. خودم م  -

 توران رفتم و بغلش کردم ..  سمت

 خداحافظ توران جون!   -

 که  نذاشت و کنار گوشم پچ زد:   رمیازش  فاصله بگ خواستم

کن... بچه ام خشکش زده،بذار  ینگاه هیبه کو روش هم  -

 ه ماه صنم جان!  بد حیبرات توض



 لجاجت  گفتم :   با

 !  دیشما نگران نباش دمیرو فهم  زیخودم همه چ -

 میبزنه و ازش  فاصله گرفتم... بدون ن یحرف نذاشتم

کردم و به سمت در  یبه کوروش دوباره خداحافظ ینگاه

  یدست یرفتم، ماندانا هم زمان با من  حرکت کرد و با انرژ

 توران و کوروش تکون داد .   یبرا

که از در  ینزد اما... تو موقع یدونم چرا کوروش حرف ینم

 نگاهش  رو احساس کردم!   ینیخارج بشم سنگ

  

 هم گام با من  شد و گفت:   ماندانا

ها کار شما بوده؟  منظورم اون منظره هاست  یاون نقاش -

 که  با رنِگ روغن کار شده... البته

   یکردم، آخه توران جون گفتن که  شما رو یوکنجکا دایببخش

 .  دیاون ها کار کرد

 کردم و  گفتم :   سیخشکم  رو با نوک زبونم خ یها لب

 یمرحوم آقا یشون کردم... نقاش اصل لیمن  فقط تمک -

 بزرگ هستن،  پدر کوروش خان!   انیپارس

 گفت:   جانیه با

کوروش ! من  هم رشته ام هنر بوده.. در اصل هیعال -

برادرم ما با هم  یجان دوست برادرم بود که  به واسطه 

 یبود که  کوروش سراغ یسال کیالبته  م،یکرد دایپ ییآشنا



 یکه  سحروارد زندگ  نیگرفت... کال بعد از ا یاز من  نم

 میداره... بگذر یسمتش نرفت که  اونم داستان یاش شد کس

هم بگم که  خوشحال شدم از   نیحرف زدم، ا یادیز

ازت  نیهم  یبرا  یفرق دار یلیتو با سحر خ ات،ییآشنا

خوشحالم که  کارم  رو  یلیبابت هم خ  نیخوشم اومده... از ا

 و درست انجام دادم!   قیدق

جمالت آخرش  یفقط نگاهش کردم... اصال متوجه  جیگ

 نشدم!  

وش رو کور یدر حد یعنیکرد؟  سهیمن و با سحر مقا چرا

 یداشته؟  جمله  یداریبا سحر هم د یشناسه که  حت یم

 آخرش... کدوم کار؟  

سرم شکل گرفت کالفه  یکه  تو یهمه تعجب و سوال  نیا از

 ربط لب زدم:   یب یلیشدم! خ

 ممنونم!   -

 زد و به سمت یلبخند مانهیصم م،یهم دست داد با

دروازه  رو باز کردتا  داریرفت و سوار شد، سرا نشیماش

راه  نیکه  گرفته بودم از ب یا ین.. تاکس رویماندانا بره ب

 ماندانا کنار رفت . 

کنار رفتن... هم  دمیلحظه  هر دو از مقابل د  کی  یبرا 

 .  نیماندانا هم اون ماش

 شدم!   یطور هی..  ختیلحظه  قلبم فرو ر  کی



 .  و به پشت سرم نگاه کردم دمیچرخ اریاخت یب

زده و  هیتک واریبود، به د ستادهیا یکنار در ورود کوروش

 !  دیکش یگارمیشده بود.. خونسرد س رهیهم زمان که  بهم خ

 بکشه!   گاریبودم س دهیوقت بود که  ند یلیخ

و برام  ادیدونم چرا.. چرا انتظار داشتم که  جلو ب ینم

کرد... واقعا  یکار م یجا چ  نیبده که  ماندانا ا حیتوض

 آورده بود؟  ینیگزیپدرش جا یها یتموم کردِن نقاش  یبرا

 عاشق اون کار شده بودم!    من

 !  رمیو بپذ نیبرام سخت بود که  ا حاال

بگه... نه جلوم  یزیخواست چ یانگار نه م کوروش

 کرد ..  ی! فقط نگاهم مرهیروبگ

 نگاه  نگاه!    نگاه

 یهفته اومده بودم،وقت نینه انگار که  من  بعد از چند انگار

افتادم دلم  یکه  بهم زده بودم ییروز رفتنم و حرف ها ادِ ی

 !  دیلرز یم

 که  برام خوند! ...  یآهنگ اون

 تونستم درکش کنم؟  ینم چرا

زدم و ازش   رو  یهام تار شد، پلک محکم چشم

م و رفت  رونیب اطیو با حرص از ح دمیگرفتم،چرخ

 شدم، راننده گفت:   نیسوارماش



سرم    ن؟یاریب نیخواست یتون؟ مگه نم لیخانوم پس وسا -

 :  دمیدادم و نال هیتک نیماش ی شهیرو به ش

 !  دیمنصرف شدم... لطفا حرکت کن -

 یوحس شیپ قهیچند دق ادِ ینزد و حرکت کرد،  یحرف راننده

ماندانا بهم دست داده بودافتادم،  دنیکه  اون  لحظه  با د

 بغض به گلوم چنگ زد!  

و  دمیکش یبا رفتنم خودم  رو خورد کرده بودم.. آه انگار

که  کوروش  یلمیآوردم، ف  رونیب فمیام  رو از ک یگوش

 نیصد هزارم  یخواند  رو  برا یداشت اون آهنگ  رو م

 و گوش دادم ...  دمیبار د

کرد  یحالمو خوب م شهیآهنگ بعد بار اول هم  نیا

 دلم کم کنه!   ینیتونه از سنگ ینم یچیاماحاال... ه

به  خونه  فقط به  دنیام  رو خاموش کردم و تا رس یگوش

 ها چشم دوختم و فکر کردم ...  ابونیجاده و خ

 یخودم فرو رفته بودم که متوجه  یو ساکت تو قیعم اونقدر

 راننده نشدم!   یصدا

 خانوم؟... حالتون خوبه؟  -

 برداشتم و با خجالت  لب زدم:   شهیش   یرو از  رو  سرم

 شرمنده .. بله خوبم!   -

  میدیرس یانداختم، اصال متوجه نشدم که  ک  رونیبه ب ینگاه

 و  گفتم :   دمیکش یخونه .. آه



 ممنونم!   -

 بایشدم، هواتقر ادهیپ نیرو حساب کردم و از ماش  هیکرا

افتاده سوارآسانسور  نییپا یشده بود و منم  با سر کیتار

 یکردم و وانمود م یخودم  رو جمع و جور م دیشدم.. با

 کردم که  حالم خوبه!  

 ..دیپرس یماهان  حتما در مورد امروز ازم سوال م 

 بدم .  حیبهش توض یدونستم که  چطور ینم

 یدیآسانسور خارج شدم و به سمت در رفتم خواستم باکل از

کار در   نیقبل ازا یکه  همراه خودم دارم در و باز کنم ول

 باز شد . 

 گفت:   یماهان  با انرژ 

 !  زمیسالم عز -

 من  اومدم؟   یدیاز کجا فهم ؟یمنتظر م بود -

... ییمتوجه شدم که  تو دمیآسانسور  رو شن یصدا -

 !  اتویب

 زدم و داخل رفتم،  ماهان  با تعجب گفت:   یفیضع لبخند

مگه قرار نبود اونا  رو با خودت  ؟یپس.. بوم ها چ -

   ؟یاریب

اما به سمتش برنگشتم، چادرم  رو از سرم درآوردم  ستادمیا

 مبل انداختم و  گفتم :     یرو  رو   فمیو ک

 !  الیخ ینظرم عوض شد.. ب -



 صدام زد :   معترض

 صنم؟   -

 درست کنم؟   یلطفا  ماهان !... شام چ -

با همون مانتو و شال به سمت آشپز خونه  برم که   خواستم

 اومد سمتم و بازوم  رو گرفت و گفت:  

از مشغله  ییرها  یفرار نکن... مثل مامان ها  برا -

شده؟  سرم   یبه آشپز خونه  پناه نَبَر، بهم بگو چ یومشکل

راحت به چشم هاش زلزدم، با رو باال گرفتم و ساکت و نا

 نگاهم اخمش محو و فشار دستش از دوربازوم کم شد!   دنید

  

 گفت:   میو مال دیکش یآه

کار  نیو منم  با ا یداشت یمتاسفم! حتما.. حتما روز سخت -

بهم  یتون یم ی! هر وقت خواست کنمیهام دارم سخت ترش م

 فقط حالت خوب باشه مهمه!   ،ی.. نگای یبگ

تکون دادم، دستم  رو ول کرد و عقب رفت...  یسر مطمئن

 دم،یکش یقینگاه ازش  گرفتم و نفس عم

 و صداش زدم:   اوردمیاز کنارش بگذرم که  طاقت ن خواستم

 گفت:   عیماهان ؟  سر  -

 جانم؟   -

 لب زدم:   یاز مکث کوتاه بعد



گفت؟ راجع به من .. چه  یبهت  چ  قایکوروش.. دق -

 زد؟!   ییحرفا

 گفت:   متعجب

 !  ؟یپرس یچرا م -

که    کنمیخوام بفهمم، احساس م ی.. فقط میچیه -

 بدونم .  ازدارمین

 گفت:   لیم یو ب دیبه پشت گردنش کش یدست جیگ

 یکه  تو  رو م  نیا ،یشگیهم یخب.. همون حرفا -

که  مغروره و بداخالق، مثل  یدون ی.. میخوادو تو ماله اون

 هیمصمم و محکم..  یلیخ گه،یمرو   نایطلبکار ها ا

بزنمش اما ساکت هم  یتو دهن هیبا جذبه که  نتونم  یجور

 خودش  رو ثابت کنه!   دیتونم باشم،  گفتم  که  با ینم

 حرف ها آرومم نکرد... گرفته  گفتم :    نیا دنیشن

 بهم داره؟ من و...من و دوست داره؟!   ی... حسیعنی -

اماچه  دمیپرس یسوال نیکه  از داداشم همچ دمیکش  خجالت

 کنم؟ ...  

 خدا از حاِل دلم خبر داره!   فقط

 شد، لب زد:   رهیجلو اومد و به چشم هام خ نگران

افتاده که  حالت  یاون  خونه  اتفاق یماه صنم تو -

 گفته؟   یزیچ نه؟کوروشیا

 زد!   یم یزدم، کاش حرف یزهرخند



 نگفت... برعکس اون روز! ..  یزیاون چ اما

 روز! ..  اون

 بود هم.. نیریهم برا م ش م،یکه  از اون  خونه  رفت یروز

 !  تلخ

ذهن و قلبم  یکه  اون روز زد تو ییو حرف ها کوروش

تونستم هضم کنم که  امروزسرد و  یحک شده بود، حاال نم

 ساکت بوده!  

  

 رو به  ماهان  تلخ و صادقانه  گفتم :   

 نشده!   یزیراحت.. چ التینزده خ یکوروش حرف -

 گفت:   یکه  جد دید  ینگاهم چ یدونم تو ینم

اون   شهینه م یراحت شناخت... گاه شهیکوروش  رو نم -

رو درک کرد نه ذهنش  رو خوند، رفتارش اصال بادرونش 

 مطمئنم... یزیچ هینداره، اما از  یهم خوان

حرِف، درسته باهاش مشکل دارم و همه اش باهم  حرفش

 رشیزنه که ز ینم یدونم، حرف یو م نیاما ا میش یم ریدرگ

اما منم   گهیکنه بدون راست م یم یپافشار یآب بره... وقت

خوام تو هم  یکه نم نهیتونم اون  رو بفهمم، واسه هم ینم

 املشم تا ک یتنه باهاش روبه  رو م هیخودم  ،یبش رشیدرگ

 !  هیبفهمم حرف حسابش چ

 زدم و  گفتم :   یعشق بهش لبخند با



 ...یزن یحرف م انیدرمورد کوروش پارس یدار -

 اون  رو درک کرد!   شهینم یگ یم یدا ر خودتم

 گفت:   یدور شونه ام حلقه کرد و به شوخ دست

 یا وونهیآدِم د نیرو همچ  یتواِ که  دست گذاشت ریتقص -

... اون اونقدرکه  همه هیدونم دردش چ یم ،یو بهش دل داد

داشته  اریخواسته هاش  رو راحت به دست آورده و دراخت ی

 یشد یافتنیکه  براش  د ست ن ییدونه با تو یکه  نم

 وتو  ر یکشک یرفتار کنه، هنوزم انتظار داره کشک یچطور

 یمدت تو  رو دو دست هیانگار که  من  بعد از ارهیبه دست ب

 اما عمرا...  کنمیم مشیتقد

 اما من  که  هستم .  میپدر و مادر ندار درسته

تموم شدن حرفش پر از احساس شدم و شونه اش  با

 !  دمیروبوس

شده باشه  ی... هر چینارا حت باش گهید نمینب -

 یخدا کمکت م شه،یمشخص م یصبورباش، آخر همه چ

 کنه!  

 ممنون داداش!   -

به حرف هاش فکر کردم... به  د،یسرم  رو بوس   یرو 

 که  افتاد!   یماندانا و اتفاقات

 یکوروش و رفتارش، ساکت بودنش.. به نگاه اولش وقت به

 !  دیمن و د



کنه؟  یصبر کنم تا کوروش کار یطور نیقرار بود هم یعنی

با ساکت  ؟یطور نیخودش  رو به  ماهان  ثابت کنه؟  ا

 بودنش؟  

  

داشتم، قلبم حرارت  مانیدم ابه احساسش نسبت به خو  من

 خودم بود!   قامثلیکرد.. حالش دق ینگاه و دلش  رو احساس م

"صبر" کردن.. شرِط سر و سامون گرفتِن ما و   نیا انگار

 احساس مون بود!  

اون  خونه   یخواستم موضوع ماندانا و کارش تو ینم

 خواستم مثبت فکر کنم.. یها آزارم بده، م یونقاش

 و ناراحت نباشم!  نکنم  قضاوت

 یبود که  بعد از اون شب،  برا  نیکه  کردم ا یکار نیاول

 ی... حاالمدمیخر ینقاش ی هیخودم چند تا بوم و سه پا

خواستم حسرت به  یکنم، نم یدل خودم نقاش  یخواستم  برا

 رو ادامه ندادم!    امیدل بمونم که  چرا  رو

 یا امنظرهیکارم خاص باشه، دنبال مدل  نیخواستم اول یم

مراسم بله برون و   یامانم نداد،  برا لدایگشتم اما  یم

کرد،  یم دیوخر دیکش یخودش م یاش من و پا به پا ینامزد

 دیپر یم نییبازارباال  و پا یاونقدر ذوق و شوق داشت و تو

  نیبه ا رشدم اما مادرش انگا یکه  من  جاش خجالت  زده م

 بود!    نیزد ا یکه  م یهاش عادت داشت... تنهاحرف رفتار



 !  یدامادم عل چارهیب -

!... اون از رسم و رسومات ما باخبر یعل چارهیهم ب واقعا

 یهم دلم براش م دهینداشتم اما ند ینبود و ازش  خبر

 سوخت!  

 و مادرش باعث شده بود تمام لدایکنا ر  بودن

 دیفر لدا،یام  رو فراموش کنم،  مادر  یفکر یها مشغله

 دمناسبِ یچادر سف یپارچه  لدایعقد   یهخانم قصد داشت  برا

 یِ چادر یبدوزه، فروشنده پارچه ها اطیخ شیعقد بخره و پ

 زیم   یرو  یکی یک  یو متنوع  رو زیر یبا طرح ها دیسف

 رمسرگ یداد، حساب یخانم نشون م دهیذاشت و به فر یم

 بودند . 

 و آهسته گفت:   ستادیکنارم ا دالی

 میابریمزون لباس عروس هست ب هی ابونیاون طرف خ -

 .  مینیلباس عروس ها  رو بب

ات؟  چپ  یکو تا عروس گه؟ید یِ منظور ت لباس نامزد  -

 چپ نگاهم کرد و گفت:  

 آخه !   یکار دار یچ میبر ایضد حال بزن.. ب یحاال تو ه -

 که   گفتم :   دیرو کش  دستم

 گفت:   الیخ یب  ؟یمامانت چ لدای -

 یجا مقصدبعد نیا ارهیدونست من و ب یخودش از قبل م -

 ام کجاست تو کار نداشته باش . 



از کجا بدونه کدوم پارچه و طرح  بهت  یآخه تو نباش -

   اد؟یم

 !  میبر ایمونده... ولش کن ب یلیاوال تا عقد من  خ -

لحظه   لدای میکه  شد ابونیرفتم، وارد خ شدم و دنبالش میتسل

 متعجب  گفتم :   ستاد،یمات ا ی

 شده؟   یچ -

 انداخت و زمزمه کرد:   یتند به اطرافش نگاه تند

 !  دمیلحظه  احساس کردم که ... کوروش  رو د  هی -

 یوقت ها احساس م یلی! منم ... منم  خختیر یهر قلبم

از  خونه  ام کوروش دور و برم   رونیب یکردم که  وقت

 لدایاما  کنمیکردم اشتباه م یزنه، همه اش فکر م یپرسه م

 تونه هم زمان با من  اشتباه کنه .  یهم نم

 ته دلم روشن شد!   یدیام

   

 به اطراف نگاه کردم و  گفتم :   سرگردان

   ش؟یدیکجا د لدا؟یکو؟ کجا  -

 هیکه   نیقبل از ا ابون،یرو به رو.. اون طرف خ  نیهم -

 دونمی.. نمستیاما االن انگار ن دمشیاتوبو س رد بشه د

 چشمم بهش افتاد .  هیثان کینه، فقط در حد  ایخودش بود 

 دمیاز حسرت کش یشدم، آه رهیاشاره کرد خ لدایکه   ییجا به

 و لب زدم:  



هر روز دارم به کار ها و رفتارش  لدایفهَمِمش..  ینم -

حرف هاش.. همه شون دوگانه است،آخرش  .. به کنمیفکر م

 .  هیکه  احساسش به من  چ دمینفهم

 میشد یردم ابونیاز خ میرو گرفت، هم زمان که  داشت  دستم

 گفت:  

 نیاگه ا گه،ید انِ یبد به دلت راه نده... کوروش پارس -

 یتعجب م دیزد با یاخالق و کار ها ازش  سر نم

 گهیباش اگر عاشقت باشه که  حسم م ،مطمئنیکرد

 !  ارهیهست..تو  رو به دست م

 گفتم :    آروم

خوام از حسش نسبت به خودم مطمئن بشم..  یمن  فقط م -

خواد  ینگاهش هست خبر دارم، امادلم م یکه  تو یاز حس

 از زبون خودش هم بشنوم . 

 .  ایرسه.. حاال ب یاون روز هم م -

بزرگ  یبه تابلو ینگاه م،یس رفتسمت ِمزون لباس عرو به

 در انداختم "ِمزون سوگل"   یباال

تن  یتا چشمش به لباس عروس ها لدای م،یِمزون شد وارد

 شهیرفت، معذب کنار درش ادشیرو   زیمانکن افتاد همه چ

نگاه کردم، فروشنده جلواومد و با احترام  لدایو به  ستادمیا یا

 گفت:  



از دستم ساخته  یچه کمک دی! بفرمائدیسالم خوش آمد -

 است؟  

 به سمتم انداخت و گفت:   ینگاه مین لدای

... لباس میمن و خواهرم قراره هر دومون عروس بش -

 شکل و خاص!   کی بایتقر م،یخوا یعروس م

 یگرد شده نگاهش کردم، فروشنده لبخند یو با چشم ها مات

 زد و گفت:  

تن مانکن هست  مدل ها  رو که  دیگم! بفرمائ یم کیتبر -

 طرح هاست .  نیهمه شون از  بهتر دینگاه کن

 گفت:   یبا انرژ لدای

 !  مینیبا هم بب ایحتما . .. صنم ب -

  یآروم یبا صدا ستادم،یهموم تعجب جلو رفتم و کنارش ا با

 گفتم :  

 گفت:   الیخ یب لدا؟ی یگ یم یچ -

 هقیکه  یبه لباس ها کن، اون ینگاه هیضد حال نزن..  -

 یتو م -و بلند داره چطوره؟   یتور نیو آست دهیاش پوش

 !  ؟یپرس یچرا از من  م یبپوش یخوا

 چپ نگاهم کرد و گفت:   چپ

 واسه تواِ ماه صنم!   -

 :  دمیخورده و ناراحت نال  کهی



من معلوم  یزندگ یتو یچی! دلُم خون نکن، هلدایبس کن  -

خودت    یخوام به کام تو هم تلخ بشه، تو برا ی.. نمستین

 !  ی!  ممنونم که  به فکرمزمیانتخاب کن عز

 نگفت!   یچیدار و پر از حرف نگاهم کرد اما.. ه معنا

 

و باذوق  دیکش یلباس عروس سرک م یمانکن ها  نیب لدای

 کیو  لدابودیچشمم به  کیکرد، من  هم  یشون م یبررس

ها  الی... مثل خوش خیا هشیچشمم به اون طرف در ش

 انتظار داشتم که  کوروش همون جا باشه و نگاهم کنه . 

... ایانگار مغزم از کار افتاده بود یشدت عشق و دلتنگ از

 زدند!   یم خونیاحساساتم بهم شب دیشا

 شدم .  یکه  بود، داشتم از دست خودم کالفه م یچ هر

 گفت:   جانیبه سمت اتاق پرو رفت و با ه لدای

 کنم!   رتیخوام غافلگ یماه صنم م -

 رازیزد، غ یخجالت  به فروشنده نگاه کردم که  لبخند م با

نبود اما باز هم بلند حرف زدِن  یا یمشتر گهید لدایمن و 

   یچادرم  رو مرتب کردمو  رو ینبود، کم یکاِر درست لدای

 شدم ...  رهیاز مبل ها نشستم و به دست هام خ یکی

 صدام زد:   لدایگذشته بود که   قهیدونم چند دق ینم

 !  ایصنم ب -



خجالت  ایدونستم بخندم  ینم د،یچیسالن پ یتو صداش

 بلند شدم و آروم غر زدم:   عیبکشم... سر

 تر چته دخَت..   واشی گهیاومدم د -

اون لباس عروس  یتو د،یدهنم ماس یحرف تو لدای دنید با

 کننده شده بود!   رهیدکلته، واقعا خ یِ دامن  پفُ 

 بهت  زده لب زدم:   

 ..دا؟!  لی -

 و گفت:  دیچرخ یسخت به

 چطور شدم؟   -

 !  لدای ی.. والدای -

عکس العملم  دنیدهنم گذاشتم، با د   یذوق دست  رو با

 و گفت:   دیخند

 !  دید یجا بود و من و م نیکاش شوشوم ا -

 دنشی.. بادگلوم  رو به زور قورت دادم. ینشسته تو بغض

 شده بودم!   یلباس عروس احساسات یتو

با دست لباس  لدایکردم،  یداشتم خودم  رو کنترل م یسخت به

وپشت به من   دیتنش نگه داشته بود، چرخ یعروس  رو تو

 و گفت:   ستادیا

 رو باال بکشم .   پشینتونستم کامل ز -

 نخوردم، خانم فروشنده جلو اومد و گفت:   تکون



از خدا  لدای؟   نیخوا ی... کمک مادیکه  بهشون مچقدرم  -

 خواسته گفت:  

 شم!   یممنون م -

 جانیبا ذوقو ه لداینگاهش کردم،  یرفتم و با لبخند گرم عقب

 کردم!   یزد و من  فقط باز هم نگاهش م یحرف م

تا اون هم  ادیمادرش تما س گرفت و ازش  خواست که  ب به

 !  نهیشاهکارش  رو بب

 دلم قربون یمدت من  ساکت بودم و تو  نیا تمام

  نیرفتم، مادرش که  اومد نگاه ازش  گرفتم وب یاش م صدقه

و   باتریز گهید یکیاز  یکی دم،یلباس عروس ها چرخ

که دخترم و با  دمیشون تازه من  فهم دنیتر... با د ییایرو

 احساس و آرزو!   یکل

 یم خواستم و حسرت یم ییوقت ها کیهم ته دلم   من

 خوردم که  کاش، مادرم بود!  

که عاشق  نهی... ببنهیتا بزرگ شدن و خانوم شدنم  رو بب بود

سر وسامون گرفتنَم   یخواست که  پدرم  برا یشدم، دلم م

  یفکر کیاگر پدر و مادرم بود ن  دیباال بزنه، شا نیآست

 کردن... یعاقبت من و کوروش م  یبرا

ما  یاز کمبود ها یکی  کنمیکه  فکرش  رو م حاال

  یبرا  دیمون بود شا  نیب ینبوِدبزرگ تِر، اگر آدم بزرگ



کرد... درسته که  توران هست اما، انگار اونهم  یم یماکار

 کنه!  یتونست کار یدست تنها نم

هام غرق شده  الیفکر و خ یکه  بخوام باز هم تو  نیا بدون

و  لدایزدم،از  یلباس عروس چرخ م یمانکن ها  نیبودم و ب

 شد!   یدور شدم، صداشون کم و کم تر م هیبق

تن مانکن قفل  یاز لباس عروس ها یکیبه  نگاهم

 به اریاخت یشد،نتونستم نگاهم  رو از روش بردارم.. ب

لبا  ی هیمتفاوت تر و خاص تر ازبق دیشدم، شا دهیکش سمتش

لباس عروِس کامال  کیمزون بود...   نیا یس عروس ها

 !  بایو ز دهیپوش

رو بانگاهم   اتشیشدم، تمام جزئ ینم رینگاه کردن بهش س از

دانتل  ریکه  ازحر کیو ش یپرنسس یکردم، لباس یبررس

شده داشت دور کمرش  یدوخته شده بود، دامن  بلند و گلدوز

 داشت!   یشده بود و طرح خاص یدوز دیمروار

 دیلباس تا مچ دست مانکن بود و دور مچ هم بامروار نیآست

بود اما  دهیلباس کامالپوش ی قهیشده بود،  نیتزئ زیر یها

 قیو دق فیظر یباال تنه اش نقش و نگارها   یاونقدر  رو

تونستم  یلباس رودو چندان کرده نم ییبایکار شده بود که  ز

 ازش  چشم برادرم!  

 مناسب شماست!   اریتون حرف نداره...! بس قهیسل -



 یفروشنده نگاه از لباس گرفتم و لبخندخجول یصدا دنِ یشن با

 لب زدم:   یزدم، به آروم

  

 ممنونم!   -

 باهاش دست دادم، با متانت گفت:   عیجلو آورد که  سر دست

لباس   نی.. نگاه تون به ایهستم، مهال رستم یرستم -

 لباس رو  نیا ام،یاونقدر خاص بود که  نتونستم جلو ن

  نیبتونه ا ین گذاشتم تا کم تر کسسال  نیقسمت ا نیشه تر گو

لباس   نیکه ا یکس نیخواستم اول یچون م نه،یلباس  رو بب

  کنمیباشه... من احساس م یزنه آدِم خاص یعروس  رو تن م

 !  دیاون فرد شما هست

 !  یِ ممنونم! واقعا هم لباِس قشنگ دیلطف دار -

 نیا ...همراهِ  میطرح ها  رو دار نیبله  گفتم  که   بهتر -

لباس   ییبایهم هست که  ز یدوز دیو مروار دیلباس شال سف

موندم که    د؟یپرِوش کن  نیخوا یکنه... م یرو دو چندان م

نگفتم   یزینگاه کردم و چ یبگم، فقط به لبخنِد خانم رستم یچ

  . 

  

 دادم و لب زدم:    رونیب یرو به سخت  نفسم

 ممنون اما من  ...  یلیخ -

 خواهر جونم!   ییجا نیا -



از  یاومد، خبر یافتاد، با ذوق به سمت ما م لدایبه  نگاهم

 دهیتنش نبود و مانتو و شلوارش روپوش یلباس عروِس تو

 گفت:   یو  رو به خانم رستم ستادیبود، کنارم ا

هرچقدر  یعنی.. یِ خجالت کمیشرمنده  مهال جون خواهرم  -

 یِ خجالت هستم خواهر م عروِس  ییکه  من  عروِس پرو

 و به من  سپرده!   نیکه  داماد ا نهیا

 گرد شده نگاهش کردم و  کناِر گوشش پچ زدم:   یچشم ها با

 ه؟یتو  رو خدا بس کن! داماد چ لدا؟ی یگ یم یچ -

 یبه خدا خجالت م ؟یاست مامانت چ بهیحاالمهال خانوم غر

 کشم جلو مامانت!  

 همون لبخند مثل خودم گفت:   با

   شه؟یم یچ یایحاال تو باها م راه ب -

 لداینگفتم ، مهال خانم  رو به  یزیو چ دمیکش یتاسف آه با

 گفت:  

 .  دهیلباس  رو پسند  نی.. خواهرتون ا کنمیدرک م -

مهال خانوم به لباس عروس نگاه کرد،چشم  یبا اشاره  لدای

 و لبخند زد و گفت:   دیهاش درخش

تودوختن!   یلباس  رو  برا  نیماه صنم! انگار ا ییوا -

 پرو کن!   ای... چقدر قشنگه ب

 آخه من  ...  لدای

 .  دیکش یادامه بدم و دستم  رو گرفت و به سمت نذاشت



لباس  رو پرو کن... من   ایحرف زدن ب یبه جا -

 دارم.   گهید دِ یخر یهنوزکل

 :  دمینال

 لداینکن  تیاذ م؟یانجام بد داتویکه  خر میر یخب چرا نم -

  یوخوشگل یلباس به اون گرون لیدل ی! چرا من  بمیبر ایب

 گفت:   یرو پرو کنم؟ با لجباز

 هی تی... واسه عروسشهیکاِرت راحت م ستین لیدل یب -

 ،یریگ یلباس عروس روم نیراحت هم الیبا خ یایراست م

 !  ادیخوشت ب یالبته وقت

ه مطمئن و باورش شوکه  شدم، اونقدر ک نانیهمه اطم  نیا از

 نداشتم!   ندهیبه آ  یدیاون ام یزد من  به اندازه  یحرف م

بزرگ که  دور تا دورش  یو وارِد اتاق پرو کرد، اتاق من

خشکم زده  فیشوکه  و بالتکل یبود، همون طور یقد نهیا

 گفت:   عیسر لدایبود که  

 !  گهیبپوش د -

 گفتم :    جیو گ دهیترس

   ؟یچ..چ -

  

 و گفت:   دیچهره ام خند دنید با

 صبر کن کمکت کنم!   ؟یهنوز تو شوک رمیبم یاله -

 :  دمیطرفم که  با استرس نال اومد



 دنیخند ی... تمومش کن اصال حوصله ستین ازین لدای -

 یخوا یکه  تو م ستیکردن ن حیندارم، االن وقت تفر

 و لباس عروس تن من  یجهت وقت بذار یخود و ب یب

 !  رهیوقت گ دنشیحتما پوش دهیلباس عروس پوش... اونم یکن

سرم برد اشت    یتوجه به حرف هام چادر  رو از  رو یب

 وگفت:  

مانتوت  رو من  باز  یدکمه ها یخوا یم گهیخب د -

 کنم؟ 

به ناچار و  ،یِ جد یکه  حساب دمیفهم لدایحرف   نیا با

کلنجار رفتن با خودم  یباخجالت  پشت بهش کردم و با کل

 مانتوم شدم .  یمشغول باز کردن دکمه ها

  

لباس  دشدنیسرخ و سف یو مهال خانم البته با کل لدایکمک  با

بند  یحرفه ا یلیتنم کردم، مهال خانم خ یعروس  رو تو

مخصوِص لباس   یبایپشت لباس  رو گره زد و شال ز یها

دونه  کی یکه حت  نیسرم درست کرد بدون ا   یرو  رو

لباس داشتم که    نیا یتو یباشه، حس خاص  رونیب ییتاِر مو

 ینبود! هنوز موفق نشده بودم که  خودم  رو تو فیقابل توص

 .   نمیها  بب نهیا

حاضرنبود  یو حت دیرس یذوق زده به نظر م یحساب لدای

 نگاهش  رو از روم برداره!  



 ماه صنم... مثل اسمت!   یماه شد  کهیت هی -

 !  ادیبهت  م  یلیخ زمیمبارکت باشه عز -

 نگفتم  که  ادامه داد:   یزیزدم و چ یفیضع لبخند

 ِش ی... درسته صورتت بدوِن آرا نیبچرخ خودت و بب -

 !  یشد بایز یلیحال خ  نیامابا ا

 دم،آرومیکش یقیزدم و نفس لرزان و عم یلبخند جانیه با

 هیشدم، شب رهیخ نهیا یو به خودم تو دمیچرخ

و مهال خانم بود،  لدایعرب شده بودم... حق با  یها عروس

با  ده،یمن  دوخته شده بود، کامالپوش  یلباس انگار  برا  نیا

همون نگاِه اول  ی! توبایو ز کیحال ش نیحجاب و در ع

 توجه من و به خودش جلب کرده بود!  

با  نهیا یاز پشت سرش  رو از کنار بدنم رد کرد و از تو لدای

 نگاهم کرد و گفت:   طنتیش

 هوم؟ چطوره؟ خوشت اومد نه؟!   -

 و آروم  گفتم :   صادقانه

لباس   نیکه  ا یِ کدوم دختر اد؟یبدم ب شهیمگه م -

 رودوست نداشته باشه؟  

 باال انداخت و گفت:   ییابرو طنتیهمون ش با

... نه نه صبر کن،  بهتره ای دید یکاش داداِشت بود و م -

 دید یلباس م  نیا یبگم کاش کوروش خان بود و تو  رو تو

 شد!   یم الیواو گهید



 گرفت!   شی!... آتدیلرز دلم

 دامن  لباس نشست و گرفته لب زدم:     یرو  دستم

 مهال جون!   ی... زشته جلولدای یزن یچه حرف ها م -

هال جون رفت، اومد و م ی... مشترستیانگار حواست ن -

 !  یبا خودت  خلوت کن کمیباس برم تا تو  گهیمنم  د

 گفتم :    عیتعجب نگاهش کردم که  عقب رفت و سر با

 .  ارمیخوام لباس  رو در ب یصبر کن م -

 عجله نکن!   -

 شده  گفتم :   یعاص

 از دست تو!   لدایآخ  -

 رفت، با مکث دوباره سر  رونیاز اتاق پرو ب لدای

 !  قیوعم رهینگاه کردم... خ نهیا یو خودم  رو تو چرخوندم

 ذهنم حک بشه   یو لباس کامل تو ریتصو  نیکه  ا اونقدر

 بودم!   یحال هیدونم چرا...  ینم

  

به خودم بودم که  المپ  رهیحرکت خ یب یطور همون

اومد که  المپ  ادمیشد..  کیهاخاموش شدن و اتاق تار

 صورت روشن  نیدر ا هاحساس به حرکت بودن و

خوردم تا المپ هادوباره  یکیشدن، با خنده تکون کوچ یم

 زِ ینگاه کردم که چشم هام چ نهیروشن بشن، باز هم به ا

افتاد..  یمردونه ا ی، چشمم به کفش ها دندیرو د  یبیعج



کرد،  یداشت من و تماشا م یکیاتاق انگار   نیاز ا  رونیب

 !  ختیدلم ر

 کرد؟!   یمرد داشت من و تماشا م کی

 دویچرخ عیتعجب نگاهم  رو باال گرفتم اما اون مرد سر با

،  نمیرخ اون  رو بب میانگار که  تونستم ن ی... ولیرفت ول

 نفسم رفت!  

 بود؟!   کوروش

که  به خاطر حرکتم المپ ها روشن  دمیچرخ عیسر

طمئنم من  م یاز اتاق نبود.. ول  رونیپشت سرم ب یشدن،کس

 ! دمشیکه  د

 :  دمیلب نال ریز

 کوروش؟!   -

لباس  رو چنگ زدم و باال گرفتم، هراسان از اتاق پرو   دامن

قرار کل سالِن مزون  رو از نظرگذروندم  یرفتم و ب  رونیب

 . 

 جا بود!   نیبود... شک نداشتم که  ا خودش

 سمتم اومد و گفت:   لدای

با نفس نفس لب   ؟یاومد  رونیشد؟ چرا از اتاق ب یچ -

 زدم:  

 !  دمشیجا، د نی... اومده بود..الدای دمشید -

 اطراف  رو نگاه کرد و گفت:   متعجب



   ؟یگ یم ویک -

 جا بود!   نیکوروش.. ا -

 خورده گفت:    کهی

 :  دمینال یها؟ کوروش؟ حالت خوبه ماه صنم؟  با ناراحت -

کرد،تو  یباور کن!... داشت من و نگاه م لدایخودش بود  -

 یپس به حرفم شک نکن!  با دلسوز شیدیخودتم امروز د

 گفت:  

 تونهیمرد نم هیخانوم  یمزوِن و با کل هیجا  نیماه صنم ا -

جابعدش هم بره...  نیا ادیو ب نییسرُش بندازه پا یطور نیهم

 حتما... حتما ... 

   و غر زدم: دمیشده وسط حرفش پر یعاص

زده به  لدا،یشدم  وونهی.. من  دستین دیتوهم زدم؟ آره بع -

 سرم .. 

 رو نوازش  کرد و گفت:    کمرم

لباس  ایحاال ب شه،یدرست م ینگو.. همه چ یطور نیا -

 !  میرو عوض کن تا بر

تکون دادم، کالفه دوباره وارد اتاق پرو  یو سر دمیکش یآه

 رهیاشک آلودم خ یروح و چشم ها یب یشدم و به چهره 

 شدم!  

 یعروس عاد کیتونستم  ینم یزدم... من  حت یپوزخند

 بشم!  



  

عروس  رو با کمک مهال خانوم از تنم در آوردمو  لباس

 که  گفت:   دمیخودم  رو پوش یلباس ها عیسر

   ه؟ینظرت راجع به لباس چ زمیخب عز -

 بهش نگاه کردم و  گفتم :   یحیلبخند مل با

 خواستم که .. خب ...  ،یم اومد... اگه روزخوش یلیخ -

مهالخانم  دم،یشد و خجالت  کش نیامه ندادم، ته دلم سنگ اد

 زد و گفت:   یلبخند

 یلباس  رو برات کنارم  نی! من  ازمیعز  کنمیدرک م -

 اومد انگار که  ماله تواِ!   یبهت  م  یلیذارم.. واقعا خ

 و گفتم :   دمیگرم شد، جلو رفتم و نرم گونه اش  رو بوس دلم

 !  دیبه من  لطف دار یلیممنونم مهال خانوم! خ  -

 و گفت:   ستادیکنار در اتاق پرو ا لدای

 صنم؟   یآماده ا -

 آره اومدم!   -

قبلش باالخره  لدایاما  میکرد یمهال خانم خداحافظ با

 یکه  دلش م یکارخودش  رو کرد، اون لباس عروس

 ...  دیخواست  رو خر

بزرگ که  توش لباس عروس  یکردن با اون جعبه  دیخر

ها   دیخر یلداباقیمادِر  شنهادیبود واقعا سخت بود پس به پ

فکر اون لباس  یهمه اش تو م،یرو به بعد موکول کرد



 یلیکه اون موقع داشتم خ یعروِس متفاوت بودم... واقعا حس

 خاص بود!  

شد که  به خاطر اون حس من  توهم زده  یم ینعی.. یعنی

 !  دم؟یباشم که  کوروش  رو د

  گهیمتوجه نشدم، د لدای یاز کار ها و حرف ها یچیه

کردم وبه   یو مادرش خداحافظ لدایشده بود که  با  غروب

 خونه  برگشتم . 

کردم، فکرم مدام  یشام درست م دیخسته بودم اما با یحساب

 گذشت!   یبودم م دهیکه  د یزیسمت اون لباس و چ

 باشه؟!   یتوهم اون قدر واقع شهیم مگه

  

 اول نمازم  رو خوندم اما آروم یهر کار قبل

 من  باشه، غرِق در اریکه  در اخت  نی..بدون انشدم

امروز شدم... شام پختم و فکر کردم، ساالد درست  اتفاقات

 کردم و باز فکر کردم!  

 که  دارم!   یلومنامع ی ندهیخودم.. به ا به

 !  شه؟یبه کجا ختم م یدور  نیا یکردم انتها فکر

 درد به سراغم اومد .. کالفه بودم!   سر

اون مزون  یتو قایگشت.. دق یزمان به عقب بر م کاش،

 !  دمشیکه  د یا هیلباس عروس.. اون ثان

 بود؟!  یواقع



بااومدِن اون  یعنیها..  یماندانا افتادم، اون دختر و نقاش ادِ ی

 فراموش شدم؟ تصورش هم کشنده بود چه برسه به باورش!  

 دمویکش ینیشونه ام نشست و من  از ترس ه   یرو  یدست

 یدونم به خاطر چه کار یکه  نم یوانیل دم،یبه خودم لرز

کف آشپز  یها کیسرام   یدستم گرفته بودم سر خورد  رو

 یبه چشم ها ودمیخونه  افتاد و شکست... با نفس نفس چرخ

 قلبم گذاشتم!    ینگران  ماهان  نگاه کردم و دست  رو

  ؟یخدا صنم؟ چت شد خوب ای -

حال چشم هام  رو   یام  رو فشار دادم و ب نهیکف دست س با

 :  دمیلب نال ریبستم و ز

 داداش!   دمیخو..خوبم، فقط تر ..س -

 رو نوازش  کرد و گرفته گفت:    سرم

چند بار صدات زدم، سر و صدا اما ماه صنم من   -

 یتونست یباز کنم صداش  رو م دیکردم،در هم که  با کل

   ؟ی... آخه حواست کجا بود؟ االن خوبیبشنو

زدم و چشم هام  رو   یتکون دادم، به زور لبخند یسر کوتاه

 باز کردم و  گفتم :  

  

 ی... داشتم شام مگهیشدم د یتو ببخش! نازک نارنج -

 ع نبود . پختم حواسم جم



فرار   ینزد،  برا یحرف یبهم چشم دوخت ول نامطمئن

برداشتم و به  زیم   یاز  رو یا گهید وانیازنوع نگاهش ل

 رفتم .  خچالیسمت 

 یکه  آب خوردم حالم   بهتر شد، خودمم هم باورم نم یوقت

 اومدن  ماهان  نشده بودم... یشد که  اصال متوجه 

 ام داغون شده بود و نگران کننده!   یو ذهن یوضع روح واقعا

سماور  رو روشن کردم و ازآشپز خونه   ریو ز دمیکش یآه

مبل نشسته بود وبا اخم به    یخارج شدم...  ماهان   رو

 دیشده بود، جلو رفتم و کنارش نشستم.. با ترد رهیخ ونیزیتلو

 صداش زدم:  

 داداش؟   -

 نگاه کرد و گفت:   بهم

 جانم؟   -

   ؟یخوب -

 زد و گفت:   یپوزخند

 از تو بپرسم .  دیو من  با نیا -

 نگفتم  .  یزیانداختم و چ نییسرم  رو پا  شرمنده

 و گفت:   دیخند کوتاه

 ه،یحالت از چ  نیدونم منشا ا یم گهی... دالیخ یب -

 .. امروز چطور بود؟  میحاالبگذر

 تر شده بود!   بیامروز عج زی... همه چامروز؟



 باال انداختم و لب زدم:   یا شونه

 لدایقراره نامزد کنن من و  لدایو  یخوب بود... عل -

 !  زخوبهیخدا  رو شکر همه چ د،یخر  یبرا  میومادرش رفت

 تکون داد و گفت:   یسر

حرف زدم... خودش شخصاً ازم  یاتفاقا منم  با عل -

مراسم  یهمه  یخانواده اش تو یخواست که  من و تو به جا

 تا کمبود خانواده اش  رو احساس نکنه .  میت کنها شرک

 و بله برون؟   یخواستگار یمراسم ها.. حت یهمه  -

 که  کرده اما بله برون آره .  یخواستگار -

 گفتم :    اریاخت یتکون دادم، ب یلبخند سر با

 !  شهیداره عروس م لدای شهیباورم نم -

 نگاهم ک رد و زمزمه کرد:   قیماهان  عم 

! یشیروز عروس م هیکه  تو هم..  شهی... باورم نم منم

 صنم!   ارمیمطمئنم طاقت نم

نه؟  هر  یبنداز یکه  من و ترش یکن یتالش م یتو دار -

انداختم و  نییسرم  رو پا م،یو.. سکوت کرد دمیدو با هم خند

 گذشت که  ماهان  گفت:   قهینگفتم  فکر کنم دو دق یزیچ

 یم یکه  پشت در هر  خونه  ا یِ شتر  نیباالخره ا -

 ..نهیش

 آرزو ها  رو دارم!   نیبرات  بهتر  من

 گفتم :    قدردان



 ممنونم داداش!    -

 محبت نگاهم کرد و بحث  رو عوض کرد .  با

 گفتم :    عیسر  ؟یلباس دار لدایمراسم   یبرا  -

الزم ندارم  ممنونم .. فکر کنم شام   یزیآره داداش چ -

 !  نمیرو بچ  زیآماده است من  برم م

 تکون داد و لبخند زد! ...  یسر

  

  یبود اما  برا کنواختیمن    یروز ها هرچند  برا گذر

ام  ینقاش نیگذشت... خودم  رو با اول یم جانیه لدابای

 یجا گهیشدم که  د یسرگرم کرده بودم و اونقدر غرِق کار م

 فکر کردن به قلبم  رو نداشتم!  

 نبود... شده بودم همراهش !   ریتاث یهم ب لدایوجود  البته

 لدای.. یمراسم نامزد ییجورا هیهم بله برونش بود هم  امشب

 فوق العاده خوشحال بود! از صبح به

خونه  شون رفته بودم تا کمکش کنم که  آماده بشه..  

عروس   نیب لدای یامشب عمو نیکه  خبر داشتم هم ییتااونجا

خوند تا روز عقد راحت باشند.. عقد  یم یا غهیو داماد ص

 دل تودلش نبود!   لدایهم افتاده بود بعد از محرم، 

 به من  هم وارد شده بود!   جانیاسترس و ه  نیا

 بار بهم گفت:   نیهزارم  یبرا

 چطور شدم ماه صنم؟!   -



 رادیا یکردم... جا دوباره سر تا پاش  رو نگاه کالفه

رنگ واقعاباوقار  یاون کت و شلوار نبات ینداشت، تو گرفتن

 شده بود!   بایو ز

 !  گهی.. هزار بار  گفتم  دلدای یخوب -

 :  دیو نال دیبه لباسش کش یدست

باشم، به مامانم گفتم  کت  یعال خوامیخوب باشم ..م خوامینم

 و شلوار نخرم گوش نداد!  

 و گفت:   دیچرخ نهیرو به ا 

 شده  گفتم :   یشده؟  عاص ادیز شمیآرا -

تو هنوز از  دنیاز دست تو! مهمون ها رس لدایبابا  یا -

هر  لحظه   رونیب میاز اتاق بر ایب ،یتکون نخورد نهیا یجلو

 ها!   ادیب یممکنه عل

رو به اون  رو شد... هول کردو    نیکه  اومد از ا یعل اسم

  و گفت:  دیدور خودش چرخ

کار کنم  ی! چادرم کو؟ ماه صنم چیوا ی.. وایوا یا -

 االن؟ 

تختش    یدلم براش  بسوزه، از  رو ایدونستم بخندم  ینم

و  میبر رونیوقتش بود که  کم کم از اتاق ب گهیبلند شدم... د

طرح دارم  رو   یمن  هم چادِر مجلس م،یوندیبه مهمون ها بپ

  یمرد ها  برا هیوبق لدای یعمو یسرم انداختم تا وقت   یرو

 آماده باشم!   انیم یو مراسم نامزد غهیخوندن ص



 یدسته    یحواست  رو جمع کن، چادرت  رو  رو -

 !  رهیبخون تا دلت آروم بگ یالکرس تیآ هی.. یگذاشت یصندل

تکون داد، مشغول تماشاکردنش  یو سر دیکش یقیعم نفس

خانوم  اسرونازلدی یبودم که  در اتاق آروم باز شد.. عمه 

 وارد اتاق شد و به هردومون نگاه کردو گفت:  

 داسپندیان شاهللا!.. من  حتما با دیماشاهللا!.. چشم نخور -

 !  یشد بایخانوم وز یلیعمه جان خ لدایبراتون دود کنم! 

 لبزد:   یچادرش  رو سرش کرد و با خجالت  بامزه ا لدای

 ممنونم عمه جون!    -

 همه منتظر  تو هستن!   میبر ایعمه جان... ب ایب -

رفتم و دستش  رو گرفتم، از شدت استرس کف  لدایسمت  به

دستش  رو  تیحما یدستش عرق کرده بود... به نشونه 

 زدم!   یفشار دادم و به روش لبخند

سروناز خانوم بلند  میکه  با هم به سمت در حرکت کرد نیهم

 !  دیِکل کش

   

 نییو بکر با خجالت  سر پا یعروس واقع کیمثل  لدای

 یها شتردختریانداخت، کمکش کردم از اتاق خارج بشه... ب

 دن،یکش یزدن وِکل م یدست م یجلو اومدن و با شاد لیفام

 باِر باال رفت.   کیبه  کیموز یصدا



 یشونه   یرو  دم،یکه  جلو اومد عقب کش لدایبزرگ  مادر

سرش  یو و تا نخورده باالو چند اسکناس ن دیرو بوس  لدای

 شاباش کرد!  

کنارم  یکردم که  زن یصحنه نگاه م  نیو لذت به ا یشاد با

 و کنار گوشم گفت:   ستادیا

   ؟یسالم دخترم خوب -

 شناختمش اما با لبخند  گفتم :   ینم

 !  دیسالم  ممنونم سالمت باش -

جان  لدای ی... از دوست هادمیشما  رو تا به حال ند -

   د؟یهست

 تکون دادم و  گفتم :   یسر

 بله!   -

 نگاهم کرد و مشتاق گفت:   دارانهیخر

 !  زم؟یعز یما شاهللا چشم هات چقدر قشنگه!... مجرد -

به  جیشوکه  شدم و گ یدفعه ا کیو  ییهویسوال   نیا از

جمع گم شده بودو  یدختر ها  نیب لدایاطراف نگاه کردم، 

 طه کرده بود. سردست و سوت فضا  رو احا یصدا

وآروم   دمیسرم کش   یرو  شتریانداختم و چادرم  رو ب نییپا

 گفتم :  

 بله .  -

 نه.. ایگفتم    یچ دیاون همه سر و صدا شن  نیدونم ب ینم



  ییرایبه سمت سالن پذ هیو همراه با بق ستادمینا گهید اما

که  مخصوص عروس وداماد بود  یمبل   یرو  لدایرفتم، 

 نشست...  رو به روش نشستم و با لبخندنگاهش کردم . 

 یوتو دنیرقص یتا دختر همراه با آهنگ وسط جمع م چند

 شد، یهم م  ییرایمهمون ها  پذ هیاز بق  نیب  نیا

شربت آلبالو بودم که  همون زن دوباره سمتم  دنینوش مشغول

 ا ومد و کنارم نشست و گفت:  

 برقص!   هیبلند شو با بق زم؟یعز یچرا نشست -

 گفتم :    معذب

 ممنونم راحتم!    -

   ه؟یبدونم اسمت چ شهیم -

 گذاشتم و  گفتم :   یدست شیپ   یشربت  رو  رو وانیل

 ماه صنم!   -

 گفت:   خوشحال

... چند سالته؟!  زمیاسمت هم مثل خودت  خوشگله عز -

داد، هر  یسوال ها بهم دست نم  نیاز ا یاصال حس خوب

 شدم .  یمعذب م شتریلحظه  ب

به سمتم اومد و سمتم خم  یبودم جواب بدم که  دختر مونده

 شد و گفت:  

لحظه   هی شهیعروس خانوم با شما کار داره... م زمیعز -

   ؟یایب



 خدا خواسته  گفتم :   از

 حتما، ممنونم!   -

 رو به اون زن کردم و  گفتم :   

 شرمنده  خانوِم...   -

 گفت:   عیسر

 !  زمیصدام کن طاهره جون عز -

 یتکون دادم و بلند شدم، طاهره خانوم ناراض یلبخند سر با

خواست بلند بشم، ازش دور شدم و  ینگاهم کرد انگار نم

 .  دمیکش یقینفس عم

  

  

و با دست بهم اشاره کرد، کنارش نشستم و به  دیمن و د لدای

 شده اش نگاه کردم و گفتم :   شیون و آراخند یچشم ها

   ؟یباهام داشت یکار -

خم  لداسمتمیعوض شد و سر و صداها باال تر رفت،  آهنگ

 شد و کنار گوشم گفت:  

من  بود، طاهره  یینجاتت دادم... زن دا یشانس آورد -

گرده، تو هم  یخانوم که  در به در دنبال عروس م

 !  یحتماچشمش  رو گرفت

 وگفت:   دیخند یبا سرخوش لداینگفتم  که   یزیو چ دمیگز لب



ما  یها لیچون نصف فام ینشون ند یبهتره اصال خود  -

دم بخت دارن و دنبال عروِس خوشگل و باکماالت  یپسرها

 و با حجاب و ... 

 ادامه بده و  گفتم :   نذاشتم

 یتو ی... حتلدای یخواد ادامه بد ینم دمیباشه باشه فهم -

 !  یکن یشب هم ول نم  نیا

 !  میبش لیگم مگه؟ اصال چطوره فام یبد م -

برق  ینگاهش طور د،یچپ نگاهش کردم اما اون خند چپ

 یکه  ته دلم مدام  برا دیدرخش یزد و لبخندش م یم

هم حال من  هیرفت، انگار بق یاش ضعف م یخوشبخت

رو دوره کردن و مجبورش کردن   لدایوداشتن که  دوباره 

 بشه و برقِص...   بلند

 یهم تو هیو بهش شاباش دادن و بق دیوسط کوتاه رقص اون

 ینگذشته بود که صدا یزیاش کردن، چ یرقص همراه

جمع گفتکه  داماد و  یاز خانوم ها یکیکم شد و  کیموز

باال... دوباره سر و  انیدارن م نییپا یمرد ها از طبقه  هیبق

 صداها باال رفت . 

بودن تا  یکردن و دنبال مانتو و روسر یولوله م دخترها

   یو از رو دمیسرم کش   یچادرم  رو  رو رن،یحجاب بگ

" اهللای" یعروس و داماد بود بلند شدم،مرد گاهیمبل که  جا

 از در وارد شد که  باعث شد انیگو



 زن ها به احترامش بلند بشند.. پشت سر اون ی همه

واقعا  یخاکستراون کت و شلوار  یوارد شد.. تو یعل مرد

 و باوقار شده بود!   دیدرخش یم

رفت، هردو  لدایافتاده سالم کرد و به سمت  نییپا یسر با

پر از شرم و احساس به هم نگاه کردن وبا فاصله   یکوتاه ول

 مبل نشستند!     یرو

فقط من  بودم که   دی... شادمیفهم ینگاهشون  رو من  م نوع

 از اوج عشق شون خبر داشتم!  

 گوشیوباز طونیش شهیهم یلدایشد که   یباورم نم هنوز

 کنه!   یداره ازدواج م

 هم نبود وارد شدن... ادیمرد ها که  تعداد شون ز هیبق

که  سرگرم بشم به آشپز خونه    نیا  یمعذب شدم و  برا یکم

 کردن کمک شون کنم!    ییرایپذ   یرفتم تا  برا

بدم طاهره خانوم هم اونجابود و  ایدونم خوب  یشانِس نم از

 ... گل از گلش شکفت و گفت:  دیمن و د

 گلم؟  آروم  گفتم :   یدار ازین یزیچ -

 مهمون ها کمک کنم!    ییرایپذ  یخو ام تو یم -

شدن   ییرای... خانوم ها  پذزمیعز ایماشاهللا دخترم! ب -

 کن!    ییرایَمردا  رو  پذ

 عیسر یحرف چیمن  هم بدون ه رو به دستم داد و  یچا ینیس

به جمع انداختم...  یاز آشپز خونه  خارج شدم، نگاه کوتاه



سالن نشسته بود ند  ی گهیطرف و زن ها طرف د کیمردها 

 . 

بغلم زدم تااز  ریبود اما به زور چادر  رو ز نیسنگ ینیس

سر و  یمهمون هاب یحرف ها و شاد  نیسرم سر نخوره، ب

 شدم .  یصدا مشغول انجام کار

نگاه نکردم،فقط  یها  رو تعارف کردم و اصال به کس یچا

بود،  ماندهیکه  سه تا باق ینیس   یرو  یفنجون ها یحواسم پ

 بود . 

روبرداره اما  یخم شدم تا فنجون چا یا گهیمهمون د یجلو

که  کرد، متعجب و کالفه نگاهم  رو به  یا یبا مکث طوالن

 چهره اش دادم . 

 ماتم برد!   کوروش دنید با

  

  ینه کس دمیشن ییصدا گهیاون.. نه د دنیشوکه  از د  من

 !  دمیرو د

 دنیبه چشم هام زل زد و باد یکوروش.. اخمو و عصب اما

 :  دینگاهم غر

   ؟یِ چه وضع  نیا -

 دهنم  رو به زور قورت دادم و لب زدم:   آب

   ؟یچ -



چشم  یاون هم جلو ؟یکن یم  ییرایپذ  یدار ییتنها -

 پسرا؟!    نیا ی دهیدر یها

 بگم!   یو شوکه  مونده بودم چ جیقفل شد.. گ زبونم

جلوش  زیم   یرو از دستم گرفت و  رو  ینیحرص س با

 گفت:   یگذاشت و دستور

 چی.. سمت اون هنیکناِر  ماهان  هم بش ن،یبرو بش -

 !  یبلند شده باش گهید نمینب ست،ین یمرد

شوکه   یکاف یبه اندازه  یمهمون  نیا یجا و تو نیا بودنش

دهنم  ی... قلبم توییحرف ها و زورگو  نیام کرده بود حاال ا

 زد!   یم

حرف کمِر خم شده ام  رو بلند کنم و باچشم  یتونستم ب تنها

دونستم اون هم دعوِت اما اونقدر  یدنباِل ماها ن بگردم... م

 رفته بود!   ادمیمراسم شده بودم که    نیغرِق ا

 دعوت شده بود!   ی... حتما کوروش هم از طرف علحتما

 دلم آب شد!   یبود اما، قند تو بیعج

 ییجورا کیسالن  ینگاهم به  ماهان  افتاد که  انتها باالخره

 جدا از جمع نشسته بود . 

 به سمتش رفتم و کنارش نشستم .  عیسر

 َس..سالم داداش!   -

 نگاهم کرد و گفت:   یبیلبخند عج با

 اما  گفتم :   دمیخجالت  کش  ؟یزد یبا کوروش حرف م -



 جا باشه!   نیراستش... انتظار نداشتم که  ا -

 تکون داد و گفت:   یسر

  

داشت  یاومده، چ یدونستم دعوِت.. از طرف عل یم -

 گفت؟ صادقانه بگو .  یبهت  م

 مکث جوا ب دادم:   با

 نکنم!    ییرایگفت که .. که  از مردها  پذ -

 گفت:   تیخوشش اومد که  با رضا انگار

 دمش گرم! خوشم اومد!   -

از برخورد نرم  ماهان  لبخند زدم و اطراف نگاه  خوشحال

  یداشتن برا هیقطع شده بود و بق کیموز یکردم، صدا

 کردن!   یشروع اصِل مراسم خودشون  رو آماده م

  

 یناب یکوروش...  لحظه   اینگاه کنم  لدایدونستم به  ینم

و  جیگ گهید شیپ قهیهمه مون بود، برعکس چند دق  یبرا

 شوکه  نبودم!  

از گرما  رو  به تمام  یمدام موج ی.. دلم از شدت دلتنگدلم

که  شک نداشتم اگر کوروش  ییکرد، گرما یوجودم ساطع م

 !  دید یشد اون  رو م یم رهیبه چشم هام خ



 لدایبودم!   یتونستم از نگاه کردن بهش فرار یکه  م ییجا تا

عاشقانه  وندِ یپ یدوتا زوج عاشق امشب.. با هم  برا ،یو عل

 "بسم هللا" گفتند..! یا یشگیهم ی

 درخشه!  یهردوشون م یکردم چهره  یم احساس

 یتو یاز شدت خوشحال یبغِض سخت ارم،یطاقت ب نتونستم

ته دلم به  یاحاال کوروش بود و غضه  گهیگلوم نشست، د

 ! ... یبودو عل لدایخاطر نبودنش نداشتم، االن مهم فقط 

 شهیلب ذکر و دعا براشون خوندم و آرزو کردم هم ریز

 یشده ام  رو با لبه  سیخ یعاشق هم باشند!.. پلک ها

صلوات و دست زدند با هم بلند  یچادرم پاک کردم که  صدا

  غهیص یخطبه  لدای یعمو دمیشد، سر باال گرفتم که  فهم

 بودم!   دهیرو خونده و من  اونقدر غرق بودم که  نشن

داد، اون  یو عل لدایاز دخترها حلقه ها  رو به  یکی

 یکردند، آروم حلقه ها رونوبت ینگاه گهیهاعاشقانه به هم د

 انگشت هم انداختند و... نامزد شدند!   یتو

ام  دست و سوت که  بلند شد،  ماهان  دست دورشونه یصدا

 ا نداخت و آروم گفت:  

 ! خوشحال باش!  ؟یکن هیجا تا گر نیا یاومد -

 زدم و  گفتم :   یبغض و اشک لبخند  نیب

 بغضم گرفت!   ست،یکه  خوشحالم اما.. دست خودم ن معلومه



دونم االن  یمن  م ؟یهوا بخور  رونیب یبر یخوا یم -

 !  رهیگ یات م هیباز گر یبگ کیتبر لدایو به  یجلو بر

 یقینم دارم  رو پاک کردم و نفس عم یدستم گونه ها با

 و  گفتم :   دمیکش

 رم هوا بخورم!   ینه  ماهان ، نه.. کادو  رو که  دادم م -

 !  ریبگ ای.. بیهر جور که  راحت زمیباشه عز -

دو تا ساعت ِست بود رو  یکه  حاو ییکادو یماهان  جعبه  

   یبلند شدم و چادرم رو رو یصندل   یبه دستم داد، از  رو

خلوت شد به سمتش رفتم و  لدایکه  دور  ی.. کمدمیسرم کش

 بغلش کردم!  

