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 گريبان عدم با دست خلقت مي دريد وقتي

 ابد چشم تو را پيش از ازل مي آفريد وقتي

 زمين ناز تو را در آسمانها مي کشيد وقتي

 عطش طعم تو را با اشکهايم مي چشيد وقتي

 عاشق چشمت شدم نه عقل بود ونه دلي من

 نمي دانم از اين ديوانگي و عاقلي چيزي

 آن شد اين عاشق شدن دنيا همان يک لحظه بود يک

 دم که چشمانش مرا از عمق چشمانم ربود آن

 ان به نامم سجده کردکه من عاشق شدم شيط وقتي

 زميني تر شد و عالم به آدم سجده کرد آدم

 بودم و چشمان تو نه آتشي و نه گلي من

 نمي دانم از اين ديوانگي و عاقلي چيزي

 عاشق چشمت شدم شايد کمي هم بيشتر من

 در آنسوي يقين شايد کمي هم کيش تر چيزي

 و ختم ماجرا لمس تماشاي تو بود آغاز

 ن در مردمکهاي تو بودفقط تصوير م ديگر

 ...عاشق چشمت شدم من

*** 
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تر کردم  کیخودم را به شهاب نزد.. گرفتم  دهی پر حرص ِ سپ ِ یاز چشم ها نگاه

... 

ش  تیدانستم به خاطر جشن تولد من مامور یم.. اش بود  یبه گوش حواسش

 ..را رها کرده و نصف حواسش نزد همکارانش است 

داد، بود ، به عادت هر  یرا نشان م ۱۸که عدد  کیک یفوت کردن شمع ِ رو وقت

بلند  یبعد از خنده  نیحاضر یخنده  یصدا.. را باد انداختم  میسال گونه ها

 .. دیکه سمت چپم نشسته بود ، به گوش رس دایش

 کی نیا.. و شهاب شمع را فوت نخواهم کرد  دایش یبوسه  یدانستند ب یم همه

 !عادت هر ساله بود 

با خنده گونه ام .. کردم  کیساله ام نزد ۲۴ ی؛ دختر خاله  دایصورتم را به ش اول

 !پاره  شیتولدت مبارک ات: و زمزمه کرد  دیرا بوس

 ...را تکان دادم  میبزرگ کردم و ابروها شیرا برا میتشکر چشم ها ینشانه  به

..  دمیبه شهاب چسب شتریکردم و ب تیباد گونه ام را به سمت راست هدا ی همه

 قیعم یها ینبود اما خنده  دنیاهل بلند خند.. حواسش به من بود  یحاال همه 

 !من بود  یش هم فقط برا

کرد ، محکم لپ باد کرده  یکه دستش را دور گردنم حلقه م یزد و در حال لبخند

باز شده ام  یلب ها نیباد صورتم از ب یانقدر محکم که همه ..  دیام را بوس

 ... رفت  رونیب
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 نیمحکم شهاب ا یباد گونه ام ، شمع را فوت کنم اما بوسه  نیبود با هم قرار

 !اجازه را نداد 

و  رمیگونه اش را گاز بگ دیا یدانستم بدش م یم..  دمیرس یرا بعدا م حسابش

باد گونه ام  نیدانست ا یصورتش بماند اما او هم م یرو زمیت یدندان ها یجا

به صورت خندانش رفتم و  یچشم غره ا.. خواهم یفوت کردن شمع م یرا برا

 ..بالفاصله شمع را فوت کردم 

 ! دست شهاب هنوز دور گردن م بود .. داد  یرا تکان م شیاز حرص پا دهیسپ

*** 

 ..بزرگمان نشستم  اطیسر سبز ح یتابم وسط باغچه  یرو

 ..رفتند  یچرا مهمان ها نم.. بود  ازدهی ساعت

. کس را نداشتم  چیمواقع حوصله ه نیداشت و در اخوابم ...  دمیکش یا ازهیخم

 .. شوند  یدانستم از نبودن من ناراحت نم یم

تاب را به حرکت .. بزرگمنشانه ي بزرگوارانه نداشت  یاز من تو قع رفتارها یکس

 میتاب را شهاب برا نیا.. دادم  هیگاهش تک هیتک یدر اوردم و سرم را به پشت

 ...و وصل کرده بود  دهیخر

 میپشت پلک ها دهیسپ یسرخ شده  ی، چهره  میمحض بسته شدن چشم ها به

 !!! چارهیحسود ِ ب دمیبلند خند.. اشکار شد 
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تا ..را در اوردم  شیها تیاذ یهمه  یتالف... حالش را گرفته بودم  یحساب امشب

امده بود ،  رضایعل نکهیفقط بعد از ا.. که امکان داشت از شهاب جدا نشدم  ییجا

 ..امدم  رونیسپردم و ب رضایرا به عل شهاب

 .. شیاز همان چند سال پ.. امد  یخوشم نم دهیوقت از سپ چیه

که سر ان مداد  یالبته مداد.. از حدم به من لقب مداد داده  شیب یخاطر الغر به

 ...کرده  هیتشب میشک مداد تراش را به سر و موها یب.. تراش نصب شده 

من را  دهیسپ.. مورد عالقه ام بوده و هست  ی وهیموز م...  دمیحرص نفس کش با

 !!!کند  یم هیتشب مونیعالقه به م نیبه خاطر ا

 ..همکارش بود  دهیمامور مبارزه با مواد مخدر و سپ شهاب

 یمان محسوب م یاز اقوام مادر دهیسپ..  میهم داشت یلینسبت دور فام البته

شروع شد و ادامه  دهیشهاب و سپ یاتفاق رفت و امد ها بعد از همکار شدن..شد 

 ..کرد  دایپ

ساله بود و  ۲۷شهاب .. فراتر از پسر خاله و دختر خاله بودند  میبرا دایو ش شهاب

 !ساله  ۲۴ دایش

شان جا داشتم  نیو همه جا ب شهیهم..شد  یتوجه انها به من معطوف م ی همه

به  یاصالن یتک دختر اقا هدیسپ یوقت.. میگرفت یم دهیمان را ند یاختالف سن.. 

همکار  دهیشهاب و سپ.. جمع مان اضافه شد ، حس بچه بودن وجودم را گرفت 

 ! بودند و هم سن 
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توجه .. ساله بودم  ۱۲ یدختر بچه  کیخواند و من فقط  یحقوق م یرشته  دایش

 نیوبودنش ا دهیخواستم و سپ یخودم ، مختص خودم م یرا برا دایشهاب و ش

را  دهیسپ) دایپدر شهاب و ش( نیسال عمو حس کیبعد از ..داد  یاجازه را نم

خواست سر و سامان گرفتن  یداشت و م یقلب یماریشهاب درنظر گرفت ب یبرا

 گرفته شد یمفصل یشهاب مخالف بود اما جشن نامزد... ندیشهاب را بب

*** 

 کیو ش یدر ان کت و دامن زرشک دهیسپ یعسل یچشم ها..خوب بود  زیچ همه

 ..شهاب لبخند به لب نداشت .. زد  یبرق م دیصورت سف و

امد  یساله م ۱۵ یلیرنگش به ل یصورت یبا پارچه  رمیحر یپف نیاست لباس

 ..کرده بود  نییتز یرنگ یبسته بود و با سنجاق سر ها یرا مادرم گوجه ا میموها

 یرقص ها یبرا یخوب یهمپا..سال از من کوچکتر بود  کیپسر عمه ام  کامران

جشن  یو در همه  شهیمن و کامران هم یاز بچگ.. شد  یکودکانه ام محسوب م

 ... میثابت رقص بود یها پا

کامران .. نشستم  یصندل یبا نفس نفس رو.. میدیسه دور رقص نکهیاز ا بعد

 شهاب و  ِگاهیجا یو به رو قایام دق یصندل..انطرف تر کنار پدرش نشست  یکم

بود  نیا یبرا نشانیب یساله  کی ی غهیشده بود ، صدورشان خلوت ..بود  دهیسپ

 !کنند  دایازوداج پ یسال امادگ کیکه ، تا 

بود  زیشهاب نگاهش به م..داد  یم حیشهاب توض یرا برا یزیبا لبخند چ دهیسپ

.. 
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اش به صورت سبزه و  یکت و شلوار مشک.. مردانه اش را دوست داشتم  ی چهره

 ..امد یم اهشیس یچشم ها

 رضایکنار عل دایش.. خوشحال بودند  نیو عمو حس یو مادرم مثل خاله فخر پدر

 ..نشسته بود 

.. تر کرد  کیمبل خودش را به شهاب نرد یشد ، رو رهیخ دهیدوباره به سپ نگاهم

 گفتن ؟؟ یچقدر حرف داشت برا

هم  دهیکودکانه فکر کردم شهاب با سپ.. صورت ش نشست  یشهاب رو نگاه

 خورد ؟؟ یترک مشاتوت مش یبستن

 خرد ؟ یموز را م نیفصل سال بهتر ۴هم در  دهیسپ یبرا

.. انگشتان کوچک دستم جا دادم و به سمت شان راه افتادم  نیام را ب یپف دامن

 !بودمش  دهیاز صبح ند.. شهاب تنگ شده بود  یدلم برا

حاال که : دوباره فکر کردم .. شان بودم که شهاب نگاهش به من افتاد  یقدم چند

 ؟ نمیکنار شهاب نشسته ، من کجا بش دهیکنار سپ

 ..لبخند زدم .. ام را داد  یرا باز کرد و جواب سوال ذهن شیدست ها شهاب

 ۲۴شهاب  یپا یداد ، رو یساله که الغر بود و کمتر از سنش نشان م ۱۵ یلیل

گفتم  کیدعوت شهاب را لب..  شدیبود ، جا م یو قد بلند کلیه یر قوساله که پس

 یچه کوچولو: شکمم قفل شد یرو شیدست ها.. نشستم  شیپا یو رو

  یخوشگل
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 رونیب شیزبانم را برا.. کرد  یبا لبخند نگاهمان م دهیسپ..  دمیخند فشیتعر ار

 ..  دیشهاب بلند خند.. را لوچ کردم  میاوردم و چشم ها

 !بهت زده نگاهم کرد  دهیسپ

 !، زشته  یلینکن ل: پر از خنده بود و گفت  شیهنوز صدا شهاب

 ! نهیزشت ا: اشاره کردم  دهیجراتم را باالتر برد ، به سپ شیصدا یمهربان

 !شهاب : درهم گفت  یبا ابروها دهیسپ

 !خوام  یمن معذرت م.. بچه ست : خنده اش را خورد  شهاب

 خوشگله ؟ یلیخوش گذشت ل: صورتم کنار زد  یرا از رو میموها

** 

با  میامدم و چشم ها رومیب شیسال پ ۳گرم شدن گونه ام ، از خاطرات  با

 ..سرعت باز شد 

را به  میدست ها.. بلند شدم  ضیبا غ.. گرفت  یتاب کنارم جا یارام رو کامران

 کردم  زیرا ر میکمرم زدم و چشم ها

 ؟ یدیچرا منو بوس -

شهاب تنها بودن با .. باال رفته بود  شیبود امار دوست دختر ها یدوسال ، کامران

 ..را ممنوع کرده بود  گرید یها زیچ یلیبا او و خ دنیکامران ، رقص

انگار من را هم ..  ستیمثل سابق پاک ن گهیکردم نگاه ش د یهم حس م خودم

 ! دید یدوست دختر م کیبه چشم 

 ؟ یدیچرا منو بوس گمیم: حرص سوالم را تکرار کردم  با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ١٠ 

 ؟ یاریچرا ادا در م..  یلیتولدته ل:  ستادیا میشد و رو به رو بلند

 یسرم را بلند م دیصورتش با دنید یسال از من کوچکتر بود ، برا کی نکهیا با

 !“ مداد"جون  دهیبه قول سپ.. من کوتاه و الغر بودم .. کردم 

 ..و  ادیال سر کوچه هم ببق ستیچون تولدمه قرار ن: اخم جواب دادم  با

مثل  یکیمنم ..  یریگ یچقدر سخت م: جواب داد  یو با تخس دیحرفم پر وسط

 ؟ یافت یبقال سر کوچه م ادیبوسدت  یم یاونم وقت!شهاب 

تو رو هم مثل  یخوا یم:  دمیکوب شیبه بازو.. لحن تخس ش خنده ام گرفت  از

 شهاب ببوسم ؟

 میکرد و گونه اش مقابل لب ها کیصورتش را به من نزد.. برق زد  شیها چشم

دندان  نیگونه اش را محکم ب دیزدم و پوست سف یثیلبخند خب: قرار گرفت 

 نمیصورت سرخ شده از درد و خشم ش را بب نکهیو قبل از ا.. فشردم  زمیت یها

 !به سمت سالن راه افتادم 

** 

جوان تر ها به نظر جذاب تر  ی مانهیصم یقه حل.. رفته بودند  بایها تقر مهمان

 ! دیرس یم

را اشغال کرده بود  ییمبل رو به رو دهیسپ.. نشسته بود  رضایهنوز کنار عل شهاب

 .. کنار هم بود  وانیو ک دایقابل باور نشستن ش ریاما اتفاق غ.. 

ه بود شد یصاحب فرزند یبه تازگ.. ساله بود  ۳۰.. برادر بزرگ کامران بود  وانیک

مرخص نشده بودند و او در تولد دختر  مارستانیهمسر و فرزندش هنوز از ب.. 
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خوش به ! یچه مرد نمونه ا.. نشسته بود  دایاش شرکت کرده بود و کنار ش ییدا

 !حال همسرش 

 ..مبل شهاب نشستم  یدسته  یبود اما رو یخال مبل

با  دایو ش وانیبلند ِ ک یخنده  ی، صدا دیایبه چشم ب دهیواکنش سپ نکهیاز ا قبل

دندان فشرد و با  ریافتاد لب ش را ز رضاینگاهم به عل..  میبگو عیعث شد بلند ه

پسر ..مثل هم بودند  قایو کامران دق وانیک..کرد  یدرهم به انها نگاه م یابروها

 ..جالب بود  یادیانگار بحث شان ز!اعجوبه بودند  میعمه ها

 ! دایش یبا نمک یلیخ:  گفت شیصدا یبا ته خنده  وانیک

 .. دیکوب دایش یهمزمان دستش را به بازو و

 ..پرت کرد و بلند شد  یچوب زیم یشربتش را رو وانیل رضایعل

 ! رضایعل چارهیب: فشرم  میلب ها نیرا ب انگشتم

 ..کند  یتظاهر م دایش میدانست یم همه

 !با اجازه .. بود  یشب خوب: گفت  یگرفته و لرزان یبا صدا رضایعل

 ...به سمت در رفت  و

: اما با خشم تشر زد .. اش نرفت  یمیانتظارم شهاب دنبال دوست صم برخالف

 ! دایش

از ان خارج شده بود ،  شیپ یلحظه ا رضایکه عل یرا از در انشینگاه گر دایش

 !شد  یچه تولد...گرفت 

** 
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.. امد  یباال م یطبقه تا  یحت یچا یبو.. را مالش دادم  میدست چشم ها با

 یاتاق پدر و مادرم و خاله فخر… باال بود یطبقه  دایاتاقم وسط اتاق شها ب و ش

شرکت  کی یبا هم دوست بودن و از جوان نیپدرم و عمو حس.. بود  نییپا

، پدرم هم  نیو عمو حس یچند سال بعد از ازدواج خاله فخر..مشترک داشته اند 

 یاز ان موقع عالوه بر شرکت مشترک ، صاحب خانه ا..کند  یبا مادرم ازدواج م

 ..کرده اند  یسال با هم زندگ ۳۰حدود  یعنی..شوند  یمشترک هم م

وارد شدم و بلند و سرحال داد ..، هوش از سرم برد  مروین یدر اشپزخانه بو پشت

 !ریصبح بخ.. سالم بر اهل خانه : زدم 

تکان داد  یشهاب سر.. طور  نیپدرم هم هم.. با خنده جوابم را داد  یفخر خاله

 یریبم: داد  نیاش را چ ینیب دایش.. شان جمع شد  یچهره  دایاما مادرم و ش.. 

 !!ییییا!  یصبحانه بخور یبازم دست و صورت نشسته اومد..  یلیل

 ..  دمینشستم و با همالن صورت نشسته ، محکم گونه اش را بوس کنارش

 !رفت و مادرم چشم غره  قربان صدقه ام یفخر خاله

لب  یفکر لبخند رو نیاز ا.. چون سن خاله ام باالتر بود ، مهربانتر هم بود  دیشا

 نیریش یچا دیگذرد ، شا یدر ذهن م چه م دیفهم یاگر خاله م.. م نشست 

 ..گذاشت  ینم میرا جلو مرویبزرگ نان و ن یاماده و لقمه 

 !شهاب چه ساکت بود ...دندان فشردم  نیام را ب لقمه

 ؟ یچرا اماده نشد: نگاهم کرد  پدرم
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باال کردم تا مظلوم به  نییرا پا میابروها.. لپ م نگه داشتم  یام را گوشه  لقمه

 !جونم  ییکالس کنکور رو ندارم بابا یامروز حوصله : نظر برسم 

 !اماده باش  گهیساعت د میتا ن: در هم رفت  شیانتظارم ابروها برخالف

 یاشاره اش به عصبان...مظلوم تر به مادرم چشم دوختم .. در هم رفت  میها اخم

 اما چرا ؟.... بودن پدرم بود

 ..هنوز ساکت بود  شهاب

: ارام زمزمه کردم .. و سرم را همانجا قرار دادم  دمیعقب کش زیم یرا رو یچا

 ..سرم به درد اومد  یوا

هنوز ..کالس و درس را نداشتم  یامروز حوصله ..داد  ینقشه ام جواب م حتما

 ..ماه به کنکورم مانده بود  کی

مسخره : شد  یکیپدرم  یعصبان یبا صدا یو خاله فخر دایش یخنده  یصدا

 .. اماده باش  گهیساعت د میتا ن..  یلیل اریدر ن یباز

 !  یگولش رو نخور: برداشت و رو به شهاب گفت  یصندل یش را از رو کت

 ..مادرم پشت سرش راه افتاد .. به سمت سالن رفت  یخداحافظ ارام با

 خاله ؟: دادم  هیتک دایش یرا به شانه  سرم

تو  یعمه ات حساب شبید: را از شهاب ِ ساکت گرفت و به من دوخت  نگاهش

 ..گوش پدرت خونده 

 ؟ یچرا صورت کامران رو گاز گرفت: نشستم و خاله ادامه داد  صاف
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را پشت گوش  میگفتم و موها یاهان ِ بلند..  دمیاصل ماجرا را فهم تازه

 ...ام نگاه کرد  یالیخ یشهاب با حرص به ب.. انداختم 

خب شهاب : کج کردم و دوباره مظلوم به خاله چشم دوختم  شیرا برا دهانم

 تاب م  یبشه ، من رو کیبهم نزد ادیگفت نذارم کامران ز

 ..دفعه اومد صورتم رو  هیود ، بودم و چشامم بسته ب نشسته

 !باش  اطیتو ح گهیربع د هیتا :  دیحرف م پر نیبلند شد و ب شهاب

 ..پاشو دخترم : خنده اش را خورد  خاله

 ! رسهیحسابتو م: گرفت  زینگاهش را از م دایش

 رمیگ یحالشو م: ام جمع کردم  یشانیرا از پ میها یرا تکان دادم و چتر سرم

!!! 

*** 

در .. بود  دهیام به مادرم کش یپوست گندم..بود  ییخرما میموها و ابروها رنگ

 میبود و چشم ها بایکوچک اما ز میلب ها..با مادرم داشتم  یادیکل شباهت ز

 دایشهاب و ش..از مادرم به ارث برده بودم  قایداشت که دق یخوشرنگ یقهوه ا

 ..رث برده بودند ا هب نیشان و سبزه بودنشان را عمو حس اهیس یچشم ها

را از پشت دم  میموها..م بود  شیتنها ارا دنیکش یچشم و رژ لب صورت خط

داشت برخورد  یحس خوب.. چشم چپم صاف کردم  یبستم و از جلو تا رو یاسب

 !باهم  میمژه و موها
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.. ست کردم  دیو کفش سف فیو مقنعه همرنگش را با ک یشلوار سورمه ا مانتو

 ..بود  دیپدرم هم خوشبختانه سف ییساعت اهدا

... داده بود  هیپارک کرده بود و به در سمت شاگرد تک اطیاز ح رونیرا ب نیماش

 ..رساندن من را شهاب به عهده داشت  ی فهیمعموال وظ

سرش ..  زدیضربه م نیزم یرو یالیخ یبا پا به سنگ ها..  ستادمیا شیبه رو رو

.. باز کرد  میرا برا نینکرد و در ماش یتوجه.. م گذاشت یاحترام نظام..را بلند کرد 

 .. نشستم  یصندل یدمغ رو

 یجان م دیبا یهر مسئله ا یبرا.. اخالق شان مثل هم بود  قایو شهاب دق پدرم

 نیدانستم گاز گرفتن ان کامران احمق تا ا یاگر م.. بگذرند  میدادم تا از خطا

چشم  یکه جلو دمیکوب یشود ، حتما با لگد انقدر به شکمش م یاندازه بزرگ م

 !کند  میتسل نیجان به جان افر میها

 ..موسسه نگه داشت  یرا جلو نیماش..به موسسه حرف نزد  دنیرس تا

 شهاب ؟: کردم  نگاهش

در ..نکردم  یاعتراض.. پنهان کرد  رمقنعهیرا ز میرا جلو اورد و موها شیها دست

 ..اض نبود واقع وقت اعتر

 ؟ یبگ یخوایم یچ: نگاه کرد  میکه تمام شد ، به چشم ها کارش

 .. هیمن خواستم کامران ُ تنب..را با دست باالتر بردم  میابرو

 یصفحه  یرو دهینام سپ.. حرف زدنم را گرفت  یاش جلو یزنگ گوش یصدا

 ..داشبورت بود ، برق زد  یاش که رو یگوش
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اش کج کرده بودم گرفت و  یزدن گوش دید یبرا نگاه از من که گردنم را شهاب

 !فضول : لب گفت  ریقرار داد و ز میرا مقابل چشم ها یگوش

 .را جواب داد یگوش.. موسسه را نگاه کردم  یکردم و از پنجره در سبز و اب اخم

 الو  -

- .. 

 شده ؟ یچ.. امیدارم م -

- .. 

 ؟ یجد:  دیخند -

 بود ؟ دهیبا سپ دنیحرف زدنم وقت خند وسط

** 

 نیمهم نبود اگر کمرم ب.. شهاب گذاشتم  یپا یفکر خم شدم و سرم را رو یب

 .. ردیقرار بگ یدو صندل

 ..گوشش جا به جا کرد و به من نگاه کرد  یرا رو یگوش

 .. دمیبلند خند.. لبخند زد  میبرا دهیحرف زدن سپ وسط

 یاب دست ش را روشه..  دمیبلندتر خند..قطع شد  یلحظه ا یبرا دهیسپ یصدا

 ..دهانم گذاشت 

 !ِ◌  یلیل.. نه : داد  حیتند توض و

.. 

 ..اداره  امیرسونمش بعد م ی؟ م یچ یعنی: کرد  اخم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ١٧ 

... 

 ! دهیسپ یاحمق یلیخ: داد  ضیرا با غ دهیکرد و جواب سپ نگاهم

 شده ؟ رتید: نگاهش کردم  یکه قطع شد با کنجکاو تلفن

 ؟ ادیخوابت م: را باال داد  نیماش ی شهیش

درست ..  نمتیدور و بر کامران نب گهید: بلند شوم که نگهم داشت  خواستم

 نیهم.. زلزله  یبزرگ شد گهی، تو د یکن هیپسر رو با گاز گرفتن تنب هی ستین

 یمزخرف در موردت گفته که اگه به خاطر پدرت نبود ، کار یعمه ات کل شبید

 .. ران پاش به خونه باز نشه کردم تا اخر عمر کام یم

 شهاب ؟:  دمیچانه ام کش یرا رو دستم

 جان ؟: کرد  تیامده بود ، به داخل هدا رونیمقنعه ب ریرا که از ز میموها

 بابام باهام قهره ؟  -

 ! یتکرار نکن گهیقول بده د..  زنمیباهاش حرف م: اش را خورد  خنده

 !دوِست دارم :  دمیاش را بوس گونه

 !شد  ریکالست د:  دیرا بوس میابروها نیب

*** 

 ..کالس باالخره تمام شد  یکننده  یخسته  دوساعت

همه من را مغرور و خودخواه  رستانیدر دب.. نبودم  یدوست شدن با کس اهل

 ..باشم  یمیصم یدوست نداشتم با کس.. نبود  نطوریشناختند اما ا یم
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به من  یهر وقت کس.. بودند  یافک میو شهاب برا دایش.. هم بلد نبودم  دیشا

را  میها یهمکالس یرفتارها یهمه .. افتادم  یانها م ادیشد  یم کینزد

کردم و بعد  یم سهیمقا دایش یها یشهاب و دلسوز یناخوداگاه با محبت ها

 دایش یوقت.. شوند  ینم دایشهاب و ش میکس برا چیگرفتم ه یم جهیهم نت

هنوز هم  دایرفت و و امد ش.. نداشت  یتمام میها هیازدواج کرد تا چند ماه گر

 ریخواستم و با بودن همسرش امکان پذ یخودم م یبود اما من او را برا ادیز

از  شتریگذشت ب یهر روز که م.. به شهاب وابسته تر شدم  دایبعد از ش.. نبود 

تر  کیرا بفهمم به شهاب نزد میرفتار ها یانگه معن یشدم و ب یمتنفر م دهیسپ

 .. شدم  یم

 ..را بستم  میادرس خانه را دادم و چشم ها.. شدم  یتاکس سوار

.. ماه بعد کنکور داشتم  کی..را دوست نداشتم  نیماش یراننده  ی دهیها اهنگ

خانم دکتر بودم و شهاب  شهیهم میاهایدر رو.. عاشق دکتر شدن بودم  یاز بچگ

شهاب که  چارهیب..کردم  یامد ، درمان م یبه خانه م یزخم تیرا که از مامور

 !بود  میاهایرو یمرد زخم شهیهم

با شهاب  دهیسست شد که از همکار بودن سپ یوقت یعالقه ام به تجرب یپا

و مخصوصا  رضایشدن ان هم مثل شهاب و عل سیام شد و دلم پل یحسود

 .خواست  دهیسپ

و  ردیبگ یرا جد میانقدر دوست م داشت که حرف ها.. با پدرم صحبت کردم  اول

 .. احترام بگذارد  میبه عالقه ها
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مخالفتش  یشهاب صحبت کرد اما شهاب همه را منصرف کرد و محکم پا با

، اما کوتاه  دیخر یموز م میهر روز برا..هفته با شهاب قهر بودم  کیتا ..  ستادیا

 .. امدمین

 دایو ش رضایخوردن به زور وادارم کرد او و عل یبستن یشب شهاب به بهانه  کی

خانم هم به جمع  دهیکه سپ مینگرفته بود یجا نیهنوز در ماش..کنم  یرا همراه

 .. مان اضافه شد 

*** 

باز کرده ام ، فکر  دهیسپ یکه من با شهاب قهر م و جا را برا نیکردم به ا یسع

 ..نکنم 

خودش  یان هم برا یکیشاهتوت دوست دارم و فقط  یدانست بستن یم شهاب

 ..گرفت 

و  دایش.. میو نشست میکرد جادیسبز پارک ا یچمن ها یرا رو یچککو ی حلقه

کنار ..من را در کنار شهاب اشغال کرد  یجا دهیسپ.. کنار هم نشستند  رضایعل

 ..بود  دهیسمت چپم سپ..نشستم  دایش

 .. در دست چرخاندم  لیم یرا ب یلیوان یبستن

و از  اوردمی خوشمزه اش چشم دوختم ، طاقت ن ِیچشم به شهاب و بستن ریز

 ..شهاب لبخند زد .. بلند شدم  میجا
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 یهمه .. دهم  یجا دهیشهاب و سپ نیکردم خودم را ب یتوان م سع یهمه  با

جمع و جور نشست ، تا  یشهاب کم.. بودند  دهیجمع کوچکمان قصدم را فهم

 . نمیکنارش بنش

خواستم  ینم.. بودم  یلیمن ل.. بود  دهیچسب نیمثل سنگ به زم دهیسپ اما

از قهر من با  یبه حد کاف.. بودن کنار شهاب را به او بدهم  یاجازه  نیاز ا شتریب

 !برده بود  ضیشهاب ف

 ی دهیبا ترحم به سپ دایش..از خنده سرخ شده بود  رضایعل.. موفق شدم  باالخره

مهم بود  نیزد و ا یشهاب به من لبخند م.. مهم نبود .. نگاه کرد  نیخشمگ

 میلب ها یاش را جلو ی دهن ِیبستن.. بازو و بدنش جلو بردم  نیسرم را از ب..

 ؟ یاشت: گرفت 

 ..شهاب تنگ شده بود  یچقدر دلم برا..زدم  سیرا ل یلذت بستن با

ورشکست شد  چارهیشهاب ب نیتموم شد ؟؟ا یاالن جنگ جهان:  دیخند دایش

 ! دیبس که موز خر

 رضایزدم ، به شهاب و عل سیام را از دست شهاب گرفتم و دوباره به ان ل یبستن

 !خودتون  شیپ دیمنم ببر: نگاه کردم 

 یلیل ستیاون جا مهد کودک ن: تندش با تمسخر گفت  شهیبا لحن هم دهیسپ

 !جان 
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 یاونجا جا: شهاب دور شانه ام محکم شد و ارام کنار گوشم گفت  دست

 یخوام برات اتفاق یکار پر از خطره نم نیا.. ستیخوشگل من ن یدخترخاله 

 ! افتهیب

؟اگه تو هم  یو زخم هامو مداوا کن یمگه قرار نبود دکتر بش: تر ادامه داد  بلند

 یدلخور یدکترم باشه ؟همه  یبشم ک یزخم تیتو مامور ی، وقت یباش سیپل

 ! یبش یخدا نکنه زخم: رفت و زمزمه کردم  ادمی میها

 .داشت  یام چه طعم خوب یبستن..سرم نشست  یاش رو بوسه

به  یتونه مداوام کنه ، ول ینم دایبشم ، ش یمن اگه زخم: با خنده گفت  رضایعل

 تونه حقم یجاش م

 ! رهیبگ رو

 ! رمیم یمن م یبش یتو اگه زخم: گفت  رضایدر جواب عل دایش

 یهند یوقت اما صحنه.. مان گفت  یرو به رو یبه صحنه  یَاه بلند ضیبا غ شهاب

 . دیرا بوس دایدست ش رضایتر شد که عل

بچه  نجایا: مان گذاشت  نیب ینیاش را در س یاز بستن یخال وانیل دهیسپ

 !نشسته 

 !شده بود  ریش نطوریاش را نداده بودم ، حاال ا یقبل یادب یجواب ب چون

 !جون ، وقت شوهر دادنمه  دهیسپ ستمیمن بچه ن: گفتم  ضیغ با

 ..  دندیبلند خند رضایو عل دایش
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تو جمع !جان  یلیل یمن که از خدامه تو ازدواج کن: را باال برد  شیابرو دهیسپ

 ! یمون فقط تو مجرد

دلم ..را به دست شهاب سپردم  یبستن! کلمه دهانم را بست  یواقع یمعنا به

 ..خواست  یرا م نجایرفتن از ا

پس تو و : کم کند خواست کم شهیشدنم را درک کرد و مثل هم عیضا دایش

 ؟ نیهست یشهاب چ

 ! میمن و شهاب نامزد:  زدیخنجر م شیبا چشم ها دهیسپ

 میبر یخوا یم:گرفت  دهینگاهش را از سپ..نمیرا بلند کردم تا شهاب را بب سرم

 خونه ؟

 !اوهوم : اش چسباندم  نهیرا به س سرم

 ..امدم  رونیو از خاطرات م ب نیاز ماش یتاکس ستادنیا با

 !!بود  یانها بگذارم اما شهاب مانع محکم یایخواست پا به دن یهم دلم م هنوز

*** 

 ..امدم  رونیتخت گذاشتم و از اتاق م ب یرا رو کتابم

 ..کرد  یو رو م ری، از اتاق ش دل م را ز دایش نیغمگ یاهنگ ها یصدا

 ..حس کردم اگر تنها بماند ، بهتر است  یرفتم ول شیدر اتاق ش پ تا

بودم و مشکالت او را  دایش یامدم و فکر کردم اگر من جا نییپله ها پا یرو از

کردم  یراه را انتخاب نم نیاگر مثل او عاشق شوهرم بودم ، هرگز ا.. داشتم 

 !درست برعکس من .. هرگرز خود خواه نبود  دایش..
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 ینشان م یماه یبو..بودند  یدر اشپزخانه مشغول اشپز یو خاله فخر مادرم

 !شود یفرما م فیخانم امروز تشر دهیداد سپ

با دعوتش  یاوقات خاله فخر یکرد اما گاه یناهار را در اداره کوفت م معموال

 یام با حرص خوردن سپر یروز از زندگ کی شدیداد و سبب م یاجازه را نم نیا

 یبود که به ازدواج انها پافشار یخاله فخر نیا نیبعد از فوت عمو حس.. شود 

 .. نداده  جهیفعال از طرف شهاب نت کرد که البته

 یاعجوبه  نیدهد و ا یعقلش را از دست م یداشتم بدانم شهاب ک دوست

 ! ردیپذ یخوار را رسما به عنوان همسر م یماه

 کمک کنم ؟.. خونه  یسالم بر خانما: نشستم  یصندل یرو

 !، برو درست رو بخون ینه مامان: مهربان نگاهم کرد  مادرم

 !کتابامو حفظم  یهمه : د جمع ش صورتم

 !اما  زارمیدانست از گوجه و خرد کردنش ب یم خاله

 ..خواد کمک کنه  یفرزانه ؟ بچم م یکارش دار یچ:  دیخند

ساالد خرد کن  یرو برا نایا: م گذاشت  یرا جلو زینفرت انگ یگوجه ها ظرف

 !خاله جون

 ضیتعو اریو ظرف گوجه را با ظرف خ دیخند.. التماس به مادرم نگاه کردم  با

 ..کرد 

گوجه خرد  فهیضع: که فقط بگه  ادیب رتیشوهر گ هی یاله:  دیبدجنس خند خاله

 !کن 
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 ! دمیطالق ش م: گفتم  یرا پوست گرفتم و با غلدر اریخ

 دخترم ؟ یطالق ش بد یخوا یکه حاال م شیگرفت یک -

 .. ییسالم بابا: پدرم سرم را برگرداندم  یصدا با

 شدم  زانیاز گردنش او یاریو خ سیخ یهمان دست ها با

گاز گرفتن صورت کامران گذشته بود و پدرم  یاز تولدم و البته ماجرا یروز ده

البته ..بودم  دهیکم اورده و بخش میها یزبان نیریدر مقابل ش شهیمثل هم

 !بود  دهیهم سه روز طول کش نیهم

 ؟ ییبابا یزود اومد نقدریچرا ا:  دمیرا محکم و ابدار بوس صورتش

بعد جواب م را . کرد  یاحوالپرس یگذاشت و با مادرم و خاله فخر نیزم یرو مرا

 !از مادرت بپرس : داد 

 !به سمت اتاق ش رفت  و

قرار است به همراه خاله و پدرم به استقبال  دمیمادرم که صحبت کردم فهم با

 !امد بروند  یمان ، که از حج م هیهمسا یخانم محمود

 ..ماند  یم شتریکه بزرگ تر ها نبودند ، خانم ِ اعجوبه ب ییوقت ها معموال

 ...هم دعوت است  رضایعل دمیاز خاله شن البته

 !شود امروز  یروز چه

*** 

 ..بود که با هم از اداره امدند  میو ن کی ساعت
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هم به کمکم  دایشربت بودم که ش یها وانیاشپزخانه مشغول ِ اماده کردن ل در

 ..امد 

 دهیرا مداد کش میبودم و چشم ها دهیبا شلوار ساپورت پوش ی مشک ِ کیتون من

  کی میها یبسته بودم و چتر یرا دم اسب میبودم موها

صبح تنش بود  یشرت و شلوار اب یهمان ت دایبودم اما ش ختهیصورتم ر طرف

کار ها  نیود با اپشت سرش جمع کرده بود معلوم نب یحوصلگیرا با ب شیموها..

 ینا مرتبش از او دل م ختیبه خاطر ر رضایکند عل یمثال فکر م.. دارد  یچه قصد

 کند ؟

از .. وانیهدف دارش با ک یها دنیاز خند..از نبودنش  رضایدانست عل ینم یعنی

 شود ؟؟ یم ریدلگ شیکردن ها یجا خال

 ..اپن جلب شد  یرو دیسف یتکان دادم که نگاهم به ظرف غذا یسر

 ؟ هیچ نیا -

برگ  یدلمه ..اهسته در ظرف را برداشت  دایش..  میبه سمت ظرف رفت دایش با

 .. را از حرص تنگ کرد  میداخل ظرف چشم ها

 !! دستیکار سپ: تفاوت گفت  یب دایش

 !شد  یاعجوبه منفجر م نیا یها ینیریداشت از دست خود ش سرم

 !دانست  یم...شهاب است  یمورد عالقه  یدانست دلمه غذا یم

 ... از اشپز خانه خارج شدم  دایاز ش بعد
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را با شهاب  یکه مبل دونفره ا دهی، بعد به سپ رضایشربت را اول به عل وانیل

مبل تک نفره  یرو دایش.. اشغال کرده بودند و بعد به خود شهاب تعارف کردم 

 ..کنار شهاب نشست  ی

 ! یلیل یشد اهیامروز مداد س: اعصابش گفت  یرو یبا لبخند ها دهیسپ

بودم  امدهین رونیهنوز از فکر دلمه ها ب.. ام بود  یمشک یاش به لباس ها اشاره

 یجواب ندادن من و ب نیاما هم.. نکرد  یاریجواب دادن  یاصال ذهن م برا..

لبخند .. کرد  عیرا ضا دهیجمع هم سپ ینشان دادن حرفش از سو تیاهم

 ..من برم لباسامو عوض کنم : د و بلند شد ز یمسخره ا

نشسته  دایمبل ش یدسته  ینفر جا بود و من رو ۴ یبرا یو یت یکال جلو چون

 ..گرفتم و کنار شهاب نشستم  کیرفتن ش را به فال ن نیبودم ، ا

که به سمت پله  دهیسپ یبرا..دستش را رد کردم : نصفه اش را تعارف زد  وانیل

 ..ر اوردم رفت ، زبان د یها م

 ..تنگ شده بود  شیخنده ها یدلم برا.. حالم را خوب کرد  دایش یخنده  یصدا

 ! یلیل: چشمم کنار زد  یرا از جلو میموها شهاب

 ؟ یجونم شهاب: لحن مهربانش لبخند زدم  یبرا

 ! اریواسه همکارمون زبون در ن: گفت  ینیبا لحن مثال خشمگ رضایعل

بود و من  یپسر خوب رضایعل.. داد  یاش را م یشوخ طبع یش کامال بو لحن

 .. چند ساله ام بود  یغصه ها یهمه  یدوستش داشتم اما حرف ش معن

 ! رضایعل: دستش را دور گردنم گذاشت و تشر زد  شهاب
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رو دعوا  رضایعل: کرد گفتم  یرا بلند کردم و با بغض به شهاب که نگاهم م سرم

 !نکن 

 !بغض نکن:  دیکش میابرو یرا رو دستش

 ! دیببخش.. خواستم ناراحتت کنم  یجان من نم یلیل: شرمنده گفت  رضایعل

 .. رضایکنم عل یمن اصال حرفاتو گوش نم: زور لبخند زدم  به

 !خدا رو شکر :  دیخند

جبران دلمه اوردن  یبرا یفکر دیبا..بلند شدم و به اشپزخانه رفتم  میجا از

کال دست پخت م هم خوب ..نداشتم  ادیکه  یخاص یاشپز.. کردم  یم دهیسپ

 !نبود 

من هم .زد  یخوشرنگش به من چشمک م یدلمه ها.. بود  زیم یدلمه رو ظرف

دلم .. از دلمه ها را نوازش کردم  یکیبا دست .. مثل شهاب عاشق دلمه بودم اما 

 ایاعجوبه دلمه ها را شمرده  نیدانستم ا یلقمه اش کنم اما م کیخواست  یم

.. گذاشته باشد  یخفم نیدور ب ایو  ابین داشت داخل دلمه ها ردامکا یحت

 .. دیفهم یها را م زیچ نیا.. بود  سیباالخره پل

از شهاب دلمه بخورد دلمه در  ریغ یکرد که اگر کس یم یطراح یستمیس مثال

 !برود  شیمعده اش بووووق صدا بدهد و ابرو

 دمینگاه کردن به دلمه ها دست کش یافکارم کال از فکر خوردن دلمه و حت با

 یم یشهاب کار یتا قبل از صرف ناهار برا دیبا..دوختم  مینگاهم را به صندل ها!

خم شدم و لکه را .. لکه بود  دمیصندل سف یرو.. را کم کنم  دهیسپ یکردم تا رو
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شهاب  یکفش ها.. بلند شدم  عجلهبا ..مغزم انگار باز شد ..با انگشت گرفتم 

  کجاست ؟

**** 

برس مخصوص ش را به دستم .. شهاب را که خوب واکس زدم  یها کفش

 ..نشد  اهیس میوجه دست ها چیمتاسفانه در طول واکس زدن به ه.. دمیکش

 !کنم  یتر باشد اما حاال مجبور بودم صحنه ساز یعیخواستم اتفاقات طب یم

 یخط دنیا کشطرف صورتم را ب کیبعد از .. کردم  اهیس یرا تا حدود میها دست

 ..کردم  یمورب واکس

 ..را ترک کردم  اطیاز کارم ح یراض

 ..داشت  تیحساس شیبودن کفش ها زیبه تم شهیهم شهاب

 بود ؟.. خانم نبود  دهیسپ یکمتر از دلمه ها زشیتم یها کفش

 غیرفت با ج یکه به سمت اشپزخانه م دایمحض پا گذاشتن م به خانه ، ش به

 ! یلیل: گفت 

 ..  دمیمحکم به سمت م امد و بغلم کرد که خودم هم ترس انقدر

را با عجله از من جدا کرد و  دای، ش دهیبه ما رس یک دمیکه اصال نفهم شهاب

 ؟ یشده ؟ افتاد یچ:صورتم  یشروع کرد به وارس

 کرده بود ؟ یفکر نیهم چن دایش یعنی

افته  یکه م یاخه کس:  ستادیا دایکنار ش رضایحرف بزنم ، عل نکهیاز ا قبل

 ؟ یلیشده ل ی؟ چ شهیم اهیصورتش س
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 !!!بود که نبود  دهیحواسم به سپ یهمه  من

 !کردم  زیشهاب رو تم یکفشا: حال گفتم  یب.. م رفته بود  ذوق

 ! یلیل یسکته م داد:  دی، غر زدیموج م شیکه در چشم ها یبا نگران دایش

چقدر دلنازک شده بود ..گرد شد  میچشم ها..  دیاشک از چشمش چک ی قطره

 ! دایش

 ..را در اغوش گرفت  دایتوجه به من و شهاب ش یب رضایعل

 ..با لبخند نگاهشان کردم ..را ندارد  دایش ی هیدانستم طاقت گر یم

در اشپز .. رمیشدن دستم توسط شهاب مجبور شدم نگاهم را بگ دهیبا کش اما

و  دایبتوانم ش دیم کج بود تا شامن هنوز گردن..  ستادیا نکیس یخانه جلو

 !فضول : را گرفت  میجلو..  نمیرا بب رضایعل

 کجاست ؟ دهیسپ:  دمیخودم امدم و تند پرس به

چرا کفشامو :  دیو با شک پرس.. کنه  یداره با تلفن صحبت م: جواب داد  کوتاه

 ؟ یواکس زد

 ! یجور نیهم: را کش دادم  لبخندم

 دهیبه سپ یعنی؟؟ یجور نیهم: چرخاندم  نکیباال رفت و به سمت س شیابرو

 نداره ؟ یربط

اب گرفت و از پشت سرم شروع کرد به شستن دست  ریش ریرا ز میها دست

 ..  میها
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خواستم به حسود بودنم فکر  یاما نم..  دیا یبدم م دهیدانست از سپ یم شهاب

 ..کند 

 شهاب ؟: را عوض کردم  حرف

 .. از اب کرد و جواب م را نداد  را به منظور شستن صورتم پر دستش

خوام صورتم رو  ینم: امدم  رونیب شیاب را بستم و از حصار بدن و بازوها ریش

 ..بشورم 

 یکن فیخوام دستاتو کث ینم گهید..  یلیبچه نباش ل نقدریا:باال انداخت  یا شانه

! 

 .. رفت  رونیاشپزخانه ب از

 ..به جمع برگشته بود  دهیسپ..امدم  رونیلحظه بعد از اشپزخانه ب چند

بهتر از من رفتار  شهیهم دهیسپ..حال م اصال خوب نبود .. مهم نبود  میبرا گرید

 ..داد  یشهاب به او لقب بچه نم.. کرد  یم

با اخم به  دایش..شهاب نشستم  یپا نییرا تکان دادم و چون جا نبود پا سرم

 !زدند  یبا هم حرف مهم  دهیو شهاب و سپ رضایکرد و عل ینگاه م ونیزیتلور

 ! ارمیب یبرم برات صندل: بلند شد  دنمیبا د دایش

 !خواد  ینم: اجازه نداد  شهاب

 ..نشاندم  شیپاها نیبغلم گرفت و و ب ریرا ز شیها دست

 ! رمیگ یفردا برات دستکش م:  دیم را بوس اهیس ی گونه
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منم از فردا کفشامو :  دیکش یاما از حرف زدن دست نم..گرفته بود  رضایعل

 !برام واکس بزنه  یلیل ارمیم

 !کنم  یم زیشهاب رو تم یفقط کفش ها: را از صورتم کنار زدم  میموها

 ! یاداره ما کار کن یجلو یایب یتون یم: بود  دهیانگار موضوع را فهم دهیسپ

 ینم: داد  رونیشهاب نفسش را ب.. نگفت  یزیدر هم رفت اما چ دایش یها اخم

 !رد بشه  ابونیاز اون خ یلیل یام حتخو

 !کنه  دیدختر خاله ات رو تهد ینبود ممکنه خطر ادمیاوه : با حرص گفت  دهیسپ

 !دعوا شد :  دیخند رضایعل

 .. را منفجر کردم  دهیخرج کردن سپ یبدون انرژ.. دادم  هیشهاب تک ی نهیس به

 !تا سرد نشده  میبر..غذا امادست : بلند شد  دایش

*** 

 ..بسته شد  میتاب م نشستم و با حرکت دادن تاب چشم ها یرو

 نمیبنش یخواست تمام امروز را چشم بسته گوشه ا یدلم م.. کنکور داشتم  فردا

نه .. رضایو عل دایش یبرباد رفته  ینه زندگ..  دهینه سپ.. فکر نکنم  زیچ چیو به ه

 ..شدن  سیعالقه ام به پل

و شهاب در اتاق  دهیمهم هم نبود اگر سپ.. باشد  یخواست مغزم خال یم دلم

 .. شهاب نشسته بودند 

از من خواسته بود اجازه دهم انها با هم خلوت  یمهم نبود اگر خاله فخر اصال

 ..مهم نبود ..کنند 
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 .. چشمم پاک کردم  ریاشک را از ز ی قطره

را باز  میچشم ها.. ام نشست  ینیدر ب دایعطر ش یشد و بو دهیچشمم بوس یرو

 گذاشتم  شیپاها یکنارم نشست ، سرم را رو یاما وقت..نکردم 

 ؟ یلیل یکن یم هیچرا گر: را نوازش کرد  میموها

 !نگران کنکورمم : شد  لیاشک م به هق هق تبد ی قطره

شهاب که رفت ..  متیرسون یفردا من و شهاب م:  دیشد و گونه ام را بوس خم

 یمونم و برات دعا م ی، همون جا منتظرت م ازمون ت تموم بشه یاداره تا وقت

 !کنم 

 جونم ؟: ؟ دایش:  دمیام را باال کش ینیب اب

 ! ستنیرو فرستاد تو اتاق شهاب ؟ اونا که به هم محرم ن دهیخاله چرا سپ-

تو اتاق  کاریشهاب ب!  گهیمامانه د: گفت :  زدیکه خنده در ان موج م ییصدا با

گه برو تو کاراش بهش  یم دهیش نشسته و حوصله نداره ، بعد مامان به سپ

 !  دهیسپ چارهیب!کمک کن 

شهاب  یعنی: سرم را به سمتش گرفتم  دایش یپا یرا باز کردم و رو میها چشم

 کنه ؟ یبوس ش نم

..  یلیل یبامزه ا یلیخ:  دیو دست ش را به شانه ام کوب دیبلند خند یصدا با

 ! میداشت یمخف نیاش تو اتاق شهاب دوربک

 .. دیبلند تر خند و

 ..و تو اتاق تنها  نینامزد بود یوقت رضایتو و عل:  دمیمنظور پرس یب
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 ..، محو شد  دهینکش هیاش به ثان خنده

 ..بود  یچه سوال نیا: م را گاز گرفتم  لب

شهاب .. میدو تا نبود نیمثل ا رضایمن و عل: گرفت  میرا از چشم ها نگاهش

موقت  ی غهیبه ص ینگران شهاب حت یمامان کل..  نهیب یرو نم دهیاصال انگار سپ

 !  شهینم یهم راض

 ادتهی.. رو دوست نداره  دهیشهاب ، سپ دیخب شا: را با دست باال بردم  میابروها

شد  یوصلت رو داد ، شهاب چه قدر عصبان نیا شنهادیپ نیکه عمو حس یموقع 

رو تحمل  دهیاالم مجبوره سپ..قبول کرد  نیاطر حال عمو حس؟ تازشم فقط به خ

 !کنه

ساله شون بابا فوت کرد ، شهاب  کی تیدرست بعد از تمام شدن محرم یوقت -

 !قبلش حرف گوش کن تر بود .. کال عوض شد 

 حاال به نظرت تا االن چند بار شهاب ، : به من نگاه کرد  دوباره

 .. دیشهاب ترس ییهو کیانگار از امدن  قطع شد و دایشهاب حرف ش یصدا با

 ؟ نیگفت یم نیداشت یچ:  ستادیا مانیرو به رو شهاب

تو چند بار  میکرد یفکر م میداشت: بودم ماندم  دهیکه دراز کش یهمان حالت در

 ..رو  دهی، سپ

به  یگریحرف م را طور د یدهانم را گرفت و ادامه  ی، جلو یبا دستپاچگ دایش

 ! نمای؟ مثال پارک و س یبرد رونیب: گوش شهاب رساند 

**** 
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 یتاب نشستم تا جا برا یرو.. و به سمت تاب امد .. شهاب باال رفت  یابرو

 مانیرا دور گردن ها شینشست و دست ها دایمن و ش نیب.. نشستن ش باشد 

 .. گذاشت 

 دای، ش شهاب قرار گرفت ی نهیس یدرست مقابل هم رو دایمن و ش صورت

 !گرفت  یوگرنه پاچه مون رو م!  دیخوب شد نفهم: زد  یچشمک

 !گوشم .. شهاب : زدم  غیاحساس درد در الله گوشم بلند ج با

با صورت جمع  دایرا فشرد ، ش شیانگشت ها نیرا ب مانیتر گوش ها محکم

 جون مامان ولم کن..  یغلط کردم شهاب: شده از درد گفت

 ..را رها کرد  دایش.. چشمم بسته شده بود  کیدرد  از

جون  یالک: گفت  یاستفاده کنم که کنار گوشم با بدجنس دایاز ترفند ش خواستم

 ! یابتکار به خرج بد تیوضع نیاز ا ییرها یبرا دیرو قسم نده ، با یکس

 !شهاب :  دمینال

 !ول شهاب  یا: در هوا زد  یمعرفت بشکن یب ی دایش

گوشم کنده شد ..  دمی، انجام م یکه امر کن یهر غلط: حرص و درد گفتم  با

 !شهاب 

 بگم قبوله ؟ یهر چ: شد  یرا ول کرد و جد گوشم

 !بگو : دادم  هیرا به شانه اش تک سرم

امسال تابستون رو با : شهاب به من نگاه کرد .. نگاهش کرد  یبا کنجکاو دایش

 !عموت نباش  یخانواده 
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 ؟ یچ:  میگرد شد و به هم نگاه کرد دایمن و ش یها چشم

 ایرفتن .. میرفت یبه شمال م میعمو ینفره  ۴ یتابستان ها با خانواده  معموال

 نرفتن م دست خودم نبود 

خواد با  یم یلیل یماه در سال رو فقط عمو هیشهاب ؟  یخل شد:  دیخند دایش

 ؟! یارز یواسه اونم تو شرط م..  اشهیبرادرش  یخانوداده 

 !تنگ شده  نایدلم واسه عموم ا!خوام برم مسافرت  یمن م یول: گفتم  ییپرو با

 ..نگفت  یزینشست اما چ شیابروها نیب یفیظر اخم

 ؟ نجایا یاومد یحاال چرا اتاق ت رو ول کرد: گفت  طنتیبا ش دایش

 ؟ دیزد یحرف نم دهیرفتن من و سپ رونیمگه سر ب: تر شد  یجد شهاب

 !خوام ببرمش پارک  یم

 ! میستیکه حسود ن یلیمن و ل.. خب ببر : باال رفت  شیابروها دایش

 حسود بودم ؟؟؟: دوختم  نیرا به زم نگاهم

 ؟ نیینجایشما ا: برداشتم ، لبخند زد  نیچشم از زم دهیسپ یصدا با

 من اماده ام ؟: رو به شهاب گفت  و

 ..شک بود پر از ا میخواست و چشم ها یکردن م هیگر دلم

 رفت ؟؟ یکجا م دهیبا سپ شهاب

 !کنه  یسرم درد م: دادم و زمزمه کردم  هیتک دایش یشانه  به

**** 

 ..را بستم و دستم را محکم به سرم فشار دادم  میها چشم
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 !امد  یبه سراغم م یوحشتناک گهگدار یسر درد ها نیا از

 ؟ یزن یشد ؟ چرا حرف نم یچ یلیل: بغلم کرد  یبا نگران دایش

 ..شد  یساکت م دایکاش ش.. بخوابم  قیخواست عم یم دلم

 ی؟ حاال هر قبرستون یخواست یم نویهم:  دیپر از بغض ش به شهاب غر یصدا با

 !برو  یخوا یکه م

 ! دایش: با تعجب گفت  دهیسپ

کنار : گرفتم  یشهاب جا یبازوها نیکنده شدم و تنگ ب دایمکث از اغوش ش یب

 !غلط ..  یلیغلط کردم ل: زمزمه کرد  یمانیگوشم با پش

اسمم را با غم تکرار  یکس..بدنم سرد ِ سرد بود .. کم کم بسته تر شد  میها چشم

کامال  میگرم شهاب فشرده شد و چشم ها ی نهیصورت سردم به س..کرد  یم

 !بسته شد

** 

 ..هنوز که زود بود  یفخر: لرزاند  یاش دلم را م هیمادرم مبهم بود اما گر یصدا

صدا  یدستم گذاشته و ب یکه سرش را رو دمیرا د دایکه باز کردم ، ش چشم

 ..کند  یم هیگر

 !فرزانه چشم هاشو باز کرد : متوجه به هوش امدنم شد  یخاله فخر اول

 ..رفت  رونیمادرم بلند تر شد و از اتاق ب ی هیانتظارم گر برخالف

 واریتختم ؛ به د یکه رو به رو دایا شهاب وشخودم ب ییرا از عکس سه تا چشمم

 ..اتاقم بود ، برداشتم و به سرم چشم دوختم 
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 خونه ؟ یزلزله  یبه هوش اومد:  دیسرم را بوس یبا محبت رو یفخر خاله

 من خواب بودم خاله ؟: بود  فیضع میصدا

 میفشارت افتاده بود ، زنگ زد..  زمینه عز: را دوست نداشتم  نشیغمگ ی خنده

فردا که ! حتما از فشار درساست ..اومد برات سرم وصل کرد  یمیدکتر صم

 ! زمیعز یشیراحت م یازمونت رو بد

ت  یمامان نازک نارنج نیا نمیبرم بب: و با خنده گفت  دیصورتم را بوس دوباره

 !کجا شد 

 یفیضع یکرد با صدا یسرخ ش نگاهم م یکه با چشم ها دایکه رفت به ش خاله

 ! یحالم رو به هم زد.. برو اونور : گفتم 

 نیمن به ا:هنوز بغض داشت  شیصدا..  دیاش را با صدا باال کش ینیب اب

 ! یخوشگل

 ! رضای عل ِفیح: رو لبم نشست  ی خنده

 ! رهیتو رو بگ ادی که ب ِیاون پسر فیح:  دیدستم را بوس یرو

 رفته پارک ؟ دهیشهاب کجاست ؟ با سپ:  دمیکش یقیعم نفس

چون ! خواست پارک ببره که  یرو اصال نم دهیسپ.. نه زلزله : لبخند گفت  با

.. رو برسونه  دهیبود ، مامان به شهاب گفته بود سپ ومدهیش ن نیبا ماش دهیسپ

 ! ادهیپ ایبدبخت با االغ رفت  دهیسپ میدی، اصال ما نفهم یشد ینجوریتو که ا

 !ِ◌  یمیکتر صمو د یعمو مهد شیهم االن پ شهاب
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پدرم و .. تخت م بلند شد  یساکت شد و از پا دایکه به در خورد ، ش یتقه ا با

 !و بعد شهاب وارد اتاق شدند  یمییدکتر صم

*** 

رفت و  رونیمان بود ، از اتاق ب یکه پزشک خانوادگ یمیدکتر صم نهیاز معا بعد

 ..ماند  یمنتظرش م رونیبه پدرم گفت ب

 بابا؟ یخوب:  دیبوس یطوالنام را  یشانیپ پدرم

 مامان کجاست ؟: را تکان دادم  سرم

به ..  شهیکم طاقت م یباش ضیمر یوقت..  یشناس یمادرت رو که م: زد  یلبخند

بابا  ادیکه بهتر شد م کمی.. خانم گفتم براش گل گاو زبون درست کنه  یفخر

 ..جان 

 !امتحان نرو  ی، فردا برا ستیاگه حالت خوب ن: را نوازش کرد  میموها

 نرم ؟ یگ یم یراحت نیبه هم! بابا کنکورمه ها : گرد شد  میها چشم

دونه  هی یکی ستیمهم ن تیجز سالمت یچیه: مردانه اش پر از بغض شد  لبخند

 ..بابا  ی

 یداد بود و نگاهم نم هیم تک ریتحر زیبه شهاب که به م..رفت  رونیاتاق که ب از

اتاق  یبه در بسته  ینگاه.. هم را حس کرد نگا ینیسنگ.. شدم  رهیکرد ، خ

 ..انداخت و به سمت تخت م امد 

 یحس کردم استخوان ها.. محکم به خودش فشارم داد ..مکث بغلم کرد  یب

 !یخفم کرد.. شهاب :  دمیحال نال یب: بدنم صدا داد 
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حرف ، با عجله  یو ب دیام را بوس قهیشق.. کردند  یطور رفتار م نیهمه ا چرا

از حال رفتن چه قدر  کیبا .. تخت رها کردم  یخودم را رو..اتاق را ترک کرد 

 !شده بودم  زتریعز

** 

 میدوباره برا یبرنج بخورم که دست یسوپ م که تمام شد ، خواستم کم ظرف

شد ، نگاه کردم و  یکه مانع برنج خوردنم م یبا حرص به دست..  ختیسوپ ر

 !دو ظرف سوپ خوردم  دایش:  دمیغر

سوپ .. بخور مامان جان : مادرم لبخند زد ..با چشم به مادرم اشاره کرد  دایش

 !برات خوبه 

 یخاله فخر.. چشم دوختم  دایکردم و به ش نیخشمگ یببرها هیرا شب صورتم

 رسونه ؟ یرو م یلیل یفردا ک:  دیخند

 !برمش یمن م: مکث جواب داد  یب شهاب

 ..نگاه از شهاب گرفت و دوباره مشغول خوردن شد  پدرم

و  رهیگ یپشت تلفن گفت موز م..  رضاستیعل:زنگ در از جا بلند شدم  یصدا با

 ! ادتمیع ادیم

 !چه طور سرت کاله بذاره  دهیاونم فهم:  دیخند دایش

ا سالم اق: موز ها را گرفتم ..بود  میموز رو به رو کیپالست کیرا که باز کردم ،  در

 ! رضایعل

 ! ارهیاعتبار و احترام م نقدریدونستم موز ا ینم:  دیخند بلند
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شهاب به استقبالش امد و با هم به سمت اشپزخانه .. شل کردم  شیرا برا شمین

 ! میرفت

گرفت و  داینگاه سردش را از ش رضایعل.. بود  دایش یرو به رو یخال یصندل تنها

با لحن  رضایعل..که گذشت  یلحظه اچند ..کرد  یگرم کیسالم و عل هیبا بق

تون پسر مجرد  هی، همسا یخانم محمود نی، ا یمامان فخر:  دیپرس یخاص

 داره ؟

 چطور ؟: به مادرم انداخت  ینگاه یخاله فخر.. بود  رضایکنجکاوم به عل نگاه

..  یچیه:بود ، گرفت  نییکه سرش پا دایرا از ش نشیخشمگ یچشم ها رضایعل

 ! یطور نیهم

 !حرفت رو بزن : گفت  یجد شهاب

مثل ! کنه  یبابام کار م یدامادش تو حجره : داد  حیبا همان اخم توض رضایعل

 !داره  ییفکرا هی یخانم محمود نکهیا

 هیخب ما .. جان  رضایعل یجون کرد مهیتو که ما رو ن:  دیاسوده خند یفخر خاله

 !تو خونه  میندار شتریدختر مجرد که ب

سوء  یکس یاگه برا شیپدر یتو خونه  دایموندن ش: داد  رونینفس را ب رضایعل

مدت  هی یدونم مامان که گفت ی، بعد من شما رو مقصر م ارهیتفاهم بوجود ب

 !بمونه  نجایمدت ا هی دایاجازه بدم ش
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 حیتفر یتو برا یمن از خونه : نگاه کرد  رضایعل یبه چشم ها میمستق دایش

 فتهیبه بعد ب نیکه از ا یکنم هر اتفاق یفکر نم.. م که بمونم اومد..  نجایا ومدمین

 !داشته باشه  یبه تو ربط

 .لبش را گاز گرفت  یفخر خاله

 !با شوهرت درست صحبت کن  دایش: نگاه کرد  دایبه ش متیبا مال پدرم

رو  رضایچرا همه تون طرف عل.. خوام شوهرم باشه  ینم: با بغض گفت  دایش

 !کنم  یخوام باهاش زندگ یمن نم..  نیگرفت

شهاب  یعصبان یچهره ..خواست بلند شود که شهاب دستش را گرفت  رضایعل

 !رو ببر تو اتاقش  دایش: صورتم نشست  یرو

****** 

 ..هنوز هم بلند بود  رضایعل یصدا.. نشستم  دایدر اتاق ش پشت

ته بود را کش دایگرفتند ، االن ش یش را نم یکنم اگر پدرم و شهاب جلو فکر

 . دیایسر عقل ب دایکرده بود که ش یدو ماه صبور چارهیب..

 !شد ؟ یعصبان نهمهیحاال شهاب چرا ا: باال رفت  میابروها

 ؟!منظورش به من بوده  یخانم محمود یعنی

 من و خواستگار ؟؟: لب م نشست  یرو لبخند

بود  یمیصم یانقدر با خاله فخر یخانم محمود: را از صورتم کنار زدم  میموها

 .. هم با خبر است  دایش یکه مطمئن بودم از زندگ

 .. بوده که عقلش را از دست داده  یانقدر عصبان رضایعل
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 ..جواب بدم  یمن چ یخواستگار انیحاال اگه ب: تر شد  قیعم لبخندم

بوندن  یمردم شب قبل از کنکور در چه ارامش یبچه ها.. فردا کنکور داشتم  مثال

 ! یو من در چه حال

 !بود  امدهیخواستگار ن ریفکرم درگ ی همه

 اروم تر شد ؟ دایش: نشست  میاز پله ها باال امد و رو به رو شهاب

 رفت ؟ رضایعل...گذاشتم تنها باشه .. کرد  ینم هیگر: جواب دادم  ارام

دو ماه از  چارهیب.. به زور فرستادمش بره : داد و کنارم نشست  رونیرا ب نفسش

 !جوابشو بده  ینجوریا دایه که حاال شدور نبود دایش

 شهاب ؟: را کج کردم و به صورت اخم دار شهاب نگاه کردم  سرم

 جانم؟: را از صورت م کنار زد  میموها

 ..اگه ..اگه : گرم شده  میکردم گونه ها حس

 ؟ دمیکش یخجالت م چرا

 ..من جواب شو ..  ادیاگه برام خواستگار ب: من من ادامه دادم  با

خواستگار : درهم رفت و حرف در دهانم ماند  یبه طرز وحشتناک شیها اخم

دونم و تو  ی، من م یکرد خودیب یفکرا نیاز ا!خونه رو بزنه  نیکنه در ا یغلط م

! 

تر شد  ی، عصب دیخنده ام را که د..چرا خنده ام گرفت  تیموقع نیدانم در ا ینم

 !رو اعصابم  یریم یدار یلیل:  دیو غر
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حاال .. کنم  یمن اصال شوهر نم.. باشه شهاب : را نوازش کردم  شیزودست با با

 !اخماتو باز کن 

ام  یشانیصورتم فرو رفت و پ یجلو یموها نیانگشتانش ب..  دیکش یارام نفس

 !فقط من !  ی من ِیلیتو ل: را نوازش کرد 

 .. دمیبار از شهاب خجالت کش نیاول یبرا..تمام وجودم را گرفت  یخاص حس

نگاهش انگار .. دیکش یوجودم را به اتش م یام همه  یشانیپ یگرمش رو دست

گرما سرخ شده  نیاز ا میمطمئن بودم گونه ها..کرد  یبه قلب و روحم نفوذ م

 ..از او فاصله گرفتم .. شهاب انگار حالش خوب نبود ..

 یمضعف  یکینزد نیانگار دلم از ا.حالم خوب نبود .. را محکم گرفت  میها بازو

.. به حرکت در امد  میبازوها یدست ش رو...نبود  شهیشهاب مثل هم.. رفت 

 شهیهم: ارام زمزمه کرد  یبیکرد ، با لحن خاص و عج یم میکاش شهاب رها

 !خونه بمون  نیا یلیل

.. با عجله بلند شدم ..توانستم نگاهش کنم  ینم.. نگرفتم  نیرا از زم میها چشم

توان و نفس مانده در وجودم به اتاق  نیبا اخر..  لرزد یم میحس کردم زانو ها

 !چرا گرمم بود ؟...م پناه بردم 

*** 

انگار شهاب ..ازمون رساند  یبعد ، شهاب طبق قول ش مرا به محل برگزار روز

کردم و شهاب  یهم من اشتباه م دیشا..بودم  دهیشب گذشته را در خواب د

با ..طور بود  نیهم شهاب هم دایموقع ازدواج ش.. اصال فرق نکرده بود  شبید
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گفت  یم شهیمه یخاله فخر.. نداشت  یهم سر سازگار دایش یخواستگار ها

 ..مان است  نیب یها به خاطر وابستگ تیحساس نیا یهمه 

.. امدم  رونیامتحان ب یاز سالن برگزار یوقت..  دیرس انیبه پا تیبا موفق کنکورم

 ..مادرم رو به رو شدم ، پدرو  دایش.. یبا استقبال خاله فخر

 چیه.. نداشت  یوقت به خوب درس خواندن م اصرار چیپدرم ه..بود  یخوب روز

 نیهم. شوم  تیاذ یگریهر کار د ایخواست به خاطر درس خواندن  یوقت نم

 .در خوب دادن امتحانم داد  یادیکمک ز تینبودن حساس

 ...و انجا قرار مسافرت امسال مان گذاشته شد  میرفت یعمه مهر یبه خانه  شب

امد و بعد  یکرد و معموال تابستان را به تهران م یم یزندگ رازیمحمد م ش عمو

سفر  نیو ا میرفت یما به شمال م یسه نفره  یو خانواده  یبه همراه عمه مهر

را با خاله  دیمان بود که ع نیقانون نا نوشته ب کی..  دیکش یماه طول م کی

 یاز شمال بر م یوقت..  میرانبگذ یو تابستان را با عمو محمد و عمه مهر یفخر

شدند که تا چند روز از نگاه کردن به  یانقدر دل تنگ م م دای، خاله و ش میگشت

اما من .. داد  یاش را نشان نم یوقت دل تنگ چیشهاب ه..شدند  ینم ریمن س

 یم یکه کفر دمشانیبوس یمشدم و انقدر  یهر سه شان دل تنگ م یواقعا برا

 !رفت  یم ادشانی یشدند و دلتنگ

جفت  کی دای، و به قول ش مانیو سه ساله به اسم پ ستیپسر ب کیمحمد ،  عمو

رابطه .. ساله بودند  ۱۶و پروا داشت دو قلو ها  ایپر یهم دختر دو قلو به اسم ها
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پسر  میخواند و برخالف پسر عمه ها یم یپزشک مانیپ.. با انها داشتم  یخوب ی

 .. بود  یبیخوب و نج

 ..خواب بود  یخانه نبودند و خاله فخر دای، شهاب وش میبه خانه بر گشت یوقت

هم همراهشان  دهیخواستم بدانم سپ یم.. را گرفتم  دایش یشماره  یعجله  با

 !نه  ایهست 

 هیچ: بوق جواب داد  نیبا اول..شهاب را گرفتم  یکه جواب نداد ، شماره  دایش

 زلزله ؟

خواستم بدونم با  یم..زنگ زد خونه ، نگرانش بود  دهیمامان سپ: گفتم  تند

 شماست ؟

چرا ..  ستیبا ما ن دهیشده ؟ سپ یتکرار هیقض نیا یکن یفکر نم یلیل:  دیخند

 ! یباف یم سمونیهمه اسمون ر نیا

 ؟ امیمن م ب نی؟ چرا نموند نیکجا رفت: تخت نشستم  یرو اسوده

 باشه ؟.. کوچولو  سییر دمیجواب م میبرگشت یوقت: جواب داد  ارام

 خوبه ؟ دایشهاب ، ش: توجه گفتم  یب

 قطع کنم ؟ یدیاجازه م..  زنمیبرگردم باهات حرف م یوقت.. اره  -

 باشه ؟.. بدون من  نیشاهتوت نخور یبستن: گفتم  یحسادت اشکار با

 ! نمتیبب امیا بنخواب ت.. رو چشمم :  دیخند

*** 
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را با زور باز نگه  گرمیبسته شده بود اما چشم د یچشمم بر اثر خواب الودگ کی

داشته بودم و در همان حالت هم به در اتاق چشم دوخته بودم که در باز شد و 

 !و بعد شهاب وارد اتاق شدند  دایاول ش

 !من خوابم : را برگرداندم  میرو

 ..  میکن دارتیب میما هم بلد:  دیخند شهاب

 نیامد هم یخوابم م یوقت شهیهم.. هم بسته بود  یکیچشمم باز و  کی هنوز

 ! شدمیم یشکل

اگه : و رو به شهاب گفت  دیصورتم خم شد و چشم بسته ام را بوس یرو دایش

 !چشم شو  رمیباز نشه مجبورم گاز بگ ینطوریا

تخت دراز  یرو کنارم دایش:تخت نشستم  یو تند رو دیفکرش هم تنم لرز از

ظرف پر از موز حلقه شده را به  کیداد و  هیکنار تختم تک زیوشهاب به م دیکش

 !زلزله  ایب: سمت م گرفت 

که به سمتم دراز شده بود ، گذاشتم و با اشتها  دایحلقه موز را کف دست ش چند

 ؟ نیکجا رفته بود: شروع به خوردن کردم 

 میمن حوصله ام سر رفته بود ، به شهاب گفتم بر: تخت جا به جا شد  یرو دایش

 ! ادیم یلیتا ل میبزن یدور هی

دست .. شدم ، ظرف را به سمت شهاب تعارف کرد  ریس یکم یگفتم و وقت یاهان

 خوش گذشت ؟؟: م را پس زد 
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 ادیکردم و صورت م از  تیسمت لپ م هدا کیدر دهان را به  یموز ها ی همه

 یها یژگیعمه ام همش از و.. نه  یوا: که گذشته بود ، جمع شد  یشب  یاور

با .. شهیم نیسنگ..  شهیسن خانم م نیگفت دختر تو ا.. ساله گفت  ۱۸ یدخترا

 .. شه  ینم یمیپسرا صم

 !موندم  یساله م ۱۷کاش همون : را باال بردم  میرا باد کردم و ابرو میها گونه

 ! یعمه ات چه قدر دوست داره تو خانم باش: گفت  دایش

 !االنشم خانمه : قاطع جواب داد  شهاب

 .. باز شد  شمین

پسرعمه : از موز انداخت و ظرف را از دست م گرفت  یبه ظرف خال ینگاه شهاب

 اعجوبه ات هم بودند ؟ یها

تخت سر خوردم و کنار شهاب  یدرد و دل م را پهن کردم و از رو ی سفره

،  زدیساله حرف م ۱۸ یعمه ام از خانم بودن دخترا.. شهاب  یوا: نشستم 

 .. کرد باهاش برم تو اتاقش  یکامران اشاره م

 !شه  یادم نم یعوض نیا: با حرص سرش را باال گرفت  شهاب

و  وانیتازه ک! الیخ یحاال ب:  دمیصورت پر از حرص و خشم ش را بوس تند

 !بود  بایلو بچه شون مثل.. خانمش هم بودن 

 ! یلیخواد ل یداشتن هم شانس م ایمثل لوب یبچه :  دیبا حسرت خند دایش

 ..نشست  دایش یصورت بغض کرده  یو پر از غم رو نیشهاب سنگ نگاه

** 
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ماه مادر  ۵که  یزن یبحث بچه را جلو دینبا..را به صورت شهاب دوختم  نگاهم

  دیببخش: گرفتم  نییبا بغض سرم را پا..اوردم  یم شیبوده ، پ

 یخواهر: گفت  دایرو به ش یمیبا لحن مال..دست در اغوشم گرفت  کیبا  شهاب

  یدیرو زجر م چارهیب یرضایخودت و اون عل یمن چرا الک

قطره .. بغض داشت  شیصدا.. کرد  یبلندش مخف یموها نیصورتش را ب دایش

تر کرده بود ،  را میکه چشم ها یبا همان بغض  دایش.. دیاشک از چشمم چک ی

 !تا من  دیی رضایعل یشما انگار خانواده : ادامه داد 

مردانه و .. را به دست گرفت  دایش یلبخند زد و چانه  دایبه لحن حسود ش شهاب

 زیدونه خواهر و عز هینسبت به تو که  رضایبه عشق عل یاگه ذره ا: قاطع گفت 

 !شک نکن .. دایشکستم ش یشک داشتم ، گردن ش رو م یدلم

 ! یدست رو شوهر من بلند کن یبخوا یکن یتو غلط م:  دیبا بغض خند دایش

به نظرت : شهاب نگاهم کرد : را با دست پاک کردم و لبخند زدم  میها اشک

 نشده؟ فیح رضایعل

شما دو تا .. یاو: تخت نشست  یرو دایش..تکان دادم  دییتا یرا به نشانه  سرم

 ن؟یگ یم یچ

** 

 یچتر.. ست کردم  یو شال مشک یروشنم را با شلوار مشک یهوه اق یمانتو

از اتاق  یو با رژ لب قرمز و خط چشم مشک ختمیطرف صورت م ر کیرا  میها

 ..امدم  رونیب
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و  دیایعمو محمد م به تهران ب گریقرار بود چند روز د..  زدیقدم م اطیدر ح دایش

.. رفتم  یم دیگرفتم و به خر ینوروز م دیمعموال من قبل از امدنشان حس ع

مرتب و  یامدند و دوست داشتم لباس ها یم دنمانیخب انها فقط تابستان به د

 ..خوب بپوشم 

 ..با شهاب  یاگه حوصله ندار: زدم  دایش یبه صورت گرفته  یلبخند

که  میبر..بخورم  ییهوا هیگفتم که خودمم دوست دارم : را قطع کرد  حرفم

 !شهاب منتظره 

جلو  یدو صندل نیصورتم را ب.. شهاب را باز کردم و عقب نشستم  نیاشم در

 ، یخسته از اداره اومد دیجونم ببخش یشهاب: قرار دادم 

 !  یلیل یکرد یتا االن هزار بار عذر خواه.. بابا  یا: حرف م امد  نیب دایش مثل

ام نشستم و سرم را  یصندل یرو.. اش باعث شد ، ساکت شوم  یعصبان لحن

 ..گرفتم  نییاپ

 !شهاب : نگاهم کرد  دایش

 ! دیببخش: را به حرکت در اورد و ارام زمزمه کرد  نیماش شهاب

 یخب اگر حوصله نداشت چه اصرار..  ردیام نگ هیرا به هم فشرم تا گر میها لب

 !با ما بود  یهمراه یبرا

 .. می، سکوت کرد دیبه مرکز خر دنیرس تا
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به ما ملحق  نیو شهاب قرار شد بعد از پارک کردن ماش میشد ادهیپ دایو ش من

.. خوام  یمن از طرف شهاب معذرت م: دستش گرفت  نیدستم را ب دایش..شود 

 ! ریتو به دل نگ! رهیگ یامروز پاچه م

فقط  ادیاگه با ما ب..  میچونیشهاب رو بپ ایگم ب یم.. الیخ یب: زدم  یلبخند

 ! کنه با غرغراش یروزمون رو خواب م

** 

 یاصال باهاش حرف نم.. یلیگناه داره ل..  گهینه د: گرد شد  دایش یها چشم

 باشه ؟..  میکه جبران کن میزن

 دایچشم ش: اما ناچارا سرم را تکان دادم  رمیخواست حالش را بگ یدلم م گرچه

 !جونم

را محکم تر گرفتم  دایدست ش...تا شهاب امد  میمنتظر ماند یلحظه ا چند

 ..و با ما همقدم شد  ستادیا دایشهاب کنار ش..

بعد مسلما شهاب ان را به دست ..بخرم  نیجسم سنگ کیخواست  یم دلم

  یکه همه  میدیچرخ یانقدر در پاساژها م.. گرفتیم

.. نداشت  یلباس امده بودم و وزن خاص دیکه خر فیح..شهاب گرفته شود  یانرژ

 ! فیح

را فشردم و به لباس مورد  دایدست ش..چشمم را گرفت  نیتریپشت و کیتون کی

 ،  میوارد مغازه شو نکهیقبل از ا..نظرم اشاره کردم 

 !موهاتو جمع کن تا نزده به سرم : بود  یهنوز عصب.. ستادیا میجلو شهاب
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 !وقت ها گوش به حرف ش بودم اما امروز  یلیخ دیشا....در هم رفت  میها اخم

کردم قدم  یصاف کردم و سع نهیس..جمع بود  شیکه موها دایبه حال ش خوش

 بلند  میپاها دنیبا کش دیرس یاش م نهیرا که فقط تا س

 !داره  یبه تو چه ربط: نشان دهم  تر

 .. من امروز اعصاب ندارما  یلیل: را به هم فشرد  شیها لب

 !ندارم  منم اعصاب.. نده  ریشهاب تو رو خدا گ: مداخله کرد  دایش

هزار : کرد  یشال م مخف ریرا ز میداد و با خشم موها رونینفس ش را ب شهاب

 فکر کردم از .. رونیصاحابارو ب یب نیا زیبار بهت گفتم نر

راست گفته عمه ات تو کجا خانم شدنت .. سر جات  ادیعقلت م یش ادهیپ نیماش

 !!کجا 

اش گرفتم  یترم را از صورت عصب یچشم ها..با شک به شهاب نگاه کرد  دایش

  مانیبار از درد و دل کردن با شهاب پش نیاول یبرا..

گفت االنشم  یبه من م شبید نی؟هم دیکش یرا به رخم م میها یبچگ..  شدم

 ! یخانم

وارد .. شهاب تکان داد و دستم را گرفت و به طرف مغازه رفت  یبرا یسر دایش

 رم را به دستم داد مورد نظ کیتون دایش میمغازه که شد

 ؟ یامتحانش کن یخوا یم.. یلیاندازته ل: 

 ردیام نگ هیرا به هم فشردم تا گر میلب ها.. را از کفپوش مغازه بلند کردم  سرم

 !خوبه  نیهم..نه : 
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 ..مسافرتت  ی؟ برا میبخر یچ گهید: نگاهم کرد  دایش.. ستادیکنارم ا شهاب

 !لباس دارم .. هیکاف نیهم:  دمیحرفش پر نیب

داد ، حتما  یاجازه م میاگر بغض گلو..گرفت  دایلباس را از دست ش شهاب

 ..گرفتم  یحساب کردنش را م یجلو

 ؟ میبخور یبستن میبر: داد  شنهادیپ دای، ش میامد رونیپاساژ که ب از

 !خونه  میبر: از بغض جلو امده بود  میها لب

.. بود ، راه افتاد  ابانیکه در خ یدستم را گرفت و به سمت پارک کوچک شهاب

 حرف دستش را  یبکشم که ب رونیخواستم دستم را ب

 ..امد  یکنارم راه م دایش.. تر دور مچ دستم گرفت  محکم

چند تا :  ستادیشهاب مقابل م ا..هم کنارم نشست  دایش..نشاندم  مکتین یرو

 ؟ رمیبرات بگ یبستن

 !خورم  ینم یمن بستن: بلند نکردم  نیرا از زم سرم

 ! یکن یعذرخواه دیشهاب با:  دیخند دایش

*** 

 ! یکن یعذرخواه دیشهاب با:  دیخند دایش

حاال .. بود  نیبد حرف زدن با من هم ی جهینت.. را با غرور تکان دادم  میپاها

 ..تا ببخشمش  زدیزانو م میپا یجلو دیشهاب با

به جهنم که : رو برد شلوارش ف بیدستش را به ج یاما در کمال ناباور شهاب

 !خونه  میبر دیپاش!  یخور ینم
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دستم را گرفت و دنبال شهاب روانه  دایش.. باز شده ام را به زحمت بستم  دهان

 .. میشد

شد ، سکوت را  یپخش م نیکه در ماش ی اهنگ  ِ یبه خانه فقط صدا دنیرس تا

 عمو محمد  یایپرش دنیسر کوچه با د..شکست  یم

 !عموم اومده ..  یوا:  دمیکش غیج یخوشحال از

..  یلیگوشم ناقص شد ل: عقب برگشت  دایش.. کرد  ینگاهم م نهیاز ا شهاب

 !چشمت روشن 

عمو محمد و خانواده اش را دوست داشتم ..بردم  ادیشهاب را از  یرفتار ها همه

  یمگه نگفت:  دیپرس نیشهاب با همان نگاه سنگ..

 ؟ انیروز بعد م چند

 .. شده که زودتر اومدن  یدونم چ ینم: دوختم  نیرا به ماش چشمم

 : زند  یبرق م یاز خوش میدانستم چشم ها یم

 !خوشحالم  یلیمن خ یول

نگاه .. تا در را باز کند  میکنار در منتظر شهاب ماند... را پارک کرد  نیماش شهاب

 !را در قفل چرخاند  دیاز صورت خندان م گرفت و کل

 .. کردم  یط دنیرا با دو یتا در ورود اطی ح ِریمس

 ..عمو محمد : زدم  غیرا باز کردم و ج در

 یعمو محمد پشت به من رو..باالخره اومد .. زلزله ت محمد  نمیا:  دیخند پدرم

 هنوز کامل برنگشته بود که با شتاب .. مبل نشسته بود 
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 یساله ۶۸ یعمو  یبرا یدانستم اتفاق یم..کردم  زانیرا از گردن ش او خودم

 از حد الغر بودم شیدختر ب کیمن .. افتد  یچاق م نم

،  میبود نجایساعت بدون تو ا کی.. تو دختر  ییکجا:  دیرا چند بار بوس صورتم

 !قرن بود  هیانگار 

 یاگه م یول..  دیرفته بودم خر: امدم  رونیو از اغوشش ب دمیرا بوس صورتش

 رفتم  ینم رونیاصال از خونه ب نیایدونستم شما م

 !ذره شده بود  هیدردونه ام  یدلم واسه برادرزاده : دیام را بوس یشانیپ..

 یلیل یخوب: دیصورتم را بوس..بود  یعمو هم زن فوق العاده مهربان و خوب زن

 ! یچه قدر بزرگ شد..جان 

 !شم زن عمو  یوقت بزرگ نم چیمن ه: خنده گفتم  با

چه : م دراز کرد و لبخند زد دستش را به سمت..بود  ستادهیکنار مادرش ا ایپور

 ؟ یلیل یطور

دست  نیوارد شده بود ، دستم را ب یدانم ک یشهاب که نم نینگاه سنگ ریز

 دو قلوها کجان ؟.. خوبم .. ایممنون پور: گذاشتم  ایپور

برو  یخوا یم.. جان  یلیخسته بودن ل: و زن عمو جواب داد  مینشست همه

 !کن  دارشونیب

 یبزار خستگ.. نینه نازن: من جواب داد  یخواست اما مادرم به جا یکه م دلم

 !شون در بره 
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ادم  ایام ، فقط پور یپدر لیفام یپسر ها نیاز ب.. کنار شهاب نشست  ایپور

 بعد  قهیچند دق.بود  یحساب

 .. را عوض نکرده ام  میامد لباس ها ادمیتازه .. به سمت اتاق ش رفت  شهاب

شهاب متوجه م .. ر زن عمو بلند شدم و به سمت پله ها رفتم از کنا یدیببخش با

 ..بود اما بر نگشت 

 ..و به سمت اتاق م رفتم  دمیکش یاتاق ش را که بست ، نفس در

 یام همه  یو با روسر دمیپوش یبا سارافون و شلوار قهوه ا دیبلوز سف کی

 منتظر ماندم اما  یچند لحظه ا..را پوشاندم  میموها

 .. امدیاتاق شهاب ناز  ییصدا

 شهاب ؟: زدم  شیو ارام صدا ستادمیپشت در اتاق شهاب ا..امدم  رونیاتاق ب از

 نخواست بشنود ؟ ای دینشن

 ..امدم  نییرا به هم فشردم واز پله ها پا میها چشم

** 

گرسنه ام بود  یحساب.. گذاشتم  میرا جلو میظرف غذا..عمو و پدرم نشستم  نیب

  شیپروا چشم ها.. بود  امدهین نییشهاب هنوز پا..

که به دور از خانم بودن بود زبان  فیح..گشاد کرد و به ظرف م اشاره کرد را

 !! یدراز

 !دعوته  نایا دهیسپ یخونه  گهیم: اش نشست  یصندل یرو دایش

 رفت ؟  یم دهیسپ یشهاب به خانه ..نگاه ردم  دهیبه سپ یکنجکاو با
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مراسم ازدواج شهاب جان  نیشد ا یچ یفخر: نگاه کرد  یعمو به خاله فخر زن

 نه ؟.. شده  یسه سال..

 یحت یامروز یبچه ها نیاز ا..جان  نیدونم نازن یچه م: تکان داد  یسر خاله

 ..دونن  یخودشون هم نم

 .. دیرس دایرا گرفت و به ش یزن عمو رد نگاه خاله فخر.. بود  نییسرش پا دایش

اش وارد اشپزخانه  یاسپرت مشک پیاول را به دهان بردم که شهاب با ت قاشق

  یشرت مشک یت..چه قدر خوشگل شده بود .. شد 

 ..امد  یو مردانه اش م یعضالن یبه بازوها اش

 تو اتاق ؟ یرفت میمزاحم شد میشهاب جان ما اومد: محمد با خنده گفت  عمو

 یمن عذر م.. حالم خوش نبود  دیباور کن..نه عمو : گفت  یبا شرمندگ شهاب

 !خوام 

 !شده  یاماده م اری دنید ینه داشته برا: گفت  طنتیبا ش ایپر

 ! طونیش یا:کرد  یارام یخنده  شهاب

 !بابا جان  نیبش: اشاره کرد  یخال یبه صندل پدرم

 ؟ یدوست دار اهیس یهنوزم نوشابه : من گذاشت  ینوشابه را جلو وانیل ایپور

با اجازه ! شده  رمید.. ممنون عمو : : رفت  اینوشابه به پور وانینگاهش از ل شهاب

 ! 

** 

 !هنوزم دوست دارم .. اره : زدم  یلبخند.. کرد  یهنوز نگاهم م ایپور
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چرا شهاب دعوت مادر ... داخل بشقاب م را با قاشق جا به جا کردم  یها برنج

 !را قبول کرده بود ؟ دهیسپ

م  پیخوش ت یبه شهاب دلمه بدهند که اخرش پسرخاله  نقدریا دمیترس یم

 دلمه بودند که  ریانقدر مادر و دختر درگ..دلمه شود  هیشب

 !را هم دوست داره  گرید یاز غذاها یلیخ چارهیشهاب ب نیا دندیفهم ینم اصال

 دختر ؟ یی؟ کجا یلیل: محمد تکانم داد  عمو

 !دلمه : رفت  رونیزدم و از دهانم ب یجیگ لبخند

بدجنس همه شروع  یدوقلوها یاما با خنده ..همه ساکت شدند  یلحظه ا یبرا

  یدلت دلمه م:  دیکردند و مادرم ارام پرس دنیبه خند

 ؟ یمامان خواد

 ..همه خنده چرا بغض داشتم ؟ نه مامان  نیا نیب..را تکان دادم  سرم

 دردم چه بود ؟.. دیفهم یدردم را م شهیکرد ، هم یمشکوک نگاهم م دایش

 ؟  دهی؟ سپ شهاب

 یلیخ..خاله دست تون درد نکنه .. مامان : زدم و از جا بلند شدم  یزور لبخند

 رو به دو قلوها اضافه کردم .. من تو اتاقمم ..خوشمزه بود 

 !من  شیپ دیای، ب دیظرفا رو که شست: 

 .. دیگرد شد اما پروا با صدا خند ایپر یها چشم

 ..امدم  رونین مادرم از اشپزخانه بنگاه نگرا ریز
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فکر شماره  یام را چنگ زدم و ب یگوش.. تخت بزرگ و دو نفره ام نشستم  یرو

 .. شهاب را گرفتم  ی

 ؟ یلیشده ل یچ: سرد اما متعجب بود  شیصدا

 یایم..  میبخور یپارک بستن میبر میخوا یما م: را به هم فشردم  میها لب

 خونه ؟

 ! امیم ریمن د.. دیشما بر..نه :  دیکش یقیعم نفس

 !قطع کنم  یندار یکار: جواب سکوتم گفت  در

 شهاب ؟: هدف صدا زدم  یب

اون خونه ، ..تون باشم  یلیتو جمع فام ادیخوشم نم یلیل نیبب: داد  حیتوض ارام

 هرجا که  ستیالزم ن...شما هم هست  یخونه 

و  رونیاالنم برو ب..، منم حضور داشته باشم  یعموت بر یبا بچه ها یبخوا

 ؟ زمیباشه عز..خوش بگذرون  یحساب

 ؟ یشهاب تو ازم ناراحت: بودم  دهیرا نفهم شیحرف ها انگار

 را باز کرد  میبغض مانده در گلو یهمه  دهیسپ یصدا

 ! گهید ایشهاب ب -

 !خداحافظ ..مزاحمت شدم  دیببخش: گفتم  تند

 ..را قطع کردم  یاز شهاب باشم ، گوش یانکه منتظر جواب یب

 ! میکاش زودتر به مسافرت برو: را با دستمال پاک کردم  صورتم

*** 
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 ..باز شد  میزدم و چشم ها یغلت

 یپهن م ییتخت پتو نییشب ها مادرم پا یلیخ..بود  زانیاز تخت او میپا کی

 ..د بو ادیو احتمال افتادنم ز شدمیدر خواب جا به جا م ادیکرد چون ز

داد،  یرا نشان م مینگاهم را از ساعت که نه و ن..پروا خواب بود  گرمید سمت

 کجاست ؟  ایپر: گرفتم 

 نصف ِ شب رفته ؟ چرا ؟؟ یعنی!!! دیجا خواب نیکه هم شبید

 ..را عوض کردم و صورت م را شستم  میها لباس

امروز جمعه بود ..اتاق شهاب افتاد  یامدم ، نگاهم به در بسته  رونیاتاق که ب از

اتاق .. امدم  نییچشم از در اتاق ش گرفتم و از پله ها پا.. و مسلما خانه بود 

بودند که البته صبح که  دهیکنار من خواب شبیو پروا د ایاما پر..بود  نییمهمان پا

 !شده بود  بیغ ایچشم باز کردم پر

 ..خانه در اشپزخانه جمع بود  یخانم ها جمع

.. اشپزخانه نشستم  زیپشت م دایگفتم و کنار ش یریهمه سالم و صبح بخ به

چشم .. اش را دوست داشتم  ینیریش..اول مربا را در دهانم قرار دادم  یلقمه 

چشم که باز کردم .. مربا را مزه مزه کردم  نیریرا با لذت بستم و طعم ش میها

 شیرا برا میچشم ها.. ردک یتوجه به بحث جمع ، با لبخند نگاهم م یمادرم ب

 شده ؟ یچ: اشاره کردم  میبا ابروها..شد  نیلبخندش غمگ.. گرد کردم 

 ! رازیش میریعصر م: گرفت  ینفس
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 ی؟ اصال وقت شهیم ی؟ پس شمال چ رازیش میریعصر م: تعجب تکرار کردم  با

 ؟ رازیش میریاومدن ما چرا م رازیاز ش نایعمو ا

 لباساتو جمع کنم برات ؟.. رازیش میعمو محمد اومده که با هم بر -

خودم جمع ..  ینه مامان: در دهان قرار دادم  یگرید یرا تکان دادم و لقمه  سرم

 ! کنم  یم

تو اتاق م  شبی؟ د یدیرو ند ایمامان پر: گفتم که همه ساکت شدند  یبلند اهان

 ! ستیاالن ن یبود ول دهیخواب

دختر عموت  یزد یلیل: با خنده نگاهم کرد  دایش.. دندیخند بایاله فرعمو و خ زن

 ! یرو داغون کرد

 یزنده م: لقمه ام را قورت دادم .. افتاده ، سخت نبود  یچه اتفاق نکهیا حدس

 مونه ؟

مطمئنا .. را گرد کردم  میبود ، چشم ها میکه دور گلو یکوچک یحس دست ها با

 مینداشت اگر موقع خواب پاها یخب به من ربط.  ردیخواست انتقام بگ یم ایپر

 !کردند  یکار م یادیز

 هیکنار  دیشما نبا..  ستین یلیل ریتقص: نجاتم داد و زن عمو با خنده گفت  دایش..

 ! دیدیخواب یم یموجود خطرناک نیهمچ

که با غضب  ایپر یلب باد کرده  دنیاما با د.. زن عمو خنده ام گرفت  هیتشب از

 با پا زدم تو لبت..اوه ..اوه : کرد ،خنده ام محو شد  ینگاهم م
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مخصوص از اتاقم  شیو بعد از ارا دمیپوش یرا با شال و شلوار اب دمیسف یمانتو

 ..ناهار دعوتمان کرده بود  یبرا یعمه مهر..امدم  رونیب

شهاب در اتاق ش بود و ..رفته بودند  رونیاز صبح ب ایمحمد و پدرم با پور عمو

 !بودمش  دهیدهنوز ن

کردم چون بغض م  ینگاهش نم..کرد یتخت م نشسته بود و نگاهم م یرو دایش

 ..شد  یتنگ م دایشهاب و ش..خاله  ینرفته دلم برا..شد  یباز م

را  شیدست ها..تخت بلند شد  یاز رو دایش..ام را پوشاندم  یشانیپ میموها با

 ..نگاهم کرد  نهیاز ا شانه ام گذاشت و یدور گردنم حلقه کرد و سرش را رو

زود بر : برق داشت ، دوختم  نهیاش که در ا یمشک یرا به چشم ها میها چشم

 !گردم  یم

 ! شهیدلم برات تنگ م..  ستیماه زود ن هی:  دیام را بوس گونه

 !رفتم  ی، نم دادیاگه بابام اجازه م -

 ! یالزمه که بر: را به صورت م چسباند  صورتش

شهاب م  شیپ: حرف ش را درک کنم ، حرف را عوض کرد  یمعن نکهیاز ا قبل

 !برو 

 ..هم  رضایبرگردم عل یدوست دارم وقت!باشه : را تکان دادم  سرم

 ! یلیحوصله ندارم ل: دهان م گذاشت  یرا رو دستش
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عطر  هیکه البته شب ایپور ییرفت عطراهدا رونیاز اتاق که ب..باال انداختم  شانه

 یبود مچ دست ها و رو یموزش تند و دوست داشتن یبو.. نبود را برداشتم 

 ..امدم  رونیموزش معطر کردم و از اتاق ب ی حهیگردنم را با را

 شهاب ؟: اتاق شهاب را ارام زدم  در

 ! یلیتو ل ایب -

 یپشت لب تاب ش نشسته بود و انگار کار مهم..اتاق شدم و در را بستم  وارد

 ، برگشت و  دیسکوتم را که د.. داد  یهم انجام م

 فرشته که از اسمون نازل شده ، الله ؟ نیا:کرد  نگاهم

 !ادب  یب: کردم  اخم

 ! دهیاخه از تو بع..  یساکت دمید: شد  رهیخ توریبه مان دوباره

را فراموش  شبیو د روزید..باشد  نیمن و شهاب سنگ نیخواست جو ب ینم دلم

  میو با دست ها ستادمیاش ا یپشت صندل.. کردم

زد و مچ  یلبخند محو..گرفتم تا مثال خفه اش کنم  یشیگردنش را نما دور

 ! یموز ی، فرشته  یدیم یموز یچه بو:  دیدست م را بوس

*** 

 ! رازیش میریما عصر م: چرخدارش نشستم  یصندل یدسته  یرو

 !دونم  یم: کرد  نگاهم

 یورددلمه خ شبید: شرت طرح دارش را با انگشت لمس کردم  یخطوط ت یرو

 ؟
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 !داره  یچه فرق: دوخت  توریبه مان ارهیرا دو نگاهش

باهاش  یخوا یچرا م..  یرو دوست ندار دهیتو سپ: را باال انداختم  میها شانه

 ؟ یازدواج کن

 یهمه که با عشق ازدواج نم.. ادیعالقه بعد از ازدواج بوجود م: جواب داد  ارام

 ..کنن 

 !بحث را ادامه دهم اما  نیخواست باز هم هم یم دلم

 یبستن شبید: جا باز کرد  میبرا شیپاها نیرا دور کمرم گذاشت و ب دستش

 ؟ یخورد

 !نه : راباد کردم  میگونه ها.. دهیدانستم دروغ م را فهم یم

 ؟ گهید هیموز چ یبو نیا: کرد  پیصفحه تا یرو یزیچ

گرفته  نویتولدم ا یبرا ایپور: بچرخانم  میرا حرکت پاها یکردم صندل یسع

 بوش خوبه ؟.. دهیموز م یکل اتاقم بو.... بهم داد شبید..

 !بوش تنِد : شد  یکیاش  نهیس یبا باال رفتن سرم رو دنشیکش نفس

 یعمه مهر یظهر خونه :هم بزارم  یرا رو میخواست چشم ها یقدر دلم م چه

 ! رازیش میری، بعد هم م میدعوت

 ؟  یخوشگل کرد نقدریا نیهم یبرا: اش را به صورت م چسباند  گونه

  دمیش خند میمستق ریغ فیتعر از

 باشه ؟.. موهاتو جمع کن و اونجا خانم باش :ادامه داد  یجد

 ؟ یکن یتو هم مثل عمه ام فکر م: کردم  یشالم باز ی شهیر با
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کنم  یفکر نم یچکیمن مثل ه: نشاندم و نگاهم کرد  یکطرفی شیپا کی یرو

 رفتار نکن تا  یمیصم یپسر چیموهاتو جمع کن و با ه..

 باشه ؟!حرف نامربوط نزنه  گهیکس د چیات و ه عمه

 ! نمیتونم ساکت بش یمن نم: دادم  هیرابه شانه اش تک سرم

 ! شهیم رتید: و بلندم کرد  دیلبخند شد و گونه ام را بوس میبرا

 .چشماتو ببند : کردم  نگاهش

 شهیدلم برات تنگ م:  دمیاش را بوس یشانیپ..را بست  شیحرف چشم ها یب

 .. باش  دایمواظب خاله و ش..

رو هم  رضایاز طرف من عل: اضافه کردم  طنتیبا ش..هنوز بسته بود  شیها چشم

 ب

  یلیل: به سرعت باز شد و تشر زد  شیها چشم

 !که بهش سالم برشون  نهیمنظورم ا: ام را خوردم  خنده

 ؟ یلیل: زد  میاتاق را باز کردم که صدا در

ازش استفاده  گهید..عطرت تنده  یبو: چشم دوخت  توریبه مان..کردم  نگاهش

 !خرم  یرو م مشیمال هیبرات ..نکن 

 .سییچشم ر: گذاشتم  ینظام احترام

 !امدم  رونیاز اتاق ب و

** 
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کس به خاطر  چیه یداشتند ول طنتیو پروا هم ش ایپر..و پروا نشستم  ایپر نیب

 !سالشان بود  ۱۶چون  دیشا..کرد  یها سرزنش شان نم طنتیش نیا

 !بودم  دهیبا هم ند ییهمه دختر دا نیتا حاال ا: با خنده گفت  کامران

راستم را  یپا.. که تو سط ما اشغال شده بود ، اشاره کرد  یبه مبل سه نفره ا و

ام را کنار دستم جا به جا  یو اب دیسف یدست فیک... چپم گذاشتم  ی، پا یرو

وجه  چیحس را به ه نیحس خانم بودن داشتم و حاضر نبودم ا بیعج.. کردم 

 !از دست دهم 

 ! نیخب حاال خوب بب: گفت  طنتیبا ش ایپر

:  دیکرد ، کوب یاش نگاهمان م یتوان چشم ی کامران که با همه  ِیبه بازو ایپور

 !کن کامران  شیچشاتو درو

بود تا از او  نجایا دایکاش ش.. شد  ییرایشربت وارد اتاق پذ ینیبا س یمهر عمه

نه  ایرسم  ی، خانم تر به نظر م رمیبگ یرا از عمه مهر ینیکردم اگر س یسوال م

! 

که با تعجب به من نگاه  یبرداشتم و با لبخند از عمه مهر ینیالبالو را از س شربت

 !کرد ، تشکر کردم  یم

شربت ش را برداشت ، با صدا  یکرد و وقت یاز عمه مهر ییتشکر بلند باال پروا

مهر و عاطفه اش  یقربان صدقه  یو عمه هم کل دیرا بوس یعمه مهر یگونه 

کار را انجام دادم سبک بودن محسوب  نیاگر من ا.. گرد شد  میچشم ها.. رفت 

 مهر و عاطفه داشتن ؟ ایشد  یم
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من .. گرفتم  نییزدم و سرم را پا یحیلبخند مل.. کرد  یبا لبخند نگاهم م عمو

حتما خوشحال  دیفهم یاگر شهاب م..هنوز خانم بودن م را حفظ کرده بودم 

 !شد  یم

 ؟ چته ؟ یلیل: با تعجب اسمم را صدا زد  کامران

 ..لبخند جوابش را بدهم  یب ایبزنم  حیلبخند مل دیاو هم با یدانستم برا ینم

 !کامران  یاقا ستین میزیچ: فتم را با زبان تر کردم و سرد گ میها لب

دورتر از ما  یبزرگ تر ها که کم..و کامران و دو قلوها بلند شد  ایپور ی خنده

نگاهمان کردند و دوباره به بحث خودشان پرداختند  ینشسته بودند ، با کنجکاو

.. 

 ؟ یزنیحرف م ینجوریچرا ا: گفت  شیمانده در صدا ی یبا ته خند کامران

رقص م  یهمپا شیکه تا چند سال پ یپسر دینبا.. خراب کرده بودم  نکهیا مثل

گونه اش را گاز گرفته بودم ؛ را اقا اول اسمش اضافه  شیدو ماه پ نیبود و هم

 زهیچ: ام رو به کاهش بود، من من کردم  یاعتماد به نفس و خانم.. کردم  یم

 ؟ زنمیحرف م یچه جور..

 ! یلیل یرو اقا کامران صدا زدکامران خل  نیاخه ا:  دیخند ایپور

 ..که کمک م کند  ستین نجایا دایش چرا

به بچه دست بده عقده  ییذره احساس اقا هیگفتم : گشودم  یرا کم میها لب

 !نشه  یا

 !راحت ترم  ینجوریا.. زمیمنو همون کامران صدا کن عز:  دیخند کامران
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 کردم  یرفتار م یمیصم یپسر چیبا ه دینبا.. کردم  کیرا به هم نزد میابروها

** 

کامران بعد از .. هم دوقلوها بودند  گرمیسمت د..ناهار کنار مادرم نشستم  موقع

عمه دستپخت ..گرفت  یما جا یو رو به رو ایاش ، کنار پور یاتمام تماس تلفن

دوست  دهیکوب.. گرفت  یاماده م یها غذا یش خوب نبود و معموال در مهمان

 !بود نداشتم اما گرسنه ام 

 یبار در دهان م ۷۵خوردم ، هر قاشق غذا را  یکه تند غذا م شهیهم برخالف

 ..چرخاندم تا خانم وار غذا خورده باشم 

رفتار ..نشسته بودم  خیس یصندل یرا باالتر برده بودم و رو میاز ابروها یکی

 اعتراف دیکه از او دارم با یشده بود اما خب با تمام نفرت دهیبه سپ هیشب میها

 !باشد  میبرا یخوب یتوانست الگو یکند و م یخانم وار رفتار م شهیکنم هم

لم داده  شانیظرف غذا یرو بایو پروا که راحت نشسته بودند و تقر ایبه پر ینگاه

 !خوش به حالشان .. بودند انداختم 

 !او هم از خانم بودنم تعجب کرده بود  دیشا.. نگاهم کرد  یچشم ریز ایپور

 !کنه  یکامران چقد نگامون م نیا..  یلیل یوا: کنار گوشم گفت  ایپر

کرد  یداشت نگاهم م.. ارام و با متانت سرم را به سمت کامران چرخاندم  یلیخ

چرا : گفت  گرمیمادرم از سمت د.. اخم کردم و نگاه از او گرفتم ..زد  یچشمک..

 مامان ؟ ینشست ینجوریا

 ؟ یچه جور: درمانده گفتم  ..باز هم خراب کرده بودم؟  یعنی
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 !راحت باش ..مامان جان  یچیه: را تکان داد  سرش

 ..بود ، شام خوردن تمام شد  یبه هر سخت باالخره

 ..کرد  یخانه مان دعوت بود معموال در شستن ظرف کمک م یوقت دهیسپ

مثل  قایراحت اشپزخانه را ترک کردند ، دقق یلیخ ایاز شام پروا و پر بعد

 !من  ی شهیهم

و  یکه به خاله فخر دهیمثل سپ.. کردم  یعمه را در شستن ظرف ها کمک م دیبا

 ..کند  یکمک م دایش

 ! شیکردن ها یو خانم دهیلعنت به سپ: نفرت سرم را تکان دادم  با

 ..گرد شده نگاهم کرد  یمادرم با چشم ها:  ستادمیا نکیس کنار

 !کمک تون کنم  دیعمه جان اجازه بد: را ارامتر کردم  میصدا

 یکمک کن: داد زد  بایکه جا بود ، باال رفت و تقر ییتا جا شیابروها یمهر عمه

 ؟؟؟تو ؟؟

.. بله : م خانم بودنم را تحت الشعاع قرار ندهد  تیکردم حرص و عصبان یسع

 !من ..عمه جان 

** 

 اینفره کنار پور کیمبل  یظرف ها به کمک زن عمو ، رو یاز شستن همه  بعد

با اخم رو به دوقلوها  ایپور.. نشسته بودند  ایو پروا هم کنار پور ایپر..  نشستم

 ! میفتیراه ب دیعصر با ۶، ساعت  میکن یاستراحت هی.. شهیاالن که نم: گفت 

 !سوال دور از ادب است  دنیحس کردم پرس.. نگاهشان کردم  یکنجکاو با
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 .خواست بدانم بحث در چه مورد است  یخب دلم م اما

 !بگو  ایبه پور یزیچ هیتو  یلیل: کرد یریکردنم جلوگ یاز فضول ایپر

 بگم ؟ یچ: نگاهش کردم  جیگ

..  یتهران گرد میبر کمی،  رازیگم قبل از برگشتنمون به ش یم: داد  حیتوض پروا

 !کنه  یقبول نم ایپور

 !کنن  یقبول نم دیگم با من بر یمن بهشون م: رو به من گفت  کامران

 ؟ ینامه دار یشما گواه: ره باال رفت دوبا میابرو

 ! دندیخند زیر ایو پور دوقلوها

خوان تهران رو بگردن  یخب م رونیجان بچه ها رو ببر ب ایپور: مداخله کرد  عمو

! 

 !ساعت  کیفقط : شده نگاهشان کرد  زیر یبا چشم ها ایپور

 ! دیایو پروا ب ایپر یلب ها یبود تا خنده رو یساعت هم کاف کی نیهم

و  میشد نیعمو محمد سوار ماش یبعد من و کامران به همراه بچه ها قهیدق ده

 نطوریا ایاما خب پور میساعته برگرد کیبود  دیبع.. میبه سمت بام تهران رفت

 !شرط گذاشته بود 

 ؟ انیهم ب دایزنگ بزنم شهاب و ش شهیم: که راننده بود گفتم  ایبه پور رو

اون پسرخاله  یلیل.. َاههه: گفت  یبرگشت سمتم و با صورت جمع شده ا کامران

کنه که به گناه  یبهم نگاه م یجور هی.. اریتو تو جمع ما ن یخی برج  ِسیپل ی

 !کنم  ینکردم هم اعتراف م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٧٠ 

 !زنگ بزن : نگاهم کرد  نهیاز ا ایپور..در هم رفت  میها اخم

 ب ؟الو شها: شهاب را گرفتم  یمکث شماره  یب

 جانم؟: ارام و گرفته بود  شیصدا

 :را ارامتر کردم  میصدا

 اونجا ؟ نیایم دایبا ش..دلم براتون تنگ شده .. بام تهران  میریم میدار ما

 ..نا خواسته پر از خواهش بود  میصدا

 ..با  یمگه نگفتم وقت: تر جواب داد  گرفته

باشه : غض گفتم با ب.. ش را تکرار کند  شبید یخواست حرف ها یم دوباره

 !که زنگ زدم  دیببخش.. شهیدلم براتون تنگ نم گهید..

 ..را قطع کردم  یگوش تند

 ? انیینم: گردش نگاهم کرد  یبا چشم ها ایپر

 ..شدم  رهیخ رونیباال بردم و از پنجره به ب دییتا یرا به نشانه  سرم

 من بهش زنگ بزنم ؟ یخوا یم: نگاهم کرد  نهیاز ا ایپور

 !خوام  ینم: جلو امده از بغضم را باز کردم  یها لب

 !گذره  یخوش م یپس حساب: زد  یبشکن کامران

که گونه ام را  یام بلند شد و عکس شهاب در جشن تولدم موقع ا یگوش یصدا

 یصدا: را کنار گوشم قرار دادم  یحرف گوش یب..شد  داریصفحه پد یرو دیبوس

 ! متنیبب امیم:  دیپر بغض م را شن ینفس ها

 !تماس قطع شد  و
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 ! انیپس م: و بلند گفتند  کصدایو پروا  ایپر..زدم  لبخند

*** 

شهاب  یمشک نیربع بعد ماش کی..  میستادیا دایمنتظر شهاب و ش نیماش کنار

پروا و .. عالمت دادم  شی، به دور از حس خانم بودن با دو دست برا دمیرا که د

 !!َاهههههه: زمزمه کرد  ظیکامران غل..اوردند  یم را در م یادا طنتیهم با ش ایپر

 ..باعجله به سمتشان رفتم ..پارک کرد  ایپور نیماش یکینزد شهاب

 ..شهاب : کردم  زانیرا دور گردن شهاب او میها دست

دلت برام تنگ شده بود : زد  یاز من فاصله گرفت و نگاهم کرد ،لبخند محو یکم

! 

 .. ردم باز و بسته ک شیرا برا میها چشم

 ؟ ومدین دایش: دوختم  نیماش یخال یرا به صندل نگاهم

 !نکردم  دارشیخواب بود ب.. نه : دستم را گرفت و به سمت بچه ها رفت  مچ

** 

 نیدستم هنوز ب.. گرم خسته ام کرده بود  یهوا..  مینشست یبزرگ مکتین یرو

:  دمیکش یقیدادم و نفس عم هیسرم را به شانه اش تک..شهاب بود  یدست ها

 دردونه؟؟ یخسته شد: کرد  کیرا به گوشم نزد شیلب ها

کردند  ینشستند و بلند اخ و ناله م ایو پروا دو طرف پور ایپر..را تکان دادم  سرم

 میبامن بر ایتو ب یلیشماها ل دینون فیچقدر ح:  ستادیا مانیکامران رو به رو..

 !باال 
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 !من خسته شدم : دادم  هیشهاب تک یبه شانه  شتریرا ب سرم

 یعروس هیمارو  یخوا یشهاب شما نم: نگاهمان کرد  نیدوباره سنگ ایپور

 ؟ یدعوت کن

بود که دستم را  نیا شیباز کردن دست ها یمعن..را باز کرد  شیدست ها شهاب

 ؟ ردیگ ینم شیدستها نیب گرید

 ..شهاب فاصله دادم  یگذاشتم و سرم را از شانه  میپا یرا رو میها دست

 !فعال نه : انداخت  ایبه من و بعد به پور ینگاه شهاب

 نداره ؟ یمشکل یلیگم اقا شهاب ؛ خانمت با ل یم:  دیخند کامران

 یمشکل دیبا: سرد جواب داد .. امد  یوقت از کامران خوشش نم چیه شهاب

 !داشته باشه ؟

 !نه : ..  ستادیراست ا کامران

تهران رو گرفته ها  یموز ِ االن همه  یبو: و گفت  دیامران خندک دنیبه ترس ایپور

! 

 ! یموز موز: نگاهم کرد  ایپر

شهاب خراب شود و گرنه جوابش  یخواستم خانم بودنم حاال؛ جلو یکه نم فیح

 ..دادم  یرا م

 ! میفتیتون در رفت ، راه ب یخب اگه خستگ: حوصله بلند شد  یب شهاب

را فشرد  می، بغض گلو شدیم دهید میپا ریتهران ز یهمه  یلحظه بعد ، وقت چند

 .. 
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 یرفتم ، امسال دلم رفتن نم یشمال م ای رازیهر سال که با شوق به ش برعکس

کامران داشت عکس .. دیکش یقیو نفس عم ستادیشهاب پشت سرم ا..خواست 

 ..گرفت  یو دو قلوها م ایسه نفره از پور

 کردم یم فیشهاب تعر یامروزم برا ین هاخانم بود یاز همه  خواستیم دلم

 شهاب ؟: دورم حلقه شد  شیدست ها.. دادم  هیرا به بدنش تک خودم

 جانم ؟: سرم گذاشت  یاش را رو چانه

بعد از .عمه اصال با کامران حرف نزدم  یامروز خونه : بود  جانیپر از ه میصدا

 .. ناهار هم تو شستن ظرفا کمک کردم 

را از شهر گرفت و نگاهم  شیچشم ها..  نمشیرا به عقب چرخاندم تا بب سرم

 ! نیموهامم جمع کردم بب: کرد 

زد  یچرا حرف نم..ام نشست  یشانیپ ینگاهش رو..ام اشاره کردم  یشانیبه پ و

.. 

 چقدر خانم بودم امروز ؟ ینیب یم:  دمیپرس دیترد با

 یاز خانم شدنت م: گرفت  دورم محکم شد و دوباره نگاه از من شیها دست

 .. یلیترسم ل

دخترا  هیو بق دایو ش دهیمن مثل سپ یشهاب تو دوست ندار: بودم  جیقدر گ چه

 باشم ؟

 ! میریباهم عکس دونفره بگ ایب یلیل: مانع جواب دادن شهاب شد  کامران
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ادم با هر : بود  یجد شیصدا..دستش را دور کمرم گذاشت و برگشت  شهاب

 ! رهیگ یعکس دو نفره نم یکس

 ییوقتا هی:گفت  یشده بود ، گرفت و به شهاب جد عینگاه از کامران که ضا ایپور

من و دختر  یشماست ، دختر عمو یدخترخاله  نکهیعالوه بر ا یلیل رهیم ادتونی

 ؟؟ میرینفره بگ ۵عکس  شهیحاال م..کامران هم هست  ییدا

 نگاه کردم  ایچشم غره به پور با..شهاب نشست  یابروها نیب یفیظر اخم

 . ستادیشهر ا یدستش را از دور کمرم برداشت و پشت به ما رو به نما شهاب

 ! یلیل ایب: زد  یچشمک کامران

کرد و بعد  میرا تنظ نیکامران دورب.. ستادیکنارم ا ایپور.. ستادمیدوقلوها ا کنار

را به  میچشم ها..شهاب برگشت و نگاهمان کرد ...گرفت  یدرست پشت سرم جا

 !او دوختم و عکس گرفته شد 

 ..رفتم  یامدن شهاب دستم را نگرفت ، اما من کنار او راه م نییپا موقع

کامران خودش را به من رساند و با من و ..جلوتر بودند  یو دو قلوها کم ایپور

 ..شهاب هم قدم شد 

 خوب شده ؟ نیبب:  صورتم گرفت یرا جلو عکس

من به  یچشم ها..بود  نیهمه موقع گرفته شدن عکس به دورب یها چشم

 !شهاب 

نظر ..مقابل شهاب قرارش دادم .. را از او گرفتم  نیرا تکان دادم و دورب سرم

 !حرف زدن با او  یدنبال بهانه بودم برا.. خواستم  یشهاب را نم
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 خوب شده شهاب ؟:  دمیپرس دیترد با

فقط : را دوست داشتم  اهشیسرد س یچشم ها..عکس به من نگاه کرد  یجا به

 !نه: کلمه گفت  کی

شهاب بچه نبود .. ایاز حرف پور ایاز من دلخور بود .. را به کامران دادم  نیدورب

شهاب باشم  یخواست فقط دخترخاله  یاصال دلم م.. کرد  یپس قهر هم نم

 ..من عسل  هیبا  شهیت رو نم سیپل یپسرخاله  نیا: کامران کنار گوشم گفت ..

 !محکم ..شهاب دور شانه ام حلقه شد  دست

ست ، حرفش را ادامه  یکامران حس کرد شهاب عصب..از کامران دور شدم  و

 !و دو قلو ها رساند  ایخودش را به پور... نداد 

فرستادم  میها هیشهاب چسباندم و عطر مردانه اش را به ر ی نهیام را به س گونه

شد و  نییاش با ال و پا نهیس یفقط سرم رو.. دیببخش: و نا خواسته زمزمه کردم 

 ..نگفت یزیچ

 یرو.. باز کرد  میرا برا ایپور نی، شهاب در عقب ماش میدیکه رس نیماش کنار

برات  یخوا ینم یزیمسافرتت چ یبرا: خم شد و ارام گفت ..نشستم  یصندل

 ؟ رمیبگ

 !اونجا هم خانم بمونم  دمیقول م :زدم  یکمرنگ لبخند

 ! یخانم دونمیم:  دیام را بوس یشانیلبخند زد و پ میبرا

 ... دیصورتم چرخ ینگاهش رو.. دمیخند یلفظ خانم از

 ..فاصله گرفت  نیرا بست و از ماش نیماش در
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** 

 ..خُر پف کردن در اوردم  یمادرم گذاشتم و ادا  یشانه  یرو سرم

خواهد با  یبه پدرم گفته بود م روزید..شد  یعمو از خواب بودنم مطمئن م حاال

خورد ، بدنم را شل گرفتم و  نیکه ماش یبا تکان..حرف بزند  یاو و مادرم خصوص

 یاخ بلند ، از درد کیاگر جا داشت حتما ..افتادم  یدو صندل نیب یعیطب یلیخ

 .. بلندم کرد  اطیتمادرم با اح.. گفتم  یکه در وجودم نشست ، م

 !بودن  داریتا صبح با دوقلوها ب شبید.. گهید نهیهم:  دیخند عمو

 یکن یفکر نم یمهد: عمو انگار نگاهم کرد ..کرد  یسرم را نوازش م مادرم

پسر  هیکنه که  یزندگ یتو خونه ا ستیبزرگ شده و درست ن گهیدخترت د

 نامحرم هست ؟

 یمادرم با لحن شاک.. خودم را گرفتم  یجلو..خواست  یگرد شدن م میها چشم

 ؟ دیشما به خواهرزاده م مشکوک یعنیاقا محمد .. وا : گفت  یو دلخور

 یلیخب بودن ل یول هیشهاب پسر خوب.. نه زن داداش :  دیخند یبا شرمندگ عمو

 .سالشه و بزرگ شده ۱۸االن  یلیل.. ستیهم درست ن یخونه ا نیتو همچ گهید

از  شتریمن ب یول..داداش  یگیدرست م: گفت  متیمالبا  شهیمثل هم پدرم

 دایرو دوست داره اما مثل ش یلیدونم ل یم..چشمام به شهاب اعتماد دارم 

در : اضافه کرد  دیبا تاک! که اون نامزد داره  نهیمهم تر از اعتماد من به شهاب ا..

 ! ستیاصال حرف شم عاقالنه ن.. بزرگتره  یلیسال از ل ۹ضمن شهاب 
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من شهاب را ..  دمیفهم یعمو را نم یحرف ها..تکان دادم  یجیگ ایرا  سرم

 ...کرد  یعمو فکر م یعنی..شد که زن ش باشم  یدوست داشتم اما نم

 ..کردم  زیرا ت میدادم و دوباره گوش ها انیعمو به افکارم پا یصدا با

 یناه مپدر سوخته منم به گ یایپور نیا..دونم واال  ینم:  دیکش یبلند نفس

 !ندازه 

 گفته ؟ یچ ای؟ پور ایپور:  دیپرس زیتند و ت پدرم

 !حساس شده  یادی، ز دهیپدر سوخته لرز نیفکر کنم دل ا: با خنده گفت  عمو

شهاب چرا  گهیدونم م یچه م ای رهیگ یخونه جدا نم هی یچرا عمو مهد گهیم

 رو دوست داره یلیل نقدریا

 یرو م یلیل طیکه شرا ایتو و پور..چرا داداش  گهیتو د:  دیخند نیغمگ پدرم

 ! نیدون

به شهاب داره  ی؟ خب چه ربط دهیدلش لرز ایپور: را به هم فشردم  میها دندان

 ؟

 دونن ؟ یم ایکه عمو و پور هیمن چ طیشرا اصال

با االن فرق  شیسال پ ۱۸ طیشرا: پر از سرزنش جواب پدرم را داد  یبا لحن عمو

 من ..  یکرده علم پزشک یشرفتیچه پ نیبب.. کرده 

عمو .. چه خبر بود  نجایا.. کرد  یم هیمادرم انگار گر..  شهیخوب م یلیدونم ل یم

 برگشت و با خنده گفت

 !، بحث ش جداست  یبه ما دختر بد یخوا یحاال زن داداش اگه نم: 
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 !دتونه دختر خو یلیل..اقا محمد  یدار اریاخت: گرفته جواب داد  یبا صدا مادرم

 ! گهیکن د داریخانم بچه رو ب: کرد  ادتریرا ز نیسرعت ماش پدرم

به  میقرار بود به خاطر سر درد ها..گذشت  یم رازیهفته از امدنمان به ش کی

  میگفت تازه از خارج امده مراجعه کن یکه عمو م یدکتر

مدن ا..بودم  ضیمن مر یعنی..سر درد ساده بود  کیمهم تر از  هیانگار قض اما

 .. عمو و پدرم  بیعج یو حرف ها رازیمان به ش یناگهان

بودند که ناخواسته در  یپازل یانگار مثل تکه ها میماردم و سر درد ها یها هیگر

 ..شد  یم لیذهنم تکم

منم، از راه دور  نیمى کنم، بر آسمان شب، نگاه ا/ از هول گناه  دار،یمنم، ب نیا

/  ریمنم، در دسِت غفلت ها اس نیعمر خود از کف داده اى ا گان،یرا/ افتاده اى 

 . . . ریاى خداى مهربان، دستم بگ

که  یعکس.. دیرس ی، پدرم خوشحال به نظر م میامد رونیاز مطب دکتر ب یوقت

از سرم گرفته شده بود را تنها به دکتر نشان داده بود و بعد هم با مادرم 

 ی افهیشاد پدرم و عمو نبود به ق یهره اگر چ دیشا..صحبت کرده بود  یخصوص

 ؟؟؟؟بودم  ضیمن مر.. کردم  یمادرم شک م یناراحت و گرفته 

مسلما دکتر ..بخورم  یتیدو ماه قرص تقو دیداد که با حیشب مادرم توض همان

 ..کرد  ینم زیام دارو تجو یالغر یعکس مغز و جمجمه برا یاز رو

و بدنت  یدو ماه که قرص بخور: داد  حیتر توض نانهیواقع ب یلیخ میبرا ایپور

 ! رهیگ یم میسر دردهات تصم یبشه دکتر برا تیتقو
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شان را نگاه  یو پروا پشت لب تاب شان نشستم و عکس ها ایاز شام کنار پر بعد

 ..امد  یام از هال م یگوش یصدا..کردم 

موقع با هم  نیهر شب هم..دانستم شهاب است  یم.. ده شب بود  ساعت

مادرم و زن عمو سخت مشغول صحبت .امدم  رونیاز اتاق ب.. میکرد یصحبت م

 ..بودند 

 ..رفتم  اطیرا برداشتم و به ح یگوش..بود  فمیام هنوز در ک یگوش

 !سالم شهاب : شد نشستم  یختم م نیزم ریکه به ز یپله ا یرو

 ؟ یجواب داد ریچرا د:  دیپرس یسالم و عصب یب

 !تو اتاق بودم .. دیببخش: زدم  لبخند

 تو اتاق ؟:  دیپرس ریگ یپ

 دادم ؟ یم حیکامل توض دیحتما با..  دمیکش یپوف

 !بزرگ  سیرئ دمید یعکس م میتو اتاق دو قلوها داشت -

 ! یکن یم ییکه هر شب از من بازجو ستماین یمن قاچاقچ: ادامه دادم  ضیغ با

 ؟ نیگرد یبرم یک:  دیخند

دلت برام :  دمیبا ذوق پرس..  گهید یدو هفته : نثارش کردم  یا وانهیلب د ریز

 تنگ شده؟

تنگ  میگفت دلش برا یوقت نم چیچرا ه..نگفت  یزیداد و چ رونیش را ب نفس

 ؟؟!نه  ایشود  یم

 !امروز رفتم دکتر : گفتم  یشدم و با لحن معمول الیخ یب
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 کنه ؟ یسرت که درد نم.. دونم  یم: هم ارام گفت  او

؟ بابام که حالش خوب  ضمیشهاب من مر:  دمیرا باال بردم و کنجکاو پرس میابرو

 ؟ هیچ هیقض یدون یتو م..  ستیمامانم انگار حالش خوب ن یبود ول

 . رهیگ یم میسردرد هام تصم یگفت دوماه قرص بخورم بعد دکتر برا ایپور

 !درست گفته  ایپور: داد  جواب

قرصا رو  نیگن ا یدوقلوها و زن عمو م:  دمیاش خند یحوصلگ یتوجه به ب یب

 ؟ شمیشهاب به نظرت چاق بشم خوشگل م.. شمیچاق م یبخورم کل

 شهیما هم یخونه  یلیل: دلم را گرم کرد و لبخندم را بازتر  شیصدا یمهربان

 !خوشگله 

 !ارامگاه حافظ  میما رفته بود..بهم زنگ زده بود  رضایعل روزید: زدم  لبخند

 ..شهاب  رهیخدا کنه دعاهام بگ.. دعا کردم  دایو ش رضایعل یبرا یکل همونجا

،  دایش یاومده بود خواستگار رضایعل یوقت ادتهی: پر از خنده گفت  ییصدا با

 ؟ یکن یدعا م رضایعل ی؟ حاال برا یچقدر ازش متنفر بود

تا چند ماه بعد از ازدواج .گفت  یشهاب درست م..هم خنده ام گرفت  خودم

 یو مهربان رضایکم کم به عل..ساله م بود ۱۴ان موقع ..متنفر بودم  ضاریشان از عل

سر  یامد و کل یم دنمانیبه د دایهر شب با ش..عادت کردم  شیها یها و شوخ

 رضایماه بعد عل ۶..شد  لیعادت کم کم به محبت تبد نیا..گذاشت  یبه سرم م

را از من وشهاب  دایبود و ش یپسر خوب رضایعل..شد  زیعز میبرا دایمثل ش

 ! دهیسپ ینگرفت ول
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 ..با صدا زدنم باعث شد از افکارم دست بکشم  شهاب

خونه  ادیهم م دهیسپ:  دمیبا حسادت پرس..شهاب تنگ شده بود  یچقدر برا دلم

 مون ؟

 گذره ؟ یاونجا بهت خوش م: داد  یگریرا طور د جوابم

 ادی رمیهر جا م!اره ... نیودب نجایهم ا دایاگه تو و خاله وش: جواب دادم  صادقانه

  یریبگ یشه مرخص یشهاب نم!افتم  یشما م

 ؟ یندار یکار... یلیل یکن یم مییهوا یدار: حرفم امد  نیو ب دیکش یپوف

 یجور نیهر شب صحبت مون رو هم: از لحن نه چندان خوبش گفتم  دلخور

، خب به من  یبش ییو هوا یبا من حرف بزن یتو که دوست ندار.. یکن یتموم م

 .زنگ نزن 

شدن شهاب را  ییهوا یمعن یمن حت.. ام را خاموش کردم و بلند شدم  یگوش

؟؟سرم را  شدیکالفه م یدلتنگ نیو از ا شدیدلتنگ م م یعنی..دانستم یهم نم

اما شب که با شهاب  زنمیحرف م دایو ش یهر روز با خاله فخر.. تکان دادم 

شود  یم خوردل.. زند  یحوصله حرف م یکنم ، کالفه و ب یصحبت م یتلفن

 !کند  یم ی، زود خداحافظ شودیم ییشود و بعد چون هوا یناراحت م..

** 

 یم ییهوا: نوشته بود ..  دمیشهاب را د امیام را روشن کردم ، پ یکه گوش صبح

 ! یاالن کنارم باش نیخواد هم یدلم م یعنیشم 
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خوام و  یم.. یخودمون باش یجز خونه  ییخوام جا ینم یعنی شمیم ییهوا

 ..تونم  ینم..شه  ینم

م  یکه تا بغلت نکنم ، دل تنگ شهیدلم برات تنگ م یجور هی یعنی شمیم ییهوا

 ! شهیرفع نم

** 

با هم حرف نزده  گریشهاب د امیبعد از پ.. میگشت یبه تهران بر م گریهفته د کی

خواست تا  یدلم نم..شدن را  ییانگار واقعا باور کرده بودم هوا.. میبود

شهاب انگار هر روز ، هزار روز  امیبعد از پ..شهاب را بشنوم  یبرگشتنمان صدا

خوشحال  ایدار پور یمعن یها حبتدوقلوها را داشتم و نه با م ینه حوصله .. بود 

 .. دهیپدرسوختنه دلش لرز نیا:شد  یعمو در ذهنم تکرار م یحرف ها..شدم  یم

 عاشق من ؟؟..عاشق شده بود  ایپور.. انسان چه بود  کیل د دنیلرز یمعن

 یمعن دمیپرس یزدم ، حتما از او م یحرف م یبا شهاب مثل سابق تلفن اگر

بود و گفته  دهیدر جوابم خند دایش..به من داره  یو چه ربط هیچ ایدل پور دنیلرز

 ..خواهد با من ازدواج کند  یاحتماال م ایبود پور

اسم شهاب بعد  دنید.. دیدر دستم لرز یدر فکر بودم که گوش نویزیبه تلو رهیخ

 !!شده  یکفشام خاک: نوشته بود .. لبم نشاند  یرا رو یهفته لبخند پر رنگ کیاز 

 نیشهاب را واکس زدم ، به ا یکفش ها ینیریکه محض خودش یهمان روز از

شهاب ..کردم  یم زیرا تم شیکار عادت کردم و هر شب قبل از خواب کفش ها
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بده : جواب دادم . نشود اهیس میبود تا دست ها دهیچند جفت دستکش خر میبرا

 !برات واکس بزنه  دهیسپ

شده  یکه رفتارم با شهاب معمول نیاز ا..دوختم  ونیزیچشمم را به تلو دوباره

 ..بودم  یبود ، غرق خوش

قلوها اطالعات  دو..  دندید یفوتبال م ونیزیخانواده چشم به تلو یاعضا ی همه

با  کنانیاز باز یکی یخوشگل لیبه دل یشان از من هم کمتر بود ول یفوتبال

شان  یبچه باز نیاز ا..کردند  یرا دنبال م یباز زانیاو یو لب و لوچه  جانیه

 یذوق زده جلو نطوریا هرانشچرا خوا دیفهم یم ایاگر پور..گرفت  یخنده ام م

 !کرد  یرا خاموش م ونینشسته اند ، حتما تلوز ونیزیتلو

ش را  امیموز حلقه شده را در دهانم گذاشتم و پ..  دیدر دستم دوباره لرز یگوش

 !خوام  یمن تو رو م: خواندم 

از نگاه مشکوکش .. باال رفته نگاهم کرد  یپدرم با ابروها.. دمیلذت خند با

 ! داستیش: و ناخواسته دروغ گفتم  دمیترس

 ..درم ظاهرا قانع شدند عمو و پ..پوزخند زد  ایپور

 کفشات ؟ ای یخوا یتو من رو م: و جواب دادم  دمیکش ینفس

 !دلم ..کفشام .. من : خنده گذاشت و نوشت  شکلک

 خوبن ؟ دایخاله و ش: دوباره باز شد  شمین

 ؟ یکن یکار م یچ!منم خوبم دردونه : داد  جواب
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 ننیب یهمه دارن فوتبال م: نوشنتم  شیبرا... شد  یبسته نم میلب ها چرا

پسر خوشگل  هیخورم و به  یمنم دارم موز م..  دیمامان و زن عمو رفتن خر..

