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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
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 یدار یب ییالال
 یباسمه تعال

 
 ضربان ثلم ریتم، یه مثل. پیچید فضا تو پله سرد سنگ رو کفشم تق تق صدای

 .... تق... تق..  تق. بود شده همیشگی... قلبم
 کف وردبرخ صدای با فقط تونستم می بسته چشم. بودم حفظ تعدادشم حتی

 .کنم پیدا و راهم زمین با کفشم
به و دستتتم توی نایلون نداختم باالتر ام شتتونه رو و کیفم. کردم جا جا  هب. ا

 .کردم سالم همه به سر با. پیچیدم چپ سمت راهروی
 می لبخند یه فقط ستتوالشتتون پر همیشتته های نگاه. میشتتناختم رو همه دیگه

 .لبهام رو نشوند
 .میشدم رد توجه بی و میشنیدم و حرفهاشون ی زمزمه حتی

 .اومد دوباره: -
 .وقت سر: -
 بیاد؟ خواد می کی تا: -
 میشه؟ خسته کی بگو: -
 با و رهدستتتگی به گرفتم و دستتتم ایستتتادم ستتفید در پشتتت. زدم لبخند دلم تو

 .کردم باز و در هول یه با زدم چشمهاشون به که لبخندی
**** 

 آذر 26 جمعه
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 نگاه طبقه 5 بلند ستتاختمون به عقب به رو شتتده کج ستتری با کمر به دستتت
 .شد بیشتر پیشونیم روی اخم. کردم

 ....بلنده خیلی
 خاک اب بزرگش استخر. شدم خیره آپارتمان بزرگ حیاط به و آوردم پایین و سرم

 کرده درستتت بزرگ ی باغچه وستتط چوب نمای با آالچیق یه و بود شتتده پر
 .بود شده پیچیده خودرو گلهای با ستونهاش. بودن

 .اینجام عاشق من.. عالیه.. عالیه اینجا...  جیتتتتتتتتتتتتتتتغ: -
 خ*ی*ا*ن*ت بهم کنم می حس. بردم شراره سمت به و دلخورم و اخم پر نگاه

 .میکنه خ*ی*ا*ن*ت داره شراره شده،
 هوا تو بود کرده باز هم از هیجانش ی همه با که و دستتتهاش. دید و نگاهم
 می بو رو خونه هیجان با و بود ایستاده باغچه وسط فرش سنگ رو. شد خشک
 .اومد پایین دستهاش خود به خود و بست و لبهاش دلخورم نگاه. کشید

 دوستتت رو اینجا خوب: گفت آرومتری صتتدای با و آورد پایین یکم و ستترش
 ...دارم
 االب ها پله از و ستتاختمون ستتمت افتادم راه. گرفتم ازش و ام خیره و ثابت نگاه
 .شدم واردش و کردم باز و ساختمون ای شیشه در از لنگه یه و رفتم

 .سریع انقدر نه. باشه داشته دوست رو اینجا نداشت حق شراره
 ... اول ی طبقه
 ...قبل مثل
 ....قدیم مثل
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 هر... حاال اما میومد بدم فضولی از همیشه.... کجا االن و کجا قدیم و قبل اما
سی شه رد ما ی خونه در جلوی از اش خونه بره بخواد که ک  صدا یعنی این. می

 یعنی این.. آرامش و ستتکوت شتتکستتتن یعنی این... صتتدا و ستتر یعنی این.. 
 ...مزاحمت

 باز و واحدمون در و رفتم باال ها پله از و کشیدم عمیقی نفس. شد بیشتر اخمم
 صفائیه با به هن. قبلی قشنگی به نه. قبلی بزرگی به نه. بود بزرگی ی خونه. کردم
 ...قبلی
 اپن ی آشپزخونه و شیک درهای. سفید دیوارهای به دوختم چشم و شدم وارد

. دمیوم بدم بودنش اپن از. میومد بدم هم آشپزخونه این از. راست سمت بزرگ
شپزخونه سته باید آ شه ب شته دیوار باید. با شه دا شم از شهب محافظت باید. با  چ

 وشت بتونی باید. باشتتته داشتتته حریم باید. میزاره خونه تو پا که ای غریبه هر
 .باشی راحت

 هک استتاستتیه و استتباب بین از. اتاقها ستتمت رفتم و گرفتم آشتتپزخونه از رومو
 به رستتیدم و شتتدم رد بودن شتتده ولو خونه ی گوشتته هر نظم بی و زده کارتون

 .اتاقها راهروی
 پچ سمت دیوار به چسبیده یکی وسط، دوتا. هم از کمی ی فاصله با در تا 4
 .داشت قرار راست سمت در، این روی به رو درست دیگری، و

 بی و انداختم بهش گذرا نگاهی. بود حمام. کردم باز و وستتط درهای از یکی
 اتاق .انداختم داخلش به نگاهی. کردم باز و کناریش در و بستم و درش تفاوت

 .همراه و همیشگی شریک دوتا برای بزرگیه نسبت به

http://www.roman4u.ir/
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 اب ترستتن می شتتاید...  شتتاید. باشتته ماها اتاق بین که میگیرن و اتاقی همیشتته
 .افتیم بی هم جون به بچگی دوران مثل هم باز اندام و قد و سن بزرگی وجود

 .نرسه آسیب کسی به که بگیرن و وسط خوان می
 

یار بی. کردم باز و چپ ستتمت در  یه پیشتتونیم رو اخم همه اون بین از اخت
 .زدم پوزخندی

 ...آرمین.. آرمین
 کسع که قدی بزرگ پوستتتر به. کرده اعالم و مالکیتش نیومده هنوز پستتر این

 خودشتتون عاشتتق خاص ستتنین در پستترها چرا. کردم نگاه بود روش خودش
 میشن؟

 .کردم نگاه عکس به بیشتری دقت با و جلو رفتم
 پچ سمت به سرش. سیاه   نور این با موهاش و سیاه   لباسش. سیاه   عکس رنگ
 نهزمی پس سیاهی تو موهاش سیاهی. کنه می نگاه سمت اون به مصمم و رفته

 خیلی ب*غ*لهای فقط که موهایی با صتتورتش ریش ته. شتتده گم عکس ی
ست اش شده کوتاه ستش. داره خونی هم پیدا  ی مردونه پیراهن باز ی یقه به د

شه ست ناکجا تا اش سینه و سیاه  لبم به لبخند اش سینه رو ریز موهای. پیدا
 .میاره

سا با زده تراش ریش با و اش سینه موهای اینکه سر چقدر س. کردن دعوا ال  اال
 .کنه لهش تا دویید می دنبالش عصبی طاقت کم اونم و کرد می اش مسخره

 .اتاقش دیوار به زد و کرد پوستر و عکسش شوقی چه با
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 تو شتتتده محو موهاش که اش کله اون چقدر بگم بهش نیومد دلم وقت هیچ
سخره زمینه پس سیاهی صتت اون و میاد نظر به ناقص و م  فتیگر صاف که ش

 .فحشه خیلی باال
ستی ستر رو د شیدم اتاق مالک پو  به فتمر م*س*تقیم. اومدم بیرون اتاق از و ک

 .کرد خیره و چشمهام اتاق کنج ی طبقه دو تخت. رو به رو اتاق
 مدل ته از و چیز یه واقعا   بار اولین برای. یادمه خریدیم و تخت این که روزی

 .باشه من برای دومش ی طبقه که طبقه دو تخت یه. خواستم می
 روش شهب ولو وقت بی و وقت دیگه نتونه السا اینکه. هدف یه برای فقط و فقط

 .بزنه بهمش و
 اتاق وت زیاد من. داشتتتیم نفره یه تخت دوتا مشتتترکمون اتاق تو تخت این قبل

ما موندم نمی تاق تو همیشتتته الستتتا ا خت رو و بود ا تاب، با. ت  با دفتر، با ک
 ...موبایل

شت چاره شم و خورد می تخت رو هم رو غذاش دا شوی ست  تخت همون رو د
 .میداد انجام

جاد هم تنوع خودش برای بین این عت 2. کرد می ای خت رو ستتتا  خودش، ت
 .من تخت رو شد که خسته
سا سته. بود عذاب منظم من برای این و بود شل*خ*ته و نامرتب ال  یه اب که در
 خستتته منم باالخره کرد؟ اخم باید کی تا اما. میومد دستتتش کار حستتاب اخم

 .خیال بی و میشدم

http://www.roman4u.ir/
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 ی بقهط بین فاصتتتل حد تو بتونم حداقل که بود نعمتی برام طبقه 2 تخت این
 یدستها از دور به. باشم داشته خودم برای خصوصی فضای یک سقف و دوم

 .کوچیکم خواهر السا حریص
 سالمیان زن به بشم خیره و اتاق ی پنجره سمت برم شد باعث حیاط در صدای
 ونساختم ورودی به و کرد طی و حیاط طول صداش پر های کفش با که شیکی
 .رسید

 .بود خطری زنگ زن این ی غریبه ی چهره. هم تو رفت اخمام
 که بودن کسی زن این مطمئنن و شناختم می و ساز نو آپارتمان این ساکنین کل
شم دیده قبال   سایه این با زندگی سالها بعد. با  ونه،خ تو غریبه یه دیدین ها هم

 اه کارتن و اساسیه و اسباب تمام وجود با اونم. نمیداد بهم خوبی هشدارهای
 .آپارتمانها باز درهای و

سایه شون فقط ها هم شین و بودن کرده خالی و بارها شته ها ما  قیهب تا بودن برگ
 .بود پخش جا همه ها خونه اساسیه. بیارن رو خانواده هر وسایل ی