 ته دل کنار گوشش  گفتم :   از

... ان شاهللا خوشبخت ادیز یلی! خزمیگم عز یم کیتبر -

 گلم!   دیبش

 رو نوازش  کرد و گفت:    کمرم

من  ینبودفدات بشم من ! ان شاهللا قسمِت خودت .. تو  -

 !  دمیرس یجونم نم یاصال به عل

 پچ زدم:   آروم

 قسمت بوده..کار خدا بود!   نایا یهمه  -

 یلیفاصله گرفتم و کادو  رو بهش دادم، خ  ازش

 گفتم !   کیکردم و به اون هم تبر یشد،  رو به عل خوشحال

 که  رفتم متوجه شدم کوروش پشت سرم عقب



 یانداخت،حت یپروا برام چشم و ابرو باال م یب لدای... ستادهیا

 لدای   یکه  االن نامزد کرده و همه چشم شون  رو  نیبا ا

شد...گونه  یرفتار هانم  نیا الیخ یزوم شده بود، باز هم ب

 عقب رفتم!   عیگرفتند و سر شیهام آت

شدنم از جمع همان و  رو به  رو شدن با طاهره خانوم  دور

 همان ... 

زن  نیبا ا یا قهیهر دق یمن  تو یتم امشب چطوردونس ینم

 کردم!   یبرخورد م

 زد و تند گفت:   یلبخند واضح دنمید با

 یشد یحتما احساسات ؟یکرد هیگر زمیشده عز یااِ چ -

آشپز خونه   میبر ایتو! ب یدار یجانم چه قلب مهربون ینه؟.. ا

 !  یبهتر بش   یآب  بهت  بدم بخور وانیل هی

 گفتم :    یکردم و جد مخالفت

 !  دیممنونم خوبم! زحمت نکش  نه

 کرد و گفت:   اصرار

پسر من  دکتِر  ه؟یچه حر ف  نیدخترم ا یچه زحمت -

ات  نهیمعا ادیصداش کنم ب یخوا یجا هم هست م نیاتفاقاا

نبود که  اون بخواد به  میزیکنه؟  ماتم برد!... من  اصال چ

.. به ین بده، اون هم چبهانه پسرش  رو به من  نشا نیا

 چشم؟ آخه دکتر؟!   یکوتاه و سرخ ی هیگر هیخاطر 

 رفتم و سرد  گفتم :   عقب



رم  یطاهره خانوم! من .. من  م ستین ازیگفتم  که  ن  -

 کاردارم..  ممنونم ازتون!  

خواستم که  ادامه بده، ازش  فاصله گرفتم ودور  ینم گهید

 شدم . 

دارم، سالن پر شده بود  ازیزه نتا یکردم به هوا یم احساس

 شد!   یعطر و ادکلن و اسپند که  مدام دود م یاز بو

 قهیدق کیمهمون ها گوشم  رو پر کرده بود.  یو صداها سر

 سکوت!   قهیدق کیخواستم..  یتازه م یهوا

 باز رها کردم .  مهیسمت تراس رفتم و در و ن به

 باعث شد از التهابم کم بشه!  نیاونجا نبود و ا یکس

مهر ماه که  به صورتم خوردنفِس  یخنک و تازه  یهوا

 و چشم هام  رو بستم!   دمیکش یراحت

ذهِن پر از مشغله و فکرم  شه،یبود... برعکس هم بیعج

 شده بود!   یو خال یحاال ته

 کردم!   یم یسبک احساس

 یصورتم  رو دوست داشتم.. از گرگرفتگ   یباد  رو وزش

من    یهمباشه  برا یاگر موقت یکرد، حت یقلبم کم م شیو آت

 بود!   متیغن

 دخترم؟ هنوز حالت بِد؟   ییجا نیاِ ا -



خواست ازحرص  یاون حس خوب به باد رفت.. دلم م تموم

بزنم، برگشتم و خواستم بگم حالم خوبه اما  ادیفر یو ناراحت

 که  پشِت سرش بود جاخوردم!   یمرد دنیبا د

انداخته بودنگاه کرد  نییبا ذوق به اون مرد که  سر پا طاهره

 و گفت:  

 ِچش شده!    نیپسرم ماه صنم جان انگار ناخوِش... بب ایب -

 

تاسف تکون    یاز  رو یکرد و سر ینُچ آروم مرد

 شده بود!   یداد،انگار او ن هم مثل من  از دسِت مادرش شاک

بهشون پشت  یو کم دمیچادرم  رو جلو کش یو عصب معذب

 یزیخواستم که  چ یبزنم، اصال.. نم یکردم، نتونستم حرف

 بگم!  

 طاهره خانم گفت:   اما

 .  گهیبگو د یزیچ هی ر؟یپسرم ام -

رو به طاهره   ینام داشت، با لحن خسته ا ریکه  ام یمرد

 خانم گفت:  

 حیخدا  رو شکر صح که  شونیبگم مادِر من ؟ ا یچ -

واه؟ ماه  -داره؟   یا دهیبودِن من  چه فا گهیوسالم هستند.. د

 صنم جان خودش گفت که  حالش ناخوِش!  



و جا خورده سر بلند کردم و نگاهشون کردم،اون  متعجب

دوباره  عینگاهش به چهره ام افتاد اما سر یمرد  لحظه  ا

 مزمه کرد:  لب ز ریانداخت و اخم کرد و ز نییسرش  رو پا

 روانشناسم!   ستم،یمادر، پناه بر خدا! ... من  که  دکتر ن -

 حرف آروم سرد  گفتم :    نیا دنیشن با

 طاهره خانوم من  ..  -

 :  دیادامه بدم و وسط حرفم پر نذاشت

دونم معذب  ی.. مدیاصال هر دوتون ساکت باش -

نبود ..احساس کردم روح  یمنظور م حاِل جسم   د،منمیهست

 ماه صنم جان آزرده است انگار که  ... 

 ماه صنم!   -

صدا.. اون لحن، اونقدر محکم و بلند بود که طاهره  اون

 ستاد،یدر ا نیکه  کوروش ب دمیسکوت کنه و ماتش ببره.. د

انداخته بود  هیچهره اش سا   یرو   رونیب یفضا یکیتار

 !  دندیدرخش یرمو سردش انگا یجد یاما، چشم ها

 و هم ..خوشحال شدم!   دمیهم ترس دنشید با

 !  ایصنم ب -

صدا زدکه   یشوندیپ چیاسمم  رو ساده و بدون ه یطور

... ستمیکرد من  تنهان یم یانگار اون "طرف"  رو حال

 مثل کوروش کنارِم!   یمرد



من   نیب ریسمتش برم اما طاهره و پسرش ام خواستم

 بودند .  ستادهیوکوروش ا

 به من و کوروش انداخت، یجا خورده نگاه طاهره

کرد و  رو به کوروش  یکنجکاو خنده ا ایشده بود  جیگ انگار

 گفت:  

   د؟یُشم..شما برادر ماه صنم هست -

شد و  دهید شتریبه جلو برداشت و چهره اش ب یقدم کوروش

 تنها لب زد:  

 نه ...  -

 نگاهش من و هدف گرفت و گفت:   عیسر

 ماه صنم!   ا،یب -

 کی  نیا  نیخواست، انگار ب یبار بود که ازم م نیسوم

 کوتاه، هزاران حرف پنهان شده بود!   یجمله 

 قرار و خودم هول شدم!   یب قلبم

 چادرم  رو محکم گرفتم و آروم به سمت یها لبه

 یونمشد  یرفتم، انگار طاهره خانم باورش نم کوروش

خواست که من   ی.. نمایلحظه   رو قبول کنه    نیخواست ا

 برم و گفت:  

 پسرم ...   ریااِ ماه ..ماه صنم جان؟ حالت االن خوبه؟ ام -

 و گفت:   دیوسط حرفش پر یعصب ریبار ام  نیا

 تمومش کن مادر جان!   -



کردم نگاهم رو  یم یو با خجالت  سع ستادمیکوروش ا کنار

 ازشون بدزدم!  

 یگفت که  احساس کردم حرف ها یزیو چ ستادیا کوروش

 :  دهیما  رو شن

خوب نباشه.. من  باشم خوب  شیاگر ماه صنم حاِل روح -

 .. فقط من ، مگه نه صنم؟   شهیم

 بستم!   یقلب و پر از حس چشم هام  رو  لحظه  ا من

دروغ  دمیشن یبلند م کوبِش قلبم  رو واضح و یبگم صدا اگر

فضا  یکردم که  کم ینگفتم ، اون  لحظه  خدا  رو شکر م

 !   شهینم دهیرنگ گرفته ام د یو گونه ها کِ یتار

مون حکم فرما شده بود.. انگارکه    نیاون  لحظه  ب سکوت

کوروش  یهمه منتظر  جواِب من  به سواِل تکان دهنده 

 هستند!  

 د،یرس یونه  به گوش نمبزن و بکوِب داخل  خ یصدا یحت

و چشم هام  رو  باز کردم  دمیخشکم  رو به دهن کش یلب ها

 . 

شده بود  رهیبه دهنم خ میطاهره خانم نگاه کردم که  مستق به

 ... 

 بار کوروش هشدار دهنده و آروم تر از قبل پچ زد:    نیا

 صنم؟!   -



 یاست که  من  جواب هیمشتاق تر و منتظر تر از بق انگار

 سرم اکو شد!   یکه  زد تو یبهش بدم.. صدا و حرف

 و پر از تکرار ...  بلند

خوب نباشه.. من  باشم خوب  شی" اگر ماه صنم حاِل روح

 .. فقط من " فقط اون؟!  شهیم

 قلبم! یحاِل دلم رجوع کردم.. به ضربان و گرما به

 بگم نه؟   شهیم مگه

 یانگارجون متونم انکار کنم؟.. کوروش باشه قلبم  یم مگه

 ادامه بده!   اتیح  یکه   برا رهیگ یم زهیانگ ره،یگ

 کیبا  دمیرس جهینت  نیکه  به ا  نیمحض ا به

 دست هام  رو مشت کردم و محکم  گفتم :   یالعمل آن عکس

 آره!   -

اما درعوض  دیکش یکردم کوروش نفس کش دار احساس

 نفِس من  حبس شد!  

کرد و دست هاش روبه هم  یو سرد اخم دیخانم نا ام طاهره

 گره زد و گفت:  

نامزِد ماه صنم جان  دیطور.. پس شما با  نیآ که  ا -

 پسرم، فعال!   میبر ای.. خب خوبه.. خوبه.. بدیباش

من و کوروش ر د شد و وارد   نیحرف از ب  نیگفتن ا با

کوروش زد وآروم  یبه شونه  یآقا ضربه ا ریخونه  شد، ام

 گفت:  



 ممنونم!   -

دونستم اما،اون   یهم م دیدونم چرا تشکر کرد... شا ینم

لحظه  اونقدر از حرف کوروش و جواِب خودم شوکه  بودم 

 کرد!   یکه  مغزم کار نم

که  وارد  خونه  شد دِر تراس  رو هم بست، من موندم  ریام

 و کو رو ش ... 

 دامایوز یم یزییکمرم نشست، باِد سرد پا   یشرم  رو عرقِ 

من  گرمم شده بود، اومدم فرار کنم.. به سمت دررفتم و 

 .  دمیدر  رو کش ی گرهیدست

 باز شد دسِت قدرتمند کوروش مهیکه  در تا ن نیهم

در نشست، اون  رو محکم هول داد و دوباره دربسته    یرو 

 شد!  

 زد...  خشکم

 حاال!   یکجا هوم؟ بود  -

ترس  هی... دمیترس تیموقع  نیاز ا ایدونم از لحنش  ینم

 !  بیو عج نیریش

در رو  ی رهیاحمقانه مدام دستگ یلیخ ایجهت  یخود و ب یب

خودم در بازبشه اما  الیکه  به خ دمیکش یدادم و م یم نییپا

 داشت .  یدر برنم   یکوروش دستش  رو از  رو

 ماه صنم ...  -

 شل شد .  دستم



 نرو!   -

سرخورد و  رهیدستگ   یملتمسانه بود!.. دستم از  رو لحنش

 کنارم افتاد . 

 صنم!    نیمن و بب -

 یهمه مدت ودور  نیرفت... بعد از ا یمدام ضعف م قلبم

 !  ارمیتونستم طاقت ب یحاال کنارم بود و نم

 :  دمینال

 ..تونم!  ینم -

و  دیبهش کوب یدر مشت شد و ضربه ا   یرو  دستش

  باحرص گفت: 

 ..شهینگم اما نم یزیخوام چ یم یحرفو.. هِ   نینزن ا -

 آوردم پس خرابش نکن.. ریفرصُت گ هی نیهم فقط

 یم یاون زن و پسرش ازت چ ارمیخوام به روت ب ینم

کول شوُن   یکه  ُدم شون  رو گذاشتن  رو نیخواستن هم

 رفتن تمومه.  

 داد و مشکوک ادامه داد:   هیدر تک به

ماهان  ُجم نخور؟  سر باال   شیمگه نگفتم  از پ  نمیبب  -

 گرفتم و دلخور  گفتم :  

اشتباهاتم  یکی یکیکه   یجا من و نگه داشت نیاالن ا -

   ؟یروبشمر

 چشم هام زل زد و گفت:   تو



 دختر!   نمتیبب  ریدل س هیجام که   نیا -

 برد ...  ماتم

 :  دیو پر غضب غر یاش مشت زد.. عصب نهیس به

 نیالمصِب زبون نفهم  رو ساکتش کنم .. پام تا ا  نیتا ا -

تو  یمدام نگاهم پ تیجمع  نیا  نیب د،یخونه  رس   نیجا و ا

 زبون نفهم...  نیفقط به خاطر ا نمتیبود که  بتونم  بب

 آدما همه دوره ات کردن تا من  دورت نباشم!    نیا اما

زود احساس کردم  یلیاومد، خ یم  رونیب انیدر م یکی نفسم

 دماغم سوخت و چشم هام پر ازاشک شد !   یها نوسیس

   یکه  رو یشد، زل زدم به اون مشت یو اشک... قاط لبخند

 کشه!   یقلبش گذاشته و تند تند نفس م

 نبود!   یمون گفتن حال

 !  ؟یومدیپس.. چرا.. ن -

 شد و من  خفه تر ادامه دادم:   نییباال و پا دیگلوش شد بکیس

هر دومون عذاب  یجلو.. دنباِل من .. گذاشت یومدین -

 تواِ.. ی.. من .. من  هنوزم منتظرم!.. منم  نگاهم پِ میبکش

 ها و.. یتو اون  خونه  کناِر اون نقاش ؟ییکجا تو

.. کوروش ... یکه  به من  قولش  رو داده بود ییها ینقاش

 سمتم برداشت  یقدم شتاب زده و محکم

عقب رفت و به موهاش  یچارگیپر از خشم و ب کوروش

 :  دیچنگ زد، با غضب و عقده نال



 ..شهیخواستم....نم ی!.. میلعنت یلعنت یلعنت -

 نکن!   هی.. گرخدا

 رو باال گرفت و چشم بست .   سرش

اومد... اون تو مجلس  یساز و هوار از داخل م یصدا

 ما دوتا عزا!    نیجا ب  نیبود و ا یعروس

 یداشت،نم یکه  چه حال دمیفهم یاما، م دمشید یم تار

حال.. درمونده   نیباشه، با ا یطور نیخواستم ا

 !  یو شاک یوکالفه..عصب

 صورتم گذاشتم .    یدادم و دست  رو هیتک وارید به

من و، نفس نفس  نیف نیف یگذشت... فقط صدا یا قهیدق چند

 اون!   یزدن ها

 گفت:   یبا لحن دورگه ا کوروش

.. فکر نکن که  نمتیکه  ناراحت  بب ومدمینکن!.. ن هیگر  -

 منم .. یو هست ی.. تو منتظر  من  بودستمیبه فکرت ن

 .  امیکه  بتونم جلو ب یمنتظر  روز  منم

 یمانع تو شده که منتظر  یزیچ ای یمگه کس ؟یچ یعنی -

 یتند سر  ؟یرو تموم کن  یدور  نیا یتا بتون ادیروز ب هی

 گفت:   یلب جد ریتکون داد و ز

 نی.. ببیفکرُش نکرد یعنی.. یهست هست، خبر ندار -

 شرط و شروط واسم گذاشته فکر یاول داداِشت که  کل



 یتون ی.. دوم اخالِق منه صنم، تو مارمیمن  کم م کرده

فکر کن..  یمنطق  نی.. بب؟یبااخالق و رفتار من  بساز

 یاز مادرم تا حاال به کس ریبه غ اد،یز یلی.. خیتوبرام مهم

حِس مهم بودن و ارزش داشتن  رو نداشتم،جنس هر دو   نیا

جون من ..  یخواستِن تو.. شده بال  نیکنه منتها ا یفرق م

 واسم نمونده.. یکه  شب و روز یطور

 دتکیکه  با یو پاک و من .. من  پر از اشتباهات یفیلط تو

 یوقت تو هیتا  درست شون کنم ایخط بزنم  ایتک اونا  رو 

 ی.. دارم خودمو مرهیم ن  رو نگ قهیبا تو  دمیجد یزندگ

 سازم که .. که  با تو از اول اعتقاداتم روبسازم . 

 و لب زدم:   دمیکش یلرزون نفس

 ! ؟ییتنها -

 گفت:   مطمئن

دارم بهونه  یفکر کن دیچالِش.. ماه صنم شا هی  نیا -

حساسم اما.. اما اگر االن به فکرش نباشم  یادی.. زارمیم

 کیخوام کوچ یمن نم م،ینیبب بیآس ییجا هی ندهیممکنه تو ا

 وقت ازدستت ندم .  هیباشه که   یدیتهد نیتر

بود ومن   ییبودم!... اون تو چه فکر ها رانیو ح سرگردان

 زدم!  یپرسه م یچه حال یتو

و  الی فکر وخما به هم و من  در حالِ  دنِ یدر تالِش رس اون

 غصه خوردن! ... 



 ادیکرده اما به  ریی.. درسته تغدمیفهم یکوروش  رو م  من

 بوده .  یو شناختمش چطور دمیبار د نیاول یدارم وقت

 مثل سحر و تا یخطا داشته.. از بودن با آدم اون

 یم یمن  خبر نداشتم.. کوروش داره سع دیکه  شا ییخطاها

 الیاون ها  رو جبران کنه تا دست پر و باخ یکنه همه 

 سمِت من ؟!   ادیراحت ب

بهتره ، اون به   یطور نیا دیطوره... شا نیهم قطعا

 مون بود!   ندهیفکرا

 و  گفتم :   دمیکش یآه

 دم اما.. سخِت کوروش!   یبهت  حق م  -

 تکون داد و گفت:   یسر گرفته

 الیخ یه بزن یبه سرم م یواسه من  سخت تر.. گاه -

خواستم راحت به  یرو م  یزیکه  هر چ شهیبشم و مثل هم

 ..یاگر نشد به زور متوصل بشم ول ای ارمیدست ب

 دیخواستن و حِس من  به تو بزرگ و پاکه  پس با شه،ینم

 ! ارمیپاک هم به دستت ب

اشک هام بند اومده بود،  گهیزده نگاهش کردم... د شگفت

 صادقانه لب زدم:  

 !  یحرف ها  رو بزن  نیکه  تو.. تو ا شهیمباورم ن -

 شد و زمزمه کرد:   رهیاز خنده زد و به اطراف خ یپوزخند



شم کوروِش  یروزا کمتر م  نیخودمم در عجبم .. ا -

 و ستین یازم فرار یکس گهیشرکت د یسابق.. تو

اما  رهیگ ِشتیام، ته دلم پ یترسه.. کمتر اخمو و عصب ینم

 ماه صنم!   ونتمیرو مد  نایآرومم.. ا

دلم به خاطِر حاِل کوروش خدا روشکر  یزدم و تو یلبخند

 کردم!  

 شد و گفت:   رهیشب خ کِ یکه  به آسماِن تار دمید

شم، به ماه..  یم رهیبه آسمون خ ارمیهر وقت که .. کم م -

تو.. ماه، ماه  نِ یکننده است.. ع رهیدرخشه و خ یکه  م یماه

 صنم!  

 رهیو با شک سرم  رو باال گرفتم و به آسمان خ دیلرز قلبم

 !  بایشدم.. به ماِه شب چهارده کامل و ز

 شد! ...  ینم باورم

 ی.. بعد ا ز روزها و هفته ها، امانمنمتیامشب اومدم  بب -

ام کرد.. اون مادر و پسر  یعصب نیهم ام،یب کتیتونستم نزد

خواستم واست خط ونشون بکشم اما باز  یهم که  بد تر.. م

 دل المصب نذاشت!    نینتونستم.. ا

رخ  میبه ن بمیاز ماه گرفتم و با همون حال خوش و غر نگاه

 !  شهیو مرموز تر ازهم بیکوروش نگاه کردم.. عج

 بودم!   یداشت و من  در چه حال یچه حال اون



 اهامیواز توهم و ر ییها باز هم جز  نیا یهمه  دمیترس یم

 باشه!  

سوال داشتم  یلحظه  ها تموم بشه... کل   نیخواستم که  ا ینم

 که  ازش  بپرسم!  

مون برقرار   نیب یحرف داشتم.. اما اونقدر لحظات ناب  منم

 بزنم .  یشده بود که  قادر نبودم حرف

 یاون سکوِت معنا دار، دست بلند کردم و اشک ها  نیب

پاک کردم .. شک نداشتم  صورتم  رو   یرو  یخشک شده 

 یپ زیبه همه چ دید یرفتم داخل و  ماهان  من و م یاگر م

 شده بود.   بتمَ یغ یبرد..حتما االن هم متوجه  یم

ما هان  دنیاز فهم یبار بود که  ترس نیاول  یبرا  دیشا

 !  دیفهم ینداشتم.. اون   بهتر از خودم حاِل دل من و م

شده ولبخند کم  رهیکوروش نگاه کردم که  به مچ دستم خ به

 ریلب هاش نشسته بود! مس   یرو  یرنگ

که بهم  دمیرس یرو دنبال کردم و به اون دستبند  نگاهش

 !  تینها یداده بود... همون پالِک ب هیهد

مرحله   نیا گهید یاگه خاطرات مون  رو مرور کن -

 ستبند . د  نیشه.. مثل اون روز و ا یسخت نم

   شه؟یتموم م یک -

 و گفت:   دیمحو شد اما، نگاهش درخش لبخندش

 داره.. به من و، خودت !   یبستگ -



تا قانع  شتربشنومیبگه... ب شتریخواست ب یتر شدم، دلم م جیگ

 بشم!  

کردم و متعجب و  یداشتم، هم درکش م یدوگانگ احساس

چرانذاشت  که   نیشگفت زده بودم هم.. هم گله داشتم، از ا

که   یپدرش  رو کامل کنم و چرا اونروز یها یمن  نقاش

 شد؟!   رهینزد و فقط به رفتنم خ یحرف دمیماندانا  رو د

و نگران لب باز کردم که  در تراس باز شد... قبل از  کالفه

و  ختیر یدر و باز کرده قلبم هر یک  نمیکه  اصال  بب  نیا

 زد !   خیبدنم 

... به زور سرم  رو حرکت دادم و دیکردم رنگم پر احساس

ماهان  نفس حبس شده ام    دنیبه سمت در نگاه کردم، با د

 راحت شد!   المیدادم و خ  رونیرو ب

 یاز سرنگران یماهان  بدوِن نگاه کردن به کوروش، با اخم 

 شد و گفت:   رهیبه چهره ام خ

   ؟یماه صنم.. چته؟ خوب -

 گفت.. یکه  چ دمیبود اما فهم ادیآهنگ ز یصدا

 گفت:   یبه موهاش زد و جد یچنگ کوروش

 !  یقدر نگران نیکه  ا شهینم شیزیبس کن!.. با من  چ -

 زد و به کوروش نگاه کرد .  یماهان  پوزخند 

 شک دارم!   -

 و  گفتم :   ستادمیماهان  و کوروش ا   نیب نگران



!...  ماهان  من  فقط اومدم که  هوا دیبس کن -

 بخورم،حالمم خوبه!  

کوروش برداره    یرو از  رو  زشیکه  نگاِه ت  نیا بدون

 خطاب به من  گفت:  

 سرِخت کامال مشخِص!   یو چشم ها دهیاز رنگ پر -

 :  دمینال معترض

 ماهان !    -

 :  دیماهان  در و محکم بست و  رو به کوروش توپ 

.. طبق شرط و یخوا یگفتم  اگر ماه صنم  رو م  -

نگفتم ؟ کوروش خونسرد  ایشروط من  عمل کن..  گفتم  

 گفت:  

 !  یچرا گفت -

 د،یماهان  دستم  رو گرفت و من و پشت خودش کش 

قدر واکنش نشون بده...  نیکردم ا یرو نم  فکرش

گفتن داشت که  دوئل نگاه شون   یبرا  یانگارهنوز حرف

 نداره!   یمتمو

 مونه!   ینم یحرف گهیخب کوروش خان پس د -

 گفت:   یبا حرص خفته ا کوروش

با هم.. اما اگر  میهم حرف دار یلینوچ.. نشد ، خ -

که خودمو   نیتا قبل از ا ی... گفتیتوگوش شنوا داشته باش

 واو به  نیبب ام،یثابت نکردم طرف ماه صنم ن



شده قبول کردم اما   شرطات  رو حفظ کردم به زور هم واو

 ماهان  .. 

 رهیماهان خ  یعصب یمنقبض شد و صاف تو چشم ها فکش

 !  فتهیبود از کار ب کینزد گهیشد! قلبم د

 !  ییکردم نه سرما یاحساس م یینه گرما گهید

که  هنوزهم   نیحس و حال از تنم خارج شده بود، از ا کال

 سِر پا هستم متعجب بودم!  

 

 ادامه داد:   کوروش

از ماه صنم  یاما  ماهان  .. خوب گوش کن، تا زمان -

 یدوره، کس یکه  بدونم از هر نوع نگاِه بد رمیگ یفاصله م

 خواد ..  یو اون رونم شهینم کشینزد

 و گفت:   دیوسط حرفش پر یماهان  عصب 

   نه؟یاز ا ریمگه غ -

ه  داخل خون یسر و صدا ها  نیکوروش باال رفت و ب یصدا

 گم شد . 

که   لحظه  به  نهیگم.. واسه هم یم یچ  نیگوش کن بب -

 ..ستین یلحظه  حواسم بهش هست چون به تو اعتبار

 نیهم یکه  تو ستیحواست ن نه؟یاز ا ریغ یگ یم  نیبب

دختِر چرا چون   نیا یِ مجلس هم زن و مرد نگاه شون پ

 اما من  ..  ستیکنارش ن یکنن مرد یمجرِد.. فکر م



چشم هاش به من  که   ی هیزاو رییچرخش سر فقط با تغ بدون

بودم نگاه کردو زمزمه  ستادهیهاج و واج پشت  ماهان  ا

 کرد:  

که  زنده ام به همه  یمن .. من  هستم، کنارشم، تا وقت -

 !   کنمیشون م ی.. حال کنمیثابت م

و  ستادیلحظه  ا  کیکه  نه .. مطمئن بودم قلبم  حس

 کرد!   دنیروع به تپبعددوباره ش

نگاه از من  گرفت و دوباره به  ماهان  که سکوت  کوروش

 شد!   رهیکرده بود خ

من و  ماهان  گذشت و به داخل خونه    نی.. از بستادینا گهید

 دارم .  یاومد چه حال ادمیرفت، با رفتنش تازه 

 یپ یام گذاشتم و نفس ها نهیس یقفسه    یحال دست  رو یب

 !  دمیکش یدر پ

 من !   یشد... خدا ینم باورم

 رونیدونه.. اما داره از امتحان سر بلند ب یخودش نم -

 .  ادیم

 دسمتمیخورده و خشک شده به  ماهان  نگاه کردم، چرخ  کهی

 لب زمزمه کردم:   ریو با صورِت بشاش نگاهم کرد، ز

 و گفت:   دیماهان ؟  خند  -

 ییجورا هی اد،ی.. داره ازش  خوشم میبهش نگو ول -

 خوادت!   یمطمئن شدم م



گونه ام   یبگم، دستش  رو بلند کرد و  رو یبودم چ مونده

 گذاشت . 

 و متعجبم نگاه کرد و گفت:   جیصورِت گ به

   ه؟یچ -

 همون حال  گفتم :   با

به  ه؟یچ  یکارا و حرفا  برا  نیماهان  پس.. ا  -

 !  دمیخداترس

 کرد و گفت:   بغلم

من  تو  یبشم خواهر نازم! تو فکر کردقربونت  -

دم؟ درسته قبال درموردش حرف  یروراحت به کوروش م

... دارم  کنمیرو بدون من  دارم امتحانش م   نیاما ا میزد

به دست آوردقدِرت   یتو  رو به سخت یکه  وقت  کنمیم یکار

 !  یفرق دار گهید یرو بدونه، بفهمه تو براش  با دخترا

 :  دمینال کالفه

 از دست شما دو تا!   یوا -

 آورد و ادامه داد:    رونیو از بغلش ب من

نگاه کن  م،یبر ایتموم شد ب گهیغصه نخور.. د -

 !  یبسوزه پدِر عاشق یهنوزچشمات سرخ.. ا

خودم  رو جمع وجور  یزدم، کم یفیخجالت  لبخنِد ضع با

 که  چند  نی. با امیکردم و با هم وارد  خونه  شد



از مراسم گذشته بود اما هنوز شور و حالش  یساعت

 پابرجاست!  

حاِل پر از حس واضطراب  کیبعد از  یمواقع نیهمچ یتو

 داشتم!   ازین لدایبه نگاِه آرامش بخش 

راست به  کیاز  ماهان  فاصله گرفتم و  یتوجه به کس بدون

نشسته بود وبا لبخند  یصندل   یرفتم که   رو لدایسمت 

 گرفت!   یم یِسلف از خودش ییبایز

 !  لدای -

آوردو با  نییاش  رو  پا یصدام نگاهم کرد، گوش دنیشن با

 اخم گفت:  

کنارش نشستم و دستش  رو گرفت، با   ؟ییمعلومه کجا -

 تعجب به دستم نگاه کرد و گفت:  

 .  نمتی!  ببیچقدر سرد -

 چشم هام نگاه کرد و نگران شد، آروم کنار گوشش گفتم :   به

تنها آدم  نم،ی.. بذار فقط کنارت بشلدایگم  یبعدا  بهت  م -

 !  یینرمال دور و برم فقط تو

 تکون داد و گفت:   یو سر دیخند

 میریچند تا عکس با هم بگ ای.. بیهمه چ الیخ یب -

 بمونه!   یادگاری

زدم  یآروم گرفت،لبخند یدلم کم لدایرفتار و حرِف  نیهم با

 . شدم  کیبهش نزد شتریو ب



 یسرخ ولب ها یمن  با اون چشم ها با،یز ِش یبا اون آرا لدای

 !  میشده بود شهیعکس متفاوت تر از هم یخندون واقعا تو

بود که  با کوروش چشم تو چشم  نشم،   نیام بر ا یسع تمام

افتادم غرِق در خجالت  وحس  یحرف هاش که  م ادِ ی

 شدم!   یم ینیریش

کرد...  یو اخم م یمحل یبهم ب یبیخانم به طرز عج طاهره

خوشش  یکیشب از  کی ینفر تو کیبرام جالب بود چطور 

 ونشناخته!   دهیبالعکس، اون هم ند ایاومد و  یم

 بود!   یبیمن  شب عج  یهر حال  برا به

  

از شام کوروش بالفاصله رفت و من  حالم گرفته شد اما  بعد

 جمع راحت نبوده .  یکه  تو دمیفهم یم

رفته بوداز اذان  ادمیحواسم پرت مراسم شده بود که   دراونق

از اتاق ها نمازم رو خوندم و  یکی یتو عیشب گذشته.. سر

 رفتن حاضر شدم .   یبعد  برا

 که  آماده ام با گله گفت:   دید یوقت لدای

 با طعنه  گفتم :    ؟یبر یخوا یم -

ه جا بمونم!.. خب معلومه ک نیخوام که  امشب ا ینه م -

 ! گهیوقت شده د ریخوام برم د یم

 چپ نگاهم کرد و گفت:   چپ



. بهش  ینبود شمیفکر نکن متوجه نشدم ها.. اصال پ -

 شدم و کنار گوشش  گفتم :   کینزد

 باشه .  شتیپ دیبا گهید یکیمن  نه..  -

 یزی.. با لبخند بهش نگاه کرد وچیِ منظور م به عل  دیفهم

 نگفت . 

 !  دیگم! ان شاهللا خوشبخت بش یم کیبازم تبر -

 کرد و مهربون گفت:   بغلم

 !  زمیممنونم عز  -

 یهم خداحافظ لدای یو خانواده  یجدا شدم و با عل  ازش

 نیو سوار ماش میرفت  رونیکردم، با  ماهان  از  خونه  ب

 .  میشد

به  خونه  به حرف  دنیدادم و تا رس هیتک شهیرو به ش  سرم

دادم هم به  یدم... هم حق  رو به اونمکوروش فکر کر یها

 خودم.. به دلم!  

 کردم و بس! ...  یصبر م دیبا فقط

  

  *** 

  

سوژه ام  دنِ یرو به رنگ آغشته کردم و بعد از د  قلمو

 .  دمیبوم کش   یباتمرکز و دقت  رو

 و گفت:  دیکش یبود سوت ستادهیماهان  که  پشت سرم ا 



و من  خبرنداشتم؟  یبود یبه خواهر خودم! هنرمند نیآفر - 

چند سال  یاستعداد حاصِل اون کالس رفتن ها  نیا یعنی

 هست؟  با آرامش  گفتم :   ِشتیپ

 هم آره.. هم نه!   -

 سکوت کرد و گفت:   یکم

 تابلوهات  منظور ِم!   ؟یکار کن یچ یخوا یم -

 و  گفتم :   دمیاز کارم کش دست

 . هنوز بهش فکر نکردم!  دونم .  ینم -

 یگوشه  یو بنداز یکن یرو نقاش  نایکه  فقط ا فهیح -

به اشتراک بذار تاشناخته  نستاگرامیا یتو ایبفروش  ایاتاق.. 

 !  یشده بش

 گفت:   ینگفتم  که  شاک یزیو چ دمیخند

   ؟یخند یم -

 !  یتمرکزم  رو به هم زد ؟یندار یماهان  تو کار  -

اش  یبگه که  گوش یزیچپ نگاهم کرد و خواست چ چپ

 بره .   رونیزنگ خورد و مجبور شد از اتاق ب

 امانداختم .  ینقاش یبه بوم ها یو نگاه دمیکش یراحت نفس

  

 دنیخوبه! آرومم.. هم قلبم هم روحم، بعد از اون شبو شن حالم

و  دمیرس تیتالش هاش.. به واقع دنِ یکوروش و د یحرف ها



رفتم که  صبر کنم تا هر دو به آرامش کامل در کنار گ میتصم

 !  میهم برس

خوبه ... ماهان  رفتارش   بهتر  زیروز ها همه چ  نیا

  نیان و من  ازا شهی.. خوشحال تر از همیو عل لدایازقبِل، 

 شم!   یم یشون غرِق خوش نمیب یم گهیکه  کنار هم د

 که   رو به راه بشم، دوباره از اول  کنمیتالش م دارم

کنم... از درس و دانشگاهم که  عقب مونده بودم اما  شروع

 رو ادامه بدم .   یخواستم به دنبال عالقه ام برم و نقاش یم

فکر ها بودم که   ماهان  دوباره داخل اتاق اومد  نیهم یتو

 به چهره اش انداختم و با یفکر بود، نگاه یبار تو  نیاما ا

 گفتم :    دنشید

 و گفت:   دیکش یقیبود؟  نفس عم یشده؟ ک یزیچ -

خونه  تموم شده   یبود... گفت کاِر بازساز یرعلیام -

 !  مینیروستا و خونه  رو بب میبر میتون یوم

موندگار  یعنی... رفتن به اونجا دمیکش یکنترل شده ا نفس

 از کوروش خاطرات مون!   یدور یعنیشدن، 

 :  گفتم   آروم

   م؟یقراره بر یعنیخب... پس  -

 باال انداخت و گفت:   ینگاهم کرد و شونه ا یطوالن

 !  شهیم یچ  نمیحاال  بب -

 ام نشستم و  گفتم :   یصندل   یتکون دادم و  رو یسر



 .  میکن یاونجا زندگ میکه .. قراره بر یگفته بود ادمهی -

شدو  رهیزانو زد و به چشم هام خ یجلو، کنار صندل اومد

 گفت:  

 !  یباش یکه  تو راض یحرفم هستم .. در صورت یپا -

که   ماهان  حاضر بود   نینگاهش کردم.. از ا قدردان

 برام کنه خوشحال شدم!   یهرکار

 رو عوض کرد و گفت:    بحث

 لمیهات عکس و ف یخب حاال بگو.. چطوره از نقاش -

 و  گفتم :   دمیخند  ؟یمعروف بش نستایتو ا یو بذار یریبگ

   ؟یراحت نیمگه به هم -

 خانوم هنرمند.   یِ اما شدن ستیام... راحت ن ینخند جد -

 بلند شدم و گفتم :   ره،یفاصله بگ یدادم تا از صندل هولش

 زدم .   شگاهینما دی... شاشهیم یچ  نمیحاال  بب -

 گفت:   خوشحال

 !   کنمیخوبه.. منم  تا اون موقع کمکت م یلیخ نمیا -

 خنده  گفتم :   با

   ؟یبلد یمگه تو نقاش -

 ینامیو ا شگاهینما ینبود.. واسه کارها یمنظور م نقاش  -

 گم . 

 هوا تکون دادم و  گفتم :   یتو یدست



تموم نکرد م  یدونه نقاش هیحاال کو تا اون موقع.. هنوز  -

 . 

 گفت:   یدواریام با

 یتو تو دارم مانی.. باور کن، من  اادیاون روز هم م -

 !  یش یکاِرت موفق م

زدم.. اون  لحظه  فقط در حِد حرفو  یلبخند یدل گرم با

ماهان  فکر کردم اما خبر نداشتم واقعا   یبه گفته ها دنیشن

 بود!   دهیبرام د یخوب یخواب ها یزندگ

 یها هیزاو یهام تو یماهان  کاِر خودش  رو کرد، از نقاش 

که  داشتم  یا یطور از بوم نقاش نیمختلف عکس گرفت هم

 لمیبودم ف ینقاش نیکه  درح یکردم و من یروش کار م

 گرفت!  

ستاگراِم  نیا جیپ یرو تو  نایا یو مجبور کرد که  همه  من

 ادنبودنیکار و کردم اما دنبال کننِده هام ز  نیخودم بذارم... ا

 نداشتم .  یدیو هنوز به اون صورت ام

کمک   یهم  برا هیاز  ماهان  بق ریم غخبر هم نداشت البته

 بهم زنگ زد لدایشن، بالفاصله  یکردنم دست به کار م

که  خودش بلد  ییکرد... با روش ها قمیبه خاطِر کارم تشو و

که  به اشتراک گذاشته بودم  ییاز کار ها غیبود شروع به تبل

 کرد . 



که  نفس هم دست به کار شد و به دنبال اون  دینکش یطول

 یمن  و نقاش جیبا استفاده از شهرتش پ ایسرش؛ آرشام آرهم

 کرد!   یهام  رو به فالورهاش معرف

کار  نیهمه دست به دست دادن تا ا یعجب بودم چطور در

گفت  شهیم یبشه.. خودم هم بهش فکر نکرده بودم حت یشدن

آماِر دنبال کننده ها م  که   دنِ یبا د ینداشتم ول یا یآمادگ

 گرفتم .  یا ِدتازهیشدن ام یم شتریو ب شتریب

 یاوج خوشحال یجا تموم نشد...  لحظه  ا نیفقط هم داستان

به من   رکتیدا یتو یکیمن  شروع شد که  چند روز بعد 

 بکشم .  یداد و خواست از چهره اش نقاش امیپ

رفتم و با  یهال راه م یچپ و راست تو یچطور رهینم ادمی

 گفتم:   یهول م

کار کنم؟ اگه خرابش کنم  یش.. حاال چدادا یوا یوا -

 کار کنم؟   یتونم؟ چ یم یعنی ؟یچ

بامن    نیمبل پهن شده بود اما اون ب   یماهان  از خنده  رو 

 زد .  یحرف هم م

رفت.. تو مگه به خودت شک  جیسرم گ نیبابا صنم بش -

 یبه آماِر فالور هات بنداز.. اونا ازنقاش ینگاه هی ؟یدار

کنن خودت وباور  یهات خوش شون اومده که  دنبالت م

 داشته باش . 

 :  دمینال آروم



 ینگرفته بودم، به نظرت م یاما من .. تا حاال سفارش -

 تونم؟  

 یبابا یها ی.. اون زمان که  نقاشیتون یبله که  م -

انگارسفارش  ییجورا هیهم  یکرد یم لیکوروش  رو تکم

  نیا دنینداره.  با شن یوِن فرقمثِل هم نمیا ،یگرفته بود

ها و اون اتاق افتادم... هنوز حسرِت  یاون نقاش ادِ یحرف 

 دلم مونده بود!   یاون ها تو

 کرد؟   لیها  رو تکم یاون نقاش یماندانا همه  یعنی

  

رفتند و من  یاومدن و م یم یکی یکیهم  یها در پ روز

کار  یدوم   یاولم  رو تموم کرده بودم و  رو یتازه نقاش

 کردم .  یم

 آغشته به یرنگ و قلمو ها یشده بودم تو غرق

خودم  رو باور کرده بودم  هی... با کمک  ماهان  و بقرنگ

 زنه!   یبهم لبخند م یکردم که  زندگ یحاال احساس م

ام زنگ خورد.. دست از  یفکر ها بودم که  گوش نیهم یتو

رداشتم وجواب ب زیم   یام  رو از  رو یو گوش دمیکار کش

 دا دم:  

 !  لدا؟یجانم  -

 گفت:   یانتظارم با لحن گرفته ا برخالف

 الو ماه صنم؟   -



اتاقم  یبلند شدم و به سمت پنجره  یصندل   یاز  رو نگران

 رفتم و  گفتم :  

 و گفت:   دیکش یحالت خوبه؟  آه لدا؟ی -

 خواد باهات حرف بزنم صنم.. یدونم.. دلم م ینم -

 !  تنهام

 یچند وقت بعد ازنامزد  نیا یبار بود که  تو نیبرد! اول ماتم

 گفتم :   عی.. سردمید یاش  رو م یناراحت یاش با عل

 شده؟ی.. فقط تو بگو چزمیعز میزن یباشه باشه حرف م -

 خوبه؟!  یعل

 امیب شهیدلم گرفته فقط، م یعنیاون خوبه.. من  بدم،  -

   م؟یحرف بزن

مطمئن  لدایمن  تنهام.. فقط  ستیماهان   خونه  ن  ایآره ب -

 آروم گفت:    فتاده؟ین یباشم اتفاق

 افتم!   یگم.. االن راه م یم امیب -

 زدم:   لب

 فعال!   زمیباشه عز -

تونستم  یرو که  قطع کرد دلم به شور افتاد.. نم  یگوش

 !  نیحدس بزنم که  چرا ناراحت بود و غمگ

فکر  نیحالش بد باشه... باهم لدایشه و با ینداشت عل سابقه

دم  یخونه   رو جمع و جور کردم وچا  یدرهم کم یها

 موندم .  لدایکردم و منتظر  



بار راه رفتم و دوِر خودم  نیو عرض هال  رو چند طول

 فونی... از داخل آدمیزنگ  رو شن یکه  صدا  نیتا ا دمیچرخ

 و در و باز کردم .  لداستیکه   دمید

بغلم کرد، نگران دستم   عیبعد اومد داخل سر قهیچند دق یوقت

 رو پشت کمرش گذاشتم و کنار گوشش  گفتم :  

   ؟یخوب -

 مکث جواب داد:   با

 آره .  -

 به داخل هولش دادم و  گفتم :   آروم

 .  میحرف بزن ایتو... ب ایب -

دونستم که   یحرف داخل رفت اما.. م یتکون داد و ب یسر

 .  ستیخوب ن برعکس حرفش

 از مبل ها نشست که   گفتم :   یکی   یرو 

 .  ارمیب یتو باش من  برم چا -

 گفت:   عیسر

 !  نیکنارم بش ایخواد.. ب ینه نم -

 مبل نشستم و  گفتم :     یرو 

نکرده   یشده؟ خدا ی.. بگو چیتو که  من و نگران کرد -

 !  ؟یبه مشکل برخورد یبا عل

 و آروم گفت:   دیخند



از حد تصوِر من ، هر روز هم  شتریخوبه، ب ینه.. عل -

اما . . مشکالِت اون   کنمیبه خاطر بودنش خدا  رو شکر م

 نداره .  یتموم

 شک  گفتم :   با

 ناراحت گفت:    ه؟یمنظور ت چ  -

 یسع شیچند روز پ نیتا هم رانیاومد ا یاز وقت یعل -

 یکنه تا تو فیکرد که  کار هاش  رو دورا دور رد یم

به مشکل برنخوره.. اون اونقدر تو داره که من   کشورش

دکتِر نخبه در حِد دانشمند بوده، من   یره عل یم ادمی یگاه

اماماه صنم.. احساس  ارمیاون سر در نم یاز کار ها ادیز

 افتاده،نگرانشم!   یزیچ یدردسر یتو  کنمیم

 اش دادم و  گفتم :   یدلدار

.. ما ستین یکه  موضوع تازه ا  نیدلم ا زیخب عز -

کاره بوده نگران نباش  یچ ایتالیا یتو یکه  عل میخبرداشت

 هست .  یراه هیحتما 

 زد و گفت:   یتلخ یپوزخند

 نیداره... واسه هم یراه حل هی یآره خب هست ، عل -

 جا تا باهات درد و دل کنم و آروم بشم .  نیاومدم ا

  

 لب زدم:   نگران



و ناراحت  دیکش یکار کنه؟  آه یخواد چ یمگه.. مگه م -

 زمزمه کرد:  

دونم  یره اما نم یروزا م نی.. همایتالیخواد بره ا یم -

طول  یخودش گفت ممکنه کم یعنی.. یعنیگرده  یبرم یک

 بکشه . 

چشم هاش  یدستم گرفتم و فشردم، تو یهاش  رو تو دست

 نگاه کردم و  گفتم :  

 یبهتر تونم  ی ندهیا  یحتما  برا ی.. عللداینگران نباش  -

تو  شیراحت پ الیخواد دنباِل حل مشکالتش بره و با خ

 برگرده . 

 قرار گفت:   یب

موضوع   نیزنه.. ماه صنم ا یدونم اما دلم شور م یم -

کرد  یتو روجراح یوقت ادتهی ست،یپا افتاده ن شیبه نظرم پ

جا  نیگوناگون  رو به روشد؟ هم از ا یچقدر با واکنش ها

داره که   ایتالیا یهمکارهم تو هی یهم خارج از کشور.. عل

 زنه تا یهر روز بهش زنگ م

 یچه خبر شده، اگه تو ستیکنه برگرده معلوم ن قانعش

 یعاد یماه صنم کار و نبوغ عل ؟یدردسر افتاده باشه چ

 از یرد ی، حت نیبب نهیا ی.. خودت   رو توستین

باتو  یکار ینمونده، عل یصورتت باق   یرو  یسوختگ اون

 شده.. یپاش دیاس یکه  قربان یِ هر زن یکرد که  آرزو



 گهیدونه د یاونم کامل و بدون نقص، خدا م یدرمان شد تو

خوان اون برگرده  یکه  م ادیاز دستش برم ییچه کارها

تونم آروم باشم؟  چشم هاش سرخ شد..  ی.. به نظرت مایتالیا

 تکون دادم ولب زدم:   یمات و شوکه  سر

 !  ارمیرم برات آب ب ی..میم -

تکون داد، از کنارش بلند شدم و به سمت  یبست و سر چشم

 براش  آماده کردم .  یآب وانیآشپز خونه  رفتم و ل

 لدای... حق بادمیبه گونه ام کش یو دست ستادمیا خچالی کنار

 بود!  

رفته  ادمی ینقص انجام شد که  من  حت یاونقدر ب یعل کارِ 

 سر صورتم اومده بود!   یبود چه بالئ

 لب گفت:   ریو ز دمیکش یقیعم نفس

 خودت  کمک مون کن!   ایخدا -

آب   یرو مجبور کردم همه   لدایآشپز خونه  خارج شدم و  از

ً یرو بنوشه، سکوت کرده بود و عم فته بود فکر فرور یتو قا

 ... 

 یم یا گهید یزهایچ لدایبگم، مطمئن بودم  یدونستم چ ینم

 بود   دهیحد نگران و ترس  نیدونست که  در ا

  

نگران  یزد که  من و هم بدجور یموج م ینگاهش حس یتو

 کرده بود!.. دستش  رو گرفتم و  گفتم :  



 !  ؟یاالن خوب -

 و گفت:   دیکش یآه

 دونم.. هوف!   ینم -

 خواد بره؟   یم یکِ  یعل -

 باال انداخت و ناراحت گفت:   یا شونه

 یشه خودش همه  یبعد، باورت م یروزا.. هفته  نیهم -

 فکراش  رو کرده بعد اومده به من  گفته؟ انگار

نامزدشم.. زنشم، چرا با من  مشورت  گهیانگار من  د نه

 نکرد؟  

 !  یبش ریخواسته نگرانت کنه و درگ یحتما نم -

 قرار گفت:   یو ب دیرو عقب کش  شدست

درکم  ی.. چرا کسیزن یاونو م یحرفا یتو هم که  دار -

 اچرایتالیکنه؟ مامان و بابام همه قبول کردن اون بره ا ینم

 بلند صداش زدم:    ست؟یطرف من  ن یکس

چون  کنمیآروم باش خب؟ من  درِکت م زمیعز لدای.. لدای -

 سِر  ماهان  یچه بالئ ادتهیحِس تو  رو داشتم..  

سحر اون کار و کرد و  ماهان   رو  یبود؟ وقت اومده

حاُل داشتم.. االنم دارم، خودت   نیباخودش برده بود منم  ا

 یهواست پس م   یمن و کوروش  رو تیوضع یدون یم

 نهی.. امامهم ا کنمیتونم محکم بگم که  تو  رو خوب درک م

کمکم  شهیوهم یداد دایتو خودت  بهم  ،یاریکه  تو کم ن



که   یبد روین ،بهشیهم کمک کن یبه عل دی.. تو بایکرد

 راحت برگرده!   الیبره و با خ یقو

  نیدونستم که  خودش هم هم یانداخت، م نییرو پا  سرش

،  نمیخواست من  بغِض نگاهش رو  بب یخواست.. نم یرو م

 سرش  رو نوازش کردم و  گفتم :     یآروم بغلش کردم..  رو

 یبه  ماهان  بگم با عل یخوا یقربونت برم من ! م -

من و   یناراحت یلیمسئله خ  نیحرف بزنه؟ اگه تو واقعا از ا

 .  میکه  من صرفش کن میکن یم یماهان  سع

 کرد و گفت:   ینیف نیف

دونم واسه تموم  یخواد.. حق با تواِ، خودمم م ینه نم -

 یبره اما چه کنم که  نگرانشم! دلم م دیدردسر هاش باشدِن 

 ذاره .  ینم یخواد باهاش برم ول

خواد.. ان شاهللا  یتو  رو م یِ خوب یغصه نخور گلم! عل -

 یدکمیگرده، فقط با یو برم شهیره و کار هاش درست م یم

 کن،براش  دعا کن!   تشیحما یناراحت ی.. به جایصبور باش

 که  آروم شده!   دمیهمف ینگفت اما م یزیچ

زدم تا  ینم یمون سکوت بر قرار شد، حرف  نیب قهیدق چند

دونستم که  باخودش  یکنه.. م لیخوب تمام گفته هام  رو تحل

 ره!   یکلنجار م

 به حرف اومد و آروم گفت:   باالخره



خواد بره، تو  هم  یکه  م کشنبهیبعد..  یهفته  -

 خوام تنها باشم!   ی؟نمیایم

 گفتم :    یدلسوز با

بهش فکر  گهیکه  د ی! حاال سعزمیعز امیمعلومه که  م -

 باشه؟   ،ینکن

 یتکون داد، سع یسر تیزد اما با رضا یکم جون لبخند

 بدم .  یکردم بحث  رو عوض کنم و بهش انرژ

 !  م،چطوره؟یکن یناهار بمون خب؟ چطوره با هم آشپز -

 باال انداخت و گفت:   یا شونه

 غذات خراب بشه هستم!   یخوا یماگه  -

 به شونه اش زدم و  گفتم :   یضربه ا آروم

 یِ ؟علینگرفت ادی یهنوز آشپز ؟یهست یچه آدم گهیتو د -

.. مثل دیتو  رو گرفته؟  باالخره خند یدیبدبخت با چه ام

 و خوش!   الیخ یسابق ب

سخت  یلیو خندان خودم! خ طونیش یلدایخواستم،  یم نُ یهم

کردم که   یم ی! سع نمیبود که  اون  رو ناراحت و گرفته  بب

 حالش  رو خوب کنم . 

پخت و پِز ناهار  رو با هم  یآشپز خونه .. کاره ا بردمش

 یبرعکس انتظارم خوب کاِرش  رو انجام م م،یکرد میتقس

 داد!  



رو داشت.. با هم زرشک پلو با مرغ درست   یآشپز استعداد

 زیم نیتزئ یا ذوِق مخصوص به خودش  براب لدای م،یکرد

 کرد!   یزیناهار برنامه ر

جا  نیا یچ  یرفته بود که   برا ادشی یلحظه  ا  انگار

روز حالش خوب بمونه!  انیبودم تا پا دواریاومده بود... ام

 ... 

 دم،یکش یگذاشتم و نفس راحت خچالی یساالد  رو تو ظرف

 رفتم و بلند صدا زدم:    رونیاز آشپز خونه  ب

 ها .  یکمکم کن یخواست یم ینا سالمت ؟ییکجا لدای -

 از اتاقم اومد:   صداش

 ! یدختر چه کرد ولی.. انمیب یهات  رو م یدارم نقاش -

 دیچرخش کل یبگم که  صدا یزیو خواستم چ دمیخند

 .  دمیروشن

  

 

با  اد،یقدر زودب نیدونستم  ماهان  اومده... سابقه نداشت ا یم

 انداختم و به سمت در رفتم .  یواریبه ساعت د یتعجب نگاه

جلورفتم و  ستاد،یا یماهان  وارد  خونه  شد و کنار جا کفش 

 گف تم:   یبا مهربون

 !  یسالم دادش خسته نباش -

 لبخند نگاهم کرد و گفت:   با



 !  زمیممنونم عز  -

 و با اشتها گفت:   دیکش یقیاومد و نفس عم جلو

 گفتم :    طنتیبا ش  ه؟ی.. خبرادیم یخوب یبه به! چه بوها -

 !  گهیتو د ای.. بدیشا -

 عیاما اون سر میخواستم بگم مهمون دار یهال شد.. م وارد

از اتاقمن  خارج  لدایبه سمت اتاقش رفت که  همون  لحظه  

 شد . 

هم قرار گرفتن.. من و  ماهان  با    یدو  رو به  رو هر

 خشک مون زد!   لدای یصورت رنگ دنید

 اصورتِ ینگاه کنم  لدایباز و افشون  یدونستم به موها ینم

 رنگ شده اش.. مات دهنم باز و بسته شد . 

 ..دا؟  لی -

که به   یصدام به خودش اومد، همونطور دنیبا شن لدای

عقب  دویکش ی" بلند و کش دارنیشده بود "ه رهیماهان  خ

بازبود و با اون  مهیر اتاق... در نعقب رفت که  خورد به د

نتونست تعادلش رو حفظ کنه و افتاد  لدایبرخورد باز تر شد، 

 کف اتاق ... 

سمتش  عیبا هول سر د،یچیفضا پ یمن  تو غیبلند اون و ج یآ

 رفتم و کنارش نشستم . 

 لداجونم؟یچت شد؟   نمیبب  نیپاشو بش ؟یخوب لدای.. لدای -

 نشده؟  تیزیخدا چ یوا



 بود.. ختهیصورتش ر   یشد، موهاش  رو زیخ مین آروم

 یدست هام  رو سمتش دراز کردم و تو د،یلرز یم بدنش

 بغلم گرفتمش!  

   لدا؟ی یشد یلحظه  چ  هی -

 آ..آبروم.. رفت!   -

  یصورتش کنار زدم، رد اشک  رو   یرو از  رو  موهاش

 دمیششده اش ک ینارنج یبه گونه  یرنگ ها مونده بود.. دست

 و  گفتم :  

من  ختیر  نیبا ا ینه؟ خواست یش یتو آدم نم -

 :  دیچاه؟  مظلوم نال یتو یآخر خودت  افتاد یدید ؟یوبترسون

 !  دیببخش -

 پاک کردم و  گفتم :   یدست رنگ ها  رو کم با

 ره!   یم ادشیمن  عادت دارم.. نگران  ماهان  هم نباش  -

گرِد  ماهان  که  افتادم خنده ام گرفت.. البته  یچشم ها ادِ ی

 !  نهیب یبره، حتما امشب کابوس م ادشیشک داشتم 

شوک  یکه  زدم آروم نشد... هنوز هم تو یحرف با

 کرد!   یم ریس تیومظلوم

 پاک شد و  گفتم :   لبخندم

   لدا؟یِچت شده  -

ازخجالت   یناش یِ اش سرخ یر نگ یگونه ها  نیتونستم ب یم

 !   نمیو هجوم خون به صورتش  رو  بب



 و زمزمه کرد:   دیازم دزد نگاه

 !  دید یما.. ماهان .. من و بدوِن.. روسر -

ماتم برد،  ی... خودم  لحظه  اهیعلت حالش از چ دمیفهم تازه

 بود!   لدایحق با 

رو جمع و جور کردم، بازوش  رو گرفتم وکمکش   خودم

 کردم که  بلند بشه و هم زمان  گفتم :  

بخشه، پاشو  ینداره از قصد که  نبود خدا م بیع -

 یپاشوصورتت  رو بشور... رنگ روغن به صورتت زد

 .  یتا خوب پاکش کن ادینه؟پدرت در م

 یغرغر از جاش بلند شد، قدم اول  رو که  برداشت کم با

 گفتم :    عیتلو تلو خورد که  سر

 :  دینال  ؟یخوب -

 که پشتم له شده!    کنمیآره.. فقط احساس م -

 خنده ام  رو گرفتم و  گفتم :   یزور جلو به

 !  ینقشه ها  رو واسه من  نکش  نیا یتا تو باش -

 حرکت کرد و گفت:   ییلنگان به سمت دستشو لنگان

.. خواستم بعداز شهیم یورط نیدونستم ا یآخه من  چه م -

 !  میبخند کمیکه  گرفتم  یآبغوره ا

 چپ نگاهش کردم و  گفتم :   چپ

 !  گه؟یبا ترسوندن من  د -

 نگفت.. یزیدفعه خودش هم خنده اش گرفت و چ  نیا



 که  شد  گفتم :   ییدستشو وارد

خوب با آب و صابون صورتت  رو بشور تا رنگ  -

 هاپاک بشه . 

 باشه .  -

 یواتفاق لدای... هنوز از کار دمیکش یو بستم و پوف بلند در

و از اتاق  دمیکش یشوک بودم، پوف بلند یکه  افتاده بود تو

 خار ج شدم . 