 ! دمیم امیپ

 موز گرفته برات ؟ یک: جواب داد  عیسر

و ناراحت و بعد  یگفتم ، دوباره شاک یاگر راستش را م..باال رفت  میابروها

 ؟؟ شدیم ییهوا

 !و محمد عم: مکث جواب دادم  با

 یناراحت م دیشا ایگفتم پور یاگر م یگفتن هم دور از خانم بودن بود ول دروغ

 ..شد 

 ؟ یکن یکار م یتو چ: دوباره نوشتم ..نداد  یجواب چون

 . دمیم امیدختر خوشگل پ هیو به  نمیب یمن م دارم فوتبال م: داد  جواب

 ..کرد  ینگاهم م نیپدرم سنگ..  دمیصدا خند یب

چرا فکر ..گذاشتم  زیم یرو شیچشم ها یرا جلو یزدم و گوش یلبخند شیبرا

 کرده ؟؟ رییشهاب تغ یپدرم به من و حت دیعمو محمد د یکردم با حرف ها یم

 ایپور.. بلند دو قلوها ، تکان خوردم و با دهان باز نگاهشان کردم  ِغیج یصدا با

محبوب شان گل زده  کنیبازحتما ..شدم  رهیخ ونیزیبه تلو..با اخم به انها زل زد 

صفر حک شده بود  –صفر  ی جهینت ریتصو یگوشه .. زده شدند  جانیبود که ه

 !در کار نبوده  یپس گل..



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٨٥ 

دختر  د؟اخهیزن یم غیو شما ج نهیشد ؟؟توپ وسط زم یچ: با خنده گفت  عمو

 ؟ ینه مهد..  دنیرو چه به فوتبال د

 !! هیچ دنیفوتبال د نیمنشاء ا دید دیبا: با خنده گفت  پدرم

 تیبا عصبان ایپور یتکان داد ول یعمو سر..پدرم خنده ام گرفت  یزرنگ از

 !تو اتاق  دیبر: نگاهشان کرد 

پدرم شرمزده بودند ، بلند شدند و  یقلوها که از لو رفتنشان مخصوصا جلو دو

 ..حرف به اتاق شان رفتند  یب

 ! گهید نهیمدختر جماعت ه: مبل لم داد  یدوباره رو ایپور

ام را برداشتم و  یگوش...خنده ام را خوردم . …بود  یچقدر عصبان ایاوه پور اوه

 یکجا رفت: داده بود  امیشهاب پ..رفتم  دمیخواب یکه شب ها در ان م یبه اتاق

 ؟؟

 .. نوشتم  شیامده را برا شیاتفاقات پ یو همه  دمیتخت دراز کش یرو

**** 

 بابا؟ میرسیم یک:  دمیعقب دراز کش یصندل یو رو دمیکش یا ازهیخم

 !گهیدو ساعت د: نگاهم کرد  نهیا از

 ...واقعا خسته شده بودم .. را جمع کردم  صورتم

 دخترم ؟ یخسته شد: برگشت  مادرم

 ..اره : را تکان دادم  سرم
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 میخوب نگه دار ، ناهار بخور یجا هی یمهد: زد و رو به پدرم گفت  یلبخند

 ش در بره یهم خستگ یلیل..

  ** 

 ..نشستم  یراه نیرستوران ب یرنگ و رو رفته  یصندل یرو

پدرم ..برخورد نکند  زیو مواظب بود دستش به م خوردیبا وسواس غذا م مادرم

خنده ام که  یصدا.. بودن مادرم اشاره کرد  یزد و به وسواس یرو به من چشمک

به هم فشردم  میدندان ها..ادامه داد  شیبه خوردن غذا ریبلند شد پدرم سر به ز

 ..گرفتم  نییو سرم را پا

 هیتهران  میدی، رس یمهد گمیم: گفت  یتوجه و با لحن نسبتا جد یب مادرم

 نذاره  ریاقا محمد روت ثاث یوقت حرفا

خب :  دیرس یشک و محکم به نظر م یب شیحرف ها..نگاه از من گرفت  پدرم

 ..  دمیبعد خجالت کش یخورده رفتم تو فکر ول هیاولش 

قضاوت  ینجورینداره ا یمحمد چون شناخت کامل.. فرزانه  هیپسر پاک شهاب

 !نبوده  ریتاث یهم ب ایپور یگرچه حرفا..کرده 

تو ..کرد ها  یپدرش رفتار نم یحرفا هیهم شب یلیخ ایپور:  دیارام خند مادرم

 ؟یمهد یهم متوجه شد

حرف ،  چاندنیبا پ دانستیادرم مم..چنگالم فشردم  ریگوشت را ز ضیغ با

.." حرفش را بفهمم  یکردم تا معن یفکر م یکل دیاالن با.. کند  یگمراهم م

 "کرد ها  یپدرش رفتار نم یحرفا هیهم شب یلیخ ایپور
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 یم لیو تحل هیدوختم و داشتم حرف مادرم را تجز میرا به دست ها نگاهم

 یذوق م را نم لیرسد دل یچاق تر به نظر م میکردم که حس کردم دست ها

مامان نگاه کن دستام چه خوشگل : حرف پدرم  نیب دیپر یبا خوشحال.. دمیفهم

 !شده 

 ..اش خنده ام گرفت  افهیاز ق..با دهان باز نگاهم کرد  پدرم

 ..دستاشو  نیبب.. یمهد گهیراست م: لب مادرم نشست  یرو لبخند

دو .. دو هفته قرص خورده ها  فقط.. اره : گرفت  شیدست ها نیدستم را ب پدرم

 ! ادیدر م یفینح نیماه که داروهاشو مصرف کنه حتما از ا

بلند شد و کنارم  شیاز جا..زدم  یچشمک شیبرا.. نگاهم کرد  یبا خوشحال پدرم

چند  شیر.. دیدستش را دور گردنم گذاشت و صورت م را محکم بوس..نشست 

محکم تر جواب بوسه اش را دادم  یکرد ول یروزه اش صورتم را سوزن سوزن م

 !!◌ِ  یمکان عموم نجایاقا ، خانم ا یه:  دیمادرم خند.. 

** 

امدم  یدر م یالغر نیاگر از ا..بود  میمانده ، نگاهم به دست ها یباق ریمس تمام

 ...کند  دایادامه پ دهیسپ یمداد گفتن ها گری، امکان نداشت د

دکتر بدنم  یاقعا با خوردن داروهابود که اگر و نیا یهم برا گرمید یخوشحال

 !کند  یرا هم درمان م میدکتر سر درد ها نیشود ، پس حتما هم تیتقو

** 

 .. دمیتند با مشت به در کوب تند
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 ! یلیدارم ل دیکل: زد  ادیفر نیپدرم از داخل ماش..کرد  یدر را باز نم یکس چرا

 یرا خال نیداخل ماش لیشد بعدا وسا ینم.. و منتظرشان ماندم  دمیکش یپوف

 کنند؟

 !تنگ شده بود  شیو بچه ها یخاله فخر یدلم برا من

به  یزیچ..در باز شد .. داده بودم و اخم کرده بودم  هیکه به در تک همانطور

وحشت  یبا چشم ها.. ستمیکمکم کرد با ینمانده بود که کس نیزم یافتادنم رو

 یچادر خاله فخر..صورتم نشست  یرو یاخم پر رنگ..ام نگاه کردم  یزده به ناج

و رو  ریاش دلم را ز یروسربدون  یکوتاه و موها نیلباس است..بود  دهیسر سپ

 ...انگار در نبود ما  یبا حجاب بود ، ول شهیهم دهیسپ..کرد 

 که نشد ؟ تیزی؟ چ یلیل یخوب:  دیم را بوس صورت

 ..تکان دادم و به سمت خانه راه افتادم  یمنف یرا به نشانه  سرم

 کرد ؟ یما چه م یبعد از ظهر جمعه خانه  دهیسپ اصال

داشت به  یخاله فخر..هال را باز کردم  یدر ورود..هم حتما خانه بود  شهاب

واقعا .. دمیبا ذوق به اغوشش رفتم و تند تند صورتش را بوس..امد  یسمت در م

 یرا بسته بودم و فقط صورتش را م میچشم ها..تنگ شده بود  شیدلم برا

 .برخورد کرد  یبه جسم سرد میکه حس کردم لب ها دمیبوس

 ! یلیل: کالفه تشر زد  خاله

:  دمیخاله ؟ نگران تر پرس یسرد نقدریچرا ا: به سرعت باز شد  میها چشم

 خاله ؟ یضیمر
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رو  نکمیع یداشت:برداشت  شیچشم ها یرا از رو نکشیو ع دیچشم غره خند با

ش  شهیرژت رو ش یجا نیبب: اشاره کرد  نکیع یها شهیبه ش..  یدیبوس یم

 .. موند 

 !م اشتباه شده خاله  یریهدف گ: با خنده گفتم  یگرد شد ول میها چشم

داشتم افسرده ..زلزله  نیخوب شد اومد:  دیمحبت بغلم گرفت و سرم را بوس با

 !شدم بدون تو  یم

 و شهاب کجان ؟ دایش: لبخند زدم  شیبرا

 !شهاب م باالست .. رونیکه با دوستاش رفته ب دایش: را باال انداخت  شیها شانه

اصال طرف : به سمت پله ها نرفته بودم که خاله ذهن م را خواند  یقدم هنوز

 !زده به سرش روزیاز د.. یلیشهاب نرو ل

هم هنوز عوض نکرده بودم  را میلباس ها یحت.. مبل کنار مادرم نشستم  یرو

 بود ؟؟ یعصبان یشهاب از چ..

 ..امد ، دوختم  یکه از اشپزخانه م دهیرا به سپ میها چشم

سر بزند و  یرفته بود به عمه مهر میامد یکه از مسافرت م شهیمثل هم پدرم

احساس  نقدریاصال چرا ا اوردیچادرش را هم در ب دهیباعث شده بود سپ نیهم

را از  یچا وانیل..کردم  کیرا به هم نزد میابروها..کرد  یبودن م یخودمون

خانه دار  یخانم ها هیشب..دمیکوب زیم یکرد ، برداشتم و رو یکه تعارف م ینیس

 ..خودش بود  یخانه  نجایشده بود و انگار ا

 شهاب متوجه امدن ما نشده بود ؟؟ یعنی
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مامان را نداشتم و  یخاله فخر یبحث ها یدادم و حوصله  یرا تکان م میپاها

 .. دیرس یهم گرفته و ناراحت به نظر م دهیسپ..

لبخند صورتم را ..امد  یم نییشهاب داشت پا یعنیبسته شدن در اتاق  یصدا

 .. متوجه امدن ش نشده بود  یهنوز کس.. پوشاند 

 دمیزدم و به سمتش دو غیبلند ج.. طاقتم تمام شد  گری، د دیپله ها که رس وسط

 !شهاب : 

پله ها باال  یبا تمام سرعت از رو..اش به من دوخت  یگوش یرا از رو نگاهش

من  ایاز سمت شهاب  یقبل از هر حرکت یشدم ول زانیرفتم و از گردنش او

دور گردنش بود ، به سمت  میتعادلش را از دست داد و همانطور که دست ها

سرم  یرو دست شهاب محکم.. دمیکش غیاز ترس بلند ج..  میسر خورد نییپا

 هیشب یزیشکستن چ یو صدا میپرت شد نیچند لحظه بعد محکم به کف زم..بود 

 نشد ؟ تیزیچ:را از دورم باز کرد  شیشهاب دستها.. شهاب بلند شد  یبه گوش

 !نه : سرم را باال گرفتم ..بدنم درد گرفته بود  ی همه

 ؟ یلیل یبخو: کرد  یکرد و صورتم را وارس میاز شهاب جدا یبا نگران مادرم

کرد  یبا تنفر نگاهم م دهیسپ یلب ش بود ول یرو یلبخند محو یفخر خاله

 دهیسپ..نشست  نیزم یدستش گرفت و رو نیشهاب انگشت شصت ش را ب..

 شهاب جان ؟ یخوب: کنارش نشست 

: بود  متیمال یو ب یعصب شیصدا..نگاهم کرد  ضیجوابش را نداد و با غ شهاب

 مثل ادم  یتون ینم..  یداد یبه کشتنمون م یداشت
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 ؟ یکن رفتار

دهان مادرم باز مانده بود و ..با بهت به شهاب نگاه ردم ..رفت  ادمیبدنم  درد

 ؟!شهاب : هم ناباور گفت  یخاله فخر

شهاب دستش را پس زد ..شهاب را گرفت که کمکش کند بلند شود  یبازو دهیسپ

 بود شیدست ها نیب انگشت ش هنوز..صورت ش از درد جمع شد ..و بلند شد 

به من و  یشهاب حت..اش مات شده بود  یشهاب و تند یادب یب نیخاله از ا..

را محکم بهم  میدوستش داشت سالم هم نداد لب ها شهیکه هم یخاله ا

اش را از  یگوش یشهاب تکه ها..را گرفت و بلندم کرد  میمادرم بازو..فشردم 

شرمنده م :  دیصورت مادرم را بوس..جمع کرد و به سمت مان امد  نیزم یرو

 !خاله 

 .. هم بمن نکرد  ینگاه مین یحت

 شهاب ؟ یریکجا م: کرد  شیرفت که خاله صدا یبه سمت در م داشت

 .گردم  یبرم رید.. دیمنتظرم نباش: دستش را در هوا تکان داد .. برنگشت

*** 

ماه  کی ی جهینت.. کردم  یخودم را ارام م دیبا..  دمیتخت م دراز کش یرو

 .. شهاب ، رفتار امروزش بود  یام برا یدلتنگ

شهاب تنگ نشده بود که  یاصال من دلم برا: لرزانم را از هم باز کردم  یها لب

خود .. شده بود  ییخودش هوا: سوخت  میاز بغض مانده در گلو میچشم ها..



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٩٢ 

کنار من بودن  یخودش برا..به من  زدیخودش هر شب زنگ م..شهاب گفته بود 

 ..شد  یم ییو بغل کردنم هوا

 دهیسپ یچقدر جلو..شدم  رهیفشردم و به سقف اتاق م خ نهیس یرا رو بالشم

 !شدم  عیضا

 ..هم گرفته بود و بعد از رفتن شهاب رفت  دهیخود سپ البته

با شهاب قهر کنم  دیبا: شدم  رهیرا بلند کردم و به نوک انگشتان م خ میپاها

با ..بودم  مانیحاال پش..بودم  دهیرا ساده بخش دیرفتار بد ان روزش موقع خر..

 !شهاب ِ بد : م را پاک کردم  سیتند تند صورت خ میدست ها

بودن شهاب هست  یدر مورد علت عصب یدانستم بحث مادرم و خاله فخر یم

 یطرف شهاب عذرخواه خاله چقدر از چارهیب..رفتن نداشتم  نییحوصله پا یول

 ..کرده بود 

که  یبا مانتو و شال  دایش..که با باز شدن در اتاق همزمان شد  دمیکش یبلند اه

قربونت برم  یاله: تخت م ولو شد و بغلم کرد  ی،رو دهیمعلوم بود تازه از راه رس

! 

 ! دایش: صورتم را پوشاند  لبخند

 ذشت ؟؟خوش گ یخوب...  دایجون ش: شد  رهیصورتم خ به

 ؟  یکرد هیگر: را تکان دادم که لبخندش محو شد  سرم
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تو به .. شهاب پاچه ات ُ گرفته  دمیاز مامان شن:  دیاز انکارم گونه ام را بوس قبل

 یداشته سر تو خال یو مامان فخر دهیسپ یعقده از بابا یهر چ.. یلیل ریدل نگ

 .. کرده 

 ؟  یاصالن یاقا: تخت نشستم  یرو..خطر در دلم به صدا در امد  زنگ

دختر  فیگفت چرا تکل یم.. نجایاومده بود ا شیدو شب پ..اره : نشست  کنارم

 !حرفا  نیو از ا دیکن یمنو روشن نم

 ؟ یچ فیتکل: دهانم را فرو دادم  اب

مراسم  دیبا گهیماه د هیگفت تا :  دیگذاشت و دوباره دراز کش میپا یرا رو سرش

بابا و  گهیازدواج نداره که د یشهاب گفت امادگ.. میر کنشون رو برگزا یعروس

اخرش هم شهاب نه گذاشت و نه برداشت .. هوار شدن رو سرش  دهیمامان ِ سپ

 خواد  یرو نم دهیگفت سپ

 !خواد  ینم.. ینم.. ن : زد  یقلب م تند تند م..را پوشاند  میلب ها لبخند

بگه دختر  ستین یکی.. شهاب چشه  نیا ستیمعلوم ن: مغموم ادامه داد  دایش

 ! شیخوا یاومده که نم ادتیمردم سه ساله به پات نشسته ، حاال 

و ناشناخته زمزمه  بیعج یبا حال..قرار بود  یو دلم ب دیلرز یم میدست ها چرا

 !خب دوسش نداره : کردم 

سه سال ِ همه عالم و .. یلیل یگیم یچ: تنگ شده نگاهم کرد  یبا چشم ها دایش

شه که سر دوست نداشتن اقا ،  ینم..دونن  یرو نامزد شهاب م دهیادم سپ

 !دختر مردم بره رو هوا  یزندگ
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 گفت ؟ یشهاب چ: را مشت کردم  میها دست

مامان اخر شب ِ  یشهاب که سر حرفش موند ول: شالش را باز کرد  ی گره

 !کرد  یبه پا کرد و شهاب رو راض امتیق

 ..شهاب  یعنی.. شدن شهاب  یراض یمعن.. قلبم ارام شد  تپش

ازدواج نکنه  دهیشهاب رو به روح بابا قسم داد و گفت اگه با سپ: ادامه داد  دایش

افته به  ی، م دهیسپ ی ندهیگناه خراب کردن ا گهیمامان م!کنه  یم نشینفر

 ایشهاب انتخاب کرد و حاال هم دستش از دن یرو برا دهیگردن بابا که سپ

 !کوتاهه 

**** 

شام را اماده کرد  زیم یخاله فخر..بود  امدهیبود و هنوز شهاب ن میده و ن اعتس

ام وارد  یشانیکه به پ یبودم فشار دهیکش نییپا میابروها یچشم بندم را تا رو..

 .. شدیکرد باعث کم شدن سر دردم م یم

را  یصندل..  میدستش را پشت کمرم گذاشت و با هم به اشپزخانه رفت پدرم

 ..شام دلمه پخته بود  یخاله برا..کنارم نشست .  دیب کشعق میبرا

 یچشم ها یاشتها نداشتم ول یلیخ..گذاشت  میظرف پز از دلمه را جلو مادرم

به صورت پر از  یلبخند..را گرفته بود  میها یریبهانه گ یمادرم جلو یپر از غصه 

 ؟یبهتر نشد سرت مامان:  دیغصه اش زدم که پرس

 ! شهیداره خوب م: که داشتم سرم را تکان دادم  یدرد یهمه  با
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کرد و  یرا کم کم فراموش م رضایکه انگار داشت عل دایش..زد  یکمرنگ لبخند

خاله ارم سرش را ..گذشته بود  یساعت مین..نشست  میبود، رو به رو نجایهنوز ا

 رهیخ دایو باز به ش زدیزل م شیبه ساعت رو به رو یداد و گه گاه یتکان م

 ..زده بود  یالیخ یکه خودش را به ب شدیم

چند لحظه بعد وارد ...باز شدن در هال نشان از امدن شهاب داشت  یصدا

.. گذاشت  نتیکاب یکه شامل موز بود را رو دشیخر کیپالست..اشپزخانه شد 

 دنیبا موز خر..گرفتم  نییزدم و سرم را پا یپوزخند..کند  یحس کردم نگاهم م

 خواست عصر را فراموش کنم ؟ یش م

طرف  هی ایهمه دن: کرد و مادرم را هم در اغوش گرفت و گفت  یپدرم رو بوس با

 !طرف  هیمن  یخاله 

 یلیرا خ یدوست دارد همانطور که من خاله فخر یلیدانستم مادرم را خ یم

 ..اش نگذاشتم  یو چاپلوس یزبان نیریپس به حساب ش..دوست داشتم 

 !بابا جان  نیبش: سمت چپم اشاره کرد  یبه صندل پدرم

ماه  کیکه  نیداشت از ا دایش..کنارم نشست  شیاز عوض کردن لباس ها بعد

لب م بود و داشتم به حرف  یرو یلبخند کمرنگ..کرد  یم فیاند تعر دهیموز نخر

که  یو ارام طور دیگونه ام را بوس یکردم که شهاب ناگهان یگوش م دایش یها

 ! دیببخش: زمزمه کرد  دمیفقط خودم شن

 !محلش نده  یلیل:  دیخند یفخر خاله
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دختر : بود ، دستش را دور گردنم گذاشت و گفت  دهیکه موضوع را فهم پدرم

 من 

 نه بابا ؟: به من نگاه کرد !اونم از داداشش .. ستین یا نهیک که

حرکت ماندن چنگال در دست شهاب را  یاما ب..سرخم به پدرم بود  یها چشم

دست  یکردم و نگاهم را به ظرف غذا دییحرف پدرم را تا یبه سخت.. دمید

که خواهرم نبود  دایمثل ش..شهاب که برادرم نبود ..شهاب دوختم  ینخورده 

 ..مثل خاله که مادرم نبود ..

 زیم یاز کشو.. و با تشکر از خاله به سمت هال راه افتادم .. بلند شدم  میجا از

از بعد از ظهر .. را برداشتم و داخل دستگاه گذاشتم  محبوبم لمیف ونیزیتلو

 یرا م لمیف نیبار بود که ا نیصدم یبرا دیشا.. ش به سرم زده بود  دنیهوس د

 !شدم  ینم ریاز ان س یول دمید

 ..را در دستگاه گذاشتم  لمیو ف ستیشهاب که برادرم ن: لب زمزمه کردم  ریز

روز  کیحدودا دوازده ساله بودم که .. بود  دهیخر میرا شهاب برا لمیف نیا

ترسناک و وحشتناک  یانقدر صحنه ها..  مینیاورده بود تا با هم بب لمیکامران ف

همان روز  یفردا.. دمیزدم و از ترس لرز غیبود که ان شب را تا صبح ج لمیدر ف

تنها .. را نگاه نکنم  کامران یها لمیف گریگرفت تا د لمیچند ف میشهاب برا

 کیدر مورد  لمیداستان ف..بود  نیکه به چششم امد و به دلم نشست هم یلمیف

ش هر  ییرها یچوان بود که همسرش را به گروگان گرفته بودند و او برا سیپل

 یاشک م دنشیبود و هر بار با د زیفوق العاده عاشقانه و غم انگ..کرد  یم یکار
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بود ، که بعد از تمام شدن ش  لمیف یکردن پا به پا هیگر نیهم دیشا یول ختمیر

محبوبم  لمیف دنیو مشغول د دمیمبل به پهلو دراز کش یرو....کرد  یارامم م

بودم  دهیرا د لمیف نیتر از صد بار ا شیشش ، هفت سال ب نیدر ا دیشا..شدم 

اش  ید یاستفاده شده بود س ادیالبته چون ز.. داشت  تیجذاب میهنوز برا یول

  یکرده بود ول تیرا میبرا شیاز رو یب چند بارخش افتاده بود و شها

 !داشتم  یادگاریرا در اتاقم  نالشیاورج ینسخه  هنوز

 نییپا میچشم ها یچشم بندم را تا رو..گذشته بود  لمیاز شروع ف یساعت مین

مادرم امد  یصدا.. صورتم را پوشانده بود  بایبازم هم تقر یبودم و موها دهیکش

 ؟ یلیل شیپ یریم یشهاب دار: 

اما شهاب .. خواستم با شهاب حرف بزنم  ینم.. را باز و بسته کردم  میها چشم

 چطور ؟.. اره خاله : جواب داد 

 !ظرف موز رو هم بده بهش بخوره  نیا ایب: هم گفت  مادرم

.. تر شه  دیکه سر دردت شد یکن هیگر لمیف یپا ینیباز نش یلیل: بلند تر داد زد  و

 باشه مامان ؟

 !باشه : را باال بردم  میصدا

 ینم ینبودم ول یا نهیبه قول پدرم من ک..شدن شهاب را حس کردم  کینزد

 !خواستم  یاست حرف بزنم نم دهیکه شوهر سپ یخواستم با شهاب

ظرف موز .. مبل نشست  نییپا شیزانو ها یبود که ، رو ونیزیبه تلو رهیخ چشمم

 سمیخ یگونه  یانگشت ش را رو...مبل گذاشت  یحلقه شده را کنارم رو یها
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من نگاهم هنوز ..  دیرا بوس سمیخ یگونه  نباریا..صورتم از اشک سوخت .. دیکش

 گفتم گنجشک ؟ یم بهت یبچه که بود ادتهی:ارام زمزمه کرد..بود  لمیبه ف

زدم و سرم را به  یمان لبخند محد نیریخاطرات ش یاور ادیبودم اما با  قهر

  دیصورتم کش یانگشت ش را دوباره رو..اره تکان دادم  ینشانه 

 یو م شدمیم یو من عصب یدیپرس یو سوال م یزدیسره حرف م هی ادتهی: 

 !نکن ؟ کیج کیج نقدریگفتم ا

 ! یکن کیج کیخواد ج یحاال دلم م: سرم را تکان دادم که گفت  دوباره

 کیتو ج یبرا گهید: ارام و با بغض گفتم  هیگرفته از گر یزدم و با صدا یپوزخند

 !کنم  ینم کیج

نبود بزرگ که بشم  ادمی.. میرفته بود بزرگ شد ادمی.. ایگیراست م:  دیخند تلخ

  گهید یکیکردنت ُ واسه  کیج کیج دی، با یبزرگ که بش..

 ا.. نمیبب

 .. زنهیو حاال پر م.. هام بزرگ شده  ینبود گنجشگ بچگ ادمی

 !!کنه  یو پرواز م زنهیپر م: شد و لحن ش تلخ تر  کیبه هم نزد شیابروها

 یکردنت عصب کیج کیاز ج گهید دمیمون قول م یبه بچگ میاگه دوباره برگرد..

 ! نهینشم که حاال حسرت همون روزا به دلم بش یعصب..نشم 

انگار .. رفت  یکاش نم یقهر بودم ول.. رفت  یکاش نم.. کنارم بلند شد  از

 شیپا ینشست بعد سرم را رو. مبل بلند کرد  یسرم را از رو..  دیرا شن میصدا

بودم  شیپا یگرچه نصف مبل دو نفره را اشغال کرده بود و تا کتف رو..گذاشت 
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 نیهم هم دهیسپ..  داشتمشهاب را دوست  نقدریچرا ا.. قلبم ارام گرفت  یول

کس مثل  چیه: دم از من ؟ سرم را تکان دا شتریقدر شهاب را دوست داشت ؟ب

 !کس  چیه..من شهاب را دوست نداشت 

بود  رهیخ.. چشم دوخت  ونیزیگذاشت و به تلو میموها یدستش را رو شهاب

لبخند زد .. ستادیچند لحظه بعد مادرم کنارم ا..  ندیب ینم لمیاما مطمئن بودم ف

 !نرو  یعنی نیا..دست شهاب رو سرم محکم شد ..و دستش را دراز کرد 

 ! نمیبب لمیخوام ف یم: هنوز گرفته بود  میصدا

پاشو مامان جان بخواب که سر دردت زود خوب شه : انداخت  ونیزیبه تلو ینگاه

 ! یپاشو شهابم خسته کرد..

 !من مواظبشم ..  دیخسته ا.. دیشما بخواب..راحتم خاله : گرفته جواب داد  شهاب

 شتریسر دردت ب یکن یم هیگر یلیل:  دیکنارم نشست و صورت م را بوس مادرم

تموم شد  لمتیف..نکن  هیگر گهید..ها سالم و زندن  تیشخص نیبخدا ا..ها  شهیم

 باشه دختر نازم ؟.. خوابیبرو تو اتاقت 

 !چشم : را تکان دادم  سرم

** 

در هال و  یحس کردم کس..شدم  رهیخ لممیاز رفتن مادرم دوباره به ف بعد

ارام ..مبل کنار شهاب نشست  یبعد خاله رو قهیده دق یول.. ستیاشپزخانه ن

شهاب متوجه شد که قصد دارم خودم را .. دمیکش میچشم ها یچشم بندم را رو

 را پاز کرد  لمیبه خواب بزنم و ف
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 مامان ؟ یفکراتو کرد: ارام گفت  خاله

 مگه ؟ دیذار یشما جا برا فکردن هم م: گرفت و دلخور گفت  ینفس شهاب

سالن  رمیماه بعد نوبت بگ هیگه واسه  یزنگ زده م دهیسپ یاز ظهر بابا بعد

 خوبه ؟

 یبد ت رو که نم..شهاب من مادرتم : که انگار بغض داشت گفت  ییبا صدا خاله

 ؟  ستیو با اخالق ن لی؟ اص ستیکم داره اخه ؟ خوشگل ن یچ دهیسپ..خوام 

 ؟ ستیش مشکل داره ؟ خانم ن یدار خانه

کم داره که تو سرش ناز  یدختر طفل معصوم چ نیاخه ا: ادامه داد  یکالفگ با

 ؟ یکن یم

 ..چقدر صفات خوب داشت  دهیسپ.. کردم  یم هیبغض داشت و من گر خاله

من  یدختر لقمه  نیگفتم ا امرزمیخدا ب یروز اول هم به بابا: گفت  شهاب

مثل شما  یول. . ه رو به باد ند دهیسپ یزندگ..!!!من رو ننداز تو چاه ..  ستین

ازدواج کرده ، تو هم ازدواج کن  دایگفت ش. . کنارم نشست و از کماالتش گفت 

 . . به ارزوهام برسم  گهیکه د

 ؟ ی؟ دل من چ یمن چ یپس ارزوها: را ارام نوازش کرد و ادامه داد  میموها

قسم هر شب خواب باباتو  یشهاب به عل: کردن  هیشروع کرد به گر یفخر خاله

 !گه  یم یزیچ هیانگار داره تو خواب به من .. نمیب یم

اگه  یحت..ازدواج کنه  دهیگه به شهاب بگو با سپ یحتما م: پوزخند زد  شهاب

 اره ؟.. گهیگه د یم نویهم!  شنیاگه بد بخت م یحت..خوادش  ینم
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تو . .شهاب روح بابات تو عذابه ! .. نه ؟؟.. یکن یباور نم: با غصه گفت  یفخر خاله

 . .سه ساله اسمت روشه . . شهیبخت م اهیس یازدواج نکن دهیاگه با سپ

مگه من .. ادیباور کن عشق و عالقه بعد از ازدواج بوجود م: ادامه داد  نانیاطم با

همه ادم با عشق ازدواج کردن ؟من  نیمگه ا.  میو پدرت از اول عاشق هم بود

 ! ارهیتونه دلتو به دست ب یم دهیسپ دونمیمکه 

 !باشه  یاگه دل: زد و ارام گفت  یپوزخند شهاب

 !بابات ُ عذاب نده  نقدریشهاب ا: گفت  هیبا گر خاله

را  سمیچشم بندم گذاشت و چشم خ ریشهاب انگشتش را ز.. دیلرز یم قلبم

مراسم  یگو کاراب: گفت  یو شهاب با کالفگ دیتپ یقرار م یقلبم ب..نوازش کرد 

 !من حوصله ندارم .. پول از من کارا از اونا ..خودشون  یهمه به پا

 ! دهینه سپ..نه من ..  میش یبه روح بابا قسم که خوشبخت نم: ادامه داد  ضیغ با

 !خواد بکن  یدلت م یهر کار حاال

 یمبارک باشه مامان:  دیتوجه به حرف شهاب بلند شد و صورتش را بوس یب خاله

! 

چه ..گفتم  یم کیبه شهاب تبر دیبا..شد  سیخ میشهاب از اشک ها انگشت

 .. یتلخ کیتبر

** 

نگاهش کردم ..نکرد  یرا پل لمیشهاب ف..که رفت چشم بندم را باال بردم  خاله

 شهاب هم بغض داشت ؟؟..کرد  یداشت نگاهم م..



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ١٠٢ 

م  بغض..را بلند کردم و خواستم بلند شوم که محکم در اغوشم گرفت  سرم

 ..نرسد  یام به گوش کس هیگر یصورتم را به شانه اش چسباندم تا صدا.. دیترک

 هیگر: سرش را به گوشم چسباند و گفت ..صورتم گذاشتم  یرا جلو میها دست

 !نکن 

شد و شهاب محکم تر در اغوشم  دتریام شد هینکن و گر هیبغض گفت گر با

 ..گرفت 

 ی قهیدستم را به .. شد  یسرم داشت منفجر م یوا. . کرد  یشهاب ازدواج م اگر

 ..لباسش چنگ زدم 

 .. یلیل: نگاهم کرد  نگران

با التماس ..داشت  دنیبار لیهنوز م میبود و چشم ها سیخ هیاز گر صورتم

 ..شهاب : نگاهش کردم 

 !جان ِ شهاب ؟:  دیرا پاک کرد و نال میکف دست اشک ها با

شهاب  یدر نگاه غم زده  رهیم و خچشمم حس کرد یاشک را گوشه  سوزش

 ..شهاب  ادیازت بدم م: زمزمه کردم 

مبل نشستم و کنترل  نییپا..شل شده اش رها کردم  یرا از بند دست ها خودم

همسرش را  شیکه مقابل چشم ها یمرد یدوست داشتم پا به پا.. را برداشتم 

همسرش را  شیکه مقابل چشم ها یزن یبرا..کنم  هیگروگان گرفته بودند ، گر

 .. زمیکردند ، اشک بر یشکنجه م
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مهم .. را مقابل صورتش گذاشته بود و به جلو خم شده بود  شیدست ها شهاب

.. شده بود  دهیمحبوبم بود که صورتش از خون پوش لمیف یمهم مرد قصه .. نبود 

که شوهرش بود و داشت مقابل  یبود که ناباور به مرد لمیف نیا یمهم زن قصه 

محبوبم  لمیمرد ف سیپلمهم همکار .. کرد  یداد ، نگاه م یجان م شیچشم ها

ها همدست بود و  ریکه با گروگانگ یدکتر.. دیدکتر رو خبر کن زدیبود که داد م

و اسم  زدیرا چنگ م شیبود که موها یمهم زن..محبوبم را نجات نداد  لمیمرد ف

رو به  شیبود که چشم ها یکرد و مهم مرد یدا مشوهرش را با ناله ص

 ! همسرش باز مانده بود و مرده بود 

 . .شهاب را حس کردم  یخال یکه تمام شد ، جا لمیف

** 

که  یشهاب یول. ادیز یلیخ.. شهاب را دوست داشتم .. امد  یشهاب بدم نم از

 ..خواستم  یباشد را نم دهیشوهر سپ

دلم راه اتاق شهاب  یسمت اتاقم راه افتادم ول را خاموش کردم و به ونیزیتلو

 .. گرفته بود  شیرا در پ

 ..گذاشته بود  شیچشم ها یساعد دستش را رو..اجازه وارد اتاق ش شدم  یب

 یکنارش رو.. گفتم چه قدر دوستش دارم  یبه شهاب م دیبا.. نکرد  یحرکت

 !دوست دارم  یلیشهاب من خ: گرفته ام را صاف کردم  یصدا..تخت نشستم 

 !دونم  یم: نکرد و فقط ارام گفت  یحرکت
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مجبور ..برداشتم  شیچشم ها یدستش را از رو.. نشست  میلب ها یرو لبخند

  مرد ؟ ِسیپل:  دیارام پرس..شد نگاهم کند 

تونست  یاگه زن ش دکتر بود م: غصه سرم را تکان دادم و با حسرت گفتم  با

 !شوهرش رو زنده نگه داره 

 !که زنش دکتر ِ  یسیخوش به حال پل: صورتم کنار زد  یرا از جلو میموها

 مثل من ؟: گفتم  جانیام گرفت و با ه خنده

 !مث ِ تو : کرد  دییمکث تا یب

 ؟ یاز خاله ناراحت:  دمیکردم و گونه اش را بوس کیرا به صورت ش نزد سرم

واسه اتفاق  دیببخش: را دور گردنم گذاشت و همانجا نگه م داشت  شیها دست

 !ناراحتت کنم  خواستمینم.بعد از ظهر 

 !من ناراحت شدم  یول: گرفتم  شیاز چشم ها نگاه

؟  یکن یچقدر دوست دارم ، چرا درک م نم یدون یتو که م:  دیام را بوس گونه

 ..زنگ زده بود و بحث مون شد  دهیسپ یهمون موقع بابا

 ؟ نیدعوا کرد.. عیه:گشاد  میباال رفت و چشم ها میابروها

 ! یلیعاشقتم ل: محکم به خودش فشارم داد ..حالت م خنده اش گرفت  از

 شهاب ؟: را ازغوشش جدا کردم  خودم

 جانم ؟: را کنار زد  میموها..داد و نگاهم کرد  هیارنج ش تک یرو

 ؟ رونیب میفردا بر: را با دست باال نگه داشتم  میابرو

 ! میفقط امر کنه کجا بر کوچولو سییر: زد  یمهربان لبخند
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بعد از چند لحظه ..کردم  یداشتم فکر م.. را باال بردم و دهانم باز شد  میها شانه

 !دونم  ینم: کالفه گفتم 

عصر ..تا صبح فکر کن :  دیسرش گذاشت و به پهلو دراز کش ریرا گرفت و ز دستم

 ! میریم یکه از اداره اومدم هرجا بگ

 ؟ ادیهم م دهیسپ.. زهیچ: را پشت گوش فرستادم  میموها

 ..از فکرش هم صورت م جمع شد  یخودم نبود ول دست

 ! دایمن و تو و ش.. نه دردونه : زد  یحوصله ا یکج و ب لبخند

 ! دایش.. تو .. من : تکرار کردم  یزدم و با خوشحال یچشمک

 سرت خوب شد ؟:  دیسرش بود را بوس ریدستم که ز یرو

 ! یبرم شهاب گهیمن د!  ادیخوابم م..اره : را باز و بسته کردم  میها چشم

 ! ریشب بخ! کوچولو  سییبرو ر: را رها کرد  دستم

 میو قهوا ا یمشک فیک.. دمیپوش یام را با شال و شلوار شکالت یقهوه ا یمانتو

. . میقرار بود به پارک برو ۶ساعت ..امدم  رونیرا هم به دست گرفتم و از اتاق ب

 بایچمن ز کیفوق العاده اش  یباز لیکه عالوه بر وسا یپارک کامال خانوادگ کی

 ... نشستند  یانجا م یخانوادگ یداشت و همه 

تخت ش دراز  یرو...شدم  دایبدون در زدن وارد اتاق ش..بود  ۵ساعت  هنوز

 یدر رو برا یدون یم: نگاهم کرد  ضیبا غ..اش دستش بود  یبود و گوش دهیکش

 گذاشتن ؟ یچ

 ! یمن بش هیشب خوامیم..ت رو بپوش  یپاشو مانتو قهوه ا: را کش دادم  لبخندم
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 ؟ هیخبر: را باال داد  شیابروها

.. به سمت کمد لباسش رفتم  دایتوجه به ش یب..برد  یحوصله ام را سر م داشت

 دمیکش رونیب شیلباس ها نیمانتو را از ب..  میرا با هم گرفته بود مانیمانتوها

 رونیب زمیموهامم مثل تو بر:  دیخند.. تخت گذاشتم  یو با شال و شلوار رو

 !ها  شهی؟شهاب سگ م

 ! هیاونجا که فضا خانوادگ: ام گرفت  خنده

 ... شناسمیکه من م یشهاب نیا: سر را تکان داد و بلند شد  دایش

 .. را ادامه نداد  حرفش

 دیشا..به خودت برس  یحساب دایش: گفتم  یسمت در اتاق امدم و با بدجنس به

 ! یمن بش هیخورده شب هی

 ..امدم  رونیبه سمتم حمله کند ، از اتاق ب نکهیاز ا قبل

 ..نوبت شهاب بود  حاال

در اتاق را که باز کردم برگشت و نگاهم ..اش نشسته بود  یشخص وتریکامپ پشت

 ! یقهوه ا یفرشته : کرد 

 ... شوم  مانیپش شنهادمیاش باعث شد ، از پ یپر از خستگ ی چهره

 .. یاگه خسته ا: شدم  رهیخسته اش خ یو به چشم ها ستادمیا شیبه رو رو

 ...  سییر ستمیخسته ن: بلند شد  شیجا از

 ..داخل اتاق ش رفت  سیسمت سرو به

 ..داشته باشد  یقهوه ا یمردانه  راهنیکاش شهاب پ.. کمدش را باز کردم  در
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 یم یدنبال چ: کنار گوشم بلند شد  شیبه جستجو مشغول بودم که صدا هنوز

 دردونه؟ یگرد

 ! دمیترس: گشاد شد  میترس چشم ها از

 ؟ یگشت یم یتو کمد من دنبال چ: را با حوله خشک کرد  صورتش

 رهیکرد را بعد از ذخ یکه داشت با ان کار م یرفت و برنامه ا وتریسمت کامپ به

شد  دهیصفحه بود ، د یه شدن برنامه عکس خودم که روبا بست..کردن بست 

 بود ؟  ستمشیس یصفحه  یعکس رو نیچند سال بود هم..

عکس را  نیسه سال بود که شهاب هم یعنی... ام بود  یتولد پانزده سالگ عکس

بودم که  رهیهنوز به عکس خ.. دسک تاپش انتخاب کرده بود  ی نهیزم یبرا

 !خودتو  یخورد: شهاب گفت 

 ؟ یدار یشهاب بلوز قهوه ا:امدم  رونیفکر ب از

 چطور ؟.. فکر کنم : باال انداخت و به سمت کمد رفت  یا شانه

 ! میخوام ست کن یم: دادم  حیتوض جانیه با

 ! ادیها خوشم نم یباز یقرت نیاز ا: کرد  اخم

 !ذوق  یب رمردیپ: تخت ش نشستم و وارفته گفتم  یرو

 یموقع:  دیکش رونیب شیلباس ها نیاش را از ب یشرت مشک یزد و ت یپوزخند

 ! میدیبه هم نرس یراه چیتو ه..  یلیل یکردم تو بچه بود یم یمن جوون

 ؟ یشهاب ناراحت شد: باال رفت  میابروها

 !نه دردونه :  دیکش رونیاش را کمد ب یمشک شلوار
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به چشم ..هنوز دور گردنش بود  میدست ها.. دمیشدم و صورت ش را بوس بلند

 !رو استفاده نکن  ایعطر پور..داره  میمال یبو...برات عطر گرفتم : نگاه کرد  میها

 ! سییچشم ر: را کج کردم  سرم

تو  یبر یکنم تو هم وقت دار یتا من لباس عوض م: را با دست کنار زد  میموها

 ! یاتاقت و موهاتو کامل جمع کن

 !شهاب : جمع شد  صورتم

 ! لهیباشه ، پارک تعط رونیتار موت ب هی: گفت  یجد

 ..از من بلندتر و البته تپل تر بود  یکم دایفقط ش...مثل من شده بود  قایدق دایش

 مانیپش ینود پدر و مادر من و خاله فخر ی قهیدق یول میبرو یبود خانوادگ قرار

به  یخاله فخر..بود  ینقشه بود که زحمت ان با خاله فخر کی نیالبته ا..شدند 

کند شهاب را از ته دل به ازدواج با  یگفته بود که با شهاب حرف بزند و سع دایش

 ..کند  یراض دهیسپ

 ..و شهاب بهره ببرد  دایخوب ش یخواست از رابطه  یخاله م یعنی

خانم  یخانه  یجلو.. اوردیب رونیب اطیرا از ح نیتا شهاب ماش میستادیدر ا دم

 دایش..کرد  ینگاهمان م رهیبود وخ ستادهیساله ا ۳۰ بایتقر پسر کی یمحمود

 ! رهیشهاب رو بگ دیبا یکیاالن ..اوف : انداخت  نییسر را پا

گاز  یاز نحوه ..اورد  رونیرا ب نیشهاب ماش..خنده ام گرفت  شیحرص صدا از

 !شده  دایشده بود به من و ش رهیکه خ یدادنش کامال معلوم بود متوجه پسر 
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 دیبود ، غر ستادهیپسر ا یکه رو به رو یسمت عقب و جلو را باز کرد و در حال در

 ! امیتا من ب نیتو ماش دینیبش:

پسر ..شهاب در را با صدا بست ...هم عقب نشست  دایجلو و ش یصندل یرو من

 ..اش داد  یمزاحم حواسش را به گوش

شد  ینم دهیشان شن یصدا..  ستادیا شیقلدر رو به رو یمثل بچه ها شهاب

 دیتهد یدست شهاب به نشانه .. داد  حیشهاب توض یرا برا یزیپسر مزاحم چ..

خانم  یقرار گرفت و چند لحظه بعد پسر مزاحم داخل خانه  شیرو به رو

 شد ؟ یچ:  دیاهسته پرس دایش..گرفت  یجا نیرفت و شهاب در ماش یمحمود

 یگه من برادرزاده  یم.. مردک احمق : لب غر زد  ریرا روشن کرد و ز نیماش

 ..ام  یخانم محمود

 دی راست راست ناموس مردمُ  د ِیخانم محمود یچون برادرزاده :  دیتر غر بلند

 !زنه  یم

 

ساخته و منتشر  )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

 شده است

 

 !؟ دیشما چرا ساکت شد: گرفت  یشهاب نفس.. در سکوت نشست  یلحظه ا چند

 ؟ میبگ یچ: اهسته گفت  دایش

 زلزله چرا ساکته ؟:د به من نگاه کر شهاب
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 برات برقصم ؟ یخوا یم: را کش دادم  میها لب

را با فشردن چند دکمه  نیماش یصوت ستمیشانه اش را باال انداخت و س شهاب

 !با ولوم باال پخش شد  یشهرام شکوه زهیروشن کرد و اهنگ انگ

 گرفت ؟  یحرفمو جد: نگاه کردم  دایگشاد شد و به ش میها چشم

 !برقص ..گرفتم  یمنم جد: ه دست زدن کرد شروع ب دایش

 میمقدمه شروع به تکان دادن دست ها یب...بود  زیتند اهنگ وسوسه انگ تمیر

زده از شالم  رونیب یباد موها.. دندیحرکت تندم خند نیاز ا دایشهاب وش..کردم 

 یدود یها شهیشهاب ش.. شدیم شتریوب شتریداد و احساس خوبم ب یرا تکان م

 :را باال برد و با اهنگ زمزمه کرد  نیماش

 .. دهی، خدا تو رو واسه من افر دهیم زهیتو بمن انگ نگاه

و من  دیبلند خند دایش..تر شد  شتریب جانمیباال تر رفت و ه نیماش سرعت

 !شهاب :زدم  غیبلند ج میهمزمان با تکان دادن دست ها

 نیم و سرعت ماشجون دل: زمزمه کرد  شیلب ها یبا لخند پر رنگ رو شهاب

به سکته کردنم نمانده بود با  یزیچ ادیز جانیاز ه یول دمیترس ینم.. شد  شتریب

 شدم یغافل نم میحال از تکان دادن دست ها نیا

 ..شهاب ارومتر :گفت  یم غیرا بسته بود و با ج شیچشم ها دایش

 یدست شهاب را گرفتم و محکم رو..افتاد  یکم حس ترس داشت به جانم م کم

ارام تر شد و شهاب باهمان دست ش بدنم را  نیسرعت ماش..صورتم گذاشتم 

 ... دیو محکم گونه ام را بوس دیجلو کش
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 ..شهاب  یدیاالن به کشتنمون م: زدیم غیبا وحشت ج دایش

 !داد  یداشت فحش م دارسمایش..را به سمت شهاب کج کردم  خودم

** 

 یباحسرت نگاه.. میرفش نشستهم دو ط دایداد و من و ش هیبه درخت تک شهاب

 ..انداختم  یمختلف باز یها لهیبه وس

 ! یلیل یریگ یباال سردرد م یبر: رد نگاهم را گرفت  دایش

که در اغوش  ینگاهش را به دختر دوساله ا دایش!دونم  یم: را تکان دادم  سرم

پدر بچه هم خم شد و ..، دوخت  زدیم سیرال تییسکویمادرش نشسته بود و ب

 .. دیصورت دخترش را بوس یطوالن

 ..و نگاهش را ازانها گرفت  دیکش یاه دایش

 یبرگرد یخوا ینم دایش:گرفت و گفت  شیدست ها نیرا ب دایدست ش شهاب

بس .. یخودتو عذاب داد.. یرو زجر داد رضای؟سه ماه عل تیسر خونه و زندگ

 ؟ ستین

 !رو گرفتم  ممیممن تص: اخم کرد  دایش

 یو باز لج م یدون یخودتم م!  دهیطالقت نم رضایعل: سرش را تکان داد  شهاب

 ! یکن

 ..را بهم فشردم  میلب ها..بغض داشت  دایش

 !اون بچه دوست داره : گرفت  نییرا پا سرش
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 گهیحاال که د یقربونت برم ول یتو هم دوست دار:  دیرا بوس دایدست ش رضایعل

 .. نیبچه دار بش نیتونینم

.. تونم  ینم.. نه میتون ینم:حرف شهاب امد  نیو ب دیکش رونیدستش را ب دایش

 ا!بچه دار شه  تونهیتونم شهاب اون که م یمن نم

قرار  میدست ها یگاه کردم و چانه ام را رو هیشهاب تک یدستم را به پا ارنج

 ..دادم

 گهیپنج ماهت سقط شد و د یکه بچه  ییزنش تو: جواب داد  ضیبا غ شهاب

 !بچه دار شه یبدون زنش چه طور.. یبچه دار ش یتون ینم

 !کنه  یازدواج م..ساده ست  یلیخ:  دیتلخ خند دایش

 رضایچهار سال با عل: و گفت  دیکش نییباال رفته ام راپا یبا دست مانتو شهاب

 !عاشقته ؟ یدی، نفهم یکرد یزندگ

عاشق منه ؟ اگه عاشق منه چرا : را بهم فشرد و با غصه گفت  شیلب ها دایش

 یروز نامزدش بوده رو بغل م هیدخترخاله ش رو که  یچشمام بچه  یجلویه

دوسال ..بچه ش دوساله ست ..هم بود  رضایعل یدخترخاله  میکنه ؟هر جا ما بود

 ..بابغل کردن بچه دق م داده شهاب  رضایعل

 ینطوریا دایش یچرازندگ...سوخت  میچشم هاشد و  سیاش از اشک خ گونه

 شد ؟ 
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 یمن فدا: را بغل گرفت  دایگرشیبا دست د..کمر من بود  یدست شهاب رو کی

 ی هیگر.. ارمیرو در م رضایپدر عل..  یچرا تا حاال نگفت.. خواهرم بشم  یها هیگر

 را پاک کرد  شیکه ارامتر شد ، شهاب با کف دست اشک ها دایش

خواسته  یمادر شهاب م یبه روز..شهاب شوهر داره  یدختر خاله ..جان  دایش: 

.. فکر کن  گهید کمی..دوست داره  شتریاالن که تو رو ب..خواهرزادش بشه عروسش

 ینیب یمگه خودت هر جا بچه م.. کنه  یمنظور بچه رو بغل م یب رضایعل دیشا

 ؟ رهیدلت ضعف نم

 !ن گشنمه م: را پاک کرد  شیبا دست اشک ها دایش

 !دنده لج افتاده  یقصد فکر کردن ندارد و حاال حاالها رو دایمتوجه شد ش شهاب

 کوچولو ؟ سییر میشام بخور نجایا: نگاهم کرد  شهاب

رستوران بود  یکینزد نیهم! دهیچمن مزه م یرو تزایپ...اره : را تکان دادم  سرم

.. 

مقدمه صورتش را  یلبخند زدم و ب دایبه ش..گرفتن غذا رفت  یبرا شهاب

 ..زد  یجان یلبخند ب.. دمیبوس

 دایش:َدوساله اشاره کردم  یبه همان دختر بچه  شیعوض کردن حال و هوا یبرا

؟سرم را تکان دادم و  ذارنیمامان ، باباش م: باال رفت  شیابروها!ارمشیبرم ب

 ..از جا بلند شدم 

مورد نظر با اخم  یولوپدر کوچ.. سرشان افتاد ، نگاهم کردند  یام که رو هیسا

 خانم؟ دیداشت یکار:  دیپرس
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پس دو بچه .. دمیکه کنارشان نشسته بود را د یساله ا ۷،  ۶ بایپسر تقر تازه

 !!داشتند 

دختر تون رو  شیم: ام را اعالم کنم  یمنطق ریغ یخواسته  یکردم منطق یسع

 ؟ رمیچند لحظه قرض بگ

قرض :  دیپرس یشوهرش جد یول دیمورد نظر خند یمادر کوچولو  یها چشم

 ؟ دیریبگ

بچه ) اشاره کردم  دایبا دست به ش(دختر خاله ام : مادر بچه ها نشستم  کنار

عاشق بچه .. موضوع بحث شون شد  نیاالنم با برادرش سر هم.. شهیدارنم

 بغلش کنه؟ قهیجلوروتون چند دق شهیم..هاست 

 ..جلو چشمم باشه  نیپس هم: زد  یمهربان لبخند

 ! یناز: کرد  کیرا به هم نزد شیابروها شوهرش

اش در ان صورت  یمشک یچشم ها..فوق العاده نرم بود ..را بغل کردم  دخترش

تمام صورتم پر شده بود از ...مادرش بود  هیشب قایدق.. دیدرخش یوتپل م دیسف

 ؟ هیاسم ش چ:  دمیذوق زده پرس..لبخند 

 !ثنا : بچه با همان اخم گفت  پدر

لبخندم را کش دادم و رو ..بود  ییمرد اخمو نیمادر ثنا که زن همچ فیح واقعا

 ببرمش ؟ شهیم: به مادر بچه گفتم 

 ! رعباسیام: گفت  دیبه شوهرش نگاه کرد و با ترد زن
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مامان من برم : وسط دیبود ، پر شیپدر اخمو هیشب قایبچه شان که دق پسر

 مواظب ثناباشم ؟

 ! ییاره بابا: اخمو دستش را گرفت  پدر

فراوان با پدر اخمو و مادر خوشگل و مهربان دست  یبعد از کشمکش ها باالخره

استقبال م امد و ثنا  جانیبا ه دایش..را گرفتم و ثنا را هم بغل کردم  نیرحسیام

کرد که مادر  یپدر ثنا هنوز نگاهم م..  مینشست مانیسر جا..رادر اغوش گرفت 

بچه  یبرا یقانع اش کرد که اتفاق با دست صورتش را برگرداند و احتماال مهربان

 !را  دایوصف ش یذوق ب دیباالخره مادر بود و د..افتد ینم شیها

نگاه  دیجمع شده بود و با ذوق به دختر تپل و سف شیاشک در چشم ها دایش

 ! یلیچقدر نازه ل: کرد وزمزمه کرد  یم

با دست به سمت انها اشاره کردم .. هیناز نیمامانش م به هم: لبخند گفتم  با

: اشاره کردم  نیرحسیبه ام..مادر ثناست و اون اقا هم پدرش  هیاون خانم چادر:

 !، داداش ثنا  نیرحسیاقا ام نمیا

را در اغوش ) ثنا( ینکرد و هم چنان با ذوق تپل میبه من و اشاره ها یتوجه دایش

 ! نیبش: را گرفتم و اشاره کردم  نیرحسیدست ام..فشرد  یم

 ..امد  یبود ، خوشم نم شیپدر اخمو یکپ قایپسر بچه که دق نیا از

ها را از دستش  تزایپ یجعبه .. شد  کیگشاد شده به ما نزد یبا چشم ها شهاب

 ..ان  یقرض: دادم  حیاز جانب شهاب توض یسوال یگرفتمو ب
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 یچه طور: را فشرد  نیرحسیدست ام.. و نشست  سرش را تکان داد شهاب

 کوچولو ؟

 کو ندارد نشان از پدر ؟؟ پسر

 !اقا  ستمیمن کوچولو ن: اخم گفت  با

اهسته در .. شد  رهیساله خ ۶ نیرحسیام یبا دهان باز به حاضر جواب شهاب

 !مث ِ باباشه  قایدق: گوشش زمزمه کردم 

چه .. اوه :  دیدرخش شیچشم ها ثنا دنیبا د..جمع شد  چارهیشهاب ب دهان

 !خوشگله 

 دیشا.. ضعف رفت  شیدلم برا..بود ، لبخند زد  کشیبه صورت شهاب که نزد ثنا

بچه دوست  نقدریدر قلبمان مانده بود ا دایچون همه حسرت بچه دار نشدن ش

 ! میبود

 خواهر ، برادرن ؟ نایا: نگاه کرد  نیرحسیگرفت و به ام دایثنا را از ش شهاب

لب  ریهم به باباش و ز نیرحسیام.ثنا به مامانش رفته ..اره : را تکان دادم  سرم

 !طوره  نیالبته اخالقاشونم هم: اضافه کردم 

 !پس  هیمامانش چه لعبت:گفت  نیرحسیتوجه به حضور ام یب شهاب

 لعوت ؟؟:  دیپرس یبا کنجکاو نیرحسیام

 !ود ، گرفت و بچه را از شهاب که کامال دستپاچه ب دیخند دایش

با .. خورد  یشهاب را م شی، حتما با ان اخم ها دیرس یبه گوش پدر ثنا م اگر

 ! میغذا بخور:را باز کردم  تزایپ یجعبه .. جان  نیرحسیام یچیه: من من گفتم 
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 .. دیگفت و راحت نفس کش یشکر یبا خنده اله شهاب

سرگرمش  یبا صبور دایکرد و ش یگرفتن نوشابه دراز م یرا برا شیدست ها ثنا

 نجایاالن ا:  دیداده بود ،پرس هیتک میکه به پا نیرحسیشهاب رو به ام.. کرد یم

 ؟ یمواظب خواهرت باش ینشست

 یلیگه چون مامانم و خواهرم خ یبابام م.. بله : گفت  تیبا جد نیرحسیام

 ! میمواظب شون باش شهیهم دیخوشگلن ما با

 ! یچه پسر خوب نیافر:  ردیگتا خنده اش ن دیرا گز شیلب ها شهاب

انگار تازه فک .. را به دستش دادم  تزایبرش پ.. تکان داد  یفقط سر نیرحسیام

 یبرا دیزن با گهیبابام م.. خوشگل تره  یلیمامانم تو خونه خ: ش گرم شده بود 

 ..پوشه  یچادر م ادیکه م رونیب شهیمامانم هم..شوهرش خوشگل باشه 

را محکم تر بهم  میلب ها.. داد  یکه کبود شده بود ، فقط سر تکان م شهاب

 یشهاب از خوشگل یپسرش جلو دیفهم یم نیرحسیاگر پدر ام:فشردم 

 یسر مان خراب م یپارک را رو نی، شک نداشتم که هم زندیمادرش حرف م

 ..ستیمعلوم بود چه طور ادم شیاز اخم ها.. کند 

رسد ، حرف را  یم کیبار یکم کم به جاها نیرحسیام یحرف ها دیکه د شهاب

 ؟ یمواظب خواهرت شهیپس تو هم: عوض کرد 

 ادیپسر عمو ارتام همش م: شد ، بااخم گفت  یباز م خشیکم کم  نیرحسیام

 ..گه  ینم یچیبابامم بهش ه.. کنه  یثنا رو ماچ م
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خوب خودت باهاشون : گفت  یمثال جد یرا باال برد وبا چهره ا شیابرو شهاب

 حرف بزن 

: گفت  یرا درون جعبه پرت کرد و عصبان تزایتکان داد و برش پ یسر نیرحسیام

 رعباسیمن قبل از ازدواج ام گهیعموارتام م یفهمه ول یکه حرف نم نیشاه

 !قول دخترشو گرفتم 

م ارام ثنا که کر یبا لذت به چهره  دایش..رمیرا گاز بگ نیخواست زم یم دلم

 ایدن نیمطمئن بودم در ا.. زدیبود ولبخند م رهیخ زدیم سیرا ل تییسکویب یرو

 ! ستین

خوب عمو ارتامت دختر نداره ، تو هم .. بابا  یا: دوباره سر تکان داد  شهاب

 !برودخترشو ببوس 

 دیبا..عمو که دختر نداره :  دیکمش کش یموها نیدستش را ب نیرحسیام

 !حرف بزنم یباهاشون جد

 یمنطق یاز حرف ها دایش.. گذشت  یبرگشت برخالف عصر در سکوت م ریمس

 خودش ؟ یاز زندگ ایشهاب دلخور بود 

ضبط هم خاموش بود  یحت.. جلو نشسته بود و من هم عقب  دایدفعه ش نیا

 ما چرا ساکته ؟ یلیل: نگاهم کرد  نهیشهاب از ا..

 بگم ؟ یچ: را باال انداختم  میها شانه

 ! شهیاعالم م چینتا گهیسه روز د: د ز یکوتاه لبخند
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: را درو گردنش گذاشتم  میو دست ها دمیشهاب خودم را جلو کش یصندل پشت

 ؟ شمیمن قبول م

 !اره دردونه :  دیدستم را بوس ساعد

 بگم ؟ یزیچ هیشهاب : نگاه مان کرد  دایش

بگو : شهاب هم نگاهش کرد ..دوختم  دایصورتم را به سمت ش یکنجکاو با

 .خواهر گلم

 ..  زهیچ..  گمیم: زد  یلبخند کج دایش

 ..رو بغل نکن  یلیل نقدریا: به من نگاه کرد  دوباره

به  یدون یم: زد  یگریلبخند د دایش.. شهاب را حس کردم  یابروها باالرفتن

 ..بزرگ شده  گهید یلینظرم ل

 ؟ هیمنظورت چ: بود  رهیشب خ یکیگرفته به تار شهاب

 یمنظور خاص:را باال انداخت  شیشانه ها دایش.. بود  نیسوال من هم هم قایدق

 یلیخ هیکنم بق ی، حس م میرو گرفت یلیل یسالگ ۱۸تولد  یاز وقت یندارم ، ول

 ..حساس شدن  یلیتو و ل یبه رابطه 

 !میما که رابطه ندار: نگاه کردم و حق به جانب گفتم  دایباال رفته به ش یابروها با

با  دایش.. دیخنده اش را خورد و دوباره دستم که دور گردنش بود را بوس شهاب

 ۱۸ یاز وقت نیت رو بب ی، عمه مهر یلیل یدون یم: نگاهم کرد  یلبخند کمرنگ

نظرم  به.. ایپور..پسر عموت  ای..بحث خانم بودن رو انداخته وسط  یساله شد

 ! ادی یاز شهاب خوشش نم یلیخ
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اگه .. ربط نداره  ایو امثال پور ایبه پور: به جلو گفت  رهیخ یفیبا اخم ظر شهاب

 ایحرف بزنه تا نشون ش بدم دن هیقض نیمن و از ا یتو چشا ادیواقعا مرد ِب ایپور

 !! هیدست ک

لبخندم پر رنگ شد ..شهاب در دلم نشست  یاز حرف ها ینیریخاص و ش حس

شهاب را صدا دار  یزد ، حتما گونه  یحرف ها را نم نینبود و ا نجایا دایاگر ش..

 . دمیبوس یم

 !شهاب : گفت  ینسبتا بلند یبا اخم و صدا دایش

 یهر بن ستیقرار ن.. فکر کنه  یلیکنه به ل یغلط م ایاصال پور: با اخم گفت  شهاب

 !خونه و به ناموس من چشم بدوزه  تو ادیب یبشر

 !ناموس من .. ناموس من : شهاب را در اورد  یبا حرص ادا دایش

 شتریرا ب نیچهره سرعت ماش رییتغ یشهاب ب.. دمیخند دایبا نمک ش یچهره  از

 ؟ یدیشن یچ یبه شهاب گفت یلیل: ادامه داد  دایش..کرد 

 ؟؟ دمیشن یچ: باال رفت  میابروها

 !دل لرزه  ی هیقض: با ارامش گفت  دایش

 !رفته بود  ادمیواقعا .. گفتم  یاهان

 ؟ دایش گهیم یچ: و اخم نگاهم کرد  یبا کنجکاو شهاب

عمو به : انداختم  نییسرم را پا یسابقه ا یدهانم را فرو بردم و با خجالت ب اب

 !فکر کنم واسه من ..  دهیدلش لرز ایگفت پور یبابا م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ١٢١ 

دفعه تو  نیاگه ا ستمیمرد ن!  یعوض یپسره : گفت  ید و عصبز یپوزخند شهاب

 !خونه راش بدم 

ِ◌  یلیل یپسرعمو  ایشهاب پور: گرد شده به شهاب نگاه کرد  یبا چشم ها دایش

 یک ایدر ضمن از پور.. یریشو بگ میکه تو تصم ستین ابونیپسر تو کوچه و خ.. 

 بهتر ؟ 

 شهیجان م دایش: گفت  یبلند بایتقر یشد و شهاب با صدا شتریب نیماش سرعت

 ! یساکت باش

 ! نیدرست بش: را از دور گردنش باز کرد  دستم

 !زل زد  رونیزبانش را رو به شهاب در اورد و بعد با اخم به ب دایش

و خانواده اش  رضایکه عل یموقع!شد  یچقدر شهاب عصبان.. نشستم  میجا سر

رفتار را نداشت  نیامدند هم ا دایش یخواستگار یقبل یهماهنگ یخبر و ب یب

 ! یبه نظرم ان شب فقط شوکه شده بود تا عصب..

**** 

 .. میدیزود به خانه رس یلیخ نیماش یسرعت باال با

شهاب با ..شد  ادهیشدن ما اوهم پ ادهیبعد از پ..دم در پارک بود  رضایعل نیماش

 !تو  یرفت یخب م ؟یینجایا یواسه چ: تعجب نگاهش کرد 

که دم در منتظر باز  دایرا در دستش تکان داد و نگاهش را از ش چییسو رضایعل

 ! نیمهمون داشت: شدن در بود ، گرفت 
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 دایش.. شهاب در خانه را باز کرد .. دیرس یبه نظر م یعصب یکم رضایعل لحن

روش جوابم را داد و رو به  نیبه هم..تکان دادم  رضایعل یبرا یسر.. داخل رفت 

و  یخانم محمود یاومدن ها نیا دایشهاب به جون خود ش :گفت  یشهاب جد

که جلو  زنمشیم نقدریامادرش منظور دار باشه ،  یب یبرادرزاده  یاوردن بچه 

 !چشمام جون بده 

 یکن یاوال تو غلط م: کرد  نییرا با دست باال و پا رضایعل ی قهیبا ارامش  شهاب

، برو جلوش  ستیکور که ن یدوما خانم محمود.. یدست رو خواهر من بلند کن

 ! ادیب ادشیرفته ،  ادشیرو  داینکرده شوهر ش یتا اگه خدا نیبش

 یرو م یسوما من خانم محمود: ادامه داد  دیرا گرفت و با تاک رضایعل دست

 !به زن شوهر دار که چشم نداره  گهید یحرفاش مشکوک هست ول.. شناسم 

 !تو  ایب.. زیرص نخور داماد عزحاال ح:  دیبوس یرا با لودگ رضایعل ی گونه

 یبا بچه  یچند وقت خانم محمود نیبودم ا دهیشن دایاز ش.. خانه شدم  وارد

 ادیبرادرزاده اش که هفت ماهه بود و مادرش را موقع تولد از دست داده بود ، ز

بعد از ظهر هم که .. دیگو یبچه داشتن م دیو از فوا دیا یبه خانه مان م

 !کند  ریخدا به خ..  ردک ینگاهمان م رهیان طور خ یخام محمود یبرادرزاده 

 دمیفهم ینم یزیاصال از نوع نگاهش چ.. کرد  ینگاهم م رهیو خ بیعج شهاب

پدر و مادرم امشب .. نشسته بود  یخانم محمود یبا غضب رو به رو رضایعل.. 

نرفتن  قیبودم توف دایو چون من با شهاب و ش یعمه مهر یرفته بودند خانه 

 !کرده بودم  دایپ
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 یحوصلگ یبا ب یدر اتاق ش نشسته بود و خاله فخر رضایبه خاطر بودن عل دایش

 .. داد  یگوش م یخانم محمود یبه حرف ها

 صیقدرت تشخ.. کرد  یشهاب هنوز نگاهم م.. مبل جا به جا کردم  یرا رو خودم

 .. گریوقت د چینه حاال و نه ه.. نگاهش را نداشتم 

نسبتا  یرابطه ..مان شده بود  هیبود که همسا یسه سال بایتقر یمحمود خانم

 شیاو هم همسرش را از دست داده بود و بچه ها.. داشت  یبا خاله فخر یخوب

برادر زاده اش را که خواب بود  یپسر هفت ماهه .. هم همه ازدواج کرده بودند 

نگاه کرد و مثال  ضاریعلدستش جا به جا کرد و با چشمان نفوذ گرش به  ی، رو

 رضایبه خاطر اقا عل دایش: گفت  یبشنود به خاله فخر رضایکه عل یارام اما طور

 رفته تو اتاقش؟

: سرش را تکان داد  یگرفت و با کالفگ رضایعل یعصب ینگاه از چهره  یفخر خاله

 !نه ، سر درد داشت 

 خانمت چه طوره پسرم ؟: به شهاب نگاه کرد  نباریا یمحمود خانم

ش خنده  جیگ یاز چهره .. دوخت  ینگاهش را به خانم محمود یجیبا گ شهاب

دختر خاله ات تنگ  یدلت برا: با لبخند تکرار کرد  یخانم محمود.. ام گرفت 

 خانمت چه طوره ؟ گمی؟م یکن ینگاش م ینجوریشده ،ا

 خانمم ؟ دختر خاله ام ؟: ارام زمزمه کرد ..بود  جیهنوز گ شهاب
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کامال معلوم بود فکر و .. و صورت خنگ ش ضعف رفت  جینگاه گ یبرا دلم

جون  دهیسپ: به شهاب نگاه کرد  ضیبا غ یخاله فخر.. ستیگرید یحواسش جا

 !سالم دارن خدمتتون ..هم خوبه 

 رونینفسش را ب رضایعل.. دوخت  زیم ی هینگاهش را به پا یبا اخم کمرنگ شهاب

.. شدن دوخت  داریدر حال ب یکوچولو  یدست ها یداد و نگاهش نا خوداگاه رو

پسرم  حتینص هیاز من : گفت  یمیمتوجه شد و با لحن مثال مال یخانم محمود

به  یزندگ.. هم جوونه  دای، ش یماشااهللا تو هم جوون..  شهیبچه نم یب یزندگ.. 

خوادت خودت رو راحت کن و  یاالن که نم.. مادر جان  شهیزور و اجبار که نم

 ..ه طالقش بد

 طالقش بدم ؟؟ زنمو ؟ : با خشم به جلو خم شد  رضایعل

 ینگاه م یلبش را گاز گرفت و به شهاب که با اخم به خانم محمود یفخر خاله

 !ببرد  رونیرا از اتاق ب رضایکرد اشاره کرد ، عل

اوالد  یب یپسرم االن کله ات داغه ، زندگ نیبب: تر گفت  میمال یمحمود خانم

 یاونم معلومه نم.. رو  دایخودت رو خراب کن ، نه ش ینه زندگ.. مادر  شهینم

 !خوادت 

شهاب دستش .. کند  یرا خفه م یحتم نداشتم خانم محمود.. بلند شد  رضایعل

 ! رضایعل: را گرفت 

از خونه  نویا ای.. و مرگ  رضایعل: کبود شده از اخمش داد زد  یبا چهره  رضایعل

 !کنم  یم رونیودم ببه روش خ ایکن  رونیب
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را گرفت و همانطور که به سمت در  یخانم محمود یبازو ضیبا غ یفخر خاله

 ! او را از خانه خارج کند  یکرد بدون برخورد بد یم یبرد ، سع

*** 

و بلند  دیو دست مشت شده اش را به کف دست راستش کوب ستادیپله ها ا نییپا

 ! نییپا ایب دایش: تر داد زد 

خوام  یمن معذرت م: را گرفت  شیو بازو ستادیا رضایکنار عل یفخر خاله

 !نداشت  یریکه تقص چارهیاون ب..نداشته باش  دایبه ش یکار.. جان  رضایعل

.. هه :  ستادیا یخاله فخر یپر از درد و خشم ش رو به رو یبا چهره  رضایعل

 یش رو متو خونه پدرش و تا شوهر ادیم میکه سه ماه و ن ینداره ؟زن یریتقص

 یسرش را تکان داد و با ب.. نداره  یریکنه تقص یخودش تو اتاقش حبس م نهیب

خواد  یفهمن خانم بچه م یمعالم و ادم ..  گهید شهیم نیهم: زمزمه کرد  یقرار

 !خواد  یطالق م! 

 ..شد  سیخ شینشست و چشم ها نییپا یپله  یبا غصه رو یفخر خاله

خاله .. تند به سمت پله ها راه افتاد  یبا قدم ها رضایعل.. دیکش یپوف شهاب

شهاب دنبال ..  ختیگذاشت و با صدا اشک ر شیدست ها یسرش را رو یفخر

حرف زدن در  ایدادن  یواقعا دلدار.. نشستم  یکنار خاله فخر..راه افتاد  رضایعل

ش محکم به صورت یخاله فخر دایبلند ش غیج یبا صدا..نداشتم  ادیمواقع را  نیا

 یبعد غیبا ج.. دیبدنم لرز ی، حس کردم همه  دییچنگ زد و به سمت پله دو
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شد  سیکرد ، تمام صورتم خ یاش که شهاب را صدا م هیبلند گر یو صدا دایش

 !رساندم  دایخودم را به اتاق ش یدستم را به نرده گرفتم و به سخت..

 ستادهیا رضایعل یرو به رو یرا در اغوشش گرفته بود و خاله فخر دایش شهاب

 ..بود  یزخم ریمثل ش قایدق رضایعل یچهره .. بود 

 رضایاز خودش جدا کرد و عل زدیاش چنگ م قهیرا که با ترس به  دایش شهاب

 : زل زد  دایشده اش به ش زیر یرا پس زد و با چشم ها یدست خاله فخر

 ! یندارم مامان فخر شیکار

 رضایعل.. ستادیپشت سر شهاب ا دایش.. و عقب رفت  دیاش را باال کش ینیب خاله

 !خونه  میلباساتو تنت کن بر:  ستادیشهاب ا ینگاه رو به رو یبا اخم و ب

 !دنبالش  ایصبح ب: با اخم گفت  شهاب

 نیهم: اضافه کرد  دیبا تاک.. خوام زنم تو خونم باشه  یم: زد  یپوزخند رضایعل

 !حاال 

: زمزمه کرد  یو با سکسکه و با لحن مظلوم دیبا ترس به شهاب چسب دایش

 !خواد منو ببره بزنه  یشهاب م

 !مگه من مردم ! کنه  یغلط م:  دیو غر ستادیا رضای، عل یجلو شهاب

لباساتو ..  اریسگ منو باال ن یاون رو دایش: شد  کینزد دایبه ش ظیبا غ رضایعل

 !برم  یجنازت رو م یاین.. بپوش 

حرف دهنتو : گفت  تیانگشتانش فشرد و با عصبان نیب را رضایعل ی قهی شهاب

 !شکنم  یدستت رو خواهر من بلند شه ، جفت دستاتو م.. بفهم 
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 !شهاب شر نشو : شد  کیبه شهاب نزد یفخر خاله

 نهیشر ا: داد زد  تیکرد در اغوش گرفت و با عصبان یم هیرا که گر دایش شهاب

 نیا ینخواد عمرا بزارم بره خونه  دایتا ش.. دهیکه دو ساله خواهر منو زجر م

بگه .. خودم پشتشم : داد زد  ینگاه کرد و با ارامش ساختگ رضایبه عل..  یعوض

 !کنم  یلحظه هم معطل ش نم هیخواد  یطالق م

را از  دایش! یکن یتو غلط م: شهاب را گرفت و داد زد  ی قهی ضیبا غ رضایعل

 .. به سمت پله راه افتاد  یوسرشرت و بدون ر یشهاب جدا کرد و با همان ت

 ! انیبذار با هم کنار ب.. شهاب بدترش نکن : شهاب را گرفت  یجلو یفخر خاله

 شیموها نیشهاب دستش را محکم ب..کرد  یشهاب را صدا م هیبا گر دایش

 !خواد منو بزنه  یم..شهاب : داد زد  تیبا بغض و مظلوم نباریا دایو ش دیکش

 دایذارم ش ینم رممیبم! ادیبر م یهمه چ یروان نیاز ا: خاله را کنار زد  شهاب

 !رو ببره 

 ! ریشهاب رو بگ یجلو: نگاهم کرد  یحال یتخت نشست و با ب یرو خاله

:  ستادیدر ا یرفت و جلو نییشهاب پله ها را با عجله پا..امدم  رونیاتاق ب از

 ! یرو ببر دایش دمیاجازه نم

 !من و زنم دخالت نکن  یشهاب تو زندگ:  دیکش یپوف رضایعل

 ؟ میحرف بزن: گرفت  دایو نگاهش را از ش دیکش یقینفس عم شهاب

*** 
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حرفاتو : را در دستش تکان داد  چییسو رضایعل.. نشستم  دایمبل کنار ش یرو

 ! میر یم دایبزن بعدش من و ش

گفتم تو که  دایش یخواستگار یاومد یوقت: گفت  یبا لحن نه چندان ارام شهاب

 یعالقه نداشت هی، از اولش به هد یشد دایعاشق ش یاسمت رو دختر خالته ، گفت

هندوستان کرده ؟ با لحن  ادی لتیکرده ، ف دایمشکل رو پ نیا دایحاال که ش..

زنت  یفهم یواقعا نم یعنی؟  یکن یتو بغل م ینامزد قبل یبچه : گفت  یعصب

 کشه ؟  یعذاب م

خودتم  یاز شاهکارا: جدا نکرد  ریاخمو و سر به ز ی دایز شنگاهش را ا رضایعل

 خانم ؟  یگفت

را با  دایش یگرفت و بازو زیخ رضایحرف خواست بلند شود که عل یب دایش

 ! میبر!  یبمون نجایا ادیگفتم خوشم نم: خشونت گرفت 

 یجا م نیهم دایش! رضایولش کن عل: کرد ارامشش را حفظ کند  یسع شهاب

 !مونه 

 !کنه با تو یخود م یب دایش: راه افتاد  یبه سمت در خروج رضایعل

،  دایدنبال ش ایبا خودت معلوم شد ، ب فتیهر موقع تکل: ستادیمقابلش ا شهاب

 ! یدق ش بد یزارم ببر ینم

تو  یساخت ی؟ از من چ دمیمن دق ت م: نگاه کرد  دایبه ش دهیرنج رضایعل

خودت  یکنه ؟ نگفت یرو بغل م هیده یبچه  رهیم یسالم ؟گفت ۲۰ قیذهن رف

 ی؟ نگفت یشیناجورت گم م یو لباسا ظیغل شیارا ریز رونیب میریم یوقت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ١٢٩ 

شم  یاضو ر یم کن یکه کفر یجلو من گرم گرفت یدوساله با هر مرد و نامرد

 طالقت بدم ؟

کنه منم شهاب ، سه ماه ِ از هر کس و  یکه داره دق م یاون: شهاب نگاه کرد  به

بگو بخند  یا گهیشرف د یو هر ب وانیجلو چشام زنم با ک..  دمیطعنه شن یناکس

 ازش بپرس کمتر از گل بهش گفتم ؟ ..ندازه  یراه م

 ینم دایرو ش نایا.. اوالد  یب..بچه  یب.. خوام  یمن زنمو م: را تکان داد  سرش

 ین ماال.. خوام  یرو م دایش..خوام  یزنمو م یطور نیهم.. م  نیمن هم.. فهمه 

 فهمه  ینم:  دیشهاب کوب یبه شانه ..خوام  یهم م گهیصد سال د.. خوام 

سال  ۴من  الشیبه خ..خواد  یفقط طالق م..فهمه  یرو نم نایخواهرت ا..  شهاب

من جلو عالم و ادم واستادم که بگم .. شناسه  یزنم منو نم..  شمیبعد عوض م

.. فهمه  یزنم نم یول دنیعالم و ادم فهم..فرزند  یب..بچه  یب..خوام  یزنمو م

خواهر  دیحاال باز حرف از طالق بزن.. گم شهاب  یم یچ یفهم یم یمرد اگه باش

 !و برادر 

 ..سوخت  رضایعل یواقعا دلم برا.. نگاه کرد  رضایشرمنده به عل شهاب

 کرد ؟ یهمه عشق را درک نم نیچه طور ا دایش

 ! میبر: را گرفت  دایدوباره دست ش و دیکش یقینفس عم رضایعل

 ینم.. کنم  یخوام باهات زندگ یمن نم: زمزمه کرد  نییبا بغض و سر ِ پا دایش

 !خوام 
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همه  نیا: زد  ادیو فر دیکوب دایبه دهان ش یطاقت مشت محکم یب رضایعل

 حرفامو ؟  یفهم ی؟ چرا نم دایش یاریحماقتو از کجا م

 .. فشار داد  شیلب ها یکرد و دستش را محکم رو هیصدا گر یب دایش

را که دوباره به  رضایشهاب عل.. سوخت  میدست ش چشم ها یخون رو دنید با

 !، نه من نه تو  یش کیبهش نزد: رفت ، متوقف کرد  یم دایسمت ش

 ! یفهم یحرفامو م یگفتم اگه مرد باش: شهاب را گرفت  ی قهی رضایعل

نباشم !  یعوض یکن یچشام دست رو خواهرم بلند مجلو : با حرص گفت  شهاب

 ؟ یکن یم یچه غلط

و دوباره به  دیکوب واریدارم ، شهاب را به د ارشویبا گفتن زنمه ، اخت رضایعل

کشمت اگه  یم:  دیاش را از پشت کش قهیکه شهاب با خشم .. رفت  دایسمت ش

 !حرمت خودت رو نگه دار .. دستت بهش بخوره 

دست شهاب را که به .. نشست  نیزم یرو دایش.. شدند  ریو شهاب در گ رضایعل

 ..شهاب تو رو خدا : گفتم  هیگرفتم و با گر:  دیکوب یم رضایصورت عل

 !تمومش کن  رضایعل: را نگاه کردم  رضایعل

*** 

چشم  ریدستمال سرد را ز.. امدن پدر و مادرم و وساطت شان ، دعوا تمام شد  با

شهاب  یپا نییپا دایش.. چشمش از درد جمع شد  یگوشه .. م شهاب فشار داد

 .. کرد  یو مادرم گوش م یخاله فخر ینشسته بود و به صحبت ها

 ..مبل کنار شهاب نشست  یدر را بست و رو پدرم
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شد اقا  یچ: اب ش را با قرص مسکن خورد  وانیل یمانده  یباق یفخر خاله

 ؟ رفت ؟ یمهد

 !فرسته  یم هیقسم خورد احضار: پر بغض گرفت  یداینگاهش را از ش پدرم

 ...به پدرم نگاه کرد  دهیترس یبا چشم ها دایش

هم  یکه سر لجباز دهیبه کجا رس نیدخترم ؟ بب یکن یم یباز تیچرا با زندگ:  -

 ! خواد طالقت بده  یشده م

دستم گذاشت و با فشار دادن دستم ، دستمال سرد را به  یدستش را رو شهاب

اش را با دست کنار  یشانیپ یپخش شده رو یموها..شم کبودش فشرد چ ریز

 کنه ؟ یدرد م:  دمیزدم و ارام پرس

 !نه : نگاه کرد  میچشم ها به

 ! یدندونمو شکست وحش: با بغض گفت  دایش

از دست  دیبا یتا ک..  دایش یکرد یمردمو عاص یبچه : دلخور نگاهش کرد  خاله

 تو و شهاب بکشم ؟

وسط  یکش یمنو چرا م یپا: لب غر زد  ریو شهاب ز دیرا ورچ شیلب ها دایش

 !مادر من ؟

نشست و  میبازو یرو یکردم که دست یداشتم به صورت شهاب نگاه م هنوز

 شد چشمش ؟ یچ نمیپاشو بب: پدرم کنار گوشم بلند شد  یصدا

ر شهاب مثل بچه ها غ..من را پر کرد  یپدرم جا.. مبل بلند شدم  یدسته  یرو از

 !پسره تعادل نداره  نیعمو ؟ ا ینیب یم: زد 
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کم : گفت  مشیمال شهیکرد و با لحن هم یچشم شهاب را وارس ریز پدرم

 ؟  یکن یشون دخالت م یاخه چرا تو زندگ.. شهاب  یخورد

 .. خواهرمه  یزندگ: باال رفته گفت  یبا ابرو ها شهاب

 !شهاب  رضاستیخواهر تو زن ِ عل: گفت  شدیکه بلند م یدر حال پدرم

 دخترم ؟ میحرف بزن میبر: را گرفت و از جا بلندش کرد  دایش دست

 !چشم عمو : دندان شکسته اش برداشت  یرا از جلو یدستمال خون دایش

** 

 نجایوقت ا چیه رضایبعد از ان شب عل.. اعالم شود  یینها جیقرار بود نتا امروز

با  رضایبود در اداره هم شهاب و عل دهیفهم دهیو خاله با حرف زدن با سپ امدین

کردن نداشت  هیجز گر یهم راه یخاله فخر.. کنند  یرفتار م نیهم سرد و سنگ

و به  دهیترس رضایقسم عل از دایگفت ش یحس م م..  دایدرست مثل خود ش..

 رضایعل یطوالن بتیغ یول..شده  مانیپش شیهم از رفتار ها ینظرم تا حدود

 .. زدیدامن م دایبد ش یمشکوک بود و به حس ها

 ادیرا  یمن اصال طرز استفاده از تکنولوژ.. اتاق شهاب منتظرش نشسته بودم  در

هم  کباری یمن حت یتولدم تبلت گرفته بود ول یمثال امسال شهاب برا.. نداشتم 

 دایام را شهاب و ش یوتریکامپ یمعموال کار ها..از ان استفاده نکرده بودم 

 چیه.. ، منتظر شهاب بودم  نبودمساعد  یلیخ دایچون حال ش..دادند  یانجام م

 .. رفتم  یامد و سمتش نم یخوشم نم بیعج یتکنولوژ نیوقت از ا

 !بود  دهیفا یعالقه مند شدنم ب ای یریگ ادی یهم برا دایشهاب و ش یها تالش
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 یبا کالفگ.. چشمم فشرد  یرو شتریشهاب دستش را ب..  دمیکش یقیعم نفس

 شهاب ؟ یکن یکار م یچ یدار:  دمیپرس

 !کنم  یخانم دکتر خوشگل نگاه م هیدارم به عکس :  دیخند ارام

من دارم از : با حرص گفتم .. بردارم  میچشم ها یکردم دستش را از رو یسع

 ؟ یکن یتو عکس مو نگاه م رمیم یم ینگران

خواستم به ..  زدیبرق م شیچشم ها.. را چرخاند و دست ش را برداشت  صورتم

داشتم عکس خانم دکتر : برگردم که صورتم را با دست گرفت  توریسمت مان

 !کردم  یخوشگلمو نگاه م

 یانگار تازه داشتم حرف شهاب را م..شد  یور کیلب م .. باال رفت  میابرو

 !دروغ نگو :با ذوق سرم را تکان دادم ..  دمیفهم

شدم  رهیخ توریمان یبه صفحه  جانیه با..و صورتم را رها کرد  دیام را بوس گونه

 .. من .. من : سرم را تکان دادم و دوباره به شهاب نگاه کردم ..

 ..عقب عقب به سمت در رفتم .. بلند شدم  بیعج یکنار شهاب با حس از

 ! یبزن راحت ش غیج!  یاز خوشحال یرینم: با خنده گفت  شهاب

زبان م  یکنم ول یزدن خال غیام را با ج یو خوشحال جانیداشتم تمام ه دوست

 زدن  غیج یدهانم برا.. امدم  رونیحرف از اتاق شهاب ب یب.. قفل شده بود انگار 

  رونیاز جنجره ام ب ییصدا یول شدیم باز

ش را دانه  حیتسب.. در اتاق مادرم را باز کردم  بیبا همان حس عج.. امد  ینم

 شد؟ یچ: د نگاهم کرد و لب ز یبا نگران..گفت  یدانه ذکر م
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من بود  یشک نداشتم که در حال دعا کردن برا.. سجاده اش نشستم  کنار

با .. دیرا فهم زیشادم همه چ ی افهیشاد و ق یاز چشم ها.. دهانم هنوز باز بود ..

 من بلند  یدر اغوشم گرفت و به جا یخوشحال

 ؟ یقبول شد: زد  غیج

 !تهران  یپزشک..دم مامان قبول ش: انگار حنجره ام باز شد  ادشیفر یصدا با

 .. شهیم یعنی: و با محبت به صورتم نگاه کرد  دیاشک ش چک ی قطره

 .. و شهاب حرفش نصفه ماند  بایخاله فر یصدا با

 !گم  یم کیخاله تبر: با خنده گفت  شهاب

 !برم برات اسپند دود کنم .. دخترم  نیافر: مثل مامان بغلم کرد  خاله

*** 

 ..امدم  رونیراکامل جمع کردم و از اتاق ب میموها

و به شهاب که هنوز صبحانه خوردنش تمام نشده بود ،  ستادمیا دایسر ش پشت

 ؟ یخور یچقدر م..  گهید میبر: غر زدم 

 !هنوز که زوده بابا : به ساعتش نگاه کرد  پدرم

 ؟ یکالسا پر بشه چ میبرس ریاگه د: حرص نگاهم را از شهاب گرفتم  با

را جمع کرد و سرش را  شیشهاب لب ها.. و شهاب به هم نگاه کردند  دایش

جان اونجا بر  یلیل: کرد خنده اش را نشان ندهد  یسع دایش.. انداخت  نییپا

 !کنن  یدانشجو قبول م تیحسب ظرف
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دندان شکسته اش چهره  دیخند یم یوقت...باال رفته نگاهش کردم  یابروها با

خودم : ام را حفظ کنم  یکردم حالت جد یسع..کرد  یها م رزنیپ هیاش را شب

 !دونم  یم

 !دردونه تا جات ُ نگرفتن  میبر: گفت  یبلند شد و با بد جنس شهاب

 !خوب تازه کاره ِ !  نینکن تیبچمو اذ دایشهاب ، ش: چشم غره رفت  پدرم

 ! یدرست صبحانه نخورد..مامان  ایب: را به سمتم گرفت  یلقمه ا مادرم

 ! میایزود م.. گهیانتخاب داحد ِ د هیخاله :  دیا صدا خندب شهاب

 !شهاب : گفت  یبا اخم کمرنگ یفخر خاله

*** 

 ریرا روشن کرد و ز نیشهاب ماش..گرفتم  یم گاز بزرگ رینان و پن یلقمه  از

 !دکتر  یخفه نش: نگاهم کرد  یچشم

شهاب با لبخند .. دمیکش یام دست یشانیذوق سر و گردنم را تکان دادم و به پ با

 یخواست یچرا م.. یچقدر درس و رشته ات رو دوست دار نیبب: نگاهم کرد 

 ؟ یش سیپل

تو  شیخب دوست داشتم پ:  دمیکش ینشستم و اه پر سوز میسر جا درست

 !باشم 

 !دردونه  شتمیپ شهیمن که هم: زد  یمحو لبخند

 یهمکار باش دهیبا سپ خواستم ینم: را باال انداختم و صادقانه گفتم  میها شانه

 ..که .. خواستم اونجا باشم که  یم..
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 ؟ ادیبدت م دهیچرا از سپ: را گرفت و ارام فشرد  دستم

 یرو دوست دار دهیتو سپ:  دمیو ترس پرس یو با دودل دمیسمت شهاب چرخ به

 ؟

: گفت  یزل زد و سرد و جد شیبه رو به رو یبا اخم کمرنگ..را رها کرد  دستم

، دو ماه بعد مراسم  یکی.. دم نامزدش رو دوست نداشته باشه ا شهیمگه م

 !مونه  یعروس

لب با  رینگاه کردم و ز رونیبه ب نیماش یاز پنجره .. را فشرد  میگلو بغض

 ! دهیخوش به حال سپ: حسرت گفتم 

*** 

 !هم او اخم داشت هم من .. را پارک کرد  نیدانشگاه ماش درِ 

دانشگاه راه افتادم  یتوجه به شهاب به سمت در ورود یشدم و ب ادهیپ نیماش از

 !بودم  ختهیر رونیرا ب میکاش موها.. را جمع کردم  میچشم ها.. 

و دستم را با خشونت  دیبودم که به من رس امدهین رونیب دمیاز افکار پل هنوز

 .. دستش جا داد  نیب یخاص

 یگرید یانگشتانش به جا یدستم جز محکم تر شدن گره  ییرها یبرا تالشم

 .. دینرس

 دنیدانشگاه و د طیاز مح..  میدیحرف و با اخم به دفتر اموزش دانشگاه رس یب

شهاب  نکهیاز ا یداشتم ول یهم سن و سال خودم حس خوب یدختر و پسر ها
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توانستم از ته دل خوشحال  یامد و نم یرا دوست داشت ، خوشم نم دهیسپ

 ..باشم 

انگشتان شهاب از .. ثبت نام و انتخاب واحد چند ساعت وقت برد  یکارها

شهاب بلند شد  یگوش یکه صدا میامد رونیاز اتاق ب.. شد  یانگشتان م جدا نم

.. 

مجبور شد دستم را رها .. مربوط به ثبت نامم بود  یدستش پرونده ها کی در

 ..کند 

 الو ؟: را جواب داد  یحوصله گوش یب

دارم  یساعت یمرخص: داد  رونینفس ش را با حرص ب.. کردم  زیرا ت میها گوش

 هیلینوبت ثبت نام ل…

.... 

 فروزان ؟ ای ییاون اداره تو سییدونم ر یمن نم: را تکان داد  سرش

مدارک م را به دستم داد و  یشهاب پوشه ..شلوغ بود  یدانشگاه حساب یراهرو

 ..کرد  کی نزد ِکینزدبا دست ازادش ، دور کمرم را گرفت و مرا به خودش 

 ! االن اعصاب ندارم ..تو رو خدا  دهیسپ: گفت  یکالفگ با

 .. میامد رونیرا قطع کرد و از دانشگاه ب یگوش

حرف  ینطوریچرا باهاش ا یرو دوست دار دهیخواست بپرسم تو که سپ یم دلم

 ؟؟ ستین رضایعل یدوست داشتن شهاب چرا مثل دوست داشتن ها..  یزنیم

 ؟ یاالن مثال قهر: را روشن کرد و با اخم نگاهم کرد  نیماش
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 !اره مثال قهرم : زدم و با تمسخر گفتم  یکج لبخند

فرمان به .. کند  تمیخواهد اذ یو م ستین یش خبر تیکردم از عصبان حس

 یتو غلط م: کرد و محکم گونه ام را گاز گرفت  کیدست خودش را به من نزد

 !دودونه  یبا من قهر باش یکن

 شیکردن با من پ یاشت یبرا شهیشهاب هم.. صورتم گذاشتم  یرا رو دستم

 ؟ میاصال چرا قهر بود.. قدم بود 

 .. یلبم نشست ول یرو لبخند

 شهیتو هم: گفتم  یبه شهاب نگاه کردم و با لحن بچگانه و مظلوم یدلخور با

خودت چرا هم منو دوست  یمن فقط تو رو دوست داشته باشم ول یخوا یم

 رو ؟  دهیهم سپ یدار

 شتریب یاحمق هیروز ،  هیاگه  دمیقول م: را در دستش فشرد و ارام گفت  فرمان

 ! نگم فقط من رو دوست داشته باش  گهیاز من دوست داشته باشه ، د

 از من دوست داره ؟ شتریتو رو ب دهیاالن سپ یعنی: باال رفت  میابروها

 .. یلیشهاب من تو رو خ: م و صادقانه گفتم را تکان داد سرم

 باشه خانم دکتر ؟..  میدر موردش حرف نزن ایب: دهانم گرفت  یرا جلو دستش

در مورد .. خواست با شهاب حرف بزنم  یدلم م.. دادم  رونینفسم را ب کالفه

 یو به کجا م یچ یعنی میدانستم حرف ها یخودم هم نم یول.. خودم ..  دهیسپ

 !!رسد 

 حال به خاطر شهاب ساکت شدم  نیا اب
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ذوق داشتم ، به خانه بر  دشیخر یبرا شهیکه هم ریلوازم تحر دیازخر بعد

 ! میگشت

*** 

از صبح ذوق .. لباس ها و لوازمم را اماده گذاشتم .روز دانشگاه بود  نیاول فردا

بود  دهیپر یاصالن یاقا یقبل با امدن خانواده  یقیدقا یذوق زدگ نیداشتم و ا

 ییاست جا لیبه چه دل بایامدنشان و قبول کردن دعوت خاله فر لیدل نکهیفکر ا..

 .. گذاشت  ینم یخوشحال یبرا

 رونیو از اتاق ب دمیپوش یام را با شال و ساپورت مشک یشمیو بلوز  سارافون

 ...امدم 

بر عکس همسرش که الغر ..بود  یمرد قد کوتاه و چاق دهی، پدر سپ یاصالن یاقا

 ! البته جوانتر ..مادرش بود  یچهره  یکپ قایدق دهیسپ..قد بلند بود  و

 یاز ان چهره ها.. هم مثل خودش خوش برخورد بودند  دهیمادر سپ پدرو

 !خندان و مهربان  شهیهم

امد خانواده  یم شیکم پ.. با انها ، کنار پدرم نشستم  یاز سالم و احوالپرس بعد

 یمحسوب م یدور مادر لیفام دهیسپ نکهیبا ا.. به خاله سر بزنند  یاصالن یاقا ی

داشتند نسبت به خانم  یبهتر یبا هم رابطه  نیو عمو حس دهیپدر سپ یشد ول

و  یاقتصاد یاز بحث ها..  بود یاقتصاد تیبحث کل جمع در مورد وضع.. ها 

 ! بودم  زاریو ب دمیفهم ینم یزیچ یاسیس
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اش را اشغال  یمبل کنار دهیسپ..نفره نشسته بود مبل تک  یگرفته رو شهاب

که  فیح.. فرشته ها شده بود  هیشب ینبات کیو تون دیبا ان شال سف.. کرده بود 

 نجایفرشته و خانواده اش ا نیا..توانستم دوست داشته باشم  یفرشته رانم نیا

هنوز چشم ..کنند  بتمراسم صح یها یجمع شده بودند که در مورد هماهنگ

ام را از  یسال زندگ ۱۸که داشت همدم تمام  یبه فرشته ا.. بود  دهیبه سپ میها

 .. دایش یحت.. همه خوشحال بودند !گرفت  یمن م

حرف زده  رضایبود ، با عل دهیرا فهم رضایو عل دایکه بحث و جدل ش یاصالن یاقا

بول ق رضایعل یباشد ، ول نجایا دایبا ش یاشت یبود که امشب با خانواده اش برا

ازدواج کردن .. را دوست داشت  دهیاو هم سپ.. نگاه کردم  دایبه ش.. نکرده بود 

را رد  یاصالن یدرخواست اقا رضایلع دیفهم یاگر م یشهاب را دوست داشت ول

 !بود  دیماند ؟ بع یخوشحال م نطوریکرده هم ، هم

 ....گذاشت  زیم یاش را رو یگوش شهاب

 .. جان  یلیگم ل یم کیتبر: با لبخند نگاهم کرد  یاصالن خانم

.. کرد  یشهاب داشت نگاهم م..ام در دانشگاه بود  یقبول یمسلما برا کیتبر نیا

 ..شهاب دوختم  یمشک یتشکر کردم و نگاهم را به چشم ها یجان یبا لبخند ب

 یچقدر سخت بود رفتنش از زندگ.. خانه  نیسخت بود رفتن شهاب از ا چقدر

 ! من

کاش ... بغض کرد  میو چشم ها دیلرز اریاخت یب میلب ها.. کرد  ینگاهم م هنوز

بحث  یاصالن یپدرم و اقا.. بدهم  یحاال خودم را در اغوشش جا نیشد هم یم
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کرد  یکه نگاهم م یمن به شهاب ینگاه ماتم گرفته .. گرم شده بود  یشان حساب

 ؟ یلیل یخوب:  ستادیا میجلو یچا ینیبا س دایش.. هنوز ادامه داشت 

.. کنار رفت  دایش.. جا دادم  میدست ها نیرا ب یفنجان چا..را باال نبردم  سرم

که مرده  یمثل کس.. چقدر چهره اش ارام بود .. کرد  یشهاب هنوز نگاهم م

را بعد  یمثل من که زندگ.. ندارد  تیاهم شیبرا زیچ چیکه ه یمثل کس.. است 

امد صبح را بدون جمع  یچه قدر بدم م..  مدید یاز شهاب تمام شده م

بودم تا صبح  زیسحر خ شهیهم..مان صبحانه بخورم  یدوست داشتن یخانوادگ

..  دمید یم میرو به رو یصندل یرو شهیشهاب را هم.. با جمع صبحانه بخورم 

بعد از ورزش صبح .. خورد ، عاشق انواع مربا بود  یم یچا وانیصبح ها دو ل

.. رفت  یامد و بعد از خوردن صبحانه به اداره م ین گرم به خانه ماش با نا یگاه

 یتمام م میبایو ز یرنگ یزندگ.. و من نا خواسته تمام روز منتظر امدنش بودم 

تا عصر که  شدیم یام خاکستر یرنگ زندگ.. شد بعد از رفتن شهاب به اداره 

چقدر سخت بود .. گرفت  یام رنگ م یگشت و دوباره به زندگ یشهاب بر م

 یچا.. صورت عرق کرده اش به خاطر ورزش ..صبحانه  یسفره  رشهاب س دنیند

 یرفت نان گرم صبحانه مان چه م یاصال اگر شهاب از خانه مان م.. خوردن ش 

حاال که شهاب ..ماندند  یسر سفره هم دست نخورده م یرنگ یشد ؟ مربا ها

  یکردم با زندگ یرفت من چه م یم

کاش خدا .. شدیکه حتما طعم شان تلخ م ییبدون نان گرم و موزها یاکسترخ

موز  نیریتا طعم ش.. بماند  یرنگ شهیام هم یداد تا زندگ یشهاب را به من م
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داد تا هر روز صبح روبه  یکاش خدا شهاب را به من م.. نرود  نیدندانم از ب ریز

کاش خدا شهاب ..داشتنش از .. صبحانه بخورد و من لذت ببرم از بودنش  میرو

 !!!داد  یرا به من م

روز بعد ، مادرم و  ۳۵ یبرا یو گذاشتن قرار عروس یاصل یاز صحبت ها بعد

 ..صرف شام صدا کردند  یهمه را برا دایش

پدرم موقع وارد شدنمان به  یول نمیخواست کنار شهاب بش یدلم م چقدر

 ! ننیواجبه عروس دوماد کنار هم بش گهید: با خنده گفت  ییرایپذ

نشست و به دستور  دهیبه پدرم کرد و بعد درست کنار سپ ینگاه دلخور شهاب

به غذا نداشتم  یلیم..  مینشست زیسر م دایمن و ش..هم غذا شد  دهیخاله با سپ

سر  ینباشد ، خودم را با ساالد ماکارون دهیچشمم به شهاب و سپ نکهیا یاما برا

شهاب : انداخت  دهیو سپ اببه شه ینگاه ذوق زده ا یاصالن یاقا..گرم کردم 

 شما نگه دارن ؟ یشده ، بگم برا یواحد تو ساختمان ما خال هیجان 

خانه برود  نیخواستم شهاب از ا یمن نم.. فشار دادم  نیرا محکم به زم میپا

 شد  یکاش م یبه عنوان همسر شهاب ول دهیاحمقانه بود تحمل کردن سپ..

من بودن .. کنند  یجا زندگ نیبعد از ازدواج هم دهیدهم شهاب و سپ شنهادیپ

 ! یمتیخواستم ، به هر ق یشهاب را م

جا  نیهم کیخونه نزد هی: بود که محکم گفت  دهیبا من هم عق دیشا شهاب

 !کنم  یم دایپ

 !به تو  میطبقه باال رو بد یخوا یشهاب م: با خنده گفت  یفخر خاله
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خواستم  یچند لحظه قبل خودم م نیتا هم.. شد  خیتنم س یکردم موها حس

 ..خواستم  ینم..نه .. حاال  یرا بدهم ول شنهادیپ نیا

 .. شهر برود  نیکاش شهاب از ا اصال

نگاهم را به او  دیبا ترد.. حس کردم  یلحظه ا ینگاه شهاب را برا ینیسنگ

 !کنم  یتونم زندگ ینم نجایا..نه : به من گفت  رهیخ.. دوختم 

 ادیفر شدیکاش م.. شدیخنده اش در سرم اکو م یصدا..  دیبلند تر خند خاله

 !فشرد  یکند ، قلب من را م یشما را بلند م یکه خنده  ییحرف ها: بزنم 

مزاحم  یاول زندگ یکدوم زن و شوهر جوون یاخه فخر: با خنده گفت  مادرم

 خوان ؟ یم

کردم شهاب از بحث بوجود امده  حس.. انداخت  نییبا شرم سرش را پا دهیسپ

 .. ستین یراض

اهل ظرف شستن نبودم .. رفتند  رونیاز صرف شام بزرگتر ها از اشپز خانه ب بعد

 یمانده .. نشستن در اتاق م را نداشتم  ایرفتن به جمع انها  یحوصله  یول

شستن ظرف  نیهم ح دهیو سپ دایکردم و ش یساالدم را با چنگال جا به جا م

 .زدند  یحرف م زهایچ نجوریلباس عروس و ا دنیخرها از 

با خنده  دایش.. کردم که شهاب وارد اشپز خانه شد  یبه ظرف م نگاه م هنوز

؟با خنده  دی؟، شما دو تا ظرفا رو بشور رونیب میبر یلیمن و ل یخوا یم: گفت 

 ! یجور نامزد باز هی: اضافه کرد  یطانیش
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..  دیپاش دایرا به صورت ش یمشت اب دهیاخم کرد و سپ دایدر جواب ش شهاب

همان در اتاق م .. ام بلند شدم  یصندل یاز رو.. گفت  یدرست م دایش دیشا

حتما به خاطر .. کنم  یرا باز دهیبمانم بهتر است تا نقش مزاحم شهاب و سپ

اب ش را خورد  وانیلبه محض بلند شدنم شهاب ..به اشپز خانه امده بود  دهیسپ

 دهیو سپ دایتوجه به حضور ش یب..نگاه پر بغض م را از او گرفتم ..د و به سمتم ام

دردونه چر غذا : پشت کمرم در هم گره خورد  شیشد و دست ها کیبه من نزد

 نخورد ؟؟

دوباره مشغول  دایش یکرد ول ینگاهمان م دهیسپ.. به اتاق م رفته بودم  کاش

کردم از اغوش  یسع..برگشت  نکیهم به سمت س دهیحرف زدن شد و سپ

 !گرسنه نبودم : میایب رونیشهاب ب یاجبار

 یخودم م..  شهیصبح شروع م ۸صبح کالست :  دیام را کوتاه بوس یشانیپ

 !رسونمت 

بلوزش  ی قهی هینگاهم را .. یکار دار گهیتو د:  دیکردم اما بغضم ته نکش اخم

 .. زایچ نجوریدنبال لباس عروس و ا یبر دیبا: دوختم 

شهاب  یدست ها..کنم  یبه بعد خودم کارامو م نیاز ا:  دیاشکم چک ی قطره

واسه همه  دینبا.. من بزرگ شدم شهاب : ادامه دادم ..ازپشت کمرم باز شد 

 دیبا..  یکن یازدواج م یدار گهیخب تو هم د.. تو هم .. کارام مزاحم تو بشم 

 ! رمیگ یم ادی ینندگرا صالا..  رمیم یمن با تاکس..  یخانمت رو انجام بد یکارا
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:  دیاشک م کش یرد قطره  یدستش را ارام رو..اش بود  قهیهنوز به  نگاهم

 !رسونمت  یصبح خودم م

 رونیاز اشپز خانه ب دایو ش دهینگاه و توجه به سپ یب.. رفت  رونیاشپز خانه ب از

 یشهاب مهربان را م نیمن ا..کردم  یم هیگر ریدل س کیدر اتاقم  دیبا.. رفتم 

 !شهیهم یبرا.. خودم  یبرا.. خواستم 

قرار داد  کی یبرا شبیپدرم د.. از خوردن صبحانه دوباره به اتاق م بر گشتم  بعد

 !به اصفهان رفته بود و من مجبور بودم با شهاب به دانشگاه بروم  یکار

هم نرفته بود  یرو میتا صبح چشم ها شبید..کردم  یمختصر شیحوصله ارا با

 ..و صورتم پف کند  رمیباعث شده بود سردرد بگمسئله  نیو ا

هنوز .. ام را از برداشتم  رهیت یاب یمانتو.. ام هنوز تنم بود  یشرت صورت یت

بار  کی یسر سفره حت..شهاب بود : کامل به تنم نرفته بود ، که در اتاق م باز شد 

انگار شهاب هم خسته بود  دمشید یاما حاال که م..هم نگاهش نکرده بودم 

 !حوصله  یخواب و ب یب..

 نهیا یجلو.. را بستم  شیتوجه به حضورش مانتو را تنم کردم و دکمه ها یب

حرکت  نیسر دردم با ا.. را با کش محکم جمع کردم تا ببندم  میو موها ستادمیا

 م پسیکل..جدا کرد  میو دستم را از موها ستادیشهاب پشت سرم ا.. شد  دیتشد

 !بهتره  ینجوریا: را جمع کرد  میبرداشت و با ان موها زیم یرا از رو

 !کردم اما واقعا بهتر بود  اخم
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..  یکرد هیتا صبح گر شبیدونم د یم:  دیرژ دارم را بوس یپشت سر گونه  از

را دور  شیدست ها.. یلیاشکاتو ندارم ل اقتیمن ل: گفت  میبه چشم ها رهیخ

 یایسرخ دن بیتو س: به صورتم نگاه کرد :  دمیکمرم گرفت و به سمت ش چرخ

 دیتونم ق ینم..  ستمیمن ادم ن یول ییتو حوا! مثل ادم و حوا  قایدق!  یمن

ادم از ..شم که به تو برسم  یاز تو رد م.. ییبهشت رو بزنم ، چون بهشتم تو

 یبه جهنم م..گذرم  یم مسرخ بیمن از س..  دیبهشت گذشت که به حوا رس

 ..گذرم  یم یرسم ول

 شهاب ؟ یگ یم یچ: بغض گفتم  با

بهتره زودتر اماده ..  شهیم ریداره د:  دیرا بوس میموها یزد و رو یمحو لبخند

 ! یش

*** 

 یخواستم با کس یطبق عادتم نم..از شروع کالس ها گذشته بود  یهفته ا دو

 یاز بچه ها یکی نینسر یدادم ول یم حیام را ترج ییتنها.. دوست باشم 

ساله بود و ازدواج کرده بود  ۲۱..شد  یم کیبه من نزد یکالس گاه یشهرستان

  وسطدرست  یصندل یرو.. خواند  یجا درس م نیهمسرش هم احمد هم..

پدر و مادر  شبید..کردم  ینشسته بودم و داشتم به شب قبل فکر م کالس

اصال  رضایعل شدیکه حس م نطوریا..بودند  امده دایحرف زدن با ش یبرا رضایعل

اشاره  کیتر شده بود و انگار منتظر  میکامال مال دایش.. اتفاق خبر نداشت  نیاز ا
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خودش دنبال  دیبا رضایعل ودگفته ب رضایشهاب هم به پدر عل..بود  رضایاز عل

 ! دیایب دایش

 نیاز ا..بودند  نیدر اداره با هم سرسنگ دهیسپ یطبق گفته  رضایو عل شهاب

پدر و مادر !ها قصد اعالم اتش بس داشته باشد  یزود نیبود که به ا دیبع رضایعل

 یزبان نیریدختر ش دایش یازواج از مخالفان سر سخت بودند ول لیاوا رضایعل

 بر عکس  ریحاال همه چ.. اوردیبود که توانست دل شان را به دست ب

خواستند و  یم یمتیرا به هر ق یزندگ نیادامه ا رضایپدر و مادر عل..بود  شده

روز به  شیکردن ها ینقش باز یبا همه  دایحال ش..بود  دهیپا پس کش رضایعل

کند به  یم یهم موقع رفتن گفته بود سع رضایپدر عل..شد  یروز بد و بدتر م

 !باشد  نجایمعما ا نیحرف زدن و حل کردن ا یبرا رضایبا عل یزود

از دانشجوها  یکیو شوهرش هم در کالس با  نینسر.. کم کم شلوغ شد  کالس

از انها به  یمتوجه نگاه م شد و با خداحافظ نینسر.. مشغول صحبت بودند 

.. ساله اش بودم  کی یخواهر زداه  هیخودش من شب یبه گفته .. سمتم امد 

 زشت که  ی چهدختر ب کی..شدم  دیعکس بچه را نشان داد از خودم نا ام یوقت

 !نظر من بود  نیا یام نداشت ول یبچگ یبا من و عکس ها یشباهت چیه

کم کم حس من هم .. به خاطر شباهتم به خواهر زاده اش دوستم داشت  نینسر

 یبا کس شیخواست در مورد شهاب و حرف ها یدلم م.. کرده بود  رییبه او تغ

دوست  کیدلم ..  دمیکش یمامان خجالت م ای دایاز حرف زدن با ش..حرف بزنم 
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فکر کردن به عاقبتش  یخجالت و ب یرا ب میکه حرف ها یکس..خواست  یم

 ! بود  یدختر عاقل و خانم مهربان نینسر.. بتوانم با او بزنم 

**** 

 شهیمثل هم نینسر.. بچه ها بلند شد  یکم کم سر و صدا.. گذشت  یساعت مین

 ..  ادیاستاد نم نکهیمثل ا: با لبخند نگاهم کرد 

.. برخورد کنم  یمیصم بهیدختر غر کیروز با  کیکردم  یهم را نم فکرش

 ؟ میبه نظرت بر..  شهینم لیاحتماال کالس تشک: در جوابش زدم  یلبخند

 یزیچ هیبوفه  میبر: همسرش که گرم صحبت بود انداخت  یانیبه احمد ک ینگاه

 ؟ میبخور

پرتقال رو به  وهیبا دو ابم.. تادم را تکان دادم و با ا و به سمت بوفه راه اف سرم

بعد خودم حساب  یحتما دفعه .. تعارف کردن نداشتم  یحوصله ..نشست  میرو

 !کنم  یم

 یحرف ها دایاز ش ریغ یکاش بلد بودم با کس.. قرار دادم  وهیرا درون ابم ین

ام از ازدواج کردن شهاب با او  یریصورت حتما از دلگ نیدر ا!! دخترانه بزنم 

اش گفت  یشگیبا لبخند هم.. توجه م جلب شد  نینسر یبا صدا.. زدم  یحرف م

باطن  ی، ول یمن یخواهر زاده  هیشب یظاهر نکهی؟ با ا یساکت نقدریا شهیتو هم: 

 !اروم و ساکت .. ت کال فرق داره 

 یگونه ام را م عکس شهاب که..ام زنگ خورد  یبزنم ، که گوش یحرف خواستم

با .. جلب کرده بود  یکنجکاو را حساب یکم نیصفحه توجه نسر ی، رو دیبوس
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جانم : برداشتم  زیم یرا از رو یاش گوش یاز فضول یناش یکمرنگ یخنده 

 شهاب ؟

 یزنگ زدم بگم نم.. ساعته بهم خورده  ۲۴ تیمامور هیمن  یلیل: عجله گفت  با

 ؟ زمیباشه عز! دنبالت  امیتونم ب

 ینگاهم م لهی، پ لهیش یکه ب نیتوجه به نگاه نسر یرا جلو بردم و ب میها لب

 یایتا فردا نم یعنی: اش را هم نداشت ، گفتم  یکردن فضول یکرد و قصد مخف

 ؟

 ؟ یناراحت شد: کردم شهاب خنده اش گرفت  حس

 !شه  یدلم برات تنگ م: گفتم  صادقانه

بذار  یچا.. فردا ظهر خونه ام .. قربون دل تنگت برم من :  دیک یقینفس عم نباریا

 ..و منتظرم باش 

 نشد ؟ لیکالست تشک نمیبب: حرف را عوض کرد  عیسر بعد

 ! ومدیهفته م استاد ن نیا.. نه -

 باشه دردونه ؟..بده  امیخونه بهم پ یدیرس.. دنبالت  ادیزود زنگ بزن به عمو ب-

 !دوست دارم .. باش  شهاب مواظب خودت: گفتم  ارام

 !خداحافظ .. منم دوست دارم : هم ارام زمزمه کرد  او

 نامزدته ؟:  دیپرس جانیبا ه نیکه قطع شد ، نسر تلفن

 یبا ابروها..کرد ، خنده ام گرفت  یش را انکار نم ستادنیفال گوش ا نکهیا از

 !نه شهاب پسر خالمه ..نامزدم ؟: باال رفته گفتم 
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 ؟ نیعاشق هم: سرش را جلو اورد  یشتریب جانیه با

 ؟  میعاشق هم: از فرط تعجب گرد شد  میها چشم

 نیخودت بگو ا.. زنم  یاصال من حدس نم.. اه : شد  رهیبه صورتم خ ینگاه گنگ با

 بود ؟ یپسره ک

 !گفتم که شهاب پسر خالمه : دادم  حیکالفه تو ض بایتقر

باور کنم  یعنی: شد  رهیخ میشم هاباال انداخت و با نگاه نفوذگرش در چ یا شانه

 ؟

 رو ؟ یچ:  دمیتر پرس کالفه

 ؟ یدوسش دار: گرفت  یاش جا یصندل یرو درست

 !معلومه که اره : لبم نشست  یرو یمحو لبخند

 اونم دوستت داره ؟: باال رفت  شیابرو

 !البته : اعتماد به نفس جواب دادم  با

 رسوندت ؟ یم یهمون پسرست که گاه: را تکان داد  سرش

به من هم  نینسر یفضول.. را در دهانم گذاشتم  وهیابم یکردم و ن دییسر تا با

 ؟ دیازدواج کرد یچه طور یانیک یتو و اقا: کرده بود انگار  تیسرا

و بعد من جواب  یاون اومد خواستگار.. ساده  یلیخ: گذاشت  زیم یرا رو وهیابم

نگاه مات .. داستان عاشقانه بودم  کیچرا منتظر .. لبخندم محو شد .. مثبت دادم 

 شد ؟ یچ:  دیم را د
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 یبعد از دواج م شنیکردم همه اول عاشق م یمن فکر م: جواب دادم  صادقانه

 کنن ؟

االن عاشق  یول..  میخب ما پسر عمو ، دختر عمو بود: اش را جمع کرد  چهره

 اهان: سرم را تکان دادم ..  میهم

 ! میر خاله ات حرف بزنخب حاال از پس: خنده گفت  با

 !شه  یعروس گهیچند وقت د: کردم  نییباال و پا وهیرا درون ابم ین

 ؟ یبا ک.. شه  یعروس: محو شد  نینسر ی خنده

 !ست  دهیاسمش سپ.. دور مونه  یاز اشناها.. با همکارش -

اش نگاه  یساده و دوست داشتن یبه چهره .. کردم نگاهش پر شد از ترحم  حس

 !من فکر کردم تو رو دوست داره : پنچر شده بود  کیالست هیشب..کردم 

با حالت ..شهاب واقعا دوستم داشت .. فکر نداشت .. در هم رفت  یها اخم

 !خوب دوستم داره : گفتم  یتدافع

 ؟ یکن یازدواج م گهید یکیاگه تو رو دوست داره چرا با : تعجب نگاهم کرد  با

 !مثل تو و همسرت .. کنن  یدواج مخب همه ادما از.. نگاهش کردم  گنگ

 !!!شهاب  مثل

 جمی، گ یمقصر خودت.. پرسم  یسوال م نهمهیا دیببخش: را باال برد  شیابروها

 ؟ یتو شهاب رو مثل برادرت دوست دار..  یکرد

من .. خاله م هستن  یبچه ها دایشهاب و ش.. نه :  دمیکش میبه ابرو یدست

 !خواهر و برادر ندارم 
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 ؟ یبهت گفته چقدر ساده ا یتا حاال کس یلیل: نگاهم کرد  کالفه

 ؟ یچ یعنی: تعجب نگاهش کردم  با

 یش یتو ناراحت نم.. پرسم  یم گهیجور د هیاصال ..  یچیه: را تکان داد  سرش

 ازدواج کنه ؟ یا گهیهر دختر د ای دهیشهاب با سپ

خواستم  ینم من.. بود  نیداشته باشم ، هم نیخواستم با نسر یکه م یبحث

 !ازدواج کند  دهیشهاب با سپ

 هیما با هم تو  یدون یم..ازدواج کنه  یمن دوست ندارم شهاب با کس.. خب چرا -

خب من دوست ..  رهیاگه شهاب ازدواج کنه از خونه م..  میکن یم یخونه زندگ

 !ندارم از شهاب جدا شم 

 یعنی: کرد  زیرا ر شیچشم ها! یتو شهاب رو دوست دار!  نهیهم: زد  یبشکن

 ! یعاشقش

 من عاشق شهاب بودم ؟: نگاهش کردم  گنگ

 ؟ یبا شهاب ازدواج کن یتو دوست دار: شده ادامه داد  زیر یهمان چشم ها با

 من ؟: ام گرفت  خنده

 ی؟ مگه شهاب رو دوست ندار یهست ینجوریتو چرا ا: نگاهم کرد  یزیاخم ر با

 ؟ 

حاال اگه شهاب ازت .. اونم تو رو دوست داره  دایبه نظر م: اش متفکر شد  چهره

 ؟ یباهاش ازدواج کن یخوا یکنه ، م یخواستگار
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: با تعجب گفتم .. بود  بیچقدر عج شیو حرف ها نینسر.. ام را خوردم  خنده

 !تونم با شهاب ازدواج کنم  یمن که نم

عالقه  ؟ اون تو رو دوست داره ، تو هم بهش یتون یچرا نم:باال انداخت  شانه

 ! یدار

رو دوست دارن با هم  گهیکه همد ییاونا یمگه همه : نگاهش کردم  جیگ

رو  رضای، عل دایشوهر ش.. رو هم دوست دارم  دایکنن ؟ خود من ، ش یازدواج م

تونم ازدواج  یبا همشون که نم.. رو دوست دارم  ایلیاصال خ.. هم دوست دارم 

 !کنم 

 هیعالقه به .. پسر ِ  هیشهاب ،  یلیل: اش را با گاز گرفتن لبش کنترل کرد  خنده

همه االن  نی؟ا یچ یعنی نیا..اون ازدواج کنه  یخوا ی؟تو نم یچ یعنیپسر 

دوست .. عالقه  یعنی نای؟ ا یچ یعنی نیا.. یپشت تلفن قربون صدقه اش رفت

 !عشق  یعنی..داشتن 

 !نکرده ؟ یم چرا شهاب ازت خواستگارفهم یمن نم: فرصت دفاع گفت  یب

: احمق بودنش گفتم  نیاز ا یبا حرص ناش..دختر احمق بود  کی نینسر واقعا

 هیکنه ؟ ما تو  یخواستگار یاصال چه طور.. تونه شوهر من باشه  یشهاب که نم

بره پشت در ، در بزنه بگه من اومدم  دیمثال با..  میکن یم یخونه زندگ

 ؟ یخواستگار
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.. شهاب تا حاال بهت ابراز عالقه نکرده  نمیبب! ..چرا نشه .. اره : به جانب گفت  حق

صفر  یلیخ!  یشناس یاونو نم یمن فکر کنم تو جنس محبت ها: با خنده گفت 

 ! یلومتریک

وقت به  چیمن ه.. بود  دنیدر حال ترک بیغر بیاز افکار مختلف و عج سرم

واقعا مسخره بود ..اصال ممکن نبود  یعنی.. فکر نکرده بودم  ینجوریشهاب ا

 کیبا  میازدواج کردن برا شهیهم..فکر کرده بود  نیشهاب هم مثل نسر یعنی..

بود که در خانه  بهیغر کی شهیدر ذهنم هم.. گرفت  یمفصل شکل م یخواستگار

و از من  دیایب رونیشهاب از اتاق ش ب نکهیامد نه ا یم ینیریو با گل و ش زدیرا م

 .. کند  یخواستگار

 !!عقلم  یبوجود امده بود ول نینسر یاز حرف ها ینیریدلم حس ش در

 !شدم  یم وانهیداشتم د یوا.... .. شوهر ......خواستگار..  شهاب

باال بود  یکوچکمان که در طبقه  یپر از کتاب را به کمک بابا به کتابخانه  چمدان

 ..رساندم 

بابا چمدان را ..فرستاده بود  میقبل ش را برا یترم ها ابیکم  یکتاب ها ایپور

از ..مان بودم  یسه نفر یعاشق کتابخانه .. وسط اتاق گذاشت و رفت  زیم یرو

اتاق  نیا یچوب یمان را در قفسه ها لیدوران تحص یکتاب ها یهمه  یبچگ

 .. قرار دهم  نجایهم مرا ه ایپور یداشتم کتاب ها میتصم..  میداشت ینگه م

امروز کالس .. بود  امدهیشهاب بر خالف حرفش هنوز ن.. عصر بود  ۵ ساعت

 .نداشتم و از صبح منتظر شهاب بودم 
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شد من با شهاب  یم یعنی.. داد  یهنوز در ذهنم صدا م نینسر روزید یها حرف

حس خجالت .. امد  یممکن به نظر م ریو غ یعیطب ریازدواج کنم ؟ چقدر غ

کرد که ان را  یم دایپ انیپوستم جر ریموضوع ز نیبا فکر کردن به ا ینیریش

 .. دوست داشتم 

کردم  یام را پل یگوش یاهنگ ها.. دیرس یمرتب و به نظر نو م ایپور یها کتاب

تکه موز حلقه شده در دهانم قرار دادم و شروع به مرتب کردن کتاب ها  کیو 

عمو محمد  یخانه  یشماره .. د شد ام بلن یگوش یبعد صدا قهیچند دق.. کردم 

 !حتما عمو بود .. بود 

 !سالم  -

 ؟ ی، خوب یلیسالم ل: جواب داد  ایپور

 ؟ دیکتابا رس.. همه خوبن  -

 یخودم م..  یدیچرا زحمت کش:  دمیدستم کش ریبه جلد کتاب ز یدست

 ! دمشونیخر

من .. ان  یو گرون ابیکم  یکتاب ها نایا..  زمیعز یچرا بخر: جواب داد  مهربان

 !خوردن  یحتما به دردت م.. همشون رو پاس کردم 

 چطورن ؟  نای؟ عمو ا یتو خوب.. ممنون : لبخند گفتم  با

طور حرف  نیا.. بود  یپسر با مالحظه ا ایپور.. گفتنش صورتم جمع شد  زمیعز از

با ..  دستت درد نکنه: با همان صورت جمع شده گفتم .. امد  یزدن اصال به او نم

 !ها  یعموت بیبه فکر ج: ادامه دادم  طنتیش
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.. کرد ، محو شد  یم یلیل یلیشهاب که داشت ل یلب م با صدا یرو ی خنده

اصال متوجه حرف .. شد  یبدنم داشت داغ م یهمه ..  دمیکش میبه موها یدست

 شیدست ها دنمیشهاب با د.. چند لحظه بعد در اتاق باز شد .. نبودم  ایپور یها

 ؟ یلیگوشت با منه ل: همزمان گفت  ایپور.. را باز کرد 

 ! ایبله پور: خودم امدم و جواب دادم  به

 ..و جلو امد  دیکش ینفس ایاسم پور دنیبا شن شهاب

 .. کرد  یحرکت نم میاما پاها ردیداشتم در اغوش بگ دوست

 یا به گوشو سرش ر دیگونه ام را کوتاه بوس.. براورده شد  میلحظه بعد ارزو چند

هم .. هم تو رو ..  نمتیدوست دارم بب یلیخ یلیل: گفت  ایپور.. تلفنم چسباند 

 !عمو رو 

داد و در گوش  رونینفس ش را ب یعصب.. شهاب پشتم محکم شد  یها دست

 !تمومش کن :  دیازادم غر

شد تلفن  یکاش م.. خواستم شهاب را ناراحت کنم  ینم.. از ترس ..  دیلرز دلم

 ..  قطع شود

 چرا ؟: زحمت جواب دادم  به

.. شد  رهیبه صورتم خ یشاک یاز صورتم فاصله گرفت و با چشم ها یکم شهاب

 یفاصله هم م نیکردم شهاب از ا یکه حس م زدیانگار بلند تر حرف م ایپور

 دیبود نجایا یاما وقت..تا باهات حرف بزنم  رازیش نیایمنتظر بودم ب یکل: شنود 
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اگه .به بابا گفتم  ییزایچ هی تهالب..نتونستم حرفامو بزنم  یعنی.. حالم خوب نبود 

 ؟ یلینه ل..  شهیخوب م یلیخ میایشهاب ب یعروس میبتون

از دستم سر خورد  یمتعجب از کارش گوش..  دیبا خشونت گونه ام را بوس شهاب

دونستم پسرعموت  ینم:  دیکوب زیم یرو بایام را خاموش کرد و تقر یگوش..

مسخره بلغور  یو واسه دخترخالم حرفا ادیپشت تلفن از حالت خشکش در م

 !کنه  یم

 !شهاب : زمزمه کردم  دلتنگ

:  دیبود بوس تیو مالک یکه انگار پر از حسرت و دلتنگ یرا با حس گرمید ی گونه

 ؟ یتو بهش زنگ زد

 ریچرا د: ر کردم ت کیرا دور کمرش گذاشتم و خودم را به او نزد میها دست

 !؟ دلم برات تنگ شده بود  یاومد

ممنوع  ایمن حرف زدن با پور یاجازه  یب:  دیکش میکرد و دستش را به ابرو اخم

 ! 

 !دلم برات تنگ شده بود: و مصرانه تکرار کردم .. باشه : را تکان دادم  سرم

 یکن یمکار  یچ:  دیام را بوس یشانیارام پ نباریپر شد از حسرت و ا نگاهش

 ؟ نجایا

 داشتم .. برام کتاباشو فرستاده  ایپور: از چهره و لحن ارامش زدم  یلبخند

 !کردم  یم مرتبشون

 !همشون رو پس بفرست .. خواد  ینم: انداخت  زیم یرو یبه کتاب ها نگاهش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ١٥٨ 

الزمم  دیشا.. ِ◌  ابیو کم  متیگرون ق یکتابا نایشهاب ا: را باال بردم  میابروها

 !شد 

کنم  یشون م هیخودم برات ته..  ستیمهم ن: ها را درون چمدان پرت کرد  کتاب

 !رو استفاده نکن  نایا..