 هبقی زندگی و خونه مواظب که بودیم مونده بپا و همراه عنوان به هم شراره و من
 .باشیم

 ...پس بود بسته حیاط در میاد یادم که جایی تا
 

 .رفت فرو گوشم تو ها پله رو از شراره بلند صدای
 وت بیاید جوری همین تونید نمی شتتما کنید؟ می کار چی اینجا خانم: شتتراره

وا. بقیه ی خونه  ....شماما با خانم ا 
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 مچشتتم پاگرد رو. بیرون زدم خونه بعد و اتاق از. نبود جایز کردن معطل دیگه
 بی زن. شتتدن ستترازیر پایین به ازش شتتراره دنبالش به و زن که افتاد ها پله به

 وجهیت وکوچکترین و داد می ادامه اومدنش پایین به شراره بلند صدای به توجه
ضات به هم شت که دختری اعترا شت کرد می پاره و گلوش سرش پ  همه. ندا
 .زن تفاوت بی و مصّمم صورت تو بود ریز اخم یه شراره دادهای تاثیر ی
 .کردم سد رو راهش و ایستادم زن جلوی پاگرد رو
 .شد خیره بهم و کرد بلند سر اجبار سر از
شکم صدای همون با شید اینجا ندارید اجازه شما: گفتم خ  ملک یه اینجا. با

 .کنم شکایت ازتون اجازه بی ورود خاطر به تونم می من و خصوصیه
 می من و: گفت ُابهتی پر صتتتدای با. کرد خودش جذب و نگاهم زن پوزخند  

 دبای هم ام خونه دیدن برای نکنه. کنم شکایت شما از مزاحمت خاطر به تونم
 .بگیرم اجازه شما از

 چشم هشرار به استفهام با و گرفتم پوزخندش و زن از چشم. شد بیشتر اخمهام
 ای شونه. کرد می نگاه زن و من به منگلی کمی و گیجی با بدتر من از. دوختم

 .انداخت باال نمیدونم ی نشونه به
 راه دنبالش دو هر. رفت پایین ها پله از و شتتتد رد کنارم از ما به توجه بی زن

 ام هخون از منظورش و خواد می چی اینجا زن این بفهمیم اینکه امید به افتادیم
 بود؟ چی
شین سوار و شد خارج خونه در از ما به توجهی کوچکترین بدون زن  سیاه ما

 .افتاد راه و شد رنگش

http://www.roman4u.ir/
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 بود؟ باز حیاط در: پرسیدم زن حرکت مسیر به خیره
 .بستمش خودم نه: شراره

 تو؟ اومد جوری چه پس: من
 .داشت کلید: شراره
شتر اخمم شم. شد بی شتم خالی ی کوچه از چ  جاک: گفتم شراره به رو و بردا
 رفت؟
 .بیرون اومد و کرد نگاه رو باالییه واحد رفت: شراره

 بود؟ کی واحد: من
 و کارتن هیچ. نیستتتت کستتی واحد... هیچکی: گفت گیج و کرد فکر کمی

 ...نه مگه دیگه، کردن کشی اسباب همه امروز. نبود توش ای وسیله
 .بیان امروز باید همه شده تموم شهرداری مهلت. آره: گفتم متفکر

 .ها همسایه شمردن به کردیم شروع و انداختیم هم به نگاهی
 ... و مینایی ی خانواده. شهبازی و ساداتی و متولی آقای: شراره

 ...شما و ما و صماعی و و رشیدی و پور حسین: من
 با و آورد باال و اش شده باز انگشتهای کرد می حساب انگشتهاش با که شراره

 ...پس... تا 9 شدیم: گفت تعجب
باره  واحد ی همستتتایه خانم این پس: گفتم و کردم نگاه خالی ی کوچه به دو

 .آخره
 .حیاط تو برگشتم حرف بی

 که روزی. یادمه خوب و دارن جلستته همه دیدم و برگشتتتم خونه به که روزی
 دیمب و خاطراتش با و بچگیهام ی خونه مجبوریم اختیاری هیچ بدون فهمیدم
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 و کنن صتتاف خونه با و خاطرات اون ی همه و کنن خرابش که عّده یه دستتت
 .یادمه و اتوبان بکننش
شحالی من، غلیظ اخم مامان، ناراحتی بابا، ناچاریه سا خو  حرص. آرمین و ال
 و خوب خاطرات برای بچگیهام، ی خونه برای من دلتنگی و صتتدا بی خوردن

 .بدش
 می شتتهرداری به و هامون خونه باید. بزرگراه طرح تو. بود طرح تو محل کل

 .رو دارمون حیاط دوبلکس قشنگ ی خونه. فروختیم
 اب نشتته فرصتتت وقت هیچ شتتاید که جایی به رفتیم می آشتتنامون محل از باید

 .بشیم خانواده یه اینجا مثل. بشیم صمیمی اینجا مثل هاش همسایه
شحال مامان و بابا که شبی  مامان. یادمه رو اومدن خانم مهری ی خونه از خو
 .کرد ولو مبل رو خودشو و برداشت سرش از رو رنگیش دار گل چادر
 د؟ش چی: گفتم و نشستم کنارش مبل رو خوشحالیشون از کنجکاو و نگران
 ...مادر بیار برام آب لیوان یه.. السا: زد داد و کشید نفسی مامان

 این از دوری نگران واقعا  . میشتتته درستتتت چی همه: گفت لبخند با من به رو
 نشتته رو محل شتتاید. راحته کمی خیالم االن اما. بودم هاش همستتایه و محل

 .موند ها همسایه با میشه اما کرد کاریش
 .کردم نگاش استفهام با

ندی مادر  به هامون خونه فروش پول با که شتتتد این بر قرار: گفت و زد لبخ
 واحدی چند ستتاز نو آپارتمان   یه باالتر کمی ی محله یه تو بریم شتتهرداری،

 .باشیم همسایه بازم هم با همه که بخریم
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 همه این گذشتتت بعد ها همستتایه این. زدم آرامش ستتر از لبخندی اختیار بی
 .شدیم نمی جدا هم از که بود این حداقلش. خانواده از جزئی بودن شده سال

 که بود مهم بچگیهام ی خونه من، چون نداشتتت فرقی زیاد من برای چند هر
 داج اشون ساله چندین دوستان از بابا و مامان حداقلش اما. میشد نابود داشت

 .داشتن و دلگرمیشون و نمیشدن
 .بستم و در خودم بار این و شدم خونه وارد شراره از بعد
 .نبود اعتباری حواس بی ی شراره این به کنه نمی عیب کاری محکم از کار
 همه این وجود با نمیشتتد. اومد دنبالم هم شتتراره و گرفتم پیش رو آالچیق راه

 .آپارتمان تو بریم حیاط توی ی پال و پخش ی وسیله
 آلبوم و مگوش تو گذاشتم و گوشیم هندزفیری شراره حرفیهای پر به توجه بدون
 .کردم پلی و رستاک گروه

 .نهخو بود شده حاال که ساختمونی به شدم خیره و دادم تکیه سینه به دست
 
 

شت ساعت نیم حدود شین صدای تا گذ  صدای و سر و ها کامیون و ها ما
سایه سرای و مردا با کارگر تا چند و شد باز در و اومد ها هم  همراه ساختمون پ

 .صدا سرو کلی با زنها و ها بچه بندشم پشت و شدن وارد وسایل با
 و اهنگ و شدم بلند جام از. داد دست از و ارامشش اون و شد شلوغ حیاط یهو

 .بقیه کمک رفتم و کردم قطع
سیده سا و آرمین صدای اینا مامان به نر  بحث هم با معمول طبق. شنیدم رو ال

 .گفت می اون یکی گفت می این یکی. کردن می
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 ؟کنه بلند سنگین بار نباید خانم یه فهمی نمی شعوری بی خیلی: السا
 .نیستم که نوکرت کنم نمی منم. نکن بلند خوب: آرمین
 .گیره مین درد کمرتون نترس سنگینه، برات انقدر کارتن ذره یه این آخه: آیلبین
 .رفتهگ مفت خر. بگو پژمانتون آقا به برو چه من به اصال معلوم؟ کجا از: آرمین

 حرص با هم الستتا آپارتمان ستتمت رفت خیال بی اخمی یه با و گفت و این
 .کشید نشون و خط زبونی زیر براش

 مه به همین برا و بودن پیرزاد مادربزرگم قول به دوتا این. بوده همین همیشتتته
شون هم طرفی از. بودن دیگه هم هووی جورایی یه. سوکیدن می  ناو نبود یکی

 من. گرفت می و ستتراغش مدام و رفت می ستتر اش حوصتتله جوری بد یکی
تا این محبت تو بودم مونده  ابراز دعوا با و بود اعصتتتاب رو جوری بد که دو
 .میشد

 کردن؟ دعوا باز: -
 .کردم اهنگ بود شده خیره السا به و بود ایستاده کنارم که پژمان به و برگشتم
 نکردی؟ عادت هنوز اشونه همیشه کار: گفتم و انداختم باال ابرویی
 میدن؟ گیر هم به انقدر چرا نمیفهمم من: گفت کالفه فوت یه با پژمان

شون قول به: گفتم و بارها کامیون سمت افتادم راه  برازا و کنن می محبت خود
 ونکدومش هیچ طرف وقت هیچ نکن سعیم. نکن توجه چیزاشون این به. عالقه

 و گیرن می رو هم پشت و کشه می خونشون که است موقع اون چون بگیری و
 روب نکرده خالی تو رو حرصتتشتتو الستتا تا واینستتتا اونجا االنم. بهت توپن می