مبل نشسته  و به صفحه    یبه  ماهان  افتاد که   رو نگاهم

به فکر  قیشده بود ... اونقدرعم رهیخاموش خ ونیزیتلو ی

 زد!   یپلک هم نم یفرو رفته بود که  حت

 رفتم و صداش زدم:   جلو

 ماهان ؟    -

 میمتعجب کنارش نشستم وبه ن د،ینداد.. انگار که  نشن یجواب

 شدم .  رهیرخِ گرفته اش خ

شونه اش گذاشتم    یو آروم دستم  رو  رو دمیگز لب

 وصداش زدم:  

 داداش؟!   -

و گذرا نگاهم کرد  د،یکش یخورد و نفس بلند یفیضع تکون

 پشت سرش زد و تند گفت:   یبه موها یچنگ

 جانم؟  -

 چند تا سرفه کرد و ادامه داد:   یگرفته بود، مصلحت صداش



   ؟یداشت یکار -

 شدم و  گفتم :   رهیتامل به چشم هاش خ با

 ناهار آماده است .  ؟یگرسنه ا -

 تکون داد و گفت:   یسر

 !  میبخور میآره.. بر -

 !  مینیچ یرو م  زیم ادیب لدایباشه..  -

 و گفت:   دیکش یقیعم نفس

 اومده؟   یک -

 !  می.. با هم ناهار پختشیدو سه ساعت پ -

  رونیاز اتاق ب لداینگفت،  یزیچ گهیتکون داد و د یسر

تار از مو  کی یسر کرده بود و حت یدفعه روسر  نیاومد، ا

 نبود .   رونیهاش هم ب

ه  هنوز خجالت زده داد ک یقرمز شده اش نشون م یها گونه

 است!  

 کردم که  چرا ...  یم درک

 همون شرم به  ماهان  گفت:   با

 َس.. سالم!   -

اون  ینگاه نکرد.. تو لدایتکون داد اما به  یماهان  تنها سر 

 یظاهر قبل دنیلحظه  فکر  کردم حتما با د  کی نیجو سنگ

 اندازه!   یبهش نم ینگاه گهیکه  د دهیترس لدای

 بهتر شدن فضا  گفتم :      یام  رو خوردم و  برا خنده



 !  م؟یناهار بخور میخب.. بر -

 استقبال کرد و گفت:   لدای

 !  میبر -

 زی...  ماهان  پشت ممیهم به سمت آشپز خونه  حرکت کرد با

 ییآشپز  خونه   رو باغذا کیکوچ  زیم لداینشست و من و 

 !  میکرد نییتز میکه  درست کرده بود

 گفت:   ییهوی لدایساالد  رو کنار  ماهان  گذاشتم که   فظر

 آقا  ماهان ؟   -

 جواب داد:   یماهان  جد 

 بله؟  -

خواست در  یکه  م دمیپا و اون پا کرد.. فهم  نیا یکم لدای

 حرف بزنه!   یزیمورد چه چ

راحت ترخودش  رو   لدایرو مشغول کار نشون دادم تا   خودم

 کنه!   حرف زدن آماده  یبرا

 سکوت به  ماهان  گفت:   یاز کم بعد

تکون داد و  یماهان  سر   د؟یدوست هست یشما با عل -

 گفت:  

 شهیکه  به من و ماه صنم کرد مگه م یآره.. با کمک -

 مونه!   یبرادرم م یباهاش دوست نباشم؟ جا

 زد و گفت:   یلبخند لدای

 نه .. ایدونم  بهتون گفته  یخوب خدا  رو شکر! نم -



 کنه .  یم ییکار ها هیداره  راستش

 یبرا  وانیل یتو یماهان  پارچ آب  رو برداشت و کم 

 و گفت:   ختیخودش آب ر

.. به ایتالیره ا یم گهیکه  چند روز د نهیمنظور تون ا  -

 کشورش؟  

 اوردیطاقت ن لدای... میشد رهیمتعجب به  ماهان  خ لدایو  من

 و گفت :  

   د؟یدونست یشما م -

به هر دومون کرد وبعد از  یو خونسرد نگاه یماهان  عاد 

 گفت:   یمکث

کوروش با هم درارتباط  یتا حدود یمعلومه.. من و عل -

 دونه .  یبه من  گفته بود حتما کوروش هم م یعل م،یهست

نزد اما احساس کردم دوباره  یجمله حرف  نیا دنیبا شن لدای

 شده!   یحالش گرفته و عصب

بره که  دستش  رو گرفتم و   رونیاز آشپز خونه  ب خواست

 گفتم :  

 !  لدایلطفا  -

 بهم گفت:   آروم

 همه خبر داشتن.. همه ااِل من !   -

 !  میبخور یزیچ هی زیسر م نیآروم باش! بش -

 تکون داد .  یو سر دیحرص لب گز با



  

که  با  ینگفت، ناهار یزیچ گهیو د مینشست زیپشت م لدای با

کامل  ییاشتها یرو با ب  میبا هم پخته بود یخوشحال یکل

 خورد!  

زود  یلیکردم، خ یمدت نگرانش بودم و فقط نگاهش م تموم

 بلند شد و آروم گفت:   زیاز پشت م

 ممنونم ازتون!    -

 و  گفتم :   دمیکش یقیعم نفس

 نوش جونت!   -

رفت، با رفتنش  ماهان  هم غذاش    رونیاز آشپز خونه  ب لدای

با  قهیرو پس زد، منتظر فقط نگاهش کردم که  بعد ازچند دق

 اخم گفت:  

 ِچش بود؟  آروم  گفتم :   -

 ناراحِت!   یاز رفتن عل -

 زد و گفت:   یآروم پوزخند

 یشدبرم یره.. کاراش اوک یکه  نم شهیواسه هم یعل -

 گرده . 

 تکون دادم و آهسته  گفتم :   یسر

 یکه خدا  نهینگراِن ا لدایباشه.. اما خب  نیان شاهللا هم -

 !  فتهیب یعل  یبرا  ینکرده اتفاق



 یغذا نگاه کرد و فقط سر زِ ینگفت، به م یزیماهان  چ 

 تکون داد که   گفتم :  

 .  گهیداداش بخور د -

 شدم ...  ریس -

 اد:  بلند شد و ادامه د زیپشت م از

 دستت درد نکنه خوشمزه بود!   -

 لب زدم:   آروم

 نوش جونت!   -

 یرفت، من  موندم و کل  رونیماهان  هم از آشپز خونه  ب 

رو جمع کردم و   زیو در سکوت م دمیکش یمونده.. آه یغذا

 اومد وگفت:   لدایخواستم ظرف ها  رو بشورم که  

 کمک؟  با لبخند بهش  گفتم :   امیصنم؟ ب یندار یکار -

 شورم .  یدو تا دونه بشقاِب که  خودم م زم،یعز یمرس -

 تکون داد و گفت:   یسر

 رم!   یباشه پس من  م -

 گفتم :    متعجب

 زود؟   نقدریا ؟یبر -

 !  یآره.. مامانم  خونه  تنهاست،  ممنونم که  کمکم کرد -

 تم :  رفتم و بغلش کردم و کنار گوشش  گف سمتش

 باشه؟.. آروم باش!   یکن تیخودت   رو اذ نمینب -



  م،یبا هم به حال برگشت یینزد و ازم جدا شد، دوتا یحرف

چادرش رو برداشت که   لدایبود..  دنید لمیماهان  مشغوِل ف

 به  ماهان   گفتم :  

 ره!   یداره م لدای -

 شد و گفت:   زیخ میماهان  ن 

 نه!  -معذب جواب داد:   دالیداره؟   نیماش ؟یبا چ -

  نشیماش چییحرف بلند شد، سو یتکون داد و ب یماهان  سر 

 گفت:   یبرداشت و جد یعسل   یرو از  رو

 رسونمت!   یم -

 لداشوری  یکه   برا یو  ماهان  رفتن و من  موندم با دل لدای

داده بودم اما،خودم هم  یزد.. درسته که  اون  رو دلدار یم

 درست شده!   یچه دردسر یعل  یدونستم  برا یم

دونه چقدر  یبرگرده خدا م ایتالیبه ا ییاگر اون تنها حاال

 ! ... فته؟یب یاگر اتفاق ای.. ایبودنش اونجا طول بکشه 

 بود!   ریفکرش هم ترسناک و نفس گ یحت

 شد!   یو نابود م ستیکلمه.. ن یواقع یبه معنا لدای

افتاد  یکه  بعد از نبودنش م ییو اتفاق ها یدر مورِد عل فکر

 کرده بود.. ریفکِر همه مون  رو به خودش درگ

واحساسش   لدای یفقط غصه  ،یکه  روز رفتن عل ییجا تا

 خوردم!   یرو م



داره  اجیمن  احت دِ یو ام تیدونستم که  اون به حما یم

 گذاشته بود! ...  ریمن  هم تاث   یاون  رو یاماانگار دلواپس

وخانواده  لدایساعت به پرواز مونده بود، من  و  ماهان ..  مین

 یبدرقه   ینفس همراه با اهورا هم اومده بودن برا یاش حت

 .  میفرودگاه بود ی!... همه تویعل

کرد واشک  یبند بغض م کیکه  اومده بود  یاز موقع لدای

.. بارها کن ار گوشش حرف زده بود یعل خت،یر یم

 یرفت وازش  م یکردم که  قربون صدقه اش م یاحساس م

 خواست که  آروم باشه!  

و  میبود ستادهیا یوداع عاشقانه کنار  نیمون به احتراِم ا همه

 لدای یشونه ها دنِ ی... چشم از لرزمیکِرد یفقط نگاه شون م

 انداختم!   نییسرم  رو پا یگرفتم و با ناراحت

  ماهان  کنار گو شم گفت:  

 !  فتهیاالنه که  پس ب لدایبرو آرومش کن ماه صنم...  -

 گفتم :    یناراحت با

 یم ی.. فقط علادیاز دست من  بر نم یلحظه  کار   نیا -

 تونه آرومش کنه!  

رفت،دنبالش  یپا و اون پا کرد و بعد به سمت  نیبار ا چند

 رفتم و  گفتم :  

 کجا  ماهان ؟   -



برام تکون داد و از جمع فاصله گرفت،متعجب از  یدست تنها

که  مدام در  یتیبه جمع فیو بالتکل ستادمیبرخورد... ا  نیا

 شدم .  رهیحال رفت و آمد بودن خ

گردونه بچرخه؟    نی... چقدر قراره ام؟یبود یزندگ یکجا

 آخرش کجاست؟!  

 بازم شکر!   ا،یرو باال گرفتم... خدا  سرم

  نیباش! کمکش کن ا لدای. فقط، مراقب دِل رو شکر!.  َکَرِمت

 رو تحمل کنه!    یدور

 رو هم داشته باش!    یعل یهوا

 ماه صنم؟   -

اومدم و  سمِت نفس   رونیکه  َدِرش بودم ب یخلسه ا از

 یبرگشتم ، دسِت اهورا  رو گرفته بود و هردو نگاهم م

ره و  یشد اهورا کوچولو حاالراه م یکردن.. باورم نم

 گ تر شده!  بزر

 زدم و جواِب نفس  رو دادم:   یاهورا لبخند به

 !  زم؟یجانم عز -

که رفتن  ینمونده... مطمئنم آقا عل یتا پرواز باق یزیچ -

وباهاش  یکنارش باش دیتو االن با شه،یقرار تر م یب لدای

 .  یحرف بزن



 کمی دی.. من تها احساس کردم با کنمیکار و م  نیحتما ا -

 یدوِرش م یچطور یخلوت کنن، نگاه کن آقا عل گهیبا هم د

 او ن هم سخته!    یگرده! حتما  برا

 تکون داد و گفت:   یسر نفس

از عشق، واقعا مثل  ی... دور کنمیرو درک م  لدای -

 شکنجه است!  

 ... حق با نفس بود!  دیپر کش لبخندم

 کردم!   یرو درک م  لدایهم،   من

خوشگِلش بهم  یبه اهورا افتاد که  با اون چشم ها نگاهم

 شده بود!   رهیخ

زدم... با خجالت  پشت نفس  یخم شدم و بهش لبخند سمتش

 نگاهم کرد که   گفتم :   یرکیز ریجا خورد و ز

نه؟ مگه چند وقت گذشته  ادینم ادتی! من و طونیش یهِ  -

 !  ؟یکه  فراموشم کرد

فقط بااون  د،یلب هاش برد و مک  نیاشاره اش  رو ب انگشت

 درشت و معصومش نگاهم کرد!   یچشم ها

از غم  یچیداشت... خوش به حاِل اهورا!  ه یهم عالم یبچگ

 !  دیفهم ینم ایدن یو بزرگ

تنم مور مور شدو  ایتالیبه ا رانیاعالم پرواِز ا دنِ یشن با

 .  ستادمیصاف ا

 بود ...  وقتش



گفت که   یزیچ لدایبه  گهیِر دچمدونش  رو برداشت و با یعل

سمتش رفتم و دست  رو  یاش بلند شد، با نگران هیگر یصدا

 شونه اش گذاشتم . 

هم ناراحت  یآقا عل ینطوری! آروم باش! ازمیعز لدای -

 !  شهیم

 شونه ام گذاشت،   ینزد و سرش  رو  رو یحرف لدای

نگاه کردم، با نگاِه پر از  یرو نوازش  کردم و به عل  کمرش

شده بود و بعد به من  نگاه کرد، لبخنِد پر  رهیخ لدایبه  یحس

 زد و لب زد:   یمهر

 مراقبش باش ماه صنم خانوم!   -

تکون دادم.. خواست  یبغض کردم و فقط سر اریاخت یب

بگه اما با اومدِن  ماهان  سکوت کرد، هردو  یزیدوباره چ

 ...  مردونه هم  رو بغل کردن

 صنم.. سخته برام!   نمیتونم  بب ینم -

 رو به خودم فشردم و  گفتم :    لدای شتریب

 براش  دعا کن!   هیگر ی! به جالدایباش  یقو -

 لداینگفت، بعد از  ماهان  پدر و مادر یزیکرد و چ نیف نیف

 لدایسمِت  یکردن، تمام مدت نگاِه عل یهم باهاش خداحافظ

 !  دیلرز یم آغوش من  یبود که  تو

 گفت:   لدایبه سمت مون اومد و  رو به  لدای مادر



شوهرت  رو بدرقه  یخوا یم یطور  نیبسه دخترم، ا -

که  ..اشکات  رو پاک کن  یکرد مونیرو پش  چارهیب ؟یکن

 اش کن!   یتا آخر همراه ایب

 گفتم :    لدایگوش  کنار

 !  زمیحق با مادرِت.. برو عز -

ازاشکش  سیبه صورِت خ یو ازم جدا شد، دست دیکش یآه

زماِن پرواز اعالم  گهیباِر د کیو کناِر مادرش رفت..  دیچک

 گذره!   یقدر دار هزود م نیشد که  زمان ا یشد، باورم نم

  یدلم برا یدست هام  رو به هم گره زدم و تو یدلواپس با

 دعا کردم!   یعل یبار واسه  نیآخر

 لب بهم گفت:   ریز ستاد،یا ماهان  اومد و کنارم 

 !  یازم خواست  بهت  بگم که  حاللش کن یعل -

زد و بعد به   یحرف م لدایکه  داشت با پدِر  یبه عل مات

 ماهان  نگاه کردم و  گفتم :  

ماهان     ؟یطور نیترسم.. آخه چر ا ا یدارم م گهید -

 رینگفت که  ز یزیتاسف تکون داد و چ   یاز  رو یسر

 لب پچ زدم:  

 خودت  رحم کن!   ایخدا -

چمدونش  رو برداشت وبه  م،یکرد یخداحافظ یبا عل همه

ازمون دور نشده بود که   ادیرفت... هنوز ز یسمت پله برق

 .  دمیرو شن  ییصدا



 !  ؟یصبر کن.. عل یعل -

اون آدم   نیچشمم به کو رو ش افتاد که  از ب م،یبرگشت همه

ها رد شد و به سمت مون اومد، صداش اونقدرمحکم و بلند 

 فضا اکو شده بود .  یبود که  تو

 رفت تا یشده فقط نگاهش کردم، به سمت عل خشک

حرف بزنه... هر دو مردونه هم  رو بغل کردن  باهاش

 یگفت که  ناراحت یم یدونم کوروش چ یوحرف زدن، نم

 زد!   یرفت و لبخند بزرگ  نیاز ب یعل

 !  یعل یبدرقه   یاومده بود...  برا کوروش

 بهم دست داد!   یشده بود، حس خوب لیجمع مون تکم انگار

 یزد و ازش  فاصله گرفت،عل یعل یضربه به شونه ها چند

 برنگشت تا نگاه مون کنه!   یلحظه  ا  یحت گهیرفت.. د

 یدسِت سرد و عرق کرده  رمیکه  چشم ازش  بگ  نیا بدون

 دستم گرفتم و فشردم تا نشون بدم که  کنارشم!   یر و تو لدای

 نگاه کردم ...  یبار به عل نیآخر  یبرا 

 نجات من !   یمرِد خوب!..  برو فرشته  برو

بودم!... برو وبا  دهیعمرم مثل تو پاک و مهربون ند یتو

 راحت برگرد!   الِ یخ

 !  لدایعشقت  ِش یخانواده ات.. پ شیپ

  

 دیموندم و نگاهش کردم که  از د رهیش خقدر به اون



از  ایتالیبه مقصِدا یمایبعد هواپ قهیمون محو شد و ده دق همه

 فرودگاه بلند شد و رفت!  

اشک  زشیر یشده بودم که  به زور جلو یقدر احساسات اون

 هام  رو گرفته بودم!  

رو رها کردم و بازوش  رو گرفتم، اون آروم اما   لدای دستِ 

 یدونستم امروز اصال حال وحوصله  یگرفته بود، م یلیخ

رو نداره، مادرش به سمتش اومد و   یا یحرف و دلدار چیه

 :  گفتیشونه هاش  رو گرفت و با دلسوز

 یخونه .. آخه چرا غصه م  میحاال بر ایدخترم! ب ایب -

   ؟یخور

نداشت، به من  نگاه کرد و  لدایاز  یجواب انتظارِ 

 و گفت:  زد  یلبخنِدکوتاه

 داشت!   اجیبهت  احت  لدای! زمیممنونم عز -

 !   کنمیکه  نم ی! کارفمهیوظ -

 ما!   یخونه    میبر دیبفرمائ -

 احترام  گفتم :   با

 ازبهیامروز  رو ن لدایممنونم ازتون اما.. اما به نظرم   -

 شم!   یمزاحم م گهیروِز د هیداره، ان شاهللا  ییخلوت و تنها

 لدانفسینگفت ،  یزیچ گهیرو قبول داشت که  د  حرفم انگار

 .. نگاهم کرد و گفت:  دیکش یقیعم

 فعال صنم!   -



 و آروم  گفتم :   دمیرفتم و گونه اش  رو بوس جلو

 !  زمیبرو عز -

 عقب برم که  نگهم داشت و گفت:   خواستم

 !  شمیاپیزود ب ،یفهم یها.. تو فقط حالمو م یتنهام نذار -

 مظلومش نگاه کردم و پر حس و شکوه گفتم :   یچشم ها به

.. سخت هست لدای! من  تنهات بذارم؟ صبور باش وونهید -

هم   یگذره.. چشم  رو یروزها هم م  نیاما گذراست، ا

 کنارِت!   یان شاهللا عل یبذار

 دوارمیکه  ام دمینگاهش د یرو تو  ینزد اما برق لبخند

ت.. تازه اونجا بودکه  همراه با پدر و مادرش رف لدای! کرد

 نفس و اهورا هم رفتن .  دمیفهم

دور وبرم  رو  یشده بودم که  آدم ها یو عل لدایمحو  اونقدر

 فراموش کرده بودم!  

 به ساعتش انداخت و گفت:   یماهان  نگاه 

 !  میما هم بر ایب -

 !  دیصبر کن -

دونم  ی!.. کوروش هم بود، نمختیقلبم ر یلحظه  ا   یبرا 

 یبودم که  حضوِر پر رنِگ اون  رو هم  برا یچه حال

 رفته بود!   ادمی یقیدقا

 زده برگشتم سمتش و  گفتم :   هول

 َس..سالم!   -



نشد، به  رهیگذرا نگاهم کرد اما، به چشم هام خ کوروش

 و بعد به  ماهان  نگاه کرد که   ماهان  گفت:   نیزم

 شده؟   یچ -

 رو سمتم گرفت و گفت:    یآب یبطر یحرف چیه یب

 .. بخور!  یرنگ به  رو ندار -

نگاه کردم  یشد به اون بطر ریکه  در درونم سراز یذوق با

 ماهان  با طعنه گفت:    یول

 !  میبه زحمت نبود یراض -

 ماه صنم!   ریمنم  با تو نبودم... بگ -

 دونستم که  ینزد م یکه  نخندم..  ماهان  حرف دمیگز لب

و خودم  لدای   یاوضاع از  رو  نیا یبود، تو شده عیضا

 بخندم!   یکه  به موضوع دمیکش یخجالت  م

کو رو ش  ست،یدروغ چرا .. از خدا و دلم که  پنهون ن اما

 کرد!    ی.. حاِل من و خوب مشهیهم

رو از دستش گرفتم، تاخواستم   یآب معدن کیکوچ یبطر

دستم روگرفت، من و  یازش  تشکر کنم  ماهان  با بدخلق

 و گفت:   دیدنبال خودش کش

 !  می.. ما رفتانیخداحافظ جناِب پارس -

ازش  دور و  میهر  لحظه  داشت دم،یکوروش  رو نشن یصدا

 !  میشد یگم م تیجمع  نیدور تر و ب

 شوک و خجالت   گفتم :   با



 ماهان .. چته؟  غر زد:    واشی -

 تو!   دنید ای یعل یاومده بدرقه  ستیمعلوم ن -

خوِب  راتییتغ یمتوجه  دیچرا، شا دمیشدم.. نفهم جسور

 یعاص یدور نیاز ا گهیچون دلم د دیکوروش شده بودم.. شا

 شده بود!   یو شاک

احساس   نیسرانجاِم ا  یبرا  یخو استم قدم یم ای.. ای

 بردارم!  

 ..دیماهان  سمتم چرخ  دم،یو دستم  رو عقب کش ستادمیا

 شدم و  گفتم :   رهیچشم هاش خ یتو صاف

 دمیاصال تو فکر کن هر دو..  ماهان  من  آخرش نفهم -

دم..  یتو  رو به کوروش نم یگ یم یایبار م هی ه،یفاِز تو چ

براش  شر ط و شروط گذاشتم چه  یکل یگ یم گهیباره د هی

 ریمن  گوشه گ شد؟ی.. حاال چ کنمیدونم دارم امتحانش م یم

  ودت.. نگو نه که  خشهیم یرون متالشتر و کوروش از د

همون کوروِش؟ همون   نیا نیبب ،ینیب یم یدار یشاهد

براش  مهم نبود؟  یاحد و ناس چیکه  ه یانیکوروش پارس

 رفت ..  لیصدام تحل

 !یماهان  من  دوست دارم ..تو برادر و همه َکِس من  -

 !ه؟یآخر چ فمیکالم به من  بگو، تکل هیکالم.. فقط  هی

رو  یحاِل اون رو؟ اون عل ؟یدیرو د  لدای ه؟یتو چ مِ یتصم

روزکوروش  هی.. اگه من .. اگه نهیداره که  با رفتنش حالش ا



خودم از تصورکردنش  اد؟یسرم م ییبره.. من  چه بال

کشم اون  لحظه ؟  نفس کم  یم یعاجزم تو بگو من  چ

 تمکه  ته دلم داش ییشد باالخره حرف ها یآوردم.. باورم نم

 آوردم  رو به ماهان   گفتم !   یخودم به زبون نم شیپ یو حت

مقابل برادرم  ستمین یراض چیدونه که  ه یخودش م خدا

خواسته و   یبرا  دنیشدن اون هم بدوِن جنگ میاما تسل ستم،یبا

 !  یِ رحم یب یلیدل.. خ یتمنا 

 در حِق خوِد دلم... هم در حِق خوِد خودم!   هم

به عقب برداشت، انگارهنوز  یماهان  محکم پلک زد و قدم 

 بود!   ده،یکه  ازم شن ییفکِر گفته ها یتو

 گفت:   یو با لحِن دورگه ا دیکش یقیعم نفس

 !  میبر -

رو فشردم وزود    فمیو پر از حرص، بنِد ک دی! نا امن؟یهم

 تر از اون حرکت کردم و از کنارش گذشتم!  

  

  

احمق ها  نیدستم انداختم، ع یتو یبه بطر یراه نگاه  نیب

رو بازکنم و فقط   یبطر یخواست سِر پلمپ شده  یدلم نم

 کردم!   ینگاهش م

نگاه  یقاب عکس دوست داشتن کیکه  انگار دارم به  یطور

 !   کنمیم



من و  ماهان  رد و بدل نشد،    نیب یحرف نیماش یتو

 یبه  خونه  فقط فکر کردم و به اون بطر دنیتارس

 نگاهکردم!  

 !  وونهیبودم... د وونهید

 که  متوقف شد از فکر خارج شدم.. خواستم نیماش

 نیرو زد، متعجب از ا  یبشم که   ماهان  قفل مرکز ادهیپ

 کارش  گفتم :  

 اِه،  ماهان ؟   -

 و آروم گفت:   حینگاه کردن به من  صر بدون

  نیدارم ب یلی، خ کنمیم   یرو  ادهیاِ.. من  زحق با تو -

، قبال هم  بهت   گفتم  که   کنمیم جادیتو و کوروش فاصله ا

.. جدا از اون اتفاقاِت گذشته اون یعنیازکوروش خوشم اومده 

 مرِد کامل و با َجنَم، محکم و اهل هیواقعا َمرِد.. 

داشته باشه.. اون شرط  دیکه  با یو خالصه هر چ کار

که  براش  گذاشتم  رو قبول کردو  یلیوشروط حاال به هر دل

 بهم ثابت شدکه  ...  یطور نیره، ا یم شیداره طبق همونا پ

 گفت:   یکرد و با لبخنِد پر از آرامش نگاهم

 تو  رو دوست داره!   -

 ! .. دمیخجالت  لب گز با

! میموند یکردم کاش بچه م یآرزو م ییوقتا هیماه صنم  -

برادِر محکم داشت..  کیبه  ازیکه  ن یتو همون دختِر مظلوم



من و  میبرادِر بزرگ تر که  عاشِق تنها خواهرِش! بش هیمنم  

 ی.. زمان مشهیاما نم ،یخوام که  بزرگ بش یخودت ... نم

به خودم  هشن، من  تاز یگذره و آدما بزرگ و بزرگتر م

خواد  یخواهرم خانوم شده، عاشق شده.. م که  نمیب یاومدم م

ره  یمن  داره م یِ خونگ دِ یاش پربکشه، کبوتر سف ونهیاز آش

عقاب، من  نگرانم اون در کناِر عقاب دووم  هیبال وپِر  رِ یز

 یلیستم،خیقبال بودم... نگران بودم اما االن ن یعنی اره؟یم

 یاال مقبوِل جدا شدن از تو برام سخته، ح ی... ولستمیوقته ن

 یکه  من  خواستم با توران ازدواج کنم چه حال یفهمم وقت

 کردم .  تتی! من و ببخش صنم که  اون زمان اذیداشت

 زدم:   پچ

 داداش!   -

 و گفت:   دیکش ِسشیبه چشم ها خ یدست

دونم .. به قول خودت  فازم مشخص  یدونم م یم -

دونه ماه صنم رودارم.. کم  هی نیکار کنم آخه؟ هم یچ ست،ین

 گهید یکیکه ، دارم ماِه درخشاِن آسمونم رو به  ستین یزیچ

 دم!   یم

که  به  ییدستش گرفت و با صدا یلرزانم  رو تو دستِ 

 وضوح بغض دار بود گفت:  

گم  ی... مستمیشما دو تا ن دنِ یکش یبه سخت یراض -

، طبق رسم و رسومات اد،ی.. با توران بیادخواستگاریب



اما گفته باشم  ادیگم ب یم ،یا گهیهر دختِر د اقتیدرشان و ل

 ها!    کنمیکه  از هفت خان رستم َرِدش م

 لبزدم:   یا گهیناب د یو خوشحا ل... پر از حس ها مبهوت

 ! آخه؟ ... یدا..داش؟ وا -

 رفت... تو آغوشش گم شدم!   ادمیکرد، حرفم  بغلم

زدانگار که  یدلم موج م یتو یمختلف یکه  حس ها یحال در

 حس شده بودم!   ی، ب

 خوابم!   ای.. امیرو  یتو دیشا

 ..دیام  رو بوس قهیماهان  کمرم  رو نوازش  کرد و شق 

 رکردهیخلسه گ یمن  تو یقربون صدقه ام رفت ول یحساب

 بودم!  

 یقرار یقدر ب  نیکردم قلبم ا یفکرش هم نم چیه

 کنه!   یوخوشحال

امان قلبم  رو احساس کرده بود که  یِن بماهان  هم ضربا 

 لب زد:  

 !  ؟یدوِسش دار -

 هیکه  بهم هد یبغض به دستم نگاه کردم.. به اون دستبند با

 !  تینها ی.. بیداده بود.. به اون پالِک پر معنا

 !  تینها یاوهوم.. ب -

  

  *** 



  

 "کوروش " 

  

به  یقفسه برداشتم و با اخم نگاه یرو از تو  یدنینوش یبطر

 داخلش انداختم که  مادرم با تعجب گفت:   اتِ یمحتو

 نکنه تو ...  نم؟یب یم یآ آ! دارم چ -

 و  گفتم :   دمیوسط حرفش پر یخسته ا یخنده  با

 کنمیکار م یدارم چ  نیامون بده بب کمیمادِر من !  -

 ،باشه؟  

 زده بود.. رتیو ح جینگفت، انگار که  هنوز گ یزیچ

 داشت!   حق

 نیکنم و حاال ا رییکردم تغ یم یمن  داشتم سع باالخره

.. دمیگفت، دوباره خند یم یا گهید زِ یدستم چ یتو یِ بطر

 حال سخت!   نیراحت و در ع

رنِگ زباله  یمشک ی سهیک یرو مقابل چشم هاش تو  یبطر

 دستم بود انداختم و لب زدم:   یکیاون  یکه  تو یا

 !  شیاول  نیا -

 کرد:   نمیکارم تحس لِ یباال انداخت و با تحل ییابرو

 ! نیآفر -



  رونیمخصوص ب یاز قفسه  یا گهید یِ بار بطر  نیا

نزده بودم.. اون  زایچ  نیوقت بود که  لب به ا یلیخ دم،یکش

 موقع  به خاطر قولم به ماه صنم بود وحاال ... 

 

 داختم که  گفت:  ز باله ان ی سهیک یرو هم تو  یدوم یبطر

 رفت؟   ی.. علینکرد فیآخرش تعر -

 فرودگاه  گفتم :   یو اتفاقاِت تو روزید یادآوری با

 بودم رفته بود!   دهیرس رید کمیآره ..  -

 باال انداختم و  گفتم :   یگرده؟  شونه ا یبرم یخب؟ ک -

 دونم.. اما فکر کنم کارش طول بکشه!   ینم -

به  یدست یگذاشتم و با خستگ یرو کنار در ورود  سهیک

و چشم هام  رو بستم، مادرم دستش رو  دمیپشت گردنم کش

 و گفت:   دیبازوم کش   ینوازش  وار  رو

 !  ؟یقدر خسته ا نیچرا ا -

 گفتم :    صادقانه

 !  شهی.. مثل همدمیخوب نخواب شبید -

! خودت   رو عذاب نده.. باالخره ان شاهللا زمیعز یاله -

 .  یرس ید به ماه صنم مخدا بخوا

 زدم و  گفتم :   یتلخ پوزخندِ 

 اش بذاره!   وونهیاگه اون برادِر د -



 نییپا ادیم طونیبخواه.. اون هم از خر ش شتریتو ب -

 !  شهیم یوراض

 اش  گفتم :   یپر از لجباز یکار و حرف ها یادآوری با

نکنه ول کن  یبشه؟ اون تا من و روان یاون راض -

 یخواهرُم بهش نم یِ مردک روان  نیا گهی.. آخرش مستین

 دم!  

 و گفت:   دیخند مادرم

 شده لب زدم:   یعاص  گه؟یخب مگه دروغ م -

 مادر؟!   -

 اش  رو خورد و گفت:   خنده

حق هم داره، چشمش  ییجورا هیخب پسِر من !..  -

 یدونم که  قبال چه گذشته ا یمن  مادرتم م گهی.. ددهیترس

 .  یداشت

 کنارش گذشتم و غر زدم:   از

حق به جانب   د؟یهست یاصال معلوم هست شما طرف ک -

 گفت:  

 دگذشتهی! کوروش حرف حق جواب نداره.. تو باچکسیه -

 یو م دمیمن  با چشم د ،یایو باهاش کنار ب یریات  رو بپذ

باش  یاما آدم گه،یآدم د هی ی.. شدیکرد رییکه  چقدر تغ نمیب

کنه اون  رو پاک کنه  ینه که سع ادیاش کنار ب که  با گذشته

 !  ستین یچون شدن



 فکر لب زدم:   یشدم، بعد از کم رهیخ نیو به زم دمیکش یآه

کم  شهیگذشته  رو پاک کرد.. اما م شهیدونم نم یم -

 که   ماهان  در موردم ستیرنگش کرد.. من  برام مهم ن

خواد ماه صنم هم من و  یکنه، من  دلم م یفکر م یچ

و بداخالق رفتار  یهستم عصب ششیهر وقت پ یباورکنه! ول

 که  ته دلم آرومه!   یدر حال  کنمیم

 گفت:   تیو قاطع نانیاطم با

 ماه صنم تو  رو باور داره.. شک نکن!   -

 داشت!   دیرو باال گرفتم، ته دلم ام  نگاهم

 !  د؟یدون یاز کجا م -

 تکون داد و گفت:   یو سر دیخند معنادار

 دست دست کردن بِس! گهی.. دستیسخت ن دنشیفهم -

 !  یقدم جلو بذار دیبا

 زدم و  گفتم :   یا یعصب پوزخندِ 

رم  یدَوم.. م یم هویذارم.. من   یمادر من قدم جلو نم -

خوام با اون  ماهان  سر و کله  یآخر، من  نم یسر  خونه  

 بزنم!  

 تاسف تکون داد و گفت:     یاز  رو یاخم سر با

 نیایکه   ماهان  زنگ بزنه و بگه ب یتا روز نیپس بش -

 هست مگه نه؟!   دی.. که  از نظِر تو بعیخواستگار



   ینگفتم ، عقب عقب رفتم و رو یزیبه موهام زدم و چ یچنگ

 شد؟   داتیاز کجا پ گهیمبل نشستم، آخ  ماهان .. تو د

 یام واردم یقبل یه روش هازور تو کارم بود.. اگه ب اگه

 شدم ... 

 !ستمیاون آدِم سابق ن گهیبا االنم نداشتم، من  د یفرق

 ام که  ماه صنم ساخته!   یآدم  من

دادم و به سقف نگاه کردم.. اون  هیمبل تک یرو به پشت  سرم

 کنم!   رییکمک کرد که  تغ ییباال

  یبکنم گوش یکه  حرکت  نیام بدون ا یزنگ گوش یصدا با

 آوردم و جواب دادم:    رونیشلوارم ب بیرو از ج

 الو؟   -

 سکوت و بعد ..  کمی

 سالم!   -

 باال انداختم و  گفتم :   ییابرو

 به! آقا  ماهان ؟  سرد گفت:   -

 خودمم .  -

 گفتم :    حیتفر با

 کالفه گفت:    ؟یباهام دار یکار ای یاشتباه زنگ زد -

 قطع کنم!   ای یکاِرت دارم.. به گوش -

 گفتم :    ینشستم و جد صاف



به گوِش به گوشم!.. بفرما امر کن، نکنه باز شرط  -

قلم  هیمن   سایاگر آره وا ؟یکه  از قلم انداخت یدار یوشروط

 دم نره .  ایوقت  هیکنم که   ادداشتی ارمیو کاغذ ب

 نکن!   مونمیسِر جات.. حرفم مهمه، پش نیبش -

و به مادرم نگاه کردم، کنجکاو و دست رو باال گرفتم   نگاهم

 کرد .  یبود و نگاهم م ستادهیا نهیبه س

 شنوم!   یخب بگو، م -

 گفت:   عیسر

رو  تی.. به جاِن مادرت توران واقع کنمیسوال ازت م هی -

 بگو!  

 لب زدم:   رتیخورده و با غ  کهی

 !  ؟ید یجون مادرمو چرا قسم م ؟یخوا یم یچ -

 جلو اومد و نگران گفت:   مادرم

 شده کوروش؟   یچ -

 ماهان  گوش دادم .   یبراش  تکون دادم و به حرف ها یدست

بگوکه ..  ینی.. فقط جواب بده، راست و حساریجوش ن -

 !  ؟یو عاشقش یواقعاً ماه صنم  رو دوست دار

 لحظه  نفسم بند او مد!    کی  یکردم..  برا سکوت

 سوال  نیکردم که  ا یفکر نم گذشت یهزار سالم م اگر

 ِش یبود و تا حاالپ دهی.. مادرم هم نپرسیرو ازم بپرسه، حت 

 اعتراف  رو نکرده بودم!    نیخودم هم ا



 دوباره گفت:   دیماهان  سکوتم  رو که  د 

منم   یمرحله است کوروش.. راستش  رو بگ نیآخر  نیا -

 برات دارم!   یخبر هی

دستم  یرو تو  یآب دهنم  رو قورت دادم و گوش سخت

 فشردم . 

 !  ؟یماه صنُم.. دوست دار -

 گفتم :    عیوار اما، محکم و سر پچ

 !  تینها یب -

و چشم هام  رو بستم، هم من   رونیرو محکم دادم ب  نفسم

 سکوت کرده بودم.. هم  ماهان !  

 !  دمیشن ینفس هاش  رو هم نم یصدا یحت

 خوا د بگه!   یم یخواستم بفهمم که  چ یقرار بودم.. م یب

 لب زد:   یجلو اومد و با همون نگران مادرم

 !  گه؟یداره م یماهان ؟ چ  -

 یتند شده فقط نگاهش کردم که   ماهان  باصدا ینفس ها با

 گفت:   یخفه ا

 !  یِ کیکه .. شما دو تا واقعا دل تون  دمیحاال فهم -

بهم دست داد.. آروم گرفتم  یخوب یحس حرف  نیا دنیشن با

 و چشم هام  رو بستم که  ما هان ادامه داد:  



جلو، مثل مرد  ایکوروش.. حاال که  مطمئنم ب ایب -

و مرد تر خواهرم  رو خوشبخت کن! فقط  یاخواستگاریب

 نشدم .  مونیعجله کن تا پش

 قطع کرد اما من .. من  ..  عیسر

سر باال گرفتم و دوباره به زده بود! مات و مبهوت  خشکم

 مادرم نگاه کردم . 

 نشست و هراسان گفت:   کنارم

شده؟  یزیچ ده؟یبگو.. رنگت چرا پر یزیچ هیکوروش  -

 !  یآخ از دست تو، جون به لبم کرد

  یانداختم و از  رو نیزم   یرو  رو  ینفس نفس گوش با

 مبل بلند شدم ... 

تک تک ِسلول  یتو نیام! آندرنال یدونستم تو چه حال ینم

 کرده بود!   دایپ انیبدنم جر یها

 کرد!   یبزنم اما انگار، هنجره ام کارنم ادیخواست فر یم دلم

آب  وانیل هیخدا.. زهرا؟ زهرا بدو  یکوروش با تواَم.. اِ  -

 !  اریب

 دو دست به موهام چنگ زدم و به حالت رکوع خم شدم ...  با

 ا نباشه!    یرو  نباشه.. خواب نباشم، یشوخ ایخدا

.. یافتم ازنگران یکوروش جان؟ پسرم من  دارم پَس م -

 .  ایبدو زهرا ب ه؟یچه حال  نیا



رو به سمت   وانیدستش  رو پشت کمرم گذاشت و ل مادرم

 :  دیفشرده ام گرفت و دلسوز نال یلب ها

 !  ادیپسرم! بخور حالت جا ب ایب -

 لب زدم:   یدورگه ا یصدا با

 مامان!   -

 وقت بود مامان صداش نزده بودم.. یلیزد.. خ خشکش

 زدم!   ی"مادر" صداش م شهیهم

اون ها، مامان خطاب شدن   یندارن اما..  برا یدونم فرق یم

 نیریش ی.. طعم وبوگهید یایدن هیاست..  گهید زهیچ کی

 داره!   یتر

 !  زمیجاِن دلم؟ جانم؟! عز -

 ام  رو نوازش  کرد و ادامه داد:   شونه

به تو گذشته؟  یپسرم! چ یتو که  من و نگران کرد -

 !  ؟یقدر پژمرده شد نیا یتوک

 بار با آرامش گفتم :    نیو کمر صاف کردم ... ا دمیکش یآه

 یخوبه اونقدر که  دلم م یلیحالم خ ستم،یمن .. پژمرده ن -

بزنم.. حالم اونقدر  ادیبدوم و فقط فر الیو  نیخواد دور ا

 خوام بخندم!   یخوبه که  م

 گفت:   اقیاشت با

 ینگران یحس و حالت! پس جا  نیا یآخ من  فدا -

 !  دمیترس یشد یاون طور هوی ست؟ین



و شونه هاش  رو گرفتم و بغلش کردم،  دمیوضوح خند  به

 دادم و  گفتم :   هیام تک نهیسرش  رو به س

.. به جاش برام دسته گل دهینه نگران باش نه ترس -

 بخر!   ینیریوش

 تعجب سر بلند کرد و با شک گفت:   با

 کوروش؟!   ؟ینیری! دسته گل و ش؟یچ -

ستاره بارونم نگاه  یفاصله گرفت و به لبخند و چشم ها ازم

نگاه کردن تعجِب نگاهش جاش رو به  یکر د.. بعد از کم

 داد و گفت:   یو شگفت رتیح

 ... نکنه که .. نکنه  -

 وسط حرفش و  گفتم :   دمیپر

اومدو  نییپا طونیآره مامان.. باالخره  ماهان  از خر ش -

 میتون ی..  گفت ممیشد که  من و ماه صنم با هم باش یراض

 !  شیخواستگار میبر

 سرش  رو باال گرفت و لب زد:   د،یدرخش یاز شاد صورتش

 شکرت!   ایخدا -

 و چشم هام  رو بستم.. آره شکر!   دمیکش یقیعم نفس

  

 " ماه صنم " 

  

  



 گرفتم .   رونیپرده  رو انداختم و نگاه از ب لدای یصدا با

من   ِش یپ یاومد یصنم؟ نا سالمت یقدر تو فکر نیچرا ا -

 ها .  میحرف بزن کمی

 لبخند  گفتم :   با

 !  یدون یشرمنده .. تو که  حالمو م -

 و گفت:   دیمحو شد و خند اخمش

 !  گهید یا دهیدونم .. خواستگار ند یآره آره بابا م -

   یتختش  رو برداشتم و سمتش انداختم،  رو بالِش 

 هواگرفتش و بغلش کرد، 

 و گفت:   دیخند

و رمان  لمیما هم کم از ف یوهللا به خدا زندگ -

همه دغدغه   نیبعد از ا شهینداره،مخصوصاً تو.. باورم نم

 !  دیر س یبه هم م دیکوروش دارباالخره تو و 

 صداقت  گفتم :   با

 هی!.. هم خوشحالم هم ته دلم لدای شهیخودمم باورم نم -

 زنه!   یموج م یاسترس

 بغل کرد و گفت:   شتریرو ب  بالش

  یاتاق  رو  رو  نیا دیچرا؟ تو االن با گهیاسترس د -

 !  یبرقص یبندر یو از شدت خوشحال یسرت بذار

 خورده  گفتم :    کهی

 مگه مثِل توام؟ چه حرفا!   -



 یام؟! به خدا ماه صنم اگه عل یطور نیفقط من  ا یعنی -

.. کِل چیاتاق که  ه  نیگرده ا یزنگ بزنه بگه داره برم

 !   کنمیخونه   رو از عربده هام منفجر م

کنه که  یوانمود م لدایدونستم  ی.. ممیدیدو با هم خند هر

 حالش خوبه!  

 .. نبود!  خوب

 !  دمید ینگاهش م یرو تو  یآشوب و دلتنگ  من

 و گفت:   دیتخت خز   یرو 

 !  ؟یادخواستگاریم یکن آقا ک فیبرام تعر نیبش ایب ایب -

تخت نشستم، بعد    یام  رو خوردم و کنارش  رو خنده

 فکر کردن  گفتم :   یازکم

توران جون زنگ نزده  یعنیدونم..  یخب.. هنوز نم -

اما اگه خدا بخوادو همه  رهیبگ یزیچ یوقت هیخونه  مون که  

رسم و رسومات به بعد از محرم  یحل شد.. ممکنه همه  یچ

 موکول بشه!  

 تعجب گفت:   با

   ؟ینامزد یحت -

 گفت:   عیاز ندونستن باال انداختم که  سر یا شونه

 یدست دست متا محرم نمونده که ... چرا  یزیااِ چ -

 یبد هم نشد ها فکرش  رو کن من و توعروس یول ؟یکن

 !  میریگ یروز م هی یمون  رو تو



که قند   نیکرد اما من .. با ا فیک شنهادیپ  نیخودش با ا لدای

 کردم!   ینسبت بهش م یدلم آب شد باز هم احساس نگران یتو

قدرتظاهر  نیدونم چرا ا یشده بود.. نم یجور کیها  یتازگ

 کرد!   یم یپرداز ایبه حاِل خوب و  رو

  

 لب زدم:   آروم

   لدا؟ی!.. شهی.. خوب میلیآره خ -

 جونم؟   -

 کردم و  گفتم :   سیلب هام  رو با نوک زبون خ یکم

 !  ؟یچه خبر از عل -

 تخت انداخت و زمزمه کرد:     یرو کنارش  رو  بالش

 یزنم و حرف م یهر روز بهش زنگ م بایخوبه... تقر -

 ده .  یم امیبهم پ نستاگرامیا یاون تو یگاه م،یزن

 گرده؟   یبرم ینگفت ک -

 و کوتاه گفت:   دیکش یآه یاز مکث بعد

 نه.. نگفته!   -

 گفتم :    عیر س

 بعد سالم من و بهش برسون!   یدفعه  -

 شد و گفت:   خوشحال

 حتما!   -



شد..  یدِل من  هم نسبت بهش آروم م دیخند یبار که  م هر

 واقعاحالش خوب باشه!   لدایمورد بود و  یمن  ب ینگران دیشا

 راحت شد..  المینگفت و خ یخاص زِ یهم که  چ مادرش

 که   ماهان  به کوروش زنگ زد تا باهاش یروز از

رو بکنه، از استرس و خجالت  هرروز   یینها یها صحبت

 گهیگاههم د هیو اون همراز و تک.. من لدای ِش یاومدم پ یم

 !  میشده بود

 .. چه غم!  یلحظات شاد چه

از من  هم خوشحال  یماجرا  رو بهش  گفتم  حت یوقت

 یشوِک رفتار و حرف ها یمن  هنوز تو یترشد!.. ول

 ماهان  بودم!  

  نیبود که ا  نیتر از همه ا بی.. عجشهیم یدونستم چ ینم

 داشت!   ینیریبرام طعم ش یاحساساِت خوب و منف

به  یلحظات تموم بشه... من  وقت  نیخواست که  ا ینم دلم

و  کیش یلیخودم اومدم که  توران به  ماهان  زنگ زد و خ

 یشب هماهنگ کنندو به  خونه   کیخواست که   زیتر و تم

 .  انیما ب

دو رو برم  دمیاومدم و فهم  رونیاونجا تازه از شوک ب انگار

 ده!  چه خبر ش

 شده بود!   یدیام.. وارِد فصل جد یشد که  زندگ ینم باورم



که کوروش   یبار نیمدت از ذهنم گذشت.. از اول  نیا تمام

 یو تا االن که  دلم بنِد دِل اون شده!  کاش زمان تو دمیرو د

 جانیشد!.. ه یوقت تموم نم چیو ه ستادیا یلحظه  م   نیا

 یا گهیو عنواِن د دید کیکه  کوروش به  یشب  یداشتم  برا

 یدشمن   یشد.. نه از  رو یمن  و  ماهان م یوارِد  خونه  

 .. نفرت!  ای

 بار فرق داشت.. خاص بود!    نیا

 !  ایبود..  رو ایرو 

هر چقدر به شِب  م،یداشت یا گهید یمون حال و هوا همه

 یزده م رتیهول وح شتریب میشد یتر م کینزد یخواستگار

 شدم!  

 یشناختم ومدت ینه انگار که  کوروش و توران  رو م انگار

ام به  یهول زدگ  نیا دیکرده بودم.. شا یکنارشون زندگ

 بود، اگر پدر و مادرم بودند.. ییخاطر تنها

 شد!   یبه اون ها قرص م دلم

 تنها باشه.. یروز نیدختر در چن کیسخته که   چقدر

دخترش سنگ تموم   یکه  با تجربه باشه و  برا ستین یپدر

رو   ییچا ینیس یبده چطور ادمیکه   ستین یبذاره، مادر

 وقت نلرزه!   کیکه   رمیدست هام بگ یتو

دختِر اما،  کی یحق و داشته ها نیتر یکه  عاد ییها زیچ

 من  از داشتِن اون ها محروم بودم!  



 یخوردم ول یلحاظ ته دلم حسرت م  نیکه  از ا  نیا با

 دمید یه   ماهان   رو دارم.. به چشم مخوشحال بودم ک

پدر ومادرمون   یخال یداره جا یکه  سع کردمیواحساس م

 رو پر کنه!  

تونستم لطف و محبت اون   یگذشت نم یهزار سال هم م اگه

 رو جبران کنم!  

  

در اتاق از فکر خارج شدم .. از صبح تا االن که   یصدا با

 یرس و حال خوش هرشب شده بود هزار بار ته دلم از است

 رفت!   یو غنج م ختیر یم

 !  دیلرز یقدر که  موقع حرف زدن صدام م اون

 بل..بله؟!   -

 دارانهیاتاق باز شد و  ماهان  سرش  رو داخل آورد،خر در

 نگاهم کرد و با لبخند گفت:  

 زدم و  گفتم :   یمن  هم لبخند  ؟یتموم شد؟ حاضر -

 آره آماده ام .  -

 اتاق شد و سر تا پام ر و با عشق نگاه کرد وگفت:   وارد

 !  یمثل فرشته ها شد -

 ممنونم داداش!    -

 یزیچ کیشد و بعد که  انگار  رهیبه چشم هام خ هیثان چند

 اومده باشه گفت:   ادشی



 یزیچ هیتا من  برم و برگردم... واست  سایلحظه  وا  هی -

 دارم!  

ازاتاق  عیادم که  سرتکون د یو تعجب سر یکنجکاو با

 که  یبعد برگشت، چادر قهیخارج شد و چند دق

  یرو  یدیو جد دیسرم بود  رو کنار زد و چادر سف   یرو 

 بهم نگاه کرد .  یا گهیحس و حاِل د کیسرم انداخت و با 

 لب صداش زدم:   ریز

 ماهان ؟!    -

نگاهش  ینِم اشک تو دنِ یموندم که  جواب بده، با د  منتظر

 نگران شدم!  

  

  

 :  گفتیدورگه ا یو با صدا دیبه چشم هاش کش یدست عیسر

شدم  یلحظه  احساسات  هیفقط  ست،ین میچی..هیه -

 !  زمیعز

 قرار  گفتم :   یب

 چادر؟ ..   نیا -

 وسط حرفم و مهربون گفت:   دیپر

هنوز به  یچادِر خوشگل  رو مامان و آقاجون وقت  نیا -

 بودن.. دهیتو سفِر کربال شون خر یبود ومدهین ایدن



که  هنوز نداشت بود،فکِر  یاون  لحظه  فکِر دختر مامان

چادر از  هیو چه   بهتر که   شهیروز عروس م هیکه    نیا

به فکرت بوده ماه  شهیسرش باشه.. مامان هم   یکربال  رو

 یباق یها لیوسا نیچادر  رو از ب  نیا یصنم!.. پارچه 

 بدوزهدادم که  اون  رو  اطیکردم و به خ دایمونده شون پ

 توا یحاال خوشحالم که  کامال برازنده 

 یو خودم روتو دمیبه اون چادر کش یمطلق دست رتیح با

ذهنم هم از فکر  یحت ،یچینگاه کردم... زبون که  ه نهیا

 عاجز شده بود!   یزیکردن به چ

 ممنونم مامان!   

نگاهم کرد،آروم  نهیم کرد و از داخل اماهان  از پشت بغل 

 کنار گوشم گفت:  

 ها!   یکن هیگر نمینب -

 خوشحالم داداش!   یلیخ -

 محبت گفت:   با

 !  یشیخوشحال تر هم م -

 زنگ هر دوخشک مون زد!   یصدا دنِ یزدم که  با شن یلبخند

خوندم تاآروم بشم  یلب ذکر ریتپش قلبم باال رفت.. ز دوباره

 .. 



نتونستم  یزیچ  م؟یدر و باز کن میکنم اومدن.. بر فکر -

تکون دادم، دستم رومحکم گرفت تا بهم حس  یبگم و سر

 بده!   نانیاطم

 زدم!   یشدم و به روش لبخند آروم

آشپز خونه  دستم رو  کینزد یول میرفت  رونیهم از اتاق ب با

جلوبرم،  ماهان   دیجا به بعد نبا  نیکه  از ا دمیرها کرد.. فهم

محکم و متعادل به سمت در  یسپر کرد و با قدم ها نهیس

 رفت و آروم در و باز کرد . 

چشم هام  رو بستم.. بوم بوم،  یا هیانداختم و ثان نییپا  سر

 بوم بوم!  

 !  دیچیپ یگوشم م یصدا مدام تو  نیا

  

 سالم!   -

ن  که از سر باال گرفتم و به سمت در نگاه کردم،  ماها آروم

مقابل در کنار رفت نگاهم به توران افتاد که  با لبخندوارد 

شد، انتظار داشتم کوروش هم باشه اما.. توران ا نگار که  

 تنها اومده بود!  

و  ماهان  متعجب و پر از سوال به توران نگاه  من

 توران به من  بود اما  ماهان  جواب داد:   م،نگاهیکرد

 !  دیفرمائ! بیسالم.. خوش اومد -



بود که انگار  یو رسم یماهان  و توران اونقدر عاد  رفتار

کردم اون  یزن و شوهر بودند.. حس م یزمان کینه انگار 

 روز ها فراموش شده!  

 جلو اومد و با لبخند گفت:   توران

 ممنونم! ..  یلیخ -

تر نگاهم کرد که  مضطرب  قیمن  شد و عم کِ ینزد

بسته شدِن دردلم   ی.. صدادمیدوخجول نگاهم  رو ازش  دز

 رو مچاله کرد!  

 .. کوروش کجاست؟  پس

 ماه صنم جان؟!   -

 زده لب زدم:   هول

 سالم!   -

 ماهت!     یسالم به  رو -

به  یبیآرامش عج کیاز محبت بغلم کرد.. آغوِش گرمش  پر

 داد!   هیقلبم هد

 آغوش با آغوِش  ماهان  فرق داشت..  نیا جنِس 

 متفاوت تر بود!   آرامِشش

آروم بشم، چشم هام  رو بستم و  طیشرا  نیا یشد تو باعث

 من  هم بغلش کردم!  

 !  زمیعز یشد بایز یلیخ -

 لب زدم   آروم



 ممنونم توران جون!    -

 و گفت:   دیبه گونه ام کش یجدا شد و دست ازم

 نیتر زیخوشحالم.. چون دو نفر از عز یلیامروز خ -

 !  رنیگ یدارن سر و سامون م ام یزندگ یآدما

 و هم زمان به  ماهان  هم نگاه کرد و گفت:   برگشت

 مراسم انجام بشه!    نیا یممنون که  قبول کرد -

 نگفت ...  یزیماهان  سکوت کرده بود و چ 

 

بگه، برگشت سمت  یزیمنتظر  نموند که   ماهان  چ توران

از  -دست هاش گرفت و گفت:   یمن .. دست هام  رو تو

حکم دختر من و  گهیلحظه  به بعد تو ماه صنم.. تو د   نیا

 ..یبا پسرم کوروش ندار یفرق چیتو برام ه ،یدار

گذره،من   یم یدلت چ یو تو یدونم االن چقدر مضطرب یم

پدر کوروش ازم  یکه .. وقت ی.. وقت کنمیدرکت م

ال بود که س کیکرد اون زمان من  تازه  یخواستگار

فهمم نبوِد پدر  یخانواده ام  رو از دست داده بودم، م

  نی.. باایطیشرا نیچن یومادرت چقدر برات سخِت اونم تو

 یبازهم جا یبرات سنِگ تموم گذاشته ول رتکه  حتما براد

امشب من  نه به  نی.. به خاطر همشهیشون پر نم یخال

جام تا  نیعنواِن مادِر کوروش بلکه  به عنواِن مادر توا

 کنارت باشم!  



 زمزمه کردم:   یشکوه و قدردان با

 تو.. توران جون؟   -

زنگ در دوباره اومد، توران به در نگاه کرد وبا  یصدا

 و گفت:   دیبغض خند

بمونه..  نیماش یتو یساعت مین هیبهش  گفتم   -

 !  اوردیانگارطاقت ن

 چشم هام زل زد و گفت:   یتو

کوروش واقعا دوست داره ماه صنم.. ازت ممنون مپسرم   -

 !  یکرد تیرو به راه درست هدا

 زبونم بند اومد..  یهمه خوب  نیا از

 بگم، فقط دوباره بغلش کردم!   یزیچ نتونستم

در باز هم چند بار پشت سر هم به صدا در اومدکه   زنگ

 توران دوباره کنار گوشم گفت :  

 بچه ام طاقت نداره!   -

شدن در بلندشد، به  دهیکوب یبود که  صدا جیماهان  هنوز گ 

 خودش اومد و کالفه گفت:  

 کنه!   یدر  رو از جا م ینشده داره پاشنه  یچیهنوز ه -

 ی.. اگه همون  لحظه  خدا جونم رومدمیبار من  هم خند  نیا

 کردم!   یگرفت اعتراض نم

 شد؟!   یم خاص تر هم  نیاز ا مگه

 شک کم بود!   یکردم.. ب یچقدر که  شکرش م هر



در و باز کرد.. از توران جدا شدم وچادرم   عیماهان  سر 

 رو درست کردم . 

مشتم گرفتم، من .. االن سه نفر  یچادر  رو تو ی لبه

 روکنارم داشتم .. 

 مادرم!   ادگارِ یتوران.. و  برادرم،

 یکوروش افتاد، لحظه  ا کامل باز شد و نگاهم کوتاه به در

 نزد!   گهیاحساس کردم که  قلبم د

 واقعا قرار بود جون از تنم در بره!   انگار

که   یوونگیخواست.. از همون نوعِ د یم یوونگید هی دلم

 زد!   یراجع بهش حرف م لدای

 حس.. اسمش عشِق؟!    نیا ایخدا

فضا  یقلِب هر سه نفرمون تو دنیتپ یکردم صدا یم احساس

 !  شهیاکو م

گلو سرفه کرد و  یگذشت که   ماهان  تو قهیدونم چند دق ینم

 کوروش قرار گرفت!   یجلو

 ! بفرما داخل!  یخوش اومد -

 ماهان  در و بست و من  اون  لحظه  مونده بودم چه کنم.. 

 اومدنش  رو احساس کردم اما سرم  رو باالنگرفتم!   جلو

 خودش  رو به کوروش داد .  یازم فاصله گرفت و جا توران

 زد:   پچ

 سالم!   -



 خشک شده ام زمزمه کردم:   یلب ها با

 سالم!   -

 رو به سمتم گرفت و دوباره پچ زد:    یگِل رِز قرمز دسته

 چیکنم اماه دایپ ییبایخوش بو و ز یگشتم تا گل ها یکل -

نظر  ربهیقدر حق نیا دی.. ببخش دیتو نرس یبه پا یدسته گل

 رسند!   یم

 ینگاهم به چشم هاش افتا د که م اریاخت یبرد، ب ماتم

 .. خندون بود و پر از آرامِش خاطر!  دیدرخش

 دلم آب شد!   یتو قند

زدم و دسته گل  رو از دستش گرفتم و دوباره سرم   یلبخند

 انداختم،  ماهان  کوروش  رو آروم ُهل دادو گفت:   نییرو پا

 !  دینیبش دیبفرمائ -

 یشده، دسته گل  رو بغلم گرفتم و باقدم ها یرتیدونستم غ یم

 بکشم .  یوارد آشپز خونه  شدم که  تونستم نفس راحت یعیسر

  

که  وارد آشپز خونه  شده بودم  یا هیهمون چند ثان یتو

 یاومدِن کوروش  رو پشت پلک ها یهزار بار  لحظه  

 بسته ام مرور و تصور کردم!  

از اون  یمعلوم نبود ک دم،یشن ینمتوران  رو  یصدا اگه

 اومدم!   یم  رونیب بیو عج نیریحس و حاِل ش

   زم؟یحالت خوبه عز -



 رو جمع و جور کردم و  گفتم :    خودم

 بله خوبم!   -

 تکون داد و گفت:   یسر

رو نشونم بده که     ییرایپذ  لیخدا  رو شکر!.. وسا -

 بهتره .   میکن  ییرایهرچه زودتر  پذ

 تعجب  گفتم :   با

 که  ..   نیخوا یتوران جون شما االن م ؟یچ -

 وسط حرفم و با لبخند گفت :   دیپر

به من  بگو مامان... من  االن به  ه؟یتوران جون چ -

 جام!   نیعنوان مادِر تو ا

 :  دمیو نال دیلرز دلم

شدم توران جون  یکارو.. من  االن احساسات  نیا دینکن -

 .. .. ماما یعنی.. 