دلم برات هالک : باالخره لبخند زد !باشه : به کتاب ها انداختم  یپر حسرت نگاه

 ..بود 

 ! یعاشقتم شهاب:  دمیگونه اش را بوس جانیبرق زد و با ه یاز خوش میها چشم

.. بود  نینسر یحرف ها ریهم تاث دیشا..منظور بود  یحرفم ب. .محو شد  لبخندش

 . نییپا میبر: نگاهم کرد  نیسنگ.. هر چه که بود لبخند شهاب را محو کرد 

 دوست نداشت عاشق ش باشم ؟  یعنی.. حس خوبم رفت  ی همه

چرا شهاب از .. زدم  یحرف م نیفردا با نسر دیبا.. سرم را تکان دادم  کالفه

 حرفم ناراحت شد ؟

****** 

را به استاد که  میو چشم ها.. گذاشتم  نینسر یصندل یدسته  یرا ارام رو برگه

.. داد ، دوختم  یم حینوشت و بعد مفصل توض یتخته نکات مهم را م یرو

شهاب خواند و  یو حرف ها شیرا در مورد اتفاقات دو روز پ میحرف ها نینسر

 !"  یبش دهیسپ هیکن شب ی؟سع هیچه طور دهیسپ نمیبب:" نوشت 
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بزرگ  یخانم ها هیشب یول.. مثل منه  بایتقر نایحجاب ش ا: "را نوشتم  جواب

تو  رهیهم م یگاه..  هیدستپختش عال..  زنهیاکثرا لبخند م.. کنه  یرفتار م

 " ارهیم یاشپزخانه و برامون چا

 !گرفت و سرش را تکان داد  یمتفکر یچهره  نینسر

 ** 

 وانیکه مادرم دم کرده بود را درون ل یچا.. سه و ربع باالخره شهاب امد  ساعت

 شیشهاب لباس ها..امدم  رونیرا مرتب کردم و از اشپزخانه ب میموها..  ختمیر

با  بایخاله فر.. زدند  ینشسته بود و با هم حرف م دایرا عوض کرده بود و کنار ش

 !نگفت  یزیاهم کرد اما چتعجب نگ

موقع امدن شهاب  میعادت داشت..خاله خم شدم  یلبخند سالم دادم و جلو با

را برداشت و  شیگرد شده چا یمادرم هم با چشم ها..  میبخور یهمه چا

 .. دوباره مشغول حرف زدن با خاله شد 

ن سرش را تکا دایش.. راه افتادم  دایو به سمت شهاب و ش دمیکش یقیعم نفس

 با خجالت ؟ میبخور یچا: داد 

 یشگیهم یشهاب بعد از سالم و احوالپرس.. کردم با متانت لبخند بزنم  یسع

.. نشستم  دایکنار ش یخال یصندل یرو.. ش را برداشت  وانیاش ، با تشکر ل

 کالست چه طور بود ؟: شهاب نگاهم کرد 

 دمیاصال استاد جد نکیو ذوق م حرف بزنم و ا یشگیهم جانیه یکردم ب یسع

 !خوب بود : هست ، فکر نکنم  نینسر
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 ؟ یناراحت یزیاز چ: لبخند زد  شهاب

 !از دانشگاه اومده ، گرفته ست  یاز وقت: هم نگاهم کرد  دایش

و با متانت رفتار  نیخواستم سنگ یمن فقط م.. با حرص جمع شد  میها چشم

 ... یکرده باشم ول

** 

کرده بودم و قرار بود به اسم  یو من فقط همراه که مادرم پخته بود یماکارون

 !غذا امادست  ونیاقا.. خانم ها :  دمیچ زیم یمن تمام شود ، را رو

دانست من غذا درست  یم نکهیمادرم هم با ا.. کرد  یبا شوق نگاهم م پدرم

شهاب ..عالقه مند شده ام  یکرد به اشپز یفکر م.. نکرده ام اما باز خوشحال بود 

 دایش.. لبخند زد  یجیبا گ.. متوجه نگاهم شد .. قاشق اول را به دهان بود با شک 

خوب  یلیانگار دستپخت مادرم را خ بایخاله فر.. خورد  یحالت غذا م رییتغ یب

 فهمند  یحس کردم همه م.. شناخت  یم

 ..اورند  ینم میبه رو یغذا کار مامان ِ ول نیا

** 

 نیا.. پر از ظرف دوختم  نکیچانه ام گذاشتم و نگاه ماتم زده ام س ریرا ز دستم

راهکار  نیرا با ا نیخدا لعنت کند نسر.. شد؟؟  یهمه ظرف چه طور شسته م

 ! نکرده بود  یخاص ریینگاه شهاب تغ یول دمیزحمت کش نهمهیاز ظهر ا..  شیها

 ؟ هینجوریرا اپسر خاله ات چ نی؟ ا یچ یعنی: دوخت  میرا به چشم ها نگاهش
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موعود  خیروز به روز به تار یول.. کردم  یاجرا م کیبه  کیرا  نینسر یها راهکار

 ..  میشد یتر م کینزد

... نگاه کردن شهاب  رهیخ.. لباس خوب  دنیپوش..  بایجلب کردن توجه خاله فر از

 ..  گرید یها زیچ یلیخ

 ینم ریینگاهش به من اصال تغ ینداشتم ول یشک نیدوستم داشت و در ا شهاب

 .کرد 

*** 

رفته بودند  دهیو سپ دایشهاب و ش.. مبل نشستم و به ساعت نگاه کردم  یرو

حوصله تر  یب..کردند  یم میمهمان ها را تنظ ستیل بایمادرم و خاله فر..  دیخر

کاش بعد ..  نمیخواستم بب یرا نم دهیلباس عروس سپ.. شدم  رهیخ ونیزیبه تلو

ام را  یگوش..  نمیعروس بب هابخواستم کنار ش یمن نم..  ندیاین نجایا دیاز خر

 !"رفتن لباس عروس بخرن : "نوشتم  نینسر یدر دست گرفتم و برا

 .. "  یلیل میما همه راه ها رو رفت: "تا جواب داد  دیطول کش قهیدق چند

خب شهاب چرا با من ازدواج .. هم فشار دادم  یبغض کرده ام را رو یها چشک

دوستم داشت و مطمئن بود من هم دوستش دارم  نهمهیکرد ؟ شهاب که ا ینم

 کرد ؟ یم دهیسپ دهیسپ نقدریچرا ا بایاصال خاله فر.. 

 "؟ نیکار کنم نسر یمن چ: "نوشتم  دیام نا

 "؟دنبالت  میایب..  رونیب میریمن و احمد عصر ها م: " داد  جواب
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 ییهر جا.. بلند شدم  میادرس را نوشتم و از جا..اره : فکر کردن جواب دادم  یب

 !خانه و عروس ش  نیا.. خانه بود  نیبهتر از ا

از شهاب و  ریغ یبار بود که با کس نیاول.. گرفتم  یمادرم را م یاجازه  دیبا اول

 ..رفتم  یم رونیعمو محمد ب یو بچه ها دایش

.. نبود  ریتاث یمتاهل بود هم ب نیکه نسر نیالبته ا.. اجازه داد  دیبا ترد مادرم

 ..شناخته بود  میرا از حرف ها نیمادرم دورادور نسر

همراه مادرم در را  دهیبا زنگ سپ.. امد  یروحم م یام به صورت ب یمشک پیت

 از مامان.. کردم  یرا به مامان و بالعکس معرف نیو نسر یانیک یاقا..  میباز کرد

را  نیدر ماش نینسر..  میشان رفت نیو با هم به سمت ماش میکرد یخداحافظ

 نیهنوز کامل در ماش.. تا اول من سوار شوم  ستادیا یانیک یاقا.. باز کرد  میبرا

.. شوم  ادهیباعث شد سوار نشده ، پ ینیممتد بوق ماش یجا نگرفته بودم که صدا

نشسته  نیداخل ماش نینسر.. شد  ادهیرا پارک کرد و پ نیشهاب با عجله ماش

.. کرد  یامد ، نگاه م یم یانیک یبه سمت اقا یبود از پنجره به شهاب که شاک

 .. ستادندیا نیبا تعجب کنار ماش دایو ش دهیسپ.. بود  یبرزخشهاب  یچشم ها

هم متوجه نگاه تند شهاب شد که  نینسر.. کرده بودند  بیعج یفکر ها حتما

و به من غر  ستادیانها ا یشهاب جلو..  ستادیار همسرش اشد و کن ادهیپ عیسر

 کجا ؟: زد 

 !شد جواب دهم به تو چه  یم کاش
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 یانیک یاقا.. شناسد  یو م دهیبا من د شیرا کم و ب نیبودم شهاب نسر مطمئن

من و خانمم .. سالم : اش دستش را به سمت شهاب دراز کرد  یشگیبا متانت هم

دست ش را فشرد و رو به  یشهاب با اخم کمرنگ..  میخانم هست یلیل یهمکالس

اما نگاه ..سرگرم کردم  میاپ ریز ی زهیخودم را با سنگ ر.. تکان داد  یسر نینسر

 دهیخواست سپ یحتما م..را خوب متوجه شدم  دهیو سپ دایبه ش نیکنجکاو نسر

 ! ندیرا بب

چند لحظه .. میبرو رونیداد قرار است ب یم حیداشت به شهاب تو ض یانیک یاقا

با تعجب  نینسر..را بست  نیبعد شهاب به سمتم امد و دستم را گرفت و در ماش

 ؟ یلیل یاینم: گفت 

 !منصرف شد  یلیل..  یانیشرمنده خانم ک: داد  حیمن توض یبه جا شهاب

 تمیمتوجه موقع نینسر..بغض داشتم که حرف و مخالفتم در گلو بماند  انقدر

شهاب .. شدند و رفتند  نیکردند و با همسرش سوار ماش یارام یخداحافظ..شد 

 ؟ ایمگه نگفتم با ما ب: را گرفت  میبازو

شهاب واقعا ..توجه به انها به سمت خانه راه افتادم  یتر بردم و ب نییرا پا سرم

 من است ؟ تیخارج از ظرف دهیسپ یانتخاب لباس عروس برا دیفهم ینم

وسط  زیم یرا رو شانیها  دیخر..  دینقل پاش سرشان یبا ورودشان رو بایفر خاله

مادرم با .. زدند  یمامان و خاله حرف م یبرا جانیبا ه دهیو سپ دایش.. گذاشتند 

 !شدم  مونیپش: سرم را باال انداختم .. چرا بر گشتم  دینگاهش پرس
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 یقینفس عم دنشیگذاشت و همزمان با دراز کش میپا یسرش را رو شهاب

شهاب تو که دائم تو .. وا : گفت  داینگاه مان کرد و ش نیسنگ دهیسپ.. دیکش

 ؟ یچرا وا رفت..  یت بود نیماش

خسته ام : حوصله جواب داد  یگذاشت و ب شیچشم ها یارنج ش را رو شهاب

 !خسته  یلیخ!

شهاب فقط نقش راننده را داشته  نکهیا.. شهاب نشد  یکس متوجه خستگ چیه

رفت با حوصله کنارم  یم دیبا من خر یاب وقتشه..داد  ی، ته دلم را قلقلک م

 ینم میلحظه تنها کی یو حت گذاشتیدستش را پشت کمرم م..رفت  یراه م

 .. دوستم داشت  یلیشهاب خ..گذاشت 

صورتش برداشت و نگاهم کرد  یدستش را از رو.. را ارام نوازش کردم  شیموها

کردم  یخودم مرور مرا هنوز با  نینسر یحرف ها.. شدم رهیخ شیبه چشم ها..

پسر  یاز همه .. را دوست نداشت  دهیسپ..عاشقم نبود .. شهاب دوستم داشت .. 

من .. خودم نگه دارم  یانداشتم شهاب را بر ادیمن .. بود  زاریاطرافم ب یها

 .. بچه بودم .. ساده بودم  یادیز

 حوصله ات سر رفته بود ؟:  دیپرس ارام

حد  نیدانشگات تا ا یدوست ندارم با دوستا: دوباره گفت .. را تکان دادم  سرم

هر وقت ..  نیبب لیدرس خوندن و تحص یدانشگاه رو فقط برا.. یباش یمیصم

 باشه ؟.. برمت  یخودم م یهرجا خواست

 .. یکن یازدواج م یتو که دار: را فشردم  میها لب
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تا اون روز چه ازدواج ..  یلیل رمیم تیروزاز زندگ هی: نکرد  رییچهره اش تغ حالت

من تا ابد دوستت دارم ، .. شهیمثل هم.. دوستم داشته باش ..چه نکردم .. کردم 

 !هستم دوستم داشته باش  یتو تا وقت

*** 

هم فشار دادم تا رژم  یرا رو میلب ها..  دمیپلکم کش یرو یچشم پر رنگ خط

.. شد  یم شتریسر درد م با راه رفتن ب..امدم  رونیاز اتاق ب..پخش شود 

تا کالسم  یساعت کیهنوز .. امدم  رونیکردم و از خانه ب یکوتاه یخداحافظ

 نیماش یجلو یصندل یرو.. رفتم  یبه خاطر شهاب زود تر م یمانده بود ول

از  ریشهاب با تا خ.. قرار دادم  میپا نیینشستم و کوله ام را پا نهیدست به س

اش را تا ارنج  یبلوز قهوه ا نیاست.. بود  دهیامروز کت نپوش.. خانه دل کند اشپز 

 نباریانگار ا..  میداد یانجام م شیبرا دایش ایرا من  نکاریمعموال ا.. باال زده بود 

 !بود  دایکار ش

به شهاب نگاه  نهیهمانطور دست به س.. به سمت در رفت تا در را باز کند  شهاب

پشت در مشخص  رضایعل یدر کامل باز نشده بود که چهره هنوز .. کردم  یم

 !شد 

 دایبه ش رضایعشق عل..باالخره سر عقل امده بود .. نشست  میلب ها یرو لبخند

مهم بود که  میبرا دایش یانقدر خوشحال.. را باز کردم  نیدر ماش.. ثابت شده بود 

 !برود  ادمیسر درد از 

 ! رضایسالم عل: و به سمت در رفتم  نییپا دمیپر نیماش از
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 جغله ؟ یچطور: دستش فشرد  نیرا ب دستم

 !قابل حل نبود  یراحت نیان شب شان به هم یمطمئنا دعوا.. اخم داشت  شهاب

 ! یدلم برات تنگ شده بود داداش: لخند جواب دادم  با

 ! یزدیبهم زنگ م نهیواسه هم: زد و با طعنه گفت  یکم رنگ لبخند

با او قهر بودند ، من  دایشهاب و ش یخب وقت.. انداختم  نییسرم را پا شرمنده

 زدم ؟ یچه طور به او زنگ م

 امرتون ؟:  دیمان خاتمه داد و سرد پرس یبه ابراز دل تنگ شهاب

 بده به خواهرت  ُنیا: را به سمت شهاب گرفت  یزد و پاکت یپوزخند رضایعل

 !صبح  ۹ساعت .. ماه  نیدهم هم!

قبل از .. به پاکت در دست شهاب انداختم  ینگاه.. مات شهاب دلم را لرزاند  نگاه

 شما ؟ نیچرا نرفت: داد زد  اطیاز ان طرف ح دایاز من ، ش یهر گونه سوال

 ..  ندیرا بب اطیسرش را کج کرد تا بتواند داخل ح رضایعل

 ؟!حرف اخرته : پاکت را تکان داد  یارام و عصب شهاب

.. امد ، جواب شهاب را نداد  یبود که به سمت در م ییدایش ی رهیخ رضایعل نگاه

 یچشم ها.. نگاه کرد  رضایبا تعجب به عل دایش..شهاب رد نگاهش را گرفت 

پاکت  یارم دادگاه رو..شد  دهیکش دیو نگاهش تا پاکت سف دیاش لرز یمشک

.. تکان دادم را ناباور  سرم.. را  دایخواست ش یواقعا م یعنی..  دیدرخش یانگار م

 یهمخوان دیچرا نگاه دل تنگش با پاکت سف..  دیکش یقینفس عم رضایعل



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ١٦٧ 

چشم بست  یلحظه ا رضایعل..در حال سقوط را گرفتم  ی دایش یبازو.. نداشت 

 !رو ببر تو  دایش:شهاب با اخم گفت ..

 یشهاب دستش را محکم به شانه .. شدم  ستادنیمجبور به ا دایمخالفت ش با

 مونده ؟ یا گهیحرف د.. نه صبح .. دهم :  دیکوب رضایعل

 !نه : نگرفت  داینگاهش را از ش رضایعل

را  رضایصورت عل..  شهیزن تو محسوب نم دایاز امروز ش:  دیتر غر یعصب شهاب

 !نگات تو نگاه خواهر من نباشه : به سمت خودش چرخاند 

را  شیابرو!هم زن منه خواهر تو تا د: لجباز سر تکان داد  یمثل بچه ها رضایعل

 !نگامم تو نگاشه : باال انداخت 

نامه  نیا.. ستیگه ن یپاکت م نیا:  دیکوب رضایعل ی نهیپاکت را به س شهاب

دادم که حاال  ینم رتیغ یب یمردم و خواهر دست گلمو به تو یکاش م یعنی

 یدو سال واسه بغل کردن بچه  یبود یاگه مرد زندگ.. باشم  مونیمثل سگ پش

پر حسرت  هنگا یبود یاگه مرد زندگ.. یکرد ینامزد سابقت موس موس نم

 یچشا یبود یاگه مرد زندگ..  یدیفهم یماه مادر بوده رو م ۵که فقط  یمادر

 .. یدید یپر حسرت زنتو م

خواهر دست گل من تو : تر ادامه داد  یعقب عقب رفت و شهاب عصب رضایعل

کرد  یتو با مادر شدن خداحافظ یخونه تو .. پله پرت شد  یتو از رو یخونه 

 ینامزد سابقت از تو که شوهرش بود یواسه خاطر نگاه پر حسرت تو به بچه ..

 ..فاصله گرفت 
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 یرو یواسه خنده ها..  رضایدادم عل یواسه تو جون هم م: را تکان داد  سرش

 !حاال  یول..  یخوشبختش کرد نکهیواسه ا..  دایلب ش

کار کرده که  یچ یدی؟ از خواهرت پرس یحاال چ:اش را ازاد کرد  قهی رضایعل

سالم واسه من کم از برادر  ۲۰،  یبود دایسال برادر ش ۲۵؟  دهیجونم به لبم رس

 ؟ یفهم یمنو نم..  یفهم یرو م دایش..  ینبود

اشک  یبرا ایکنم  یم هیگر رضایعل یحرف ها تیمظلوم یدانستم برا یم کاش

 وشم؟در اغ یدایش یها

: گرفت  دای؟ پاکت را به سمت ش یکن یم هیگر یواسه چ: با اخم بر گشت  شهاب

 ! یخواست یکه م یطالق نمیا..  ایب

را  دایش یاز کنار شهاب گذشت و بازو رضایعل.. نگاه کرد  رضایبا بغض به عل دایش

 یجلو..گذشت  یاش م یکاش شهاب از حق برادر.. شهاب پا تند کرد .. گرفت 

 !بزار با هم تنها شن :  ستادمیشهاب ا

 !بزار با هم تنها شن :  ستادمیشهاب ا یجلو

 دنیقبل از رس دایش.. توجه به حرفم به سمت انها رفت  یکنارم زد و ب شهاب

 دایچرا شهاب و ش.. سرم را با حرص تکان دادم .. را ازاد کرد  شیشهاب ، بازو

 !بودند ؟ کدندهی نقدریا

را به سمت  دایش یبا لجباز رضایعل..ا در اغوش گرفت ر دایدست ش کیبا  شهاب

نگران ..نبودند  دایش ی دهیمتوجه رنگ پر رضاینه شهاب و نه عل..  دیخودش کش

 ! دیبس کن!  ستیحالش خوب ن دایش: زدم  ادیکشمکش انها فر نیجلو رفتم و ب
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و  دهیرا در اغوشش چرخاند و به صورت رنگ پر دایش.. زودتر متوجه شد  شهاب

 !فشارش افتاده : حالش نگاه کرد  یسرخ و ب یچشم ها

*** 

 !تب کرده :  دیکش دایش یشانیپ یدستش را رو بایفر خاله

 رضایعل دید یشهاب جلو..داد  یم دایاب قند را کم کم به خورد ش وانیل مادرم

 خاله ببرمش در مانگاه ؟: را گرفت 

در هم  یحساب شیاخم ها..شد  کینزد دایجلوتر از شهاب ، به تخت ش رضایعل

مادرم ..گذاشت  دایش یشانیپ ینشست و دستش را ارام رو دایکنار ش.. بود 

 ! شهیاب قند بخوره بهتر م..نه خاله : جواب داد 

 !دایش: صدا زد  دایش ی دهیبه صورت رنگ پر رهیاورد و خ نییسرش را پا رضایعل

دلم به : نگاه کرد  رضایکه ان سمت تخت کنار مادرم نشسته بود ، به عل بایفر خاله

 ! یمنطق ، عاقل بود یب یدایشهاب و ش نیتو خوش بود که ب

 هی: دیکش دایصورت ش یدستش را رو..نگفت  یزیسرش را تکان داد و چ رضایعل

 !مامان ؟ نیاریم دایش یمانتو برا

 یشهاب دستش را به شانه ..فت ر دایش یبه سمت کمد لباس ها بایفر خاله

 !بلند شو : کرد ، زد  یرا نوازش م دایکه هنوز ش رضایعل

گرفت  بایمانتو را از دست خاله فر.. را بلند کرد  دایدستش را کنار زد و ش رضایعل

.. 
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 یحق دار گهیبار د هیتو همه عمرت فقط : را باز و بسته کرد  شیچشم ها شهاب

 !نه صبح .. ماه  نیدهم هم.. اونم تو دادگاه ..  ینیرو بب دایش

: کرد شهاب را ارام کند  یبه شهاب نگاه کرد و مامان سع ضیبا غ بایفر خاله

 !شهاب بزار مشکل شون رو خودشون حل کنن 

بسته انگار  یبا چشم ها دایش.. کرد ساکت بماند  یگرفت و سع ینفس شهاب

 یکه متحمل شده بود ، با ضربه  یهمه مدت فشارعصب نیا.. گفت  یم انیهذ

 .. تحمل شده بود  ریامروز غ یکار

مانتو را به تن  نیاست کی رضایعل..بودند  رهیخ رضایو عل دایدر سکوت به ش همه

 ..  شهیداره دوباره مادر م هیهد: لب زمزمه کرد  ریز دایش..کرد  دایش

شد  دهیش نمک پاششهاب که انگار به زخم ..ماند  دایصورت ش یرو رضایعل نگاه

را در اغوش  دایمبهوت را کنار زد و ش رضایعل..طاقت به سمت شان رفت  ی، ب

 ؟ ینیب یخواب م یدار یخواهر: گرفت 

 یدلدار یمادرم برا.. رفت  رونیپاک نکرد و از اتاق ب نباریرا ا شیاشک ها خاله

سرش را به  ینشست و موها دایتخت ، پشت به ش نییپا رضایعل.. دنبالش رفت 

 ..چنگ گرفت 

 یشانیشهاب پ..چشمم گرفتم  ریاشک را از ز یقطره ..نشستم  دایچپ ش سمت

 یچشماتو باز کن دار ییدایش:  دیزد را بوس یم بیعج یکه هنوز حرف ها دایش

 . ینیب یخواب م
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: لبخند زد  شیشهاب به رو..  دمیکش یکه باز شد ، نفس راحت دایش یها چشم

 دلم ؟ زیعز یخوب

 اومده بود ؟ رضایعل: به اطراف انداخت  ینگاه دایش

 رضایعل.. کار کنم  یدونم چ یمن نم: بغض کرد  دایش..گفت  یارام یاره  شهاب

 ..رو دوست  رضایمن عل..خوام  یمن م بچه م.. خواد  یبچه م

در  رضایگذاشت و با اشاره به او فهماند که عل دایدهان ش یدستش را رو شهاب

خود شهاب هم لبخند زد ..شهاب خنده ام گرفت  یباز زیت نیاز ا..است اتاق 

مانتو رو : گفت  داینگاه به ش یاز جا بلند شد و ب یمصلحت یبا سرفه ا رضایعل..

 ! میتنت کن بر

 !خوام  ینم: اخم کرد  دایش

 یاز دوست داشتن م شیپ قهیچند دق نیهم.. نگاه کرد  دایکالفه به ش شهاب

 .. گفت 

در اغوش شهاب امن بود  شیجا دایش.. نشست  شیبا حرص رو به رو ضاریعل

کارو  نیشده جنازتو ببرم ، ا..  دایش اریسگ منو باال ن یاون رو:  دیغر رضایعل..

هم انگار  دایش..که شهاب ساکت بود ، واقعا تعجب کرده بودم  نیاز ا.. کنم  یم

 .. شهاب :بود ، نگاه کرد  تشپش شهیبه شهاب که هم.. مثل من تعجب کرده بود 

 !خوام برم  ینم:  دینال دایش...گرفت  ینفس شهاب
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: گفت  یرا گرفت و عصب دایش یچانه  رضایبزند ، عل یشهاب حرف نکهیاز ا قبل

 دنیبا د.. ، من که ندارم  ی؟ خب تو مشکل دار زمیعز یخوا یمگه تو بچه نم

 ؟ زمیعز یچ یعنی نیخب ا..افته  یدادگاه از غصه فشارت م ینامه 

را از  ریشمش رضایعل.. شهاب اخم کرد ..دوباره از سر گرفته شد  دایش یها اشک

 !رو بسته بود انگار 

خونه مون ..  میکن یم ی؛ دوباره با هم زندگ یخوا یحاال که طالق نم: داد  ادامه

 !نگهت داره میتونه تو زندگ یم.. تونه سرتو گرم کنه  یمن ، م یبچه .. بزرگه 

و بچه دار شم ، قول  رمی؟ اگه زن بگ یمون یم: با داد گفت  بایتر و تقر یعصب

 ؟ دای؟ اره ش ی؟ زنم بمون یتو خونه من بمون یدیم

 رونیگمشو ب:  دیرا عقب کش رضایشهاب با دست ازاد عل..کرد  هیبلند تر گر دایش

 !تا نکشتمت 

 .. رمیخونه م نیاز ا دایمن با ش: و قاطعانه گفت  ستادیمحکم ا رضایعل

به شهاب ..حرکت ش متنفر بودم  نیاز ا.. برد  نییرا باال و پا شیچشم ها دهیسپ

 واقعا درخواست طالق داده بود ؟ یعنی: نگاه کرد 

 .. اش مشغول شد  یبا حرکت سر جوابش را داد و دوباره با گوش شهاب

را برده بود ، شهاب اخمو و کم حرف  دایبا اصرار و اجبار ش رضایکه عل روزید از

دوباره  یهر چند خوشبخت..  میعادت کرده بود دایچند ماه به بودن ش نیا.. بود 

 سخت بود  شیسال پ ۴رفتن ش مثل  یبود ول میاش ارزو
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خانه شان جمع شده بودند تا  رضایعل یهم خاله و پدر و مادرم و خانواده  امروز

البته ماندن .. پدرم مانع رفتن شهاب و من شد . .مشکل را باز کنند  نیا یگره 

 !من بهانه شد تا شهاب هم بماند و با اتش تندش مسئله را بدتر نکند 

اتفاقات روز  شیشهاب مختصر برا..امده بود  دهیبود که سپ یساعت کیهم  حاال

شد و باالخره به سمت من که رو  یفضول الیخ یب دهیسپ.. کرد  فیگذشته را تعر

 مداد کوچولو ؟  یتو چه طور:  دیشهاب نشسته بودم ، چرخ یبه رو

تمام  زمیت یخواست با دندان ها یدلم م..نگاهش کردم  یوحش یگربه ها مثل

بودم  زاریداد ب یکه به من م ییلقب ها نیاز ا.. کنم  یصورت خوشگلش را زخم

 ...  زاریب..

 !من موز ندارم .. نکن خودتو  مونایشکل م یالک:  دیخند

 ...مان چرخاند نیبا حرص نگاهش را ب شهاب

 !بودن بهتر از کنه بودنه  مونیم: را دادم  دهیجواب سپ تند

 ی دهیبه سپ یکه امکان داشت ، باال بردم و با لبخند جانسوز ییرا تا جا میابرو

 ! یلیل: زد  میشهاب ارام صدا..مات نگاه کردم 

 جونم؟: شهاب لبخند زدم  ی، برا دهیکردن سپ عیم در ضا تیاز موفق خوشحال

ساز  یلیل یچا هی: با مکث گفت .. اشاره کرد  دهیش را گاز گرفت و به سپ لب

 ؟ یاریبرامون م

 ؟ اهینخود س یعنی نیا.. در هم رفت  میها اخم
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مزاحم خلوت تون شدم  دیببخش: دلخور گفتم .. دیام پر یخوشحال ی همه

 !تو اتاقم  رمیم..

:  ستادیا میهنوز دو قدم نرفته بودم که شهاب جلو..  دیبا لذت نفس کش دهیسپ

 ؟ یگفتم تو مزاحم یمن ک.. بده  هیاول فکر کن بعد نظر

 یادیز دمیخودم هم فهم.. بغض کردن در اوردم  یرا باال انداختم و ادا سرم

 دهیبه سپ دیبا ینداشته ول یمطمئن بودم شهاب منظور بد قایلوس شدم و دق

 ..قدر دوستم دارد کردم شهاب چ یثابت م

 ..خونه ما  یدلبر کوچولو: گفت  شهیشهاب مهربانتر از هم.. ام جواب داد  نقشه

 .. کرد  مکث

 !لوس شده  یادیز: حرفش بودم که گفت  یو منتظر ادامه  زدیبرق م میها چشم

 !باشه دردونه  نیریمن ش یچا:  دیشهاب خند..باز ماند  دهانم

 !کشمت شهاب  یم: حرص گفتم  با

 ! رمیم یمن خودم داوطلبانه برات م: گفت  ارام

 بیعج یوجودم را حس یحس کردم همه .. شدم  رهیاش خ یجد یچشم ها به

 .. از کنارم رد شد و دوباره نشست ..شهاب زودتر به خودش امد ..فرا گرفته 

ت تا خواس یم یدلم خلوت.. تنها بودند  دهیمهم نبود اگر االن شهاب و سپ اصال

 .. شهاب فکر کنم  نیریخوب به حرف ش

انگشت ..از نبودنم خوشحال بود  دهیسپ.. اشپز خانه گذاشتم  زیم یرا رو سرم

ازدواج شهاب مانده  خیبه تار گریچند روز د.. صورتم گرفتم  یدستم را جلو یها
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عمر  یرحمانه کوتاه یب ۸عدد .. اوردم  نییرا پا میدو تا از انگشت ها..بود؟؟ 

 .. داد  یرا نشان م میها یشخو

 : شهاب دوختم  مرخیاشپزخانه نگاهم را به ن از

مانع  کی یمعتقد بود شهاب ته دلش دوست دارد با من ازدواج کند ول نینسر

بودم که  دهیرس جهینت نیخودم هم به ا..را گرفته  نیریاتفاق ش نیا یبزرگ جلو

خودم شهاب مهربان و با محبت را  یتوانم برا یاگر با شهاب ازدواج کنم تا ابد م

کند ، همه جوره جوابم  اجشد با من ازدو یشهاب اگر حاضر م..داشته باشم 

 ..مثبت بود 

و  دیایب رونیب ینیریاگر از اتاق ش با خاله به همراه گل وش یحت: لبخند زدم  تلخ

 .. باشد  دهیکت و شلوار نپوش

 اش عشق نبود ؟ یمن و شهاب معن نیهمه عالقه ب نیا

به  رهیمحبوبم تمام شده بود و من هنوز خ لمیف.. گرفتم  ونیزیرا از تلو نگاهم

بر گزار شود  نجایفردا قرار بود مراسم هم.. همه مشغول بودند .. بودم  ونیزیتلو

کنترل را برداشتم ..فکر نکنم  یزیچ چیکردم به ه یو سع دمیکش یقینفس عم.. 

کردم تا  یم لمیحواسم را جمع ف یهمه  دیبا.. کنم  یرا از اول پل لمیتا دوباره ف

 یشگیمان از حالت هم یبود زندگ یچند روز.. به ذهنم خطور نکند  یفکر چیه

 دیخودشان بودند و پدرم معتقد بود با یخانه  رضایو عل دایش.. امده بود  رونیب

.. اتفاق نداشتم  نیبه ا یحس خوب..  میصرف نظر کن دایش دنیاز د یچند وقت

کس  چینه تنها به من بلکه به ه.. داد  ینم تین روز ها اصال به من اهمیشهاب ا
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هم نداشت  یمرخص یحت.. گرفت  یرا هم به عهده نم یکار چیه تیمسئول.. 

 یپرونده  کیبه اتاقش رفته بود و  یشگیهم یچا یامروز هم از اداره که امد ب..

 دایبه نبودن ش راشهاب  یحوصلگ یب نیا بایخاله فر..کرد  یم یمهم را بررس

پدرم قانع شده بود که  یشهاب با حرف ها.. دانستم  یم دیداد و من بع یربط م

قانع شد که  یو شهاب وقت..را دوست دارد که عذابش ندهد  دایانقدر ش رضایعل

صال ا رضایبوده و عل یدادگاه فقط در حد همان پاکت خال هیاحضار دیفهم

 ..خبر بود  یب دایش رضایعل ینقشه  نیاز ا.. درخواست طالق نداده 

صورتم ..  دیبا پاکت سف یقهوه ا یکارت عروس.. وسط مبل ها افتاد  زیبه م نگاهم

 ..شد  ینم نیبهتر از ا دهیانتخاب سپ.. را جمع کردم 

.. توانستم  یهم نم دیشا.. داخل کارت نگاه هم نکرده بودم  یبه نوشته ها یحت

را بسته بودم و  میچشم ها.. فکر کنم  زیچ چیبه ه دینبا..  دمیدوباره نفس کش

 یتو هنوز برا: کردم  یمرور و اجرا م کیبه  کیرا  نینسر یداشتم راهکار ها

دکتر  هیدرست تا  یرو یبزار وهمه فکرت ر دیبا..  یبچه ا یلیازدواج کردن خ

 ! یخوب و موفق بش

اول نگاه :ر اباز کردم  میدستم فورا چشم ها یرو یزیچ ینیاحساس سنگ با

 .. داخل دستم  ینقش بست و بعد موز ها میخندان پدرم مقابل چشم ها

 ؟ نهیب یم لمیبسته ف یدختر بابا با چشم ها -

 ! یخسته نباش.. سالم بابا :  دمیکه نشست صورتش را بوس کنارم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ١٧٧ 

مامانت : دهانم گرفت  یرسته جلوموز را با دست پوست گرفت و د. را داد  جوابم

 کجاست ؟

 .رفته برام لباس بخره : به موز زدم  یگاز

 ؟ یتو چرا نرفت: را باال داد  شیابروها

 ..حوصله نداشتم  -

من  یبرا یچا وانیل هی: و بلندم کرد  دی، دستم را کش شدیکه بلند م یحال در

 .نگاه نکن  یتکرار لمیهم ف نقدریا!سر جاش  ادیتا حوصله ات ب اریب

 ینیریش یوسط جعبه ها بایگفتم و به سمت اشپزخانه راه افتادم خاله فر یچشم

تعارف هم  یحوصله کار کردن نداشتم پس الک..شد  یم دهیو ظرف ها سخت د

داشت  یپدرم که تلفن یهم برا وانیل کیو  ختمیخاله ر یبرا یچا وانیل.. نکردم 

 . .کرد ، گذاشتم  یغذا هماهنگ م هیبا ته

 یگذاشتم و با پا ینیهم درون س یچا وانیل کی..موز حلقه حلقه کردم  یکم

من که هر  یمزاحمش نشود ول یگفته بود کس.. دلم به سمت اتاق شهاب رفتم 

 !نبودم  یکس

 زیم یرو یکاغذ ها یکالفه سرش را از رو.. اتاقش را باز کردم و با پا بستم  در

: در دستم افتاد  ینیچشمش به س.. که نامرتب پخش شده بودند ، بلند کرد 

 ..خورم  ینم یزیجان گفتم که چ یلیل

 من برم ؟ یعنی: را مظلوم تر کردم  صورتم
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نگاهش کردم .. کنارش نشستم  یصندل یرو..لبخند زدم ..نه :را تکان داد سرش

 .دلم برات تنگ شده :

 !جا بودم  نیمن که هم :نوشت و گفت  یزیکاغذ چ یرو

اصال متوجه ..اما نشد  رمیتخت ش بگ یکردم نگاهم را از کت و شلوار رو یسع

را  نینسر یهم فشار دادم تا حرف ها یرا رو میچشم ها.. حرف شهاب نشدم 

 زارهیبهتر از شهاب رو سر راهت م یکیروز خدا  هی یلیل نیبب:  اورمیبه خاطر ب

 .. از تو بزرگتره  یلیاصال شهاب خ..

گرفت و به  یشهاب نگاهش را از کت و شلوار سورمه ا..را باز کردم  میها چشم

 بود نگاهم را ؟ دهیفهم..من دوخت 

 ؟ یخوب: ارام لب زد .. نگاهش کردم  رهیخ

 !نه : را باال بردم  سرم

 .تلخ ِ تلخ .. زد  لبخند

 ببرم  ادیخوام فراموشت کنم ، چشماتو از  یم

*** 

لباِس بنفش م شامل ..داد  یاصالح شده ام سن م را بزرگ تر نشان م یروهااب

دوباره به صورتم نگاه .. بود  یدامن عروس بلند و پف هیدامن شب کیدکلته با  کی

 یبدنم را تو پر نشان م شیلباس و ارا نیا.. کرده بودم  رییتغ یحساب.. کردم 

 !نبودم  دهیو رنگ پر فیهر چند با مصرف داروها ، مثل قبل نح.. داد 
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 یاصرار ها رغمیعل.. بود  میو ن ۷هنوز ساعت .. شد  ینه مراسم شروع م ساعت

حسادتم  یعنی.. نکردم  یرفتن همراه شگاهیارا یرا برا دهی، سپ یخاله فخر

هم با  دهیسپ.. نداده بود  دایاجازه را به ش نیهم ا رضایعل... داد  یاجازه نم

خاله را رد کردم مادرم به  ستدر خوا نکهیبعد از ا.. شهاب و مادرم رفته بود 

 یرا برا ییامشب جا شدیکاش م..  میایب شگاهیارا نیاجبار وادارم کرد که به ا

نشان دادم ، مات  نیرا به نسر یکه کارت عروس شیچند روز پ.. رفتن داشتم 

.. شهاب برداشت اشتباه کرده بود  یهاهم مثل من از محبت  نینسر.. مانده بود 

 یخاله فخر یوقت با خانواده  چیکاش ه.. گشت  یم برکاش زمان به عقب 

 میبغض کرده ام را باز نگه داشتم تا اشک ها یچشم ها.. میشد یهمخانه نم

لعنت به شهاب و .. وجودم را گرفته بود  یهمه  یاحساس بد.. سرازسر نشود 

 دوستم داشت ؟ نقدریا چرا..  شیمحبت ها یهمه 

و بنفش  یاسی یکه رگه ها دمیشنل سف.. دل کندم  نهیام از ا یگوش یصدا با

خانم که  یاز زر یموها و باالتنه ام انداختم و بعد از خداحافظ یداشت را رو

 ...امدم  رونیب شگاهشیدوست مادرم هم بود ، از ارا

وضع هم  نیبا ا ینبود ول یراه شگاهیاز خانه تا ارا.. در منتظرم بود  یجلو  پدرم

 !رفت  ادهیشد پ ینم

 یبا همه .. که نشستم ، پدرم به سمتم بر گشت و شنلم را باال زد  یصندل یرو

 !برات اسپند دود کنم  دیبا:  دیام را بوس یشانیوجود لبخند زد و پ
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: پدرم با تعجب نگاهم کرد ..  دیاما اشک از چشمم چک.. زدم  یکم رنگ لبخند

 شده بابا ؟ ی؟ چ یلیل

دلم :  دیلرز می، صدا.. دهانم گذاشتم تا هق هق م را خفه کنم  یرا جلو دستم

 ! شهیشهاب تنگ م یبرا

 ؟ دیفهم یام را نم یکس دل تنگ چیچرا ه..  دیخند

 ؟ یکن هیدوباره گر دایمثل مراسم ش یخوا ی؟ م یلیل یبچه شد -

 یبابا از بچه بودنم حرف م: شد  سیگونه ام دو باره خ.. را پاک کردم  میها اشک

 !دخترش تازه بزرگ شده  دیفهم یکاش م.. زد 

 ..  ذمیفهم یرا حاال م یبچگ یتمام روز ها قذر

 .. بود  یزمستان زییپا یچقذر هوا..  دمیرا باال کش نیماش شهیش

 قفس  ریدل تنگ توام در گ.. و بس  دارمیشب سرد ب نیا در

** 

که از بابا گرفته  یدیبا کل.. رفت  یخانه ، دنبال کار بعد از رساندن من به پدرم

چه ..  انیاقا یبرا یو صنذل زیپر بود از م اطیح..بوذم ، در خانه را باز کردم 

مانده  اهی، دل من چقدر س ینور رنگ نهمهیوسط ا.... خانه مان اطیبود ح یچراغان

 یخاله فخر.. خانه در سکوت بود .. فشار دادم  هم یپر از رژم را رو یلب ها..بود 

 ینم.. سز و صدا به سمت پله ها راه افتاذم  یب.. در اشپز خانه بود  دهیلباس پوش

دوست داشتم .. ذهم  حیسرخم را توض یچشم ها لیتوانستم دل یخواستم و نم

اجازه وارد  یب..  ندیخواستم شهاب من را بب یم قتیدر حق..  نمیشهاب را بب
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نا شناخته  یاز بو.. بر گشت و نگاهم کرد .. تنش بود  یروشن یبلوز اب... شدم اتاق

اخر بلوزش در  یدکمه .. ام سوخت  نهیس یبود ، قفسه  دهیچیکه در اتاقش پ یا

 هنوز اماده نبود ؟.. بود  ۸ساعت .. دستش ماند 

 یودستش را از ر..سوخت  میچشم ها..  ستادمیا شیرفتم و رو به رو جلوتر

حرکت  یب شیدست ها.. روشنش را بستم  یدکمه اخر بلوز اب.. دکمه برداشتم 

 ..کند  یدانستم نگاهم م یکردم اما م ینگاهش نم.. کنارش افتاده بود 

 ؟ یستیچرا هنوز اماده ن: شده بود  نیاز بغض گرفته و سنگ میصدا

اسوده ..شد  دهیابرو پوش یشنلم سر خورد و صورتم تا رو.. کرد  ینگاهم م هنوز

مچ دست شهاب ..دادم  دنیبار یقرارم اجازه  یب یو به چشم ها دمینفس کش

چشم  یتار نیش را ب نیاست یانتها یدکمه .. کوچکم گرفتم  یدست ها نیرا ب

م را پنهان کرده  سیخ تصور.. که کل اتاق را گرفته بود ، بستم  یبد یها و بو

در سکوت شهاب و اتاق ش هق هق ارامم  یبودم اما لرزش دستم و صدا

مج دست ... را سخت تر بستم  گرشید نیاست یانتها یدکمه .. بود  دهیچیپ

شنل که  یبند گره ا گرشیبا دست د..بود  میدست ها نیمشت شده اش هنوز ب

 ..گردنم بود را باز کرد  ریز

شنل را از دورم .. فشردم  میدست ها نیدست شهاب را ب.. تر رفت  نییپا سرم

با دست سرم را باال .. تر کرد  نیاه بلندش فقط بغض م را سنگ یصدا.. باز کرد 

مطمئن بودم از .. گاه بود  هیبدن سر شده ام تک یهنوز برا گرشیدست د.. گرفت 

 ! یچه عروس ناز: شد  یور کیلب شهاب .. نمانده  یزیم چ شیارا
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 رهیخ میام کرد و بعد در چشم ها یمل وارسکا.. نگاهش کردم  شیچشم ها به

 ! یلیل یبزرگ شد: شد 

بزرگ : تکرار کرد  کیریستیه.. دیکش رونیب میرا با ضرب از دست ها دستش

 !بزرگ !  یشد

  رهیهنوزم قلب من گ.. داره دل کندن  یحس چه

شهاب  یعقب رفتم ول یقدم.. اش ترس وجودم را گرفت  یعصب یچهره  از

پر  ی، با صدا دمیاتاق که رس واریبه د..داشت  ینگاه از صورتم بر نم.. جلوتر امد 

 !شهاب : از لرزم زمزمه کردم 

:  دیکش ینفس عصب...دردونه  یبزرگ شد:ام چسباند  یشانیاش را به پ یشانیپ

حق رو به  نیمن ا یعنی..، نوازش کرنت فقط و فقط حق من بود  یجوجه که بود

که دورش بسته بودم  یدر قفس.. من بزرگ شده  یحاال جوجه ..دادم  ینم یکس

 .. امروز بازه  نیلحظه ، هم نیاز هم

اگه دست من بود : بسته و صورت خسته اش دوختم  یرا به چشم ها میچشمها

شه  ینم.. یفقط دست من بوده باز بشه ول دشیقفس که کل نیذاشتم در ا ینم

... 

تو نفس  یتو هوا یکس کهنیاز فکر ا:  دیرا باز کرد و نفس کش شیها چشم

که تو نفس  یبه شرط نمیرو حاضر بب یهمه چ یول ،یلیل رهیگ یبکشه ، نفسم م

 ! یبکش

 !فهمم  ینم.. حرف نزن شهاب  ینجوریا: را تکان دادم  سرم
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 ! یو طوالن قیعم.. دیرا بوس میابروها نیب

در ان کت و .. کت ش را برداشت .. از من فاصله گرفت .. بند امده بود  میها اشک

 ..شده بود  رینظ یاش ب یاسمان یو بلوز اب یشلوار سورمه ا

.. در کنار خودش دارد  شهیهم یرا برا رینظ یمرد ب نیکه ا دهیبه حال سپ خوش

 چرا شهاب عاشق م نبود ؟.. دمیکتش کش ی قهیجلوتر رفتم و دستم را به 

که مثل خوره به جانم افتاده  یباز بلوزش دوختم و سوال ی قهیرا به  میها چشم

 شهاب ؟: دمیپرس یم دیبود را با

 جون دلم ؟: ام را نوازش کرد  گونه

 ؟ یکن یباهاش ازدواج م یخانمه که دار ییخل دهیسپ..  دهیسپ: من کردم  من

خودمو با  یلیمن ل: را به گوشم چسباند  شیلب ها..مکث بغلم کرد  یو ب محکم

 .هاش دوست دارم  یهمه بچگ

دوستت دارم شهاب  یلیخ:  دیلرز میلب ها.. شهاب هم انگار بغض داشت  یصدا

 ! یلیخ.. 

لرزانم را  یدست ها..بود  ستادهیا دهیشهاب کنار سپ..  ستادمیحجله ا یبه رو رو

 ؟!من ، نوبت من بود  گفته بودند جز کیهمه تبر.. در هم قفل کردم 

انگار ...، گذشتم  دندیرقص یتوجه به حضور شهاب م یکه ب ییدخترها نیب از

کنار  دهیسپ ستادنیاز ا.. کرد  یم ینیقلب و روحم سنگ یامشب رو زیهمه چ

.. سرم گذاشته بودند  یوزنش را رو یکه انگار همه  یسقف یشهاب گرفته تا حت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ١٨٤ 

.. به من گفته بود "  یزچه عروس نا" شهاب گفته بود..بود  نیام سنگ یدامن پف..

 !من که عروس نبودم 

بار بود که  نیاول.. ، سرم را باال گرفتم  دمیبه انها رس یوقت... بود  نیبه زم نگاهم

 یتوانستم کار یبود و من نم ستادهیمن ، کنار شهاب ا یچشم ها یجلو دهیسپ

 .. تمام شده بود  زیهمه چ.. تلخ لبخند زدم ! .. کنم 

 !نگاه سردم دست من نبود .. لبخند زد  میبرا دهیسپ

کرد ،  ینگاهم م نیشهاب که سنگ یرو به رو.. خورد  یبهم م دهیاز سپ حالم

 ینداشتم به کس ادی یعنی..  میبگو کیتبر دهیتوانستم به سپ یمن نم..  ستادمیا

 !کنم  یخوشخت یرزوا شیام را از من گرفته ، لبخند بزنم و برا یکه زندگ

.. رفت  دهیلبخند سپ..باز کرد  دنمیدر اغوش کش یرا برا شیدست ها شهاب

 دهیمن ند یعنی..را نگرفته بود  دهیهم دست سپ کباری یشهاب از اول مراسم حت

 !بودم 

خودم را در اغوش شهاب غرق .. نگذاشته بود  یخوشحال یبرا ییجا میها بغض

عکس : زد  مانیاز شهاب هم ناراحت تر بود ، صدا یکه امشب حت دایش..کردم 

 ؟ رمیبگ

 ! ییعکس دوتا: محکم تر در اغوش فشردم  شهاب

ما  مرخیاز ن دایش..  میموها یشهاب بود و سر شهاب رو ی نهیس یرو سرم

دستش  دهیسپ.. نگاهم را از عکس گرفتم و به شهاب دوختم .. عکس گرفته بود 

 ! ریحاال از من و شهاب عکس بگ دایش: شهاب گرفت  یرا دور بازو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ١٨٥ 

نگه داشته بودم  زانیشهاب را که در اغوشم گرفته بودم و خودم را به ان او دست

 ! دیببخش: نگاه کردم و ناخوداگاه زمزمه کردم  دهیبه سپ: ، رها کردم 

را از عکس  سمیخ یچشم ها.. حضور داشتم ؟؟ شانیها یوسط خوش چرا

تخت انداختم و بلند  یخودم را رو.. شان گرفتم و به اتاقم پناه بردم  ییدوتا

 ...کردم  هیگر

نه چروک شدن لباسم ..  شدیم میرفتن صدا رونیمانع از ب کیبلند موز یصدا

 ! شمیمهم بود و نه خراب تر شدن ارا

وجود دعا کردم شهاب نباشد  یبا همه .بعد در اتاقم باز و بسته شد  قهیدق چند

 .... یول

را بستم و  میچشم ها..تختم نشست و به سمت خودش، به پهلو چرخاندم  نییپا

شدت  میاشک ها.. سردم گذاشت  یبازو یگرمش را رو یشانیپ..اخم کردم 

..  یلیمنو ببخش ل: شهاب ارام زمزمه کرد ! شد تنها باشم  یکاش م.. گرفت 

 دونه دونه اشکات و اشتباهام منو ببخش یبرا

 ام  یاما زمستون دمیخورش هیاما پر از پنجره ،  وارمید هی

 ام یتو زندون یاز نوع من دل نبند ، خودم تو هوا یازاد به

 یبش ییکردم هوا یقرارت شدم ، خودم کار یعاشق و ب خودم

  یکش یم نیکه بعد از ا یاشتباها ببخش ، واسه هر چ نیواسه ا منو

 رهیدستگ یدستش رو.. تخت نشستم  یرو.... باز شد  میبلند شدنش چشم ها با

 رفت ؟ یواقعا م یعنیاتاق بود، 
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 نرو شهاب : زدم  لب

 حسرت یعنیمن  یتو ، تو ب یمن ب یدون یتو که م نرو

 مونه عشق و عادت یجواب م یب یدون یکه م تو

 یشیکم م یدون ی، تو که م شمیکم م یدون یکه م تو

 !نرو . .، پس نرو  میشیهم اغوش غم م یدون یکه م تو

 ..تو رو خدا نرو : تر گفتم  بلند

 یتا جلو زدمیم یبه هر در دیامدم، با نییاز تخت پا..شد  نییباال ، پا شیها شانه

تو  گهید.. حرف نزنم  یتلفن ایبا پور گهید دمیقول م:  رمیرفتن شهاب را بگ

قول  گهیاصال د..شهاب نرو .. زمینر رونیدانشگاه ، دور از چشم تو ، موهامو ب

 .شهاب .. بزرگ شم  دمیم

محکم خودم را در اغوشش : اش را گرفتم و به سمت خودم برگرداندمش  شانه

از اغوشم رها .. خانم بشم  دمیقول م... شهاب نرو : پرت کردم ، با هق هق گفتم 

 .. یلیخداحافظ ل:شد 

 یخواب دلبستگ نیاز ا دمیکه داشتم خسته ام ،پر یاز حس من

 یندارم بجز خستگ یچیمن فکر نکن،که ه ریبه تاب ببخشو

 واسه هردومون بهتره ییجدا..یتورو دوست دارم ول هنوزم

 داره ازت بگذره میسر نکن که تصم یکس یپا تویجوون
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بار  کیفقط ... گوشش گذاشت  یرا رو شیدست ها.. اتاق را محکم بست  در

تمام عهد  یگذارد رو یمطمئن بود ، پا م د،یشن یرا م یلیل یاگر صدا گرید

 !خودش بود  یو حسرت ها یلیل یکه باعث اشک ها ییها

رفته بودند  دهیمهمان ها جز پدر و مادر سپ یهمه .. امد  نییپله ها با عجله پا از

شهاب ..سپرده بود به همه اعالم کند منتظر عروس کشون نباشند  یبه عمو مهد.. 

 !حوصله ها نداشت  نیکه از ا

را باز و بسته کرد و از خانه  شیچشم ها.. فشرد  را در دست نیماش چیسوئ

 ومد؟یچرا ن: اول از همه به سمت ش امد  یعمو مهد.. امد  رونیب

 ! مومدیخوابش م:  دیلب گز شهاب

 کرد ؟ یم هیگر: شانه اش گذاشت  یدست رو یمهد

 دایش یکه عروس ادتهی.. خودتو ناراحت نکن : شهاب فرصت جواب دادن نداد  به

 ..کنه  یچند روز بعد عادت م.. کرد یم هیهم دائم گر

هرگز به  یلیهم فشرد ، خودخواهانه ارزو کرد کاش ل یرا رو شیلب ها شهاب

 ! نبودنش عادت نکند 

 دیکل: شهاب گذاشت  یدست ها انیرا م یشکل کوچک لیمستط یجعبه  یمهد

 یکند که مهد شهاب خواست مخالفت.. قابل ت رو نداره .. ِ◌  ینقل یخونه  هی

ده سال من و .. نبود  زیتو برام عز یپسر داشتم ، اندازه  هیاگه  دیشا: اجازه نداد 

 نیبود دایمون تو و ش یوشدل خ ی، همه  میبچه دار شدن داشت یخاله ات ارزو
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ده سال مثل بچه .. اومد ، عالقه من و خاله ات به شما کم نشد  ایهم که دن یلیل.. 

 ..کم نبود ..  میخودمون دوستون داشت

 یلیبزرگ شدن ل.. به کنار  نایتموم ا: شد  رهیشهاب خ یدر چشم ها یقدردان با

 ونیرو مد گهید یزایچ یلیقبول شدن تو دانشگاه رو و خ..درس خوندن شو .. رو 

به بزرگ شدنش  یدیداره ، اصال ام یلیکه ل یکه با مشکل یدون یم.. توام 

 ...نداشتم 

تو  یهرجا به مشکل خورد ، رو... شهاب  یرو تموم کرد یحق دخترم برادر در

اونقدر که تو رو : کرد  یکوتاه یعوض کردن جو خنده  یبرا.. حساب کرد 

 !دوست داره ، من و مادرش رو دوست نداره 

 دهیباور کن بهتر از سپ یول یریدونم از مادرت دلگ یم:  دیشهاب را بوس صورت

لبخند  تیبه زندگ.. شهاب  شدینم دای، برات پبود  امرزتیخداب یکه انتخاب بابا

 !بزن پسرم 

که  یاهیس نیماش.. نشسته بود  نیدر ماش دهیسپ.. حوصله تشکر کرد  یب شهاب

 یچرا دلسرد نم دهیسپ دیفهم یخود شهاب هم نم.. هم نشده بود  نییتز یحت

.. گوش کرد  یاصالن یسر وته اقا یب یها حتیبه نص یتوجه به فخر یب.. شود 

 دیفهم یرازش را م رضایفقط عل.. سرد دست داد  رضایو با عل دیرا بوس دایش

انداخت  یلیباز اتاق ل یبه پنجره  ینگاه.از او دلخور بود  نروزهایکه ا ییرضایعل..

.. را به حرکت در اورد  نیبا سرعت ماش یبا بوق کوتاه.. شد  نیو سوار ماش
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که در  یشهاب به خوشبخت یاعتناع یچند روز ب.. را پاک کرد  شیاشک ها یفخر

 ... دیارز یانتظارش بود ، م

** 

 .. اول وارد شود  دهیدر خانه را باز کرد و منتظر شد تا سپ دیکل با

 دهیتوجه به سپ یب..رفت  یکنار نم شیچشم ها یاز جلو یلیل یاشک ها ریتصو

.. اب گرفت  ریش ریسرش را ز..کرد به اشپزخانه رفت  یکه با لبخند نگاهش م

راست .. شد  شتریبا خم شدنش درد معده اش ب..شد  یحالش بهتر م دیشا

معده اش  یصبع یبود درد ها یچند سال.. معده فشرد  یو دستش را رو ستادیا

 کیدرد را با خوردن  نیدکتر رفتن را نداشت و ا یحوصله .. شده بود  رینفس گ

حاال ..را نداشت  یدرد چیه نیامشب قصد تسک..داد  یم نیقرص اعصاب تسک

 !، بهتر بود او هم تا خود صبح درد بکشد  دیکش یاش درد م یلیکه ل

عادت .. گذاشته بود  نیکت ش را در ماش..بلوزش را باز کرد  ییباال یدکمه ها.. 

 شیها نیاست شهیش بسته باشد و معموال هم نیسر مچ است ینداشت دکمه 

.. دکمه هار ا بسته بود  نیا یلیل.. امشب فرق داشت  یتا ارنج تا خورده بود ول

مچ دستش حس  یهنوز رو ار یلیعطر ل..بازشان کند  یراحت نیمحال بود به ا

 ..کرد  یم

را  شیداد و چشم ها هیسرش را به عقب تک.. اشپزخانه نشست  یصندل یرو

 ..بست 
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 یکه از زندگ ییهمان وقت ها..  ردیوقت ها ادم دوست دارد اراده کند بم یبعض

 !هم مرده بود  دیشا..خواست  یشهاب هم مردن م..  یشده ا ریس

شهاب هنوز کامل  یچشم ها.. شهاب نشست  یبه رو یبا همان شنل رو دهیسپ

به  یدیشهاب ، اگه ام نیبب: شروع کرد به حرف زدن  دهیباز نشده بودند که سپ

از ..موندم  یت نمها یکم محل یوقت سه سال پا چیه..با تو نداشتم  یزندگ

 میتون یاداره م برو عالوه  میدار یلینسبت دور فام هی دمیکه فهم یهمون روز

 قایتو دق.. ، ازت خوشم اومد  نمیبب گرویهم د یخانوادگ یتو رفت و امد ها

 .. و با پشتکار  یمرد جد هی..که من منتظرش بودم  یبود یهمون

.. نداشت  یحس چیه دهیاز ازدواج با سپ.. را بست  شیدوباره چشم ها شهاب

به ازدواج ندارد  یگفته بود عالقه ا..  ستین یگفته بود مرد زندگ دهیشهاب به سپ

شهاب  یحرف ها..قبول کرده بود  دهیخود سپ.. عالقه ندارد  دهیگفته بود به سپ..

.. بود  دهیپس نکشبود اما پا  دهید یلیم یب.. بود  دهید یکم محل.. بود  دهیرا شن

 یمون فکر نم ییاشنا لیاوا: بسته شهاب جرات گرفت  یار چشم ها دهیسپ

 ! یعالقه داشته باش یلیکردم به ل

اول  یروزا: چشم دوخت  زیبه م دهیسپ.. شهاب به سرعت باز شد  یها چشم

شما دوست  یبود ، تو خانواده  یدوست داشتن یلوس ول یدختربچه  هی یلیل

رو  یلیمنم ل.. دختر خوشگل با افکار ساده  هی...انگار واجب بود  یلیداشتن ل

ازت خوشم ..  ودمانگار رو ابرا ب میخواستگار یتو اومد یوقت..روست داشتم 

حضور تو تو .. کنم  یابافیبودم که رو دهیند یوقت ازت رفتار چیه یول ومدیم
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خودم اجازه دادم  که به ییایرو.. بود  ایخونه مون به عنوان خواستگار مثل رو

 ..بهش بال و پر بدم 

به  یبهم گفت یقبل از نامزد یوقت:  دیلرز شیرا باال انداخت و صدا شیها شانه

 یخواستم پا پس بکشم ول یم..، بهم برخورد  یخواستگار یاجبار پدرت اومد

و  ضیپدرت مر یتو گفت.. گذاشتن  یپدرامون همون موقع برامون قرار نامزد

..  یول..  هیمنفبه همه بگم جوابم  یازم خواست.. یدلشو بشکن یخوا ینم

 !نتونستم 

 .. ارمیکردن دلتو به دست ب غهیتونم بعد از ص یخودم گفتم م با

 هی..  یبارم بهم ابراز عالقه نکرد هی یحت یسال نامزد هیتو  یوقت: زد  یپوزخند

ن روزا بود که به همو قایدق.. کردم  یاشتباه م دمیفهم ینشد کیبارم بهم نزد

 یلیل یول یپسر عاقل و واقعا بزرگ بود هیتو .. بردم  یپ یلیبه ل بتیعج یعالقه 

 !از سنش رکوچک ت یلیساله و خ ۱۶،  ۱۵ یبچه  هی

 ! یگ یچرند م یدار: از جا بلند شد  یعصب شهاب

رو به  ی، همه چ یاگه به حرفام گوش ند یلیبه جون ل:  ستادیا شیجلو دهیسپ

 !گم  یجون م یفخر

 ..از راز دلش باخبر باشد  یخواست کس یکالفه نشست ، نم شهاب

کم ارتفاع اشپزخانه  یپله  یو پشت به شهاب رو دیکش یقینفس عم دهیسپ

گفتم ؟  یم یمثال چ.. مورد حرف بزنم  نیدر ا یتونستم با کس ینم: نشست 

کرد ؟  یباور م یساله اش عالقه داره ؟ ک ۱۵ یگفتم شهاب به دختر خاله  یم
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دهن  سپ.. نداشت  یسود چیاز خراب کردن خودم ه ریموضوع غ نیگفتن ا

دختر  هیرو  یلیل گهید.. اومد  یبدم م یلیاز قبل از ل شتریروز به روز ب.. بستم 

 یسال نامزد هی..م بود  بیحاال رغ یلیل..  دمید ینم یدوست داشتن یبچه 

 یکم شد و نه من از اصرارم برا یلینه تو از عالقت به ل.. مسخره مون تموم شد 

 !موندن 

 چیه غهیمن بعد از تمو م شدن ص. . پدر و مادرم کم کم بلند شد  یو صدا سر

 !قبلش هم نداشتم  یعنی..با تو نداشتم  ینسبت

فعال  بعدش هم من بهش گفتم.. به خاطر فوق پدرت صبر کرد  یم چند ماه پدر

 یمن حرف..  دیبخون غهیگفت پس دوباره ص یم..  میازدواج ندار یمن و تو امادگ

 ! یکه قبول نکرد یتو بود نیبازم ا ینداشتم ول

 ! یکردم که تو عاشقم یو مادرم رو با دروغ قانع م پدر

تونستم با رفتنت  ینم..  ارمیدلتو به دست ب یلیخواستم قبل از بزرگ شدن ل یم

 !رو تحمل کنم  شدیم دهیکه پشت سرم شن ییحرف ها

خوندم  یرو م یلیمن تو نگاهت عشق به ل.. هاش ادامه داشت  یو بچگ یلیل

 ..  دیفهم یعالقه رو نم نیکس ا چیه یول

بتونم دلتو به دست  دینقشه داشتم که شا یکل میکه خونه ما ، تنها بود یشب

 یمرد زندگ یگفت..  یکرد بار خراب نیچندم یتو همه ارزوهامو برا یول ارمیب

به  یازم خواست.. یازدواج کن گهیکس د چیبا من و ه یخوا ینم یگفت..  یستین

 .. خوامت  ینم گهیهمه وانمود کنم که من د
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 یدوست داشتن گهید دیشا.. خواستمت  یمن م یول:  دیباالخره چک شیها اشک

تو اداره همه کم .. سه سال اسمت روم بود .. ابروم وسط بود  یپا یدر کار نبود ول

 دنیته تهش همه فهم یول یهست یذاشتن که ادم جد یم نیا یهاتو پا یمحل

داره که  یبیع هیدختره  تماگن ح یو اشنا همه م لیتو فام..  یبه من عالقه ندار

 ..به ازدواج نداره  یشهاب عجله ا

شهاب عالقه : شد  رهیکرد ، خ یرا نگاه م زیم را چرخاند و به شهاب که صورتش

بچه ست و  یلیاون خ یدون یاصال خودتم م..  ستین یدلبستگ هیجز  یلیات به ل

خبر ندارم  یلیمن از احساس ل.. دونن  یتو خانوادتون همه اونو مثل خواهرت م

 .. ستیمناسب ن وهم سن ت یکیازدواج کردن با  یاون واقعا برا.. 

.. بلند شد و به سمت در راه افتاد  دهیسپ یاز حرف ها یطاقت عصب یب شهاب

 ؟ یریکجا م: بغض داشت  شیصدا.. به خودش امد و دنبالش رفت  دهیسپ

 !خونه ام : را نشان داد  یعمو مهد ییاهدا دیبرگشتن کل یب شهاب

 !خونه مونه  نجایا.. میخونه ات ؟ ما ازدواج کرد:  دیخند کیستریه دهیسپ

من حرفامو  دهیسپ -.کرد ارام باشد هر چند سخت بود  یسع.. برگشت  شهاب

گفتم  یتو سه سال سه بار جد..  یکرد یباز تیخودت با زندگ.. بهت زده بودم 

در .. من نمون  یگفتم پا.. گفتم قصد ازدواج ندارم ..  ستمین یمن مرد زندگ

با  میحاال تصم..  یدیبار چهارم حرفامو شن یامشب هم برا: خانه را باز کرد 

 !خوت 
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.. عالقه ندارم  یلیمن به ل.. در ضمن : شد  رهیخ دهیدر نگاه ناباور سپ برگشت

 !وقت  چیه.. نداشتم 

 واقعا رفته بود ؟ عنبی.. خورد  یفیتکان خف دهیخانه که بسته شد ، سپ در

 یبا زندگ یگذشت تا هضم کند چه باز قهیچند دق.. در سر خورد  نییپا ناباورانه

 یکن یباز میزارم با زندگ ینم: را با خشونت پاک کرد  شیاشک ها.. اش شده 

 !زارم  ینم.. شهاب 

*** 

 یانگار کس.. کردم  یهنوز هم احساس گرما م یول دمیلباسم را پوش نیتر نازک

 !مثل شهاب  یکس.. بود  دهیتمام وجودم را به اتش کش

 دهیسپ..رفت  یکنار نم میچشم ها یو لباس عروسش از جلو دهیسپ ی چهره

ام را به نام خودش کرد  یاو تمام زندگ.. را از من برده بود  یباز یبد یچه جا

گرفتن  یبار ب نیسوم یام به شهاب ، برا رهیو خ سمیخ یچشم ها یجلو یوقت

باختم اما  یعمر م یکاش همه .. را زمزمه کرد " بله"نحس  یکلمه  ،یلفظ ریز

 ..باخت تلخ کرده بود  نیرا ا میهمه برد ها ینیریش!برنده بودم  یاخر باز

حرف زدن  یحوصله .. رفتند  رونیبود پدر و مادرم از اتاق م ب یا قهیدق چند

امشب از : گفت  یپدرم به مادرم م.. خودم رابه خواب زده بودم ..نداشتم 

از بابت اعتمادش به  الشیامشب خ.. شهاب را دوست داشته  شتریب شهیهم

 ..ده شهاب راحت ش
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من و شهاب  نیب یو عمو محمد از دلبستگ ایپور یبعد از حرف ها: گفت  یم

 ..واهمه داشته 

از  شتریب یلیمن شهاب را خ دیفهم یبابا اگر م.. تخت م جا به جا شدم  یرو

 کرد ؟ یتصوراتش دوست دارم ، چه م

به ساعت اتاق نگاه ..ام بود  ییشب تنها نیامشب اول: دادم  رونیم را ب نفس

 !شب  مهیسه ن.. کردم 

شدم از تمام  مانیو پش دیلرز میچشم ها.. شد  یشب تلخ تمام نم نیا چرا

.. امد  یبه چشم م شتریشهاب ب یخال ی، جا شدیاگر صبح م.. شب  نیشدن ا

موقع صبحانه خوردن عذاب اور  میرو به رو یخال یصبح کالس نداشتم اما صندل

 ..خواست  یمن دلم شهاب را م.. امدم  نییتخت پا یاز رو ..بود 

 یسر دردم لحظه به لحظه شدت م..ام چسباندم  یشانیپ یبندم را رو چشم

 ..گرفت 

 .. در اتاق شهاب را باز کردم ..امدم  رونیاز اتاق م ب ارام

عطر  یعنی..هنوز در اتاق شهاب مانده بود  ستیدانستم ، چ یکه نم یتلخ یبو

 بود ؟ دشیجد

کنار تخت لبخند را  دایمن و شهاب و ش ییعکس سه تا.. تخت ش نشستم  یرو

 ..کرد  هیخشک شده ام ، هد یبه لب ها

نشسته بود  دایشهاب وسط من و ش.. گرفتم  میدست ها نیعکس را ب دیسف قاب

عکس  یرو قیعم یخنده ..  میرا به صورت شهاب چسبانده بود مانیو ما گونه ها
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 رمیعکس بگ دایخوام با ش یگفت من م یبود که م رضایبودن عل یبه خاطر شاک

تمام  یبا بدجنس ابشه..تازه نامزد کرده بودند  رضایو عل دایان موقع ش.. 

در  رضایو عل دایاز ش یعکس چیو اجازه نداد ه دید یرا در مقام عکاس م رضایعل

 !بماند  ادگاریپوش چالوس به  دیسف یجاده 

که تمام  رضایو عل دایش.. خوش مان چه زود تمام شد  یروز ها.. تلخ شد  لبخندم

 !و شهاب  دمینفهم یزیاز مراسم چ یمن که حت.. مدت امشب ناراحت بودند 

 شهاب چرا ناراحت بود ؟ اصال

 یقرار دادم و از رو شیعکس را سر جا..را محکم روس سرم فشار دادم  دستم

را با  شیهمه لباس ها..شهاب را باز کردم  یکمد لباس ها... تخت بلند شدم 

تا  شیها نیاست یسر همه .. شهاب را برداشتم  یبلوز قهوه ا.. دست کنار زدم 

 ... یبلوز قهوه ا نیخورده بود جز هم

تخت گذاشتم  یبلوز را رو.. کار را انجام دهد  نیا دهیروز سپ کینداشتم  دوست

نگاهم .. لبم نشست  یرو یلبخند تلخ..را تا ارنج تا زدم  شیها نیو مرتب است

 .. شهاب ثابت ماند  یتخت خال یرو

 یرا ادامه م یداشتم باز شهیبود و من احمقانه تر از هم دهیاالن کنار سپ شهاب

 ..پرت کردم  یرا با نفرت به گوشه ا یبلوز قهوه ا..دادم 

 !شهاب :  دمیفشرم و نال میدست ها نیرا ب سرم

 ..روشن کرد  یقبل گاریرا با اتش س گارشیس
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..  ختیر یرا بهم م شیباد موها..  شدیم شتریمعده اش لحظه به لحظه ب درد

 .. شدیکه نم شدیتمام نم یشب لعنت نیصبح بود و ا میساعت سه و ن

حس کرد  بشیرا در ج یلرزش گوش..  رفتیم یاهیاز درد س شیها چشم

 "شهاب ؟ یخوب:"بود  رضایعل..

 خوب بود ؟.. کام گرفت  گاریتر از س قیت خاراند و عماش را با انگش یشانیپ

 خوبم ؟: کرد  زمزمه

.. جا داد  شیلب ها نیرا ب گارشیدوباره س.. چقدر اشنا بود  شیرو به رو ابانیخ

.. تند تر قدم برداشت .. شدیم دهید کینزد یفاصله  نیطبقه باال از ا یپنجره ها

دودونه : زمزمه کرد .. دیرس یبه نظر م کی، تار دیسف یاز پشت پرده  یلیاتاق ل

 !ام خوابه 

رو به ..روشن بود ...اتاق خودش افتاد  یبه پنجره  گاریدود س نیب شیچشمها

با حس درد نفس ..دود کرد  گاریبه پنجره س رهیشان نشست و خ یخانه  یرو

 یاروم م یهمه ادم چه طور نیا: پرت کرد  ضیرا با غ گاریمعده اش ، س ریگ

 ؟ رمیگ یکه من نم یلعنت نیبا ا رنیگ

 ! یلیل: چنگ زد  شیموها نیرا ب دستش

 بود  یلیاش ل یارامش زندگ منبع

 ستمیبه جز تو بلد ن یریمس

 ازت دور شم شهینم هنوزم

 ستیتو برگشت ن یریکه خ دونمیم
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 روز مجبور شم کیکه  خوامینم

پشت ان نشسته  یلیکه مطمئن بود ل یبه پنجره ا..به پنجره از جا بلند شد  رهیخ

که  یاز شهاب.. شدیدور م دیبا.. قدم برداشت  دهیخم..کند ، پشت کرد  یم هیو گر

و در  یلیکشاندن ل نییاز وسوسه پا شدیدور م دیبا..اش است  یلیدلتنگ ل

 یرا به جانش م یلیل یوسوسه  ابانیخ نیا.. رفتیم دیبا..اغوش گرفتنش

 دستش را به معده فشرد و تند تر قدم برداشت .. انداخت 

 تا ازت بگذرم زنمیم قدم

 بره ادمیبلکه  زنمیم قدم

 جا فکرتو هیجا بذارم  خوامیم

 شهِر پر خاطره نیا ذارهینم

 پا بذارم هنوز یهر کوچه ا تو

 با منه یاحساِس ناگفتن هی

 کشهیتو در من نفس م یهوا

 زنهیتو با من قدم م الِ یخ

*** 

 یزیاصال از درس چ: ام گذاشت  یصندل یدسته  یجزوه اش را رو نینسر

 ؟ یدیفهم

 !سر درد دارم .. نه : را باز و بسته کردم  میحوصله پلک ها یب
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دکتر  یدختر ؟ رفت یریگ یتو چقدر سر درد م: کرد  کیرا به هم نزد شیابروها

 ؟

دکتر  هی.. اره :شانه ام کردم  زانیبند کوله ام را او.. بلند شدم  نیاز نسر تیتبع به

 !کرد  تمیزی، و رازیخوب تو ش

 ؟ هیخب مشکلت چ:  دیکنجکاو پرس شهیهم مثل

 !با بابا حرف زد : کردم  زیرا ر میها چشم

 نگفت ؟ یزیبعد پدرت به تو چ: سر تکان داد  متفکر

ارم گفت ؟د یم دیبا یچ: خارج کردم تا به پدرم زنگ بزنم  بمیام را از ج یگوش

دارو مصرف کردم همه  یاز وقت یالغر بودم ول یلیقبال خ.. گهید خورمیدارو م

  شمیهم سن خودم دارم م یدخترا هیتازه شب گنیم

 !اهان : را باال برد  شیابروها نینسر

 ..سالم : را لمس کردم  یی، اسم بابا بشیعج یتوجه به چهره  یب

سالم : داد  یگوش م یکس یانگار داشت به حرف ها.. داد  ریرا با تاخ جوابم

 کالست تموم شد ؟...دختر بابا 

 نبود ؟  ادشیباز  یعنی: جمع شد  صورتم

هفته گذشت  هی!  رهیم ادتی شهیشما هم..دنبالم  ومدیبابا شهاب سر وقت م -

 ! یهنوز عادت نکرد

 رفته ؟  ادمیگفته  یک:  دیام خند یلحن شاک از

 !نبود .در دوختم  یجلو یها نیو نگاهم را به ماش ستادمیگاه ادانش در
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 میصدا..کرد  یم یسرم را متالش یسر درد داشت رگ ها.. را فشرد  میگلو بغض

 ؟ نمیب یرو نم نتیدنبالم ؟چرا ماش یومدین..کنه  یبابا سرم درد م:  دیلرز

رو فراموش  یدانشگاه لعنت نیا یصبح گفتم سر درد دار:  دیغر یو عصب نگران

 هی: بابا ارامتر ادامه داد :  دیاشک م پک.. کرد  ینگاهم م یبا دلسوز نینسر.. کن 

بگو اسمت ..مرد مسن ِ  هیراننده اش هم .. االن دم در دانشگاهته  دیسف دیپرا

 ..مقدم ِ  یلیل

از امروز .. ِ◌  یش نکوئ یلیفام: و بابا ادامه داد  دیها چرخ نیماش نیب نگاهم

 !کار شهاب ِ..  ستهیسرو

تو رو ....  ادیاالن احمد م: گونه ام را نوازش کرد  نینسر.. را قطع کردم  یگوش

 . میرسون یهم م

 ..گرفته  سیشهاب برام سرو: زدم  یاجبار لبخند

 یدلم م.. راه افتادم  ینکوئ یاقا نیکردم و به سمت ماش یکوتاه یخداحافظ.. 

 ..را ببندم  میخواست زودتر چشم ها

 یو ارام میمال تمیبا ر ینکوئ یاقا نیماش یمیقد یبه خانه اهنگ ها دنیرس تا

کرد و عصر  یکار م یصبح ها در اداره به عنوان ابدارچ ینکوئ یاقا.. پخش شد 

.. حرف زد  میو منش شهاب برا ییهم از اقا یکل.. ها هم به کار ازاد مشغول بود 

 .قبول دارم  شتریب ایدن یشهاب اقا را از همه  نیدانست من ا ینم
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از خودم مادرم  شتریمن ب یبودن ها ضیطبق معمول مر.. کنارم نشست  مامان

مادرم  یاشک یرا محکم بهم فشار دادم تا چشم ها میچشم ها.. داد  یرا ازار م

 !من خوبم مامان :  نمیکرد را نب یم هیبه من گر رهیرا که خ

 !دانشگاه  یزارم بر ینم گهید: را تکان داد  سرش

 !مامان : گفتم  غیبا ج.. شروع شد  باز

 نیبابات و ا ریاصال تقص.  یلیبا من جر و بحث نکن ل: را پاک کرد  شیها اشک

 !شهاب بود که تو رو ثبت نام کردن 

 کرد ؟ ریخاله چرا د: کردم  یبالشم مخف انیرا م صورتم

رو دعوت کنه  نایخواد فردا شهاب ا یم.. دونم  ینم: را ارام کنارم گذاشت  سرش

 ! گهیداره د ادیز دیحتما خر.. 

خونه  میفردا بر:  دمیگونه اش را بوس..را مقابل صورت مامان گذاشتم  صورتم

 ؟ یعمه مهر

 ؟ شینیبب یخوا ینم..  ادیجرا فردا ؟ گفتم که فردا شهاب م -

 .دلم براش تنگ شده : را بستم  میها چشم

 !بودم  دهیش رو ند یمدل نیا :دیارام خند مامان

 خونه عمه؟ میر یم: بسته ام زمزمه کردم  یچشم ها با

شهاب .. خونه عمه  میر یپس فردا م..  یزشته مامان:  دیرا محکم بوس صورتم

 ! شهیناراحت م میما بر.. هم حتما دلش برات تنگ شده 

 ! ادیخوابم م: را جمع کردم  صورتم
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بخواب  شهیتا شام اماده م:  دیتخت م نشست و ملحفه را تا گردنم باال کش یرو

 !کنم  یم دارتیبابا که اومد ب..  زمیعز

*** 

 ینم..امروز هفت روز بود که شهاب از خانه مان رفته بود .. ده صبح بود  ساعت

 !رفتنش  دهیبا سپ ایدانستم رفتنش سخت تر است 

 ..زدم  یرا ورق م مانیس هاتختم نشسته بودم و البوم عک یرو

همه دوست  نیدست من نبود ا.. شدیتر م رهیشهاب خ یبه عکس ها میها چشم

 یسلول ها یکردم سلول دوست داشتن شهاب از همه  یحس م یگاه.. داشتن 

 شدیم قیتزر میانگار هر روز دوست داشتن شهاب به رگ ها..بدنم فعال تر است 

.. 

 ...اش بود را از البوم جدا کردم  یسالگ ستیتک شهاب که از سن ب عکس

اماده کرده بودم را  شبیکه د یتخت شمع  ریتختم نشستم و از ز نییپا

 یحت..هفته از رفتنش گذشته بود  کی.. بردم  یم ادیشهاب را از  دیبا..برداشتم 

گفت ماه  یم یخاله فخر..بود  دهیام اسم شهاب را به خود ند یبار هم گوش کی

 یبودم ول دهیرا ند بشها یمن خانه ..جاست  نیپس حتما هم..اند عسل نرفته 

شمع را ..هفته طول بکشد  کیام  یکه دلتنگ ستیمطمئن بودم انقدر دور ن

دادم و به شهاب دوست  هیتلفنم تک یروشن کردم و عکس را کنارش به گوش

 .شدم  رهیام خ یداشتن
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دادم ،  یتر جواب م ریدلحظه  کیاگر ..  زدیبودم هر روز زنگ م رازیش یوقت

 ..هفته  کیدرست ..با همسرش .. رفته بود  دهیحاال با سپ.. شدیم یعصب

شمع قطره قطره ..گذاشتم  میزانوها یرا در شکم جمع کردم و سرم را رو میپاها

فقط تا اب شدن شمع ..کردم  یمثال داشتم شهاب را فراموش م.. شد  یاب م

 دهیهفتم با سپ.. دنشیهفتم ند.. امروز هفتم رفتن شهاب بود .. وقت داشتم 

هفته تمام چشممم را به  کیکه  یشدم از شهاب یچرا متنفر نم.. عقد کردنش 

 در انتظار گذاشته بود ؟ یدر و احساسم را به گوش

توجه به  یشتم و بگذا میچشم ها یعکس را جلو..  دیاشک م چک یقطره ..

: ببرم ، زمزمه کردم  ادیشد تا با اب شدنش شهاب را از  یکه اب م یشمع

 ! ادیز یلیخ.. دوِست دارم شهاب 

*** 

شل  قهی یمشک یمجلس کیتون.. صورتم انجام دادم  یرو یظینسبتا غل شیارا

داشت را  ییطال یحلقه ها شیها نیاست یبود و رو یالله ا نیم را که است

.. ازاد رها کردم  میچشم ها یبستم واز جلو رو یرا دم اسب میموها..  دمیپوش

 مین..امدم  رونیو از اتاق م ب دمیکش میهم به پاها ینسبتا کلفت یمشک کیتون

 !تنها .. امده  دهیمامان گفته بود سپ شیساعت پ

 امد ؟ یشهاب نم یعنی

و خاله  دهیسپ..امدم  نییام را در دستم محکم تر کردم و از پله ها پا یگوش

 دهیشدن به سپ کیاصال قصد نزد.. مشغول صحبت بودند  یو مامان حساب یفخر
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.. ارام سالم دادم  یاز فاصله چند متر.. صورتش را نداشتم  دنیبوس ایخانم و 

هم بلند  شیاز جا یحت دهیبر خالف تصورم سپ..  دینگاهشان به سمت من چرخ

.. نگاه کردند  گریخاله و مامان با تعب به همد..نگاهش انگار پر بود از تنفر .. نشد 

 ینم یاحوالپرس دهیمردم هم با سپ یم.. مبل دونفره نشستم  یتفاوت رو یب

پس شهاب : به خاله نگاه کردم .. مامان هم مهم نبود  یچشم غره ها.. کردم 

 کجاس ؟

 داشیاالناست پ.. کار داشته  ییجا.. زنگ زدم بهش : زد  یلبخند کمرنگ خاله

 !بشه 

 !به درک ..هنوز اخم داشت  دهیسپ.. تکان دادم  یسر

صفحه لبخندم را پر رنگ  یعکس شهاب رو.. ام را لمس کردم  یگوش ی صفحه

ام را مقابل چشم  یگوش یخوب صفحه  یبهانه  کیشد با  یکاش م.. تر کرد 

پر حرص ش مثل گذشته ها ارامم کند  یخانم قرار دهم تا چشم ها دهیسپ یها

! 

 یرا هم دعوت داشتبود ول رضایو عل دایخاله ش.. هم گذاشتم  یرا رو میپاها

 رضایعل.. اوردم  یسر در نم بشانیعج یاصال از زندگ.. قبول نکرده بود  رضایعل

 .. را به اسارت برده بود  دایانگار ش

 ینم یتیاهم دهیرفتم تا نشان دهم به وجود سپ یام ور م یهدف با گوش یب

تا از شهاب .. ام را رفع کنم  یمن فقط منتظر شهاب بودم تا دل تنگ.. دهم 

 !از من نگرفته  یهفته سراغ کیبپرسم چرا 
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حتما شهاب بود ..امد  یتر بود ، بابا که عصر م بایز شهیزنگ خانه از هم یصدا

 !شهاب ِ .. کنم  یمن باز م: بلند شد  دهیقبل از بلند شدنم سپ..

شهاب .. وا رفتم  یصندل یرو بایتقر..  دیام ماس یباز ماند و خوشحال دهانم

 ! ندیخانه را بب یعادت داشت پشت در دردانه 

ماندنم فقط  ادیارزش به .. م را گرفته بود  یجا دهیچه زود سپ:  دیلرز میها لب

 هفته بود ؟؟ کی

*** 

 غیتوانم ج نیخواست که از حرص با اخر یرا م ییدلم جا.. نشستم  میجا سر

ماشاهللا  یبا صدا..کرد  یم میبغض رها نیا دیکنم تا شا هیبکشم و بعد بلند گر

 دمیچند بار نفس کش..سرخ شده  میخاله به خودم امدم مطمئن بودم چشم ها

خاله شهاب را در .. سرم را باال اوردم .. رمیرا بگ میاشک ها زشیر یتا جلو

چه قدر الغر شده .. صورتم ماند  یرو ینگاه شهاب فقط لحظه ا.. اغوش گرفت 

 .. بود 

خاله به سمت اشپزخانه رفت و با .. کرد  یخاله که جدا شد ، با مادرم روبوس از

من هنوز مات ِ .. را به نشستن دعوت کرد  دهیمادرم شهاب و سپ.. اسپند امد 

 شهاب ، از دور 

ود کرد تازه زد و همزمان با نشستن ش وانم یلبخند محو.. کردم  یم نگاهش

 ؟ یلیل یچه طور:  دهیمرا د

 .. نه به خاطر لبخند  یباز شد ول میها لب
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 ؟ یلیل یچه طور.. جمله بود ؟  کیمن فقط  یهفته ا کی یدلتنگ سهم

 داشت ؟ دنیمن پرس حال

 بغلم نکرد ؟  چرا

 !دست هم نداد ... امدیبه سمتم هم ن یحت

 !خوبم : را تکان دادم و ارام نشستم  سرم

 یزد و در بحث مامان و خاله و شهاب شرکت م یبا تمام وجود لبخند م دهیسپ

.. امدم  ینم رونیکاش از اتاق م ب.. را با وزنه بسته بودند  میانگار پاها.. کرد 

 دوباره خودم را با 

 شهاب من کجا بود ؟..چه قدر زود تنها شدم .. ام مشغول کردم  یگوش

 .من برم به غذا سر بزنم : از جا بلند شد  مامان

 کنه ؟ یدختر مامان خوبه ؟ سرت که درد نم: من توقف کرد  کنار

 رونیبه من انداخت و نفسش را ب یشهاب نگاه... نه باال بردم  یرا به نشانه  سرم

 خاله ؟ یچرا ساکت..  یلیل:  دیخند یخاله فخر.. داد 

 ی، م دید یم را م سیخ یاگر چشم ها دهیسپ.. افتاده بودم  ریگ یبد یجا

از خاله که باعث حرف .. ام گرفته و بغض دارم  هیشهاب گر یاز کم محل دیفهم

 زدنم بود ، متنفر شدم 

 ! دمیرو م ایپور امیدارم جواب پ: کردم خودم را ارام نشان دهم  یسع.. 

هم  ایرپو نیا: گفت  یطنتیخاله با لحن مثال پر ش.. نگاهم کرد  نیسنگ شهاب

 !خونه شده ها  نیا ییدلش هوا نکهیمثل ا
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 ؟ یواقعا مامان: با ذوق گفت  دهیسپ

: اما خاله با لذت جواب داد .. گفتن ش حس تهوع به من دست داد  یمامان از

 !◌ِ  یلیزود وقت رفتن ل ای رید. اره عروسم 

 !هنوز بچه ست  یلیل: خش دار گفت  شهاب

هم  ایخب پور: جواب داد  ضیبا غ دهیسپ.. کرد  ینم یبه من توجه یکس انگار

 !خوره  یسن شون به هم م! ستیبزرگ ن یلیخ

 ! یخوادکاسه داغ تر از اش بش یتو نم: گفت  تیبا عصبان شهاب

 ؟ دیشما چرا به جون هم افتاد.. وا : با تعجب نگاهشان کرد  خاله

خوام  ینم گهیرو د ایاسم پور: و با مکث جواب داد  دیکش یقینفس عم شهاب

 !بشنوم 

.. بلند شد  دهیتوجه به خاله و سپ یشهاب ب..دیخند یبا لحن مسخره ا دهیسپ

 کرد ؟ یم یحسود ایبه پور یعنی.. خودم را جمع و جور کردم 

مهم  شیاگر واقعا مثل گذشته برا.. ام نگاه کردم  یخاموش گوش یصفحه  به

 شد ؟ یعصب نطوریچرا ا.. نبودم 

 لیتحو یلبخند کمرنگ بایخاله فر.. کنارم گذشت و به سمت پله ها راه افتاد  از

کرد  یم یطور نیهم هم دایسر ش: داد  لیسرخ شده از حرص تحو دهیسپ

 ! ریبه دل نگ.. دخترم 
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 دیفهم یخاله م.. ترس در دلم نشست .. شد  یصورتم طوالن یخاله رو نگاه

نبض .. گرفت  یچرا نگاهش را نم..  دیفهم یاگر م یپسرش را دوست دارم ؟وا

 .. زد  یم تند تر م

 یعنی.. صورتم برداشته شد  یمامان ، خاله را صدا زد و نگاه خاله از رو باالخره

 !نکرده بودم  یشک کرده بود ؟من که کار

** 

را  سمیخ یچشم ها..  دمیمبل دراز کش یرو.. شد  یهم دنبال خاله راه دهیسپ

که فقط من را دوست  یشهاب.. شهاب را کرده بود  یچقدر دلم هوا.. بستم 

 ..کرد را حاال  یکه به من م ییشهاب محبت ها یعنیداشته باشد 

 یچقدر دلم بستن.. در ذهن هم ادامه ندادم  یحرفم را حت. شد  نیسنگ نفسم

در  یکه بستن یداشت لرزه ا یچه لذت..با شهاب  یکیشر یبستن.. خواست  یم

 رمیتا گرم بگ دیبوس یرا م میانداخت و بعد شهاب گونه ها یسرد به تنم م یهوا

! 

تواند  یکس نم چیدارد و ه ییجا ایبودم هر کس در دن دهیمعلم دبستانم شن از

.. باور داشتم و در ذهنم مانده بود  شهیحرف را هم نیا..  ردیرا بگ یگرید یجا

 را گرفته بود ؟ میجا دهیپس چرا سپ

: مامان از اشپز خانه گفت ..را ببندم  میپله ها باعث شد ، چشم ها یپا رو یصدا

.. کن ناهار بخوره  دارشیخوابش برده ،ب یلیاگه ل نیبب یایم یشهاب جان دار

 !کنه  یصبحانه هم نخورده ضعف م
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 دردونه ؟: زد  میمبل نشست و ارام صدا نییشهاب پا..  دمیکش یقیعم نفس

 ؟ هیچ:  را باز کردم میاز چشم ها یکی

 !پاشو ..ناهار اماده ست : را خورد  لبخندش

 !خورم  ینم: را غنچه کردم و لوس گفتم  میها لب

.. هر دوچشمم را باز کردم و نگاهش کردم ..شد  یصورتم طوالن یرو نگاهش

 !دلم برات تنگ شده : ارام لب زدم 

 !تا سرد نشده ایب: را بست و بلند شد  شیها چشم

: را گرفتم، با بغض و اصرار تکرار کردم  شیپا.. کرد  یرفتار م نطوریبا من ا چرا

 !شهاب دلم برات تنگ شده 

 ..  یلیل گهیبسه د: داد و دستم را پس زد  رونیب یش را عصب نفس

 !شهاب : سوخت  میها چشم

 ..سرخ ش را از رد اشک م گرفت و ارام از کنارم رد شد  یها چشم

کردنم را گرفته بودم ،  هیگر یبس که جلو.. را فشردم  میچشم ها ریدست ز با

خواستم  ینم.. صورتم را تند تند پاک کردم و بلند شدم .. داشتم  یحس خفگ

 !هفته از دست بدهم کیشهاب را بعد از  یفرصت نشستن رو به رو

 جان ؟ یلیصورتت چرا سرخه ل: خاله نگاهم کرد .. نشستم  یصندل یرو

،  شدیم رهیکه به من خ میند تا فقط به شهاب رو به روشد یهمه ساکت م کاش

 !سر درد دارم : ارام جواب دادم ... چشم بدوزم 

 !غذاتو بخور تا بهت مسکن بدم : گذاشت  زیم یپارچ دوغ را رو مامان
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 ؟ یلیل یخوب: شهاب نگاهم کرد .. شهاب گذاشت  یدوغ را جلو وانیل دهیسپ

کس نپرسد  چیخواست زار بزنم و ه یم مدل.. شد  یام داشت منفجر م حنجره

 !چرا 

 دیبار یاز صورتش م یکه نگران یچشم دوختم به شهاب.. شد  ریسراز میها اشک

 .نه : 

 !رفت  رونیو از اشپزخانه ب دیقاشق ش را به بشقاب کوب شهاب

 ..شد  رهیخ زیچانه اش گذاشت و به م ریدست ز دهیسپ

مامان  هیگر یبا صدا میها هیمامان جا به جا کردم و گر یشانه  یرا رو سرم

 !شد  شتریب

 یخاله سع..شدن در ، نشان از رفتن شهاب داشت  دهیکوب یلحظه بعد صدا چند

من ارامش م را گم  یدانستم ول یمامان را نم.. داشت من و مامان را ارام کند 

 ..  شیهفته پ کی.. کرده بودم 

**** 

خاله : اب قند را هم زد  وانیل دهیسپ...  دمیتخت دراز کش یکمک مامان رو به

 .من مواظبشم ..  دیجان شما بر

 !رهیگ یدلم اروم نم.. نه : را پاک کرد  شیاشک ها مامان

مامان  یبازو: مهربان شده بود نگاه کردم  یبیکه به طرز عج دهیتعجب به سپ با

 گهید دیبر..  میبزن یخصوص یحرفا میبخوا یلیمن و ل دیاصال شا: را ارام گرفت 

 !خاله 
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 .. رفت  رونیاز اتاق ب دنمیزد و بعد از بوس دهیبه لحن شوخ سپ یلبخند مامان

تو شهاب رو : اب قند بود  وانیچشمش به ل.. تخت نشست  یکنارم رو دهیسپ

 ؟ یدوست دار

من من .. ترس در وجودم نشست .. رفت  ادمیخشک شد و سر درد از  میها اشک

 من .. نه ..شهاب .. من  :کردم 

دوست  یلیل نیبب:  دیاب قند را کنار تخت کوب وانیل.. شد  رهیبه صورتم خ یجد

 ..سه ساله مه  یابرو..  ستیشهاب االن فقط شوهر من ن.. داشتن ت رو چال کن 

کم  دهیسپ ینداشتم جلو ادیبه .. بلند شوم که با دست مانع م شد  خواستم

صورتم خم شده بود ،  یبودم و او رو دهیکه من دراز کش نطوریا یول اورمیب

دوباره دراز  یبا درماندگ.. کردم  ینکرده ام هم اعتراف م یبه گناه ها یحت

 !به شهاب ندارم  یمن کار:  دمیکش

 نیدوست داشتن شهاب مثل ا.. سالته  ۱۸تو فقط  یلیل: کرد  زیرا ر شیها چشم

 هیشهاب به تو فقط  یعالقه ..  هیرستانیدب یسر وته دخترا یب یعشق ها

نه با  یول یخوشبخت بش یتون یم..  یدار یادیز یتو فرصتها..ِ◌  یوابستگ

 !من  یخراب کردن زندگ

 ! دیفهم یاگر بابا م..  یوا..  دیشن یرا م دهیسپ یخاله حرف ها اگر

حرفا رو  نیچرا ا.. ندارم  یتو کار یمن که به زندگ: را گرفتم  دهیسپ دست

 !گفته شهاب من رو دوست داره  یاصال ک.. اصال .. یزنیم
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 یگفتم دل بستگ.. نگفتم دوست داشتن : دهانم گذاشت  یرا محکم رو دستش

 ی؛ من ساکت نم یکن ییشهاب رو هوا یریو اشک و بهونه گ یبا دلبر یبخوا!

نذار با خراب کردن تو؛ شهاب رو ..کنم  یم یمن واسه ابروم هر کار.. یلیمونم ل

 !نگه دارم  میخودم و زندگ یپا

از ..شدم  یداشتم خفه م.. را تکان دادم تا دست ها و دهانم را رها کند  میپاها

 یدوباره جار میدستم مانده بود ، اشک ها یرو شیکه از فشار دست ها یدرد

 کردم ؟  یدلبر یمن ک:  دمیترس یم دهیسپ نیاز ا.. شد 

 بیرق یکه بخوا یتو بچه تراز اون: اش نگاهم کرد  یاتش یعسل یچشم ها با

پس تا .. با تو بجنگم  میحفظ زندگ یو واسه من بده که برا یمن محسوب بش

 ! ریخبر دار نشدن ، از شهاب فاصله بگ اتیو پدرت از گند کار یخاله فخر

با بلند شدنم تازه به خودم امدم و .. تخت بلند شد و به سمت در رفت  یرو از

اگه با تو .. از تو دوست داشت  شتریمن رو ب شهیشهاب هم: رفت  ادمیترس 

حاال .. را باز و بسته کردم  میچشم ها..بود  یازدواج کرد فقط به خاطر خاله فخر

از حرف  نکهیبا ا..دادم  دامهارام برگشت و من ا.. بودم  یشگیهم یلیواقعا ل

 !مطمئن نبودم  میها

که شهاب منو دوست  یکن یکار یتون ی، نم ینعمرت هم اگه تالش ک یهمه :  -

 !نداشته باشه

دوست داشتن تو رو  یراه هست که شهاب تعصب هیفقط  یلیل: گفت  تیعصبان با

 ! ریمن بگ یخوام انجامش بدم پس چشمتو از شهاب و زندگ ینم.. بره  ادشی
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 را جدا کردم و  ازمیگرفته بود ، کتاب مورد ن میکه شهاب برا ییکتاب ها نیب از

ام را از  یگوش.. ساعت ده تا دوازده کالس داشتم .. دادم  یکوله ام جا درون

قبل از باز کردن در توسط من ، در ..تخت برداشتم و به سمت در راه افتادم  یرو

 یلبخند کمرنگ. انگار دستپاچه بود .. نگاه کردم  بایبا تعجب به خاله فر.. باز شد 

 ؟دانشگاه دخترم  یریم: زد و وارد شد 

انجام  یمن کار بد. کردم خودم را ارام نگه دارم  یسع...  دمیترس لیدل یب

شده  یزیچ.. اره خاله : گرفتم  ینفس.. خاله  شینگاه چند روز پ.. ینداده بودم ول

 ؟

 نمیخواستم بب یم.. نه .. نه : هدف دور تادور اتاق م چرخاند  یرا ب نگاهش

 ؟ یالزم ندار یزیچ

 !ممنون خاله : گرد شد  میها چشم

** 

.. دانشگاه شدم  یوارد محوطه ..شدم  ادهیپ ینکوئ یاقا نیدانشگاه از ماش در

بعد از ان روز که خانه مان دعوت بودند ، .. بودم  دهیبود شهاب را ند یچند روز

 یوجودم پر از ترس م یکرد همه  ینگاهم م یوقت.. بود  بیخاله عج ینگاه ها

 !ترس ناشناخته  کی.. شد 

کرد شهاب هنوز  یفکر م دهیچرا سپ.. شد  یدر سرم تکرار م دهیسپ یها حرف

بار هم به من زنگ  کی یازدواج کرده بود حت یشهاب از وقت.. هم دوستم دارد 
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، اصال به من  دیهفته من را د کیبعد از  یوقت.. بود  امدهین دنمیبه د اینزده ، 

 ؟ دید یرا نم نهایکه اکور بود  دهیسپ.. محل نذاشت 

خواستم شهاب مثل  یفقط م..انها را به هم بزنم  یخواستم زندگ یواقعا نم من

 .. گذشته دوستم داشته باشد 

 یرو.. تا شروع کالس مانده بود  قهیدق ستیهنوز ب.. به ساعتم کردم  ینگاه

که به شهاب ..ام فکر کنم  یخواست شبانه روز به زندگ یدلم م..نشستم  یمکتین

را در دل شهاب گرفته بود و باز  میکه جا دهیبه سپ..دوستم نداشت  گریانگار د

به خودم ..کرده بود  رییمن تغ هبه خاله که نگاهش نسبت ب..هم از من متنفر بود 

.. فقط دوستم داشته باشد .. خواستم شهاب دوستم داشته باشد  یکه فقط م.. 

 !  نیهم

 تمام شده بود ؟ شهیهم یشهاب برا یمحبت ها یعنی

 شدیقدم م شیجستجو دنبال مقصر، شهاب پ یکردم ، ب یقهر م یوقت شهیهم

چند کلمه حرف  یحاال دو هفته بود که حت.. چون طاقت قهر بودنم را نداشت ..

صبحانه نخورده بود و  میرو به رو.. بود  دهیام را نبوس یشانیپ..  میهم نزده بود

..  دیاز سوز سرما لرز امبغض کرده  یچشم ها.. از همه مهم تر دوستم نداشت 

 ..زدم  یبا شهاب حرف م دیبا.. ام را از درون کوله ام خارج کردم  یگوش

 ؟ یلیل هیچ: تلفن ش را جواب داد  ریتا خ با

 !شهاب : ردم  شیصدا ارام

 ؟ یم داشتکار.. اداره ام دردونه : کرد  مکث
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.. زدم که توجه شهاب را به خودم حس کنم  یم یحرف دیداشتم ؟ با کارش

 !منو ببخش  ایخدا.را به اسمان گرفتم  میچشم ها

 ؟ یکرد دایرو تو پ ینکوئ یاقا شهاب

 ؟ یلیشده ل یچ:  دیپرس دیترد با

  زهیچ.. ینکوئ یاقا.. یدون یم..  زهیچ: من کردم  من

 !فرسته دنبالم  یوقتا پسرش رو م یگاه: را بستم  میها چشم

 !تا دختر داره  ۲فقط  ینکوئ یاقا یلیل: داد  رونیش را ب نفس

 !اه ..  دمیدهانم کوب یرا محکم رو دستم

خب من چه : با اعتماد به نفس گفتم ..  رمیبگ دهیشدنم را ند عیکردم ضا یسع

 یلیهست خ یهر چ.. شهیزیچ یخواهر زاده ا..  یبرادر زاده ا دیشا.. دونم  یم

 ! زهیه

** 

 یرا از گوش سمیخ یچشم ها.. شهاب به خودم امدم  یقطع شدنگوش یصدا با

 اش کنم ؟ یرتیخواستم غ یمثال م.. را نگاه کردم  یزیی پا ِیگرفتم و اسماناب

را  امشیپ..  دیدردستم لرز یگوش.. کرد  یم یاسمان هم به من دهن کج انگار

حاال . سپرم و بهرانندت مطمئنم ینم یو دست هر کسم یمن زندگ: "باز کردم 

 !"به کالست برس دردونه 

شکستنش به گوش  یبکوبم که صدا نیبه زم یام را طور یخواست گوش یم دلم

 !شهاب هم برسد 
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کنم و  هیگر..  خواستیدلم لوس شدن م.. چسباندم  میرا به دست ها صورتم

من .. رانوازش کند  میام را بپرسد و مو ها هیعلت گر..  ردیشهاب در اغوشم بگ

را  سمیلوس تر از قبل صورتم را به شانه اش بچسبانم و شهاب محکم تر صورتخ

 !ببوسد 

سر درد .. عمه انتظارخانم شدنم را داشت .. گذشت  یام تلخ م یسالگ ۱۸ چقدر

 دهیشهاب سپ.. سبودیخ شهینگران مادرم هم یچشم ها.. شده بود  شتریب میها

خواست شهاب دوستمداشته باشد  یداده بود و من هنوز دلم م حیرا به من ترج

! 

گشتم ، حتما لوس  یم نمبازیریش یها یاگر به بچگ..  دمیکش یپر حسرت اه

خوردم  یم مشترکیاز قبل با شهاب بستن شتریب.. کردم  یم شتریرا ب میها یباز

 یپوستم میشهاب براکه  ییگشتم حتما از موز ها یاگر به گذشته ام بر م..

 !کردم  یاستقبال م شتریکرد ، ب یگرفت و حلقه حلقه م

ماندم و  یکاش بچه م..  بودیمتیبزرگ شدنم به چه ق... در حال انفجار بود سرم

وقت  چیماندمو ه یکاش بچه م.. کردم  یم یشهاب عروسک باز یپاها یرو

 .. شد  یام اضافه نم یبه زندگ دهیسپ

خواست  یدلم م.. کالس درس رانداشتم  یحوصله .. بلند شدم  مکتین یرو از

 .. سرم فشاردادم  یدستم را محکم رو.. نمیریش یبرگردم به روز ها

حس .. امرا در دست فشردم  یگوش..  دیچرخ یدور سرم م ایدن یهمه  انگار

 جهیوسرگ دیدیتار م سمیخ یچشم ها..وجودم را گرفته بود  یمردن همه 
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نشستم و با  نیزم یدانشگاه رو یدر ورود یجلو.. کرد  یام م وانهیداشت د

 هیچ: افتاد و بابا جواب داد  نیزم یسرم رو..بابا را لمس کردم  یترسشماره 

 دلم ؟ زیعز

 .. بابا... رمیم یم..دارم .. دا : زمزمه کردم  سخت

شد  ختهیپدرم با هم ام یوحشت زده یو صدا یمثل افتادن صندل یبلند یصدا

 ؟ ییکجا یلیل: 

 !دانشگاه : را بستم و ارام زمزمه کردم  میها چشم

*** 

: بابا گرفته بود  یصدا..پوست دستم ، بدنم جمع شد  یاحساس سوزش رو با

 !اد  یداره به هوش م

را نوازش کرد و  میمامان موها..را بعد از چند بار پلک زدن باز کردم میها چشم

 ؟ یمانما یخوب: زمزمه کرد  سیخ یبا چشم ها

نگاهم هنوز از عکس شهاب .. تخت افتاد  یچشمم به عکس رو به رو.. زدم  پلک

 ..نشست  میلب ها یکامل گرفته نشده بود که لبخند رو

 بایخاله فر..  دیچرخ میچشم ها..کرد  یبود و نگاهم م ستادهیقاب عکس ا نییپا

 .. بود  ستادهیهم کنار پدرم ا

 ؟ ییشد بابا یچ:  دیام گرم شد و پدرم پرس یشانیپ

با .. رفت  جیسرم گ: سرم گرفتم  ینگاه از سرم باال.. تشنه ام بود  چقدر

 !نگرانت کردم  ییبابا دیببخش: به صورت اشفته اش نگاه کردم  یشرمندگ
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 ! میریگ یم یترم برات مرخص نیا: گفت  تیلبخند زد و مامان با جد بابا

سر  یباال دیدعوا نکن: نده گفتو با خ دیدستش را به صورتم کش بایفر خاله

 !کارت دارم  میبر: دست مامان را گرفت و بلندش کرد ..  ضیمر

 نیاخرش ا: بابا هم بلند شدو با خنده گفت .. ناچار اتاق را ترک کرد  مامان

 !کشه با غر غراش یمامانت من و تو رو م

به  نگاهش نکردم و رو..تخت نشست  یشهاب کنارم رو..زدم  یجان یب لبخند

 ؟ شمیم ینجوریبابا من چرا ا:  دمیپدرم پرس

 !یعمو مهد: را صاف کرد  شیشهاب صدا.. از لب پدرم محو شد  خنده

 یمهم زیدکتر گفت چ: پدرم از صورتم گرفته شد و ارام گفت  ی رهیخ نگاه

 ! یشیخوب م یاستراحت کن یکمی.. دخترم  ستین

 ینم گریکردم د یچرا حس م..رفتن پدرم با نگاه بدرقه اش کردم  رونیب تا

 ؟ میایکنار ب یناگها یسردرد ها و ضعف ها نیتوانم با ا

فردا : گفت  یجد..چانه ام گذاشت و مجبورم کرد نگاهش کنم  ریدست ز شهاب

فعال تو فکر .. رمیگ یم یکنم دو ترم برات مرخص یم دایپ یزیچ ییاشنا هی

 !شدانشگاه نبا

 !من دخالت نکن  یتوکارا: اخم کردم .. از لحن قاطع اش بدم امد  چقدر

تو  یکرد یمجبورم م یداشت شیدخالت ؟ چه طور چند ساعت پ:  دیخند یعصب

 کارات دخالت کنم ؟
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در مقابل شهاب هم  ادداشتمیکاش .. پر از تمسخرش بغض کردم  یچهره  از

 ؟ یشد ینجوریچرا ا:  دیلرز میصدا.. پسر ها باشم  هیمثل بق

 !یلیل: را به گوشم چسباند  شیبدنم خم شد و لب ها یرو

قلبم  جانیاز ه.. شد  سیخ میچشم ها.. ازادم را دور گردنش حلقه کردم  دست

 ... شهاب خود شهاب من بود  نیا.. دیلرز یم

 زدیم قلبم تند تند... وجود لبخند زدم  یبا همه ..  دیو ارام بوس یام را طوالن گونه

.. و مغموم بود  یجد.. لبخندم راپررنگ تر کردم .. شهاب صورتم را نگاه کرد ..

 ...بزنم  ادیفر یخوشحال شدازیکاش م..  دیرا محکم تر بوس گرمید یگونه 

ارام گفت .. شد  رهیخ میو به چشمها دیام لغز یشانیپ یجلو یموها نیب دستش

 .. نفسم به نفسات بنده دردونه : 

 میابروها نیلب ش را ب.. کرد یم کمیداشت به مرز جنون نزد جانیهمه ه نیا

 یخوش نهمهیاز ا..  دیپشت سر هم نفس کش..را بست  شیگذاشت و چشم ها

 ..دور گردنش مانده بود  حرکتیدستم ب..ام گرفته بود  هیگر

 .شهاب : باز شد  میها لب

 جونم ؟: صورتم فاصله گرفت و نگاهم کرد  از

دستم را گرفت ..امد  یبه زبانم نم یحرف چیه..  دمیرتش کشصو یرا رو دستم

 ..  دیبوس یکی یکیرا  میوانگشت ها

 ..کردم  یم دایگفتن پ یبرا یحرف دیبا.. با شهاب حرف بزنم  خواستیم دلم
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ام  یبا تمام دل تنگ.. و رو کرد  ریپوست گونه ام دلم را ز یارام شهاب رو نوازش

 شهاب :زمزمه کردم 

 ! یش داریب یخوا ینم یلیل: زد  میصدا یشد و کس دهیام ارام بوس گونه

 !برات تنگ شده ها  دلم

 ینگاهم م یکه با دلتنگ یاهیس یچشم ها.. خود به خود باز شد  میها چشم

 !کرد ،شهاب نبود 

 !شهاب : و نق زدم  دمیبچه ها لب ورچ مثل

 من برم ؟ یعنی.. کوفت : کرد  ینیریش اخم

 ! دایش: کردم  زانیرا دور گردنش او میدست ها.. دمیبغض خند وسط

 دردونه ؟ یخوب: شانه ام چسباند  یرا رو سرش

 شهاب کجا رفت ؟: فاصله گرفتم  یکم

 !نبود  نجایشهاب ؟ شهاب که ا: اخم کرد  یجد یجد

 !تو اتاقم بود . دمشیخودم د:  دمیام کش قهیدستم را به شق جیگ

 یوقت..  یدید یخواب م:  دیتخت دراز کش یگذاشت و رو میپا یرا رو سرش

 ! یزدیاومدم تواتاقت همش اسم شهاب ُ صدا م

 یعنی: شدم  رهیتخت خ یگذاشتم و به عکس رو به رو دایسر ش یرا رو دستم

 ..شهاب 

 ..بود  ینیریچه خواب ش.. دمیگونه ام کش یدستم را رو.. کج شد  یها لب

 ؟  یلیشده ل یچ: نگاهم کرد  دایش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٢٢١ 

 !شهاب تنگ شده  یدلم برا: را باال انداختم  میها شانه

: دستم را گرفت و بلند شد ..  یکن یچقد شهاب شهاب م.. بابا  یا:  دیکش یپوف

 ؟ یکه ندار جهیسرگ نمیبب.. نییپا میبر یاگه خوب

 دونه امروز حالم بد شده ؟ یشهاب نم: دمیتخت دراز کش یحوصله رو یب

با  نجایدونست مثل من تمام راهو تا ا یاگه م: نشست و محکم بغلم کرد  کنارم

 !ومدی یکله م

 ضمیمر یتو و شهاب فقط وقت: فشرد  یرا م میبغض گلو..نگاهش کردم  دلخور

جواب تلفنامم به  یاون از شهاب که بعد از ازدواج ش حت..  نیافت یمن م ادی

اس ام اس هم بهم  هی یحت یرفت ضاریبا عل یاز تو که از وقت نمی، ا دهیزور م

 !یزنینم

توجه  یامدم وب رونیاز تخت ب.. شل شده اش رها کردم  یرا از دست ها خودم

 !امدم  نییپله ها پا داازیبه ش

خودم را به ..را باز کرد  شیدست ها دنمیبا د..مبل نشسته بود  یرو بابا

 بودم ؟ دهیرا هم در خواب شن یدو ترم مرخص یعنی..اغوششسپردم 

 یخوب: نشست  گرمیمامان سمت د..امدند  رونیو مامان از اشپزخانه ب خاله

 ؟ زمیعز

شد  داتیباز که تو پ: کنم ، بابا غر زد  دایجواب دادن پ یبرا یفرصت نکهیاز ا قبل

 !ابر بهار 
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 یچشم غره ا میدیخند یمامان به من و بابا که م..  دیبلند خند یبا صدا خاله

 !هم ساکت شد  یکه خاله فخر قیانقدر عم..رفت

امدنش همزمان شد با به صدا در امدن  نییپا. امد  رونیاز اتاق ب ریبا تاخ دایش

 ! فونیزنگ ا

 .. وارد خانه شد  رضایچند لحظه بعد عل.. ستادیپشت در ا دایش

حس  یشلوغ نیشهاب در ا یخال یجا.. وقت بود که جمع مان جمع نبود  یلیخ

از قبل  شتریشد بر گرداندو ب یرفته را م یکاش روزها.. کرد  یرا منتقل م یبد

 !قدر دانست 

که در دست داشت ، جدا  ییموزها نیموز از ب کی.. ستادیا میرو به رو  رضایعل

باالخره لبخند .. موز را از دستش گرفتم ... دیبابا خند.. کرد و مقابل دهانم گرفت 

 ؟یش غشخانم غ یخوب.. گفتم ازکمپوت بهتره : زد 

 ..ممنون : را تکان دادم  سرم

که  رضاینگاهش را از عل دایش.. مبل نشست  یکنار بابا رو.. حوصله ندارم  دیفهم

کرد و بعد  بشیخاله با چشم تعق.. بود ، گرفت و به اشپزخانه رفت  نیبا اوسرسنگ

 !به مامان انداخت ینگاه معنادار

اصال مثل قبال ..  اورمیدربسر  رضایو عل دایش یدوست داشتم از زندگ چقدر

 ..نبوندند 

چند وقت بود .. حوصله ام سر رفته بود .. کردم  یحوصله با موز در دستم باز یب

 نرفته بودم ؟ حیکه تفر
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 زهیانگ یهمه ب نیاز ا..  میجا نرفته بود جیه یاز دانشگاه و خانه عمه مهر ریغ

 یشربت پرتقال را به جا.. با شربت وارد شد  دایش.. داشتم  یبودن حس افسردگ

را روشن کرد و  ونیزیتلو hدیش.. موز در دستم گرفتم وشروع به هم زدن کردم 

 خوشگله؟ یچرا ساکت: کنارم نشست 

هم  رضایبابا وعل..زنیمامان و خاله با هم حرف م.. بگم  یچ: را تاب دادم  میپاها

 !حوصله ام سر رفته ..باهم 

 .. میاز همدور شد یلیکنم خ یحس م: گذاشت  میپا یرا رو دستش

واسه  یحت.. هامون تنگ شده  یدلم واسه بچگ: حس غم داشت  نشیغمگ لحن

 !کردم  یم یدوست داشت و من حسود شتریکه شهاب تو رو ب ییروزا

؟شهاب  یکن یفکر م ینطوریتو هنوزم ا..  دایش یوا: جبهه گرفتم  شهیهم مثل

 !اندازه دوست داشت  هیهر دوتامون ُ 

 ..باز با من بحث نکنا : کرد  اخم

 یلیشهاب خ..  یگیکه تو م نطورهیاصالهم: را با ناز باز و بسته کردم  میها چشم

 !منو دوست داشت 

 داشت ؟: باال رفت  شیابروها

 .. یعنیداشت ؟ : نگاهش کردم و از ذهنم گذشت  مات

 !دونم  ینم: کردم  کیشربت را به دهانم نزد وانیل

 ؟ دیباز دعوا کرد:  دیپرس دیبا ترد دایش

 !چه برسه به دعوا..  میزن یحرف هم نم یما حت: حسرت گفتم  با
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مطمئنم گرفتاره ..  رمیگیاالن که شهاب اومد خودم گوشش رو م:  دیخند دایش

 ! رهینم ادشیخانمو که  یلیوگرنه ل

 .. لبم نشست  یرو یلحن حسودش لبخند محو از

تمام  یدل بسته که رو دهی، انقدر به سپ ستیشهاب گرفتارن میشد بگو یم کاش

 !را با او پر کرده  یخال یچشم بسته و همه جاها مانیخاطره ها

 هی: بابا نگاهم کرد ..انگار عمو محمدپشت خط بود .. زدیداشت با تلفن حرف م بابا

راحت  المونیبشه خ تیزیاگه زودتر و.. خانمم دلواپسه  یول.. نجایا ادیم گهیماه د

 .. شهیتر م

ما : دستم را فشردو بابا دوباره به حرف امد  دایش..چشم به مامان نگاه کردم  با

 !خداحافظ.. قربانت .. میریگ یم مایهواپ طیصبح بل یبرا

 بابا ؟ میر یکجا م:  دمیمحض قطع شدن تلفن پرس به

 !دکتر شیروببرن پ یخوان خانم غش غش یم: زودتر جواب داد  رضایعل

 من رو ؟: گرد شد  میها چشم

 !دردونه  گهیاره د:  دیخند رضایعل

..  یبش تیزیبهتره زودتراز نوبتت دوباره و: داد  حیتوض یظاهر یبا لبخند مامان

 ! زنهیشده دلم شور م شتریسر دردات هم ب

 !من دانشگاه دارم..  یرو باز بزرگ کرد جهیسردرد و سرگ هیمامان : کردم  اخم

تونه  یم.. با شهاب حرف زدم : حرف زدن مامان را گرفت  یبادست جلو خاله

 ! رهیبگ یبرات دو ترم مرخص
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.. طبق معمول بغض کردم ..دفاع کردن از خودم را نداشتم  ییوقت توانا چیه

 یسردرد دو ترم مرخص هی؟ واسه  یچ یعنیکارا  نیمامان ا:  دیلرز یم میصدا

 !یندنم مخالف بود؟ از اولشم شما با درس خو رمیبگ

 یام م هیگر یسکوت خانه را صدا.. نشست  میپا یبلند شد و جلو شیاز جا بابا

ماه  هی.. کنه  یم هیدختر بابا چرا گر: دستش گرفت  کیرا با  میدست ها..شکست 

حاال که سر  یشهاب برات نوبت هم گرفته بود ول.. تهران  ادیدکتر م نیهم گهید

 هی رازیش می، بهتره بر یرفت لشده و امروزم تو دانشگاه از حا شتریدردات ب

 ؟ ییباشه بابا.. یچکاپ کامل بش

 

ساخته و منتشر  )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

 شده است

 

 میهفته بر هیخب : ملتمس گفتم ! خوام برم دانشگاه یمن م: را باال بردم  سرم

 بعد برم دانشگاه ؟... رازیش

 دیبا.. شهیدخترم سردردات داره خطرناک م نیبب: دست صورتم را گرفت  با

از اولش هم من و مادرت بهت ..  یو تحت نظر دکتر باش یتراحت کامل کناس

برات دو ترم  یحاال که درست رو دوست دار یول..امسال نرو دانشگاه  میگفت

 ! یریخدا درستو از سر بگ دیکه از سال بعد به ام میریگ یم یمرخص

 داشت ؟ یخاص لیدل میسر درد ها یعنی.. ترس به بابا نگاه کردم  با
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هم  نایاالناست شهاب ا.. حاال برو صورتت رو بشور :  دیام را بوس یشانیپ بابا

 !بشه  داشونیپ

** 

.. وجودم را گرفته بود  یپر از ترس همه  یحس.. به صورتم نگاه کردم  نهیا یجلو

 هیپس گر.. ام فکر نکرده بودم  یشگیهم یها جهیچرا تا امروز به سر درد و سرگ

زدم  یحرف م دایش ایبا مامان  دیبا..اش نبوده  یمامان فقط از سر دل نازک یها

.. هست  میبودن ها ضیمر نیا پشت یپر رنگ لیمطمئن بودم دل گریحاال د.. 

بشه  داشونیهم پ نایاالناست شهاب ا: حرف بابا افتادم  ادیدلشوره  نهمهیوسط ا

! 

دوستم  نهمهیشهاب که ا.. ام بود  یضیازدواج نکردن شهاب با من مر لیدل دیشا

 ..اش هم ناراحت بود  یشب عروس یحت..داشت 

.. ذهنم اشفته و سردرگم بود .. امدم  رونیب ییرا شستم و از دستشو صورتم

 ! یاور یرا به خاطر نم زیچ چیو ه یبازار شلوغ گم شده ا کیانگار وسط 

 یلیرا خ ینگران نینس اج..چهره اش اشفته و نگران بود ..تنها امده بود  شهاب

شناختم  یم شتریشهاب را از خودش هم ب یچشم ها دیشا.. شناختم  یخوب م

خاله با لبخند کنارش  نحالیبا ا..بود  نیهنوز سرسنگ یرفتارش با خاله فخر..

 !شهاب جان  یاوردیعروسم ُرو چرا ن: نشست 

 !خونه باباشه : نگاهش کرد  شهاب

 چه وضع حرف زدنه ؟ نیا: گرفت  رضایهش را از علنگا دایش..پوزخند زد  رضایعل
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 عمو؟ دیگرفت طیبل: نثارش کرد و به بابا گفت  ییبرو بابا شهاب

 !صبح پرواز داشت  ۸فردا .. اره بابا جان  -

 یم امیصبح م: به من انداخت و دوباره به پدرم نگاه کرد  ینگاه کوتاه شهاب

 !رسونمتون 

در فکر فرو رفته بود و مادرم  یخاله فخر.. دادم  هیتک دایش یرا به شانه  سرم

 .. و شهاب هنوز از هم دلخور بودند  رضایعل..کرد  یارام با او صحبت م

 دوتا با هم قهرن ؟ نیمنه که ا ریبه نظرت تقص: ارام کنار گوشم گفت  دایش

 مگه بچه ان که قهرباشن ؟: ام را باال انداختم  شانه

 !بچه ان  شهیممردا ه: با حرص گفت  دایش

بود به  رهینگاهم به شهاب افتاد که خ..لحن پر از حرص ش خنده ام گرفت  از

: حرف داشت نگرفتم وارام زمزمه کردم  یکه کل شینگاهم را از چشم ها.. من 

 ؟ دایش

 جون دلم ؟: دستم را فشرد  دایش

 ؟ یگ یبپرسم راستشو م یزیچ هی -

.. ترسم  یمن م: دوختم  دایفتم و به شنداد ، نگاهم را از شهاب گر یجواب چون

 دایش..شدن و  دهیعالمه پازل تو ذهنم کنار هم چ هیانگار .. ندارم  یحس خوب

 ؟ رمیم یمن م

و ملتمس  دمیدستم را به گونه ام کش.. صورتم ماند  یثابت رو دایش یها چشم

 !دایش: گفتم 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٢٢٨ 

سر  هی؟ واسه  یریچرا بم! وونهیاحمق د: صورتش نشاند  یرو یمصنوع لبخند

 درد ؟

 ..با عجله بلند شد و به سمت تلفن رفت  دایتلفن ش یصدا با

بمانم و  یخبر یخواست در ب یدلم م.. رفتن و جواب ندادنش ناراحت نشدم  از

 یبا گوش رضایزد و عل یبابا با شهاب حرف م..با خبر نباشم  یاتفاق بد چیاز ه

 ..رفت یاش ور م

 !پسرعموته  یلیل: زد  میصدا ادیش.. کنار شهاب بود  تلفن

..  ستیزنگ زد گفتم حالت خوب ن تیبه گوش یخواب بود یموقع: ارام گفت  بابا

 !حتما نگران شده 

 ..نفره کنار پدرم جا به جا شد  کیمبل  یکرد و رو یزیاخم ر شهاب

که شهاب اشغال کرده بود ، نشستم  یمبل یدسته  یبلند شدم و رو میجا از

 . ایسالم پور: را کنار گوشم گذاشتم  یگوش..

 ؟ یخوب.. سالم بر دردونه خانم :با خنده گفت ..بود  انیاطراف یتر از همه  سرحال

که  نیانقدر سنگ..  نیوسنگ رهیخ.. کرد  یتوجه به بحث جمع نگاهم م یب شهاب

دردونه رو از کجا  گهیتو د:  دمیکش یقینفس عم.. زبانم در دهانم سخت بچرخد 

 ؟ یگرفت ادی

 یبیلرز عج.. دستم گذاشت  یشهاب دستش را رو.. بود  میپا یرو دستم

هم توان نگاه  دیشا.. شد  یجدا نم مانینگاهم از دست ها..را گرفت  میسرتاپا

 !مثل شهاب را نداشتم  یکردن به کس
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 یداشت حرف م ایپور.. به جانم افتاد  یبیعج یحس دلتنگ.. دستم را فشرد  ارام

 ستینگر یمن وشهاب م یهم چشم شده بود و به دست ها میگوش ها یزد ول

! 

 ..تر کن  وانهیرا د وانهید دل

 ..صورت شهاب نشست  یارام باال امد و رو نگاهم

 قرارم ؟ ی؟ چرا من ب یرفت چرا

دستم را باال اورد و کوتاه  میبه چشم ها رهیدستم را محکم تر فشرد و خ شهاب

 .. دیاما پر از درد پشت دستم را بوس

 قرارم ؟ ی؟ چرا من ب یرفت چرا

 !اغوش تو دارم  یسرسودا به

 !رد شو دخترم : قران را باال گرفت  خاله

..  دیصورتم را بوس یعمه مهر..خاله گذشتم یدست ها ریو از ز دمیرا بوس قران

خواست  یدوباره دلم م یکرده بودم ول یخداحافظ رضایو عل دایبا ش شبید

 ! نمشانیبب

مان تمام شود  یرا باز نگه داشته بود و منتظر بودخداحافظ نیدر ماش شهاب

 !بدون همسرش وکامران ..امده بود  یخداحافظ یهم صبح برا یعمه مهر..

از خانه  یبحث کرده بودند وشهاب با دلخور دهیسر سپ شبیو شهاب د خاله

گرفتم  یکنار شهاب جا.. بود  ستادهیش ا نیرفته بود و حاالهم با اخم کنار ماش

تر شد  کیگذاشت و بمن نزد نیدرماش یدستش را رو.. تر شد  رهینگاهش خ..
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 رهیساکت و خ خودشدرست مثل .. کردم  یسرم راباال گرفته بودم و نگاهش م..

 ! با عشق .. خسته و .. دلتنگ و کالفه.. 

اش نشست  نهیس ینگاهم پر ازحسرت رو.. تر شدم  کیبه شهاب نزد ناخوداگاه

ام را ببوسد وکنار گوشم ارام زمزمه  یشانیپ.. ردیخواست در اغوشم بگ یدلم م.. 

 !مواظب خودت باش : کند 

شهاب ..را پس زدم  میبغض گلو..رساندم  شیرا دوباره به چشم ها میها چشم

مسئول  میتمام بغضها یبرا.. میها یتمام دلتنگ یبرا.. میها یتمام دلبستگ یبرا

که دور شانه ام حلقه  یدست یبرا..ودلتنگش مسئول بود  رهینگاه خ یبرا.. بود 

سرم نشست و  یکه رو یبوسه ا یبرا..بغض داشت یکه بو یاغوش یبرا..شد 

 ..داد ،مسئول بود  یکه قلبم را را تکان م یمواظب خودت باش

 و میگرفتم تموم زندگ ادیاز تـــو  من

 و میوابستگ یقصه  نیبگم ا یبا ک حاال

 و میخستگ ایدن هی!بزارم یدوش ک رو

 یو اشک سیخ یبشن چشمها رهیبهم خ مایتـــوکه باز مثل قد یکن یکار دیبا

 ما

 نجایا یبرگرد دیامشب که تنهام با نیهم

 رمیآروم بگ یکن یکار دیبا

 رمیلحظه دستاتـــوبگ کی دیبا

 .. دمیرا دور کمرش بهم رساندم و با ارامش نفس کش میها دست
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از  گهید:اش چسباندم  نهیس یرا رو میلب ها..  دیارام تر از من نفس کش شهاب

 !من دور نشو 

 !زود برگرد دلبر دردونه :دورم محکم تر شد شیدست ها.. دیام را بوس قهیشق

 رمیآروم بگ یکن یکار دیبا

 رمیلحظه دستاتوبگ کی دیبا

 خونه نیامشب باز به ا یبرگرد دیبا

 بمونه ادتیلحظه ها نیا دیبا

 امشب مال من باش هی

 که دستاش یمرد مال

 ندارهیجز دست تو همراه  به

 ارمیب ادتی بذار

 قرارم یب یچجور

 ..نداره یتو راه ریمن غ دل

 زیم ینگاهش را به ساعت رو..  دیکش دیکاغذ سف یهدف رو یرا ب خودکار

 !ان تا االن  دهیرس: لب گفت  ریدوخت و ز

را تنها گذاشته  یلیل یچه موقع بد.. دستش فشرد  یانگشت ها نیرا ب خودکار

 ..  دیفهم یرا م زیهمه چ یلیامروز عصر ل.. بود 

 !سخت  یهمراهش بوده تا عمل یزندگ یکه لحظه به لحظه  یغده ا از
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با ..داد  هیتک یصندل یسرش را به پشت..پرت کرد  یحوصله خودکار را گوشه ا یب

 .. کت ش نشست  بیج یدستش رو.. دیچرخ یصندل یکمک چرخ ها

فرو رفت  بیدستش درون ج..را دود کند  زیهمه چ گاریدود س نیداشت ب دوست

 ..را لمس کرد  گاریپاکت س. 

توسط مامور مبارزه با مواد مخدر و احمقانه تر دود  گاریس دنیبود کش احمقانه

 .. یاره ولدر اد گاریکردن س

 ..داشت  ازیحماقت ن نیا به

در مشتش که در اتاق زده شد و  گاریهنوز به سقف بود و پاکت س شیها چشم

 ! ستادیا شیرو به رو رضایبالفاصله عل

سرخش  یو چشم ها دهیاش را کنترل کند اما صورت رنگ پر یکرد بدحال یسع

 ؟یمنتظر بمون یتون ینم: را صاف کرد  شیصدا.. کردند  ینم یهمکار

شهاب : که شهاب خراب گرده بود ، گفت  یخم شد و با اشاره به پرونده ا رضایعل

 چه مرگته تو ؟

 !چه مرگمه: را باال برد  شیابروها..لم داد  یصندل یرو شهاب

وجه خوب  چیحال شهاب به ه.. گذاشت  زیم یدر دستش را رو یپرونده  رضایعل

 .. نبود 

 ینشست و با نگران یصندل یه به خاطر ان امده بود ، روک یتوجه به پرونده ا یب

به شهاب نگاه  یدوباره خم شد و با دلواپس..  یزنیچرا مثل معتادا حرف م: گفت 

 شهاب ؟ یخوب: کرد 
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بود و او را به چشم  نیسرسنگ رضایهنوز با عل.. اش را چرخاند  یصندل دوباره

 .. دید ینم یشگیبرادر هم

 ! ستیدهد ن یکه نشان م یزیچ دایرد حال شک یحس م یوقت مخصوصا

 ! رونیبرو ب.. رضایحوصله ندارم عل: در هم رفت  شیها اخم

 انتیخوتو و اطراف یبه زندگ یکه گند زد یحوصله نداشت: گفت  تیبا جد رضایعل

؟ حالشو  یسه بار بهش نگاه کرد..سه ماهه اسم اون بدبخت تو شناسنامه ته ..

 ؟ ی؟ باهاش حرف زد یدیپرس

 !خفه شو: چسباند  یشانیرا به پ شیکف دست ها شهاب

  ِیچه زندگ نی؟ ا نیخفه شم ؟ خودتو بب یتا ک: افسوس تکان داد  یاز رو یسر

 ؟یکه واسه خوت ساخت

به ..امد  یاش کوتاه نم یوقت از برادر چیه رضایعل..چسباند  یرا به صندل سرش

من از : ارام زمزمه کرد ..  بهتر رضایاز عل یو چه کس..داشت  ازیحرف زدند ن

 !ام  یراض میزندگ

ازدواج  یلیکه ل گهیدو سال د: کرده بود ، گفت  دایکه پ یشتریبا جرات ب رضایعل

 ؟ گهید یگ یرو م نیکرد هم هم

به  رضایتا عل.. و بالفاصله بلند شد  دیکوب زیم یمشت شده اش را رو دست

 دیغر تیبا حرص و عصبان..شده بود  ریاش در چنگ شهاب اس قهی،  دیایخودش ب

 !من سرک نکش  ی،تو زندگ یجمع کن یتون یخودتو نم یتو که زندگ: 
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شهاب را گرفت و  یبازو.. دیارام خودش را عقب کش تیبا درک موقع رضایعل

منو  شهیبابام هم.. یتو عاقل تر بود یاز بچگ: کنار خودش نشاند  یصندل یرو

 یدخالت کنم ول تیتو زندگ ایکنم  حتتینص خوام یمن نم..سپرد یدست تو م

 .باشم  تیکه نگران زندگ یهست زیاونقدر برام عز

مثل شهاب  رضایعل..رها کرد  یصندل یگرفت و خودش را رو ینفس شهاب

ت خوب  طیو کال شرا یهست یلیدونم نگران اوضاع ل یم: نشست و ادامه داد 

 ؟  یخودتو عذاب بد یخوا یم یتا ک یول ستین

 شیپ نیو با هم بر ریدست زنتو بگ: رنگ شهاب دوخت  یب مرخیرا به ن نگاهش

 ..اونقدر خوب هست که بتونه  دهیسپ..  یلیل

 ..!برم  رانیخوام از ا یم -

 ؟ یچ:  دیساکت شد و با بهت و پرس رضایعل

مدت  نیا..  رمیم شهیهم یکه خوب شد ، برا یلیل: حوصله ادامه داد  یب شهاب

 .تونم بمونم  ینم.. فکر کردم  یلیخ

 ؟ یکن یفکر نم دهیچرا به سپ: نگاهش را گرفت  یبا ناراحت رضایعل

،  دای، بعد ازدواج تو و ش شیچند سال پ: کرد  نییرا با دست باال و پا شیموها

 یعوض هی رمیبگ یمن رفتم بستن..  رهیکه دلش نگ رونیرو برده بودم ب یلیل

 .مزاحمش شده بود 
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 یسمت م م هیداشت با گر یوقت: را در هم قفل کرد و ادامه داد  شیها دست

دست راستش رو از بدنش دور نگه داشته بود ..تند تر از اون قدم برداشتم  ومد،ی

.. 