ید امروز. کمکش نه هم. بکنی جون با نه هم خودتون ی خو  پدر به. ما خو
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 و خشتتک جوری همین کنی نمی که فکر چی؟ یعنی داماد بده نشتتون خانمت
 ها؟؟ میده، دختر بهت خالی
 .شهب تموم عمرم کنم فکر بگیرم ازتون رو زنم این من تا گفت و کرد ای خنده

 .بدی شونن خودتو باید کردی؟ فکر چی پس: گفتم محو لبخند یه با و برگشتم
 .نداریم ای گله که ما چشم: گفت محجوب و کرد خم سری

 .کرد پیدا جلوه یکم محوم لبخند بار این
سر پژمان شتن قبولش محل کل. بود خوبی پ شق نوجوونی از. دا سا عا . ودب ال

مه که جوری یده ه فت نمی هیچی. بودن فهم  فقط کرد نمی هم کاری گ
 مشکلی یا نشه مزاحمش یا نکنه نگاش چپ کسی که داشت رو هواش دورادور

شم. زیر به سر و بود آروم. نیاد پیش براش  هنوزه هک هنوزم. کرد صبر خیلی برا
 .منتظره

 رفیق و دوست یا باشه نداشته پسرونه شیطنت که نه. وفاداره واقعا   کنم می فکر
شته کم شه دا  اینکه وجود با بابا که بود شده باعث همینم و بود سالم ولی نه با
 اطمینان بهش هنوزم و زد نمی حرفی هیچ اما داره دوست رو السا دونست می

 مامانش به و زد دریا به رو دل باالخره که بود الستا دانشتگاه اول ستال. داشتت
سا از که گفت ستگاری ال  گفت اما هنکن قبول که نه. نکرد قبول بابا اما. کنه خوا
مه برای زوده االن که و چیز ه  من نظر از. داره مجرد بزرگتر دختر یه هنوز این
 نبودی که هم تو گفت بابا اما. گفتم هم موقع همون. نداشتتت اشتتکالی هیچ
 اش بچگونه اخالقای ی همه وجود با الستتتا برای. بود زود دوتا این برای االن
 این هب نه اما نه گفت. نه گفت همینم برای. کنه قبول مستتئولیت که بود زود

 و بودن کرده نشتتون دوتا اون جورایی یه. ببینن همو ندارن حق که نبود معنی
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ستن هم همه شتن آمد و رفت هم با ها خانواده. میدون شونم و دا  حفظ با خود
ستن می حریم شن هم با تون سن رو همدیگه و بگردن و با شنا  با که تمگف البته ب
شه یعنی حریم حفظ شون باید یکی همی  آرمین که اونجایی از و بود می همراه

 .بودم من سوم ی اضافه آدم اون معموال   رفت نمی بار زیر
 یخال وستتایل زودتر که برداشتتتم کارتن یه و بارهامون ستتمت رفتم حرف بی

 .بشن
شغول همه ست به کارتن. بود هیچکی به هیچکی و بودن کار م  تسم رفتم د

 پستر مهدی به خوردم در جلوی شتتدم که وارد بشتتم ستتاختمون وارد که ها پله
 .پور حسین آقای

 
 نگاش و بلند رو ستترم ناچار به. جلوم اومد که برم شتتم رد کنارش از خواستتتم

 .کردم
 و االب فرستتتاد یکم رو باریکش عینک و کرد نگام پهنش همیشتته لبخند اون با

 .هستن کارگرا افتادید زحمت تو چرا شما کنم کمکتون بذارید: گفت
یار بی یدم رو ستترم کمی و هم تو رفت اخمام اخت  کردم ستتعی. عقب کشتت

 .ببینمش دیگه ی زاویه یه از و نباشم صورتش جلوی حدالمقدور
 .کنید کمک بقیه به شما ببرم تونم می خودم ممنونم: من
ستش من حرف به توجه بی  تمصور تو و کارتن سر اون گرفت و آورد جلو رو د

 .من به بدینش میشید خسته حرفیه؟ چه این: گفت
 .شد بیشتر اخمام
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 ....می خودم مهدی آقا: گفتم جدی
 .کنید تعارف من با میشم ناراحت خدا به حرفیه چه این: مهدی
ستم و صاف خط یه شد اخمام شادتر لبخندش مهدی. شد ول د شه از گ  همی

 .ها پله باالی رفت جعبه با و چرخید و شد
 .گشتم دستمال دنبال جیبهام تو حرص با و دادم فشار هم رو و لبهام

 کرد؟ پاشیت آب باز: پژمان
شیدم رو اخمم  وت: گفت و کرد ای خنده یه. کردم نگاش حرف بی و سمتش ک
 داری؟ برش تونی می. جیبمه

یل و ب*ا*س*نش یکم ما  ابروم یه اخم همون با. بردار یعنی که کرد من مت
 زنم؟ می مبارک جیب به دست من که بود کرده فکر چی. باال رفت

 به شتتتدم خیره فقط. بزنم حرف نمیتونستتتمم. خواستتتم می و دستتتمال اما
 بود اومده تازه که الستتا به رو و خندید خودش. اش شتتده وری یه ب*ا*س*ن

 .بیارین در من جیب از و دستمال این میشه اگه خانم السا: گفت و کرد
 رعایت و زنن می حرف معذب چقدر بقیه جلوی که دوتا این دیدن جورایی یه

 تو و رفتناشتتون صتتدقه قربون خودم بار چند که وقتی اونم. بود جالب کنن می
 .بودم دیده کنج اون و کنج این

 و دز گشاد لبخند یه من هم تو اخمای دیدن با و کرد جفتمون به نگاهی یه السا
 بیحرف و پژمان جیب و ب*ا*س*ن ستتمت رفت خنده با. خوند و تهش تا

 تند و گرفتم ازش سریع. سمتم گرفت و آورد در دستمال و جیبش تو کرد دست
 من هب چرا نمیدونم ولی بود خوبی پسر مهدی بیچاره. کردم پاک و صورتم تند
 رو ُتف پارچ یه و کرد می ستتالم یه. میشتتد شتتروع پاشتتیش آب رستتید می که
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 هک افتادم می مجری آقای و قرمزی کاله یاد وقتهایی یه. کرد می خالی صورتم
 .بشه ُتفی کمتر تا عقب فرستاد می و قرمزی کاله مدام مجری

 هر. بکشتتم نفس و کنم باز و دهنم تونستتتم تازه کردم پاک کامل که و صتتورتم
 و صتتورتم رفتم می باید نمیشتتد درستتت دستتتمال یه با صتتورت این کار چند

 .نمک باز و دهنم تونستم می حداقل برسم خونه تو و باال تا خوب اما میشستم
 زا و گرفتم راهمو حرف بی. زدنن حرف مشتتغول هم با دوتا این دیدم برگشتتتم

 .رفتم باال ها پله
 .بیرون میومد داشت و بود گذاشته خونه تو و کارتن مهدی

 .کردم نگاش فقط و بیرون رفتم قدم یه دیدمش تا
 یه .حال ی گوشتته گذاشتتتم بزارمش کجا نمیدونستتتم گفت و زد لبخند دوباره

شکرم شیدم راحت نفس یه. رفت و داد تکون سری و گفتم مت  ُتفیم رهدوبا که ک
 .بود نکرده
 .بشورم و صورتم که دستشویی تو سره یه و خونه تو رفتم
 سامون و سر اشون خونه ها واحد ی همه تقریبا   تا کردیم کار و شب و روز کل

 .دیمکر تخلیه و هامون خونه کال   چون. خوابید توش حداقل میشد و بود گرفته
 جمع بر عالوه چون. خوابیدم معمول برابر دو خستتتگی با خواب موقع شتتب
 مامان خوردن حرص و آرمین با دعواهاش و الستتا های تنبلی باید خونه کردن

 رکا این برای واقعا   و کردم می تحمل و کردن نمی کار که رو دوتا این دستتت از
 .بودم کرده مصرف خونه کاری تمیز به نسبت بیشتری نیروی
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 همین و شتتد جمع زود و داشتتت کمی ی وستتیله اتاقمون که بود این خوبیش
 .باشم داشته راحت خواب یه بتونم تا داد آرامش بهم تمیزیش دیدن

 
 - 1003. کنم آروم و خودم کشتتیدن نفس با کردم ستتعی و بستتتم و چشتتمهام

1002 – 1001 .... 
شمهام شیدم سر نفس یه و ام شده سرد نیمه چایی و کردم باز و چ  جام از. ک

 رخط از و وایستته کج که گردنم دور انداختم و برداشتتتم رو کیفم و شتتدم بلند
 .نبود توش هم زیادی پول چند هر. بمونه امان در دزدی هر احتمالی

 توجه بی بود توجیبی پول ستتر که بابا و آرمین ی روزه هر بحث به کردم ستتعی
 اج تو از. بستتتم و در و بیرون زدم خونه از"  رفتم من خداحافظ"  یه با و باشتتم
 .پوشیدم و آوردم در کفشهامو کفشی

یدیمشتتون ستتتالم چند اگه حتی. بودم بر از رو خانواده این چیز همه  می نم
 .بگم حفظ از و روزشون هر ی برنامه تونستم

 می داغ نون میرفت. کرد می روشن و چایی. میشد بیدار 5 ساعت بابا ها صبح
یدار 5:30 ستتتاعت مامان کرد می دم و چایی خونه میومد خرید . میشتتتد ب