باال انداختم،دلسوز  یشونه ا ییبگم و با بغض گذرا نتونستم

 گونه ام  رو نوازش  کرد و گفت:  

 .  یببر یدلم !.. آروم باش، پس  بهتره چا زِ یعز -

 گفت:   طنتیو با ش دیخند  ست؟یزود.. ن -

کوروش چقدر گوش زد کرد که  ی.. اگه بدونستینه ن -

 زده و عجول بود!   هول یبشه، حساب یاوک عیسر یهمه چ

 یجلو دمیترس یانداختم، م نییپا یو سر دمیخجالت  لب گز با

 توران رسوا بشم!  



  نیبهش کردم تا بتونم راحت غش و ضعف برم.. ازا پشت

 همه واکنش در عجب بودم!  

روز بدون کوروش   نیتا ا یپس چطور نهیاالن حالم ا اگه

 دوام آوردم؟!  

 یها ختم،لبهیر یفنجان ها چا یهمون فکر مشغول تو با

 روبرداشتم .  ینیدستم انداختم و س  نیچادرم  رو ب

تکون داد و زود تر از من   یبه توران انداختم که  سر ینگاه

 یآروم یو باقدم ها دمیکش قیرفت، چند تا نفس عم  رونیب

 از آشپز خونه  خارج شدم . 

.. نمیب یاولم هست که  کوروش روم یکردم دفعه  یم حس

فرق  شهیاالنش با هم گاهیبود، جا نیواقعا هم هم ییجورا کی

 کرد!   یم

 !  دیقلبم لرز دیخوش عطرش که  به مشامم رس یبو

 با ورودم بلند گفت :   توران

 ماشاهللا!   -

 زدم و اول به اون تعارف کردم.. بعدش  ماهان  یلبخند

چهره اش    یهم اخم هم لبخند  رو دمید یچشم ریز  که

 جاخشک کرده . 

برداشت تا کوروش  یفنجون یا یماهان  با مکث طوالن 

 تیلحظه  هم کوروش رواذ   نیا یتو یمنتظر  بمونه.. حت

 کرد!   یم



و به  دمیتاسف کش   یاز  رو یاز کا ِر  ماهان ، آه بعد

رو مقابلش گرفتم،   ینیسمت کوروش رفتم... خم شدم و س

 آروم لب زدم:  

 ! دیمائبفر -

مهابا و بلنِد قلبم  رو بشنوه.. اون هم  یب یصدا دمیترس یم

 مکث کرده بود!  

نگاهم شد وپچ  ینگاهش کردم که  متوجه  یسوال اریاخت یب

 زد:  

 !  دمید یهم نم ایرو  یتو یلحظه  رو.. حت   نیا -

 و رو! ..  ریهام داغ شدند و قلبم ز گونه

 برداشت و ادامه داد:   یبلند کرد و فنجون دست

 شد!   یلحظه  دوباره تکرار م   نیکاش ا -

  کهیماهان ، همون طور  یمصلحت یسرفه  یصدا دنیشن با

کمر راست کردم تا به آشپز خونه  دیلرز یدست هام م

 !  جیبرگردم.. هول بودم و گ

 گفت:   عیمتوجه شد و سر توران

  ! میندار ازین یزیچ گهید زمیعز نیبش ایب -

دستم کنار  یتو ینیرو درست کردم و با همون س  چادرم

 کوروش نشستم .    یتوران و  رو به  رو

 و گفت:   دیکش یقیماهان  نفس عم 

 !  دیکن لیسرد نشده م ییتا چا دیبفرمائ -



 کمرم  رو نوازش  کرد و معنا دار گفت:   توران

 خوردن داره ها!   ییچا نیا -

پا   یکه  کوروش پا  رو دمید یچشم ریزدم، ز یمیمال لبخند

 گفت:   یانداخت و جد

 سر اصل مطلب!   میخوام بر یاما من  م -

که  توران  میماهان  و من  شوکه  به کوروش نگاه کرد 

 گفت:   اطیبااحت

 کوروش جان؟   -

 -و آروم گفت:   دیبه پشت سرش کش یکالفه دست کوروش

 یدر کنار هم زندگ ی.. مدتمیستین بهیمادر.. ماهان، ما غر

 ..یدار ییمن  آشنا یبا اخالق و داشته ها م،یکرد

رو   گهیپس همد میدر کنار هم گذروند یخوب و بد یروزها

صبر  میکه  بخوا میهم ندار ینیبه مقدمه چ ازیو ن میشناس یم

 تا وقت بگذره .  میکن

 و گفت:   دیاش  رو نوش ییاز چا یماهان  جرعه ا 

قدر  نیکه ا یکار ینه جلسه  یاومد یمجلس خواستگار -

 !  یعجله دار

 شد که  توران با هول گفت:   رهیبه  ماهان  خ زیت کوروش

 زی! همه چدی.. لطفا باز شروع نکنستیاالن موقع اش ن -

 ره!   یم شیطبق رسم و رسوم پ



شد که  رهینگاه از  ماهان  گرفت و به من  خ کوروش

 انداختم!   نییناراحت سر پا

  

صاف کرد  ییسکوت برقرار شد که  کوروش گلو هیثان چند

 آروم تر گفت:   یبار کم  نیو ا

 یکه  پدرم فوت کرده و مادرم االن تو ییاز اون جا -

رم سر اصل  یشماست من  تنهام.. پس خودم م یجبهه 

 مطلب!  

 گفت:   عیماهان  سر 

  کهی  ؟یقدر عجله د ار  نیات  رو بخور... چرا ا ییچا -

شوک فرو رفته  یورده به  ماهان  نگاه کردم.. هم من  توخ

کردم رفته رفته  یدونم چرا احساس م یبودم هم توران، نم

 !  رهیگ یشون داره باالم  نیبحث و رقابت ب

 دستم افتادم .  یشدت استرس به جوِن انگشت ها از

 از تمسخر زد و گفت:   یکه  کوروش پوزخند دمید

 عجله کنم تا نظرت عوض نشده .  یخودت  گفت -

 بزنه توران اخطار داد:   یکه   ماهان  حرف  نیاز ا قبل

 !  دیامروز  رو بحث نکن هی نی!.. فقط همدیلطفا بس کن -

 خودش  رو نباخت و محکم گفت:   کوروش



 فیو تعر یبه معرف ازیپس ن دیشناس یهمه تون من و م -

که    ییها زیتمام چ من  یادآوریاز خودم ندارم.. اما جهت 

 رو ازهیخوب و راحت ن یزندگ هی لیتشک  یبرا

  نیدونم ماه صنم به ا یو کار.. م نیو ماش الی.  خونه ، ودارم

 زیخوام من وطبق چ یم نیهم  یده،  برا ینم تیها اهم زیچ

 یم یخودِش بسازه، بهم بگه واقعا چ یها اریکه  مع ییها

 خواد!  

انداختم که  ماهان   نییو سر پا دمیخجالت  از همه چشم دزد با

 آروم گفت:  

 من  به خواهرم از گل کمتر نگفتم !   -

 کوتاه گفت:   کوروش

 دونم!   یم -

 رشینکردم.. دور از جون کتکش نزدم و تحق تشیاذ -

 نکردم!  

  یب ییجورا کیبه  ماهان  نگاه کردم، حرفش  یدلواپس با

 حال  منظور  دار بود!   نیعمنظور  و در 

 گفت:   یو جد دیکش یقینفس عم کوروش

 حرفت  رو بزن!   -

 گونه گفت:   دیماهان  تاک 

.. چه ی.. ناراحتش کردیکرد رشیتو قبال بار ها تحق -

   ؟یکار ونکن  نیدو نفره ا یزندگ یکه  تو ید یم ینیتضم



 :  دمیو آروم نال دمیباور لب گز نا

 ماهان ؟    -

دستش رو   تی.. توران با حمادمیخودم صدام  رو نشن یحت

دسِت سردم گذاشت.. ناراحت و پر خواهش به چهره    یرو

 در هم کوروش نگاه کردم!   ی

 کرد؟   یکار م یماهان  داشت چ 

 خواست یدوباره فضا  رو در بر گرفت، دلم م سکوت

من    یمکان فقط  برا  نیبشم و از جمع فرار کنم.. ا بلند

 بود!   ینبع استرس و ناراحتم

کوروش سنگ  یپا یشد  ماهان  فقط جلو ینم باورم

رو به هم   یخواست مجلس خواستگار ی.. انگار مانداختیم

 بزنه!  

 گهیجور بود و اومدِن اون جوِرد کیاز اومدِن کوروش  قبل

 دونستم کدوم حرف ها و کار هاش  رو باورکنم!   ی.. نم

 یوضع خسته شده بود که حرف  نیکوروش هم از ا انگار

شدم که   یدمیداشتم از جواب دادنش نا ام گهیزد.. د ینم

 آروم گفت:  

دونم گذشته  یدلش  رو شکستم، خودمم م ادیدرسته.. ز -

اون حرف ها  یندارم، اما من  همه  یا یدرست و حساب ی

همون گذشته رها کردم،اصال به خاطر  یو خاطرات  رو تو

.. دمیماه صنم  رو د ید که  من  خوِد واقعها بو ریهمون تحق



 سته،یا یاشتباه من  م یمقابِل حرف ها یکه  چطور دمید

داره که  هر بار من و  یکه  چقدر قلب رئوف وپاک دمیفهم

 اره،یدووم م یها چطور بتیمص یکه  تو دمیبخشه، د یم

دم  یبه خودم اجازه نم گهی.. من  درکردیها من و اس نیهم

من و عوض کرد، تموِم اون  دگاهیکنم  اون د رشیکه  تحق

که  قلبم  رو احاطه کرده بود  یا یاهیغلط ازس یکار ها

 گرفت.. ینشات م

 وجود نداره .  گهیبه لطف ماه صنم د یاهیس اون

  

.. به رسم دخترانه هام رمینداشتم سرم  رو باال بگ جرات

 نگاه کنم، ازش انتظار یکس   یرو  یتو دمیکش یخجالت  م

برادرم و مادرش از حسش نسبت به من   ینداشتم که  جلو

 یوجودم  رو فراگرفت و دست ها یریدلپذ یبگه، گرما

 سردم  رو گرم کرد!  

 رهیخ نیبه  ماهان  نگاه کردم که  متفکر به زم یچش م ریز

گفتن نداشت و   یبرا  یحرف گهیشده بود، انگار اون هم د

!  توران خوشحال گهیباورش شده بود که  کوروش راست م

 گفت:   یوضع با انرژ  نیاز ا

مونه چطوره  ینم یباق یزیچ گهیکه  د بایخب حاال تقر -

 هویماه صنم و کوروش برن با هم حرف هاشون  رو بزنند؟  

 ! ختیدلم ر



رفته بود.. به طرزخنده  ادمیرو   یقسمت از خواستگار  نیا

باکوروش خوام  یباره م نیکردم که  اول یاحساس م یدار

 ستیو دو، ب ستیدختِرب کیحرف بزنم، انگار نه انگار که  

 و سه ساله ام!  

که  شانزده سالمه.. همون قدر مضطربم اما، حس  انگار

 دارم   ینیریش

 یقیکه  نفِس عم میمون منتظر  به  ماهان  نگاه کرد همه

 گفت:   یلبخند مچهیباال انداخت و با ن یشونه ا د،یکش

 !  دیحرف بزن قهیپنج دق هی دیباشه بر -

 از خنده زدم .. ی" لبخندقهی" پنج دق دنیشن با

 !  میخواد بگه که  زود برگرد یشده و م یرتیغ دمیفهم یم

مبل بلند شد،بسم    یبه  ماهان  کرد و از  رو یاخم کوروش

با  -لب  گفتم  و منم  آروم بلند شدم و لب زدم:   ریز یالله

 اجازه!  

 گفت:   توران

 راحت باش!   زمیعز نیبر -

سرم    یزدم و چادرم  رو سفت  رو یزیهول لبخنِد ر با

 نگه داشتم و به سمت اتاقم حرکت کردم . 

ازهال دور  اد،یشدم که  کوروش هم داره پشت سرم م متوجه

و در و بازکردم، بدون نگاه  دمیدر اتاقم رس ی... جلومیشد

 کردن به کوروش با شرم لب زدم:  



 داخل!   بفرما -

 هم آروم گفت:   اون

 اول خانوم ها!   -

 پس اول تو!   تِ یاولو یما مهمون تو یخونه    یتو -

 و گفت:   دیو کوتاه خند مردونه

که  یمیتا میتعارف کن یطور نیهم میاوال اگه بخوا -

  ستم،صاحبیمهمون ن گهی...دوما من  دشهیدادِشت داد تموم م

اتاق  جِزامالک   نیبه بعد ا  نیخونه  ام.. مخصوصا از ا

 منه!   یشخص

ام فرو  قهی یبودم از شدت شوک و خجالت  سرم تو مطمئن

وارداتاق شدم  عیسر تیفرار از اون موقع  یرفته بود..  برا

 . 

 یچوب یصندل   یسرم وارد شد و در و بست، من   رو پشت

 تخت .    یاتاقم نشستم و اون  رو

اتاقم نگاه کرد و درآخر  یبایز لبخند به دکور ساده اما با

 ام قفل شد و لب زد:   ینقاش ی هیسه پا   ینگاهش  رو

 یدادن م یاتاق  رو بهم نشون م  نیاگه قبال عکِس ا -

 اتاق ماله تواِ!    نیا دمیفهم

 دلم آب شد و  گفتم :   یتو قند

 ها!   شهیزمان مون داره تموم م -

 زد و گفت:   یپوزخند



تو  یخواد من و حرص بده.. کِ  یبرادِر تو فقط م  نیا -

 روبه من  بده خدا داند!  

 گفتم :    طنتیش با

 مهم خودمم!   -

 گفت:   یشده نگاهم کرد و جد زیر یچشم ها با

 آره اما قبلش بله  رو ازت گرفته بودم!   -

 باال انداختم و با تعجب  گفتم  :   ییابرو

 !  ادینم ادمیواقعا؟ من   -

 نگفت .  یزیچ یا قهیتر شد اما دق دیشد اخمش

 گفتم :    آروم

 ها!   شهیداره تموم م قهیپنج دق -

 لب گفت:   ریو ز دیکش یحرص نفس پر

 !  شهیماجرا تموم م  نیو ا ید یبه جهنم.. تو بله م -

 بله بدم؟   یبه چ -

خواستم از دهن خود ش هم بشنوم، ظاهرم آروم بوداما  یم

 درونم غوغا به پا شده بود!   یتو

 یخوا یمن .. ماه صنم تو م یبه من .. به خواستگار -

عمرت  رو در کنار من ، نفس به نفس من ،  لحظه به   یباق

سال هاکنار من   ی.. و حتقهیو دق هیلحظه .. شب و روز و ثان

   ؟یکن یزندگ



 و ازته دل  نانیشد و منتظر  موند، با اطم رهیچشم هام خ یتو

 گفتم :  

 آره!   -

گرفت.. نگاهش در کنار درخشش و پر حس بودن،  آروم

 ملتمس هم بود!  

   ستم؟یتو ن یارهایمع هیکه  شب  نیبا ا ی.. حتیحت -

من  درظاهر  یها اریمع دی.. شاستیکامل ن یانسان چیه -

و  اریازمع ییتو نباشه، در وجوِد تو باشه، منم  قبال جز

خدا زن  ،یو قبولم کرد یانتخاب تو ن بودم.. تو من و شناخت

رو کامل کنند، زن و  گهیو مرد  رو کنار هم قرار داد تا هم د

جفت هم  ن،شد دهیروح دم کیاما از  ستنیهم ن هیمرد شب

کنن تا تفاوت ها شون  رو با هم  یم یان.. با هم زندگ گهید

 به اشتراک بذارند!  

 و گفت:   دیکش یقیعم نفس

 کنه!   یمن و آروم م شهیحرفات هم -

 باال انداختم و  گفتم :   ییزدم، ابرو یلبخند

 تموم شد ها!   قهیپنج دق -

 تکون و لب زد:   یاز خنده سر یپوزخند با

 طلِب تو و داداشت.   یکی -

 و  گفتم :   دمیتا نخندم، چادرم  رو جلو تر کش دمیگز لب

   م؟یبر -



 :  گفت اخطارگونه

 !  ید یچون و چرا بله  رو م یب  رونیب میرفت -

 به خودم گرفتم و  گفتم :   یمتعجب ی افهیق

   ؟یگ یزور م -

 باال انداخت و گفت:   یا شونه

زور گواَم!   شهیبحث َسر داشتن تو باشه.. آره من  هم -

خوشحال  یلیهم با همه فرق داشت، خ تیموقع  نیا یتو یحت

 !  میشد یما م میبودم که  من و و اون باالخره داشت

ماهان  و تورا ن حرف شون   میاتاق که  خارج شد از

 روتموم کردن . 

 مبل بلند شد و گفت:     یاز  رو جانیبا ه توران

   م؟یکن نیریخب، دهن مون  رو ش -

به برادرم کردم که  برعکس قبال بالبخند  یخجالت  نگاه با

 کرد!   یم نگاهم

  

منظور م شد   یزدم که  متوجه  یهم بهش لبخند  من

 وبرخالف انتظارم آروم گفت :  

 مبارک باشه!   -

حرف  ماهان ، توران ذوق زده جلو اومد و بغلم کرد   نیا با

 . 

 .. مبارک باشه!  زمیفدات بشم عز -



 یاالن چه حال دمیفهم یصداش  رو متوجه شدم، م بغض

کنم!  دوباره  یبغلش کردم تا ازش  قدردان داره.. محکم تر

و ازم جدا شد، سمت کوروش رفت و هم  دیگونه ام  رو بوس

 ر و بغل کردن .  گهید

 تون کنه!   ریخدا عاقبت بخ -

 لب پچ زدم:   ریز

 !  نیآم -

و  دیام روبوس یشونیپدر پ کیماهان  هم برادرانه و هم مثل  

 دگرگون و پرشکوه لب زدم:   یگفت، با حال کیدوباره تبر

 ممنونم داداش!    -

روم نشد به  گهیو د دمیرسم دخترانه ام خجالت  کش به

نگاه اون که  انگار روح وقلبم  رو  ریکوروش نگاه کنم، اما ت

 کردم!   ینشونه گرفته بود  رو احساس م

 آورد وگفت:    رونیب یکیکوچ یجعبه  فشیاز داخل ک توران

مون روکامل  یشد  بهتره شاد ریبه خ زیچ حاال که  همه -

لحظه  هم دخترمه هم عروسم،    نی.. ماه صنم از امیکن

 وقتشه عروسم  رو نشوِن پسرم کنم!  

رنگ  رو به دست  یبادمجون یمخمل یاومد و جعبه  جلو

 .  دمیخجالت کش شتریو ب ختیر نییپا یکوروش داد.. دلم هر

 !  ختیر یبند فرو م کی قلبم

 نباشه!   ایخواب نباشه...  رو ایخدا



 !  شکرت

کنه به  یکه  کار  نیجعبه  رو باز کرد و قبل از ا کوروش

 ماهان  نگاه کرد و لب زد:  

 با اجازه!   -

 خواست لج کنه!   ینم گهیماهان  به روش لبخند زد.. انگار د 

که   نیبدوِن ا ییجلو اومد و با لبخنِد پر از گرما کوروش

 بایز یساده ول نیتک نگ یدستش به دستم بخور اون حلقه 

 دست چپم انداخت!   یانگشِت حلقه  یتو یرو، به آروم

شدم  یبه انگشتر رهیدست زد.. از ته دل خ یبا شاد توران

 !  دیدر خش یدستم م یکه  تو

 !  یماله خودم شد گهید -

 بزنم، زبونم بند اومده بود!   یحرف نتونستم

  

من  بود،تمومه اون  یزندگ یشبها نیاز  بهتر یکیشب  اون

 کنه!   یکردم پروانه دور سرم پرواز م یشب  رو احساس م

 خوابم نبرد!   یحت

نشم و از  شدت ذوق دلم  رهینبود که  به حلقه ام خ یا هیثان

 !  زهیفرو نر

آخر شب  دمیقدر غرِق حاِل خوشم بودم که  نفهم اون

  ییچه حرف ها دمیتند.. نفهمتوران و کوروش رف یچطور

 مون رد و بدل شد!   ندهیا  یبرا



نزد  یحرف گهیحال خودش نبود که  د یکوروش هم تو انگار

 بود!   ادیاما، نگاهش پر از حرف بود... فر

حرف زدم واز  لدایبا  یصبح تلفن یها کیشب تا نزد اون

 که  انگار به دلم بندشده بود!   یحاِل خوشم  گفتم .. از حلقه ا

 شیپ یجلو گهیکه  د یقلبم... عشق یفوران عشق تو از

 یگرفتم.. برعکس سابق به خودم اعتراف م یرو نم  اشیرو

 کردم که  عاشقم!  

من ذوق کرد  یگفت.. پا به پا کیفقط گوش داد و بهم تبر لدای

 .  دمیاذان روشن یبه خودم که  اومدم صدا د،یو خند

قرار و پر شتاب بلند شدم و وضو گرفتم، نمازخوندم و  یب

 خدا  رو شکر کردم!  

 خوابم برد!   یو چطور یک دمینفهم

همه مون شروع شد  یبرا یدیاون روز داستان جد یفردا از

 . 

 پختم که  توران به  ماهان  زنگ زد.. یناهار م داشتم

 دویرس یگفت اما  ماهان  کالفه به نظر م یم یدونم چ ینم

 کرد!   یبا توران مدام بحث م

 زیانگار همه چ یکه  از هم جدا شده بودن ول  نیا با

کردن وحرف  یبود.. مثل سابق با هم رفتار م یعاد براشون

 زدند .  یم

 وقته فراموش شده!   یلیاون گذشته خ انگار



که  مکالمه اش تموم شد به سمتش ر فتم   نیمحض ا به

 ونگران  گفتم :  

 داداش!   شده یچ -

 و خسته گفت:   دیکش یپوف

 باهات حرف دارم!   نیبش ایب -

 کنارش نشستم که  بهم نگاه کرد و گفت:   دلواپس

 کارکنم!   یکاش آقاجون بود!.. من  واقعا موندم االن چ -

 اون سوخت.. هم خودم!    یهم  برا دلم

  

 بود؟  یماهان ؟! بحث سِر چ  -

  سر محرم شدِن تو و کوروش!  -

سکوت کردم که   ماهان  بدون نگاه کردن به من   شوکه

 ادامه داد:  

 گهیحق هم داره،م ییجورا هیتوران عجله داره.. البته  -

دو ماهه  تیمحرم ی غهیص هیتموم شده  یحاال که  همه چ

 تیدو ماه اذ نیا یتو  کهیچون ُمحرم و صفر نزد دیبخون

 .  دینش

 شوکه  ام نگاه کرد و لب زد:   یچهره  به

 !  ه؟ینظِر تو چ -

فرو برم..  ماهان با  نیزم یخواست آب بشم و تو یم دلم

 وضع من  آروم گرفت و گفت:   دنید



 صنم!   شهیهمون م یتو بگ یخجالت  نکش.. هر چ گهید -

  

 و لب زدم:   دمیبه گونه هام کش یهول و شرم دست با

 .. داداش!  یتو بگ یچدونم، هر  یآخه.. آخه نم -

 از سکوت گفت:   بعد

و بعد  میخون یم تیدو ماه محرم میندار یپس.. چاره ا باشه

عقدو  یکه  ک میریگ یم میبعدش تصم  یاز ُمحرم  برا

 !  رهیصورت بگ یعروس

شوکم بحث  رو عوض کردو با  یکه  من  هنوز تو دید یوقت

 گفت:   یو مهربون یشوخ

 وقت نسوزه!   هیناهار آماده است؟  -

 !   نمیرم  بب یاالن م -

رو بافکِر   زیبلند شدم و به آشپز خونه  فرار کردم و م عیسر

بهم  جانیاسترس وه ییهویآماده کردم.. اون قدر  یمشغول

 وارد شده بود که  به کل اشتهام کور شد . 

 غذا آماده است!   ایداداش ب -

 گفت:   زیم دنیبعد وارد آشپز خونه  شد و با د قهیدق چند

 معذب  گفتم :    ؟یبشقاب گذاشت هیچرا  -

 اشتها ندارم!   -

 کرد و گفت:   اخم



 یدون ی،میبخور یزیچ هی دیکه .. با شهینم یطور  نیا -

 در ضمن  ..  ؟یچقدر الغر شد

 و گفت:   دیرو ازم دزد  نگاهش

 !  تیمحرم  یمحضر  برا میر یفردا م -

 خورده  گفتم :    کهی

 فردا؟  ؟یچ

 آره!   -

 و گفت:   دیخودش غذا کش  یبرا 

 بخور!   ایتو هم ب -

 :  دمیتو جه به حرفش نال یب

 یهمه عجله داره؟  لبخند معنا دار  نیچرا توران جون ا -

 زد و زمزمه کرد:  

 یلی.. کوروش خان خستیتوران ن ریتقص گهید یکی  نیا -

لبته چه زود زده قبول کرد،ا جانیاصرار کرده! توران هم ه

 ...  دیمحرم بش دیباالخره با ریچه د

 شد و گفت:   رهیحلقه ام خ به

نامحرم  یحلقه اش دستت باشه ول ستیچون در ست ن -

 !  دیباش

 گهینگفتم ، به فکر فردا بودم... مثل هر دخترد یزیچ گهید

 غرق شدم!   اهامیرو  یتو یا

  



که  چندقاشق از   کنمیبه  ماهان  نگاه م جم،یزنم.. گ یم پلک

   ه؟یغذاش خورد و بعد با اخم نگاهم کرد و گفت:  چ

بپوشم داداش،  یدونم چ یواقعا فرداست؟.. من .. من  نم -

 کار کنم؟  لقمه اش  رو قورت داد و گفت:   یچ دیاالن با

... نگران نباش دیخر میبخور بعدش بر یزیچ هی ایاول ب -

 یم یکه  تنهانباش  نیمن  فکر همه جاش  رو کردم، واسه ا

 .  ادیب یهم زنگ بزن لدایبه  یتون

کرد واشتها  یم یقرار یآروم شدم، دلم ب یحرف کم  نیا با

نداشتم اما به اجبار  ماهان  چند قاشق خوردم وبعد از سر 

 ناهار بلند شدم .  زیم

 یزنگ زدم، ماجرا لدایبه  عیاتاقم پناه بردم و سر به

ن هم تعجب کرد و قبول کرد که رو بهش  گفتم .. او  فردا

 .  ادیباهام ب

 یحلقه ام حساب دنیبا د لدای م،یرفت دیباهم به خر ینفر سه

 قربون صدقه ام رفت . 

شد،  یلب هام پاک نم   یخوشحال بودم.. لبخند از  رو یلیخ

 ریرنِگ ز رهیت یِ کرد گود یم تمیکه  اذ یزی.. تنها چیول

 بود .  لدای یچشم ها

 نداشت!   یفروغ گهینگاِه سبز رنگ د اون

 گفتم :    لدایمغازه ها نگاه کنم به  نیتریکه  به و  نیا بدون

   ؟یخوب -



  

کرد  یمون م یبه  ماهان  که  همراه یمعذب نگاه لدای

 انداخت و لب زد:  

 !  ستمیبد ن -

 گفتم :    اطیاحت با

 یآه! خدا بزرگه.. حالش چطوره؟  لداینباش  ینگران عل -

 گفت:   یخش دار یو با صدا دیکش

  نیده، تو تلگرام آنال یدو روزه جواِب تماس هام  رو نم -

 بازم جواب نداد!   یدادم ول لیمی.. امروز بهش استین

روناراحت  لدای  نیاز ا شترینگران شدم اما نخواستم ب یکم

 گفتم :    یکنم، به آروم

 نکن!   تیحتما سرش شلوغه.. خودت   رو اذ -

 لب تکرار کرد:   ریو ز دیکش یقیعم نفس

 یخوا یطوره.. اِمم.. اون لباس چطوره؟ م نیحتما هم -

 خوبه ها!   دِ یاون سف ؟یکت و شلوار بپوش

 یروتو یکه  بحث  رو عوض کرد.. دلهره و نگران دمیفهم

 سکوت کردم.. نگران ،یول دمید یچشم هاش م

 داربشه!   هیساتش جراحسا لدایاگر واکنش نشون بدم  بودم

و فقط نگاهش کردم..  ستادمیرفت، ا نیتریبه سمِت اون و لدای

 سرش بود .    یکه   رو یبه چادر

 ومعصوم!   بایاما.. ز شیآرا یروح و ب یاون صورِت ب به



 کرده بود!   رییتغ چقدر

 حالش چطوره؟   -

 حواس  گفتم :   یماهان  نگاه کردم و ب  به

 ستیدو روزه در دسترس ن یعل گهیخبره.. م یهم ب لدای -

 و از حالش خبر نداره . 

 آروم لب زد:   یماهان  بعد از مکث 

 رو  گفتم !    لدایحاِل  -

 لدایبگم که  یزیباال انداختم و خواستم چ ییابرو متعجب

 صدام زد ... 

باخبر  لدایخواست از حاِل  یبود چرا  ماهان  م بیعج برام

به اشتباه  یلیمن خ دینبود، شا بیهم عج ادیزبشه.. البته خب 

 تعجب کرده بودم!  

 میلداتصمی شنهادیفکر نکنم، به پ یزیبه چ گهیکردم د یسع

که  ما درم  یگرفتم کت و شلوار بخرم و به نظرم با چادر

 گذاشته بود خوب جور بشه!   ادگاریبرام به 

   یرو انتخاب کردم که  رو  یکیرنِگ ش یریو شلواِر ش کت

شد  یم بایز یلیتن خ یشده بود و تو یدوز دیاش مروار قهی

 . 

که  باهم ِست  میدیخر یرنگ دیسف یو با کفش مجلس دیسف شالِ 

 یکنم و در برابراصرار ها یولخرج ادیبشه، نخواستم که  ز



مخالفت کردم... هر  گهید یزهایچ دنیخر  یما هان  برا

 شد!   یم شتریگذشت استرس ته دِل من ب یچقدر که  زمان م

مجرد نخواهم بود... َوقراره  گهیکه  از فردا د  نیبه ا فکر

 دهیترس یحال که کم نیبشم، در ع یمتاهل یزندگ کیوارِد 

 بود!   نیریبودم برام ش

 ً  بود که دوستش داشتم!   یام کس یزندگ کی.. شرمخصوصا

روبه   لدایو بعد  میرستوران ساده خورد کی یرو تو  شام

 ...  میخونه  اش رسوند

کردم و  یها نگاه م ابونیخ یو روشن کیبه تار نیماش یتو

 افکارم غرق شده بودم!   یتو

 ماه صنم؟   -

 سمت  ماهان  و لب زدم:   برگشتم

 جانم؟   -

 کرد گفت:   یم یزمان که  رانندگ هم

   ؟یخوب -

 لب زدم:   یاز مکث بعد

 اتفاق افتاد .  عیسر کمی ی.. همه چیخوبم ول -

وقِت در انتظاِرتو  یلی.. کوروش خستین عیسر نَمیهمچ -

 بوده . 

 بهم انداخت و آروم گفت:   ینگاه مین

 !  ؟یدیترس -



 انداختم که  ادامه داد:   نییو معذب سر پا خجول

از طرف  ی.. منم  نگرانم ولیدار یفهمم چه حال یم -

 !  یریگ یسر و سامون م یخوشحا لم که  دار گهید

 نگفتم  ...  یزیزدم و چ یلبخند

فردا آماده   یو تدارکات الزم  رو  برا میدیخونه  رس  به

 نه من  اون شب تونستم خوب بخوابم نه  ماهان  .  م،یکرد

.. میو حرف زد میموند داریاذان صبح با هم ب تا

 مون!   ندهیدرموردخودمون.. گذشته و ا

که  ماهان   یوقت ادمهی.. میو با بغض به هم نگاه کرد میدیخند

 حال و روز بهمون  نیکرد ا یداشت ازدواج م

باازدواجِ   یکه  حت میدونست یچون م دینداده بود، شا دست

 اما االن...   میهست گهیماهان  باز هم کناِر هم د

 رِ یبا  ماهان ز گهیشد که  د یمن و کوروش باعث م ازدواج

 برادرم گرفته بود!   ییسقف نباشم، دلم از تنها کِ ی

با ازدواجِ من  یکه  از توران جدا شده بود ول  نیا با

با توران  رو به روبشه..  شهیوکوروش مجبور بود که  هم

رو فراموش  زیهر چقدر هم که  بخواد وانمود کنه که  همه چ

رو با توران   یانکار کرد که  اون مدت شهیکرده باز هم نم

 کرده!   یزندگ

 کنه!   دایخودش  رو پ یاهان  هم جفت واقعم  دوارمیام

 



  ** 

  

شالم رو مرتب  نه،ینگاهم به ا کینگاهم به ساعت بود و  کی

 سرم انداختم .    یکردم و چادرم  رو  رو

 عروس!   کی نِ یپوش شده بودم.. درست ع دیسف

خشکش زد وسر تا  دنمیباز شد و  ماهان  داخل اومد، با د در

 نگاه کرد .  نیپام  رو با لبخند و تحس

   ؟یآماده ا -

مکث کردو جلو  یتکون دادم.. متوجه شد، کم یبغض سر با

 اومد و گفت:  

 خوشگلت قرمز شده؟  ساده لب زدم:   یچرا چشم ها -

 یدونم فقط.. من و حالل کن داداش، اگه تو یخودمم نم -

کردم اگه.. اگه نا خواسته دلت روشکستم من  تتیراه اذ  نیا

 و ببخش!  

 کرد و بهم تشر زد:   بغلم

 رتیکه  افتاد تقد یحرفاست؟ هر اتفاق  نیاالن وقِت ا -

خوام  یمن نم ،یبخند دیبغض و اشک االن با یبوده.. به جا

 گهیبه بعد تو د نیبدم، از ا لیبه کوروش تحو ونیعروِس گر

قراره  ،یهست انی... ماه صنم پارسیستیفر ن یماه صنم رضائ

اگه مامان  نمدو ی.. من  نمیرو اداره کن  یدو نفره ا یزندگ



بگم  ستمیگفتن، بلد هم ن یم یجا بودن بهت  چ نیو آقاجون ا

 !  زمیعز یاما ان شاهللا که خوشبخت بش

 آغوشش فرو رفتم و زمزمه کردم:   یتو شتریب

 ممنونم داداش!    -

 !  یبش یدیجد ی.. وقتشه وارد زندگمیبر ایحاال ب -

 تکون دادم.. ازش  جداشدم!   یو سر دمیکش یقیعم نفس

 داد ،  دیرو سفت گرفت و بهم ام  دستم

 ...  میشد نیو سوار ماش میرفت  رونیهم از  خونه  ب با

  

توران و  ی...  خونه  میدیرس الیخودم که  اومدم به اون و به

 کوروش!  

لحظه  هم به عقلم خطور نکرده بود که  دوباره با    کی یحت

بودکه    شیچند ماه پ نیخونه  برگردم، هم   نیماهان  به ا

خونه    نیماهان  دستم  رو گرفت و با خشونت من و از ا

آورد و حاال.. دوباره دستم  رو گرفته ومن و   رونیب

 خونه  بشم!     نیکنه تا عروِس مرِد ا یم یهمراه

 دنمیبه سمتم اومد و باد یز شد و توران با خوشحالبا در

 !  دیصورتش درخش

 دلم!   زِ یعز -

 ...  دیکرد و گونه ام  رو بوس بغلم

 !  یدرخش یم یمثِل خوِد ماه دار -



 خجالت   گفتم :   با

 ممنونم!   -

کرد و بهم  یابراز دلتنگ یزهرا خانم حساب م،یرفت داخل

 گفت!   کیتبر

آروم و قرار نداشت... منتظر  بودم که  کوروش  رو  قلبم

 .   نمیبب

 و گفت:   دیبهم فرصت نداد.. دستم  رو کش توران

 هیفرصت نشد راجع به  ا،ی..  ماهان  تو هم بنیبش ایب ایب -

 . میموضوع حرف بزن

 من  گفت:   یماهان  دنبال مون اومد و جا 

   ؟یچه موضوع -

 گرد شده ام نگاه کرد وگفت:   یمعنا دار به چشم ها توران

دو ماهه  تِ یمحرم  نیا  یرو  برا  هی.. مهرهیمهر -

رو خوِدعروِس   هینداره.. مهر یبیع یول میانتخاب نکرد

 تونه انتخاب کنه!   یخوشگلم م

 من  یشدند، ول رهیماهان  و توران منتظر  بهم خ 

 نییهام از شدت خجالت  گلگون و سرخ شد و سرم روپا گونه

 انداختم اما، با اون صدا ... 

 مادر؟!   -

 یو به سمِت پله ها نگاه کردم.. کوروش باقدم ها برگشتم

 یرنگ یاومد، کت و شلواِرخاکستر یبه سمِت مون م یآروم



   یرو  ِش یاز اون ته ر یخبر گهیبه تن کرده بود و د

 خوش پوش و جذاب شده بود!   شه،یصورتش نبود.. مثل هم

 دمیترس یکه  م ی! طوردیتپ یزد و م ی، مَدف َنیع قلبم

و  ماهان  بشنوند.. سوال ِ توران  رو پاک فراموش  توران

 کردم!  

 و چادرم  رو درست کردم ...  دمینگاهم  رو ازش  دزد عیسر

ماهان  بهش سال م کردو   دیکه  کوروش بهمون رس نیهم

جواِب اون لحن خاص رودادم...  یچطور دمیمن  هم نفهم

 بهم گفت!   یچ دمیرست نفهمد یحت

کردم حواسم  رو جمع کنم،  یشدم سع یدست خودم عصب از

 توران  رو به کوروش گفت:  

   ؟یزنگ زد یبه حاج آقا هاشم -

 راهه!   یآره.. تو -

 تکون داد و آروم گفت:   یسر توران

شد که  یعجله ا زی.. اون قدر همه چیخوب شد اومد -

حاال هم داشتم نظر ماه  م،یرو انتخاب کن  هیرفت مهر ادمونی

 .  دمیپرس یصنم جان  رو م

 و به کوروش نگاه کردم.. دمیکش ینفِس کش دار معذب

 شد و گفت:   رهیزد و با آرامش بهم خ یلبخند

 ی.. اگه ماه صنم قبول کنه و راضستین ینگران یجا -

 رو من  انتخاب کردم!    هیباشه مهر



و لبخندش بزرگتر  دیام  رو فهم ینموندم.. حاِل درو مات

 شد!  

 ماهان  کنجکاو گفت:   

 هست؟   یچ هیحاال مهر -

 نگاهش  رو از من  گرفت و آروم گفت:   کوروش

 نداشته باشه!   یگم.. اگه مشکل یبعدا به خوِد ماه صنم م -

 سمتم برگشت و گفت:   اقیخوشحال و با اشت توران

  ! ؟یهست یراض ه؟ینظِر خودت  چ -

 لب زدم:   خجول

 بله!   -

نزد، توران بغلم  یحرف گهیمن  د تیرضا دنِ یماهان  با د 

 کرد و گفت:  

اون مبل    یرو  زمیعز ایب ایتمومه.. ب گهیخب پس د -

 !  ادیاالن حاج آقا م نیبش

که   یگاهیجا دنیکرد رفتم، با د تمیکه  توران هدا یسمت به

 یانداخت،قند تو یعقد م یسفره  ادِ یشده بود و من و  نییتز

 دلم آب شد!  

صورتم فوت  یمبل نشستم .. زهرا دود اسپند  رو تو   یرو 

لب خدا روشکر  ریز اریاخت یفرستاد، ب یکرد و صلوات

 کردم!  

 شروع کی.. ینقطه از زندگ  نیلحظه  و ا   نیا دمیفهم



لحظات   نیقدِر ا دیمن ، َو همه مون.. با  یاست!  برا تازه

دونفره مون..   یزندگ  یکه   برا یگام نیاول دیونم! بارو بد

 دارم درست باشه .  ی" ما " شدن مون برم  یبرا

به بعد، تا هر  لحظه  رحمت خدا    نیکه  از ا نهیراهش ا تنها

 جام!   نیرو فراموش نکنم، به خواسِت اونه که  من  االن ا

 نیکه  به ا یکه  با کوروش آشنا شدم تا موقع یموقع از

رو پشت   یادیز یها یها و تلخ یبرسم سخت گاهیجا

تموم  یما به معنا  یتونست  برا یکه  م یسرگذاشتم.. لحظات

 باشه!   زیشدِن همه چ

و  میها  رو پشت سرگذاشت یتلخ م،یجا هست نیما.. االن ا یول

 !  میر یمون م یزندگ یها ینیریاالن به دنباِل ش

  

ست و چشم هام  رو باز کردم،تور ان دستم نش   یرو  یدست

 نگاهم کرد و گفت:   یبا مهربون

 !  ؟یآماده ا زم،یاومد.. وقتشه عز یحاج آقا هاشم -

 و آروم پلک زدم و  گفتم :   مطمئن

 بله مادر..جون!   -

 به سرم زد و بعد ازم یاز گلش شکفت، بوسه ا گل

   یهللا" گفتن حاج آقا چادرم  رو تا رو ایگرفت.. با " فاصله

 و به احترامش بلند شدم .  دمیام جلو کش یشونیپ



   یبه رو   یرو  بایو تقر زیتعارفات فراوان اون طرف م با

 یبار که  نشستم کوروش هم باکم  نیگرفت.. ا یمن  جا

 پچ زد:   یآروم یفاصله کنارم نشست و با صدا

 !  ؟یخوب -

راف انداختم،  ماهان  داشت با حاج به اط ینگاه مین

 زد.. مثل خودش جواب دادم:   یحرف م یآقاهاشم

 !   ؟یآره، تو چ -

عالم بگم باالخره  یخواد به همه  یام!.. دلم م یمن  عال -

 !  یتو ماله من  شد

 لبخند  گفتم :   با

که  الزمه بدونه  ی.. هر کسستیکار ن  نیبه ا یازین -

 االن خبر داره!  

 خوامت؟   یبهت  گفته بودم که  چقدر م  -

 هم خنده ام گرفته بود!   دمیخجالت  کش هم

 بودم!   دهیند گهیکوروش  رو د   یرو   نیا

  

 .  میبحث  رو تموم کرد یحاج آقا هاشم یصدا با

خب عروس و داماد آماده هستند ان شاهللا؟! به من وکالت  -

   د؟یده یم

 و داماد؟ من و.. کوروش؟!   عروس

 خواِب!   کیواقعا  انگار



 نشم!   داریهرگز ب کاش،

 گفت:   یاول جد کوروش

 !  دیشروع کن یبله حاج -

 آقا  رو به من  گفت:   حاج

 شما عروس خانوم؟   -

 تر انداختم .  نییهام  رو بستم و سرم  رو پا چشم

 بله!   -

 ییرسا یاصاف کرد و با صوت و صد ییآقا گلو حاج

 خواند:  

لَت - جُت ُموکَّ  ...  یَزوَّ

 یتو تِمشیقلبم اون قدر اوج گرفت که  ر ضربان

رو  یحاج آقا هاشم یصدا یادامه  گهیو د دیچیهام پ گوش

 امباش!   یخودت  حافظ زندگ اینفسم بند اومد.. خدا دم،ینشن

 دلم دعا و ذکر خوندم تا حالم   بهتر شد!   یتو

 دمیمحکم و قاطع کوروش  رو که شن یاز خودم، صدا بعد

 دادم:    رونینفسم  رو با شدت ب

 قَبلُت!   -

 !  دمیفهم یزدم... حالش روم یکه  لبخند دیکش یلرزان نفس

 !  دی: مبارکه ! صلوات بفرستیحاج

.. دلم سبک شد! توران جلو اومدو میصلوات فرستاد همه

 به سرم زد و با بغض گفت:   یمحکم یسمتم خم شد.. بوسه 



 هر دوتون بشم!  یفدا -

 گفتم :    عیسر

 آخه مادر جون؟!   هیچه حرف  نیا -

 یمچ دسِت راستم  رو گرفت ودستبند د،یحال خوش خند با

شده بود  رو دور دستم انداخت و با  نییکه  با جواهر تز

 محبت نوازشم کرد!  

هم نگفتم .. به سمِت  یزیچ یرو نداشتم ول  هیهد  نیا انتظارِ 

 کوروش رفت.  

از اون ها گرفتم و به  ماهان  نگاه کردم، حاِل اونم  نگاه

 دگرگون شده بود ... 

 که   نیجلو اومد و برادرانه بغلم کرد و بعد از ا فقط

گفت و کوروش هم  یزیکناِر گوش کوروش چ دیکش عقب

 تکون داد .  یسر تیتنها با جد

بهش داد  یا هیماهان  بعد از مطمئن شدن از جانب اون هد 

 و بعدش عقب رفت!  

 یقصد رفتن کرد و توران و ماه ان به بهانه  یآقا هاشم حاج

 سالن تنهاگذاشتند .  یما  رو تو یبدرقه کردِن حاج هاشم

من  موندمو..  گهیشد.. د بیکار غ یزهرا هم به بهانه  یحت

 کوروش!  

از  یکم یبود که  جلو اومد، با فاصله  نییهمچنان پا سرم

 ام  رو نوازش کرد!   ینیعطِر سردش ب ی.. بوستادیمن  ا



 که  زمزمه کرد:   دمیکش یقیعم ینفس ها اریاخت یب

 !  ؟ینگاهم کن یخوا ینم -

 !  رمیحاِل دگرگونم  رو بگ یتا جلو دمیلب گز محکم

 گفت:   دوباره

  م؟یحاال که  محرم -

 ومد و با سوز ادامه داد:  تر ا کینزد

ها  هیثان یروز نیهمچ  یچقدر  برا یدون ینم -

 کالفه، ییخواب بودم و چه روزا یب ییروشمردم.. چه شبا

 چشمام زل بزن.  ی، تو نیمن و بب حاال

 

 رمیکه اس یخودم جرات دادم و با تماِم شرم دخترانه ا به

 یآب ی لهیاون دوتات یکرده بود سرم  رو باال گرفتم و تو

گذشته فقط گرما  یشدم.. برعکس روز ها رهیخ یخیرنِگ 

 کرد!   یساطع م

 کرد!   یکه  داشت وجودم  رو ذوب م ییگرما

قرار ولرزانم   یب یها نهیدوتا آهن ربا قر نیچشم هاش ع 

 کرد،  یرو دنبال م

 پچ زد:   یدورگه ا یباصدا

.. یونم ی! تو واقعا مثِل ماه مدیپَرست دیتو  رو فقط با -

به خودم ببالم که   دی! ماِه کوروش! بای! ماِه منبایو ز یتکَ 

 خدا ماِه آسمونش  رو به من  داده!  



 نفس لب زدم:   یو ب منقلب

 کوروش؟!   -

 گفت:   گرفته

همه مدت   نیفهمم چقدر اشتباه کردم که  ا یاالن م -

محض  تیقانع شده بودم.. خر دنتیبهنداشتنَت و از دور د

 داشت!   دیبود! تو  رو فقط با

 مطمئن گفت:    م؟یکناِر هم گهیبار د  نیا -

 !  یکه  بذارم ازم دور بمون رمیآره.. مگر بم -

 تشر زدم:   بهش

 کوروش؟!   -

 کیحرف زدِن توران و  ماهان  اومد که  داشتند نزد یصدا

 شدند، هول کردم..  یم

لب  یو  ماهان  وارد سالن شدند، طرح لبخند از دو توران

 شد!   یهاشون پاک نم

 جلو اومد و تند گفت:   توران

 یم یاز ک گهیواه ماه صنم تو هنور چادر سرِت؟ د -

راحت  زمیعز اریچادرت  رو در ب ؟یریحجاب بگ یخوا

 باش!  

تکون دادم، خواستم چادرم  رو از   یمعذب شدم اما سر یکم

 م بردارم که  کوروش لب زد:  سر   یرو

 صبر کن!   -



 سرم    یچادر  رو از  رو آروم

 به سر و وضعم انداخت!   یو نگاه برداشت

 با ذوق گفت:   توران

دوباره از زهرا بخوام که  اسپند دودکنه!  دیماشاهللا!.. با -

 !  یخوشگل شد یلیخ

 ناز تشکرکردم!   یو کم یکرد.. با قدردان دییماهان  هم تا 

 ممنون!   یلیخ -

 پچ وار لب زد:   کوروش

 مثل خودش جواب دادم:   جیگ  ؟یکار کرد یاالن چ -

 هان؟   -

 !  ؟یکرد ی! هوم؟ که  رونم؟ی! بلدیناز.. عشوه و دلبر -

 وار و با خنده زمزمه کردم:   سرزنش

 ! ممکنه بشنون!  سیه -

 

 ریگ یتیموقعچه  یاومد که  تو ادمیتوران  یصدا با

 یشدم اما کوروش طور ی.. داشتم از خجالت  آب ممیکرد

 کرد که  انگارصد ساله با من  محرم بوده!   یبرخورد م

 هی میآماده است،  بهتره بر زی.. فکر کنم مگهیخب د -

 حتما گشنه توِن!   میبخور ییغذا

 از کوروش فاصله گرفتم و با همون حال  گفتم :   یکم

 بله خوبه!   -



کرد باشوق و  یخانم هم زمان که  دوباره اسپند دود م زهرا

 گفت .  کیذوق به سمت مون اومد و دوباره تبر

اومد  کیجوابش  رو دادم،  ماهان  نزد ییخوش  رو با

 وگفت:  

عکس مشترک تون رو  نی.. اولدیکن ستیحاال کناِر هم ا -

 ثبت کر د!   دیبا

 شتراستقبالیتکون دادم اما، کوروش از من  ب یسر خوشحال

 کرد.. 

شدم  کیبهش نزد شتریزدم.. ب یو لبخند دمیکش یقیعم نفس

 تر بشه!   بایتا عکس ز

از عکس ها روکه   یکیماهان  چند تا عکس ازمون گرفت،  

سرم انداخته بودم روباالفاصله    یرو  رو  دمیمن  چادِر سف

 لدا،ینگذشت که   یزیبه اشتراک گذاشت.. چ نستاگرامیا یتو

 جیکه  پ ایآرشام آر ینفس و حت

بودند،بهم  دهیماهان   رو داشتن و عکس  رو د  نستاگرامیا

 زنگ زدن!  

 کردن!   یخوشبخت یهر دومون آرزو  یبرا 

دعوت شون  اینداده بودم  یکه  بهشون اطالع  نیاز ا  من

اما به خودم قول دادم که   دمیخجالت  کش ینکرده بودم کم

 براشون جبران کنم!  



مبل    یفکر ها بودم که   ماهان  کنارم  رو نیهم یتو

فرصت بود که  کوروش لحظه   کینشست، انگار منتظر  

 اومده بود!   شیفرصت براش  پ  نیتنهام بذاره و انگار ا یا

 صدام زد:   آروم

 ماه صنم؟   -

 جان؟!   -

   لب زد: یلحن شوخ با

 چسبه؟!   یبهت  م  یچه خبره آخه ه -

 خجالت  بهش تشر زدم:   با

 ااِ داداش؟!   -

 و گفت:   دیخند یکم

با من  ای یمون یم ؟یکاره ا یحاال ولش کن.. امشب چ -

 خونه ؟!    یایم

که  نظرم  رو خواسته بودتعجب   نیبگم، از ا یکه  چ موندم

 کرده بودم . 

 یو من و با خودش م شهیم یرتیکردم  ماهان  غ یم فکر

 بره!  

  نیاحمقانه ام کالفه شدم، انگار از شوِک ا یفکر ها  نیا از

 .  رمیبگ یدرست مِ یکرد تا تصم یاتفاق مغزم خوب کار نم

 فکر ها بودم که  زهرا خانم صدام زد:   نیهم یتو

 ماه صنم خانوم؟!   -



 بله؟   -

 جلو اومد و گفت:    فمیک با

 خوره!   یتون زنگ م یکه  گوش  نیمثل ا -

رو   یرو از دستش گرفتم، گوش   فمیکردم و ک یتشکر

 !  لداستی دمیآوردم که  د  رونیب فیک یازتو

 جواب دادم:   یانرژ با

 الو؟   -

   ؟یسالم عروس خانوم! خوب -

 راحت شد و  گفتم  :   المیشادش خ یصدا دنِ یشن با

   ؟یخوبم تو چطور -

 کردن.. یماهان ، کوروش و توران منتظر  به من  نگاه م 

تماس من    نیهمه منتظر  بودن که  بعد از قطع کردِن ا انگار

 نظرم  رو بهشون بگم!  

 لدای یبه فکر فرو رفتم که  صدا یلحظه  طور  کی

 !  دمیرونشن

 !  ؟یالو صنم؟ ماه صنم هست -

 و معذ ب  گفتم :   آروم

 نده  حواسم نبود!  آ آره آره.. شرم -

.. بابا به خدازوده یریاالن درگ نیهوم! معلومه از هم -

 ها!  



تونستم واضح  ینم  نیا نیمن  بود و بنابر   یهمه  رو نگاهِ 

 لب پچ زدم:   ریتشر بزنم، ز لدایبه 

 جان!   لدایبس کن  -

 و دلسوز گفت:   دیخند

 ی.. پس ب یدونم االن محاصره شد ی! مزمیعز یاله -

 !  دیخوشبخت بش دوارمیبگم! ام کیخواستم  بهت  تبر ال،یخ

 گفتم :    یدلگرم با

 !  زمیممنونم عز  -

 :  دمیزد و نال یپر استرس لبخندِ 

 !  لدا؟ی -

 گفت:   طنتیو با ش دیخند  کوتاه

برو بروخوش  دیکنم!.. ببخش تتیده اذ یم فیآخ چه ک -

 بگذره!  

 اوف! باشه خداحافظ!   -

 گفت:   مهربون

 فعال عروس خانوم!   -

ماهان  آروم   دم،یکش یرو قطع کردم و نفس راحت  یگوش

 گفت:  

 خوب بود؟   -

 تکون دادم و  گفتم :   یسر

 قبل  بهتره!   یآره.. حالش از روز ها -



اش انداخت و رو به  یبه ساعِت مچ یتکون داد و نگاه یسر

 من  گفت:  

 واسه رفتن آماده شم!   دیکم کم با -

اذاِن  یبگم که  صدا یزینگاهش کردم و خواستم چ نگران

 ام بلند شد .  یشب از گوش

فرستادم و روبه  یگفتِن حرفم منصرف شدم و صلوات از

 کردن؛ با لبخند  گفتم :   یتوران و کوروش که  نگاهم م

 با اجازه تون من  برم نمازم  رو بخونم!   -

 خوش  رو گفت:   توران

که  یاتاق یباال تو یطبقه  یبر یتون یم زم،یبرو عز -

 !  یقبال بود

رو   فمیگفتم ، ک  یاون اتاق چشم یدوباره  دنِ یاز د خوشحال

 برداشتم و بلند شدم.. 

 پس با اجازه!   -

که  به سمِت پله ها برم بدرقه ا م  یکوروش تا موقع نگاهِ 

 کرد!  

زد  یهزاران احساس درونش موج م  مدت اون نگاه که تمامِ 

 شده بود!   رهیبهم خ

خدا  دیجد یزندگ  نیا یها هیمحکم شدِن پا  یبرا  دیبا

 کردم!   یروعبادت و شکر م

 در اتاق  رو باز کردم و واردش دیلرز یکه  م یدل با



اتاق زدم،  یتو یبسته رها کردم و چرخ مهی.. در و نشدم

 !  رییتغ یقبل بود.. بدوِن ذره ا نیع یهمه چ

 شدم و وضو گرفتم ..  سیوارد سرو عیسر

آوردم و پهن کردم،قامت   رونیب  فمیک یام  رو از تو سجاده

پر از شکوه و حاِل خوب نمازم  رو  یبستم و با آرامش و دل

 خوندم!  

 تموم باشم.. یهمه چ دمیجد یزندگ یخواست تو یم دلم

 زن خوب!   کی

 و عروِس خوب !  همسر  کی

 خودت  کمکم کن!   ایخدا

 نیبسته سالم دادم و بعد از تموم شدِن آخر یچشم ها با

سجاده برداشتم    یرکعت از نمازم ُمهر  رو از  رو

 !  دمیوبوس

 قبول.. باشه!   -

هام به طور خودکار باز شدند، برگشتم و به کوروش  چشم

 نگاه کردم!  

  

 لبخند لب زدم:   با

   ؟ییجا نیا یحق باشه! از ک قبولِ  -

و مجذوب بدون جواب  رهیداد..  رو به من ، خ هیتک وارید به

 دادن به سوالم؛ لب زد:  



صحنه  رو   نیا گهیباِر د هیدلم.. دلم لک زده بود که   -

 !   نمیبب

 و آروم  گفتم :   دمیگز لب

نماز خوندن من  یواشکی.. اون زمان که  تو یدون یم -

 ...یممکن بود که  نمازم باطل بشه ول یدید یوم

حصار و  شهیباعث م یصحنه ا نیهمچ دنِ یدونستم که  د یم

وحس کردن  دنِ ید  یکه  مقابِل قلب و نگاهت  برا یپرده ا

 خداست، کنار زده بشه!  

 کرد:   زمزمه

 َو به نظرت جواب داد؟!   -

 نگاهش کردم و  گفتم :   یطوالن

 !  ؟یدار یخودت  بگو.. االن چه حس -

دور تا دوِر ا تاق  رو از نظر گذروندو  د،یکش یقیعم نفس

 گفت:  

 ..   کنمیحس م -

 کرد و لبخند زد ..  نگاهم

تو  رو بهم  ده،یکه  نشون بده من و بخش  نیا  یبرا  -

 داده.. فرشته اش رو!  

نگفتم ! فقط، با لبخند و نگاِه گرمم جوابش   یزیو چ دیلرز دلم

 رو دادم!  

 :  گفت



 بمون!   شمیپ -

 گفتم :    عیهول شدم و سر یکم

 ماهان  ...   زیاِم.. چ -

 وسط حرفم .  دیپر

 ماه صنم؟   -

 شدم. پچ وار گفت:   خفه

 ازت.. یشب دور کیطاقت  ،یحاال که  ماله من  شد -

 نظرم محاله!  به

که خشکم  یبرداشت و به سمتم اومد، مقابل من واریاز د هیتک

 م شد و با همون کت و شلواِر جذب کنارم نشست . زده بود خ

 ادامه داد:   یطنتیپوزخنِد پر ش به

 درضمن .. داداِشت رفت!   -

 خورده لب زدم:   جا

   ؟یچ -

صورتم چرخوندو  یتر شد و نگاهش  رو تو کینزد بهم

 آروم گفت:  

 رفت..  -

 فاصله ...  نیا یگرفت.. عادت نداشتم که  تو شیهام آت گونه

اوردم.. دستم رو  یکه  به صورتم خورد، طاقت ن فسشن

 :  دمیاش گذاشتم که  به عقب هولش بدم و نال نهیس   یرو

 کوروش من  ...  -



 

 دست به دسِت هم داده بود که  من .. زیهمه چ انگار

 خونه ؛ کناِر کوروش بمونم!     نیا یرو تو  امشب

که  با من   نیرفته بود، بدوِن ا یراست یماهان  راست 

دادِن من  بهم  یدلگرم  یتوران  برا یکنه ول یخداحافظ

 دنبالم!  ادیگفت که   ماهان  گفته فردا صبح زود م

 !  میخورد یو چا وهی.. ممیکرد ینیشب نش یکم

کرد که  من  هستم... کنارش  یانگار باور نم کوروش

 نشستم!  

 تر از همه االن... بهش محرمم، زنشم!   مهم

 نیریحال ش نیباور در ع ریخودمم غ  یبرا  یحت.. یحت

 بود!  

 رفت!   یکنارش آروم و قرار نداشت و مدام ضعف م دلم

 احساس کوروش به من ، سردرد و دنِ یبا د توران

زهراخانم هم  یرو بهانه کرد و تنهامون گذاشت.. حت  خواب

 رفت!  

 موندم و کوروش،   من

ا به اتاقش پاگذاشته بعد از مدت ه م،یهم به اتاقش رفت با

جا تا در  نیبود که  اومده بودم ا یبار موقع نیبودم.. اول

باهام  یمورِد نجاِت  ماهان  باهاش حرف بزنم و اون با تند

 رفتار کرد و حرف زد!  