 ..دستمو گرفت : گفت  هیبه پشت سرش اشاره کرد و با گر میدیهم که رس به

از  نکهیکردم و با ا رو بغل یلیل.. فرار کرده بود  یعنی.. پشت سرش نبود  یکس

 ..کردم ارومش کنم  یبودم سع یتنها گذاشتنش عصب

اخمام تو هم ..دست راستشو باال اورد .. هاشو کرد ، دست ش رو  هیکه گر خوب

ش  هیکه دوباره گر رمیخواستم دستش رو بگ..  اوردمیخودم ن یبه رو یرفت ول

 گرفت 

 ..ش رو با اب شست ، بعد وسط دستام گذاشت  ،دست

،  رهیجز من دستشو بگ یهر پسر: لب شهاب نشست  یرو یمحو ی خنده

 !پسرعموش یحت..  شهیچندشش م

تو .. و خاطراتش تموم شده  یلیل: شهاب گذاشت  یشانه  یدستش را رو رضایعل

 !عهدت بمون  ی، پا شهیم یحاال که خواسته ات داره عمل..  یخودت خواست

رو  یلیتونم ل یمن نم.. دش اسونه فقط حرف زدن در مور: نگاهش کرد  شهاب

 یبرا! گرفتم برم  میتصم نمیواسه هم..و عهدم رو نشکنم  نمیجلو چشمام بب

 ! شهیهم

به روزشون  یچ دایمادرت و ش یفکر کرد.. راحت از رفتنت حرف نزن  نقدریا -

 ؟ شهیم یچ دهیسپ..  یچی؟ اصال اونا ه ادیم
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من بهش گفته بودم .. خودش خواست  دهیسپ: شهاب در هم رفت  یها اخم

 ! ستمین شیمرد زندگ

اگه تو : شهاب به عنوان سالح اخر استفاده کرد  یشگیاز نقطه ضعف هم رضایعل

 ... یلی، ل یبر

..  ادیخوشم نم ایاز پور: مثل دلش اما قاطع گفت ..شهاب سوخت  یها چشم

رو  یلیل اقتیه لک ستیاونقدر مرد ن ایرو قانع کنم که پور یعمو مهد تونمیم

  یداشته باشه ول

 یول:  ردیپلک زدنش را بگ یکرد جلو یتارش را به سقف دوخت و سع نگاهِ 

 ! شهیم دایرو خوشبخت کنه ، پ یلیکه بتونه ل یباالخره کس

مثل !  رهیگ یم ادیبزرگ که بشه خوب دل بستن و دل کندن رو .. بچه ست  هنوز

 !من 

 یتون یتو م.. فکراتو بکن  یجون مادرت درست و حساب: تکان داد  یسر رضایعل

ادما رو فراموش  ستیالزم ن شهیهم..  یرو شروع کن تیزندگ دهیو با سپ یبمون

و  دهیتا به سپ هی، کاف یبد رییرو تغ یلیاحساست به ل یکه بتون نقدریهم..  میکن

 ! ! یدل ببند تیزندگ

نگاه  یلیجز ل یبه دختر ادی، من بدم م رهیدستشو بگ یهر کس ادیبدش م یلیل -

موقع فکر کردن عالوه بر احساسم .. سالمه  ۲۷...  رضایعل ستمیمن بچه ن.. کنم 

 .. ونهیعقلمم در م یپا
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 گهیهر دختر د ای دهیتونم با سپ یواقعا نم: چشم دوخت و ادامه داد  رضایعل به

 ریو دلگ ریهمه خونه ها جز خونه خودمون نفسگ.. کنم  یسقف زندگ هی ریز یا

 . شهیم

 رمیراحت م الی، با خ نمیبب شهیرو بهتر و سالم تر از هم یلیل نکهیمحض ا به

 !کنم  یوقت هم به برگشتن فکر نم چیه..

 نجایبه تو ا نانیرو هم با اطم دایمادرم و ش: زد و ارام گفت  رضایعل یشانه  به

 !ذارم  یم

.. بود که با شهاب حرف بزند  تیموقع نیبهتر.. انداخت  نییسرش را پا رضایعل

 یزیچ هیشهاب : کرد ، چشم دوخت  یشرمنده به شهاب که مشکوک نگاهش م

 . یبدون دیهست که تو با

 ؟ داسیدر مورد ش -

خواستم و  یرو م دایمن چقدر خاطر ش یدون یتو م: شرمنده تر شد  رضایعل

من ..مون بسته  یچشم و گوشش رو ، رو بمن و حرفام و زندگ دایش..خوام  یم

 نیع یخوردم ول..  هیحاالم .. شهیاز هم شتریب یلیخ..بودم از دست ش  یعصب

 ! مونمیسگ پش

کرده  یپشت تنها خواهرش را خال.. امد  یانگار تازه داشت به خودش م شهاب

قرار نبود مثل کوه پشت بود ؟مگر  دهینپرس دایکه از ش یچند ماه بود حال.. بود 

 پدر را حس نکند ؟ یخال یباشد تا جا دایش

 ؟ رضایعل یکرد یچه غلط:  دیو اشفته پرس نگران
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 !کردم  غهیرو ص یکی -

 نیمعنا ا یانگار ذهنش برا.. کرد  یط غهیص یاداره تا خانه را با تکرار واژه  ریمس

 زدیاول از همه با مادرش حرف م دیبا.. کرد  ینم یاریخواهرش  یکلمه در زندگ

 ..نبود  یوقت دلخور.. 

 نیاز ا دایش.. کرده بود  غهیاز اقوام دورش که مطلقه بود ، را ص یکی رضایعل

 یکس.. دایش چارهیب..  دیاشفته اش کش یموها انیم یدست.. موضوع خبر داشت 

 ! رضایو عل دایش چارهیب: زد  بیدر اعماق وجدانش نه

جفت  کیجلوتر که رفت .. در را باز کرد  دیبا کل.. ا متوقف کرد ر نیماش درخانه

 !بود  دهیسپ یکفش ها.. باال رفت  شیابروها....کفش اشنا 

 !رو کم دارم  دهیو دار فقط سپ ریگ نیتو ا:  دیرا تند تر کرد و غر شیها قدم

 دایهال نشست به محض باز کردن در با ش یدر ورود ی رهیدستگ یرو دستش

 ..رو در رو شد 

..  دیبا تعجب خودش را عقب کش دایش.. را در اغوش گرفت  دایش ناخوداگاه

 دهیشهاب سپ..  دمیشن نتویماش یصدا: بود و تند گفت  دهیچهره اش رنگ پر

 ..تو  گهیم

 یلیل: دانست چه طور حرف بزند  ینم دایش.. شهاب حبس شد  ی نهیدر س نفس

دروغ : زمزمه کرد  یقراریدهانش گذاشت و با ب یدستش را رو..رو  یلیتو ل.. 

 شهاب ؟؟مگه نه ؟ گهیم

 بود ؟ دهیرا فهم زیمادرش همه چ یعنی.. داشت  جهیحس سرگ..را کنار زد  دایش
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داد به  یصورت سرخش نشان م.. شهاب بلند شد  دنیبه محض د یفخر

که انگار خوشحال بود ،  دهیاش را از سپ یشهاب نگاه کفر.. صورتش چنگ زده 

 گه ؟ یم یچ نیشهاب ا: با عجله خودش را به شهاب رساند  یگرفت و فخر

داد به  یصورت سرخش نشان م.. شهاب بلند شد  دنیبه محض د یفخر

که انگار خوشحال بود ،  دهیاش را از سپ یشهاب نگاه کفر.. صورتش چنگ زده 

 گه ؟ یم یچ نیشهاب ا: با عجله خودش را به شهاب رساند  یگرفت و فخر

 یکه ب ستین یادم دهیچرا فکر نکرده بود ، سپ.. کرد خوش را کنترل کند  یسع

 ساکت بماند ؟ لیدل

که لو رفته بود ،  یاز خودش و احساس..مادرش نگاه کرد  سیخ یچشم ها به

 ! گهیچرند م: رفت  لیتحل شیصدا..شرمنده بود 

 !بگو به روح بابام: اما ارام نشد  دیکش یقینفس عم یفخر

بزار : گرفت  دهیشهاب با تنفر نگاهش را از سپ.. برق زد  شیچشم ها دهیسپ

 !مامان  میحرف بزن

اگه دروغه پس چرا قسم .. من که بهتون گفتم مامان جون : مداخله کرد  دهیسپ

 !خوره  ینم

 .بگو شهاب  یزیچ هی: شد  رهیبه شهاب خ یبا ناباور دایش

ملتمس  یاز چشم ها.. کرده  ریجهنم و اتش گ نیرا داشت که ب یکس حس

از ..  دیکش یکرد ، انکار کن ،خجالت م یمادرش که با سکوتش التماس م
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چرند گفتن ش  لیدل.. عالقه نداشتم مامان  دهیمن به سپ: خودش متنفر بود 

 ! نهیهم هم

..  ستیمهم ن یچیه: قلبش فشرد و زار زد  یدستش را رو..نگاهش کرد یفخر

؟ بگو  ینکرد انتی؟ بگو به خاله ت و شوهرش خ ینظر نداشت یلیفقط بگو به ل

 ! خاله ات  ِیلیل ینگاهت هرز نرفته رو

 یمن چ فیمامان جون حاال تکل: اشک چشمش را گرفت ..جلوتر امد  دهیسپ

 ؟ شهیم یمن چ یرفته  ی؟ ابرو شهیم

 دید یرا تمام شده م زیشهاب و سکوتش همه چ یکه از نگاه شرمنده  یفخر

اگه عموت بفهمه : نشست  نیزم یرو ی، با نگران دهیتوجه به سوال سپ ی،ب

 ! دمید یروزو نم نیکاش مرده بودم و ا: دوباره دستش را به صورتش چنگ زد ..

 ؟ یمامان خوب: کنار مادرش نشست  دایش.. داد  رونینفسش را ب شهاب

که چهره اش را مظلوم  یا هیدهانش گذاشت و با گر یدستش را رو دهیسپ

 شد ؟ حالتون خوبه ؟ یمامان چ: نشست  یداد ، کنار فخر ینشان م

 یتون یواسه همه م: و بلندش کرد  دیرا کش دهیسپ یبازو تیبا عصبان شهاب

رو تو گوش مامانم  اتتیچرند ینیکه بش یومدیاداره ن.. جز من  یکن ینقش باز

 ؟ یکن

: زد  ادیو داد فر غیبا ج.. متوجه شد فعال تنهاست یکه از حال بد فخر دهیسپ

اتاق کارت  واریرو د یلیمن و تو عکس ل ی؟پس تو خونه  اتهیمن چرند یحرفا

 کنه؟ یکار م یچ
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شهاب  یعقب رفت ول دهیسپ..شد  یهمه وقاحت دود از سر شهاب بلند م نیا از

 تو ؟من و  یخونه :  دیو غر ستادیاش ا یقدم کی

تو رو به عنوان زنم قبول  یمن ک.. خانم  یاهاتیتو رو: زد و ادامه داد  یپوزخند

 کنم ؟ یسقف زندگ هی ریکردم که بخوام باهات ز

 ..شهاب تو :  دیسرش را باال کرد و ناباور پرس یفخر.. مات و مبهوت ماند  دایش

و  یساده به فخر یلیخ.. را باال برد  شی، ابرو دایو ش یدور از چشم فخر دهیسپ

 !کند  یم یفهماند ، شهاب جدا زندگ دایش

را گرفت و به سمت در  دهیکوتاه سپ یمانتو یگوشه  یبیبا خشم عج شهاب

 ..  رونیگمشو ب: کشاند 

 یکار م یچ یشهاب تو دار: شهاب را گرفت  یبلند شد و جلو یحال یبا ب یفخر

 .. یخودت درست کرد یکه برا یچه زندگ نی؟ ا یکن

وسط خانواده و مشکالت  نیا یول..  میزن یحرف م: دست مادرش را کنار زد  با

 !نداره  یما نقش

اسم  رتیغ یب ی؟عوض نیا یگ یبه من م: زمزمه کرد  یبا بغض اشکار دهیسپ

 !من تو شناسنامته 

 !زنته :دست شهاب را گرفت  یبا حالت زار یفخر

.. مامان  ستین: را پشت در رها کرد و در را بست  دهیسپ.. خانه را باز کرد  در

اسم تو شناسنامه .. تونه زن دلخواه من باشه  یشماست نم یکه مورد عالقه  یزن

 .. مامان  ارهینم رتیغ
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و  یچشاتو رو زندگ..مامان  ارهیاسم تو شناسنامه عالقه نم: ادامه داد  یچارگیب با

عشق بعد از ازدواج بوجود  یگفت..ابه روح بابات تو عذ یو گفت یمن بست ی ندهیا

 ؟ میمگه من و بابات با عشق ازدواج کرده بود یگفت.. ادیم

.. نمانده بود  ییرویزد اما ن ادیشد فر یکاش م..  دیاش کوب نهیبه س محکم

فقط درد گذاشت رو .. اوردیازدواج عالقه ن.. مامان  اوردین: درمانده تر زمزمه کرد 

 !دردم 

.. شهاب نشست  یپا نییداد و پا یص فشار خون را دست فخراب و قر وانیل

 ! دیفهم یبود اما انگار احساس برادرش را م بیدرک ش عج

داد و ارام بغض ش را  هیشهاب که به سقف چشم دوخته بود تک یرا به پا سرش

بود  شیچشم ها یجلو یلیمشترکشان با ل یهجده سال زندگ یهمه ..شکست 

.. 

جز عشق نداشت  ییمعنا یلیاز حد شهاب به ل شیب یمحبت ها دیفهم یم حاال

 !عشق ! یلیشهاب و ل یبرا دیرس یواژه دور از ذهن به نظر م نیچه قدر ا..

 !!!به شهاب هم  یلیاحساس ل یعنی.. را بهم فشرد  شیها لب

 یحاال چ: ارام حرف زد ..خانه عذاب اور بود  نیجو سنگ..مادرش چشم دوخت  به

 ؟ میکار کن

 یچه طور باور م..بود  ریدرگ دایهم مثل ش یذهن فخر..جواب ماند  یب سوالش

 دل بسته ؟  یلیل یهمه بچگ نیکرد شهاب به ا
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از سه  شتریکرده ؟ و ب یفکر م یلیسال شهاب به ل نهمهیکرد ا یطور باور م چه

 کرده ؟ یکه همسرش بوده ، دور یماه از کس

 اشتباه کرده بود ؟ یعنی.. را به روح پدرش قسم داده بود  شهاب

که در  یزیتنها چ..، انداخت  ستینگر یبه شهاب که همچنان به سقف م ینگاه

 ..لحظه باور داشت ، اشتباه شهاب بود  نیا

خانه نگه داشت و شهاب با چشم  نیبه شهاب در ا نانیدخترش را با اطم یمهد

 یم انیجا به پا نیهم دیفاجعه با نیو ا!ر اورده بود فاجعه به با یلیداشتن به ل

 .. دیرس

 ؟ یکن یکجا روزاتو شب م: پر از اقتدار بود  شیصدا

 !که عمو بهم داده  یخونه ا: حالت جواب داد  رییتغ یب شهاب

 نیواسه فروش و بعدش ع یزاریخونه رو م یریفردا م: محکم ادامه داد  یفخر

 ! یکن یم یتو خونه ت و با زنت زندگ ینیشیادم م یبچه 

 یب.. اش  یدوست داشتن یلیل یبرا دیکش یدلش پر م..شهاب خسته بود  چقدر

 ! میاز هم جدا ش یکن توافق یرو راض دهیسپ: حوصله گفت 

 چشمات هرز بره؟ نجایا یایکه دوباره ب: انگار خنجر خورد  یفخر

 !مامان : گفت  یبلند عیه دایش

داشت نگهش دارد ،  یکه سع دایتوجه به ش یب..از دست داد  کنترلش را شهاب

 ..اگه هرز بودم : صورت مادرش خم شد  یرو..جلو رفت 
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راست ..و خودش را کنترل کرد  دیکش یقی، نفس عم دایپر بغض ش یصدا با

 یخوا یاگه م..خواستم ، شک نکن که االنم زنم بود  یرو م یلیاگه ل:  ستادیا

 !کن  یرو به طالق راض دهیهرزتر نشم سپ

راه  یدیکه فهم ش؟اره؟االنیبود ، نخواست ضیچون مر: گفت  نانیبا اطم یفخر

 !شده  ییواسه درمانش هست ، دوباره هوا

.. خوامش  یخوب هم شد ، نم یلیبه روح بابام ، اگه ل:زد  یپوزخند تلخ شهاب

 ! نیهم! خالص شم  دهیخوام از شر سپ یفقط م

 ؟ یکن یرو قبول نم دهیچرا سپ یگیخب اگه راست م: ارام گرفت  یفخر

دست در اغوش  کیبغض کرده را با  یدایش.. دید یکه اوضاع را ارام م شهاب

 نیکه خوب شد ، از ا یلیل.. کنم  یزندگ دهیتونم با سپ ینم: گرفت و نشست 

 خوبه ؟!  یرو باور نکن دهیسپ اتیکه باز چرند رمیخونه م

 ؟ یچشم نداشت یلیتو به ل یعنی:  دیپرس دیدوباره با ترد یفخر

چشم  یلیبه ل: شد و دروغش را حس کرد  رهیشهاب خ یبه چشم ها دایش

 !نداشتم

چشه مادر ؟مگه  دهیخب سپ: گفت  یبا نگران.. یول دیاسوده نفس کش یفخر

 ؟یدیم ی؟اصال جواب پدر و مادرشو چ هیبچه باز یزندگ

دوساعت ..ِ◌  یلیحتما ل: ود بلند شد ز دایش..تلفن مانع جواب شهاب شد  زنگ

 ..زنگ زدم ، در دسترس نبود  شیپ

 .. یلیالو ل: را برداشت  تلفن
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 رهیکه م یشهاب موقع یمایهواپ میگرفت میو خواننده هام تو نقد تصم من

 .... ایبه پور میرو بد یلیبعد ل.. رهیخارج سقوط کنه و شهاب بم

 مونه ؟ یساکت م دهیزودباوره ؟؟سپ یفخر..بود  میخواه یلیبا ل یبعد پست

 ؟ یتو زنگ زده بود.. سالم

انگار  یاره ول:با مکث جواب داد ..حرف زدنم تعجب کرده  نطوریبود از ا مشخص

 دردونه ؟ یخوب..  الیخ یحاال ب..  یدر دسترس نبود

 یبه شانه ..به سمت مطب دکتر بود ، گرفتم  یرا از عمو که در حال رانندگ نگاهم

 ؟ میقطع کن شهیم.. دایحوصله ندارم ش: دادم  هیتک مادرم

 !خواستم مزاحمت بشم  ینم..  دیببخش: مکث کرد  دوباره

کردم شهاب با من تماس  یخوش باورانه فکر م.. ام را خاموش کردم  یگوش

 !گرفته 

 دنیصبح در اغوشم گرفته بود و تا رس.. داد  یشهاب را م یتنم هنوز بو یمانتو

 ..کرد  ینگاهم م نیماش نهیبه فرودگاه از ا

کردم از  یزدند ، به خودم امدم و سع یعمو و بابا که بلند تر حرف م یصدا با

 ..  میایب رونیفکر شهاب ب

 شیب یاز محبت ها..داشتم  یبیعج یدلشوره ..  دیبر یداشت امانم را م سردرد

 ..م کرد یم افتیدر یمنف یو دو قلوها انرژِ  ایاز حد پور

 .. میشد ادهیپ نیبه محل مورد نظر ، از ماش دنیرس با
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 یکنار عمو راه م یچون وقت.. بود  ازین یلیبابا خ یعمو محمد انگار برا بودن

 .. شدیمحکم تر حس م شیرفت، قدم ها

 دیرس یساله به نظر م ۴۰ بای، تقر یریدکتر ام.. میزود وارد اتاق دکتر شد یلیخ

هم داشت ، چون به  یقو یلیخ یکرد و البته حافظه  یگرم برخورد م یلیو خ

 خانم ما چطوره ؟ یلیل..به به :  دیکرد و پرس زیرا ر شیمحض ورودمان چشم ها

 نفر ؟ هیچند نفر به :  دیخند میمن و مامان و عمو و بابا کامل وارد اتاق شد یوقت

کاغذ  ادیسرم گذاشتم و با حرف دکتر  یدستم را رو.. شده بود  شتریب سردردم

 یهمراه کاف کی ماریهر ب یبرا: در اتاق افتادم که نوشته بود  ینصب شده رو

 !ست 

 یحرف اضافه  یبابا و مخصوصا مامان خواند ، ب یرا از چهره  یکه نگران دکتر

خواست از درد دائم اخ و  یدلم م.. انداخت  یپرونده ام را نگاه کوتاه یگرید

 .ناله کنم 

دکتر  یو عکس دوباره رو به رو شیبعد ، با گرفتن چند جور ازما دوساعت

 .. کرد  یم یباز شیبود و مدام با انگشت ها دهیمامان رنگ پر یچهره ..نشستم 

.. بود  نینفس م سنگ..بودم  دهیراه را دو لومتریانگار چند ک. داشتم  یبد حس

ام  یپزشک یرونده دوباره پ.. چک کرد  قیها را دق شیازما یهمه  یریدکتر ام

 ..را مرور کرد 

شانه ام نشست و دکتر  یدست بابا رو.. زده ام را بهم فشردم  خیانگشتان  سر

 .. زیخانم عز یلیخب ل: باالخره سرش را بلند کرد و به من چشم دوخت 
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 یعیطب یسلول ها یسر هی: را با تسلط در هم قفل کرد و ادامه داد  شیها دست

 یجا دیبا گهید یسلول ها هیحاال .. رنیم نیاز ب ای..ان  دهید بیهست که اس

 .. رنیرو بگ دهید بیاس یسلول ها

تا : ادامه داد ...کردم  یباز به دکتر نگاه م یدهانم را قورت دادم و با چشم ها اب

 شهیدرست انجام نم ندیفرا نیا ،یگاه یول هیعیطب زیکه خب همه چ نجایا

 ! شنیم لیتشک دیجد یرن و سلول ها ینم نیاز ب دهید بیاس یسلول ها!

 !تومور  هی.. دنیم لیتوده رو تشک هیاضافه کم کم و کم کم  یسلول ها نیا

تومور  یتر شد و کلمه  نینفسم سنگ..کرد  یم ینیشانه ام سنگ یبابا رو دست

 !پررنگ و با صدا در سرم اکو شد 

هم  یو گاه میخوش خ یکه گاه..  هیتومور ها هم تومور مغز نینوع از ا هی -

 ..  مهیخوشبختانه تومور شما خوش خ!!ِ◌  میبدخ

 مینشست و دست ها میپا نییبابا پا.. ..شد  سیخ میو چشم ها دیلرز میها لب

 یمقدم م یاقا: زد  یدکتر لبخند ارامبخش.. سردش گرفت  یدست ها نیرا ب

 اره خانم؟.. ندستیخانم ما دکتره ا یلیگفت ل

مادرم نگاه کردم ، لحنم  سیخ یبه چشم ها.. چشمم را با انگشت گرفتم  اشک

 !مامان  میبر: خود به خود ملتمس بود 

 ! یمهد:  دیبه پدرم چشم دوخت و نال.. کرد  ینگاهم نم مامان

 !ترسم  یمن م..  میبابا بر: به بابا نگاه کردم  نباریا
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خواست به ارامش دعوتم  یم.. را باز و بسته کرد  شیتوجه به حرفم چشم ها یب

 ..شدینم یکند ول

تومور ترس نداره  نیجان ، ا یلیل: کردم که دکتر ادامه داد  یبه بابا نگاه م هنوز

،  یباش یهم که قو گهید یچند هفته .. افتادهین یهجده سال با تو بوده و اتفاق.. 

 ! زیام تیعمل موفق هی یبدنت امادست برا

 نیشد و ا یکلمه عمل و تومور در ذهنم تکرار م..بلند تر شد  نباریام ا هیگر یصدا

عمو محمد که پشت در بود را صدا  نباریاز پدر و مادرم ا دیناام.. عذاب اور بود 

 ؟ییعمو کجا: زدم 

را با دست  میچشم ها ریز..ام که خاموش شده بود ، گرفتم  یرا از گوش نگاهم

 !و بده  تیبابا گوش: جلو بردم  یدو صندل نیپاک کردم و صورتم را ب

کرد  ینگاهم م یرانندگ نیعمو ح.. گرفت  مینگرانش را از چشم ها نگاه

مامان  یدست ها.. نشستم  میرا گرفتم و سرجا میدست ها نیپدرم را ب یگوش..

اسم شهاب را سرچ کردم و  نیمخاطب نیب..نشست  میپا یدوباره پر از نوازش رو

 ..  دمیان رس زود به یلیخ

تماس را لمس کرد و مامان  یانگشتم دکمه .. برگشت و نگاهم کرد  پدرم

 جان؟ یلیل یزنیزنگ م یبه ک:  دیپرس

 ! یچکیه: زمزمه کردم  یگرفته ا یرا باال بردم و با صدا سرم

 خوبه ؟ یلیشد ؟ ل یچ.. سالم عمو : دو بوق نخورده بود که جواب داد  هنوز

 !بود  با پدرم در تماس پس
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 ..شهاب :هق زدم  ارام

 دردونه؟ ی؟ خوب ییتو.. جان  یلیل:  دیبه گوشم رس شیصدا یو نگران ریتاخ با

: دراز کرد  یگرفتن گوش یبابا دستش را برا...تر نیسنگ.. نگاهم کرد  نهیاز ا عمو

 !بده به من 

 ! شمیپ ایشهاب ب: جا دادم  میانگشها نیرا محکم ب یگوش

امشب رو بخواب : برخالف انتظارم جواب داد ..بود  بیگرفته و عج شیصدا

 ؟یباشه خانم.. واسه برگشتن  دیدار طیصبح که شد بل.. زمیعز

 !حالم بده .. تو رو خدا شهاب :  دمیالتماس نال با

که از دستم جدا  یگوش..  ردیرا از دستم بگ یبا اشاره به مادرم گفت گوش پدرم

من از .. کردم  هیبلند گر یو دوباره با صدا را درون شکم جمع کردم میپاها..شد 

 .. دمیترس یشدن م هوشیاز ب..  دمیترس یمردن م

دستش را دور شانه ام گذاشت و با بغض ..  زدیداشت با شهاب حرف م مامان

 ! یخوریبه شب م.. خاله  یاین: ادامه داد 

 !خداحافظ.. باشه خاله ..مواظبشم : شد  یجار شیها اشک

** 

 .. اتاق کز کرده بودم  گوشه

 ! ایبه دست داخل اتاق شد و پشت سرش هم پور ینیس مامان

نشست  میرو به رو ایمامان کنارم و پور..  دمیکردم و شالم را جلوتر کش اخم

 .. دلمه باعث شد نگاهم را به ظرف غذا بدوزم  یبو..



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٢٥٠ 

 ایربا پو رونیمن برم ب:  دیکش سمیصورت خ یرو شیارام با دست ها مامان

 ؟ یحرف بزن

موز  یقبل با دوقلو ها به بهانه  ی قهیکه چند دق.. حرص به مامان نگاه کردم  با

 .. میخواست من را با انها تنها بگذارد تا حرف بزن یامده بود و م

 !خونه مون  میبر: و با بغض گفتم  دمیچشمم کش ریمشت شده ام را ز دست

 ؟ رونیب میبا هم بر یخوا یم: به حرف امد  ایپور

 ؟ یدیم تویگوش: را به او دوختم  نگاهم

 . زمیعز ایب: اورد  رومیب بشیاش را از ج یزد و گوش یلبخند

 ..نگفت  یزیداد اما چ رونیبازدم ش را ب مامان

را به  یدوباره گوش.. ماند  جهینت یاش ب یگوش یباز کردن صفحه  یم برا یسع

 ؟ شهیباز م یچه جور: سمتش گرفتم 

 یصفحه، دوباره گوش یانگشتش رو دنیرنگ تر شد و بعد از کشپر  لبخندش

هاشو برات  یباز یخوا یم: تر به من نشست  کینزد.. گرفت  میاش را رو به رو

 ؟ ارمیب

 یشد را رو یشهاب ختم م یکه به شماره  یو تند اعداد دمیدهانم را بلع اب

 یلیخ یشهاب را حفظ نبود ول یمامان شماره .. انگشت زدم  یگوش دیصفحه کل

چرا : نبود  میمال یلیخ شیصدا.. را از من گرفت  یساده حدس زد و گوش

 ؟ یکن ینگرانش م
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 شیمنو ببر پ: سوخت  میخم شد و چشم ها میابروها.. مات مانده بود  ایپور

 !خونه مون  میبر! دایشهاب و ش

اتاق  یهنوز گوشه ..خسته بود .. را وسط اتاق پهن کرد  یرختخواب بزرگ بابا

 .. نشسته بودم 

مکث خودم را در اغوشش  یب.. را به سمتم دراز کرد  شیو دست ها دیکش دراز

 ..جا دادم 

شهاب :گونه ام گرم شد و بعد بابا ارام کنار گوشم حرف زد .. ده شب بود  ساعت

 رو ؟ ییبابا ای یدوست دار شتریرو ب

با شهاب که :  دمیعقب کش یصورت بابا کم دنید یکردم و برا ینیریش اخم

 ! شهیحرف بزنم ، حالم خوب م

 یشهاب رو دوست داشته باش ول. . بابا  یتو بزرگ شد: نگاه کرد  میچشم ها به

.. خودشو داره  یاونم زندگ یول.. زهیمن مثل تو عز یشهاب برا..  ادیز نقدرینه ا

خودش  یوقت کنه به زندگ ی، ک به ما فکر کنه نقدریاگه ا.. مشکالت خودشو داره 

 برسه؟

 !شمیپ ادیفقط امشب ب: زدم  نق

 یریبگ ادی دیکم کم با: را دور بدنم گرفت  شیو دست ها دیام را بوس یشانیپ

 ..یمثل پور..  یوارد کن تیرو تو زندگ یا گهید یادما

 ؟ نیبابا چرا بچه بودم عملم نکرد:  دمیحرفش پر وسط
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 یبزار یخوام با بچه باز ینم...کرده  یعموت تو رو خواستگار..  یلیل: گفت  یجد

 .. ناجور کنن  یدر موردت فکرا ایعموت و پور

شهاب بهم بگه عمل کردن  خوامیم..ترسم بابا  یمن م: را پس زدم  میگلو بغض

.. کنه  یفکر م یچ ایپور ستیبرام مهم ن.. نمیشهاب رو بب خوامیم..ترس نداره 

 !دنبالمون ایبگو شهاب ب..باشم  دایشهاب و ش شیخوام پ یمن م

 یمن تمام ی هیگر یول.. ، بهت زده اسمم را صدا کرد  دیرا که د میاشک ها بابا

 ! شتریرا و شهاب را از همه ب دایش.. خواست  یدلم خانه مان را م.. نداشت 

** 

س ح یتازه گرم شده بود ول میچشم ها.. بلند شدم  یکنار مامان به ارام از

 ..روشن شده  یاتاق نور یکیکردم در تار

اتاق  یروشن یدور رختخواب را چهار دست و پا دوره کردم تا به نقطه  ارام

 ؟ یشهاب اومد: ارام جواب دادم ..به خنده باز شد  میلب ها..  دمیرس

 زنگ بزنم ؟..عموتم  یمن دم در خونه :داد  جواب

.. همه خوابن .. نه دو ِ شبه : انداختم و تند جواب دادم  یرا به ساعت گوش نگاهم

 !کنم  یدرو باز م امیم

م به تن کردم و شالم را با عجله دور سرم  دیبلوز و شلوار سف یرا رو میپالتو

 دیخند یم میلب ها یبغض داشتم ول.. کرد  یزق زق م میدست و پا..  چاندمیپ

 !شهاب امده بود ..
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بود  کیاز حد تار شیخانه پ.. گرفتم  واریدستم را به د.. مدم ا رونیاز اتاق ب ارام

نشست  رهیدستگ یارام نفسم را خارج کردم و دستم رو دمیبه پشت در که رس.. 

 !اما در قفل بود .. 

کردم  دایراهرو چشم چرخاندم و کمد پشت در را پ یکیدر تار.. گفتم  یظی غل ِاه

اول را در انگشتانم گرفتم و ارام ان  دیکل.. وصل بود  یدیبه جا کل دیدو عدد کل.. 

 غیج یخواست از خوش یدلم م.. بلند شد  یارام یصدا.. را در قفل چرخاندم 

ام به  یشهاب چند قدم.. و برگشتم .. ارام در را بستم .. در باز شد .. بزنم 

 .. داده بود  هیتک نشیماش

جلو امد و به  یکم.. رام جلو رفتم ا.. دنشیتر شد با د نیاز لبخندم سنگ بغضم

 !پف کرده ات  یواسه چشا رمیبم یاله:لحنش پر از ارامش بود .. میدیهم رس

را پشت  میبازش جا کردم و دست ها یپالتو نیخودم را ب.. تر شدم  کینزد

 ؟ یجوجو شد: نشست  میبازو یدستش رو.کمرش در هم حلقه کردم 

بود که داشتم  یارامش یام فقط برا هیگر..بلندتر از سکوت کوچه بود  میصدا

 یکن یم تیخودتو اذ نهمهیچرا ا: از من فاصله گرفت  یو کم دیسرم را بوس..

 من ؟ یدردونه 

 !سردمه : گفتم  یقیو بعد از نفس عم دمیام کش ینیب ریانگشتم را ز چهار

نشستم ،  یوقت.. میرفت نیخانه انداخت و بعد به سمت ماش یبه در بسته  ینگاه

: با اخم نگاهم کرد .. راننده نشست  یصندل یرا دور زد و رو نیماش.. در را بست 

 با چشات؟ یکار کرد یچ
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 ؟ یدونست یتو م: را در هم فشردم میها دست

 ..اره بست  یرا به معن شیپلک ها..  دیرا فهم منظور

 دونن؟ یه مهم: کردم  یا سکسکه

اگه تا حاال هم .. عمل سادست  هی: گرمش جا داد  یدست ها نیرا ب میها دست

که  نیا..عمل رو نداشته  نیا یبوده که بدنت امادگ نیبه خاطر ا میبهت نگفت

 !کردن داره  هیگر

شانه اش نشست  یسرم رو.. خودم را در اغوشش جا دادم .. دمیرا جلو کش بدنم

 !ترسم  یم یلیخ: 

 یچیو ه یبند یدوساعت چشاتو م..  زمیعز شتمیمن پ:  دیسرم را بوس دوباره

 ! یشیبعد از دوساعت هم خوب خوب م..  یکن یحس نم

 ؟ یچ رمیاگه بم: شدم  رهیسرخش خ یرا باال گرفتم و به چشم ها سرم

 میدیاونجا فهم..، حالت بد شد  یساله بود ۸ یوقت: تر در اغوشم گرفت  محکم

 .. ستین یدیام چیات کرد گفت ه نهیکه معا یدکتر اول..  یتومور دار

 ۸و ما  یبود یاومد ایبه دن ازیتو بعد از ده سال نذر و ن.. همه مون بد بود  حال

رو از ته  یزیگفت اگه چ یم شهیبابام هم.. میسال رو چشامون بزرگت کرده بود

  یکه باهاش معامله کن ی، به شرط یریاز خدا بگ یتون یم یدل بخوا

اونقدر دوست داشتم ..نذر من از همه بزرگ تر بود ..کرد  ینذر هیبرات  یکس هر

 ! دنتیکرد چه برسه به هرگز ند یحالمو بد م دنت،یلحظه ند هیکه 
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کدوممون بود که دل خدا رو  یدونم دعا ینم:  دیام دست کش یشانیبه پ ارام

 ..داد نذر کدوممون بود که جواب .. لرزوند 

 شهی، م یاریتاب ب یو بتون یگفتن اگه بزرگتر بش دنتیکه د یدوم و سوم دکتر

 !تا بدنت طاقت عمل رو داشته باشه .. یعمل ش یسالگ ستیتو ب

به  شانیها یهمه سال پدر و مادرم و نگران نیا یعنی..بند امده بود  میها اشک

 بوده ؟ نیخاطر ا

 ؟ ینذر کرد یتو چ:  دمیشهاب کش یگونه  یرا رو دستم

من جواب نذرم رو از : ارام گفت ...  دیصورتش برداشت و بوس یرا از رو دستم

 ! یاگه تو بذار..  رمیگ یخدا م

 !بهت ندارم  یمن که کار:  دمیبوس یاش را با دلتنگ گونه

شانه اش گذاشتم  یسرم را رو..  دمیدوباره صورتش را بوس.. نگاهم کرد  ساکت

 ؟ ین خوباال: لب زد ..

...  ردیرفتن بگ میخواستم شهاب از خوب بودنم تصم ینم یبودم ول خوب

 نه: نگاهش نکردم 

 ! یدونم خوب یم:  دیام را بوس گونه

،  یستین ننیب یم شنیم داریعمو و خاله ب:  دیپرس.. ام را مهار کردم  خنده

 !شناینگران م

 ؟ یکن یم یچرا از من دور: اخم سرم را بلند کردم  با

 ! ایح یب یدختره : اش گرفت  خنده
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 ؟ یکن یم یچرا از من دور: اخم سرم را بلند کردم  با

 ! ایح یب یدختره : اش گرفت  خنده

..  یدوست دار دهیاز سپ شتریتو منو ب: ادامه دادم  شنمیدر پوز یرییتغ بدون

 مگه نه ؟

 !حرف مفت نزن : را از من گرفت  نگاهش

، خوشحال  یکرد یازدواج م دهیبا سپ یوقت: دادم  هیبه به شانه اش تک سرم

 ! یدوست داشت شتریمنو ب..  ینبود

 شیپ یو حرف ها تیاز وضع دمیفهم یکرد و م ینگاهم نم.. زدم  یگرم لبخند

 :ادامه دادم .. ستین یامده راض

 :پرده  یشرم و ب یب..  زدمیحرف م دیبا.. شهیهم.. منم دوستت داشتم  -

 ..تو به من به عش یهمه عالقه  نیهست که ا یمشکل هیحتما  گهیم نینسر

شد به چشم  رهیخ..حرف زدنم را گرفت  یدهانم گذاشت و جلو یرا رو دستش

 مون زده نشه  نیحرفا ب یلیبذار خ: خشن  یو کم یجد..  میها

با  یدوِستت داشتم ول.. دوست  هیمثل  یول..دارم .. من تو رو دوست داشتم .. 

 !نکردم  یتنم ناپاکدوست داش

 رمیاگه بم.. بزار حرف بزنم : را به صورتش دوختم  سمیخ یالتماس چشم ها با

 !مونه  یحرفا تو دلم م یلیخ
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اول  یدکمه ..گرمم بود ..دوباره محکم شد  شیدست ها یشل شده  ی حلقه

،  یشهاب رو دوست دار نقدریتو ا گهیم نینسر: بلوزم را باز کردم و ارام گفتم 

 !اسم بچه تو بذار شهاب  یازدواج کرد یوقت

 ! یلیحرف نزن ل:  دیکمرم چنگ خورد و نال یشهاب رو دست

 گهیبابام م.. خوام ازدواج کنم  یمن نم یول: شانه اش نهادم  یسر رو دوباره

 .. خورهیبرم اینگم شهاب که به پور یه نایعمو ا یجلو

تو که دوستم ...داشته باشه خوام من رو دوست  ینم ی ول ِیخوب یپسر عمو ایپور

 ادیبه چشمم نم یدوست داشتن چیه گهی، د یداشته باش

کار کنم که از من بدت  یچ: گونه ام گذاشت و ملتمس ناله زد  یرا رو صورتش

 ؟ ادیب

 اد؟ی؟ چرا بدم ب یکن یم ینجوریچرا ا: شد  یگونه ام جار یرو میها اشک

 ینکن یقرار یاومدم که ب: ارام لب زد ..، خسته و کالفه نگاهم کرد  درمانده

از همه ..  دهیاز سپ.. از مادرم .. از خودم .. که فرار کنم ..  رمیاومدم که اروم بگ...

 ..دونه خواهرم  هی یهوا ی رو ِیاز زندگ.. یچ

و به ت رمیم یچرا هر راه: معده اش چنگ خورد  یاز دورم باز شد و رو دستش

 ؟ رسمیم

به هم فشرده اش را  یلب ها..صدا هق زدم  یاش چسباندم و ب نهیرا به س سرم

جمع شده اش نگاه کردم  یبه چهره  سیخ یبا چشم ها.. شانه ام گذاشت  یرو

 ؟ یستیچرا به فکر خودت ن: معده اش حرکت دادم  یدستم را رو..
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 ؟یمعده درد دار: گونه اش چسباندم  یازادم را رو دست

را  سمیگونه ام خم شد و ارام صورت خ یرو..فشرد  شیرا در دستها میها تدس

 باشه ؟..برو تو خونه تا منم برم .. نکن دردونه  هیگر گهید:  دیبوس

 ! نجایهم.. بخوابم  خوامیم!رمینم: نق زدم .. ام دوباره برگشت  ییتنها حس

 !احمق ..  یلیل یاحمق: گفت  ضیو با غ ظیداد و غل هیتک یرا به صندل سرش

دوباره به صورتش ..  دمیمعده اش را بوس یاش خم شدم رو یتوجه به تند یب

بابام ..کنم  یم یبیحس غر نجایا.. ترسم  یمن ِ احمق بدون تو م: چشم دوختم 

 یجلوتر از من راه م.. یجلوم بود شهیتو هم یول..مثل کوه .. پشتم بود  شهیهم

 .. نکنه  دمیتهد یخطر چیکه ه یرفت

.. جا تنهام نذار شهاب  هی نیهم:اش دوختم  قهیو نگاهم را به  دیبار میها شکا

 ..بار  هی نیهم

خودم را جا به ..معده اش بود  یسرم رو..بدنم را خم کرد ..  دیکش یقیعم نفس

سرم را به معده اش .. وارد نکنم که مانع ام شد  یجا کردم تا به معده اش فشار

 !درمانمم باش..  ییدردم تو: فشرد 

بخواب دلبرِ  : صورتم را نوازش کرد و دستش را برنداشت .. را بستم  میها چشم

 !من 

 مست و لبم مست و سرم مست دلم

 دل که صبرم رفته از دست یا بخون

 دل محرم اومد از راه یا بخون
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 . . .دست  یاجر تو با عباس ب بخون

 .. دیکوب شهیبه ش یهنوز گرم نشده بود که کس میها چشم

به عقب خوابانده شده  یصندل.. شدم  تمیتا متوجه موقع دیطول کش هیثان چند

 ...بود 

بود و  جیگ..سرم را چرخاندم و به شهاب نگاه کردم ..شهاب دورم بود  یدستها

 ..کرد  یداشت نگاهم م

دستش  کی.. شهاب زودتر از من به خودش امد .. دیکوب شهیبه ش یکس دوباره

غضب  یچهره .. دیکش نییپا یپنجره را کم گرشیبا دست د..هنوز دور بدنم بود 

عمو و  نیکوچه و نگاه سنگ یکیتار..جان گرفت  میالود پدرم مقابل چشم ها

 ..ترس را به جانم انداخت  ایپور

را باز کرد و  نیدر ماش.. هشدار داده بود که ممکن است نگرانم شوند  شهاب

 ؟ یکن یکارم یچ نجایا..  یلیل یدق م داد:  دیرا کش میبازو

لرز بدنم را .. تنم نشست  یسلول ها انیم یباد سرد نیامدنم از ماش رونیب با

مقصر .. عمو  دیخشیبب:  ستادی، شهاب کنارم ا میبگو یزیچ نکهیقبل از ا..گرفت 

 ..من بودم که 

 یاتفاق یگفت؟ن یکه چ یتو جاده اومد ینصف شب: حرف شهاب امد  انیم بابا

 ؟ یفکر شد یبچه ست تو چرا ب نیافته ؟ا یم

 .. یمهد: بابا رافشرد  یعمو بازو.. بود  یعصب بیعج بابا
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نگاهم .. تر شدم  کیبه شهاب نزد..چرخاند  یمن وشهاب م نینگاهش را ب ایپور

دهانم  یراجلو میدست ها..دوباره نگاهم کرد .. چشم دوخت  ایکرد و بعد به پور

 ..  رمیگذاشته بودم تا گرم بگ

شدم و  رهیدستپاچه به شهاب خ.. حرف بابا و عمو قطع شد .. جلوتر امد  شهاب

 شیدست ها.. کردند  یانگار همه به ما نگاه م.. حرکت ماند  یب میدست ها

 نیب یفینگاه پر از ترسم را به پدرم دوختم که اخم ظر.. لباسم را لمس کرد 

باز  نیماش یگرما رلباسم که به خاط یشهاب دکمه .. ه بود نشست شیابروها

: گرفته بود  شیصدا..کرد  کیرا به هم نزد میکرده بودم را بست و دو طرف پالتو

 !رمیو بعد م زنمیمن با عمو حرف م.. بروتو خونه سردته 

 .. داشیپ یمهد: امد  رونیب مهیاز شهاب دور شدم که مادرم با سراس یقدم چند

از چهره اش  ینگران ستاد،یا میمن حرفش را نصفه گذاشت و رو به رو دنید با

 ؟ یکجا بود:  دیبار یم

شهاب اومده : به شهاب اشاره کردم ..خورد  یاز سرما به هم م میها دندان

 !مامان 

 .. تنش بدنم ارام گرفت  یاز گرما..و در اغوشم گرفت  دیکش یاسوده ا نفس

خانم ما که اصال گم نشده  یلیل نیا..خب : گفت  یبا لبخند به نظر مصنوع عمو

 !داخل  دییبفرما: شهاب را گرفت  یبازو.. بود 

و خواست با من همقدم شود که شهاب دعوت عمو را رد کرد  ستادیکنارم ا ایپور

 ! گردمیبرم گهیمن د.. مقدم  یشرمنده اقا: 
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 ..به شهاب چشم دوختم  زانیاو یلب ها با

  ِیلیل ریهمش تقص..تو خاله جان  ایب: ست شهاب را گرفت جلوتر رفت و د مامان

 .کرد  تیکه تو رو هم اذ

 یب ایپور.. ،با اصرار شهاب را به ماندن مجبور کرد  دیرس یکه ارامتر به نظر م بابا

 !سردته ..تو  میبر:  ستادیکنارم ا یزبانیتوجه به اداب م

 ..جلوتر از همه راه افتاد  و

کرد  ینگاهم م..از او فاصله گرفتم و به شهاب چشم دوختم .. داشتم  یبد حس

 .. دیا یبدش م ایکنار پور ستادنمیاز ا یدانستم حت یم.. 

که من از  یشناخت.. جلوتر از همه وارد خانه شد  ایپور..او و بابا قرار گرفتم  نیب

داد  ین منشا شیادب و گستاخ نبود اما رفتارها یوجه ب چیداشتم، به ه ایپور

 !درست برعکس من ..  ستین یاز بودن شهاب راض

** 

 نیهنوز ب..دوست داشتم هنوز بخوابم .. پتو چپ و راست کردم  ریرا ز صورتم

 ایب: مادرم امد  یصدا.. بودم که در اتاق باز شد  ریدرگ یداریانتخاب خواب و ب

 !هنوز خوابه .. شهاب جان 

 یدردونه چقدر م نیا: هاب بلند شد ش یاتاق بسته شد و متعاقب ان صدا در

 خوابه ؟
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بعد  شبید: شد  یم کیدور و نزد شیصدا.. بود  یانگار در حال انجام کار مادرم

االنم که تازه هشته شهاب : مکث کرد ...  دی، خواب یمون یمطمئن شد م نکهیاز ا

 ! دهینخواب یزیبچم چ..

: ان نشسته بود  یاحتماال شهاب رو.. اتاق بلند شد  یگوشه  یتخت خال یصدا

 یفکر کنم عمو حساب یشدم ول ی، خودمم اروم نم ومدمی یاگه نم: ارام گفت 

 !شد  یعصب

 یاخالق مهد رازیش میای یدونم چرا هر دفعه م ینم: هم کنارش نشست  مامان

بدتر از .. ون به اومدنت نداره خاله ج یربط: مطمئن ادامه داد .. کنه  یم رییتغ

 !ندارم  یبیحس ترس و غر گهیمنم با بودنت ارومم و د یلیل

چشماش سرخ و پف کرده بود .. کرده بود  هیگر یلیخ:  دیکش ینفس بلند شهاب

! 

با من و پدرش که .. ، دلم اروم گرفت  میحاال که بهش گفت: ارام گفت  مامان

بود که  نیا یش هم فقط برا هیگر ینگفت ، حت یزیش چ یضیاصال در مورد مر

 ! یایتو ب

از خواب  یبلند ی ازهیو با خم دمیرا در هوا کش میدست ها.نگفت  یزیچ شهاب

 ..شدم  داریام ب یمصلحت

اتاق گرم بود ، تاپ  یچون هو.. شانه ام بود  یام ازاد رو ختهیبهم ر یموها

وسط رختخواب .. بود  میهم به پا یو گشاد دیشلوار سف.. تنم بود  یصورت
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اتاق  یگوشه  ینفره  کیتخت  ی، رو مینشستم و به مامان و شهاب که رو به رو

 ..شدم  رهینشسته بودند ، خ

 دختر مامان؟ یشد داریب: با لبخند گفت  مامان

 !اوهوم : را خاراندم  میانگشت وسط موها با

 ؟ یچند وقته حموم نکرد:  دیخند یم شیبا چشم ها شهاب

 م ؟ فیمن کث: در هم کردم  یشیرا نما میابروها

 ! زمیاره عز:  دیخند

 !مامان بزنش :  دمیخند غیج با

 یشیو نما دیرا به او داده اند ، بلند تر خند ایام دن یکه که انگار از خوش مامان

 ..شهاب زد  یبه بازو

بخواهد قلقلک م دهد ، خنده  نکهیاز فکر ا.. هدف بلند شد  یب ایهدف  یب شهاب

 تیمن که کار: را باال برد  شیدست ها.. ایشهاب جلو ن: کردم و بلند شدم  یا

 ..ندارم 

 .مامان :  دمیخند غیج با

اخم کرده نگاهش را در اتاق  ایپور.. شد  یکیبلندم با باز شدن در اتاق  یصدا

 ..چرخاند 

 ریز یکیاز تار..کردم  یپتو مخف نیاز وضع لباسم گفتم و خودم را ب یبلند عیه

ام را برداشته  یروسر یحت اینداشتم مقابل پور ادیبه .. شد  یپتو هم شرمم م

 !االن  یباشم ول



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٢٦٤ 

 اجازه وارد اتاق شده بود ؟ یب ایاصال چرا پور..دهانم گذاشتم  یرا رو دستم

 ؟ یچ یعنی یفهم یدر زدن م: با خشم گفت  شهاب

 !شهاب : سرزنش گر زمزمه کرد  مامان

که  یاتاق یتو ، تو یوقت نمیب یدر زدن نم یبرا یلیدل: زد  یپوزخند ایپور

 ! یدخترعموم خوابه نشست

مرز :  دیکرد ، غر یم تشیهدا رونیکه به ب یرا گرفت و در حال شیبازو شهاب

 !!پسر عمو  یاقا: با هم فرق داشته باشه ، با تمسخر ادامه داد  دیمن و تو با

 ..امدم  رونیب)پتو(و از سنگرم  دمیکش ینفس راحت ایرفتن پور رونیب با

قرار گرفت ، بند ِ تاپم را در  میدر را بست و با دو قدم بلند ، رو به رو شهاب

 خونه خودمونه ؟ نجای؟؟مگه ا ِدنیچه وضع ِ لباش پوش نیا: مشتش گرفت 

من که تو اتاق : به مامان که اخم داشت نگاه کردم و جواب دادم  تیمظلوم با

 ؟ یکن یدعوا م چرا من ُ.. بودم 

 ..را باز و بسته کرد و ارام لباسم را از مشتش خارج کرد  شیها چشم

 نطوریباهاش ا ایپور یدرست نبود تو خونه : با همان اخم به شهاب گفت  مامان

 !خاله  یرفتار کن

رو  یلیبزارم ل دیچون تو خونه شه ، با:  ستادیرو به مادر ا..  امدیکوتاه ن شهاب

 !بزنه  دید
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جون به جونت کنن ، : کرد  یارام یاز حرص خوردن اشکار شهاب خنده  مامان

داماد بخت برگشته  ینزار میرو شوهر بد یلیترسم ل یم..  یهست یبازم تعصب

 !بندازه  یلینگاه به ل هی

من ..  ومدنیمقدم که ن یعمو و اقا: توجه به لحن شوخ مامان ، گفت  یب شهاب

 !بهتره  فتمیزودتر راه ب

 ؟ یریکجا م: گرد شده ام را به شهاب دوختم و بلند شدم  یها مچش

گرده  یبر م: نداد ، مامان گفت  یچون جواب.. شد  یصورتم طوالن یرو نگاهش

اونام که .. کنه  یاز صبح منتظر بابا و عمو محمده باهاشون خداحافظ.. تهران 

 !کجا رفتن  ستیمعلوم ن

 . و با مامان دست داد  دیام را بوس ختهیبهم ر یموها یرو شهاب

 ! رمیمنم با شهاب م: خداحافظ ش را بشنوم ، تند گفتم  یکلمه  نکهیاز ا قبل

 ! میدار طیما عصر بل: رفت  یچشم غره ا مامان

مطمئن .. گردنم را کج کردم و چشم به شهاب دوختم ..متفکر نگاهم کرد  شهاب

 .. کند  یتواند مادرم را راض یبودم م

** 

کلمه هم حرف نزده  کیبود که  یساعت کیشهاب .. گرم خواب بود  میچشم ها..

 گریدو ساعت د یکیشده بود و احتماال تا  کیهوا تار..بود  یبود و مشغول رانندگ

مثل .. مامان نتوانسته بود در مقابل خواسته ام مقاومت کند ..  میتهران بود

ما  یوقت.. است  یدستم عصب زا یکه بابا االن حساب زدمیحدس م یول... شهیهم
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داغ فراوان  ازیصبح را با پ ی هیمطمئنم، قض یخانه نبود ول ای، پور میحرکت کرد

 ..کند  یم فیبابا تعر یبرا

را ارام  میامدم ُچشم ها رونیب شیو رفتار ها ایفکر پور ن،ازیتوقف ماش با

دِر سمت .. شد  ادهیکمربندش را باز کرد و پ یبلند ی ازهیشهاب با خم.. گشودم 

 ؟  یداریب..اِ : خسته اش را به من دوخت  یمن را را باز کرد و چشم ها

 !اوهوم :  دمیرا در هوا کش میها دست

 .. میرا پارک کرد و وارد خانه شد نیشهاب ماش..امدم  رونیب نیماش از

شهاب بعد از ..  ستیخانه ن یخاموش خانه مشخص بود ، خاله فخر یچراغ ها از

 مامان کجاست ؟.. هشت ِ : شد  رهی، با تعجب به ساعت خ شیچشم ها دنیمال

 ! دایش یحتما رفته خونه : خودم را رها کردم  ونیزیتلو یمبل جلو یرو

** 

خواب از ..  دمی، دراز کش نیزم یبرداشتم و کنار مبل ها رو یو ملحفه ا بالش

خوردن  ایمبل بدون عوض کردن لباس و  یشهاب رو یرفته بود ول میچشم ها

قابل تحمل را در  ریچند ساعت غ شبید زدمیحدس م.. غذا به خواب رفته بود 

 دایپ یخواب یسرخ و صورت خسته اش ب یاز چشم ها..گذرانده باشد  ایاتاق پور

 !بود 

نرفته بود ، شهاب به خانه  رونیاگر خاله ب.. دمیصورتم باال کش یرا تا رو ملخفه

 تنهاست ؟ دهیمهم نبود که سپ شیبرا یعنیرفت ؟  یخودش م ی
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ان دراز  یکه شهاب رو یمبل نییپا.. را باز و بسته کردم و بلند شدم  میها چشم

 دیترس یچون م: دادم  هیشهاب تک یسرم را به بازو..بود ، نشستم  دهیکش

 را داشت ؟ میهوا نقدری، ا رمیبم

د که انگار هم افتاده بو یرو یطور شیپلک ها..به صورتش نگاه کردم  دوباره

خبر بود ، باز  یو احتماال زنده نماندم ب یاگر از تومور مغز.. دهیسال هاست نخواب

 دوستم داشت ؟ نطوریهم ا

و کامران  ایامد ؟ با پور یم رازی؟ از تهران تا ش دیکش یم یخواب یخاطرم ب به

 کرد ؟ یسرد برخورد م

 من را پر کند ؟ ییشد تا تنها یم الیخ یرا ب دهیسپ ییتنها

بغض داشتم .. خواست  یم هیدلم گر.. ارام ِ ارام .. نشست  شیموها یرو دستم

 ..کرد  یم نیاشک بغضم را سنگ یخال یو جا

 شد ؟مردن ؟ یمن به کجا ختم م یو زندگ ندهیا

 ..قرار بود عمل شوم  گرید یسه هفته ... دیبار میها چشم

با فکر ..کرد  ریانگشتانم گ نیب ییتار مو..را با دست از صورتم کنار زدم  میموها

 .. بدنم لرز گرفت  میاز دست دادن موها

 .. دیبا میموها یعنی: بغض هق زدم  با

 ...ترسم  یمن م:  دمیدهانم گذاشتم و عاجزانه نال یرا جلو دستم

صورت  یدستم را رو.. داد حرف بزنم  یهق هق امانم نم.. دمیرا باال کش خودم

 ! یشهاب:  دمیشهاب کش
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شهاب من : دمیبوس هیصورتش را با گر.. دیخورد و به پهلو دراز کش یفیخف تکان

اش  نهیس یسرم را رو..کنم  دارشیامد ب یدلم نم.. پاشو شهاب ..ترسم  یم

 ..شهاب موهام .. موهام : گذاشتم 

: توجه صورتم را به صورت شهاب چسباندم  یب..خانه باز و بسته شد  یورود در

 .. یشهاب

 ؟ یکن یکار م یچ..  یلیل: از کنارگوشم بلند شد  یخاله فخر یصدا

 یچرا حس م..بود  ستادهیکه کنار خاله ا دید یرا م دهیفقط سپ میها چشم

 کردم خوشحال است ؟

 یکن یکار م یچ یدار: کنارم نشست و دوباره گفت  نیزم یرو یقراریبا ب خاله

 تو؟

که چشم  دهیبود ، به خودم امدم و چشم از سپ یلحن خاله که انگار عصب از

خواستم  یفقط م.. کردم  ینم یمن که کار.. ستاره باران بود ، گرفتم  شیها

 ..کنم  داریشهاب را ب

 !کنم  داریخواستم شهاب ُ ب یم: را پس زدم  میها اشک

بهت هشدار : سرم با حرص گفت  یاز باال دهیسپ.. شد  رهیبه من خ دیبا ترد خاله

 !گم  ی، به مامان جون م رونیب یمن نکش یاده بودم اگه پاتو از زندگد

مظلومانه به .. دمیترس یاما م..ترس نبود  یبرا یلیدل...  دمیشهاب چسب یبازو به

 ..من : هق زدم ..بخدا : چشم دوختم  یخاله فخر

 ؟ رازیش ادیشهاب ب یتو گفت: با غصه نگاهم کرد  خاله
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 یم داریب دیبا.. محکم ..شهاب را تکان دادم  یبازو..  دمیدهانم را سخت بلع اب

 ! شتریب دهیو از سپ..  دمیترس یم یمشکوک خاله فخر یمن از چشم ها.. شد 

 !شهاب : دمینال

.. دور بدنم محکم شد  شیرا باز نکرد ، اما تکان خورد و بازوها شیها چشم

 دلبر ؟ هیچ: خواب الود زمزمه کرد 

 ! یعل ای:  دیبه صورتش زد و نال یخاله چنگ..  ستادیاز حرکت ا قلبم

 ..خاله گذاشت و بغض کرده نشست  یشانه  یدستش را رو دهیسپ

نبرد  ییامدن از اغوش تنگ شهاب به جا رونیب یتالشم برا..  دیلرز یم بدنم

 ..کرد  هیسرش گذاشت و بلند گر یخاله با حرص و غصه دستش را رو..

 !ترسم  یپاشو م: دوباره شهاب را تکان دادم .. خورد  یبهم م میها دندان

و با ترس  دمیکش رونیب شیخودم را از دست ها..ارام باز شد  شیها چشم

 !دنبالم  یتو خودت اومد: گفتم 

 !و خاله افتاد  دهیشد ، چشمش به سپ زیخ میکه ن نیهم.. نگاهم کرد  جیگ

به شهاب  یبیبا حالت عج هدیکرد و سپ یم هیخاله داشت گر.. مبل نشست  یرو

 ..بود  رهیخ

 شده ؟ یچ: نگران نگاهم کرد  شهاب

تا بتواند حرف بزند  دیشهاب را گرفت و چند بار نفس کش ی قهی...بلند شد  خاله

 پات نشسته ؟ ریز: با دست به من اشاره کرد ..
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و  جی، گ.. ستیجدا شد و به خاله نگر دهینگاهش از سپ.. شهاب جمع شد  صورت

 ؟ یپام نشسته ؟ک ریز:  دیپاچه ، پرسدست

 یکار کرد یچ:  دینگاهش در صورتم چرخ..را گرفت و بلندم کرد  میبازو خاله

 ؟  یلیل

 یبرا میخاله بخاطر اصرار ها یرفتار ها نیا یکردم همه  یلوحانه فکر م ساده

 ..خواستم شهاب را مقصر نشان دهم  یاست و احمقانه م رازیامدن شهاب به ش

با التماس ..خودش اومد دنبالم :  دمیترس به شهاب چشم دوختم و دوباره نال با

 مگه نه شهاب ؟: ادامه دادم 

 رهیکرد که دائم به او خ یرا درک نم دهیانگار حضور سپ.. بود  جیهنوز گ شهاب

 یگیم یچ:  دیکش رونیب یبلند شد و دستم را از چنگ خاله فخر... شدیم

 ؟ یچ یعنی نکارایمامان؟ا

 ینم یگفت! شیخوا ینم یتو که گفت:  دیرا به سر کوب شیاشفته دست ها خاله

 ...فتنه نیحتما ا..  یخوا

 !مامان : تشر زد  شهاب

خورد  یفتنه در سرم چرخ م یکلمه ...شهاب را در اغوش گرفتم  یترس بازو با

 شده شهاب ؟ یچ:  دیلرز میلب ها...

 یچ: را تنگ کرد  شیدوخت و چشم ها دهیحرص نگاهش را از خاله به سپ با

 به مامان ؟ یگفت
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شهاب را از اغوشم جدا  یاش بازو یخاله با تمام انرژ دهیاز حرف زدن سپ قبل

شون  یزندگ شیتو ات یشد زمیچرا ه..دست از سر پسرم بردار : زد  ادیکرد و فر

 ؟

 یفخر خاله.. مات ماند  میچشم ها.. رفت  ادمی، ترس  نیزم یپرت شدنم رو با

 شهاب بودم ؟ یاتش زندگ زمیهل م داده بود ؟ من ه

داشتم  یبیخودم حس غر یدر خانه .. تمام وجودم را گرفت  یپناه یب حس

 من بود ؟ شک  ِیزن خود ِ خاله فخر نیاصال ا.. هل م داده بود  یخاله فخر...

 . . . داشتم 

 غیخود به خود بسته شد و بلند ج میچشم ها..با خشم به سمت خاله رفت  شهاب

 خواست مادرش را بزند ؟ یخواست خاله را بزند ؟م یشهاب م..  دمیکش

 یم: گرد شده گفت  یو با چشم ها ستادیا یشهاب و خاله فخر نیب دهیسپ

 شهاب؟ یکار کن یچ یخوا

:  دیبا خشم غر..شهاب گم شد  یچنگ ها نیب دهیسپ یمانتو یسیانگل ی قهی

کنم با تو ؟  یخوام زندگ یمن نم یفهم یچرا نم.. خوامت  ینم یفهم یچرا نم

 ؟ یفهم یچرا نم

بود  رهیخاله با غصه به من خ.. کرد  ینم یاری امیپاها یخداستم بلند شوم ول یم

 ..فشردم و بلند زار زدم  میدست ها نیسرم را ب.. ختیر یو اشک م
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 یازدواج کن یلیبا ل یخوا ینم یتو قسم خورد:شد  یجار شیاشک ها دهیسپ

..  شهیجدا نم مونیاز زندگ..  شهیاز تو جدا نم یلیل یول یخوا یرو نم یلیتو ل..

 بکشه ،  رونیمون ب یپاشو از زندگ یلیاگه ل

 ؟ یکدوم زندگ: زد  ادینشست و فر دهیصورت سپ یشهاب رو یلیس

من .. اد نشان ند دهیسپ یبه ناله  یواکنش چیکرد و ه یهنوز به من نگاه م خاله

کرد ، از  یالتماس م شیبا چشم ها یخاله فخر.. شهاب بودم  یزندگ زمیه

 !برو  نجایا

: بودند نگاه کردم  ریو شهاب که درگ دهیبه سپ... شهاب را دوست داشتم  من

 همه دعوا من بودم ُ حضورم ؟ نیا لیدل

سست از  یخاله با قدم ها.. توان مقابله نداشت  میو پاها دیلرز یم میها دست

زد به  یکه چنگ م یچشمم را از دست..کنارم گذشت و به سمت اتاقش رفت 

 .. قلبش گرفتم 

 .ازت متنفرم شهاب .. یدیابرو مو به گند کش: از ته دل زار زد  دهیسپ

شده نجاست  میهمه زندگ..همه وجودم حماقته : نگاهش را به در دوخت  شهاب

و  یهمه بدبخت نیمن ُ از ا.. و راحتم کن  ریاز من ِ احمق ِ پر از کثافت طالق بگ..

 ! یپر از بدبخت یخودتو از زندگ

چرا قدر ..  یدختر فوق العاده ا هیتو : نگاه کرد و ارام تر ادامه داد  دهیسپ به

 ؟  یدون یخودتو نم
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؟مگه من  ینیب یرو نم یچیه یکوفت یزندگ نیاز ا ریو غ یچشماتو بست چرا

 ؟ یحماقتام موند یپا نجایبودم که تا ا یک

 نی؟ به هم یبابام چ یپس ابرو:  دیشهاب نشست و نال یپا نییپا هیبا گر دهیسپ

برگردم  یمشترک و سه سال نامزد یماه زندگ ۶با مهر طالق ، بعد از  یراحت

 ! رمیبشم و ابروشو نشونه بگ ریت..بابام  یخونه 

 .. صدا هق زدم  یمبل فشردم و ب یدسته  یرا رو سرم

 یتون یتو م..  رنیگ یادم طالق م نهمهیا:نشست  دهیسپ یرو به رو شهاب

 ..و  یشناسنامه تو عوض کن

بغض دار زمزمه کرد ..حرف شهاب امد  نیبا حرص سرش را باال گرفت و ب دهیسپ

زن  هیشم  یو اشنا و اداره م لیتو فام.. سالمه  ۲۵فقط شناسنامه ؟؟من همش : 

سال نشده ، طالقم  کیبودم که شوهرم  یکنن چه جور یمطلقه که همه فکر م

 !داده 

 !مرا کشت  ی ندهیاز خدا نگهدار ا ترس

نشسته واسه ابروش .. نیرو بب یاصالن یحال و روز تک دختر اقا: بلند شد  دوباره

 !کنه  یالتماس م ی عوض ِیبه تو

گرد شد و به  سمیخ یچشم ها.. دادگاه  میریفردا صبح م:  دیخند کیستریه

 ..شهاب هم مات مانده بود .. شم دوختم چ دهیسپ

: گفت  دیشده و تهد زیر یانگشتش را سمت شهاب دراز کرد و با چشم ها -

 !آِبروم در مقابل آِبروت 
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 ؟ دیتهد: پوزخند زد و با تمسخر زمزمه کرد .. امد  رونیاز خلسه ب شهاب

 !خوش .. یلیخوش باش ل: توجه به شهاب نگاهم کرد  یب دهیسپ

*** 

 .. صبحانه حاضر شدم  زیاصرار مادرم ، سر م با

،  دهیبعد از رفتن سپ.. هم نرفت  یرو میدو ساعت هم چشم ها یحت شبید

بعد پدر و مادرم از راه  یتوجه به من خانه را ترک کرد و ساعت یشهاب هم ب

 سیصورت خ دنیرا با د شیکرده بودم ، که پدرم اخم ها هیانقدر گر..  دندیرس

 !زده ام فراموش کند  خیو بدن 

 !و دوباره بغض کردم  دیاز نگاهش تنم لرز.. سرد نگاهم کرد  یفخر خاله

 ! یلیل: با ناله گفت  مامان

، فقط  یمادرم لحظه ا یبا صدا.. را به تن داشت  شبید یهنوز لباس ها شهاب

 !نان مقابل ش ور رفت  یرو رینگاهم کرد و دوباره با پن یلحظه ا

صبحانه بخور ، چه قدر : شده را مقابلم گذاشت  نیریش یچا یبا مهربان بابا

 ! یکن هیگر یخوایم

 ! افتدیکردم نگاهم به خاله ن یو سع دمیام را باال کش ینیب

خودش را در اتاق حبس کرده بود و حاال هم مغموم و گرفته با  شبید خاله

راحت شد ، با  الشیمامان که از من خ.. کرد  یم یمقابلش باز یچا وانیل

 ! یحالت خوبه ؟ رنگ به رو ندار یفخر: گفت  ینگران
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 نجایا شبی، د دندیفهم یاگر پدر و مادرم م.. اوردم  نییرا تا حد ممکن پا سرم

 !چه خبر بوده 

 !خوبم االن .. فشارم رفته بود باال : و خاله گفت دمیکش یاه

که به  یاز نگاه ِ قدردانخوابش را باال گرفت و بعد  یسرخ و ب یچشم ها شهاب

 د؟یدوم شرکت به کجا رس یعمو شعبه : شد  رهیخاله داشت ، به بابا خ

 یبابا ب.. تا گرم شوم  دمینوش یچا یشهاب ، کم یمقدمه  یاز سوال ب متعجب

 چه طور ؟:  دیپرس یلبخند و جد

 یگفتم چند ماه.. تو کارا واردم  شیکم و ب: گرفت  نییدوباره سرش را پا شهاب

 !تو شرکت باشم 

چرخوندن دو تا  یحقوق برا هی: دار گفت  شین.. باالخره به حرف امد  خاله

 نه ؟..  ستیبس ن یزندگ

 نجایوضع ا نی، با ا یچتونه شما مادر و پسر ؟اصال سر صبح:  دیبا تعجب پرس بابا

 تو ؟ یکن یکار م یچ

گفتم !از اداره اخراج شدم : تفاوت گفت  یحالت، خونسرد و ب رییتغ یب شهاب

 ..تو شرکت  یچند ماه هی

 ؟ یاخراج شد.. اخرا : شد  زیخ مین خاله

 اخراج ؟ چرا ؟: بابا با ارامش گفت .. شد  رهیباز به شهاب خ یبا دهان مامان

دستم  ریچند تا پرونده هم ز.. دل و دماغ کار نداشتم : تفاوت تر گفت  یب شهاب

.. 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٢٧٦ 

 یم نیاصول د: حوصله سرش را باال گرفت و کالفه گفت  یو ب دیکش یپوف

 !کنم  یم دایکار پ گهیجا د هیگردم  ی؟اصال م نیپرس

عاشق کار و  شهیاو هم میدانست یهمه م.. شناختم  یرا نم میرو به رو شهاب

 !گفت  یو از اخراج شدنش م زدیهم م یچا یالیخ یحاال با ب! حرفه اش بوده 

بودن را فراموش کرده بود، و مثل گذشته پدرانه به  یبودن و عصب نیسر سنگ بابا

 یعنیدل و دماغ نداشتم .. ینبود ینجوری؟ تو که ا یچ یعنی:  ستیشهاب نگر

 ؟ یچ

: نگاهش به من نشانه رفت و با پوزخند گفت  زی ت ِریت..سرش را تکان داد خاله

 هی..  دیخر برمیرو م یلیز لرو هی.. برم دانشگاه  یرو م یلیروز ل هی.. گهید نهیهم

 رازیدنبال ِ من ش ایول کن ب تویخونه و زندگ گهیم یلیروز ل هی..  ضهیمر یلیروز ل

.. 

 مامان ؟ یگیم یچ: را در دستش فشرد  وانیل شهاب

صدا اشک  یگذاشتم و ب زیم یسرم را رو... ستیمبهوت به خاله نگر مامان

 .. ختمیر

پدر بوده که شهاب  یب یلیمگه ل: و پرخاشگر رو به خاله گفت  یعصب یکم بابا

 ..اصال مگه دختر من !  وفتهیب یباشه و از کار و زندگ یلیل یدنبال کارا

، حرف بابا را  دیلرز یکه م ییشانه ام گذاشت و با صدا یدستش را رو مامان

دخترمون رو کنه ما  یندونه فکر م یهر ک..  یاز تو توقع نداشتم فخر: قطع کرد 

 ! میپسرت کرد زونیاو
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 !نکن  یرو با هم قاط یهم چ.. بس ِ مامان :  دیبا حرص غر شهاب

: گفت  یرو به خاله فخر..دستش را مقابل شهاب گرفت تا سکوت کند  پدرم

 خانم؟ یفخر هیموضوع چ

خوان  یرفتن دادگاه ، م دهیصبح با سپ: تکان داد و با غصه گفت  یسر خاله

 ! رنیطالق بگ

 ؟!اره خاله : دهانش گرفت  یبا بهت دستش را جلو مامان

 ریبابا اخم کرده مس.. ام را شکار کرد  رهیزد و نگاه خ شیبه موها یچنگ شهاب

شهاب  یشانه  یدستش رو.. دیرس سمینگاه شهاب را دنبال کرد و به صورت خ

 شده شهاب ؟ یچ: نشست 

به .. ناراحت ِ  رازیش یاومد هنکیاز ا دهینکنه سپ: گفت  یالیبا خوش خ مامان

 ؟یاره فخر: خاله نگاه کرد 

 ..رمیمن کجا م ستیمربوط ن دهیبه سپ: جواب داد  نباریا شهاب

ربط نداره  یچ یعنی.. فهمم شهاب  یرفتارت رو نم نیا: حرفش را قطع کرد  بابا

 ؟  یکه چ رازیش یراه افتاد یبه خانمت نگفت..

ما با هم تفاهم ..  ستیاومدن من ن رازیعمو مسئله ش:  دیکش یپوف شهاب

 .. میندار

و حاال  نیکرد یماه زندگ ۶تفاهم ؟ : گفت  یعصب نباریزد و بابا ا یپوزخند خاله

 ؟ نیتفاهم ندار

 ! میکرد ینم یمدت باهم زندگ نیما ا: انداخت  نییسرش را پا شهاب
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 ؟  یاقا مهد ینیب یم: و بغض خاله شکست  دیمامان به حداکثر رس بهت

 !خدا :  دیسرش فشرد و نال یرا رو دستش

از اشپزخانه خارج شد  یشهاب به تند.. بحث شد  یمانع ادامه  فونیزنگ ا یصدا

 نیخم کرد و ارام تر زیم یبابا خودش را رو.. رفتن بود  یبرا یانگار دنبال راه.. 

 خانم ؟ یبه دختر من داره فخر یچه ربط نایو ا:  دیممکن از خاله پرس یصدا

مامان با دلهراه دستش را ..  افتی انیپا شیو اشک ها دیاب دهانش را بلع خاله

 ؟ یشک دار یلیشما به ل:  دیطاقت دوباره پرس یبابا ب.. داد  یپشتم نوازش م

 نقدریگم شهاب ا یمن م.. نه ..  یاقا مهد اهیروم س: پاسخ داد  یقراریبا ب خاله

: نگاهش را به من دوخت .. فراموش کرده شده که خودشو  یلیل یکارا ریدرگ

 ..به دوشش نباشه ، بلکه  یلیاز ل یتیمسئول چیاگه مدت ه

 ..سالم : و بلند گفت  ستادیکنار در اشپزخانه ا دایش

تر شد  کینزد دایش..و خاله صورتش را پاک کرد  دیکش یشانیدستش را به پ بابا

با  یاز من فاصله گرفت و بعد از احوالپرس یکم..و محبت بغلم کرد  یو با دلتنگ

 من چه طوره ؟ گریج:  دیدوباره در اغوشم کش هیبق

 !دلم برات تنگ شده بود :  دمیچشمم کش ریمشت شده ام را ز دست

کنترل  یرا برا شیلب ها.. پر از غم بود  شیخندانش چشم ها یخالف چهره  بر

 !منم : اشک بهم فشرد 

** 
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 دیرس یبه نظر م یبابا عصب..  میون هال نشسته بودلحظه بعد همه در چند

 ..مامان و خاله درون اشپز خانه مشغول حرف زدن بودند ..

جا به جا کردم  دایش یشانه  یسرم را رو.. گرفت  یارام کنار بابا جا شهاب

 !دردونه یساکت: دستش را دورم حلقه کرد ..

 عمو ؟: ت بابا گذاش یشانه  یشهاب دستش را رو..ندادم  یجواب

؟  نینجوریچرا همه ا: در گوشم گفت  دایش.. توجه در فکر فرو رفته بود  یب بابا

 شده ؟ یزیچ

 ..ندا یلیبه ل یمشکالت ما ربط..  میحرف بزن دیعمو با: دوباره گفت  شهاب

 !برو اماده شو..  یدار شینوبت ازما ۱۱ساعت  یلیل: توجه به شهاب گفت  یب بابا

خواست  یبابا نم...داده بود  هیشهاب به مبل تک..  دیبلند شد و دستم را کش دایش

 دهیبه شهاب فرصت حرف زدن بدهد ؟ مامان و خاله در اشپزخانه در مورد سپ

 زدند ؟ یحرف م

به سمت کمدم رفت تا  دایش.. تخت نشستم  یرو..  میبه اتاق من رفت دایش با

بگه به  یخواست چ یشهاب م: ال گفت در همان ح.. را اماده کند  میلباس ها

 بابات ؟

 !دروغ : لب ارام لب زدم  میرو به رو واریبه د رهیخ

 ؟ یلیشده ل یزیچ: مانتو به دست کنارم نشست :  دیشن دایگفتم اما ش ارام

 شهاب دوستم داره ؟ ضمیچون مر: بغض داشتم ..نگاه کردم  شیچشم ها به
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خوب که بشه  نیبگ.. ِ◌  ضیمر یلیل نیبگ دهیخب به سپ: ادامه دادم  هیگر با

من که : ام کرده بود  یخاله و سکوت م عقده ا یحرف ها..کنه  یشهاب ولش م

گفت  نینسر.. خواستم زن ِ شهاب باشم  یمن که نم..شهاب َنشستم  یپا ریز

 ..کن با تو ازدواج کنه  یکار هیاون گفت .. شهاب عاشقت ِ 

چهره .. تعجب نکرده بود  میاز حرف ها.. دهانم گذاشت  یدستش را رو دایش

تو  یضیاز مر..  نجایاومده بود ا دهی، سپ نیبود رازیشما ش یوقت: اش ارام بود 

که بگه  نجایاومده بود ا.. مینگ یزیچ دهیشهاب گفت به سپ یعنی.. خبر نداشت 

 ..شهاب به تو چشم داره 

را تکان داد و حرف را عوض  یسر..شهاب به تو :  دیپرس دیبا ترد.. کرد  نگاهم

 ؟ یتو شهاب رو دوست دار یلیل: کرد 

مکث  یشهاب من را دوست دارد ، ب دیپرس یاگر م.. حرف زدن نداشتم  یرو

خب من به شهاب .. اما در مورد خودم .. شهاب دوستم داشت .. دادم  یپاسخ م

 ..  یعالقه داشتم ول

من  نهمهیا دایچه بد که ش..نگاه کردم که منتظر پاسخ م بود  دایبه ش یچشم ریز

 گفت ؟ یم یچ دهیسپ: دمیپرس...شناخت یرا م

 یضیمامان گفت تو مر یوقت: تکان داد و نگاه نفوذ گرش را از من گرفت  یسر

چند  یبودنت ِ ول ضیمر دیشهاب شا یمحبتا لیفکر کرد دل...انگار اروم شد ..

 !خودش رو زد  بعد دوباره حرف قهیدق
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.. اومد  یخب اصال با عقل جور در نم..  میتعجب کرده بود یلیو مامان خ من

 شهاب اومد ،  یوقت یرو باور نکردم ول دهیسپ یحرفا

 ..کنه  یمعلوم بود داره انکار م: شد  رهیبه من خ دوباره

 رو ؟ یچ.. چ :  دمیدهانم را بلع اب

تو به ..تو .. مطمئنم شهاب تو رو دوست داشته  گهیمن د: نگاهم کرد  درمانده

 ؟یدار یشهاب چه احساس

 ؟ ادیاز من بدت م یتو هم مثل خاله فخر..: با بغض وا شد  میها لب

 گفته ؟ یزیمامان چ:  دیتعجب پرس با

را دور  شیدست ها..کردم  فیتعر شیشب گذشته و صبح را برا یماجرا همه

همه تنش به  نیبعد از ا..کرد  یش ارامم محلقه کرد ، ارامش حضور میشانه ها

مراعات  دیشا.. نبود  یمثل خاله فخر دایچه خوب که ش..  دمینفس کش یارام

 !ترحم  یحت دیشا ایکرد  یام را م یضیمر

بعد گونه ام را  قهیچند دق.. بود  یمن کاف یاغوش پر از مهر ، برا نیهم یول

منم با مامان ..  میزنیدر موردش حرف م یخوب ِ خوب شد یبزار وقت:  دیبوس

 !کنم  یصحبت م

 !داداشم  چارهیب: و ارام گفت  دیرا دست کش میچشم ها ریز

 ؟ دایش:  دمیکش ینفس

 ..با من ..شهاب .. بودم شهاب  ضیچون مر: کرد  منتظرنگاهم
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من و شهاب : ، گرفته گفت  دیمنظورم را فهم..شدم و نگاهش کردم  ساکت

راحت نبوده که حرف دل  نقدریوقت با من ا چیشهاب ه.. میور شداز هم د یلیخ

 ی، حت شمیپ ومدهیخودم ، شهاب ن یبرگشتم خونه  یاز وقت.. ! شو به من بگه 

 !تونم درکش کنم  یواقعا نم!زنگ هم به من نزده  هی

 !تو هم مثل شهاب :  دیخند یمصنوع

..  دیببخش! میمزاحمتون بش دیبابام گفت نبا: گرفتم  میدست ها نیرا ب دستش

 ؟ ادی ینم رضایعل

 !اداره ست : داد  هیرا به سرم تک سرش

 !بپوش : دستش را به سمتم گرفت  مانتو

چشم ..کرد  یتخت نشسته بود و نگاهم م یرو دایش.. را به تن کردم  میها لباس

 ؟ یکن یچرا نگام م: کردم  زیرا ر میها

 ! دمیبه شهاب حق م: جواب داد  ارام

.. شهاب بود .. که در باز شد  یتخت نشستم و خواستم پبرسم چه حق یرو

 یخواست کس یانگار م.. نگاهش به پشت سرش انداخت و ارام در را بست 

 !اتاق نشود  نیمتوجه امدنش به ا

 !در که بزن  هی: کرد  یزیاخم ر دایش

 ؟ یاماده ا: نشست و نگاهم کرد  دایمن و ش نیب شهاب

 که ؟ یترس ینم: دستم را گرفت ..ادم را تکان د سرم
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 شیخب از ازما..انجام داده بودم  MRIمختلف و  یها شیهم چند بار ازما قبال

 ! دمیترسیم)MRI(تونل وحشت  یکه نه ول

 !نه : جواب دادم  ارام

 ؟ امیمنم باهات ب یخوا یم!ترس نداره که دردونه : با محبت گفت  دایش

باهام ؟ مثل  یایتو م: به شهاب چشم دوختم ..گرفتم  داینگاهم را از ش دیترد با

 ! شیپ یدفعه 

 یبزرگ نیبه ا یاشوب یدرخواست م احمقانه بود وقت.. با عجز نگاهم کرد  شهاب

 !شهاب از من بود  یها تیاشوب حما نیا لیدل یوقت.. امده بود  شیپ

اورد و  رونیدستم را از دست شهاب ب.. معنادار به شهاب چشم دوخت  دایش

 ..که باز  ادی، اگه شهاب ب یلیل:  دینگاهم را به سمت خودش کش

 ! دیببخش: باال اوردم ، و مظلوم زمزمه کردم یسکوت کم یرا به نشانه  دستم

 یعیه یبا نگران دایش..با دو دست در اغوشم گرفت .. دیکش ینفس بلند شهاب

 ! شهیدردسر تازه درست م هی، باز  ادیم یکیشهاب االن : گفت و زمزمه کرد 

از اغوش شهاب داشت را  دنمیکش رونیدر ب یکه سع دایش یدست ها شهاب

  ِ؟اوهومیترسیم:نگاهش را در صورتم چرخاند .. پس زد ، سفت بغلم کرد 

خود .. باز شد  یقیلب م به لبخند عم:  دیگونه ام را ابدار بوس.. نجوا کردم  یارام

 .. دیشهاب هم محو خند

 !ترسم  یم: سوال زمزمه کردم  ینگاهم کرد ، ب رهیخ دوباره
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که همه  یشهاب یکردم برا یداشتم خودم را لوس م دیشا..  دمیترس ینم اما

از شهاب هم  یخاله حت یصبح با حرف ها..در جدا کردنش از من داشتند  یسع

 !حاال  یدلخور بودم ول

حرکت نگه م داشت  یگونه ام گذاشت و ب یلبش را رو.. دوستم داشت  شهاب

 ! ادیم یکیولش کن االن ! یاحمق هیشهاب تو : گفت  ضیبا غ دایش..

 !تونم  ینم:  دیشهاب لرز یصدا

 ! ادیم یکیولش کن االن ! یاحمق هیشهاب تو : گفت  ضیبا غ دایش

 !تونم  ینم:  دیشهاب لرز یصدا

.. ا شود توانست از من جد یشهاب نم..  زدیقلبم تند تند م.. ساکت شد  دایش

 !چون دوستم داشت 

 ...من که دوستش داشتم  مثل

 ؟ یشهاب: لب زدم  ارام

 جونم ؟: از صورتم فاصله گرفت و نگاهم کرد  یکم

  ؟ ِیبابام از دست تو عصب -

 !دردونه  الیخ یب: و زمزمه کرد  دیام را بوس یشانیپ

گفت باعث شد با عجله از اغوش شهاب  یاسمم را م نییپدرم که از پا یصدا

 !بود  یکه شهاب دوستم داشت کاف نیهم... میا رونیب

** 

 داداش ؟ میحرف بزن:  دیدستش را کش دایتخت بلند شد که ، ش یاز رو شهاب
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 دایفکر کرد ش..  دایدوباره نشست کنار ش یول..  یخواب یپر بود از ب شیها چشم

 یبغض کرده ُ با نگران دای، اما ش دیخودش بگو یخواهد از مشکل زندگ یم

 ؟ یچته شهاب ؟ چرا اخراج شد: خواهرانه گفت 

در اغوش  یدستش را برا..خواهرش  یپر غصه  یچشم ها یبرا دی شهاب لرز ِدل

 ست ؟ دهیکار سپ:  با حرص گفت  ُدیعقب کش دایش یجلو برد ول دایگرفتن ش

 ! ستیمهم ن یچیه گهیواسه من د..  یخواهر الیخ یب: زد  یارام لبخند

 دهیمن م با سپ.. رو ندارم شهاب  یهمه بدبخت نیمن طاقت ا:  دینال دایش

 ی؟ به روح بابا ، خودم مامانُ  راض یخوا یرو م یلیل یچرا نگفت..مخالف بودم 

 ! یکرد یتو فقط بهم اشاره م.. کردم  یم

 دهیاز سپ..ده نش ریاالنم د: با دست مانع شد  دایبزند که ش یخواست حرف شهاب

هم تو رو  یلیمطمئنم ل.. کنم یسپر م نهیجدا شو ، خودم جلو مخالفت همه س

 ..خواد  یم

و شهاب را کنار هم  یلیتمام شود و ل یلیل یماریکه کابوس ب یتصور روز از

 بهتر از هم ؟ یو شهاب چه کس یلیل یاصال برا...، دل ش ضعف رفت  ندیبب

کارت هم غصه نخور ،  یبرا:شد  رهیسرخ برادرش خ یمحبت در چشم ها با

 ! درست کنه  ُیهمه چ رضایعل گمیم

 یکه تو م نقدریا زیهمه چ: به سقف گفت  رهیو خ دیتخت دراز کش یرو شهاب

 ! دایش ستیساده ن یگ
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پس با .. و شهاب ساده بود  یلیازدواج ل الشیبه خ..  دیبه سمتش چرخ دایش

 ست ؟ دهیشهاب ؟ کار سپ یدچرا اخراج ش: گفت  ینگران

با چند ..مشامش را پر کرد  یلیل یبو د،ینفس کش قیرا بست و عم شیها چشم

دوباره نفس ..کرده  یرو برام ثبت نم یساعت یها یمرخص: لحظه مکث گفت 

 ... ستیمهم ن:  دیکش

 ...مهم نبود  شیواقعا برا و

 ..  یدختره : پر حرص گفت  دایش

 ؟ نیفقط واسه هم: با تعجب گفت  دایش..  دیدوباره نفس کش شهاب

گرفتن  ادیاعت شیازما: زمزمه کرد  داینگاه به ش یب.. شهاب باز شد  یها چشم

 ! تو اداره 

**** 

 . .خب به تو چه : شد  رهیبا ارامش به شهاب خ دایش

 مثبت بود؟.. م : در دهانش ماند ُ ناباور گفت  حرف

 قتینه از رو شدن حق.. قفل کرد را در هم  شیتخت نشست و دست ها یرو

فقط به رفتن .. نبود  یشهاب دنبال زندگ.. واهمه داشت و نه از اخراج شدن ش 

 ! یلیبعد از خوب شدن ل..کرد  یفکر م

 ..هم  گارایاز س یخب بعض: داد  حیتوض

 ؟ گاریس: حرفش امد  نیوحشت زده ب دایش

 ؟ یگ یم یچ یفهم یشهاب ؟ م گاریس:  دیبرادرش کوب ی نهیش را به س مشت
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که  گاریدوتا دونه س.. دایشو ش الیخیب:  دیدست مشت زده اش را بوس شهاب

 !الم شنگه نداره  نهمهیا

؟  تیبا زندگ یکن یکار م یچ یشهاب دار:  دیمشت ش را به سرش کوب دایش

 گاریس گهیتو د..رو عقدت کنم  یلیخورم خودم ل یقسم م: ملتمس نگاه کرد 

 باشه؟.. یداشنکش دا

 یدیقول م.. م راحت باشه  الیبزار از تو خ: شهاب چسباند  نهیرا به س سرش

 شهاب؟

 یم ینجوریا ستمیمعتاد که ن:  دیرنگ ش را بوس یب یاشفته  یموها شهاب

 ..  دایش یکن

 !قول بده : نگاهش کرد  یقرار یبا ب دایش

 !حاال اشکاتو پاک کن ..  دمیقول م..  زمیباشه عز: زد  ینیلبخند غمگ شهاب

قرص  یگفت یتو اداره ؟ خب بهشون م دنیهمه فهم:  دیاش را باال کش ینیب

 !خوردم نیکدئ

 !گفتم.. یگفتم ابج: زد  یخواهرش لبخند تلخ یاز سادگ شهاب

 شد ؟ یچ رضایرابطه ت با عل:  دیبحث پرس یاز ادامه  یریجلوگ یبرا و

 ! میندار یما که مشکل. .خوبه .. خوبه : دستپاچه گفت  دایش

 !نتوانست ادامه دهد ..رو  یکی رضایدونم عل یمن م دایش: گفت  یجد شهاب

 !اقا  گهیشاهکاراشو به تو هم م.. خوبه :  دیبا بهت نگاهش کرد و غر دایش
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 یمن درک ش م یول..  یدیتو بهش حق نم: گفت  یبا همان لحن قبل شهاب

 ..پشت سرش  یگرفتم ول قهیجلو خودش ..کنم 

با ..اقا سه ماه ..  نیطرف اونو گرفت شهیتو و مامان هم: نگاهش کرد  دیناام دایش

بعد .. اوردهیسه ماه طاقت ن: عدد سه را نشان داد و پر بغض گفت  شیانگشت ها

 . یدون یهنوز تو من ُ مقصر م

دست !  یختیهمه بد نیشد از ا یداشت خفه م.. بلوزش را باز کرد  یها دکمه

 هیفقط گر:  دینال.. کرده خودیب رضایاصال عل...  یغلط کردم ابج: را گرفت  دایش

 .. داینکن ش

خواست  یاگه بچه نم.. خوام  یبچه نم گهیبعد م: ادامه داد  هیبا گر یول دایش

چشم  یرا جلو شیدست ها..خواد  یحتما دلش بچه م.. یچرا با اون عوض

 .. پشت سرم بود  هیهد نیبهش بله بدم ؟ حتما نفر یچرا گذاشت:گرفت  شیها

بودم االن  یمواظب م شتریچرا از رو پله پرت شدم ؟اگه ب: بار گفت  حسرت

 ..! مویعشق م ُ ، زندگ..شوهرمو داشتم ...دخترم ُ داشتم 

به روح بابا اگه .. عاشق ته  رضایعل..  یاالن هم دار دایش: با غصه گفت  شهاب

 .. گرفتم  یودم طالق تو ممطمئن نبودم ، خ

:  دیو دلواپس پرس دیکه تازه بغض ش سر باز کرده بود ، اب دهانش را بلع دایش

 باهاش بوده؟.. اون زن ِ.. اون 

فقط دو بار تو : ارام گفت .. تلخ و گرفته .. به لحن حسودش لبخند زد  شهاب

 !رو باطل کرده  غهیسه روز بعد هم که ص..  دتشیمحضر د
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 یگفته زنم که نم.. شده بوده  ییحتما هوا: گفت  یو با شکاک دیکش ینفس دایش

 .. گهید یکیبرم با ..تونه بچه دار شه 

رو از  یچرا حق زندگ..  دایبس ِ ش: زد  ادیفر یبا لحن کنترل شده ا شهاب

 ؟ یخودت ُ و اون بدبخت گرفت

، از رو  دمیبهش محل نم یهرچ.. بگو طالق م بده :  دیدوباره بار شیها اشک

.. عذابم بده  خوادیم! شهیتر م کی، اون نزد شمیازش دور م یهر چ..  رهینم

که دور  ییمثل وقتا..  افتهیبچه ب ادیدلبستم ،  میدوباره به زندگ یوقت خوادیم

 ! دیچرخ یم هیهد یبچه 

 !عذاب م بده  خوادیم: در نگاه ِ شهاب زمزمه کرد  رهیخ

 یبودم ُ زنم شب به شب با دوستا رضایعل یمن اگه جا: نگاهش را گرفت  شهاب

 ..دادم  یعذاب ش م شتریب یلیرفت ، خ یدوره م شییدوران دانشجو

که قبال  یزنت با همکالس یخنده ها یکه بفهم یستیمرد ن: نگاه کرد  دایش به

 !! یچ یعنیخواستگارشم بوده ، 

 رونیکنه و بعد موقع ب یم یکه از شوهرش دور یزن یفهم یوقت نم چیه تو

 ! یچ یعنیکنه ،  یخفه م یشیرفتن خودش ُ تو هزار جور لوازم ارا

 دلت ُ زده بود ؟ : گفت  یگرفت ُ عصب دهیرا ند دایش سیخ یها چشم

بابات  ی؟ تو خونه  یکه چ یکن یم هیگر:حرف زدن نداد  یاجازه  دایش به

 نش ، تو رو نشون کنه ؟ز یب یواسه برادرزاده  یکه خانم محمود ینشسته بود
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نه ..شوهرت  یفرستادمت خونه  ی، خودم م یکرد ییچه غلطا دمیفهم یم اگه

نشون  یبچه  ییهوا رضایخبر از همه جا فکر کنم عل یو ب رمیشو بگ قهی نکهیا

 !!!ش ِ  یقبل یکرده 

 !گرمابه و گلستانت ِ  قیاقا رف..  یحق دار: با هق هق گفت  دایش

مثل  قیهزار تا رف یلبخند تورو فدا هی: با افسوس سرش را تکان داد  شهاب

ساله  ۲۵ یدار.. به حماقت  یکه خوت رو زد ینه تا وقت یکنم ول یم رضایعل

 ! ییهنوز مثل بچه ها ی، ول دایش یشیم

 نیا: گفت  ی، او را در اغوش گرفت و با لحن ارامتر دایتوجه به مخالفت ش یب

 گلبرگ من ؟ هیواسه چ یخودخواه نهمهیا.. خوادت  یخل و چل م یپسره 

  حتما ؟ ِیلیگلبرگم من ؟ گل شم ل:  دیخند نیغمگ

 دایهر چند تلخ ش یکه از خنده  یبا ارامش.. شد  ریبه دلش ارامش سراز انگار

رو  ی، به تو لقب خار ِ داداش یهست یاگه ناراض: گرفته بود ، بدجنس گفت 

 !دمایم

 یم رضایهم من ، هم عل: خواهرش را مرتب کرد  ی ختهیبه هم ر یموها ارام

 نیبچه دار شدن تون به باد رفت ، ا یبچه و ارزو یوقت..  هیرفتارت واسه چ میدون

 ! یکه خودتو باخت یتو بود

به ..  دهینکش یکمتر از تو سخت.. اونم پدر  یتو مادر بود:  دیرا بوس شیموها

 یهمه چ یکرد ی، سع یتالش کن تیدگنگه داشتن زن یمثل اون برا نکهیا یجا

 ؟ دایچرا ش..  یرو نابود کن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٢٩١ 

 !تونست  یتونستم بچه دار شم ، اون که م یمن نم: از شهاب جدا شد  دایش

 دیشما زن و شوهر...  نهیمشکل هم:  دیکنترل اعصاب ش کش یبرا ینفس شهاب

مشترک  یزندگ یپس معن! یتون یتونم بچه دار شم ، تو م یمن نم یچ یعنی.. 

  ؟ ِیچ یزن و شوهر ی ؟ معن ِیچ

بچه  گهیاالن م: کرد ، لب زد  یم ییشگویرا پ ندهیشد انگار ا رهیخ نیبه زم دایش

 !خواد  یکه م گهی، اصال ده سال د گهیدو سال د.. گهیسال د هی.. خوام  ینم

 ستیبه ساعت نگر دای، ش زدیپله ها امد که شهاب را صدا م یاز رو رضایعل یصدا

.. داد  ینم دایبه ش ییتنها یکم یچرا اجازه .. از اداره امده بود  میحتما مستق.. 

 !رضایعل میا یلیتو اتاق ل: گرفت و بلند گفت  دایرا دور ش شیشهاب دست ها

 ؟ یخوب.. سالم : شهاب بلند شد .. به در زد و وارد شد  یکوتاه ی ضربه

بود  نییداده بود و سرش پا یلب ریکه سالم ز دایبه ش ینگاه کوتاه رضایعل

 من مزاحمم برم ؟..  نیخلوت کرد.. ممنون : انداخت 

 .. نیبش ایب:  دیخند شهاب

 شیپ رمیمن م: گفت  دایقبل از نشستن ش.. تخت گذاشت  یرا رو به رو یصندل

 !مامان 

 !!!همه حرف زده بود ، انگار نه انگار  نیا..شد  رهیخ دایبا اخم به ش شهاب

 نییمحترم تون پا ی هیهمسا: دستش به چنگ گرفت  نیرا ب دایش یبازو رضایعل

 !تا گورشو گم کنه  یخور یمن تکون نم شیشمام از پ.. ِ◌ 

 !دستم ..  یییا:  دیرا مال شیاخم کرده بازو دایش
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 حینشست و شهاب توض عیمط دایش..  نیبش: را جدا کرد  رضایدست عل شهاب

 ..اومده  یخانم محمود میدونست ینم! میتو اتاق بود دایمن و ش: داد 

 کجاست ؟ یلیل: داد  رونینفس ش را ب رضایعل

... پرونده  لیتشک یدنبال کارا: ، گفت  رفتیکه به سمت اتاقش م یدر حال شهاب

 !اتاق م  رمیما م

 ...به شهاب که از اتاق خارج شد ، نگاه کرد  یناراض دایش

 تو رو ؟ دهیند: باال رفته گفت  یبا ابرو رضایعل

 ؟ یک: گرفت  دهیلحن شکاکش را ند دایش

 !محترمتون  ی هیهمسا نیا -

کرد اگه  یم م حتیداشت نص.. اتفاقا چرا : زد  یشخندین رضایتمسخر کالم عل از

 ..کرد ، من  غهیرو ص یکیشوهرم 

: .. گفت  تیبا عصبان..زد  مهیتنش خ یو رو دیاش کوب نهیمحکم به س رضایعل

 !خورد با تو 

 !ادب  یشعور ِ ب یب: بغض کرد  دایش

صورتش را ..  دایش سیخ یکم اورد در مقابلچشم ها شهیمثل هم رضایعل

 ؟ میناهار بخور رونیب میبر:  دیبوس

 گهید یکیبا  یریاگه باز مخالفت کنم ، م: روان جواب داد  یبا اشک ها دایش

 ..ص
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 یرا از جلو شیموها.. بماند  مهیتا حرفش ن دیدوباره صورتش را بوس رضایعل

 ! یبارم غلط کردم خانوم هیهمون : صورتش کنار زد 

 !دردام  یبار درد گذاشت رو هیهمون :با حسرت گفت  دایش

هر جور .. خواستم برگردونمت  یم: اش چسباند  یشانیبه پ یشانیپ رضایعل

اون شب .. گهیجور د هیشهاب ..  یکرد رمیجور تحق هیتو .. اومدم دنبالت ..شده 

. اوردم  یسرت م ییبال هی، حتما  دیرس یاگه دست م بهت م..بودم  یمن عصب

 ..کنم  یخواستم تالف یم

جواب عشق من به !شهاب نبود  یمن طالق تو و مشت ها یدو سال صبور جواب

من نشستن و بگو بخند  یجواب محبت ها!نبود  یخانم محمود یتو ، خواستگار

 ! داینبود ش هی بق ُوانیپسرت و ک یها یبا همکالس

خواستم که ثابت  یبرگه م هیفقط .. تونستم به اون زن نگاه کنم  ینم یحت من

تونم دل بکنم از  یم.. تونم سرد بشم  یم.. تونم مثل تو بد باشم  یکنم منم م

 یمن نم.. نتونستم  یول: تازه کرد  دایش یموها نینفسش را ب!و تو  میزندگ

تونم  یمن دو سال ُ م!روز  سهمن ..  یتو دوسال بد کرد ..تونستم مثل تو باشم 

 ؟ رهینم ادتیفراموش کنم ، تو چرا سه روز ُ 

 ؟ میخواستگار یچرا اومد: لب زد  دایش

 شیبا عشق در چشم ها.. ساله اش بچه بود هنوز  ۲۴همسر .. لبخند زد  رضایعل

 !االن  نیمثل هم.. خواستمت  یچون م: شد  رهیخ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٢٩٤ 

دختر لوس و  نیرا محکم تر در اغوش گرفت ، ا دایو ش دیتخت دراز کش یرو

 یچشما یبود دلم رفته بود برا یچند سال: بود ،  شیایزبان نفهم همه دن

دونست دختر خاله ام ، نشون کردمه  یحتم داشتم شهاب فقط چون م..  اهتیس

 .. داد  ی، من رو تو خونه اش راه م

بگم  یزیشد به شهاب چ یروم نم: کرد  ینگاه دیکه ارام نفس مس کش دایش به

م  یدوسم داشت و به خوشبخت... خوام  یبا مامانم حرف زدم و گفتم تو رو م.. 

موضوع  نیاز ا شهیعالقه نداشتم و مامان هم هیوقت به هد چیه.. بود  یراض

 !نگران بود 

 یم..  مطرح نشده بود یوقت جد چیازدواج ما ه.. حرف زد  هیخاله ام و هد با

 یرو هم مطمئن بودم اونا اداما نیا یبهشون برخورده ول هیدونستم خاله و هد

 !اند  یمنطق

 !خبر نداشت  چارهیهنوز شهاب ب یو مادرم در جربان بودند ول پدر

شهاب از شهاب  یوقت:  دیرا که در اغوشش ارام گرفته بود بوس دایش یشانیپ

حرف  یرو.. ، زد به سرم  تیخواستگار ادیهات قرار ِ ب یاز همکالس یکی،  دمیشن

و شهاب گفت  انیم یچه ساعت: فقط تونستن بپرسم .. زدن با شهاب رو نداشتم 

 !شب  ۹

 یب..  یخواستگار یهمون شب با پدر و مادرت اومد ۶تو هم : نگاهش کرد  دایش

 !خبر 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٢٩٥ 

 یشد که نم یدهن ش بسته نم! رهینم ادمیشهاب  ی افهیاصال ق:  دیخند رضایعل

 !شد 

 !گرفتم همون موقع  یعکس م هیکاش ازش : حسرت گفت  با

 یاجازه  یکه حت یشد پسر یخودش هم باورش نم.. در فکر فرو رفت  دایش

 ..همسرش باشد  یرا هم نداشت ، روز شیاهایامدن به رو

از ازدواج باردار شده  عدیدو سال .. بود  دهیقشنگ شان از کجا به کجا رس یزندگ

 یخداحافظ نیب..پله افتاد ، از دست داد  یاز رو یماهه اش را وقت ۵دختر .. بود 

 ...دوم دردناک تر بود  ی نهیبا مادر شدن ، قطعا گز یماهه و خداحافظ ۵ نیبا جن

 ...ترس پس زده شدن و نخواسته شدن از ان هم بدتر  و

.. گرفته بود  ادیه بود ، حتما راه رفتن رو اگه بچه مون االن زند: افسوس گفت  با

اگه ..گفت بابا  یگفت مامان ، به تو م یبه من م: حلقه زد  شیاشک در چشم ها

 ..بچه مون 

فکر کردن به  یاجازه  یکه حت ییحرفش امد ، سخت بود حسرت ها نیب رضایعل

با دهد اما سخت تر غم ِ همسر حسرت زده اش بود ،  یانها را به دل خود نم

 یپس سهم من، سهم تو از زندگ..  دایش ستیکه بچه ن زیهمه چ: محبت گفت 

 ؟ هیچ

به  زدیم شیحسرت کالمش ن..  رضایعل اهیس یچشم دوخت به چشم ها دایش

 ۹..ماه با بچم بودن  ۹.. سهم من مادر شدن بود :  دیلرز شیصدا.. رضایقلب عل
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سهم تو بابا شدن بود :  دیبار شیچشم ها..کردنش  تیماه تکون خوردن و اذ

 ! میطلب کار ایاز دن یلیما خ...، بزرگ کردنش دنشیبغل کردن دخترمون ، بوس..

باشم که  یخوام زن ینم..  رضایخوام زن باشم عل ینم: هق هق ادامه داد  با

خوام همه به چشم ترحم به من ُ تو  ینم..به مادر شدن نداره  یدیوقت ام چیه

و تنم بلرزه که نکنه  افتهیب هیوقت چشمم به دختر هد چیخوام ه ینم.. نگاه کنن 

ماه که خاطراتش طناب شده  ۵اون  یبره همه  ادمیکاش .. بشه  ییشوهرم هوا

 !کنه  یو داره خفه م م

 یزن که باش..  ستین یزن بودن فقط زنانگ..ست  یزن بودن تاوان بزرگ یگاه

 !به گناه زن بودن  یربه جان بخ دیمثل مادر شدن را با یحسرت بزرگ یگاه

*** 

 یحلقه ..  ختیمامان برنج ها را درون ابکش ر.. ها را حلقه حلقه کردم  اریخ

 یکوچک و بزرگ را ب یدر دستم حلقه ها یو با چاقو...به دهان گذاشتم  یاریخ

 .هدف جا به جا کردم 

صبح ِ سه شنبه .. شوم  یبستر مارستانیشنبه بود و قرار بود دوشنبه در ب امروز

 !هم عمل داشتم 

که ساده از ان ها  ییتازه قدر روزها.. امده بودند  دنمیو احمد به د نینسر روزید

 .. فهمم  یشدم را م یرد م
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از .. ام لذت نبرده بودم  یوقت از زندگ چیه! نکرده بودم  یوقت زندگ چیه من

از لذت !  یپزشک یته از کنکور دادن و قبول شدن در رش.. گرفتن م  پلمید

 !!!! گرید یها زیچ یلیدانشجو بودن و خ

..  میوقت خوش نبود چیمان افتاد ، ه یزندگ یرو دهیسپ ی هیسا یوقت از

مانع ِ  شهیهم دهیحضور سپ! شده بود  یا قهیو دق یساعت مانیها یخوش

ترس از دست دادن شهاب که کم کم داشتنش را سهم .. ام بود  یخوشحال

 !دانستم ، در دل و جانم نشسته بود  یخودم م

کم .. را مختل کرده بود  دایمن و شهاب و ش یمی، جمع صم دهیاول سپ یها روز

ترس از دست ..اضافه شد  میها یازدواج او شهاب به دل مشغول یکم زمزمه ها

 !شیها و دوست داشتن ها تیحما یدادن شهاب و همه 

 نیاز ب) یشوهر فخر( نی، عمو حس دهیشهاب با سپ یاجبار یبعد از نامزد یمدت

بعد از ان ..به تن خانه و خانواده مان ماند  اهیتا مدت ها رنگ س.. مان رفت 

اسمش ،  یکه حت دایش یاز دست رفتن بچه ..  میها جهیسردرد ها سرگ دیتشد

 ایکه هرگر به دن یدل مان ضعف برود از لمس نوزاد شدیفقط اسمش باعث م

 ! امدین

سرد ...ازدواج شهاب و رفتن ش از خانه بود  دیام شا یاتفاق زندگ نیتلخ تر و

 .. میبرو رازیبه ش نکهیگرفتن من تا قبل از ا دهیو ند شیبودن ها

 ..شهاب به خانه مان هم تلخ بود  یبرگشت دوباره  یحت

 !! دهیطالق ِ شهاب و سپ درخواست



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٢٩٨ 

 ! نیریش ایدانم تلخ بود  یهم نم هنوز

از .. خسته بودم  دایش یپر غصه  یدرد شهاب و چشم هاپر  شهیصورت هم از

 !پدرم خسته تر  یها تیو حساس یبودن خاله فخر نیسرسنگ

 یبه نحو یاما پدرم و خاله فخر..  افتادهین یداشت نشان دهد اتفاق یسع مادرم

مثل  زیچ چیکردند ه یثابت م گرید یشهاب به نحو یستاره  یب یو چشم ها

شهاب  یمنظور گرفتن محبت ها یمان، نه ب نیب متینه صم.. شود  یسابق نم

طالق  یدنبال کارها ها نروزیکه ا یم به پسر خاله ا قی عم ِیبه من و نه وابستگ

 !ش بود 

 یبرا یخودش نبود حتما فکر یزندگ ریدرگ دایو فکر کردم اگر ش دمیکش یاه

 .. کرد  یم شیحال ِ ناخوش خانه مان و ادم ها

 یچ: نشست  میپاک کرد و رو به رو یسبز رنگ یرا با حوله  شیدست ها مامان

 ؟ یلیشده ل

 ... شدم  رهیاو خ به

 میمن و دردها یسرخ مادرم که حتم داشتم برا یگرفت از چشم ها یم دلم

احتمال به مردن  یفکر به عمل و حت.. ها انگار بزرگتر شده بودم  نروزیا.. است 

 .. نداشتم  میها و کودکانه ها یبچه باز یبرا یلیدل گرید.. بزرگم کرده بود  دیشا

 شهیشدم که هم یاز خودم متنفر م یبزرگ شدن گاه نیشده بودم و در ا بزرگ

کرد و ساده ُ احمقانه  یم ریشهاب قلب و احساسم را درگ یچشم ها یاهیس

 !پدرم  دیسپ یسرخ مادرم ُ موها یگذشتم از چشم ها یم
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شده از درد ِ من و  ریمادرم پ دمیبودم که ند شیغرق شهاب و محبت ها انقدر

 !باخته  یدیرا به سف اهشیس یها مو رمردی پ ِهیپدر شب

نگران مادرم که حاال  یدر چشم ها رهیرا به هم فشردم و خ سمیخ یها چشم

 !یعاشقتم مامان: دوستش داشتم ، زمزمه کردم  شهیاز هم شتریب

... گم کرده بودم  میها یخوش ریکه ز ییلبخند ها یثل همه م.. زد  یتلخ لبخند

 دخترم ؟ یخوب: لب زد 

 !اره :  دیبار میها اشک

 یتمام خوب یعنیزن داشتم ،  نیچون ا یکه مادرم مهربان نیهم.. بودم  خوب

 !ها 

.. به به :  ستادیدر اشپزخانه ا یجلو... در خانه بلند شد  یپدرم بعد از صدا یصدا

 !سالم !! نیمادر و دختر خلوت کرد

  ِ یها قهیو شق دمیسرعت بلند شدم و خودم را در اغوش پدرانه اش باال کش به

شده  یچ: با تعجب در اغوشم گرفت و به مامان گفت ..  دمیرا بوس دشیسف

 ؟! یکرد تیخانم ؟؟دخترمو اذ

کرد  یداشت ساالد درست م..  یدونم مهد ینم: تر  نیریش نباریا..  دیخند مامان

 !دفعه به من گفت عاشقتم ، حاالم که نوبت توئه  هی..

 بابا ؟ یشده پدرسوخته  یچ: نگاه کرد  میبه چشم ها دیخند بابا

 ! ییبابا یچیه: ردم  یقیاش گذاشتم و لبخند عم نهیس یرا رو سرم

** 
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جمع سه نفره  یچا وانیچند لحظه بعد مامان با ل.. مبل نشستم  یبابا رو کنار

 !کرد  لیمان را تکم

 ستن؟ین یشهاب و فخر: به پله ها انداخت  ینگاه بابا

 یسر رفت خونه  هی یفخر: را باال برد و به ساعت نگاه کرد  شیابروها مامان

 ! ومدهیشهاب م از صبح که رفته ، هنوز ن..  دایش

 ؟ هیاج شهاب چاخر انیجر یدینفهم: به بابا نگاه کرد و ادامه داد  یکنجکاو با

 شرکت ؟ ادیشهاب م: مامان ادامه داد .. نه تکان داد  یبه نشانه  یفقط سر بابا

بهش گفتم ..نصف شرکت حق ِ شهابه : کرد  کیرا به لبش نزد یچا وانیل بابا

 ! دونهیخودش م گهید..

شرکت که : فشرد و رو به مامان گفت  یرا دور گردنم به اهستگ شیها دست

 .. شدم  رهیبه پدرم خ یبا کنجکاو.. بودم ، محمد زنگ زد 

 .ساکت به بابا نگاه کرد  مامان

 انیب خوانیم: دوباره نگاهم کرد .. حرفش  یادامه  یداشت برا دیترد انگار

 ! یخواستگار

 ؟ تیوضع نین ؟ تو ا؟ اال یخواستگار" مامان تکرار کرد .. به بابا نگاه کردم  جیگ

من هم اولش گفتم االن وقتش .. دونم خانم  یچه م: باال انداخت  یشانه ا بابا

 یرو خواستگار یلیل دیبوده که ع نیگفت ما از اول هم قرار مون هم..  ستین

 ! میکن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٣٠١ 

عمو  ینداشت ،خانه  دیاز ع یما که نشان ی خانه  ِیبر خالف حال و هوا انگار

.. حق داشتند  دیشا.. است  لیاشتند که دوشنبه سال تحود ادیمحمد همه به 

 !ها فرق داشت  دیع یامسال ما با همه  تیوضع

 !خوام ازدواج کنم  یمن که نم..من  یول: بغض گرفت  یبو میصدا

 دختر بابا؟ یدار لیقصد ادامه تحص:  دیخند

 !بابا : تر گفتم  یجد

 الشیخواد خ یم ایپور: به من و مامان ادامه داد  یبا نگاه.. مکث کرد  یکم

 !راحت شه 

و پدرم و عمو محمد  ایچه طور پور.. نشست  میلب ها یرو ی پر از نفرت ِپوزخند

 گرفته بودند ؟ یرا جد هیحد قض نیتا ا

که سلول به سلول ِ تنم با  یشد ؟ از من یراحت م دیبا یزیاز چه چ ایپور الیخ

جز شهاب در ذهن و  یام پسر یسال زندگ ۱۸و در تمام شهاب انس گرفته بود 

 ام نبوده ؟ یقلبم و زندگ

 ! یمهد:  دیغر مامان

ثابت شه  ی که به فخر ِتیموقع نی، االن بهتر یفکر کن یاگه منطق: ارام گفت  بابا

 !به دختر ما نداشته و نداره  یشهاب ، اخراج و طالق ش ربط یخراب شدن زندگ

 ی هوا ِ یرو یفکر کردن به عمل و زندگ یپدرم به جا..  دیاز چشمم لغز اشک

 یرا اثبات م یزیکند ؟ پدرم چه چ یفکر م یخاله فخر یدخترش به حرف ها

 ؟! یمتیکرد ؟به چه ق
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 ؟ یکن یم ی چ ِیبچه مو فدا یزندگ یمهد:  دینال مامان

 یفخر طیشرا.. ستیهم به حرفاش پابند ن یخود ِ فخر: ادامه گفت  نانیاطم با

کنه و  دایشهاب رو پ یزندگ یهمه بدبخت نیا لیکه دل زنهیم یبه هر در.. سخِت 

 ! رسهینم یراه چیبه ه

فهمم  ی؟ من نم ستمیمن نگران شهاب ن یکن یفکر م: گفت  یعصب نباریا بابا

 ؟ رهیتو منجالب فرو م شتریداره روز به روز ب

شهاب پسر ِ ..  زنیاندازه برام عز هیبه  دایو ش یلیشهاب و ل: ادامه داد  ارامتر

تهمت  یمثل فخر یمن م شهاب رو دوست دارم نگرانشم ول.. نداشته مه 

و ارامشش جدا  یشهاب رو از خونه و زندگ یفکر یبا ب یمثل فخر....  زنمینم

 !کنم  ینم

 ! برخالف من .. برد  ادیرا از  یخواستگار مامان

 ! اهیالغر شده ، هم سبچه م هم ! منم نگرانشم : غصه گفت  با

شهاب پسرم بوده و .. زارم  یجا نم هیو مادرشو  یگناه فخر: با ارامش گفت  بابا

راحت شه ، خودم  یلیکه از ل المیخ..داره  یبه گردن دخترم حق برادر..هست 

 ! رمیگ یپر و بال شهاب ُ م ریز

، شهاب ُ نابود  دهیبودن سپ.. یکرد فخر یچه اشتباه: به فرش گفت  رهیخ مامان

 !کرد 

 ... انیفردا م نایمحمد ا: و گفت  دیکش ینفس بابا

 ...شد  رهیحرف به بابا خ یب مامان
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و  ایاز پور.. خواست  یکردن م هیدلم گر.. صورتم گذاشتم  یرا رو میها دست

 ..عمو محمد متنفر بودم  یحت

که  ایدرس پور.. میریگ یعقد ساده م هی،  یلیبعد از خوب شدن ل: ادامه داد  بابا

 !تموم شد هم مراسم ازدواج ُ 

 نداشت ؟  یتیاهم چینظر من ه یعنی

 !شد  یکی سالم شهاب  ِیبلند هق هق م با صدا یصدا

 .. ی؟ چ یلیل: با سر جواب شهاب را داد و متعجب گفت  بابا

 یلیشده خاله ؟ ل یچ: و نگران به مامان گفت  دیاز مادرم شهاب به من رس قبل

 کنه ؟ یم هیچرا گر

 یقرار یبا ب میپا نییمبل سر خوردم و خودم را در اغوش شهاب که پا یرو از

که از چند روز بغل نکردنش  یرا با دلتنگ میدست ها.. نشسته بود ، پرت کردم 

..  دیفهم یرا نم میجز شهاب حرف ها یکس..داشتم ، دور گردنش حلقه کردم 

 !شهاب :  دمینال

جان ِ شهاب ؟ چرا : نگاه کرد  سمیخ یبه چشم ها.. د فاصله دا یرا کم صورتم

 ؟ یکن یم هیگر

 ..! یلیلوس نشو ل: کرد  میاخم کرده از اغوش شهاب جدا پدرم

 شده ؟ یبه من بگه چ یکی: شل شده اش را جمع کرد  یها دست

وضع ُ  نیتو ا یخواستگار انیخوان ب یم نایعموش ا: جواب داد  ضیبا غ مامان

 !حال 
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خواهرت به  ینیب یکدوم وضع ؟ نم:  دیاز شهاب ، بابا تند توپ یاز هر واکنش قبل

 کنه ؟ یچشم ِ خونه خراب کن به دخترت نگاه م

سوال  ریدخترت ُ نجابتش رفته ز یابرو! زن  یفهم یچرا نم: باالتر رفت  شیصدا

! 

 :تاب بود  یب شیرا گرفت ، چشم ها شیو بازوها ستادیبابا ا یرو به رو شهاب

کالفه .. منم که ده بار ازتون معذرت خواستم ! گفت و تموم  یزیچ هیمامان من 

 وضع ؟  نیتو ا یخواستگار: را باال برد  شیموها

اگه : داد  یشهاب ِ ناارام گوش م یبابا ارام به حرف ها.. دیکش ینفس مامان

 !پامو تو خونه نزارم عمو  گهید میقول م.. مشکل منم 

تو  یوقت ِ محمد قرار خواستگار یلیخ: شهاب نشست  یشانه  یپدرم رو دست

 !  یلیکه حاال خورده به نوبت عمل ل.. رو گذاشته  دیع

 دیبا یول.. شتریدخترمو هم ب.. شناسم  یمن که تو رو م: ادامه داد  نانیاطم با

 !کنه  یهم بفهمه اشتباه م یفخر

 ؟  ینطوریا:  دینال شهاب

 !! گهید یفقط خواستگار: با دلهره گفت  مامان

جواب مثبت : انداخت  یبود ، نگاه سیبه من که هنوز صورتم از اشک خ بابا

 !، بعد از عمل  یلیل

** 

 ! ادیخوبه ؟بهت م م نیا: را نشانم داد  یبلوز سبز ِ روشن دایش
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 !یدار دیخودت خر یگفت.. خوام  یمن لباس نم دایش: سرم را باال بردم  دوباره

پشت سرمان  رضایشهاب و عل..نگاه کرد  نیتریباال انداخت و دوباره به و یا شانه

 .در حال صحبت کردن بودند 

 یعمل جراح کیروز قبل از  کی، درست  دیع دیداند خر یم دایدانستم ش یم

خواست دلگرمم  یخودش م ی وهیندارد ، اما خب به ش یشوق چیوحشتناک ه

 ..کند 

 روزیشهاب از د.. امدند  یعصر عمو محمد و خانواده اش به تهران م امروز

 ..موقع خوشحال بود  یب یخواستگار نیخاله از ا.. ساکت بود 

خاله .. شدند  یاز هم جدا م شهیهم ی، برا دیچند روز بعد از ع دهیو سپ شهاب

 ! از من خوشحال بود ای پور ِیدانست و باز هم از خواستگار یرا م نیا یفخر

،  دمینفهم یزیاز رنگ و مدل شان هم چ یچند دست لباس که حت دیاز خر بعد

 مینشست یا رهیدا مین مکتین یبه پاساز رو کینزد یدر پارک رضایعل شنهادیبه پ

..  شدیهنوز سوز زمستان حس م یو بهار گرفته بود ول دیع یهمه جا بو نکهیبا ا.. 

هم کنار  دایشهاب کنار من و ش.. را به هم فشردم تا گرم شوم  میدست ها

 .. نشست  رضایعل

را  دایبودم که با اصرار ش دهیشن رضایبهتر از قبل بود و از عل یلیخ دایش حال

 دایش یهم از خوش رضایعل..روانشناس کرده بود  کیبا  یبه همصحبت یراض

 ! میساکت بود دیخربر عکس من ُ شهاب که از اول .. ش باز بود  شین
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شکمم به هم متصل  یرا رو شیدادم و او هم دست ها هیشهاب تک ی نهیس به

با پدرت صحبت  رضایمنُ  عل یخوا یم: چانه اش گذاشت  ریدست ز دایش.. کرد 

 ؟ میکن

گفتم به پدرم بگو  یم دایبه ش دیمثال با.. نداشتم که بدهم  یعنی.. ندادم  یجواب

 عاشق است ؟ یلیدرست است و ل یخاله فخر یحرف ها یهمه 

،  شدیم رهیمن و شهاب خ یکه از صبح مدام رو شیو چشم ها رضایعل از

دانست من چه قدر شهاب را دوست دارم  یاو هم م یعنی..  دمیکش یخجالت م

 ؟

پدرم  یچرا جلو.. ارام نگاهم کرد ..بغض کرده ام را به شهاب دوختم  یها چشم

 یرفت ، م یم رونیاش ب یاز زندگ دهیسپ ی هیکه سا ؟ حاال ستادیا ینم

 ..توانست به داشتنم فکر کند 

.. ام نشست  یشانیپ یسرد رو شیلب ها..زده بود  خی شیچشم ها یاهیس

 نداشت ؟ ایپور یبا خواستگار یمخالفت یعنی

 یشد ، خنده  یتر م کیقبل ش نزد طنتیپر ش تیکه کم کم به شخص رضایعل

 چه خبر ؟ گهید.. اهم . اهم : کرد  یارام

محکم تر شد و چانه  شیدست ها... را با شرم از شهاب جدا کردم  میها چشم

 شهاب من با مامان حرف بزنم ؟ : با غصه گفت  دایش.. سرم نشست  یاش رو

 !نه  یعنیگفتم نه .. از صب  یمغزمو خورد دایش:  دیکش یپوف شهاب

 !! به من چه اصال.. به درک : اخم کرد  دایش
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 !من  شیپ ایب: را به طرف من باز کرد  شیها دست

 !گفتم دوستش دارم  یکاش به او م.. به شهاب نگاه کردم  دوباره

 دانست ؟ ینم یعنی

،  میریبگ یزیچ هی میبر: را به دست گرفت  دایباز ش یبلند شد ُ دست ها رضایعل

 !تشنه مه 

گذشته بود ، شهاب هنوز غرق در خودش بود  دایو ش رضایلحظه از رفتن عل چند

 شهاب ؟: اش جا به جا کردم  نهیس یسرم را رو.. 

 بله ؟: نکرد  نگاهم

 .. ایبا پور..  ایخوام با پور یمن نم... من  یعنی.. تو  -

 ... را ادامه ندادم  حرفم

 !اش  نهیس یرا به فشردم و سرم را رو میها چشم

را  شیپدرم چشم ها.. همه غصه را  نیا اوردیت بم نازکتر از ان بود که طاق دل

 یبه دوست داشتن..کرد  یکه نبود ، فکر م ییارامشم بسته بود و فقط به ابرو یرو

 .. که بود و او باور نداشت 

ترس ..  دید یرا نم یترس م از فردا و جراح.  دید یرا نم سمیخ یها چشم

 بانمیو پدرم ، پشت دمیترس یچه قدر م..  دید یرا نم اینبودن شهاب و بودن پور

 ! دیفهم ینم

 !ترسم  یمن م:  دمیام گرفت و نال هیگر

 !عاشقتم :  دیرا به گونه ام چسباند و ارام نال صورتش
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 ...لحظه لحظه در نبردم  التیعمره با خ هی من

را به من  شیچشم ها..از شهاب جدا شدم و نگاهش کردم .. ام بند امد  هیگر

 ..دوخت  نینگاه ِ کالفه اش را به زم.. دمیاب دهانم را بلع..دوخت 

 رسمیبه تو م رمیکه م یمن به هر راه.. من از باور تو فکر برگشتن نداره  قلب

 !دوباره 

 شهاب ؟: م را به گونه اش چسباندم  دست

 !برم  دیمن با: را به صورتش چسباند  شیکف دست ها.. نکرد و بلند شد  نگاهم

 عاشقتم ؟: من گفته بود  به

 عاشق من بود ؟ مثل من که عاشقش بودم ؟ شهاب

گفته بود .. کرد  یهنوز هم نگاهم نم..  ستادمیاما کنارش ا..  دیلرز یم میپاها

تر از  نیسنگ یا هیسا ایدانست پور یم.. کرد  یعاشق من است و نگاهم نم

تلخ ِ  یروز ها یماند ؟ مثل همه  یخواهد داشت و باز هم ساکت م دهیسپ

 !!!گذشته 

 ..شهاب : زدم  شیاز سر گرفته شد و مصرانه صدا میها اشک

 !برم  دیمن با..  انیم رضایو عل دایاالن ش...  نیجا بش نیهم: هم نگاهم نکرد  باز

 !شهاب : بغض لب زدم  با

 ..منتظرم باش  مارستانیتو ب: نبود  شهیمثل هم شیچشم ها.. نگاهم کرد  نباریا

 ..من بره  ادینگاه ِ تو از  دیشا..سفر کنم ، از پشت پنجره  دیبا

 !رفت  و
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 شدیم کینزد قتیداشت به حق میاهایرو.. اما رفت .. بودم عاشق من است  گفته

 دور  یلیخ.. اما شهاب دور شده بود .. اما 

 سرود یم هینگاه تو از گر ینمونده بود وقت یزیکوچ من به تو چ تا

 ها شعله به شب زدند نهیکه آ یهم آسمون شدن وقتتو چه ساده بود  با

 یتا ناز نسترن، تا فصل عاشق ینمونده بود تا خواب رازق یزیچ

 شم هیآواره گر نیبشم با تو رها از ا یکینمونده بود با تو  یزیچ

*** 

 ...امدم  نییدر دست مادرم از پله ها پا دست

از  یشخص..رفت  یم شیام پ یشگیهم تیدرست مثل ذهن یخواستگار مراسم

خودشان به  یاز خانه  ینیریمن خوشش امده و به همراه خانواده اش با گل ُ ش

 !و حاال هم منتظر عروس بودند ! ما امده بودند  یبه خانه  یقصد خواستگار

دستم از ..امد ، باال گرفتم  یعمو که به سمت م م یسرخ م را با صدا یها چشم

 ! شدیکرد ُ بزرگتر م یام رشد م نهیدرون س یبغض.... دست مامان جدا شد 

 زم؟یعز یخوب:  دیام را بوس یشانیپ

هم که به احترامم بلند  ایپور یبرا.. اش گفتم  یدر جواب احوالپرس یارام بله

تنها امده بودند و قرار بود تا بعد از عمل  ایعمو و پور..تکان دادم  یشده بود ، سر

 !م بمانند

.. ه جا کردم ُ بعد از تعارفات معمول کنار مادرم نشستم سرم جا ب یرا رو چادرم

 ای، معتقد بود من ُ پور نیتا قبل از ا.. رفته بود  ایعمو و پور دنیقبل از رس دایش
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مثل برادرش که .. را طاقت نداشت  ایپور دنید یو حاال حت میخور یبه درد هم م

 !او نبود  از یاز صبح که رفته بود ُ هنوز خبر

که به خاطر بحث با  یسرم انداخته بود و با بغض یش را رو دیهم چادر سف دایش

چه خانم : بود و در گوشم زمزمه کردم بود  دهیمادرش داشت ، صورتم را بوس

 ! یشد

 ! ینگاهش به من بود و من نگاهم به خاله فخر پدرم

.. ، خوشحال بود  ستیدانست شهاب چرا ن یبحث کرده بود و م دایبا ش نکهیا با

 !دانست و از نبودنم خوش بود  یپسرش م یخاله ام مرا افت زندگ

 ستن؟یشهاب جان و خانمش ن: بد شروع کرد  یلیبحث را خ عمو

اسمش هم از  یخانم ِ شهاب نبود ُ تا چند روز بعد حت دهیسپ... نکردم یحسود

 !شد  یکنار شهاب برداشته م

دامن بزند ،  ایبه شک پورخواست  یاز نبودن شهاب مشکوک بود ، اما نم بابا

 ! رونیکار داشت ب: پس با لبخند جواب داد 

بود ُ با انگشت  نییسرش پا ایپور!گفت و به اتاق ش رفت  یبا اجازه ا خاله

 !رفت  یور م شیها

..  زدیمحمد داشت حرف م..بود  میها هیبه خاطر گر دیشا.. رفت  یم جیگ سرم

 !نداشت  یا دهیفا.. را باز ُ بسته کردم  میچشم ها

صحبت عمو قطع شد ُ بابا با تعجب .. م را از دست مامان کندم و بلند شدم  دست

 ؟ یلیل: زد  میصدا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٣١١ 

 برم تو اتاق م ؟ شهیم.. کنه  یسرم درد م: نلرزد  میکردم صدا یسع

 !برو عروس ِ گلم : کرد  یارام یعمو خنده .. مهم نبود .. دلخور نگاهم کرد  ایپور

 !شدم حاال که شهاب عاشق م بود  ینمکس  چیعروس ه من

 .. به سمت اتاق م راه افتادم . ندادم  یهمراه یمامان اجازه  به

زدم و گونه  یلبخند..  دمیتنم کش یرا رو دایو چادر ِ ش دمیتخت م دراز کش یرو

 ..شد  سیام خ

 یاجازه  میاز چشم ها شیرا پس زدم و به لبخندم ب مارستانیفردا ُ ب فکر

 .. ادم د یشرویپ

دوست  کینه ..شهاب اعتراف کرده بود دوستم دارد  شیچند ساعت پ نیهم

 !عاشقانه .. شهاب دوستم داشت ! داشتم ساده 

 یساله  ۱۸ یایرو..قلب م نبود  نیری ش ِیمانع تپش ها یزیچ چیلحظه ه نیا در

هم  ایو پور یشک خاله فخر.. درست بود  نینسر یحرف ها.. داشت  قتیمن حق

نداشتم دلمه درست کنم ُ شاهکار ِ بزرگم  ادیکه  یمن.. شهاب عاشق ِ من بود ..