شغول که بابا با تلویزیون جلوی میاورد رو صبحونه  اول اراخب به دادن گوش م
 .کرد می گیر مامان سوزن 6 ساعت از. خوردن می بود صبح
 ..... السا آرمین، آرام،: مامان

شد تکرار مدام ریتم این و صداها این و  ره صدای از یکنواخت ولوم این تا می
 دا  جدی آرمین چند هر. بشتیم بیدار تا امون همه مخ رو بره و باشته کاراتر زنگی

صون صدا این به  نگه و خودش تونه می 7 تا و باال رفته مقاومتش چون شده م



wWw.Roman4u.iR  20 

 

 بس دستشویی صف تو و میشیم بیدار سریع امون بقیه خوب اما بخوابه و داره
شه نوبتمون تا شینیم می ش وارد اون وقتی چون بریم آرمین از قبل و ب  بیرون هب

 .نیست معلوم اومدنش
سیقی شه روزانه پول سر آرمین و بابا دعوای امونم بدرقه مو . هندار تمومی که ا

 فقط خوادب که میاره در چقدر بازنشسته فرهنگی یه مگه. سوزه می بابا برای دلم
 عصر. تگرف می پول بار یه مدرسه برای صبح بده؟ پول کلی پسر این به روزانه

 پول گه،دی بار یه بره هم باشگاهی بود قرار اگه بار، یه بیرون بره خواست می که
 که بش که بود اینجا جالبیش و. گرفت می جدا که گوشیشم برای شارژ خرید

 .نبود جیبش ته چیزی خونه گشت می بر
 شتتد متمو خوب: گفتم می بابا به میشتتد تموم پوالم و بودم بچه وقتی همیشتته

 .بخورمش نخریدم که بستنی
 ینآرم برعکس کنم نمی خرج پول خونه از بیرون خوراکی برای هنوزه که هنوزم

 دیدم بار چند حتی. میدن خوراکی خریدن برای و پوالشتتون کل که الستتتا و
 .تو میاد میکنه تمومش میاد خونه دم تا دست به بستنی آرمین
 از کمتر که درشتتتش هیکل و بلندش قد وجود با که کارهاش دستتت از گاهی

ست بچگانه بازم نمیزنه 23  جادای سرم تو بزرگ سوال یه و گیره می ام خنده ا
 " بشه؟ عاقل مهمتر همه از و بشه بزرگ خواد می کی پسر این"  که میشه
 که ابریع کارت یه تو بریز و بزار ماهانه پول آرمین برای گفتم بابا به بار هزار

ستش خودش شه د شترم قرون یه و داره پول چقدر ماه کل تو با . میادن گیرش بی
 .... اما برسونه ماه اخر تا رو پولهاش تا کنه مدیریت خودش بزار
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 نای دادن می اگه که نمیدن گوش بهش موقع به زنم می که حرفهایی وقت هیچ
 .بود االن از تر راه به سر آرمین شاید و نبود وضعمون

 و بیرون میزد خونه از صتتبح روز هر. بود دیگه جور یه مشتتکالتش هم الستتا
شگاه میرفت صری تا معموال. دان شت کالس ع صر. دا سته ع  می رب کوفته و خ
. ام هخست خوب میگه بدی تذکر بهشم. شام بازار کرد می و اتاق و خونه گشت
 می باد و خودشتتون ندازنو می پا رو پا و خونه تو میشتتینن و روز کل بقیه انگار

 .زنن
 داده و باور این بهش بودن دختر آخرین این. شتتده لوس کمی آخره دختر چون

شه تا که ست کوچیکه دختر همی شم 90 اگه حتی ا شه سال  بچه حرکات بازم ب
 ور رو خونه و انرژی پر نیستتت خستتته وقتی حال این با. نمیکنه ول رو گانش
 هم ورتر اون خونه تا هفت تا شاد آهنگهای و موزیک صدای و ذاره می سرش

. ر*ق*صتتن می دارن خانم الستتا چی؟ که کنه می دار خبر و محل کل و میره
 .میاره وجد به و آدم گانش بچه کارهای این وقتها بعضی

 این شاید شاید، که بیرون زنم می خونه از امید یه با صبح روز هر.... من اما و
شه روی آخرین روز ستش که کاری سر میرم که با  حصب فردا شاید و ندارم دو
شق به شدم بیدار که  اریک. بیرون بزنم خونه از ام عالقه مورد کار سر رفتن ع

 .کردم صرف وقت سال 6 براش و بودم عاشقش که ای رشته متناسب
صر و شه از تر غمزده و تر داغون. گردم می بر خونه به که ع  هک امیدی یه با همی

 .است خسته و شده پر ها بچه ی روزه هر بحثهای از که سری و شده کم نورش
 دمش قبول ارشد که روزی حتی کالس، سر رفتم عشقی چه با دانشگاه اول روز
 تموم و سال 3 بعد اما. پریدم می و کشیدم می جیغ مدام و داشتم هیجانی چه
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شقت و زحمت هزار با نامه پایان کردن  رپ. بود شیرین برام اش لحظه هر که م
 ...حاال و بودم عاشقش واقعا   چون شیرین اما خستگی

 مرفت می و بیرون میزدم خونه از و میشتتتدم بیدار صتتبح به صتتبح باید حاال
شگاه شت یه به و آموز ستانی و کنکوری بچه م  ونما دادم می درس عربی دبیر

 یدرس. کالس سر میومدن اکراه با و نداشتن دوستش درصدشون 90 که درسی
شد شناخته الزم خارجی زبان یه عنوان به کم خیلی که شتر و می  حالت هی با بی

خه"  گفتن می تدافعی ید ما چرا ا گه بگیریم؟ یاد عربی با قدر م  یم قرآن چ
 ".بگیریم یاد قواعد همه این با و زبونش باشه نیاز که خونیم

 ینا گیری یاد با شتتتاید که کرد نمی فکر این به کس هیچ که بود این جالب و
 هر. کنی بتصح دیگه مردم با دیگه کشور یه تو بتونی انگلیسی زبان مثل زبون
شون چند ست حد در فقط یادگیری سهای کردن پاس و زدن ت سه در  و بود مدر
 .گرفتن نمی یاد و ای مکالمه گونه هیچ

سته شتر که هایی بچه با زدن کله و سر از کوفته و خ  صافی فکر به درس از بی
 پسر دوست و ابروشون تمیزی و چشمشون تو مداد و رژشون رنگ و موهاشون

 .شدم پیاده ماشین از خونه ی کوچه سر هستن همدیگه
 یککوچ شتتیرکاکائوی یه و تو رفتم کوچه ستتر بزرگ ستتوپری به خورد چشتتمم
 .خریدم
 .باشم داشته امکانات بهتره بیاد زلزله امروز شاید نمیکنه خبر حادثه

 تند وتورم یه خونه به نرسیده. شدم کوچه وارد و گذاشتم کیفم تو رو شیرکاکائو
 .خونه در جلوی رفت و شد رد کنارم از

http://www.roman4u.ir/


 23 بیداریالالیی 

 کردهن هم ستتالمی یه تربیت بی. آورده موتور پژمان این باز. زدم محو لبخند یه
 حتما   بودن اومده جدیدا همستتایه این صتتبح شتتراره خبرگزاری استتاس بر. بود

 خدا اما بگم خانمه اون مورد در رفت یادم کال   دیروز.داشتتتت خبر هم پژمان
 .کرد خبر رو ساختمون کل نمیمونه دهنش تو حرف رو شراره بذاره
 .بود داشته نگهش در جلوی حاال که موتورش کنار رفتم

 دست به و خاندان دل خوای می جوری همین. نکنیا سالم خوبی؟ سالم: من
 ومدن؟ا جدیدا همسایه ببینم. عقب افتاد سال یه گرفتنت سامون سرو بیاری؟
 .کرد خاموش و موتور دیدم برگشتم. نمیده جواب دیدم بود در به چشمم

 در قطف و نمیدادم تشخیص رو ها موتور فرق اینکه با. انداختم موتور به نگاه یه
 این اب باشتته خوب موتور یه تا کرد می کفایت من برای نباشتته گازی اینکه حد

 از کالس و شتتیکی و بود غولی خودش برای بود دیگه چیزه یه موتوره این حال
 .بارید می روش و سر
 لستتاا آخه؟ میده موتور تو به ناقصتتی آدم کدوم آوردی؟ موتور باز تو ببینم: من

 .دارینا بحث بازم بفهمه
 رو از و دآور باال کجا تا پاشو من به توجه بی و موتور جلوی به گرفت دستهاشو

 .اومد پایین موتور
 نهک برخورد جوری این من با بود محال. بود کرده پیدا مشکل امروز پژمانم این
 رانقد جلوش من که کسی تنها و بودیم بچگی بازی هم ماها السا موضوع غیر

 .بودم شنگول و راحت
 با و کاستتکتش کاله به کوبوندم و کردم بلند دستتت حرصتتی و گرفت حرصتتم

 اومدن؟ اینا میگم. نمیکنم لگد که گل شماما با پژمان آقا: گفتم حرص
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 از حرکت یه با و کالهش طرف دو گرفت و دستتتش بده جواب اینکه بدون
 .باال کشید سرش

 
 

 که کاله همراه موهاش. موند باز دهنم من اومد بیرون ستترش از کامل که کاله
 سبتن به که پرش موهای اومد در سرش از که کاله و بود رفته باال میرفت، باال

 .صورتش تو رفت و پایین ریخت آبشار مثل بود بلند خیلی پژمان موهای
 هایمو به کشید شونه مثل بار چند دست با و ب*غ*لش زیر گرفت و کالهش