.. دیفکر ها غرق شده بودم که  انگار  کوروش فهم  نیا یتو

 گفت:  

 .. کنمیتمومه اون خاطرات  رو از ذهنت پاک م -

 حافظه ات بمونه!   یاز من  تو یا یبد چیذارم ه ینم

 لب زدم:   آروم

اونروز ها  ،یِ از زندگ ی.. گذشته هم بخشستین یازین -

 ما درس عبرت بشه!    یبرا  دیبا

 گفت:   تیجد با

 حق با تواِ..  -

 

 !  ه؟یواقع یکنم که  همه چ باور

 باشه؟!   یواه یایرو  کی زیهمه چ نکنه

 یکه  م میرو پشِت سر گذاشته بود  یاتفاقات بد و تلخ اونقدر

 بشه!   زعوضیبار هم مثل دفعات قبل همه چ  نیا دمیترس

 گفت:   ،

 !  میکار دار یحاال پاشو ماه خانوم! کل -

 وگفت:   دیچهره ام خند دنینگاهم کرد و با د نهیداخل ا از

 !  ؟یچرا سرخ شد -

 :  دمیشرم نال با

 کشم!   ینگو.. خجالت  م یاون طور -

 !  میکرده بود یکاش عروس -



 حرص و تعجب بهش تشر زدم:   با

 کوروش؟!   -

 :  دیغر

بامن    نیآخه بب ستم،یمن  ن  نیجان؟ جاِن من ؟! به موال ا -

   ؟یلعنت یچه کرد

 

  

 آِن توام    من

  

 … به من  باز مده  مرا

  

  **** 

  

 چه زود صبح شده!   -

 م :  گفت  آروم

 !  ؟یداریب یاز ک یدون یزود؟ م -

 زمزمه کرد:   طنتیش با

 !  دمیخواب بودم.. اصال نخواب یب شبیمن  که  د -

  دیصدا خند یاش شدم که  ب رهیچپ خ چپ

 زدم:   غر

 خسته ام!   -



 زد:   پچ

 ماه خانوم!   کنمیات  رو در م یخودم خستگ -

 اسم حالتم عوض شد.    نیا دنِ یشن از

 زد م و  گفتم :   یلبخند

 اسم صدا نزده!    نیمن و به ا یوقته کس یلیخ -

حق نداره  بهت  بگه  یبه بعدم کس  نیچه  بهتر.. از ا -

 زنم!   یاسم صدات م  نیماه، خودم به ا

 تر ادامه داد:   آروم

 ماِه کوروش!   -

 !  دیلرز یتا االن.. مدام دلم م شبید از

 کوروش شده بودم!   تِ ینوع از شخص  نیو مجذوِب ا مبهوت

 :  دمیعجز نال با

 همه احساس؟!    نیا -

 زد:   پچ

 اوهوم.. فقط واسه تو!   -

 کردم:   زمزمه

 ترسم!   یم -

 !  ؟یاز چ -

 شد و لب زدم:   یدلم خال ته

 دلمه!   یترس تو  نیدونم! اما ا ینم -

 و  دیکش یقیعم نفس



 گفت:   

  ییجا گهیدلت باشم.. ترس د یکه  من  تو یتا وقت -

 اونجا نداره، تازشم ... 

 گفت:   یراحت الِ یو با خ دیکش یآه

دوست مون داره و حواسش به ما  ییدونم اون باال یم -

 هست!  

 زدم!   یبستم و لبخنِد بزرگ چشم

  

عوض شده بود!  ی... نگاهم به  زندگمیاتاق خارج شد  از

به خودش گرفته!   یدیتازه و جد یرنگ و بو زیانگارهمه چ

نگاِه  یرو تو  یتونستم برِق زندگ یاز همه  بهتر.. من  م

چشم هاش  یکه  در گذشته تو یزی، چ نمیکوروش  بب

 خاموش و کدر بود!  

کردم توران هم حالش از  یاحساس م م،یهم جمع شد دور

 بهتره!    شهیهم

گرفتم که   میحرف زدن تصم یاز خوردن صبحانه و کم بعد

تعارف بدرقه ام  ی. توران سخاوتمندا نه درکم کرد و ببرم.

 کرد! ... 

کناِر کوروش نشسته بودم.. حاِل هردومون  ن،یماش یتو

 خوب بود!  

 دنبالت!   امیفردا م -



 تعجب  گفتم :   با

 چرا؟!   -

 اش داد اما با لبخند گفت:   یرو به رانندگ  حواسش

 !  ییجا هیخوام ببرمت  یم -

 کجا؟   -

 بهم انداخت و معناد ار گفت:   ینگاه مین

 !  ه؟یات چ هیمهر یبدون یستیکنجکاو ن -

 زد و نرم گفت:   یلبخند دیرو که  د  سکوتم

 !  یش ی.. مطمئنم خوشحال میفهم یفردا م -

 طاقت  گفتم :   یب

 شم.. یکنجکاو م شتریمن  ب یگ یکه  م یطور نیا -

 تا فردا تحمل کنم؟   یچطور

 :  گفت

ات  رو  یکه  من  تا فردا صبح دور یمون طوره -

 !   کنمیتحمل م

  اده؟یروز ز هی.. حاال یهمه مدت صبر کرد  نیتو ا -

 سکوت گرفته گفت:   یلبخندش محو شد، بعد از کم

 روز نبودنت سخته!   هیآره  دمیحاال فهم -

حالش عوض شد و دوباره به روم لبخند  دمیکش یلرزان نفس

 زد!  



ساختمان  یبه نما یرو نگه داشت... نگاه  نیو ماش میدیرس

 انداختم و بعد به کوروش نگاه کردم و  گفتم :  

 ممنونم، خداحافظ!   -

 گفت:   یباال انداخت و جد ییابرو

 دنبالت!   امینکن! فردا صبح اول وقت م یخداحافظ -

 تعجب و خنده لب زدم:   با

 !  ست؟یصبح اول وقت؟ زود ن -

  نیا یتو یایذاشتم ب یهست.. به من  بود نم رمینه د -

 خونه  . 

 گرد کردم و  گفتم :   چشم

 مونه!   یماهان  تنها م  یطور نیتو  رو خدا کوروش! ا -

 ماهان  بچه دو ساله است؟!    -

به  یام زنگ خورد، نگاه یبگم که  گوش یزیچ خواستم

 انداختم و با ذوق  گفتم :   یگوش یصفحه 

 ماهان !    -

 لب زمزمه کرد:   ریو ز دیکش یپوف

 کنه!   یام م یالمصب چه ذوق -

 و جواب دادم:   دمیخند

 جانم داداش؟!   -

 ماهان  مهربون گفت:   

 صنم؟!   یی! کجازمیجانت سالمت عز -



 باال!   امی.. االن مدمیرس -

   گه؟ید یبا کوروش هست -

شده  زیر یبه کوروش انداختم که  با چشم ها ینگاه مین

 کرد!   ینگاهم م

 اوهوم!   -

 باال !   ادیم  نیتعارف بزن بهش بب هیباشه..  -

 گفتم :    آروم

 چشم داداش!   -

گذاشتم و  رو به   فمیک یرو دوباره تو  یکرد، گوش قطع

 کوروش  گفتم :  

 !  میخور یذارم دور هم م یم ییچا هیباال،  میبر ایب -

 گفت:   ینرم با

 امیبرم شرکت، فردام دید ماِه من !.. االن بابذار واسه بع -

 سراغت .. 

 ادهیکه  پ نیتکون دادم، در و باز کردم و قبل از ا یسر

 بشم.. با حس نگاهش کردم و لب زدم:  

 پس، فعال!   -

 ..  دیدرخش نگاهش

 فعال ماه خانوم!   -

  کهیت کی یتو شبیاز ذهنم گذشت.. انگار که  د شبید کل

 کرده بودم!   یاز بهشت زندگ



اومدم و به سمِت واحِد خودم و ماهان    رونیآسانسور ب از

 رفتم.. خواستم زنگ در و بزنم اما در باز بود . 

 خونه  که  شدم و هم زمان  گفتم :    وارد

 سالم من  اومدم!   -

بغلش فرورفتم  یشد و به استقبالم اومد، تو کمیماهان  نزد 

 که  گفت:  

 !..یمدهم خوش او یلیخ -

 سرم در آوردم و با تعصب  گفتم :     یچادرم  رو از  رو 

 یب یچطور شبیرفته که  د ادمیواقعا که !.. فکر نکن  -

 !  یرفت یخداحافظ

 زده گفت:    خجالت

 خواستم اما کوروش نذاشت!   یباور کن م -

 :  دمیگرد شده نال یچشم ها با

 داداش؟!   -

تاسف تکون دادم و    یاز  رو ینگفت، سر یزیو چ دیخند

 هیحرف به سمت اتاقم رفتم.. وارد اتاق شدم و به درتک یب

 دادم . 

 از دستم افتاد،   فمیک

 !  استیداره.. نه  رو تیواقع  نیا

 خواب!   نه



به بعد... من  همسر   نیاالن و از ا نیتا هم شبید از

 وهمسفر اونم!  

 نشستم، چشم هام  رو بستم. نیزم   یخوردم و  رو ُسر

 رو باال گرفتم و لب زدم:    سرم

 شکرت!   ا،یخدا -

  

بلند شدم و باحِس  نیزم   یاز  رو واشی واشیو  دمیکش یآه

 اتاقم رفتم.   نهیبه سمِت ا یخوب

 ویبه چهره ام انداختم... بعد از مدت ها برق زندگ ینگاه

 !  دمید یچشم هام م یرو تو  یخوشحال

  دمیکش جانمیداغ شده از خجالت  و ه یه گونه هاب یدست

 یزنه و م یدلم موج م یکه  تو یحس  نیدونستم ا ینم

 !  هیسوزونه چ

 متفاوت بود.. خاص بود!   اما،

 بود!   تازه

به  عید،سریام بلند شد و تماِم حس و حالم پر کش یگوش یصدا

 ام رد برداشتم .  یرفتم و گوش  فمیسمِت ک

 بود!   لدایکردم کوروِش اما،  یم فکر

روز همو  کیکه   میحرف زدم و قرار گذاشت لدایبا  یکم

 ینیریتا مثال بهشون ش شمیپ انیب  لدای.. هم نفس هم مینیبب

 ام  رو بدم!   ینامزد



 خوب بود اما.. اما ..  یچ همه

ذهن من  یتا حدود یرو حت  لداینه تنها ذهن  ،یعل موضوع

 ود!  کرده ب ریو هم د رگ

 داد .  یرو نم  لدای یبود که  جواِب تماس ها یروز چند

 ازش  نبود!   یخبر

که   دمیفهم یاما م ارهیخودش ن   یکرد به  رو یم یسع لدای

 دلش غوغاست!   یتو

 یکار کیتونست  یزدم م یاگر با کوروش حرف م دیشا

 کنه! .. 

 گذشت!  یعاد زیفردا همه چ تا

جا بود، اونقدر هول  نیطبق حرفش صبح زود ا کوروش

 بخورم .  یا ینتونستم صبحونه درست و حساب یبودم که  حت

 ماهان  از کار هام کالفه شده بود!   

 آخه؟!   نیبر  نیخوا یعجله نکن صنم.. کجا م -

 دونه!   یدونم داداش... کوروش م ینم -

 سرم انداختم و ادامه دادم:     یرو  رو  چادرم

 برم!   گهیمن  د ؟یندار یکار -

 مبل بلند شد و گفت:     یرو  از

 باال!   ادیب یگفت یم -

 خداحافظ!   گهیرم د یعجله داره... خب من  م -

 نگفت!   یزیَدم در بدرقه ام کرد و چ َتا



رفتم و از ساختمان خارج  نییآسانسور از پله ها پا یجا به

نمونده که  بارون  یزیبود انگار چ یشدم .. هوا سرد و ابر

 !  ادیب

 با لبخند هیشد... چند ثان ادهیپ نشیا ز ماش کوروش

بزنم  یکه  بذاره من  حرف  نیکرد و جلو اومد، بدوِن ا نگاهم

 گرفت و با شعف گفت:  

 !  می.. زماُن از دست ندمیبر -

 شوک  گفتم :   با

 همه عجله چرا؟!    نیا ،یکیعل هی.. یسالم هی -

 برام باز کرد و ز مزمه کرد:   رو  نیماش در

 !  یفهم یم میدیرس یوقت -

 از دسِت تو!   -

شدم که  در و بست و خودش هم  نیسوار ماش یانرژ با

 سوار شد . 

 کرد:   دیتاک

 کمربنِدت!   -

 باال  گفتم :   بلند

 چشم آقام!   -

شدم که  هشدار  رهیزمان که  کمربند  رو بستم بهش خ هم

 کرد!   یدهنده نگاهم م

 رو روشن کرد و گفت:    نیتا نخندم .. ماش دمیگز لب



 یلونه  یتو یر یم یحواست باشه ماه خانوم.. دار -

 نکن!   یهمه دلبر  نی! اریش

 لبخند لب زدم:   با

 .  ستیده بد ن یاونقدرا هم که  نشون م رِ یآقا ش  نیا -

 ...!  یمنم  نگفتم  بِد.. ول -

 حواله ام کرد!   یو چشَمک دیگرد کردم که  مرموز خند چشم

 هم درونم جا خشک کرد!   یاما، ذوق ختیر دلم

نگفتم ، اون هم سرخوش از  یزیچ گهیسالح شدم و د خلع

 یکالم یرو روشن کرد و آهنِگ ب  ستمیکوتاه اومدنم س

 گذاشت!  

که    یو درشت زیر یقطره ها دنِ یشدم، با د رهیخ  رونیب به

لب هام    یرو  ینشستند لبخند نیماش یها شهیش   یور

 ظاهر شد!  

 خداست!...   رحمتِ 

 قربوِن لبخندت!   -

 چرخوندم و زمزمه کردم:   سر

 برام!   یبمون -

  

و  بهت  زده تر  رانیح میرفت یکه  م یریمس دنِ یکم با د کم

 ... یو تار ول سیها خ شهیتر شد و ش دیشدم، بارون شد

 اون کوچه شد.   واردِ 



 و پچ زدم:   دمیکش شهیبخاِر سرِد ش   یهام  رو  رو انگشت

 کوروش.. نگو که  ...  -

 تر مز .    یرو  زد

 !  میدیرس -

 نگاهش کردم، مهربون گفت:   یاشک یچشم ها با

 جان؟!   -

 جا ..  نی.. ا نیا -

 شد و ...  ادهیحرف پ یب دم،یندادم و لب گز ادامه

  

  طرِف من  اومد و بازش  کرد.  سمِت درِ  به

 شو صنم!   ادهیپ -

شده  سیکردم، سر و صورتش به خاطر بارون خ نگاهش

 بود! ...  

 شوکه  بودم  هنوز

 دیصورتم بار   یبارون که  رو یشدم، قطره ها ادهیپ آروم

 نفسم  رو سر جاش آورد!  

جلوتر... کناِر  کمیکوچه انداختم...  یبه ابتدا یبغض نگاه با

 ... چند ماه قبل و اون اتفاِق تلخ!..  ابونیخ

 و لب زد:   دیفهم کوروش

 ..یاریب ادیجا که  خاطِر بد  رو به  نیا اورَدمتین -

 !  میجا که  با هم خاطراِت خوب بساز نیا آوردمت



 بستم ...  چشم

 زد:   پچ

 ماه صنم!   ایباهام ب -

لبم    یسر خورد و  روام  ینینوک ب   یاز  رو یا قطره

 شده بودم!   سیچادرم، خ ینشست ، مژه هام... حت

 باز کردم، به کوروش نگاه کردم!   چشم

 بود!   دیعشق بود، ام ایدن کینبود اما..  یا فاصله

 من  بود!   یای... دنلبخندش

 -حرارت ...   نیو ا دیچیگوش هام پ یبارون تو یصدا

  م؟یبر

 پچ زدم:   یلرزون یصدا با

 آره!   -

من و به سمِت اون  خونه برد... بغض به گلوم  یمکث بدونِ 

 چنگ زد!  

به خودم  م،یشد اطیوارِد ح عیدر انداخت و سر یرو تو  دیکل

انداختم... ساده و  اطیبه ح ینگاه یبا دلتنگ یول دمیلرز یم

 پر ا ز برگ!  

به  ندیاجازه نداد همون جا خشکم بزنه، به حالت دو کوروش

   یشدن  رو سی... چادرم به خاطر خمیسمت  خونه رفت

 یبه تنم رخنه م واشی واشیشده بود و سرما  نیسرم سنگ

 کرد!  



ام شد  رهیو که  باز کرد کنار رفت و با نفس نفس خ در

 وگرفته گفت:  

 برو... اول تو برو!   -

مژه هام کمتر بشه... خودم رو بغل  یسیتند پلک زدم تا خ تند

 و منگ وارِد  خونه  شدم!   جیم و گکرد

گرفته تا دکور عوض شده بود  واری... از رنِگ دیچ همه

 جا همون  خونه  است!   نیدونستم که  ا یاما، م

 شه،مگهیخوِد آدم نم یجا..  خونه   چیگن ه یکه  م راسته

 نه؟!  

 من ... آخه ...  -

خوام که  االن  ینگو ماه صنم! نم یچی.. هیچی! هسیه -

 .. بذار من  حرفامو بزنم!   یناراحت باش

 نگفتم !   یزیچ

  

  

 " کوروش " 

  

 باهاش حرف داشتم!   ایدن کی

 ابد شرمنده  اش بودم!   تا



خواستم که  تک به تِک کار هام  یهام م یجبراِن بد  یبرا 

عوض کنم و از اول براش  خاطره بسازم  یا گهیرو جوِر د

 تا اون اتفاقاِت بد  رو فراموش کنه!  

و  کیتار یذهنش نقطه  یته ته ها یتو شهیخواستم هم ینم

 !  ارهیب ادیسرِد وجودم  رو به 

 جاست..... کنارم!   نیکه  ا نیهم

 .. زنم... نفسم!  

 کردم!   یماندنش کنارم م  یبرا  یکار هر

 قابل کنترل بود!   ریخواستنم غ حس

 

 یانتقام م دمیشا ایعقده  هی.. یباز هیفقط به خاطر  -

اما.. اول وآخرش  رمیخواستم که .. که  داشته هاُت  ازت بگ

خونه  رو    نیخودم بودم صنم، ا یباز  نیا یبازنده 

کردم و ساختم اما.. به  ری.. همه جاش  رو از اول تعمدمیخر

 ...  هکم یزیچ هینداره،  یا هدیفا دمیخودم که  اومدم د

 ادامه دادم:   یو بعد از مکث دمیکش یآه

ند اشت،  یروز فرق ایجا... شب  نیاومدم ا یم یگاه -

کار  یچ دیخونه ، که  با   نیکردم.. به تو و ا یفقط فکر م

رفتن  یاومدن و م یسرم م یتو الیکنم،هزار تا فکر و خ

 .. فی.. کثیبشن... فکرها یکدوم نشد که  عمل چیه یول

 حرص چشم بستم و ادامه دادم:   با



.. یرفته رفته از خودم متنفر شدم.. اون روز که  تواومد -

که    یاون خدمتکار ،یاومده بود یو ل یدونم چطور ینم

 یدید نمیماش یخونه  اومده بود روتو   نیکردِن ا زیتم  یبرا

وحشت کرده و من ... من  تا حاال اون حس رونداشتم، 

ماه  دمیترس یزیچ هیاونجا از  انیبودم... من ، کوروش پارس

 صنم!  

 !  دیلرز یم یحرکت بود ول یب

 تر ادامه دادم:   گرفته

من  مثِل مجازات   ی...  برایپاش دیاون اتفاِق اس -

 مونیهام پش یبودم.. از بد مونیجا، پش نیا ومدمین گهیبود،د

 بودم!  

 به اطراف انداختم .  ینگاه

خونه    نیا یکه  برگشتم تو شیچند روز پ نیتا هم -

به نامت کنم..  هیجا  رو به عنواِن مهر نیگرفتم که  ا می،تصم

که  اون  یجور میجا با هم خاطراِت خوب بساز نیخوام ا یم

 گم بشن!   میساز یکه  باهم م یاون خاطرات یموقع ها تو

 :  دینال یبغض خفه ا با

 ذهنم حک شده کوروش.. یاون... اون روز تو -

 هنوز باهامه!   دردش

اش نگاه کردم . به نوِک دماغ  یسرخ و عسل یها لهیت به

 و قرمز شده اش..  یقلم



 تونستم بگم:   فقط

 من  هستم!   -

  

 .. دیبه سمتم چرخ کامل

 گلوم بسته شد.. فقط نگاهش کردم!   راه

 یشگیحرف بود.. همون آرامش هم ایدن کینگاهش  یتو

 زد!   یدرش موج م

 ضعف پچ زد:   با

 سردمه!   -

 سر و وضع مون شدم.. یحرفش تازه متوجه  دنِ یشن با

 سرش برداشتم .   یچادرش  رو از  رو نگران

 انداخت ،  نیینکرد و سر پا یمخالفت

بود...  ماه صنم خودش  رو بغل گرفت که   یخال ِس یخ چادر

 با عجله  گفتم :  

 !  کنمیرو روشن م  یاالن بخار -

تکون داد که  دست به کار شدم و بعد ازچک  یحرف سر یب

 رو روشن کردم .   یکردن گاز بخار

 یوسط  خونه  خشکش زده بود و به نقطه  فیبالتکل هنوز

 رودوست داشتم!  شده بود... چقدر بودنش  رهیخ ینامعلوم

 باورش سخت بود که  االن، کنارمه.. ماله منه!   هنوز

 کوروش!   -



 هووم!   -

  ؟یدار یچه حس -

نگاه کردم و  یکم جون بخار یباز کردم و به شعله ها چشم

 لب زدم:  

   ؟یواسه چ -

 و آروم گفت:   دیکش یآه

فقط منم و  ایدن  نیا یاالن تو  کنمیمن .. من  احساس م -

 خوبه!   یهمه جا آرومه، همه چ م،ییوت

 زدم و زمزمه کردم:   لبخند

 !  گه؟یخب.. د -

 گفت:   ییهوی

   ؟یبهم دار یچه حس -

 نگاهم کرد .  منتظر

   ه؟یچ -

 نگاهم کرد و لب زد:   رهیخ

 !  ؟یبهم دار ی... چه حسگهیبگو د -

 االن؟   -

 کوروش؟   -

 ... دمیخند

 قلب واحساسم لب زدم:    نیجستجو ب یاز کم بعد

 ... دوِست دارم!   کنمیحس م -



 :  دمی... با حرص غردیبست و چونه اش با بغض لرز چشم

 ! چته دختر؟!  سیه -

 دار گفت:   خش

 من ..من ...عاشقتم!   -

 زد،  خشکم

که  یاومد، مثل االن .. اون زن یاون روزم بارون م -

که  ..  دمیالن فهمقلبم شکست.. ا دمیشد  رو د نتیسوار ماش

 که  اون موقع دوست داشتم و با خبر نبودم!  گفتم :  

تموم شد.. ماه خانومم؟ مگه نگفتم  به اون روزا  -

 فکرنکن؟ االن فقط به خودمون فکر کن.. فقط خودمون!  

 کردم:   زمزمه

 منم .. عاشقتم!   -

تموم  یطور نیروز تکرار بشه و آخرش ا نیتا ابد هم کاش

  بشه ...

 من  باشم و اون!   فقط

  

 

 "ماه صنم " 

  

  

 خونه  ام!     نیا یشد که  دوباره تو ینم باورم



که  یتونستم  خونه  ا یخوشحال بودم که  باز هم م یلیخ

  ی، واقعا االن جا نمیتوش هزاران خاطره ساخته بودم  رو  بب

 !  هیجا خال نیماهان  ا

 اتاق خارج شدمو به سمت آشپز خونه  رفتم .  از

 داکردم،یها پ نتیکاب یخشک  رو از تو یگشتن چا یکم با

 یخونه  موادخوراک   نیا  یانگار که  کوروش قبال  برا

 بود .  دهیخر

روباز  خچالیگاز گذاشتم،    یو  رو ختمیآب ر یکتر داخل

 یآب معدن یبطر کیعسل  یقوط کیاز  ریکردم اما غ

 نبود .  یزیچ گهید

 کردم!   یم ی! احساس گرسنگمینون هم داشت کاش

 !  دار؟یبه به! نکنه هنوز خوابم با ب -

رو بستم، کوروش کنار اوپن   خچالیو در  دمیکش ینیه

 بود!   ستادهیا

 گفتم :    معذب

 کردم؟   دارتیب -

 ربط  گفتم :   یشدم و ب هول

 گذاشتم ها!   ی... چازیچ -

 همم.. خوبه!   -

 بلندشد...  یسوت کتر یصدا



جا کمه؟  نیا یقدر هوا  نیزد... چرا ا یحلقم م یتو قلبم

 هول گفتم :

 برم ...  -

وپشت به  دیو عقب رفت؛ چر خ دیکش یحرص نفس بلند با

بودم! خواستم به سمت گازبرم که  چشمم  جی... گستادیمن  ا

 ِکتفش خشک شد!    یرو

 رفت!   نفسم

 م:  زد لب

 کو..روش؟   -

خبر از حالم برگشت و نگاهم کرد  یبه موهاش زد.. ب یچنگ

 و گفت:  

 جان؟   -

... نگران سمتم ا ومدو دمیکش ینگفتم ؛ نفس لرزان یچیه

 دوباره گفت:  

   ده؟یچت شد؟ چرا رنگت پر -

 :  دمیکرده نال بغض

 اون.. اون زخم ها!   -

به خودش  عیما، سرحرفم،  بهت  زده خشکش زد ا دنِ یشن با

 گفت:   یاومد، آروم و جد

 !  ستین یچیدختر!.. ه میترسوند -

 :  دمیخودم متعجب غر به



 یِ دپاشیاون اس یمنه کوروش... جا ریتقص ست؟ین یچیه -

شده معلومه که گوشت  ختهیر یقطره ها ی... جاینه؟ جا

 منه، به خاطر من  شد!   ریاضافه در آورده.. تقص

 یم یهر دومون تداع  یفقط اون خاطره  برا امروز

 !  دمید یاش  رو داشتم االن به چشم م جهیشد،انگار نت

  

 گفت:   کالفه

زخم که  هیمهمه،  نی.. من  خوبم.. همستیتو ن ریتقص -

 !  نیرد ازش  مونده، هم هیفقط 

 ..  دیچک اشکم

   ن؟یهم -

 پچ زدم:   یبادلسوز

 شده!   یبگردم! نگاه چطور یاله -

 کرد ...  یعقب رفت و نوچ عیسر

 بابا ماه صنم! تمومش کن!   یا -

 اش نگاه کردم و گفتم :   یشونیپ   یرو  یبه اخم ها مظلومانه

حد وبه   نینه تا ا ی.. ولیبود دهید بیدونستم که  آس یم -

 دونم چه یشکل.. من  خودم تجربه کردم و م  نیا

که .. که دلم   کنمیساس ماالن اح نیهم  یداشته،  برا یدرد

 ترکه !   یداره م

 :  دیغر



بوده تموم شده و رفته،اگه  یزیچ هینگو نگو نگو...  -

هزار بارم اون اتفاق تکرار بشه بازم حاضرم هربار برات 

خوام  ینم ،یحال نباش  نیا یتو تو یبسوزم و دم نزم.. ول

کنار االن  نهیصنم، بفهم آروم باش.. مهم ا نمتیبب  یطور نیا

 !  میهم

 لب زدم:   صادقانه

 !  ونتمیمد -

 نباش!   -

 !  یتو نجاتم داد -

 و مهربون گفت:   دیکش یآه

 !  ستمین مونیدرسته اما به خاطرش پش -

 گفتم :    یناراحت با

  شهیها ممکنه هم یاون سوختگ یجا یدون یکوروش، م -

 گفت:   تیبمونه؟  با آرامش و جد

 نیدر عوضش تو  رو دارم،هم ست،یآره.. برامم مهم ن -

 !  هیبرام کاف

  

 

  *** 

  



 کیبه  میناهار مجبور شد  یبارون بند اومده بود..  برا گهید

 !  میها بر یکیرستوران همون نزد

 خوب بود..! یلیبار هام با کوروش خ نیاول ی تجربه

 عاشقانه هامون!   نیرفتن مون.. اول  رونیب نیاول

من ، همون حِس  یروزها  نیا یلحظه    نیتر نیریش

 زد!   یوجودم موج م یبود که  مدام تو یآرامش

 یبا احساِس سوزش گلوم کم یول دمیاز آب نوش یا جرعه

 سرفه کردم که  باعث شد کوروش نگران نگاهم کنه . 

   ؟یخوب -

 زدم و  گفتم :   یلبخند

 آره!   -

 کرد و لب زد:   یاخم

.. نوک دماغت سرخ یخور یسرما م یفکر کنم دار -

 شده!  

 و  گفتم :   دمیبه نوک دماغم کش یتعجب دست با

 بده؟   یلیسرخ شده؟ خ -

  دیعکس العملم خند دنید با

 نگاهم کرد و گفت:   حیزد و با تفر هیتک یصندل به

   ؟یکش ینگو هنوز از من  خجالت  م -

خورده ام نگاه  مهین یو به غذا دمیازش  چشم دزد معذب

 گفتم :   کردم و 



کم تر.. بهم حق بده،هنوز  یلینه مثِل قبال.. خ گهیخب د -

 !  میمحرم شد گهیپنج روز هم نشده که  به هم د

 نگاهم کرد و گفت:   رهیخ

شناسمت و کنارت  یسال ها م  کنمیمن  احساس م یول -

 بودم .  بهت  عادت کردم.. بد جور!  

چونه ام  ریگذاشتم و دستم  رو ز زیم   یرو  رو  آرنجم

 !  یزدمو نگاهش کردم .. با لبخند و خوشحال

 کوروش؟   -

 جانم؟   -

ام زنگ خورد.. حواسم پرت  یبزنم که  گوش یحرف خواستم

 دستم برداشتم .    یشد و چونه ام  رو از  رو

 جواب بده!   -

آوردم  رونیب  فمیک یام  رو از تو یتکون دادم و گوش یسر

 و  گفتم :  

 کار داره!   یچ  نمیبب  ت،لداسیآم..  -

 رو جواب دادم:    ینگفت که  گوش یزیچ

   لدا؟یجانم  -

دخترم؟  متعجب از لرزش  یالو ماه صنم جان؟ چطور -

 صداش  گفتم :   یتو

 !  دیخوبم ممنون.. بفرمائ ؟ییااِ خاله شما -

 نفس نفس گفت:   با



 .. هوف!  لدای.. لدایما..  یخونه    ایدخترم لطفا ب -

تکون خورد، چشم گرد کردم و با ترس لب  یاز نگران دلم

 زدم:  

 شده؟!   یزیخاله چ ؟یچ لدای -

نگاهم کرد و منتظر  موند.. قلبم داشت  یریبا درگ کوروش

 زد!   یدهنم م یتو

  

 

  

 با عجله گفتم :   شهیم یمتوجه شدم سکوتش داره طوالن یوقت

 !  دیشده؟ لطفا جواب بد شیزیچ لدایالو؟ خاله جان  -

 گفت:   یحال یب یصدا با

 یطور هیدختر   نیبگم.. ا ینگران نباش دخترم اما چ -

دونم از صبح رفته تو اتاقش در و قفل کرده با  یشده.. نم

   یاش  رو انداخته رو یگوش دمیزنه د یحرف نم یکس چیه

 یروبرداشتم شماره  یگوش عیپشت در اتاقش، منم  سر نیزم

  نیا اما ب یخونه    ایزحمت ب یجان ب زیرو گرفتم... عز تو 

ترسونه،  یدختِر من  حرف بزن.. به خداحالش من و م

دختر چش شده من   نیا  نیبب ایده ب یحرِف تو  رو گوش م

 !  زمیعز میو پدرش دل نگران

 زمزمه کردم:   یو دلواپس یناراحت با



 افتم!   ی.. االن راه مامی! چشم چشم.. میوا یا -

مزاحم تو شدم پس  دیدستت درد نکنه دخترم، ببخش -

 بده!   رتیمنتظرتم.. خدا خ

 زدم و  گفتم :    فمیبه ک یچنگ

 ممنونم خاله پس فعال!    -

که  کوروش  دمیکش یرو قطع کردم و ناراحت آه  یگوش

 گفت:   ینگران و جد

 شده صنم؟!   یچ -

نگران و پر و ناراحت..  جیبلند شدم، گ زیپشت م از

 ازدلشوره  گفتم :  

 هیبرم  دیبا ست،یحالش خوب ن لدایکوروش..  میبر دیبا -

کرده بنده خدا  یاتاقش زندون یبهش بزنم .. خودُش تو یسر

 دی.. تو رو خدا ببخشیکرد از نگران یمادرش داشت سکته م

 شد!   یطور نیکه  ا

 با من  بلند شد و گفت:   همراه

 ی.. خودم االن م کنمیدرک م ؟یکن یم یچرا عذر خواه -

 رسونمت!  

 گفتم :    یقدردان با

 نگرانشم!   یلی.. خمیبر ایممنونم کوروش! ب  -



دست نخورده مون رو  بایتقر یتکون داد.. پوِل غذا یسر

و  میبا عجله از رستوران خارج شد ییحساب کرد و دوتا

 .  میشد نیسوار ماش

 یمن  دلم هزار راه رفت وتو میا برس نیا لدای یبه  خونه   تا

 !  دیچیپ یمختلف یسرم فکر ها

 افتاده؟   یچه اتفاق یعنی.. ایخدا

  

و به جون پوست لبم افتادم که  کوروش باحرص  دمیکش یپوف

 گفت:  

 یجا دورم نی!.. آروم باش وگرنه همیتو که  داغون تر -

 !  میزنم برگرد

 و  گفتم :   دمیاسترس دست از کارم کش با

جلوتر  کمیباشه باشه من  خوبم کوروش.. فقط نگرانم!  -

 !  زمینگه دار عز

رو  نیبهم انداخت، ماش یا گهیهشدار و تاسف نگاِه د  با

بشم که   ادهینگه داشت، خواستم پ لدای یدر  خونه   یجلو

 صدام زد:  

 ماه صنم؟   -

 ینگاهش کردم که  جد یاز دلواپس یجانیو با ه  منتظر

 گفت:  



ازش   یخودتم دار  نمی.. نشنوم  ببیتا کمکش کن یر یم -

خوا م دوباره  یها، من  نم ید یو پس م یریگ یغم م

 !  نمتیناراحت  بب

 زدم و آروم  گفتم :   یپلک

 باشه کوروش جان! فعال!   -

 نرم تر شد و پچ زد:   نگاهش

 برو.. مراقب خودت  باش!   -

و زنگ روزدم، شدم و به سمت در رفتم  ادهیپ نیماش از

بالفاصله بدون جواب دادن در باز شد.. نگاِه آخر رو به 

 شدم ....  اطیکوروش انداختم و وارد ح نیماش

من   یپشِت پا لدایرفتم و مادِر  یشتاب پله ها  رو باال م با

 گفت:   یم لدایاومد و از  یدنبالم م

کنه ماه صنم.. تو  رو  یدر زدم در و باز نم یهر چ -

 کن!   یکار هیخدا

اتاقش شدم..    یپله گذاشتم و وارد راه رو نیآخر   یرو  پا

و با نفس نفس جفت دست هام رو آروم   ستادمیپشت در ا

 .  دمیکش یدر گذاشتم و آه   یرو

زمزمه  عیخواست دوباره صداش بزنه که  سر لدای مادرِ 

 کردم:  

 من  حلش کنم!   دینه.. لطفا! بذار -



لب هاش گرفت  یرو با بغض جلواش   یروسر ی پره

 وآروم کنار رفت!  

 گرفت!   شیآت دلم

و چشم هام  رو بستم، چند بار کوتاه به در  دمیکش یقیعم نفس

 و مصمم صداش زدم:   دمیکوب

  

در و باز  شهیجان؟ منم .. ماه صنم.. م لدای.. لدای -

من و  شیپ شهیمن  اومدم، مثل تو.. تو که  هم  نی؟ببیکن

 باز کن در و لطفا!   لدا؟ی.. یموند یو م یاومد یکناِرمن  م

منتظر شدم..  یزدم اما فقط جوابم سکوت بود،  کم یم حرف

 نشد!   دمیعا یتفاوت یجز ب یزیچ

 :  دیبا ترس نال لدای مادرِ 

ده؟  دستم  رو  یحضرت فاطمه بچه ام! چرا جواب نم ای -

 . . دمیمشت کردم و دوباره به در کوب

   ؟یشنو یصداُم م لدایبا توام!..  لدای -

دستم  دمویکش یقفل در نفس راحت یتو دیچرخش کل دنِ یشن با

 در سر خورد!     یاز  رو

  

 مهیشدم که ن رهیبه عقب برداشتم و به باز شدن در خ ی قدم

 .  ادیب  رونیقصد نداشت ب لدایباز رها شد، انگار 

 ! ... لدایدخترم  -



 گفتم :    یمادرش گذاشتم و با دلدار یشونه    یرو  دست

 یکه  در و باز کرد.. من م یدیآروم باش خاله جان! د -

!  نا مطمئن و دیرم باهاش حرف بزنم لطفا شما تنهامون بذار

تکون داد  یسر ینگاهم کرد اما، باناچار یاشک یبا چشم ها

 و به سمت پله ها رفت!  

به طرف اتاق رفتم  یا دهیکش یو با قدم ها دمیکش یقیعم نفس

 لب زمزمه کردم:   ریو ز

 ! خودت  کمک مون کن!  ایخدا -

وارد  اطی" باز شد، بااحتیژی"ق یبه در دادم که  با صدا یهول

 اتاق شدم و صداش زدم:  

 !  لدا؟ی -

تخت    یکه   رو دمشیبود! د ریو دلگ کیتار مهین اتاق

و آروم د رو  دمیخورد.. لب گز ینم ینشسته بود و تکون

 بستم!  

 حالت خوبه؟!   لدا،یمن  اومدم  -

 یکنارش نشستم، با حال یسمتش رفتم و فور به

خودش جمع شده بود ونامحسوس  یساکت.. تو یول شانیپر

 !  دیلرز یم

 و  گفتم :   دمیدلم آوار شد! سمتش خز   یرو  ینگران

 دختر؟!   یلرز یچته؟ چرا م -

 بود!   خی  کهیت کیه  مثِل دستش گذاشتم ک   یرو  دست



 :  دینال یرفته ا لیتحل یصدا با

 سر.. سردمه!   -

پتو، اتاق که  گرمه توچرا  ریخدا! پاشو پاشو برو ز ای -

  ؟یزد خی

تخت دراز بکشه و پتو و ملحفه رو     یکردم که   رو کمکش

 یو بادلواپس دمیبه موهاش کش یتنش انداختم، دست   یرو

 ادامه دادم:  

االن؟ نکنه فشارت افتاده؟برم  یقربونت برم من ! خوب -

 !  ارمیآب قند ب

 رو محکم گرفت و زمزمه کرد:    دستم

 نه نه! خو.. خوبم!   -

کبود شده اش نگاه کردم،نه..  یقرمز و لب ها یچشم ها به

 !  لدای یستیخوب ن

 زمزمه کردم:   ناراحت

 تو چت شده؟!   نه؟یحاِل خوبت االن ا -

 حواس گفت:   یب

   ؟یاومد یچطور -

 و  گفتم :   دمیکش یپر از حرص نفس

خودت ، همه رونگران  یمامانت بهم زنگ زد.. از گوش -

 !  ه؟یچه حال  نیلدا،ایدهنم  یقلبم اومد تو امیجا ب نیتا ا ،یکرد



سرش    یپتو  رو  رو عینگاهم کرد و بعد سر رهیخ یکم

و  بهت  زده فقط به   و شروع به ِهق زدن کرد! شوکه دیکش

 صحنه نگاه کردم    نیا

! یاز نگران  کنمی.. دارم سکته میوا یا لدا؟ی -

 کا رو با خودت !    نی! نکن ازمیپاشوعز

 رو پس زد و با بغض و شکوه گفت:    پتو

 یچه حال  نیترکه ! بب ینکنم که  دلم م هینکنم صنم؟ گر -

جسمم نکن ها، از داخل ترک   نیا م.. داغونم، نگاه به ا

 خوردم ماه صنم!  

 شده؟!   یمگه چ -

لب هاش فشار    یپتو  رو  رو ینداد و مظلومانه لبه  جواب

پتو   ختهیداد تا خودش  رو کنترل کنه... با اعصاب به هم ر

 و کالفه  گفتم :   دمیرو عقب کش

بودن  یمن و به قو شهیبسه.. آروم باش! خودت  هم -

 حاِل تو؟   نهیپس االن ا یکرد یم قیتشو

 کم.. کم آوردم!   -

 خودم  رو نباختم!   ،یگرفت ول شیآت دلم

 هیشده من   یکه  چ یگ یآخه تو نم ؟یچرا کم آورد -

 بهت  بکنم!    یکمک

 یام شد و بعد از کم رهیخ یپر درد و اشک یچشم ها با

 سکوت لب زد:  



 !  ادی..ینم -

 پلک زدم .  جیگ

 !  ؟یچ -

 و خسته تکرار کرد:   ردس

 !  ادی.. نمیعل -

حس ماتم برد.. کنارش ولو شدم،هر  یشدم! شوکه  و ب الل

 !  میشد رهیخ ینامعلوم یو به نقطه  میدو سکوت کرد

 تا عمق فاجعه  رو درک کنم... دیطول کش قهیدق چند

 سخت بود!   یلیخ

 کرد و با غم گفت:   ینیف نیف  لدا؟ی یچطور؟ ..چطور -

طبق  شهیشوک موندم صنم ، مثله هم یخودم هنوز تو -

 نمیروال هر روز بهش زنگ زدم.. امروز زنگ زدم  بب

روبهم  ایتماس وصل شد انگار دن ینه، وقت ایده  یجواب م

 نذاشت بهش سالم کنم ماه صنم! یدادن اما .. اما حت

 بهش زنگ نزنم، گفت گهیگفت که  من  د عیو سر ساده

گفت و   ییزایچ  نیهمچ هیدونم  ی. نم. ادیتونه ب ینم

 !  یمعذرت خواست.. گفت متاسفم، هه.. وا

 :  دینال رتیسمتم و با ح دیچرخ

 .. متاسف بود!  نیفقط هم ؟یدید -

 .. گفت؟  یعل -

 قرمزشد!   ادینداد، صورتش از هجوم احساسات ز جواب



 نداشتم.. امکان نداشت!   باور

 امکان نداره.. نه نه امکان نداره!   

 حرص و غضب صداش  رو باال برد:   با

گم زنگ زدم بهش.. راحت گفت  یامکان نداره؟ م یچ -

 .. ولم کرد! من و ول کرد!  ادینم گهید

 ضجه زد:   هیبه گونه هاش زد و با گر یچنگ

 آخ خدا! آخ!   -

 زمزمه کردم:   جیحالش بغض به گلوم چنگ زد و گ دنید با

 !  ی.. تو زنشیول -

  

تلخ که تا  یاز خنده زد.. پوز خند یهاش پوزخند هیگر  نیب

 ته دلم  رو سوزاند!  

 رو گهواره وار تکون داد و شتاب زده لب زد:    بدنش

 !  م؟ی.. مگه عقد کرده بود؟یزنشم؟ چه زن -

 نگاه کرد و به خودش اشاره کرد .  بهم

که   ،یا غهیص ،یدم.. نه عقدمن  فقط نامزدش بو -

 بعدش.. بعدش ...  ؟یفهم یم شهیچندماه بعد تموم م

به  ینداد، صو رتش سرخ تر شد و با عطش چنگ ادامه

 :  دیموهاش زد و غر

کار کنم االن؟  یکار کنم؟ صنم چ ی! چیوا ،ی!.. علیوا -

 بدبخت شدم!  



 یآدم نیهمچ یعل شه،ی.. نملدای ستین ایراحت نیبه هم -

 !  ستین

 حال گفت:   یتخت مچاله شد و ب   یرو 

 !  ای.. حاال که  شده، بدبخت شدم خدا گهید  نیبب -

 و اضطراب  گفتم :   ینگران با

 فقط ...  م،یکن یم شیکار هیآروم باش  -

 از همه طرف من و بالک کرده!   م؟یکار کن یچ -

! آخه چطور دمیشدم و لب گز نیو ضعف به زم رتیح با

 !  ممکنه؟

امکان  ؟یکار و کرد  نی! چطور ا؟یعل یوا ی.. ایعل

 شناختم!   یبودم که  م یآدم نینداره... تو  بهتر

  

داد و  ینگاه کردم که  خودش  رو تاب م لدایبه   شوکه

 کرد:   یباترس و بغض ناله م

 !  ایبدبخت شدم.. بدبخت شدم خدا -

به  دمویبه صورتم کش یکرد، با اضطراب دست یقرار یب قلبم

 زور صداش زدم:  

 !  لدا؟ی -

و مظلوم نگاهم کرد... دلم  دیگونه اش چک   یرو  یاشک

 !  دیبراش  سوخت و لرز

 لب زد:   



 کار کنم؟  یچ -

خودم  رو جمع و جورکنم؟  یکار کنم؟ چطور یرفته چ حاال

 ره!   یبدم؟ آبروم م یجواب خانواده ام  رو چ

رفتمو    فمیبلند شدم و به سمت ک یو با حال خراب یعصب

 گفتم :  

زنم به  ی.. زنگ مشهینم یطور نینه نه ا -

   م؟یکن یکوروش،درستش م

آخه؟ ماه صنم تو  رو خدا نکن  یبه کوروش؟ چه بگ -

 !  ییآبروم.. وا

 گفتم :    مصمم

پس  رانیکرد و آوردش ا دایرو پ  یکوروش خودش عل -

 میدون یهمه روم لشیکنه.. اسم و فام داشیتونه پ یبازم م

 !   ستیکردنش چندان سخت هم ن دایپس پ

 نگفت!   یزینگاهم کرد و چ یدواریام یو کم دیترد با

به منم  هجوم آورده بود و  یحت لدایزد.. حاِل  یتند تند م قلبم

 بودم!   یشوکه  و عصب تینها یب

 گوشم   یرو  رو  یکوروش  رو گرفتم و گوش ی شماره

ش  مونیفکر کرد و چراپش یبه چ لدایدونم  یگذاشتم که  نم

 گفت:   عیو سر دید.. با عجز سمتم خز

کار کنم من  یخدا!.. چ یوا ینه نه قطع کن صنم.. ا -

 کار کنم؟   ی؟چ



 نگاهش کردم و محکم  گفتم :   تیاخم و جد با

 یکه  باعث و بان ی.. اونینکرد ی! تو کارلدایبس کن  -

 بترسه!   دیحال و روِز االِن تواِ با

تکون داد، با په لو خودش رو   نیبه طرف یو سر دیکش یآه

 تخت انداخت و آروم هق زد!     یرو

ازش  گرفتم و منتظر  موندم کوروش جواب بده،بعد از  نگاه

 پنج بوق جواب داد:  

 جانم ماه خانوم؟!   -

 !  منم  سخت بود  یگفتنش  برا یبستم.. حت چشم

 سالم.. کوروش؟   -

 خانوم خوبه؟   لدای یجان؟ راست -

تا راحت تر حرف بزنم، با دست آزادم  ستادمیا لدایبه  پشت

 ام زدم و سخت و آروم  گفتم :   قهیبه  یچنگ

 هووف.. ست،یراستش، نه.. نه کوروش خوب ن -

 االن؟  با تعجب گفت:   ییکجا

 یست؟چیخوب نخانوم  لدایشنوم، چرا  یشرکتم.. بگو م -

 شده؟  

اتاق شدم وگرفته   یسکوت مشغول قدم زدن تو یاز کم بعد

 گفتم :  

بگم.. کوروش  یدونم االن چطور یواقعا خودمم نم -

 !  یرو کمک کن  لدای یبتون دیخوب گوش کن باشه؟ شا



 تر آوردم و ادامه دادم:   نییصدام  رو پا تن

گرده، کال  یبرنم گهیگفته د لدایبه  ی.. علی، عل نیبب -

 رو تموم کرد!    زیانگار همه چ

 زمزمه کرد:    شوکه

   ؟یچ -

شوکه  یلیخ ست،یخوب ن لدای.. حال ی دیکه  شن نیهم -

 شده! 

 گفت:    شوکه

 اتفاق افتاد؟    نیا یک -

همون حالت دراز  یانداختم که  هنوز تو لدایبه  ینگاه مین

 خودش بود!   میحاِل وخ یبود و تو دهیکش

اون حرفا  یزنگ زده بود و عل لدایانگار امروز..  -

 روبهش زده!  

 گفت:   یعصب

 !  شهیمگه م ؟یراحت نیهه! به هم -

 تاسف لب زدم:   با

 دایروپ یعل دیبگم آخه! حاال که  شده.. کوروش با یچ -

 یآدم نیهمچ یکار و کرده، عل  نیچرا ا میبفهم دیبا م،یکن

 نبود!  

 گفت:   یجد



  یرو از  رو  یکس چیه ؟یشناخت یرو م  یتو عل -

 ایظاهرش قضاوت نکن.. مادرم که  مادِر منه و من و به دن

 نیکرد لدافکریشناسه اونوقت تو و  یآورده من و درست نم

 آدم... نوچ!    نیا

 ادامه نداد!   کالفه

 زده  گفتم :    خجالت

 !بتین نه غ.. نه قضاوت کستیحرفا ن  نیحاال وقت ا -

 میکمک کن لدایبه  دی.. بایکن دایرو پ  یعل یتون یم  نیبب

 گناه داره!  

 مکث کرد و بعد گفت:   یکم

 درستش کنم!    کنمیم یبره.. سع یچند روز وقت م هی -

 و  گفتم :   دمیکش یقینفس عم یدواریام با

 !  لدای شیممنونم کوروش! من  برم پ  -

 گفت:   آروم

 مراقبش باش! فعال!   -

 کردم   زمزمه

 حتما!   -

 دواریام یرو قطع کردم... کم  یزدم و گوش یکیکوچ لبخند

 شده بودم!  

 !  میکرد یبه خدا توکل م دیبا

  



 و با ترس گفت:   دیاز جاش پر لدای

 گفت؟   یچ -

 یتخت نشستم، دستش  رو تو   یرفتم و کنارش  رو جلو

 دستم گرفتم و  گفتم :  

 بشه!   دایچند روز وقت خواست... ان شاهللا که  پ -

 لب زد:   یادیز یغم و غصه  با

خواد به زور  یکرد.. م داشیبه فرض که  کوروش پ -

 وار  گفتم :   دیجا؟ تاک نیا ارهیاونو ب

 کار و کرده!    نیچرا ا میقراره بفهم -

 یباشه که  فکرش آزارم م یزیاون.. اون چ لشیاگه دل -

 شکنم!   یصنم .. بخدا م رمیم یده من  م

 :  دمیبغلم گرفتم و نال یو سرش  رو تو ختیر یهر دلم

فکرا فقط   نیحرفا رو!.. با ا  نی! نزن ازمینگو عز -

بلند شو بسم هللا بگو و خودت   ،یکن یم تیخودت   رو اذ

غم بغل  ی!.. پاشو زانویمحکم باش دیرو جمع و جور کن! با

 !  رینگ

 یتخت بلندش کردم، پاهاش ضعف م   یور از  روز به

 نخورده بود!   یزیرفت.. انگار از صبح چ

  لدایدادم، مجبور شدم  یم یبودم جواب مادرش  رو چ مونده

که  بخوره و جون  ارمیب یزیرو تنها بذارم و برم براش  چ

 !  رهیبگ



حس  یکه  از ماجرا خبر نداشت ول  نیمادرش با ا چارهیب

 شده بود و پا به پام داریب یمادرانه اش حساب

به  ییغذا ینیبپرسه س یکه  سوال  نیکرد، بدون ا یم کمکم

 ببرم!   لدای  یدستم داد تا  برا

  نیرو به ا  لدای یتونستم واکنش خانواده  یجوره نم چیه

 شد!   یم امتیاتفاق تصور کنم، حتما ق

 داشت!   شیرو در پ  یراه سخت لدای

  

اتاقش رفتم و مجبورش کردم به زور غذاش روبخوره،  به

 رفت که  گفت:   یم یکیهوا  رو به تار

 شب شد .  -

 رهیپنجره خ  رونیب یحس به فضا یبهش انداختم، ب ینگاه

 شده بود!  

دونستم از  یگذره اما،م یسرش م یتو یتونستم بفهمم چ ینم

 درون داغون شده!  

 تکون دادم و  گفتم :   یسر

 -باال انداخت و گفت:   یشونه ا  اد؟یآره... خوابت م -

 !  شه؟یدونم.. به نظرت بخوابم حالم   بهتر م ینم

تکون دادم وخواستم  ینگاهم کرد که  دلسوز سر  منتظر

  کهیام زنگ خورد، هر دو باهم  یبگم که  گوش یزیچ

 !  میدیجا مون پر یخورده تو



 به سرعت بغض کرد و با نفس نفس گفت:   لدای

 کرد؟!   داشیکوروِش؟ پ -

حال و روزش نگرانم کرده   نینگاه کردم . . ا لدایبه  جیگ

به  یتخت برداشتم و نگاه   یام  رو از  رو یبود، گوش

 صفحه اش انداختم و آروم  گفتم :  

 ماهان .    -

دست هاش گرفت،با  یو سرش  رو تو دیکش یقیعم نفس

 جواب دادم:   یناراحت

 جانم داد اش؟   -

 گفت:   طنتیخبر با ش یماهان  از همه جا ب 

! دختر شوهرت دادم یسالم خدا  رو شکر جواب داد -

 خونه ؟   یایب یقصد ندار گهید

 ام شده بود ..  رهینگاه کردم که  خ لدایو به  دمیگز لب

 ماهان  صدام زد:   

 ؟  الو ماه صنم -

 داداش!   دیامم... ببخش -

 گفتم ؟    یچ یدیحواست هست؟ فهم -

 رو جمع و جور کردم و  گفتم :    خودم

 شیجواب ندادم، راستش من  االن پ دی.. ببخشدمیآره فهم -

 بهش بزنم!   یسر هیاومدم  لدام،ی

 تعجب گفت:   با



فکر کردم تاشب  ؟ینبود  رونیمگه با کوروش ب لدا؟ی -

 !  یهست ششیپ

 !  لدای شیرفت شرکت.. منم  اومدم پ -

   ؟یگرد یبرم یخب پس ک -

 نگاه کردم و  گفتم :   لدایبه  دیترد با

 شب بمونم!   دیشا -

 و شتاب زده گفت:   دیشن لدای

 کنن!   یهمه شک م ینه صنم.. برو  خونه  تون، تو بمون -

 خودم  رو کنترل کنم و بهش  گفتم :   نتونستم

 !  تیوضع  نیا یتو ؟ینها بمونکه  تو ت -

 ماهان  من و به خودم آورد .   یکه  صدا دیکش یپوف خسته

 اومده؟!   شیپ یتیشده؟ مگه چه وضع یالو؟ ماه صنم چ -

چشمم بود ودلشوره  یجلو لدایبگم، ظاهر  یدونستم چ ینم

 شد نتونم ذهنم  رو جمع وجور کنم!   یکه  داشتم باعث م یا

  

هم   یچشم  رو یهمه فشار هم کالفه شدم هم عصب  نیا از

لب  یخفه ا یو با صدا دمیام کش یشونیبه پ یفشردم، دست

 زدم:  

 بگم  ماهان ، لطفا ...  شهیاالن نم -

 و با خواهش گفت:   دیحرفم پر  نیب لدای

 دنبالت صنم!   ادیبگو ب -



شدم،  رهیمند و پر از حرص چشم گرد کردم و بهش خ گله

 دادم .  رییهم فشردم و حرفم  رو تغ   یلب  رو

 دنبالم!   ایلطفاً ب -

 ... دلم سوخت!  دیبا بغض چشم دزد لدای

 ماهان  نگران تند گفت:   

چه   نی! ایباشه باشه، اومدم.. تو که  من و نگران کرد -

   ؟ییِ صدا

 نپرس!   یزیاالن نه  ماهان .. چ -

 اونجام!   گهیربع د هیپس اومدم،  -

 لدایسر یو باال دمیکش ییرو قطع کرد، نفس پر صدا  یگوش

 و بهش تشر زدم:   ستادمیا

حال  نیا یتو ادیبگم؟ به نظرت دلم م یآخه من  به تو چ -

 و روز تنهات بذارم؟  

 شد و گفت:   رهیچشم هام خ یباال گرفت و تو سر

  کنه که یمادرم شک م یجا باش نیکار کنم؟ تو ا یپس چ -

من   شیشب پ هیچون سابقه نداشته که  تو  یچرا موند

 خوام تنها باشم.  یاز اون طرف من .. من  م ،یبمون

 کردم و با سوز لب زدم:   اخم

 یو غصه بخور یکن هیکه  تا خوِد صبح گر یتنها باش -

 ؟!  

 زد و زمزمه کرد:   یپوزخند تلخ ستاد،یشد و جلوم ا بلند



هاُم کردم، غصه هامم  هیراحت.. من  گر التیخ -

دونم  ی.. میِ حس شدم ماه صنم، حالم موقت یخوردم،االن ب

با خودم خلوت  کمیپس، بذار تا فردا  رهیگ یفردادوبارِه دلم م

 کار کنم!   یچ دیچند چندم و با  نمیکنم  بب

 گفتم :    یو نگران دیترد با

 ...  یوقت کار هی.. یخوا یتو که  نم -

 و گفت:   دیحرفم پر وسط

 گهیتو برو ماه صنم، تود دم،یهنوز به اون مرحله نرس -

من   شیپ یتا هر وقت خواست  یکه  بخوا یستیمجرد ن

 فردا یجا بمون نیمن  مطمئنم اگه امشب ا ،یبمون

خونه  است که     نیاول وقت کوروش پشت دِر ا صبح

خوام واسه تو هم دردسر  یخودم دردسر دارم نم ،یتوبرگرد

 کنم . درست 

 جلو رفتم و محکم بغلش کردم و گفتم :   اورد،یطاقت ن دلم

.. اصال یآخه؟! تو مثله خواهرم یچه دردسر -

هان؟ درِد  ،یتو مگه کم من و کمک کرد ،یخوِدخواهرم

 ییکه  من  هستم فکر نکن که تنها یتودرِد منم  هست، تا وقت

 ا!   لدی

 کرد و محکم بغلم گرفت!   هیاز گر ینیف نیف

  



دل کندم.. اون رو  لدایاز  یاز اومدِن  ماهان ، به سخت بعد

 اول به خدا بعد به مادرش سپردم!  

ً ینشسته بود  رو عم لدایدِل    یکه   رو یو فشار غم  قا

تونم  یم یبودم که  چطور  نیفکر ا یکردم! تو یاحساس م

 بهش کم ک کنم؟!  

شب  یکیرکه  به راه افتاد از فکر خارج شدم، به تا نیماش

 !  دمیکش یشدم و آه کشدار رهیخ

 !  ریبود.. چه دلگ یهنوز بارون هوا

   ؟یبگ یخوا ینم -

 هیاز نور و سا یرخ  ماهان  که  هاله ا میو به ن برگشتم

 روش نشسته بود نِگاه کردم و لب زدم:  

 رو؟   یچ -

 کرد:   دیتاک

رو به راه   نیپشت خط همچ لدا،ی تی.. وضعتیوضع -

 شده؟   یزیچ ،ینبود

نشون ندادم اما تمام اون اتفاقات از مقابل چشم  یالعمل عکس

 که  باتعجب گفت:   دمیکش یقیهام رد شد، دوباره نفس عم

   ؟یکش یقدر آه م نیچرا ا -

 یماهان  االن حوصله ندارم حرف بزنم.. سرم دردم  -

 کنه، شرمنده  داداش!  

 شک گفت:   بهم انداخت، با ینگاه میاخم کرد و ن یکم



 نگران نباشم؟   یعنی -

 شدم، ناراحت لبزدم:   رهیازش  گرفتم و به  رو به  رو خ نگاه

 نباش!   -

کرد!  تصوِر  یدونستم باور نداشت.. خودش هم باور نم یم

 یمن وآزار م یلیکرده بود خ لدایدر حق  یکه  عل یکار

اِد بود که  ا زنظر و اعتق ییاز معدود آدم ها یکیداد.. اون 

 داشت و درست کار بود!   یمن  دل پاک

اون باور ها و اعتقادات فرو  یبا اون کار... انگار همه  حاال

 !  ختهیر

 سخته... واقعا سخته!   یلیخ

 من و نجات داد، بهم لطف کرد.. ی ندهیکه  ا یدکتر

دوستم نامزد کرد وبعد..  نیکرد و در آخر با  بهتر یفداکار

تونه  ینم  نیپشت کرد؟  ا لدایبه عشِق  یبه راحت یعنی

 زود مشخص بشه!   یکردم که  همه چ یباشه، دعا م یمنطق

  یپر ازنگران یدو روز گذشت.. دو روز یچطور دمینفهم

 !  لدای  یبرا  یمن و استرس و ناراحت  یبرا

که   یینگفته بودم.. تنها کسا یزیبه  ماهان  چ هنوز

 لدای!  میو کوروش بود لدایو خبر د اشتن من  یعل یازماجرا

دو روز به زحمت خودش  رو کنترل کرده بود..   نیا یتو

 کرد اما، کسل و پرخاشگرشده بود!   ینم یقرار یو ب هیگر

 حرف بزنه.. یبود که  بتونه با عل  نیخواسته اش ا تنها



 بگه چرا؟    که

 کنه!   یتمام حرصش  رو سرش خال ای

کنه  دایروند اد امه پ نیکردم اگه هم یم احساس

 بشه!   یو مشکالت عصب یدچارافسردگ

 یدلشوره دست از سرم برنم  نینداشتم... ا لدایکم از  خودمم

 داشت!  