گفته بود عاشقتم و رفته بود ُ .. شهاب عاشق ِ من بود !بود  یچا وانیل کی ختنیر

 داد  یجواب تلفنم را هم نم..گشت  یبر نم

 ! ستادیا یو پدرم و مادرش نم ایپور یعاشق م بود و جلو.. 

 کردند جز قلب ِ کوچک من ؟ ینبودن و رفتن را عشق معنا م نیا ایدن یکجا
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:  دیصورتم کنار کش یمامان کنارم نشست و چادر را از رو.. اتاق م باز شد  در

 ییش رو اورده عکسا نیکامران دورب.. هم اومدن  نای؟ عمه ات ا نییپا یا ینم

 رو نشونت  نیکه گرفت

 ! بده

خواستم چشم  یفقط م.. کس را نداشتم  چیه یحوصله ! دیارامم را شن ی نه

 !غرق شدم  میاهایببندم و در رو

*** 

کم کم حس سرما .. گردنم فشرم تا گرم شود  یرو قهیِ◌  یازادم را از باز دست

 !زده بود  خیتا زانو  میپاها..  دیرس یبه همه وجودم م

؟  دی، نگران نال دیسرم بود ، دست کش ریکه اس یدست  ینوازش گر رو مامان

 کرده ؟ خیچرا  یمهد

اش را از سر گرفته بود ، ارام  هیدست م را فشرد و رو به مامان که دوباره گر بابا

 ! یترسون یتو که بچه رو هم م.. خانم  ستین یزیچ: گفت 

عروس من ، دختر ِ :  دیصورتم کش یزد و با دست ِ گرمش رو یلبخند عمو

 مگه نه عمو ؟! شجاع ست 

 ..جواب عمو را ندادم ..خورد  یاز ترس ِ سرما بهم م میها دندان

 ؟ نجایجه خبره ا: شگفت زده گفت  تیجمع دنیبا د..در اتاق را باز کرد  یپرستار
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 رضایو عل یو خاله فخر دایش.. سرم  یباال ایپور.. و عمو محمد کنار هم  عمه

: عمه جواب داد .. بودند  ستادهیتخت ا گریتخت و پدر و مادرم هم سمت د نییپا

 !بهتره  میدورش باش میگفت

 ؟ نیاومد یجه جور.. شما رو راه داده  یک: غر زد  پرستار

 چرا بدنش سرد ِ ؟:  دیجواب پرس یبه جا پدرم

 یلبخند.. ام گذاشت  یشانیپ یدستش را رو.. ستادیتختم ا کیپرستار نزد خانم

 یعیطب..  دهیترس: ، دوباره اخم کردکرد  یکه سرم را جدا م یبه من زد و در حال

 ◌ِ! 

و برخوردشان  میدندان ها یوقفه  یکه از لرزش ب ییصدا... زدیتند تند م قلبم

 ..شکست  یامد سکوت اتاق را م یبهم ، م

تخت بودند و  نییکه پا رضایو عل دایش.. فرو رفت  یدست گرم نیم ب دست

گرما حس .. دیرس اینگاه م از دست ِ گرم باال رفت و به پور.. کردند  ینگاهم م

 ؟ یخوب: ارام لب زد .. ایداد اما پور یبه من م یخوب

 دیبا ضیمر: جوابش را نداده بودم که پرستار کارش را تمام کرد و گفت  هنوز

 ! رونیهمه ب.. عمل اماده شه  یبرا

 !از قبل  شتریب.. دمیترس یم..خشک شده ام را به مامان دوختم  یها چشم

کاش من هم .. رفت  رونیدهانش گرفت و از اتاق ب یدست ش را جلو مامان

 !گرفت  یام م هیگر

 .. اتاق هنوز بسته نشده بود که دوباره باز شد  در
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.. منتظرم باش  مارستانیگفته بود در ب.. امده بود ..شدم  زیخ میشهاب ن دنید با

 !شهاب .. ش : خورد  یبهم م میدندان ها.. شوم  یدانست با بودنش ارام م یم

کم کم داره : پرستار دوباره غر زد .. شهاب کنار رفت  یبابا از جلو..امد  جلوتر

 !کم شه نکهیا یجا شهیبهتون اضافه م

اش را از  یاشک یخاله چشم ها..تکان داد  یجمع در اتاق سر یارام برا شهاب

 ! فرزانه  ِشیمن برم پ: شهاب گرفت 

به دستم  ینگاه:  دیتخت خم شد و گونه ام را بوس یرو ینگاه به کس یب شهاب

 نیو هر دو را ب دیدستم را کش..اخم کرده بود ، انداخت  یایکه در دست پور

 ..دست ِ گرمش فشرد 

 !لطفا  رونیب: تر شد  یجد پرستار

 اینر ییجا.. ج : شدم  رهیخ کرد یبه شهاب که هنوز نگاهم م.. م برگشت  ترس

 ..ترسم یم.. یباشه ؟ م...

 ؟ یاماده ا: پرستار ارامتر گفت .. رفتند  رونیجز پدرم و شهاب ب همه

 !چشماتو ببند : کنار گوشم زمزمه کرد .  دیام را بوس یشانیپ شهاب

الَّذيَن آَمُنوا َو َتطَمِئنُّ : کنار گوشم زمزمه کرد .. به فرمان چشم بستم  گوش

 ُقُلوُبُهم ِبِذكِر اللَِّه َأال ِبِذكِر اللَِّه َتطَمِئنُّ الُقُلوُب 

 یاهیبه س.. گرم شده بودم .. خورد  یبهم نم میدندان ها.. چشم گشودم  ارام

آَمُنوا َو َتطَمِئنُّ ُقُلوُبُهم ِبِذكِر اللَِّه الَّذيَن : شدم ُ لب زدم  رهیشهاب خ یچشم ها

 َأال ِبِذكِر اللَِّه َتطَمِئنُّ الُقُلوُب 
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 !زد، قرار دادم  یتند نم گریقلبم که د یدستم را رو. بستم  چشم

 ..را به هم فشردم و سرم را به نشانه ِ بس ِ تکان دادم  میها لب

 !مادر  یریر جون بگبخو: اناناس را به لبم فشرد  یچنگال حاو مامان

 زیخ مین دنشیخرد کردم و بعد از بلع میدندان ها نیاناناس را ب یزور تکه  به

 !تونم بخورم مامان  ینم گهید: دادم  هیتخت تک یشدم و به پشت

تخت نشست و دستش را  یکنارم رو.. کمپوت شد  ی ماندهیباق الیخ یب باالخره

 .. دیصورتم کش یرو

منم که خوبم .. مامان  یخسته شد: دستش را فشردم .. پررنگ شد  لبخندش

 !برو خونه ، االن ِ که بابا هم برسه..

حرف  یاصال متوجه ..  دیکش یم ریذوق و اشک را با هم به تصو شیها چشم

 ..نشد  میها

گذشت که در  یروز م ۱۲روز بعد از عمل به هوش امده بودم و حاال هم  سه

 !دکتر مرخص شوم  ی نهیودم و قرار بود عصر ، بعد از معاب یبستر مارستانیب

 یرا کم میچشم ها.. بود  یاشک شیم خوب بود و مامان هنوز چشم ها حال

 ؟ یکن هیگر یخوا یمامان باز م: شدم  رهیدرشت کردم و به صورت در همش خ

خدا رو  یچه جور.. چ : تخت گذاشت ُ با هق هق گفت  یرا کنار ِ سرم رو سرش

کار کنم که خدا  یچ..کار کنم که کم نباشه در برابر خوب شدنت  یشکر کنم ؟چ

 !باشه  یراض

 !مامان :  به اشک نشسته ام را بهم فشردم ولب زدم  ِیها چشم
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 !خدا رو شکر :  دیرا پاک کرد و گونه ام را بوس شیها اشک

 یارزو برا ایدن هی:  دیاز شوق لرز شیصدا.. کمرنگم را پر رنگ تر پاسخ داد  لبخند

 ! رهیگ یترس از دست دادت جلو ارزوهامو نم گهید.. دونه دخترم دارم  هی

 یهمه خوش نیاز ا.. بود  دهیمادرم مثل حاال ندرخش یوقت چشم ها چیه

 ؟ ییچه ارزوها: شد  سیصورتم خ.. مادرم بغض کردم 

اصال از دو هفته .. بعد  ینه نه هفته .. از فردا : شد سیخ شیچشم ها دوباره

 یب.. کنم  یخواد بزرگت م یکه دلم م یاونجور گهیاز دوهفته د.. اره ..  گهید

 !غصه  یترس و ب

 ! دمیم ادیغذا بهت  هی یروز: ادامه داد  جانیکرد و با ه یسرم را نوازش باند

من و پدرت غذا  یدستات برا نیچه قدر دوست دارم با هم یدون ینم: زد  هق

 ! نمیهاتو بب یخواد خانم یچه قدر دلم م یدون ینم! یکندرست 

 یدندان فشردم تا زار نزنم از لحن ِ پر حسرت مادرانه ها ریرا محکم ز لبم

 !مادرم 

 ؟ یچ گهید: لب زدم  یسخت به

 هیخوام دخترم  یم.. خوب باشه  دیهمه نمره هات با: ش را پاک کرد  اشک

 دکتر موفق و سرشناس شه 

چشم باز و بسته  نانیبا اطم.. مادرم را یکردم حسرت ها یبه مو اطاعت م مو

 ؟یچ گهید.. چشم : کردم 
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: حال خوشحالش اخم کرد  نیو در ع نیاندوهگ یفاصله گرفت و با خنده  یکم

 ! میهم دار یمادر ، دختر یدعوا

ام زاره دعو یبابا نم: باال رفته گفتم  ییدستم رابه صورتش رساندم و ابرو کف

 ! یکن

 شیهق هق ها نیو نب دیبه اغوشم کش اطیتخت جدا کرد و با احت یرا از رو تنم

 .. یلیل:  دینال

 یو درمان ب هیقطع شدن گر یبرا یحرف چیام فرستادم و ه هیتن ش را به ر یبو

 ..نکردم  دایاش پ یقرار

بابا با .. باز و بسته شدن در امد  یکه صدا میختیر یدر اغوش هم اشک م هنوز

 شده ؟ یچ: زد  ادیفر ینگران

 ؟ یزنیچرا داد م..  یسکته م داد.. چته مرد :  دیکنار کش عیسر مامان

 بابا ؟ یخوب: گرفت و نگاهم کرد  ینفس بابا

 .اره .. سالم : زدم  لبخند

باز : کرد و به مامان نگاه  دیسرم را بوس یگفت و باند رو یلب ریشکرت ز ایخدا

 !خانوم  یشروع کرد

 ؟ یتنها اومد: کرد  یزیاخم ر مامان

.. ِ◌  یاتاق که خصوص! ادیسرماخورده بود ، نزاشتم ب دایش.. اره : جواب داد  بابا

 !خونه  میایمونم و بعد هم با دخترم م یتا عصر خودم م

 ؟ یگرفت یقربون: از لحن شاد بابا زد  یلبخند مامان
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 زم،شهابیاره عز: کرد گفت  یکه بلندش م یدست مامان را گرفت و در حال بابا

 نمی، بب ادیدکتر م یتا وقت یمنم برم حسابدار.. تو برو خونه .. هست  رشیگیپ

 ! شهیحساب و کتاب مون چه طور م

 نی، به زم شدیبه رفتن نم یمامان راض نکهیتوجه به بحث پدر و مادرم سر ا یب

به هوش امده  یاز وقت.. ب خان پشت صحنه حضور داشت پس شها..شدم  رهیخ

 یگله کردم ، با ناراحت دایهم به ش یوقت..بود  امدهین دنمیهم به د کباریبودم، 

  ستیگفت حال ِ شهاب اصال خوب ن

به  یمحل یب نیکردم با خودم مثل چند روز قبل تمر یو سع دمیکش ینفس

 !دمشید یباالخره که در خانه م.. شهاب را بکنم 

 یخودش هم رفت تا برا.. شد ، مامان را به خانه بفرستد  یباالخره راض بابا

 .باشد  صیترخ یو بعد هم دنبال کارها ردیبگ یمامان تاکس

درخت  ییباال یسوم بود و شاخه  یاتاق طبقه .. شدم  رهیاتاق خ یپنجره  به

 دیع نکهیا اب..لبم کشاند  یدرخت لبخند را رو یبهار یغنچه ها..  شدیم دهید

و شهاب و خانوده اش  مارستانیخوب شروع نشده بود و من و خانواده ام در ب

بعد  یبودم که روز ها ادهد دی، اما به خودم ام میدر دادگاه وقت گذرانده بود

 !خواهد بود  دیو ع یهمه شان پر از خوش

اخم را به صورتم  ایپور یخشک شده  یگل ها.. را در اتاق چرخاندم  نگاهم

 نیتا به قول عمو در اول رازیبرگشته بودند ش ایعمو و پور شیهفته پ کی.. نشاند 

ب تهران  یکردن نامزد یرسم یفرصت مناسب با زن عمو و دوقلو ها برا
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 یاش م ینشستم و راض یبابا م یپا ریاز امروز ز!باطل  الیخ یاما زه!برگردند 

 !کردم تا جوال رد م را به گوش عمو برساند

اما بعد از رفتن انها  دیا ینم دنمیبه د ایکرد شهاب به خاطر پور یفکر م لیاوا..

شانه باال  دایناراحت است اما ش دهیخودش و سپ ییاز جدا دیشا دیبه فکرم رس

 !چکدامیه: انداخته بود و گفته بود 

که جلوتر وارد اتاق شده  ییموزها دنیبا د ..در اتاق سرم را برگرداندم  یصدا با

 به در بود ؟ میچند روز بود که چشم ها.. لب م نشست  یبودند ، لبخند رو

 ..کرد  یم یرا عمل مشیتصم دیبا گرید.. تمام اتاق را پر کرده بود  یلیل عطر

را به  یلیل دیبا.. اش بود  یشگی هم ِیارزو تینها نیهم.. سالم بود  یلیل

 یپرواز به مقصد..  ۱۰ساعت .. امشب  نیهم.. رفت  یسپرد و م یسرنوشت م

 ! سیپار! نااشنا 

 !شهاب هم  یچشم ها.. برق زد  یلیل یها چشم

 .. اخم ِ کرد و صورتش را برگرداند  یلیل

 یکه مطمئن شد ، با قدم ها یو نبودن مهد یلیاز خلوت بودن اتاق ل شهاب

 ..شد  کینزد یلیبه تخت ل یمحکمتر

بوسه  نیاش را با هم یدلتنگ.. قفل کرد  یلیل یرا گونه  شیحرف لب ها یب

 ..را برگرداند ُ  یلیصورت ل..تخت نشست  یکوتاه مهار کرد و رو

 ی ساده و دوست داشتن ِیچشم ها.. دیشد هزاربار باند ِ سرش را بوس یم کاش

 ؟ ای؟ پور شدیم یبوسه ها قسمت چه کس نیا.. شتریاش را ب
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 .. دیرسیم انیبه پا یا شهیکل چیه یب دارید نیا.. زد  یتلخ لبخند

 !حرف  یب.. تخت نشست  یرو دیکف دست شهاب را بوس یلیل

دستش !و برم  نمتیاومدم بب: تکرار را شهاب اغاز کرد  یاخر ب دارید یو گو گفت

 :سکوت فشرد و ادامه داد  یبه نشانه  یلیرا به لب ل

 یدختر خاله .. و فرامرز دوست بودم  رضایا علساله م بود ، تو مدرسه ب ۱۴ یوقت

، فرامرز هم  زدیازش حرف م شهیهم رضایعل.. به اسم ش بود  یاز بچگ رضایعل

 ..شون دوست بود  هیبا دختر همسا

بود و با  رهیاتاق خ یو شهاب به پنجره  ستینگر یبا تعجب به شهاب م یلیل

، نصف ِ بحث در مورد  میشست یدور هم م یوقت: داد  یهمان ارامش ادامه م

 هیکه به دختر همسا یفرامرز و عشق.. بود  زایچ نجویو ا یازدواج و عشق و عاشق

منم  شدیهمه باعث م و، همه  زدیحرف م هیاز هد یکه گاه رضایشون داشت ،عل

 .. فتمیبه فکر ب یسالگ ۱۴تو عالم 

رو  یو فرامرز کس رضایساکت بودم ، فکر کردم من چرا مثل عل شهیهم من

که مثل فرامرز با عشق ازش حرف بزنم و  یکس!نداشته باشم که مال من باشه 

 !دست و دلم بلرزه  دنشیموقع د

که به  یدختر نیاول: لبخند صورتش را پر کرد ..نگاه کرد  یلیل یچشم ها به

 یول.. یلیخ..بچه بود ..خودمون بود  یخونه  یساله  ۵ ی، بچه  دیذهنم رس

 !از بچه بودنش  شتریب یلیخ.. بود  نیریو ش یدوست داشتن
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خانوادم بفهمن من  یکدوم از اعضا چیه دیدونستم نبا یموقع هم م همون

 ..دوست دارم 

شون رو  هیبه مامانش بگه دختر همسا نکهیگفت تا قبل از ا یفرامرز م اخه

 دهیدختره فهم یبابا یوقت یداشتن ول یدوست داره با هم رفت و امد خانوادگ

 !هرز ِ  یده و گفته پسرتون از بچگش یعصبان

 ..باشم  یلیخوام عاشق ل یبفهمه من م یزاشتم کس یم دینبا پس

 ! رضایاز عل ریکس هم نگفتم غ چیه به

که با تو داشتم ، از  یخوش ییو روزا یبچگ یبزرگ شدنم ، حال و هوا یهمه  با

 ..رفت  یرفت که نم ینم ادمی

 رمردیپ هیکه فرامرز دوسش داشت ، به اجبار باباش با  یبعد ، دختر  دوسال

فرامرز هم درس و مدرسه رو ول کرد و رفت دنبال کار ازاد .. پولدار ازدواج کرد 

 ..شو تو مشغله هاش گم کنه یعشق و عاشق یتا خودش ُ هوا

 ..گرفت  یفاصله م هیاز هد شتری، ب شدیبزرگ تر م یهم هر چ رضایعل

من تازه طعم دوست داشتن و ! من  یول رضایشق بود و نه علنه فرامرز عا گهید

نفر مال من  هیتازه درک کرده بودم چه قدر خوب ِ ...بودم  دهیخواستن رو چش

 !من بزرگ شه  یبرا.. باشه 

فکر شب و روزم .. بود  یعال زیهمه چ..  یسال داشت ۸ساله م بود و تو  ۱۷ من

 ..کنه  یم بگم تو رو برام خواستگار به پدر ُیبود که زودتر تو بزرگ ش نیا
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انگار غرق شده بود در .. تخت بلند شد و به سمت پنجره رفت  یارام از رو شهاب

 .. نشیریتلخ و ش یگذشته 

ارام سرم تمام شده را  یلیل.. داد  هیپنجره تک یسمت چپش را به کناره  ی شانه

 ..تخت نشست  یو رو دیکش رونیاز دستش ب

زمانبر هم بود به سمت اتاق  ی، که کم یلیل صیترخ یبعد از انجام کارها یمهد

 یشهاب باعث شد ب یبود که صدا دهینرس رهیهنوز دستش به دستگ.. حرکت کرد 

 .حرکت بماند

 یلیکه بدنت خ ییاز اونجا یتومور داد ول صی، دکتر تشخ یساله بود ۸ یوقت: _

 .. قبول کرد  شدیعمل رو نم سکیبود ، ر فیضع

 یبرا..کرده بودند  ازیاومدنت نذر و ن ایبه دن یسال برا ۱۰ یو عمو مهد مادرت

 ..سال زنده بمونه  ۸سال دوا و درمون ، فقط  ۱۰ ی جهیهمه مون سخت بود که نت

 ...  گهیجور د هیناراحت بود و من  یجور هیکس  هر

 ۸ یکردم گناه کردم که به بچه  یفکر م.. کرد  یم م وونهیوجدان داشت د عذاب

رو  یلیگفتم حتما تقاص گناه ِ منه که خدا ل یساله چشم داشتم ، با خودم م

 ... رهیگ یازمون م

شد بهش  یروم نم.. خوند ، کنارش نشستم  یروز که بابام داشت قران م هی

بد بود ،  یلیحال م خ..ختم قران نذر کرده  هیتو  یدونستم برا یم.. بگم  یزیچ

کردم ، کالفه از  یافتاد تا اخر عمر خودم رو سرزنش م یتو م یبرا یاگه اتفاق

 ؟ شهیم بدعا کنم که خو یلیل یبرا یچه جور:  دمیپدرم پرس
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..  دمیکش یازش خجالت م.. رو از قران جدا کرد و رو صورتم دوخت  چشماش

رو تو  نقدریتو سرمه و چرا ا ییدونست چه فکرا یانگار اون م هیبرعکس بق

به تو  یادیز دیبهم بفهمونه نبا یجور هیکرد  یم یسع شهیهم.. دوست دارم 

 ، با خدا معامله کن ، یلیارزش ل یبه اندازه : نگاه م کرد و گفت ..باشم  کینزد

کرده بود  جادیا یخاص ییبایابرها ز یدیکه با سف یرا به اسمان ِ اب شیها چشم

 شد ؟ یبعد چ: با شک و اهسته لب زد  یلیل.. دوخت 

باز کرد و شهاب دوباره  یناخوداگاه در هم رفته اش را ، کم یاخم ها یلیل پدر

 یچیم با تو ه ندهی ا ِیایاز رو ریساله بودم که غ ۱۷ یپسربچه  هیمن : ادامه داد 

خواست از فکر تو و همه  یدونست و با چشماش ازم م یم نویپدرم ا.. نداشتم 

 ..جز گذشتن نداشتم  یراه.. گذشتم  نکه ساخته بودم ، بگذرم ُ و م ییاهایور ی

 ...ساله خونمون فکر نکنم  ۸ یبه دختر بچه  گهیخودش قسم خوردم د یجلو

 ی، که تو رو م دیاز زبون خودم شن نکهیپدرم با ا.. عذاب وجدان نداشتم  گهید

حرفت  یرو: خوام ، دعوام نکرد و فقط در جواب نذرم ، لبخند زد و اروم گفت 

 شهیهم یدو تا خانواده برا نیبچه ست و پدرش اگه بفهمه ب یلیخ یلیل.. بمون 

 ! زهیر یبهم م

من که  یول: بود ، گفت  ستادهیبغض کرده به شهاب که هنوز پشت به او ا یلیل

 ! ستمیبچه ن گهید

دکتر  هیدرست همون روز ، پدرت : شد کیبه تخت نزد یقدمبرگشت و  شهاب

گفت تومورت تا  یچند تا دکتر حرفاشو که م.. کرد و معجزه شد  دایپ دیجد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٣٢٤ 

من  یول..ورق برگشت .. کردن  دیینداره ، رو تا یکنه و خطر یرشد نم یبزرگ

 یم همکردم و خودم  یدونست چه نذر یپدرم م.. نبودم  یبرگشتن گهید

 ! افتهیبرات ب یاتفاق هیاگه خالف عهدم عمل کنم ، دوباره  دمیترس

اراده  یناخواسته و ب.. یکرد یتو دلم جا باز م شتری، ب یشد یبزرگتر م یچ هر

نخواستم ازم  یاونقدر که با خودخواه.. روز به روز عاشق تر شدم و وابسته تر 

 ..شدم  کیاز قبل بهت نزد شتری ب ُیدور ش

اونقدر بهم ..برعکس پدرم .. رو درست نشناخت  دایو شوقت من  چیه مادرم

جلوش قسم خوردم ...تو سرم ِ  یاالتیچه خ دیبود که از همون اول فهم کینزد

 دایپ یراه..شه  دایبودنت پ یبرا یشم اگه راه یم االتمیخ ی همه  ِالیخ یب

که  یدقران گذاشته بودم ُ عه یکه رو یشد ُ پدرم مومن تر از اون بود که از دست

 ..هام گذاشت  یرو وسط ِ بدبخت دهیکرده بودم ، بگذره ُ نگذشت ُ سپ

به  چیه.. بود که خورده بودم  یقسم  ی نهیا دهیسپ. .  پدرم بهانه بود  ِیضیمر

کنه ُ من هم  دهیبه ازدواج با سپ یکرد من رو راض تینزد ، فقط وص یمادرم حرف

 یفکرم مثل بچگ یو همه  دهیعقد نشستم با سپ یسفره  یپا یو نا راض یراض

 ! نداشتنشخونه بود ُ به دوست داشتن و  یهام به دردونه 

سردرد ِ دوباره و  هیهام به تو با  یمحل یب یهمه .. بدتر شد  دهی بدم ، با سپ ِحال

 .. دود شد و باز عاشق شدم  رازیرفتنت به ش

فکر ....کرد  یم شتریتو فقط خواستنم رو ب دنید.. بود  دهیفا یموندنم ب نجایا

از  شهیهم..  شدیداشت پررنگ تر م ایپور یبه سرم افتاد که رد پا یرفتن وقت
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جلو بزاره تا از  یبودن ش و نسبت ش با تو هراس داشتم ُ منتظر بودم قدم

 ..بزنم  ررو کنا ایاعتماد پدرت به خودم استفاده کنم و پور

 شیپا پ یدرست وقت ایپور یول: قد کوتاه کرد  یلیل یزد و روبه رو یتلخ لبخند

به  دهیسپ یداد بهم شک کرده و حرفا یگذاشت که پدرت با رفتارش نشون م

 .. مادرم دهنم رو بست  یها شیمادرم و ن

وقت درک م نکرده  چیمادرم ه..پدرم  تیبود و ص دهیاز سپ ییقدم ، جدا نیاول

 یسفر ِ ب کردن یقدم هم قطع نیدوم.. به اون هم نداشتم  یدیپس ام.. بود 

 !خودم و خودت  یو خاطره ها االتیخ یبرگشتم بود و تموم کردن همه 

کار  یحاال من چ: نق زد  هیشهاب چسباند و با گر ی نهیصورتش را به س یلیل

 کنم ؟

و دوباره  دیبغض ش را بلع.. دیسرش را بوس یباند رو یبا لبخند ارام شهاب

 !من  یکن دردونه  یزندگ:  دیبوس

 !فهمم  ینم یچیمن ه: کرد  هیبلند تر گر یلیل

به .. اش جدا کرد  نهیرا از س یلی، صورت ل دیاشک ار چشم شهاب چک ی قطره

نفهم بودنت  نیعاشق ِ هم: اش چشم دوخت و ارام لبخند زد  یاشک یچشم ها

 !م 

پشت سرم نه .. امشب پرواز دارم : چسباند  یلی ل ِسیخ یشانیرا به پ شیها لب

.. برم دنبال تجارت  خوامیبه مامان هم گفتم م..  رینه سراغم رو بگ کن ُ هیگر

 .. خوامیحکم پدرم رو داره ، نم یعمو مهد
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 یم تیکه از عصبان ییدر را با ضرب باز کرد ُ با صدا.. طاقت ش تمام شد  یمهد

 رت؟یغ یب یفهم یهم م یتو حکم پدر و پسر: زد  ادیسرخ فر یو صورت دیلرز

 .بابا :  دیکش یکوتاه غیپدرش با ان وضع ج دنیاز د یلیل

که  یدهانش مثل روز.. به عقب رفت  یو قدم دیاب دهانش را با ترس بلع شهاب

 قهی ضیبا غ یلیپدر ل..، بسته شده بود  دیکش یپدرش خجالت م یاز چشم ها

 ..شهاب  یناموس یب یلیخ: اش را به چنگ گرفت 

 !ابا ب:  دیو اشفته بلند شد و نال جیگ یلیل

 هی:  دیبه صورت شرمسار شهاب کوب ی، مشت ِ محکم یلیتوجه به ل یب یمهد

 ... خوره  یمثل خوره داره جونم ُ م یزیچ

اعتماد به  یبرا یلیچه دل.. گله داشت  شتریاز خودش ب..لرزش داشت  شیصدا

لرزانش را  یشهاب دست ها.. کرد  یم دایپ یلیاش با ل یکینزد نهمهیشهاب و ا

 ..عمو من : گرفت 

 یفرض م یعمر من رو چ هیفقط به من بگو .. حرف نزن شهاب :  دیغر یمهد

 ؟ یکرد یدخترمو با منظور بغل م یوقت یکرد

 ۷،  ۶بودم که دخترم تو  رتیغ یچه قدر ب:  دیلرز یوجودش از خشم م ی همه

 ...د ش یم داریو با نوازش تو ب شدیتو خواب م یش با بوسه  یسالگ

 ..عمو : را فشرد  شینگران بازوها شهاب

خوام صداتو بشنوم  ینم..خفه شو شهاب ..... سیه: زد  ادیبلند تر فر یمهد

شهاب را رها  بیعج یشد و با حال  دهیخودش کوب ی نهیمشت ش اشفته به س..
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 فیبودم که تو ئه کث رتیغ یب.. بودم من  رتیغ یب..  ایگفت پور یراست م: کرد 

 . یسواستفاده کرد یلی ل ِیعمر از سادگ هی

 یحرف زدن از احساس واقع.. به سمت در گذاشت  یقدم.. زد  یشخندین شهاب

مادرش اصال دردش را ..پدرش درکش نکرده بود .. نداشت  یا دهیفا چیاش ه

 داشت ؟ یلیاز پدر ل یچه انتظار..  دیفهم ینم

 شیش را گرفته بود و نگران صداپدر یکه ماتم زده بازو یلیبه ل ی کوتاه ِنگاه

 !خداحافظ... حاللم کن عمو : کرد ، انداخت ُ گفت  یم

*** 

 ماه بعد  ۱۱

 ..ام را باال بردم  یگوش یتخت م ، جا به جا شدم و صدا یرو

 یزده اشک تو چشام ، اخ چرا بارون ن خیاد ؟  ینم رونی تو چرا ب ِالیسرم خ از

 اد ؟

 شهینم دایپ گهیزخم دلخواه د هیشه ، مثل ِ تو  ی تلخ ِ رفتن تو تا ابد وا نم ِبغض

.. 

 ینم ابونیخ نیعطر ِ نفسات از ا گهیاد ، د یبارون نم گهی، د ادی ینه نم ادی ینم

 اد 

 .. نمهیتو فقط مرگ ِ که تو کم الیجز ِ خ.. نمهیتو س ی رفتنت مثل گلوله ا ِزخم

  برو  ُواریرو د نی مشتم ُ بب ِیجا ایبردار ُ برو ، بتو خاطراتمون خندت ُ  از
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خوام صدامو گم کنم ، عطرت از سرم بره ، خاطره هامو گم  یترانه ها م نیا ته

 ..کنم 

** 

 ...به جز خودت ندارم  ینرو که جز تو چاره ا: زمزمه کردم  ارام

 ...اما .. شد  یم سیخ دینبا میچشم ها.. را با انگشت دنبال کردم  یرو تخت طرح

 شد حال ُ روز من نی گم کردم که ا ُاتی، کجا رو یدونم کجا رفت ینم

 تو رفتن  ریغربت شد ُ تقد نیمن ا ریکه تقد یدید یفردا رو م کدوم

 .. صبر وارد اتاق شد  ی در اتاق م بلند شد و مامان ب ِیصدا

 !ست  ت اماده  ِ کیک:  ستادیا میجلو.. تخت نشستم  یزدم و رو یلبخند

 ...رو  کیرفت ک ادمیاصال ...  یوا:  دمیام کوب یشانیرا به پ میها انگشت

انگشتش را .. دمیبه موقع به دادش رس.. نسوخته ..نترس : حرفم امد  نیب مامان

 خوب شده ؟:  دمیبزند با ذوق پرس یحرف نکهیقبل از ا..  دیکش سمیچشم ِ خ ریز

درست کنه و خوب نشه ؟ االن  یزیدخترم چ شهیمگه م: کرد  یتلخ ی خنده

 ..خوره  یانگشتاشم م ادیپدرت ب

: و گفت  دیکش یاه... شدیختم م ریمس کیسکوت من مامان به ..نشست  کنارم

 ی، نه خبر یسال ِ نه زنگ هی..کردم  یعمر کنارش زندگ هی.. تنگ ِ  یدلم برا فخر

 . یه!
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 نیبار نبود که مادرم ا نیماه ، اول ۱۱ نیدر ا.. شانه اش گذاشتم  یرا رو سرم

کرد و نه به  یمادرم نگاه م یخواهرانه  یپدرم نه به دلتنگ یول... زدیحرف را م

 . شدی همه مان م ِری که داشت دامن گ ِیافسردگ

که حسرت ش عادت  یتکرار یحرف ها.. دوباره شروع به حرف زدن کرد  مامان

کنم  یحس م دارمیکه برم یهر قدم.. خونه ، مثل زندونه  نیا یواراید:  شدینم

 ..کنم  یخواهرم عادت م یب یزندگ نینه به ا.. شمیتر م ریسال پ هی

 ..دوباره شرو.. مامان : را فشردم  شیبازو ینگران با

:  شیصدا یب ی هیخورد از گر یدلم جوش م.. ام گذاشت  نهیس یرا رو سرش

هوس  یشهاب از رو یدید یاصال ک..  ستیهزار گفتم اخه مرد ، عشق که گناه ن

 .. شه  کینزد یلیبه ل

 ..مامان :  دمینال هیگر با

 یچرا نم.. سال ِ رفته  هیاصال شهاب که : را تکان داد و هق هق کنان گفت  سرش

اجازه ش نه زنگ بزنم و نه  یبه جون تو قسمم داده که ب... نمیخواهرمو بب یذار

 .ده  یرو م امرزمیمادرم ِ خداب یبو..  یرو دارم جر فخر یک ایتو دن.. دنشیبرم د

 .. نهیاالن باز صورتم رو بب.. باباته ..  یوا: زنگ زود از من جدا شد  یصدا با

.. داره  دیمامان بابا که کل: را به صورت اشفته اش چسباندم  می دست ها ِکف

 ..ِ◌  یا گهیکس ِ د ایحتما عمه 
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 یو م ادیباز بابات م هول برم داشت ، گفتم.. مادر  یگیراست م:  دیکش ینفس

برو : دستش را پشت کمرم گذاشت .. کنه  یبه پا م یقشقرق هیکردم  هیفهمه گر

 .عمه ات ِ  یحتم.. در رو باز کن 

در خودش بود که متوجه نشد  نقدریمامان ا..  دمیلباس م پوش یرا رو میمانتو

ارام صورتم را پاک کردم و در واحد مان را .. صورت من هم رد ِ اشک دارد 

.. باال تر و باالتر .. باالتر امد  یو مشک دی سف ِیاز کفش ها میچشم ها: گشودم 

 ادیپدرم فر دنیاز سر رس گراندستپاچه و ن..ناباورانه به صورتش چشم دوختم 

 !مامان : زدم 

 "؟ یلیل هیک"مادرم بلند شد  یصدا..  دمیدهانم را با صدا بلع اب

،  دیرس یکه به گوش مادرم نم ییش را به هم فشرد و با صدا سیخ یها چشم

 اجازه هست ؟: نگاهش را به من دوخت و با لبخند داخل شد ! منم خاله : گفت 

چند ..صدور اجازه از جانب من در اغوشش فشرده شدم  یب میایبه خودم ب تا

.. ه بود دلم برات تنگ شد:  ستیلحظه بعد دوباره از من جدا شد و به صورتم نگر

 . ومدیطاقتم ن گهید

 انیم ای؟  یپدرم و خاله فخر یبود ؟ وسط جر و بحث ها یما ک دارید نیاخر

 مادرم موقع جمع کردن اسباب ِ خانه ؟ یها هیگر

 داشتم  یبیحس عج..شد  یبزرگ و بزرگ تر م میدر گلو یزیچ

 ..نشده بود  فیتعر شیبرا یواکنش چیلحظه ه نیبودم که در ا یادم اهن هیشب
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 دشیشد یو برخالف ابراز دلتنگ دیشد و گونه ام را محکم بوس کینزد دوباره

  اومدنم ؟ ِ یکار بد:  دیاهسته پرس

 خوب ؟ ایدوباره اش بد بود  دنید..  دمیکش یقیعم نفس

 رنگ و رو  ِیگرم کردن گونه ها یشده بود برا یماه ری سرد بهمن ماه ، ت ِیهوا

 .رفته ام 

 دییبفرما..  هیچه حرف نیا: نشست  میلب ها یرو یرسم مهمان نواز به یلبخند

 !داخل 

 .حرف داخل شد  یچشم ش را گرفت و ب اشک

 .خاله .. جان  دایش.. ش :  دیمادرم ناله وار و متعجب به گوش رس یصدا

** 

وجه حس  چیفشرد اما من به ه یانگشتانش م نیرا ب دایهنوز دست ِ ش مامان

بود که به من گفته  یدختر خاله فخر دایش.. نداشتم  دایسابق م را با ش یمیصم

که درست  یطور خواهر شهاب نیبوده ام و هم دهیشهاب و سپ یبود اتش زندگ

مادرش ، با  یزمان ممکن دستم را رها کرده بود ُ من را با تهمت ها نیدر بدتر

 !ه بود پدرم و از همه تلخ تر مرا با خودم تنها گذاشت تیعصبان

 یو سع دمیکش یساعد دست چپم طرح ِ موز م یانگشت دست راستم ، رو با

به  دایو امدن ش یدر مورد حال خاله فخر دایمامان و ش یکردم به حرف ها یم

شد و  ینم دهینگاهم به ساعت هم کش.. ما فکر نکنم  یاش برا یخاطر دلتنگ
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را در خانه  دایسد و شاصال دوست نداشتم فکر کنم اگر االن پدرم از شرکت بر

 .. شود  یبه پا م ی، چه اشوب ندیبب

کاش اصال .. در هم رفت  میاخم ها.. امد  یدوباره دعوا و بحث بوجود م حتما

، چه  میداشته باش انهیرفت و امد مخف دایما با ش نکهیمثال ا..امد  ینم دایش

سابق و پدرم  یلیشد و من ل یسابق نم یدختر خاله  دایداشت ؟ ش یسود

حال خواهرش با  زوسط فقط مادرم ا نیا.کرد  یم یپدر دایش یکه برا ییعمو

گفته بود  یبود ، خود خاله فخر دهیفا یموضوع هم ب نیشد ، که باز ا یخبر م

 ! میرا در خانه اش نگذار مانیهرگز پا

نبود که  یکال ادم یخاله فخر.. نسبت به خواهرش دلسوزتر بود  شهیهم مادرم

هم انس نگرفته بود و هرگز از  دایبا شهاب و ش یوابسته شود ، او حت یه کسب

 یا تهیکه از قضا دختر افر یخواهر گریشد ، د یراز ها و مشکالتشان با خبر نم

 ! خود  ِیمثل من داشت که جا

 یارام سرم را باال گرفتم و طرح رو.. ساکت شده اند  دایکردم مادرم و ش حس

 کیو ک ییچا: لبخند به لب داشت  یا کردم ، مامان با خوشساعدم را ناتمام ره

 ؟ دایش یبرا یارینم

 !برم  دیمن با.. گهینه د: دستپاچه بلند شد  دایش

 ! دیچه خوب که بابا سر نرس.. با او بلند شدم  همزمان

 ؟  یزود نیکجا به ا: اما انگار مخالف من بود که اخم کرد  مادرم
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قول دادم تا .. سر کوچه منتظرمه  رضایعل: نگاهش را از مِن ساکت گرفت  دایش

 !قبل از برگشتن عمو ، برگردم 

 سر کوچه ست ؟ رضایعل: از دهنم در رفت  ناخوداگاه

روز  هیگفت بهت بگم .. اونم دلش برات تنگ شده : لبخند زد  اقمیاز اشت دایش

 . ندتیهم بب رضایدر دانشگات که عل یجلو میایم

 !تنگ شده  یلیدل منم براش خ.. بهش سالم برسون : زدم  یلبخند

.. وقت در مورد تو فکر بد نکردم  چیمن ه: م شد و ناراحت گفت  کینزد دایش

مادرم موافق نبودم، اما اون قدر ناراحت رفتن  یهم با حرفا شیماه پ ۱۱همون 

 !اومد  یازم بر نم یکار چیشهاب بودم که ه

به : باال انداختم  یشانه ا.. مورد نداشتم  نیبه صحبت کردن در ا یکشش چیه

 . ادیبگو حتما ب رضایعل

 دیتوجه به رفتار سردم صورتم را بوس یب دایبه من رفت و ش یچشم غره ا مامان

 !باشه دردونه ، مواظب خودت و خاله باش : 

 یرو.. ج شدم دانشگاه خار نگیام را زدم و از پارک ییالبالو ۲۰۶قفل  موتیر با

 شهیدر هم رفت ، معموال هم میاخم ها..دنبال عاطفه گشتم  یشگیهم کمتین

 ماند ،  یو منتظرم م دیرس یزودتر از من م

از دور متوجه من شد و دستش را ..دانشگاه چرخاندم  یرا به طرف در ورود سرم

 شیرا برا میشانه ام چرخاندم و انگشت ها یبند ِ کوله ام را رو.. تکان داد  میبرا

 .کردم  نییباال و پا
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داد و بوسه  یظیشدنش گونه ام را به سمتش گرفتم ، سالم غل کیمحض نزد به

 .صورتم کاشت  یاش رو یشگیاش را به رسم هم

 ؟ دمیرس رید -

بار ِ قبل از  نیاول:  ردیبگ یتا کنارم جا دمینشستم و دستش را کش مکتین یرو

 ! دمیتو رس

نکنه باز :  دیخند ی؟با بدجنس یچرا گرفته ا: کرد  زیاش را ر یبادوم یها چشم

اهان ، حتما : زد  یبزنم بشکن یحرف نکهیشده ؟ قبل از ا دایپ ایپور یسر و کله 

 اره؟! شهاب برگشته 

 !عاطفه : ام را کنترل کردم  خنده

تو  یناراحت یبرا یا گهیعامل د چیخب ه: اش را نشانم داد  یشین یها دندان

 !رد ک دایپ شهینم

با عاطفه به  میدرد و دل ها یما همه  یماه دوست ۵ ی، در ط.. زدم  یشخندین

 !شد  یمربوط م ایشهاب و پور

 گفته ؟ یزیبابات چ: شد و دستم را گرفت  یجد

 !اومده بود خونه مون  دایش روزید: بغض شد  روزیام از د یصبور ی همه

 یخواستگار انیخوان ب ی؟ خواهر ِ شهاب ؟ م یگیراست م: باال رفت  شیابروها

؟ خب بهش  یدی؟ شهاب رو هم د یازدواج کن ای؟ بابات مجبورت کرده با پور

 ..دونه بابات مجبو یشهاب نم دیاصال شا!  ستهیبابات وا یبگو جلو
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را به هم  میدندان ها.. خوشگلم خفه اش کنم  یخواست با ناخن ها یم دلم

اصال در مورد شهاب  دایش! ـــــــــــفـــــــــــــــــــــه عـــــــــاط:  دمیسائ

 !حرف نزد 

 اومده بود ؟ یپس واسه چ! وا : را جلو داد  شیها لب

دونم ، من که اصال نتونستم باهاش حرف  یچه م: را باال انداختم  میها شانه

از هم جدا شده  یبد یتیما تو وضع..ماه دلم براش تنگ بود  ۱۱ نیتموم ا..بزنم 

 یشد شهاب ب یبدتر از همه مون بود ، باورش نم یلیخ دایحال ش..  میبود

پله ها نشسته بود و مدام  یرو..رفته باشه  یاز اون و خاله فخر یخداحافظ

هم ازم عذر  روزیرفتن ما نشد ، د یگرفت ، اصال متوجه  یشهاب رو م یشماره 

 .کرد یخواه

 ی؟ م یکرد یحاال باهاش اشت..  نطوریپس ا: د متفکر سرش را تکان دا عاطفه

 ؟ یباهاش رفت و امد کن یخوا

 ینم..کشم  یانگار ازش خجالت م.. فقط انگار ..  ستمیمن که باهاش قهر ن -

 !شناختمش  یانگار اصال نم.. بود  بهیادم غر هیانگار  دمشید یوقت.. دونم 

؟ شکل شون  یدیم و شوهرش رو دوباره بهم نشون دایعکس ش: کرد  نگاهم

 !رفته  ادمی

 نیرا باز کردم ، ب میاوردم و فولدر عکس ها رونیکوله ام ب بیام را از ج یگوش

و  دایخودم ، شهاب ، ش ییتا ۴ام ، عکس  یسال زندگ ۱۸عکس مانده از  ۵۳
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بار هزارم فکر کردم اگر  یبار دوم به عاطفه نشان دادم و برا یرا برا رضایعل

 !کند  یتنم جدا م ازدخترش چه خبر است ، سرم را  یپدرم بفهمد در گوش

که من از  ییو عکس ها دیارز یم یهینداشته ها ، به هر تنب یداشتن بعض البته

را  میکه حسرت نداشته ها ییبود از روز ها یداشتم، خاطره ا مینداشته ها

کردم  یداشت و حفظ شان م یحکم زندگ میپس نگه داشتن شان برا!نداشتم 

 ! یمتیقبه هر 

هم که  شیاصال دفعه پ:  دیخند طنتیشد و بعد با ش رهیبه عکس خ یلحظه ا چند

االنم ..  نمیو شوهرش رو بب دایرفت ش ادمیمحو ِ شهاب شدم و  دمیعکس رو د

 !چش ازش گرفت  شهیطور ، المصب اصال نم نیهم

 زشی ه ِیچشم ها یام را ازجلو یگوش.. اش خنده ام گرفت  یلحن الت از

 !عشق مو  یخورد: گرفتم 

 ..تو هنوز شهاب رو !  یلیل: دهان وارفته نگاهم کرد  با

 قلوها ؟ ۶چه خبر از :  دمیحرفش پر نیب دستپاچه

 ! خوادیقل ِ چهارم زن م.. یچیه:  دیخند.. حالم را  دیخوب که فهم چه

با هم ..شود  یکالسمان شروع م گرید ی قهیدق ۵ دمینگاهش به ساعت فهم با

 تیپر جمع یخانواده  کیعاطفه تک دختر ..  میو به سمت کالس رفت میبلند شد

انها ازدواج کرده بودند و حاال قل ِ چهارم هم در  یتا ۳.. برادر داشت  ۶.. بود 

 شرف ازدواج بود ، 
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 یم حیکرد و توض ینگاه م شیطبق عادت رو به تخته به نوشته ها یحجت استاد

 یحاال قل چهارم ک: عاطفه نوشتم  یجزوه  یت استفاده کردم و روداد ، از فرص

 ؟ خوادیرو م

واسه دختره خواستگار .. مون رو  هیدختر همسا: سوال نوشت  ریرا ز جوابم

 نیا میدیما تا حاال اصال نفهم نجاستیجالب ا! اومده ، عمادم دستپاچه شده 

 !عاشق دختره بوده 

که اسم  نیبه نظر من شما هم: نشان دادم و نوشتم  happyام را با شکلک  خنده

 ! شاهکار ِ  هیخودش  نیکن یفراموش نم گرویهمد

دوختم ،  یکم پشت استاد حجت یرا به موها میچشم ها.. اخم نگاهم کرد  با

 ! میما فقط هفت تا بچه ا: فشرد و با حرص گفت  مینوک خودکارش را به بازو

 ..  دمیبود ، دوباره خند تینفره به نظرش کم جمع ۹ یخانواده  کی که نیا از

که تا عمر  نیقلو ش ۱۰ هیخدا کنه تو و شهاب صاحب : حرص کنار گوشم گفت  با

 !دارم بهت بخندم 

 یقصه ..بود ، نگاهم را به دفترم دوختم  دهیصورت م ماس یکه رو یخنده ا با

 !نبود  یزیحسرت چ کیمن ُ شهاب جز 

سر و ته بچه  یعاطفه بود و نه به جر و بحث ب ییخر کالس نه حواسم به دلجوا تا

 !ها با استاد 
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دو ترم بود ،استاد بحث  نیا یکه زبان بچه ها ی، افتخار دیخسته نباش یصدا با

 لیکالس حتما تشک دیقبل از ع گرید یگفت دو جلسه  یرا خاتمه داد و دستور

 !شود  یم

برعکس .. ام بود  یزندگ یمن دانشگاه رفتن و درس خواندن تنها دلخوش یبرا

زودتر لغو کردن کالسها با استاد ها  یکه سر هر کالس برا میها یهمکالس هیبق

 !کردند  یکل کل م

.. امدم  رونیاز کالس ب عیعاطفه ، بلند شدم و سر یعذر خواه دنینشن یبرا

درد ها  یچرا بعض.. خورد  ی، بهم مشد  یکه درمان نم یحالم از خودم و ضعف

 ؟  شدیعادت نم

 ! ستای، جون من وا یلیل: کرد  میکه شدم ، عاطفه بلند تر صدا نگیپارک وارد

مانده  یباق ریمس.. نگاهش کردم  نهیدادم و دست به س هیم تک نیبه ماش کالفه

 !غلط کردم : تند پشت سر گذاشت  ییرا با قدم ها

توانستم از  یکه اصال نم میکرده بود یهم خواهر یچند ماه ، انقدر برا نیا یط

 ! شهیمثل هم: اخم کردم  یشینما..  رمیبه دل بگ نهیاو ک

 ! من عاشقتم خوشگله : را به شانه ام چسباند  صورتش

 یرا دور زد و خودش هم رو نیباز کرد و بعد از نشاندنم ماش میرا برا نیماش در

 ! گهیبرو د: گرفت  یکنارم جا یصندل

 .امدم  رونیب نگیرا روشن کردم و از پارک نیماش
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 انیتونن ب یشون نم یکی..  یتا داداش دار ۶.. بابا  یا: غر زدم  زیر یچشم ها با

 دونه خواهرش؟ هیدنبال 

زن ِ  ایگما ب یم..  ادیاگه بگم با کله م ایبه عرش.. چرا اتفاقا :  دیخند بدجنس

 ! هیخوب یبچه  یطفل.. ما شو  یایعرش نیهم

 ایعرش:  دمیپرس تیکردم و با جد تیعاطفه هدا یرا به سمت خانه  نیماش

 کدومشون بود ؟

را نشان داد و با  ۶عدد  شیبا انگشت ها.. رفت  ادتیباز .. بابا  یا: کرد  اخم

 .. سالشه  ۴۱.. مونه  یعل نیا نیبب: انگشتش را خم کرد  نیگفتن بسم هللا اول

عادل مونه  یکی نیا: داد  حیتوض یشتریب تیدوم را خم کرد و با جد نگشتا

 سالشه ۳۷..

 ..سالشه  ۳۰... عرفان مونه  یکی نیا: سوم  انگشت

 .. رهیخواد زن بگ یهم عماد مونه که تازه م یکی نیا: چهارم  انگشت

جان هم  ایعرش.. یبه اصل کار میدیرس.. خب خب : پنجم را هم خم کرد  انگشت

 !همسر و شغل  یایساله شه و جو ۲۴

 !عاطفه خانم ..  گهیکه منم د نمیا: ششمش را با افتخار خم کرد  انگشت

 !االن عباس تون جا موند ..  ایداد یهفت تا انگشت نشون م دیعاطفه با:  دمیخند

ِا ا ِ راست : انگشتش را خم نگه داشته بود ، با تعجب گفت  ۶که هنوز  یحال در

 !عباس مون جا موند ..  ایگ یم
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.. ها رو باز کن  چارهیب نیا.. خب حاال :  دمیکوب شیبازو یدست ازادم رو با

 !کمرشون خم شد 

 ؟ یلیل: اش را به رو به رو دوخت و ارام گفت  یبادوم یها چشم

 هان ؟: ور رفتم تا روشنش کنم  نیضبط ماش با

، با  ندتیخبر از شهاب و ا یو ب یچشماتو رو همه ببند یخوا یم یگم تا ک یم

 ؟ یدلخوش باش یواشکیچند تا عکس اونم 

اگه برگرده هم مثل  ایگرده  یوقت بر نم چیدونم شهاب ه یعاطفه من م -

رو هم  یو خاله فخر دایش گهیخوام د ینم یکنه ، حت یسابق باهام رفتار نم

 یهمه روز ها خوام فکر کنم یبره ، م ادمیاتفاقات رو  یخوام همه  یم..  نمیبب

 یکنم َ نم یخواب م زندگ ینیریخوام با ش یم.. م خواب بوده  یبچگ نیریش

 !کنم  کیکردم ، شر یماه باهاش زندگ ۱۱که  یرو با خلوت یتونم کس

کنم تو اونقدر با شهاب و با  یمن فکر م: نگاه کرد و گفت  رونیپنجره به ب از

تونن باشن که  یهم م یا گهید یرفته ادما ادتیکه  یکرد یخاطره هاش زندگ

؟ اصال  یکن یبار امتحان نم هیچرا ! یدوستت داشته باشن و تو بهشون دل ببند

، من  شیتا خوب بشناس ینامزد باش ایمدت با پور هی یخوا یبه پدرت بگو م

 فیح..  یلیل یهست یتو دختر خوب! ارهیتونه دلت رو بدست ب یم ایمطمئنم پور

 یادم چقدر زندگ هیدلت پر از غصه باشه ؟ مگه  همهنیت ا یتو اوج جوون ستین

 یخبر یماه ِ ازش ب ۱۱که  یسوزون یشهاب م یبه پا یکنه که تو همونم دار یم

 ! و تنهات گذاشته 
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 ی هیکرا! بانو  میدیرس: نگاه به عاطفه گفتم  یخانه شان پارک کردم و ب یجلو

 !منو بده و برو 

 ؟ یکن یبه حرفام فکر م: را به سمت خودش برگرداند  صورتم

 !برو ..کنم عاطفه  یخواهش م:  دمیبغض نال با

خاک تو سر :  دیبا حرص غر.. شد  ادهیپ نیاز ماش. را باال انداخت  شیها شانه

 ! اقتیل یشهاب ب نیا

ال اهنگ را با یصدا.. از عاطفه جدا شدم  یگفتم و با تک بوق یلب دور از جون ریز

 یاز نوع ِ من دل نبند ، خودم تو هوا یبه ازاد: تر بردم و با خواننده زمزمه کردم 

 !ام  یتو زندون

را انتخاب کنم که به  میواحد ها یپدرم گفته بود طور..  دمیبه خانه رس ۶ ساعت

 یخانه ..  شدیم دنمیرس ریباعث د شهیشب نخورم ، اما رساندن عاطفه هم

 !طبقه بود  ۲۰ساختمان  کیچهاردهم  یدر طبقه  یرمت ۲۰۰واحد  کی دمانیجد

 یاجازه م دینبا.. شدم  رهیبه خودم خ نهیدر ا. دادم  هیاتاقک اسانسور تک وارید به

نتوانسته بود  یپدرم حت.. شود  ممیدر تصم دیعاطفه باعث ترد یدادم حرف ها

 ..خود داشت  یجا شیکند ، عاطفه و حرف ها ایمرا مجبور به قبول ازدواج با پور

افسوس تکان دادم و  یخودم و افکارم به نشانه  یبرا یتوقف اسانسور ، سر با

که مادرم پشت  دینکش یطول...زنگ را سه بار پشت سر هم فشردم .. امدم  رونیب

 نیتو ماش یوقت شهی، روم نم ییبه جون بابا: را شل کردم  شمیدر ظاهر شد ، ن

 !رسونمت  یبگم نم نهیشیم م
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رنگت  ینجوریا ستمیمن که بابات ن!سالم مادر  کیعل:  دیکان داد و خندت یسر

 ! دهیپر

 ومده؟یمگه بابا هنوز ن: راحت سالم دادم و وارد شدم  الیخ با

 ! امیم ریزنگ زد گفت د.. نه : اشپز خانه شد  وارد

فرش دراز  یمبل رها کردم و وسط خانه ، رو یم را رو چیو سوئ فیو ک مقنعه

مامان بلند . ... که امکانش بود باز کردم  ییرا تا جا میو دست ها و پاها دمیکش

 !میدم کردم ، با هم بخور یبرات چا ای؟ب یلیل یکجا شد: گفت 

 .مامان  نجامیا: مبل گذاشتم  یرا رو میپاها

داد و  هیتک زیبه م.. دیولو شدنم خند یبه نحوه ...ن امد  رویاز اشپزخانه ب ینیس با

 دختر ؟ یولو شد نجایچرا ا: گذاشت  شیپا یوسرم را ر

و مثل گربه صورتم را  دمینشست ، با ارامش نفس کش میموها نیکه ب دستش

 اومده بود ؟ روزید دایش یبه بابا نگفت:  دمیکش شیبه پا

 ؟ یلیل:  دیرا نداد و پرس جوابم

 ؟ یلیجون ل: کنار چشمش نگاه کردم  یها نیچ به

زنگ  دایخوام به ش یم:  دیکمرنگ سرم نوازش گونه کش ی هیبخ یرا رو دستش

 ..بگم .. بزنم بگم 

 .حرفش کامال روشن بود  ی ادامه

 یخاله فخر الیخ یمامان ، جون من ب:  دمیو با التماس نال دمیرا بوس دستش

 بهمون گفت ؟ ایچ ستین ادتی! رهیسراغ ما رو بگ دیاون با! شو 
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 یمنو بگو با ک.. یدنده ا کیبابات  نیع:  دیلبم کنار کش یرا از جلو دستش

 !شه  یا نهیک یبابا یخانم لنگه .. کنم  یمشورت م

 یقربون مامان غرغرو: به ان زدم  یمحکم یدستش را گرفتم و بوسه ا دوباره

 !خودم برم 

 !خونه  یایب ریبه حالت دوباره د یوا: تکان داد و با اخم گفت  یسر

 مون ؟ یواسه اقا مهد یپخت یحاال شام چ.. چشم خانوم : ام را خوردم  خنده

صب بابات : دهان گرفت  یش را جلو یچا وانیپررنگ شد، خم شد و ل لبخندش

 مادر؟ ستین ادتی.. گفت شام با دخترم 

 !من خسته م مامان  یول: جمع شد  صورتم

:  ستادیبلند کرد و ا شیپاها یسرم را از رو..  دیش را با ارامش نوش یچا وانیل

 یخونه ؟ م یاومد ریو د یبابات بدونه بازم عاطفه رو رسوند یخوا یتو که نم

 ؟ یخوا

 !مامان : زدم  نق

 !خونم ، تو هم به فکر شام شو  یجز قران مو م هیتا من : سمت اتاقش رفت  به

خاله  یدل تنگش برا یشدم و در دل قربان صدقه  رهیعشق به رفتنش خ با

کس  چیکوچک شدن خانواده ام را به ه یاجازه  گرید.. معرفت رفتم  یب یفخر

پر درد پدرم از زخم  یخاله و چشم ها یمادرم جلو نییهنوز سر ِ پا.. دادم  ینم

پدر و  یبه بعد باعث سرافکندگ نیاز ا.. داشتم  ادیرا به  یخاله فخر یزبان ها

 !  یمتیق چیبه ه.. شدم  یمادرم نم
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ظرف بابا را با مخلوط . کردم  نییو با سس تز ختمیسه بشقاب ر را درون ساالد

من هم مضر  یدوست داشتن رمردیپ یسالمت یماست و سس کنار گذاشتم تا برا

 !نباشد 

 الیخ یعاطفه ب..  دمیکش یپوف.. ام بلند شد  یاس ام اس گوش یصدا دوباره

 .. م نشود ام تا مزاحم یگفته بودم در حال اشپز میمثال مستق.. شد  ینم

با .. را لمس کردم  یگوش یو با انگشت صفحه  دمیساالد کش نییاز تز دست

 میگوش..  ییییییییییا: شده از سس با حرص داد زدم  دیسف یصفحه  دنید

 !شد  یسس

 یکه اس ام اس نم یوسط اشپز: و نشست  دیرا عقب کش یبا خنده صندل بابا

 !خونن دختر بابا 

 یرا رو یعاطفه گوش امیتوجه به پ یب.. امدن مامان و بابا نشدم  یمتوجه  اصال

غذا .. وا : نگاه کرد  یمامان به اجاق خال.. نشستم  زیاپن گذاشتم و پشت م

 کجاست مامان؟

 ؟ ییبابا: را باال بردم و به بابا نگاه کردم  میابرو یبدجنس با

 تو سرت ِ ؟ یچه نقشه ا: نگاهم کرد  دیترد با

 ؟!شام رو من درست کنم  یه صبح نگفتشما مگ -

 ؟ یغذا درست نکرد.. اره خب : سرش را تکان داد  پدرم

منم دستورتون رو اطاعت !  گهیچرا د: خنده ام را خوردم .. گرسنه بود  یطفل

 !کردم 
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 غذا ؟ یپس کو قابلمه  یاگه اطاعت کرد:  دیپرس یبا کالفگ مامان

 !  گهید دمیشام بشقاب سبز تدارک د یبرا..  نجاستیا: اشاره کردم  زیم به

را شل کردم و ظرف  شمین.. مامان پخش شد  تیعصبان انیپدرم با صدا م خنده

 . دییبفرما: گذاشتم  شیمخصوص پدرم را جلو

 ؟ میبخور: را باز کردم  میها دست

 نمی؟ ا یدیبهمون کاهو و کلم م ونیشب در م میمگه ما گوسفند: غر زد  مامان

 ۱۰ دینوبت من ِ با یوقت..  نهیتوئه که وضع مون ا یشام به عهده شد غذا ؟ تا 

 یبرنج و گوشت و مرغ مشغول باشم تا پدر و دختر راض نیساعت تو اشپزخونه ب

 ! ننیسر سفره بش

 !کنم  یبه بعد من شام درست م نیاز ا یاگه ناراحت.. باشه خانم :  دیخند پدرم

 !دن بشقاب سبزش شد تکان داد و با حرص مشغول خور یسر مامان

 ..به من زد و مشغول خوردن شد  یچشمک بابا

به  ینگاه.. در جوابش زدم  یلبخند.. کرد  یکه گذشت بابا تشکر یلحظه ا چند

 !امروز محمد زنگ زده بود : مامان انداخت و دوباره به من نگاه کرد 

کردم ندانسته قضاوت  یسع..داخل بشقابم دوختم  یسس جیرا به هو نگاهم

 ..ساده بوده  یاحوالپرس کیخب حتما .. نکنم 

 خوب بودن ؟ نایا نینازن:  دیارام پرس مامان

 ! نجایا انیم دیمحمد گفت ع.. همشون خوب بودن : جواب داد  بابا
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که  نایعمو ا: گفتم  یسرم را بلند نکردم و ناراض..  دمیرا در هم کش میها اخم

 !دن بو نجایتابستون هم ا

شه که بگم  ینم: داد ، گفت  یقبل از طوفان م یمعن شهیکه هم یبا ارامش بابا

 ! میای، نوبت ماست که ب دیبود نجایشما تابستون ا

و نه  رازیخوام برم ش یمن نه م: را به صورت مثال ارام پدرم دوختم  میها چشم

 ! انیب نجایا نایخوام عمو ا یم

پدرم در هم  یاخم ها.. حوصله گفت باز شروع شد  یتکان داد و ب یسر مامان

 ! یلیادب نباش ل یب: رفت 

 !کنم  یازدواج نم ایمن با پور: لرزانم را فشردم  یها دست

 مگه دست توئه ؟..  یتو غلط کرد: بابا بلند تر شد  یصدا

بار اشوب  هی؟ چرا هر چند ماه  یچه خبرته مهد: نگاهش را از من گرفت  مامان

 ؟ یکن یدرست م

گفتن و ما  نای؟ چند بار محمد ا یلیل ایمن : با خشم نگاهش را از من گرفت  بابا

 !نشسته  یدختره منتظر ک نیفهمم ا یمن نم..  میپشت گوش انداخت

 ! ، نباش  ستیکه ن یتو خوابتم منتظر اون یلیل: وار تکان داد  دیرا تهد انگشتش

 ! امیکوتاه نم گهید!  یدیموقع مجواب مثبت تو همون . نجانیا نایعموت ا دیع

 ! امیمنم کوتاه نم: محکم جواب دادم  یول دیلرز یم میصدا

فکر :  دیبلندش لرز یاز صدا میپلک ها.. شد  دهیکوب زیم یپدرم محکم رو دست

 ! رونیاز سرت بنداز ب فتویکث یاون پسر خاله 
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بزنم  ادیشد فر یکاش م.. کرد  دایصورتم پ یاشک راه خودش را رو ی قطره

 !نیهم.. نبوده ، فقط عاشق م بود  فیشهاب کث

 ! یبس کن مهد:  دینازک تر شده بود ، نال شهیکه دلش از هم مادرم

ام بلند نشود  هیگر یرا به هم فشردم تا صدا می یلب ها.. بلند شدم  زیپشت م از

 !تخت نشستم  یوارد اتاق م شدمو رو.. 

 .. اشک ها نداشتم  نیجز ا یکردن اما چاره ا هیبود باز هم گر مسخره

امروزم تاوان  یها هیگر..  میتخت رها کردم و بغض را در چشم ها یرا رو خودم

 ام بود ؟  یکدام خوش

 !خدا : شدم و هق زدم  رهیسقف اتاق م خ به

 نجایتابستان که ا یتمام دو هفته .. امد  یو عمو محمد بدم م ایاز پور چقدر

جمله هم با دوقلو ها حرف نزدم که از  ۴ یحت.. خوش نشان ندادم  یبودند ، رو

 ایانگار پور یمنصرف شوند ول یو از خواستگار دیایبدشان ب میها یمن و بد خلق

 !اه ! هم عمو محمد  دیشا..لج کرده 

 بدبختم ؟ نقدریمن چرا ا ایخدا

 !س دارم که نف یمونم تا وقت یبا فکرت زنده م: را به لحاف چسباندم  صورتم

دادن به  یدلدار یبرا.. شدم  رهیاتاق خ یخال واریو به د دمیام را باال کش ینیب

 من  ِیلیجدا کنه ل اهاتیتونه تو رو از رو ینم یچکیه: خودم اهسته گفتم 

 ..اصال م غصه نخور ..
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 کیکس شر چیکوچکم را با ه یایمن دن.. داشت  یمن هم عالم یها یکس یب

 !بود  میروزها نیا بهی، غر میآرزوها یحاال که او شدمینم

 

ساخته و منتشر  )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

 شده است

 

، با دفتر تلفن ، با گل  زیتونان حرف زد ، با م یم ریدر خلوت اتاق با همه چ تنها

 . . ! ، با هر چه که هست  یشمعدان یها

 !  یستیکه ن. .  زنمیهمه هست با تو حرف م نیا انیم! ام  وانهیمن د اما

..  ارهینازتو در م یمق چرا اشکااح یایپور: خودم لوس کردم  یرا برا خودم

تپل ِ  ی، پسره  ادیب یرو دعوا کنه ، اصال اگه شهاب ایپور گمیم ادیکه ب یشهاب

 .کنه  یاحمق رو زنده به گور م

 ! ادیب یاره منتظر باش که شهاب: خود ِ لوس م زدم  یبرا یپوزخند

 هر دوتامون ؟ یجا ییکنم تنها هیَقَدر گر چه

 مارستانیتو ت دیبا ایو پور شمیاخرش خل م: کف دست صورتم را پاک کردم  با

 ! یخواستگار ادیب

 یبزرگ تختم مخف یملحفه  نیخودم را ب..امد  یپا ، پشت در اتاق م م یصدا

اول ش دعوا و اجبار بعد هم محبت و باز هم ! بود  نطوریهم شهیکردم ، هم

 !اجبار 
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 !کنم  یازدواج نم ایورمن با پ: گرفتم و لب زدم  ینفس

 ، بابا ؟ یلیل: پدرم  یاتاقم باز شد و طبق انتظارم صدا در

 بله؟: گرفته بود  میصدا

که با دست  ندیخواست صورتم را بب.. کنارم نشست .. را حس کردم  لبخندش

 ؟ یباز بچه شد: ارام گفت ... ملحفه را محکم نگه داشتم 

 یم تیبچه رو اذ نیچرا همش ا یشما که بزرگ: پر از بغض و گله بود  میصدا

 ؟ یکن

از  ریغ..  ندتمیمن به فکر ا: و بغلم کرد  دیملحفه ، سرم را بوس یرو از

 !خوام  ینم یچیه تیخوشبخت

! خوشبخت بشم  ایخوام با پور یمن نم: ام بلند تر شد  هیپر از غصه بود ، گر دلم

 !من ازش متنفرم 

 یوقت! از شهاب و خانوادش .. منم از شهاب متنفرم : کنترل شده گفت  ییصدا با

اعصاب م  یرو غیبا ت یکیپسره ست انگار  نیمخالفت تو ، هم لیکنم دل یفکر م

 ! کشه  یم

هم  ی، الک زیبر رونیرو از سرت ب فیکث یپسره  نیا ی مثال عاشقانه  ِیحرفا فکر

 ! شینیبب گهیبار د هی یزارم حت ینم یمرگ هم که بر یغصه بخور ، تا پا نینش

از اون مهم تر پسر عموته و !  هیپسر سر به راه و عاقل ایپور.. عاقالنه فکر کن  پس

 هوم ؟.. گفتن عقد دختر عمو و پسر عمو رو تو اسمونا بستن  میاز قد

 .. بکوبم  واریخواست سرم را به د یم دلم
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چنان دوستــــــــــــــت خواهم : زمه کردم م را مشت کردم و ارام زم دست

دوســــــــــــــــت داشتن را عـــــــــوض  یداشت ، که معنا

 ! کنـــــــــنــــــــــد 

 .. را شروع کرده بودند  دیبا اسات یکالس طبق معمول چانه زن یها بچه

شور و  لبم نشست، چه یرو یمحو یلبخند.. چانه ام گذاشته بودم  ریرا ز دستم

 ..بحث ها بود  نطوریثابت ا یعاطفه هم پا.. لغو کالس ها داشتند  یبرا یاقیاشت

دختر  نیاول..  مینفر مان ساکت بود ۳فقط  دیکالس ، شا ینفره  ۱۸ تیجمع از

بود و  یکم حرف شهرستان یستاره هم از بچه ها!محجوب کالس که من بودم 

 !محمد طاها 

هر .. ست  یبزرگتر است و اصالتا اصفهان هیاز بق یچند سال دیرسیبه نظر م که

 !به عمل امده بود  نطوریعاطفه ، ا قاتیچند لهجه نداشت اما خب تحق

رفت  یم ادمیواقعا  یکرد که گاه یعاطفه محمد طاها ، محمد طاها م نقدریا

 !اش سراج است  یلیفام

 شهیاطفه همع.. بود و البته درس خوان  یفوق العاده مودب و خوش رفتار پسر

 یترم قبل نفر دوم شد ، ب یها یورود نیدانست و اگر ب یخودش م بیاو را رق

 ..حس رقابت ش با سراج بود  نیشک به خاطر هم

 ۶اش و داشتن  یخانوادگ طیبود و مسلما شرا یدختر لوس و سرخوش عاطفه

ساخته  یدختر نیدوستش داشت ، از او چن یگریاز د شتریبرادر که هر کدام ب
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به  یوقت پ چیاز خودم و شهاب گفته بودم ه شیبرا شهیهم نکهیبا ا..د بو

 !عشق در او نبردم  هیشب یاحساس

از .. عاطفه مشکوک شدم  یمحمد طاها کردن ها نیها به هم یتازگ البته

 یدو ترم ، با دقت به چهره  نیبار در ا نیاول یکالس استفاده کردم و برا یشلوغ

رخش سمت من  میداشت با صورت نسبتا سبزه ، ن یقد بلند.. سراج نگاه کردم 

دوستش تکان داد  رفدر جواب ح یسر..کرد  یاش صحبت م یبا کنار دست.. بود 

کردم ، به  یهنوز داشتم نگاهش م.. به سرش داد یگریچرخش د.. دیو خند

 ! شدمیتر م قیدر رفتار عاطفه دق دیبا.. امد  یعاطفه م

چشم از او  انهیناش..کرد  یداشت نگاهم م!  یوا.. اخم سراج به خودم امدم  با

 ! دمیگرفتم ودستم را به گونه ام کش

 .. با خنده بحث را تمام کرد  استاد

 ! وهوی، کنسل شد ،  یبعد کالس مون با محمد یهفته : گفت  جانیبا ه عاطفه

 !کردم  یداشتم نگاش م دیسراج د: گفتم  ینگران با

 ؟ یکرد ینگاش م: دهان وارفته نگاهم کرد  با

 !اره : را تکان دادم  سرم

باال رفته به  یها یکرد ، عاطفه با ابرو سیاستاد که شروع به تدر یجد یصدا با

اگر .. به او فحش دادم  یچشمم را به استاد دوختم و با ناراحت.. تخته نگاه کرد 

و !افتادم  یکرد من ِ احمق به فکر سراج و عاطفه نم یکالسش را درست اداره م

 ! شدمینم عیضا نطوریا
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 یبالفاصله بعد از رفتن استاد ، بازو.. گذشت  یکالس به سخت ی ماندهیباق ساعت

 بد شد ، نه ؟ یلیخ: عاطفه را گرفتم 

 نه ، چرا بد بشه ؟:  دیخند

 !شدم ، اخم کرد  رهیبهش خ دیاخه د: دلهره گفتم  با

 ؟ یازاخمش ناراحت:  دیبلند تر خند فهعاط

تو که عشق  نمیبب... خب حاال : اشفته ام خنده اش را خورد  یچهره  دنید با

اخمو نگاه  نیشد به ا ی، چ یکرد ینم یپسر چیشهاب کورت کرده و نگاه به ه

 ؟ یکرد یم

 یداشتم فکر م: شدم، با غصه گفتم  یکه بلند م یرا تکان دادم و در حال سرم

 ! نیایکرد چقدر تو و سراج به هم م

من و : از دانشجو داد زد  یبلند شد و در کالس خال یصندل یحرکت از رو کی با

 بهت گفته؟ یزیسراج ؟چ

 .. نوبت من بود که با دهان باز نگاهش کنم  نباریا

 نگفته ؟ یزیچ: نگاهم کرد  مظلوم

 ! یعاط یساده ا یلیخ:  دمیخند

 چرا ؟:  دیپرس ارام

 باال انداختم و  یا هشان

 !تا کالس بعد  میبخور یزیچ هی میبر: امدم  رونیکالس ب از

** 
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عاطفه نشستم  یرو به رو.. خودم و عاطفه سفارش دادم  یبرا وهیابم وانیل دو

به محمد : دادم  هی ام تک ِیبه صندل..داد  یو تاب م چیدستش را پ یانگشت ها..

 ؟ یکن یطاها فکر م

 ، چرا من فکر کنم ؟ یکن یتو بهش نگاه م:  دیخند

عاطفه : کردم  یباز زیم یکیپالست یزیلحن حسودش خنده ام گرفت ، با رو م از

 ؟ یرو دوست نداشت یتو حاال کس

 !نبودم  یتو خط عشق و عاشق.. . نه : چانه اش گذاشت  ریرا ز دستش

 دایمسائل رو پ نجوریا جرات فکر کردن به دیتا برادر اصال نبا ۶با : گفتم  متفکر

 !چه برسه به داشتنش! یکرد یم

 روشن فکر ؟ ای یدوست دار یرتیتو شوهر غ یلیل: گفت  جانیه با

من فقط از دوست داشتن : گرفتم و گرفته گفتم  لیام را تحو وهیابم وانیل

 ! دمیشهاب رو فهم

چرا ! فهمم  یحماقت رو م یتو و حال ُ روزت معنا دنیمن با د: زد  یپوزخند

االن اون سر  ستیکه معلوم ن یکن یحروم م یکس یتو پا یقشنگ زندگ یروزا

عشق و  یخل خب اگه عاشقته ، چرا رفته پ یپسره !کنه  یم یداره چه غلط ایدن

 حال خودش؟

 یتو مثل بابام: را جا به جا کردم  وهی ابم ِیاش ، ن یشگیهم یاز حرف ها کالفه

 ! یدرکم کن یتون ینم.. 

 !ندارم  لیمن که سب:کرد  خما
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 ؟ نیحاال با بابات تو قهر:  دینوش کبارهیاش را  وهیعاطفه نصف ابم..  دمیخند

 ایپور گهیو م شهیم یاولش عصبان.. هم من ، هم پدرم ..  میعادت کرد گهید.. نه  -

 ! ایپور گهیخره و باز م ینازمو م ادیبعد که ارومتر شد ، م.. 

 ! یواسه غالم میاریرو ب ایما عرش یخوا یم: باال انداخت  ییابرو

لطفا مزاحم نشو .. من قصد ازدواج ندارم : دادم  هیرا بغل کردم و تک میها دست

! 

 ! ادیاز تو بدش ن ایفکر کنم ، عرش یجد:  دیام خند یحالت مثال جد از

: را باال اوردم  زدمیکه در دانشگاه به انگشتم م یحلقه ا..اخم کردم  یجد نباریا

 ! دهیند نوینگو که ا

 دیازم پرس.. دهیخونه مون د یاتفاقا همون روز که اومد: باال انداخت  یا شانه

بعد گفت پس چرا حلقه دستشه ، مجبور !دوستت ازدواج کرده ، منم گفتم نه 

 !تو دانشگاه مزاحمش بشه  یدوست نداره کس یلیشدم بگم ل

خب نگفتم .. کس نفهمه  چیشهاب رو ه ی هیقض یتو گفت: ترس نگاهم کرد  با

درصد ِ  ۱۰۰و حجابت م که  یکن یه تو صورت ش نگاه نم دیهم د ایعرش!  گهید

 !بحث رو به تو بکشونه  یجور هیخواد  یو م گهیهمش از نجابت تو م

 خواد ؟ یم یپسر چ هی گهید..  یخب خوشگلم که هست: باال انداخت  یا شانه

با  یریم.. انتظار ُ نداشتم عاطفه  نیاز تو ا: زدم و با بغض گفتم  یپوزخند

 ؟  یگیداداشت از من م

 !خواستم ناراحتت کنم  یمن نم یلیل: گفت  یناراحت با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٣٥٥ 

 یبا خودم خلوت م دیبا.. هنوز وقت بود  یتا کالس بعد.. ساعتم نگاه کردم  به

اصال .. اصال ..  یلیردم لغلط ک: گفت  یمانیبا بلند شدنم عاطفه با پش.. کردم 

 ؟یریکجا م!کردم  یشوخ

 !تو کالس منتظرم باش : نگاه کردم  شیکفش ها به

قدم  یخواست کم یدلم م... راه افتادم  یارام به سمت در خروج یقدم ها با

 یکه کس نیاز ا.ببرم  یپ تیعاطفه واقع یها یکردم ته ِ شوخ یبزنم ، فکرر نم

 یمودب بود ، فکر م ایمثل پور لیهم اوا ایبه من فکر کند متنفر بودم، عرش

 !ست  یکردم ادم حساب

 .. یلیبهش فکر نکن ل:  دمیکش یقیعم نفس

 ؟ یلیل -

تنگ  شیچه دلم برا.. خنده تمام صورتم را پوشاند .. تعجب سرم را برگردانم  با

 ما؟ یاحوال ِ دردونه : با خنده نگاهم کرد ..شده بود 

 جان ؟ یلیل یخوب:  ستادیکنارش ا دایش

زودتر  یدلتنگم ینجوریدونستم ا یاگه م: را تکان داد  میبا خنده بازو رضایعل

 !اومدم  یم

 یها ینیریاز ش یکی رضایعل..  ادیز یلیخ.. دل تنگش بودم .. گفت  یم راست

 لیم یخنده باز بود و چشم ها یبرا یلب ها.. ام بود که تلخ نشد هرگز  یبچگ

 ..داشت  هیبه گر

 .. دنتیخوشحالم از د یلیخ: دست دراز شده اش گذاشتم  نیرا ب دستم
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 دایش..  دمیچشمم کش ریدستپاچه انگشتم را ز..در توان م نبود  نیاز ا شتریب

.. دست من نبود  یول.. از رفتارم ناراحت بود .. دوخت  نیرا به زم شیچشم ها

 ! زیچ چیه. . وقت  چیه

 ؟ نیکرد دامیپ یچه جور: نگاه کردم  رضایعل به

دوباره .. میدیزنگ زد به مادرت، ساعت کالسات رو پرس دایش:زد  یکج لبخند

مامانت هنوز  یدردونه ؟ طبق گفته  یکرد یکجا دو در م: زد  یلبخند پررنگ

 !کالست تموم نشده 

 ..امده بود ، دوباره حالم گرفته شد  رونیکه از دانشگاه ب یلیدل یاداوری با

: بود ، اشاره کردم  یکه در همان حوال یزدم و با دست به فروشگاه یکج لبخند

و عروسکا رو  زنمیکالسام تا اونجا قدم م نیوقتا ب یاونجا عروسک داره ، گاه

 !کنم  ینگاه م

 دینت پرسکه اوضاع را درک کرده بود ، با متا رضایعل.. همچنان ساکت بود  دایش

 !؟ می، بر میمزاحمت دایاگه من و ش: 

 دادم ؟ یم یچه جواب دیبا..  دمیدهانم را بلع اب

به من نگاه .. رضایعل ستیسابق ن هیشب یلیگفتم ل: زد  یحوصله ا یلبخند ب دایش

 !خداحافظ ..  میش یمزاحمت نم گهید: کرد و ادامه داد 

: را گرفت  دایارام دست ش.. چرخاند  دایمن و ش نینگاهش را ب دیبا ترد رضایعل

 !کنه ، بگو  یمون ناراحتت م دنی؟اگه د یلیل یریدلگ دایاز من و ش
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در هم گره  یبود ، اما دلم ضعف رفت از دست ها شانیبه کفش ها نگاهم

و تمام روز ..را  رضایعل.. را  دایش.. چه قدر دوست شان داشتم .. شان  یخورده 

 !گذشته ام را  یها

.. اگه بابام بدونه ، خب : بغض کرده گفتم ..  ختیاشک ر ریدل س کی شدیم کاش

 !خوام ناراحتش کنم  ینم...من 

دستش مرا به سمت خودش  کیبا  رضایمقدمه عل یتوجه به حرف من و ب یب

 رضایعل ی نهیس یرو مانیحاال صورت هر دو.. کرد  کیرا به من نزد دایو ش دیکش

 ..  دیلرزیاز ترس م میدست و پا.. بود  کیبه هم نزد

 ؟ ابونیتو خ یکن یکار م یچ یدار رضایعل: غر زد  تیبا عصبان دایش

چه ؟حاالم  یزن و خواهر مو بغل کردم ، به کس: با ارمش جواب داد  رضایعل

 !تا ولتون کنم  دیببوس گرویهمد

ر و دوست صبو رضایغر غرو و عل شهیهم دایش..  دمیدلشوره با لذت خند وسط

خنده ام غر غرش را تمام کرد و با لبخند گونه ام  دنیاز د دایش.. تر بود  یداشتن

 ! دمشیبوس!  رضایول مون کن عل: و دوباره غر زد  دیرا بوس

 ؟ یپس من چ.. ا ِ آ ِ :  دیخند رضایعل

 !جوِن من:  دیبا حرص ، نال دایش

نفس اسوده .. را باز کرد  شیزد و دست ها دایبه سر ش یعیسر یبوسه  رضایعل

حاال ما : را گرفت  دایدوباره دست ش رضایعل..  دمیعقب کش یو قدم دمیکش یا

 ؟ میبر
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 ... خواستم اما پدرم  یمن گذشته ام را م.. رو لبم بود  یپر بغض لبخند

 ؟ میبر دایدردونه ، من و ش:  دیدوباره پرس رضایعل

 !نه : را باال انداختم  سرم

 رضایو عل دایش.. بود  زیدر هم قالب کرده بودم و نگاهم به مرا  میها دست

دلشوره و .. گفتن نداشت  یبرا یکس حرف چیانگار ه.. مقابل م نشسته بودند 

با انها تا رستوران ،  یو همراه رضایمن با قبول دعوت عل.. عذاب وجدان داشتم 

 .کردم  یم انتیپدرم خ هگذشته ، ب یاصال با حرف زدن و زنده کردن رابطه 

نگاهم را باال .. بود  زیم یم رو یهم چنان دست ها.. به اه بود  هیم شب نفس

انگشت دست  ی حلقه  ِخینگاهش م. .  دایش یزد ول یلبخند رضایعل.. اوردم 

 یازدواج کرد: نه چندان دوستانه گفت  یکرد و با حالت یاخم.. چپم بود 

 دخترخاله ؟

 یگفته بودم اصال دختر صبور.. ده ام گرفت خن داینوع حرف زدن و نگاه ش از

 ! ستین

 !نه دخترخاله : کنترل لبخندم اهسته گفتم  با

 !راحت شدم ..  یاخ:  دیخند رضایعل.. را به انگشت دست راستم کردم  حلقه

 ؟ یکن یپس چرا حلقه دستت م: مهربان تر شد  دایش نگاه

 ! یجور نیهم: نگاهشان کردم  یچشم ریز

 !داد  یجوابش را با چشمک رضاینگاه کرد و عل رضایبه عل با ذوق دایش
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چه : چانه اش گذاشت  ریدست ش را ز دایش.. سفارش غذا بلند شد  یبرا رضایعل

 ! یلیل یکرد رییقدر تغ

 یلیخ:  دمیاصالحشان کرده بودم ، کش یکه به تازگ میبه ابروها یدست معذب

 !معلومه ؟

 ؟ یچ: نگاهم کرد  جیگ

 ؟ یچ یچ: تر جواب دادم  جیگ

 ! ینکرد ریینظرم عوض شد ، اصال تغ:  دیمکث خند با

که اصال متوجه امدنش نشده بودم ، خودش  رضایکرد ؟ عل یمسخره ام م داشت

 !که کرده  رییتغ: به صورتم گفت  رهیجا به جا کرد و مطمئن و خ یصندل یرا رو

 بود ؟ دهیهم فهم رضایعل یعنی.. گشاد شد  میها چشم

 !و تپل  نیسنگ! شده  ینگا چه خانم: ادامه داد  خودش

زدم و به  یاز لحن بامزه اش لبخند!متوجه شدم  رییمنظورشان را از تغ تازه

 کنه ؟ یم تتیاذ رضایعل..  یالغر شد یلیتو خ یول: اشاره کردم  دایش

را  ام یشگیانگار تازه داشتم حس هم.. حرف زدن بود  یبرا ینظرم بحث خوب به

 .کنم  دایپ رضایو عل داینسبت به ش

 یبرا یلیدل چی، ه یبعد از اونهمه بدبخت: گرفته نگاهم کرد  دایش یول

 !کردن نبود  یو زندگ یخوشحال

زنده  یچرا دعوت شان را قبول کردم ؟ برا.. بغض داشت و من  دایش یصدا

 ؟ مانیکردن غصه ها
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 !برم  دیمن با.  دیببخش..  دنتونیخوشحال شدم از د: بلند شدم  ارام

 ؟ شهیم یکجا ؟ پس ناهارمون چ: اخم کرد  رضایعل

کالسم شروع شده : شد ، اشاره کردم  یام که دائم خاموش و روشن م یگوش به

 .  رهیگ ی، دوستم داره تماس م

من با خاله ..  میرو از اول بساز یبزار همه چ:  ستادیبلند شد و کنارم ا دایش

 .. میایب دنتیبه د رضایازش اجازه گرفتم من و عل..صحبت کردم 

 ییجدا نهمهیا ستیبس ن..  میکن یم یکم کم بابات رو هم راض: را گرفت  دستم

 ؟ 

 بود ؟ ییکدام جدا دایمنظور ش..  دینتپ یلحظه ا قلبم

:  نمیبنشزد و وادارم کرد کنارش  یکه ارام تر شدنم را حس کرد لبخند دایش

بس ِ .. خاله باشم  ییمامانم و فکر تنها ییتنها یهرروز غصه  خوامینم گهید

 ! می درست کن ُزیهمه چ دیبا!  نهیو ک یدلخور

 یکن ی؟ تو فکر م میرو درست کن یهمه چ: زدم  یشخندین دایش یسادگ به

خاله  ی؟ حرفا یکن ی درست م ُیفراموش کرد ؟ چ شهیکه افتاده رو م یاتفاقات

 که به هم زدن ؟ ییتهمت ها ایپدرم ُ ؟  یرو ؟ رفتارا یفخر

اتفاقات رو  یساده همه  شهیکه م ستین نیا دای، منظور ش یلیل نیبب:  رضایعل

 رانیشهاب ا میبد نانیبه پدرت اطم دیاول با.. فراموش کرد  ایگرفت  دهیند

کنه و  یمامانت هم کمک م.. بزاره  شیخانمه که پا پ یبعد نوبت فخر.. ستین

 هوم ؟..  ستین ینشدن..  میاریدل پدرت رو به دست م
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 ! ستین!  رانیا! شهاب ..  ستین رانیشهاب ا..  شدیسرم اکو م در

پدرم از  نانیوقت برنگردد تا اطم چیشهاب ه نکهیا یعنیکردن روابط مان  درست

 ؟ یچه طور دوست رضایبود و عل یچه طور خواهر دایش.. مسخره بود .. نرود  نیب

 ! دونم  ینم: را باال انداختم  میها شانه

به  یبرگرد یدونم تو هم دوست دار یم.. دونم  یمن م یول: زد  یلبخند دایش

 مگه نه ؟.. خاطره هات اونجاست  یکه همه  یخونه ا

من در قلب م  یخاطره ها یدانست همه  یچه م دایش.. انداختم  نییرا پا سرم

بود  یشهاب فقط زخم یب یخانه ...  شدیچند عکس تکرار م یبود و در تماشا

 !ام  یچند لحظه خوش نیهم یرو

م در  نیخواست مرا به خانه برساند که گفتم ماش رضایاز رستوران ، عل بعد

 رضایو عل دایش ی افهیق.. به دانشگاه برگردم  دیدانشگاه است و با نگیپارک

 یداشته باشم و از ان مهم تر از عهده  نیکردند من ماش یباور نم!بود  یدنید

 ! میراندن ان برا

 نگیرا از پارک نی، ماش شیعاطفه و تماس ها یتوجه به متن عذر خواه یب

خانه با زدن بوق پشت سرم ،عالوه بر  یتا نزدک دایو ش رضایاوردم و عل رونیب

 !کردند  ی، من را هم همراه یصوت یالودگ جادیا

زدم  یبا مادرم حرف م دیبا.. بعد از ظهر بود  ۴ دمیبه خانه رس یوقت

 ..خوشبختانه پدرم هنوز شرکت بود ..
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و  دایرابطه ام با ش یادامه  یم کرد برا قیرا به مادرم گفتم و او تشو زیچ همه

داشت  میواقعا تصم یعنی.. زد  یاز شهاب نم یکس حرف چیچرا ه یول رضایعل

 برنگردد ؟ رانیبه اوقت  چیه

من داشت  یبرا یگشت چه سود یمثال اگر بر م..افکار خودم زدم یبرا یپوزخند

کرد  یم یاشت یداد و بعد با خاله فخر یاگر پدر ِ من بود که اول شوهرم م.. ؟ 

به  یکه دخترم عالقه ا یخاله فخر بفروش یکه هم پز ِ شوهرم را بدهد و هم برا

 !  هازدواج کرد یگری د ِپسرتان نداشته که با شخص

صبح ،  ۸با فکر کالس ..امد  ینم میشب بود و هنوز خواب به چشم ها ۱۲ ساعت

 ! دمید یکاش چند روز عاطفه را نم.. صورتم جمع شد 

 ؟ دیایاز من خوشش ب دیبا ایو فکر کردم مثال چرا عرش دمیکش یا ازهیخم

با  یدانستم ، اهل هر درد و دل کردن یکه از عاطفه داشتم م یشناخت با

 دیبا.. نگفته  ایعرش یکس حت چیمن را هم به ه یبرادرانش نبود ، پس حرف ها

، به او بفهماند  دیریبگ یرا جد هیبرادرش قض نکهیخواستم قبل از ا یاز او م

 یحفظ ِ حرمت عشق زج یلی، دل شیهمجنس ها ی هیمن با او و بق نیرفتار سنگ

 ! ستیتنم نشسته ،ن یاکه در سلول ه

و  میشد یتر م کینزد دیرفته رفته به ع.. شد  یکامال در ارامش سپر یروز چند

 ..بود  مانیکالس ها لیتشک یهفته  نیاخر نیا
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و عمو محمد بود و نه در دانشگاه با عاطفه همکالم  ایاز پور یچند روز نه بحث نیا

با من تماس گرفت که  روزیهم د دایش.. داشتم  ازین ییبه چند روز تنها.. شدم 

 .جواب ندادم 

بود که خود به خود  ییعوض امروز واقعا حالم خوب بود و از ان لحظه ها در

 انیگرفتم به قهرم با عاطفه هم پا میوارد کالس که شدم ، تصم..خوشحال بودم 

برعکس تصورم صورتش را برگرداند ..نشستم  یخال یصندل یکنارش رو.. بدهم 

: گوشش گفتم  ارکن یبا بدجنس.. شد  یگاهش به محمدطاها ختم من ری، مس

 ؟ یکن ی، چرا دائم نگاش م دهیپسره بهت پا نم نیا

 ! دمیمن محل ش نم..  شیا: کار نگاهم کرد  طلب

 ! یمگه اومده سمتت که محلش نداد: زدم  یلبخند

 .. نیخوب بب..  یعنیخوب .. نه  یعنی.. نه : شد  دستپاچه

 ؟ یخوب: مکث کردم ..  دمیفهم.. باشه بابا : صورتش نگه داشتم  یرا جلو دستم

 ! چه عجب : کرد  اخم

 !کال امروز حالم خوبه : درهمش را با دست صاف کردم  یابروها

 ! یپاچه هاتو گرفت..  زمیعز گهیاره د: را پس زد  دستم

 اتش بس ؟! جون  یعاط ینبود یا نهیتو که ک:  دمیخند

 ! شهیم یچ نمیحاال بب: اد تکان د یسر

راست برم  هیخواستم  ی، نم رونیاون روز که وسط کالس رفتم ب: نشستم  صاف

 !دِر دانشگاه منتظرم بودن  رضایو عل دایش.. خونه 
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 گفتن ؟  یزی؟ از شهاب چ یگیراس م..  یه: زده و بلند گفت  جانیه

وجه نگاه چند که مت رمیدهانش را بگ یگرد شده ، خواستم جلو یچشم ها با

تر نگاه پر اخم سراج به من بود  بینفِر داخل کالس به خودمان شدم و از آن عج

! 

 یدر هم م شی، اخم ها زنمیبا عاطفه حرف م یها حس کرده بودم ، وقت یتازگ

 نیحاال مطمئن شدم که ا یدوزد ول یهم طلبکارانه به من چشم م یرود و گاه

 !با من دارد  یاقا مشکل

 !بد شد  یلیخ..  دیببخش: صورتم را به سمت خودش برگرداند  عاطفه

 !نشد که  یزیچ.. نه بابا : شدم  خیم میسر جا یحواس پرت با

دانشجو ها  ی هیبا امدن استاد و بق یاز سکوتم تعجب کرده بود ، ول عاطفه

 ..بپرسد  یزینتوانست چ

ند داشته باشد ؟ با توا یم یلیبود که رفتار سراج چه دل نیا ریفکرم درگ ی همه

 ..مورد حرف بزنم  نیدر ا شدیعاطفه هم که نم

 لیموبا... میدانشگاه نشست یمحوطه  مکتین یو رو میامد رونیاز کالس ب بعد

 ریدرگ..بود  یتوجه به من سرگرم باز یگرفته بود و ب شیچشم ها یش را جلو

 عاطفه ؟: کردم  شیافکارم اهسته صدا

 یتو حس نم..  کنهیما توجه م یبه رفتارا یلیسراج خ نیا گمیم: گفتم  دیترد با

 ؟ یکن
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متعجب از .. ماند  یصفحه گوش یحرکت رو یو دستش ب دیدهانش را بلع اب

 !عاطفه : مکث ش زمزمه کردم 

 !توجه کرد  یک..  هیچه حرف نیا.. نه بابا : زد  یهول لبخند

 ؟یشیچرا دستپاچه م.. خب  یلیخ: کردم  زیرا ر میها چشم

؟ من کجام  یزاریچرا حرف تو دهنم م: کرد و با کنترل رفتارش گفت  خما

 !دستپاچه ست 

: لب گفتم  ریز..نگاهم را از او که لحن ش اصال دوستانه نبود ، گرفتم  یدلخور با

 !اصال به من چه 

خواهش کنم اصال در مورد  شهیم...؟  یلیل: تر کرد  کیرا به من نزد خودش

 ؟ میمحمدطاها حرف نزن

خودم را گرفتم و فقط سرم را تکان  یجلو یول.. باز شد که بپرسم چرا  دهانم

 .. دادم 

 گفت ؟  یم یچ دایخب ، حاال ش:  دیام را بوس گونه

پدرم رو  خواستیم: شدم  رهیشانه اش گذاشتم و به رو به رو خ یرا رو سرم

 !کنن  یکنه که با خاله م اشت یراض

؟ اگه  یکه افتاده چ ی؟ پس اتفاقات شهیمگه م!  وا: داد  هیرا به سرم تک سرش

 نیپدرت و خاله خانم اگه با ا.. عمر عاشقت بوده ، حتما االنم هست  هیشهاب 

پس ! تونن دوباره با هم رفت و امد کنن  یموضوع مشکل دارن ، چه طور م

 ؟ شهیم یشهاب و حس ش به تو چ
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 ! ستین رانیگفت شهاب که ا یم.. دونم  ینم:  -

 واقعا رفته ؟ یعنی: گفت  یبا ناراحت فهعاط

 ؟ یمگه شک داشت:  -

هم که نباشه ،  رانیحاال ا! نرفته باشه  دیکردم شا یته ِ تهش فکر م یول.. نه  -

بار که  هیباالخره چند سال ..  نجانیخانوادش ا.. اونجا بمونه  شهیکه هم شهینم

مراسم دفن  ادیب دینبا.. و مامانش مرد  میاصال اومد.. خانوادش  دنید ادیم

 مادرش ؟

 !عاطفه ؟ خدا نکنه  یگ یم یچ: را از شانه اش جدا کردم  سرم

! مرگ حق ِ ..  یارریچرا جوش م.. خب  یلیخ: به حالت قبل برگرداندم  دوباره

کنه ؟ باالخره  قیتحق ادیب دینبا.. و مادرش خواست شوهر کنه  یاصال اومد

 ! گهیمادرشه د

است  قیبا لباس عروس و شهاب ِ متعصب که در حال تحق یتصور خاله فخر از

 عاطفه ؟  یگ یچرا چرند م:  دمیخند

 ؟ یبه پدرت گفت: که ته خنده داشت ، گفت  ییصدا با

 !دونه  یمامانم م یول.. نه :  -

کرده که  رییوسط تغ نیا یزیچ هیبه نظر من : گذاشت  شیدست ها نیرا ب دستم

 !رو دست کنن  یهمه چ خوانیراحت م نقدریا رضایو عل دایش

 دمیبا شک پرس.. کرده بود  رییتغ یزیچه چ یول.. نظر حرف ِ عاطفه درست بود  به

 ؟ یزنیحدس م یزیتو چ: 
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برگرده و  یبه حالت عاد زیدو راه وجود داره که همه چ: فشرد  یرا کم دستم

 !من  البته به نظر..  دیبا هم رفت و آمد کن دیشما بتون

 کدوم دو راه ؟:  -

اگه .. اختالف دو تا خانوده عشق تُو شهاب ِ  لیدل: نشست و نگاهم کرد  صاف

 مگه نه ؟.. خاله ات و پدرت وجود نداره  یبرا ینگران گهیتون ازدواج کنه ، د یکی

خب من : احمقانه گفتم ..که عاطفه در سر دارد ، فکر کنم  یزیخواستم به چ ینم

 !که ازدواج نکردم 

 یبیترس عج.. قبل گفته بود  ینگفت اما حرفش را در جمله  یزیکرد و چ نگاهم

 بود که شهاب ازدواج کرده ؟  نیمنظور عاطفه ا.. به جانم افتاده بود 

 !ممکنه  ریغ: را تکان دادم و لب زدم  سرم

دارن  گهید ینقشه  هی دیاصال شا..  یلیحدس بود ل هی: بغلم کرد  یدلسوز با

 باشه ؟ .. بهش فکر نکن ..

متنفر بودم ، چه قدر من  ردیام بگ هیکه گر نیاز ا.. را بهم فشردم  میها لب

عقد نشسته بود ، حتما باز  یسفره  یکه قبال پا یشهاب... احمق بودم و هستم 

اصال مگر ..خبر بود ، حتما فراموشم هم کرده بود  یماه از من ب ۱۱ یوقت... هم 

 .اورد یطاقت ب ییهمه روز تنها نیشد در غربت ا یم

 یام م هیداشت گر.. االن وقت فکر کردن نبود ..  دمیام کش یشانیبه پ یدست

 سوخته بودم ؟  یچه کس یماه از دور ۱۱من .. گرفت 
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 دایشهاب ش دیاصال شا: بود  مانیکه زده بود پش یرا فشرد، از حرف میبازو عاطفه

 ؟ یکن یم ینیب شیاتفاق رو پ نیبدتر شهیتو چرا هم.. رو فرستاده جلو  نایا

اون با .. با شهاب بود  میمیتص شهیهم..احمق بودم ، عاطفه  شهیمن هم:  -

 یاون عاشق م بود و من وابسته م.. کردم  یکرد و من تب م یعقد م دهیسپ

اون بهم گفت .. شدم  یخبر عاشق ش م یمن ب اون برام نذر کرد و.. شدم 

پدرم  یها تیمادرش و حساس یعاشقمه و راحت رفت و من موندم و تهمت ها

 !بود و من بازنده  رندهیگ میاون تصم شهیهم: را فشردم  سمیچشم خ یگوشه ..

..  میحرف بزن گهید زیچ هیدر مورد  ایب..  ستیاصال مهم ن: عاطفه نگاه کردم  به

 !مثال محمدطاها 

سرگرم کردن منِ  پر از  یبرا یموضوع نکهیاز ا..  ستیکه حالم خوب ن دیفهم

 ؟ میبگ یچ.. باشه : کرده بود ، خوشحال بود  دایحماقت پ

من  دیامروز انگار د.... وقته ِ  یساعت تا کالس بعد هیهنوز : ساعتم نگاه کردم  به

کردم  یحاال اگه پسر بودم فکر م.. شد  ی، عصبان زنمیدارم باهات حرف م

 !شده  یرتیعاشقته و غ

 !محمدطاها پسر عمه مه ...محمد طاها ..  یلیل یدون یم: نگاهم کرد  عاطفه

 ؟ شهیپسر عمه ته ؟ مگه م: گرد شد  میبه خود چشم ها خود

 !حاال که شده :  دیباال انداخت و کمرنگ خند یا شانه

 ؟عاطفه  یمنو دست انداخت: کردم  اخم
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سال  ۶ میپدر یتو روستا نیزم هی، سر ِ .  یلیگفتم ل یجد: را تکان داد  سرش

اومد و دخالت شوهر عمه م و  شیبابام و مادر محمد طاها اختالف پ نیب شیپ

 یرو به عمه م داد ول نیزم یکه بابام همه  ییخانوادش وضع رو بدتر کرد تا جا

از اون موقع ..  افتهیب دشتا اخر چشمش به عمه و خانوا ستیحاضر ن گهیگفت د

 ایاونا بود ،  یجا ای یخانوادگ یها یرفت و امد مون قطع شد و تو مهممون گهید

 !ما  یجا

 ؟ یواقعا ؟ چرا زودتر بهم نگفت: و ناباور گفتم  مبهوت

اون .. تو داشنگاه بفهمه  یخواستم کس ینم نیجدا از ا! نبود  یمهم یمسئله :  -

 !کنه  یناجور م یوقت محمدطاها فکرا

ناراحت شدم ، ام  یکرده نم یرا از من مخف یمهم نیبه ا یمسئله  نکهیا باز

در فکر فرو  یبه چهره  یلبخند..را نشان ندهد  یناراحت نیکردم چهره ام ا یسع

 یهوا ارویحواسش به ماست ،  یچشم ریز شهیهم نیواسه هم: رفته اش زدم 

 !شو داره  ییدختر دا

بابام بفهمن با محمدطاها همکالسم ،  ایاز داداشام  یکیاگه : شد  رهیخ نیزم به

 !دانشگاه رو بزنم  دیق دیبا

محمد طاها چه بود ؟  یاخم ها یمعن..ندادم و در ذهنم پر از سوال بود  یجواب

رقابت کند  ییحرف بزند و با محمد طاها یاز محمدطاها شهیهم دیچرا عاطفه با

بود ، نگاه  نیطرد شده اش است ؟ به عاطفه که همچنان غمگ یپسر عمه که 
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حس دو  کیهم  دیداشت ؟ شا یعاطفه به محمد طاها احساس یعنی: کردم 

 !طرفه بود 

*** 

کالفه .. کرد  یکالس گذشته بود و استاد بحث را تمام نم انیساعت از زمان پا مین

 دیشده بود و احتماال با کیوا تاره.. عصر بود  ۶: نگاهم را به ساعت انداختم 

 !بودم  یجنگ اعصاب در خانه م کیمنتظر 

تموم  ریکالسم د: کردم  پیکوله ام خارج کردم و تند تند تا بیام را از ج یگوش

 ..مادرم سند کردم  یوبرا.. دینگرانم نش..  شهیم

تمام دوساعت کالس حواسم .. داد  یاستاد گوش م یبا دقت به حرف ها عاطفه

عاطفه در سرم  یبعد از گذشت سه ساعت هنوز حرف ها.. به محمد طاها بود 

با سه رنگ  شهیعاطفه دوختم که هم زیتم ینگاهم را به جزوه ه ..خورد  یزنگ م

 .بود  زیتمها رنگازنگ و  یمثل دفتر بچه دبستان یو مشک یقرمز و اب

استاد به  یبود ، حرف ها یباالخره به هر زحمت دانشجوها ، دیخسته نباش با

: و دورن کوله ام انداختم  دمیدستش کش ریعاطفه را از ز یجزوه .. دیرس انیپا

 ؟ یایبا من ب یخوا یتو که نم.. شده  رمید یحساب

 !اومده دنبالم  ایعرش.. ممنون از تعارفت :  دیخند

 ؟ میبر.. خوبه :  دمیکش یپوف

 .. میبر: را بست  فشیک پیز

 ؟ یعاط:  میامد رونیرا گرفتم و با هم از کالس ب دستش
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 هوم ؟: کرد  نگاهم

 یول.. نه  ایفهم کرده  ریرا انطور که گفته بودم ، ش ایخواستم بپرسم عرش یم

هم  دیشا! به داداشت بگو به من فکر نکنه ، رو نداشتم  میبگو نکهیا یخب رو

 ..د عاطفه نادرست قضاوت کرده باش

پسر عمه ات  نیا یدقت کرد گمیم.. اهان .. اوم ..  گمیم: زدم  یمسخره ا لبخند

 ؟  رونیب ادیاز کالس م رید شهیهم

 دیشا.. دنبالم  ادیم ایاوقات عرش یدونه گاه یبه نظرم م: را تکان داد  سرش

 ! نهیخوادداداشامو رو ب یاونم نم

 ! هیپسر خوب ادیبه نظر م: زدم  یبدجنس لخند

 یکن یفکر م نطوریاگه ا: باال انداخت  ییکردنش را دارم ، ابرو تیقصد اذ دیفهم

 !، خب دست به کار شو 

 !عاطفه عاشقته  گمیبهش م..  زمیباشه عز:  دمیخند

 .نبود  نیمنظورم ا:  دیذوق خند با

شوق و ذوق عاطفه نسبت به محمد  نیچه طور تا به حال متوجه ا.. زدم  یلبخند

 ودم ؟طاها نشده ب

شدم و  نمیسوار ماش.. رفتم  نگیکردم وبه سمت پارک یعاطفه خداحافظ از

جلوتر از ..  دمیکش یا ازهیخم..پخش را روشن کردم ، چه قدر خسته بودم 

 کی ایبودم عرش دهید..رفتند  یم ستگاهیبه سمت ا ادهیو عاطفه پ ایدانشگاه عرش

 بودند ؟ ادهیدارد ، پس چرا پ دیپرا
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 نییرا پا شهیرا متوقف کردم و ش نیام کتارشان ماش یباطن لیم برخالف

 عاطفه ؟:  دمیکش

 ! یبا.. میدیباشه د..  مینیرو بب نتیماش یخواست یم: را خم کرد  سرش

 ؟ دیا ادهیاقتاده ؟ چرا پ یاتفاق:  دمیخند

 !سالم : خنده ام را جمع کردم .. خم شد  ایعرش

بود ،  یدست ِ عل نمیماش.. خانم  یلیم لسال: من با تمام توان لبخند زد  برعکس

 ! میریبا خط م دینگران نباش

 یام رفع شده بود ، خواستم خداحافظ یگفتم و چون حس فضول یارام ی بله

 ! رسهینم یشخص نیماش یسرما به پا نیخب البته خط تو ا: کنم که عاطفه گفت 

 !البته :  دیهم خند ایعرش

 !بنده در خدمتم : به عاطفه رفتم  یغره ا چشم

 .خانم  یلیممنون ل: در عقب را باز کرد و در حال نشستن گفت  ایعرش

 شیپالتو یعاطفه لبه ها. . نداشتند  یخانواده به تعارفات معمول اعتقاد نیا کال

 ؟ ستیروشن ن یبخار: کرد  کیرا به هم نزد

فر رساندم و ارام حرکت اهنگ را به ص یصدا..کردم  شتریرا ب یبخار ی درجه

 .کردم 

 !خانم  یلیبازم شرمنده ل: اش ، گفت  یشگیبا لبخند هم ایعرش

 .کردم  مشیتقد یکنم یزدم و خواهش م یرسم ادب لبخند به

 ..شهاب بود  نینگاه کردم که از مدل ماش ییماشن جلو به
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 ! یاگر عاشق باش... رنج است ابانیخ یشهر ، همه  ی همه

و  دایعاطفه در مورد شهاب درست بود ؟ کاش بتوانم از ش یحرف ها یعنی

 .. رمیخبر بگ میمستق ریغ رضایعل

 یم یرو تا بام تهران همراه یلیفردا من و ل ایعرش: سرش را عقب برد  عاطفه

 ؟ یکن

 !!!! میرفتن نداشت رونیمن و عاطفه که قرار ب: امدم  رونیب الیفکر و خ از

 !باشه : به من نگاه کرد  یچشم ریهم تعجب کرده بود ، ز ایعرش

 ؟ یتو که موافق: نگاهم کرد  عاطفه

 ایعرش ی، من و عاطفه با همراه مانیاول هم بعد از تمام شدن کالس ها ترم

 یمثال جشن تمام شدن ترم اول مان بود که با شناخت نسب..  میکوه رفته بود

رفتن م را صادر  ی عاطفه اجازه یمذهب یو کال خانواده  ایپدرم از عاطفه و عرش

 !کرده بود 

 یسال قبل دختر بچگ کیتا .. میرفت من و عاطفه هم سن یم ادمیاوقات  یگاه

 میترک ِ خنده ها.. شدم  زیچ یدفعه مجبور به ترک ِ همه  کیبودم و بعد  میها

 چیکاش عاطفه ه..  میها یترک ِ شهاب م و ترک ِ وابستگ....  میها یالیخ یب...

 !شبه ترک ندهند  کیرا  یمعتاد چیکاش ه! وقت محکوم به بزرگ شدن نباشد 

مثل .. کنم  یم یباباتو راض! خواد  یم حی؟ من دلم تفر یرینم: گفت  یدیناام با

 باشه ؟ ..  میفردا بعد از کالس مون بر! شیپ یدفعه 

 !عاطفه جان : دخالت کرد  ایعرش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٣٧٤ 

 ریبه تاخ دیمقدمه را تا بعد از ع یب حیفرت نیباال انداختم و خواستم ا یا شانه

 نبود ؟... بود  رضایو عل دایدعوت کردن ش یبرا یبه نظر فرصت خوب..که  ندازمیب

هم جواب  شیچند روز پ.. شود  رمیدستگ یزی، چ شانیاز صحبت ها دیشا

 !بود  تیموقع نیپس بهتر.. را نداده بودم  دایتماس ش

 باشه ؟ .. کنم  یپس من دختر خاله م و شوهرش رو هم دعوت م: زدم  یلبخند

 .. باال رفته نگاهم کرد  یبا ابرو عاطفه

بابت خوشحال بودم  نیکرد و از ا ینم دییعاطفه را تا یحرف ها ایعرش رفتار

تنها دوستم حساس  یخواستم پدرم رو یمورد اعتماد پدرم بود و نم ایعرش..

 !باشد 

*** 

 یهمکالس یبرعکس من همه .. هم تمام شد  دیکالس قبل از ع نیاخر باالخره

جز دانشگاه  یسرگرم چیمن ه.. رفتند  یم التیبا شوق به استقبال تعط میها

 نیدادم اما هم یهم به زحمت خواندن نم یلیدرس م خوب نبود و خ.. نداشتم 

 ..ام بود  یعاطفه تنها دلخوش دنیرفت و امد و د

با  دایش شبید.. گشتم  دایو ش رضایدر دانشگاه با چشم دنبال عل یجلو

 ایعرش.. تکان دادم  یدست رضایعل دنیبا د..دعوت م را قبول کرده بود  یخوشحال

رفت و من  ایعاطفه به سمت عرش.. را پارک کرده بود  نشیماش رضایجلوتر از عل

 ! رضایسالم عل: بود ،  داده هیتک نی، به ماش یکه به چشم به گوش رضایبه طرف عل

 ؟ یخوب.. جان  یلیسالم ل: را باال گرفت  سرش
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 .. چشم دوختم  یخال نیکجا بود ؟ با تعجب به ماش دایش.. را تکان دادم  سرم

خورده ناخوش احوال بود ،  هی شبیخانم از د یفخر: فکرم را خواند  رضایعل

خورده هم  هی.. کنم  یم تینداره ، من همراه یموند خونه ، اگه مشکل دایش

 !باهات حرف دارم 

 !؟ گریبود د میهم جز حماقت ها یخاله فخر یبرا ینگران

 !با دوستم و برادرش اشنات کنم  ایب: لب نشاندم  یرو یمصنوع لبخند

باال  ییبود ، ثابت ماند و ابرو ستادهیکه کنار عاطفه ا ایعرش یرو رضایعل نگاه

 !انداخت 

 ! رضایسالم اقا عل: شدنمان ، بلند گفت  کیبه محض نزد عاطفه

 ؟ یتقلب رسوند..  شناسهیکه جلو جلو منو م نیا: با خنده و ارام گفت  رضایعل

اگر به عاطفه بود که حال .. با حرص به عاطفه چشم غره رفتم . تکان دادم  یسر

 ! دیپرس یم رضایشهاب را هم از عل

 ! ایم عرشهم داداش شونیا: زد  یلبخند پررنگ تر عاطفه

همسر دختر خاله .. هستم  رضایمنم عل.. خوشبختم : دست داد  ایبا عرش رضایعل

 . یلیل ی

 ! نیعکستون هست هیشب یلیشما خ: گفت  جانیتکان داد و با ه یسر عاطفه

 میبر: کردم به خودم مسلط باشم  یسع.. دهان وارفته به عاطفه نگاه کردم  با

 ! گهید

** 
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از بام تهران  رمانیمس..داشتند  یقدم بر م رضایجلوتر از من و عل ایو عرش عاطفه

 یرو رضایعل.. با وجود افتاب ، باز هم هوا سرد بود ..کرده بود  دایپ ریی، به کوه تغ

 ! نیمرد هم باش ریفکر من ِ پ: نشست  یصخره ا

کم خوب با هم کنار امده  یفاصله  نیدر ا رضایو عل ایعرش دیرس ینظر م به

 میمون یکوه منتظرتون م یقله  یمن و عاطفه رو: با لبخند گفت  ایعرش.. ند بود

 .. 

 ! هیپسر خوب: گفت  رضایچشمم به انها بود که عل..به اجبار قبول کرد  عاطفه

 ! یلیل هیپسر خوب: مصرانه تکرار کرد ..جواب گذاشتم  یرا ب شیدو پهلو حرف

 ! هیپسر خوب.. باشه خب : ام گرفته بود  خنده

از بودنش کنار تو  یول: گاه بندش کرد ، به اسمان نگاه کرد  هیرا تک شیها دست

 .. 

هم  ایدونه ، عرش یپدرت م: را تکان داد و نگاهش را از اسمان نگرفت  سرش

 همراهتونه ؟

اول دانشگاه ،  یروزا.. اره : تکان دادم  یسر ایاز بزرگ کردن بودن ِ عرش متعجب

کم کم که منو و عاطفه با هم .. هم خواهرش رو  ایعرشرسوند و  یبابام منو م

من و  ایعرش ییوقتا هی، و بابام هم عاطفه و خانوادش رو شناخت ،  میدوست شد

 .هم بابام  ییوقتا هیرسوند و  یعاطفه رو م

تو هنوزم حس ِ سابقت رو به : مقدمه گفت  ینگاهم کرد و ب یبیحالت عج با

 ؟ یشهاب دار
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 ...هم صورتم ، هم قلبم .. حرکت ماند  یب

هر روز و هر شب با من و .. شهاب رفته که تو رو فراموش کنه : ادامه داد  خودش

..  ارهیدر م یخوشبخت یو ادا رهیگ یسراغ تو رو نم.. کنه  یصحبت م یتلفن دایش

 ! یخوشبخت یاما فقط ادا

،  می، اگه شهاب رو برگردون ادیخانم کوتاه ب یفخر. . پدرت سردتر شه  شیات اگه

 ؟  یو به شهاب برس یها رو تحمل کن یسخت یهمه  یتون یم

من شهاب رو بهتر از هر : کرده ام را گرفت  خی یدست ها شیاز دست ها یکی با

تونه تو رو فراموش کنه ،  یسال هم نم ۱۱،  یچیماه که ه ۱۱.. شناسم  یم یکس

 یفقط اگه تو بخوا.. رانیکشونمش ا یمبهونه  هیکه اوضاع بهتر شد ، با  نیهم

 ؟ یکن یکنار شهاب زندگ یخوا یم..

، اما  دمیرا نفهم رضایعل یمقدمه  یب یتوانستم قسم بخورم نصف حرف ها یم

 !شکنه  یاون قسم ش رو نم یول: گفتم  دیناام

 یصفحه ا.. اش خارج کرد  یدست فیرا را از ک یزد و کتاب کوچک یمحو لبخند

 بخون  نویا: گرفت  میرا باز کرد و جلو

 را جلوتر بردم  سرم

 اریناپسند بوده و اجتناب از آن بس یکردن عمل ادیاسالم، سوگند  دگاهیاز د"

 ادیاما متفاوت بودن حاالت انسان به هنگام سوگند  باشد،یم دهیمطلوب و پسند

موجب  ر،گید یمختلف جهت قسم خوردن از سو یها زهیسو و انگ کیکردن از 

واضحتر،  یانیب بهبا انواع سوگندها شده است  میبرخورد متفاوت قرآن کر
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را از هر نوع  نیاز سوره بقره مسلم ۲۲۴ هیآ میخداوند متعال در قرآن کر

مردم برحذر داشته و سپس  نیو اصالح ب یو تقو یکیبه منظور ن یحت یسوگند

 ،یسوگندها به سوگند لغو و سوگند جدّ  میاز همان سوره با تقس ۲۲۵ هیدر آ

و  یرا موضوع احکام فقه یجد سوگندو  یو فقه ییسوگند لغو را فاقد اثر جزا

 .قرار داده است یاثرات وضع

و کم ارزش،  یامور عاد یعادت برا یکه معموالً از رو ییعنوان مثال، قسمها به

هستند لغو و  زیپره ستةیحال که نامطلوب و شا نیدر ع گردند،یم یبر زبان جار

بر  یو چه اخرو یویرا چه دن یگونه عقوبت چیاعتبار شمرده شده و اسالم ه یب

 .سازدیآن مترتب نم

 یبه اهداف دنیو به منظور رس یجد میکه با عزم و اراده و تصم ییسوگندها اما

 یبوده و لذا شکستن قسم دارا تیاهم یدارا شود،یخاص، از انسان صادر م

 . "است  یو فقه یوضعاثرات گوناگون 

 .را گشود  یگرید یصفحه ... حرف  یو ب جیگ.. نگاه کردم  رضایعل به

 : نظر مراجع عظام در مورد شکستن قسم " 

 )ره( ینیخم امام

پوشاندن آن ها اگر قدرت ندارد و  ای نیاطعام ده مسک ایبنده  کیکردن  آزاد

 .ردیتواند سه روز روزه بگ ینم

 ۱۶م  ۱۰۲، اول بحث کفارات و ص ۱۱۰، ص ۲ج ینشر اسالم له،یالوس ریتحر

 )ره( یهللا اراک تیآ
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 ای نیمسک ۱۰اطعام  ایبنده آزاد کند  کیعمل نکردن به قسم عمدًا،  کفاره

 .ردیروزه بگ ۳پوشاندن آن ها و اگر نتواند 

 ۲۶۸۴، م ۱۴۹ص  ۲الواضحه، ج  مسائل

 )ره(هللا بهجت  تیآ

 ایکند  ریرا س ریده فق ایبنده آزاد کند  کی دیبا: کندعمدًا مخالف قسم عمل  اگر

 .ردیروز، روزه بگ ۳آنان را بپوشاند و اگر نتواند 

 ۲۱۲۱، م ۴۲۵ص  زدهم،یس ۱۳۷۷المسائل،  حیتوض

 )ره( ییهللا خو تیآ

را  ریده فق ایبنده آزاد کند و  کی دیبه قسم خود عمل نکند با اریاخت یاز رو اگر

روزه  یدر پ یروز پ ۳ دیرا نتواند با نهایآنان را بپوشانند و اگر ا ایکند و  ریس

 ردیبگ

" 

تونه کفاره بده و قسم ش رو بشکنه ، خدا  ی، شهاب م یلیل نیبب: را بست  کتاب

 یگذره ول یخدا از شهاب م.. ماست  تیبخشه حکا یبخشه و کدخدا نم یم

 یتون یفقط بگو م..  ستین مهم نایا: سرش را تکان داد .. خانم  یتو فخر یبابا

 ؟ یتون یشهاب ؟ م ربه خاط یستیبا یا گهیو هر کس ِ د یپدرت و فخر یجلو

؟  ستیشهاب که ن یبجنگم ؟ برا یک یبرا: با غصه گفتم .. اصال خوب نبود  حالم

 !رو فراموش کرده  زیواقعا همه چ دی؟ شا یدون یتو از کجا م
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ازدواج نکرده باشه ؟ اگه  یاز کجا معلوم با کس: ادامه دادم  یحسادت اشکار با

و زمان  نی، چطور من به خاطرش با زم رهیگ ینم دایسراغ من رو از تو و ش

 بجنگم ؟ 

 دلخوش باشم ؟  دی، با یبا چه پشتوانه ا من

تا االن  یاگه تو دلت کس..  شهیگوشت از ناخن جدا نم: گذار گفت  ریو تاث ارام

با ! تو رو نگرفته  یجا ی، تو دل شهاب هم کس رهیشهاب رو بگ یجانتونسته 

 !فکراتو بکن.. قابل احترامه  دایمن و ش ی، برا یریتو بگ یمیهر تصم نایا یهمه 

 ! باال دردونه  میحاال بر: کرد  یارام ی خنده

با  ی، حت رضایعل یست و من با برادرانه ها یواقعا ، حس خوب یحام داشتن

 ..ام ، احساس ارامش داشتم  یفکر یریوجود عذاب وجدان و درگ

که  نیات را بپوشاند ، هم هیسا یو کس یقدم بگذار ییهر جا یکه بتوان نیهم

.. رود  یسمتت هرز نم ینگاه چیه یو مطمئن باش یمصنوع یحت یبلند بخند

 یعنیبرازندازت نکند ،  یچشم چیو ه یلباس بپوش یکه هرجور نیهم

 ! یارامش و ازاد!  یبختخوش

هر  رضایاش عذاب بود و امروز عل یخال یکه در نبود شهاب جا یاحساس همان

 !داد  یچند کم و کوتاه اما ان را به من م

.. سرد نشست  یتخت فلز یداغ کنارمان ، رو رکاکائویش وانیل ۴با  ایعرش

 !دعوت شدم  یب همانیشرمنده من م: کرد  یتشکر رضایعل
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: نگاه کرد  رضایبه عل یعاطفه با کنجکاو..  دیدار اریاخت: تکان داد  یسر ایعرش

 !خوب باشه  نهمهیبا شوهر دختر خاله اش ا یلیل یکردم رابطه  یفکر نم

 یرسه شما رابطه  یبه نظر م: گفت  اینگاهم کرد و عرش رضایعل..زدم  یلبخند

 ؟ درسته ؟ دیداشته باش یقو یخانوادگ

رابطه  دیگ یخانم ِ االن که م یلیل نیهم یروز هی: ان داد با خنده سر تک رضایعل

 !!خواست سر به تن من نباشه  یبا من داره م یخوب ی

 ! دیباور کن: گفت  رضای؟ عل دیگ یکه نم یجد:  دیخند رضایاز لحن عل ایعرش

 خانم ؟ یلیواقعا ل: متعجب به من نگاه کرد  ایعرش

انصافه  ی ب ِیوالیه هی رضایکردم عل یفکر م.. بچه بودم خب : گفتم  یشرمندگ با

 ! رهیرو ازم بگ دایخواد ش یکه م

 و گرفت ؟ :  دیکرد ، پرس یرا دنبال م یکه انگار موضوع جالب ایعرش

ما بودند  یناهار و شام خونه  نقدریا یازدواج کرد ول دایبا ش: تکان دادم  یسر

 ! میتو خونه عادت کرد رضایبه بودن عل ، چیکه ه دایکه به رفتن ش

 ! دیکرد یم یخونه زندگ هیپس تو : گفت  یبا کنجکاو ایعرش

.. بله : گفت  ایبه عرش رهیدستش را پشت ِ تخت و گردنم گذاشت و خ رضایعل

کرد ،  یکه حالم را منقلب م یبا لحن! حساس ِ  دایشهاب و ش یرو یلیخ یلیل

 !رو دوست دارند  یلیل یلیهم خ دایو البته شهاب و ش: ادامه داد 
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به هر : تکان داد و گفت  یتمام کردن بحث سر یبه عاطفه ، برا یبا نگاه ایعرش

سر ِ  نهمهیخانم رو ا یلیوقت ل چیه! خوشحال شدم  یلیخ تونییحال از اشنا

 !بودم  دهیحال ند

** 

شد را  یپخش م رضایعل نیکه از ماش ینشسته بودم و اهنگ ارام نهیبه س دست

 قهیکنار شق: نگاهم را به او دوختم .. هم ساکت بود  رضایعل..کردم  یگوش م

نگاهم  ررسیکه در ت شیبه موها یشد ، دست یم دهید دیسف یتار ها شیها

 شده دردونه ؟ یزیچ:  دیبود ، کش

 ؟ رضایعل:  -

 بله ؟: اهنگ را کم کرد  یصدا

 حل شد ؟  دایمشکالتتون با ش:  -

 دایش نکهیو مهم تر ا..  یلیان ل یمشکالت حل نشدن یبعض: زد  ی محو ِلبخند

 !خواد حل بشه  ینم

و شهاب لنگه  دای، ش حتیاز من به تو نص یزیچ هی: به من انداخت  یکوتاه نگاه

 یو درست و غلط ب رنیگ یم میخودشون تصم! و خودخواه  یخود را.. همن  ی

 یاگه خواست..مونن  یشون م میتصم یتوجه به طرف مقابل و خواسته اش پا

 یو حت ی، گذشت کن یعاشق باش یلیخ دی، با یباز کن تیشهاب رو به زندگ یپا

 ! یزجر بکش یگاه
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، مثل من که اگه مجنون  یباش یلیواقعا ل دی، با یکن یبا شهاب زندگ یبخوا اگه

 !رو تحمل کنم  دایبودن ش یسال خودرا ۳تونستم  ینبودم نم

 یهنوز هم مثل قبل دنبال بهانه برا دایش یعنی: شدم  رهیخبه جلو  یناراحت با

 بود ؟  رضایجدا شدن از عل

*** 

به تمام شدن سال مانده بود  یهنوز ساعت.. نشستم  نیزم ی، رو نیهفت س کنار

 ..شانه انداختم  یخورد ، رو ی، بند لباس قرمزم را که دائم سر م

، تا اخر سال  یباش یطیسال در هر شرا لیبودم ، موقع تحو دهیشن یبچگ در

، درست  شدیتمام م گرید ی قهیدق ۵۵که  یسال..تکرار خواهد شد  طیهمان شرا

خاله  ی، همراه با حرف ها مارستانیدر ب دیپارسال ع.. بود  دهیعق نیا ریتعب

 !شد  لیشهاب تحو دنیسال ند کیشهاب و  یاز زندگ دهی، جدا شدن سپ یفخر

از شهاب  یخبر چیه یسال ب کیواقعا  یعنی..من  یبود برا هنوز سخت باورش

 کرده بودم ؟ یزندگ

معشوق ش را  دنیروز د کیکه تحمل  ی عاشق ِیلیطور تاب اورده بود ل چه

 !نداشت 

که  یرفت تا زمان یشهاب به اداره م یمن نبودم که صبح ها ، وقت نیهم مگر

 ام ؟  رهیخ یکردم از نگاه ها یگشت ساعت را خسته م یبرم

 از دردانه ا ش را ؟ یخبر یسال ب کیچه طور طاقت اورده بود  شهاب
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ممکن ها ، ممکن  ریغ یها که همه  نروزیا.. ها  نروزیداشتم ا یبیعج یایدن چه

 !شد  یم

 یقران ش را ورق زد و لبخند یپدرم صفحه .. برداشتم  میام را از کنار پا یگوش

زدم  یلبخند.. عکس شهاب و خودم را باز کردم ..  اشفته ام کرد  ِینثار ِ چشم ها

 یمن با کت و شلوار مشک نیپر چ دیلباس سف..بود  رضایو عل دایش یعروس..