 داشتم ازب دهن با که منی به شد خیره و برگشت خونسرد خیلی و پیشونیش رو
 .کردم می نگاه شده عوض پیمان به
 از تر شونه 4 هیکلش بود تر کوتاه پژمان از سانت 4-3 یه شاید قدی نظر از

 .داشت بیشتری ی ماهیچه بدنش و بازوهاش و بود پژمان
 ....موهاش اما و

 تا و دارن قارچی ل*خ*ت موهای که نداخت می ساله 5 های بچه پسر یاد منو
 ....و اولش حالت به یگرده م بر نشده ثانیه یه کشن می توش دست

 قستتمت یه و ابروهاش که پرش موهای اون با. نبود پژمان بود که کی هر آقا ای
 و چشمهاش نمیشد و بود شده وری یه صورتش رو و بود گرفته رو چشمهاش

 .منه به خیره االن که زد حدس میشد ولی دید
 کردم؟ اشتباهی همچین یه طور چه من آخه
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 و رفتم بهش غره چشتتم یه و کردم غلیظ اخم یه و کردم جمع و دهنم ستتریع
 رد کلید با و خونه در ستتمت رفتم و برگردوندم رومو عذرخواهی یه حتی بدون

 زن صدای و سر. شدم محلی ی بازارچه یه وارد انگار شدم وارد تا و کردم باز و
 .بود کرده پر و حیاط کل ها بچه بازی و مرد و

 تر البا که حیاط به رسیدم تا رفتم باال دار شیب راه از و دادم ُهل رو در متعجب
 .موند باز دهنم حیاط توی ها همسایه ی همه دیدن با و بود کوچه سطح از

 .سمتم اومد کشون زوزه یکی بیام خودم به اینکه از قبل
 ....خاله خاله خاله: -
 دیدن با و آوردم پایین و ستترم گرد چشتتمهای با. پاهام به شتتد کوبیده محکم و

 حرکت یه با و شتتدم خم و کردم باز رو دستتتم و زدم کوچیک لبخند یه ستتونیا
 .بود شده تنگ براش دلم. ب*و*سیدم و اش گونه و کردم ب*غ*لش

 اومدی؟ کی عزیزم؟ خوبی خاله سالم: من
 فتگ ناهید مامان صتتبح: گفت دستتت دادن تکون کلی با و زد گنده لبخند یه

 .اینجا بیاید ناهار بپزیم آش خوایم می
ستم و گفتم آهانی یه ست با دیدم که بپرسم چیزی یه ازش دوباره خوا  ی لهک د

 و کرد ب*غ*لم سفت همچین یهو و سرم پشت به شد خیره و کنار داد هل منو
 .موندم مات که ام شونه رو گذاشت رو سرش

 خاله؟ شده چی: من
 .دارم دوست رو موهاش کیه؟ پسره این خاله: سونیا
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 چهب این. گرفتم ازش رومو ستتریع. ستترمه پشتتت موتوریه پستتر دیدم برگشتتتم
سقلی  رایب نه بود کرده ب*غ*لم سفت که جور این کنه کار چی بلده االن از ف

 .ببینه رو موتوریه این تر نزدیک و بهتر خواست می بلکه بود من برای دلتنگیش
 .شد بلند آالچیق تو از بابا صدای که برم خواستم و کشیدم نفسی یه

 بودی؟ دانشگاه. خانم آرام علیکم سالم: بابا
 دانشتتگاه میگه میام بیرون از وقت هر هنوزم ستتال دو بعد. شتتد گرد چشتتمهام

 بودی؟
 .بودم آموزشگاه نه: من
 .زد داد ور اون از آرمین جلو سمت برداشتم قدم یه

 بودی؟ دانشگاه. گلم خواهر سالم: آرمین
 .بودم آموزشگاه نه: گفتم ُعُنق و کردم اخم

: گفتم نهک باز دهن اینکه قبل سمتم اومد لبخند با پژمان برداشتم قدم دو دوباره
 .میزنمت بودی دانشگاه بگی تو

 .نباشی خسته: گفت و انداخت باال اشو شونه و خورد رو اش خنده
 .سرم پشت رفت و شد رد کنارم از

 .موتوریه به رسیدم و برگشتم راهش به خیره
قا َبه: پژمان یده که خونه ذاشتتتین می. نمیاوردید تشتتریف آیدین آ  شتتتد چ

 .میومدین
 فرتممسا من وقتی ذارن می خودشونه تقصیر: گفت و کرد کج ی خنده یه پسر

 .کنن می کشی اسباب

http://www.roman4u.ir/


 27 بیداریالالیی 

هام ندون به رو لبم. بود جدیده خانم همون پستتر این پس. رفت باال ابرو  د
 هب نمیدیدم نبود معلوم چشمهاش اما من سمت چرخید صورتش پسره. گرفتم

 .دیگه جای یا کنه می نگاه من
 .کردم اخم دوباره کاری محکم برای اما

 .خورد می ُوول بد ب*غ*لم تو سونیا
 افتیا؟ می میکنی؟ جوری این چرا سونیا: من

 .میگل خوآن پیش پایین برم من بزار خاله: سونیا
 کی؟ پیش چی؟: من

 مشگذاشت شدمو خم مجبوری دارم نگهش ب*غ*لم تو نتونستم اون از بیشتر
سید پاش تا. پایین سبید و پژمان سمت دویید زمین به ر  و ستشد و پاش به چ

 میگله؟ خوآن این.. عمو: گفت و گرفت
 وچکترینک خداییش. کرد می نگاه ستتونیا به لبخند با که کردم پستتره به نگاه یه

 و قد یه حاال. برنزه پوستتت مشتتکی موهای. نداشتتت میگل خوآن به شتتباهتی
 ....چیزی یه بگی و هیکلش

سر ست و شد خم پ ش  نم عزیزم نه: گفت مهربون و لبخند با و سونیا جلوی ن
 کوچولو؟ خانم چیه اسمتون شما خوشبختم آیدینم

 کمی میبینه کیو هر ذاره نمی برامون آبرو هم ستتونیا این. خوآنم بگو من جان نه
 نای بچه این جلوی میگم مامان به آنقدر میگل، خوآن میگه بهش خوشتتتیپه

 با خواد می کرده تعیین ستتالگی 5 تو بچه. شتتنوا گوش کو نکن نگاه رو فیلمها
 .کنه ازدواج کی
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 تمش با همچین عزیزم وای خوشگله میگل خوآن بگه یکی اینکه حال به وای
 .ازش دزدیدن و شوهرش انگار که دهنش تو میره

 دشب نکنم فکر اما نمیدیدم و صتتورتش. کرد آیدین دستتت به نگاهی یه ستتونیا
 .باشه اومده
 شمهایچ برابر در اما بکنه زبونی شیرین یکم و بده دست هم سونیا بودم منتظر

ستاش من ی شده گرد سبید همچین کرد بلند و د  که منی که آیدین گردن به چ
 ب*غ*ل منو احستتاس همه این با جوری این وقت هیچ نمیاد یادم اشتتم خاله
 .بقاپه زما بخواد که باشم داشته براش خوشمزه خوراکی یه اینکه مگر باشه کرده

سبید سونیا تا سره گردن به چ سره و پژمان پ س آیدین. خنده زیر زدن پ  و تشد
 به کج لبخند یه. ایستتتاد شتتد بلند و کرد ب*غ*لش و ستتونیا پای دور انداخت

 .بگیرم ازش رو جدیم چشمهای شد باعث که زد من
 .بدید ندید لیاقت بی ی بچه
 .اینا مامان سمت رفتم

 
ضیه کنار ستاده پژمان مادر خانم فاطمه و خانم مریم و خانم مر شون. بود ای  به

 .بهم گفت نباشید خسته یه مامان. کردم سالم
. دمکر روب*و*سی و دادم دست و سمتش رفتم بزرگترم خواهر افروز، دیدن با

سباب هک دیروز تا وگرنه شده آفتابی ورا این شنیده آش بوی که بود پیدا کامال  ا
 چیزا این از و کردن دعوتشون اینا شوهرش مادر اینکه ی بهانه به داشتیم کشی

 .کمک نیومد و پیچوند رو ماها و
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 بیخیال :گفت و کشید و دستم اومد شه*ر*زاد که بزارم و کیفم باال برم خواستم
 .ببرش بعدا   گوشه همین بزارش شو

 یه و بیارم در و لباسهام و خونه برم دادم می ترجیح نداشتم نشستن حس اصال
شد اما. بگیرم دوش  ایعض جورایی یه و بودن بیرون ساختمون کل تقریبا  . نمی

 .تو رفتم می من اگه بود
 روش ها خانم ی بقیه و بودن کرده پهن آالچیق کنار که اندازی زیر رو و رفتم

 کردم ههم به کلی سالم یه. نشستم بود کاری یه مشغول کی هر و بودن نشسته
 .نشستم بانو عزیز کنار رفتم و

یه ترین قدیمی حستتین حاج و بانو عزیز  یه. بود قدیممون محل ی همستتتا
 همه. بودن کرده ازدواج همه هاشتتون بچه. بودن محل کل مادر و پدر جورایی

 خونه هم اینجا. بودن مهربونی و خوب های آدم خیلی. داشتیم دوستشون مون
 .بودن ما واحد روی به رو ی

 خوبید؟ بانو عزیز سالم: من
 .اخمو دختر تو فدای: بانو عزیز

 ور اخم خط و اخم نگران همیشتته بانو عزیز. زدم کوچیک لبخند یه اختیار بی
 می ملت بودی جدی و کردی اخم مردم به که انقدر میگفت. بود پیشتتونیم