،  ماهان   نمیاز دو روز قرار شد که  کوروش  رو  بب بعد

 .  شمیپ ادیگرفت ب میخونه  نبود پس کوروش تصم

اما  دمیکش به سر و روم یدست یپختم و کم یمفصل ناهارِ 

 !  دیبار یاز نگاهم م یحال یو ب یکالفگ

که  کوروش اومده،خواستم شال   دمیدر که  بلند شد فهم یصدا

 سرم بندازم که  من صرف شدم...   یرو

 عادت نکرده بودم!   تیمحرم  نیکامل به ا هنوز

لب   یرو  یو به سمت در رفتم، لبخند دمیکش یقیعم نفس

 هام نشوندم و در باز کردم .. 

 و پر از ابهت !   کیش شه،یهم مثل

 !  یسالم.. خوش اومد -

 گفت:   آروم

 پادگان هست؟  با خنده  گفتم :   سیرئ  نمیسالم بانو..  بب -

 !  ستیماهان ؟ نه ن  -

 



 نرم گفتم :   

 تو!   ایب -

 خونه  شد، کفش هاش  رو در آورد و گفت:   وارد

 .. چپ چپ نگاهش کردم یخوشگل کرد -

 و جلو اومد  دیرو پوش  یرو فرش  یها کفش

 

 گفتم :    عینشست سر یمبل دو نفره ا   یرو 

 و کوتاه گفت:   یجد  ارم؟یبرم ب ؟یخور یم یچا -

 !  نیبش -

 حرف اطاعت کردم و کنارش نشستم .. یب

   نمت؟یبب -

 گفت:   حرص

داشته...  داریخر یلیخ نیماش یحرِف آخرم تو نمیب یم -

 ریغم نگ لداینگفتم  از گه؟یم یچشم هات چ ریز یگود  نیا

 !  یو پس نده؟ تو که  االن آب شد

 گفتم :    آروم

 یلیدخترخ هی  یاتفاق  برا  نیمن  خوبم... اما قبول کن ا -

رو   لدایعاشق طرف باشه! من  یسخته.. مخصوصا وقت

 ، فقط نگرانشم!   کنمیدرک م

نزنه، اون  بیکن که  به خودت  آس ینگران یلطفا جور -

و هر حالو  یخودت .. مالک خودت  بود  یدوران که   برا



خودت   ارِ ی.. ، به اختیگذشت، االن زن من یداشت یاحساس

 ماه صنم!   یبه من  جواب پس بد دیپات بره با یتو یخار

ود جمله ها مالکانه و خودخواهانه ب  نیاز حس شدم... ا پر

  نیا یکه  ما زن ها تشنه  یِ چه حکمت  نیدونم ا ینم ،یول

 !  میمون هست یدل و زندگ کیجمالِت مالکانه از شر

که   نینادرست باشه اما؛هم دیشا یباشه.. حت یاگه زور یحت

جمالت مرِد ماست،دوست مون داره چشم   نیصاحِب ا میبدون

 ! میکن یبسته قبول م

 نیکه  عشق، ا یفهم یکوروش.. تو هم حتما م  نیبب -

 و غصه بخورم  نمیبب  بیمن  آس یخوا ی.. تو نمیِ شکل

 لیدل یرفته و ب یعل یداره وقت یچه حال لدای  نی.. ببپس

نبود؟مگه  یماله عل لدایرابطه شون  رو تموم کرده، مگه 

 !  ست؟یزنش ن

 :  گفت

دو روز تمامه   نیا یتو نهیفهمم.. واسه هم ی! مسیه -

تالشم  رو کردم تا ردش  رو بزنم.. فکر کردم طول بکشه 

 طور نبود!    نیاما ا

 سرم  رو باال گرفتم و  گفتم :   جانیه با

 االن ...  یعنی ؟یجد -

 ندادم که  با تامل زمزمه کرد:   ادامه



که   یو همون کالج مارستانیآدرسش مثله قبِل.. همون ب -

شماره تلفن  چیسابق.. ه یخونده و همون  خونه   یدرس م

 !  ینداده، کامال عاد رییرو تغ  یو آدرس

 لب زدم:   رتیح با

 بوده؟!   لدایفقط درد و مشکلش  یعنی ؟یعاد -

 باال انداخت و گفت:   یا شونه

 یول یِ عاد زشیوجود داره..  گفتم  همه چ لیهزار دل -

 مشکوکه !  

 مشکوک؟   -

نگاهش  رو بخونم اما  یرد... نتونستم حرف تونگاه ک بهم

 گفت:   یجد

دفعه  نیبخواد ا دی.. شامیتر باهاش حرف بزن عیسر دیبا -

 واقعا آدرس و شماره اش  رو عوض کنه . 

 جام جا به جا شدم و  گفتم :   یتو  جانیه با

اگه  دیبالکش کرده شا یگفت که  عل لدای ؟یآخه چطور -

 ما  رو هم بالک کنه!   میما هم بهش زنگ بزن

 سکوت کرد و بعد گفت:   یکم

 !  میبهش زنگ بزن دیحتما که  نبا -

 تو فکرته؟   یچ -

صورتم چرخوند، اخِمش محو شد و ولبخند  یرو تو  نگاهش

 زد گفت:   یکم رنگ



 به من  اعتماد کن!   -

 نیگرم شد! چه خوب بود که  هست.. تا به حال همچ دلم

نکرده  افتیاز  ماهان  در ریغ یاز کس یا یقلب نانیاطم

 بودم!  

 بوده و هست!   نیریبرام تازه و ش اتیتجرب  نیا ی همه

 زدم:   لب

 بهت  اعتماد خواهم داشت!    شهیاعتماد دارم.. هم -

 دار زمزمه کرد:   معنا

 !  ینداشته باش یمن  مخالفت مِ یبا تصم دیپس شا -

 تعجب  گفتم :   با

   ؟یمیچه تصم -

 :  گفت

 موقوف!   دنیسوال پرس گهید -

 صداش زدم:   معترض

 کوروش؟  -

 یتو یادامه بدم.. واقعا کنجکاو بودم که  بدونم چ نذاشت

گذره اما هر بار با هر حرکت تمام تفکرات ذهنم   یسرش م

گرفت  یم انیافتاد وقلبم طغ یزد، عقلم از کار م یرو پس م

 انداخت!   یو تموم وجودم  رو به لرزه م

 بلند بشم که  نگهم داشت .  خواستم

 نگام کن!   -



رو  شانمیسرم  رو باال گرفتم و نگاهش کردم، حال پر معذب

 و با حس گفت:   دیفهم

 ترسوندمت؟!   -

 یسرم  رو به چپ و راست تکون دادم که  نفس راحت تند

 و گفت:   دیکش

بهت   ی.. بدون که  من  صدمه ایکه  داشت یهر حس -

 نیره اماا یسرت رژه م یتو یدونم چه فکر یزنم! نم ینم

 از خودم؛ به فکر توام.. شتریو باور داشته باش ب

 !  یطیهر شرا یتو

 و فقط نگاهش کردم  دمیگز لب

  

به غذام زدم  یشدم و به سمت آشپز خونه  رفتم و سر بلند

مونده بود،خوشحال بودم که   شیپ قهیچند دق یفکرم تو یول

کرد.. ترسم   به خاطر بودن با  یدرکم م یحد کوروش تا

 !  لدابودیاون نبود. به خاطر عاقبت 

گفت که حاال  یخودش خبر نداره.. عقلم بهم م یاز فردا آدم

 مراقب خودم باشم!   دیحاال ها با

 بلند گفتم :   شهیرو خاموش کردم و طبق عادت هم  گید ریز

 ناهار آماده است!   -



خونه  است نه  ماهان ،به    نیا یاومد که  کوروش تو ادمی

هم فشردم وخواستم    یرو  یام با خنده لب یباز عیخاطر ضا

 برم که گفت:   خچالیبه سمت 

و من  خسته از  ی.. ناهار پختمیفکر کن االن  خونه  مون -

 رهیو من   بهت خ یکن یرو آماده م  زیش کت برگشتم، تو م

 شدم!  

 بستم و  گفتم :  لذت چشم  با

 !  وفتهیاالن داره اتفاق م یکه  گفت یینایا یهمه  -

و ناهار  رو در آرامش  دمیرو چ  زیام م قهیسل تینها با

بهم بگه  یزیخواد چ یکردم م ی.. احساس ممیوسکوت خورد

کردم به روم  یاما هر بار که  با سوال و تعجب نگاهش م 

 زد!   یلبخند م

 یبعض یکه  تو دمیفهم م،یو حرف زد میدید لمیبا هم ف یکم

 کرد!   یمن و خوشحال م  نیو ا میها با هم تفاهم دار زیچ

 رفت که  بهم گفت:   یم یکیرو به تار  هوا

   اد؟یم یماهان  ک  -

 هال انداختم و  گفتم :   یتو یِ واریبه ساعت د ینگاه

 !  ادیم گهیساعت د کیتا  -

 گفت:   یو جد دیبه صورتش کش یتکون داد و دست یسر

 بهت  بگم!    یزیچ هیخوام  یم ایب -

 حرفش  رو گوش کردم که  گفت:   کنجکاو



 بود!   یظهرم جد یحرف ها -

 دونم!   یخب.. م -

 نگاه کرد و آروم گفت:   بهم

 یکردم با عل یو نگفتم   بهت  که .. سع نیراستش ا -

 رانیکه  ازا یامکان نداره، ا صال هر تماس یول رمیتماس بگ

  نیده، اگر قراره ازا یبهش گرفته بشه  رو جواب نم

 .. خب من  .. دیبا میاریکارهاش سر در ب

 که  نگران گفتم :   دیکش ینداد و نفس بلند و کش دار ادامه

   ؟یتو چ -

 مکث کرد و آروم گفت:   یکم

 !  ایتالی.. اششیرم پ یم -

 صداش زدم:   رتیصدا و با ح یب

 کوروش؟   -

 کالفه گفت:   ستاد،ید و اش بلند

 نمیزنم  بب یرم و باهاش حرف م یم نه،یتنها راه هم -

 یِ تنهاکار  نی.. اادیدر ب یفیاز بالتکل لدایبوده تا  یدردش چ

 یتو تو یره وقت ینم ادمیوقت  چیه م،یانجام بد میتون یکه  م

مون  رو  نیچقدر کمکت کردوقتشه دِ  لدای یبود مارستانیب

 !  میبهش ادا کن

مبل بلند شدم و با بغض و سکوت نگاهش    یز  رو ا

 نگاهم کرد و لب زد:   ینداشتم که  بگم، کم یکردم.. حرف



 گفتم :    یصادقانه و با ناراحت  ؟یبگ یخوا ینم یزیچ -

 رو ندارم!    دیجد یدلواپس هیتحمل  -

 پنج روز هم نشه!   دیگردم .. شا یباور کن زود برم -

 بغض  گفتم :  بستم و با  چشم

   ؟ید یقول م -

 زمزمه کرد:   

 دم!   یقول م -

  

گرفت که  بره.. با ذهن  میکه  حالم جا اومد تصم یکم

تا دم در بدرقه اش کردم، خودم  رو به زورنگه  یمشغول

 داشته بودم تا از حال درونم خبر دار نشه!  

 و گفت:   دیو که  باز کرد، گونه ام  رو نرم بوس در

 ب خودت  باش!  مراق -

شدم ولب  رهیو مجذوب کننده اش خ یرنگ یچشم ها یتو

 زدم:  

 !.. به توران جون سالم برسون!  شتریتو ب -

که  از درخار ج  یتکون داد و عقب عقب رفت.. وقت یسر

 دادم .  هیشد و به سمت آسانسور رفت، در و بستم بهش تک

 :  دمیرو باال گرفتم و با التماس نال  سرم

 بشه!   ریماجرا هم ختم بخ  نیکمکمون کن ا ایخدا -

 !  ا؟یتالیکه  زد افتادم .. کوروش بره ا ییحرف ها ادِ ی



 ییبود که  کوروش تنها یجد یلیخ یموضوع عل حتما

رفتم  یلدامی شیفردا حتما پ دیگرفته بود! با  یمیتصم نیهمچ

 زدم!   یو باهاش حرف م

در  یدتویچرخش کل یافکر ها بودم بودم که  صد نیهم یتو

 از در جدا شدم که  باز شد .  عیسر دم،یو شن

 ..  دمیو  ماهان   رو د برگشتم

 !  زمیسالم عز -

 زور لبخند زدم و  گفتم :   به

 !  یسالم داداش خوش اومد -

 خونه  شد و گفت:    وارد

 .. چه زود رفت!  دمیکوروش  رو د نیماش -

 آره کار داشت!   -

 رفت و کنجکاوگفت:    نیشد.. لبخندش از ب رهیچهره ام خ به

 !  دهیشده؟ رنگت پر یزیچ -

 گفتم :    عیفاصله سر  ازش

نه خوبم داداش برو دست و صورتت  رو بشور تابرات  -

 !  ارمیب ییچا

بزنه و به سمت آشپز خونه   ینموندم تا  ماهان  حرف  منتظر

امروز فردا حتما  یبه  ماهان  نگفتم  ول یزیرفتم .. هنوز چ

 که  چه خبر شده!   دیفهم یخودش م

  



 

  **** 

  

کوروش  مِ یتصم ریروز گذشته و من  هنوز فکرم درگ کی

 کیکه   ماهان  به سر کاررفت   نیبود! صبح بعد از ا

 رفتم.. لدای یگرفتم و به سمت  خونه   یتاکس

من و به داخل   یمادرش استقبال کرد و به گرم دمیرس یوقت

  نیا یخواد تو یکه  دلش م دمیفهم یت کرد، مخونه  دعو

دونست  ینم قیباشم؛ بنده خدا هنوزدق لدایسخت کنار  طیشرا

قدر ناراحت و   نیدخترش افتاده که ا  یبرا  یچه اتفاق

 سوخت!   یهمه مون م  یپرخاشگره.. دلم  برا

درونم خارج بشم وبا  یگرفته  یکردم از حال و هوا یسع

 گفتم :    یلبخند گرم

 ساعت مزاحم شدم!    نیا یتو دیببخش -

 دست پشت کمرم گذاشت و گفت:   یمهربون با

! یمثل دخترم گهیماه صنم جان تو د هیچه حرف  نیا -

 به روت بازه!   شهیخونه  هم   نیدرا

 گفتم :    یشرمندگ با

 عیباالست؟  سر لدای دی!.. ببخشدیشما به من  لطف دار -

 گفت:  

 ! رفته حموم . زمیآره عز -



 گفتم :    متعجب

 وقت صبح؟!    نیا -

 و با افسوس گفت:   دیکش یآه

 شده!   بیغر بیبگم دخترم.. چند روزه کاراش عج یچ -

 دلم به شور افتاد، به سمت پله ها رفتم و  گفتم :   یکم

 رم باال تو اتاقش!   یپس من  م -

 !  زمیبر ییبرات چا ایکجا دخترم؟ ب -

 هوا تکون دادم و با احترام  گفتم :   یتو یدست

کار دارم  لدای.. من  با دیکن لیممنونم خاله جون شما م  -

 مونم!   یاتاقش منتظر  م یرم تو یم

 تکون داد، برگشتم و از پله یشد و با لبخند سر قانع

و چند ضربه به در  ستادمیا لدایباال رفتم، پشت در اتاق  ها

 صداش زدم:   و دمیاتاق کوب

 تو؟  امیتونم ب یم لدا؟ی -

نداد، آروم در اتاق  رو بازکردم  یمنتظر  شدم اما جواب یکم

 ازش  نبود.. یخبر یبه داخل انداختم ول یو نگاه

 اتاق شدم و در و بستم .  وارد

 لدایاومد.. پس  یشر شر آب از داخل حموم اتاقش م یصدا

 هنوز هم حموم بود!  

تخت انداختم    یسرم در آوردم و  رو   یرو از  رو  چادرم

 . 



 نیچند روز مدام ا  نیزد.. ا یدونم چرا د لم شور م ینم

کرد! بدون  یکالفه ام م یاومد و حساب یحس سراغم م

و   دمیبه سمت در حموم رفتم و با کف دست به درکوب یفکر

 گفتم :  

   لداجان؟ی؟  رونیب یایم یمنم  ماه صنم.. کِ  زمیعز لدا؟ی -

 یاز شر شر آب نم ریغ یینداد... اصال صدا یجواب چیه

 صداش زدم:   یبا نگ ران دم،یشن

 گفتم ؟    یچ یدیشن لدای لدا؟ی -

 زد!   خیدادم اما قفل بود.. تنم  نییدر و پا ی رهیدستگ

  

 :  دمیو نال دمیتر به در کوب محکم

 ! یوا لدا؟ی لدا؟ی.. لدای.. تو  رو خدا! باز کن دُر لدا؟ی -

و ضجه تا ته گلوم باال  غیبزنم... ج ادیکم مونده بود فر گهید

 .  دمیاومد و خواستم رهاش کنم که  صداش روشن

َکر شدم.. در و از جاش  لدا؟ی لدای یه هیاَههههه.. چ -

 دختر اِه!   یَکند

حال گفتم  یبهت  زده و نفس زنان خشکم زد، چشم بستم و ب 

  : 

   ؟ییاون.. اون تو -

 تفاوت گفت:   یآب قطع شد و ب یصدا



 دنیمنه لطفا بعد از شن یظبط شده  یصدا  نینه پس ا -

 با تشکر!   دیخود را بگذار غامیدوش آب پ یصدا

شده بودم  یشر شر آب شروع شد، هم عصب یصدا دوباره

 سر خودش ییهم حالم جا اومده بود که  بال

 ه بود؟!  سرم اومد یبود که  تو یچه فکر  نی.. آخه ااوردهین

 :  دمیرو جمع و جور کردم و با حرص غر  خودم

   ؟یهمه صدات زدم چرا جواب ند اد  نیا -

کردم  ی.. خب دهنُم باز مدمیکش یم فیداشتم صورتُم ل -

 !  گهیرفت تو دهنم د یکف م

 در فاصله گرفتم و با تاسف  گفتم :   از

 که  خدا تو  رو شفا بده!   یاله -

 و بلند گفت:   دینشن

 هاع؟   -

 گفتم :    کالفه

 ؟   رونیب یایم ی!.. کیچیه یچیه -

 یکشواِ.. همون آب یبرو سمت کمد، حوله ام تو -

 !  ارشیرنگه،برام ب

 بره!   یره با خودش حوله م یحموم م یآدم وقت -

 خنده گفت:   با

 .. ستمیمن  آدم ن -



 یکردم ول یکمدش رفتم، خم شدم و کشو ها  رو بررس سمت

 !  یآب یشد اال حوله  یم دایپ یزیهر چ

 دمش،یکشو  رو باز کردم و باالخره د نیو آخر دمیکش یپوف

از داخل همون کشو تکون  یزیچ کیحوله  رو برداشتم که  

 خورد و جا به جا شد . 

 شدم، نفسم رفت!   جیکه  بهش افتاد گ چشمم

 ها!   امیخوام ب یم داشد؟یماه صنم پ -

 :  دمینال یلرزون یصدا با

 آ..آره!   -

خشک  لهی.. چشِم من  به اون وسینه، ول ای دیدونم شن ینم

 شده بود!  

کار کنم.. شوکه  و  بهت  یچ دمیلحظه  نفهم  کی  یبرا 

 زده همون طور موندم!  

  

 مشتم فشردم.. یکشو  رو تو یگرد و برجسته  ی دسته

 مور مور شد!   تنم

 کشو  رو ببند م اما، منصرف شدم .  خواستم

ماه  یکن یکار م یچ یرو برداشتم... دار  لهیاون وس عیسر

 صنم؟!  

 !  ؟یکن یکار م یچ



حرص لب فشردم و کشو  رو محکم بستم و بلند شدم،با قدم  با

صدام  لدادوبارهیبه سمت در حموم رفتم که   یا دهیکش یها

 زد:  

 شد ماه صنم؟   یچ -

 !   رونیب ایب -

خودم هم از حالم تعجب  یبود ...حت یصدام دستور لحن

 کرده بودم!  

  سشیو باز کرد و بدنش  رو پشت در پنهان کرد، دست خ در

 آورد و گفت:    رونیرو ب

 بدش به من !   -

دستش پرت کردم و پشت بهش  یحرف حوله  رو تو یب

دستم  رو باال گرفتم و مشتم  رو باز کردم.. به اون  ستادم،یا

 !   دید ینگاه کردم.. چشم هام تار م لهیوس

 بغض داشتم! ..  یبدجور

 !  لدایبرات  رمیبم

 .  دمیرو از پشت سرم شن  صداش

 سبک شدم!..  شیآخ -

همون حالت موندم،بدون  ینگفتم .. تو یزیو چ دمیکش یآه

 !  دندیچک بزنم اشک هام یکه  هق  نیا

حموم  یتو یوقت یناراحت شد ؟یشده االن ساکت یچ -

 تو  رو خدا!   الیخ یبودم جوابت  رو ندادم؟ صنم ب



 یبعد صدا هیبا سکوت جوابش  رو دادم، چند ثان دوباره

 سشوار اومد و گفت :  

 !  دمیلباس پوش یبرگرد یتون یم -

  یرو به  رو  دم،یبا خودم کلنجار رفتم و آروم چرخ یکم

 یتوالتش نشسته بود و موهاش  رو سشوارم زیم ی نهیا

 شیبه چهره اش نگاه کردم، دلم آت نهیا ی... از تودیکش

 گرفت! 

چشم هام لبخندش  دنیبه من  افتاد و لبخند زد اما، با د چشمش

 و تعجب کرد!   یاز سر نگران یو اخم دیپر کش

 ت:  سمتم و گف دیرو خاموش کرد و چرخ  سشوار

   یماه صنم؟  از  رو یکن یم هیشده؟ چرا گر یچ -

 :  دیبلند شد و نال یصندل

 افتاده؟   یعل  یبرا  یاتفاق -

 زدم و زمزمه کردم:   یا یزخنِد تلخ و عصب پو

 تو... چرا!   یاون نه، ول  ینه!  برا -

اون   یرو جلوش نگه داشتم و مشتم  رو باز کردم، وقت  دستم

 به عقب برداشت   یو قدم دیرنگش پر دیرو د

  

 یوب یعصب ن،یزم   یرو ول کرد که  افتاد  رو  سشوار

 قرار گفت:  



هان؟ بدش به من !  سمتم  یمن  دست زد لیبه.. به وسا -

و با  دمیکه  عقب کش رهیو خواست اون  رو از دستم بگ دیدو

 و خشم نگاهش کردم و  گفتم :   هیگر

باخودت  یکار کرد یچ ه؟یچ یکوفت  نیا لدا؟ی هیچ  نیا -

 ؟!  

 به موهاش زد.. مقاومتش  رو از دست داد و یچنگ

و تند  رهیکرد اون  رو از دستم بگ یافتاد، سع هیبه گر عیسر

 تند گفت:  

!  به یزد یدست م لمیبه وسا دینداره.. نبا یبه تو ربط -

 تو چه ..  

بازوش  رو چنگ زدم و نگهش داشتم، شل شد وبا  محکم

 :  دیو بغض نالضعف 

 .. آخ!  ییآ -

 دل شدم!.. کنار گوشش با عطش و خشم لب زدم:   سنگ

 یِ .. اون علیربط نداره؟ آخه دختر تو مثل خواهِر من -

حرِف  نهیچک؟ ا یبیکار کرد؟ آخه.. ب ینامرد با تو چ

   نه؟یآخرش؟ ته عشقش ا

پرت کردم، خواستم از  نیزم   یچک  رو  رو یبیب

که  نذاشت، محکم نگهم داشت و خودش رو  رمیبگ لدافاصلهی

 بغلم فرو برد و بلند هق زد!   یتو

 !ختیمقاوتم فرو ر واریشد و د شتریگلوم ب یتو بغض



بغلش کرده  امیکه  به خودم ب نیو قبل از ا دیام لرز چونه

 بودم!  

قضاوتم نکن ماه صنم! من .. من  فقط   کنمیخواهش م -

 نشده باشم..  نیتر از اخواستم بفهمم که  بدبخت  یم

 دهیترس یلیکه .. که  حامله ام.. خ  نیکرده بودم به ا شک

چک گرفتم تامطمئن بشم،  یبیب نیبودم، تنها بودم.. واسه هم

داشتم؟خوشحال بودم؟ به خودم  یمن  چه حال یکن یتو فکر م

 کردم؟ ...  یافتخار م

خورد که  من  هم همراه باهاش سست شدم ونشستم،  سر

 آغوشم فرو رفت!   یتو ترشیب

وهمراه  دمینم دارش کش یموها   ینوازشم  رو  رو دست

 !  ختمیباهاش اشک ر

 موندم که  ادامه بده!    منتظر

بود.. ماه صنم من   یچه حِس تلخ یدون یتو نم -

نامزددارم.. اون مرد شوهر من  بوده و هنوزم هست.. من 

 یگناه نه.. امام یگناه نکرده بودم، اشتباه کرده بودم ول

 یشد؟ عل یم یچ یدون یکه  حامله باشم، اونوقت م دمیترس

 تموم یهم به زود غهیرفته.. مدت ص

 هیکه  رفته با.. با  ییموندم و آبرو یاونوقت من  م شهیم

 یم ی.. به اون بچه چه انگیچیبچه، اونوقت به من  که  ه

 ام گفت مراقب خودم یزدن؟ مامانم همون شب اوله نامزد



همه اش  نای.. اما من  فکر کردم ایباشم تا شب عروس

  ودنه نامحرم.. عشقم ب میما محرم بود ،یِ میتفکرات غلِط قد

  نیبا ا دم؟یترس یم یچ  یبرا

ها خودم  رو گول زدم .. اون قدر به عشق خودم  حرف

 شهیم یطور  نیدونستم ا یباور داشتم که  ...آخ اگرم یوعل

 ... 

 خفه اش زمزمه کردم:   یو هق زد.. ادامه نداد، با صدا دیلرز

 ! بِس!  سیه -

و  ی.. حق با مادرم بود، تا عقد مون رسمستینه بس ن -

 اجازه دینبا میکرد ینم یشد، تا عروس یدائم نم

 یدون یماه صنم نم یافتاد.. وا یدادم که  اون اتفاق م یم

ستفاده کردم، چک ا یبیکه  از اون ب یبودم وقت دهیچقدر ترس

 شدم .  یواقعا بدبخت م گهیمثبت بشه د دمیترس یم

 هاش  رو ماساژ دادم و  گفتم :   شونه

کردن  رو تموم  هی.. گرلدایتموم شد! آروم باش  گهید -

 کن!  

 من و ببخش!   -

 یچشم ها یرو با دست هام قاب گرفتم و تو  صورتش

 شدم و نرم  گفتم :   رهیمظلومش خ



باشم که ببخشم؟  یخوشگلت برم؟ من  ک یقربون چشم ها -

! یهست ی.. پاشو نشون بده هنوزم قوزمیخدا ببخشه! پاشو عز

 شدم!   یلحظه عصب  هیکه   یمن و ببخش دیتو با

و با پشت دست اشک هاش روپاک  دیرو عقب کش  سرش

خم  نیزم  یکه  چطور  رو دمشیحرف بلند شد، د یکرد و ب

 یدستمال کاغذ یرو برداشت، با حرص ال  لهیشد و اون وس

 سطل زباله پرتش کرد!   یگذاشت و تو یا

 یهمراه با نفرت  رو نشون م یحرکاتش خشم و ناراحت تمام

کوروش  میحالش از تصم  نیا یدونستم درسته تو یداد.. نم

 نه، دو دل بود م!   ایبگم 

 دریا قهیافکار درهم بَرهِم خودم غرق شدم، چند دق یتو

خودم احساس    یرو  رو  لداینگاه  ینیسکوت گذشت.. سنگ

 کردم!   یم

کردم که  ته دلم  یکه  بهم زد احساس م ییبا حرف ها هنوز

 سوزه!   یبراش  م

 شد و زمزمه کرد:   رهیاومد و کنارم نشست، بهم خ جلو

 شده ، درسته؟!   یزیچ هی -

 و ادامه داد:   دیکش یآه

 !  ستین لیدل ی.. حتما بیوقت صبح اومد  نیتو، ا -

 کرد، یفکر  رو م نیهم بود، حتما هم یا گهیآدِم د هر

 تکون دادم و آروم گفتم :   یتابلو بود! با مکث سر یادیز حالم



 خب.. هوف!   -

که   دمیبگم.. سردرگم لب گز یدونستم چطور یبستم، نم چشم

 قرار گفت:   یب

قلبم شو، من  قهیحاِل چند دق الِ یخ یشنوم.. ب یبگو م -

 رودارم!   یا گهیخبر بد د دنیضد ضربه شدم، تحمل شن گهید

 گفتم :    عیباز کردم و سر چشم

 هیخب.. راستش کوروش  ست،ین ینه نه خبر بد -

!  متعجب یبدون دیگرفته که  تو هم با یدرمورد عل یمیتصم

 و کنجکاو گفت:  

   ؟یواقعا؟ خب چ -

 حرف بزنه..  رو در رو!   یخواد با عل یاون م -

 و شوکه  لب زد:   جیگ

 جاست؟ اومده؟!   نیا ی.. علیعنیرو در رو؟   -

 گفتم :    ناراحت

  ا،آدرسشیتالی.. کوروش قراره بره اومدهین ینه نه عل -

 خواد باهاش حرف بزنه!   یرو داره م

 دیبهت  زده خند  د،یزده بلند شد و دور خودش چرخ جانیه

 :  دیو نال

 یرفته پ یشده صنم.. عل یپات یچه قاط میزندگ  نیبب -

 یجا دارم پر پر م نیکه  من  ا یدر حال شیقبل یزندگ



کمک به من   یشم،اونوقت کوروش نامزِد تو قراره  برا

 کنه!   یکنه؟ وجدان من  قبول نم یفداکار

تحمل نداشتم که دوباره  ره،یشدم و بغلش کردم تا آروم بگ بلند

 !   نمیاشک هاش  رو  بب دنیبار

کمرش رونوازش   د،یلرز یبغلم م یشدت شوک و خشم تو از

 کردم و  گفتم :  

چند   یخودت   رو عذاب نده.. کوروش فقط  برا -

 یممکنه با عل ی.. حتیگرده حت یره و برم یروزم

 خوب شد!   یهمه چ دی.. شایدیبرگرده،خدا  رو چه د

درهم و سرخ شده  یاومد، به چهره   رونیبغلم ب از

 لبیشده بود، جد رهیخ نیازحرصش نگاه کردم که  به زم

 زد:  

قلبم  یبخشم، حت یاگه برگرده مطمئنم راحت اون  رو نم -

 ام!   یلرزه.. االن فقط ازش عصب یمثل اول براش  نم گهید

تون   نینگو.. من  باور دارم که  حس ب یطور نیا -

 عشق بود!  

زد و معنا دارزمزمه  یوزخند تلخشد، پ رهیچشم هام خ به

 کرد:  

 ماه صنم.. "بود . "  یخودت  جواب خودت   رو داد -

  

  



نبود.. اما  یاصال از کار کوروش راض لدایتصورم  برعکس

 مخالفت نداشت، مثل من قبول کرد!    یهم  برا یچاره ا

 یچ یکه  بفهمه آخر و عاقبِت ش باعل  نیبه خاطر ا فقط

 ندهینگران ا داً یما شد یاش موند، هر دو جهیمنتظر  نت شهیم

 !  میمون بود

 یزیکرد تا خانواده اش ج اریباز هم سکوت اخت لدای

ترکش  ینفهمند، بعد از چند ساعت با ناراحت یعل یازماجرا

 کردم و برگشتم  خونه  ... 

 یبا چه ب یکه  زمان چطور دمیچشم به هم زدن د کی یتو

 یتو دمیخودم که  اومدم فهمگذره، به  یداره م یا یرحم

توران و کوروش هستم و دارم چمدان کوروش  رو   یالیو

 !   کنمیفردا آماده م  یبرا

 به دور تا دور اتاِق بزرگش انداختم و ینگاه خسته

 شدم!   رهیبه چمدانش خ یتخت نشستم، با سکوت تلخ   یرو 

   ؟یکن یفکر م یبه چ -

 یفیو بست، لبخنِدضع که  آروم وارد اتاق شد و در دمشید

 زدم و صادقانه لب زدم:  

 به فردا!   -

 :  گفت

   ؟یاز االن دلتنگم شد -

 از االن نگرانتم!   -



 تختش انداخت وگفت:     یرو  یبه چمدون و لباس ها ینگاه

 که  برنگردم؟   ینینگراِن ا -

 اخم لب زدم:   با

 !  یگرد یان شاهللا که  زود برم ه؟یچه حرف  نیا -

 و پچ زد:   دیکش یقیعم نفس

   ؟یچ امینم گهیرسوندم که  د غامیپ یاگه رفتم و مثل عل -

چشم  یحرفش دلخور شدم اما، تو  نیشد! از ا یدلم خال ته

 شدم و با اخم  گفتم :   رهیپر از حرفش خ یها

 فرستم سراغت!   یماهان   رو م  گهیاونوقت د -

بلندقهقهه  یدنبال حرفش سرش  رو عقب فرستاد و با صدا به

 زد! 

 زدم:   غر

 !  ؟یشاد طیشرا  نیا یچطور تو ؟یخند یم -

 نگاهش کردم و منتظر  موندم!   یبا اخم و دلخور و

ام شد، سر کج کردو  رهیاش  رو خورد و با لبخند خ خنده

 زمزمه کرد:  

خندم تالبخند  یچشه؟ چرا نخندم؟ من  م طیشرا  نیمگه ا -

 !  نهیتو بش نیریش یلب ها   یرو  یواقع

 مند  گفتم :   گله

   ؟ینوع شوخ  نیبا ا ؟یطور نیا -

 شد .  رهیچشم هام خ به



 یدور یدون یماه صنم؟ خودت  م یترس یم یاز چ -

 ازتو برام سخت تر از مرگه!  

 :  دمیبستم و نال چشم

 فقط مراقب خودت  باش.. بهم قول بده!   -

 کرد:   زمزمه

 دم!.. به شرفم قسم!   یقول م -

قولش حساب کردم    یقوِل، من   رو شهیمرد.. هم کی قول

 و آماده بودم که  بدرقه اش کنم!  

  

 !  میو آرزو هامون گفت ایاز  رو م،یها با هم حرف زد ساعت

 ساعت ده صبح پرواز داشت ...  کوروش

 حرف نزنم .  یخواسته بود که  راجع بهش با کس ازم

 یرفتن کوروش خبر نداشت، فکرم لیتوران هم از دل یحت

  یچند روزه است که  برا یِ سفِر کار  کیسفر   نیکرد ا

 و از همون ومدیکوروش تا فرودگاه ن یبدرقه 

 یکه  ازماجرا یکرد.. تنها کس یخونه  با پسرش خداحافظ 

 ..میبود لدایخبر داشت من ، کوروش و  یاصل

 اهان !  البته  م و

کردم  یحالم مشکوک شد، مدام بغض م دنیماهان  با د 

 لیذاشتم بغض ام تبد ینم یشد ول یوچشم هام پر از اشک م

 بشه!   هیبه گر



  یتو قهیاصرار کرد که  مجبور شدم بهش بگم، چنددق اونقدر

رفت و به  یبهت  و شوک فرو رفته بود و مدام اطرافم راه م

 زد ...  یموهاش چنگ م

 و صداش زدم:   اوردمیطاقت ن گهید اپسدلو

 بسه  ماهان .. لطفا!   -

 :  دیغر یعصب

کار و   نیچطور ا ی.. آخه علارمیسر در نم -

خواد بره؟ االن  یچرا م گهیکرده؟کوروش د

 ما کجا رفته؟   شیکجاست؟چمدونش  رو گذاشته پ

 :  دمیدماغم گذاشتم و نال   یاشاره ام  رو  رو انگشت

 !  ادیاالن م سیشنون.. رفته سرو ی! االن مردم مسیه -

 خشم بهم نگاه کرد و بهم تشر زد:   با

  ؟ینگفت یزیچرا تا امروز بهم چ -

نشده که  یزیگفت.. حاال آروم باش چ لدایبه خدا  -

 حرف بزنه!   یره با عل ی،کوروش م

 زد و با تاسف گفت:   یپوزخند

 یه و با علکوروش بر یراحت نینشده؟ به هم یزیچ -

 کنه یحرف بزنه بعد برگرده؟ چرا مغزت کار نم

 گهیدلش که  گفته د رینزده بود ز یخوش یصنم؟ عل ماه

تحت فشارقرارش داده  یدکتر نخبه بود که کل هی.. اون ادینم

نذاشته باشن  گهید یبودن.. ممکنه خوِد دولت و سازمان ها



 یشرط م ؟یکارداره با عل یاون برگرده حاال کوروش چ

 دونسته!   یموضوع روم  نیبستم کوروش ا

 :  دمیبهت  زده نال 

 !  یوا -

معلوم  دیو دوخت دیدیاز دست تو ماه صنم .. خودتون بر -

 چه خبر شده!   ستین

 نگفتم    یزینشستم و چ یصندل   یرو  هیگر با

  

 یدور خودش م یماهان  آروم و قرار نداشت و عصب 

 کرد!   یکارنم گهیحق با  ماهان  بود.. مغز من  د د،یچرخ

 و تحمل داره؟!   تیآدم چقدر ظرف کی مگه

 یاتفاق م کیباز   نمیرو  بب  یخوش   یرو  کمیرم  یم تا

 افتاد! دلم بد تر شور ا فتاده بود!  

جام صاف نشستم.. نگاه ماهان   یاعالم پرواز کوروش تو با

 یزیتاسف تکون دادو چ   یاز  رو یبهم افتاد و کالفه سر

چمدونش رو از کنار من   د،یرس یکوروش ک دمینگفت، نفهم

 برداشت و گفت:  

 برم!   دیبا گهیخب من  د -

 زد و با طعنه گفت:   یماهان  پوزخند 

 !  یوقت جا نمون هیآره آره برو  -

 :  دمیمند نال گله



 ماهان !    -

 :  دیرو سمتم گرفت و غر  دستش

 تو ساکت!   -

 یصدا اشک م یبهم انداخت که  داشتم ب ینگاه مین کوروش

کرد،  به توجه به  یبعد به  ماهان  نگاه کرد و اخم ختم،یر

 شد وگفت:   کیدور و برمون به  ماهان  نزد یآدم ها

 باز چته؟   -

 ماهان  با توپ پر گفت:   

 یاصال عل ؟یکن یکار م یچ یدار یدونیتو چته ؟ م -

 نخواد برگرده به ما چه؟  

 نیدِ  یو عل لدایداره... من  به  یطرز فکر هی یهر کس -

 گردم!   یرم برم یادا بشه، چند روز م دیدارم که  با

چه  یشدم.. اون تو رهیکه  داشت خ یکوروش و آرامش به

 کردم !   یفکرم ییزهایبود و من  داشتم به چه چ ییفکرها

 ماهان  قانع نشد و دوباره گفت:   

سرش  یی.. اگه بالیخبر دار یعل طیخودت  از شرا -

   ؟یاومده باشه چ

 گفت:   یمکث کرد و بعد جد کوروش

 بوده!   ریتقص یب میفهم یم یطور نیحداقل ا -

 نمونده!   یوقت گهیکه  د دمیپروازش  اعالم شد.. فهم دوباره



تم و به زور بغض ام رو مشتم گرف یچادرم  رو تو ی گوشه

 قورت دادم!  

نداد و عقب  یجواب گهیبه موهاش زد و د یماهان  چنگ 

شد، جلو اومد وکنار  رهیدوباره کوروش به من  خ د،یکش

 ام زانو زد و آروم زمزمه کرد:   یصندل

 وقتشه!   -

 تکون دادم و با نفس نفس  گفتم :   یسر

 نره!  ادتیبهم..  یقول داد -

 زد و گفت:  پلک  محکم

 ره!   ینم ادمیقول دادم..  -

 زود برگرد!   -

 لب زد:   مطمئن

 !  شهینکن، اعصابم خوردم هیگر گهیگردم.. حاال د یبرم -

 کردم تا آروم بشم و زمزمه کردم:   یو سع دمیکش یآه

 یرو حرفت حساب کردم کوروش.. اول به خدام  -

سپارمت بعد به خودت ، مراقب خودت  باش، خدا به 

 همراهت!  

 حس گفت:   پر

 دوست دارم ماه صنم!   -



اون دوست دارم به کامم ننشسته  نیریش یکامل مزه  هنوز

 گهیکه  تا چندساعت د  نیبود که  کوروش رفت... فکر ا

 آورد!   یمرزها و کشورها باهام فاصله داره نفسم رو بند م

 یچند روز باشه.. چه کوتاه باشه چه طوالن  یبرا اگر  یحت

  نیا دیاز عشق و وجودش برام سخت بود! به ام یباز هم دور

  نیباشه... فقط و فقط با ا یو عل لدایبودم که  رفتنش به سود 

 فکر سِر پا بودم!  

 کرد!   یبرگرده آرومم م گهیکه  قراره چند روز د  نیا

زد نه من   یم یماهان  حرفنشسته بودم.. نه   نیماش یتو

کش  ینفس ها یاز صدا یرو داشتم، ول  یبحث یحوصله 

و به زورداره  یِ هنوز هم عصب دمیفهم یداره  ماهان  م

 کنه!   یخودش  رو کنترل م

بودم که   رهیخ گهید یها نیو گذر ماش ابونیبه خ شهیش از

 بهش انداختم و جواب دادم:   یام زنگ خورد، نگاه یگوش

 جانم؟   -

 .  دمیرو شن  لدایمعذب  یصدا

 سالم صنم!   -

 به  ماهان  انداختم و لب زدم:   ینگاه مین

 سالم!   -



خواستم بدونم کوروش رفت؟  ته دلم  یاممم... راستش م -

ساعت  میآره ن -شد اما با همون لحن آروم  گفتم :   نیسنگ

 رفت!  شیپ

 ود!  نب یببخش ماه صنم.. من  واقعا دلم راض -

.. کوروش خودش خواسته بود،ان زمینگو عز یطور نیا -

 گرده!   یخوب برم یشاهللا با خبر ها

قلبم فرورفت..  یصدا دار  ماهان  خنجر شد و تو پوزخند

دست  دویکش ریام ت نهیاونقدر ضربه اش سخت بود که  س

ام چنگ  قهیقلبم گذاشتم و مشت کردم.. به    یآزادم  رو  رو

 بمونم!   زدم تا آروم

باز حرف خودش  رو زد به کوروش  یخدا کنه.. اگر عل -

 زنم!   یروم یعل دیان من .. من  ق ریبگو برگرده ا

 کنه... من  به یم هیداره گر دمیکرد که  فهم ینیف نیف

 یبرا  یخودم  رو آروم کرده بودم و االن واقعا جون زور

 نداشتم!   لدایآروم کردن 

 :  دمینال کالفه

 بس کن!   لدای -

 امیشد، تا به خودم ب دهیام توسط  ماهان  از دستم کش یگوش

عقب  یصندل   یرو  رو  یتماس  رو قطع کرد و گوش

 انداخت،  بهت  زده  گفتم :  

   ؟یکار کرد یچ -



 زمزمه کرد:   تیحرص و جد با

  دکهیدوتا بود نی.. همستیهمه تشنج براتون خوب ن  نیا -

دونم کوروش چراافساِر  ی.. من  نمدیگرفت میتصم یاحساس

 عقلش  رو به شما دو تا داده!  

 :  دمیطاقت نال یب

بدتر ته دلم  ینگو  ماهان .. خودم کم نگرانم تو ه -

کمک کنه  یو عل لدایاون فقط خواسته به  ،یکن یم یروخال

 ... هوف!  نیهم

 شتریماهان ب  یدفعه ا کیبه گونه هام زدم، سکوت  یچنگ

 کرد!   یام م یعصب

  

قدر طعنه  نیدونستم  ماهان  هم ناراحته که  ا یم خودم

چند روز   نیتونستم که  ا ینم یطور نیزنه، ا یم هیوکنا

 کنم!   یروبا آرامش خاطر سپر

راه باز هم با سکوِت مطلق گذشت... از شدت فکرو  هیبق

 ی شهیبه جونم افتاده بود! سرم  رو به ش یسر درد بد الیخ

 شدم .  رهیخ  رونیدادم و دوباره به ب هیدر تک

خونه  نگه داشت تا     یبعد  ماهان   رو به  رو قهیدق چند

 شد.. با ادهیپ نیرو باز کنه، ماهان از ماش  نگیدرپارک

ومشغول  ستادیجلوش ا یمرد دمیدنبالش کردم که  د نگاهم

 حرف زدن شدند . 



 و.. سرد!   لیدل یزدم.. ب یپوزخند اریاخت یب

 رلبیبودم ز رهیکه  به  ماهان  و اون مرد خ یطور همون

 :  دمینال

 آخرشه!   گهیدونم د یدفعه هم کمکم کن، م  نی!.. اایخدا -

 ماهان  و اون مرد هم  رو بغل کردند و با هم گرم 

 یطور نیتعجب کردم که  چطور  ماهان  ا گرفتند،

 یعصب شیپ قهیکنه.. انگار نه انگار که  چند دق یبرخوردم

 بوده!  

 ادهیماهان  برگشت سمت من و با دست اشاره کرد که  پ 

رو بازکردم   نیدر ماش فیبشم، مردد سر بلند کردم و بالتکل

 نیماش یجلوی نهیجا به جا شد م و از داخل ا یکم عیاما، سر

 دهیو به هم چسب سیخ یسرخ و مژه ها یبه چشم ها ینگاه

ظاهر  بهیاون مرِد غر یوحال جل  نیام انداختم.. چطور با ا

 بشم؟  

 ضیکردم... لب هام  رو با غ هیواضح بود که  گر یلیخ

شدم، محکم در و بستمو  ادهیپ لیم یهم فشردم و ب   یرو

 سرم درست کردم و جلو رفتم .    یچادرم  رو

بود تا  نییشدم و سرم پا رهیخ نیبه زم دمیبهشون رس یوقت

 داغونم مشخص نشه!   یچشم ها

 گفتم :    آروم

 سالم!   -



 یکه  بهم دهن کج یا یو با خوشحال ستادیماهان  کنارم ا 

 کرد گفت:   یم

 ...  شونیا زمیجاست عز نیا یک  نیبب -

 گفت:   یبم یو با صدا دیمرد وسط حرف  ماهان  پر اون

 یرعلیکنم.. بنده ام یبذار خودم، خودمو معرف -

 !  ینور یرعلیهستم،ام

که   نیآشنا اما، تا قبل از ا تینها یبرام آشنا بود.. ب اسمش

 ذهنم کامل اون  رو پردازش  کنه ادامه داد:  

 !  دیشما هم که  حتما ماه صنم خانوم هست -

و با همون  دمیکش یقیشناخت.. نفس عم یمن و م انگار

 بود  گفتم :   ریکه  به ز ینگاه

 بله.. خوشبختم!   -

 .  نیهمچن -

 کرد و گفت:   یدست شیپماهان   

که  کمک کرد تا خونه   یِ همون کس یرعلیصنم جان ام -

 !  میکن یروستامون  رو بازساز یتو ی

.. با آوردن اسم خونه  هیک قایمرد دق  نیمتوجه شدم که  ا تازه

 شد!   یطور کیحالم  میپدر ی

 ...  میبه اون مرد نگاه کردم که  چشم تو چشم شد اریاخت یب



از حسش متعجبم کرد، به همون  یرنگ و خال رهیت نگاهِ 

که  چشمم بهش افتاده بود، به همون سرعت هم  یسرعت

 !  دمیدوباره نگاهم  رو ازش  دزد

کرد  یرعلیرو به ام  دیسکوت من   رو د یماهان  وقت 

 وگفت:  

 خوب حرف زد!   شهیجا نم نیخب بفرما باال.. ا -

 مزاحم نباشم؟   -

 گفت:   ی  یماهان  با خوش  رو 

 !  یباال مراحم میبر ایداداش! ب هیچه حرف  نیا -

مهمون   نیبه ا یحس چینزد و قبول کرد.. ه یحرف گهید

دونستم مهمون  یتازه وارد به  خونه  مون نداشتم، م یآشنا

.. کاش یول دهیدر حق ما زحمت کش یلیخداست و خ بیحب

 د!  اوم یم یا گهید تیموقع کی یتو

حرف  نیخواست تنها باشم و به آخر یفقط دلم م االن

 کوروش فکر کنم! ... 

که   ماهان  مشغول حرف  یو همون طور میخونه  رفت  به

 ریحرف وارد آشپز خونه  شدم وز یزدن با اون مرد بود ب

 آماده کنم .  یسماور  رو روشن کردم تا چا

.. خودم ستادیماهان  وارد آشپز خونه  شد و کنارم ا 

 رومشغول نشون دادم که  آروم گفت:  



.. اما لطفا مثل یستیدونم االن  رو به راه ن یماه صنم م -

همه راه   نیا م،یکن  ییرایپذ  یرعلیکن از ام یخانوم شهیهم

 ما زشته اگه ..  دنیاز شمال اومده د

نگاهش کردم که  حرفش روخورد، با  زیسمتش و ت دمیچرخ

 زدم:  بهش تشر  نییپا یصدا

انگار من  قهر کردم  یگ یم یدار یجور هی ؟یاگه چ -

 .  گهیکنم د  ییرایخوام  پذ یم  نیرفتم تو اتاقم.. بب

مبل   یکه   رو دمشیکنارش گذشتم و وارد هال شدم، د از

 کرد!   یدستش کارم یتو یعکاس  نینشسته بود با دورب

 موندم!   رهیخ  نیهم تعجب کردم و به اون دورب باز

 گفت:   ینگاهم شد که  عاد ی متوجه

 هیشده قلب دومم، نباشه انگار   نیدورب  نیعکاسم.. ا -

 گم کردم!   یزیچ

 یو خودمون یعاد یپا و اون پا کردم.. طور  نیا معذب

 شناسه!   یزد انگار که  سالهاست من و م یحرف م

 :  دینگفتم  که  پرس یزیچ

 ه؟بهشیشما چخوبه که  آدم عاشق شغلش باشه.. شغل  -

 آروم لب زدم:    د؟یعالقه دار

 !   کنمیم یمن  .. نقاش -

 همون لحن گفت:   با

 خوبه..  -



 ش  رو باال آورد و ادامه داد:   نیدورب

 !  رمیپس واجبه ازشون عکس بگ -

 گفتم  و به سمت اتاقم رفتم .   یدیاومدن  ماهان  ببخش با

  

م  رو از سرم در اتاق شدم و در و آروم بستم، چادر وارد

 تخت انداختم .    یآوردم و  رو

.. هنوز دو ساعت از رفتن دمیبه سر در دناکم کش یدست

 یزیچ کیکردم  یانگار احساس م یگذشت ول یکوروش نم

 قلبم کِم!   یتو یزیچ کیگم کردم.. 

 !  ؟یِ عاد یهمه وابستگ  نیا

 یداشت؟! تازه م یاون االن چه حال یعنیافتادم..  لدای ادی

 یرفت حاِل دلش چطور یکه  عل یتونستم درکش کنم وقت

ام  یاومدکه  گوش ادمی یبوده! خواستم بهش زنگ بزنم ول

 ماهان  جا مونده!    نیماش یتو

و گل دارم رو   یلباس هام  رو عوض کردم و چادِر نخ کالفه

 نهیبه خودم داخل ا یسرم انداختم، نگاه   یرو

طمئن شدم آروم ازاتاق از سر و وضعم م یوقت انداختم،

 رفتم .   رونیب

 یگرم حرف زدن بودند و اصال متوجه  یرعلیماهان  و ام 

ربات  کیورود من  نشدند، وارد آشپز خونه  شدم و مثل 

رو آماده کردم که  ماهان  دوباره    ییرایپذ  لیو وسا یچا



آماده اون  رو از دستم  ینیس دنیوارد آشپز خونه  شد و با د

 گرفت و مهربون گفت:  

 دلم!   زیممنونم عز  -

 گفتم :    آروم

 گفت:   عیناهار بپزم؟  سر -

خواست بره من  نذاشتم گفتم   یاالن هم م نی.. همگهینه د -

 بخوره!   ییچا هیحداقل 

 مکث کرد وگفت:   ینگفتم .. کم یزیتکون دادم و چ یسر

 شده؟  معذب لب زدم:   یزیچ -

 !  ام؟یهال ن یمن  تو شهیم -

کنه؟  شونه  یمعذبت م ؟یکش یخجالت  م یرعلیاز ام -

 دیکش یقیباال انداختم و با سکوت نگاهش کردم، نفس عم یا

 تکون داد و گفت:   یو سر

راحت باش  ست،یفهمم االن حالت خوب ن یباشه.. م -

 !  زمیعز

بخند جوابم  رو داد و همراه با زدم که  اون هم با ل یلبخند

 دستش از اتاق خارج شد ...  یتو ینیس

  یو بااصرار ها یرعلیکردم ام یداشتم غذا  رو آماده م یوقت

 ناهار خوردن مخالفت کرد و  یماهان   برا



نبود ازش  ادمیخودم بودم که  اصال  ی، اونقد ر تو رفت

 یباشه  ماهان  با کمک اون  خونه   یتشکر کنم، هر چ

 کرده بود .  یمون  رو بازساز یپدر

از خجالت ش در اومد  یمن  هم حساب یجا یماهان  ول 

بعد از رفتن اون هم خوشحال  یگرفت، حت لشیتحو یوکل

 میگشت یاز فرودگاه برم یبود.. انگار نه انگار که  وقت

 بوده!   یعصب

  

 و گفت:   ستادیماهان  کنارم افکر ها بودم که    نیهم یتو

 یدید یوم یبود یم دیخوشحال شدم.. با دنشیاز د یلیخ -

از قبلش  بهتر شده..  یاز  خونه  گرفته، حت ییچه عکس ها

عوض   یرو داشت، چطوره برا  نهیهمه هز  نیارزش ا

 اون جا؟!   میکردِن حال و هوامون بر

م شد حال ینگفتم ، متوجه  یزینگاهش کردم و چ گذرا

 :  دیوپرس

   ؟یگ ینم یزیتو چته ماه صنم؟ چرا چ -

 گفتم :    نهیزدم و دست به س هیتک یغذاخور زیم به

 قهیدق هی یا یعصب قهیدق هیماهان ..    کنمیدرکت نم -

که  مشکل تو   نیا دم؟یچه فهم یدون یخوشحال.. م

 !  یباکوروش حل نشده، هنوز از ش متنفر

 گفت:   زیت



 دادم .  یمن  اگر ازش  متنفر بودم خواهرم  رو بهش نم -

 .  یکرد یقضاوتش م یطور نیامروز ا دیپس نبا -

 گفت:   کالفه

 خدا! یماه صنم؟ محض رضا یبگ یخوا یم یاالن چ -

شوهرت  یجلو یخواست یدعوا ندارم.. م ی حوصله

از رفتنش آبغوره  یطور نیا شتیکه  نره بمونه پ یریروبگ

 !  یرینگ

 :  دمینال یو عصب  شوکه

.. چند بار بگم دمیحرُف از تو شن  نیا شهیباورم نم -

 یرو نجات بده؟  چنگ  لدای یتا زندگ یکوروش رفته دنبال عل

 به موهاش زد و با نفس نفس داد زد:  

 ..گوئلیم یبگ دیکجاست هان؟ با یعل ه؟یک یعل -

  کهییصنم.. رفت جا ادینم گهید ؟یفهم یرفت م گوئلیم

ساخت  یکه  درس خوند وزندگ ییبهش تعلق داشت همون جا

بمونه؟  رانیا یادتویهمه َکس و کارش اونجاست اونوقت ب

 ادتونیذاشت.. چرا  یخواست بمونه دولتش نم یاگر هم م

 بوده؟ یک گوئِلیره م یم

خودش  یرشته  ینابغه تو ینخبه  هی گوئلیصنم بفهم.. م ماه

 یچ ستیکرده معلوم ن یکار م وونهیپرفسور د هیبوده که  با 

و اونجا نگهش  ایتالیکشوندنش ا دیکار کرده با زور و تهد

اون  رو  یکنه؟ با چه قدرت یداشتن.. کوروش رفته چه غلط



 گهیبره چون د ادشیبگو اون مرد  رو  لدایبرگردونه؟ به 

 !  نهیب یاونو نم

کم آورد و ساکت شد.. صورتش سرخ شده بود وبا شدت  نفس

 !  زدیفس نفس من

محکم چشم بست و  دیو  بهت  زده ام  رو د سینگاِه خ یوقت

 :  دیلب نال ریازم  رو گرفت.. ز

 خدا!   یا -

 یکی   یرو  یلرزون یام چنگ زدم و با پاها قهی به

 لب زدم:   جیها نشستم، ناباور و گ یازصندل

 تو.. تو ..  ؟یچ -

 آروم باش ماه صنم!   -

 دستش  رو شونه ام بذاره که  دستش  رو پس زدم ..  خواست

 ؟یچطور.. چرا زود تر نگفت ؟یگ یم یدار یتو چ -

 خدا!   ی.. وا؟ینگفت لدایبه  ؟یچرابهمون نگفت

لب هام فشردم که   ماهان  نگران    یدستم  رو  رو کف

 گفت:  

نگم تا  یازم خواهش کرد به کس گوئلیگفتم ؟ م  یم یچ -

که  بره بهم   نیرو قبل از ا  نایرو حل کنه.. ا  هیخودش قض

دونم  یخبر داشت، من نم شیکو رو ش هم کم و ب یگفت، حت

 از یزیگرفت که  بره.. تو که  چ میچرا تصم



بهم نزد من   یکوروش هم حرف یبهم نگفت لدایو روز  حال

 یتو یدر ارتباطه..وقت لدایهنوز با  گوئلیکردم م یفکر م

 دمیتموم کرده فهم لدایبا  گوئلیشده و م یچ یفرودگاه بهم گفت

 دردسر افتاده!   یکه .. که  تو

و عمق فاجعه  میافتاد ریگ یچه باطالق یمتوجه شدم تو تازه

 !  ادهیچقدر ز

 !  چارهیب یِ عل ایکوروش شور بزنه   یدونستم دلم  برا ینم

 !  ختمیپر اشک ر یو با دل دردمند

  

 یو ناباور رتیاز ح ییایمن  دن  یماهان   برا  یها حرف

و من چقدر  لدایدردسر افتاده بود و اونوقت  یتو یبود... عل

 !  میقضاوتش کرد

 :  دمیهام نال هیگر  نیب لدای ادی با

 !  لدایماهان ..   -

 گفت:   عیسر

 بهش نگو ماه صنم!   یزیبفهمه، چ دینبا لدای -

 کیگونه هام نگاه کرد که    یرو  یبه اشک ها یناراحت با

اجاق شد که    یرو  یغذا یو متوجه  دیکش یقیدفعه نفس عم

 سمتش رفتو خاموشش کرد ..  عیداد، سر یم یسو ختگ یبو

 رونیکه  برگرده بلند شدم و از آشپز خونه  ب  نیاز ا قبل

 رتختیرو از ز  کمیرفتم و وارد اتاقم شدم، چمدون کوچ



کمد لباس هام رفتم، ماهان  وارد آوردم و به سمت   رونیب

 اتاق شد و متعجب گفت:  

 ؟نکنهیماه صنم؟! چرا چمدون برداشت یکن یکار م یچ -

 که  ... 

 پر غر زدم:   یو با دل دمیحرفش پر وسط

پرواز کنم و برم،پاسپورت  ایتالینترس بال ندارم که  تا ا -

لم جا بمونم د نیتوران،ا شیخوام برم پ یهم ندارم.. فقط م

نبود کوروش  یتونم تو یترکه ، حداقل اونجا   بهتر م یم

 نفس بکشم ... 