شهاب که  یمن و دست ها لبخند!  میعروس و داماد ها بود هیشب بیعج! شهاب 

 !بود  یخوشبخت یهمه  یدر اغوشم گرفته بود ، معن

پوش و پدر قران به  دیبه مادر ِ سف یگذاشتم و لبخند میام را کنار پا یگوش

 یادم که عکس همه .. ام انداختم  یگوش یبه صفحه  ینگاه..دستم زدم 

 ! کرد ؟ یم! کرد ؟ یسال از خودش دور نم لیتحو یاش را لحظه  یخوشبخت

 یرا رقم م یعکس ، سال شهاب کی نیمن با هم دیدانست ؟ شا یچه م یکس

 !زدم 

** 

م را از  دیسف یمانتو..شدم  ادهیساختمان پارک کردم و پ یم را جلو نیماش

بعد از  روزید..فشردم  میدست ها نیام را ب یدست فیپشت صاف کردم و ک

 یاخر شب وقت.. میو تا شب انجا بود میرفته بود یعمه مهر یسال خانه  لیتحو

دروغ  نیو من اول.. ردناهار ظهر دعوتم ک یزنگ زد و برا دای، ش میبه خانه برگشت

 !دادم  یدیبه پدرم ع دیرا در سال جد

 !رفتم  یم رونیظهر با عاطفه ب مثال
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 یعنی!پدرم عذاب وجدان داشتم  یخبر یاز ب یبود ول انیمادرم در جر نکهیا با

 رفتم ؟ یباز هم راه م را اشتباه م

 یبرا..دوباره مانتو ام را صاف کردم ..در باز شد .. ششم را فشردم  یطبقه  زنگ

کنار اسانسور ..فرستادم و وارد شدم  یدرونم ، صلوات جانیو ه شیدرمان تشو

 ! رانهیچه غافلگ..امد  رونیب رضای، با توقف اسانسور ، عل ستادمیا

 !مبارک  دتیع..  رضایسالم عل: زدم  یلبخند

 !تو هم مبارک  دیممنون ، ع.. جان  یلیسالم ل: را جلو اورد  دستش

امد اما به ناچار دستش را فشردم  یخوشم نم یوقت از دست دادن با کس چیه

 .. میو با هم وارد اسانسور شد

*** 

غذا کامال  یبو.. اش خوب بود  یاشپز شهیهم..کمک کردم  دایبه ش زیم دنیچ در

 نکرد ؟ رید رضایعل: نشستم  یصندل یرو..بود  دهیچیدر خانه پ

ما : کرد ، گفت  یم یرا وارس زیکه م یو در حال دیاش کش یشانیرا به پ دستش

 !رسه  یهم م رضای، عل میشروع کن

! استپ ! استپ : با عجله گفت  رضایباز و بسته شدن در بلند شد و عل یصدا

 !اومدم 

 ؟ یمگه تا حاال غذا نخورد: با حرص گفت  دایو ش میخند

سه روزه غذا ..  زمینه عز: گفت  یکوتاه میانه وارد شد و با تعظبا نوش رضایعل

 !رفته  ادتی!!  ایکن یدرست نم
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 رضاینشست و عل زیم ییقسمت باال یتک صندل یرفت و رو یچشم غره ا دایش

،  یلیبه جون ل: گفت  رضایو عل دیهمه مان غذا کش یبرا دایش..  میهم رو به رو

 ! دهیم یغذا نخورده هام از بس دختر خالت من رو گشنگ نیع

خواهر هم که !  یبه مادرت بگ دیرو با نایا: م را پر از برنج کردم و گفتم  قاشق

 !رو بچزونه  دایش یندار

 !پا خواهر شوهره  هیخودش  نیا: را در هم کرد  شیابروها دایش

متعجب از لحن نه چندان .. شد  رهیخ دایقاشق به دهان به ش یلحظه ا رضایعل

به من زد و قاشق را دورن دهانش  یلبخند.. نگاه کردم  رضای، به عل دایخوب ش

 !جا داد 

که اخرش  یپاشنه رو از جا دراورده بود نیواسه هم: جو ، گفتم  رییتغ یبرا

 !! میرو بهت بد دایش میمجبور شد

 !اومد یاقا خوشم نم نیامن که از .. رو بگو  نیهم: به من زد  یلبخند دایش

وقت من  یاون موقع که خان داداشت وقت و ب! بسم هللا : بدجنس گفت  رضایعل

حرفا رو  نیا! یبه دست منتظرم بود ینیکشوند خونه تون ، و تو هم س یرو م

 ! یزد ینم

 !کردم  ییرایتو خم شدم و ازت پذ یجلو یمن ؟ من ک: با حرص گفت  دایش

 ! ومدی یبدت م نم نیهمچ.. جان  دایش میه خودمونحاال ک: خنده گفتم  با

 ! یزاریچرا حرف تو دهن من م! وا : با اخم گفت  دایش
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..  نیو منو تور کرد دیدیبه هر حال تو و خانودات به هدف تون رس: گفت  رضایعل

 ! زمیگم عز یم کیتبر

هدفم بدبخت شدن با تو بود .. اره : ، گفت  رضایتوجه به لحن شوخ عل یب دایش

 !موقع ت  یب یبا خواستگار یرو بهم زد زی، همه چ لیسه یکه شب خواستگار

قاشق ش را درون بشقاب پرت  تیبا عصبان.. نگاه کرد  دایبه ش دهیرنج رضایعل

 !رفت  رونیکرد و از اشپزخانه ب

لبخند .. نگاه کردم  دایو به ش دمیدست نخورده ام کش بایتقر یاز غذا چشم

 !، غذاتو بخور  الیخ یب..  گهید رضاستیعل: زد  یمصنوع

 ! رضایعل شیپ رمیممنون ، م: تکان دادم  یسر

 ! یهر طور راحت..  زمیباشه عز: به دهان گذاشت  یباال انداخت و قاشق یا شانه

مبل رو به  یرو.. دمیکردم و به هال رس یراهرو را ط.. امدم  رونیاشپزخانه ب از

داد  یرا تکان م شیپا نهیخاموش نشسته بود و دست به س ونیزیتلو یرو

 ! رضایعل چارهیب..

 و شهاب مثل همه اند ؟  دایبود ش گفته

 ؟ ستمیمزاحم ن: اش نشستم  یمبل کنار یرو دیترد با

 ؟ یچرا غذاتو نخورد! نه دردونه : زد و بدنش را به سمت من خم کرد  یلبخند

 !نداشتم  لیم گهید: نشستم  راحت

کنترل را از .. کش داد تا طرح لبخند داشته باشد  یرا مصنوع شیلب ها دوباره

 ..را روشن کرد  ونیزیبرداشت و تلو زیم یرو
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 !من شد  ریتقص!  دیببخش: را جلوتر بردم و شرمنده گفتم  سرم

خودش برسه و  یخواد ، به خواسته  یم یاز هر راه: تکان داد  یوار سر افسوس

 !ش رو بزنه  شین

 یفکر م: شد نگاه کردم  یپخش م ونیزیکه از تلو یبه مسابقه ا رضایعل مثل

 کردم مشکالتتون حل شده 

 ! ستی، ن ای؟ کوتاه ب یشناس یرو نم دایش یعنی: زد و گفت  یپوزخند

 ؟  شیبر یمشاوره نم گهید:  دمیپرس ارام

 یمشاور م شیپ.. خوب شد  زی، همه چ غهیص ی هیبعد از اون قض: کرد  نگاهم

 شیادار یکارا یتا حدود ی، حت میاریکردم از پرورشگاه بچه ب شیراض.. میرفت

 زیاومد ، همه چ شیکه پ یبا رفتن شهاب و اتفاقات یول میرو هم انجام داد

 !برگشت به حالت قبل 

 یخونه  هی: داد  رونیپر حرص بازدمش را ب رضایعل.. انداختم  نییرا پا سرم

زن و  هیاالن .. چند وقت واسه فروش گذاشته بودنش ..سر کوچه ست  ییالیو

رو اگه  لیتو سه..کنن  یم یساله توش زندگ ۶،  ۵ یبچه  هیشوهر جوون و 

 ؟ یشناس یم ینیبب

 دیایب دایش یکه قرار بود به خواستگار یبود که همان شب دایش یهمکالس لیسه

اطالع با گل  یانها ، ب یخبر دار شد و چند ساعت قبل از قرار خواستگار رضای، عل

 یکرد ، خواستگار یرا راض دایهمراه خانواده اش امده بود و پدر ش ینیریو ش

 !را کنسل کند  لیسه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٣٨٩ 

 چرا ؟..  دمشیمن اصال ند.. نه : را تکان دادم  سرم

 لیهم سه دنیرو خر مرد که خونه نیاخه اسم ا: تر کرد  کیرا به من نزد سرش

 ؟ یدون یش رو هم نم یلیفام!! ِ◌ 

زن و بچه  یگ یتو که م..اصال فرض کن همون باشه : تعجب نگاهش کردم  با

 !داره 

 گهیم.. اومدن ، زده به سرش  نایا دهیفهم یاز وقت: را در دستش فشرد  کنترل

گه  یم.. میکرد یم یخونه مادرت زندگ ییباال یچرا بعد از ازدواج مون تو طبقه 

 یشدم و بچه م نم یپله پرت نم ی، من از رو یدیخر یم ییالیخونه و هیاگه 

 !مرد 

اصال خوب  دایبه نظرم حال ش.. که امکان داشت ، باال رفته بود  ییتا جا میابروها

سخت  امیا نیا یول.. چند وقت ِ دنبال خونه ام : دوباره ادامه داد  رضایعل..نبود 

 !اورد  ریرو گ ییجا شهیم

اش  یحفظ زندگ یبا چنگ و دندان برا.. سوخت  یم رضایعل یقدر دلم برا چه

 !عشق بسته بود  نهمهیا یچشم ش را به رو دایکرد و ش یتالش م

 ! نایمامانت ا یخونه  ای یخاله فخر یخونه  دیخوب بر: گفتم  اهسته

خونه  ..کنم  یخانم که من دوست ندارم زندگ یفخر یخونه : تکان داد  یسر

 یم.. اومدن  نایاونجا و نه مامانم ا میسه ماهه نه مارفت.. ره  یمادرم هم که نم

رو  دایاخه تازه وضع حمل کرده ، ش!و بدتر شه  نهیبب یرو اتفاق هیترسم باز هد

 ! یشناسیهم که م
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سر  دایمن مطمئنم ش..  دیاریبچه از پرورشگاه ب هی: را از راهرو گرفتم  چشمم

 ! ادیعقل م

 دایخوام ش ینم...  دمیدارم کاراشو انجام م: سمت من خم شد و ارام گفت  به

 ! شهیاعتماد م یباز به من ب اد،یب شیحرف بچه که پ..بدونه 

 زدیبرق م یاز خوش میهم چشم ها دایو مادر بودن ش رضایتصور پدر بودن عل از

 کشه ؟ یطول م ی؟ تا ک یگ یم یجد: گفتم  جانیبا ه..

وقت متوجه  چیه..  شدیم رضایمانع ِ درک عل شیها یریبهانه گو  دایش شهیهم

فقط "اش موقع گفتن  یلبخند واقع یاو به فرزند داشتن نشده بودم ول یعالقه 

 !بود  رینظ یب"  ایتا اومدن پر میمنتظر باش دیبا گهیچند روز د

 !چه خوب : چشمم را پاک کردم و با تمام احساسم گفتم  ریز

 ! داستیش یها ی بچگ ِهیشب.. ناز ِ  یلیخ: را تکرار کرد  رشینظ یلبخند ب دوباره

 منه ؟  هیشب یک -

 ! یوا: دهانم گذاشتم  یرا جلو دستم

شد  رهیخ ونیزیبه تلو دایتوجه به ش یرا در هم قفل کرد و ب شیدست ها رضایعل

حرف  یدر مورد ک: نشست  رضایگذاشت و کنار عل زیم یرا رو وهیظرف م دایش..

 ؟  نیزد یم

 ! داینبود ش یمهم زیچ: سرد نگاهش کرد  رضایعل

 برات موز حلقه کنم ؟: گرفت و به من لبخند زد  رضایچشم از عل ناراحت
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چند  ایپر دمیپرس یم رضایکاش از عل..  دایشد ش یم یمادر ِ دوست داشتن چه

 ؟  یلیل: دستش را تکان داد  دایش.. ساله است 

 !ممنون : را تکان دادم  سرم

نگاه کرد  رضایبه عل یچشم ریز..زد و چند موز را از داخل ظرف برداشت  یلبخند

 ؟ رمیپوست بگ بیبرات س: 

 ؟ رمینگ: سرش را کج کرد ُ مظلوم گفت  دایش.. نگاهش کرد  رضایعل

در  یجبرانش سع یکرد و برا یتلخ ش را درک م یحرف ها دایخوب که ش چه

 !داشت  رضایعل نرم کردن دل

 دایش.. بلند شد و به سمت اتاق رفت ..شد  رضایزنگ تلفن مانع جواب عل یصدا

 رهیم شیدانشگاه خوب پ: مان گذاشت  نیرا پر کرد و ظرف پر از موز را ب شیجا

 ؟

 یجور هیخب  یول.. ِ◌  نیسخت و سنگ یلیدرسام خ: را تکان دادم  سرم

 ! امیباهاشون کنار م

هنوزم  یعنی..  یدوست داشت دکتر بش یلیشهاب خ: را به سمتم گرفت  ظرف

 !داره 

 " !!!هنوزم داره .. "دندانم گذاشتم  ریاز موز را ز یا تکه

 !تلفن  ایب دایش: بلند شد  رضایعل یصدا

.. شهاب  روزیاز د ییکجا: گفت  ادیبا فر.. کنارم بلند شد و به سمت اتاق رفت  از

 ! یمردم از نگران
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 یارامتر شد، اما هنوز به گوش م شیصدا.. بود  یتپش قلبم کاف یبرا نیهم و

 ؟ یبه مامان زنگ زد:  دیرس

زدم و تند تند شروع  یلبخند..باشم  یکردم عاد یسع.. امد  رونیاز اتاق ب رضایعل

 .به خوردن موز کردم 

 ؟  یلیل: نگاهم کرد  رضایعل

تشنه ..  زدیکاش بلند تر حرف م..امد  ینم دایش یصدا..  دمیاز خوردن کش دست

 یصدا دنیشن یمن تشنه .. پشت خط بودم  یصدا دنیشن یبودم ، من تشنه 

ها  یوقت ها ماه یگاه.. زدیبا او حرف م یبه راحت دایبودم که ش یهمان کس

 !اب  به یماه ازیمثل ن.. من تشنه بودم .. چه خوب قابل درک اند 

 جان ؟ یلیل :را تکان داد  میبازو رضایعل

فراموش  نیکه هر شب تمر یکس یبغض کرده بودم برا..بچه شده بودم  دوباره

 !تشنه مه : کردم ، یکردنش را مرور م

.. رو  یکوفت نینخور ا: ظرف پر از موز را از دستم گرفت  یبا نگران رضایعل

 ! ارمی ، االن برات اب م ِنیریش

را از دستش گرفتم و  وانیل.. گرفت  میلب ها یاب رو جلو وانیلحظه بعد ل چند

 ؟ یخوب: دستم را فشرد  رضایعل.. دمیکش یقینفس عم..اب خوردم  یکم

 !فقط تشنه م بود : را تکان دادم  سرم

 !دونم  یم: کرد  نگاهم

 ! بچه و عاشق را  ِیلیدانست ل یچه بد که م و
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 رضایکنار عل..امد  رونیکه تمام صورتش را پوشانده بود ،از اتاق ب یبا لبخند دایش

با تعجب به  دایش.. دستش را فشرد  رضایحرف بزند ، عل نکهیقبل ازا .. نشست 

 !نگاه کرد  رضایعل

از شهاب بودم و  یخبر دنیسوخت که منتظر شن یخودم م یقدر دلم برا چه

 ! شدیمانع م رضایعل

 ؟  یلیل نیمسافرت نرفت: هم انداخت  یرا رو شیپاها

 ؟ ومدنیهم ن نایعموت ا: گفت  دیکه حساب کار دستش امده بود ، با ترد دایش

 !بذار اول جواب من رو بده : دیخند رضایعل

رو  رضایاول جواب عل گهیراست م: سر تکان داد  رضایخوشحال از توجه عل دایش

 !بده 

فردا عموم : جمله دادم  کیرا در  شانیکردم و جواب هر دو یباز میانگشت ها با

 !مونن  یهم م دیاحتماال تا اخر ع..  انیم نایا

 !هم هست  ایحتما پور: را کج کرد  شیلب ها دایش

کرده بود ، لبخند زد و من جواب دادم  دایپ یبامزه ا یکه چهره  دایبه ش رضایعل

 ! گهیاره د: 

 ؟ یبهشون جواب رد داد: گرفت  دایاز ش چشم

 . . . !پدرم  یمن که اره ول: را باال انداختم  میها شانه

 ؟  یخواستگار انیم یعنی: ناراحت گفت  دایش

 ؟ هیما جوابش منف یلیل: با محبت نگاهم کرد  رضایعل
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که من از پدرت دارم  یبا شناخت: گفت  رضایرا باز و بسته کردم و عل میها چشم

 !افته  ینم یاتفاق چیه ی، تا تو نخوا

نتظر ، عالقه مند شدن م شیها یریسخت گ یپدرم با همه .. گفت  یم درست

 بودم ؟ معجزه ؟  یزیبود و من منتظر چه چ ایمن به پور

** 

 دهیعشق تو از سر من پر یدیرس یبود ، وقت گهیعمر د هیبرام انگار  هیثان هیتو  با

که  یاز تو بود به هرچ یادگاری هی،  دمیکش یچ یدیبا توام نفهم بهیغر یبودآها

 دمیرسیم

دوباره  نهیا یجلو..تخت م گذاشتم  یام را رو یاز حرف زدن با عاطفه ، گوش بعد

ست کردم  دیرا با شال سف دمیو شلوار سف یکت صورت.. کردم  یم را وارس پیت

 گرید یبود و تا ساعت دیامروز چهارم ع..امدم  رونیاز اتاق ب یشیارا چیو بدون ه

 ! دندیرس یعمو محمد و خانواده اش از راه م

اشپزخانه  یصندل یکنار اجاق مشغول بود و بابا هم روزنامه به دست رو ادرمم

 مامان ؟ یکن یکار م یچ: کنار پدرم نشستم ..نشسته بود 

 !دخترم  یخسته نباش:  دیاز خورشت داخل قابلمه را چش یوسواس مقدار با

 کمک مادرت ؟  یومدیاز صبح چرا ن:  دیبا صدا خند پدرم

 ! گهید دمیپوش یداشتم لباس م: را شل کردم  شمین

خوشگل : گرفتم  یژست..رفت و پدرم با دقت براندازم کرد  یچشم غره ا مامان

 ؟ ییشدم بابا
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 دنشونیبا د ستیدرست ن.. محمد و خانواده ش مهمون ماهستند : زد  یلبخند

 ! تو اتاقت  یبر ای یاخم و تخم کن

 ز هم دعوا ؟ با.. ام را لمس کردم  یشانیپ ارام

 یکل... و لبخند بزنم  نمیساعته رو به روشون بش ۲۴تونم  یمن که نم یول:  -

 ! انجام شون بدم  دیدارم که با قیدرس و تحق

 !دونم و تو  ی، من م یاریدر ب یبچه باز: گفت  یاش را ورق زد و جد روزنامه

روزنامه نگرفت و مادرم  یچشم ش را از صفحه .. بغض به پدرم نگاه کردم  با

 شبید.. قدم برادرت و خانوادش سر ِ چشم ..  یباز شروع نکن مهد: کالفه گفت 

 هی،  نمیحاال که خواهر و خواهرزاده هامو حق ندارم بب: هم باهات حرف زدم 

 گهیبره د نمیا!  دمینم وهرکنه ، ش یم یکه شهر دور زندگ یدونه دخترمو به کس

 !خوش باشه  یدل م به ک

البد مردم ! خونه باشه  ینگهش دار ، سوگل گهیاره د: بلند شد  تیبا عصبان پدرم

 ! دنیاحمق ان که دختراشون رو شوهر م

وقت ها به سرم  یگاه.. گذاشتم  زی م ِیخروج پدرم از اشپزخانه سرم را رو با

روز به روز مردنم  شیچشم ها یرا قبول کنم تا پدرم جلو ایدرخواست پور زدیم

 !س کند را ح

 !مامان ..  یلیل:  ستادیسرم ا یباال مادرم

کرد و  یم شتریش را ب تیمادرم مظلوم سیخ یچشم ها.. را بلند کردم  سرم

 !نکن  هیگر.. غلط کرم مامان :کرد  سیصورتم را خ میاشک ها..مقاومتم را کمتر 
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 یاز دردسر و بدبخت ریغ: بلند شدم و محکم در اغوشش گرفتم  یصندل یرو از

داشتن من نذر کرده  یداده بودم ؟ ده سال برا هیبه پدر و مادرم هد یزیچه چ

 !امدم  ینم ایوقت به دن چیکاش ه.. بودند 

: عمو محمد با لبخند خاص ش نگاهم کرد .. کنار مادرم نشستم  ییرایاز پذ بعد

 تو ؟ یساکت نقدریچرا ا.. پدرسوخته  نجایا ایب.. هزار ماشالله 

نگاه پدرم  ینیسنگ ریناچار بلند شدم و ز.. کرد  یدست به کنار خودش اشاره م با

.. پدرم و عمو محمد نشستم  نیمبل سه نفره ب یرو ای، دوقلوها ، زن عمو و پور

 !و دستش را دورم حلقه کردم  دیسرم را بوس

 عمو ؟ یچرا پکر:  -

، باز هم به رسم اش از پدرم  یبودم که با تمام دلخور یدختر همان مادر من

 نیو انگار نه انگار هم زدیلبخند زنان با زن عمو و دوقلو ها حرف م یمهمان نواز

بلند  یکرده و بود و صدا هیمهمان ها ، گر نیبه خاطر حضور هم شیدو ساعت پ

 !بود  دهیپدرم را به جان خر

 ! ستین یزیچ.. خوبم عمو : جواب دادم  ارام

دستش حرف زدن با پدرش را از  یو بدون برداشتن حلقه  دیسرم را بوس دوباره

که تا االن ساکت بود ، نگاهم کرد و  ایحوصله ام سر رفته بود ، پور.. سر گرفت 

 ؟  رهیم شیدرسات خوب پ: گفت 
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.. پدر من هم چاق بود ..اش را از پدرش به ارث برده بود  یچاق.. کردم  نگاهش

مثل عمو داشت بزرگ  ایدور شکم پور.. نداشتم یچه خوب که من استعداد چاق

 !آمد  یشکم گنده بدم م یصورتم جمع شد ، چقدر از مردها.. شدیم

خانه بدون  هیگفت مرد بدون شکم شب ی شکم گنده مان م ِیاز استاد ها یکی

view  است !. 

 ! یخانه ا نیشود همچ خراب

! خ شده بود صورتش سر.. نگاهم را از شکم ش گرفتم  ایجا به جا شدن پور با

 !اره : خنده ام گرفت و به صورت معذب ش نگاه کردم و جواب دادم 

که برات فرستاده بودم  ییکتاب ها: کرد لبخند بزند  یو سع دیکش یقیعم نفس

 !هم برات اوردم که بهت بدم  دی، به دردت خورد ؟ چند تا کتاب جد

.. " انها برود  یحرف ها یهم پ ایبلند عمو ، باعث شد حواس پور یخنده  یصدا

و  دایمشترک من و ش یسوم کتابخانه  یدر طبقه  ایپور یکتاب ها" کتاب 

که شهاب دستور استفاده نکردن از انها  یاز همان وقت.. خورد  یشهاب خاک م

 !اش ، اطاعت کرده بود  عیمط شهی هم ِ یلیرا داده بود و ل

 !خورد  یم چرخ مبود که در ذهن یتنها جمله ا" من یحسود ِ دوست داشتن" 

 !من  یواقع یمن و زندگ یذهن یزندگ نیچه قدر فرق بود ب و

گفتم و بلند شدم  یاز خدا خواسته با اجازه ا.. اشاره زد به اشپزخانه بروم  مادرم

.. 

** 
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خودم را  یاز شستن ظرف ها به کمک دوقلو ها ، به اتاق م رفتم و با خستگ بعد

عمو و خانواده اش مهمان ما باشند  التیر تعطقرار بود تا اخ..تخت انداختم  یرو

: را بستم  میپتو بردم و چشم ها ریسرم را ز..امد  یم یامشب هم عمه فخر..

 ..دانشگاه تنگ شده بود  یدلم برا

به  یاز ترس کنار رفتم و توپ به راحت... توپ را محکم به سمتم پرت کرد  ایپر

حواس ت کجاست : غر زد  ایپور ..تور جا خوش کرد  یسمت دروازه امد و گوشه 

 ؟ ی؟ چرا کنار رفت یلیل

 !ندارم  ادیمن که گفتم فوتبال : را باال انداختم  میها شانه

 ... کردن شدند  یها مشغول شاد دوقلو

 ی، وقت زمیعز نیبب: ساعد هر دو دستم را گرفت و باز کرد ..  ستادیا میجلو ایپور

کنار خب  یریتو که م..  رشیدستاتو باز کن و بگ ینجوریتوپ اومد سمتت ا

 ! میخور یراحت گل م

 یعقب که رفت نفس راحت.. تکان دادم  یسر تیوضع نیخالص شدن از ا یبرا

دوباره شروع  یکه عنوان داور را داشت سوت زد و باز یشوهر عمه مهر..  دمیکش

 ...شد 

امده  رونیبه در ب زدهیبه عنوان س یعمو محمد و عمه مهر یبا خانواده  امروز

 .. میبود

مورد نظرشان بودند ، همه را مجاب به  کنیکه عاشق فوتبال و البته باز دوقلوها

 !بود  دهیفا ینکردن ب یباز یکردند و اصرار من برا یباز
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و عمو  ایمن و پور.. بودند  میت کیو همسرش و کامران در  وانی، ک دوقلوها

 ! میت کیمحمد و پدرم هم در 

نشسته بودند و  یهم ، جدا از ما گوشه ا یو عمه مهر نیو زن عمو نازن مادرم

 !مشغول صحبت کردن بودند 

نقش دروازه بان  یفایا شنهادیپ ایشد ، پور ادینکردن ز یباز یاصرارم برا یوقت

 !شدم  یمشغول باز یلیم یپدرم با ب یداد و من با چشم غره 

عمو ..  دندیرا به هم کوب شانیدست ها یالو پدرم با خوشح ایسوت زد و پور داور

 !شده بود  یپنالت کی افتیمحمد موفق به در

زدم و به پدرم که با وسواس پشت  یباز نیکوچک زم یبه چارچوب دروازه  هیتک

را باز کرد و  شی، دست ها وانیهمسر پسرعمه ک.. بود ، نگاه کردم  ستادهیتوپ ا

دروازه  یدر دست ها یپدرم توپ را ارام به سمت دروازه هل داد و توپ به راحت

 !گرفت  یجا) وانیهمسرک(بان 

 !بود  یچه شوت نیعمو ا: گفت  دیناام ایپدرم خنده ام گرفت و پور یضربه  از

ترسم ، دوباره پا به توپ جلو  یبود از توپ م دهیکه فهم ایپر..  دیمحمد خند عمو

 ! ایکنار نر یلیل: ، داد زد  شدیحرف محسوب م میت کنیباز نکهیکامران با ا.. امد 

پدرم را با گرفتن توپ  یها قیکردم جواب تشو یزدم و سع یلبخند تشیحما از

کرد ، جلوتر امد  یبدون پاس دادن توپ به پروا که کنارش حرکت م ایپر.. بدهم 

 یناخواداگاه جلو میرا بستم و دست ها میچشم ها. توپ را شوت کرد با ضرب .. 

 ! ردمعمو محمد چشم باز ک یها قیبا تشو.. صورتم نشست 
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توپ را با  یعنی.. اشاره کرد  شیلبخند زنان ، به پا ایداخل دروازه نبود ، پور توپ

 !زدم  رونیب میپا

! به دستش بکوبم  تیموفق یخواست دستم را به نشانه  یم.. را باال اورد  دستش

خورد ، خود به خود  یم میبه چشم ها میمستق دینور خورش.. عقب رفتم  یقدم

 ..کرد  یپدرم با چشم غره نگاهم م.. اخم کردم و جلوتر امدم 

من مواظبتم : دستش را به دستم چسباند .. لبخند زد  ایرا باال اوردم و پور دستم

! 

 یکیکاش .. شدم  رهیگاهش با عمو محمد خلبخند پدرم و رد و بدل شدن ن به

 ! مواظب احساس م باشد  شدیم دایهم پ

گل زدن  ییو نه عمو حمد و نه پدرم توانا اینه پور.. دوباره از سر گرفته شود  یباز

 !را نداشتد  فیحر ینفره  ۵ میب ت

،  زدیعمومحمد که اشکارا نفس نفس م یپاها ریاز ز یتوپ را به راحت وانیک

 نیز م انهیاز همان م ایپر.. کرد ، سپرد  یم یکه بهتر از همه باز ایبه پر گرفت و

امد ،  یکه به شدت به سمتم م یترسم از توپ یبا همه .. محکم به توپ ضربه زد 

 ایخواستم پور ینم...نباشم  ایتا محتاج کمک پور ستادمیا میمحکم سر جا

خودم را به سمت چپ .. رفت  یتوپ به سمت چپ دروازه م...مواظب م باشد 

درست پشت سرم همه  ایکردم ، حضور پور یرا جلوتر راه میو دست ها دمیکش

 یکیهمه نزد نیاز ا.. داد  یمغزم فرمان دور شدن م..  ختیتمرکزم را بهم ر ی

 !متنفر بودم 
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کرد و توپ بعد از  یکی شیرا با دست ها میدست ها ایاز دور شدنم پور قبل

 !افتاد  نیزم یم روبرخورد به دست

 نهمهیحق ا ایپور.. بوجود امده ، خالص کردم  عتیرا به شدت از وض خودم

اشک .. دست زدند  یپدرم و عمو محمد با خوشحال.. به من را نداشت  یکینزد

تر  کیبهت زده نزد ایپور..  ختیصورتم ر یرو ی ناخوش ِیهمه خوش نیاز ا میها

 دستت درد گرفت ؟: شد 

 ! ایجلو ن: بغض الود و بلندم ، همه ساکت شدند  یصدا با

 !و نق نقو  یدرک نکرن.. شده بودم  یمثل بچه ها..ماند  شیبا تعجب سرجا ایپور

 ریز.. رفتم  یگرید یجلب توجه مادرم به گوشه  یامدم و ب رونیب یباز نیزم از

.. ردم نگاه ک میبه دست ها..، نشستم  میکه اجاره کرده بود یدرخت باغ ِ خصوص

 ! یگریاز هر کس د شتریاز خودم متنفربودم ، ب

..  دیجد یادم ها میبودم که پشت سرم فقط خاطره بود و جلو ستادهیا یپل وسط

 حیترج ییجلو یادم ها یبه همه  شیپشت سرم را با خاطره ها ییو من تنها

 ! دادم  یم

درختان از  ازیبود که اب ِ مورد ن ییجو میپا ریز.. دادم  هیرا به درخت تک سرم

اشک ...  ردمیرا به ان سپ میاما داوطلبانه پاها.. نبود  یزالل و اب.. شدیرد م نجایا

 یروز نیان را در چن دینبا.. بودم  دمیع ینگران مانتو یکم.. را پاک کردم  کیها

 ! دمیپوش یم
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را  میچشم ها !!! ..شدیختم م میشدن مانتو فیبه کث میها یخوب که نگران چه

 !من لبخند بزن  یلیل: باز و بسته کردم 

هم نگران خودم بودم ،  ی، کم میشدن مانتو فیحاال جدا از کث.. لبخند زدم  ارام

 !کم  یلیاما خ

در کنارم  یبا حس نشستن کس.. بود  نیریرد شدن اب دلچسب و ش یصدا

 مزاحمت شدم ؟: زد  یلبخند.. باز شد  میچشم ها

.. از کم نگران خودم بودم  شتریحاال ب.. دادم  هیچشم بستم و به درخت تک دوباره

 .، مهم نبود  شدیم فیهم اگر کث دمیع یمانتو..حال من خوب نبود 

 ؟  ادیتو از من بدت م: را دورن اب گذاشت  شیاز من پاها دیهم به تقل ایپور

 ! خوام ازدواج کنم یمن نم: پروا گفتم  یرا تکان دادم و ب سرم

 یمنم االن نم: به خودش مسلط شد .. همه صراحت م تعجب کرده بود  نیا از

من منتظر  یتا هر وقت که تو بخوا.... میکن یما فقط عقد م! خوام ازدواج کنم 

 !مونم  یم

خواستم با خودم حرف بزنم و خودم را ارام  یم.. هنوز بسته بود  میها چشم

 یتیاهم ایپور یحرف ها.. بود  یم خالوجود..  شدیمانع م ایکنم اما حضور پور

 !تر  تیاهم یمن ب ینداشت و جواب ها

 ؟  یلیل یموافق: ادامه داد  دوباره

 ..اب گوش دهم  یرفت ، دوست داشتن به صدا یزودتر م کاش
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خوام با  یم: قفل کرد  نهیس یرا رو شیدست ها.. نگاهش کردم  یچشم ریز

 ..کنه  یرو راض یپدرم صحبت کنم که عمو مهد

 ؟  شدیم یراض یچه کار یبرا دیپدر با.باز نگاهش کردم  یچشم ها با

 یدونم چقدر خاله ت و بچه هاشو دوست دار یم: از توجه م ادامه داد  خوشحال

و چند ساله تون به هم  دنیچند یشراکت رابطه  هیبه خاطر  ستیدرست ن.. 

 !بخوره 

 ..لبخند منتظر جواب من بود  با

را  یخاله فخر یجدا شدن ما از خانواده  لیو عمو محمد دل یبه عمه مهر پدرم

 یشرکت پدرم و شوهر خاله فخر یو شهاب به حساب ها یشک کردن فخر

نشسته بود و از برگرداندن همه  میجلو نانهیحاال خوش ب ایاعالم کرده بود و پور

 .. زدیبه حالت قبل حرف م زیچ

 ؟ یزن یچرا حرف نم: نگاهم کرد  کالفه

 !ندارم  یخب حرف: باال انداختم  یا شانه

 ؟ یدیگوش م.. من حرف دارم  یول: زد  لبخند

تو رو  یاز وقت: که در اب بود نگاه کرد  شیناچار سرم را تکان دادم ، به پاها به

اونهمه .. تو با شهاب شک کردم  یرابطه  یازدواج انتخاب کردم ، رو یبرا

 ینصف شب یوقت.. کرد  یا گهیشد فکر د یخب نم..! تون نیب یو عالقه  یکینزد

 یازدواج کرده بود ول نکهیشک کردم ، با ا شتری، ب رازیبه خاطر تو امده بود ش

پدرت موافقت خودش رو اعالم کرده بود و .. مرد متاهل نبود  هی هیرفتاراش شب
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 داریشب ش تا صبح ب.. دونستم  یخودم م یتو حساب تو رو برا نیهم یمن رو

ارومتر ..فکر کردم حتما با خانمش در ارتباطه .. بود  شیبود و دائم سرش تو گوش

 !تو رو خواهرانه دوست داره  یعنیزنش عالقه داشته باشه ،  بهکه  نیهم. شدم 

که توش خواب  یدر زدن اومد تو اتاق یهوا و ب یب یصبح همون روز وقت یول

 ! زنهیهم که بره، در مادم تو اتاق خواهرش .. ، کفرم در اومد  یبود

بود که مادرت هم  نیم ا یهمه دلخوش.. اومدنش بودم  رونیدر منتظر ب پشت

 ! تو اتاقه 

.. نتونستم خودم رو کنترل کنم  گهیخنده هاتون بلند شد ، د یصدا یوقت یول

ش ناراحته و از  یضیکه به خاطر مر یلیگفتم چه طور ل یخودم م شیهمش پ

 !خنده  یم ینطوریشهاب ا یاالن داره برا حرف نزده یبا کس روزید

 یبدتر بود ، حت گهیشهاب د یجلو دنتیبا اون لباس د.. هوا در رو باز کردم  یب

 !شهاب  یجا یو تعصب ب رتیاز غ

 ینبودم ول یمن ادم تعصب..  ارمیاسمت رو هم ن گهیگرفتم د میتصم همونجا

 .انتخاب همسر داشتم یخاص خودم رو برا یارهایخب مع

من  یفقط برا.. لباس بپوشه  ینطوریمن ا یداشتم همسرم فقط جلو دوست

 !مشکالتش بخنده  یاز ته دل و بدون توجه به همه  ینطوریا

و محبت ش به تو برادرانه  رتیاگه غ یحت.. ادیز یلیخ.. بود  کیبه تو نزد شهاب

 !تونستم بعد از ازدواج تحمل کنم  یهم بود ، باز هم م
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.. مشکوکم  یلیل یپدرت گفتم من به پسر خاله  ی، جلو یفتکه با شهاب ر تو

 تشیعصبان نیشد و ا یعصب یلیبه نظر خ.. برده  ییایبو هیمعلوم بود خودشم 

 !مطمئنم کرد 

 دایپ یتون ینم یلیگفت بهتر از ل.. روز بعد از رفتنتون پدرم باهام حرف زد  چند

باشه اگه عاشق  ادتی یول کهینزد یلیبه ل یادیگفت درسته که شهاب ز..  یکن

 !کرد  یازدواج نم گهید یکیبود با  یلیل

 یعصبان گهید...ازت بگذرم  یسادگ نیتونستم به هم ینم.. یمن تو بود انتخاب

گفت ، اگه  یپدرم درست م..تر  یمنطق.. نشستم و دوباره فکر کردم .. نبودم 

 ! گهیکرد د یشهاب عاشق تو بود حتما باهات ازدواج م

 یتهران اما پدرم اصرار داشت خواستگار میعمل تو اومد یبرا..راحت شد  المیخ

به  شتریتو باعث شد ، ب شیپ ومدنشیکمرنگ شدن شهاب و ن.. هم انجام بشه 

که ازدواج کنه شهاب هم محبت هاش رو هر جند  یلیگفت ل یحرف پدرت که م

 !اوردم  مانیکنه ، ا یبرادرانه کم م

و  یو خبر بحث پدرت با فخر..خوب بود  زی، همه چ میاز تهران برگشت یوقت

 !بودم  دهیبود که شن یخبر نیتر یشهاب و جدا کردن خونه هاتون عال

.. خوب نبود  یلی، حال تو خ میتابستون که اومد.. نگران نبودم  یچیاز ه گهید

 یلیاز پدرم خواستم خ.. یبود ستهیو شهاب وا دایتو به ش.. کردم  یدرک ت م

 !اب گرفتن اصرار نکنه جو یبرا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٤٠٦ 

زد و  یلبخند.. خوام موقع عقدمون ، خواهر و برادرت هم باشن  یهم م حاال

باشه  یکه تو دوست دار یاونجور زیخوام همه چ یم: گفت  میبه چشم ها رهیخ

! 

.. دوستم داشته باشد  یوقت دوست نداشتم کس چیه.. انداختم  نییرا پا سرم

 میرا داشته باشد، زانوها یقت شکستن دل را کسدل م نازک تز از ان بود که طا

 یاشت..  ایپور ستمین یمن دختر خوب: اب زمزمه کردم  رهیرا بغل کردم و خ

 !تونه خوشحالم کنه  یهم نم یکردن پدرم و خاله فخر

من ُ فراموش : و خواهشم نگاهش کردم  تیرا بلند کردم و با تمام ِ مظلوم سرم

 ! کنمیخواهش م.. کن 

 یبه صورتم ، با لحن رهیو خ ستادمیا شیرو به رو..  دیشد و دستم را کش بلند

 !کنم  یخواهش م.. به من فکر کن  کمیتو : به خودم ،گفت  هیشب

** 

در  ی، باعث شد نفس راحت یعمه مهر یعمو محمد و خانواده اش به خانه  رفتن

بعد از .. ورمایتوانستم در ب یرا هم نم یمهمان نواز یادا گرید.. خانه بکشم 

 !خواست با او رو به رو شوم  ی، اصال دلم نم ایپور روزید یحرف ها

با خودم حرف بزند ، حتما مثل سگ پاچه  ایپور یکردم اگر روز یفکر م شهیهم

 !الل شده بودم  روزیاما برعکس تصوراتم د! اش را خواهم گرفت 
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 ییلباس شو نیدادم و رو به رو ماش یجا ییلباسشو نیرا دورن ماش میها لباس

ام ، دل  یاهنگ گوش یرا بغل گرفتم و به صدا میزانو ها.. نشستم  نیزم یرو

 !سپردم 

 داره ، که نگاشو ماه نداره  یاری هیمن  دل

 ..و پولدار  ریدل فق به

در  یاپن برداشتم ، اهنگ ها یرا از رو یبلند شدم و گوش یحوصلگ یب با

کردم و بعد به  یجدا م شیبرا میاهنگ ها ویکه از ارشعاطفه بود  یخواست

 !کردم  یاش بلوتوث م یگوش

لباس ... کردم و دو باره به حالت قبل برگشتم  یفولدر خودم را پل یها اهنگ

 !در دلم  ایپور یخورد و حرف ها یچنگ م نیدورن ماش میها

  رمیگ ی؛ با خاطرات ِ خوب ِ تو اروم م رمی تو م ِادیکشم و از  یم عذاب

 ! مرمیم یبا چه زجر یفهم ی، نه م تیچه قدر داغونم از دور یدون یم نه

.. کردم  یرا مختص شهاب بولد م ینوشتم و چند خط ینامه م تیوص کی دیبا

 انمیاطراف مانیپش یو بعد چشم ها دیایسرم ب ییبه شدت دوست داشتم بال

 یخواست تقاص قطره قطره  یاول از همه دلم م.. دردم شود  یمرهم همه 

 ! شیو خاطره ها رمیاشکم را از شهاب بگ

 یکن یمنو فراموش م یشم ، تو دار یدارم به خاطرت اب م من

  یکن یمنو گوش م یحرفا یو دار یینجایا کنمیخودم فکر م با
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 یراست یراست یشدم ول یم وانهیداشتم د دیشا..نفر دوم پدرم بود  احتماال

انقدر که ..  ازاردیام ، پدرم و شهاب را ب یدوست داشتم بدبخت شوم و بدبخت

غصه  شانیسال را فراموش کنم و پا به پا کی نیا یها قهیعذاب تک تک دق

 !بخورم 

 ! احمق  ِ یلیل: گذاشتم  میزانوها یرا رو سرم

 !م کن هیخوام گر ی هردومون م ِی؟ جا یچشماتو به من قرض بد شهیم

 !کنم  هیخوام گر یکنه ؛ مث ِ آسمون م یکالفه ام م یدل تنگ داره

.. را خارج کردم  میبلند شدم و لباس ها.. بلند شد  ییلباس شو نیماش یصدا

با خاظرات ِ خوب ِ تو : چند لحظه قبلم زدم  یها یوانگیبه خودم و د یلبخند

 ! رمیگ یاروم م

 ؟ مامان ؟  یلیل:  مادرم یدر خانه بلند شد و بعد صدا یصدا

را رها کردم و به استقبال ش رفتم  میاهنگ را قطع کردم و لباس ها یصدا

 لونینا..  دیبار یم شیاز سر و رو یخستگ..  دیکش رونیچادرش را از سرش ب..

 ! یمامان یخسته نباش: را از دست ش گرفتم  دیخر یها

 یلباساتو شست: نگاه کرد  نیبه ماش..  میزد و با هم وارد اشپزخانه شد یلبخند

 ..برات  یزاشت یمادر ؟ م

 !تونم  یخودم م.. دستت درد نکنه : حرفش امدم  نیب

که  نایعموت ا:  ختیشان ر مخصوصیها یرا دورن قوط اینخود و لوب یها بسته

 نزدن ؟ یزیچ یزنگ
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 !نه : را تکان دادم و به کمکش رفتم  سرم

کردم  یفکر م.. بمونن  یخونه مهر نقدریاسابقه نداشته : نگاهم کرد  ینگران با

 ناراحت نشده باشن ؟!  انیامروز ب

 ناراحت بشن مادر ِ من ؟ یاز چ! وا : مادرم زدم  لیدل یبه استرس ب یلبخند

 یناهار م ایشام  هیدر حد  شهیهم..  بهیاخه عج: را باال انداخت  شیها شانه

 !که رفتن هنوز برنگشتن  روزیاز د! رفتن خونه عمه ات 

 یفکر م ییزایبه چ: برداشتم و با دست به جانش افتادم  لونیرا از داخل نا موز

 !مامان  یکن

 ایبه پور یزیچ روزینکنه د:گذاشت  میرا جلو یدست شیکرد و چاقو و پ اخم

 بهت گفت ؟ ی؟ اصال چ یگفت

حرف زد و من  خودش.. نگفتم  یزیمن اصال چ: دادم  رونیم را با حرص ب نفس

 !گوش دادم  یلیم یم با کمال ب

ادبت کنه  یب دیمخالفت تو که نبا.. مادر  یناراحتت نکرده باش: گفت  یدلواپس با

! 

 !مامان:  دمیخند

 ..  نیدیاخرش تو و بابات منو رو به کشتن م: تکان داد  یسر

 !تموم شدا  التیخوان برن ؟ تعط یم یحاال ک:  دمیگفتم و پرس یظینکنه غل خدا

خشک و  یخواستگار هیکه  نایمادر ا گمیم: خنده اش متعجب نگاهش کردم  با

 !ده روز  نیهم نکردن تو ا یخال
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 ایپور روزید یاز حرف ها ریگفت غ یمادرم راست م.. هم خنده ام گرفت  خودم

 !مطرح نشده بود  یاز جانب عمو در مورد خواستگار یحرف چیه

نه از .. رفت  یبه من و مامان م یظیغل یپدرم شرکت نبود ، حتما چشم غره  اگر

 !مان  یمخالفت مان و نه از چشم انتظار

قرار .. حتما عاطفه بود .. بلند شدم . ام خنده ام را خوردم  یزنگ گوش یصدا با

چند روز اصال عاطفه را  نیدر ا! شود  لیتشک مانیبعد کالس ها یبود از هفته 

 ایو او امار پور میزد یحرف م یبا هم تلفن یحوال نیبودم اما هر روز هم دهیند

 !گرفت  یرا از من م

مامان کنجکاو نگاهم .. را باال برد  میام ابروها یگوش یصفحه  یرو"ش " اسم

 ! گهی؟ بردار د یلیل هیک: کرد 

 ! داستیش: کردم  نگاهش

 ! دایسالم ش: زد و من جواب دادم  لبخند

*** 

 یفینچسب چه تعر ی کهیمرد.. اه : غر زد  دای، ش میامد رونیخل پاساژ که بدا از

 !کرد  یاشغالش م یاز جنس ها

بنجل من و تو هم  یجنس ها نیجان از هم دایش: ام را قورت دادم  خنده

 !ها  میدیخر

اوج فاجعه بود .. خودم را صندوق عقب گذاشتم  یها دیخر.. دیهم خند خودش

 ! شدیم یبا هم قاط دایمن و ش یها دیخر لونیاگر نا
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 بابا ؟ یدیخر یچ: گفت  یرفتم خانه پدرم م یم یوقت مثال

 زیم یرا رو لونیبودم نا دهیکه خر یعدد شال ۳بعد من به قصد نشان دادن  و

! بود و بعد  دهیخر دایکه ش رضایرنگارنگ عل یشرت ها یکردم و بعد ت یم یخال

 !اوج فاجعه 

 ؟ یخند یچرا م: گفت  دایشفرمان نشستم و  پشت

 رنیم یک نایعموت ا:  دیزد و بعد پرس یلبخند.. گفتم  شیرا برا میها فکر

 !باالخره 

رفتن خونه عمه  روزیاز د..دونم  ینم: باال انداختم و ارام حرکت کردم  یا شانه

 !برن  گهیدو روز د یکیاحتماال ..  یمهر

 !امار بده  هیرفتن  یوقت: کمربندش را بست  دایش

 چرا ؟: جلو امد  میها لب

 دیمثال ع...خونه تون  میایب میخوا یم رضایمن و عل: کرد  یرا منحن شیها لب

 !  یدنید

 ..بابام  یول: اصطراب نگاهش کردم  با

 بهت نگفت ؟ رضایمگه عل.. بوده  نی؟ قرار ما هم یبابات چ: حرفم امد  نیب

رد و بدل شده ، تکرار شود  رضایو عل من نیکه ب ییدوست نداشتم حرف ها اصال

 !انقدر ها راحت نبودم  دایبا ش.. 

 !داشته باشه  یترسم پدرم رفتار بد یم یچرا ول:  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٤١٢ 

داداشم رو از  یمن حاضرم هزار جور فحش بشنوم ول: باال انداخت  یا شانه

 !غربت برگردونم 

برگرداندن شهاب به  نکهیا.. اما ته دلم قند اب شد .. گرفتم  دهیرا نشن حرفش

 !حرف بود  یربط داشت ، خودش کل یکردن پدرم و خاله فخر یاشت

با تعجب به .. را برداشت  شیها دیشد و خر ادهیپ.. خانه شان پارک کردم  یجلو

 ؟ یچرا نشست: نشسته بودم ، نگاه کرد  نیمن که در ماش

 کار کنم پس ؟ یچ: لبخند زدم  یسرخوش با

سر  یزیچ هی رضایگفتم عل!  میناهار بخور.. باال  میبر: از کرد ب میرا برا نیماش در

 !هم کنه 

 میرا قفل کردم و با هم به سمت اسانسور رفت نیماش.. شدم  ادهیپ لیکمال م با

 شرت داده ؟ یت نهمهی، چرا سفارش ا رضایحاال عل:  دمیپرس یبا کنجکاو.. 

 !گه برو بازار  یاز صبح که پاشده م..  دهیاحتماال خوب د.. دونم  ینم:  دیخند

 ! ریبگ شرتیبرو برام ده تا ت گهیندارم م یبازار کار گفتم

 !، گفت زنگ بزن به دردونه  رمینم ییگفتم تنها منم

: چرخاند  فشیدر واحد شان ، دست در ک یجلو..باال انداختم  یتعجب شانه ا با

 !جا بود که  نیکجاست ؟ هم دمیکل.. ا ِ 

در  ریتاخ یبا کم..زنگ را زد .. نداشتم  دشیگم شدن کل یبرا یمن جواب مسلما

 !باز شد 

 !ماهه پوشانده بود  ۶ ای ۵ دیشا یصورتش را نوزاد... یپشت در بود ول رضایعل
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! بغل گرفتن ش ضعف رفت  یدلم برا.. با دهان باز نگاهش به نوزاد بود  دایش

 !بود  ایشک همان پر یب یدوست داشتن یکوچولو نیا

 جانیبا ه.. ذوق کرده بودم  شتریانگار من ب.. وارد خانه شدم  دایاز ش جلوتر

 !چه قدر ناز ِ ..  یوا: گفتم 

نگرانش را با  یچهره ..  دیبچه را عقب کش رضایرا جلو بردم که عل میها دست

 ! دایبغل مامان ش رمیاول م: گفت  یلبخند پنهان کرد و با لحن بچگانه ا

 نیا: گفت  تیلرز داشت و با عصبان شیصدا.. باالخره به خودش امد  دایش

 ؟ هیک یبچه  نی؟ ا هیچ ایمسخره باز

 یجلو...داخل شد و در را با ضرب بست  دایش.. وا رفته نگاهش کرد  رضایعل

ست ؟ مگه  هیهد یبچه : گفت  اینگاه به پر یو ب دیخودش را باال کش رضایعل

 ! نجایرو اودن امهد کودک بچه شون  نجایا

مظلوم  ینگاهم هنوزبه بچه  یگرد شد ول میچشم ها دایربط ش یب یحرف ها از

 ..رفت  یش ضعف م دنیبوس یدلم برا.. و ساکت بود 

 ؟ یرو اوردم خونه که تو نگه دار یکس یبچه  یمن ک: گفت  دهیرنج رضایعل

 ؟  هیچ نیپس ا: را پرت کرد و زار زد  شیها دیخر دایش

ست اوردم تو رو  هیهد یاصال بچه : با خشم گفت  رضایعل.. اش به بچه بود  اشاره

 !زجر بدم 

 دیکوب چارهیب یرضایعل یرا به ساق پا شیبا حرص پا دایش..لبخند زد  ایپر یبرا و

 !مونم  یسقف نم هی ریز یعوض یلحظه هم با تو هی گهید: 
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و  دیرا محکم تر در اغوش کش ایافسوس تکان داد و پر یبه نشانه  یسر رضایعل

 ! میبا هم اشنا ش ایب یلیخاله ل: مرا هم صدا زد ..به سمت مبل ها رفت 

پشت  جیمات و گ.. لرزانش را دورن دهانش برد و به اتاق ش رفت  یلب ها دایش

 !بودم  ستادهیدر ا

 یلیتو ل ایب:  دیبه سمتم چرخ.. بود  یاش مصنوع یخونسرد یکه همه  رضایعل

 !جان 

 یکوچولو دنیدر اغوش کش یناراحت بودم اما هنوز دلم برا دایش یبرا نکهیا با

را فراموش کردم و به سمت مبل  دایش عیسر یلیخ.. زد  یپر م یدوست داشتن

 ؟  استیاسمش پر: نشستم و با ذوق به بچه نگاه کردم  رضایعل یپا نییپا.. رفتم 

 ! رضای بابا عل ِ یپر.. اره : پررنگ شد  رضایعل لبخند

 !چه قدر نرم بود ... خدا  یرا به صورتش رساندم و وا دستم

 به من ؟  شیدیم: کردم  یحس م یرا به راحت نیپر از ستاره بود و ا میها چشم

 رضایعل ی نهیصورتش را به س ایرا به اغوشم بدهد که پر ایخواست پر رضایعل

 رضایمن و عل.. گ گرفت را به چن رضایعل ی قهیچسباند و با مشت کوچک ش 

 ! میمات نگاهش کرد

شک  یب شیلرزش صدا.. شد و با بهت نگاهم کرد  سیخ رضایعل یها چشم

 رونیب ییاز بغل ِ بابا:  دیرس یبود که به گوشم م یحس پدرانه ا نیقشنگتر

 ! ادینم
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ش را  سیصورت خ رضایعل.. کرده بود  سیبه وضوح صورتم را خ میها اشک

: خورد نگاه کرد و با خنده گفت  یساکت که انگشت ش را م یایپاک کرد و به پر

 !خوره  یراحت داره انگشت م الیپدر سوخته اشک همه رو در اورده و با خ

نگاه  رضایبود ، صورتش را نوازش کردم و به عل رضایکه در اغوش عل همانطور

 . کردم 

او  یانه جا به جا کرد و نگاهش را از صورت معصوم ایسر پر ریرا ز دستش

چه .. را در هم فشردم  میدست ها.. دخترکش بود  یغرق در چهره .. برنداشت 

 !امد  یقدر پدر بودن به او م

بودم ، پدرم سراغم را  یاگر خانه نم گریساعت د میشک تا ن یبود و ب ۲ ساعت

 یبر نم رضایرا که چشم از عل ایارام سرم را جلو بردم و صورت پر.. گرفت  یم

 . دمیسداشت ، بو

.. بهتره زودتر دست به کار شم :  دیخند یرا گرفت و با سرخوش میبازو رضایعل

 ! دمیها نم بهیمن دختر به غر

 ؟ یچ یعنی: نگاهش کردم  یجیگ با

و  دایدختر من و ش.. از االن من رو پسر شهاب ، چشم دارم:  دیبلند خند بلند

 ..پسر تو و 

حتم ... زشت ش را ادامه دهد ، بلند شدم  یلیخ یلیحرف خ ی هیبق نکهیاز ا قبل

 !به سرش زده  یداشتم از شدت خوش
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.. شده  رمید گهیمن د: شانه ام جا به جا کردم  یرا رو فمیو ک ستادمیا راست

 !برم  دیبا

 !غذا سفارش دادم .. زود ِ که : هم بلند شد  رضایعل

از : را باال بردم  میابرو..شم  ینم دایمزاحم ش: تشکر زدم  یبه نشانه  یلبخند

 !طرف من ببوسش

 ..تونم ب  یخودمم نم یاالن که جا:  دیتر خند بلند

: تکان دادم  یسر.. دهانم بردم و با چشم غره ام ساکت شد  یرا جلو دستم

 !پدرجان  یادب شد یب یلیخ

 !مخلصم خواهر : خم شد یکم

*** 

.. نگاه کردم  رضایو عل دایخانه ش یم شدم و دوباره به پنجره  نیماش سوار

 ! تنگ شده بود  ایپر یدلم برا امدهین

*** 

.. کرد ، لبخند زد  یکه هنوز ساکت نگاهش م ایبست و به پر یلیرا پشت سر ل در

 !دخترش  ی رهینگاه خ یدلش ضعف رفت برا

حس را داشتند ؟  نیپدر ها هم یهمه  یعنی.. بزند  ادیفر یاز خوش شدیم کاش

 شیرا در چشم ها یکردند ، خوشبخت یدخترشان نگاه مبه  یپدر ها وقت یهمه 

 ؟ دندید یم

 ؟  یمامان شیپ میبل:  دیرا بوس ایچشم پر یرو
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به  یعادت کن دیبا: کرد  کینزد شیایکوچک پر یرا به گوش ها شیها لب

 !مامان ِ غر غروت 

 ..فقط نگاهش کرد  ایو پر دیاز حرف ش خند خودش

 !تق تق : اتاق را باز کرد  در

 !تخت نشست  یچمدان ش را رها کرد و با ضعف رو دایش

را نوازش کرد و کنار  ایپشت ِ پر.. کنار زد  رضایپر لبخند را از لب عل مهین چمدان

 ؟ هیچمدون واسه چ: تخت نشست  یرو دایش

دومش هم  یبچه :بغض داشت ..  افتدین هیهد یتالش کرد نگاهش به بچه  دایش

 !؟ ینشون کردت ازدواج نکرد که با یمونیدختره ؟ االن پش

 ؟ یک یبچه : اش کنار زد  یشانیپ یاش را از رو ختهی به هم ر ِیموها رضایعل

 ؟ ید یچرا طالقم نم: صورتش کنار زد  یرا از رو شیاشک ها دایش

 !چون عاشقتم : ارام لبخند زد و با عشق گفت  رضایعل

 ؟ هیچ نی، ا یاگه عاشق ِ من:  دیخند کیستریه دایش

هم  هیدختر اول هد یوقت!  افتدیمنفور ن یداشت نگاهش به بچه  یسع همچنان

طور ذوق زده با  نیهم! طور بغل ش کرده بود  نیهم رضایامده بود ، عل ایبه دن

 ! هیهد یبا بچه .. کرده بود  یاو باز

هم اعصاب خورد کن  یگاه..زبان نفهم..لوس..بود  رضایعل یزندگ یزن همه  نیا

 !امد  ینفسش بند م رضایبود عل ینماما اگر ! 
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از بچه ها : هق زد  دایش.. کرد  دنیرا گرفت و او را وادار به دراز کش دستش

 ! متنفرم 

، اشک  ایبا دست کوچک پر.. خواباند  دایو گردن ش نهیس یرا رو ایارام پر رضایعل

 ۷ یایزبان ِ پر رضاینگاه کرد و عل ایبا اجبار به پر دایش.. را پاک کرد  دایش یها

 مامان ؟ : ماهه شد 

 ! مادر ! مامان ..  ختیفرو ر دایدر دل ش یزیچ

را نوازش  شیگونه ها رضایو دست کوچکش که به کمک عل ایپر رهیخ یها چشم

.. کرده بود از بچه ها متنفر باشد  نیچه قدر تمر..لرزاند  یکرد ، دلش را م یم

برش : دوخت  رضایرا به عل شیچشم ها:  زدیرا به هم م زیبچه داشت همه چ نیا

 !ترسم  یم.. دار 

 ! زیاما نفرت انگ یموجود دوست داشتن نیو از ا! دلش  دنیاز لرز.. دیترس یم و

را  دایش یشانیپ.. را در اغوش گرفت  شانیو هر دو دیکنارش دراز کش رضایعل

 ایپر: گذاشت  دایصورت ش یدستش را رو رضایعل.. نق نق کرد  ایپر..  دیبوس

 ..دخت

 ییشده بابا یچ: ، بچه را در اغوش گرفت  دهیترس رضایعل..کرد  هیبلند تر گر ایپر

 ؟ 

ساکت  یبرا رضایتخت نشست و به تالش عل یرو.. مات نگاهشان کرد  دایش

 !  دیفهم یپدر بودن را نم..  دیفهم یرا نم ییبابا یواژه ..کردن بچه نگاه کرد 
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 یدستش را رو..را حس کرد ، ارام شد  رضایکه دوباره اغوش عل نیهم ایپر

 !کنه  یم یحسود: گفت  یبا حس ِ خاص رضایگذاشت و عل رضایگردن عل

 ؟ هیک نیا:  دیچشمش کش ریمشتش را ز دایش

از ! خواست ، که در ان بلند بلند زار بزند  یم یبار دلش خلوت نیاول یبرا رضایعل

 !گذشت  یاش م ییماه از اشنا ۲ه فقط ک یاز حسادت دختر!  یخوش

مردنش  یکرد که چند سال برا یزنده م رضایرا در وجود عل یدختر حس نیا

 !تالش کرده بود 

 جنون گرفته بود ؟  یتا به االن از خوش یکس

 ش؟یاز کجا اورد: شد  رهیخ رضایعل یپر ستاره  یبه چشم ها دایش

 !پرورشگاه : چشم از دخترکش گرفت  باالخره

بود ، را  رشیگ بانیچند سال گر نیا یکه همه  یپلک زد و ترس یبه سخت دایش

 .. !بشن  دایاگه خانوادش پ: زمزمه کرد 

ببرش : التماس کرد ..وحشت داشت  یوابستگ نیاز ا..رابست  شیها چشم

و  میاگه بهش عادت کن! بشن  دایاگه خانوادش پ.. تو رو خدا ببرش ..  رضایعل

 ؟ یچ رنشیازمون بگ

اغوش  نیاز ا یبا حسادت دختر حسودش را بغل گرفت، محال بود روز رضایعل

 ایاز امروز پر.. من و توئه  یتو شناسنامه  ایاسم پر:  ردیکوچک و نرم فاصله بگ

 !دختر ماست 
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کرده بود که  فیتعر شیدوستش بار ها برا... تر شد قراریب. بود  قراریب دایش

را بزرگ کرده و بعد  یپرورشگاه یبچه  شده و دوسال یخواهرش بچه دار نم

 ..بچه  یخانواده 

: را بست  شیبا ترس چشم ها..  اوردیتونست به ذهن ب یفکرش را هم نم یحت

 !گم  یبخدا راست م..  رنشیگ یازمون م میتا بهش عادت کن

 ایرا نگه داشت و دور از چشم پر ایدست پر کیبا .. ارام کنارش نشست  رضایعل

رفتند  ایتصادف از دن هی، تو  ایپدرو مادر پر: حلقه کرد  دایرا دور ش گرشیدست د

سهم من  ایپر.. استیحکمت خدا زنده موندن ِ پر.. ماهه بوده  کی ایکه پر یوقت.. 

 !سکته کرده و مرده  شیکه سه ماه پ هداشت ریمادر بزرگ پ هیفقط ..و توئه 

 ازنباشهیکردم که به بودن تو ن یزبا یپارت یکل..  شمیادار یوقته دنبال کارا یلیخ

 ! ینکن مونمیدوباره پش نکهیا یفقط برا.. 

به  لیارزو مون رو تبد یتونه بزرگتر یبچه م نیا.. غصه خوردن  دای ش ِبس

 ! من و تو به بچه ! داره  ازیبه پدر و مادر ن ایپر.. کنه  تیواقع

 !خودته  یها یبچگ هیشب!چه نازه  نیبب: نگاه کرد  ایپر به

بار بفل ش کنم  هیفقط .. بار  هیاگه : درمانده نگاهش کرد و پر بغض گفت  دایش

 !تونم ازش بگذرم  یوقت نم چیه گهید.. 

 ! مونه  یدختر ما م شهیهم ایپر: نگاه کرد  شیبه چشم ها نانیبا اطم رضایعل

 ای، ب ییبابا: را برگزداند  ایصورت پر رضایعل.. هنوز ته دلش ترس داشت  دایش

 !بغل مامان ِ کله شق ت 
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 رضایعل.. را باز کرد  شیهنوز هراس داشت اما دست ها..با اشک لبخند زد  دایش

 !کرد  هیدوباره گر ایو پر دیهمسرش را بوس سیخ یبا محبت گونه 

 شیدست ها دایش.. مانع شد  ایپر ی هیرا از خودش جدا کند که گر ایپر خواست

 ! ادیچرا بغل من نم: گفت  هیرا عقب برد و با گر

که حاضر نبود از پدرش  ایپر گریکرد و سمت د یم هیگر دایش رضایسمت عل کی

 نیتر نیریش نیا دیترد ینگاه کرد و ب شانیبا محبت به هر دو رضایعل.. دل بکند 

 !!اش بود  یزندگ یفیبالتکل

 !اه ! چقدر سخت بود .. کتاب م را ورق زدم  کالفه

کتاب  یسرم را رو.. را با تنفر جمع کردم و با مدادم گوجه کردم  میموها

 !کنم  هیخواست گر یدلم م.. گذاشتم 

 !خنگ شده بودم  نقدریا چرا

را باز  میکردم تمرکزم را جمع کنم ، ارام چشم ها یو سع دمیکش یقیعم نفس

 ..و بسته کردم و دوباره حواسم را به کتاب دادم 

بعد بلند بلند ! گرفت  یام م هی، گر دمیفهم یبچه بودم و درس م را نم یوقت

 میها یهمکالس یخوردم که روز بعد در مدرسه جلو یکردم و غصه م یم هیگر

 !شدم  یم عیضا

کردم و دوباره به کتاب نگاه  یرا پاک م میشدم ، اشک ها یخوب سبک م یوقت

 ! دمیفهم یم یوببود اما همان مطالب را به خ بیعج.. کردم  یم
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 یحوصله  نیساعت در وجودم بود و بنابرا ۲۴با گذشت  ایپر دنیذوق د هنوز

 ! کردن نداشتم  هیگر

 دهینبود که بشود ند یدختر ایپر..  دیایبا سرنوشتش کنار ب یهم کم دایش کاش

 !چه قدر نرم بود .. را از بغل گرفتم  میدست ها..  یوا.. اش گرفت 

شدند  یم یخوشبخت یچه خانواده ..بود  یبچه بفل چه دوست داشتن یرضایعل

 !نرم  ی ایبا وجود پر

 ! ایچانه ام بود و نگاهم به کتاب و حواسم به نرم بودن پر ریم ز دست

خبر بودم ، عمو محمد و خانواده اش هم دو روز  یاز عاطفه هم ب شیدو روز پ از

 !عمه مانده بودند  یبود که خانه 

 ینم یاریدرس خواندن  یاالن فکرم برا.. و کتاب را بستم  دمیدراز کشپشت  به

 ۵کتاب انداخته بودم و با گذشت  یاز ظهر خودم را رو.. عصر بود  ۵ساعت ...کرد 

 !خط را هم مرور نکرده ام  کی یساعت حت

 !شم  یاخرش مشروط م: خودم تکان دادم  یبرا یسر

 دمیکش نییو تاپ م را که باال رفته بود ، پا دمیکش ی ازهیخم.. اتاقم زده شد  در

 بله ؟: 

سر و کله زدن با  یالک یکاش به جا دمیکش ازهیتخت نشستم و دوباره خم یرو

 !  دمیخواب یم یکتاب کم

 !اب پرتقال وارد شد  وانیباز شد و پدرم با ل در

 !خوردن داره  یاب پرتقال اقا مهد! به به : شدم و با خنده گفتم  بلند
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 یو رو ختیشباهت به خربزه نبود ، را به هم ر یام را که ب یاریگوجه خ یهامو

 ! خودت رو بابا  یخسته کرد: را به دستم داد  وانیل..تخت نشست

 !لذت اب پرتقالم را خوردم و فکر کردم ذهنم همه جا رفته جز درس با

ب با تعج..کرد  یام که تمام شد ، پدرم داشت به کف اتاق نگاه م وهیم اب

 شده ؟ یزیچ:  دمیپرس

 ! نجایا انیامشب م نایعمو محمد ا: صورتم چشم دوخت  به

کرد ، از  یمامان فکر م. شد  داشونیبالخره پ.. ِا : را باال انداختم  میها شانه

 !ناراحت شدن  یزیچ

؟ برم بهش خبر بدم شام بزاره  نیبه مامان گفت: تخت بلند شدم  یعجله از رو با

! 

 ! انیم یخواستگار یبرا: و وادار به نشستنم کرد  دیرا کش دستم

مادرت هم : پدرم ادامه داد .. بلند پرت م کرده باشد  یقله ا یاز رو یکس انگار

 !زنگ زدن  شیساعت پ مین.. دونه  یم

 !!!! یو جد یرسم نقدریا..  یخواستگار

 ..من  یبابا ول: بغض کردم .... گفته بودم  ایمن به پور یول

 .. ! سال ِ همه منتظر جواب توان  کیاز  شتریب: را گرفت  میبازوها

وقت  یهمه .. رود  یدار م یباال گرید یرا داشتم که تا چند لحظه  یکس حس

 یکار یعنی..نجات م نکرده بودم  یبرا یکار چیشد و من ه یمن داشت تمام م

 !امد  یاز دستم بر نم
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،  شیپدرم و خواسته ها گریبودم و سمت د ستادهیتنها ا نیسمت زم کی من

 یمنصفانه ا ریغ یچه باز! و خواستنش و عمو و اصرارش  ایشهاب و رفتنش ، پور

! 

 !تو رو خدا .. بابا :  دمیالتماس نال با

خم شه  یکس ینزار دوباره به خاطر ِ تو سرم جلو: سختش را حفظ کرد  ی چهره

 ! 

 مادرم کجا بود ؟ ..  دیلرز میصدا

 کار کردم بابا؟  یمگه من چ: سوخت  یام م یبیغر یبرا دلم

و خودم شرمنده  یفخر یجلو!  یدل به دل شهاب داد: کرد  کیرا نزد صورتش

، با  یتو غرورم رو شکست یشهاب از اعتماد م سوء استفاده کرد ول!  یام کرد

 !  رهیشکل بگ یکه اجازه داد یاحساس

عشق  نیا یکجا..کرد  یرا پاره م میداشت گلو یدرد.. را از او جدا کردم  خودم

پدرم مرا به سمت  نیخودم را شناخته بودم هم یمن مقصر بودم ؟ من وقت

شهاب و اغوشش هل داده بود ، پدرم مرا به شهاب سپرده بود و شهاب عاشق 

 !  دمیکش یرا م میها یبچگ یجور ِ همه  ییبه تنها! شده بود و حاال من 

 ! دیکش یوش مسوِز ِ قلبم را به د میها چشم

پام زانو بزنه و  ی، اگه خاله ات جلو ادیب نیاگه اسمون به زم: ادامه داد  پدرم

وساطت شهاب ، محال ِ جنازت رو رو  ادی، اگه خود ِ خدا ب رهیحرفاشو پس بگ

 !دوشش بندازم 
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 !نبود که از من دفاع کند  یاری چیچرا ه.. من بد بود  حال

..  دیکش ی، نازم را م الیخ یباز پدرم ب شد و یم مانیدعوا شهیمثل هم کاش

 !داشت  یکرد ، حس بد یو شرمنده ام م زدیکه ارام حرف م نیا

؟  نییپا افتهیب یکس یباز سرم جلو یخوا یتو که نم: را دوباره گرفت  میبازوها

رفته بود  ادمیکه ،  یعمر همه جوره سپردمت به پسر کیمن اشتباه کردم که 

..  یلیخفت م نده ل نیاز ا شتریب..ِ◌  نییتا ابد سرم پا یفخر یپسر ِ ، من جلو

 باشه بابا ؟ ! من رو بپوشونه  یشرمندگ هیبزار حداقل ظاهر قض

اما ..شوند  یکس ینکنم که پدرم و مادرم شرمنده  یخورده بودم هرگز کار قسم

 کردم ؟  یاحساس و قلبم م ونیچه طور خودم را مد

 !بودم  قرار گرفته یاز زندگ یبد یجا چه

 ! انیو پر رضایعل میفکر کن یول! ماهشه  ۶هنوز  ایپر.. خانمه  تایاوا کار ب عکس

و زن عمو به همراه عمه  ایشد ، عمو محمد و پور یبرگزار م یرسم زیچ همه

 !امده بودند  ینیریجبعه ش کیدسته گل و  کیبا یمهر

 یشان به راحت یصدا.. بودم  رهیخ زیاشپزخانه نشسته بودم و به م یصندل یرو

خودم تکرار  یبرا! بود  دهیپدرم را شن یفقط حرف ها میامد اما گوش ها یم

 !، جبران کن  یپدرت شد یتو مقصر سرافکندگ: کردم 

مادرم با ..  دیرس یم شیاما پدرم به خواسته ها شدمیخوشبخت نم ایبا پور من

پدرم به غرور نبود اما  یاو هم راض.. سرخ کنار زن عمو نشسته بود  یچشم ها

 !  زدیاش مرهم م یزخم
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 یخرد شده بود و من پسر همان خاله را با همه  یخاله فخر یبا حرف ها پدرم

 ! داشت  ییها یچه نابرابر ایدن!  دمیپرست یوجود م

 بود ؟  ینم یشد شهاب پسر فخر ینم

 !امدم و با شهاب همخانه شدم  ایرقم خورد که به دن ییتلخ م انجا سرنوشت

 شهی، اوار م شهیتکرار م امی، دلتنگ یری، به بن بست م یریشم از دست م میتسل

 ! شمیم ـــــوونهی، د شمی، بافکر تو همخونه م

؟ من  یلیل یکنیکار م یچ یدار: با غصه نگاهم کرد .. وارد اشپزخانه شد  مادرم

 ..دونم تو دلت  یکه م

 نجایخونه به ا نیتر کیکه تو نزد نهیشرط م ا: حرف ش امدم  نیزدم و ب لبخند

 !مونم  یذکر بشه ، بعد از ازدواج تهران م دیتو عقد نامه هم با.. میکن یزندگ

 !بود  یحاال مادرم هم راض..  دیاشک خند با

برساند و مادرم  یخواست زودتر خبر ازدواج م را به گوش خاله فخر یم پدرم

 !نگران دور شدن تک دخترش بود 

 یب یکرد اگر دوباره هوا یم جایدل ِ من هم ب! بودند  یراض شانیهردو حاال

 !مثل شهاب را کند  یاحساس

 ! اریب ییپس چا: را پاک کرد  صورتش

 !چشم : لبخند زدم  دوباره

 ! خوب بود  زیچ همه
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 زیهمه چ.. امدم  رونیمرتب کردم و از اشپزخانه ب ینیها را درون س فنجان

 !هنوز ! خوب بود 

 !قربون عروسم برم : همه جواب م را دادند و عمو با ذوق گفت ..سالم دادم  ارام

که عاشق ش بود،  یحاال از کس اهایعروس رو..درد داشت  یقصه کم ینجایا

 !قدم  کی یبه اندازه .. فاصله گرفته بود 

 شیکرد حرف ها یفکر م.. با لبخند تشکر کرد  ایتعارف کردم و پور یهمه چا به

 ! قرار داده  ریثمرا تحت تا

 ! زمیعز نیبش ایب: جا باز کرد  میکنار خودش برا یمهر عمه

 !کرد  یخطاب م زمیهم مرا عز یخوب بود که عمه مهر زیهمه چ انقدر

 !گرفت  یارام م یهم کم اهایعروس رو کاش

 دخترم ؟ یخوب: اش نگاهم کرد و زن عمو گفت  رهیبا لبخند خ عمو

 ینظر ناگهان رییاز همه خوشحالتر بود و مادرم دوباره شک کرده بود به تغ پدرم

 !خوبم زن عمو :  نمیلبخندم را پررنگ کردم تا لبخند مادرم را بب!ام 

 .لبخند زد  ماردرم

 دیکه با هم بر ادیم ایبعد پور یهفته .. جان  یلیل میر یما فردا م: گفت  عمو

بعد هم !  ایتا تموم شدم درس پور میریگ یعقد م هیتابستون .. شیازما یبرا

 دخترم ؟ یندار یمخالفت!مراسم ازدواج 

 شیاهایانگار صد قدم از رو..کرد  یم یداشت بدقلق اهاینه اما عروس رو من

 .دورتر شده بود 
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 !پدرم بگه  یهر چ: جواب دادم .. من مهم نبود  نظر

 ! شدیدور ُ دور تر م اهایعروس رو.. همه دست زدند ! پس مبارکه :  دیخند عمو

 ! یکن نییرو خودت تع هیخواسته مهر ایپور: عمو با محبت نگاهم کرد  زن

من و پسر  میداشت یچه تفاهم... چه دست و دلباز .. نشست  ایپور یرو نگاهم

 !شدن  میاو در خرج کردن و من در تسل!  میعمو

 جان، بابا ؟ یلیل: زد  میصدا پدرم

تمام شد ؟ من و بغض م  ریهمه چ..رفته بود  اهایعروس رو..کردم  نگاهش

 ! میدوباره همدرد شد

 !دونم  ینم: کردم  زمزمه

 !تا سکه  ۱۱۴همون : گفت  یاز هر فاجعه ا یریجلوگ یپدرم برا و

 انداختم  نییسرم را پا.. دست زدن بلند شد  یصدا

 ! یبر رمیبستم رو خودم ، از مرز تقد چشامو

 یبر رمیم یم نباریخودت ، ا یدونیم نکهیا با

!  یول دمیعمــــر جنگ کی! شم  میتصم نیبستم رو خودم ، مغلوب ا چشمامو

 !شم  میوقتشه تسل! نــــــه 

عمو و خانواده اش هم با عمه  یبود که بعد از خواستگار یرسم زیهمه چ انقدر

 !رفتند  یمهر

در که بسته شد .. د بو نقدریهم زیخوب نشان دادن همه چ یتوان من برا ی همه

 !مبل نشستم و با هق هق کردم  نیی، پا
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که پشتم  یو نه برادر زدیاشک بر میو پا به پا ردیکه در اغوشم بگ یخواهر نه

 ! ستدیبا

مامان با ..داد  ینم نیدرد هم دردم را تسک.. چنگ زدم  یروسر ریرا از ز میموها

 ! یمهد: نشست کنارم و ضجه زد  هیگر

شدم  یداشتم خفه م..فشردم  میدست ها نی، سرم را ب دادمیرا تکان م خودم

با دست صورتم را ..جدا کند  میمادرم تالش کردم سرم را از زانوها..هوا کم بود ..

 !پوشاندم و بلند تر هق زدم 

 ! یوا..  یوا..  یوا: زدم  یبغض لب م با

 ! یلیل: زدیم ادیمادرم فر.. را چنگ زدم  صورتم

 ..داد  یداشت جان م یلیل و

 ؟! ارمی طاقت ب ُیچه قدر دلتنگ! کشم ، حالم خرابــــــه  یکه م نفس

 !تمام عمرمو از دست دادم !  نه  ُروزمی تو فقط د ِبدون

به پدرم که پشت در خشکش زده بود ، .. کرد  یمادرم حالم را بدتر م ی هیگر

 !را نشنوم مادرم  یرا محکم گرفتم تا صدا میگوش ها.. شدم  رهیخ

خورد  یاز همه بهم م شتری حالم از شهاب ب ُدمید یرا شهاب م زیچ همه

 ! یوا: دوباره لب زدم ..

 ! دمید یشهاب را م شیکه همه جا یرفتم از خانه ا یم دیبا.. بلند شدم  میجا از

  ییخبر از حال من امروز کجا یب ی، ا ییهمه تاوان جدا نیسخته ام از ا من

 !ییاینگو صبر کنم تا تو ب نقدری، ا افتمیروز ب نیصبر نکردم که به ا من
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کت و دامن ِ  یگشادم را رو یمانتو.. کشان خودم را به اتاق م رساندم  کشان

 !برداشتم  نهیا یم را از جلو چیو سوئ یام تن کردم و گوش یاسی

را مقصر  دانست و پدرم من یو پدرم را مقصر ِ حال ِ من م زدیم ادیفر مادرم

 !اش  یسرافکندگ

مادر .. اما به سمت در راه افتادم  دید یتار م میچشم ها.. امدم  رونیاتاق ب از

 ؟ یلیل یریکجا م: زد و بلند شد  غیج

 کجا ؟ .. شبِ   ۸ساعت :  ستادیا میپدرم جلو و

برو کنار : خش دار بود  میصدا.. ها به او زل زدم  وانهیرا تکان دادم و مثل د سرم

! 

 ؟ هیواسه چ ایباز یکول نیچه مرگته ؟ ا: کرد و محکم تر سد راه م شد  اخم

 کیجسم به من ،  نیتر کینزد.. هم فشار دادم  یحرص رو ایرا  میها دندان

گلدان را به ..زد و به سمتم امد  ادیگلدان بود، با برداشتنش مادرم دوباره فر

پدرم  یجلو..ان را به دست گرفتم  زیت ی شهیز شا یو تکه ا دمیکوب نیزم

 !بابا  ادیازت بدم م: هم  میو صدا دیلرز ی، سرم از بغض م ستادمیا

: را در مشتم فشردم  شهی، ش ستادیشد و پدرم مات ا یدوباره جار میها اشک

 !بزار برم 

 وقت شب ؟ نیا یکجا بر:  دینال مادرم

 !او هم مثل من بدبخت بود ..  دیکردم و دلم از بخت بدش لرز نگاهش

 ! کشم  یخودمو م نیاگه نزار.. عاطفه  شیخوام برم پ یم:  -
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کنم ، تو فقط  یمن به خاطر تو خودم رو بدبخت م: به پدرم نگاه کردم  دوباره

 !عاطفه  شیبزار برم پ

بود ، را از من جدا  دهیکه کف دستم را بر شهیش.. را به سمتم دراز کرد  دستش

 ! یت رو خاموش نکن یوشگ: کرد 

هر کدام به !  میهمه مان بدبخت بود دیشا.. سوخت  یپدرم هم م یبرا دلم

 ! ینوع

 ییصدا چیکرد و ه یم هیمادرم پشت سرم بلند گر.. امدم  رونیرا بستم و ب در

 !از پدرم نبود 

 ! دیلرز یم یبدنم از فشار عصب یهمه ..اوردم  رونیب نگیرا از پارک نیماش

 ؟ هیچ: کنار گوشم گذاشتم ..ام بلند شد  یزنگ گوش یصدا

 ! میخونه حرف بزن ایب: خودش هم  دیشا.. بود  مانیپش شیصدا

 !االن نه : را تکان دادم و نق زدم  سرم

امشب  نیهم دیگرفتم ، با شیرا در پ دایش یخانه  ریرا قطع کردم و مس یگوش

 !کردم  یرا تمام م زیهمه چ

گفتم دست از سرم  یم رضایو عل دایش هیامشب  نیهم! شدم  یم مانیپش فردا

 !احساس هست  یوب رتیغ یبهتر از شهاب ِ ب یلیخ ایگفتم پور یم.. بردارند 

ساکت کردن عذاب  یبس بود برا.. اثبات احساس م  یسال بس بود برا کی

 !وجدان م 

 !سال حماقتم  ۱۹ یگرفتم برا یفردا ختم م..بود  یگریفردا روز د از
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ام  یناتوان یکردم و با همه  یم شیدایکاش پ.. خورد  یبه هم م میها دندان

 ..را  میدادم زخم ها یم امیالت یکم دیزدم ، شا یبه صورتش م یمحکم یلیس

به  دیبا ترد.. را باز کردم  نیدر ماش..را پارک کردم  نیماش دایش یخانه  یجلو

 !شدم  رهیخ نیزم

 !شهاب : هق زدم ..فرمان گذاشتم  یسرم را رو یدرماندگ با

بس ِ : محکم سرم را فشردم  گرمیشده بود ، با دست د شتریدستم ب سوزش

 .. !  یلیل گهید

 نفس هام هیتو خال یببخش به لب هام ، ب اسمتو

 !شهاب : هق زدم  دوباره

 !باش  یشگیباش ، عاشق ُ هم ی رازق ِزی س ِخواب

 !باش  یشب ، تو طلوع زندگ یام از تلخ ستهیخ

 ...کمکم کن  ایخدا:  شدیداشت منفجر م سرم

 !اخر ِ من  یها هی گر ِی پا ِیبکش رو جا خط

 !گرده  یبر نم!  یلیتمومش کن ل: شدم و قدم اول را برداشتم  ادهیپ نیماش از

 شده ؟ یزیچ: وحشت زده به من نگاه کرد  دنمیشان با د هیهمسا خانم

 ! دایش یخوام برم خونه  یم.. نه : دم را تکان دا سرم

 !دخترم  ایب: را باز نگه داشت  در

 !اسانسور ارام قدم زدم ،انگار منتظر محجزه بودم  یجلو تا

 !را بستم  میوارد اسانسور شدم و چشم ها.. هم احمق بودم  هنوز
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 ! هم خون دل خوردن هق زدم  نیپر از خون شده بود ، از ا دستم

..  دیلرز یبدنم هنوز م.. دادم  هیتک واریسرم را به د.. واحد خانه شان را زدم  زنگ

 !رو اوردم ، شام خوردم  رضایعل نینه ، فقط ماش: بلند شد  ییصدا

 !خود ِ خود ِ شهاب .. خودش بود .. به عقب رفتم  یزده قدم وحشت

 میمستق شیدر باز شد و چشم ها.. شده بود  ریبه عقب امدم اما د یگرید قدم

 ! خودش بود ..گرفتم  واریدستم را به د.. به من افتاد 

 میمستق شیدر باز شد و چشم ها.. شده بود  ریبه عقب امدم اما د یگرید قدم

 ! خودش بود ..گرفتم  واریدستم را به د.. به من افتاد 

 !وجود  ی، با همه  دمیترس یوجود نداشت اما م دنیترس یبرا یزیچ چیه

 شهاب بود ؟.. ناباور به او چشم دوختم ..را پس زدم  میشک هاتند ا تند

 ریز یلیتکان خورد و من ل شیلب ها..کرد  یُشک وارس ایرا چند بار  میسرتاپا

 !اش را حس کردم  یلب 

 دیبه ذهنم نرس یکار چیه.. زد  یقبلم تند م..گرفتم  واریرا محکم تر به د دستم

 !کرد  یم یهنوز داشت من را بررس..

 شهاب ؟  یکجا شد: بلند شد  رضایعل یصدا

قبل ..بند امده بود  میاشک ها.. پله عقب امدم  کیبا ضعف .. رفتم  یم دیبا..  یوا

و  رهی، شهاب را که همانطور خ رضایرا عقب گرد کنم ، عل یگرید یپله  نکهیاز ا

 شده شهاب؟ یچ: بود ، کنار زد  ستادهیخشک ا

 ! یلیل: لب زد  دوباره
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 ؟و نگاهش را چرخاند ،  یلیل: با تعجب تکرار کرد  رضایعل

 ؟  یلیل: تعجب جلو امد  با

و  دیبا دو قدم بلند به من رس.. را  شیصدا یصورتش را پوشاند و نگران اخم

 ؟ هیچه سر و وضع  نی؟ ا یلیشده ل یچ: را گرفت  میبازو

چانه ام ..که شهاب نام داشت ، دل کندم  یمرد یمشک یاز چشم ها باالخره

 ؟  رضایعل:  دیلرز

مزاحمت شده  یشده ؟ کس یجان ؟ چ: را از دست پر از خون م گرفت  نگاهش

 ؟

 یچشم ها.. بود را نداشتم  ستادهیکه مرد ا یدوباره نگاه کردن به سمت جرات

 !برم  دیبا.. ب : دادم  حیراترج رضایعل

 کرده ؟ تتیاذ ی؟ کس یلیشده ل یچ: را گرفت  میابا هر دو دست بازوه رضایعل

 ! رضایعل:  ختیر میدوباره اشک ها.. باد کرده بود  میها چشم

 !تو  میبر:  دمیپله باال کش یرا دور کمرم گرفت و از رو دستش

 !نـه : را بستم  میها چشم

شدم ، حالم  یتر م کیبا هر قدم که به در نزد.. گرفت  دهیمخالفتم را ند رضایعل

 ! نمیخواستم بب یچسباندم ، نم رضایعل یصورتم را به بازو.. شدیبدتر م

 ! ستادهیداد ، هنوز کنار در ا یتندش نشان م یاما نفس ها دمید ینم

 !برو کنار شهاب : بلند شد  رضایعل یصدا
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در را  یپشت سرمان بسته شد ، کس ریو در با تاخ میوارد خانه شد رضایو عل من

 !مثل شهاب  یاش ، کس رهیمثل ان مرد با نگاه خ یکس! ود بسته ب

 ؟ ییکجا دایش: مبل نشاندم و بلند داد زد  یرو

 بود ؟ یک!  امیاالن م: بلند شد  دایش یصدا

بود ، به سمت  نییکنارم نشست و صورتم را که پا.. جوابش را نداد  رضایعل

 مزاحمت شده ؟ یکس.. شده  یحاال بگو چ: خودش برگرداند 

 !نه : ارام لب زدم . را تکان دادم  سرم

 بودم ؟ دهیخواب د.. شدم  رهیخ ییرو به رو یمبل خال به

 شده ؟  یچ..  یلیدق کردم ل: گفت  یعصب یکالفه و کم رضایعل

 شده ؟  یچ یلیل!  عیه: دهانش گرفت  یدستش را جلو دایش

 !نزن  غیج دایش: غر زد  رضایعل

از درد اخ ..ام را گرفت  یدست خون.. مبل کنارم نشست  نییاتوجه پ یب دایش

 !گفتم  یخفه ا

دستش رو  اریب یزیچ هیبرو : گفت  دایو به ش دیکش رونیدستم را ب رضایعل

 ! میببند

با :  دیارام پرس رضایعل.. نگاه کردم  یبا عجله بلند شد ، دوباره به مبل خال دایش

 ؟  یدعوا کرد یکس

 .. سرم را تکان دادم  شیخالص شدن از سوال ها یبرا

 ؟  یبا ک:  دیپرس دوباره
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 !بابام : و لب زدم .. بود  یهنوز به مبل خال نگاهم

 ؟  یینجایدونه ا یم:  دیکش ینفس اسوده

 !شهاب : را از مبل گرفتم  نگاهم

 ! ادیقرار ِ ب میدونست یما هم نم.. اومده  شبید: زد و کنار گوشم گفت  یلبخند

 !شهاب ! بودم ، خودش بود  دهیدرست د پس

 شیداد ، چشم ها رضایرا دست عل یکوچک ینشست و جعبه  میپا نییپا دایش

 ! یلیل: پر از اشک بود 

 دایش.. از اشپزخانه امد  یشدن صندل دهیکش یصدا.. نگاهش کردم  رهیخ

، گفت  چاندیپ یکه باند را دور دست م م یدر حال رضایو عل دیگردنش را باال کش

 !بچه هنگ کرد : 

 ! از بچه شهاب بود  منظورش

 رضایعل.. به اشپزخانه نداشتم  یدید چیه..  دمیگردن م را باال کش دایش مثل

 !بهش حق بده :  دیکش نییسرم را پا

انگار تمام جسمم از درون .. نداشتم  یحس چیه..نگاه کردم  رضایحرف به عل یب

 ؟  یخوب: اخم کرد  رضایعل..پوست پرواز کرده بود 

 !دانستم  ینم! بودم ؟ نه  خوب

حس بود و  یبدنم ب.. کردم  یهم حس نم یسوزش یحت..را رها کرد  دستم

کجا : نگاه کرد  رضایبه عل دایش.. ارام بلند شدم .. داد  یمغزم انگار فرمان نم

 ؟ رهیم
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 ؟  یریکجا م یلیل:  دیپرس رضایعل

 !خونه : برداشتم  یقدم

 ! ستیحالت خوب ن: بغلم کرد و با بغض گفت  دایش

به نگاه کردن  یازین.. امدم  رونیاز هال ب.. برداشتم  یگریزدم و و قدم د پسش

 کجا ؟: تعجب کرد  رضایدر بود ، عل یجلو.. به اپن نبود 

 ! رمیم: شده ام نگاه کرد  یچیمثل دست باندپ ییجا به

 ! گفت و زود به سمت در رفت یلب ریز خداحافظ

 ! رضایعل: نگران گفت  دایش

تا  رضایو عل دایش..رفتم  یم دیمن هم با..به سمت در قدم برداشتم  ارام

گفت و زود به خانه بر  یسر سر یخداحافظ رضایعل.. ام کردند  یاسانسور همراه

.. را زد  مینورش چشم ها.. را زدم  موتیر.. رفتم  نیبه سمت ماش.. گشتند 

 !مثل شهاب ..مثل همان مرد  یکس.. بود  میرو یجلو یچشم که باز کردم کس

رفتم ، پشت  نیبه سمت ماش..خواست  یدلم اغوش پدرم را م.. رفتم  یم دیبا

باز شد و همان مرد  نیماش یدر جلو.. را روشن کردم  نیفرمان نشستم و ماش

 !نشست کنارم 

 !ه افتادم فرمان را چرخاندم و به سمت خانه را..کردم و نگاهم نگرد  نگاهش

همه .. کرد  ینگاه م رونیو از پنجره به ب دیکش نییسمت خودش را پا ی شهیش

 ! ش بود  مرخینشستم ، نگاهم به ن یمرد م نیا نیکه در ماش ییروزها

 ؟!هم بلد نبود  یتالف
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 ! پاور پخش را فشرد یدکمه  دستش

 ریمس ی نشستم ، همه یش م نیکه در ماش ییتمام روزها.. کرد  ینم یتالف نه

 !خواست  یو او حاال فقط سکوت م زدمیحرف م شیرا برا

 !؟ بگو که هنوزم دلت با منه  یبگو ، پس چرا ساکت یزیچ هی

 زنهیمو م یی، دلت شور ِ تنها شمیتنها م یفکر کنم وقت بزار

کردم که  یشهاب نشسته بودم و چشم بسته به اسمان نگاه م ییتاب اهدا یرو

را باز نکردم و در  میچشم ها.. و کنارم نشست  دیچشم بسته ام را بوس یکس

 !من  یدردونه : دورم محکم شد  شیاغوشش فرو رفتم ، دست ها

  یترکم کن یتون یبگو بغض مو نشکنه ، بگو که نم یزیچ هی

 !یکه درکم کن ینبود ، قسم خورده بود یی من و تو جدا ِقرار

 ! میها یهمان شهاب ِ وابستگ..مرد همان بود  نیا.. شد  سیخ میها چشم

 نجایتا هم..  ستادیاز حرحکت ا نیمن فشرده شد و ماش اریاخت یب نیماش ترمز

 !ام  یهم معجزه بود رانندگ

 ! دیلرز یم میدست ها..کرد  ینگاه م رونیدر هم بود و به ب شیها اخم

 !شهاب :  دیچانه ام هم لرز..را برگرداند و نگاهم کرد  سرش

 ! ستیبرام سخت ن دنیکنم ، نفس نکش یکه حس م دمیرس ییجا به

 !  ستیبا تو خوشبخت ن یبه من ، که جز من کس یاونقدر وابسته بود تو

نگاهش .. لرزانم را جلو بردم  یدوخت ، دست ها ینم میرا به چشم ها نگاهش

 ! تونم  ینم: باالتر امد 
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 دیرس نیکه به زم میپاها..سمت من را باز کرد شد ، دور زد و دِر  ادهیپ نیماش از

در  نیدادم من ب هیتک نیو به در ماش ستادمیسخت ا..رفت  یاهیس می، چشم ها

به چشم  یکرد وقت یبه در ، داشت نگاهم م دهیبودم و او چسب نیماش یو بدنه 

 ؟ یخوب:  دمیرس شیها

 نیدر جواب هم شدیوجود داشت که م اینفر در دن کی، فقط  یهر ادم یبرا

 ! ، نه  ییصادقانه بگو" یخوب" یسوال کوتاه و تکرار

 !نه :  دمینبودم و نال خوب

 !منم : جمع شد  شیها چشم

را در اغوش  مینشستم و زانوها نیزم یخوب نبودن او سخت تر بود ، رو طاقت

 !نبود  یگریگرفتم حاال که اغوش د

خواستم  ینم: زانو نشست  یرو میدادم ، رو به رو هیتک نیرا به در باز ماش سرم

 ! نمتیبب

، ساعت نه و  ابانیکنار خ!  یچه استقبال عاشقانه ا.. باز شد  شخندیبه ن میها لب

 " نمتیخواستم بب ینم! "سال  کیبعد از !  یخاک نیزم یشب ، رو مین

مجبورش کرده  رضایمطمئن بودم عل..  دمیچشم م کش ریکرده ام را ز خی مشت

 ! بــــرو : ام کند  یهمراه

 !خواست  یاش را م یلیچشم ها هنوز ل نیرفت ، ا شیبه چشم ها نگاهم

فقط !چشم ها خبر داشتم  نیو نه از حال صاحب ا دمیفهم یحال خودم را م نه

 !اشنا بود  شیچشم ها
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شد  یکه از من دور م شیچشم ها..نگاهم باال امد .. عقب رفت  یشد و قدم بلند

 !نبود ششیب یا بهی، غر

 ! یبد یلی؟ خ یریم: هم بغض کردم  بهیغر نیهم یبرا

 کردم؟ یم شیدایرفت کجا پ یاگر م..سست شد  شیها قدم

را در اغوش گرفتم ُ هق هق  شیزانو..، برگشت  دمیخودم را جلو کش نیزم یرو

 !م از سر گرفته شد 

 !هنوز شهاب نبود ! نه .. بودم و او  یلیمن ل حاال

 ..  رمیقلب درگ یخوست ، برا یواسه خودم م دلم

 نیزم یسرم را رو..و از من جدا شد  دیکش رونیرا از اسارت بدن م ب شیزانو

 !نرو : دمیکش نیزم یصورتم را رو..گذاشتم ُ هق زدم 

 یلیالتماس اخرم خ نیکنه ، ا یخواهش من ُ تو چشم تو کم م نیگفته ا یک

 کنه  یبزرگم م

 !خدا :  دمیکوب نیپر از خون و خاک م را به زم دست

شب از  کیگم  یکه م نایکم نبود ، ا یعمر من پر پر زدم چون درد دور کی

 که حس کردم نبود یزیچ

  یلیل: کرد بلندم کند  یگذاشت و سع میبازو یرا رو دستش

 میزانو ها یسرم را رو..داد  هیتک نیرا گرفت و بدنم را به ماش میها شانه

 ! کاش رفته بود .. گذاشتم 

 !تو  یلرزه ب یمن م یایدن نیبب
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چشمم تا چانه ام دنبال کرد و  ریاشک را از ز یبا چشم قطره .. را بلند کرد  سرم

 !لرزوند  امویبغض ِ تو دن شهیهم: نگاه کرد  میدوباره به چشم ها

هق هق من و .. که حاال شهاب بود ، نگرفتم  یو چشم از مرد دمیرا گز میها لب

 بغض او برابر بود 

،  دیصورتم کش یاورد و ارام رو رونیبازم ب مهیم را از مشت ن سی خ ِدستمال

 ؟ یکن یم هیپدر گر یب یحرومزاده  هی یبرا: خش دار بود  شیصدا

دونه بابات اگه ب:  دیصورتم کش یدستمال را نوازش گونه رو..بند امد  میها اشک

 ! شهی، ناراحت م یکن یم هیصفت گر یب فیکث هیِ◌  یبرا

من ازت سوء استفاده :  دینگاه کرد و دستش را عقب کش میبه چشم ها باالخره

 ؟ یلیبودم ل.. من نامرد نبودم  یول یکردم ؟ تو ساده بود

 !شهاب : خفه و گرفته بود  میصدا

مرد دل  یگرفته بودم ، عمو مهد ادیاز پدرم :  دیکوب نیش را به در ماش مشت

که من با دخترش  نهیحاال حرفش ا.. من حجت بود  ی، حرفش برا هیپاک و صادق

 یدخترش ، سوء استفاده م یمن از سادگ نهیکردم ، حرفش ا یهوسم ُ رفع م

 !کردم 

و درشت محبت  زیبزارم که مرد ِ اعتقاداتم ر یخواست پامو تو شهر ینم دلم

حرف  یلی، حال مادرم خوب نبود ، اومدم دنبالش ، خ دونه یهامو هوس م

 !نداره  دهیفا گهید یداشتم با پدرت که کم از پدر نبوده برام ول
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بودم ،  یکن یکه تو فکر م یاون هیدرصد شب کیخواستم بهش بگم اگه من  یم

چون  یکم نداشت ، ول یزیچ ییبایکه اسمش تو شناسنامه م بود هم از ز یدختر

عمر  هیخواستم به پدرت بگم اگه  یم!بود ، چشمام هم روش نرفت دلم باهاش ن

 یبار دستم هرز م هیبار ، حداقل  هیبودم،  کیبا هوس و منظور به دخترت نزد

 تو هرز رفت ؟  ی؟ چشمم و دستم رو یلیرفت ل..رفت 

 ییابرو یهمه تهمت و ب نینامردم که با ا.. گه  یراست م دمیشا: زد  یشخندین

 ! مهیدخترش تموم زندگ یهنوز عکسا

 !طرف  هی یزد شمیکه تو ات یطرف ، طور هیپدرت ،  یحرف ها ی همه

 مــــــــن ؟ من شهاب ؟: ام زدم و ناباور زمزمه کردم  نهیدست به س با

 قرارمیتندش ب یام برداشت به قلبش چسباند ، تپش ها نهیس یرا از رو دستم

که باهات ازدوج نکنم ..بودم که برم  من قسم خورده: دلخور ادامه داد ..کرد  یم

 تو ،  ی سالمت ِیعهد و قسمم رفتم ، پا یمن پا...  امیکه سمتت ن.. 

 ی چ ِ یتو پا: قلبش فشرد ، حسرت وار گفت  یرا تکان داد و دستم را رو سرش

؟ من رو  یزنده موندنت ازت دل کندم ، تو چرا دل کند ی؟ من برا یلیل یموند

 کرد ؟  یمجبور م یرو چ ی لعنت ِی، ترکت کنم ، تو کردیمعذاب وجدانم مجبور 

من مقصر : شد  یرا به هم فشردم و اشک از چشم خشک شده ام جار میلبها

 !نبودم شهاب 
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 یدو روز بعد از رفتنم وقت..  یلیل یبود: کرد  ینگاهم م یو دلخور نهیاز ک پر

و با  رمیبگ طیراه افتادم که بل یعل یم افتاد ، به وال یگوش یتورو یشماره 

 !پرواز برگردم ، نیاول

م بهت گفته بودم ، بعد از اون همه سال  یبار از احساس واقع نیاول یبرا

 !نبوده  یو معمول یجنس دوست داشتنم ، عاد یبود یدیفهم

سرش !  یبهم جواب بد یخوا یو م ی احمق هم فکر کردم تو بهم زنگ زد ِمن

من سمت باباشو گرفته  یلیل! باطل  الیخ یزه یول: ند زد را تکان داد و پوزخ

 !شماره شو عوض کرد و تمام ! بود 

بار از پدرش فحش خوردم و  نیاخر یکه برا یاحساس من به تو شد خط جواب

 !من عاشقت باشم  یخواست ینم نکهیتا من بمونم و فکر ا. بعد عوض شد 

را هم  میچشم ها.. شده بود  سیقلب نا منظم و دست لرزانش خ نیب دستم

دانستم پدرم به شهاب زنگ زده ،  ینم یکرد ، من حت یم سیکالمش خ ی نهیک

 ویس یشماره ها یرا به من داده بود و گفته بود همه  یدیکارت جد میفقط س

 ! شده داخل ان را فراموش کنم

به قلبم  میمستق شی، سوز حرف ها دیدستم نوازش وار کش یرا رو دستش

اهسته اهسته رفتم ، فکر  مارستانیب یتمام راه رو تا در خروج: شد  یم تیسرا

 نیاخر یبرا یو حت یپدرت رو گرفته بود یتو بازو یبرم ، وقت یزاریکردم نم یم

مثل دل  شییجا هی،  رکا یجا هیکردم  یم دایپ نیقی دی، با یبار نگاهمم نگرد

 ! ومدهیتو از حرفام خوشش ن
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 دایش یشماره  یجا میگوش یرو افتهیتو ب یخواست شماره  یفرودگاه دلم م تو

 !نبود  ینه ، خبر یول!  رضایعل یجا یایتو دنبالم ب خواستمی، م

کرد و نه  یمادرم وادار به برگشتنم م یها هیسال منتظر تو بودم ، نه گر کی من

کرد ، فقط  یتاب م یم ب یلیبار شهاب گفتن ل هیمن رو فقط !  دایش یالتماسا

 ! بار دلتنگ شدنش  هی! بار زنگ زدنش  هی

همه  نیزخم به قلبم اضافه شد و ا هیشد ،  یسال که تموم م کی نیروز ا هر

 !هم جمع شد و حاال پرم کرده از عقده و حسرت  یزخم رو

تو پدرت رو به من : منصفانه ادامه داد  ریهم افتاد و شهاب غ یرو میها پلک

ساده بود که با نبودنم  یوابستگ هیاحساس تو به من فقط  یهمه !  یداد حیترج

 ! برطرف شد 

او سوخته  یمن هر روز از دور.. شد  رهیشهاب خ یناباور به چشم ها میها چشم

 !کرده بودم در نبودنش و حاال  میام را با او تقس یزندگ یبودم ، هر لحظه 

 روزیمن و جنگ با پدرم ، پ نیتو هم ب: لبم نشست  یخود به خود رو پوزخند

 ! یتو برنده شد!مبارکت باشه ! یشدن رو انتخاب کرد

دستم را با شدت ! پدِر منه  یزنیو نفرت حرف م نهیطور با ک نیکه ازش ا یمرد

شهرو دنبال  یابونایمرد مثل سگ تموم خ نیدختر ا:  دمیقلبش کنار کش یاز رو

 ! دهیمرد هر شب با عکس تو خواب نیدختر ا! نشونه از تو گشته  هی

 ! یلیخ.. شهاب  یپست یلیخ:  ستادمیبلند شدم و ا یسخت به

 !من هنوز تموم نشده  یحرفا: و بلند گفت  دیرا کش میحرص بازو با
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 !!صبر من تمام شده  یول: زدم  ادیبغض فر با

 ینیاشبوق بلند م یصدا.. ام داد  هیتک نیماش یرا گرفت و به بدنه  میدو باز هر

را ببندم ، صورت ش را به صورتم  میشد ، باعث شد چشم ها یکه داشت رد م

 یخبر یب یهمه  یجا: زد ، ارام و شمرده گفت  یقلبم تند تند م.. کرد  کینزد

 ! وو امشب از ت دمیشن رضایاز عل شبیسال ، د کی نیا

که از پدرت  یی فحش ها ِ ی، گور ِ بابا دمیسال رو م کی نیا یهمه  جواب

نفساتُ  : و زمزمه کرد  میشد به چشم ها رهیخ! خواد  یدخترش منو م! خوردم 

 ! کنم  یبه نفسام بند م

تند  رضایعل.. من پارک کرد  نیپشت ماش ی نیعقب رفت و همزمان ماش یقدم

 ! یلیل: شد و داد زد  ادهیپ

 ؟! چه خبرته : اخم کرد  شهاب

 ؟ یخوب:  ستادیا میرو رو به رضایتوجه به عل یب رضایعل

 دایمامانت به ش: رد  یارام یلبخند.. جواب دادن فقط نگاهش کردم  یجا به

 !خونه  یزنگ زد ، نگرانته ، بهتره زودتر بر

 ! یرسون یمن ُ م: شد  یم دهیشن یبه سخت میصدا

 ! میبر.. بله دردونه : دستم را گرفت  ساعد

بودم ، با  دهیدر جواب حرف شهاب که نشن رضاینشستم و عل یصندل یرو

 !به چشم برادر : گفت  یسرخوش
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زود ! من رو ببر خونه  نیتو ماش:  دیکش نییرا پا شهیفرمان نشست و ش پشت

 ! امیم

راه افتاد و  رضایعل.. چشم دوختم  رونیدادم و به ب هیتک شهیرا به ش سرم

زد و من فقط گوش او حرف  ریتمام مس.. همزمان شروع به حرف زدن کرد 

خبر امده تا مادرش را  یحالش خوب نبوده و شهاب ب یگفت خاله فخر.. کردم 

اند  دهیخواب نهگردد ، گفت شب با شهاب پشت بام خا یماه بعد بر م کیو  ندیبب

 یهمه  یو تمام شب با هم حرف زده اند ، پدرم چند روز بعد از رفتن شهاب تالف

ثابت  یکرده و گفته به شهاب و فخر یخال را سر شهاب یخاله فخر یحرف ها

 یهمان حس هیشب! ساده به شهاب داشته  یوابستگ کیکند ، دخترش فقط  یم

 یدخترش سوء استفاده م یشهاب بوده که از سادگ نیداشته و ا دایکه به ش

 !کرده 

و  یرام کردن فخر یدر نقشه  رضایو عل دایشهاب باور نکرده که من با ش گفت

تفادت  ییایپدرم و من دن یکرده حرف ها یبوده ام ، باور نم کیپدرم شر

 !داشته باشد 

، بهش  یلیشهاب هنوزم همون شهاب ِ ل: در خانه پارک کرد و نگاهم کرد  یجلو

 !که خودش درست کرده رو برطرف کنه  یفرصت بده تا سوءتفاهم

 یشتباهجبران هر سوءتفاهم و ا یشده برا رید یکه شد من فکر کردم کم ادهیپ

 ! یاز کم شتریهم ب دیشا.. شده بود  رید یکم! 

*** 
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 !؟ منتظرتما  یایپس م: گرفته اش گفت  یصدا با

 ! امیاگه بابام بزاره م: تکان دادم  یسر

 یکه سرما م ییدوست داشتم ادم ها شهیهم.. را از گوشم دور کزدم  یگوش

صدا متنفر بودم ، عاطفه  نیکمتر حرف بزنند ، از ا ی تو دماغ ِیخوردند با ان صدا

داشت که اونم مورد  نانیما اطم یخدا رو شکر بابات تا حاال به خونه ! وا : گفت 

 !شک قرار گرفته 

هم خونه  شیشده ، مثال من سه شب پ یچ یدون یتو که نم: جواب دادم  ارام

 !شما بودم  ی

به  روسشیاالن از پشت خط تلفن و نیکرد و من حس کردم هم یطوالن سرفه

 ؟ یکجا دو در کرد: شود  یمن منتقل م

 !شده  ییچه خبرا یداشنگاه ، اگه بدون یومدیدو روزه که ن: تکان دادم  یسر

 ! ایپور ایشهاب اومده : گفت  جانیه با

هر دوشون : زدم  یشخندیقابل حدس بود ، ن یام به راحت یزندگ یهمه  نکهیا از

! 

 ؟ یگ یاالن به من م:  دیکش یبلند غیج

به ساعت  ینگاه..نزاشتم  ونیزودتر با شما در م دیببخش: جواب دادم کالفه

 ! ادتتیع امیبعد از کالس م.. اماده شم  دیبا یعاط: انداختم 

 ! ایاریاب پرتغال ب..باشه : را از گوشم دور کردم  یعطسه کرد ؛ گوش دوباره

 ! نمتیب یم.. باشه :  دمیخند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٤٤٨ 

را با شلوار  یشرت قهوه ا یت.. از کسب اجازه از پدرم ، به اتاق برگشتم  بعد

را هم درون کوله ام گذاشتم  یشکالت یهمرنگش به تن کردم و شال ساده  نیج

 .تا در اتاق عاطفه بپوشم 

از اتاق  لمیو موبا چیو با برداشتن سوئ دمیام را پوش یمشک یو مقتعه  مانتو

کنارش .. اشپزخانه بود  زیمشغول جمع کردن م مادرم هنوز..امدم  رونیب

 مامان ؟  یندار یبا من کار:  دمیو صورتش را بوس ستادمیا

 ایپور ندفعهیا: اهسته در گوشم گفت .. در اتاق مشغول اماده شدن بود  پدرم

گه ،  ینم یزیدفعه به بابات و عموت چ هی.. مامان جان  یزنگ زد ، رد تماس نکن

 !ها  شهیودت بد مخ یدوم برا یدفعه 

به خونه  اوردیتازه اونم که کم ن.. خوب دستم خورد .. بابا  یا: جمع شد  صورتم

 !زنگ زد 

! گشت  یخواستت ، بر م یشهاب اگه م.. مادر  ستین یپسر بد: زد  یلبخند

 ! یکه تا ابد پاسوزش بمون شهینم

هر چند .. خوست و بر گشته بود  یشهاب مرا م.. نگفتم  یزیچ. زدم  یتلخ لبخند

هر چند به خاطر مادرش ، اما ! اما بر گشته بود ! و نفرت  نهیک یو با کل رید

 !برگشته بود 

 باشه مامان ؟ : نگاهم کرد  مادرم
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کردم با برگشتن  یچه ساده بودم من که فکر م.. امدم  رونیم ب نیریش یایرو از

شد اما شهاب حرف  یرست مد زیهمه چ.. شود  یدرست م زیشهاب همه چ

 کرد ؟ یبود را فراموش م دهیکه از پدرم شن ی تلخ ِیها

 ام پررنگ شده بود ؟ یدر زندگ ایامد حاال که نقش پور یبا شهاب کنار م پدرم

 ؟!شدم  یپدرم م یدوباره حاضر به شکستن غرور و ابرو! خود ِ من  اصال

کت ش از اتاق  دنیپدرم در حال پوش.. امدم  رونیگفتم و از اشپزخانه ب یچشم

ش را از  فی، ک میهنوز بعد از گذشت سه روز با هم حرف نزده بود.. امد  رونیب

.. گفت و به سمت در رفت  ینگاه به من خداحافظ ِ بلند یمبل برداشت و ب یرو

و با هم به سمت  بستمادرم پشت سرمان در را .. پشت سرش راه افتادم 

 ! میه افتاداسانسور را

 !و حواسش همه جا بود جز من  ستادمیاو ا یجلو

و به هر  یزیپدرم را بخرم ، لعنت به دل م که شهاب را به هر چ یبود ابرو قرار

 !داد  یم حیترج یکس

از متوقف شدم اسانسود جلوتر رفتم و دستم را دور کمر پدرم حلقه کردم  قبل

 !حرکت ماند  یمتعجب و ب..

 ! میتکان نخورد مانیاما از جا ستادیا اسانسور

 ! ییبابا دیببخش: زمزمه کردم  ارام

 دهیکه از مادرش حرف شن ی پسر ِیدلم برا دنیتپ یبرا دیبخش یکاش مرا م و

 ! رضایبه شهاب و عل قتینگفتن حق یبرا دیبخش یکاش مرا م!  میبود
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 بدت رو خواستم ؟ یمن ک: و دلخور گفت  دیرا بوس سرم

نگاه کنم ،  شیشد در چشم ها ینم میعقب رفتم و از او جدا شدم ، رو یقدم

 !گم  ینه نم نیبگ یبعد هر چ! هفته  هیفقط : گفتم  ریسر به ز

هفته  هی:  دی، پرس میرا دور بدنم گرفت و با هم از اسانسور خارج شد دستش

 ؟  یچ

 میزندگ یهمه شهاب  گهید یهفته  هیفقط : او که نه ، اما در دلم جوب دادم  به

 !شما  یم رو با ابرو ماندهیسازم و تمام عمر باق یهفته با دل خودم م هی! باشه 

** 

 !، به بودن ش عادت کرده بودم  شدیم ریعاطفه واقعا کالس و دانشگاه دلگ بدون

سراج هم همچنان اخم کرده ..داشت  بتیچون انفوالنزا گرفته بود ، سه روز غ اما

 ! دمیفهم یکرد ، واقعا او را نم یکنارم نگاه م یخال یبه صندل

امد عاطفه هم به او  یکرد ؟ به نظر م ینم یعاطفه را دوست داشت چرا کار اگر

 !نباشد  لیم یب

کس حاضر به شکستن غرورش  چیهست ، ه بیعج یپر از خواستن ها ایدن

 ! خواستن و غرورش جنگ باشد  نیاگر ب یشود حت ینم

 یبوجود م یعاشقانه ا یایبود ، چه دن ی، وصال م یسرانجام هر خواستن اگر

 ! امد 

و تمام !کرد  یم یزندگ اینفر در دن کیهر لبخند معشوق به عاشق  یازا به

 !و ماندن  دنیشد خواستن و رس یم یزندگ
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بعد از .. دهم  لیرا به عاطفه تحو یکامل یرا به استاد دادم تا جزوه  حواسم

حرف  یکل.. بود  ۱۱ساعت .. حرکت کردم  یسرعت به سمت در خروج کالس ، به

 !با عاظفه داشتم 

از دانشگاه به سمت  رونیب.. در دانشگاه پارک کرده بودم  یم را جلو نیماش

 !از پشت سر امد  یکیالست دیترمز شد یداشتم که صدا یم قدم بر م نیماش

 !حتما تصادف شده بود .. ترس به عقب نگاه کردم  با

 دیرس یبود که به نظر م ینیترمز ماش ینبود ، فقط صدا یخبر چیه! نه  یول

 !داشته  ییسرعت باال

 !توجه به راهم ادامه دادم اما  یب یا لحظه

 !شد  یم ادهیپ نیکه داشت از ماش یکس

ساله ام  کی یدلتنگ یهمه .. برد  ادیرا از  دنیقلبم تپ.. سرم را چرخاندم  دوباره

 ..کردم  یرا حاال حس م

 یبا راننده بحث م یکرد و هنوز داشت سر موضوع یعجله به ساعتش نگاه م با

 یعجله اش را نشان م شیرفتارها یو همه  ختهیبه هم ر یکم شیموها.. کرد 

 !داد 

قبل از .. فاصله گرفت  شهیبرو بابا تکان داد و از ش یدستش را به معنا باالخره

اما ارام ِ ..قامت ش را راست کند ، سرم را برگرداندم و به راهم ادامه دادم  نکهیا

 !ارام 
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از  یعنی.. وزنه وصل کرده بودند  میداشت و انگار به پاها یفیلرز خف میها دست

 شناخت ؟ یپشت سر مرا م

 !اه ..  دمیرس یم م نیداشتم به ماش.. داشتم  یارام ارام قدم برم همچنان

 ! قرار بود  یقبلم ب.. پشت سرم بلند شد  ییها دنیدو یصدا

 !"کنم  ینفسات ُ به نفسام بند م"

 ! صورتم قرار گرفت  یشاخه رز سرخ جلو کیشانه ام رد شد و  یار رو یدست

حرکت  یب..گرفت  یکنار گوشم همه وجودم را در بر م شینفس زدن ها یصدا

 ؟ ییتو! ا ِ سالم : و گل را به سمتم گرفت  ستادیا میمانده بودم که جلو

 !سالم .. س :  دمیبلع یدهانم را به سخت اب

عرق کرده  یشانیکردم به خودم مسلط باشم و پ یسع.. صورتش لبخند شد  تمام

 !ببرم  ادیرا از  جانمیاز ه

 ؟ یکن یکار م یچ نجایا:  دمیپرس یتسلط بهتر با

 !زدم  یقدم م: تخس گفت  میبه چشم ها رهیرا کج کرد و خ سرش

 ؟ نـــــجای؟ ا یزدیقدم م:بهتر بودم  یحاال کم.. باال رفت  میابروها

 ختهی خوش حالت ِ بهم ر ِیلمس موها یبرا دیدلم پر کش. را باال گرفت  سرش

 !دلم تنگ شده بود : گفت  یبینگاه ِ مشتاقم را شکار کرد و با لحن ِ عج..اش 

!  یسه روز ِ دلتنگ شد: از رسوا شدنم اخم کردم و با طعنه گفتم  یریجلوگ یبرا

 ! یسال کجا بود هیاون ! جالبه 
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کنار  یحرکت کردم که پشت سرم راه افتاد و با لحن ِ سوزنده ا نمیسمت ماش به

 ! خوابه  یهر شب با عکس م م یکیدونستم  یسال نم هیاون : گوشم گفت 

! نـــــــه !  مانیاحساس م به شهاب را خودم رو کرده بودم پش یهمه  نکهیا از

 !نبودم  مانیهرگز پش

: گفتم  ریگرمش ، ارام و سر به ز ینگاه به چشم ها یرا باز کردم و ب نیماش در

 ..خدا ..برم  دیمن با

داد ،  یمغزم فرمان پس زدن م.. دستم گذاشت  یحرفم امد و دستش را رو نیب

 !شد  یتپش قبلم مانع حرف زدنم م. اوردم  رونیدست گرمش ب ریدستم را از ز

 ! میر ی، با هم م یتو که ادرس ندار: -

 یخونه :  دمیتوجه به لبخندش ، با تعجب پرس یتعجب سرم را باال اوردم و ب با

 عاطفه ؟

 ! رضایعل یخونه  میریم..  زمینه عز: گفت  یلبخندش رفت ، جد باالخره

خانه و  رییهم گفته بود در حال تغ روزید... زد  یهر روز به من زنگ م دایش

: ام گفتم  یدورن جانیاش و ه رهیخ یهستند ، کالفه از نگاه ها یاسباب کش

 ؟!چرا اونجا 

 !تا بهت بگم  نیبش: گرفت ، گفت  یم یکه پشت فرمان جا یحال در

را  دنشیدر اغوشش ُ نبوس دنیشهاب و نپر یکینشستن در نزد ییتوانا من

 داشتم ؟ 

 !بودم من  یزیچه دختر ه.. فکر خودم خنده ام گرفت  از
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 !هفته  کیفقط .. منطق م را به باد دهم  یکردم همه  یسع

 !راه افتاد  ینشستم و شهاب با لبخند پر رنگ تر یصندل یرو

. .کردم  یم یباز میرا محکم در هم گرفته بودم و با انگشت ها میها دست

 ؟  رهیم شیدرسات خوب پ: به من انداخت  ینگاه میشهاب ن

 ! اره : را حفظ کردم  تمیموقع همچنان

 دایدوباره پ یطناب محکم بود که حاال گم شده بود و برا کیمن و شهاب  نیب

 !الزم بود  یادیزمان ز دیکردن ان اتصال شا

 یشدن به شهاب هم خجالت م کیفکر چند لحظه قبلم ، من از فکر نزد برعکس

کردم  یباور م یبه سخت دیبود شا لمیف کیام  یاگر داستان زندگ..  دمیکش

کردم و  یرا دور گردنش حلقه م مینشستم و دست ها یشهاب م یپا یرو یروز

 !زدم  یبا او حرف م

تا خونه شون رو  رضایو عل دایش: را به هم فشردم و شهاب گفت  میها دندان

 ! میدار یرو نگه م ای، من و تو پر ننیشون رو بچ لیوسامرتب کنن و 

! امد  یهم نم شنهادیپ یبو یاعتراض نداشت ، حت یوجه جا چیش به ه لحن

 !دستور محترمانه بود  کیفقط 

 !منتظرمه ! من با دوستم قرار داشتم  یول: حال گفتم  نیا با

، بعد با هم  نیدوستت رو بب میر یادرس بده م.. باشه :  دیکش یقیعم نفس

 !  دایش یخونه  میریم
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نگاهم کرد و  یچشم رینگاه کردم ، شهاب ز رونیبه ب نهیکردم و دست به س اخم

 !  یخواستن: لب زد 

 !م کردم  سیو باد را مهمان صورت داغ و خ دمیکش نییرا پا نیماش ی شهیش

 یو نگاه ها! شهاب  ینه حال من و نه حرف ها! نبود  یعاد زیچ چیه چرا

 ! وزنده اش س

 ی خوش رکاب ِنیچه ماش: داد  یهم به سکوت کردن نشان نم یعالقه ا چیه

 ! یدار

 ! یلطف دار: نگاه کردم  میپا ریز زیتم بای تقر ِیکف به

 ! یلطف دار: را در اورد  میو ادا دیخند

 !محو بسنده کردم  یلحن ش خنده ام گرفت اما به لبخند از

 !عاطفه بود .. مان را شکست  نیام سکوت ب یگوش یصدا

 جانم عاطفه؟: متانت جواب دادم  با

 ؟ ییکجا..  یکرد رید: از صبح هم گرفته تر بود  شیصدا

 ! دنتید امیاومده ، فردا م شیپ ی، کار دیببخش: همان متانت جواب دادم  با

 یچه لفظ قلم هم حرف م..  شیا: جمع شده اش کامال قابل حدس بود  صورت

 !باشه ، فردا منتطرتما ! زنه االغ 

 میچشم ها یرا از گوشم دور کردم و جلو یبا تعجب گوش.. قطع شد  شیصدا

 !حتما شارژش تمام شده بود .. گذاشتم 
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 ی، لبخند دمیان کش یرو ینامفهوم یگذاشتم و طرح ها میپا یرا رو یگوش

 ییشهاب گرفته بود ، خودم هم در هوا یم بو نیماش یلبم نشست ، همه  یرو

 !داشتم  ینیریش ی، نشسته بودم ؛ چه لحظه  دیکش یکه او نفس م

 کنه  یرو عوض م یچند لحظه به من فکر کن ، نگو لحظه چ فقط

 کنه  یمو عوض م یعمر ، همه زندگ هی یچند لحظه برا نیهم

  ریاز من بگ امویعمر ، همه سهم دن هیچند لحظه  نیهم یبرا

 ریمه ارزو هامو از من بگبا من بساز ، ه ارویرو هی نیا فقط

به چهره ام زد و  یشهاب لبخند.. فرستادم  میها هیرا به ر یشهاب یلذت هوا با

 !شد  رهیدوباره به رو به رو خ

 جانم ؟ : ام دوباره زنگ خورد ، حتما عاطفه بود  یگوش

 ؟  یخوب..  زمیسالم عز:  -

 !رفته بود  ادمیچه طور ..  ام پر زد  ِیخوش ی همه

 !ممنون : جواب دادم  وارفته

وجودش گوش  یشهاب که همه  مرخیبا استرس به ن.. کمتر شد  نیماش سرعت

 .شده بود ، چشم دوختم 

 ؟  یدانشگاه: گفت  ایپور

قول  یبا پسر.. در وجودم نشسته بود  انتیحس ِ بد ِ خ.. م را مشت کردم  دست

 ! بردم  یلذت م گرید یازدواج گذاشته بودم و از نشستن کنار ِ پسر

 ! ایقبل از تماس پور.. قبل بود  یهمان چند لحظه  یمن از خوشبخت سهم
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 ؟  میبعدا حرف بزن شهیم: دادم  یبغض جوا با

 !خداحافظ!  ستینه الزم ن: گفت  دلخور

صورت  یرو یو شهاب اخم کمرنگ دمیکش یرا که قطع کرد ، نفس راحت یگوش

 !داشت 

 !سکوت حکم فرما شد  رضایو عل دایش دیجد یبه خانه  دنیرس تا

بودم و او از چه  ری، من از خود ِ بدم دلگ ستادیشد و منتظر ا ادهیپ نیماش از

 ؟  یکس

بود  مانیرو به رو ی نسبتا بزرگ ِییالیو یخانه .. فاصله کنارش راه افتادم  یکم با

با  رضایبود که عل دای خواستگار ِ ش ِلینام سر کوچه ، همان سه لیحتما ان سه.. 

 !عجله خانه عوض کرده بود  نیا

به جمع  یدوست داشتن یایکه پر یهم از وقت دایحرف زدن ش ینظر من حت به

 !نگران بود  رضایاما باز عل!شان اضافه شده بود ، فرق کرده بود 

 ؟  هیک: جواب داد  رضایرا زد و عل فونیزنگ ا شهاب

 ! یلیمن و ل: نگاهم کرد  شهاب

 !و مجنون  یلیل:  دیخند رضایعل

 !شهاب برگشت و در باز شد  لبخند

 کوچک و جمع و جور مقابلم لبخند را  ِاطیح.. تا ابتدا من وارد شوم  ستادیا کنار

 ! به لب م مهمان کرد 
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تاب ِ  یبرا! تنگ شده بود  میها یکودک یبه خانه  هیشب یخانه ا یقدر دلم برا چه

بود  اطیاتاق م که رو به ح ینجره پ یگرفته بود ، برا میوسط باغچه که شهاب برا

 یاشپزخانه  یشد ، برا یو شهاب ختم م دایکه به اتاق من و ش ییپله ها یبرا! 

 !  ییایروان خانه ِ  ریهمه ج یبرا..  مانیبایز

او هم مثل من تلخ لبخند زد و ارام .. زدم و به شهاب نگاه کردم  یتلخ لبخند

 ! کنم  ی درست م ُیهمه چ: گفت 

شد ؟  یدرست م زیهمه چ.. به جلو برداشتم  یتکان دادم و قدم یسر دیناام

 !محال ! محال بود 

 !به استقبال مان امدند  رضایو عل دایکنارم به راه افتاد و ش شهاب

 ی شهیبود و ش رضایدر اغوش عل ایپر.. دست دادم  رضایو با عل دمیرا بوس دایش

 ! دایبه دست ش رشیش

 ! نیخوش اومد: راه را باز کرد  دایش

 !و شهاب پشت سرمان  رضایو عل میاول وارد شد دایوش من

هر جا قدم :  دیخند دایش..  ستادمیا ختهینسبتا بزرگ و بهم ر یخانه  وسط

 ! نیوقت گم نش هی،  دی، پشت سرتون نشونه هم بزار نیزاریم

به ..  میکن یتمومش م ینفر ۴االن : را جا به جا کرد در اغوشش  ایپر رضایعل

 !مگه نه داداش ؟: شهاب نگاه کرد 
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ساخته و منتشر  )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

 شده است

 

 !البته برادرم : تکان داد  یسر شهاب

جان تو بچه رو بغل کن تا  دایش: داد  دایخواب را به اغوش ش جیگ یایپر رضایعل

 ! میما دست به کار بش

.. زدم وشانه باال انداختم  یشهاب باال رفت و به من نگاه کرد ، لبخند یابروها

 ! گرید میکمک امده بود یخب برا

خب ، : را به کمر زد  شیدست ها رضایعل.. مبل نشست  یرا گرفت و رو ایپر دایش

 ! یشهاب جان تو تخت رو ببر تو اتاق اول

 ! ریمبل رو بگ نوری، ا یلیل ایب: من نگاه کرد  به

را  مانیاجازه ندادند لباس ها یحت رضایو عل دایش..  دیبا صدا نفس کش شهاب

 ! شکشیاب که پ وانیل کیو  یچا..  میعوض کن

 کمیقبل از بلند کردن ش شهاب نزد.... را گرفتم  نیمبل بزرگ و سنگ ی گوشه

رو  ایپر یلیقرار بود من و ل:  دیمرا به سمت خودش کش.. را گرفت  میشد و بازو

 !  دی، تو ُ زنت خونه تون رو مرتب کن مینگه دار

 یلیرو ل ینیسنگ نیمبل به ا: غر زد ..  میرا محکمتر گرفت و عقب تر رفت میبازو

 ؟! بلند کنه 

 ! دهیبچه خواب ینیب ی، نم لیمردک ِ ذل: و مثل شهاب غر زد  دیکش یپوف رضایعل
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 ؟  یکن یبرامون املت درست م: به من زد و ارام گفت  یلبخند شهاب

تر  یام طوالن یزندگ یلحظه  نیبدهم که ا بودم همه عمرم را یراض میبگو اگر

 !شود ، دروغ نگفته ام 

چشم ها و از  نیچه طور از ا.. پر از خواهش شهاب چشم دوختم  یچشم ها به

قرار و کالفه  یکرد و شهاب ب یمصلحت یسرفه  دایش..کندم  ینگاه دل م نیا

ازت  نایا یباش نجایبرمت خونه ، ا یولش کن ، م: را رها کرد و عقب رفت  میبازو

 !کشن  یکار م

بابا  یا: وسط  دیپر رضایعل.. اش همه وجودم را گرم کرد  یپر از دلسوز لحن

 !  ینگاهش کن یرو اورد یلیل..

 !از نگا کردنش  شمینم ریس: و لب زد  دیخند شهاب

بود  دهیکه خواب ایبه سمتمان امد و پر دایانداختم ، ش نییزده سرم را پا خجالت

 هیهم برامون  یلیتو مواظب بچم باش ، ل.. باشه : و به شهاب داد  دیرا بوس

 !درست کنه یزیچ

البته کار شهاب تو اتاق خواب و کار : کرد و بدجنس گفت  یبلند یخنده  رضایعل

سقف  هی ریشهاب امکان نداره اجازه بدم ز ینگاه ها نیبا ا! تو اشپرخونه  یلیل

 ! نیباش

 !، انگار ذوق هم کرده بود  دیخند رضایبلند به حرف عل شهاب

 !تو اشپزخونه  رمیپس من م: گفتم  ریسر به ز همانطور

 !رو نشون بدم  یهمه چ یبهت جا ایب: جلوتر از من راه افتاد  دایش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٤٦١ 

 یکم دای پر ش ِی، وسط کارتون ها دمیکش ی، نفس راحت دمیاشپرخانه که رس به

 !کند  دایرا پکه بشود با ان املت دست کرد ،  یگشت زد تا مواد

 زمیشرمنده عز: وسط اشپزخانه گذاشت  یروزنامه ا یرا رو زیبعد همه چ یکم

 ! می،باعث زحمت تو هم شد

 !برو به کارات برس..  دایمن راحتم ش: زدم و صادقانه جواب دادم  یلبخند

املت  ادیب یلیداده ل ریشهاب ِ که از صبح گ نیا ریهمش تقص:  دیام را بوس گونه

 !درست کنه برامون 

فرستم  ی، االن شهاب رو م میفقط نون ندار: گفت  دایتکان دادم و ش یسر

 ! یینونوا

بود که قبال  ییاملت تنها غذا.. پهن کرده بود ، نشستم  دایکه ش یروز نامه ا یرو

 !بوده  نیهم یشهاب هم برا شنهادیشک پ یداشتم و ب ادی

 یشهاب نم دیرا خرد کردم و با خودم فکر کردم شا دهیپالس ی کم ِیها قارچ

 یم یگری د ِیوگرنه حتما طلب غذا!  ستیسال قبل ن کی ی بچه  ِیلیدانست ل

 !کرد 

را با  نیسنگ لیداشت وسا دیرس یامد ، به نظر م یشهاب از اتاق م یصدا

خرد کردن قارچ تمام شد ،  یکرد ، چند لحظه بعد وقت یجا به جا م رضایعل

 یوقت از خرد کردن گوجه خوشم نم چیه.. خودم گذاشتم  یگوجه ها را جلو

 !امد اما خب االن مجبور بودم 
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 یصدا.. شدم  زینفرت انگ یاز گوجه ها یکیوسواس مشغول پوست گرفتن  با

من برو ، جواب  نیگفت با ماش یکه م رضایتر شد و در جواب عل کیشهاب نرد

 !دارم  نیخودم ماش :داد 

 !بود ، ضعف رفت  نیماش کیاگر فقط  یمان حت نیاشتراک ب نیاز ا دلم

من  نی ماش ِچیخواب بود و سوئ مهیدر اغوشش ن ایوارد اشپزخانه شد ، پر یوقت

 !انگشتانش نیب

از  یخوا ینم یزیچ: انداخت  میجلو ییبه مواد غذا یزانو زد و نگاه میبه رو رو

 کدبانو ؟  رمیبگ رونیب

 !نه ، ممنون : با تمام ِ احساس م بود  لبخندم

، خودم  یبرن نایخواد دست به ا ینم: ام کرد  ی گوجه ا ِیبه دست ها ینگاه

 !کنم  یبرات خرد م امیم

بود  ییایبود من ، خرد کردن گوجه را دوست نداشتم هم دن ادشیکه هنوز  نیا

 ! یخوب که نه عال! خوب بود  زیهمه چ.. 