 .طرفت بیان ترسن
 پستتره اون و پژمان به چشتتمش که جور همون و کرد آروم و صتتداش بانو عزیز
 اومدی؟ باهاش که کیه تیپه خوش پسره این ببینم: گفت بود سونیا و آیدین

 قاآ این در دم من حرفیه؟ چه این... بانو عزیز: گفتم معترض شد گرد چشمهام
 .کردم تعجب خودمم. خونه این بیاد خواد می نمیدونستم هم اصال دیدیم رو
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 دخترامون زا یکی تونم می ببینیم بزار. ها خوبه ولی: گفت و زد بزرگ لبخند یه
 .کنم قالب بهش و

 .شد بزرگ کوچیکم لبخند
 و دخترا دادن زن و دادن شوهر فکرش ی همه. بود زیاد خیرش دست بانو عزیز
سرا سا نبود اگه. بود پ  هم اب و آمدم و رفت ذره یه این هنوزه که هنوزم پژمان و ال

 و السا و ازدواج و پژمان مورد در بابا با و امون خونه اومد روز یه یادمه. نداشتن
 ادوت این هیچی و نامزدی بدون داد رضتتایت بابا تا گفت اونقدر...  و شتتناخت

 .نظارت با البته بیان و برن هم با کوچولو یه
 درم کرف از بانو عزیز صدای که کردم می فکر السا و پژمان بانو، عزیز به داشتم

 .آورد
 .اینجا بیا مادر پژمان: گفت بلندی صدای با پژمان به رو

 کردم ستتعی. ما ستتمت اومدن و کرد اشتتاره پستتره به و گفت چشتتمی یه پژمان
 اون ستتمت رفت می چشتتمم اش همه. نمیشتتد خدایی اما نکنم نگاه بهشتتون
 .نمیدیدم و چشمش کال و بود اومده چشمهاش رو تا که موهاش

 اش سینه رو گذاشت و دستش و شد خم یکم پژمان و ایستادن جلومون اومدن
 .گل بانوی عزیز مخلص: گفت و

 .کرد اشاره پسره به چشم با و زد لبخند با بانو عزیز
 این نمک می معرفی بانو عزیز گفت و پسره کمر پشت گذاشت و دستش پژمان

 اندوست از و جدیدمون ی همسایه علیرضا آقا و خانم مژگان پسر. آیدینه دوستم
 .میشینن دوم ی طبقه. من
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. پستترم باشتتی ستتالمت: گفت و زد لبخند بانو عزیز. کرد ستتالم مودب آیدین
 کردی؟ ازدواج خوبی؟

. ودب تابلو خیلی بانو عزیز این یعنی. اومد در چشتتمهام و شتتد ستتیخ بدنم کل
صل سر رفت می صاف  شرمنده من و خندید می زیرکی زیر پژمان. مطلب ا
 نم جان عزیز نه: گفت لبخند با بود کرده هنگ بدبختم پستتره و بودم شتتتده
 .مجردم

 ...خوب چه خوب چه خوب چه: گفت آروم آروم و زد گشادی لبخند بانو عزیز
شو خنده دیگه پژمان سره این و بود کرده ول ا  خندید می و بود شده پررو هم پ

 .صدا بی البته
 بگیری؟ زن خوای نمی ببینم: گفت بانو عزیز دوباره

. منم. ارهد زن بانو عزیز: گفت تند ستتونیا بده جواب بتونه آیدین اینکه از قبل
 .شم می زنش میشم بزرگ زود خودم

 مچینمه رفتم حیا بی فستتقل دختر این به غره چشتتم یه و گرفتم گاز لبمو فقط
 .گون که حسود دخترای دوست این مثل پسره گردنه دور بود انداخته و دستش

یا لپ رو از گنده ماچ یه لبخند با آیدینم و خندیدن پژمان و بانو عزیز  ستتون
 از من زن میشه کوچولو خانم این جان عزیز بله: گفت بانو عزیز به رو و گرفت

 .داده و قولش بهم االن
 می هک تو. شتتدیا وفا بی زود چه ببین خانم ستتونیا آی آی گفت خنده با پژمان

ستی شی من زن خوا : گفت صادق و کرد غلیظی اخم سونیا شد؟ چی پس. ب
 و زبونم و میاره در و چشتمام میشتم زنت بگم دیگه بار یه اگه گفت الستا خاله

 .من عموی و اونه برای پژمان گفت. بره می
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ست فقط شتم دو ضول ی بچه این دا  آبرو ی خاله اون با ببرم بگیرم و لق دهن ف
شون برش شد اما. بزنم سیر و دوتایی  کردم اخم فقط حرف بی همینم برای. نمی

 .رفتم غره چشم سونیا به و
 .خندیدن می که بس کرد جمع رو پستتره این و پژمان و بانو عزیز میشتتد مگه

شه رفته غش دلش سونیا حرف این با انگار که پژمان  *لب*غ تو از همچین با
 .اومد در جیغش بچه که داشت فشارش و کرد ب*غ*لش و گرفتش آیدین

شه بوده سونیا سهم ب*غ*ل این دارم شک من چند هر شتر با  مبود مطمئن بی
 مه بچه یه با سرش که چلوند می جوری این رو السا رفت می تونست می اگه

 .کنه می دعوا
ستن دیگه شون ادامه نتون شون آالچیق تو از چون بگن و حرف  یم. کردن صدا

ستم شگون یه بگیرم رو سونیا خوا سابی نی  زبونی لبلب دیگه تا بکنم پاش از ح
 .حیا بی ی بچه. نکنه

 جاش نداره اشتتکال. بردن خودشتتون با فنچولم این رفتن که اینا چون دریغ اما
 .گیرم می نیشگون و السا شب

 .بودن نشسته آالچیق تو ساختمون مردای با بابا
 
 

 حدوا از یکی ساکن. خانم مرضیه شوهر بود نشسته محمد آقا بابا چپ سمت
 10 حدود. دار خانه خانم مرضیه و بود مکانیک محمد آقا. پنجم ی طبقه های

 هبچ هنوز یعنی. نداشتتتن بچه ها طفلی اما بودن کرده ازدواج که میشتتد ستتالی
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 دهنش قسمتشون هنوز خوب ولی نداشتن مشکلی کدومم هیچ. بودن نشده دار
ضیه. بودن مهربونی و خوب های آدم. بود شکل جورایی یه خانم مر شای م  گ

 .بذارن تنهاشون تونن نمی و دارن کوچیک ی بچه که هائیه خانواده
 پنجم ی طبقه هم اونا که خانم فاطمه و ستتهیل آقا. صتتماعی ی خانواده مثل

شینن شون هر جورایی یه. می  هم خانم فاطمه و کاره برق سهیل آقا. شاغلن دو
به خیلی کارشتتم کنه می خیاطی خونه تو  مانتوهامم شتتخصتته به که من خو

 10 ی سالله و ساله 6 سامان شلوغه خیلی سرش وقتی. دوزه می خانم فاطمه
 کنه می مراقبت ازشتتون محبت با واقعا  . خانم مریضتته پیش ذاره می و ستتالش

 .واقعی ی خاله یه مثل
 یدوقولوها دست از دوم ی طبقه ی همسایه فرشاد آقا زن خانم شیوا وقتی حتی

 .رسه می دادش به خانم مرضیه میشه کالفه فرزین و فرهاد اش ساله 8
 کنممی دعا دلم ته از واقعا  . داره ها بچه با خوبی خیلی ی رابطه من برعکس کال  

 .میشه ای عالی مادر واقعا   چون بده بچه بهشون زودتر چه هر خدا
 مین که آقایی یه کنارش و بود نشتتستتته پژمان پدر آقا علی بابا راستتت ستتمت
 .جدیدمون ی همسایه است پسره همین پدر بود پیدا ظواهر از ولی شناختم

 و بود شتتنبه چون. بود عجیب که بود نشتتستتته آقا احمد هم جدیده آقا این کنار
 ساعت نای بودنشون و کردن می تدریس ادبیات بودن دانشگاه استاد که ایشونم

 چیزی یه بگی و زنش خانم مریم حاال. بود عجیب خونه تو ظهر 2 تقریبا   روز
 .دبیرستان مقطع تو بودن زبان معلم خانم مریم. نداشت مدرسه ها شنبه

 کرد یم زبونی بلبل براشون داشت شراره که دخترها سمت به کردم کج و خودم
 و پژمان سمت چشمهاش همراه گوشش یه و بود ور این گوشش یه هم السا و
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ندید می بهش زیرکی زیر نارشتتونم. خ نا ک نایی ی خانواده دختر می  همین می
 و ساله 20 مینا. بود نشسته خانم مهناز و وحید آقا دختر مهرانه و اینا آقا احمد

 .عمران   ی رشته دانشجوی
 است؟ خونه چرا بابات مینا: گفتم مینا به رو

 بحصتت کالستتش امروز. وایستته خیابون تو بره بگم ناراحتی: گفت خنده با مینا
 .فقط بوده

 آالچیق تو از که مهدی به خورد چشتمم که برگردونم رومو اومدم. گفتم آهانی
سی نمیومد خوشم. کردم اخم اختیار بی. بهم بود شده خیره . شهب خیره بهم ک

شت هم ساله 11 خواهر یه بود مهدی خواهر مهرانه سم به دا  بچه با که مهین ا
 .بود بازی مشغول ها

 کنکور تا. خوند می درس ارشتتد برای االن و داشتتت مدیریت لیستتانس مهرانه
 کجا یک ببینه داد می کشتتیک. درس تا بود بازیگوشتتی پی بیشتتتر چند هر بده