 ینگفت و فقط نگاهم کرد، چند تا از لباس هام روب یزیچ

 چمدون انداختم و ادامه دادم:   یحواس تو

 یگ یبه کوروش بگو برگرده.. اگه توم یجور هیتو هم  -

 یچرا گرفتار شده پس چرا جلو یکوروش خبر داشته که  عل

از  یطرف عل هیدونه؟ از ینم یزیکرد چ یمن  وانمود م

کوروش به من   گهیکنه از طرف د یم یپنهون کار لدای

   م؟یشماها هست ی لدامسخرهی.. مگه من و گهیدروغ م

 گفت:   اطیرو باال گرفت و با احت  دستهاش

 باش!  آروم  م،یحرف بزن ایباشه باشه.. عجله نکن ب -

 و با حرص  گفتم :   دمیچمدون  رو به زور کش پیز

شما سر  یمن  آرومم.. فقط آخرش از دست کار ها -

 به من  جواب پس بده .  دیکوروش با اوردم،یدرن



 ملتمس صدام زد:   ماهان

 ماه صنم؟   -

ام چادرم   یمعمول یرو برداشتم و با همون لباس ها  چمدونم

 گفتم :    یسرم انداختم،  رو به  ماهان  جد   یرو  رو

 توران!   شیپ یبر یمن و م -

 وار گفت:   سرزنش

 ادشیکنه؟  با  یسکته م نهیحال بب  نیتوران تو  رو با ا -

 بغض کردم زمزمه کردم:  

 نگفت!   یچیبه مادرش هم ه یکوروش حت -

   یو جلو اومد و بغلم کرد، سرم رو رو دیکش یماهان  پوف 

 اش گذاشتم و به زور بغضم  رو قورت دادم .  نهیس

توران.. فقط  شیبرمت پ یتو آروم باش من  خودم م -

گرده بعدخودت   یبرم گهینگران نباش، کوروش چند روز د

 کار و کرد!    نیباهاش حرف بزن چرا ا

 یکه   ماهان  بهم زد  رو تو یینگفتم  و حرف ها یچیه

 کابوِس!   کیه اش ذهنم مرور کردم.. انگار هم

  

  *** 

  

 بذار کمکت کنم!   -



و گذاشتم که   ماهان  چمدونم  رو بلند کنه،جلو  دمیکش عقب

 گفت:   یآروم یتر از من  حرکت کرد و هم زمان با صدا

 یچ  نمینگو تا من   بب یزیچ لدایفعال به توران و  -

 !  میزد ییباشه چه حرفا ادتیتونم بکنم..  یکارم

 انجام بدم،  یبودم که  بتونم کار یحوصله تر از اون یب

هم که شده  یا قهیخواست به اون اتاق برم و چند دق یم دلم

 !  رهیبخوابم تا ذهنم آروم بگ یکم

باز شدو  یشد، در ورود الیخ یندادم که  اون هم ب یجواب

باز به استقبال مون اومد.. چشمش به من   ییتوران با  رو

 اش گفت:   یشگیو هم ینِد واقعافتاد و با لبخ

 یدونی! نمیخوش اومد زمیعز ای! بیبه به چه اتفاق خوب -

 یخوا یم یو گفت یچقدر خوشحال شدم که  بهم زنگ زد

 !  ی ایمن  ب شیچند روز پ

منه دختر..  ت،یوضع  نیا یته دل محکم بغلش کردم.. تو از

  بزرگ!  یبا دل یداشتم.. زن یزِن قو کیبه آغوِش  ازین

 مادر! ..  کی مثله

 بهتر از توران؟!     یک

 ممنونم مادر جون!    -

 !  دیدرخش یکردم چشم هاش م ی"مادر" صداش م یوقت

 یبا لحن شوخ یجلوه دادن همه چ یعیطب  یماهان   برا 

 گفت:  



 !  رهیبگ لیما  رو تحو ستیهم ن یکی -

 دنشیبا حسرت به خند د؛یاز من  جدا شد و راحت خند توران

 نگاه کردم . 

که   میبرده بود ادیماها عوض شده بود، از   نیب زیچ همه

زن، همسر برادرم بوده.. از ذهنم پاک کرده بودم   نیا یروز

 از توران متنفر بودم!   یکه  زمان

من  خاطرات اون   یسال گذشته بود اما  برا کیکه    نیا با

 ونده!  م یسال خاک خورده و کدرباق یروز ها انگار سال ها

که  جدا شده بودند اما به خاطرمن و   نیو  ماهان  با ا توران

 گهیروجور د یخانواده زندگ کیکوروش.. به خاطر داشتن 

 شروع کرده بودند!   یا

دستش  رو پشت کمرم گذاشت و آروم به داخل هولم  توران

 داد و گفت:  

 هوا سرده!    رونیتو ب  نیایب -

 وارد  خونه  شدم، زهرا خانوم با لبخند یحرف چیه یب

به استقبالم اومد،  ماهان  در جواب تعارف توران  یبزرگ

 گفت:  

 برم سر کارم.. ماه صنم!   دیبا یممنون ول -

چشم هام زل زد  ینگاهش کردم، معنا دار تو  منتظر

 وزمزمه کرد:  

 مراقب خودت  باش!   -



  

خودم روجمع  یکم و نگاه آخر  ماهان  باعث شد که  حرف

 دونستم اون االن عالوه بر من .. یو جور کنم، م

 هم هست!   هیبق نگران

 یخبر بود و دلم براش م یب یکه  از همه چ یتنها کس االن

خبر  یهاب زیچ یلیمن  هم هنوز از خ دیبود! شا لدایسوخت 

 بودم!  

 توران باعث شد از فکر خارج بشم ..  یصدا

 یخونه  ب   نی.. ایدخوب شد که  اوم یلیخ -

 حضورکوروش صفا نداره!  

مزاحم دلم شد که  باعث شد  یبیحرف حال غر  نیا با

 رهیاخم کنم، حواسم نبود که  توران بهم خ یازشدت ناراحت

 شده.. نگران گفت:  

 با هول لب زدم:    زم؟یحالت خوبه عز -

 آره خوبم!   -

 !  دهی.. رنگت پریایگرفته به نظر م یول -

مادرانه  طنتیخبر با خجالت  و ش یخانم از همه جا ب زهرا

 گفت:   یا

 حتما به خاطر رفتن و نبود آقا کوروِش!   -

زدم که  فقط خودم  یلبخند تلخ د،یتوران نرم شد و خند نگاه

 متوجه اش شدم!  



 و با محبت گفت:   دیبه سرم کش یدست توران

 نکنه!   یقدر دلتنگ نیعروس خوشگلم بشم که  ا  یفدا -

 خجالت   گفتم :   با

 خدا نکنه.. من  برم لباس هام  رو عوض کنم!   -

 گفت:   عیاومد جلو و سر زهرا

 !  ارمیمن  چمدون تون  رو م -

 تکون دادم و  گفتم :   یسر متواضع

 برم!   یخودم م ستین نیممنونم سنگ  -

 با همون رفتار و حال خوبش گفت:   توران

 !  زمیبرو راحت باش عز -

باال رفتم  یگفتم .. به طبقه   یکرد م و با اجازه ا یتشکر

که  وارد اتاق شدم چمدونم  رو همون جا کنار دررها  یوقت

 کردم . 

تخت کوروش    یرو  ده،یکه  به چشمه رس یتشنه ا مثل

 نشستم و خم شدم . 

 بغضم گرفت!   عیسر

 :  دمیلب نال ریز

 یچرا نقش باز ؟ینگفت یزیآخ کوروش.. آخ! چرا بهم چ -

 چطور راحت پا ؟یدون ینم یزیکه  چ یکرد

 ؟یدل خطر؟ اگر واقعا اونجا خطرناک باشه چ یتو یگذاشت

 !  ارم؟یمن  چطور دووم ب



حرف ها  رو به   نیجا بود و ا نیخواست که  ا یم دلم

 !   نمیکه  سکوت بب  نیگفتم  تا جواب بشنوم نه ا  یخودش م

اومدم تا چندروز  یاتاق نم  نیجا و به ا نیدونستم اگر ا یم

 !  ارمیتونستم طاقت ب ینم گهید

  

  

به خدا  دیهست که  با یهمون نقطه ا   نیکردم ا یم احساس

 شدم ..  یمتوسل م

خودم  یزندگ طیشرا نیتر یبحران یثابت شده بود که  تو بهم

 یزد حت هیتک یبه طور کامل به کس شهیو خانواده ام نم

 کنه!   یکارم یکوروش که  االن معلوم نبود داره چ

تونستم  یروم یکوروش و عل یریاالن فقط عاقبت بخ  من

 یلیکردم!  فردا صبح خ یکار و م نیاز خدا بخوام و حتما هم

 یاون شماره  دنیام زد خورد وبا د یخوب شروع شد، گوش

که کوروش بهم زنگ زده  دمیفهم یخارج بِ یغر بیعج

 نداشت!   یشحال شدم که  حد ومرز مشخصاونقدر خو

 جواب دادم:   یو شاد جانیه با

 کوروش؟!   -

 برد!   ادمیرو از   دنیمردونه اش نفس کش یصدا

 و سرحال گفت:   دیخند

 ها!   یکرد یسالم م یقبل از حرف مایجان؟! قد یا -



اونقدرحواسم  دم،یخنده اش من  هم باالخره خند یصدا از

 ادیرو به کل از   روزید یپرِت صداش شده بود که  ماجرا

 برده بودم!  

 سالم!   -

 سالم ماه خانوم! احوال شما؟   -

 راه رفتم و  گفتم :   یقرار یشدم و دور اتاق با ب بلند

با آرامش   ؟یدیخوب رس ؟یخوبم خوبم! تو چطور -

 گفت:  

 راحت باشه!   التیرو به راهه.. خ  زیآره همه چ -

 لب پچ زدم:   ریو ز دمیکش یقیعم نفس

 خدا  رو شکرت!   -

 که  نرم گفت:   دیشن انگار

  

 ؟ینگرانم بود -

 :  دمیاز ته دل نال  

 !  ادیز یلیآره.. خ -

نگفت، احساس کردم اعترافم  یچیو ه دیکش یلرزون نفس

 گذاشته!   ریروش تاث

 رو عوض کردم:    بحث

   ؟ییاالن کجا -

 گفت:   یدورگه ا یصدا با



 !  یِ خوب یاومدم هتل.. جا -

 گفتم :    نگران

   ؟یدیرو د  یعل -

 !  هیچه عجله ا دمینه هنوز... تازه رس -

 حرف  ماهان  افتادم و حالم خراب شد!   ادِ ی

 ینم ینه... حت ایدونستم بهش بگم از ماجرا خبر دارم  ینم

 بهش بگم!   یدونستم چطور

 لباسم زدم و زمزمه کردم:   ی قهیبه  یچنگ

 مراقب خودت  باش، باشه؟!   -

 نشست گفت:   یکه  به دلم م یا یمهربون با

 تو پشتم باشه.. حله!   یفقط دعا -

 ببره!   نیحال خرابم  رو از ب یدونست که  چطور یم خوب

که   نیا  یاون  برا دیکردم شا یکه  فکرش  رو م االن

بهم نگفته بود،  یعل یاز ماجرا یزینگرانم نکنه و نترسم چ

 پشتش باشه!   یمهم تر لیممکن بود دال یحت ای

 اومد!   یکه  بود انگار االن برام به چشم نم یزیچ هر

 

  

  

  **** 

  



بهتر کرد و    یلیزدن با کوروش حالم  رو خ حرف

که  ازم  یاز ذهنم پاک شد.. تنها کار یتا حدود یافکارمنف

 اومد فقط دعا کردن بود و بس!   یبرم

گپ زدن با توران  یبعد از خوردن صبحونه و کم صبح

 یخونه  سرگرم کردم، امافضا  یجون خودم  رو با کار ها

پر  زهایچ نیکردم با ا یقلبم احساس م یکه  تو یا یتو خال

 شد!   ینم

فقط با  یاحساس پوچ  نیو... ا یخال یدونستم اون فضا یم

 !  شهیدرست م برگشتن کوروش

   یزنگ  خونه  از فکر خارج شدم، خواستم از رو یصدا با

 گفت:   عیمبل بلند بشم که  زهرا خانم سر

 !   کنمیباز م  من

کردم، زهرا که  رفت نگاهم به  یتکون دادم و تشکر یسر

رفتن آماده شده بود.. باتعجب    رونیب  یتوران افتاد که   برا

 گفتم :  

 !  د؟یر یجون... کجا م باشه مادر ریخ -

 داد و گفت:   هیبهم هد یگرم لبخند

 گردم!   یبه شرکت بزنم زود برم یسر هیرم  یدارم م -

 شدم و با احترام  گفتم :   بلند

 به سالمت مادر جون!   -

 !  زمیعز یمرس -



 برگشت و  رو به توران گفت:   زهرا

 خانوم دوست آقا کوروش اومدن .  -

 متعجب گفت:   توران

 کدوم دوستش؟!   -

 ماندانا خانوم!   -

نشون ندادم چون  یبه من  نگاه کرد، واکنش عیسر توران

 کردم... یبا ماندانا فکر م دارمید نیداشتم به اول

 و به سمت در رفتم .  دمیکش یقیعم نفس

رو بازکرد،   یخانم از من  جلو تر رفت و ور ورود زهرا

اومد که  هم زمان باهاش ماندانا توران جون هم سمت مون 

 گفت :   یهم وارد شد و با انرژ

  

 سالم!  -

 گفت:   عیسر توران

 !  زمیعز یسالم خوش اومد -

کردند، ماندانا چشمش به من   یا یمیصم یهم  رو بوس با

  باشیوز یصدف یزد که  دندون ها یافتاد و لبخند بزرگ تر

 گذاشت!   شیبه نما یرو با سخاوتمند

 و خانومانه بود!   بایکه  داشت واقعا ز یلیو استا پیت

 به سالم عروس خانوم!   -

 گفتم :    آروم



 سالم!   -

روتموم  تمیمامور دیموقع مزاحم شدم آخه با  نیا دیببخش -

 کنم!  

تکون داد انگار  منظور  یکه  توران سر دیدار خند معنا

 بود.. برعکس من !   دهیماندانا  رو فهم

  

 سمتم و گفت:   دیچرخ

گم!.. از کوروِش مرموز د  یم کیرو تبر  تینامزد زمیعز

 دعوت نکنه!   شینامزد  یانتظار نداشتم من و  برا گهی

 گفت:   عیسر توران

 شون!   یان شاهللا عروس زمیشرمنده  عز -

 ینامزد  یبرا  یخواست بهش بگم ما مراسم یم دلم

 شهیکل یون جمله هاتکون دادم هم یاما فقط سر میبود نگرفته

 رو  گفتم  که  توران جون گفته بود!    یا

 یبه گردنش داد و وارد  خونه  شد، توران نگاه یتاب ماندانا

 گفت:   یاش انداخت و با شرمندگ یبه ساعت مچ

ماه صنم  شیبرم شرکت! تو پ دیمن  با زمیعز دیببخش -

 زود برگردم!    کنمیم یجان بمون من  سع

 برگشت و گفت:   عیسر ماندانا

 ... کنمینداره توران جون عجله نکن درک م یبیاِه ع -

 !  میش یبا هم دوست م یمن و صنم جون حساب دیایشما ب تا



 شترمتعجبیبه سمتم حواله کرد که  ب یچشمک طنتیش با

 شدم!  

 یقیکرد و رفت، با رفتنش نفس عم یخوشحال تشکر توران

 و  رو به ماندانا  گفتم :   دمیکش

 لطفا!   دیبفرمائ -

 تر شد و گفت:   کینزد بهم

 !  ؟یها... با من  راحت باش، اوک یجمع ببند نمینب -

 باشه حتما!   -

 که   رو به زهرا خانم  گفتم :   میرفت  ییرایهم به سمت  پذ با

 !  دیرو آماده کن   ییرایپذ  لیزحمت وسا یزهرا خانوم ب -

  الیخ یدست به کار شد، مانداناب عیگفت و سر یچشم زهرا

که همراه خودش  ینشست و جعبه ا یمبل دو نفره ا   یرو

 داشت  رو کنار پاهاش گذاشت...

ا فتادم که  کوروش بهم  ییرنگ ها یجعبه  ادی ناخودآگاه

برام  لشیبه دلم چنگ که  دل یبیداده بود! حس غر هیهد

 روشن نبود!  

خب.. چه خبر از  - صداش از فکر خارج شدم  دنیشن با

 کوروش خان؟!  

 رو به روش نشستم و  گفتم :   

 !  یسالمت -

 شد و گفت:   رهیخ بهم



 مکث جواب دادم:   یهست؟  با کم یتون کِ  یعروس -

 بعد از محرم!   -

 :  دیفکر کرد و بعد نال یکم

 من  تا اون موقع صبر کنم؟   یعنی! گه؟یاوه دو ماه د -

  

 ...  دیاون خند یانداختم ولباال  ییابرو متعجب

 !  اد؟یتو از من  بدت م -

خورده گفتم   کهی.. چیبار تعجبم  رو پنهان نکردم که  ه  نیا

  : 

 !  ه؟یچه حرف  نیا -

 باال انداخت و گفت:   یا شونه

کوروِش که  به من  گفت  ریفکر بد نکن.. همه اش تقص -

 ینشم و باعث شد کارم نا تموم باق یدور و بر آفتاب  نیا

 بمونه!  

 گفتم :    اریاخت یب

 !  ؟یچه کار -

 !  شهیم یاگه  بهت  بگم عصب -

بهم دست نداد و با شک نگاهش کردم، ازچشم  یخوب حس

 انگار هم ذوق داشت هم... دمیفهم ینم یزیهاش چ

 داشت!   یبیعج نگاهِ 

  



 گفت:   عیسر دیحالت نگاه و چهره ام  رو د یوقت

 یسوتفاهم نشه.. اما از دست کوروش واقعاکفر دیببخش -

که  با تو آشنا شده تا االن صد وهشتاد درجه  یشدم، از موقع

 بده ها نه... رشییگم تغ یفرق کرده، نم

 یزیخوام  بهت  چ یمن و شوکه  کرده، االن هم م یول

ندارم  یاما چاره ا شهیم یعصب یلیدونم خ ینشون بدم که  م

 خاله ام!   شیپ شیرم ک یم یمدت هی  یچون دارم  برا

 ینیبگم که  زهرا باس یزیبهم دست داد، خواستم چ جانیه

 عیو قهوه وارد شد، به ماندانا تعارف کرد که سر یچا

 برداشت و تشکر کرد ... 

   یرو وانیکردم گلوم خشک شده، پارچ آب و ل یم احساس

 بود،  رو به زهرا  گفتم :   زیم

 خورم .  یممنونم من  آب م  -

 و خوردم، با ختمیخودم ر  یبرا  یآب وانیشدم و ل خم

 !  دیکه  به آه شباهت داشت کش یقیزهرا ماندانا نفس عم رفتن

دونم، احساس  یاول مون چندان خوب نبود.. م دارید -

 جبران کنم!   دیاالن با  کنمیم

 لب زدم:   کنجکاو

   ؟یچطور -

لبش نشست که باعث شد    یرو  ییبایسخاوتمندانه و ز لبخند

 دلم گرم بشه!  



 گذاشت و گفت:   زیم   یقهوه اش  رو  رو فنجان

 !  ایهمراهم ب -

 زمان باهاش بلند شدم و به سمتش رفتم ...  هم

 ره،یپدر کوروش م یها یداره به سمت اتاق نقاش دمید یوقت

 و گفت:   ستادیخشکم زد... همراه با من  ا

 !  گهید ایب -

 رونیاتاق ب  نیکه  از ا دمید ید اون روز افتادم... وقت ای

 اومد واقعا دلم شکست!  

 اون اتاق  رو داشتم!   یتو دنیکش ینقاش یآرزو  من

 داد!   یم یپدر کوروش به من  روح تازه ا یها ینقاش

 تنگ شده بود!  اون حال و هوا   یبرا  دلم

 تونسته بودم فراموش کنم؟!   چطور

 زمزمه کردم:   اریاخت یاهرم در نشست ب   یکه   رو دستم

 صبر کن!   -

تا اول من   ستادینداد و در و باز کرد، کنار ا تیحرفم اهم به

 برم داخل... ضربان قلبم تند شد!  

 خواست بهم نشون بده؟!   یرو م  یچ یعنی

  

دور تا دور اتاق شده بودم  ینقاش یاتاق و بوم ها یفضا محو

رفت که   یا هیکه  ماندانا از کنارم گذشت و به سمت سه پا



قرار داشت که  روش  یبوم هیسه پا   یوسط اتاق بود،  رو

 انداخته شده... یتور دیپارچه سف

کرد و سواشده  یفرق م گهید یها ینقاش یبا همه  انگار

 بود!  

که  پارچه  رو برداره با لبخند سمتم   نیاقبل از  ماندانا

 و گفت:   دیچرخ

 یلیخوش به حالت!.. قدِر کوروش  رو بدون چون.. خ -

 عاشقته!  

 یبوم نفسم تو   یرو  یِ نقاش دنیبا د دیرو که  کش  پارچه

 :  دمیصورتم گذاشتم نال   یام حبس شد، دست  رو نهیس

 ...   نی! ایوا -

نتونستم  یبگم.. حت یزیو نتونستم چ دیها از ذهنم پر کش واژه

 پلک بزنم!  

 و گفت:   دیخند ماندانا

بدون  دم،یو من  کش  نیواکنش  رو داشتم.. ا  نیانتظار ا -

که  کوروش  یزی، هر چ نمیکه  چهره ات  رو  بب  نیا

 کردم .  ادهیبوم پ   یرو  قایکرد  رو دق فیتوص

تربه اون  فتهیتر و ش قیتر رفتم و دق کیآروم نزد یقدم ها با

 خوِد من  بود!..  قایشدم.. دق رهیخ ینقاش



به لب  یحالت آروم و لبخند محو ینقاش یام... تو چهره

سرم بود که تا    یرو  یو قرمز رنگ یسنت یِ داشتم، روسر

 سرم کرده باشم .  یا یروسر نیاومد همچ ینم ادمیحاال 

اومدپلک  ادمیچشم هام احساس کردم  یسوزش  رو تو یوقت

 :  دمینال رتیو با لبخند و ح دمیبزنم، به سمت ماندانا چرخ

 .. واقعا قشنگه!   نیا -

 نزد که  ادامه دادم:   یبزرگ تر شد و حرف لبخندش

باال  ییابرو  ؟یبود دهی! تو قبال من و د؟یاما آخه چطور -

 انداخت و گفت:  

کرد من  فیرفت؟  گفتم  که  کوروش توص ادتیحرفام  -

چهره ات   ی.. تموم حالت ها و اجزادمیرو کش  ینقاش  نیا

 شد .  یرو کوروش به من  گفت.. سخت بود ول

 باال انداخت و گفت:   یچرا زود تر بهم نگفت؟  شونه ا -

 نیاگر بفهمه من   بهت   گفتم  و ا دیدونم.. شا ینم -

 ونشونت دادم دعوام کنه!  

شدم..  رهیخ یبه نقاش نگفتم  و دوباره یزیچ د،یخند الیخ یب

 واقعا قشنگ بود!  

کرده بود  فیمن و توص یتمام چهره  قیکوروش دق چطور

 رو بکشه؟!   ینقاش  نیمن  ا دنِ یکه  ماندانا تونسته بود بدون د

... من اونقدر ایکار مهارت داشت   نیدر ا یلیماندانا خ ای

ذهن و قلب کوروش حک شده بودم که تونسته بود فقط  یتو



کار کمک   نیمن  به ماندانادر ا یکردن چهره  فیبا توص

 کنه!  

 خورد!   یاز شدت ذوق مدام تکون م قلبم

  

 :  دیهام لبالب اشک شد که  متعجب نال چشم

 چر ا؟!   هی! گریوا یا -

 ته دل لب زدم:   از

که  در حق مون  یممنون..  ممنونم به خاطر لطف -

 !یکه  بهم داد یبه خاطر حس خوب شتری.. و بیکرد

 بگم!   یدونم چ ی.. واقعا نموا

 یامادست دمیو خمارش د دهیکش یچشم ها یرو تو  درخشش

 هوا تکون داد و گفت:   یتو

 یاز کس هینکردم که ... آخه آدم با گر یخب حاال کار -

 کنه؟!   یم یکنه؟ ابراز خوشحال یتشکر م

انداخت که  باعث شد  لدای ادیو رفتارش من و  یها رفح

 ام بخندم!   ییهویبغض   نیب

ازش  تینها یخواست ب یجا بود.. دلم م نیکوروش ا کاش

 تشکر کنم!  

دوستم داشت که  عشق کوروش  رو بهم  یلیخدا خ انگار

 داده بود!   هیهد

 شده بودم ماندانا گفت:   رهیکه  به تابلو خ یطور همون



 کوروش چرا عاشقت شده!   دمیحاال فهم -

 نهیو خجول و آروم نگاهش کردم، دست به س دمیگز لب

 و ادامه داد:   ستادیا

 ی قانقطهیو معصوم .. دق یهست ی.. احساساتیتو خانوم -

 !  دیکه خوشبخت بش دوارمی! به هر حال امیمقابل کوروش قبل

کردم...  مقاوم باشم، جلو رفتم و از ته دل بغلش نتونستم

 انگار اون هم منتظر  بود که  محکم بغلم کرد!  

هام رفت که  باعث شد دلم  هیر یتو نشیریعطر ش یبو

تنگ بشه!  ممنون  یعطر سرد و تلخ کوروش حساب  یبرا

 شون بودم... هم اون هم ماندانا!  

کردم زود قضاوت کرده بودم،  یکه  فکرش  رو م حاال

 ا فتادم .  گهید یها یادنقاشی

بوم ها که  ماله  هیاز ماندانا جدا شدم و به بق یوقت

دست  یکه  همون طور دمیپدرکوروش بود نگاه کردم فهم

 مونده اند!   ینخورده باق

بلرزه و.. عاشقتر  شتریباعث شد دلم هزاران برابر ب  نیا

 بشم!  

 که  به من  داده بود، مونده بود!   یهنوز سر قول اون

  *** 

 گفتم :    ییرو بغل کردم و با دلجو  نتورا

 !  ه؟یواسه چ افهیق  نیمادرجون! ا گهیخب د -



جذبه  یهاش  رو به هم فشرد تا نخنده اما، اخم کرد تا کم لب

 از خودش نشون بده و گفت:  

 ها!   ارمیدرب یبرات مادر شوهر باز کمی گهیم طونهیش -

 اعتراض صداش زدم:   با

 مادر جون؟!   -

به عقب هولم  یول د،یو خند رهیخودش  رو بگ یجلو تنتونس

 داد و گفت:  

 بگم؟   یآخه من  به تو و ماندانا چ -

که  زده بودم   یقبل یباال انداختم و دوباره حرف ها یا شونه

 رو تکرار کردم:  

رو به من   یماندانا اون نقاش ستیمن  ن ریخب تقص -

 نشون داد . 

جا به  یمبل کم   یتاسف تکون داد و  رو   یاز  رو یسر

نشست و به  رو به  رو نگاه کردو  نهیجا شد، دست به س

 زمزمه کرد:  

 دهیکردن تو نقشه کش ریغافلگ  یبرا  یپسرم کوروش کل -

 بود.. اما همه زحمت هاش به هدر رفت!  

شونه اش گذاشتمو با    یتر شدم، سرم  رو  رو کینزد بهش

 دم:  لب ز یحال خوش

 شدم.. ریغافلگ ایدن کی یاالنشم به اندازه  نیمن  هم -



رو بهم نشون بده   یکه  اگر کوروش دوباره اون نقاش اونقدر

 شم!   یداره خوشحال م یبرام تازگ

 دیسرم روبوس   یکه  زدم خوشش اومد،  رو یاز حرف انگار

 گفت:   یو با مهربون

 دل مهربونت برم!    نیقربوِن ا -

 .. چشم هام  رو بستم! دمیشونه اش  رو بو کش   یرو 

 داد!   یمادر  رو م کی یبو

 آر امش  گفتم :   با

 خدا نکنه!   -

کار کنم ها.. زرنگ  یدونم با ماندانا چ یمن  م یول -

دونست اگرمن   یکرد و رفت م یهم خداحافظ عیخانوم سر

 بود!   الیواو گهیشدم د یخبر دار م

 دهیتا به حال حرص خوردن توران روند دم،یصدا خند یب

 شد!   یبامزه م یلیبودم.. خ

دلش  یتو یچیدونستم ه یم یزد.. ول یلب غر م ریز مدام

 !  ستین

ام زنگ  یخودم بودم که  گوش یحال و هوا یتو

برداشتم و به صفحه اش  یعسل   یرو از  رو  یخورد،گوش

 بود!   لدایانداختم..  ینگاه

  یدادم از  رو یهم زمان که  جواب مگفتم  و   یدیببخش

 هال رفتم .  یسرتاسر یمبل بلند و به سمت پنجره 



 !  لدایجانم  -

   ؟یسالم صنم، خوب -

 شدم و آروم  گفتم :   رهیخ  رونیب یمنظره  به

 !  ؟یبهتر  یالحمد هللا خوبم!.. تو چطور -

 گفت:   عیسر

 ی.. حوصله ام سر رفته، چند روزه تویآره خوبم ول -

 !  نیخونه  موندم واسه هم

 گفتم :    یدلسوز با

 !  زمیعز یاله -

 گفت:   معذب

دونستم تمام  ینداده؟  م یاز عل ی.. کوروش خبرزهیاِم چ -

اتفاقات   نیخوادبدونه آخِر ا یو م یفکر و ذکرش شده عل

 ... اما فقط زمان عالج دردش بود!  شهیم یچ

بار بهم زنگ زد، همون  کیخب راستش کوروش  -

 یهتل وبعدش م هی یبود بهم گفت رفته تو دهیکه  رس یموقع

 دم!   یشد  بهت م ینگران نباش خبر ،یره سراغ عل

 گفت:   یدواریام با

 چوقتیلطِف تو و کوروش  رو ه  نیممنونم ماه صنم! ا  -

 !   کنمیفراموش نم

 ته دل  گفتم :   از

 !  ه؟یچه حرف  نیافدات بشم  -



 .. واقعا ممنونم!  قتِ یحق -

ماهان افتادم،   یحرف ها ادِ ینگفتم ..  یزیزدم و چ یلبخند

 سوخت!   لدای  یبرا  شتریدلم ب

خواستم ذهنش  یزد! نم یدست و پا م یخبر یب یتو اون

 ماجرا بشه، آروم  گفتم :   ریدرگ نیاز ا  شتریب

 یایچطوره حاال که  حوصله ات سر رفته فردا شام ب لدای -

 گفت:   دیبا ترد  م؟یدوِر هم باش کمیمن و توران،  شیپ

 کشم!   یدونم، خجالت  م یآخه.. نم -

 تشر زدم:   بهش

 !  میستیکه  ن بهیتو و خجالت ؟ دست بردار غر -

 و گفت:   دیخند زیر

 !  امیخب حاال.. شام دست پخت تو باشه م -

 از گلم شکفت و  گفتم :   گل

 ها.. فعال!   ینکن رید نمتیب یشد! پس فردا شب م یعال -

 !  زمیعز یباشه با -

  

  

 انیرو قطع کردم و موضوع  رو با توران هم درجر  یگوش

خسته شده  ییاستقبال کرد انگار اون هم ازتنها یگذاشتم، کل

دادکه  به  ماهان  هم خبر بدم  شنهادیبود که  خوشحال شد و پ

 .  ادیتا فردا شب ب



هام دور هم  زیشب قرار بود عز کی  یکه   برا  نیا از

داشتم!... اما، نبود کوروش روهمه جا  یجمع بشن حال خوب

 کردم!   یاحساس م یو هر زمان

 یمن   بهترم یو زندگ یکه  بود حاِل من .. خوشبخت اون

 تینها یچند روز رفته بود اماب  یکه  فقط  برا  نیشد! با ا

 دل تنگش شده بودم!  

حد وابسته اش شده   نیکردم تا ا یوقت فکرش  رو نم چیه

 یم یچ لدایبود پس،  یطور نیباشم!.. حاِل من  که  ا

 ! ... د؟یکش

 کمکش کن! ..  ا،یخدا

  

 یکل یاومدن ول یشب م لدا،یکه   ماهان  و   نیا با

شام  یتا  برا میبودم، ناهار  رو سبک خورد دهید تدارکات

 سنگ تموم بذارم!   یحساب

چند   نیخوبم با تماس کوروش کامل تر شد، اتفاقات ا روز

اون تابلو و کار ماندانا بهش گفتم ... انگار  دنیرو به جز د

 راحت شده بود .  الشیاز بابت حالم خ

 :   اتاق مشترک مون بودم که   گفتم یقدم زدن تو مشغول

 بگو!   یزیچ هیهمه من  حرف زدم.. تو   نیخب ا -

 گفت:   یلحن گرم با



 شترحرفیب شهیصدات شدم.. م دنیبگم؟ محو شن یاز چ -

 !  ؟یبزن

 و بعدش صداش زدم:   دمیگز لب

 کوروش!   -

 :  دیبا آب و تاب غر عیسر

 جاِن من ؟!   -

 ام!   یمنتظر  چ یدون ی.. خودت  مگهیبگو د -

 تر گفت:   آروم

 ام بگم؟  یاز دلتنگ یخوا یدونم.. م یآره م -

گونه ها و گردنم احساس کردم اما  یرو تو  یدیشد یداغ

 زمزمه کردم:  

 کوروش.. برگرد!   -

 عطش گفت:   با

 یقبالتلفن ،یعل دنیرم د یم گهیساعت د هیصنم..  امیم -

گم که   یزنم م یبهت  زنگ م  دمشیباهاش حرف زدم... د

 ادیچه ن ادیب یکه  بشه چه عل یزیشد، هر چ یاش چ جهینت

سه روز هم  نشده من  دلم  یکه  حت  نیگردم، با ا یمن  برم

 تنگ شده!   یبرات حساب

زده وپر  جانیتخت نشستم و ه   یام چنگ زدم،  رو قهی به

 شکوه  گفتم :  



دونم.. منم  مثل تو.. اما لطفا تالشت  رو بکن!  یم -

 اره . گناه د لداهمی

 و گرفته گفت:   دیکش یقیعم نفس

 باشه.. دوست دارم!   -

 :  دمیته دل نال از

 منم  دوست دارم!   -

  

  

 از تماس کوروش نشد.. یاما خبر دیاز راه رس شب

  نیبه ا ادیسرگرم تدارکات شام بودم که  ز اونقدر

 ایوقت  ریکه  حتما د  نیتوجه نکردم، با فکر به ا موضوع

 زنه خودم  رو قانع کرده بودم! ...  یفردا زنگ م

که  خواسته بودم  یکار ها م تموم شد، همون طور باالخره

 نقص شده بود!   یو ب یعال زیهمه چ

که   دمیکش یگذاشتم و نفس راحت خچالی یساالد  رو تو ظرف

 زهرا خانم معذب گله کرد:  

 ید؟حتیکن یقدر خودتون  رو خسته م نیآخه خانوم چرا ا -

 !  شهیکه نم یطور نیکار من  انجام بدم... ا هی نیه نداداجاز

 به غذ ا ها زدم و هم زمان با محبت  گفتم :   یسر



 یچ دیکش یزحمت م یکاف یشما هر روز به اندازه  -

بار شام بپزم؟ زهرا خانوم باور کن من عاشق  هیمن   شهیم

 ام...اصال هم خسته نشدم!   یآشپز

بلندشد و  یصندل   یاز حرفم خوشش اومد که  از  رو انگار

 خوشحال گفت:  

 فداتون بشم من ! خوش به حال آقا کوروش!   یاله -

 یزد اماحساب یبهم م یحرف نیبار نبود که  زهرا همچ نیاول

 ذهنم .. یتو دم،یشدم و خند دیسرخ و سف

 رفتن!   یاومدن و م یم یو دخترونه ا دیسف یاهایرو 

 یکوروش آشپز  یخودم  برا یروز کیکه    نیابه  فکر

 کرد!   یام م وونهیکنم و اون از دستپختم لذت ببره، د

که  هر روز منتظر  بمونم تا از سرکار برگرده و من   نیا

 تر؟!   نیریش  نیبگم... آخه از ا دیبهش خسته نباش

توران از فکر خارج شدم، کنار اوپن آشپز  یصدا دنیشن با

 و خوشحال گفت:   ستادیخونه  ا

 مهمون مون اومد!   نیاول -

 گفتم :    عیسر

 و گفت:   دیخند  لدا؟ی -

 !  ادینه  ماهان ... االن م -

به لباس هام  یدست ینگفتم ، کم یزیتکون دادم و چ یسر

 و به استقبال داداشم  ماهان  رفتم .  دمیکش



به خودش  یکردم، حساب فیک دنشیوارد  خونه  شد با د یوقت

 بود!  دهیرس

که  قرار بود   نی... انگار اون هم از ادیخند یهاش م چشم

 خوشحال بود!   میجمع بش گهیدور هم د

و   دمیکرده اش روبوس غیت شیش یرفتم و با عشق گونه  جلو

 گفتم :  

 داداش!   یسالم خوش اومد -

 محبت جوابم  رو داد:   با

 سالم ماه من !   -

دونم چرادر  یکوروش افتادم... نم ادِ یمن " "ماِه  دنیشن با

 ریبه دلم سراز بیو غر بیحس عج کی ،یکنار حس دلتنگ

 شد!  

 بود!   یفراتر ازنگران یزی.. انگار... انگار چهیدونستم چ ینم

  

  

 یحس و آروم عقب رفتم..  ماهان  با توران احوالپرس یب

گفتم  تا حالم  بهت ربشه،    یلب بسم الله ریکرد و من  ز

ً یماهان  وارد  خونه  شد و عم  !  دیفضا  رو بو کش قا

 هاش  رو با لذت بست و گفت:   چشم

 !  ادیماه صنم خاتون م یشاهکار ها یبو -



سپردم و  یبه لب هام اومد و اون حس  رو به فراموش خنده

 .  دمیماهان  فقط خند  یچاپلوسانه  یدر جواب حرف ها

نشست و با توران مشغول  ونیزیتلو یجلو یمبل ها   یرو 

 شرکت شدند... یحرف زدن درمورد کار ها

 بود!   یکوروش خال یبه جمع مون انداختم، فقط جا ینگاه

 خانواده خوبه!   کیداشتن  چقدر

 خاِص!...   چقدر

 .. میدور هم جمع نشده بود یطور نیبود که  ا یماه چند

از هم دورمونده  یمدت  یاز طالق  ماهان  و توران  برا بعد

ها  رو  نهیحاال چقدر خوب که  گذشته  رو کنار وک م،یبود

 پاک کرده بودند!  

تکون  یزنگ حرف هاشون نصفه موند، سر یصدا دنیشن با

 دادم و  گفتم :  

 !   کنمی... من  باز ملداستیحتما  -

  لدای ی تورچهرهیمان یتکون داد، از تو یبا لبخند سر توران

 و بدون جواب دادن در و بازکردم .  دمیرو د

بعد واردشد و  قهیاستقبالش رفتم، چند دق  یدر  برا یجلو تا

 گفت:   یبا خوشحال

 سالم!   -

 محکم بغلش کردم و کنار گوشش گفتم :   یرفتم و با دلتنگ جلو

 !  یسالم خوش اومد -



 گفت:   ید گو هول ز جانیه با

 کردم؟   ری.. دیمرس -

 نه بابا تازه اوِل شِب.. ساعت هشِت ها!   -

 جدا شد و گفت:   ازم

رسه..  یآخه نه که  روز ها کوتاهه و شب زود م -

 !  دمیرس ریفکرکردم د

تکون دادم و در و بستم، دستش روگرفتم تا به  یخنده سر با

و  ستادمیدست هاش، ا یکنم اما با حس سرد تشیداخل هدا

 متعجب زمزمه کردم:  

 !  ی.. چقدر سردلدای -

 شد و لبزد:   رهیو سرگردان به چشم هام خ یبیحس غر با

  

 دونم.. خب.. سرد بود!   ینم -

اش  دهیالغر وکش یاز نگاهش گرفتم و به دست ها چشم

نوک انگشت هاسرد و کف دست  شهیشدم... آخه مگه م رهیخ

 واباشه؟!  ه یها عرق کرده به خاطر سرد

 به جلو هولش دادم و  گفتم :   نگران

 !  یش یگرم م ارمیم یرم برات چا یبرو تو.. االن م ایب -

 غر زد:   معترض

 مثل مامانم حرف نزن آ .  -



که    مینگفتم ، وارد هال شد یزیچپ نگاهش کردم و چ چپ

 لدایبلند شد و محترمانه بهش سالم کرد،  لدای دنیماهان  با د

ماها ن شدم و  کیحرف زدن با توران شد که  نزدمشغول 

 آروم  گفتم :  

 ماهان !    -

 گرفت و مثل خودم آروم جواب داد:   لدایاز  نگاه

 جونم؟   -

خورده فضا   هیحال نداره خب..  کمی لدای  کنمیاحساس م -

 کمیبلکه بخنده  یبگ یزیچ هیکن  یسع ریدستت بگ یرو تو

 اش   بهتر بشه!   یاوضاع روح

 لب گفت:   ریو ز دیکش ی... نفِس آه ماننددیرو دزد  نگاهش

 راحت!   التیخ باشه

و به سمت آشپز خونه   دمیبه بازوش کش یتشکر دست  یبرا 

 رفتم . 

 یبودم که  صدا  ییرایپذ  لیآماده کردن وسا مشغول

لبم    یرو  یلبخند دم،یتوران و  ماهان   رو شن دنیخند

 نشست !  

 شدم!   یخانواده ام، خوشحال م یخوشحال از

 !  م؟یبزرگ تر دار  نینعمت از ا مگه

 رفتم و  گفتم :    رونیب

 قهوه؟   ای ارمیب یچا -



 مبل بهم نگاه کرد و گفت:   یاز باال توران

زهرا خانوم هست  ؟یِ حاال چه عجله ا زمیعز نیبش ایب -

 .  گهید

 یزهرا خانوم  رو فرستادم استراحت کنه... امشب م -

 کارها  رو انجام بدم .  یخوام خودم همه 

 هوا تکون داد و گفت:   یتو یماهان  دست 

 !  گهیم یاخبار چ  نمیبب  سایوا سایوا

 یبه محتوا اقیکرد و با اشت شتریرو ب  ونیزیتلو یصدا

 .  مستادیا نهیشد... با تاسف دست به س رهیاخبار خ

باشه.. انگار ناف مرد ها   لدایبهش  گفتم  حواسش به  خوبه

  زیدو چ نیقدر ا نیبودند که  ا دهیرو با اخبار و فوتبال بر

 رو دوست داشتن !  

 و  گفتم :   دمیکش یحرص پوف با

 قهوه!   ای یماهان  چا  -

 و گفت:   دیخند لدایهم جواب نداد؛  باز

 !  اریب یواسه من و توران جون چا -

 تکون دادم... یبود دلم گرم شد و سر دهیکه  خند  نیا از

 یباال برده بود که حت یرو تا حد  ونیزیتلو یماهان  صدا 

 هم محو اخبار شده بودند .  لدایتوران و 

 یروتو یچا یوباره وارد آشپز خونه  شدم و فنجون ها د

 دست هام گرفتم!   یرو تو  ینیگذاشتم و س ینیس



ها به صورتم خورد با لذت چشم هام   ییگرم چابخار  یوقت

 !  دمیرو بستم و عطر خوشش  رو بو کش

 یگزارشگر تو یرفتم، صدا  رونیاز آشپز خونه  ب آروم

 ..  دیچیپ یخونه  م  یفضا

  

حس وحاِل  یو ب یجد یسکوت کرده بودند.. لحن صدا همه

گفت باعث شدقدم هام  یکه  م یگزارشگر همراه با جمالت

 .  فتهیتر و نفس هام به شماره بکند 

 زد شدم .  یکه  م ییلحظه  محو و ماِت حرف ها  کی

 ایتالیا یاز شهر ها یکی النیحادثه ظهر امروز در م  نیا -

شدندو سه نفر در  ینفر زخم زدهیرخ داده است، متاسفانه س

جان خود را ازدست داده اند از  یبمب گذار یحادثه   نیا

راد که   گوئلیبه نام م ییایتالیا یرانیا یجمله دکتر نخبه 

 حادثه ترور شده اند..  نیظاهرا در ا

 کنند ....  یحادثه را همکارم در محل حادثه بازگوم اتیجزئ

.. باعث شد دمیسرم شن یکه  تو یممتد و آزار دهنده ا سوت

حال شد و  یبره! چشم هام  رو بستم و دست هام ب جیسرم گ

 از دستم افتاد .  ینیس

و شکستن فنجون ها چنان بلند واکو وار  ینیافتادن س یصدا

از  یخفقان آور اطراف پخش شد که دسِت کم یفضا یتو

 ناقوس مرگ نداشت.. مرگ...مرگ!...  



 ! گوئل؟ینداره.. م امکان

 لدابهیوحشتناِک  غیت مرگ آور سالن با بلند شدن ج سکو

شکست، چنان از شوک و  بهت  خارج شدم  یطرز افتصاح

 و زانو هام سست شد ...  دمیسرم کوب   یکه  محکم  رو

 من !  یوا ی.. الدای

 !  شهیکردم هنجره اش داره پاره م احساس

امکان نداره.. نداره  یییی... علییییی... علیییییییعل -

 !  ییییییخداااا... ع ل

 متوجه یاز اشک شد، حت سیصورتم خ یک دمینفهم

رم تا به  یچهار دست و پا م نیزم   یدارم  رو نبودم

 .  لدابرسمی

 سوزه!   یچرا کف دست هام م دمینفهم یحت

 :  دمیلب نال ریز

 من !   یخدا یوا ی.. الدای -

شده  وونهید لدای... رهیرو بگ  لدای یکرد جلو یماهان  سع 

!  با دیکش یزد.. نعره م یزد ..داد م یبود؛ خودش  رو م

زد.. من داشتم  یرو صدا م  یوار اسم عل کیستریضجه ه

 برسم!   لدایکشتم تا به  یخودم  رو م

 !  شدهیشد که  چ یداد... باورم نم یامانم نم هیو گر بغض

گزارشگر درست گفت؟  نکنه خواب باشه؟  اصال...  واقعا

 ! ...  دیکش ریباشه، نه؟  سرم ت گهید یکی دیاصال شا



تا  دیسمتم اومد و بازوم روکش دهیو ترس دهیررنگ پ توران

 خورد .  یبلندم کنه.. لب هاش تکون م

 دنیکش غیج یاز صدا ریزد اما من  غ یکه  حرف م انگار

خواست بلندم کنه  ی... توران تامدمیشن ینم یزیچ لدای یها

 خوردم!   یم نیتر زم چارهیرفت وب یزانوهام ضعف م یه

 لدانعرهیزدن  غیج یصدا  نیکه  فلج شده بودم... ب انگار

در حال جنگ  لدایشد که  هنوز با  دهیماهان  هم شن  یها

 بود!  

 لدای یکرد جلو یم یکه  سع دمیاشکم د یپرده  پشت

 تا به صورتش چنگ نزنه .  رهیروبگ

تمومش کن... نکن باخودت ..   لدای.. بس کن ریآروم بگ -

نزن!  ماهان هم بغض  ادیردت مگم.. د ینزن.. نزن م

 داشت؟!  

 !  د؟یلرز یم صداش

شدم و  رهیصحنه خ  نیو به ا دمیبغل توران خز یتو دهیترس

 !  ختمیو فقط اشک ر دمی... لرزدمیلرز

خش دار شده بود، اوق زدن و سرفه هاش  لدایزدن  غیج

 شروع شد ... 

 ... هع ... ییییی... آه علعععی.. هیعل -

 نگران داد زد:   توران

 !  ادیکن دا ره نفسش بند م یکار هیماهان    -



 اون کشمکش ها دستش  رو بلند کرد..  نیماهان  ب 

 یکه  بدجور دمی.. اون زمان ددمشید د،یلرز یم دستش

 کنه .  یبغض داره خفه اش م

 لحظه  ماِت اون نگاه شکسته اش موندم!    کی

نتونست طاقت  گهیکه  بهش وارد شد د یدر کنار شوک لدای

 افتاد .  نیزم   یسست شد و  رو اره،یب

 ی نهیس یهم نتونستم تحمل کنم.. سرم  رو به قفسه   من

 توران فشردم و چشم هام  رو بستم . 

 موند و سکوت ...  یکیتار فقط

 کابوس تموم شد؟!    نی.. ایعنی

  

  

 ...  رفت

 ی.. حرفچیه ینداشت، دلمو تنها گذاشت  جا ینگاش حس تو

 نذاشت  

 یایدنبالش نگرد  دله من ، دن گهیبه هوام عادت نکرد د رفت

 درد  

رو دوست داره  که  نشد بهم بگه،   گهید یکی... اون دیشا

بود   یادی.. تب عشق من  زدیشا  ارهیآره نتونست به روم ب

 بود .  یحس عاد هیواسه اون 

 ام بذاره . تونست تنه  که



 یعشق تازه م هیاز  دیشا  دید یالتماس و تو چشمام م دیشا

  ذاشتیپا نم یعکسامون  کاشک یپا هیکارم شده گر  دیترس

رو دوست داره  که    گهید یکیاون  دیقوالمون  شا   یرو

تب عشق من   دیشا  ارهینشد بهم بگه، آره نتونست به روم ب

 بود   یادیز

 بود که   تونست تنهام بذاره .....  یحس عاد هیاون  واسه

  

  

  

  **** 

  

 بخور.. رنگ به روت نمونده!   گهیخورده د هی -

بارهزارم از   یگرفته و ملتمس  ماهان   برا یصدا دنیشن با

 یافتادم و به حالب رگشتم... ب  رونیب الیفکر و خ یچاله 

َورم کرده  ادیز ی هیکه  به خاطر گر ییحرکت با چشم ها

دستش بود  یکه تو یوانیبه  ماهان  و ل ینگاه مید نبو

 میتسل ربه اجبا دم،یکش یحال یاز حسرت و ب یانداختم.. آه

... با تر شدن گلوم دمینوش وانیل اتیاز محتو یشدم و کم

 احساس کردم   بهتر از قبلم . 

 گذشته؟!   چقدر



اون کابوس دست  یساعت؟! نکنه هنوز تو کیساعت؟..  مین

 زدم؟   یو پا م

  نیاز قطرات آب ازب ی.. کمدیماهان  دستش  رو عقب کش 

چونه    یجون و خشکم سر خورد و  رو یب یلب ها

 !  ختیامر

 !  زم؟یعز یبهتر  -

نشسته بودم،پشت  نیزم   یاطرافم نگاه کردم.. هنوز  رو به

منه زمزمه  یشد  برا یکه  باورم نم یدِر اون اتاق... با لحن

 کردم:  

 چنده؟!   ساعت -

سرِد  یپارکت ها   یکرد و مثل من   رو ینوچ

 داد و زمزمه کرد:   هیتک واریراهرونشست، به د

 شب!   قهیو چهل دق ازدهی -

من ! سه ساعت گذشته!... سه ساعت گذشته و مابه  یخدا

 اولِش؟!   یعنی  نی! امیدیصد سال درد کش یاندازه 

 یبه کف دست هام انداختم که  به خاطر خورده ها ینگاه

االن مثل  لدایشده بود ... دِل  یفنجون ها زخم یشکسته 

من  پاره پاره  یمن .. نه نه! بد تر از دست ها یدست ها

 شده!  

 تیماهان .. کاش خواب بود! کاش واقع  شهیباورم نم -

 نداشت!  



 زمزمه کرد:   یدورگه ا یصدا با

 گذره!   یهم م یکی  نیا -

 :  دمیشده نال مسخ

 تونه!   یلدانمیسخت..  یلیگذره اما .. سخت، خ یآره.. م -

 گفت :   یجد

 تونه!   یم -

 کشه!   یهزار برابر درد م لدای..  نیحال خودمون  رو بب -

که  زدباعث  یحرف دیکش یبه موهاش زد و کالفه آه یچنگ

 .  ادیشد دلم به لرزه در ب

   خدا بزرگه! -

 رهیو ماتم زده بهش خ وسیگرفتم، ما وارینگاه از د باالخره

 نییگلوش مدام و تندباال و پا بکینگفتم ... س یزیشدم و چ

 شد!   یم

زد صداش آروم بود اما بااضطراب  یبا من  حرف م یوقت

 یم یدلش چ یداد، معلوم نبود تو یپاهاش  رو تکون م

 گذره!  

ام باز  یشده بودم که  در اتاِق کنار رهیبهش خ یطور همون

حال بودم جون گرفتم و با  یکه  ب یمن یچطور دمیشد، نفهم

کارم بلند شدو بازوم  رو  دنیشتاب بلند شدم،  ماهان  با د

 گرفت و بهم تشر زد:  

 آروم تر دختر!   -



من  فقط به توران نگاه کردم، در و که  بست باعجله   اما

 گفتم :  

 ه؟  حالش چطور -

 گفت:   یداد و با خستگ هیدر تک به

ِسُرِمش آرامبخش  یسرِش.. تو یدکتر مهرجو باال -

 .  دهیکرده االن خواب قیتزر

 طاقت  گفتم :   یب

   نمش؟یبب  شهیم -

سرم  رو    یبه  ماهان  نگاه کرد..  ماهان   رو توران

 !  دیمن و عقب کش دویبوس

 گفت:   آروم

 یتون یاستراحت کن فردا م ست،یحال خودتم خوب ن -

 !  یبر ششیپ

 تکون دادم که  توران جلو اومد و گفت:   یحرف سر یب

 !  م؟یبگ یبه خانواده اش چ -

 ماهان  با تامل گفت:   

نگران  یحتما کل یطور نیباشن.. ا دهیاخبا ر  رو د دیشا -

 دبهشونیجاست، با نیهم ا لدایشِب  مهین کیشدن، ساعت نزد

 !  میاطالع بد

 هول  گفتم :   با



.. معموال مادرش بعد نِ ییپا یطبقه  لدایمن و  یِ گوش -

 زنه .  یبه من  زنگ م لدایاز

 ماهان  آروم گفت:   

 دم!   یپدرش  رو دارم خودم بهشون خبر م یشماره  -

 گفتم :    جیتکون دادم که   ماهان  حرکت کرد و گ یر س

 !  ؟یر یکجا م -

 !  نِ ییمنم  پا یِ .. گوشنییرم پا یم -

 زنه!   یرو م  لدایدلم شور  یجا بمونم ه نیا ام،یمنم  م -

 دلسوز گفت:   توران

جا هستم.. االناست که  دکتر  نیمن  ا زمیتو برو عز -

 .   رونیادبیب

 یم،بیتکون دادم و همراِه  ماهان  به سمت پله ها رفت یسر

 بند بند یاراده نفس هام تند شد و سرما  رو تو

دست  ماهان  بود و  یاحساس کردم. دستم تو وجودم

زدِن نوک انگشت هام .. شوکه  نگاهم کرد  خیبااحساس 

 ونگران گفت:  

 ماه صنم؟!   یچته؟ خوب -

 قرار لب زدم:   یب

 بهش زنگ بزنم!   دیکوروش.. با -

رو   ستاد،صورتمیو جلوم ا دیاما اون چرخ دمیپله ها رس نییپا

 گفت:   میت و مالبا دست هاش قاب گرف



زنم باشه؟ توبا  ی! خودم بهش زنگ مزمیعز  نیمن و بب -

... فردابهش یکن یحالت حتما کوروش  رو نگران م  نیا

 زنگ بزن!  

 و اعتراض کردم:   دیچک اشکم

 زنه.. فقط صداش  رو بشنوم!   یدلم شور م -

 :  دید و غر یام  رو محکم بوس یشونیپ

 هیفقط گر یکوروش حرف بزندونم تو با  یمن  که  م -

 و اون  رو نگران تر!   یکن یم

 :  دمیبغلش گرفت که  با بغض نال یرو تو  سرم

.. هنوزم میازش  بپرسم تا مطمئن ش یدرمورد عل دیبا -

 که  اون.. اون.. مرده!   شهیباورم نم

! زمیبوده تموم شده.. آروم باش عز یهر چ گهی! دسیه -

   ؟یکمک کن لدایبه  یخوا یم یطور  نیا

 آخه خسته.. شدم!   -

 یحالم سوخت! جواِب  ماهان  شد همون آه  یخودم  برا دلِ 

 !  دیکش یکه  امشب مدام از ته دل م

ماهان  به عنوان تنها   یهمهمون بد بود.. ول یروح تیوضع

کردتا  یتنه تالش م کیخونه  بود    نیا یکه  تو یمرد

حرفش شدم و به کوروش زنگ  میاوضاع  رو اداره کنه، تسل

 نزدم . 



بود و  ینداشتم، مغزم خال یانجام دادن کار  یهم  برا یجون

از مبل  یکی  یزدم!  رو یدست و پا م یداریخواب و ب یتو

 یبودم، تا خواب به چشم هام م دهیدراز کش یها با خستگ

 ینم ادمی یکه  حت دمیپر یاز خواب م یبیاومد با کابوس عج

 بودند... یاومد اون کابوس ها چطور 

  دینورخورش یوقت جهیلحظه  هم بخوابم، در نت  کی نتونستم

مبل نشستم اما،    یرو  یبا کرخت دمیپرده ها د یرو از ال

 بلند نشدم!  

بلند کردم و به ساعت نگاه کردم، ساعت هفت صبح...  سر

 یهم صبحم قضا شده بود، خبرتروِر شدن عل شبمیهم نماز د

 کنم!   یکار چیاونقدر بهم شوک وارد کرده بود که نتونستم ه

 هم باورم نشده بود!   هنوز

  

زمان  لداهمیدور و برم چه خبره، اومدِن پدر و مادر  دمینفهم

 شبیمثل د دیخانواده اش رو د یشد.. وقت لدایبا بهوش اومدِن 

 یزد... دائم دکتر باال یهوا ضجهم یکرد و ب هیگر یحساب

 بود! سرش 

 !میکار کنم، همه مون عاجز بود ید ونستم چ ینم

شوکه  بودند که  آخه چراداماد شون  یحساب لدای ی خانواده

بند  ییجا چیترور شده... از همه بد تر دست مون به ه



 یکار چیجا ه نیکشته شده و ماا ایاون طرف دن ینبود!.. عل

 اومد!   یاز دست مون بر نم

پدر  یرو برا   انیتونست جر یکه  م ییماهان  تا جا 

که  نشون داد سکوت  یداد... تنها عکس العمل حیلداتوضی

رو گرفتند واون  رو   لدایبال و پر  ریبود! با همون سکوت ز

به  خونه  شون بردند، من  فقط با نگاِه غم زده ام بدرقه شون 

 کردم!  

خودم شد.. اونجا  یجمع حال و هوا شتریحواسم ب لدایرفتن  با

  یبرا  ینگران ینگران کوروش شد م، با کل شتریبود که  ب

 یبار شماره اش  رو گرفتم و باز هم همون بوق ها نیچندم

 هام شد!  یممتد جواِب دلواپس

 گفت:  اطیزدم که   ماهان  با احت یاتاق نگران قدم م یتو

 آروم باش ماه صنم!   -

 رو به  ماهان   گفتم :    یپرخاش و خستگ با

  

 آروم باشم؟ چه یچطور ؟یگ یو م نیرا همه اش اچ -

مگه واسه مون مونده؟نامزد   یآخه؟  ماهان  آرامش یش آرام

نامزد  گهیدوستم  رو کشتن.. ترور شده، از طرف د نیبهتر

 شیگوش ستیازش ن یمنم  رفته بود دنبال اون و خبر

 یمن  آروم باشم؟جواِب توران  رو چ یگ یخاموِش، تو م



کرد پسرش رفته  یم رورفکرید نیتا هم چارهیبدم؟ اون ب

 نه تو دِل خطر.. یکارسفر 

 بگم؟!   یمن  دردُم به ک آخه

 ادامه دادم:   یلرزون یعجز سرم  رو باال گرفتم و با صدا با

 یام روناشکر یزندگ یخدا! تو به دادم برس.. کجا یا -

  کنمیم ؟خواهشیکن یامتحانم م یطور نیا یکردم که  دار

 وش نه!  با کور

 طاقت بغلم کرد تا آرومم کنه... یماهان  جلو اومد ب 

شد!  یاالن،نم یمسکن بود ول نیآغوشش برام  بهتر شهیهم

 آرامش نداشتم!   یقیطر چیبه ه

 نفس یبغضم  رو قورت داده بودم که  به سخت اونقدر

 یروز ابر کی یرو داشتم که  تو  یحس گل دم،یکش یم

 !  رهیمیو م شهیداره پژمرده م دیبدون نور خورش

 ام نوازشم کرد وگفت :   یخبر از حاِل درون یب یماهان  ول 

صبر کن،حال  کمی.. فقط  کنمیرو حل م  یهمه چ خودم

 کوروش خوبه!  

.. از دمیترس یزد؟ م یقدر مطمئن حرف م  نیا چطور

اتفاق  کیکه  نکنه باز  دمیترس یگذشت م یکه  م یا هیهرثان

 انتظار داشت... یادی!  ماهان  ازم زفته؟یب یلخو ت دیجد

 بود که  ازم داشت!   یانتظار نیبار آروم بودن سخت تر  نیا

  



 نیگذرانده بودم،هم یخواب یبا ب بایبود که  تقر یشب نیسوم

 یبا ب ی!.. زمان هر چند در سکوت ولیخبر یطور در ب

 رفت!   یم شیپ یرحم

 لداپشتیمادر  یبا حوصله به حرف ها نایا یکنار همه  در

 سوخت!   یحال مون م  یدلم  برا شتریدادم و ب یتلفن گوش م

 یچیمنم  گناه داره.. ه یلدای یمن  شرمندتم دخترم ول -

 شش؟یپ یایمثل اون دفعه ب شهیزنه، م یخوره، حرفم نم ینم

 هم بخوره!   یزیچ هیبا تو حرف بزنه و  دیشا

 گفتم :    ییدلجو با

 خواستم بهش سربزنم!   ی.. خودمم مامیخاله جان م باشه

 زمزمه کرد:   یو قدردان یناراحت با

 دیبده دخترم! واقعا  ممنونم ازت.. بازم ببخش رتیخدا خ -

 مزاحمت شدم!  

 هیهم مثل خواهرم! پس من  تا  لدای ه؟یچه حرف  نیا -

 !  امیم گهیساعت د

 و گفت:   دیکش یراحت نفس

 پس فعال!   زمینکنه عزدستت درد  -

 خداحافظ تون!   -

آماده شدم، چادرم رو  یمعطل یرو قطع کردم و ب  یگوش

ازاتاق  لمیسرم مرتب کردم و بعد از برداشتن وسا   یرو

 خارج شدم . 