 ،  ییبرو بغل زندا! جون  ییدا:را به سمتم گرفت و به او گفت  ایپر

دراز  میپا یکرد ، او را رو ینم یاری ایگرفتن پر یخشک شده ام برا یها دست

گونه ام  یرا در دست چرخاند ، انگشت شصت ش را رو نمیماش چیکشاند و سوئ

 !دست به گوجه ها نزن !  زمیگردم عز یزود بر م:  دیکش متیبا مال

شدم ، ناخواسته  رهیبسته بود خ شیکه چشم ها ایاز رفتن شهاب ، به پر بعد

سرش بود را گهواره وار تکان  ری چپم که ز ِیزانو یچهار زانو نشستم و به ارام
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 یرو یبازش بود ، ارام موها مهی ن ِیلب ها نیدادم ، انگشت ِ اشاره اش ب

 !م بود  جانی ه ِاوجصورتم  یاشک رو ی،قطره ا اش را نوازش کردم یشانیپ

 ! نیریکوتاه ِ ش ری تقد ِ نیاز ا دیچیدر سرم چرخ خورد و دلم پ ییزن دا ی واژه

** 

 یم ییهنوز خودنما بشیدر ج نمیماش چیسوئ یبرجستگ..نشست  میبه رو رو

 شیکه وارد اشپزخانه شد ، گوجه ها و تخته را جلو رضایتوجه به عل یکرد ، ب

 ؟ رمیاول پوست بگ: ذاشت گ

خسته : با حرص لب زد  رضایرا تکان دادم و شهاب دست به کار شد ، عل سرم

 ! شهاب  ینباش

: به کارش ادامه داد و با ظرافت مشغول پوست گرفتن گوجه شد  یجد شهاب

، پاش  ریبگ یلیرو از ل یی دا ِ یفقط پر!  یتو هم خسته نباش! ممنون داداش 

 !خسته شد 

 !پام باشه  ینه ، دوست دارم رو: نگه داشتم  ایشکم ِ پر یرا رو دست

 میپا یرا از رو ایپر لمیبه سمت م امد ، برخالف م رضایتکان داد و عل یسر شهاب

 !دختر ِ بابا : دی تپلش را بوس ُیبرداشت ، گونه 

 ! یخسته نباش: من نگاه کرد  به

 !را در هم قفل کردم  میزدم و معذب از نگاه معنادارش دست ها یلبخند

** 
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کارتون را باز کرد و خسته  نیاخر دایمرتب شده نگاه کردم ، ش بایتقر یخانه  به

 ! شهیاخر نیا: گفت 

مشغول انتقال ظرف  دایشالم را پشت ِ گردنم محکم کردم و به همراه ش ی گره

 ! میشد نتیکارتون به کاب یها

 !کار ُ زدن  دیق گهیشد ، د ریشکم شون که س: و غر زد  دیکش یا ازهیخم دایش

نزده  یکار چیو شهاب بعد از خوردن ناهار دست به ه رضایگفت عل یم راست

 ! میرا انجام داده بود ماندهیباق یکارها یتنها همه  دایبودند و من ُ ش

 ! هم در اتاق خواب  ایو پر رضایبود و عل دهیمبل هال خواب یرو شهاب

 !رهیبغل شهاب هم م یحت! چه زود باهاتون انس گرفته  ایپر:  دمیپرس ارام

عاشق ِ بادکنکِ  : زد و با ذوق گقت  یاش ، لبخند پر رنگ یخستگ یبا همه  دایش

بوده ، از  دهیبچه ها بادکنک خر یهمه  یپرورشگاه ، برا رفتهیم یوقت رضایعل... 

تو خونه تا چند روز  شهیباورت نم.. خوشش اومده  رضایاز عل ایاونجا بوده که پر

باد کردم و بهش  یرنگ یبراش بادکنکا نقدریشد ، ا یاروم م رضایفقط بغل عل

 !دادم که ، حاال از منم خوشش اومده 

 !کار کرده  نیهم هم شهاب

را عقب زد و  یاش دود شده بود ، کارتون خال یخستگ یکه انگار همه  دایش

 !تموم شد :  دیرا به هم کوب شیدست ها

 ! ریدوش بگ هیبرو !  مایشد یخاک یحساب: تنمان انداخت  یبه لباس ها ینگاه
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بلند شدم .. گشتم  یبه خانه بر م دیکم کم با.. بود  ۵.. به ساعت انداختم  نگاهش

 !بزارم و بعد برم  ییچا هی، من  ریتو برو دوش بگ: را تکاندم  میو لباس ها

 !باشد که جبران کنم !  یخسته نباش..  زمیباشه عز:  دیرا بوس صورتم

 !کرد  یرا رد م دایکمک ِ ش میمشترک من و پسر عمو یزدم ، خانه  یتلخ لبخند

بود و با  دهیشما به پهلو خواب.. امدم  رونیرا به برق زدم و از اشپز خانه ب سماور

 !بود  زانیدستش هم از مبل او.. صورتش را پوشانده بود  یمشک یملحفه 

 ! بود  جهینت یقربان صدقه نرفتن ب یام برا یسع یزدم و همه  یلبخند

 اندازه داشت یمن از تو فقط عذاب ب یدور

 زاشت ینگاهت منو تنها نم نکهیخبر از ا یب

 !را بردارم که مانتو ام نبود  فمیرفتم تا مانتو و ک زونیسمت مبل ِ کنار تلو به

پوشانده بود که نصف تن ِ شهاب و صورتش را  یرنگ یمشک یملحفه  یاداوری با

 !کرد  قیتزر میحس ِ خواستن و نوازش کردنش را به رگ ها ی، انگار کس

مبل  نییپا.. ان خواب بود برگشتم  یکه شهاب رو یارام به سمت مبل ارام

 ! من بود  یمانتو! نشستم 

 .. ش داشت  قیارامش نشان از خواب عم یها نفس

 شهاب ؟:  دمیبرهنه اش کش یبازو یدستم را رو ارام

برم خونه  دیمانتو مو بده ، با..شهاب : دوباره کارم را تکرار کردم .. خورد  یتکان

 !مون

 !امد  رونیب شیدر جواب صدازدنم از گلو یو هوم ِ نامفهموم دیپهلو چرخ به
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اش پخش  یشانی پ ِیرو شیموها..  دمیکش نییسرش پا یمانتو را از رو ارام

 !انه خواب بودند هنوز مصر شیشده بود و چشم ها

 یاز درون ِ سلول ها یحس.. داغش نشست  ی گونه  ِیمن رو اریاخت یب دستم

 ! کرد  یتنم دستور دوست داشتنش را صادر م

 !بابا  ستیمن ن ریتقص: غصه لب زدم  با

 اهی س ِیتارها یکی یکی اشفته ُ نامرتب ش نشست ،  ِیموها نیب میها انگشت

 . یشهاب: اش کنار زدم و دوباره لب زدم  یشانیپ یام را از رو یزندگ

: بسته لب زد  یاش گذاشت و با چشم ها نهیس یدست ازادش سرم را رو با

 ! یجان ِ شهاب

 !مانتومو بده : را جدا کردم  خودم

 !، من هنوز دلم تنگ ِ  یکجا بر: را باز کرد  شیها چشم

 !شدم  یمتر  ییهوا دینبا..  دمیرا از اسارت تن و دستش کش میمانتو

 داریزود ب دیبا شیازما یامد و صبح برا یامشب م ایپور..ظهر زنگ زده بود  پدرم

 ! شدم  یم

حرف نزدن با  ی جهیاما نت.. ساله ام را تمام کنم  کی یهقته دلتنگ کیبود  قرار

 !  انیرا کند و بعد سوت پا تمیبود که به پدرم شکا نیهم ایپور

 !هم حق من ِ دلتنگ نبود  یخوش یهفته  کی نیهم

 یب نیبده به من ا: کردم  یمانتو خال دنیحرصم را سر کش یکردم و همه  بغض

 !صاحابو 
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ش نفس م را در  قیاش چسباند و نفس ِ عم نهیدست پشت گردنم را به س با

 دلبرم ؟  یبخش یمن ُ نم: را به گوشم چسباند  شیحبس کرد ، لب ها نهیس

. . بسته شد  میچشم ها..  دیاو بود ، گونه ام را بوس خوب که صورتم پشت به چه

 ! عاشقتم :  دیگوشم را بوس یبازو و ساعدش را دور گردنم سفت کرد و الله 

 یدرد که تو عاشقم نیمث ِ ا یدرد!  ستین یدرد ِ دلت ، درد کم یکه بش عاشق

 ! ســـــــتین

 یاز جلو یاپدرم لحظه  یبودم اگر چشم ها ایدختر دن نیخوشبخت تر من

 !رفت  یصورتم کنار م

شهاب پشت گردنم  یبوسه  نیری ش ِیتلخ نیفرار کردن از ا یبرا می تقال ِجواب

 !حرکت ماند  یدادم وتن ِ سرد شده ام ب رونینفس حبس شده ام را ب.. بود 

بلند شد ، انگار  رضای عل ِیروح و جسمم را احاطه کرده بود ، صدا یبی عج ِدرد

 !شد  یم کیداشت نزد

دستش گرفت و دوباره راست دراز  نینکردم اما شهاب دستم را ب یحرکت چیه

صورتش را پوشاند ، مشت ِ گره کرده ام را با انگشت باز  یو با مانتو رو دیکش

 !چسباند  شیکرد و کف دستم را به لب ها

  ِیسر جا زیچ چیه.. کرد  یم دایاز کف دستم به قلبم نفوذ پ شیها نفس

 !که به پدرم داده بودم و نه شهاب  ینه من ، نه قول! خودش نبود 

 ! یچند بادکنک رنگ گریدست داشت و در دست د کیرا در  ایپر رضایعل

 ؟ یخوب: پف کرده اش را گرد کرد  ینشست ، چشم ها نیزم یرو میبه رو رو
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 یخنده .. و سرم را تکان دادم  دمیصورت شهاب کنار کش یرا از رو دستم

ان دراز کشاند ،  یرا رو ایمبل ، کوسن را برداشت و پر یکرد و از رو یمرموز

کرد خودش را به بادکنک  یم یبا دست و پا سع..کردم  کینزد ایخودم را به پر

تاپ قرمز رنگ و ..  دشد ، برسان یم تیهدا رضایسرش که توسط عل ی باال ِیها

 ..بامزه هاش کرده بود  یشلوارک کوتاهش حساب

بود ، بلند شد ، همه  غیج هیبلندش که شب ی، خنده  دیه باد کنک رسکه ب دستش

 یبا ذوق قربان صدقه اش رفت و همه  رضایعل.. بردم  ادیام را از  یاشفتگ ی

 !رفت  نییبغل نکردنش از  یطاقتم برا

در گرفتن  یو سع دیکش یم غیهنوز ج.. در اغوش گرفتمش  رضایکمک عل با

زده بود،  رونیتپل ش که از شلوارک ب یران ها ریبادکنک ها داشت ، دستم را ز

 یبادکنک را جلو.. دیخند یبا ذوق م رضایعل.. زدیتند تند دست و پا م.گرفته بودم 

 ریبگ..  ریبگ.. ریبگ: گرفت  ایصورت پر

 غیبلند تر ج ایپر..، دوباره بادکنک را عقب برد  دهیبه بادکنک نرس ایپر یها دست

 . دمیزد ، ذوق زده خند

 یبادکنک ها را جلو ینشاند و همه  ایصورت پر یرو یمحکم یبوسه  رضایعل

 رضاینگه داشتم و عل ایصورت پر یبا دست بادکنک ها را جلو.. دستش قرار داد 

چه خوش خواب : گفت  یمبل نشست ، با بدجنس یبلند شد و کنار شهاب رو

 !شهاب  یشد

 !مزاحم خوابم نشو : گفت  یرخوشبا س شهاب
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و با چشم دنبال صاحب صدا  دیدست از باد کنک ها کش ایپر.. دیبلند خند رضایعل

 !را دراز کرد و نق نق کرد  شیدست ها دیکه رس رضایبه عل.. گشت 

بادکنک را به  ایپر.. ستاره باران بود  شیچشم ها.. به سمت مان امد  رضایعل

 ! داد  ینم حیاغوش پدرش ترج

بود که سه روز ِ  یحس پدرانه ا نیتر یشک قو یب رضایو عل ایپر نیب احساس

 !و محکم شده بود  یقدر قو نیا

 ! ییجون ِ بابا: کرد  کینزد اینشست و صورتش را به پر میجلو

 دیبا صدا خند رضایعل..زد  غیچسباند و دوباره ج رضایدستش را به صورت عل ایپر

 یشکمم تکان م یرو ایپر یپا..قلقلک وار تکان داد  ایشکم پر یو صورتش را رو

 ! رضاینکن عل:  دمیرا عقب کش ایبا خنده خودم و پر. امد  یخورد و قلقلکم م

شهاب که متوجه .. را گرفت و مانع عقب رفتن م شد  میبا دست بازو رضایعل

 !  رضای، عل یاو: اخم کرد  یجد ای ینشسته ، شوخ ینشده بودم ک

 ؟ هیچ: و با تعجب به شهاب نگاه کرد  دیعقب کش رضایعل

 !نکن  تشونیاذ: حالت گفت  رییتغ بدون

بود اما  دهیخوب فهم یلیباال انداخت ، منظور شهاب را خ ییابرو رضایعل

 ! اریاداها در ن نینداره ، پس از ا یخواهر من هنوز با تو نسبت: بدجنس گفت 

را باز کرده  شمیلفظ خواهرم ن..  را در اغوشش فشرد و من راست نشستم ایپر

 !داشتم نگاهم به ساعت نرسد  یبود و سع
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فردا شب : رفت ، گفت  یم ییکه به سمت دستشو یبلند شد و در حال شهاب

 !  شهیمعلوم م

، طرف دخترش رو به  میفردا شب که بر نیگفته هم یحاال ک: ادامه داد  رضایعل

 ؟! دهیتو م

حاالم  نیکه هم یدون یوگرنه م فاتهیتشر نایا: و قاطع گفت  دیچرخ شهاب

 ! دخترش مال ِ منه 

 !تکان داد و شهاب رفت  یسر رضایعل

 ؟  یرفت ؟ خواستگار یفردا شب شهاب کجا م..  دیلرز میها لب

 یدم کرد ییچا یلیل: امد  رونیاز اتاق ب سیخ یبا موها دایش.. خوب نبود  حالم

 ؟ 

 !خانه رفت و به اشپز دیگفتم اما شن یارام نه

بود و  میشهاب رو به رو..  مینشسته بود نیزم یلحظه بعد همه دور هم رو چند

 یعمر کنارش زندگ یچه طور همه .. ترش کرده بود  یخواستن سیصورت خ

 !حد عاشق ش نشده بودم ؟ نیوقت تا ا چیکرده بودم و ه

 جونم ؟: ام را شکار کرد و لب زد  رهیخ نگاه

 !بود  ۶ساعت .. دیچرخ میها چشم

 !کرده بودم رید یادیبود که ز یمن یبرا یام اخطار بزرگ یگوش زنگ

 !سالم : ام را خارج کردم و گفتم  یگوش فیشدم و از ک بلند

 ؟ یلیل ییکجا: سالم غر زد  یب پدرم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٤٧١ 

 !االن  امیم: را پشت گوش بردم  میترس موها با

 ؟  یلیل یهست یکدوم قبرستون: زد  ادیتر فر بلند

عاطفه  یخونه : و اهسته گفتم  ستادمیرفتم و کنار کمد ا رضایو عل دایاتاق ش به

! 

از هر !  یلیل یخونه ا گهیساعت د مین: بسته شد  میچشم ها ادشیفر از

ساعت وقت  میفقط ن یچونیپ یعاطفه منو م یو به بهونه  یکه رفت یقبرستون

 !ساعت  میفقط ن!  یبرگرد یدار

داده  یحتما عاطفه سوت.. لرزانم را مشت کردم  یدست ها یقطع شدن گوش با

 !بود 

 !بودم دروغ گفته ام  دهیپدرم فهم.. داشتم  یبد ی دلشوره

 میرو هیبودم که شهاب از در باز اتاق وارد شد و رو  ستادهیهدف ا یب هنوز

 یچ: را لمس کرد  می؟ بازوها دهیچرا رنگت پر: ، چهره اش نگران شد  ستادیا

 شده ؟

طرف  نیتو اون طرف ، من ا. . منظره ست  هیفقط  ایدن یکنم ول ینم شکوه

 !پنجره ست  هیفاصله مون 

 . .  یلیل: تر امد  کیرا رها کرد و نزد میبازوها

گونه اش  یدستم رو.. شد  ینگاهم از شهاب کنده نم.. م تلخ ِ تلخ بود  ِلبخند

 ! نوازش ِ پر از خواستن  ِنیچشم بست از ا.. نشست 
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تمام کردن  یبرا. .  اتصال  ِنیپاره کردن ا یساعت وقت داشتم برا مین فقط

 !کرد  یم دایپ ریتنم تکث یکه با سلول ها یکشتن حس یبرا. . شهاب در قلبم 

چند  یفقط برا.. ام را  یزندگ یدو دستم را باز کردم و در اغوش گرفتم همه  هر

 !لحظه 

نفس پر از هق .. را ساختند  ایدن یگره  نیت گردنش محکم ترپش میها دست

موهام  نیب شیکمرم و لب ها یسر دادم و با مکث دست حلقه کرد در گود یهق

 شده ؟ بابات بود؟ یچ.. جان  یلیل:  دینفس کش

 ینجوریا یسر ِ چ یاقا مهد: باال رفت و مجبورم کرد نگاهش کنم  سرم

 ؟ نیدعوا دار یکنه ؟ سر چ یم شونتیپر

حس و  یب یاقا مهد هی لیپر از محبت ُ احترام شهاب تبد ی گفتن ها ِیمهد عمو

 نیشد به درست شدن ا یم دواریعقلم ام یکجا.. شده بود  لیبا نفرت تبد یحت

 رابطه ؟ 

 !کرد سیصورتم را خ میها اشک

 یم انیدر دل طوفان ، با تو امــــــشب ، پا ادتیدر من باران ،  نامت

 . . .  رمیگـــــــــ

 . .  یلیل:  دیکمرم به حرکت در اورد و نال یرا رو شیدست ها کالفه

 . . شهاب : صورت اشفته اش نگاه کردم  به

 جانم ؟: گونه ام حرکت کرد  یشصتش رو انگشت
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فردا .. فردا .. من ..  ادیامشب م.. من .. من : را به گردنش دوختم  میها چشم

 ..فردا ..  خواستمیمن نم..

حاال اروم ..اروم باش : گفت  یلب م فشرد و پر از نگران یاشاره اش را رو انگشت

 ؟ یاروم بگو فردا چ

لبم کنار برد و  یانگشتش را از رو..شد  یتمام م زیگفتم فردا همه چ یطور م چه

را  میاز دست ها یکیسرم را کج کردم و ..منتظر و نگران به صورتم چشم دوخت 

 نیا دنیپرست یزندگ یاز همه .. مرد بت ِ من بود  نیا..  دمیش کشصورت یرو

 ..ام را  یپرست بتکرد  یترک م دیبت را فرا گرفته بودم ، حاال با

 اغوشت ندارم  ریغ یتو قلبم ، پناه رهیگ یجاتو نم یکس

  من ؟  ِیلیشده ل یچ:  دیقرار گرفت محکم ان را بوس شیلب ها یکه جلو دستم

 !نداشتم  یا گهیراه د..شهاب  دیببخش: ارام گفتم  شیشم هانگاه به چ یب

 یم یرو از من مخف ی؟چ یفردا چ: گفت  ریگ یعقب رفتم و پ..جلو امد  کالفه

 ده ؟ یعذابت م ی؟ چ یلیل یکن

.. امدم  رونیکمد برداشت و ب یام را از قفسه  یگوش.. را پس زدم  میها اشک

 ! یلیل: گفت  یشهاب کالفه و عصب

 !فکر کند  یجز شهاب حت یخواست به مرد یمرد اگر م یم دیبا یلیل و

مبل برداشتم و  یرا از رو میمانتو.. بودند  ستادهینگران پشت در ا رضایو عل دایش

 .. یلیل: شد  کینزد دایش..  دید یتار م یچشم ها..را بستم  شیتند تند دکمه ها

 !ولم کن :  دمیرا کنار کش خودم
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 ! رضایعل: لب زد  یناراحت با

کوچک مانتو بودند  یرا که با حرص مشغول بستن دکمه ها میدست ها رضایعل

 !چته ؟ اروم باش : را گرفت 

التماس ..  نیدست از سرم بردار: ناخواسته بلند شد  میعقب رفتم و صدا یعصب

 !تو رو خدا : کردم 

 .. ستادیا دایکالفه کنار ش رضایعل

دکمه  نیاخر یرا از رو میو دست ها ستادیم ا کی نزد ِکیحرف نزد یب شهاب

 !بسته بودم  انیدر م یکینگاهم به دکمه ها افتاد که .. برداشت 

 ..شد  یم ریداشت د.. جمع شد و نگاهم به ساعت افتاد  صورتم

الل شده ..دکمه نشست  نیاول یقدمم را گرفت و دستش رو نیاول یجلو شهاب

ر ا باز  یبا حوصله دکمه ها.. دنش را نداشت کنار ز ییتوانا میبودم و دست ها

زانو نشست و بعد  یرو میجلو دیکه رس ییانتها یکرد و از اول بست به دکمه ها

 ؟  تکجاس فتیک: نگاهم کرد  نییاز تمام شدن کارش از پا

که از گم  یسرم را تکان دادم و مثل بجه ا.. هم دارم  یفینبود که ک ادمی اصال

 !دونم  ینم:  دیترسد ، پر بغض نال یم فیشدن ک

را به سمتم راز کرد و  فیک رضایعل.. شد و با دست صورتم را پاک کرد  بلند

 ! میبر: انگشتانم قفل زد  نیرا ب شیانگشت ها..شهاب ان را گرفت 

 ..  میامد رونیاز خانه ب یخداحافظ یناتوانم را دنبال شهاب کشاندم و ب یپاها

 !راننده  یصندل یو من کنارش رو پشت فرمان نشست شهاب
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 ؟  یچرا بر گشت: گاز فشرد و لب زدم  یرا رو شیپا

که خانوادش  یبرادرش با دختر.. زن و شوهر اشنا شدم  هیاونجا با : کرد  مکث

کنه و  یموافق نبودن ازدواج کرده بود ، مادرشون هم قسم خورده بود اق ش م

کنه و سه  یاما پسره ازدواج م! بزاره  شیزاره پاشو تو خونه پدر ینم کهیهرگز د

 ! نهیسال بعد خود ِ مادره اصرار داشته پسرش رو بب

 ونیرو در م زیهمه چ دیسف شیر هیبا .. هم بودن  ییمعتقد و با خدا ی خانواده

پسره رفت خونه  یو وقت رهیگه مادره سه روز روزه بگ یزارن ، بهشون م یم

 ) !شون رو یشونیپ(خون بدن  بکشن و هر دوشون رو یقربون هیشون 

هنوز ..  افتادهیکس ن چیه یبرا یاتفاق چیاتفاق گذشته و ه نیده سال از ا االن

بود که  نیا یاگه رفتم فقط برا..  دمیرو شن نایدو ماه نگذشته بود از رفتنم که ا

 ! افتهیبرات ب یعهدم رو بشکنم و اتفاق دمیترس یم

 یم.. موضوع اونا خوشحال شده بودم که حد نداشت  دنیاز شن نقدریا یول

،  یاقا مهد یحرف ها..نداشت  یبه من بستگ زیهمه چ گهیخواستم برگردم اما د

از پشت تلفن هم  یمادرم از تو و خانوادت حت ی تو ، و بد گفتن ها ِیمحل یب

 !گرده  یسرجاش بر نم زیچ چیکرد ، ه یبهم ثابت م

!  ومدمیهمه شون در م یبودم جلو یحساست مطمئن محال اگه به تو و ا نیا با

دوست داشتن ت  یمشکل حماقت من بود که فکر کردم همه  یاما گره 

 !بوده  یوابستگ
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 یشب و روزم قاط.. کردم  یفروشگاه لباس کار م هیهمون زن و شوهره تو  با

 دمیرس یخونه م یتو بود که شب به شب وقت یعکسا دمیتمام ام.. شده بود 

 !  یچه خواب یکردم تا خوابم ببره ول ینگاشون م قدرنیا

 .. تو رو  االتمیتو خ.. بودن همشون  کابوس

صفت  یب یاینقش اون پور..  یکردم تا االن ازدواج کرد یفکر م: گفت  سخت

 !هم از همه پررنگ تر بود تو خوابام 

تونه من رو  ینم یچیدونستم ه یم.. کرد  هیگر یشب مادرم زنگ زد و کل هی

بهانه  هیاومدم دنبالش هم  نکهیا.. مادرم بهانه بود  یضیمر..  یلیبرگردونه جز ل

 !بزرگ تر  ی

تا باور کنم  دمید یم یگشتم و تو رو با کس یبر م دیبا.. تموم شده بود  طاقتم

بهم وابسته بوده  یادیبچه بود که ز هی یلیتا باور کنم ل.. درسته  الالتمیخ یهمه 

 !شو ُ ترک کرده  یوابستگ دنمیاز ندو بعد 

 !!! یچه بر گشتن یول برگشتم

 هیشب بردم پشت بوم خونه و گفت ..رو به من نداد  یحرف چیفرصت ه رضایعل

 یگفت م..  میخواد تو رو برگردون یگفت خودشم م..  میکرد دایرو پ یلیمدته ل

 ! میو بعد برت گردون مینرم کن یخواد اول دل اقا مهد

 ! قران برام درسته  هیحرفاش مثل ا.. برادر نداشتمه  رضایعل
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رو که داشتم  یاحساسات یهمه  ومدیم ادمی، تازه داشت  زدیاز تو حرف م یوقت

،  یروز هیباالخره احساس م ، .. من مرد فراموش کردنت نبودم ! کشتمشون  یم

 !گردوند  یمن رو بر م یجور هی

 !، نفس م رفت  دمتید یراونجو رضایپشت در خونه عل یبعد وقت شب

جلوم  یلیفقط ل.. اومد  ینم ادمی، هم  دیپرس یاسمم رو م یکن اگه کس باور

 !بود 

 یدر خروج یبهم اس ام اس داد جلو رضای، عل یاومد رونیکه از خونه ب تو

 ! یایبمونم تا ب

،  یدیخواب یشب با عکس من م دمیاز زبون خودت شن نکهیا یاندازه  یچیه

 !برام به اندازه اون جمله دلگرم کننده نبود  یچیه! تونست منو اروم کنه  ینم

 چیبه ه!  یلیگذرم ل یازت نم گهید: نگاهم کرد  رهیرا کنار زد و خ نیماش

 ! یمتیق

 یباز م میکاش قفل لب ها..  دیلرز میرا به او دوختم و صدا سمیخ یها چشم

تمام شده  زیمن همه چ یبداند براببرم تا  ایاز پور یتوانستم فقط نام یشد و م

 !بودم  یام رفع شده بود ، هم راض یاز دلتنگ یکه کم نیمن به هم..

 !خسته ! خسته ام ! تمومش کن شهاب : زدم  لب

..  میخانواده هامون ازدواج کن تیکنم تا با رضا یمن همه کار م: ادامه داد  اما

دل مادرم رو به دست  دیبود که با نیا یچند روز کمرنگ شده بودم ، برا نیاگه ا

 !و اوردم  اوردمیم
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و شهاب با ذوق ُ  دینفسم بر. .  یخواستگار یخونه تون برا میایشب هم م فردا

 ؟  یاریب ییواسه خواستگارت چا یحاال بلد: خنده گفت 

 !کارو کردم  نیقبال ا: زدم و اهسته گفتم  یپوزخند

 ؟ یقبال ؟واسه ک:  دیپرس یو جد دیشن یول

نکنه فکر : کردم  یخال میحرص م را در صدا ینگاهش کردم و همه  یشاک

 !، که تا حاال خواستگار نداشتم  یکرد

حرص  شینگه داشت ، اما صدا شیرا جلو شیاز لحن تندم دست ها متعجب

 بوده ؟  یک: داشت  یبیعج

 !به خودم مربوطه : قفل کردم  نهیرا در س میها دست

 شیخوردن هم پ ییچا یدر خونتون روزده ، تا پا یهر ک: غضب نگاهم کرد  با

 !جالبه داقعا : را برگرداند  شیزد و رو یپوزخند! رفته 

 !خواستگارت استفاده کن  نیاخر یاز تجربه هات برا پس

** 

در .. پرداختم  دمیکل یو به جستجو دمیبه صورت خشک شده ام کش یدست

کشد و عقب تر مادرم نگران و عقبتر  یدرم انتظارم را مخانه باز شد و پشت ان پ

 ! ایاز او ، پور

 !سالم :  دمیدهانم را بلع اب

 از صبح ؟ یکجا بود: سرم  دنیبر یشده بود برا غیپدرم هم ت یها چشم
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از  یکیخونه : نداشت  دهیپس دروغ گفتم فا.. داده  یدانستم عاطفه سوت یم

 !دوستام 

و چشم  دمیاز ترس بسته شد ، با ترس به در چسب میباال رفت و چشم ها دستش

 !حرف بزنم  یلیمن با ل دیاجازه بد: دست پدرم را گرفت  ایباز کردم ، پور

*** 

 ؟ یکرد هیگر: زانو نشست  یرو میرو به رو ایتختم نشستم و پور یرو

 ! میخوام بخوا یم.. تو رو خدا دست از سرم بردار : نگاهش کردم  یحالت زار با

نگاهم را در صورتش ! شده بود  پیچه قدر خوشت..  دیکش یقیعم نفس

 !امد  یبه چشمم نم ییبایز نقدریچرا ا..چرخاندم 

داشت که  یزیچه چ یشهاب لعنت. . از شهاب هم خوش چهره تر بود  یحت ایپور

 !کرده بود  رمیاس نطوریا

 ؟!شده بود  دلت برام تنگ: شد  رهیلبخند به چهره ام خ با

نشسته و از  کیبه من نزد نطوریا ایپور دیفهم یزدم ، اگر شهاب م یشخندین

داد که  یرا نشانمان م یدلتنگ یمعنا یشک جور یزند ، ب یحرف م یدلتنگ

 !خاطره ساز شود 

خدا لعنت کند شهاب و .. امد  یاز متانتش خوشم م شهیهم.. عقب تر رفت  ایپور

 !که به او داشتم را  یحس یهمه 

 ؟ یکجا بود:  دیپرس ارام

 !خاله ام در ارتباطم  یمن با بچه ها: جواب دادم  یهمان ارام به
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 ؟یبا شهاب بود:  دیباال رفت و تند پرس شیابروها

 یخونه : را در هم قفل کردم  میانگشت ها.. مرد ها مثل هم بودند  ی همه

 !بودم  دایو ش رضایعل

 !  نطویش: زد  یلبخند

 ؟  یگ یبه بابام م: دادم  ادامه

 وقته ؟  یلیخ: تخت نشست  یتکان داد و کنارم رو یسر

 ! میکنم از زندگ یبه بعد کمرنگ شون م نیاز ا یول.. نه : نشستم  دورتر

.. حرف بزنه  یگم با عمو مهد یمن که بهت گفتم به بابام م: زد  یمهربان لبخند

 !گم  یبه بابات هم نم!  ینداره تو با اونا در ارتباط باش یاشکال چیاز نظر من ه

 ؟  میبخوا شهیم:  دمیام کش یشانیپ یرا رو دستم

 ! شهیچرا نم..  زمیبله عز: شد  بلند

چه شب ..  دمیتخت دراز کش یرو میبدون در اوردن لباس ها..رفت  رونیاتاق ب از

شهاب  یحرف ها.. بود سال سخت  کی نیاصال همه ا.. را گذرانده بودم  یسخت

 !را باخته بودم  یمن باز.. داد  یبه من نم یحس چیه

 !ام  ندهیمن و ا گریپدر م بود و سمت د یطرف ابرو و خواسته  کی

زدن دست  یلیاگر به قصد س یپدرم هم حت یابرو یرا دوست داشتم ول شهاب

 !بلند کند ، مهم است  میرو

 کرده ؟  یگفته بود مادرش را راض شهاب
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امد ؟  یامد ؟ بعد پدرم کوتاه م یخودش به خانه مان م یبا پا یخاله فخر یعنی

 ! نــــــــه 

.. ام دست من نبود  یبه بعد زندگ نیاز ا: بالش نوازش کردم  یرا با نرم صورتم

زدم  یازدواج سر باز م شیگرفتم و نه از ازما یشهاب را م یخواستگار ینه جلو

 ! 

تخت نشستم و کنارم  یرو.. وارد اتاق شد  ینیاتاق م باز شد و مادرم با س در

:  دیبه صورتم کش یشام را قرار داد ، دست اتیبا محتو ینیمان س نیب.. نشست 

 دخترم ؟  یکجا بود

 درمانده را به  ِیلیرا پس زدم و ل ینیس.. سخت بود  گریخودار بودن د تحمل

  ؟یمامان: اغوش مادر سپردم 

 ؟  یجان مامان: نشست  میکتف ها نیب ستشد

 !خواست من ُ بزنه  یبابا م: داشتم  بغض

!  ستیبعد از ظهر عاطفه زنگ زد خونه ، گفت تلفن ت در دسترس ن:  دیکش یاه

 !هم هول کرده گفته نه  چارهیاون ب!  ستیتو ن شیپ یلیمگه ل دیبابات هم پرس

 ؟  یلیل یکجا بود: داشتم ، جدا کرد  ازیاز حد ن شیکه ب یرا از اغوش من

شهاب : ارام لب زدم ..  دمیکش یخجالت م..  دیرس یبه صورتش نم میها چشم

شهاب :  ایشرم و ح ینگاهش رنگ باخت و سرسختانه مقاوت کردم جلو...

 !برگشته 

 ! یبا شهاب بود: حبس شده اش را رها کرد و با ترس گفت  نفس
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 یقصه  نیشانه اش گذاشتم و تلخ تر یسرم را رو هیبا گر.. کردم  دییسر تا با

 یم.. شده  یم راض یخاله فخر.. خواد  یشهاب من ُ م: را به زبان اوردم  ایدن

 !  یخواستگار یبرا! خونه مون  انیب..  انیب.. خوان فردا شب 

: را فشرد  میباروها.. فقط ترس داشت .. نیمادرم نه خوشحال بود و نه غمگ نگاه

 ؟  یشد وونهید یلیل

پدر م و  دیشدم و ق یم وانهیکاش د.. اش گذاشتم  نهیس یرا دوباره رو سرم

... بود  بی من غر ِیلیل! مادرم هم با من موافق نبود ..زدم  یخواسته اش را م

 ! بیغر یلیخ

**** 

امروز هوا .. کردم  ینگاه م رونیمادرم گذاشته بودم و به ب یشانه  یرا رو سرم

کرد اما من توان سر حال بودن را  ینگاهم م یعصب نهیپدرم از ا.. بود  ریچه دلگ

 !نداشتم 

شک عکس  یب..استرس امشب را داشت  دیشا.. نگران بود  شبیهم از د مادرم

 !و خانواده اش خوب نخواهد بود  یالعمل پدرم ، در برابر خاله فخر

کنم و مثل  هیشد بلند بلند گر یکاش م.. را پارک کرد  نیماش شگاهیازما یجلو

 !بکوبم  نیرا به زم میبچه ها پا

از مادرم که جدا شدم انگار ترسم ..شد و در عقب را باز نگه داشت  ادهیپ ایپور

ام داده بودم ،  یماریکه قبال به خاطر ب یادیز شاتیبه لطف ازما.. شد  شتریب
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 نیا ی جهینبودم که بترسم اما از نت بهیش غر طیو مح شگاهیانقدر با ازما

 !هراس داشتم  یزندگ نی، از سرانجام ا شیازما

دل نازکش .. نشد  ادهیهم پ نیدادم از ماش یم شیکه ازما شهیمثل هم مادرم

درست بر عکس پدرم که !  شدیفرو رفتن سوزن به دست دخترش م دنیمانع د

 یعنیسقوط ،  نیکرد ا ینگه داشته بود و فکر م یدخترش را لبه پرتگاه زندگ

 ! یروزیپ

 !پشت سر ش راه افتادم  ایپور یجلوتر و من با همراه رمپد

زده ام را در هم مشت کردم تا  خی یدست ها.. شد  ایزود نوبت من و پور یلیخ

 !بماند  جهینت یبه سمت من ب ایپور یجواب دست دراز شده 

 !در کار نبود  یمعجزه ا چیه..را تا اتاق مخصوص شمردم  میقدم ها یکی یکی

 سیرا خ میچشم ها یزندگ یتلخ! سوزن که نه  یزیکه ت دمیفهم یرا وقت نیا

 ! من بود  یشروع جهنم زندگ نجایا..کرد 

شمردن قدم  یحوصله  گرید.. حرف کنارم راه افتاد  یو ب دیحالم را فهم ایپور

خاله  یپدرم ، تهمت ها یرفته  یابرو یبرا یکاش مقصر..را هم نداشتم  میها

 !کردم  یم دای، عشق شهاب و احساسم به او پ یفخر

م  یاشک ها..را پاک نکرد  سشیخ یمادرم چشم ها.. نشستم  نیماش دورن

 !تموم شد :  دیبار

 درد بزرگ شروع شده بود و طاقت من تمام  نیا! تمام شده بود  و

 ! نییپا ایخانم ب: را از سمت مادرم باز کرد  نیدر ماش پدرم
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دو تا جوون هم برن با هم  نیا.. برامون خوبه  میدم بزنو تو تا خونه ق من

 !بخورن  یزیچ یصبحونه ا

 ادهیپ یخداحافظ یمادرم ب.. پدرم زدم  یو خوشحال ایبه لبخند پور یپوزخند

 ..دانستم  یرا خوب م نیا! طاقت نداشت .. شد 

ام  یت خوش فرم صور ِ ینگاهم را لجوجانه به مانتو.. باز کرد  میدر را برا ایپور

 !هم قشنگ بود  دمیو شلوار سف دیشال سف.. دوختم 

 ! زمیعز نیجلو بش ایب: باز تر از من بود  لج

رفت  میها هیاراده به ر یب زینفرت انگ یهوا.. شدم  ادهیو پ دمیش یقیعم نفس

 !پدرم نشست  نیپشت فرمان ماش ایکمک راننده نشستم و پور یصندل یرو.. 

 ! که پدرم ارزو داشت  یزیهمان چ! شد  یپدرم م یوارث زندگ او

دل مرده  یتنم بود تا حدقل برا یکاش لباس مشک.. را به پنجره تکان دادم  سرم

که حق انتخاب لباس را هم پدرم از من ! افسوس  یول.. بودم  یخودم عزادار م

 !گرفته بود 

 صبحانه ؟  یبرا میکجا بر: را چرخاند  چیسوئ

 .. ینم: بود رونیهنوز به ب نگاهم

را گفته بودم و  زیعاطفه که نبود ، چون به او همه چ.. ام بلند شد  یگوش یصدا

 !زند  یدانستم زنگ نم یم
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لرز  میام ثبت کرده بود ، دست و پا یاسم مجنون که خودش در گوش دنید با

 دهیگفت من را د یبه من م یحس..ناخوداکاه اطرافم را از نظر گذراندم .. گرفت 

 ! ایبا پور

 ؟ یدی؟ چرا جواب نم هیک: کنجکاو به صورتم نگاه کرد  ایپور

 !الو :  دیدکمه لغز یرو دستم

 ؟ یخوب..  دلم  ِزیسالم عز: برخالف تصورم مهربان بود  شیصدا

 ! بله .. ب :  دمیاب دهان را با صدا بلع..رفت  ایبه پور نگاهم

 !م کنار بزار خوشگل ش رو برا هیامشب .. بله گفتنت  یمن فدا:  دیخند

 یخاله فخر.. من راهم را انتخاب کرده بودم .. کردم به خودم مسلط باشم  یسع

گرچه مطمئنا خاله !شد  ینم یافتاد ، پدرم راض یپدرم هم م یاگر به پا یحت

 با من ؟ یداشت یکار: جواب دادم .. کرد  ینم یکار نیهم چن یفخر

سه باز زنگ  شبید: مزمه کرد کم نشد ، ارام و با محبت ز شیصدا یمهربان از

 ! یمن ُ بخور یخوا یاالنم که م!  یجواب نداد! زدما 

حرفتو : لرزاند ، داد زدم  یشهاب که دلم را م یو صدا ایپور یاز نگاه ها کالفه

 !کنم  یوگرنه قطع م.. بزن شهاب 

تو : دوختم  رونینگاهم را به ب..شد  قیباال رفته به صورتم دق یبا ابروها ایپور

 یبه خاطر ارتقا رضاستیدعوت عل.. دربند  میدر با هم بر یجلو ایب.. راهم 

 !پستش 
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 یراه برا نیبهتر نیا.. رفت  ادمیاز  زیهمه چ یلحظه ا یو برا دیلرز یها دست

 ام نبود ؟  یپاک کردن شهاب از زندگ

 ! امیخودم م..  رونمیمن ب: گفتم  ارام

 ! یچهارشنبه کالس ندار یت صبح هاگف دایش یول: تعجب گفت  با

 ! میما دو نفر: زده گفتم  ماتم

 !منتظرمون باش : نگاه کردم  ایپور به

  ؟ ِرانیشهاب ا:  دیپرس تیرا به حرکت در اورد و با جد نیماش

، ارام  دیچیپ نیبسته ماش یموز در فضا یبو.. برداشتم  فمیاز داخل ک یادامس

 !اومده  ستیهفته ن هی: خرد کردم  میدندان ها نیان را ب

  ِیشهاب جلو.. بودم  الیخ یمثال من ب..  دیچیگفت و به سمت راست پ یعجب

،  میخون جلو رفته ا شیتا ازما ایکه بفهمد با پور نیهم.. زد  ینم یحرف ایپور

 !شود  یمن م الیخ یب

از زخم ها در سونوشت من نوشته  یچه حجم ِ بزرگ.. سوخت  یام م نهیس قفسه

 ؟ میحاال کجا بر:  دیپرس ایپور..شده بود 

 که ؟ یبلد! در بند :  دمیکش نییرا پا نیماش شهیش

 !رفتم  یعمه مهر یبا بچه ها!  زمیاره عز:  دیخند

واژه استفاده  نیگرفتم از ا یم ادی دیبا.. لبم تکرار کردم  ریرا ز زمیعز ی واژه

  ! ایپور یکنم برا

 ؟ دهیگوش م یعمو چ مینیبزار بب: ضبط نشست  یرو دستش
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 !صورتم جمع شد ..  دیچیپ نیدر ماش انیشجر یصدا

 !بلند تر کرد  یان را کم یزد و صدا یطانیلبخند ش ایپور

 ! ادیاز من بدت م یلیخ: مقمه گفت  یلحظه که گذشت ب چند

 !ازدواج متنفر بودم  نیا یاما از اصرارش برا.. امد  یبدم نم ایپور از

 !دوست نداشتم باهات ازدواج کنم  ینه ول: پروا جواب دادم  یب

 ؟ یاالن دوست دار: باال رفت  شیابرو

 !بابام دوست داره با تو ازدواج کنم : لب م نشست  یرو پوزخند

 ! یفقط و فقط به خاطر پدرت قبول کرد یعنی:  دیپرس مصرانه

 !نه : لب زدم ... قبول کرده بودم  شیابروخاطر پدرم که نه ، به خاطر  به

به  دنیرس یبرا یبرا یپدال فشرد ، من راه یرا رو شیرا عوض کرد و پا دنده

 !نبود  ایپور ریتقص! نداشتم  میاهایرو

کرده بودم ،  ریتحق میبه خواسته ها دنیرس یقدر از خودم که همه را برا چه

 ! ایبه پور دیشا شتریاز همه ب.. متنفر بودم 

 بد شده بودم ؟  نمهیا یک من

 !بودم دهیاز پدرم شهاب را د یپنهان

 چهیرا باز ایپور.. به پدرم دروغ گفته بودم .. شده بودم  یمیصم دایو ش رضایعل با

 !خودم کرده بودم  ی

 !بودم  دهیرس انتیهمه دروغ و خ نیبه ا یساده ا یلیاز چه ل! به من  یوا

 ! دیببخش: نگاه کردم  ایپور مرخیو به ن دمیکش ینفس
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 ؟ یچ یبرا: نگاهم نکرد .. بود انگار  ناراحت

 !دونم  ینم: سرم را تکان دادم  کالفه

 .. میکه شهاب ادرس داده بود ، ساکت ماند یبه محل دنیرس تا

 زیهمه چ دایو ش رضایزود به شهاب ، عل یلیخ..بود  میبه انگشت ها میها چشم

 !گشتم خانه  یبر م ایکردم و با پور یم یرا حال

شهاب متعصب تر از ان بود که به !  ختیر یامشب هم بهم م یخواستگار مسلما

 !ازدواج دارد ، فکر کند  الیخ یگریکه با کس د یدختر

 پسر خالته ؟: را کم کرد  نیسرعت ماش ایپور

 رضایعل نیکه پشت ماش دمیجلو شهاب را د ی شهیباال رفت و از ش نگاهم

 !!بچه بغلشه ؟:  دیکنجکاو پرس ایپور.. هم در اغوشش بود  ایپربود و  ستادهیا

 ! استیاسترش زمزمه کردم پر با

شهاب ..  ستادمیشدم و عقب تر ا ادهیپ.. پارک بود  یجا رضایعل نیماش پشت

 !پدرم انداخت  نیبه من و بعد به ماش ینگاه

 دهید یشهاب به راحت یاما اخم ها.. شد  یم نیداخل ماش دنیافتاب مانع د نور

 دیبا..  دمیاب دهانم را با ترس بلع.. دیبا چند قدم بلند به من رس.. شد  یم

 !کردم  یام را مشخص م یزندگ فیتکل

 ؟  یاومد یبا ک: شد  دهیکش نیمنحصر به فردم به ماش پیاز ت نگاهش

 !سالم اقا شهاب : شد  ادهیرا خاموش کرد و پ نیماش ایپور
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دستش را  ایپور.. جواب گذاشت و به من نگاه کرد  یرا ب دراز شده اش دست

 !و اخم کرد  دیعقب کش

 ! میگفتم که ما دونفر: کردم به خودم مسلط باشم  یسع

..  ستادیبه من ا دهیو چسب دیشهاب با حرص نفس کش..  ستادمیا ایپور کنار

 ایپر دنیدوباره از د ایدراز کردم و پور ایدر اغوش گرفتن پر یرا برا میدست ها

 !شماست اقا شهاب  یبچه : کنجکاو گفت 

لندهور  نیا: دورم کرد  ایهمزمان بچه را به من سپرد و با دو دست از پور شهاب

 با توئه ؟  یواسه چ

 دایش: خودم را از شهاب جدا کردم .. دادند  ینفسم را قطره قطره به من م انگار

 کجان ؟ نایا

 ! یلیل: نگاهم کرد و تشر زد  رهیخ

 شده اقا شهاب ؟ یزیچ: جلوتر امد  ایپور

به  ینگاه ایپور.. را چنگ زد و دستش پشت کمرم قرار گرفت  شیموها کالفه

 .من انداخت به ناچار کنار من و شهاب به راه افتاد  یتقال

ان نشسته بودند ،  یرو رضایو عل دایکه ش ی، به تخت میکه رفت یقدم چند

 . میدیرس

 کیهم با  ایپور.. شانه ام گرفته بود  یرا رو ایپشت سرم بود و دست پر شهاب

 رضایعل.. با تعجب بلند شدند  رضایو عل دایش.. امد  یقدم فاصله کنارم راه م
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 ایکه در صورتش مشهود بود ، با پور یزد و با تعجب ایبه پور یلبخند کمرنگ

 !کرد  یروبوس

گوشه ..داد  ایبه من و پور یسالم ِ سرد. .بود  زیمثل شهاب ت قاینگاهش دق دایش

کرد کنارم نشست و  یم یبگیکه به شدت در جمع مان غر ایتخت نشستم و پور

 میپا یرا رو ایپر.. نشست  یفاصله ا چیهم شهاب بدون ه گرمیالبته سمت د

نق بزند ،  نکهیقبل از ا.. گشت  یم ییبه دنبال اشنا شیچشم ها.. دراز کشاندم 

 !خشک است  ریکه در حال درست کردن ش دیرا د دایش

بود ، گذاشت و با شصت به  میپا یکه رو ایپر ی نهیس یدستش را رو شهاب

 !صورتشش را نوازش کرد 

 لیکرد دل یو شهاب انداخت و سع ایدر هم پور یبه اخم ها ینگاه رضایعل

ود شما نگفه ب یلیل:  دیپرس.. کند  دایپ رکانهیرا مودبانه و البته ز ایحضور پور

 ! دیخوش اومد یلی، به هر حال خ دیتهران

 شبید: رضاینگاهش را از دست شهاب پشت گردنم گرفت و رو کرد به عل ایپور

صبحانه که شما زنگ  یبرا میکجا بر میکرد یفکر م میصبح هم داشت! اومدم 

 !و منم مزاحم ِ جمع تون شدم  دیزد

کج کرد و  یشهاب سرش را کم.. نگاهم  رهیخ دایکرد و ش یاخم کمرنگ رضایعل

بود ، نه  ایشکم پر یرو یگریپشت سرم و د یپشت یدستش رو کیکه  یدر حال

دانشگاه باشه نه  دیمثل شما با ییوقت سال ، دانشجو نیا: چندان دوستانه گفت 

 ! صبحانه خوردن  یبرا ییدنبال جا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٤٩١ 

پاک  یراه برا نیا.. ود اشتباه ب نجایامدنم به ا.. بستم  یرا لحظه ا میها چشم

 !پر دردسر بود  یادیام ز یکردن شهاب از زندگ

 ! دیاطالع یب یلیرسه شما از نامزد بودن من و ل یبه نظر م: گفت  تیبا جد ایپور

خشک شده در دست  ریش ی شهیش.. به وضوح در هم رفت  رضایعل یها اخم

 ! دمشید یخوب بود که نم.. داد  رونیماند و شهاب نفس ِ ش را سخت ب دایش

 ؟ تــــــو ؟  یلینامزد ؟ با ل: زمزمه کرد  یعصب

 ینیب شیقابل پ ریکنم موضوع غ یداره ؟ فکر نم یاشکال: تکان داد  یسر ایپور

 !بوده باشه 

: زد و خش دار گفت  یرا به سمت خودش کشاند و پوزخند عصب میبازو شهاب

 ؟ یک یبا اجازه ! مه ش اشکاله ه! حرفتو مز ِ مز ِ کن بعد بزن 

 شم ؟ یمتوجه نم: زد  شخندین ایپور

 ! مینامزد کرد ایمن و پور: شان گفتم  نیاز جرو بحث ب کالفه

 ! یلیل: متعجب لب زد  رویدلگ رضایعل

تو غلط :  دیمکث صورتم را به سمت خودش برگرداند و با خشم غر یشهاب ب و

 با هفت جد و ابادت  یکرد

 !چه وضع حرف زدنه  نیا: را گرفت  گرمید یبازو ایپور

تا نکشتمش از جلو چشمم  رضایعل: جدا کرد  ایرا از دست پور میحرص بازو با

 !دورش کن 

 ! میبزار حرف بزن.. اروم باش شهاب : مات گفت  رضایعل
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در ..تخت بلندم کرد  یاز رو ضیبرداشت و شهاب با غ میپا یرا از رو ایپر رضایعل

در ارام کردن شهاب  یو هم سع ایدر نگه داشتن پور یکه هم سع رضایجواب عل

 !خفه شو :  دیداشت ، غر

 یقی، نفس عم ستادیبه من ا دهیام داد و چسب هیتک یکیهمان نزد یدرخت  به

 یچ یعنینامزد : م کرد  کیها صورتش را نزد وانهیاما ارام نشد و مثل د دیکش

 ؟ 

ارنج م را ..  رمیکردم از او فاصله بگ یوحشت سرم را به درخت چسباندم و سع با

 ؟  یچ یعنینامزد .. بده  حیمن ِ خر توض یواژه رو برا نی؟ ا یچرا الل شد: فشرد 

فشرد ، حس کردم  یکه شهاب م ییهمان جا قایارنج م دق یرا رو یگرم انیجر

چشم  ریام رفت و شهاب مس یصورت ی مانتو ِ ینگاه وحشت زده ام به خون رو.. 

.. که خون داده بودم ، سر باز کرده بود  یهمان قسمت قایا دنبال کرد ، دقر میها

شهاب بهت ده نگاهش .. شد  سیم خ دنی اماده بار ِیبا سوزش دستم چشم ها

توجه  یرا باال زد و ب میمانتو نیاست بیعج یبا حالت..  دیارنج و صورتم چرخ نیب

 نیا.. نیا:  دینال.. شد  رهیم خدست یکه دورمان بودند ، به خون ِ رو یبه چند نفر

 ؟ هیچ

شهاب ناباور .. داشتم  جهیفشارم افتاده بود و سرگ.. لرز گرفته بود  میو پا دست

 بود دوست داشتنت ؟ نیا: زمزمه کرد  یچارگینگاهم کرد ، با ب

 ..دستم اشاره کرد  به
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.. اورد  یرا به درد م یهق هق م دل هر کس..نشستم  نیرو زم یدرماندگ با

 !خدا : صورتم گذاشتم و زجه زدم  یرا رو میدست ها

کاش .. بودند  دهیخنجر کش میبرا ایدن یهمه .. را حس کردم  ایشدن پور کینزد

 !  پر زخمم  ِیشد زندگ یتمام م یفرصت چیه یو ب دیرس یبه قبلم م یکی

 ؟ یخوب یلیل: را فشرد  میبازو ایپور

نگران  دایش.. برداشتم  میزانو ها یسرم را از رو..  دیلرز یبدنم به وضوح م همه

چرا .. جان  یلیل: را کنار زد و بغلم کرد  ایپور رضایعل.. بود  ستادهیسرم ا یباال

 ؟  یلرز یم

: داد و نا مطمئن زمزمه کرد  انیکرده بدند ، پا جادیچند نفر ا یا یهمهمه  به

 ! ستین یزیچ..  ستین یزیچ

 ! مثل زدن رگ احساس م  یزیچ..هست  یزیچ نباریه ادانستم ک یخوب م اما

 ؟ مارستانیب مشیببر: دست پاچه کفت  ایپور

 وانیل هیبرو  دایش: گفت  یبا نگران رضایفشردم و عل رضایعل ی نهیس یرا رو سرم

 !کن  دایاب قند پ

ببر  نجایمنو از ا:  دمیمحکم کردم و با التماس نال رضایرا دور کمر عل میها دست

 !  رضایعل

 ! میریاالن م..  زمیباشه عز: از حرف زدنم گفت  خوشحال

 !رو روشن کن  نیشهاب برو ماش: گفت  تند

 !خواستم  یو نه م نمیتوانستم شهاب را بب یبسته بود و نه م میها چشم
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 ! میتنها بر.. نه : ترس گفتم  با

 میجدا ارضیکرد از عل یاز خوب بودن حالم راحت شده بود ،سع الشیکه خ ایپور

 ! میپاشو بر..  هیچ ایبچه باز نیا: گفت  یکند و به سرد

 !خوام  ینم: زدم  نق

 یکول نیا: کرد  میرها رضایاز عل یاما عصب.. خواستم  یارامش م یبرا ییجا

تون بهم خورد  نی؟ سر ِ شرکت ب یکن یم یچه غلط یدار یفهم ی؟ م هیچ ایباز

 ! زتیهمه چ یب یبا پسر خاله  اتیسر عشق باز ای

 !درست حرف بزن : گرفت  ایپور یدستش را جلو رضایعل

من  یفکر کرد.. کنم  یم اهیروزگارتو س: توجه و پر حرص گفت  یب ایپور یول

 !توام ؟ ی چهیباز

: و خش دار گفت  یعصب..را گرفت و بلندش کرد ایپور ی قهیحرکت  کیبا  شهاب

بود  نیاومد واسه ا شیاگه اخالف پ یلیخانواده من و ل نیب!  یدرست حدس زد

 !خواست  یبودم و اونم منو م یلیکه من عاشق ل

 یحاال مرد باش و برو پ: ادامه داد  ایپور یتوجه به تقال یگرفت و ب ینفس

 ! نپر  یلیمن ول یوسط عشق باز..  تیزندگ

 ؟! شهاب  یگ یم یدار یچ: شهاب غر زد  یادبانه  یمتعجب از لحن ب رضایعل

دنبال  یداشته باش یو مردونگ رتیاگه غ: باال انداخت  یشانه ا الیخ یب شهاب

: گذاشت  ایپور یشانه  یدستش را رو!  یریکه بغل ِ من بزرگ شده ، نم یدختر

 !به سالمت ! باش  گهید یکیدنبال ! دختر عموت معشوقه ِ منه 
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..  دیفیکث یلیخ: به من و شهاب نگاه کرد . با افسوس سرش را تکان داد  ایپور

 ! یلیخ

 یخراب م زیهمه چ دینبا.. کشاندم  ایدنبال پور نیزم یخودم را رو یحال یب با

 !شد 

 ! ایپور:  دمینال

 !  یلیدهنت رو ببند ل: را گرفت  ایبه پور دمید یشست ُ جلو میرو به رو شهاب

ان را به صورت  یدرخت مشت کردم و همه  ریخاک ز نیدستم را ب تیعصبان با

 !بدم  یحاال جواب بابامو چ..  یخراب کرد زویهمه چ.. یعوض:  دمیشهاب پاش

 یسر خودش م ییبال ایکشت  یمن رو م ایپدرم ..هقم از سر گرفته شد  هق

 !اورد 

گرفت  میپر از اب و قند را رو به رو وانینفس نفس زنان کنارم نشست و ل دایش

 !تو رو خدا .. نزار بره :  دمیان را پس زدم و با التماس نال..

شهاب کنارم به .. اب قند را به خوردم دهد  وانیکرد ل یرا گرفت و سع دستم

 !داد و با هر دو دست موهاش را به چنگ گرفت  هیدرخت تک

 ؟ هیچ ینامزد ی هیقض:  دیپرس رضایعل. اب قند خوردم  یکم

منُ   شیازدواج داده و به ر شیصبح با اون شفته رفته ازما:  زد یپوزخند شهاب

 ! زمیعز یکور خوند یول! دهیتو هم خند

 ؟ یلیاره ل: ناباور گفت  دایش
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؟ مگه قرار نبود با  یلیچرا ل:شد  یباال مانده ام ، طوالن نیاست یرو رضایعل نگاه

 ! میکن یهم پدرت رو راض

 کنه ؟ ریبابام رو تحق یکه باز خاله فخر: کرده گفتم  بغض

.. بابام : نرمش مسخره کنان دهانش را کج کرد ُ گفت  یدرک و ب یب شهاب

 !بابام 

غر  رضایرا در اغوشش جا به جا کرد و عل ایسرزنش گرد نگاهش کرد و پر دایش

 !شهاب : زد 

 یکه م یهر غلط: شد  رهیبه صورتم خ میمستق نباریباال انداخت و ا یا شانه

خوامت تو به گور  یحاال که من م!  یکرد یسال م هیتو همون  دیبا یخواست

 ! یفکر کن یاز من به کس ریکه غ یخند یبابات م

دهنت رو ببند شهاب جان  یهست یعصب یوقت: شهاب را به عقب هل داد  رضایعل

! 

..  یلیکنه ل یاحترام یبه پدرت ب یکس ستیقرار ن: داد  حیارام توض رضایعل

 یخواستگار یشما برا یتو خونه  زارهیپا م یپس وقت! شده  یخانم راض یفخر

جواب مثبت  ایبه پور یاز ک! کردن نداره  ریقصد تهمت زدن و تحق گهید یعنی

 ؟ یداد

 ؟ یگ یراست م: شدم  رهیخ رضایو به عل دمیکش یقیعم نفس

 دمیقول م!  زمیاره عز: چشم بست  نانیبا اطم رضایزد و عل یلبخند کمرگ دایش

 !نشه  یاحترام یب چیه
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که اومدم خونه  یهمون شب! هفته ست  هی: چشمم را پاک کردم  ریدست ز با

 ..تون و 

معذرت  یلیاز ل: به شهاب نگاه کرد ..  ستیمهم ن: سرش را تکان داد  رضایعل

 !بهمون جواب مثبت بده  یخواستگار میکن شب بر یخواه

و  تیو با همان جد ستادیزدم اما شهاب ا یام لبخند کمرنگ ینگران یهمه  با

 !خونه ش  دیبا خودتون ببر نویا: اخم گفت 

 !شهاب :  دیکش یپوف دایش

 ! نیمواظبش باش!  دایحوصله ندارم ش: را در هوا تکان داد  دستش

 دایش.. از ما دور شد  دهیخم دهیدوختم و شهاب خم نیرا به زم میها چشم

 ؟ رضایبرم دنبالش عل.. بود  دهیرنگش پر: کرد  یرفتنش را دنبال م رینگران مس

 یریچ هی ششیپ میبر.. ِ◌  یاالن قاط: بلند شد و شلوارش را تکاند  رضایعل

 !، هم نون مون  شهیهفته هم اب مون م هیگه  یبهمون م

 یرو اورد ایفکر کردم پور: و اهسته گفت  دیکش نییرا پا میمانتو نیاست دایش

 ! ادیحرص شهاب در ب

 روت حساس ِ ؟ یدون یم یوقت یکن یچرا ناراحتش م: کرد و ادامه داد  نگاهم

 ! نیکن یشما درک م نم: حلقه کردم  میرا دور زانو میها دست

 ایبه جون پر..  یلیل یزیشهاب برامون عز یتو به اندازه : با ارامش گفت  رضایعل

جواب مثبت  قبول کن یول میکن یما درکت م!  ییدایمن و ش یخواهر نداشته 
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 یتونیکه م هیاشتباه نیبزرگتر یبهش ندار یحس چیه یوقت ایدادن به پور

 ؟ یاصال به اون و غرورش فکر کرد!  یانجام بد

از عکس ..  میکاکائو خوردم و راه افتاد ریش یکم رضایساعت بعد با اصرار عل مین

 یهم قبال ثابت کرده بود گزارش مو به مو ایپور.. العمل پدرم ترس داشتم 

 !دهد  یرا به پدرم م میرفتارها

 یم حیشفاف توض شیرا برا زیهمه چ دیبا.. او هم از دستم دلخور بود  حتما

 !کرده بودم  یچه اشتباه احمقانه ا.. دادم 

 رونیرا در شکمم جمع کردم و به ب مینشستم و زانو ها رضایعل نیماش عقب

دنبالش  نکهیگرفت و از ا یشهاب را م یشماره  یبا نگران دایش.. شدم  رهیخ

 !بود  مانینرفته بود ، پش

 ! با او حرف بزنم  یحت یسادگ نیشهاب ناراحت بودم و محال بود به ا از

که به  ییاگز نصف حرف ها! ادب نشناخته بودم  یحد ب نیوقت او را تا ا چیه

 ! دیکش یانتظارم را م یگفت به گوش پدرم برسد ، مسلما استقبال ِ خاص ایپور

 !  افتهیب یاگه براش اتفاق: گفت  هیبا گر دایش

تو چرا  یگوش! کشه  یمرد ِ گنده خجالت م نم: تکان داد و گفت  یسر رضایعل

 !  یکن یخاموش م

: رد ضربه زد تند به داشبو.. اوناهش : اشاره کرد  ابانیکنار خ یبه دکه  دایش

 ! رضایعل ستایوا

 !شد  یم دهید یو به سخت.. و دکه نشسته بود  وارید نیب
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به ..شد  ادهیپ نیو از ماش ردیسپ رضایرا به عل ای، پر دایش نیمحض توقف ماش به

 ! دیکه شهاب بود ، دو یسمت

 .. چرخاندم  ابانیخ گریرا به سمت د صورتم

و  دایمن ، ش..شد  ادهیبه افسوس نشانم داد و پ یسر رضایعل..مهم نبود  میبرا

سوخت  یم رضایعل یوسط دلم برا نیا..  میبود وانهید یشهاب هر کدام به نوع

 !شد  یم وانهیها ، د وانهیما د نیکه ب

 رضایعل.. صورتم را برگرداندم .. دیکوب نیماش ی شهیبه ش یلحظه بعد کس چند

شو ،  ادهیپ: گفت  یکار را کردم و جد نیمه.. بکشم  نییرا پا شهیاشاره کرد ، ش

 ! میرس یمون م حیهم به تفر دایشهاب بمون ، من ُ ش شیتو پ

 !تونم برم  یخودم م: شدم  ادهیاز لحن تندش پ ریدلگ

حرفاتو با .. شهاب  شیپ یریم: کرد  ستادنمیم را گرفت و مجبور به ا فیک بند

 ریتو رو به خ ای،  یخواستگار میایو ما شب م نیرس یم جهیبه نت ای..  نیزنیهم م

 !تو و شهاب ُ ندارم  یحوصله اداها گهید! و ما رو به سالمت 

وجه من و  چیو به ه.. با من بد حرف زده بود ..کرده بود  نیبه پدرم توه شهاب

 !خوام با شهاب حرف بزنم  ینم: پس مصمم گفتم . کرد  یرا درک نم طمیشرا

 ! رسونمت  یم نیبش.. باشه : را باز کرد  نیماش در

 ! زود باش  یلیل: حرکت مانده بودم غر زد  یو به من که هنوز ب دیکش یپوف

 حالش خوب بود ؟:  دیمن در دهان چرخ اریاخت یب زبانم
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را  فمیرا بست و دوباره بند ک نیدر ماش.. افسوس تکان داد  یبه نشانه  یسر

ه بود ، راه افتاد و من هم به همراهش که شهاب نشست یگرفت و به سمت

 !شدم  دهیکش

.. معلوم بود  شیدر تک تک حرف ها و رفتار ها نیاز پدرم متنفر بود و ا شهاب

 !پدرم هم حاضر نبود سر به تن شهاب باشد 

 ! میپاشو ما بر دایش: گفت  رضای، عل میدیشان که رس کینزد

 !کنه  یمعده اش درد م: ماتم زده گفت  دایش

  ِیهر چند دردش عصب.. درمونگاه  دیالزم شد بر: را دستم داد  چیسوئ رضایعل

 !حرفش را ادامه نداد .... یوتو باش

داده  هیتک واریشهاب به د.. را برد  ایبا اجبار او و پر بایرا گرفت و تقر دایش دست

 نیدکه ب یرا به قسمت پشت شیشد پاها یمتر هم نم میکه ن ییبود و در فضا

 !چسبانده بود  یراه

 یحت.. نزد  یحرف چیه.. زانو کنارش نشستم  یرو.. که دور شدند  دایو ش رضایعل

.. بود  دهیرنگ ش پر.. به صورتش چشم دوختم  یچشم ریز.. نگاهم هم نکرد 

 !گرفت  یشد ، معده درد م یم یعصب یوقت شهیهم

دم ، قبل از نگران به سمتش خم ش..داد  یهر دو دستش معده اش را ماساژ م با

 ! نامزدت نگرانت نشه : گفت  یعصب یو تا حدود یاز طرف من جد یهر حرف
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 یشهاب را هم به جان م یها شیپس ن.. شدم  یکه از همه طرف له م من

 می؟ بر یخوب: معده اش بود گذاشتم  یدستانش که رو ی، دستم را رو دمیخر

 درمانگاه ؟

با  یوقت: معده اش فشار داد  یدستانش و درست رو ریزده ام را ز خی دست

 ؟  یافتاد یمن م ادیهم  یدیچرخ یم ایپور

 یچرا برگشت:  نمیاش را نب یشاک یشانه اش گذاشتم تا چشم ها یرا رو سرم

شد  یکردم و بابام خوشحال م یازدواج م ایبا پور یاومد یشهاب ؟ اگه نم

! کردم  یم یراحت زندگ یگشت یاگه بر نم! شدم  ینم مونیوقت م پش چیه..

 ! یشد یروز از ذهنم پاک م هیباالخره  یاگه ازم دور بود

شانه اش جا به جا کردم و عطر ِ تن  یرا محکمتر فشار داد و سرم را رو دستم

سوزوندم  یم اتویادگاری.. کردم  یروز عکساتو پاک م هی: بردم  میها هیش را به ر

پدرم به خواسته  یمردم ول یم! کردم شهاب  یروز دق م هی یگشت یاگه بر نم..

 !شد  یتو معلوم م فیتکل! شد  یراحت م الشیخ یخاله فخر! بود  دهیاش رس

االن بابات از : اش گذاشت و برخالف تصورم محکم بغلم کرد  نهیس یرا رو سرم

 ! خبر دار شده  یهمه چ

از بابام : ملتمسانه گفتم . معده اش به نوازش در اوردم  یرا ارام رو دستم

 ! نفر نباش شهاب مت

 یحد نم نیاگه تا ا: کرد  یداشت نگاهم م..  دمیاش باال کش نهیس یرا رو سرم

که من ُ حرومزاده  یکس یشدم سرم رو جلو یوقت حاضر نم چیخواستمت ه
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به تن ِ  یحت یول! بود  یاقا مهد یساله  ۵۰ِ◌  قیپدر من رف! دونه ، خم کنم  یم

 ! تو قبر بابام هم رحم نکرد 

 ! شهاب :  دمینال نهیک نیاز ا ندهدرما

زدمت  یم نقدریخواستمت ا یحد نم نیاگه تا ا:  دیکش میابرو یرا رو شصتش

 ! یسهم من ادیب ادتی،  ینیرو بب ایکه تا اخر عمو پور

درد معده  یرا به تپش قلبش سپردم و دستانم مرهم شده بود برا میها گوش

 ! لباسات متنفرم  نیاز ا: را به هم چفت کرد و دستانش را تنگ تر  شیپاها.. اش 

 !داشت  یهم عالم یوانگید.. زدم  یلبخند

 !نخند : گفت  یجد

 ! پررنگ تر شد و اغوشش تنگ تر  لبخندم

 هی نیشفته تموم ا نیا:  دیگردن و گوشم نفس کش نیرا خم کرد و ب سرش

 شما بوده ؟ یهفته خونه 

عقب بکشم  یامد ، خواستم کم یخورد ، قلقلکم م یگوش م منفسش که به  از

 !اومده  شبید: که اجازه نداد ، چواب دادم 

 !  شهیدلم باهات صاف نم: گوشم گذاشت  ریز یمحکم ی بوسه

 هیزاشت  یاگه معده دردم م: و نگاهم کرد  دیکش رونیشالم ب ریرا ز صورتش

 !عمر به تو چشم داشت  هی یعوض! که جلو چشام جون بده  زدمشیم یجور

اگه بابان بهتون : به او زدم  یلبخند.. چهره اش ارام تر شد .. کردم  نگاهش

 باشه ؟ ..گفت ، احترامشو نگه دار شهاب  یزیچ
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 اریب ییزود چا..  نیتو اشپزخونه هم نش.. بزار  دیشب چادر سف: زد  یمحو لبخند

 باشه ؟!  یل مشککوتاه بپوش و شا نیکت ِ است..من مکث کن  یجلو.. 

را به خانه  یشهاب و خاله فخر یشک داشتم پدرم حت.. تعجب نگاهش کردم  با

 !نگفتم و با دهان باز نگاهش کردم  یزیچ! راه دهد 

اما با  دمیگردنم را عقب کش..صورتش را جلو اورد .. پررنگ تر شد  لبخندش

 !  دمیدست پشت سرم را گرفت و ارام بوس

 ! دمیاب دهانم را بلع.. سته شد ب اریاخت یب میها لب

را باز و بسته کرد و نگاهش در  شیچشم ها.. شهاب شدم  یبه چشم ها رهیخ

 !داد  ینشان ندادم ، انگار مغزم فرمان نم یواکنش چیه.. صورتم چرخ خورد 

خجالتم پررنگ تر بود ،  یبود اما از هر حس یجار میرگ ها نیب یبیعج حس

 !گفتم و نه شهاب  یزیچند لحظه نه من چ

 ؟ یچرا ساکت شد: را به گوشم چسباند  شیها لب

 !کشم  یخجالت م: صورتم برنداشتم  یرا از رو میها دست

 !کشم  یخودمم خجالت م: کرد  یکوتاه ی خنده

 ! من  یخوشمزه : به خودش فشارم داد  محکم

** 

بودم که  دهیرسهنوز به پاگرد ن.. پله ها باال رفتم  یو از رو دمیکش یقیعم نفس

 یام ، لبخند را با وجود همه  یگوش یاسم مجنون رو.. ام زنگ خورد  یگوش

 جانم شهاب ؟: لبم کاشت ، زمزمه کردم  یاسترس رو
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تا سر شب با من  یخوا یگه؟ م ینم یزیبابات بهت چ یمطمئن: گرفت  ینفس

 !رسونمت خونه  یم میایما ب نکهیساعت قبل از ا میبمون ، ن

بابام منو : دادم  حیبار هزارم توض یرفت، برا یاش ضعف م ینگران نیاز ا دلم

 !افته ، مامانم با منه ، نگران نباش  یراه م یدعوا هیفوق ش ! زنه شهاب  ینم

افتاد  یاگه اتفاق..  یقرار خواستگار یبرا زنهیعصر زنگ م دایش: گفت  دلواپس

 بهم خبر بده ، باشه ؟ 

 ؟ گهیامر د.. باشه : پله ها باال رفتم  یرو از

 ! راست برو تو اتاقت .. اون شفته هم نباش  یجلو:  -

صبح ت  یمسلما با حرف ها! اون االن رفته شهاب : را در هم کردم  میابروها

 !کنه  ینگامم نم گهید

به سهم من چشم ندوزه  گهیمنم اون حرفا رو گفتم که د: گفت  الیخ یب

 !ش مواظب خودت با!

 !خونه مونه ها .. جنگ  دونیم رمیانگار م:  دمیخند ارام

 !بابات منطق نداره : گفت  یجد

 !شهاب :  دمیپله ماند و نال نیب میپا

 جان ِ شهاب ؟.. اخ :  دیخند

در خونه ما  یاالن م از جلو..حرف نزن  ینجوریدر مورد بابام ا: گفتم  تیجد با

 ! برو 

 !مواظب خودت باش ! خوشمزه من  یکوچولو سیچشم رئ:  -
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 ییبرخالف حرف ها....! دمیکش قیچند بار نفس عم..  ستادمیدر خانه مان ا یجلو

 !که به شهاب زده بودم از واکنش پدرم وحشت داشتم 

 !اوج ِ فاجعه  یعنیبا من نگرفته بود ،  یتماس چیچند ساعت ه نیکه در ا نیهم

باز شد  یچند لحظه بعد در به ارام.. دمیر کوبداشتم ، با انگشت به د دیکل نکهیا با

 مامان ؟: با تعجب سرم را تکان دادم ..با ابرو اشاره کرد .. ، مادرم پشت در بود 

 ؟ یاومد:  ستادیپدرم جلوتر از مادرم ا..بود که در کامل باز شود  یکاف نیهم و

 ! یلیبرو ل:  دینال مادرم

و در را  دیپدرم دستم را کش.. پدر و مادرم در چرخش بود  نیبا تعجب ب نگاهم

ساعد دستم را محکم فشار داد و ناگهان به سمت در بسته هل م ..محکم بست 

 بود ؟  یکدوم قبرستون: بسته شد  میچشم ها ادشیداد و از فر

از حد انتظارم  شتریپدرم ب تیعصبان..از برخورد با در به شدت به درد امد  کمرم

 ؟ یکجا بود:  دیکش ادیدوباره فر..بود 

نزده باشد، با  یحرف ایپور دیفکر کردم شا نانهیو خوش ب دمیدهانم را بلع اب

 . . عاط  شیپ: ترس لب زدم 

را تار کرد  میبلند مادرم چشم ها غیج یدهانم و صدا یمحکمش رو مشت

پدرم  یرا از نگاه عصب سمیخ یدهانم گذاشتم و چشم ها یدست م را رو..

مبل نشسته بود و با پوزخند نگاهم  یافتاد که رو ایتازه چشمم به پور..رفتم گ

 ..کرد  یم
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مادرم را پس زد .. پدرم نبود  تیعصبان انیپا نیبه سمتم امد اما ا هیبا گر مادرم

 ؟  یشهاب بود شیپ: به صورتم زد  یمحکم یلیو س

به تو  یپدر یکدوم ب:  دیفشرد و عربده کش شیمشت ها نیرا ب میمانتو ی قهی

 یکثافتکار یبه تو گفته معشوقه  یپدر ی؟ کدوم ب یاجازه داده با شهاب باش

 ؟  یپدر و مادر بش یاون ب ییها

 یحس م.. کردم  یدر کمرم حس م یدیپر از خون شده بود و درد شد دهانم

با ..به مادرم چشم دوختم  هیبا گر.. همه از لثه جدا شده اند  میکردم دندان ها

پدرم نگاه  شیبه نما ستادهیرفت که حاال ا ایو به سمت پور دیدست به سرش کوب

... دو قلوها ، نجاتش بده  ونتو رو ج: را گرفت با التماس گفت  شیبازو..کرد  یم

 !مو  یلیکشه ل یم یعل یبه وال! کشه بچه مو  یم یمهد

 دی، با زدیبا پسر خاله اش الس م یوقت: مادرم را گرفت  یارام دست ها ایپور

 !اد  یاز من بر نم یکار یمتاسفم زن عمو ول! کرد  یموقع رو هم م نیفکر ا

 یول: پدرم را گرفت که هنوز مصرانه به در چسبانده بودم  یبازو دیناام مادرم

 !ول کن بچه مو .. تموم صورتش خون شده .. کن 

بهم خنجر  ینجوریدخترم ا یوقت :، گفت  دیلرز یکه از خشم م ییبا صدا پدرم

گفته  یراست م یفهمم فخر یداشته باشم ؟ تازه م یچه انتظار هی، از بق زنهیم

 !با شهاب  دنیاز دختر من بود که عادت کرده بود به پر بیع!
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 هیدختر من ! پسر ِ زن دارش بود  یدختر من معشوقه ! من وا داده بود  دختر

پدر ِ حروم زاده  یخودم سمت اون ب رتیغ یعمر جلو چشمم هرز رفت و من ِ ب

 !دادم  یهلش م

 !بابا :  دمیدهان پر از خونم نال با

 یبه بعد ادمت م نیاز ا یول: اش را به صورتم دوخت  یسرخ و برزخ یها چشم

 ! خورم  یساده و معصوم ت رو نم یگول چشما گهید! کنم 

بود که  دهیو مادرم هنوز به من نرس دمیبا ولع نفس کش.. قدم عقب رفت  چند

.. امام رضا  ای:  ستادیا شیو جلو دیکش غیکمربند ِ پدرم با وحشت ج دنیبا د

 ؟ یکار کن یچ یخوا یم یمهد

با چند ..  ستادیکنار پدرم ا ایاز قبل به در چسباندم و پور شتریلرزانم را ب بدنم

هل داد و با خشونت  یگریمادرم را به سمت د..قدم بلند خودش را به من رساند 

شد  ی جدا نم ِینگاهم از کمربند مشک.. را گرفت و به سمت اتاق کشاندم  میبازو

 ..مامان : زدم  ادیفر هیبا گر.. 

هلش داد و  انهیکرد اما پدرم وحش کیبا ضعف خودش را به من نزد مادرم

 !را گرفت  دمیام نیاخ ِ بلندش اخر یصدا

 ای پر غرور پور ِیچشم ها دنیتخت پرت شدم و در اتاق بعد از د یشدت رو با

رو  یخون رو یلکه ها.. قسمت تخت رساندم  نیخودم را به گو شه تر.. بسته شد 

 !با .. با : با وحشت التماس کردم .. کرد  یحالم را بدتر م یتخت
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با کمربند ..  دنیپدرم سنگدل تر از ان بود که ترس ِ دختر ِ ناز پرورده اش را بب اما

که  یاز مادر.. خواستم  یبه جان تن ِ پر دردم افتاد و من هنوز از مادرم کمک م

 ..داد  یفحش م ایکرد و به پور یداد و به پدرم التماس م یپشت در جان م

که تا امروز  یپدرانه ا یمحبت ها یبرد همه  ادمیکمربند از  ی ضربه  ِضربه

برد  یم ادمیسوخت از  یتنم م یکمربند که رو ی ضربه ها ِیجا... بودم  دهیچش

 شهاب را و اغوش پر مهرش را  یبوسه ها نیریطعم ش

 یشدن خون را به راحت زیکه به کمرم خورد ، سوزش و سر ر یمحکم ی ضربه

پدرم نفس نفس زنان عقب .. پر سوزم گذاشتم  یدستم را گونه .. حس کردم 

نفس  یتخت افتاده بود ، حت یرقم و پر خون رو یتن ِ مجاله شده ام ب..رفت 

.. کرد  ازحرف عقب عقب رفت و در را ب یب.. کردم  یرا هم حس نم دنمیکش

حرف  یهنوز پشت در ب ایکرد و پور یم ادیدر هنوز داد و فر یمادرم جلو

 !بود  ستادهیا

 به نیزم یو خسته خودش را رو جهینت یبا ضعف به جان پدرم افتاد و ب مادرم

صورت مادرم  یرو یدختر ِ شالق خورده اش رساند نگاهم هنوز به خراش ها

 . . ! رفت  یاهیس میبود که چشم ها

کرده بود و  یزیلثه ام خونر.. ِسرم بود ، دوختم  ریرا به دستم که ز میها چشم

 نیدوم نیخاطر ا نیبخورم و به هم یزیتوانستم چ ینم.. دندانم شکسته بود 

از خانه  ایپدرم و پور.. عصر بود  ۶ساعت .. شد  یتمام م بود که داشت یسرم

 یکمربند رو یسه رد از جا..  بودرفته بودند و مادرم به اورژانس خبر داده  رونیب
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بودم اما  دهیچند ساعت به پهلو دراز کش نیکرده بود ،تمام ا یزیکمرم خونر

 !کرد  یبدنم درد م یهمه .. هنوز سوزشش کم نشده بود 

.. کرد  یمردم و داغ ِ مردنم همه را گرفتار م یکاش م.. داشتم  یجان ِ سخت چه

 . . !از همه پدرم را  شتریو ب

خواستم با  یتوانستم حرف بزنم از او م یاگر م.. از در باز اتاق وارد شد  مادرم

که چشم  یخواستم چشمم به مرد ینم..  میخانه برو نیدور از ا ییهم به جا

 ! افتدیاش بسته بود ، ب کدانهی یکی یرا رو شیها

داد ، او  یکه به دست داشت نشان م یساک.. تنش بود و دکمه هاش باز  یمانتوا

کرد  ی، کنار تختم زانو زد و سع نیزم یرو.. به ماندن ندارد  یلیهم مثل من م

 هی زنمیاالن زنگ م.. هتل  میریبا هم م: زخم ِ گونه ام را نوازش دهد  یارام رو

 !برامون بفرستن  یتاکس

را  میچشم ها.. شک کار ِ پدرم بود ، دوختم  یرا به صورت کبودش که ب نگاهم

 !دستت بشکنه مرد  یاله: شد  یجار شیباز و بسته کردم و اشک ها

.. را تحمل کردن  یمادر یسخت بود اشک ها.. نگاهش کردم  یحرکت چیه یب

تر شد ،  دیاش شد هیگر.. دمیسرش کش یارام دست ازادم را جلو بردم و رو

از هم باز  یباد کرده ام را به سخت یلب ها: داد  یعذابش م شتریحرف نزدنم ب

فرسنگ ها دور  ارانگ میدر تمام صورتم پخش شد و صدا یکردم ، درد ِ وحشتناک

 مان ؟.. ما : تر بود 
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روش  ارمیجان مامان ؟ حرف نزن ، برات برگه ب: تخت برداشت  یرا از رو سرش

 ؟  یسینوب

 !نکن .. ن ..  هیگر: گفتم  یاز درد جمع شد و به سخت صورتم

 ! کنم مادر  ینم هیگر: را پاک کرد  شیتند اشک ها تند

 !کنم  یرو جمع م لتیاالن وسا: شد  بلند

سمت  یحس شده بود ، و شانه  یبودم که تنم ب دهیدراز کش یور کی نقدریا

 !بودم خواب رفته بود  دهیان دراز کش یراستم که رو

 ! بود  دایحتما ش..نگاهم به ساعت رفت .. زنگ تلفن خانه بلند شد  یصدا

نگاه  یبا تعجب به گوش.. به سمت تلفن رفت و دوباره به اتاق م برگشت  مادرم

 ؟  ستیخالت ن یشماره خونه  نیا یلیل: کرد  یم

و شهاب همه خانه  ضاریو عل دایش یعنی.. خودش بود .. را به سمتم گرفت  تلفن

 ؟  نجایامدن به ا یبودند اماده  یخاله فخر

 الو ؟: جواب داد  مادرم

خاله ؟  ییتو: با لبخند گفت .. خبر نداشت  زیچ چیبه او بود که هنوز از ه نگاهم

 ؟  زمیعز یخوب

 !جاست  نیهم یلیل: نشست  شیشد و بغض در صدا نیغمگ نگاهش

 کجاست ؟ تیگوش: من نگاه کرد  به

 !ندانستن  یرا باال بردم به معن میابروها

 خاله جان؟ یکارش دار یچ:  دیپرس مادرم
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 دونه ؟ یم یفخر: مکث کرد .. ؟ امشب ؟  یخوستگار: به من نگاه کرد  متعجب

 یشهاب اگر م!!! تخت افتاده بود  یرمق رو یعروس ب.. را بستم  میها چشم

شک پوزخند  یکردم چه به روزم اورده ب یاز او دفاع م نطوریکه ا یدانست مرد

 منطق ِ ؟ یبابات ب یدید: گت  یزنان م

حتما .. کردم  یاما من هنوز به شهاب فکر م دیمادرم به اتمام رس یها حرف

 !حق هم داشت  دیشا.. کرد  یمسخره ام م

زند  یبودم و مطمئن گفته بودم پدرم که مرا نم دهیصبح ش خند یبه نگران من

توانستم  یحرف هم نم یتخت م افتاده بودم و حت یجنازه رو کیثل اما حاال م

 !بزنم 

 حواست با منه ؟  یلیل: زد  میصدا مادرم

 ؟ یدونست یتو م: را باز کردم و گفت  میها چشم

دانستن چشم بستم و باز  یبه معن:  زدیحرف م یشک در مورد خواستگار یب

 ! ادیخواسته ب یهم م یفخر! خدا رو شکر :  دیارام صورتم را بوس.. کردم 

تونم با  یمن نم.. شده  یگفتم چ دایبه ش: داد  حیتوض..پر از سوال شد  نگاهم

خونه توسط  نیدخترم تو ا یحرمت من و ابرو! کنم  یخونه زندگ نیپدرت تو ا

 ! میبکن یفکر هیهتل تا بعد  میریگفتم چند روز م دایبه ش! مردش به باد رفته 

 .. !چه راحت قبول کرده بودند .. و شهاب چشم هام را بستم  دایاز ش ریگدل

 ! دارم  یکتاباتم بر م: گفت  مادرم
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از انها داشتم ؟ پدرم با انهمه  یمثال چه توقع..  دیچشمم اشک چک یگوشه  از

 دایبعد من از شهاب و ش! بال را سرم اورده بود  نیکه به من داشت ، ا یمحبت

 ؟ توقع چه داشتم

بغض داشت خفه ام ..و لب ِ باد کرده ام را از هم باز کردم  دمیکش یقیعم نفس

 ! کرد  یم

 ! کس  چیه!!! و خالصانه دوستم نداشت  یکس واقع چیاز مادرم ه ریغ

خانه دو  نیسهم من و مادرم از ا یساک امد و همه  پیبسته شدن ز یصدا

 !چمدان شد 

 ! اخراشه : تخت نشست و به سرم نگاه کرد  یرو کنارم

 !بفرستن  نیبرامون ماش زنمیزنگ م االن

.. گوشم رفت  یکیچشمم تا نزد یاشک از گوشه  یقطره ..رفت  رونیاتاق ب از

باز شدن در ترس را به جانم  یصدا.. اتاق م رد شد  یمادرم چادر به سر از جلو

 !  نمیرم را ببخواستم پد ینم.. را بستم  میچشم ها! ختیر

داد ، اگر دوباره به صورت  یاگر دوباره هلش م..مادرم بلند شد  هیگر یصدا

 !  یوا..  زدیم یلیمادرم س

تار مو از سر مادرم کم  کی یخواهم حت یدانستم نم یضعف م ، م یهمه  با

 ! دمیکش رونیسرم را از دستم ب.. بلند شدم  یبه سخت.. شود 

 هیگر یبوجود اورد اما صدا میپا یدر کمر و ران ها یدرد ِ وحشتناک نشستنم

 !کرد به نجات دادنش  یمادرم وادارم م
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چه .. بلند شدن را هم نداشتم  ییتوانا یمن حت.. ام گرفت  هیهمه درد گر نیا از

؟ مادر ِ بداقبالم چه  اوردیسر مادرم ن ییتا بال ستادمیا یطور مقابل پدرم م

خبر  یبود و او ب دهیم اغوش شهاب را چشکرده بود که دخترش طع یگناه

 ! شد  یمجازات م

 !مامان : شد  لیتبد یبلند غیام به ج هیگر

 یها هیگر... کمرم از برخورد با تخت انگار تکه تکه شد ...تخت افتادم  یرو دوباره

 ادشیرا لرزاند و فر نیزم ییپا یصدا..داد  یبلندم لب باد کرده ام را ازار م

 !  یلیل: شست درست در قبلم ن

ژل خورده اش  یاش و موها یو شلوار مشک دیبلوز سف..  ستادیچارچوب در ا در

 ! من و صورت اشفته اش در تضاد بود  تیبا وضع

 !کرده بود  هیگر یشهاب از سر دلتنگ دنیمادرم با د..  دمیکش یراحت نفس

نگاهش از .. تخت نشست  نییپا.. شد  کمیشهاب قدم قدم نزد..  دمیپهلو چرخ به

 !کرد  یلب م جدا شد و به صورتم را وارس

بود ،  دهیرا کج کرد و به بدنم که در تاپ و شلوارک گشاد ِ مادرم پوش سرش

خواست با او حرف بزنم ، شهاب برخالف تصورم  یچه قدر دلم م..چشم دوخت 

 ! امده بود 

 قیتزر میبه رگ ها ی، ارامش ِ وصف ناشدن دیگونه ام کش یرا ارام رو دستش

گردنم را بغل  اطیدر اغوش گرفتنش باز کردم ، با احت یرا برا میشد ، دست ها
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از بغض و خشم لرز  شیصدا..کتف ش به هم رساندم  یرا رو میکرد و دست ها

 ..همه چـــــ یب یاگه دستم به اون بابا: داشت 

 !شهاب :  دمینال..  دیچیو دلم پ دیبار میها اشک

 جان شهاب ؟ : وبا خشونت گفت  دیپشت گردنم کش یقیعم نفس

 تا نخورده اش  ِیها نیو است دینگاهم به بلوز سف.. کرد  میاز خودش جدا ارام

 ! رفت 

دستم هنوز  یتخت نشست ول نییشهاب پشت به من پا..وارد اتاق شد  مادرم

.. بود  دایاز نگاهش پ یدلتنگ!مادرم هم کنارش نشست .. بود  شیدست ها نیب

 ! شهیباورم نم:  دیصورت شهاب کش یدستش را ارام رو

مامان  گمیبعد م! من  یخونه  میبر دیاماده ش:  دیدست ش را بوس یرو شهاب

 ! انیهم ب نایا دایو ش

 میریم.. برات  شهیشر م.. نه : نگاهم کرد و من من کنان گفت  فیبالتکل مادرم

 !هتل 

مگه شهاب مرده شما هتل :  دیصورت مادرم کش یکبود یدستش را رو شهاب

 !  نیبمون

 !خدا نکنه : گفت  عیسر مادرم

 ؟ هیعروس خانوم هم راض: به من زد  یهم برگشت و لبخند شهاب

 یشهاب هم چه ب.. هر چند تلخ اما خنده اش دلم را گرم کرد .. دیخند مادرم

 !کرد  یمادرم هم شرم نم یجلو! دانستم  یبود و من نم ایح
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 بله ؟:  دیرا که در دستش بود ، ارام فشرد و زمزمه کنان پرس دستم

 !بله  یعنیچشم باز و بسته کرد و .. مادرم نگاه کردم  به

 نییخم شد و پا.. شهاب تکان دادم  رهیخ یمثبت در چشم ها یبه نشانه  یسر

 .. نمیبب.. مارستانیب میاول بر: لباسم را گرفت 

 !!! ندیمانده بود که همه تنم را بب نیهم..دستش گذاشتم  یرا رو دستم

 ! بود  یخوب زیهم چ ایاما خب ح! و کبود  یچند زخم هر

 ؟ یکن یکار م یچ:  دیبا خنده دست شهاب را پس کش مادرم

کمرش زخم شده  نینگفت دایمگه به ش: که انگار اصال در باغ نبود ، گفت  شهاب

 !درمانگاه  میبر دی؟ اول با

 ! شهیزود خوب م.. ِ◌  یزخم ِ پوست.. اورژانش خبر کردم : 

 !مانتو تنش نکنه ! دیاریچادر کش دار ب هیپس : تکان داد  یسر شهاب

 !رفت  رونیتکان داد و از اتاق ب یسر مادرم

 ینجوریکردم ا یفکر نم.. منه ِ  ریهمش تقص: به صورتم نگاه کرد  نیغمگ شهاب

 !  شهیم

 دهیکه کش یدرد ی، انگار همه  دیلرز یقبل هم بدنم م چند ساعت یاداوری از

 !درد داشت شهاب  یلیخ: بود  میبودم در صدا

فشار داد و  شیدندان ها نیلب ش را ب..دوخت  واری سرخش را به د ِیها چشم

 ! نکرد  یکار چیه ایپور! مامانمو زد ..مامانم : با هق هق گفتم 

 !دردونه شو  زیعز! من ُ زد ! بابام دخترش رو زد : گفتم  یناباور با
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اجازه  گهید: ش را به گونه ام چسباند  سیگونه ش خ..را فشردم  میها چشم

 ! ادیسرت ب ییدم بال ینم

*** 

 ؟  یک یبا اجازه : باعث شد وحشت زده از شهاب جدا شوم  ییصدا

شهاب  یجلوتر امد و بازو ایپور.. به شهاب زل زده بود  یعصبان ییبا چشم ها پدر

 ! یبهتره خودت بر:  دیکرد ، کش یرا که هنوز مات به پدرم نگاه م

 ! یلیبا ل: و دستم را گرفت  ستادیا میجلو شهاب

 دهیتخت دراز کش یبا وحشت همانطور که رو..زد و جلو امد  یپوزخند پدرم

مامان : زدم  ادیشهاب حلقه کردم و چشم بسته فر یرا دور پا میبودم ، دست ها

! 

 یشهاب ملحفه رو.. افسوس تکان داد  یبه نشانه  یزد و سر یشخندین ایپور

شما : تخت بلندم کرد و خونسرد گفت  یبدنم انداخت و ارام از رو یتخت را رو

 یثابت م نویا یلیتن ِ ل ی کمربند رو ِیجا!  نیبچه تون رو ندار ینگهدار تیصالح

 !کنه 

، با  دیکش ینفس م تیشده بود و با عصبان رهیبه شهاب خ یمثل ببر زخم پدرم

خودش را به من رساند و قبل از هر  ایپور.. گفت  یزیچ ایچشم به پور یاشاره 

 ی، دور کمرم را گرفت و مرا به گوشه  تمیتوجه به وضع یاز شهاب ب یواکنش

 !دستتو بکش : شهاب با خشم داد زد .. اتاق برد 
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که دستش را  ایشهاب با حرص به سمت پور.. اهش کرد نگ رهیحرف خ یب ایپور

 یام گرفته بود ، حرکت کرد که مادرم با وحشت وارد اتاق شد و ناله  نهیس یجلو

 !سر و صدا وارد خانه شده است  یداد پدرم ارام و ب یش نشان م نیحس ایبلند ِ 

 ایشهاب با حرص به دست ِ پور.. نجات دهم  ایکردم خودم را از دست ِ پور یسع

 !دستتو بکش :  دیام نگاه کرد و داد کش نهیس یرو

 یاز درد ناله کردم اما توجه.. چسباندم  واریزد و محکم تر به د یشخندین ایپور

 یاز خونه !  رونیب:  دیو عربده کش دیشهاب را کش ی قهینکرد و پدرم از پشت 

 . ...شر  یب رونیمن برو ب

 یقرار یبا ب.. بود اما شهاب هنوز حواسش به من بود  ستادهیشهاب ا یجلو

 ! کنار بره  یبگو اون عوض...  رمیم..  رمیم: گفت 

با .. در رفتار پر از ارامشش معلوم بود  نیبرد ا یشهاب لذت م تیاز عصبان پدرم

که  دیایسرش را تکان داد و خواست به سمتم ب.. به مادرم نگاه کردم  یکالفگ

به محض دور شدنش به سمت مادرم راه افتادم و .. گفت کنار برود  ایپدرم به پور

 ! دیشهاب باالخره نفس کش

 ! رونیحاال ب: با ارمش گفت  پدرم

 !خوام  یرو م یلیمن ل:  ستادیگرفته بود محکم ا رویکه انگار تازه ن شهاب

 !جالبــــــــــــه :  دیبا تمسخر خند ایپور

 !برو خاله .. شهاب جان : گفت  یبا نگران مادرم
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.. بحث جداست  هیمن و شما  نیب یمسئله : قاطع تر به پدرم نگاه کرد  شهاب

 ! خوام  یرو م یلیمن ل!  نجامیا یلیاالن من به عنوان خواستگار ل

!  یکرد یفکاریعمر کث هی!  ستیمن و تو ن نیب یمسئله ا: با حرص گفت  پدرم

من !  یپسر من بود ی؟ تو جا یمن نگاه کن یتو رو شهیم روت یچه طور! هه 

 ! یدخترمو نسپرده بودم به تو که باهاش خوش بگذرون

من : پر از گله و لرزش ادامه داد  ییشهاب را گرفت و باصدا یبازوها تیعصبان با

من دخترمو ندادم که بهش معشوقه ..  یدخترمو نسپردم به تو که عاشق ش کن

 !  یبد ادیشدن ُ 

 ! ستین ینیب یاونطور که شما م زیهمه چ: گفت  یبا کالفگ شهاب

مسخره  یتو و عالقه  یایح ی ب ِیجز چشما یچیمن ه: گفت  تیبا عصبان پدرم

 ! نمیب یدخترم به تو نم ی

مقصر  یول رتیغ یناموس ، من ب یمن بد، من ب: کرد ارام باشد  یسع شهاب

تو بغل ِ  شیاومد خود ِ شما گذاشت ایبه دن یلیل یوقت!  نییخود ِ شما نایا یهمه 

.. و اونور  نوریرو ببر ا یلیل یعمر گفت هیخود ِ شما ! عروسک تو  نمیا یمن و گفت

 یدینفهم! منم مردم  یدیچ وقت نفهمیو ه! به من  یتک ِ تک ِ کاراش رو سپرد

هر بار که دستشو تو  یدینفهم! از دلم ُ تکون بده  ییجا هیتونه  یهر خندش م

 یدینفهم... کنه  یتو قلبم رشد م یحس هی نشیسپر یو به من م نیزاریدستم م

و  شهی، روز به روز بزرگ تر م یکه سندش رو شما امضا کرد ی تیحس ِ مالک

 یحاال من عروسکم رو م! که من مرد شدم و دخترت بزرگ ! به امروز  رسهیم
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شما  ریبه تعب ایمقصر ِ احساس ِ من ..  یدگزن یبرا!  یباز ینه برا یول! خوام 

 !  دییمن شما یفکاریکث

لغزش  یعقب ُ جلو رفت و به پدرم که در فکر فرو رفته بود ، اجازه  یقدم ایپور

 !عمو  یهم بدهکار شد یزیچ هی: نداد 

اصال گذشته رو .. بوده گذشته  یهر چ: امد و با سماجت گفت  رونیاز فکر ب پدرم

جدا از اون هم من تو ! رو به برادرم قول دادم  یلیهم که فراموش کنم من ل

تو که ! دونه دخترمو بهت بسپردم  هیکه بخوام  نمیب ینم یزیوحجود تو چ

 گهید یکی، به  گهیروز د هیکه  ینی، چه تضم یجواب داد ینطوریاعتماد من رو ا

 ! یدل نبند

نشان  یدر مقابل اصرار مادرم واکنش.. شهاب بود  تیارج از ظرفحرف خ نیا

شما ! خواد  یمن ُ م! بد  ایخوب ! دختر ِ شما عاشق ِ منه : نداد و با حرص گفت 

 !  یعمل کن لشیخالف م یتون ینم

 یاوضاع داشت خراب م!زنه  یحرف من حرف نم یرو یلیل: شد  یعصبان پدرم

 چیچون از ه!  رمیپدرم و شهاب قرار بگ نیبخواستم  یوجه نم چیبه ه.. شد 

 ! توانستم بگذرم  یکدامشان نم

بود که  نطوریاگه ا: گفت  نانینگاهش را به من دوخت و با ارامش و اطم شهاب

 ! موند  یسال منتظر من نم کی

از  یلیخ: پدرم هم که شده گفت  کیتحر یرا باال انداخت و برا شیابرو ایپور

 !  یخودت مطمئن
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از وجودم  یزیبا هر قدمش به سمت من چ.. از مقابل شهاب کنار رفت  پدرم

باشک  میفراتر از قا یکردم اما باز یخودم را پشت مادرم مخف..شد  یکنده م

.. را گفت  گرمید یمادرم با ترس بازو..  ستادیا میرا فشرد و رو به رو میبازو! بود 

 !کرد  ینگاه شهاب مثل خنجر به قلبم نفوذ م

 شهاب ؟ ایمن :  دینگاهم را از شهاب جدا کرد و پرس ارام

کرد  ینگاهم م دیپر از ترد.. نگاهم دوباره به شهاب رفت ..  دمیدهانم را بلع اب

 یتون یعشق ِ شهاب ؟ م ایپدرت  یابرو... باتوام  یلیل:  دیپدرم دوباره پرس..

 ! تا اخر عمرت نه اسم من رو ببر نه مادرت  گهید یول یحاال با شهاب بر نیهم

 !  یمهد: نگران زمزمه کرد  مادرم

 شهاب ؟ ایمن : زد  ادیفر تیپدرم با عصبان و

 ! بابا :  دمینال یبدبخت با

با ارامش .. گرفت  یفقط ارام م شیدر چشم ها میچشم ها.. جلوتر امد  شهاب

قرار و دلتنگ تر از  یب، دیار چشمم چک یچشم باز و بسته کرد ، قطره اشک

 !شهاب : وادارم کرد به زمزمه کردن اسمش  یشدم و حس رهیبه او خ شهیهم

 .. . تو من ارامش ندارم  بدون

اما نگاهم که به چشم ... بود  میبه سلول ها یخوشبخت قیشهاب مثل ِ تزر لبخند

و  یمثل مردانگ.. مثل غرور  یزیچ..در او شکسته بود  یزیچ.. پدرم افتاد  یها

 !حس پدرانه اش  هیشب یزیچ
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با ترس به او  ایپور..عقب رفت  یتلو تلو خوران قدم.. را رها کرد  میبازو یناباور با

زنان خودش را به او  ادیمادرم فر.. کرد  یریشد و از افتادنش جلوگ کینزد

 ایپور.. شده بود  رهیهنوز ناباور به من خ شیافتاد و چشم ها نیزم یرساند ، رو

به جستجو پرداخت و من  شیها بیکردن قرص ِ فشار خون در ج دایپ یبرا

او ! توجه به پدرم در اغوشم گرفت  یشهاب ب.. هنوز مات شکسته شدن پدرم بود 

 ! و من باعث باخت پدرم بودم ! برنده شده بود 

 !  یلیل: را با دست به سمت خودش برگرداند  صورتم

 ! ، درد تر بود  یاز هر درد مادرم یضجه  و

من با وحود  یبسته اش برا یچشم ها.. پدرم افتاد  یدوباره به چشم ها نگاهم

 !بود  ایاخر دن یکه زده بودم ، معن یکه خورده بودم و زخم یزخم

دو ..شدم  کیجان پدرم نزد یقدم قدم به جسم شکسته و ب.. شهاب جدا شدم  از

بابا :  دمیسرش را در اغوش گرفتم و نال یقرار یبا ب.. سرم فرود امد  یدستم رو

 !بابا .. بابا جونم .. پاشو 

مادرم .. قرص را دورن دهانش چکاند و با حرص پدرم را از من جدا کرد  ایپور

 ..اورژانس :  دیضجه زنان نال

 ! یخواست یرو نم نیمگه هم..  گهیبرو د: زد  ادیفر ایپور

 !چشاتو باز کن  ییبابا.. غلط کردم بابا : سرد پدرم را در اغوش گرفتم  دست

با .. من شهاب بود  یها یمقصر ِ همه ِ بدبخت.. بلند شدم  میها از جا وانهید مثل

 ! رونیبرو ب: اش را گرفتم  قهیحرص 
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 ! شهیخوب م..  یلیاروم باش ل: را گرفت  میدست ها ارام

ازت ..  رونیبرو ب! من  یاز خونه من ، از زندگ..  رونیب برو: زدم  ادیفر تیعصبان با

 !  رونیبرو ب..  ادیبدم م

،  یرد بش یبه رفتن، ه یش رهیخ یه!  یکنار من نمون.. بود  نیهم قرارمون

 !  یتنون

.. خورد  یبهم م یو بدبخت یاز نگران میدندان ها.. را باز کرد  شیچشم ها پدرم

 !کن  رونیب نویا ایب ایپور: را از حصار تن شهاب جدا کردم  میبازوها

 ! ستمیمگه با تو ن ایپور: دوباره داد زدم .. حرف نگاهم کرد  یناباور و ب شهاب

که شهاب دورم  یرا با ملحفه ا میتند تند اشک ها.. متعجب بلند شد  ایپور

 ینم! وقت  چیه.. رد برنگ گهید: لرزان گفتم  ییانداخته بود ، پاک کردم و با صدا

دوست  یتو رو جون هر ک! زخمام  ینمک نشو برا گهید!  نمتیبب گهیخوام د

 !پاک کن  تیاز زندگ زمویاسممو ، فکرمو ،همه چ یدار

به خاطر من .. برنگرد شهاب : شدم  رهیشکسته اش خ یلتماس در چشم ها باا

 ! وقت برنگرد  چیه گهید

 بود ، من قول داده بودم  نیهم قرارمون

دو روز از رفتن شهاب از خانه مان .. منتظر عاطفه نشستم  یشگیهم مکتین یرو

 !حال پدرم خوب بود و با قرص فشارخون ش قابل کنترل بود .. گذشته بود 

کرد ، خوب شده  یاستفاده م میکه مادرم برا ییکمرم هم با پماد ها یها زخم

 !بود 
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بود اما حرف  نیهرچند پدرم به برگشتن ش خوش ب. . همان شب رفت  ایپور

باشد  یگرید یکه معشوقه  یداد از به دختر یکه به من گفته بود ، نشان م ییها

 !فکر هم نخواهد کرد  ی، حت

 یبرا شهیخواستم مثل هم ینم گرید.. نداشت  تیاهم زیچ چیمن ه یبرا

بار ها خواستم  کردم و یشهاب زندگ یعمر برا یهمه ! داشتن شهاب بجنگم 

 !برد  یم ادمیرا از  زیشهاب همه چ دنیدهم اما هر بار د رییام را تغ یزندگ

،  یمن ، مخالفت خاله فخر ینذر شهاب برا..  می شهاب قسمت هم نبود ُمن

من ُ شهاب  ریکرد در تقد یثابت م زینفرت پدرم و شهاب نسبت به هم ، همه چ

 ! وصال نوشته نشده 

و عاشق  ریسر به ز گرید.. کنم  یباز م یزندگ یرا رو میبه بعد چشم ها نیا از

به خاطر ! بندم  ینم یپسر چیه یکنم ، به خاطر شهاب چشم رو ینم یزندگ

کنم  یشهاب را شب به شب مرور نم یعکس ها! پوشانم  یرا نم میشهاب موها

 !کنم  یرفت ُ امد نم رضایو عل دایبا ش! 

 !فکرش  یشهاب و ب یب.. کنم  یم یدگبه بعد فقط زن نیا از

 ..مردم  یکردم و م یهمه غصه دق م نیروز هم از ا کی

 یبا همه  شبیبود و د ستادهیخواستن ا نیا یهم نبود اگر شهاب پا مهم

خانواده اش به عنوان خواستگار در خانه مان نشسته بود و من حق خارج شدن 

شان کرده  رونیاز خانه ب یاحترام یمهم نبود اگر پدرم با ب! از اتاق م را نداشتم 
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و هنوز هم با ! و بعد از رفتنشان پدر و مادرم دوباره با هم بحث کرده بودند ! بود 

 ! هم قهر بودند 

عاطفه گفته بود امروز به .. ام نگاه کردم  یه ساعت مچب...  دمیکش ینفس

 ! دیا یدانشگاه م

 ! کردم  یهم م میها یخواب یب یبرا یفکر دیبا..  دمیکش یا ازهیخم

 ! خواندم  یخوب درس م دیترم با نیا. . کردم  یرا مرور م میجزوه ها دیبا

!  یخوشبخت یبه پدرم ، به شهاب و به همه .. اهایبودم از فکر کردن به رو خسته

 !  رمیکه بم یتا روز! کردم  ی، سر م میها یبدبخت یبه بعد با همه  نیاز ا

 ..کند  یرا مشخص م میبه بعد سرنوشت قدم ها نیا از

احساس  ی شهیزمانه ، تبر شده بود و ر.. توان مقابله نداشتم  گریدر خودم د من

 ! نخواهد رفت  رونیداشتم شهاب از قلب م ب نیقیگرچه .. بود  دهیم را بر

 !  کیسرد و تار یایدن کیمانده بود و  یلیل کیحاال  اما

شانه  یرو یدادم که دست یرا ارام ارام تکان م میدر فکر بودم و پاها همچنان

لبخندم رفت و تعجب ... شدم  رهیام خورد ، برگشتم و با لبخند به چهره اش خ

 !عاطفه : شاند صورتم را پو یهمه 

 !سالم :  دیمتانت خند با

عاطفه از ان دسته .. و صورت اصالح شده اش سر خورد  میمال شیارا یرو نگاهم

شب ازدواج شان صورتشان  دیبود که اعتقاد داشت دختر ها با ییاز دختر ها

 ! دختر هم مخالف بود  کی شیرااصالح کنند و با ارا
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 ؟یشوهر کرد: گفتم  جیگ

 !سالم  کیعل: چادرش را جا به جا کرد  کش

لبخندم .. چه ناز شده بوده بود .. و کنار خودم نشاندمش  دمیرا کش دستش

 ! یچه خوشگل شد: پررنگ شد 

 نیچرا ا: زده گفتم  جانیه.. انداخت  نییو سرش را پا دیخجالت کش مثال

 ..فقط موقع ازدواجت  یگفت ی؟ تو که م یشد یشکل

 !خوب عقد کردم : حرفم امد  نیب

بود  میچشم ها یمحمدطاها سراج جلو یدانم چرا چهره  ینم.. باز ماند  دهانم

 خبر ؟  یب: سرم را تکان دادم ..

 !خاموش بود  تیگوش: را باال انداخت  شیها شانه

ام  یرا به پدرم گفته بود گوش زیهمه چ ایکه پور یگفت از روز یم راست

انه مان زنگ زده بود و گفته بود امروز هم عاطفه به خ شبیخاموش بود و د

 !منتظرش باشم 

 کردن با هم ؟ یاشت یعنی.. حاال ولش کن : زدم  یلبخند

 ؟ یبا ک یک: کفت  جیگ

که انگار درشت تر شده بود ،  شیکوتاه شده اش به چشم ها یاز ابروها نگاهم

 !عمه ت با بابات : افتاد 

 !به عمه ام داره  یچه ربط: کرد و نگاهش تلخ شد  یزیر اخم

 ...مگه با محمدطاها : گفتم  دیبود ، با ترد میچشم ها یسراج هنوز جلو ی چهره
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از  یکیمن با .. به محمد طاها داره  یچه ربط نایا: حرف م امد  نیب دستپاچه

 !بابام و داداشام بود ، عقد کردم  دییخواستگارام که مورد تا

 !  یها رو دوست داشتتو محمد طا یول: لب نشست  یرو یشخندین

 !  یلیل: اش را به من دوخت و تشر زد  ی شاک ِیکرده چشم ها بغض

بودم  دهیام فهم یفکر یمشغله ها یمن با همه .. در وجودم نشست  ی بد ِحس

احساس  یدانستم محمدطاها هم به او ب یم.. عاطفه به پسر عمه اش عالقه دارد 

 ! ستین

در  یعاطفه وقت جانیکردم ، از ه یاش ، حس م یچشم ریز یرا از نگاه ها نیا

 ! کرد  یبا او در درس خواندن رقابت م ی، وقت زدیمورد محمد طاها حرف م

 یمصنوع یپشت خنده .. بود  شیکنترل اشک ها ی عاطفه فقط برا ِقیعم نفس

 ؟ یخوایم یچ ینیریحاال بگو ش: شد  یحس م بیدرد عج کیاش ، 

 دونه ؟ یم:  دمیپرس ارام

 ؟ یکرد نکارویچرا ا: سرم را تکان دادم ! .. اره : را بهم فشرد شیها لب

بابام و داداشام  یدونستم جلو ینم:  دیاشک از چشم چپش چک ی قطره

که باهاش  یکرد اسم اون یفکر م! بود  دهیبعد از عقد به گوشش رس!  ستمیبا

 !عقد کردم شهابه 

 چرا شهاب ؟: باال رفت  میابروها
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در مورد شهاب  یوقت.. کرده شهاب برادر توئه  یفکر م: کرد  یتلخ ی خنده

از تو  نیهم یبرا..  یاری، فکر کرده تو از اون برام خبر م دهیشن میزد یحرف م

 ! کنه  یو برات اخم و تخم م ادیبدش م

که  ییپر از اجبار ها.. علت بود  ی ب ِیها دنیپر از نرس ایدن.. زدم  ینیغمگ لبخند

 یعاطفه م هیروز ، سرانجام من هم شب کی دیشا!  یکرد یقبول م دیحرف با یب

 ..شد 

که با  ییاهایمطمئنم هرگز به گذشته و رو.. بود  یمانیدختر معتقد و با ا عاطفه

 ! گشت اما من  یمحمدطاها در ذهن ساخته بود ، بر نم

هم در شناسنامه ام باشد ، باز دلم  یگریاسم کس ِ د ینداشتم اگر روز شک

هم عاطفه مثل  دیشا! نبودم  یمن مثل عاطفه قو.. شهاب را داشته باشد  یهوا

 !من عاشق نبود 

 در ِ دانشگاه  ِیاز کالس که در نبود محمدطاها گذشت ، با عاطفه جلو بعد

از  یکیدو شب قبل عاطفه و ..  دیایقرار بود ، دنبال عاطفه ب ایعرش..  میستادیا

بود و  نیاش با هم عقد کرده بودند ، اسم شوهر عاطفه حس یاقوام دور مادر

شان توسط  یهم از هم ندارند و قرار عروس یهنوز شناخت درست یگفت حت یم

 !تابستان گذاشته شده  یبزرگتر ها برا

سالم : لبخند داشت  شهیترمز کرد و سرش را خم ، مثل هم مانیپا یجلو ایعرش

 ! 

 !سالم : در جوابش دادم  یلبخند
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 ! متیرسون یم ایب: را باز کرد  نیدر ماش عاطفه

رفت و  تیرا از من گرفته و خودش مسئول نیعاطفه گفته بودم ، پدرم ماش به

 !به من اعتماد نداشت  گرید دیشا! امدم را به گردن گرفته 

 ! دیشما بر.. دنبالم  ادیبابام م: ش را فشردم  دست

 خانم ؟ یلیل یکن یتعارف م: دوباره خم شد و گفت  ایعرش

 ! دییشما بفرما!  رسهیاالن پدرم م.. نه : گفتم  یجد

از پدرم  یمنتظر ماندم اما خبر یا قهیدق ستیب.. دادم  هیپشت سرم تک وارید به

 ! نشد 

نواتم مثل عاطفه راحت  یتا خانه قدم بزنم و فکر کنم من هم م خواستیم دلم

شک به همه خواستگار  یبگذزم ؟ اصال حاال که شهاب برگشته بود ب میاهایاز رو

که رفت و  ایمثل پور..پراند  یمعشوقه من است و همه را م یلیگفت ل یم میها

شهاب مثل ! از من کند  یادیبه بعد به عنوان دختر عمو هم  نیشک داشتم از ا

 !هم محمد طاها مثل شهاب عاشق نبود  دیشا! محمدطاها نبود 

من احمق چند .. لبخندم شد یشرویام مانع پ یزنگ اس ام اس گوش یداص

 !!!!با خودم قرار گذاشته بودم فراموشش کنم  شیلحظه پ

 مین! برگرد  یبا تاکس.. شرکت کار دارم : "کوتاه و مختشر نوشته بود  پدرم

 !"زنم خونه باش  یزنگ م گهیساعت د

 !قدم زدن داشتم  یکه وقت برا یبه محل توقف تاکس دنیرس تا
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اش از من باز هم حاضر شده بود به خانه مان  یدلخور یشهاب با همه  گرچه

که به من  نیست اما به نظرم هم یو به پدرم ثابت کند خواستن ش جد دیایب

کاش شهاب با همه غرور .. ست  یبدجور از دستم شاک یعنیزنگ نزده بود ، 

است  دندرش در حال جان داچ شیرو یکه جلو یشکسته اش درک کند ، دختر

 !جز قبول خواسته اش ندارد  ی، راه

 !اخم خود به خود مهمان صورتم شد .. ترمز کرد  میپا یجلو ینیماش

 دیکش نییرا پا نیماش یدود ی شهیبلند و ترسناک ش یها لیچاق با سب یمرد

 خانم ؟ دیببخش:

 خلوت بود ؟ نقدریچرا ا ابانیخ..  دمیدهانم را بلع اب

 کجاست ؟ دیدون یادرس رو م نیا: قرار داد  میرو یرا جلو یکاغذ

زودتر بروند ، سرم را خم کردم  نکهیا یدر دلم نشست وو برا یوحشتناک دلهره

 !بود  دیکاغذ سف..  نمیداخل کاغذ را بب یتا نوشته 

 یصدا.. شده بود  ریبه عقب گذاشتم که د یقدم.. از ترس مشت شد  میها دست

پرت  نیدهام گرفته شد ، خفه شد و به درون ماش یکه جلو یبلندم با دست غیج

 !شدم 

و دهانم فشرده  ینیب یجلو یدستمال.. و ترسناک بود  کیهم تار نیماش دورن

 !با سرعت از جا کنده شد  نیشد و ماش
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کردم دستم را به  یخواب الود سع.. کرد  یشکمم حرکت م ی رو ِیداغ جسم

بود ،  میکه احتماال مانتو یبرخورد دستم با پارچه ا.. انم محل مورد نظر برس

 ..کرد  ارمیهوش

.. شد  لمیچشمم ف یهنوز کامل باز نشده بود که همه اتفاق ها جلو میها چشم

خلوت ُ بعد ادرسِ   ابانیپدرم دنبالم ، قدم زدن و خ امدنیدر دانشگاه ، ن یجلو

 !و  یالیخ

بود که  یهمان مرد دمیکه د یزیچ نیبا ترس از هم باز شدند و اول میها پلک

بودم و او در  دهیدراز کش یتخت  یرو..را از من بپرسد  یخواست ادرس یم

شکمم و  یحرکت ِ دست ش رو..خم شده بود  میممکن رو یفاصله  نیتر کینزد

 !در گلو ماند  غمیپررنگ شدن لبخندش دهانم را از ترس بست و ج

ام را  نهیس یبا دست قفسه  یول دمیتخت باال کش یزده خودم را رو وحشت

 ..بابا : با ترس لب زدم ..گشاد شد  میو مردمک ها دیلرز میلب ها... فشرد 

کرد  یرا ترسناک تر م اهشی کلفت و صورت ِ س ِیها لیبلندش سب ی خنده

 یرو شتریاش را ب یچاق و قو کلیه..کرد  یحرکت م میمانتو ریدستش هنوز ز..

 یم کیموقع حرف زدن مرا به مرز سکته نزد اهشی س ِیو دندان ها دیبدنم کش

 کوچولو ؟ یدیترس: کرد 

، دستش را باال تر  دید یتار م میاز ترس چشم ها..  دیخودش قاه قاه خند و

 نجوریا یول!  فهیواسه انجام وظ گهید یکیگشتم دنبال !  یبچه ا یلیخ:  دیکش

 !  یزتریکه بهم گفتن تو عز
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مثل تو چه طور  یبا اون ابهتش با بچه ا: وحشتناکش را از سر گرفت  ی خنده

 کرده ؟  یحال م

 نیکه در تنم نشسته بود ، ا یرا داشتم و نه لرز شیدرک حرف ها ییتوانا نه

 !داد  یاجازه را م

که تو  دهید یزیچ هیحتما : باز ِ مانتو را کامل باز کرد  انیدر م یکی یها دکمه

 ! یتر بود زیعز

 ! ارزه  یبه امتحانش م:  دیتنم سر خورد و با لذت خند یرو نگاهش

، مثل تلنگر  میبا گلو شیها لیبرخورد سب.. کرد  کیرا به صورتم نزد صورتش

 !کمک : زدم  ادیدهانم را باز کرد و با وحشت فر

*** 

 یتدس.. ساعت سر خورد  یشهاب را گرفت و دوباره نگاهش رو یشماره  نگران

 ..  دیبه سرش کوب

 ده ؟ یجواب نم: گاز فشرد  یرا رو شیپا یمهد

 !خاموشه  نمیا: گفت  یبا نگران)  یلیمادر ل( فرزانه

 نیساعته با ا ۴ ستیمعلوم ن! از دخترت  نمیا.. بفرما خانم : زد  یپوزخند یمهد

 !رسم  یحسابشو م! رفته  یپدر کدوم قبرستون یب یپسره 

 !با شهاب باشد  یلیرا دل دل نگه داشت و کاش ل بشی عج ِیاما دلشوره  فرزانه

 !!!مانده باشد  رونیساعت از خانه ب ۴خبر  یب یلینداشت ل امکان
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خانه  یکه روز یخانه فخر ینگاهش رو.. امد  رونیاز فکر ب نیماش دیترمز شد با

شد و فرزانه  ادهیپ تیبا عصبان یمهد.. شد ، ثابت ماند  یخودشان محسوب م ی

 !با شهاب باشد  یلیا تمام وجود ارزو کرد کاش لب

 دایش.. کرد  یبود و داشت به شب گذشته فکر م دهیمبل دراز کش یرو شهاب

 ییدا: شکمش خواباند و بچگانه گفت  یرا رو ایشد و پر کیارام ارام به او نزد

 جون ؟

 ! دایحوصله ندارم ش: گذاشت  شیچشم ها یحوصله ساعدش را رو یب

 یچا هیبق الیخ یو ب دیکش یا ازهیکه تازه از سرکار برگشته بود ، خم رضایعل

 ؟ دایش میما بر: ش شد 

 بچه چشه ؟ نیا نینی، بب نیکجا ؟ شب رو بمون: از اشپزخانه داد زد  یفخر

: داد و چشم بسته بود انداخت  یرا تکان م شیشهاب که پا هی ینگاه رضایعل

 ادیرقمه باهاش را نم چیدختره هم ه یبابا!عاشق .. خانم  یبچه عاشق ِ فخر نیا

! 

در وجودش دارد که پسرش  یچه جاذبه ا یلیتکان داد و فکر کرد ل یسر یفخر

 دهیمگه سپ: لب گفت  ریو ز دیکش یاه! به دست اوردنش  یکند برا یهمه کار م

 !چش بود ؟ هم خانم بود هم شاغل 

 !شه  یدرست م زی، همه چ یریخواد ماتم بگ ینم: گرفت  دایرا از ش ایپر رضایعل

رو  یچ یچ: بلند شد و داد زد  اریاخت یبود ب یکه از صبح کالفه و عصب شهاب

بود که  نیحرف ت ا شیسال پ کی نی؟ تو که هم شهیدرست م یهمه ج
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تو  یها یو خونسرد یحتایاگه اون موقع هم به نص!وا کن  دهیچشمت ُ رو سپ

،  یفهم یرو نم یدرد کس یوقت! داشتم  دهیتا بچه از سپ ۵بستم االن  یدل م

 !مرهم نشو  یالک

 !برخورد را نداشت  نیتوقع ا..  ستادیصاف ا رضایعل

، چرا دق و  دهیبهت زن نم گهید یکی: بغض کرده گفت  دایو ش دیلب گز یفخر

که به خاطرت اونهمه  شبی؟اون از د یکن یم ادهیتو سر ِ شوهر من پ یدل

 !از االن  نمی، ا دیحقارت کش

کرد اتش  یزد و سع ی، لبخند محو دیرا د دایبار دفاع ش نیاول یکه برا رضایعل

 ! میبر.. جان  دایش: خواهر و برادر نشود  یدعوا

خواست سرش را به  یدلش م.. تکان داد و به سمت پله ها راه افتاد  یسر شهاب

 یراحت م الیفکر و خ نهمهیاز دست ا دیبکوبد ، شا واریجسم سخت مثل د کی

 !شد 

تخت رها کرد و چشم به  یخودش را رو یرو.. راه افتاد  یلیسمت اتاق ل به

 !دست نزده بود  یلیبه اتاق ل یچه خوب که کس..سقف دوخت 

 رونیبلند شد و از اتاق ب.. دیکرد ، را شن یم شیصدا نییکه از پا رضایعل یصدا

 !بد حرف زده  رضایدانست با عل یخودش هم م.. امد 

 شوهر دوست شده بود ؟ نهمهیا یخواهر ِ من از ک نیا: زد یکمرنگ لبخند

 یتر پله ها را ط عیشد ، باعث شد سر یم دهیشن نییکه از پا یجر و بحث یصدا

 !و خاله اش  یاقا مهد دنیرا داشت جز د یزیتوقع هر چ.. کند 
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،  دیایب نییپله را پا نیاخر نکهیشد و قبل از ا کیبه او نزد یبا نگران رضایعل

 ؟ یخبر دار یلیتو از ل:  دیپرس

 شده ؟ یچ: فرزانه ثابت ماند  یبه اشک ها نگاهش

 ؟ شی؟ کجا برد یپرس یشده ؟ از ما م یچ: داد زد  تیبا عصبان یمهد

 کجاست ؟ یلیل: لب زد  یبا نگران شهاب

 ! یوا:  دیبا ناله به صورتش کوب فرزانه

** 

مرد ِ  نیانگار ا یلرزاند ول یبلند بود که گوش خودم را هم م میها ادیفر انقدر

دست  ریکه داشت ز یگناه ی دختر ب ِیالتماس ها دیشن یناشنوا شده بود و نم

 !داد  یجان م شیو پا

 گرید..شد  اهیس زیهمه چ..پرت شدم  یبسته شد و انگار به قعر ِ کوه میها چشم

 یخنده  چیتنم نبود ، ه یهم رو یفشار چیه.. کردم  یرا حس نم یدرد چیه

 ..شد  ینم دهیهم کنار گوشم شن یس*پر هو

: کنار گوشم بلند شد  ییشد و صدا یخال یکس ی انهیاز اسارت ِ وحش وجودم

 !دوشم گذاشته بود  یرو نیکه شهاب ِ ار یتیاز مامور نمیا

** 

 سیبه پلرفت و  یم یبه کالنتر دیبا.. و به سمت در رفت  دیتند لباس پوش شهاب

 !داد  یخبر م
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 نیاز ا سیکار ممکن اگاه ساختن پل نیدرست تر.. دیقصدش را فهم رضایعل

با :  دیکه ساکت بود ، پرس یدنبال شهاب راه افتاد و رو به مهد.. اتفاق بود 

 ؟ گهیبود د نشیماش

 !نه : شهاب جدا شد  ی دهیرنگ پر یاز چهره  یمهد نگاه

 نه ؟ :  دیمتعجب نال شهاب

هر : را پس زد و با نفرت به شوهرش چشم دوخت  یاب قند فخر وانیل فرزانه

 .. یی، مقصر تو ادیسر دخترم ب ییبال

 ازش گرفته  ُنیماش: گفت  هیکشان خودش را به شهاب رساند و با گر کشان

با .. دتشیدر دانشگاه د یگه جلو یدوستش عاطفه م..بوده  ادهیبچه م پ..

 !کن شهاب  یکار هی: گرفت شهاب را  یبازو یقراریب

اش  یلیل.. داشت  یحس بد.. شهاب کند  یبرا یشد که کار یم دایپ یکس کاش

 کجا بود ؟

 ؟ یشهاب خوب: صورت شهاب را به سمت خودش برگرداند  رضایعل

 !خبر بدم  یبه کالنتر رمیمن م..  مارستانیتو برو ب: از خاله اش گرفت  نگاه

 ؟ شیدیتو از صبح ند یعنی: گفت  یدیبا ناام یمهد

! اما چشم بست .. کند  یو حرص ش را خال ینگران یقدر دوست داشت همه  چه

 !از شهاب احترام به پدرش بود  یلیل یخواسته  یهمه 

 !تلفن .. شهاب : بلند گفت  دایدر را باز کرد و ش.. سمت در رفت  به

 .. سست شد  شیپاها
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تماس  نیبه ا یکس حس خوب چیو چرا ه..مبل نشست  ینا توان رو یمهد

 !نداشت ؟

 دیمتنفر بود اما نه تا حد ناپد یلیاز ل.. کرد خواهرش را ارام کند  یسع یفخر

به عنوان خواهرزاده که ! عروسش باشد  یلیخواست ل یاو فقط نم! شدنش 

 !دوستش داشت 

 ! گه با تو کار داره  یم.. مرد ِ  هی: تلفن را به شهاب سپرد  یبا نگران دایش

 .. گرفت و به شهاب سپرد  دایتلفن را از ش یگوش رضایعل

 الو ؟.. ا :  دیدهانش را بلع اب

!  نیجناب شهاب خانِ  ار.. به : بشناسد  یکه به راحت نقدریاشنا بود اما نه ا صدا

 احوال شما ؟

 شما ؟: لب زد  یبه سخت..نگران به خاله اش دوخته شد  نگاهش

شما که کم حافظه : مرگ بود  ی اوا ِهیشخص پشت تلفن شب یخنده  یصدا

 !  شیدو سال پ..فکر کن  کمی؟  یشناس یمن ُ نم!  نیجناب ار دینبود

 !!!  گهید یگروه تو بود سیرئ..  تتیمامور

 ! ادینم ادتیچه طور !! ارتقا پست !  یمن گرفت یریسر ِ دستگ یپاداش چه

را با  هیهمسا ی شهیکه ش یمثل پسر بچه ا.. کرد جهنم فرار  نیشد از ا یم کاش

 !شد فرار کرد  یکاش م! سنگ شکسته 

 نیاش را بدهد و ا یزندگ یحاضر بود همه .. را به چنگ گرفت  شیدست موها با

 !نداشته باشد  یلیبه ل یربط چیتلفن ه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٥٣٧ 

 ؟ هیک: را تکان داد  شیبازو رضایعل

 ! سلطان : اورد  ادیاسمش را به  یاو به سخت و

 می؟ گفتم زندگ دمی، سرتو به باد م یگفتم سرمو به باد بد ادتهی:  دیخند سلطان

 !  تیدر مقابل زندگ

 ! بود  یاش نم یتمام زندگ لیکاش ل و

 پس فطرت ؟ شیکجاست ؟ کجا برد: زد  ادیاز پشت تلفن فر وحشانه

 ؟  دنیرو دزد یلی؟ ل هیک: کرد  کیخودش را به شهاب نزد یمهد

 رضایبا ترس به عل دایش.. اش بلند شد  هیگر یو صدا دیبه سرش کوب فرزانه

 ؟ هیشده ؟ سلطان ک یچ:  دیچسب

 نقدریکردم ا یفکر نم:  دیسلطان خند..  ستیحرف به شهاب نگر یب رضایعل

 ! .. گذره  ینم ینیریش نیادم که از لذت به ا..شهاب خان  یاحمق باش

! ببرش  ایب دمیادرس م گهیساعت د هیتا ! بود  یروز ِ خوب: شد و ادامه داد  یجد

که  یو کار!  یافت یمن م ادیاز امروز تا اخر عمر هر وقت چشمت بهش افتاد ، 

که  یمطمئنم لذت یول!ُ◌  تیمن زندگ یتو گروه مو نابود کرد!  یکرد یم دینبا

 ! یمن بردم تو نبرد

 یم یچ:  دیاش را چسب قهی یمهد.. ن قطع شد از هر واکنش شهاب تلف قبل

 گفت ؟ 
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 شیموها..  دیعقب رفت و به در بسته چسب یقدم..چشم دوخت  رضایبه عل ناتوان

 دهیو خوب فهم..  ستادیا شیرو به رو رضایعل..  دیرا به چنگ گرفت و محکم کش

 ! به سرشان امده  یبتیبود چه مص

 زندست ؟.. زن : لب زد  یسخت به

 چیاما ه..شد  یسلطان در سرش تکرار م یحرف ها..سر خورد  نیزم یرو شهاب

 ..کرد  یرا درک نم زیچ

 اومده ؟ یلیسر ل ییچه بال: گفت  هیبا گر. را تکان داد  رضایعل یدوباره بازو دایش

 ! یلیل: تکرار کرد  شهاب

 کجا ؟: واکنش نشان داد  عیسر رضایعل.. از جا بلند شد  تند

همان .. خورد  یدر سرش جرخ م ریمس کیاما فقط ... دیفهم یخودش هم نم و

که سلطان گفته بود  ییهمانجا! کرده بود  ریکه سلطان و گروهش را دستگ ییجا

 ! بود  دهیکند و او خند یاو را نابود  یبه سخت یروز

 یچ: زد  ادیفر.. به دنبالش  یلیسمت اشپزخانه هجوم اورد و پدر ِ نگران ل به

 سر دخترم اومده ؟ ییشده ؟ چه بال

برداشت و دوباره به سمت در هجوم برد  نتیکاب یو دستپاچه چاقو را از رو هول

 !کشمش  یم: رفت  رونیتر از در ب عیبه سمتش شتافت و شهاب سر یفخر.. 