 .بشه کم خوندنش درس زمان از تا بره باهاش میره
 یقناد باباشون. کرد می کار شرکت یه توی و بود خونده حسابداری هم مهدی

شون داره ست رو شیرینیها خود صافا   و کنن می در شمزه خیلی هم ان  می خو
 .خرم می شیرینی اونا از فقط که من. پزن

 .شینن می سوم ی طبقه اینا مهرانه
 ماستت به داره خودش از بزرگتر برادر یه. شتتینن می ستتوم ی طبقه هم اینا پژمان
مان قا علی. کرده ازدواج که میشتتته ستتتالی دو یه که پی ظامی آ  االن و بوده ن
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 زبون دو هر .کنن می گرم ها بنگاه تو و سرشون دوتایی بابا با و است بازنشسته
 .دارن ملت به رو ملک و خونه کردن قالب
 .زدن شرکت یه دوستش با و خونده کامپیوتر پژمان

 ولی ستتالشتته 25 و کوچیکتره من از ستتال 2. چهارمن ی طبقه اینا شتته*ر*زاد
ستیم صمیمی خیلی ستاری. ه ستان تو و خونده پر  امانشم. میکنه کار بیمار

 6 خواهر یه. کنه می کار ستیما و صتدا تو شتهیادم آقا. ماماستت خانم شتهناز
 .گرده می آرمین با که داره شهرام اسم به ساله 14 برادر یه و شیما اسم به ساله

شم شی خونه بود اومده روز اون که خانمه اون دیدم چرخوندم چ  و من و سرک
شته هیچ به رو شراره ستاده آش بزرگ دیگ کنار بود انگا  حرف ااین مامان با و ای

شم. زنه می  به و پایین بود انداخته و سرش که بود ساله 15-14 دختر یه کنار
 .کرد می نگاه آرمین مخصوصا   و جا همه

 چند هر اما بود زدن حرف مشغول که این با اونم. آرمین سمت چرخیدم سریع
 .زد می هم لبخندی یه و انداخت می دختره به نگاه یه بار یه دقیقه
 کنن نمی تاک و تیک هاش همستتایه با آدم. بگیرم حالشتتو شتتب باشتته یادم

 .باشن سال و سن کم وقتی مخصوصا
ست؟ وقته چه آش این که اومد یادم تازه افتاد آش دیگ به که نگام صال ا  اهام ا

 .نداشتیم اش ی برنامه
ی شراره: گفتم و شراره سمت شدم کج دوباره  کنید؟ درست آش شد قرار ک 
 مامان به اومد خانم مژگان: گفت و ستتمتم چرخید و کرد قطع و حرفش شتتراره
 ازمهن دیگه. کنه درستتت آش باید داره نذری جدیدیه ی خونه برای گفت پژمان

 رگتربز دیگ یه همه کمک با شدیم گیر جا اینجا که اولیه روز چون گفته خانمم
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 خیلی. کنن می کار کوب به و بیدارن 8 از همه دیگه. داره شگون پزیم می آش
 و اونجاستتت که دختره اون. بودن داده انجام خودشتتون دیشتتب کارهاشتتم از

 اطالعات ازش یکم کنم صتتتداش برم بزار. آیدا خانمه، مژگان دختر میبینی؟
 .بگیرم

 آوردش و گرفت رو دختره دست زدن حرف یکم بعد و رفت و شد بلند جاش از
 .شین آشنا باهاش خانمه آیدا این ها بچه: گفت و نشوندش دخترا جمع وسط
ماال شتتراره این بگم من یعنی  بخش ستتتاواکی تو کاراش و کس از یکی احت

 رو دختره زندگی کل دقیقه 5 عرض در. نگفتم دروغ بوده چیزی جاستتوستتی
 .کشید بیرون

ضا آقا شگاه یه علیر شت سازی بدن با سرش و خودش. دا سازی مربی پ  بدن
یت پستترش بودنو یک تیم عضتتو آیدا خود. بود خوند بدنی ترب  و ودهب ایروب

 .بوده زنونه باشگاه که زمانهایی تو باشگاه مربی مامانشم
 اختاند می ه*و*س به رو آدم واقعا   و بود برداشته و حیاط کل تازه داغ پیاز بوی

 .بخورمش خواست می دلم خیلی نبودم آش اهل زیاد که منی که جوری
ضر آش کم کم شون و کنن صدامون اینکه از قبل دخترا ما و شد حا  هک بدن ن

 کاستته و کمک رفتیم و داشتتتیم نگه ستتنگین رو خودمون کنیم می تنبلی داریم
 .کردیم حاضر رو آش های

 بردیم می رو شتتده پر های کاستته ستتینی با ریختن می آش کاستته تو اینا مامان
شون اون و خانم شهناز شراره مامان پیش شک رو  مهناز بعدم و ریخت می ک
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 م*س*ت رو آدم بوش. کرد می تزیین داغ ستتیر و داغ پیاز با رو روشتتون خانم
 .کرد می
 همیشه .بدیم آش بهشون تا مردا سمت رفتیم دست به سینی شراره و السا و من
 مجبور اینجا که شتتکر رو خدا. میومد بدم کردن تعارف چیز و شتتدن دوال از

 سینیم وت. دارن بر خودشون تا دارم نگه پایین و دستم تونستم می شم خم نبودم
سه تا 4 شتمب. بود شده خالی سینیم و اینا بابا به بودم داده که بود آش ی کا  رگ

سا دیدم که برم سته حرکت با پژمانم و کرده گیر اینا پژمان کنار ال س آه  رو تشد
 .بود بازی ضایع خیلی آش، ی کاسه سمت میبره
ستم. کردم اخم شر بهش تا سمتش برم خوا ست بفهمه که بزنم ت  چه تو و کجا

 بود ردهنخو تکون ب*غ*لش از سونیا که آیدین پسره به خورد چشمم موقعیتیه،
 ردک نمی ول رو پسره این هم بچه این. کرد می زبونی بلبل براش داشت هنوز و

 .بخوره آش زار دو
 آش ازهت که شراره دست دادم رو آشم سینی راه بین و سمتشون رفتم اخم با آروم

 .بود کرده پخش رو هاش
 اش شتتده خم قد   که پهلوش تو کوبیدم آرنج با آروم و شتتدم رد الستتا کنار از

 یک و چرخوند رو ستترش بچرخونه رو بدنش کل اینکه بدون و شتتد صتتاف
 اینجا و بره که فهموندم بهش چشتتم ی اشتتتاره و اخم با که کرد بهم نگاهی
 .واینسته
سره ب*غ*ل که سونیا سمت شدم خم کنارش شنگ مو پ  ونیاس: گفتم و بود ق

 .بخورن آش خوان می بیرون بیا آقا ب*غ*ل از جان
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ستم تا سبید کنه مثل همچین بگیرمش که سمتش بردم و د  که سرهپ گردن به چ
 .کرد پیدا نای مسدودی یه لحظه همون کنم فکر

 .بخوریم آش هم با. بمونم خوآن پیش خوام می خوام نمی: سونیا
 آویزون االن از پررو بچه شد بیشتر اخمم دادم فشار هم رو دندونامو حرص با

 بی. کنه نمی که کارا چی مدرستته بره دیگه روز دو نیستتت معلوم پستتراستتت
 برامون؟ نیاره آبرویی

 بریم ابی زشتتته جان ستتونیا: گفتم تحکم با و بازوش یه زیر بردم و دستتتم آروم
 .برگرد بعدش بدم آش بهت

 خوآن با خوام می من نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتچ: گفت داری کش و بلندی نوچ یه
 .بخورم

 .کنه می درست رو سریالها این کی هر روح تو ای: گفتم لب زیر
 شتتنیهچا با و کرد زیاد و تحکمم. نبود بیا پایین ماستتت و نون این به بچه این

 .. سونیا: گفتم بهش رو جدیت
 و شتتد شتتل دستتتش خود به خود که دوختم چشتتمهاش به و نگاهم همچین
 .گریه ی آماده و جمع لبهاش
 شتهندا کاریش: گفت خفته زیبای بار این که کنم ب*غ*لش شدم خم دوباره
 .خوریم می آش هم با بمونه بذارید باشید

 تونو آش راحت شتتما نمیشتتیم مزاحمتون: گفتم و بهش دوختم و جدیم نگاه
 .بخورید
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شمهاش  اون زیر اونم ابروهای احتماال   که بود پیدا صداش از اما نمیدیدم و چ
 .بمونه بذارید: گفت محکم و جدی. خورده گره موهاش

ست خیلی شتم دو شت معنی. کنم ضایعش دا . کرد می دخالت من کار تو ندا
 می حامی یه وجود با کنه حس ستتونیا بود شتتده باعث موردش بی دخالت این

 فتگ پستتره این دید اینکه محض به چون. ببره پیش از رو کارش زور با تونه
 و کرد جمع دهنمش همراه چشمهاشم و کرد تر سفت و دستش ی حلقه بمونه
 .کردن گریه به کرد شروع ریزه ریزه
 وقتی کنم نمی درک واقعا  . اعصتتابم رو میره. ندارم رو بچه ی گریه تحمل کال  

 اشک؟ و داد و جیغ چرا آخه بدن انجام رو کارهاشون تونن می هم گریه بدون
 .نکنید دخالت لطفا   اما ممنونم: گفتم پسر به رو

 همچین. کشیدمش بیشتری قدرت با و گرفتم رو سونیا دست تر سفت بار این
 .جلو سمت شد کشیده بدختم اون گردن که بود چسبیده رو پسره گردن
 .ما کلنجارهای و بحث به بودن شده خیره هم السا و پژمان
 .میدیم آش بهش ما مونه بذار خوب: پژمان