   یرفتن از پله ها چشمم به توران افتاد که  رو نییپا موقع

از مبل ها نشسته بود، سرعت قدم هام کم شدو با  یکی

بهش چشم دوختم .. از نگاِه ماتم گرفته اشکه  به  یاراحتن

 کنه!   یفکرم یکه  داره به چ دمیشده بود فهم رهیخ وارید

رو محکم تر چنگ زدم و جلو رفتم، آروم گفتم   فمیک ی دسته

  : 

 مادر جون حال تون خوبه؟!   -

  

 گفت:   یگرفته ا یو با صدا دیبه صورتش کش یدست

   ؟یر یم یی.. جاستمیبد ن -

 تا حالش  رو بپرسم!   لدای شیرم پ یسر م هی -

 تکون داد و گفت:   یسر

 !  رهیفقط ذهنت درگ یجا بمون نی.. ایکن یم یکار خوب -

 ر و ازش  گرفتم که  ادامه داد:   نگاهم

 تا دنبال کوروش بگرده .  النیرو فرستادم م  لمیوک -

 دنیشروع  به تپ زده سر بلند کردم... قلبم محکم تر جانیه

 کرد!  

 قرار  گفتم :   یب

 کرده؟   داشیشد؟ پ یخب... خب بعدش چ -

تازه امروز صبح پرواز داشته، خبرش  رو زود بهم  -

 .  دهیم



موضوع که آخه   نیبود.. به ا بیو توران حال مون عج من

 !  میبشه فکر نکرد دایاون شهِر بزرگ کوروش پ یچطور تو

همون هتل  یهنوز تو دیکوروش حالش خوبه؟ شا اصال

 افتاده باشه!   یعل  یکه   برا یاتفاق ریدرگ دیباشه... شا

کردم که   یسجاده ام دعا م هیکه  بود.. شب و روز پا یچ هر

 سالم باشه!  

  

 شتریو نگاهم به مادرش افتادب دمیرس لدای یبه  خونه   یوقت

شده بودم که   اهشیمام ست یدلم گرفت... اونقدر محو لباس ها

 رفت سالم کنم .  ادمی

هست که همه  یمرده و چند روز یموضوع که  عل  نیا

رحمانه به سرم  یب نیپتک سنگ کیمثل  میمون عزادار هست

 زده شد!  

 کردم! ...  یراحت قضاوتش نم کاش

 دخترم!   یخوش اومد -

 ویبا همون خوب یهر چند پژمرده و غم زده ول لدای مادرِ 

 مادرانه اش ازم استقبال کرد!   یهربونم

به ظاهر، جلو  یفکر خارج شدم، نتونستم لبخند بزنم.. حت از

 رفتم و بغلش کردم . 

 ممنونم!   یلیسالم خاله جون.. خ -

 رو نوازش  کرد و زمزمه کرد:    کمرم



 تو!   ایب -

اطراف  نیسنگ یادیوارد  خونه  شدم، سکوِت ز ریبه ز سر

بودند و  دهمی.. شاستیخونه  ن  یداد که  کس یم  نیخبر از ا

طبقه  یشد . به پله ها یحضورشون از شدت غم احساس نم

 باال نگاه کردم و  گفتم :   ی

 و ناراحت گفت:   دیکش یچطوره؟  آه لدایخاله  -

بار سکوت کرده،راستش   نیا یکه  بود ول یهمون طور -

لک بچه ترسم،طف یهاش م هیاز گر شتریمن  از سکوتش ب

 !  دیند یرو اول زندگ  یام.. رنگ خوش

گرفتو آه  شیبغضش شکست و آروم هق زد، دلم آت عیسر

 گلوم خفه شد!   یتو

به چهره ام نشست کامل سمتش  یناراحت   یاز  رو یاخم

 گفتم :    یبرگشتم و با لحن گرفته ا

 یا گهیاز هر زمان د شتریاالن ب لدای.. دینکن یطور نیا -

 یروز هاهم م  نیداره، خدا بزرگه ان شاهللا ا اجیبهمون احت

 گذره!  

 :  دیاش زد و نال نهیبه س یپر مشت آروم یدل با

 یمگه چ چارهینگذره.. اون مرِد ب شیخدا از باعث و بان -

 ..ایکار کرده بود که  ترورش کردن؟ آخ خدا



 ینه قبر میدار ی.. نه جنازه استیجا بند ن چیمون به ه دست

 یکنه.. خودش رو خال هیبره اونجا گر لدای میل بگکه  حداق

 ..یچیبغض راحت بشه اما ه  نیکنه که  از ا

دق  یاز دور یطور نیکنه؟ ا یسر کدوم قبر عزادار دخترم

 کنه!   یم

حرفهاش کنترل نداره... دل ِ همه مون پر    یبود  رو معلوم

 بود!  

! می... از شدت غم و اندوه خسته شده بود میمون گله داشت همه

 به زور بغض خفه کننده ام  رو قورت دادم،

 دنِ یبه د هیسرخ شده از گر یخواستم با چشم ها ینم

دوام   نیاز ا شتریام ب یدونستم خوددار یبرم اما، م لدای

 !  ارهینم

  

رفتم و با دست هام آروم شونه هاش  رو گرفتم ماساژ  جلو

 دادم و  گفتم :  

روز   نیلطفا خاله جون! خودت   رو کنترل کن تا ا -

خب؟ شما هم  لدای شیخوام برم پ یهاهم تموم بشه.. من  م

تونم  یکارم یچ  نمیمن  برم  بب اریغذا ب ینیس هیلطف کن 

 انجام بدم!  



اش اشک هاش  رو پاک  یروسر یزمان که  با پارچه  هم

خش  یتکون داد .با صدا یکرد و سر ینیف نیکرد، ف یم

 گفت:   یدار

بهت بده!   یخوا یم ی! خدا هر چزمیبده عز رتیخدا خ -

 ششیباال توبرو پ ارمیم  کنمیباشه من .. من  االن غذا گرم م

 !  امیتا من  ب

درعوض  ی. دست هام  رو برداشتم ولدمیکش یقیعم نفس

 یگفتم ، مادرانه دسِت محبت  یو چشم دمیشونه اش  رو بوس

 و با نگاِه گرمش ازم تشکرکرد!   دیبه سرم کش

 پس با اجازه!   -

 برو دخترم!   -

 . به سمت پله ها رفتم ودمیتکون دادم و چرخ یسر

گفتم  تا بتونم با حرف   یلب ذکر م ریباال رفتم... ز آروم

 ی.. درسته دِل خودم از دوررو آروم کنم  لدایزدن 

من   تیپاره شده بود اما، اولو  کهیسخت آزرده و ت کوروش

 ست،احساسین یعل گهیبود.. حاال که  د لدایزمان   نیا یتو

 مراقبت کنم!   لدایاز  دیکردم در نبودش با یم

کردم، هر دو از شدت فراق  یدرکش م داً یزمان شد  نیا یتو

 !  میزد یو ََدم نم میشد یمثل شمع آروم آروم آب م

 یفروغ م یزود تر از من  داشت خاموش و ب لدایانگار  حاال

 دادم!   یاجازه ر و نم  نیمن  ا ؛یشد ول



 ادِ یبه در اتاقش زل زدم،  هی.. چند ثانستادمیدر اتاقش ا پشت

 لدایاومده بودم و  دنشیافتادم که  مثل االن به د یاون روز

گرده.. اون روز  یبرنم گهید یاون روز بهم خبر داد که  عل

 بد تره!   یلیداشت و االن حتماحالش خ یچه حال

 یلب هام سر دادم و ا هرِم سرِد در روتو  نیاز ب یقیعم آهِ 

 دستم گرفتم و فشردم، در و آروم باز کردم  

  

خشکم زدکه   یلحظه  طور  کیاون حالت  یتو لدای دنید با

و  دیرفت.. لب هام لرز ادمی دنیاز دستم افتاد و نفس کش فیک

 پچ زدم:  

 !  لدا؟ی..لیَ  -

 یشدم، کاماللبه  رهینزدم.. وحشت زده و مات بهش خ پلک

  رونیپنجره نشسته بود و انگار پاهاش  رو ب

خورد..  یتکون م گهید کمیکرده بود، اگر  زانیآو

 من !   ی،خدایوا

 تصورش  رو هم بکنم!   یتونستم حت ینم

در اتاق  یاِراد ریغ یلیخ دمیشن پله ها  رو که  یصدا

دادم و هوا  رو با عطش   رونیروبستم.. نفسم  رو با شدت ب

. آروم باش ماه صنم! هول نکن، هول نکن دختر!  دمیبلع

 !  ایخدا

  



رو   ینیس  نیا زمیعز ایداخل؟ ب یهنوز نرفت -

  نیغذا  رو گرم نکردم، بب گهیگرم بود د ر،خورشتیبگ

 خوره؟   یم یزیلداچی

رو ازش  گرفتم،   ینیرو جمع و جور کردم و س  خودم

 باهزار زور و تالش لرزش دستم  رو کنترل کردم!  

کردم که  فشارم ا فتاده، چشمم به خاله افتادکه  با  یم احساس

 کرد .  یشک نگاهم م

 ماه صنم؟  به زور  گفتم :   یخوب -

رو   لدایممنونم من  حتما   یلیآره آره خاله! خ -

 بخوره!   یزیچ هیکه    کنمیمجبورم

 زد و از ته دل گفت:   یلبخند

بهش بزنم به  یسر هیقربونت برم من ! پس بذار من   -

 !  یبگم که  اومد لدای

 کمرم عیاز کنارم بگذره و سمت در بره! سر خواست

 دویجوش یو سرکه  م ریدادم.. دلم مثل س هیرو به در تک 

 !  دیتپ یقلبم به زور م

 خشک شده بود ..  گلوم

 ..نهیهم بب لدایرو مادِر   دمیکه  د یخواستم صحنه ا ینم

 کردم!   یخودم حلش م دیبا

 گناه داشت!   مادرش

 سوخت!   یهردوشون م  یبرا  دلم



 خودت  کم کم کن!   ایخدا

 قوت گرفتم و  گفتم :   کمی

 هیدرد و دل کردم اونوقت  لدایبا  کمی.. من  دیشما بفرمائ -

 چطوره؟!   دیسر بهش بزن

 دهیشن نییزنگ در از پا یجوابم  رو بده که  صدا خواست

 شد . 

 اومده!   یک  نمیباشه دخترم من  برم  بب -

شد وپاهام  دهیرفت، شونه هام خم نییو از پله ها پا برگشت

 :  دمیو نال دمیکش یضعف ر فت. نفس راحت

 شکرت!   ایآخ! خدا -

 بدم برگشت، دوباره در و بازکردم و با دوباره حِس  لدای ادِ ی با

همون حالت بود.  یشدم.. هنوز تو رهیخ لدایبه  یدیبغض شد

 نداشت!   یتیانگار باز و بسته شدن در براش اهم

  

 نیدست هام  رو احساس کردم پاهام اززم یحس یکه  ب نیهم

 تخت گذاشتم..   یغذا  رو  رو یِ نیَکنده شد و س

 ی. حتلدانگرفتمی. نگاه از دمیشن یسرم م یقلبم  رو تو یصدا

   یهم چشم  رو  هیثان کیاگر  دمیترس یپلک هم نزدم.. م

 نباشه!   گهیهم بذارم، د

داشتم باالخره  یکه  آروم آروم سمتش قدم برم یطور همون

گونه ام    یچشمم رو یاز گوشه  یبغض شدم،  اشک مِ یتسل



م که  چشم هاش  شد رهیرخش خ میشدم.. به ن کشیافتاد. نزد

لب    یهر چند محو و کم رنگ،  رو یرو بسته بود و لبخند

چشم هاش  ریز یبا گود یبیهاش نشسته بود که  تضاد عج

 یافتاده کناِر صورتش  رو تکون م یموها میمال مِ یداشت. نس

چهار چوب  یبه دست ها ش انداختم که  لبه ها یداد.. نگاه

 یانگار داره تاب باز  که یپنجره روگرفته بود. مثل بچه ا

 کنه. یم

 به دلم چنگ زد!   یبیعج حس

جوره از  چیفرو رفته بود که  انگار ه یبیعج یخلسه  یتو

 رفت!  ینم  نیب

 سالم!   -

 هم نزد .  ینخورد. حرف یهاش  رو باز نکرد و تکون چشم

خوب  -خشکم  رو با ز بون تر کردم و ادامه دادم:   یها لب

 ازین یباز وونهیقدر د نیها.. اما ا یبا خودت  خلوت کرد

 نبود!  

هاش  رو باز کرد، به آسمون نگاه کرد و با لحن آروم  چشم

 گفت:   یحس یو ب

 داره!   ی.. حِس خوبستیبار اولم ن -

 !  یمن و ترسوند -

دوباره چشم هاش  رو بست و با همون حس وحال  د،یخند

 لب زد:   بیعج



رم  یم ارمیسر خودم ب ینترس.. اگه بخوام بالئ -

 شکنه .  یجا فقط دست و پام م نیبوم، از ا پشتِ یباال

 گفتم :    ناراحت

 !  میجا حرف بزن نیا اینگو.. ب یطور نیا -

 یبه من تیاهم ینداد، دوباره چشم هاش  رو بست و ب جواب

 نداشتم سرش  رو باال گرفت. یکه  با سکته فاصله ا

 باد  رو احساس کنه .  مینس شتریواست ب خیم انگار

رو   یکس یوحشت زده  یبودم که  صدا لدایبه  رهیخ

 .  دمیپنجره شن نییازپا

 وونهیتو  رو به جدت برو عقب! د لدای! نیامام حس ای -

  ؟یشد

بدنش وگوشه   نیشدم و از ب کینزد لدایبه  شتریب ینگران با

پنجره  ریکه ز  دمیرو د  یشدم، مرد رهیخ نییپنجره به پا ی

 یو حالت لدایگرد شده به  یو چشم ها دهیبا صورِت رنگ پر

که  درش قرار داشت زل زده بود،چهره اش برام آشنا بود 

 داد!   یام نم یاری تیوضع  نیا یذهنم تو یول

با حرص  د،ینداد انگار که  نشن تیبه اون مرد اهم لدای

 صداش زد:   یشتریب

 !  یدوست دار یک ! برو عقب.. جون هریبا توام روان -

 یمن  نشده بود،دست یبراش  سوخت.. انگار متوجه  دلم

 تکون دادم و  گفتم :  



 !  نییپا ارمشیجام، حواسم بهش هست م نیآقا من  ا -

 تر گفت:   بلند

زده  یزیکار و بکنه؟ چ  نیا لدای یخانوم تو چرا گذاشت -

 ها، ستین یاعتبار  نیخواد پرواز کنه بره فضا؟ به ا یم

  هیدست دور کمرش بندا ز بِکشش عقب.. بِکش عقب تا بق

 رو خبر نکردم!  

 لدایکه  گفت  رو انجام بدم که   یهول خواستم کار با

 باحرص گفت:  

 یطور نیا یسرت روانشناس ریتو.. خ ی! هدیساکت ش -

 یخوام بالئ یمن  نم ؟یریمن و بگ یجلو یخوا یم

 لدایتنها!   ؟یفهم یخوام تنها باشم م یفقط م ارمیسرخودم ب

باالخره احساساتش  رو بروز داد، به من  نگاه کردو با بغض 

 :  دینال

 به خدا ظلِم!   د؟یذار یچرا من و به حاِل خودم نم -

 و ناراحت فقط نگاهش کردم!   دلسوز

  

 نییو سرش  رو پا دیاش از بغض معصومانه لرز چونه

 . نمینداره که  ضعفش  رو  ببدونستم دوست  یانداخت.. م

 دادم و آروم  گفتم :   هیتک وارید به

 یو من  کار یکه  تو درد داشته باش نهیا یظلِم واقع -

 یکه  تو فکرکن نهیبزنم.. ظلم ا یالیخ ینکنم.. خودمو به ب



بر  یکش یکه  م ییاز پس رنج و عذاب ها ییخودت  تنها

 یخوا یدونم  م ی.. مشهیکمرت خم م شتریب قتیدر حق یایم

ستم، یو چها ر ساعته کنارت ن ستیاما من  که  ب یتنها باش

ساعت هم من  کنارت بمونم و درد هات  رو  کی شهیم یچ

 !  قهیچند دق  یبرا  یبشنوم و تحمل کنم؟ که  کمکت کنم؟ حت

نگفت... بازوش  رو گرفتم و ادامه  یزیکرد و چ سکوت

 دادم:  

   بسه! ی.. هوا خورایحاال ب -

عقب اومد و اجازه داد که  کمکش کنم،از  یمخالفت چیه یب

 ریز اطویح ینگاه کردم، اون مرد هنوز تو نییپنجره به پا

به داخل برگشت.. نفس  لدایکه   دید یبود. وقت ستادهیپنجره ا

 به موهاش زد .  یو چنگ دیکش یراحت

 لدانگاهیراحت شده بود، پنجره  رو بستم و به  المیهم خ  من

 هیتک واریپنجره نشست و به د ریکردم.. گرفته همون جا ز

باهاش نکردم.. کنارشنشستم و زانو هام  رو  یداد، مخالفت

 بغل گرفتم . 

نگذشت که با  یزیشونه ام گذاشت، چ   یسرش  رو  رو لدای

 زنه.. یصدا هق م یداره ب دمیلرزش بدنش فهم دنید

 نزنم .  یتا حرف دمیگز لب

 پچ زد:   یلرزان یصدا با



هام کم بود صنم.. اون.. اونقدر که  نشد  یعمر خوش -

 زود تموم شد!   یلیخاطره بسازم . خ یباعل

سرش گذاشتم و با جون و دل به حرف    یرو  رو  سرم

هاش گوش دادم!... با هر جمله دل اون سبک ترو قلب من  

 شد!   یفشرده تر م

 شه،یم یجور هیها.. دلم  ی.. به عل کنمیبهش که  فکر م -

ماه صنم..  ینه؟ خودت  عاشق هیعشق چ یدون یخودت  م

قفس تنها  یکه  جفتش مرده و االن تو یشدم مثل مرغ عشق

ازش   ی.. نه قبرستینشسته، هنوز باور نداره که  عشقش ن

انگشتم شده همه  یحلقه است تو هی ،یا یادگاریدارم نه 

 یادامه بدم؟ پس عل یکارکنم؟ به زندگ یمن  االن چ زم،یچ

 یمن  قدرت ؟یدشمن ایترورش کرد؟ کدوم گروه  یک ؟یچ

 یندارم تا حت

با وجدان راحت نفس  یها  رو بشنا سم چطور یلعنت اون

مرد کنارش نبودم.. حتما رفت من و تنهاگذاشت  یبکشم؟ وقت

دوسم داشت!  یدرسته ماه صنم؟ به خدا که  عل نمینب بیتا آس

فت که  من  زنده بمونم، نه؟ اون خطره ر یدونست تو یم

دروغ بود که  من فراموشش کنم..  یخداحافظ یحرف ها

خاکستر سوخته شده  یکار کنم ماه صنم؟ من  حت یچ ناال

زار  یکدوم قبر   یاش  رو ندارم.. دلم براش  تنگ بشه  رو

 بزنم؟  



 یلب هام  رو گازم شتریکرد. من  ب یم هیگفت و گر یم لدای

 بود. دهیام بلند نشه.. اون فهم هیگر یگرفتم تا صدا

 کرده بود!   حس

افتاده..  یدردسر خطرناک یبه  ماهان  گفته بود که  تو یعل

قدر  نیبوده؛فقط هم یچ یاصل یماجرا مینفهم چوقتیه دیشا

کار  دیدانشمند. شا کینخبه بود..  کیکه  اون  میدونست یم

 داد باعث ترورش شده بود!   یکه  انجام م ییها

 ادامه داد:   یو با لحن گرفته تر دیکش یآه

 زیجور چ  نیو ا ای... به  رودمیخوابش  رو د شبید -

بود ماه صنم،اونقدر  یواقع یلیخ ی.. ولیهااعتقاد ندا رم ول

اما انگار که  کنارم  ستین دمید دم،یاز خواب پر یکه  وقت

اون لحظه  با حسش آروم شدم تا  یبود ول بیعج یلیبود، خ

 پنجره   یاالن که   رو

بودم، بهش فکر کردم. از حسم مطمئن بود م که  نشسته

ببرم   نیفکر کردم که  خودُم از ب  نیبه ا یعاشقشم و حت

نعمِت، خانواده دارم َو  هی  نینتونستم... من  زنده ام، ا یول

ه خواست، ب یمن و زنده م یرو. عل یتو رو. عشق عل

 یشفکر کردم که خودک  نیداد! به ا یم تیمن  اهم یِ سالمت

ام  یکنم که روح زخم یخواستم کار یاست، نم رهیگناه کب

نرسم، اون حتما  یبه عل گهیدر عذاب باشه و د  نیاز ا شتریب

 بهشِت!   یجاش تو



استقامت   نیاما، خدا  رو شکر کردم که  ا ختیر دلم

.. ارهیسرش ن یکه  بالئ گذاشت لدایوشهامت  رو در وجود 

 هست!   لدایشاکرش بودم که  مراقِب 

 زدم و آروم  گفتم :   یلبخند  ؟یبگ یزیچ یخوا ینم -

بزنم .. اومدم که  حرفات  یکه  حرف ومدمیمن  ن -

 روبشنوم!  

شونه ام برداشت و بهم نگاه کرد،چشم    یرو از  رو  سرش

 بود!   ی.. پر از قدردانیهاش هر اشک آلوِد ول

 ارزش داشت!   ییایمن  دن  یبرا  نیهم

 لب زد:   آروم

   ؟یخوبه که  هست -

سرم گذشت... از  یتو لدایلحظه  تموِم خاطراتم با   اون

 ها و خنده هاش.. طنتیام باهاش، از ش ییلحظه  آشنا

بودم و کنارم بود و تنهام نذاشت.. شب  مارستانیب یتو یوقت

 هاش!   یعقد و خوشحال

 تونستم کنارش نباشم؟!   یم مگه

 !  زیخواهرم بود و برام عز نیع لدای ینداشتم ول یخواهر

   ست؟یگشنت ن -

تخت کرد و بامکث    یرو  ینیبه س یچرخوند و نگاه سر

 جواب داد:  

 !  یلیآره.. خ -



 یکه  داره م یو غم ی.. با تموم سختلدای دمیلحظه  فهم  اون

که مطمئن  یمیخواد دوباره  رو به راه بشه، قدرت و تصم

 کنه!   دایتونست در خودش پ یم یبودم کمتر کس

 تنها باشه، آدم دیراه نبا  نیا یمهم تر از همه.. تو و

باشه من اعتقاد  کیشر گرانیبا د دیو غمش  رو با یخوشحال

تا به  میتنهاباش دیهست که  با تیداشتم فقط مواقع عصبان

 نرسه!   بیآس یکس

  

  

  *** 

  

قدم زنان به سمت در  اطیح یدستم گرفتم و تو یرو تو   فمیک

کردم  یم لدافکریبه حاِل  یشتریب دِ یرفتم و با ام یم یخروج

 زنه .  یاسمم  رو صدام یکه  متوجه شدم کس

 !  دیلحظه  صبر کن  هیماه صنم خانوم  -

 ادمیو به عقب برگشتم، اون مرد که  تازه  ستادمیا

افتاده  نییو با سر پا ستادیهست با فاصله ا ریبود ام اومده

 گفت:  

 !  رمیگ یشرمنده  وقت تون  رو م -

 احترام  گفتم :   با

 !  دیبفرمائ یِ چه حرف  نیا  کنمیخواهش م -



 هاش  رو به هم قالب کرد و گفت:   دست

 منه، منم  روانشناس هستم.. ییدختر دا لدایرا ستش  -

اش   بهتر بشه  یخوام کمکش کنم که  حال روح یم

  نیکه ا شهیشما واقعا  رو به راه م دنیبا د لدایامامتوجه شدم 

کنه که  به مطب  یقبول نم گهیواقعا خوبه، اما از طرف د

شماباهاش حرف  شهی.. مادیمشاوره و معالجه ب  یمن   برا

 مکث جواب دادم:   یبا کم  د؟یاش کن یو راض دیبزن

 لدایتونم  یمن  نم یخوب تون  ممنونم ول تیاز ن -

چشم باهاش  یکار و انجام بده ول  نیرومجبور کنم که  حتما ا

 زنم .  یحرف م

 گفت:   عیسر

برام  دیقدر که  به درخواستم توجه کرد نیممنونم هم  -

 ارزش داره!  

 پس فعال خداحافظ!    کنمیخواهش م -

 تکون دادم و  گفتم :   یشما  رو برسونم؟  سر نیخوا یم -

 ممنونم آژانس منتظرم هست!    -

 پس خداحافظ تون!   -

شدم  نیکردم و به سمت در رفتم، سوارماش یخداحافظ دوباره

ام روروشن کردم... به  یگوش یو با حرکت راننده صفحه 

 رهیبود خ نهیزم ریتصو  یعکس خودم و کوروش که   رو

و با انگشت شست صو رت کوروش  رو نوازش  کردم. شدم 



لب هام نشست با آرامش    یکه  اون لحظه   رو یلبخند

 !  دهمراه بو

 دوست دارم "  یلی"خ

که  پشت سرگذاشته  یاش فکر کردم نه به اتفاقات یبه دور نه

 لحظه  ته دلم روشن بود!     نی... امیبود

  

  

  *** 

 یآخر ش روم ینفس ها زییگذشت و پا یها همچنان م روز

 یتر شده بود!  زندگ ریقبل دلگ یو محرم از سال ها دیکش

داشت... مثل همون  انیهاش جر یو بلند یاما همچنان با پست

 زد!   لدایکه   یحرف

به  ریرو قبول کرده بود و حاالام  ریدرخواسِت کمک ام لدای

 یدر درمان حال روح یاش سع یروانشناس یلطف حرفه 

دلش نشسته بود    یکه   رو یغم ینیو کم کردِن سنگ لدای

 داشت!  

 یوخانواده  میبود رفتهیرو پذ  یمون مرگ و نبوِد عل همه

کردند  یسوگوار یعل  یبرا  یمراسم خانوادگ کی یط لدای

 و مجلس ختم گرفتند!  



 یلداتویاعتقاد داشت اگر  ری.. چون املدایبدوِن حضور  اما

خودش  یحالت افسرده  یوباره تود رهیاون فضا قرار بگ

 !  هیفوت کرده کاف یبود عل رفتهیکه  پذ نیره، هم یفرو م

 اما من  ...  و

 شده بود!   رهیتنم ت یچشم هام مثل لباس ها ریز یگود

 ینبود که  تو ی.. شبمیخبر بود یاز کوروش ب همچنان

کنم،  یداشتم که  زندگ یروز ها سع یول زمیاشک نر ییتنها

 که  به توران و  ماهان  نشون بدم حالم خوبه اما.

 شد!   یم داشت تموم م صبر

... یکردم که  سالم باشه حت یروز و هر شب فقط دعا م هر

 اگر برنگرده!   یحت

خواستم  مثل روال هر روز  یاش  رو از خدا م یسالمت فقط

 :  دمیاز توران پرس

 ینگرفت؟  آهتون تماس  لینشد توران جون؟ وک یخبر -

 گفت:   ینیو با لحن سنگ دیکش

فقط گفت بعد از اون حادثه  یچرا تماس گرفت ول -

 که  اقامت داشته برنگشته بوده!   یکوروش به هتل

 استرس  گفتم :   با

   ؟یچ یعنی  نیخب ا -

دونم به سفارت  خونه  یگرده.. چه م یم شتریب یعنی -

 زنه!   یم یها سر مارستانیره و به ب یم ایتالیا یتو رانیا



 :  دمیام چنگ زدم و نال قهی به

   مارستان؟ی..بیب -

نگفت، ناراحت تراز هر  یزیچشم هاش  رو بست و چ توران

 چیبروز دادن ه یبود... اونقدر که  نا یا گهیزمان د

شونه هام    یرو نداشت،  ماهان  دست  رو  یاحساس

 گفت:   یگذاشت و با کالفگ

 مارستانی... گفت بیصنم، رنگ به  رو نداربس کن ماه  -

 !  اطیگرده فقط محض احت یها  رو م

 بغض  گفتم :   با

 شدن.. یاون شب اخبار اعال م کرد که  چند نفر زخم -

خبِر  یآخه ک یبزنه، ول یها سر مارستانیبه ب دیحتما با پس

 ده؟!   یبهمون م یدرست

باالرفت..  یبه سمت طبقه  یتند یبلند شد و با قدم ها توران

از کوروش نبود و بعد از اون حادثه  یکه  خبر یاز وقت

حالش هم من و هم  ماهان  رو   نیتوران ساکت بود.. ا

 نگران کرده بود!  

 ای لدایرو بخورم! خودم،   یک یدونستم که  غصه  ینم گهید

 توران رو؟!  

 دیکش یآه دیفروغ و نگرانم  رو د یماهان  که  نگاِه ب 

 وگفت:  



ترک  یبخور، لبات از خشک یزیچ هیپاشو برو  -

 !یخور یفقط غصه م ای ؟یخور یبرداشته، اصال آب م

 صنم .  پاشو

و  یطاقت نگران گهیسرم پر شده بود از کوروش.. دلم د تمامِ 

 خون و دل خوردن  رو نداشت!  

 خسته شده بود!  روحم

 نیسرم سنگ یمبل بلند شدم ول   یحرف از  رو یب

 کیشدم.. فضا برام تار و تار رهیخ نیو به زم ستادمیشد،ا

 شد!   یم

دادم که  بازوهام  رو گرفت و دلواپس صدام  هیماهان  تک  به

 زد:  

 ... ماه صنم ..د؟یصنم؟ چت شد؟ رنگت چرا پر -

 ..صنم!  ماه

 شد. انگار که  از ته چاه یدور و دور تر م صداش

به دوران افتاد..  یعی. سرم به طرز فجدمیشن یرو م  صداش

بغل  ماهان   یحس شد و تو یچطور کل بدنم ب دمینفهم هوی

 افتادم . 

  **** 

 یچشم هام  رو کامل باز کردم، هنو ز هم م یقینفس عم با

به اطراف  جیتونستم حضور کوروش  رو احساس کنم. گ



 کیراتاق تا نیحاال جاش  رو به ا باینگاه کردم.. اون باغِ ز

 داده بود . 

 یوقت ی.. با اون بودم! حتدمیبودم که  کوروش  رو د مطمئن

 اومد!   یبه نظر م یواقع یلیصدام زد خ

افتاد که نشسته و  یبه اطراف انداختم، چشمم به مرد ینگاه

 !  دهیسرش  رو کنار دستم گذاشته بود انگار که خواب

 لب زدم:   اریاخت یب

 کو..روش؟!   -

 یسر بلند کرد.  ماهان  بود، باچشم ها عیصدام سر دنیشن با

 :  دیشد و داغون نال رهیپف کرده و سرخ شده بهم خ

 ! زمیماه صنم عز -

 شور ادامه داد:   با

 !  یمن و ترسوند یلیخدا  رو شکر! خ -

 لب زدم:   خفه

 شده؟!   یچ -

دستم  نیطرف صورتش  رو ب کی د،یکش یبست و آه چشم

 هاش  رو احساس کنم. شیم ته رگذاشت که  تونست

بلند بشه، اماحاال  ششیدا د که  ر یاجازه نم چوقتیماهان  ه 

 ... 

  

 لب زد:   ناراحت



من   یهوشیچند ساعته که  ب ،یافتاد.. از حال رفت فشارت

 نگرانت شدم!   یلیخ

 بهم دست نداد .  یحس

 متاسفم!   -

 ایور  یباعث شده بود که  کوروش  رو تو یهوشیب  نیا

  یبودم.. بهم گفته بود که تو دهیرس لدای، حاال به حرف  نمیبب

 بود.. دهید یواقع یلیرو خ  یو خواب عل ایرو

 ممکنه که  ...  یعنیکه  االن مرده  یا یعل

 خواستم بهش فکرکنم!   ینم یهام  رو محکم بستم، حت چشم

. خواستم بلند بشم که   ماهان دمیو لب گز دیکش ریت سرم

 گفت:   عیسر

 دستِت.   یبخواب، ِسُرم تو -

 قرار لب زدم:   یب

کابوس   نیخوام از ا یکن .. م یکار هیماهان ،   -

 خالص شم!  

   یام سر خورد و  رو قهیبغض اشک از کنار شق بدون

انگار  ماهان  هم مثل من  بغض داشت که  خت،یر بالشت

 !  دیدرخش یم یکیتار یچشم هاش تو

 تونم.. ینم گهیناشکر باشم اما.. اما د خوام یماهان  نم 



تونم صبر کنم ودم  ینم گهید ؟یفهم یشده م نیسنگ قلبم

با شتاب و لحن خش  عیسر شه؟یکنم، م هیخوام گر ینزنم، م

 :  دیغر یدار

 یکن.. فقط به خودت  سخت هیمعلومه قربونت برم.. گر -

 که  عقده بشه!   زیخودت  نر ینده، تو

 زدم و  گفتم :   هق

 پره!  ماهان  نگرانم.. یلیماهان ..  ماهان  من  دلم خ  -

آدم درد داشته  ست؟یازش  ن یکوروش.. چرا خبر نگرانِ 

خبر نباشه، بخداسخته.. هر روز  یزش ب یاز عز یباشه ول

کوروش سالم باشه  ماهان ..   کنمیو هر شب سر سجاده دعا م

 ماهان  نکنه کوروش هم ... 

 خم شد و با غصه گفت:   سمتم

درست  نمیحالتو.. ا  نی! ببزمینگو قربونت برم.. نگو عز -

 رسه!   یاز کوروش م یباالخره خبر شه،یم

 و زمزمه کردم:   دمیکش یلرز ان نفس

 سخت تر، دنیبرام سخت شده و انتظار کش تحمل

که  فقط خودم باشم  ییجا هیخوام برم  یخوام برم.. م یم

و توران نگاه کنم  لدایبه صورت  شهیماهان .. روم نم

خوام برم. من  یام، م یوتظاهر کنم که  حالم خوبه و قو

 وببر!  



نکرداشک هاش   یسع خت،یر یعمال داشت اشک م گهید

 کنه... برادر دلسوز من !   یرو ازم مخف

..  مکنیجاِن داداش! تو خوب باش من  همه کار برات م -

.. من  فقط تو  رو دارم نمیحالُت نب  نیا رمینفس داداش! بم

 ماه صنم!  

 ریحالش دلم ت دنیبا د د،یکف دستم  رو بوس قیو عم محکم

 و فقط با عشق و اشک نگاهش کردم!   دیکش

 گفت:   عیسر

 یرعلیخونه  مون تو روستا؟ام  میبر م؟یتو بگو کجا بر -

 رو بهم داده .   دشیکل

 گفتم :    فکر بدون

خونه    نیا یخوام تو یخوام دور بشم فقط م ینه.. نم -

 جا که  فقط خودم باشم. تنها!   هینباشم، 

 گفت:   دلواپس

 کار کنم؟   یچ یمن  از نگران ؟یچطور تنها باش -

  

ر و تار کرده بودن  دمیکه  د ییزدم تا اشک ها پلک

 کردم:   دیمحوبشن، تاک

همه مون آروم  کمیکه   یفقط چند روز.. تا موقع -

 !  یلیدارم، خ ازین ییتنها  نیبه ا م،یتربش



نبود که  من  تنها باشم  یماهان  هر چند از ته دل راض 

 .. به خواسته ام احترام گذاشت، ممنونِش بودم!یول

 زنه!   یدم نم یول شهیمن  داره آب م یکه  پا به پا دمید یم

کنار  ییبود دوتا یکافاز دور شاهِد حال و روزم بود،  توران

فرد  نیتر یاتیتا داغ دل مون تازه بشه.. هر دو ح میهم باش

 میداشت اجیمون کناِرمون نبود، هر دو به کوروش احت یزندگ

 ازش  یتا خبر میدیکش یو انتظار م

 !   نمیچهره اش بب یرو تو  یدی.. من  طاقت نداشتم نا امبرسه

که  اونجا داشتم  رو جمع کردم و بعداز  یکم لیوسا همون

ازاونجا رفتم  ختمیآغوش توران اشک ر یتو یکه  حساب  نیا

 یداد، فقط بو یکوروش رونم یبو گهی..  اون  خونه  د

 غم!   یداد.. بو یبغض م

خونه   یمن و به اون  خونه  رساند مات به نما یماهان  وقت 

خودمون با همه  فقط یکه  زمان یشد، همون  خونه  ا رهیخ

 !  میکرد یم یروزگار توش زندگ یِ و خوش یسخت ی

 ... آه! چه زود گذشت!  شیپ کسالی

از اول ساخته.. دمش  دهیجا  رو زده کوب نیکوروش ا -

 گرم!  

 زدم و لب زدم:   یلبخند

 بهم داد!   هیمهر یجا -

 دونم .  یم -



 اِداونیبه  خونه  نگاه کردم...  یبا دلتنگ م،ینزد یحرف گهید

 جاآورد!   نیافتادم که  بعد از محرم شدن مون من و ا یروز

خواست دوباره به اون  یبهم دست داد!.. دلم م یخوب حس

 روز برگردم . 

  

 

ماهان  دست از فکر کردن برداشتم و دوباره بهش   یصدا با

 نگاه کردم . 

تونم  یمن  م یکه  هر وقت خواست یدون یخودت  م -

فقط بهم زنگ  هیکاف یداشت ی.. هر کارشتیپ امیب

 !  ،باشه؟یبزن

شونه اش    یو با شوق خم شدم و سرم  رو  رو قدردان

 !  دیبوس قیسرم  رو عم   یبغلم کرد و  رو عیگذاشتم. سر

 هام  رو بستم و زمزمه کردم:   چشم

 !  یدرکم کرد شهیممنونم داداش .. خوشحالم که  مثل هم  -

 و گفت:   دیخند

 !   کنمیدونه ماه دارم.. همه کار براش  م هیفقط   من -

که  "ماه خانوم"صدام  یکوروش افتادن.. وقت یحرف ها ادِ ی

طاقت شدم،از آغوش   یدلم فشرده شد و ب یزد! از دلتنگ یم

 اومدم و  گفتم :    رونیماهان  ب

 خداحافظ!   -



 . دستم  رو فشرد و گفت:  دیکش یقیعم نفس

 برو به سالمت!   -

 یرو ازتو  دیشدم، کل ادهیپ نیمعطل نکردم و از ماش گهید

 رو بهم داد.  لمیآوردم و  ماهان  هم وسا  رونیب  فمیک

 میکه  با هم ازش  خاطره داشت یاطیبه ح یمختصر نگاهِ 

 !  ییتنها ایدن کیانداخت و رفت.. حاال من  بودم و 

 یشدم که انگار م رهیخ یرو باال گرفتم و به آسمان ابر  سرم

خوا م که   یبار ازت م نیهزارم  یبرا  ایخواست بباره.. خدا

 ! ... یکمکم کن

  

بود، هر طرِف  خونه  روکه   یبیکردن حس عج یزندگ تنها

 شد. یم یاز گذشته ام برام تداع یبخش دمید یم

... اون روز میکه  فقط خودم و  ماهان  بود ییها روز

در  امیکه  از سرنوشتم خبر داشته باشم تمام دن  نیهابدون ا

 با برادرم خالصه شده بود!   یزندگ

 خاطرات کوروش هم حضور داشت..  نیدر کنار ا حاال

پر رنگ تر از گذشته ام به  یبا اون کم بودند ول خاطراتم

من  داشتم با همون خاطراِت کوتاه و ناب  دند،یرس ینظر م

 !  دمیکش ینفس م

شکل  خونه  رو  نیمستقر شدم.. کوروش به  بهترزود  یلیخ

اون  خونه   یتو یهمه چ ییاز مواد غذا ریآماده کرده بود، غ



ها بود به  یکیکه  همون نزد یشد. از سوپر مارکت یم دایپ

کردم و دوباره  دیخر رکنمیکه  بتونم  شکمم  رو س یاندازه ا

 به  خونه  برگشتم . 

المپ ها  رو خاموش کردم  آسمان رعد و برق زد تمام یوقت

  نیکه  ب یبه قرآن یو دور هال شمع روشن کردم، بوسه ا

 ادِ یام ر و بهش چسباندم.  یشونیدست هام گرفته بودم زدم. پ

 قرآن نیافتادم که  کوروش هم یاون شب

ازهمون  دیدستش گرفته بود و منقلب شده بود... شا یرو تو 

که   یقلبش شکست و از خواِب گناه آلود یِ سنگ وارِ یشب د

 شد!   داریدرش غرق شده بود ب

کرد..  یهم انگار خدا هنوز هم داشت ما  رو امتحان م حاال

 ی. ازش  مکنمیبرم، سجده م یبه خودش پناه م شهیمثل هم

 خوام َمرَدم سالم باشه!  

آرامش داشته باشه و مراقب کوروش  یبرگرده.. روح عل بهم

قطره به قطره اش مهر  ختم،یکه  ر ییاشک ها باشه! اون

عمل کرد  شیآت   یدلم! مثل آِب رو یشد به حرف ها یدییتا

 آروم گرفتم!   گهیروِز د کیو من  

  

  

  ** 

  



وارد کوچه شده بودند، با بغض از  یزن ریزنج یها دسته

زدند نگاه  یرمیبارون زنج ریکه  ز ییکنار پنجره به مرد ها

 نهیخوند س یکه  نوحه    م یرمردیاه با پکردم و همر یم

زدم، شِب عاشورا بود و دل من  ماتم زده و غم زده از  یم

 بود!   گهید یتماِم روز ها

قرار و آشفته حال بودم و  یسحر که  نماز خون ده بودم ب از

شده بود،  زیصبرم لبر یصحنه کاسه   نیا دنیحاال با د

و آروم همراه با  دمیشن یو طبل ها  رو م ریزنج یصدا

 کردم:   ینوحه تکرار م

به کربال وبرنگردم..  امیچقِد بگم آقا هواُت کردم.. کاش ب -

به  ایسرو سامونِتَم ب یبه صدام امون بده، به دلم جنون بده، ب

 من  سامون بده...  

  

ام  رو از کنار پنجره برداشتم  هیام، تک یزنگ گوش یصدا با

به سمت  دمویکش یقیفس عمو اشک هام  رو پاک کردم، ن

 مبل رفتم . 

 جواب دادم:   لدایاسم  دنیرو برداشتم با د  یگوش

 جانم؟!   -

 !  ؟یسالم ماه صنم، خوب -

 مبل نشستم و آروم  گفتم :     یرو 

 !  ؟یخوب یسالم بهترم.. تو چ -



 و گفت:   دیکش یآه

سابقم.. دارم عادت  ی،   بهتر از روز ها ینگ یبگ یه -

بگم خدا  رو شکر که  دارم  رو به راه  ی، هوف.. چ کنمیم

 شم!   یم

بهت   ،یِ لیخودش خ یکن یتالش م یکه  دار نیهم -

 !   کنمیافتخار م

 گفت:   یقدردان با

هوام  یلی! حق با تو بود.. خانواده ا م خزمیممنونم عز  -

کنن من  حالم  یکه  تالش م نمیب یرو دارن، خودم دارم م

خواد  یاما دلم نم ستین یخوب شه، رفتاِرشون از سر دلسوز

 از حد مرکز توجه باشم .  شیب

 اونا هم حق دارن.. درک شون کن!   -

 گفت:   عیسر

هم داره تمام تالشش  ریمن  واقعا ممنون شونَم، ام -

فکر  یتو یلیتنهام خ یکنه بهش  گفتم  وقت یروبرام م

رو ندارم همه اش دلم   یکار چیه یرم و حوصله  یفروم

 یِ اعالئم افسردگ گهیکنم و اعصابم خورده م هیخواد گر یم

دونم برم سر  یمشغول کنم، چه م یجور هیخودم  رو  دیبا

 تا فکرم مشغول نباشه .  یزیچ یا سفریکار 

منم دارم  یعنیحرف هاش به فکر فرو کردم..  دنیشن با

 شم؟!   یافسرده م



 ماه صنم؟   یدیشن -

 هام  رو بستم و آروم  گفتم :   چشم

 نهیکنه.. به نظرم سفرگز یخوبه که  کمکت م دم،یآره شن -

 اما بذار بعد از محرم!   یِ خوب ی

 نظر و داشتم.. از تو چه خبر؟ آمممم... نیخودم هم -

 از کوروش شد؟!   یخبر

که  با آه از ته دلم  یبود، سکوت و نفس شهیمثِل هم جوابم

 اومد!    رونیب

  

 :  دینال یو شرمندگ یو با ناراحت دیفهم

 من  واقعا متاسفم! همه اش به خاطر من  شد!   -

 نیا یدارم که  همه  دیحرفو نزن.. من  هنوز ام  نیا -

 !  شهیدرست م زایچ

واقعا  یخبر ی.. بیدار یفهمم که  چه حس یم یول -

 که  نگرانتم!   نِ یهم  یبرا  ،یِ بیدرِدعج

 یشدم، لبخندخسته ا رهیهام  رو باز کردم و به سقف خ مچش

 زدم و زمزمه کردم:  

 خدا بزرگه!   -

خونده بودم و االن تمام  شیافتادم که  چند وقت پ یمتن ادِ ی

 فکر و ذکرم شده بود . 

 "  ِهمیدیَ فَوَق ا دهللاِ یخودش گفته "  خدا



نباش، از افعال آدم  تیمن  نگران فردا یبنده  یا یعنی

دستت را به من  بده تا  دیآ یاز آنها بر نم ینشو کار ریهادلگ

 افتد! ...  یاز درخت نم یمن  نخواهم برگ

  کهیروز دیمتن  رو از بر شده بودم به ام  نیبه خط ا خط

 دعا هام اجابت بشه!  

ته دلم مهرو  د،یام  نیا ی شهیداشتم که  ر مانیته دل ا از

 ! ... شهیقطع نم چوقتیهموم شده و 

  

خسته  یجور ریچند وقت اخ  نیا یها یخواب یخاطر ب به

تونم به  یبالشت گذاشتم م   یسر  رو یشده بودم که  وقت

هم  یهوش یعالم ب یهوش شدم، اما تو یجرات بگم که  ب

روز ها شده بودند   نیکه  ا دمیها  رو د ایدوباره همون  رو

 !  دنمینفس کش لیدل

هم کوروش و همون باغ.. باز هم فقط من  بودم وخنده  باز

 یروم یزیبود که  هر چ یاز ته دل! اون قدر واقع یها

ً یتونستم با لمس کردن ع  احساس کنم!   نا

از عرق شده  سیو سر جام نشستم! خ دمیاز خواب پر  شوکه

که   یآدم هیزدم.. شده بودم شب یبودم ونفس نفس م

 !  ایرو  کینه  دهید یانگارکابوِس وحشتناک

 از سرما..  دند،یلرز یشدم.. م رهیدستهام خ به

 تخت بلند   یاز  رو یو با کرخت دمیاز ته دل کش یآه



عوض  یا گهید یمشک یلباس هام  رو با لباس ها شدم،

من اصال  یکردم و از اتاق خارج شدم، ظهر شده بود و ول

 نداشتم .  یزیخوردن چ  یبرا  ییاشتها

  کنمیدارم گناه م یظلم به بندمه و حت  نیدونستم ا یم

که  سِر پا بمونم   نیا  یواقعا دست خودم نبود،  برا یول

  یرو از  رو  میآماده کردم و خوردم.. گوش یسبک یغذا

و  یس دنیبرداشتم و صفحه اش  رو روشن کردم، با د یعسل

از توران  گهیپاسخ از  ماهان  و پنج تماِس د یسه تماس ب

  تماز دس یو شوکه  شدم که گوش جی... اونقدر گماتم برد

 کف  خونه  افتاد!   یها کیسرام   یرو

خاموش  یرو برداشتم ول  یخم شدم و گوش عیهول سر با

برداشته بود.. هر چقدر  یکیشده بود و صفحه اش ترک کوچ

 :  دمینال یکردم روشن بشه جواب نداد، باکالفگ یسع

بهشون زنگ بزنم؟نکنه  یچ.. االن من  با گهیروشن شو د -

 شده باشه؟!   یزیچ

!  باز هم با یا گهیتر از هر زمان د بیشد.. عج یحال هی دلم

مبل ولو شدم   یرو  دیجواب نداد، نا ام یکار کردم ول یگوش

  یهم تو یکار کنم؟  تلفن یشدم.. االن چ رهیو به سقف خ

توران،  شیبرم پ دیخونه  نبود که  بهشون زنگ بزنم پس با

 همه بهم زنگ زده بودند .  نیداشتند که  ا یحتما کار مهم

 بودم و متوجه نشده بودم؟!   دهیتا االن خواب چطور



به اتاقم رفتم و چاد رو  عیگفتم  و بلند شدم، سر  یا یعل ای

به سمت پنجره رفتم وپرده  رو  دم،یرو برداشتم و پوش   فمیک

 زد... وضع هوا خشکم دنیکنار زدم اما با د

داره نم نم برف  دهیشد که  زمستون ا ز راه نرس ینم باورم

 فصل؟!    نیا یبرف سال اونم تو نیباره! اول یم

 هودلمیدونم چرا  یمبل نشستم..نم   یعقب رفتم و  رو عقب

 آروم گرفته بود!  

 شد!   یداشت برام عادت م ضیاحساسات ضد و نق  نیا

  

اون حال و هوا بودم که  زنگ در  یتو قهیدونم چند دق ینم

 یکه   ماهان  دوباره نگران  نیبه صدا در اومد.. با فکر به ا

رفتم و  فونیبلند شدم و به سمت آ عیبه سراغم اومد. سر

 جواب دادم:  

 بله؟!   -

 یازصدا ریغ دم،یرو نشن  یکس یصدا یموندم ول  منتظر

 :  لبزدم یشتریب دیشد. با ترد ینم دهیشن یزیباد چ

 !  ه؟یک -

 .دمیرو شن  یفیآه ضع یصدا  ی.. ولیسکوت ول دوباره

اما، از ته دل! پر از عطش! ضربان قلبم تند شدو  فیضع

 حس!   یدستم ب



نتونستم تحمل کنم، از خونه   گهیاز دستم افتاد و د یگوش

 رفتم. اطیزدم و به سرعت به سمت در ح  رونیب

 برهنه و بدون یهوا شدم نه پا ها یسرد یمتوجه  نه

عقلم از کارافتاده  قیهمون آِه عم دنی! انگار که  با شنکفشم

 کرد!   یم تیبود و دلم داشت من و هدا

بدن  یافتادن و کم یتن و صورتم م   یبرف  رو یها دونه

کردند! با نفس نفس پشت  یگر گرفته ام  رو آروم م

و  ستادیزمان ا هوی،  یدر و باز کردم ول عیو سر ستادمیدرا

 ... 

شد و وجودم مثل بغض  ریعالم به دلم سراز یحس ها تمام

 ! دیترک

  

 !  ععععیه -

ونفسم   دمیضجه! چنان به خودم لرز ایزدم  غیکه  ج دمینفهم

 :  دیرو حبس کردم که  کوروش نال

 جاِن من ؟ ماه خانومم؟! آخ.. آخ صنم!   -

 یخاصش نبود به سخت یبه خاطر چشم ها اگه

مرد واقعا کوروش بود؟ با   نی.. ا نیتونستم بشناسمش! ا یم

 شده؟!   یچی باند پ ِیشونیو پ یصورت زخم  نیا

 بود.. زنده بود!   سالم

 .. خدا جونم!  خدا



 حال شدم .  یب شترینبود! چشم بستم و ب اینبود..  رو خواب

رو بست، با خواهش و   اطیو در ح دیهول من و داخل کش با

 التماس صدام زد:  

ماه صنم منم  .. باز کن چشماُت تا بگم واسه تواِ که ز  -

 کشم!   یندم و نفس م

 :  دیبغض غر با

 زنه.. من  قول داده بودم.. یقلب به لطف تواِ م  نیا -

 که  اومدم!    نیبب

 اشک هق هق کردم و لب زدم:   یب

 کوروش!   -

داتم.. صدام بزن ماه صنم! حرف بزن جانم؟! دلتنگ ص -

 بشنوم!   شتریب

.. از یایدونستم م ینه؟ م ی! باالخره اومدیاومد -

 !  ی.. که  بهم برگردیخداخواسته بودم سالم باش

جام از ته  نی.. ماه صنم حاال که  ادیخدا دعات  رو شن -

 خدا! یآوردم. به دِل پاک تو و به بزرگ مانیدل بهش ا

 !  هیت برام کافکه  دارم نیهم

 نرو!   شمیترکم نکن.. از پ گهید -

 گفت:   محکم

 رم!   ینم شتی.. از پ  کنمیترکت نم -

 و پر از شکوه هق زدم:   خوشحال



 رفت!   ینرو.. کوروش عل یمثل عل -

خودش روگرفت و با  یجلو یهمراه باهام هق زد ول مردونه

 خش دار گفت:   یصدا

  م،منیکدوم از اون اتفاق خبر نداشت چیاونجا بودم.. ه -

 .. واقعا متاسفم!  یعل یشدم ول یزخم

شدم، با تموم جونم! مرِدمن   رهیبهش خ یعشِق فراوان با

 قسمت بشه!   فینتونست حر یتالشش  رو کرده بود ول

 !  کترهیما به خدا نزد یاالن از همه  یدونستم عل یم اما

  دم،یاشک هام خند  نیب دوباره

 .. آسمان خدا!  یآسمان برف نیهم ریز

  

تا رو تا رو دلم روشنه  دلم روشنه چون خدا با من    چشام

من   ادشیعمره با  هیام   یبخواد منم  راض یزیاون هر چ

 شهیکه  هم یکنه  اون یبرام م یکار هیدونم  یام  م یهم باز

دوسش د ارم هر   کمهیکه  نزد  نمیتونم  بب یکنه  م ینگام م

که   یکنه  اون یبرام م یکار هیدونم  یبگم باز کمه  م یچ

دوسش   کمهیکه  نزد  نمیتونم  بب یکنه  م ینگام م شهیهم

تو  رو  به  یایهمه خوب نمیب یبگم باز کمه  م یدارم هر چ

تو  رو  چشام تا رو تا رو دلم روشنه   یدم روزا ینم یچکیه

د منم  بخوا یزیدلم روشنه چون خدا با منه  اون هر چ



 هیدونم  یام  م یباز هممن   ادشیعمره با  هیام   یراض

 کنه   ینگام م شهیکه  هم یکنه  اون یبرام م یکار

  *** 

  

روز از  نیچه خبره، اول  نیاوه ماه صنم بب -

 ِتتیهمه آدم؟ راستش  رو بگو رازموفق  نیو ا شگاهیافتتاِحنما

   ه؟یچ

 ته دل لبخند زدم و گفتم:   از

 توکل به خدا به همراِه تالش و پشتکار!   -

 باال انداخت و گفت:   ییابرو

 شوهر پولدار .  یالبته به عالوه  -

چشم به کوروش اشاره کردم که  مشغول حرف زدن با   با

 بود، آروم  گفتم :   یرعلیماهان  و ام

 به خودش بگو .  یتون یاگه م -

 انداخت و با ترس گفت:   نییپا سر

که    نیاالنشم به خاطر ا نیشدم؟ هم ریاز جونم سمگه  -

 یاز دستم عصب یاشکان  رستگار  رو دعوت کردم حساب

 شده!  

شد اخم  شگاهیاشکان  وارد نما  یبود.. وقت لدایبا  حق

 دانگاریهمسِر باردارش  رو د یوقت یبود ول یدنیکوروش د



با هم سالم کردند. اون   یمعمول یلیشد و خ شیآت   یرو  یآب

 دوشم برداشته شد!     یاز  رو ینیلحظه  انگار بار سنگ

 گفتم :    یشیحرص نما با

 میداد لشیدختر بالغ تحو هیگفت..  نیآفر ریبه آقا ام دیبا -

 مون داده!   لیبچه تحو هی

 چپ نگاهم کرد و زمزمه کرد:   چپ

 ماه صنم وگرنه ...  ستیکه  جاش ن فیح -

 !  ؟یِ فروش ینقاش  نیا دیشببخ -

 سمیبه سبک کوب لدایبود که   یا ی.. نقاشمینگاه کرد ینقاش به

 کردم و  گفتم :   یبا چشم اشاره ا ده،یکش

 بدو برو .  ،یمشتر نیاول -

 به بازوم زد و گفت:   یچنگ

 .. من  رفتم که  رفتم!  ستیدل تو دلم ن یوا -

  یلیواقعاخ لدایکار کردن  ی دهیو بهش نگاه کردم، ا دمیخند

همون  شدیداشت، دوباره داشت م ریاش تاث هیروح   یرو

عشق و احساس وجود داشت  یسابق اما.. از هر چ یلدای

 بود!   یفرار

!.. اون دست دیهم با ما خند ایاز اومدِن کوروش انگار دن بعد

بود.  لداهمراهشی  یبرا  ینامه از عل کیبود،  ومدهین یخال

! شتریمون  رو ب ددلیرو دگرگون کرد و ام  لدایکه   ینامه ا

 .. 



رو  شگاهینما  نیاسم ا میکه  کرد ییپاس تموم تالش ها به

 !  می" گذاشته بوددی"ام

 امروز حضور داشتند!   میمهم زندگ یآدم ها تمام

نفس و اهوراکوچولو  یو توران حت لدایماهان  و کوروش..  

خودش شده بود، همه بودند   یبرا  یکه  االن مرد

با  اشکان  روبه رو شدم  یمخصوصا  اشکان  رستگار.. وقت

و خوب باهام رفتار  یمعمول یلیاسترس داشتم اما اون خ یکم

همسرش خرج   یکه  برا یتونستم احترام و احساس یکرد. م

... باعث شد مثل هر روز خدام  رو شکر  نمیکرد  رو  بب یم

 بهش ندارم!   ینیدِ  گهیکنم که  د

   ؟یفکر یهنوزم تو -

آرامش به کوروش نگاه کردم هردو با عشق به حلقه  با

 !  میهامون نگاه کرد

 فکر تو بودم!   یآره، تو -

 یعروس هیدم  یماه صنم، قول م  کنمیبهت  افتخار م  -

 !  رمیخوب برات بگ

تا راحت تر با هم حرف  میرفت یسمت گوشه ا به

 گفتم :    اطیسرم بود با احت یکه  تو یم،فکریبزن

 !  ستیواجب ن یپس.. عروس میما که  عقد کرد -

 آروم گفت:   یول متعجب



 یعروس  یبرا  یلی، مادرم خ کهینزد یچرا؟ سال عل -

 کرده بود!   یزیبرنامه ر

 گفتم :    قدردان

مون  یعروس ی نهیخواد هز یخب دلم م یدونم ول یم -

سفر  هی یو خودمون به جبران عروس میها بد ازمندیرو به ن

 !  میبر

 زد و گفت:   یفکر کرد، لبخند یکم

به ماه صنم بودنت  یخواست یازم م  نیاز ا ریاگه غ -

 کردم!   یشک م

 که  گفت:   دمیشرم خند با

   گه؟یخب د -

 !  یچیه گهید -

 مشهد؟!  میبر یخوا یم -

 ته دل خوشحال شدم، گفتم :   از

 !  شهینم  نیبهتر از ا ! اصال  هیعال -

 از واکنشم گفت:   یراض

که   نیکردن مادرم به خاطر ا یمونه راض یفقط م -

زود تر نوه دار بشه  می.. که  اگه بهش قول بدمیرینگ یعروس

 حله!  

 :  دمیگرد شده غر یچشم ها با

 کوروش؟!   -



 پر از حرف بهم نگاه کرد .  یو با چشم ها دیخند

خواستم.. خودم  رو سپرده بودم به  یاز خدا نم یچیه گهید

 و معرفتش!   یبزرگ

و لبخندش نگاه کردم،به   لدایبه جمع انداختم.. به  ینگاه

  نیکه  ا شیعاشق یماهان  و آرامشش. فقط مونده بود ماجرا

نگاه  لدایروز ها فکرم  رو مشغول کرده بود، دوباره به 

 کردم و لبخند زدم . ..  

بار هم خدا   نیدونستم ا ینه؟! م ان؛یبه هم م لدا،یماهان  و  

 کنه!   یمعجزه م

اما  شه،یتحمل کردن شون سخت م یلیخ یتلخ گاه یها روز

خوب  یزندگ کیتوانند شروع  یروز ها هستند که  م نیهم

 باشند!   نیریو ش

 ...  گهیقول حافظ که  م به

  

 نباشد حال دوران؛ غم مخور!   کسانی دائما

  

  

 "  انی"پا

  

  



که  اگرهمه  ییبه تمام عاشق ها  کنمیم میرمان  رو تقد  نیا

 ییدور و برشون ترک ش ون کنند، باز همخدا یآدم ها ی

 باهاشوِن!   شهیهست که  هم

 یها زیو قدر عز دیتون  رو از دست ند دیام چوقتیه

 !  دیخودتون  رو بدون

 من  " رانِد آخر "   یبعد رمان

  

 "  ریم"عارفه کش

  

  ۱۳۹۹آذر  ۱۶

  

  