 یجلو... کرد  یتهران ، ط کی نزد ِ یساعته را تا اباد میو ن کی ریسرعت مس با

 شیاز دو سال پ شتریکه ب یاز سکنه ا یو خال یمیقد یخانه ..ترمز زد  یخانه رو

گروه در  سیشهاب رئ.. کرده بودند  یسلطان متالش تیریرا با مد یباند قاچاق
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از  یلیزد ، مثل خ یم ستبندشخصا به دست سلطان د یوقت..بود  اتیعمل نیا

باز کرده بود و  دیکرده بود دهانش را به تهد ریکه دستگ یگرید یها یقاچاقچ

که امروزش را جهنم  یسر ته ی ب ِیبود در مقابل حرف ها دهیشهاب فقط خند

 !کرده بود 

داشبورد  یچه طور حکمش اجرا نشده بود ؟ با دست لرزانش چاقو را از رو اصال

داخل شدن قرار  یبرا ی خرابه ا ِواریداشت پشت ِ خانه د ادیهنوز به ..برداشت 

نگاهش به در باز خانه .. کوتاه باال رفت  وارید یاز رو..زد  خانه را دور.. دارد 

 !چاقو را در مشتش فشرد ! انداخت 

 یخودش را به در ورود.. پر شد  زیهمه چ یان ب یاش از حرف ها ی خال ِمغز

کرد  یم یبه او دهن کج یخال یخانه ..از در باز خانه داخل شد .. خانه رساند

 ه سلطان را انجا خفت کرده بود ، راه افتاد ؟ک یبه سمت اتاق شیچرا پاها..

 یم دیسست شد ، اما با شیپاها..سمت چپ قرار داشت  یخواب گوشه  اتاق

 ! را باور نداشت  زیچ چیهنوز ه! رفت 

..  دیکش واریدر را به سمت د یدستش لرز داشت وقت..باز بود  مهیاتاق خواب ن در

در اتاق چرخ خورد  یقرار ینگاهش از پنجره با ب..در اتاق باز شد  یبد یبا صدا

 یجسم ب نیا.. دیشد و قلبش لرز سیخ شی،چاقو از دستش افتاد ُ چشم ها

 اش نبود ؟ بود ؟ یلیتخت که ل یجان رو
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  ِیمثل ماه..زانو افتاد  یرو.. نداشت  ییمعنا چیه ستادنیمرد بودن و ا گرید

 دیشا.. را بسته بود  شیراه گلو یزیباز کرد اما چ ژنیگرفتن اکس یدهانش را بر

 ! بغض 

دختر غرق در خون ، برهنه و  نیا..کرد  کیدست و پا خودش را به تخت نزد چهار

جز  یرا کس شیخواست تار مو یبود که نم یدختر هیجان چه قدر شب یب

 ! ندیخودش بب

انقدر ..مشت به سرش وارد کرد اما ارام نشد  دنیاش را با کوب یبدبخت ی همه

 ..صدا داد  ژیتخت نشست ، تخت ق یرو یبود که وقت نیوجودش سنگ

 ... یلیل: فرسنگ ها با جسمش فاصله داشت  شیصدا

 ! یلیل: شد  ادیبغض ش فر ینشست و همه  یلیسرد ِ ل یگونه  یرو دستش

، رو  میدرد یدو تامون خسته .  . میدرد مشترک دار هی،  ایدن نی ا ِی تو ، تو ُمن

  میقلبامون ترک دار

انگار ، رو  میکن یجون م میدار. .  میافتاد یگوشه زخم هیو  می تو ، کوه ِ درد ُمن

 میزخمامون نمک دار

کرد و با هق  کیزده بود نزد خیهم  شینفس ها یکه حت یلیرا به ل صورتش

 ..پاشو .. رمایمیاالن م یلیل. .. پاشو..  من  ِیلیل: هق گفت 

 !خــــــدا : به گردن ِ کبود ش افتاد و ناله اش دل اسمان را لرزاند  نگاهش

 ی عاشقـــ ِیهـــوا. . مون سوخت ، تمــــوم لحظه هامون ُمـــرد  یزندگ تموم

 مون ُ  یکســـ یب یمون ُ ، هوا
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ن ، تموم ، خوره افتاد به جونمو می، من ُ تو جون هم بود می تو مال ِ هم بود ُمن

 . . جونمون ُ خورد 

مثل  یلیل یمانتو یبستن دکمه ها یکی یکی..  دیکش نییباال رفته ش را پا لباس

 نییپا... اخر و زخم اخر تمام شد  یدکمه . . زخم زدن به قلبش بود  یکی یکی

 شیو هنوز با ضجه ها دیلرز یهمه بدنش م..تخت شلوارش را به چنگ گرفت 

 !شد و نه قلبش ارام  یباز م یلیل ینه چشم ها.. را  یلیزد نام ل یناله م

ارام دستش .. تخت برداشت  یاز باال یمقنعه را با سخت.. شلوار را بست  یدکمه 

اش را به  یشانیپ..گذاشت مقنعه را دور موها و سرش پوشاند  یلیرا دور گردن ل

، جلو بابات پاشو ببرمت خونه ..  یلیل: دیچسباند ُ باالخره نفس کش یلیصورت ل

! جدات کنن  رتیغ یاز من ِ ب خواناگه ب رمیگ یرو م ایهمه دن یکه نه ، جلو

 ! خدا ! من  یپاشو دردونه !ُمــــردم .. پاشو : هق زد .. یلیپاشو ل

 ؟  میدیپس م ی، واسه چ یبه ک می ما دار ُی چ ِتقاص

بلند  یبه سخت..گرفت  شیپاها ریرا ز گرشیدستش را دور گردن و دست د کی

 ! از توانش بود  شتریب یلیخ شیکه نه ، اما وزن غصه ها یلیوزن ل..شد 

با ...عقب گذاشت  یصندل یرا رو یلیرساند و ل نیخودشان را به ماش یسخت به

راه افتاد  مارستانیلرزانش فرمان را در دست فشرد و به سمت ب یدست ها

 ! د را هق زد و با هر نفس شکنجه ش یلینام ل ریتمام مس...

دردانه اش  اطیرا باز کرد و با احت نیدر ِ عقب ماش..توقف کرد  مارستانیب یجلو

.. نگاه کرد  یلیرنگ و رو ِ ل یارام به راه افتاد و به صورت ب.. را در اغوش گرفت 
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 یلیل ی بسته  ِیسر خورد و نگاهش به چشم ها یلیصورت ل یاشک ش رو

کاشت و  یلیل یکرده  خی تصور یرو ینرم یبوسه ..زخمش شد  یفوران همه ..

 ! چشات ُ باز کن : ..هق زد 

 یو در هم شکسته  سینگاهش از صورت خ.. شد  کیبه انها نزد یجوان دکتر

 تونم کمکتون کنم ؟ یم: افتاد  یلیشهاب به ل

 کار کنم ؟  یچ! بسته  خیبدنش : زمزمه کرد  یقرار یبا ب شهاب

 ! ایدنبال من ب: زد  یلبخند دلگرم کننده ا دکتر

تخت  هیبه پا...افتاد  نیزم یرو یحال یرا گذاشت و با ب یلیتخت اورژانس ل یرو

 چش شده ؟ : اش را شروع کرد  نهیدکتر معا.. داد  هیتک

 ! تجاوز  یکلمه  دیرا گرفت و شهاب در دهانش نچرخ یلیفشار ل دکتر

رو  یدیدکتر حم: له گفت بود را صدا زد و با عج ستادهیکه کنار تخت ا یپرستار

 !ِ◌  ۶ ماریفشار ب..  دیصدا کن

را دور  شیدست ها... داد  هیتک ccuرا قطع کرد و دوباره به در اتاق ِ  تلفن

را داشت تا  یکاش کس.. گذاشت  شیزانوها یحلقه کرد و سرش را رو شیپاها

 !کند  هی گر ِیلیدرد ل یجان ، به اندازه  یبه شانه اش بچسبد و تا پا

 ! پدرش زنده بود  کاش

به اشک نشسته اش  یچشم ها..اتاق شد  کینزد یبا روپوش پرستار یجوان پسر

 یدکتر که زن مسن.. معده اش گذاشت  یدستش را رو.. ، به سرعت پر خشم شد 
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چند روز در  دیبود با هوشیاش که هنوز ب یلیبود ، گفته بود در اثر شک و ترس ل

 ! اتاق بماند  نیا

 پسر ؟  نیپس ا.. م در اتاق ش بود ه یپرستار

 یبه او که داشت به سخت یپرستار با لبخند کمرنگ..  دیاز خشم لرز شیها دندان

 !کمک تون کنم  دیاجازه بد: را گرفت  شیشد و بازو کیشد ، نزد یبلند م

 ینم: گرفته اش بلند شد  یش را پاک کرد و صدا سیپشت دست صورت خ با

 !خواد 

اتاق  ی رهیدستش به سمت ِ دستگ.. زد و شانه باال انداخت  ید جوان لبخن ِپسر

 کجا ؟: رفت که شهاب مثل باروت منفجر شد 

 !ِ◌  ضی مر ِیبرا: نگاهش کرد و سرنگ را باال اورد  یبا گنگ پرستار

 یبده ، خودم م: داده بود ، با دست پرستار را عقب زد  هیکه به در تک همانطور

 !برم 

 یرفتارا برا نیا! کنم  قیتزر ضیبه مر دی؟ من با یچ یعنی: اخم کرد  پرستار

 ؟ هیچ

  ِیلیاتاق ل نیتو ا: او را گرفت  ی قهی ضیهم فشرد و با غ یرا رو شیها دندان

 ! دهیمن خواب

 ! ماست  ضی شما ، مر ِیلیل: با پوزخند گفت  پرستار

 !شما خودت رو به دکتر نشون بده : را کنار زد  شهاب
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پرستار از ..  دیکوب واریاش را گرفت و او را به د قهیدوباره  تینعصبا یهمه  با

صورتش  یکه رو ییو شهاب با اشک ها دیش ترس سیسرخ و خ یچشم ها

!  دیهمه تون مثل ِ هم:  دی، غر دیلرز یم تیاز که از عصبان یروان بود ، و دستان

 ! دیتهمه تون به فکر لذ! اشغال و نامرد !  زیاشغال و ه

رو به  یکه رخ داده بود ، اگاه بود ، با درک مرد ِ اشفته  یکه از حادثه ا پرستار

؟ شما  ارمیبراتون ارام بخش ب نیخوا یم: کرد او را ارام کند  ی، سع شییرو

 ! ستیحالتون خوب ن

از هر چه مرد و مذکر متنفر  دیفهم یفقط م..  دیفهم یحال ِ خودش را نم شهاب

پسر ِ  نیا یحت! ترند  وانیح یوانیبرسد از هر ح شیهمه مرد ها اگر پا! است 

قماش به  نیاز ا یمحال بود اجازه دهد کس!  شیرو به رو تیپرستار و با شخص

 ! شود  کیاش نزد یلیل

خم شد و با دو  اریاخت یگفت و ب ی، اخ ِ بلند دیچیکه در معده اش پ یدرد با

 !دست معده اش را فشرد 

 اقا حالتون خوبه ؟: را گرفت  شیبازو یبا ناراحت پرستار

نه از درد معده  یداد ول یداشت جان م.. نشست و هق زد  نیزم یکنان رو ناله

در ذهن مانده  بشینج یلیکه از ل یری، از تصو یلیبسته ل یاش ، از چشم ها

 ! مرد  یداشت م! بود 

 نیجانش را به زم ی ب ِیمشت ها گریمعده اش بود و با دست د یدستش رو کی

 ! خدا .. خدا .. خدا : زد  یو ناله م دیکوب یم
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که  یکس دنیدر را باز کرد و با د...  دیبه سمت سالن دو هی، جلوتر از بق رضایعل

در خودش مچاله شده بود ، پا تند کرد و با چند قدم بلند خودش  ccuدر  یجلو

 !داشت او را ارام کند ، رساند  یکه سع یرا به شهاب و پرستار

شهاب  تیبود اما با توجه به وضع دهیاز شهاب شن یرا تلفن زیهمه چ نکهیا با

 خوبه ؟ یلیشده ؟ ل یشهاب چ:  دیوحشت زده پرس

ناباور  رضایعل.. سرش را بلند کرد ..بود که داشت  ییاشنا ، همان ارزو کی دنید

 ! بود  دهیند نطوریوقت شهاب را ا چیه..اش شد  رهیخ

 یمهد..در سالن باعث سکوتش شد  دهیچیپ یویایبزند ، ه یحرف نکهیاز ا قبل

 خودش را به شهاب رساند ، کجاست ؟ بچه م کجاست ؟

فرزانه هنوز بلند  یها یقراریب یاما صدا.. همه را به سکوت دعوت کرد  پرستار

 !بود 

!  دیکن تیلطفا سکوت رو رعا..  نجاستیتون ا ضیمر: اتاق را باز نگه داشت  در

 ! قهیدق ۵فقط ! تونه بره تو  ینفر م کی

برو تو : را پاک کرد  شیاشک ها دایش..همسرش ثابت ماند  یرو یمهد نگاه

 !خاله 

 یدانست چه اتفاق یم نکهیبا ا.. با ترس عقب رفت و سرش را تکان داد  فرزانه

 !خواست باور کند  ینم!  ندیخواست به چشم بب یافتاده اما نم
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پرستار .. ان وزنه وصل کرده اند ، قدم قدم جلو رفت  که انگار به ییبا پاها یمهد

 یخودش پشت در ماند و مهد.. کرد  تشیگذاشت و هدا یدستش را پشت مهد

 ...وارد اتاق شد 

را به نشانه سکوت باال برد و  شیبود ، دست ها یلیکه کنار تخت ل یپرستار

را با چشم رد کرد و به صورت  دیسف یملحفه ..جلوتر رفت  یقدم یمهد

 ! بالش بود  یسر و گردنشش کج رو.. دیدخترش رس

داد  هیقبل از سقوط خودش را به تخت تک..هم به او وصل بود  یبیعج دستگاه

.. بابا : درد داشت  شیو صدا دیصورت تک دخترش کش یدستش را ارام رو..

 !دخترم ..  یلیل

و  دهیکه بهش شده ، ترس یتجاوز لیبه دل: داد  حیبا ارامش توض پرستار

 !ِ◌  هوشیاالنم ب.. فشارش افتاده 

 ییباز شد اما صدا یگفتن حرف یدهانش برا..قلب ش چنگ خورد  یرو دستش

 !صورتش کبود شده بود ..  امدین رونیاز ان ب

 اقا حالتون خوبه ؟: نگران جلو رفت  پرستار

کرد ؟ دخترش چه  یمرا تحمل  ییابرو یب نیچه طور ا..را بست  شیها چشم

 ؟ !!داد  یتاوان شهاب را پس م دیکرده بود که حاال با یگناه

 یدستش هنوز رو.. سوال رفته بود ، فاصله گرفت  ریاش ز یکه پاک یدختر از

 ! دیرس ینم شیها هیهوا به ر. خورد  یقلبش چنگ م
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: فاصله گرفت  دایو ش یاز فخر دنشیفرزانه با د.. امد  رونیاز اتاق ب یسخت به

 .. بچم .. ب .. بچم 

 یدستش برا.. کنارش زد و با خشم اما ناتوان به سمت شهاب هجوم برد  یمهد

دست  یهمه .. حرکت ماند  یصورت شهاب باال رفت ، شهاب ب یفرود امدن رو

 ! رفت  یشد ، کنار نم یزدن به او بلند م یلیس یاگر برا ایدن یها

 ینم شیها هیخواست اما هوا به ر یچند نفس بلند م ...باال ماند  یدست مهد اما

 یافتاد و صدا نیزم یرو یبه سمتش فت اما مهد یبا نگران رضایعل..  دیرس

 !  دیبود که شن ییصدا نیهمسرش اخر ادیفر

** 

 ؟  یکن یچشاتو باز نم.. من  یدردونه : صورتش را نوازش کرد  ارام

 دیو سرش راباال کش دیصورتش کش یدستش را نوازش وار رو.. زد  یمحو لبخند

! هم نرفته  یو چشمام رو یسه روز ِ چشم بست: گذاشت  یلیل یشانه  یو رو

 ایچشاتو باز کن ، بزار انتقام مون رو از همه دن!  ستمیمن مرد نبودنت ن یلیل

 ! رمیبگ

مرد کنار  نیبه بودن ا گرید.. پرستار لبخند زد وارد شد .. اتاق ارام باز شد  در

و در اتاقش  یلیساعت هم از کنار ل کی یاز روز اول حت.. عادت کرده بود  ماریب

 !تکان نخورده بود 

و عاطفه وارد اتاق  یلیشهاب سرش را بلند کرد و مادر ل.. را باز نگه داشت  در

عاطفه اما .. و بلند شد  دیدستش به صورتش کش.. شناخت  یعاطفه را نم.. شدند 
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سر  یباال..جلو رفت  سیبغض کرده و صورت خ یم هابا چش.. دیاو را ند یحت

نشست و دست  یصندل یشهاب دوباره رو.. و هق هق ش بلند شد  ستادیا یلیل

 !را به دست گرفت  یلیل

کرد هق هق ش را خفه  یچسباند و سع یلیمادر ل ی نهیسرش را به س عاطفه

 ! دیباش رونیبهتره شما ب: پرستار اخم کرد ..کند 

را دوباره به  سشیرا نداشت ، نگاه خ تیوضع نیدر ا یلیل دنیکه طاقت د عاطفه

چند روز در  نیشهاب به خاله اش که در ا.. دوخت و ارام اتاق را ترک کرد  یلیل

 گرید یکیکرده بود و در  یسکته قلب یلیپدر ل.. شده بود ، دوخت  ریپ مارستانیب

 !  ودشده ب یبستر مارستانیب نیهم یاز اتاق ها

را  یلیل یشانیپ یو خم شد و طوالن دیبه صورت دخترش کش یدست فرزانه

 .. دیبوس

 یلیل یداد و به نوازش انگشت ها هیتک یلیدوباره سرش را به تخت ل شهاب

خانه تنش  یشرت و شلوار راحت یهنوز همان ت.. فرزانه نگاهش کرد .. ادامه داد 

 !بود  دهیفا یاستراحت کردن ش ب یهم برا رضایعل یاصرار ها..بود 

شهاب جان ، : خش دار بود  شیصدا.. دوست نداشت  یلیرا کمتر از ل شهاب

 ! ایاستراحت کن عصر ب! برو خونه !خاله 

 !رم  ینم ییمن جا: تکان داد  یحوصله سر یب شهاب

 ؟  شهیخوب م یلیل ینیبش جایتو ا: با غصه گفت  فرزانه

 ! ارومم  نجایمن ا: و گرفته لب زد  ارام
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 یگوشه  هیمن کجا اروم بشم ؟ شوهرم سکته کرده و : فرزانه شکست  بغض

دارم .. سه روز ِ چشم باز نگرده  تیوضع نیافتاده و جگرگوشم تو ا مارستانیب

 !تقاص کدوم گناهمه  یزندگ نیا!  شمیم وونهید

اش را  یشانیرا بهم فشرد ، پ شیلب ها.. کرد  یهق ش دل شهاب را اب م هق

 ..کرد  سیرا خ یلیدست ل شیچسباند و اشک ها یلیبه پشت دست ل

 ! حال ِ خرابِ  من  نیا یبرا یمرهم نمونده

 ! لطفا  دیبلند ش: سرم تمام شده را عوض کرد  پرستار

.. چسباند  یلیرا به دست ل شیشهاب لب ها.. حرف عقب گرد کرد  یب فرزانه

 شیسرش را باال اورد و صدا یبیلت عجبا حا.. تکان خورد  یلیحس کرد دست ل

 !تکون خورد ..ت :  دیلرز

 ؟  یچ: برگشت  پرستار

فرزانه اما به .. شهاب با وحشت بلند شد و عقب رفت .. ارام تکان خورد  یلی ل ِسر

برم .. بهوش اومد : شد  رهیخ یلیلرزان ل یشد و پرستار به پلک ها کیتخت نزد

 !دکتر رو خبر کنم 

 دخترم ؟ : کرد  یا هیپر از گر یفرزانه خنده .. امد  رونیاز اتاق ب تند

بازش ارام تکان  مهین یلب ها.. نگاهش به سقف بود ..ارام چشم باز کرد  یلیل

 .. خورد و دوباره چشم بست 

.. وحشت داشت  یلیاز واکنش ل.. سردش را در هم گرده کرد  یدست ها شهاب

 .. شتریبود ب یلیل تیوضع نیباعث ِ ا نکهیاز ا
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 !خدا رو شکر :  دیفرزانه با اشک خند.. تر  یقو نباریدوباره چشم باز کرد و ا یلیل

دوباره به سقف ...به انژوکت نگاه کرد  جینگاهش را به مادرش دوخت و گ یلیل

 ..جان  یلیل: فرزانه ارام گفت .. چشم دوخت 

اما انگار دهانش ..باز شد  یگفتن حرف یبرا شیلب ها. مادرش چشم دوخت  به

 من کجام ؟ :  دیچیدر ذهن ش پ.. توانست حرف بزند  یخشک بود و نم

داده بود و سرش  هیتک واریکه به د یبه مرد نباریا.. چشم در اتاق چرخاند  دوباره

چه قدر شلخته و .. دیشهاب چرخ یلباس ها ینگاهش رو..بود ، نگاه کرد  نییپا

پسر شلخته  نیانگار سالها دلتنگ ا..باز شد  خشکش به لبخند یلب ها.. نا مرتب 

را پاک کرد و  شیبا تعجب اشک ها انهفرز... بود  نییحاال چرا سرش پا.. بود 

 !شهاب : لب زد  یبه سخت یلیل

هنوز لبخند داشت  یلیل.. نگاه کرد  یلیبه ل. باال امد  یشهاب به سخت یها چشم

 !  شهاب نگاه کرد و لبخندش دود شد و صورتش جمع  ِیبه چشم ها.. 

**** 

اشک صورتش  یرا از شهاب گرفت و دست ازادش را باال اورد و قطره ا نگاهش

 .لباس صورتش تنش را باز کرد  یبا ضعف دست برد و دکمه ..کرد  سیرا خ

ا چند دکمه ر یبا ناباور.. شهاب ماتم زده از دور به حرکاتش چشم دوخته بود  و

 بود ان کابوس ِ وحشتناک را ؟  دهیخواب د..باز کرد 

که ازدرد سرشانه اش سر داده  یادیداشت فر ادیخوب به ..  دیرا کنار کش بلوزش

 ! یلیل: فرزانه با هق هق لب زد .. بود 
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! نا اشنا  یدر اغوش دردناک مرد دهیکش یاورد چه زجر یم ادیداشت به  یلیل و

 دیضعف خودش را باال کش یسرشانه اش با همه  ی دندان رو ِیجا دنیبا د

 !!بود ِ  یدردش واقع یهمه ! بود  یواقع زیهمه چ..  دیسرش از وحشت لرز..

حرف و مظلومش را به شهاب دوخت و سرشانه اش را نشان  یو ب سیخ نگاه

هنوز اصرار  یلیتخت نشست و ل نییزد و پا ادیفرزانه با غصه فر.. شهاب داد 

را به چنگ  شیشهاب با دودست موها..کند  میداشت با شهاب دردش را تقس

خدا کجا .. سرش قصد پاره شدن دارند  یها رگیگرفت و حس کرد تک تک مو

 !درمانش برسد  یبود که به داد ِ درد ِ ب

خواست همه  یدلش م..شد  یاز معده اش به قلبش وارد م ی وحشتناک ِسوز

 ! و خالص شود از خودش  اوردیب وجودش را باال

 ..دهانش گرفت و با عجله اتاق را ترک کرد  یرا جلو دستش

همه ..کنار ِ سطل زباله افتاد و عق زد ..رساند  مارستانیب یرا به محوطه  خودش

اش دردناک  یخال یمعده ..و با دست معده اش را فشرد  دیلرز یوجودش م ی

سرش را به ..پر از خاک افتاد  نیزم یرو یلحا یبا ب..بود  یگریتر از هر وقت د

 ..چسباند  نیزم

 دیامروز با.. ظرف غذا را در دستش جا به جا کرد و تند تر قدم برداشت  دایش

 !جند ساعت هم که شده ، به خانه برود  یکرد برا یخاله اش را مجبور م

شهاب بود  هیمرد شب نیا..  ختیافتاده بود ، دلش ر نیزم یکه رو یکس دنید با

 !برادرش  هیشب.. 
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ظرف از .. نگه داشتن ظرف را نداشتند  ییتوانا شیدست ها.. تر شد  کینزد

مرد را تکان داد و  ینشست و با دست شانه  نیزم یرو یقراریبا ب..دستش افتاد 

 !شهاب : گفت  دیبا ترد

 یو سع دیرا کش شیبا نرمش بازو.. مرد ، خود ِ شهاب است  نیمطمئن شد ا و

 !داداش ..  یشهاب: پر بغض بلند شد  شیکرد بلندش کند و صدا

: چسباند  نهیسرش را به س دایش..اش عق زد  یخال یدوباره با معده  شهاب

 شده ؟  یشهاب چ

به قلبشان  بیدرد عج نیا.. ختیاشک ر شیرا در اغوش فشرد و پا به پا برادرش

 !نفوذ کرده بود 

** 

و خودم را با  دمیکش یحوصله نفس یب.. مرغ را با چنگال م تکه تکه کردم  ی لهیف

 !سرگرم کردم  میظرف غذا

 دیکه کش یخواستم حالم را خوب نشان دهم اما اه یبه خاطر مادرم م مثال

 !  ختیمعادالتم را بهم ر ی،همه 

 !ممنون مامان : بلند شدم  کالفه

 چیچند روز ه نیا یدر ط.. هم کرد ارام سرش را باال گرفت و نگا یفخر خاله

 یافت یاز پا م: ، گفت  دیلرز یکه م ییمادرم با صدا...  میبا هم نداشت یبرخورد

 ؟ یخور یمادرم ، چرا غذاتو نم

 ممنون! خوردم : بغل کردم  دایش ینشسته بود را از رو به رو زی م ِ یرا که رو ایپر
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تخت نشاندم و  یرا رو ایپر... امدم و به اتاقم پناه بردم  رونیاز اشپز خانه ب زود

داد و مثال با او حرف  یعروسک کوچک دستش را تکان م.. دمیکنارش دراز کش

را باال برد و  شیاز ابروها یکیگاه کردم ،  هیدستم را پشت سرش تک کی..زد  یم

 !د َ : گفت  یلثه اش را به لب ش چسباند و به سخت

 یحرف را تکرار م کی نیبود که دائم هم یلب م نشست ، چند روز یرو لبخند

 !رفتند  یهربار، هزار بار قربان صدقه اش م دایو ش رضایکرد و عل

 یداشتند بچه ها و چه تلخ ینیریش یایچه دن.. با عروسک ش سرگرم شد  دوباره

وازشم بودم ، پدرم ن ریعز ایمن هم مثل پر یروز..  دیکش یانتظارشان را م ییها

به ..را به رد کمربند دادند  شانینوازش ها جا نیدانست ، و بعد هم یرا عبادت م

 ! نمیدنبالم ، به گرفتن ماش امدنی، به ن هیتنب

 ...تجاو  به

 

ساخته و منتشر  )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

 شده است

 

از اتاق ، به گوش مادر ِ  رونیهق هق م ب یدندان فشردم تا صدا ریرا ز لبم

جان . . . ام به باد رفت  یزندگ یدر چند ساعت همه ..تر از خودم نرسد  چارهیب

 ! و نه خدا .. و نه شهاب و نه  دینه به گوش پدرم رس ادمیو فر هیثان هیدادم ثان

 ! تخت مچاله کردم  یخودم را رو.. دیکس به دادم نرس چیه
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و .. است  فیبا تمام توان دنبال ان مرد کث رضایگفته بود عل میمستق ریغ دایش

امده  رونیاز زندان ب یبوده که با سند چند روز یزندان کیبودم که او که  دهیفهم

و  یپزشک قانون یبا نامه  رضایعل..شود  یمحسوب م یفرار کیاما حاال 

ام  یزندگ یکرد اما مرد ها یم یبرادر میو برا دیبر یحکم م شیبرا مارستانیب

! هم کنارش  ایعمو محمد و پور.. بود  مارستانیپدرم در ب..کدام نبودند  چیه

 .. شهاب هم 

 ! رفته بود .. لب م نشست  یرو یپوزخند

با پشت .. بود  امدهین گریرفت ، د رونیبهوش امدم و از اتاق م با عجله ب یوقت از

 یبا دست رو..کرد  کیخودش را به من نزد ایپر..را پاک کردم  میدست اشک ها

 ! دیصوتم کش

هر روز به  یانقدر که عمه مهر...  مزیبود من چدر ترحم برانگ دهیهم فهم ایپر

 ۵ نیتمام ا دایو ش ی، خاله فخر زدیاشک بر دنمیعاطفه هر بار با د..  دیایب دنمید

 !مرخص شده ام را در خانه مان بمانند  مارستانیروز که از ب

داشت  یسع ایپر..خب حق هم داشت .. کرد  یوسط فقط شهاب ، ترحم نم نیا

از ..شود  میاشک ها زشیجا دهد تا مانع ر انگشت کوچکش را دورن چشمم

 !خنده پر درد  کی.. کارش خنده ام گرفت 

سرنوشتم انجا  یو تلخ..کردم  هیتخت گذاشتم و با صدا گر یام را رو یشانیپ

 ! کرد  یهم ارامم نم هیگر گرید یبود که حت

 !و دست خورده  فیکث.. و نا پاک  بینا نج.. ابرو بودم  یدختر ب کی من
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 ! حق داشت .. دیاین دنمیبه د یشهاب حق داشت حت خب

مثل من عمرش را تباه کند ، چه برسد به  یدختر یحاضر نبود پا یمرد چیه

 ! شهاب و تعصب ش 

تخت نشست و دستش کمرم  یکنارم رو..  ارام به اتاق م امد  ِیبا قدم ها دایش

 .. یلیل: را نوازش کرد 

 ! تم ببر بچه ! رونیبرو ب: داد زدم  هیگر با

صورتم را به سمت خودش برگرداند اما مصرانه صورتم را به  سیخ یچشم ها با

 !امد  یمادرم درست از کنار اتاقم م یها هیگر یصدا..چسباندم  میکف دست ها

نق نق  ایام شدت گرفت و پر هیگر.. اش چسباند  نهیاهسته سرم را به س دایش

هق ..را نوازش کرد  میموها گرشیرا گرفت و با دست د ایدست پر کیبا ..کرد 

چه ! م  فیکث.. عیه.. فیبچه تم ببر ، من کث.. خونه تون  نیبر نجایاز ا: هق کردم 

 یداداش داشتم م هیاگه ..  عیه!  یمن ِ دست خورده رو بغل کن یتون یم یجور

من  دایش! حالش بد نشه  دنمیبا د یچکیدور که ه یجا هیگفتم من رو ببره 

 ! یبغلم کن یتونیم یچه جور! خوره  یبهم م.. عیه.. حالم از خودم

هق هق م نشست  انیگرفته اش م یگذاشت و صدا میموها یرو یارام ی بوسه

 !  یزیعوض نشده ، تو هنوز همونقدر عز یچیه: 

نبودم که اگر بودم پدرم  روزیمن دختر د.. نبودم .. شد  دهیام کوب نهیبه س مشتم

گذشته  یلیاگر من ل.. افتاد  ینم مارستانیتخت ب یکرد و رو یاز غصه سکته نم

 ! شد  ینم یفرار دنمیبودم شهاب از د
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کرد ، گفت  یکه کنجکاو نگاهمان م ایرا پاک کرد و رو به پر میمحبت اشک ها با

 ؟ یخاله رو بوس کرد: 

در اغوشش گرفت و صورتش را به گونه  دایش.. با لبخند به مادرش نگاه کرد  ایپر

 !زنگ امد  یگونه ام تکان خورد و همزمان صدا یرو ایپر یلب ها.. ام چسباند

 ؟ هیک نمیبرم بب: زد  یلبخند دایش

اصال ..  دمیصورتم کش یپتو را رو.. رفت  رونیرا به اغوش گرفت و از اتاق ب ایپر

 ! را نداشتم  یعمه مهر ایعاطفه  یحوصله 

 ؟ یدیخواب یلیل: بلند  دایش یلحظه بعد در اتاق م باز شد و صدا چند

 ! خواد با تو حرف بزنه  یم..  استیپور: پتو را کنار زد ..گفتم  یارام نه

 روزیبا عمو محمد به تهران امده بودند اما از همان د روزید..جمع شد  صورتم

 !بودمشان  دهیرفته بودند و ند مارستانیراست به ب کی

 !دادم  یاگر حال بد پدرم نبود هرگز اجازه خبر دار شدنشان را نم دیشا

 ! بگو خوابه : گفتم  یبدخلق با

 !  ادیمنم ازش خوشم نم: کرد  یور کیرا  شیها لب

 ! امد  یشهاب هم خوشش نم.. لب م نشست  یرو پوزخند

 ! ادیبگو ب: تخت نشستم  یرو.. حداقل از شهاب که بهتر بود  ایپور اما

را به  یو شال کیبه سمت کمد رفت و تون.. تکان داد  یباال رفت و سر شیهاابرو

 !، لباساتو عوض کن  ایب: سمتم پرتاب کرد 
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هم داشت از  یمگر حجاب گرفتن و نگرفتن م فرق.. قلبم را فشرد  یکس انگار

 به بعد ؟  نیا

 شد ؟ یچ: شد به من  رهیخ دایش

. . تنم عوض کردم  یرا با لباس ها دایش یانتخاب یرا تکان دادم و لباس ها سرم

 !را نداشتم  دایش یها حتیحوصله حرف و نص

 !ذارم  یدر اتاق رو باز م: زد  یلبخند

 ...رفت  رونیب دایرا تکان دادم و ش سرم

 دیخواست بگو یمثال م ایپور.. دادم  یرا تکان م میتخت نشسته بودم و پها یرو

 ! من بوده  نینفر دیخواست بگو یم مثال ایاتفاق افتاده  نیمتاسفم که ا

 یشده برا ریدر نشان داد د یزدم اما صدا یبا او حرف م دینبا.. دمیکش یاه

 !مخالفت 

 !سالم : را باز کرد  در

..  دیکش یکرد و نفس بلند یمکث.نکردم و جواب سالمش را هم ندادم  نگاهش

 ؟ یخوب: تخت نشست و نگاهم کرد  یبا فاصله رو

 ؟ یچرا اومد:را تکان دادم  سرم

خواستم قبل از  یم..  شهیامروز پدرت مرخص م: من به فرش نگاه کرد  مثل

 !اومدنش باهات حرف بزنم 
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باور .. اتفاق  نی، من متاسفم از ا یلیل نیبب: نگفتم خودش شروع کرد  یزیچ

که بشه راحت  ستین یاتفاق نیا یدون یاما خب م! کن منم ناراحت م برات 

 !گذشت  ازش

 ! کند  رمیپس امده بود تحق..به سرعت به اشک نشست  میها چشم

که  یزیدونم تو هم ازش دلگ یم! ناراحته  یلیپدرت خ:  دیکش ینفس دوباره

راحت  یلیخ یتو اگه مرد بود یلیل یدون یم! اما اونم پدر !  شینیبب ینرفت

 !  یدیفهم یمن رو م ایاحساس پدرت 

اما باور ! اون نگران ابرو و اعتبارتونه : را با دست مرتب کرد  شیموها یکالفگ با

 ! ادیکنار ب تیوضع نیتونه با ا ینم یمرد چیکن ه

 !حرف تو بزن : سر و تهش صورتم را به سمتش گرفتم  یب یاز حرف ها یعصب

گاز زده  بیتونم س یمن نم: باد کرده و سرخم نشست  یدر چشم ها نگاهش

، حرف  یستیتو مرد ن: انداخت و سخت گفت  نییرا پا سرش..رو  گهید یکی ی

 دیسف ی، پدرت از من خواسته باتو ازدواج کنم تا شناسنامه  یفهم یمن رو نم

 ! بشه  اهیدخترش س

و  دمیچیلرزانم را در هم پ یدست ها.. چرخد  یدور سرم م ایکردم دن حس

 یینا به جا یدونه خواسته  یخودش هم م: دوباره به فرش چشم دوخت  ایپور

تو ثبت باشه و قول داد بعد دو  یداره ، ازم خواست دو هفته اسمم تو شناسنه 

حرف ِ مردم ِ  اننگر.. کنم  یمن درکش م! طالق اقدام کنه  یهفته خودش برا
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که  گهید یجا هی نیشهر بر نیاز ا شهیهم یداره بعد از دوهفته برا میتصم..

 !خبر نداشته باشه  هیقض نیاز ا یکس

دستش .کنم که  یزندگ یتونم با زن یپسرم نم هیاما من : ادامه داد  یناراحت اب

کنم خودت با پدرت حرف  یخواهش م یلیل: را در هوا تکان داد و نگاهم کرد 

 !من بشه  الیخ یش کن ب یبزن و راض

کارو بکنن اما از من نخواه که  نیها هستن که به خاطر پول حاضر بشن ا یلیخ

 ! کنم  یباز ینجوریا ندمیبا ا

 یرا به سرم م نیزم یکره  یانگار همه ...کردم  یشده داشتم نگاهش م خشک

 !  دیکش یم ریپشت سرم ت! دندیکوب

 ! زده بود  میو اعتبار و ابرو یچه ساده چوب حراج به زندگ پدرم

من عمو رو : کالفه نگاهم کرد  ایپور.. از شدت خشم لرز گرفته بود  میها دست

 .. تونمینم اما نمک یدرک م

 یگاز زده را م بیاما من فقط س زدیحرف م.. ماند  رهیخ شیبه لب ها نگاهم

 !  دمیشن

دستم را به نشانه بلند ..ساکت شد  ایپور.. تخت بلند شدم  یاز رو تیعصبان با

 !  رونیگمشو ب: ، بلند شد و با حرص گفتم  دیمنظورم را فهم.. شدن تکان دادم 

 ..من  یلیل: جلو امد  یقدم

 !تا نکشتمت  رونیبرو ب: داد زدم  بلند
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خانه  یپاشنه  روزیتا د.. را داشتم  ایکشتن پور یحت یهر کار ییواقعا توانا و

 ..مان را از جا در اورده بود و حاال من 

داشتنن  رتیحالم از واژه مرد بودن و غ.. در سرم چرخ خورد " گاز زده بیس"

.. تند وارد اتاق شدند  یو خاله فخر دایبلندم مادرم و ش یاز صدا..  خوردیبهم م

من !  رونی؟ برو ب یعوض یکن یرو نگاه م یچ:  ستادمیا ایپور یبا حرص جلو

 !م باشه  اسنامهرگ تو شن یب یاسم ِ تو  شمینم یراض رممیاگه بم

 !خودت بنداز  تینگاه به وضع هی: در هم رفت  شیها اخم

 ؟ ایچور یگیم یچ :گفت  یبا لحن تند مادرم

: را گرفت  میبازو دایش.. رفت  رونیدستش را در هوا تکان داد و از اتاق ب ایپور

 ؟ یلیشده ل یچ

.. به راه افتادم  ایرا از حصار دستش خارج کردم و دنبال پور میسرعت بازو به

:  دمیقدم را باال کش شی، جلو ستادیو ا دیبه در رس ایپور..هم به دنبال من  هیبق

خوام  یوقت نم چیه: گفتم  دیچشم باز و بسته کردم و با تاک..وقت  چیه گهید

 !  نمتیبب

 ! جامون عوض شده  نکهیمثا ا: زد  یپوزحند

 ستمیمن مثل بابام ن: کردم و با غرور گفتم  یمخف میدردم را در صدا ی همه

 ! رهیجنازمو بگ ریمثل تو ز یکی ستمیحاضر ن یحت یطیشرا چیتحت ه..

خدا چقدر دوستم داشت که ! کردم  یداشتم م یچه اشتباها: باال رفت  شیابرو

!  یدادن من رو داد یتاوان باز ینجوریهاتو نشونم داد و بعد ا یاول کثافتکار
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 شیخودم متاسفم که تا چند وقت پ یبرا! خدا دوسم داشت که چشامو باز کرد 

 ! دونستم  یم میتو رو زن ِ زندگ

 ! به سالمت : در باز شد  و دیدر را کش ی رهیدستگ

خوب : زد و به سمت م امد  یمادرم لبخند ِ تلخ.. سرش را محکم بستم  پشت

 ! مادر  یجواب شو داد  یکرد

 سرد بودن و  ِیکاش به جا.. نگاهم را از او رفتم ..را به هال برد  ایپر یفخر خاله

.. کردم  یم یلداغ ِ دلم را سر ِ او هم خا یتا همه  زدیحرف م شیها یتفاوت یب

 !نگاهم را از او گرفتم و به سمت اتاقم رفتم 

حاال که پدرم ابرو را ! خانه نبود  نیمن در ا یجا.. تخت برداشتم  ریرا از ز چمدان

 یشدم از زندگ یدانست ، پاک م یننگ م یکرد و دخترش را لکه  یم ییگدا

 ! اش 

.. وارد شدند  دایمادرم اول و بعد ش..سمت کمدم قدم برداشتم که در باز شد  به

 ؟  هیچ نیا: به چمدان نگاه کرد  دهیمادرم ترس

گاز زده  بیمن س: شد  یجار میاشک ها. را دورن چمدان جا دادم  میها لباس

 م ؟ 

 باز ؟ هیحرفا چ نیا: اخم کرد  دایمادرم مات شد و ش نگاه

 ! خوام برم  یم: را پاک کردم  میها پشت دست اشک با

 ! یلیل:  دیپشت در نشست و نال مادرم
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..  زنمیکنم ، بعد بهتون زنگ م یم دایرو پ ییجا هی: نکردم که دلم نلرزد  نگاهش

 !بهم سر بزن  یاگه دوست داشت

لشکر ادم  هی ینیب ی؟ نم یبه کور یخودت رو زد ای یکور: را گرفت  میبازو دایش

 ؟  رنیگ یم شیاشک تو ات ی از هر قطره

 یکیکردند  یکه به او پشت م ایدن یحق هم داشت ، همه ..  دیفهم یکه نم دایش

 ! ستادیا یهر دردش مثل کوه م یپا رضایمثل عل

 که ترک خورده یکه رنگش رفته و پژمرده منمو قلب ییایاون رو منو

 نفر آرامشمو برده هی یتاب یدلشوره و ب منمو

 واسم درده یلیو نبودش خ ستینفر که ن هی

 تنگه ، نفسم سرده قفسم

  گردهیکه برنم دونستمیکه خفم کرده م یبغض نیهم به

 !ولم کن : را رها کردم  میبازو

 یکه دم ِ دستم بود را دورن چمدان جا یزیکمد م را باز کردم و هرچ ی کشو

اعصاب نداشته ام را  یدر همه  یچمدان خورد و صدا پیدستم به ز..دادم  یم

جلوتر از خاله .. را گاز گرفتم و با عجله اتاق را ترک کردم  یلب ها.. به باد داد 

 ! کشتم  یمرا  ایپور نباریا!به سمت در هجوم بردم  یفخر

گل را ..  صورتم را پوشاند  ِیجلو یشاخه گل ِ سرخ..خشونت در را باز کردم  با

شهاب امده بود که .. بود  یم ای، اما کاش پور ستین ایدانستم پور یکنار زدم ، م
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نداشته ام را به باد دهد ؟ او چه  یخواست ِ ابرو یبزند ؟ او چه طور م یچه حرف

 برد ؟ یسوال م ریم را ز تیطور شخص

 ؟ یچرا اومد:  دیچرا لرز میو صدا ستادمیدر ا یجلو

 دهید مارستانیکه در ب یش زرد و رنگ و رو رفته بود ، اما نسبت به روز صورت

 !  یادب یچه دختر ب: کرد  ینیریبهتر بود ، اخم ش یلیبودمش ، خ

که پسرش  یتوجه به خاله فخر یب.. دستم و در وارد خانه کرد  نیرا از ب خودش

 ! نمانده بود  یمن احساس یبرا!را در اغوش گرفته بود ، به سمت اتاق م رفتم 

ساک را  پیز.. میبا ذوق به سمت شهاب رفت و من و مادرم در اتاق ماند دایش

 ! دمیرا پوش میبستم و مانتو

شد  یام را نم هیدردم بود ، گر نیبزرگتر شیو اشک ها ستادیا میجلو مادرم

زنگ نزد حالم رو بپرسه ، اونوقت تو تخت  هیبابا ! بزار برم مامان : کنم  یمخف

به خاطر ِ من شماها غرورتون  دیچرا با! عمو خردم کرد  و ایپور یجلو مارستانیب

ننگ رو از خونه  یلکه  نیبزار ا: ر ابا دست پاک کردم  شی؟اشک ها! دیرو بشکن

 !و وجودتون پاک کنم 

 ختمیتر در اغوشش اشک ر میتی،  ی میتیهق هق در اغوشم گرفت و از هر  با

شالم  یرا با گوشه  می، اشک ها از مادرم جدا شدم.. در اتاق م با صدا باز شد ..

به مادرم زد و  یشهاب لبخند محر! چمدانم را گرفتم  یپاک کردم و دسته 

 ؟ یکجا به سالمت:  ستادیا میجلو

 !نداره  یبه تو ربط: نکردم  نگاهش
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 یبه ارام شیصدا. گره شد  میکتف ها نیب شیارامش جلو امد و دست ها با

 ربط داره ؟  یپس به ک: گوشم را نوازش داد 

حرکت در اغوشش  یچمدان از دستم رها شد و ب یدسته ..  دیوجودم لرز ی همه

 ! خوام برم  یم: گفتم  هیبا گر.. ماندم ، سرش را خم کرد و به صورتم نگاه کرد 

ام  وانهیکه د یبه صورتم زد ، هر چند تلخ اما لبخند بود ، با همان ارامش یلبخند

 !  میدم که با هم براوم: کرد ، زمزمه کرد  یم

: زد  یلبخند دلگرم کننده ا..ماند  رهیخشک شده به صورتش خ میها چشم

 ؟  یچمدونت رو بست

: نشست  میابروها نیب شیلب ها! بله بسته شد  یبه نشانه  یبه ارام میها پلک

 !  میپس بر

.. دستم را فشرد  گرشیچمدان را به دست گرفت و با دست د یحرف دسته  یب

شده شهاب ؟  یچ: گفت  یمادرم با نگران.. ناخوداگاه پشت سرش راه افتادم 

 ؟  شیبر یکجا م

نگران نباش خاله جون ، من : شهاب مسکن بود ، به مادرم گفت  یصدا انگار

 !مواظبشم 

کاش : لبخند زد  دای، ش میامد رونیاز اتاق که ب.. تکان داد  یسر یبه ارام مادرم

 ! یدیرس یرو هم م ینیزم بی، حساب اون س یاومد یتر مزود

 ! به وقتش : شهاب اخم کرد .. بود  زیهمه ج انیدر جر دایش انگار

 بدم ؟ یشهاب جواب باباشو چ: به دنبالمان امد  یبا نگران مادرم
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 ! حرف بزنم  یبا اقا مهد امیشب م:  ستادیا شهاب

نشستم و  نیزم یرو یحال یر ، با بدرون اتاقک اسانسو.. میامد رونیخانه ب از

 برد ؟ اصال تا امروز کجا بود ؟ یفکر کردم شهاب مرا به کجا م

 میرو به رو..کنم  دایپ یزندگ یرا برا ییخواستم کمک م کند جا یاز او م دیبا

 ؟ یخوب: نشست 

 ! نه : را باال بردم  سرم

 !  یشیخوب م:  دیرا بست و دستم را کش شیها چشم

: را پارک کرد  نیماش یخانه ا یجلو..  میمورد نظر سکوت کرد ریبه مس نیرس تا

 که ؟ ادتهی..که بابات بهم داده بود  یهمون خونه ا نجایا

خانه را  نیبه شهاب سند ا دهیازدواج با سپ هیهد یپدرم برا..را تکان دادم  سرم

م  لیدل یکردم از ترس ب یسع.. حالم را دگرگون کرد  دهیاسم سپ. . داده بود 

 ! رمیفاصله بگ

شدم و به همراه شهاب وارد ساختمان  ادهیپ.. باز کرد  میرا برا نیدر ماش شهاب

 ! از اسباب  یخال یخانه  کیاول بود ،  یشهاب همان طبقه  یخانه ..  میشد

 ! کردم  یزندگ نجایفقط ا یچند وقت هی: خانه را پشت سرمان بست  در

کردم شهاب با  یکه فکر م ییدانستم تمام روزها و شب ها یم یبه خوب و

 !کرده  یروح سر م یب یخانه  نیدر ا ییاست ، شهاب به تنها دهیسپ
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لبخند زد و چمدانم را به سمت اتاق ..  ستادمیا فیهال ِ کوچک خانه بالتکل وسط

تر دور  شیصدا..هم هست  نهیا.. داره  ونیزیتلو هیتخت و  هی نجایا ایب:  دیکش

 ! خانمم  میخر یم زیهمه چ رمیمون معلوم شد با هم م فیفردا که تکل: شد 

 نیقلبم از ا یحت ایاز ذهنم  ییانگار جا.. خانمم در ذهنم ثابت ماند  ی کلمه

 !کلمه خوشش امده بود 

امد و به من که  رونیاز اتاق ب.. دیشهاب از ذهنم پر یحرف ها ی هیکه بق نقدریا

 ! هم هست  کیدراور کوچ هی!  گهید ایب: بودم ، نگاه کرد  ستادهیهنوز همانطور ا

گفت ، لبخند زدم و به سمت  یاندک خانه م لیاز وسا یاش وقت یخوشحال به

 ! تخت نشستم  یحرف رو یب..داد  یشهاب را م یاتاق بو..اتاق رفتم 

گاه  هیرا پشت سرش تک شیدست ها.. نشست  نیزم یم رو یرو به رو شهاب

 !به صورتم زل زد  کرد و

 ؟ یکن ینگاه م ینجوریچرا ا: جا به جا شدم  معذب

 ! دلم برات تنگ شه : حالت گفت  رییتغ یب

اخم ..  ستمیسابق ن یلینرود من ل ادمیکردم از  یو سع دمیدهانم را بلع اب

 ؟ یکجا رفته بود: شد و حرف را عوض کردم  میمهمان ابروها

 یزود جد یلیاما خ.. لحن م که خود به خود مظلوم و دلتنگ شد ، لبخند زد  از

 ! جنوب : شد 

 جنوب ؟: تکرار کردم  یکردم و سوال نگاهش
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 رشیدستگ یوقت.. دستم بود  ریدو سال تمام پروندش ز: باز و بسته کرد  چشم

 ..  یکردم قرار بود اعدام بشه ، ول

 ! کشتمش  ی، خودم م دنیرس یستاد نم یو بچه ها رضایاگه عل:  دیکش یپف

من بر  یزندگ:  دیاز بغض لرز میپنجره اتاق را نشانه گرفت و صدا میها چشم

 ! گرده  ینم

 یو من هنوز به پنجره بسته م...شدن انتخاب کرد  رهیخ یرا برا نیزم شهاب

 ینم یچیه.. شهاب  یچیه: کرد  سیارام صورتم را خ میاشک ها..  ستمینگر

 !نابود شده ام رو به من برگردونه  یایتونه دن

خونه تون با  رمیامشب م: شهاب بلند شد .. در سکوت گذشت  یلحظه ا چند

 !  زنمیپدرت حرف م

در  یکه صدا میگرفته اش دوختم و خواستم از رفتن م بگو یرا به چهره  نگاهم

بلند  رضایعل یصدا..به سمت در رفت و همزمان ساعت ش را نگاه کرد ..بلند شد 

 !مبارک  دیخونه جد! به به : شد 

چند روز بود که ..به سمت م امد  دنمیبه محض د رضایعل.. رفتم  رونیدر اتاق ب از

 دردونه ؟ یچه طور: دستم را فشرد ! بودمش  دهیند یدرست و حساب

 !خوبم : تکان دادم  یسر

 زن و بچه من کوجان ؟: را رها کرد  دستم
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بود را  رضایشک کار عل یکه ب دیخر کیو پالستبه سمت اشپزخانه رفت  شهاب

نگفته خودش  یعنیرو داده ،  یکه گزارش همه چ دایش: اپن گذاشت  یرو

 کجاست ؟ 

نبود  نجایا یصندل هی: باال انداخت و به سمت اتاق در بسته رفت  یشانه ا رضایعل

 شهاب ؟

 !تو اتاق ِ .. نبود  ادمی..اوه : اپن گذاشت  یظرف غذا را رو شهاب

پر از خاک را باال  یصندل.. دنبالش رفتم .. خوشحال به سمت اتاق رفت  رضایعل

 ! مینیروش بش ینوبت میتون یم: کرد 

 ؟ رضایعل: کتش را گرفتم  یگوشه .. محو بود  لبخندم

 جانم؟: گذاشت  نیزم یرا رو یصندل

  ؟ یدیپول بهم م کمی: را در هم قالب کردم  میها دست

 تو سرته ؟ یچ: دست چانه ام را باال اورد  با

 !خوام برم  یم: را پس زدم  بغضم

 ؟  یکجا بر: نگاهم کرد  یناراحت با

اون به ! دونم  یم..کنه  یشهاب کمک م نم... دور  یجا هی: را تکان دادم  سرم

 !کنه  یخاطر عذاب وجدانشم که شده ولم نم

 دایرو پ ییجا هیپول بهم بده ، خودم  کمی: را پس زدم  میپشت دست اشک ها با

 !کنم  یم
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زنگ خانه دلشوره را به جانم  یصدا.. حرف نگاهم کرد  یگرفت وب ینفس

 ؟ هیک: از خدا خواسته به سمت در اتاق رفت  رضایعل..انداخت 

به سمت  میچشم ها.. رفتم  رونیاز اتاق ب..خواست کمک م کند  یهم نم رضایعل

 ! بود  ستادهیدر ا یدر استانه  و پدرم دیچرخ یدر ورود

 ! کردم  هیتک واریو به د ستادمیا میسر جا محکم

 ! میبر: با ضعف جلو امد و از کنار شهاب گذشت ، نگاهم کرد  پدرم

کس  چیاجبار حرف ه ریز..گشتم  یمن به خانه باز نم: فشردم  واریرا به د خودم

 !کردم  ینم لیتحم یهم خودم را به کس

 ! امینم:  دمیکش واریام را به د گونه

 جه مرگته ؟ گهی، د یهاتو کرد ییابرو یب: داد زد  یعصب

 یاز عشق چه کرده بودم که پدرم ب ریغ.. فشرد  یرا م میده ها دست گلو انگار

 !دانست  یم ییابرو

سکوت باال  یشهاب به حرف باز نشده بود که پدرم دستش را به نشانه  دهان

کردم  یش م یداشتم راض! با محمد رفت  ومدهیکه ن ایه پورب یگفت یچ: گرفت 

 ؟ هیچ ینازت برا گهید! صفت ُ بده  یب نیتو و ا یها یتقاص گه کار

 !  دیدرست حرف بزن: تشر زد  شهاب

 دم،یام حرکت کرد و به پدرم رس هیبه سا هیسا رضایعل.. خودم جلو رفتم  نباریا و

 بابا ؟  یبد باش نهمهیا یتون یم یچه جور: کرد  سیصورت م را خ میاشک ها
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، االن  یپدر ِ بدت رو گوش داده بود نیحرف ِ هم شیسال پ هیاگه : زد  یپوزخند

من رو  یو چند ساله  نیچند یابرو نکهینه ا!  یکرد یم یخانم ایپور یتو خونه 

 !کنم  دایرو پ یکیتا  میبر: را لمس کرد  میدستش بازو!  یبه باد بد

که  نی؟ ا یهست یتو چه جور پدر:  دیبا حرص مرا به سمت خودش کش هابش

 یهمون که ده سال برا! دونته  هی یکی، دختر ِ  یکن یباهاش تا م ینجوریا

 یگفت ی، همون که موقه تولدش م یدوخت یو اسمون رو بهم م نیداشتنش زم

 ! رو بهت دادن  ایدن

 دوست  ِیکجا: ادامه داد .. کردم  یم هیکالفه بود و بغض داشت و من گر شهاب

م  ی مردونگ ِیکجا! به من و دخترت  یزخم زد ینجوریداشتن گناه بود که ا

 !به من  یدخترت رو بسپر یبرات سوال بود که نخواست

، د ِ من همون شهاب  یذاشتیهر بار عمو گفتنم هزار بار جونت ُ برام کنار م از

خودت  ی هیسا ری، من که ز یخورد یتو که چشم بسته رو اسمم قسم م! بودم 

قابل  ریعشق برات غ نی ا ِی؟ چ! یدی محبتمو هوس د ِیکجا! بزرگ شده بودم 

 باور بود ؟

که  ردیرا بگ میحرف نگاهش را از شهاب گرفت و دوباره خواست بازو یب پدرم

 !نفر من  هیاون :  ستادیا میشهاب جلو

 ؟ یچ: سست شد و پدرم بهت زده گفت  میو پا دست
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 اهی؟ مگه دنبال س یستیمگه دنبال اسم تو شناسنامه ن: محکم گفت  شهاب

دخترت  یتو شناسنامه  شهیاسم من ثبت م ای؟  یستین دشیسف یکردن برگه 

 ! شه  اهیمحال ِ بزارم س ای

 ! شهاب : بلند گفت  رضایعل

و اعتبارم را  تیداشتند شخص نجایا.. گره خورد  رضایبه صورت ناراحت عل نگاهم

و  ستادیکنارم ا! دیفهم یدردم را م قایدق رضایو عل! کردند  یو فروش م دیخر

 ! ستین نیحرفاش ا یخوادت ول یشهاب م: ارام گفت 

 ! دو هفته فقط : نگاهم کرد  دیپدرم با ترد.. نشستم  واریکنار د ارام

 ! قبول ِ :  دیبا حرص نفس کش شهاب

تحت ! کردم  ینم نکارویبودم ا یگه مجبور نما: به عقب گذاشت  یقدم پدرم

و  یدیبعد ِ دوهفته طالق ش م!  یبمون یلیل یخوام تو زندگ ینم یطیشرا چیه

 !  یرو فراموش کن یهمه چ دیاون موقع با!  میریما از تهران م

 !گفتم که قبول ِ : زد  یپوزخند شهاب

 ! یلیحق طالق با ل: فکر کرد  یکم.. هم سر حرفش بود  هنوز

...  ستین نکارایبه ا یازین.. دمیهمون دوهفته خودم طالقش م: شد  یجد شهاب

و  دیکوب شیرا محکم بست و مشتش را به ران پا شینگاهم کرد و چشمها یکم

! راحت  التونیخ! کردم  یاگه به خاطر عذاب وجدانم نبود ،قبول نم: محکم گفت 

 !طالق  یکنم برا یسر دوهفته خودم اقدام م
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 یمن م یخونه  یلیدو هفته هم ل نیتو ا: سرش را تکان داد  یبه اسودگ پدرم

 ! ِ◌  یباز هیفقط  نیباشه ا ادتی! مونه 

 !قبول ِ  نمیا: گفت  عیمط شهاب

 ! یلیل میبر: نگاهم کرد  دوباره

 نیمحال بود به ا ایرفتم  یاسم شهاب در شناسنامه ام م یشهر ب نیاز ا ای

 !پر از ننگ ادامه دهم  یزندگ

 رضایبا عل...  دیشما بر: نشست  میو نگاهش در چشم ها ستادیا میجلو شهاب

 !فرستمش  یم

 یهم خوشحال م دیبا.. مهم نبود  زیچ چیاو که ه یبرا... تکان داد  یسر پدرم

 !شد 

امده بود و  مارستانیاز ب.. نگاهم را از او گرفتم  یدیسمت در رفت و با ناام به

کرد و خوشحال  یم لیمرا به شهاب تحم نطوریبود ، بعد ا دهیهنوز حالم را نپرس

 ! رفت  یم

 نیا زیچ چیه.. باز ماندن نداشت  یبرا ییمن هم نا یچشم ها.. که بسته شد  در

 ؟ یمعامله ت رو کرد: گفت  تیبا عصبان رضایعل.. نبود  دنیقابل د یزندگ

با نفرت نگاهم را از او گرفتم و به سمت اتاق رفتم ..شد  کمیحرف نزد یب شهاب

 نجایاز ا دیبا..گفتن ش نکردم  یلیبه ل یدر را پشت سرم محکم بستم و توجه..

رفتم و نه به  یم دیبا رضایعل یب..نه طبق قول و قرار پدرم وشهاب  یول رفتمیم

 ! خانه مان 
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 !رفتم  یم دیبا

 یصورت مادرم نشست ، لبخند واقع یونگاه م ر...قران را به دستم داد  دایش

  کردیاش ته دلم را قرص نم

صورت  یهم به پهنا یخاله فخر...کرد  ینشسته بود و نگاهم م میرو به رو پدرم

 ! شده بود  تیبه واقع لیکابوس ش تبد..صدا  ی، ارام و ب ختیر یاشک م

: داد  میبه بازو یتکان دایش.. سرگرم بود  ایبود و با پر ستادهیکنار مادرم ا رضایعل

 ! دفعه سومه 

که قصد رفتن کردم  روزید.. کرد  یداشت نگاهم م..به شهاب رفت  نباریا نگاهم

 نیمن که نه ، ا..  میمان بوجود امد ، حاال هم با هم قهر بود نیب یدیشد یریدرگ

 ! زدیاز من گذشته بود اما شهاب قهر بود و با من حرف نم زهایچ

داد از خانه خارج شوم ، اما من فقط به رفتن  یو اجازه نمبود  ستادهیدر ا یجلو

 یکه باعث م یکه به پدرم گفته بود ، به عذاب وجدان یکردم ، به حرف یفکر م

 ! شد ننگ ِ وجودم را به جان بخرد 

احمق به  هیتو : زده بود  ادیداده بود و فر یلیرا با س میاو جواب حرف ها اما

 !  ییتمام معنا

که برق از سرم پرانده بود ، با تمام ِ قوا هل ش داده بودم  یلیمن در جواب س و

را از من نداشت ، با صورت به اپن خورده بود  یحرکت نیهمچ ینیب شیو او که پ

 !طرف صورتش کبود شده بود  کیو حاال 
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که دسته اش هنوز در دستم  یحال اجازه خروج نداد و من ماندم و چمدان نیا با

من ..که به پدرم داده بود ، مرا به خانه مان نفرستاد  یشب هم برخالف قول..بود 

 یرو یاش دستمال یمحل یو شهاب با تمام ب دمیتخت دراز کش یدر اتاق رو

 ! شستتخت م ن نییفشرد و تا خود صبح پا یصورت کبودش م

سرشان گذاشته بودند و  یخانه را رو رضایو عل دایشدم ، ش داریب یهم وقت صبح

 !سرم نشسته بود  یمادرم باال

و  یشهاب کت و شلوار مشک یبرا رضایتنم کرد و عل دایرا ش دیو شال سف مانتو

 ! کرده بود  هیته دیبلوز سف

 یبا تاکس دای، به شهاب سپرد ، و خودش و مادرم و ش شهیرا مثل هم نشیوماش

 !بود  نیکه هنوز با من سرسنگ یرفتند و باز من ماندم و شهاب

عروس خانم رو به : به خودش داد  یمعطل کرده بودم که عاقد تکان یادیز انگار

 ؟ نیزور اورد

کرد ، جز من ، لبخند زد به عاقد و دستم را از  یکه با همه بگو و بخند م شهاب

 ! یلیل: گرفت  دیچادر سف ریز

 نگاهم به..که تا امروز ادا کره بود ، فرق داشت  ییها یلیگفتنش با تمام ل یلیل و

 !  ادیهر چه بادا.. گرفتم  ینفس.. رفت ، دستم را فشرد و من  شیچشم ها

 ! بله :  -

 !سوت شکست  یسکوت محضر را با صدا رضایدست زد و عل یبه ارام مادرم

 !زد و ساکت شد  یلبخند دستپاچه ا.. با چشم غره نگاهش کرد  عاقد
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 یخاله فخر..  دیسانگشت را بو یرا به انگشتم زد و رو ینقره ا یحلقه  شهاب

 سیهنوز خ شیچشم ها! رفت  رونینگاه اخر را به شهاب انداخت و از محضر ب

تونم شهاب  یوقت نم چیه: به من بود  میپدرم بلند شد و نگاهش مستق.. بود 

خارم کرد ، و خودش  شجلو ینجوریاما حاال که سرنوشت ا!  نمیرو مثل سابق بب

 !  نیباشه ، با هم بمون: خواد ،سرش را تکان داد  یم

امده بود دنبالم اما  شبید.. ام دنبال کردم  یاشک یرفتنش را با چشم ها ریمس

که هنوز افتاده  ییدر ارام ارام با او حرف زده بود و پدرم با شانه ها یشهاب جلو

عذاب وجدان  یدانستم کجا یو نم!کرد ، رفت  یکه هنوز درد م یبود و قلب

کلمه همسر در ذهنم ! انمهمسر ِ شهاب بم شهیکرد هم یشهاب پدرم را راض

 !کرد  یم یدرشت

 !مردانه شهاب را در اغوش گرفت  رضایو عل دیبا محبت صورتم را بوس دایش

گرفتم و به خاطر تمام  میدست ها نیرا ب شیدست ها.. ستادیا میرو به رو مادرم

 !مامان  دیببخش: بودم ، لب گشودم  دهیاطر من کشکه تا امروز به خ ییرنج ها

وقت  چیه..  یلیحاللم کن ل: صورتش نشست و در اغوشم گرفت  یرو اشک

 !هامو ببخش  یهمه کوتاه! و زورگو نبودم که بتونم پشتت باشم  یاونقدر قو

 !  ییایمامان دن نیشما بهتر:را دور گردنش گذاشتم  دستم

واسه  هیگر: مادرم را در اغوش گرفت ..  دیرا فشرد و عقب م کش میبازو شهاب

 خاله جونم ؟ یچ
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اما خب  یدونم چه قدر دوسش دار یم:  دیبا خنده صورت شهاب را بوس مادرم

 ! مواظبش باش ..  رهیگ یاگه بگم دلم اروم م

 !به چشم  یا: با خنده گفت  شهاب

 !  میه دردونه رو شوهر دادباالخر: با خنده گفت  رضایرا گرفت و عل دستم

 !  یمتیبود اما به چه ق دهیرس شیگفت باالخره دردونه به ارزو یم راست

 یپر از خوش شیچشم ها.. شهاب نگاهم کرد ..لرزانم را به هم فشردم  یها لب

هنوز به خاطر ! نه !  شیام هم پر از محبت اما صدا یشانیپ یبوسه اش رو!بود 

 ! بود  ریبرودم ناراحت و دلگ شهیهم یخواستم از خانه اش برا یم نکهیا

 !  میبر:را محکم فشرد  دستم

لکه  نیشهاب ا!  شهاب بودم  ِیننگ زندگ یمن لکه ..همقدم با او همراه شدم  و

 ! بود  دهیرا به جان خر یاهیپر از س ی

 !  یدنیچه رس. . . اما  میبود دهیبه هم رس ما

*** 

که  یبه سمت اتاق میوارد شدم و مستق..  ستادیکرد وکنار ا خانه را باز در

شد  یشهاب پشت سرم پر حرص حس م یقدم ها.. چمدانم انجا بود ، رفتم 

چمدان  یدستم به دسته .. شده بود  یمحضر تا خانه در سکوت سپر یفاصله ..

 کجا ؟ :  دیخورد و شهاب غر

 !خوام برم  یم.. شد  تموم تتیمامور: جواب دادم  متیمال یو ب برگشتم

 ؟ زمی؟ کجا عز یبر! هه : را فشرد و با تمسخر گفت  میبازو
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 مویو زندگ دیبابام که به ارزوش رس!  گهیبس ِ د:  دیصورتم غلط یاشک رو قطره

زنم  هیمن ! عذاب وجدان نداشته باش  گهیکرد ، تو هم د اهیشناسنامه م س یجا

 ! ستین ینگران چیه یپس جا!  اهیس یبا شناسنامه 

! نباش  حیوق نقدریا:  دیاش کوب یشانیبه پ یرا رها کرد و با درماندگ میبازو

 ! نباش ! نباش 

نفس پر ...چمدان را گرفتم و راه افتادم  یرا پس زدم و دوباره دسته  میها اشک

 یهر وقت خواست: دوباره به حرف امدم ...و دنبالم راه افتاد  دیکش یاز حرص

 !  یرم راحت شاز ش امیخبرم کن م

کردم  یپدرت رو راض: و صبح گفت  شبیو د روزیو ارام تر از د ستادیدر ا یجلو

 ! 

 شد ؟ یکه راض یگفت یبه بابام چ:  -

 !  ستیمهم ن: را گرفت  نگاهش

 ! بود  شینقطه ضعف پدرم ابرو.. نبود  یکار سخت حدسش

حاال که بودنم ننگ ِ ، حاال ! تو رو خدا شهاب ...کمکم کن برم : را کج کردم  سرم

را به  میکف دست ها!دارم کمکم کن برم  ازی ،حاال که بهت ن ِ اهیکه وجودم س

 ؟  یکن یکمکم م: فشردم  میها قهیشق

 جز کنار من ؟ یکجا بزارم بر..  یتو زنم:  ستادیم ا کیرا گرفت و نزد میها شانه

 ! زن بودن  نیاز ا...واژه  نیتنم گرفت از درد ا یرگ ها ی همه

 ! شهاب : التماس کردم  دوباره
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که به پدرت زدم  ییحرف ها: ام چسباند و چشم بست  یشانیاش را به پ یشانیپ

 رونیکه منو از خونه تون ب یشب.. کردنش بود  ینرم کردن و راض ی، فقط برا

 دنیهم قصد عقب کش یمن و پدرت ، اون رو انتخاب کرد نیو ب یانداخت

دوهفته ..  دارم، االن هم ن تینداشتم ،نداشتم که شب ِ بعدش اومدم خواستگار

چشم .. اجبار  یعذاب وجدان و ب ی، ب یلیخوامت ل یمن م! بعد هم ندارم 

 مگه نه ؟ ..  یدون یم نویو تو هم خوب ا:  میکرد در چشم ها رهیرا خ شیها

 !  ستمیمثل قبل ن گهیمن د: جمله ام  ینیاز سنگ دیلرز میها لب

من ُ تو عقد .. مثل قبل باشه  زیهمه ج ستیقرار ن: شد  نیسنگ یادیز نفسش

تو  یهر چ!  شهیمون از امروز شروع م یزندگ.. میو حاال زن و شوهر میکرد

ثل من عاشق فقط اگه اگه م...  شهیم.. گذشته بود ، بزار تو همون گذشته بمونه 

 !یباش

 یفیبالتکل نیسخت تر نجایا..دستم از چمدان رها شد .. قدم عقب رفت  کی

 ! ام بود  یزندگ

 یشهاب ب.. تر کرد  نیخانه را غمگ نیغمگ ینشستم و هق هق م فضا نیزم یرو

امروز : خودم را در اغوش گرفتم و حسرت وار گفتم ..کنارم نشست  یحرف چیه

نشستن کنار تو ، کنار سفره عقد ، ! باشه  میروز زندگ نیتونست قشنگ تر یم

 یوقت فکر نم چیه:  دمسرم را تکان دادم و پر بغض ادامه دا..بله گفتن به تو 

 ! سخت به تو برسم  نهمهیکردم ا
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را  شیشانه ام گذاشت و دست ها یکه کنارم نشسته بود ، سرش را رو همانطور

تونه  ینم یچیه! بود  میروز زندگ نیترامروز قشنگ : حلقه کرد  شیدور زانوها

خودِ  خود  یعنیمن  یشناسنامه م برا یاسم تو تو! حال خوبمو خراب کنه 

که من  ی بودنت تو خونه ا ِیاز بو!  شهیمن از امروز شروع م یزندگ! بهشت 

، از  یکه زنم ی، از لمس دستات وقت شهیمن از امروز شروع م یزندگ! مردشم 

 ..، از داشتنت  یهراس چیه ینوازش کردنت ب

: به قلبم نشست  میمستق شیسرش گذاشتم و صداقت ِ حرف ها یرا رو سرم

 ! کنم  یاز داشتنت شروع م.. کنم  یم یمن از امروز زندگ

 حس خوب ناخونده ، شده مهمون لبخندام  هی

هم بند امده  میاشک ها یشده بود ، حت یانگار بدنم خال..زد  یارام ارام م قبلم

 بودند ، 

 هی.. مواظب خودم باشم  یحساب دیبا یول:  دیو ارام خند دمیکش یقیعم نفس

سرش را از .. روزی، نمونه ش د یکن یکبودم م یزن یم یخرده اگه باهام لج کن

صورتم نگه داشت و با دست با گونه اش  کیشانه ام برداشت و صورتش را نزد

 ! یاختاند افهیشوهرت رو از ق چه طور روزید نیبب: اشاره کرد 

صورتش  یکبود یدستم را نوازش وار رو..از هم باز شد  یبه ارام میها لب

و لب  دیصورتش به قلبم چسب..سرش را در اغوش گرفتم  اریاخت یو ب دمیکش

: زمزمه کرد  یبیو با لحن عج دیکش یقینشست ، نفس عم شیموها یرو میها

 !  من  ِیلیعاشقتم ل
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که از بودن شهاب گرفته بودم ، لب زدم  یو با حس دمیکش شیرا به موها صورتم

 ! دونم  یم: 

 !  فتهیخودش:  دیخند

بعد از  هیبه نظرت بق:و سرش را باال اورد  دیزد را بوس یقلبم که تند تند م یرو

 کنن ؟  یکار م یعقد چ

: ا تکان دادم سرم ر.. اما لب بستم  میستین هیما مثل بق مینوک زبانم امد بگو تا

 ! دونم  ینم

: کرد  یزده بود را نوازش یلیس روزیکه د یهمان قسمت یانگشت شصت رو با

 ! برام غذا درست کن 

 ! غذا درست کنم : با تعجب گفتم ..  نیداشتم جز ا یهر حرف انتظار

 یخوا یام که م ییمن عاشق اون دقتا.. اره : دلم را لرزاند  نشیریش لبخند

 یکه ادم م یشیو بامزه م جیگ نقدریا! .. باشه  مروین هیاگه  یحت ،یکن یاشپز

 !غذا تو رو بخوره  یخواد جا

** 

چه قدر .. اخ :  دیجا به جا کرد و دستش را به شکمش کش میپا یرا رو سرش

 ! خوردم 

 ! بودا  مرویهمش سه تا ن: دادم و لبخند زدم  هیتخت تک هیرا به پا کمرم

 یم رضایعل.. خوشمزه بود : رفت ، گفت  یور م ونیزیکه با کنترل تلو همانطور

 ! گفت  یراست م.. گفت زن ادم کوفتم بپزه باز خوشمزه ست 
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توان فکر کردن به درست و نادرست را .. ام را پس زدم  یافکار منف ی همه

نگفت اما  یزیچ..شهاب گذاشتم  یشانیپ یرا رو میخم شدم و لب ها..نداشتم 

 ..بود  دایلبخندش پ ریاز ز شیتمام دندان ها

..  نرمش شانه وار حرکت دادم  ِیموها یکردم و دستم را ال هیبه تخت تک دوباره

نگاهم را از .. کوچک اتاق جواب داد  ونیزیتلو یراه انداز یباالخره تالشش برا

نبود که شهاب به  یزیچ یاشپز یدوختم و مسلما برنامه  ونیزیصورتش به تلو

 ! اشد داشته ب یان کشش

لب  ریبه غر و لند ز یلبخند.. بود  دهیفا یش در عوض کردن کانال هم ب یسع

چرخاند و پشت به  میپا یسر و بدنش را رو. کنترل را کنار گذاشت ..اش زدم 

 ای یخونه رو دوست دار نیا: صورتش را به شکمم چسباند .. دیدراز کش ونیزیتلو

 ؟  میعوض ش کن

 ! دونم  ینم:  دمیکش یقیعم نفس

 ی، تا دو هفته  میاسباب بخر میعصر بر: قفل کرد  نهیس یرا رو شیها دست

 ! شه  لیخونه مون تکم گهید

 ؟ گهید یدو هفته : حرکت ماند  یب شیموها نیب دستم

 !  گهید یدو هفته  میریبگ یعروس: را تازه کرد و خواب الود گفت  نفسش

 ؟  یعروس: غصه لب زدم  با

 !  یعروس..  گهیاره د: را باز کرد و به صورتم نگاه کرد  شیها چشم
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من  یبرا:  دیکوب یبا پتک بر سرم م یکیانگار .. به اشک نشست  میها چشم

 ! عروس بشم  یمن چه جور: ام زدم  نهی؟ دستم را به س یریبگ یعروس

 یلیل:  میحوصله نشست رو به رو یاش خاراند و ب یشانیپ یرا رو شیها انگشت

 ! 

 ! تونم یمن نم: را در هم جمع کردم  میپاها

 چرا ؟  قایو دق: کرد  اخم

 ؟  یدون ینم یعنی: م را گاز گرفتم تا رفتارم کنترل شده باشد  لب

دوباره بزنمتا  روزینگو مثل د یزیچ هی: را باز بسته کرد  شیچشم ها تیعصبان با

 ! 

 !  یتو که بلد.. بزن  ایب: کج کردم  شیرا جلو صورتم

چشم  یبا ناباور..دستش را باز کرد ...شده ام ماند  یور کیصورت  یرو گاهشن

لباس :  دیبا هر دو دست بغلم کرد و صورتم را بوس: را به صورتش دوختم  میها

 یمن ؟ من عروسمو با لباس عروس م یمگه دلبر ِ دردونه  یعروس دوست ندار

 ! خوام 

 یذار یچرا نم.. شهاب  یکن یم تمیاذ یدار: اش چسباندم  نهیرا به س صورتم

 ؟!برم 

 ! می؟ بگو با هم بر یبر یخوا یکجا م: را نوازش کرد  میموها

 ! دوستت نداشتم  نقدریکاش ا: را دور کمرش حلقه کردم  میها دست

 خوبه ؟ گهید یدوهفته : اش گوشم را نوازش داد  خنده
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 !  یلوس ِ خودم: دیگونه ام را بوس..نگفتم  یزیرا به هم دوختم و چ میها لب

 یعصر را نشان م ۴اش که  یبه ساعت مچ یشهاب نگاه.. بلند شد  فونیا یصدا

 ! حتما  رضاستیباز عل: داد ، انداخت 

 ! بپوش :را دستم داد  میمانتو

سرم  یو مانتو را تنم کردم و شال را رو.. بسته ام انداختم  قهیبه تاپ  ینگاه

 ! رفت  رونیق بزد و از اتا یشهاب لبخند..انداختم 

خوام  یم:  دیرس یواضح به گوش م یخاله فخر یصدا..  ستادمیدر اتاق ا پشت

 !  نمیرو بب یلیل

 ! کنم  یخواهش م! مامان : کالفه گفت  شهاب

 !؛ خاله  یلیل: بلند گفت  یخاله فخر و

 !برو تو اتاق  یلیل:  دیکش شیدر موها یشهاب کالفه دست.. امدم  رونیاتاق ب از

 !خوام باهاش حرف بزنم  یم: و خاله به شهاب تشر زد  ستادمیا فیبالتکل

نگاه کردم و به اتاق برگشتم  یبه خاله فخر.. تکان داد و نگاهم کرد  یسر شهاب

تخت نشست ، لبخند  یدر را بست و کنارم رو.. پشت سرم وارد اتاق شد .. 

 ؟  ادیاز من بدت م: زد  یکمرنگ

دوست داشتم ، تو  یلیمن تو رو خ: شد  رهیخ نیبه زم..حرکت نگاهش کردم  یب

خوب بود ،  دایرابطه ت با شهاب و ش نکهی، از ا یتنها خواهرم بود یتنها بچه 

 !  میبرد یهمه مون لذت م
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از پسرم که سر ِ خواستن تو سر به هوا و نا خلف بشه  شترینه ب یول یبود زیعز تو

 ! 

ش  تیازدواج کنه و من همه کار کردم به وص دهیاصرار داشت حتما با سپ پدرش

به برداشت من  ایخواد  یشهاب تو رو م دمیعمل کردم اما بعد فهم.. عمل کنم 

شد و از  یگاریس.. سقف نموند  هی ریروزم ز هی دهیبا سپ.. یپاش نشست ریتو ز

همه !  ستادیمن مادر ا ◌ِ  یتو رو.. که عاشق ش بود اخراج شد  یاداره و شغل

.. عروسم باشه  دهیوجود دوست داشتم سپ یمن با همه .. سر تو بود  ریز زیچ

 !بچه  یلیخ!  یبود ، برعکس تو که بچه بود یدختر خوب

! زن خوب و با کماالت داشته باشه  هیم  شهیداشتم تنها پسرم ، رگ و ر دوست

 ! لوس زن ِ پسرم باشه  یبچه  هیخواستم  ینم

 ..بود اما  ستادهیا دهی سپ ِیهم هنوز دلم پا شیچند وقت پ نیهم تا

 ! از چشمم افتاد : کرد  نگاهم

،  دهیشهاب به سپ یها یمحل یتقاص ِ ب!  ی خواستن شهاب رو تو داد ِتقاص

 !  یرو تو داد دهی سپ ِیابرو

اخه ! کرده باشه  یکار نیشه همچ یهنوزم باورم نم یبه عل: را تکان داد  سرش

 یدونم چطور ینم!  مانیبا خدا و با ا.. دونستم  یم بیمن اونو سر به راه و نج

 ! کرده  نکارویا

دونم شهاب  یم: گاه بدنم کردم و ادامه داد  هیخشک شده ام را تک یها دست

 یاگه به دشمنا دهیسپ.. باهات ازدواج نکرده  زایچ نیبه خاطر عذاب وجدان و ا
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، شهاب  چیکه ه یافتیاما ن!  یافتیاز چشم شهاب ب خواستهیده ، مشهاب خط دا

 نیفرصت کم و تو ا نیاونقدر که تو ا!از قبل مصمم شد  شتریداشتنت ب یبرا

 !  نیاوضاع عقد کن

من رو  یوقت نتون چیه دیشا.. خوادیفهمم شهاب چه قدر تو رو م یم حاال

 !  نمیب یاز امروز تو رو به عنوان عروسم م..نه تو و نه پدرت اما من .. یببخش

.. خونه خسته شدم  یو سوت و کور ییاز تنها گهید..  نجامیدونه چرا ا ینم شهاب

 ! خوام شهاب ازم دور باشه  ینم گهید.. نیکن یباال زندگ یطبقه  نیایبا شهاب ب

 جهینت ایدن یو پدرت و همه مخالفت من  گهیخوادت د یم ینطوریکه ا حاال

 !  ادیشهاب سر خواستن تو کوتاه نم!  دهینم

خونه خودمون  یطبقه باال نیتون یم یاگه دوست داشت...  امیمن کوتاه م پس

قدر که پسرم کنارم نفس  نیهم.. به کارتون ندارم  یمنم کار..  نیکن یزندگ

 !  هیبکشه برام کاف

** 

خم  میرو به رو: بودم که بلند شد  دهیدر مورد سپ شیهنوز مات حرف ها من

 ممیمن و بعد تص یخودت رو بزار جا! حاللم کن ... دونم سخته اما  یم: شد 

اخراجش ..  دمید یمادر بودم که به چشم بدبخت شدن پسرم رو م هیمن !  ریبگ

 ! دمید یجز تو نم یلیدل چیو ه! رفتنش ! ، طالقش 

مرخص شدم و شهاب رفته بود  مارستانیکه از ب یزرو یخاله فخر یحرف ها ادی

 یمن حت! شهاب هم نبود .. نبودم  فیمن کث: جمع شد  میچشم ها.. ، افتادم 
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بچه بودم که شهاب رو  هیفقط !  دمیفهم یاسم احساس م به شهاب رو هم نم

 ..اما شما ! دوست داشتم 

با  یول..نبخش منو .. باشه : اشک ش را پاک کرد  یخاله فخر..را تکان دادم  سرم

 !کنه  یشو زندگ یبه بعد زندگ نجایبزار پسرمم از ا..شهاب خوشبخت شو 

... داشت  یبسته شدن در ، نشان از رفتن خاله فخر یصدا.. تخت افتادم  یرو

را به او  میبدنم خم شد و چشم ها یرو..چند لحظه بعد شهاب وارد اتاق شد 

 !  دیببخش: لب زد ..دوختم 

 شهاب ؟ :  دمیسرم را تکان دادم و نال یچارگیب با

 جون دلم ؟ : دیچشمم کش ریرا ز انگشتش

اش را به  یشانیصورتم گذاشت و پ نیهر دو دستش را دو طرف تخت ب ارنج

کار کرده بودم که تقاص ش  یچ دهیمن با سپ.. من ..من : ام چسباند  یشانیپ

 باشه ؟  یوحش هی یدست و پا ریجون دادن ز..جون دادن 

خودشم .. شیخواست یتو نم:  دمینال.. دردم اشک شده بود و بغض  یهمه  انگار

 ! دیفهم یم

از زنده به  دمیکه کش یدرد...من ..  یوا: و سخت شده بودند  نیسنگ میها کلمه

 ! شهاب : را به سرم چسباندم  میدست ها.. گور شدن سخت تر بود 

با  نطوریداشت که ا یچه گناه.. وسط صورت کبودش باز شد  اهشیس یها چشم

 شده بود ؟  ریمن درگ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٥٨٧ 

 دمیرا بستم و شالم را به سرم کش میباز مانتو یدکمه .. زدم و بلند شدم  کنارش

 !  نمشیبب دیبا: 

 !ستین یازین: را گرفت و نگه م داشت  میبازو

را دورم حلقه کرد  شیادست ه..را رها کنم اما اجازه نداد  میکردم بازو تقال

 داره ؟  یا دهیاون چه فا دنید:

 چرا ؟ : اش فشردم  نهیم را به س صورت

اومد  یسرت نم ییبال چیوقت، ه چیاگه عاشقت نبودم ، ه: تنگ تر شد  اغوشش

 ! 

را  میدست ها.. شد  یما تمام نم یچرا غصه ها..  دیاز لحن پر دردش لرز دلم

 بگم ؟  یزیچ هی: دور کمرش به هم گره زدم 

 من ؟  یمو قهوه ا هیچ:  دیامده از شالم را بوس رونیب یموها

..  بیجور عج هی..  یزیبرام عز یلیخ: پر رنگ شد و ارامش م برگشت  لبخندم

 ینجوریا! اسمون  یستاره ها یهمه  یاندازه .. هامون  یبچگ یده تا  یاندازه 

 ! ه کس ُ دوست نداشت چیکس ه چیکه من دوستت دارم ، ه

پشتم را نوازش کرد و ..کرد  تیبه شهاب هم سرا میحرف ها دیشا ایمن  ارامش

 ! دونم  یم: نجوا کرد  نانیبا اطم

 گفت ؟  یچ گهید دهیاز سپ ریمامان غ:  دیکش یقیعم نفس

گفت : تخت نشستم  یرو..را از دورش باز کردم و از او جدا شدم  میها دست

 !  نیکن یخونه ما زندگ نیایب
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 ؟  یجد: باال رفت  شیابرو

 ! دوست دارم  یلیمن اونجا رو خ: باز و بسته کردم  چشم

 بله ؟ یعنی نیا: نشست  کنارم

 ! اوهوم : به به شانه اش چسباندم  سرم

 ؟ یشینم مونیشهاب تو پش: گرفتم  میدست ها نیرا ب دستش

ارام که در دستم بود ، صورتم را به سمت خودش برگرداند و  یهمان دست با

!  نایا رضایخونه عل میاماده شو بر یتا نخوردمت ، زود:  دیرا بوس میلب ها یرو

 !  میشام تلپ ش

** 

پرده رو چرا : با تعجب گفتم ..نشست  میاپن را بست و رو به رو یپرده  دایش

 ؟  یدیکش

 یطفل یرضایعل! شهاب همش چشمش تو اشپزخونه ست  نیا: زد  لبخند

 !حوصله اش سر رفت 

.. ها را شستم و درون ابکش گذاشتم  ینیزم بیس.. تکان دادم و بلند شدم  یسر

 هنوز همونجاست ؟  نایا دهیخونه سپ:  ستادمیا نکیکنار س

 کار ؟ یچ یخوایرو م دهیسپ یخونه :  دیپرس دیو با ترد دیسمت م چرخ به

 یبهم گفت همه چ..  شمیامروز مامانت اومده بود پ: را بغل گرفتم  میها دست

 ؟  نیکرد یچرا ازم مخف.. رو 
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خواست  یشهاب نم: را در هم قفل کرد  شیگذاشت و دست ها زیم یرا رو اریخ

 ! بشه  نیاز ا رتریذهنت درگ

 خونه شون ؟  یبر یمنو م: و التماس گفتم  اطیاحت با

 ! کشه هردوتامون ُ  یشهاب م: گفت  دهیترس

 ؟  ستین! فنا شده  یلیم به چه دل ندهیحق ِ منه بدونم ا نیا: بغض گفتم  با

کدوممون رو  چیکه شهاب کرده فکر نکنم حاضر شه ه یبا کار: نگاهم کرد  مردد

 ! نهیبب

 کار کرده ؟ یچ: کنارش نشستم  یصندل یرو

که  یگفته موقع  ییتو بازجو کهیاون مرت: شد  اریمشغول پوست کردن خ دوباره

گفته ،  ی، راست هم م زدهیم یحرف از تالف یکرده ، الک رشیشهاب دستگ

 ! کنن  یم دیتهد یریها و خالفکارا موقه دستگ یاز قاچاقچ یلیخ گهیم رضایعل

اصال  یعنی! شناخته  یشهاب رو نم یاصال خانواده ..بوده  یاونم الک یها دیتهد

همون  یعنی شیقبل از ازاد! خواد  یدونسته شهاب چه قدر خاطرت رو م ینم

به گوش اون و دار و  دهیباال زده بود ، سپ دهیکه اختالف شهاب و سپ ییموقع ها

و بهشون ادرس و !  شهیمخالصه  یلیشهاب تو ل یرسونه که زندگ یدسته ش م

 ! مشخصات تو رو داده 

و به قصد کشت  نایا دهیسپ یراست رفته در خونه  کی دهیفهم یهم وقت شهاب

 !  سیه پلب زننیهم زنگ م دهیپدر ومادر سپ.. زدتش 
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مدرک رو به دست  رضایروز بازداشت بوده تا عل هیهم شهاب  هیقض نیهم سر

 !کار کرده  یچ دهیرسونده که سپ سیپل

 االن کجاست ؟ : را تکان دادم  سرم

 ! زندان :  دیلغز اریپوست خ یرو دستش

 ؟  شینیبب یخوا یکرد ، هنوزم م نگاهم

اتفاق ها با خبر  نیکدام از ا چیکاش از ه..لرزانم را در هم فشردم  یها دست

 .. ! شدم  ینم

 !نه : شدم  بلند

ها را داخل  ینیزم بی، س ختمیگاز گذاشتم و دورنش روغن ر یتابه را رو یماه

 یگفت کار یکه م دهیسپ یحرف ها.. دادم  هیو به اجاق تک ختمیتابه ر یماه

 دهیسپ.. د ذهنم زنده شده بو یکنم که شهاب نگاتم نکنه ، در صندوقچه  یم

..  دیکش رونیرا از اشپر خانه ب دایش ایپر ی هیگر یصدا..کارش را کرده بود اما 

کارش را کرده بود اما  دهیسپ..را با قاشق جا به جا کردم  تابهیماه اتیمحتو

 یلیشهاب خ: لب م امد  یام لبخند رو یدل مشغول یوسط همه ...شهاب 

 ! دوستم داشت 

شهاب ..گفتم و قاشق از دستم افتاد  یبلند عیه.. شکمم نشست  یرو یدست

 ؟  یدیترس! منم ..  یلیل:  دیدستش را پس کش دهیترس
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 یهمه ..شکمم گذاشتم  یدستم را رو.. دمیعقب رفتم و تند تند نفس کش یقدم

جان  میچشم ها یکه به هوش بودم جلو ییان چند ساعت وحشتناک تا جا

 !  میبر: قدم عقب تر رفتم  کی..گرفت 

 شد ؟ یچ: غصه نگاهم کرد  با

 !  ستیحالم خوب ن... شهاب  میبر: را مشت کردم  میها دست

** 

که با  یچند لحظه بعد شهاب وارد اتاق شد و در حال.. دمیتخت دراز کش یرو

.. کرد  یسرش درد م.. نه :  دی، خم شد و گونه ام را بوس زدیتلفن حرف م

 ! جان  دایش دیببخش

 دیفهم یکرد و شهاب خوب حالم را م یسرم درد نم..را قطع کرد  یگوش

مانتو ام را باز کردم و  یدکمه ها..رفت  رونیبه من انداخت و از اتاق ب ینگاه..

 میصورتم را به بالش چسباندم و به چشم ها..پرت کردم  نیزم یشالم را رو

قرص  نیا ایب..  یلیل: تخت ، کنارم نشست  یشهاب رو.. دادم  دنیبار یاجازه 

 ! رو بخور 

تخت  یرو.. اما دست خودم نبود  دیایب شیخم به ابرو ینداشتم حت دوست

 ! اب را به دنبالش  وانیگذاشت و ل میلب ها نیقرص را ب.. نشستم 

 !  دیببخش:  دمیرا دور لب م کش دستم

ظرف غذا گذاشته تو  هی دایش: تخت گذاشت و در اغوشم گرفت  نییرا پا وانیل

 گشنته ؟...  نیاشم
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 ! نه : را در اغوشش مچاله کردم  خودم

 ؟ میحرف بزن:و محکم تر بغلم کرد  دیتخت دراز کش یرو

 ! نه :  دمیاش کش نهیس یلباس رو یرا از رو انگشتم

 ؟  میبخواب:  دیام را بوس یشانیپ

 ! اوهوم : اش گذاشتم  نهیس یرا رو سرم

منم کنار تو : با دست کمرم را نوازش کرد .. را حس کردم  نشی غمگ ِلبخند

 بخوابم ؟

 ! اوهوم : قلبش گذاشتم  یو دستم را رو دمیاش را بوس نهیس

 !مثل همه زن و شوهرا :  دمیکش یقیعم نفس

 !زن و شوهرا  یمثل همه : فرو کرد و تکرار کرد  میموها نیرا ب صورتش

.. امد  یتر به چشم م بایز یلیخ ام موقع رقص هرچند ساده ام یپف لباس

به قول شهاب من ..دورمان حلقه زده بودند  لیفام یحدودا ده نفر از دخترها

 ! و او صدف م ! امشب بودم  دیمروار

و من در چند  زدیدست م میبرا هیداد و هماهنگ با بق یرا تکان م شیپا ارام

من عروس .. اتفاق ان شب بود  نیتر یلبخندم واقع..  دمیرقص یاش م یقدم

 !عروس ِ ارزوها ! شهاب بودم 

لپ تاپ  ینوران یمبل رها کردم و همه وجودم دوباره به صفحه  یرا رو بدنم

.. ماند  جهینت یشهاب باز هم ب دنیرقص یبرا دایش یتقاضا.. چشم دوخت 

 ! شهاب اهل رقص ان هم در مجلس زنانه نبود 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٥٩٣ 

شد و همزمان با خواننده ، و هماهنگ خواندند  شتریدست زدن دخترها ب یصدا

: 

تمــــــــــوم عاشـــــــقا با مــــا ميــــخونن يك صــــدا ، ميگن  امشب

 تويي عاشــــق ترين عـــــــروس دنيا

وردارو ببـــــــر كوچـــــه به كوچـــــه شهر بـــــه شهر ،بگو كه  دلمـــــــــــو

 اي عــــروس ِ دلـــــبر.. ..نظــــر ِ چشـــــماته

جفت چشم سياهــو يه حلـــــقه ي طاليي ، يه فــــرش يـــــاس و  يــــه

 المـــــاس و دلـــــي كه شد فدايـــــي

من مســــــــته مستـــــم با اين عهـــــــدي كـــه بســــــتم ، پيـــــِش  آره

ـــــرس از مــــــــن كــي اون آيــــــينه ي چشــــــمــــــات واي نپــ

 هــســـــــتم

  ناب  ِیمــــ یمست یعــــــروس مهتاب ، ا یا

 یرو م ـــــای، حاال که با تو هستم دن ابیبا صد تا بوسه دومــــــــاد ُ در امشب

 پرستـــــــم 

 عاشـــــــــــــقت هستم  یوقت نگفت هیکه  ینگــــــ

 ؟  یکــــــــِ  تا

 !زنـــــــده هــــــــــــستم  تا

از  سیخ یشانیگرفت ، پ دایکه از ش یلبخندش پررنگ تر شد و با دستمال شهاب

 عرق ش را پاک کرد و نگاهش را از من نگرفت 
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... دستش را گرفت و با خواهش و التماس باالخره شهاب را وسط کشاند  دایش

 یبود و با خوشحال ستادهیا یمادرم کنار خاله فخر.. را به هم داد  مانیدست ها

شهاب و لبخند ِ پررنگ مادرم  یدست ها یوجودم از گرما یهمه ... زدیدست م

..  میداد یتکان م رادست در دست هم ، هماهنگ با اهنگ خودمان ..گرم شد 

 !ام بود  یرقص ِ زندگ نیتر بایاما ز نیارام تر نیا

به .. شدیچرا اهنگ تمام نم.. دمیلب م را از شرم ِ نگاه داغ ِ شهاب گز ی گوشه

 !عاشقتم : زمزمه کرد  شیوارد کرد و با حرکت لب ها یدستم فشار

 :دختر ها دوباره بلند شد  یصدا

عروس رو  نیا یو راست یشب ِ ماست ، سحـــــــــر نداره ، مست امشـــــب

 دســـــــــت نداره 

خبــــر نــــداره ، ماه شـــــب ِ  گهید یهمـــــــــه ســــــــــتاره ک نیا با

  ــــارهی تـــو کــــم مــــــــ ِـــــــشیچهــــــارده امشـــــــب پ

 نیبگ یچه کـــرده بــــا مـــا ، همـــــگ نیبــــب بایسرنوشت ِ ز نیا

 !  شاهللایماشـــــاهللا ، مبارک ِ ا

گرد شده ام مسخ  یبا چشم ها..با تمام شدن اهنگ شهاب خم شد  همزمان

دست و سوت دختر ها بلند تر شد  یصدا..  دمیاب دهانم را با صدا بلع.. ستادمیا

 !  دیلخ تم بود ، را بوس یشانه  یکه رو ییچند تار مو یو شهاب نرم و طوالن

 . . .بسته شد  میماند و چشم ها نهیم در س نفس
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لپ تاپ را بستم و .. دیکش رونمیب شیدو هفته پ یدر اتاق از حال و هوا یصدا

خسته : لبخند زد  یخاله فخر.. و در اتاق را باز کردم  دمیبه موهابم کش یدست

 ؟  ینیب یتو م یعروس لمیهر روز ف یشینم

 یو چند ساله ام را جلو نیچند یایرو لمیف نیا.. شدم  یخسته نم..زدم  لبخند

 !تو  دییبفرما: در کنار رفتم  یاز جلو. . داد  یجان م میچشم ها

تو گرفتم ، به گمونم تو تن ِ  یبرا نویا: را به سمت م گرفت  یشد و جعبه ا داخل

 ؟ شیپوش یم! تو قشنگ بشه 

بود از ما و  نیسر سنگ ی، خاله فخر میروز اول که به خانه امده بود چند

از من خودش را جلو  یواکنش چیه یاما کم کم ب..کرد  یم یمخصوصا من دور

زخم ها  یبعض. . گرفته بود  میرا جلو چیکادوپ یا هی هدانقدر که حاال دیکش

 شد ؟  ینم! شد  یاما بهتر که م.. گشت  یبرنم هیوقت به حالت اول چیه

 ! ممنون خاله : زدم و جعبه را گرفتم  یلبخند

ناهار مامانت رو  یبرا! بپوش واسه شوهرت  نایاز ا:  دیصورتم را بوس اهسته

 ! نییپا نیایب! تو هم غذا درست نکن ..  ادیگفتم ب

درون ..اش کردم  یاول همراه یرفت تا پله  رونیتکان دادم و از اتاق ب یسر

شد ،  یمن و شهاب محسوب م یسالن که حاال ، هال خانه دوست داشتن

که دورش  یباز ی قهیبا  دیبلوز سف.. را باز کردم  چیکادو پ ینشستم و جعبه 

واقعا .. کرد  ررنگلبخندم را پ یده بود با دامن کوتاه ِ مشکخور یادیز یها نیچ

 ! بود  بایز
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 یگرفته بودم ، به اشپزخانه رفتم و مواد یکه از محبت خاله فخر یحس خوب با

 .. گذاشتم  خچالیبودم را درون  دهید هیدرست کردن دلمه ، ته یکه برا

  ِتیرا به سوئ دوم خانه ی، طبقه  یمراسم عروس یروز قبل از برگزار چند

به  دایاتاق ش.. و مطالعه مان  یاتاق من شد ، اتاق خال..  میکرد لیتبد یکوچک

 !و اتاق شهاب که بزرگ تر بود شد اتاق خوابمان  افتی رییتغ یاشپزخانه نقل

من و شهاب هم شرکت  ینشد ، در عروس دنمیهم حاضر به د کباری یحت پدرم

 ! نکرد 

 میها یو حاال محل ِ خاله باز دیخر هیزیجه میمادرم مثل همه مادرها برا اما

 ! ام  یشده بود محل زندگ

زن و  شنهادیو به پ میکرد یدر انجا سپر یچند روز.. میرفت -----ماه عسل به  یبرا

دوم فروشگاه  ی، شعبه  کردهیم یرا با انها زندگ کسالیکه شهاب ان  یشوهر

که کرد ، مسئول فروشگاه  یگذار هیشد و شهاب با سرما افتتاح رانیلباس در ا

 ! شد 

 ییاهدا یلباس ها جانیتند تند و با ه نهیا یاتاق مشترک مان رفتم و جلو به

بلوز انقدر کوتاه بود که  نیزانو بود و است ریدامن م تا ز.. دمیرا پوش یخاله فخر

را  میزدم و موها نهیا یجلو یچرخ.. را هم نپوشاند  میچند سانت از بازوها یحت

ام شد  یکننده زنانگ لیرژ لب هم تکم و ملیر.. بستم  یابشار یکوچک ی رهیبا گ

 ! 
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شروع کردن رابطه  یبرا یاصرار چیشهاب ه.. تخت نشستم  یو رو دمیورچ لب

 !  دمیترس یاش ، م یهمه خوددار نیاز ا یو گاه! مان نداشت 

شد اما گاهس هنوز  یخوانده م شیشهاب به من از چشم ها یعالقه  نکهیا با

 ! خواست مرا  ینم نگونهیا ایشهاب هم مثل پور دیزد شا یهم به سرم م

مثل من  یبودن با دختر: نگاه کردم  نیچانه ام گذاشتم و به زم ریرا ز دستم

شد و  یتر م رهیبودم که نه ت یکدر یلکه  هیشب.. نبود  ندیخوشا یمرد چیه یبرا

 ! نه روشن تر 

دانست با من چه  یکس نم چیه..  انمیدست ِ اطراف یمانده بودم رو همانطور

 !!! شهاب  یحت! کند 

شهاب سرش را .. که همزمان شد با باز شدن در اتاق  دمیکش یقیعم نفس

 حاج خانم؟ : داخل اتاق کرد 

 !سالم : و بلند شدم  دمیرا به صورتم کش دستم

تر شد و دلم دوباره و  نیریلبخندش ش...را نگاه کرد  میاتاق شد و سرتاپا وارد

 ! تمام و کمال ! بود  یخوشبخت یهمه  یمرد معن نیا..  دیدوباره لرز

کوچولو ، زن ِ منه  یفرشته  نیا: باز کرد  دنمیدر اغوش کش یرا برا شیها دست

 ؟  گهید

 !  یخسته نباش: از لباسش چسباندم  رونیب ی نهیبه به س سرم

 دردونه ؟ یچرا گرفته ا:  دیرا بوس میموها
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از  یگرفتم وقت ینم ادیاش فشردم و چرا  نهیبه س شتریو ب شتریرا ب صورتم

شانه  یبار شوم برا نکهیاش را در کنم نه ا یخستگ دیگردد ، با یفروشگاه برم

 !  خم شده اش از درد ِ من  ِیها

 ؟! لباسام قشنگه : کرده گفتم  بغض

رو مامانم بهت داد  نایا! نقل و نبات ِ شهاب  یشد:  دیرا به کتفم کش دستش

 ؟ گهید

نکنه تو : گفتم  یدی؟ با ناام یدون یتو ازکجا م:  دمیتعجب سرم را عقب کش با

 !بخره و بده به من  یگفت

 روزید..نه : ازاد کرد  میموها نیبست و نفس ش را ب یقیعم یرا با بوسه  دهانم

 یتو م یمطمئن بودم برا.. جشن افتتاح فروشگاه اومده بود ، برداشت  یکه برا

 ! خواد 

 یزیمامانم چ: تخت نشست  یرو.. کرد  میزد و رها میبه موها ینرم ی بوسه

 گفته که ناراحتت کرده ؟ 

شهاب هم دردم  یبه راست.. دادم  هیاش تک نهینشستم و سرم را به س کنارش

 ! مرهم  شهیو هم! بود و هم درمانم 

 ؟  یشهاب: نجوا کردم  ارام

جون دل ِ :  دیگوشم کش یالله  یرا پشت گوشم برد و انگشتش را رو میموها

 ؟ یشهاب

 باشه ؟! زود به خودم بگو  یشد مونی، پش یکه کرد یهر وقت از کار:  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٥٩٩ 

 کدوم کار ؟ : گوشم را قلقلک داد و زمزمه کرد  نفسش

تخت  یا دور کمرم گذاشت و رور شیدست ها..داشت  یلرزش خاص شیصدا

را  شیگونه ام نشاند و لب ها یرو یطوالن یبوسه .. خم شد  میو رو دیدراز کش

امتحانته  نی؟ فردا اخر ی؟ درس ت رو خوند یناراحت یاز چ: به صورتم چسباند 

 ! 

 من  ِشیتو هر شب پ:عوض نشدن موضوع تکان دادم و زود گفتم  یرا برا سرم

 ؟... ،  یخواب یم

بد ، حرف م را گفته  یلیبه نظر خ!  مهیباز ماند و نفس ش نصفه و ن دهانش

 ! بودم 

:  ستینگر میبه چشم ها طنتیلب ش را گاز گرفت و با ش.. گذشت  یلحظه ا چند

 !  یادب یب یلیتو خ..  یلیل

 یچرا حاضر شد یخواست یاگه منو نم: را برگرداندم و با غصه گفتم  صورتم

که بودم  یبود ؟ شهاب تو از اون یچ گهیگرفتنت د یروس؟ ع یباهام عقد کن

 !  یترم کرد ریحق

من مراعات ت رو .. بابا  یا:گفت  طنتیجو را عوض کند ، با همان ش نکهیا یبرا

 ! گهیعجله کن د... ،  یبا من باش یمشتاق نهمهیحاال که ا یکردم ول

با کنترل خنده م ..بارش خنده ام گرفت  طنتیصراحت کالم و لحن ش نهمهیا از

 ! شهاب : غر زدم 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٦٠٠ 

 یش تیخواستم اذ ینم: و سرش را برنداشت و ارام گفت  دیگردنم را بوس ریز

 ...نکردم  کسرهیحاالم تا کار ُ ! وقت  چیه! وقت شک نکن  چیتو خواستن من ه..

 !شهاب :  دمیو با خجالت و حرص غر دمیحرفش پر نیب

 ..هوم : به گردنم زد  یتر یطوالن یا بوسه

 ؟ رهیم شیفروشگاه خوب پ یکارا: را از خودم جدا کردم  سرش

کشه تا جا  یطول م یچند وقت هی..  گهیبود د هیافتتاح روزید:  دیام را بوس گونه

 !بود  نییمامانت هم پا!  افتهیب

 !مامانم  شیبزار برم پ:کردم خودم را از اغوشش خارج کنم  تالش

 ؟  شهیم یپس کارمون چ: گفت  طنتیش با

 !شهاب : زدم  ادیاز حس شهاب ، فر یخجالت و حرص و خوشحال نیب

 جونم ؟ :  دیمحبت نگاهم کرد و عقب کش با

 !دوِست دارم :  میکه نگو نشد

 ! منم :  دیام کش یشانیپ یرا رو انگشتش

بعد .. نییپا امی، م رمیگ یدوش م هی: بلند شد  یبه ارام...پررنگ تر شد  لبخندم

 باشه ؟..باال میایاز ناهار م

..  دیکش رونیزد و قبل از پرتاب کوسن به سمتش خودش را از اتاق ب ی چشمک

شهاب و  یحرف ها..  لیپاک شده ام را تکم شیرا مرتب کردم و ارا میلباس ها

ام را باال برده  هیروح یام حساب یمنف االتیحسش به من و توجه نکردن به خ

 !راه افتادم نییاز پله ها به سمت پا.. بود 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا hasti_71  –... عاشق است  یلیل

wWw.98iA.Com ٦٠١ 

حال پدرم ..  شتیگیبود و ظهر هم به خانه باز م نجایهر روز صبح تا ظهر ا مادرم

نبودم و جدا  یا نهیگاه ک چیمن ه.. کرد  یخوب نبود و هنوز قلبش درد م یلیخ

 ! بودم  دهیو چش دهیکه سالها محبتش را د یکس.. مسئله او پدرم بود  نیاز ا

سوزاند اما من و شهاب دو بار بعد از  یکمربند ِ هنوز کمرم را م یچند جا هر

و هر دوبار پدرم نخواسته بود  میام رفته بود یپدر یازدواج مان به خانه 

گشتم ، تا چند  یاز خانه باز م مارمیپدر ب دنید یو هر بار که ب ندیدخترش را بب

 یحوصله گ ی ب ِیبه پا یپا کهاند و باز شهاب بود م یبد م میروز حال و هوا

اسکار  یاگر مرد! بود  ایمرد ِ دن نیشهاب مرد تر.. کرد  ی، حوصله خرج م میها

پشت در !اسکار است  نیدادم شهاب ِ من برنده ا ینشان م ایداشت به تمام دن

و گوش  ستادنیوادارم کرد به ا یپچ پچ مادرم و خاله فخر یاشپزخانه صدا

 !دادن 

 ینم یعنی! کنه  یم نکارویچرا ا یفهمم مهد ینم: زمزمه وار گفت  یفخر خاله

 !  شهیداغون م یلیکه ل ینجوری؟ا نهیخواد دخترش رو بب

خواد دخترش ، زن شهاب  ینم..حرف خودشه  یهنوزم رو:  دیکش یاه مادرم

 !باشه 

 کنه ؟  شد با عقد شون موافقت یچه طور راض: کرد  ینچ نچ خاله

هم از  یباشه و کس یلیل یاسم هم که تو شناسنامه  هیشهاب بهش گفته :  -

دو  یمهد!  شهیزن مطلقه م هیبعد از طالق  یلیخبر نداشته باشه ، بازم ل یچیه

رو  یلیگه شهاب من ُ خام کرد تا ل یحاال م یدوتا چار تا کرده و قبول کرده ول
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اگه ! اشتباه کردم  گهیم!  نمک دایرو پ یکیتونستم بگردم  یم گهیم! بهش بدم 

کرد ،  یم دایپ یزی، چ یرمردیپ هیگشت و  یخدا م یش نبود به خداوند یضیمر

 !کرد  یگرفت و بچه مو بدبخت م یرو از شهاب م یلیطالق ل

در  یشهاب با اخم ها..پشت سرم ، صورتم را برگرداندم  یحس نفس ِ عصب با

را به او  سمیصورت خ تی، با مظلوم دینش یمادرم را م یهم داشت حرف ها

 را کجا جا گذاشته بود؟  شیپدرم پدرانه ها.. دوختم 

ما ، سخت  یزندگ..  میخودمان شد یخانه  یو به دنبالش راه دیرا کش دستم

 !سخت .. شد  یم یزندگ

 شیدست ها..نشاند  شیپاها ینشست و مرا رو ونیزیتلو یمبل هال ، جلو یرو

 یفردا ساعت چند امتحان دار: داد  هیام در هم قفل کرد و به مبل تک نهیس ریرا ز

 ؟ 

 یکرد حال و هوا یچرا فکر م.. دانست اما  یامتحاناتم را م یبرنامه  یخوب به

 شود ؟  یاش بسته، عوض م یکه پدرش کمر به نابود یدختر

کرد از  ی، مجبورم م یدادیاگه حق طالق رو به من م: پهلو خودم را چرخاندم  به

 ..مرد  ریپ هیتو جدا شم و با 

راه  میاشک ها.. نفس م گرفت ...  میلب ها یشد رو یخشم ش بوسه ا ی همه

 !نشنوم : گفت  تینجاتم شد و شهاب با جد

دستم را به لب دردناکم ...در سر دارد  ییبودم پدرم چه فکر ها دهیمن شن اما

 ! افتاد  یاون م یازدواج نکرده بود ، حتما باز به پا ایاگه پور:  دمیکش
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 پسر ؟  ایبچه مون دختر باشه  یتو دوست دار: لختم را نوازش کرد  یبازو

خوام بدون  ینم: پر بغض م را به هم دوختم و به شهاب م نگاه کردم  یها لب

 ! کنم  یتو زندگ

هم زن پسرمون  ایپراول پسر باشه بهتره ؟ نه ؟  یبچه : شد  یور کی شیها لب

 ! 

 .. بابام : را دور گردنش حلقه کردم  میها دست

کال سه تا بچه ! دختر هم خوبه : حرف م قطع شد .  دیلبم کش یرا رو دستش

 ! خوبه 

 یشیم یچه مادر: چشم دوخت به صورتم  رهیخ..اراَمش دلم را قرص کرد  نگاه

: و ارام تر ادامه داد  دیگونه اش را به گونه ام کش! و حواس پرت  جیگ! تو 

 !  نیریو ش یخواستن

مادر ِ بچه  یتو چشما!  شهیبچه هامون هر روز عاشق تر م یکه دل بابا اونقدر

 !شراب ناب  هی! خدا  ختهیهام شراب ر

 ! شهاب چفت تر شد  یو دست ها دمیکش یلرزان نفس

 !  مییایزن و شوهر دن نیما عاشق تر دیفهم یکس نم چیه

..  میایب رونیاز اغوش شهاب ب انهیمادرم انقدر بلند بود که ناش یبا زهرا یصدا

 شده ؟ یچ: خمارش باز تر شد  یچشم ها

 !دونم  ینم: پله ها دوختم  نییرا به پا نگاهم
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هنوز ..رفت  نییزود تر از من خودش را جمع و جور کرد و تند از پله ها پا شهاب

بابات حالش : اب برگشت بودم که شه ستادهیمادرم خشک شده ا غیدر شک ج

 ! میبپوش بر.. بد شده ، از شرکت زنگ زدن 

*** 

خود به  میاشک ها.. چشم دوختم  ژنیو به ماسک اکس ستادمیدر ِ اتاق ا کنار

 !نشوم  کشیپدرم به مادرم گفته بود نزد یکرد وقت یم سیخود صورتم را خ

 ی، رو به روهم کنار مادرم  یخاله فخر.. دستش را پشت کمرم گذاشت  شهاب

 دکتر ؟ شهیبهتر م: مادرم هق هق ش را خفه کرد .. بود  ستادهیتخت ا

زود تر دور ِ ! خدا  دیبه ام:  دیکش رونیسرش را از پرونده در دستش ب دکتر

 ! دیرو خلوت کن ضیمر

 یمادرم زنگ خورد و شماره اتاق و بخش را به کس یگوش.. رفت  رونیاتاق ب از

 یپشت خط بوده که باز شدن در اخم ها یچه کس دیخاله با اشاره پرس.. داد 

 !شهاب در هم رفت 

.. گره خورد  ایو نگاهم با نگاه پور دمیش شهاب جلو کش نهیس یرا از جلو سرم

 ! میدی چسب ِواریو به د دیشهاب بدنم را عقب کش

شده  یچ:  ستادیا سر پدرم یباال یبه جمع داد و با نگران یمحمد سالم کل عمو

 ؟  یداداش ؟ بهتر

شک نداشتم .. در هم رفته بود  دنشیبا د میاخم ها.. گرفته و ناراحت بود  ایپور

 ! که مادرم به انها خبر داده 
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 میدوباره چشم ها شیکرد و ضعِف صدا یبا عمو محمد صحبت م یبه ارام پدرم

گرفته بودم که  یشهاب طور.. زن عمو بلند شد  یاشنا یصدا.. کرد  یرا باران

 !کس را نداشتم  چیه دنیامکان د

کرد و حال پدرم را کوتاه و مختصر  یرو بوس یعمو با مادرم و خاله فخر زن

ازپشت شهاب خودم را .. به شهاب داد و به سمت م امد  یبا سر سالم.. دیپرس

 ! دمیکش رونیب

جان  یلیل یچه طور: شده بود  ختهیهم ام زن عمو با محبتش در نی غمگ ِلبخند

 ؟

شهاب دستش ..  امدین رونیب میاز گلو ییو صدا دمیام کش ینیب ریم را ز انگشت

 ؟ یخوب: را دور کمرم گرفت و کوتاه نگاهم کرد و لب زد 

: گفت  یباز و بسته کردم و رو به زن عمو خشک و جد شیرا برا میها چشم

 ! ممنون 

دادم  هیسرم را به شانه ش شهاب تک...گرفت  یرا با لبخند اش رهیعمو نگاه خ زن

: کرد  نییباال و پا میبازو یشهاب دستش را رو.. و دوباره به پدرم نگاه کردم 

 خانمم؟ میبر

و پر  رهیاز نگاه خ میاخم ها... دیرا به سمت مان کش ایبلند شهاب نگاه پور یصدا

حرمت : که هنوز نگاهش به من بود ، غر زد  ایدر هم شد و شهاب به پور شیمعنا

 مارستانیب نیتخت هم یرو تخت رو نگه دار تا لهت نکردم و رو یعمو

 !ننداختمت 
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 !شهاب : غر زد  یفخر خاله

 ! میبر!  ندتیخواد بب یبابات نم:  دیشهاب دستم را محکم تر کش و

پشت در ..  میامد رونیاز اتاق ب یحرف چیه یاخرم را از پدرم گرفتم و ب نگاه

 دیکنه تو هم با یصفت نگات م یب نیا:  دیاتاق شهاب دستم را رها کرد و غر

 ! یکرد یهم م یاحوالپرس هی یخواست ی؟م یبد لشینگاه تحو

 ؟ شهیبابام خوب م:  دیلرز مینشستم و صدا یصندل یرمق رو یب

مقابلم زانو زد ، دست .. و نفس ش بلند و گرفته بود  دیکش شیبه موها یدست

:  دمیدوباره نال..باز کرد و در دست گرفت  یمشت شده ام را گرفت و به ارام یها

 مگه نه؟ ! هم اومدن  نایحال ِ بابام بد ِ که عمو ا

 ارمتیسر ِ شب م: شالم برد  ریبود را ز ختهیر رونیکه از شالم ب ییتار مو چند

 باشه خانمم ؟ ..  نشیبب برو ییتنها

 یوقت.. خواستم پدرم را از دست دهم  یمن نم.. را به هم فشار دادم  میها لب

 غی ج ِیهنوز صدا.. کرد  یم هیتا مدت ها گر دایفوت شد ، ش یشوهر خاله فخر

 ! در گوش م بود  یپدر یاز داغ ِ ب دای ش ِیها

 ؟ میبر: را پاک کرد و بلند شد  میها اشک

زد اما شهاب دستم را  یلبخند.. امد  رونیاز جواب من زن عمو از اتاق ب قبل

 !زن عمو نصفه ماند  یمحکم تر فشرد و لبخندم برا

مراسم تون  یشرمنده برا.. گم  یم میتبر: امد و به شهاب نگاه کرد  جلوتر

 ! میبود ایازدواج پور ری، درگ مینبود
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 !کنم  یخواهش م: گفت  یبه سرد شهاب

 خورده باهات حرف بزنم ؟  هیتونم  یم: عمو نگاهش را به من دوخت  زن

فردا امتحان  یلیل: شد  کیبه هم نزد شیبه شهاب نگاه کردم ، ابروها مردد

 !استراحت کنه  دیبا.. داره 

 ! رمیگ یوقتش رو نم یلیخ: تکان داد  یعمو سر زن

 !شهاب : لب زدم  ارام

،  مارستانیدر ب یجلو ارمیرو م نیماشتا : دستم را رها کرد  یلیم یب با

 ! حرفاتون تموم شه 

زن عمو کنارم .. رفت  رونی نا مطمئن به ب ِیگفتم و شهاب با قدم ها یچشم

 ! هیپسر ِ خوب: نشست 

خواستم ازت خواهش  یم: را از شهاب که از سالن خارج شد گرفت  نگاهش

باعث  یدونم چ ینم! حرف من و محمد نبود  ایحرف پور...  یکنم حالل مون کن

 ! دلت رو بشکنه  یاونجور ایشد پور

.. شد  یهم باعث احساس بدبخت بودن م م ایپور یفکر کردن به حرف ها یحت

 !برم  دیمن با: گرفته ام گفتم  یتند بلند شدم و با صدا

 .بمانم  میو وادارم کرد دوباره سر جا دیرا کش دستم

خوام  یرو نم یلیل گهیبه پدرش گفت د رازیخون که برگشت ش شیبعد از ازما:  -

داد شهاب رو  نانیاز شهاب گفت محمد زنگ زد به پدرت و پدرت اطم یوقت.. 

 یفقط برا ایشهاب به پور یو حرف ها رهیپذ یوقت به عنوان داماد نم چیه
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سر لج افتاده بود  نمدو یهم نم ایپور.. بوده  ایکردن و عقب کشوندن پور یعصب

 !عالقه ت به شهاب بشه  الیخ یداشت ب میخواستت که تصم یواقعا اونقدر م ای

 !ازدواج با تو مصمم  یپدرت در تماس بود و رو با

 ایپور یتو افتاده ، دوباره پا یبرا یپدرت زنگ زد و گفت چه اتفاق یوقت اما

اما خودش سر  نهیتو رو بب ایپور یخواست تو اون شراط یمحمد نم..سست شد 

 ...و  شتیخود اومد پ

 نیچند روز بعد از اومدنش پاشو زم: نگاه کرد و ادامه داد  نیبه زم شرمنده

اما کله ش داغ  یشیم مونیپدرش گفت پش.. خوام ازدواج کنم  یگذاشت که م

 !کس  چیه ای دهیفر ایهاش رو گرفت و گفت  یاز همکالس یکیداشت و دست 

 یول!  ستیو تعصباتش ن ایپور یدختر زن ِ زندگ نیا دمیمهمون نگاه اول فه تو

 ؟!کو گوش شنوا 

سرش را تکان ... میشب قبل از مراسم شما ، عقد و ازدواج شون رو با هم گرفت هی

رو امل  ایپور تیجواب عصبان یدختره قبال دوست پسر داشته و صبح عروس: داد 

 ! داره  یبودنش دونسته و گفته دختر و زن بودن چه فرق

داره نه راه پس  شینه راه پ..  شهیم وونهیبچه م داره د: را پاک کرد  شیها اشک

شو به  یبوده که از دست پدرش خالص شه و ازد یکیهم فقط دنبال  دهیفر.. 

 !کرده بود  دایواقعا به تو عالقه پ ایپور! حاللش کن  یلیل! ارهیدست ب

 ریشدم و ز رهیخ میو به کفش هاملتمس زن عمو گرفتم  یرا از چشم ها نگاهم

 ..اگه ..گاز زده نبودم زن عمو  بیمن س: لب گفتم 
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شد ،  رهیزن عمو به پشت سرم خ.. باز شدن در اتاق حرف م نصفه ماند  یصدا با

زن عمو بلند شد و به .. در هم رفت  ایپور دنیبا د میاخم ها..سرم را چرخاندم 

 !از سالن رفت  رونیب

 !نداشتم  ایبا پور یحرف چیمسلما من ه.. بلند شدم  عیسر یلیخ

 ! یلیل: زد  میقدم نرفته بودم که صدا کی هنوز

دستم را رها  ضیبا غ..را گرفت  میپشت سرم امد و بازو.. تر قدم برداشتم  تند

 !به من دست نزن : زدم  ادیام نگاهش کردم ُ فر یعصبان یکردم و با چشم ها

 ..یباشه عز: باال برد  میتسل یرا به نشانه  شیها دست

 ! ستمیتو ن زیمن عز: را پس زدم  میتر رفتم و اشک ها عقب

 تیموقع نیبهتر! من اشتباه کردم : امد و گرفته ، ناراحت و با غصه گفت  جلو

 هیکه شهاب برا  دمیفهم یوقت نویا! داشتن تو رو خودم از دست دادم  یبرا

 !نن گرفت که همه انگشت به دهن بمو یعروس

! که بر عکس تصورم با افتخار اسمشو تو شناسنامه ات ثبت کرد  دمیفهم یوقت

 ! یلیمن اشتباه کردم ل

بودم و  دهیبود که از او شن ییحرف ها.. پر دردش نبود  یصدا میاشک ها لیدل

نجاتم نکرده  یبرا یتالش چیو ه شیچشم ها یکه خورده بودم جلو ییکتک ها

 !بود 

 !بودم  دهیاش را ند هیو من گر دیچشمش کش ریرا به ز دستمال

 ! حاللم کن ... خوشبخت شو ُ : چشمم را پاک کرد  ریز یهمان دستمال به ارام با
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شهاب سکوت  یصورتم کنار زده شد و صدا یاز رو تیبا عصبان دستش

 ؟  یخور یم.. چه  یدار: سوال برد  ریرا ز مارستانیب

 ؟  یلیباشه ل: اش را از من نگرفت  رهینگاه خ ایپور

و او را عقب عقب  دیاش را کش قهی، شهاب با حرص  ستادمیسر شهاب ا پشت

 ! نگاشم نکن ..  اریاسم ِ زن من ُ ن:  دیکوب واریبرد و به د

 ! مواظب ش باش : گفت  شخندیبه شهاب نگاه کرد و با ن ایپور

از شهاب ، خودش را از اسارت شهاب خارج کرد و از  یاز هر واکنش قبل

 !رفت  رونیب مارستانیب

 دیشهاب دست به کمر غر.. شدم  رهیرفتنش خ ریم را گاز گرفتم و به مس لب

 !  فتیاگه اه و ناله هات با پسر عموت تموم شده ، راه ب:

 ! جلوتر راه افتادم و پشت سرم حرکت کرد.. پر حرفم را به او دوختم  نگاه

.. در بسته شد  یبسته شدن پر صدا یاز صدا میشدم و چشم ها نیماش سوار

پدرم  یماریشهاب و ب تیو عصبان ایپور یمانیپش نیانگار ب.. نداشتم  یحس چیه

 !نگاه کردم  رونیدادم و به ب هیتک شهیسرم را به ش... گم شده بودم 

سوز و گداز  یلیپسر عموت خ یحرفا: گفت  ضیو با غ اوردیطاقت ن باالخره

 !  یداشته که ساکت شد

 !شهاب  ستیحالم خوب ن: گفتم  ارام

 ! واقعا خوب نبودم  و

 ! با شهاب من فاصله داشت  یکم.. حرف ها بود  نیتر از ا یاو عصب اما
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چرا به حرفاش گوش :  دیرا متوقف کرد ، به سمتم چرخ نیترمز زد و ماش یرو

؟ !، پاک کنه  دیاز راه رس یصفت یکه اشکات َ هر ب ی؟ خودت فلج  یداد یم

!  یخور یکه باهات نرم حرف بزنه ، جوش م یکه تو با هر پسر نهیمن ا یبدبخت

 !! ِ◌  روزیصفت د یهمون ، ب یعوض نیا

: حرف به نگاه پر خشم ش دل دادم و ادامه داد  یرا بهم فشردم و ب میها لب

کنه  هیگر یپسر چیه شیخوام پ ینم! بخنده  یپسر چیخوام زنم با ه یمن نم

 ! خانم  یلیرو بفهم ل نایا... 

بود که  ییخانم ها یلیل هیدرست شب شیخانم ها یلیل.. زدم  یکمرنگ لبخند

ماه که  کی نیبار در ا نیچندم یگفت ، ارام و برا یم)برادر عاطفه ( ایعرش

سال ِ  هیما ! اون برادر تنها دوستمه : دادم  حیرا شناخته بود ، توض ایشهاب عرش

 شهیقبول کن که نم! صدا کنه  وم یلیشه که فام ینم!  میدار کیبا هم سالم ، عل

 ! 

 ستیقرار ن: صورتم شمرده شمره گفت  کیام را در دست گرفت و نزد چانه

مجرد  یخواهرا ادیتو خوشت م.. باشن  یمیبرادر همه دوستات با تو صم

 ؟  یهست یباشن ؟ راض یمیبا من صم من یدوستا

 ! معلوم بود که نه .. در هم رفت  میها اخم

 ایخوام عرش یمنم نم: به همان روش ادامه داد .. بود  دایدر صورتم پ جوابم

، با تو  رونیخونه شون و بردتتون ب یصرفا چون برادر دوستته و چند بار رفت

 ! یلیبفهم ل! داشته باشه  یصنم
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 ! قبول ! باشه : را کج کردم  سرم

 ادیخوشم نم!  یحرف بزن ایکلمه با پور کی یخوام حت یوقت هم نم چیه:  -

رو  ییهمون نسبت پسر عمو و دختر عمو.. زنم با خاطر خواهش خوش وبش کنه 

 مفهومه ؟ ! هم فراموش کن 

 !  کرد یفقط ازم معذرت خواه:  دمیو بوس دمیچانه ام باال کش یرا از رو دستش

 باشه ؟ : تکرار کرد  مصرانه

 ! باشه : زدم  لب

 ! حرف راه افتاد  یرا روشن کرد و ب نیماش دوباره

ها از  یلیبود که خ یام طور یزندگ! ببرم  ادیرا از  ایپور یکردم حرف ها یسع

 !  یخاله فخر.. دهیسپ.. پدرم ..  ایپور..پشت به من خنجر زده بودند 

 یارامش.. کرد  یشد زندگ ینم یبا فکر تالف.. کرد  یزندگ نهیک نهمهیشد با ا ینم

 ! شد  یگرفته م یو تالف نهیهمه ک نیبا ا خواستمیم یکه من از زندگ

 چیه.. حق نشسته بود  ینکردم اما خدا خودش جا نیرا نفر ایوقت پور چیه

 ..سرفه کند اما  کی یوقت نخواستم پدرم حت

 !  دمیکش یقیعم نفس

 شیها یمردانگ..، شهاب را از خدا گرفته بودم  میها یسخت ی همه یدر ازا من

 ! را 

 ؟ هیچ: ام را با اخم جواب داد  رهیخ نگاه

 ! عاشقتم : شد  رهیلبخندم ت.. بود  یعصب هنوز
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 ! عاشق من است  زیاو ن دمیفهم یخوب که نگفته م چه

 ! و ناشناخته  بیحس عج کی یمعن... بود  بایعشق ز یمعنا

 شانیایبه پر دایو ش رضاینگاه عل مثل

با بودن  زدیکه تازه در دلش جوانه م یعاطفه و حس ینروزهایحال ا مثل

 ) نیحس(همسرش 

 ! احساس  ایدن کیساده را داشت با  یمعن نیهم عشق

، چه  میچه بخواه.. است  بیگذر پر از فراز و نش نیو ا.. درگذر است  یزندگ

 یخوب ، گاه یگاه! چرخاند  یسبک خودش م باد همه مان را به نیا مینخواه

 ! بد 

 !  میرس یها م یزودتر به خوب میها که رد شو یبد از

 ! ها  یها و خوب یبد یهمه  یشکر برا ایخدا و

 

  انیپا

 بهشتیارد۵

 

 

 

  ۹۴تیر  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  ۹۴ تیر: انتشار در سایت نودهشتیا 
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  http://www.forum.98ia.com/member257024.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member101619.html    :ناظر 
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