 .کنه می اذیت اینجا بخوره خودمون پیش بهتره جان پژمان: من
 .مراقبشیم خوب: پژمان
شتر سونیا ی گریه شش دم آروم و شدم خم. کردم نگاه بهش. شد بی : فتمگ گو

 .کنم می کارت چی دونی می وگرنه باش ساکت عزیزم
 بمونم؟ نمیشه خاله: گفت و کرد نگام بغض حالت به و کرد جمع و دهنش

 .نه کردی گریه چون اما دادم می اجازه شاید کردی نمی لج اول همون اگه: من
 نداره؟ راه یعنی: پژمان
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 .نمیاره بدست رو چیزی لج با بگیره یاد باید نه: گفتم پژمان به رو
 سونیا به ور پسره که بیرون بکشمش پسره اون ب*غ*ل از زور با بازم که برگشتم

شگله خانم: گفت شتو برو شما خو  من یشپ اینجا بیا بدو شد که تموم بخور آ
 خوب؟ مونم، می منتظرت و خورم می رو آشم منم باشه؟

. داد عموض تغییر یهو چرا که بودم مونده. کرد حرفاش چاشنی ملیحم لبخند یه
 و کنه شتتل گردنش از و دستتتهاش ی گره ستتونیا شتتد باعث بود که چی هر اما

مد که جور همون فت من ب*غ*ل میو یام خورم می آش زود من پس: گ  م
 باشه؟
 .گفت باشه یه و کشید و اش گونه آروم آیدین
 .بریم بده رو آقا آش: گفتم السا به رو. نبود درست بیشتر موندن دیگه

 ینآید به رو سینیش تو آش ی کاسه آخرین سریع و اومد خودش به من حرف با
 .افتاد راه من دنبال و داد

 بر آبرو ی زاده خواهر و خواهر شتتما دستتت از بکشتته و من خدا: گفتم آروم
 .ندگیز شد اینم. کنید نمی ولشون پسرا این به چسبیدین دوتایی. شم خالص

شم بوی حتی دیگه. بهش دادم رو سونیا و مامان سمت رفتم غلیط اخم با  هب آ
سم شتم رو کیفم رفتم. انداخت نمی ه*و* ستفاده بقیه غفلت از و بردا  و ردمک ا

 .خونه به رسوندم خودمو و ساختمون تو رفتم تند
 بعد و حموم تو پریدم لباسهام آوردن در محض به که بودم کالفه و خسته آنقدر

 .السا تخت رو افتادم خیس موهای با ای دقیقه 5 دوش یه
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شو: -  رو یبخواب خیس موهای با گفته کی زدی بهم حالمو چندش اه. ببینم پا

 یدارب خوابیدی جوری این خرسی مگه اه. کشیدی گند به رو بالشتم. من تخت
 .دیگه شو

 مدام نمیشه؟ خفه چرا. کرد می بازی روانم ی همه با. بود اعصاب رو صداش
 کردنش ستتاکن برای. زد می غر خاص ریتم یه تو مانندش جیغ صتتدای اون با

 یهیچ و بالشتتت بدون و اومدم پایین تخت از کنم باز و چشتتمهام اینکه بدون
 .برسم خوابم ی ادامه به تا زمین کف کشیدم دراز
 .گیره می درد تنت خوابیدی؟ چرا اونجا شدی؟ دیوونه: السا
 ....شو خفه: غریدم لب زیر

 با متونست می. موند باقی لبیش زیر های زمزمه فقط و شد قطع بلندش صدای
 .بگیرم نادیده رو وزوزش اون خوابم شدن تر عمیق

 بلند بعدم و تلویزیون بلند صدای که شیرینم خواب به گشتم می بر داشتم تازه
 به رو خالصتتی تیر آخرین ستتونیا درآر لج های جیغ و آرمین زدن حرف بلند

 .شد محو همیشه برای قشنگم خواب و زد رویام
ستم زمین رو اخم با ش صبی و ن شمهام ع شونه هر کار. کردم باز رو چ  یه. روز

 .نمیدن اهمیت باشه خواب ممکنه که کسی به درصد
 ترجیح. فایده چه اما بزنم داد فقط که خواستتتت می بزرگ دعوای یه دلم االن
 .بدم نشون خاموشی تو سگیمو خوشگل اخالق و بکنم و اخمم فقط دادم

 .شدم بلند جام از
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سا  چرا. بره نمی خوابت شب دختر بود خواب وقت چه االن شدی؟ بیدار: ال
 .آورده برات مامان. نخوردی آشم. نفهمیدیم اصال ما رفتی؟ یهو
 نآرمی معمول طبق. بیرون اومدم اتاق از نشتتتدنیش تموم حرفهای به توجه بی

سر این. زد می حرف بلند بلند صال پ سم به چیزی ا ش رو پایین صدای ا  نیدهن
 داشت تشریف که مونم سبد سر گل. کرد نمی درکش و بود
 .نبود باباش ننه از خبری اما
 شتتتپ مامان به چستتبیده که ستتونیا به شتتدم خیره و کشتتیدم پوفی حوصتتله بی

فت می راه ستترش یه یه و بود کرده باز ممکن جای تا رو دهنش و ر  ی گر
شتر که بود انداخته راه متظاهرانه شت صدا بی شک تا دا  دایی " میگفت مدام و ا

 ". کرده اذیتم آرمین
ستش و کنه ب*غ*لش که سمتش رفته آرمین باز مطمئنن  هم هبچ این بب*و*

شته شده لوس  هاگ کنه می فکر طاقت کم هم بچه. کرده قهر باهاش اونم و نذا
 .بشن دوست هم با دوباره شاید بکنه رو چغلیش

 ردهک بده باباش مامان پیش رو پستتره رفته. کودکانم این هوش ی مرده من یعنی
 .سمتش بیاد بازم داره انتظار تازه

 ودب ریخته صورتش دور آزاد که خودش گره هم تو فر   پریشون   مشکی موهای به
 .کردم نگاه

ستم اختیار بی سته. موهام سمت رفت د  یرهم داییش به زاده حالل میگن که در
 .اشه خاله از اسکن یه مطمئنن دختر این اما
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ست همینم برای شاید  چون. سازیم می هم با ای دیگه کس هر از کمتر که ه
 .یکیه انتظاراتمون

 .دستشویی سمت رفتم و کشیدم صورتم به دستی دوباره
سم نبود الزم سا تا بپر  تعریف رامب رو افتاده من بود و نبود در که اتفاقاتی کل ال
 داره که کنجکاوی و جاستتوستتی قوی شتتم این با دختر این دونم نمی من. کنه

شد بهتری وکیل شاید بخونه مدیریت نباید ض زد می حرف که بس. می  به یقا
 .کرد می تبرئه رو موکلش کردنش ساکت شرط

 برگشتتت یهو حرفهاش وستتط. زد می حرف ریز یه و بود کشتتید دراز تخت رو
 دبخت؟ب ستتونیای این به دادی گیر یهو چرا پایین اون تو ببینم: گفت و ستتمتم

 بیاری؟ در آیدین ب*غ*ل از رو بچه داشتی اصراری چه
سره اون یاد. هم تو رفت دوباره اخمام شنگه پ شتب در جلوی که افتادم موق  اهیا

 .کالهش به زدم
 وجود با. بخوره آش خواستتت می پستتره. خودمون پیش میومد باید چون: من

 یوقت بچه این دونیم می که خودمون دیگه. تونستتت نمی ب*غ*لش تو ستتونیا
 شیمفامیل که ما. کنه ُخرد رو طرف اعصاب تونه می چقدر یکی به کنه می پیله

 .ها غریبه به برسه چه شیم می کالفه دستش از وقتها یه
 آیدین ولی: گفت و نشتتستتتت و کرد آویزون تخت از و پاهاش حرکت یه با

 .بمونه پیشش سونیا که بود راضی خودش
 نهک رعایت و ادب خواست می اون: گفتم و کردم بهش سفیهی اندر عاقل نگاه

 کردیم؟ می فراموش و شعورمون نباید که ما
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 هب کرد شروع دوباره. شده تموم بحث که فهمید خودش. برگردونم ازش رومو
 .کردن تعریف

 تو گوشتته همون و آوردم در رو خشتتت تا خشتتت از کتاب ام خونه کتاب تو از
 و مکن کم ذهنم تو رو السا صحبت صدای کردم سعی و نشستم زمین رو اتاق

 .کنم تمرکز ها نوشته رو
 زا ایران ملت که چیزی هر و خرافه هر از بود پر توش. بودم کتاب این عاشتتق
 توش چیزایی یه وقتهایی یه. داشتتته باورش و بوده معتقد بهش حال تا گذشتتته

 .میموند آدم که شد می پیدا
سیدم . ودب سال و سن کم دخترای دادن شوهر به مربوط که هایی تیکه یه به ر
 هک جور همون بتونن تا کنن ازدواج ها بچه دختر با باید مردا که بودن معتقد

 .ننک تربیتشون میلشون باب واقع در و کنند بزرگ رو اونها خوان می خودشون
 یچ بفهمه بشه بزرگ بچه بدن اجازه نداشتن شعور یکم. آوری چندش کار چه

 زمانها اون تفکرات و مردا از انزجاری حالت موضوعات این خوندن با. چیه به
شو. بخوره چین صورتم شد باعث که کردم پیدا  ی یچارهب ی بچه یه بکن فکر

 .ساله 10-9 حدود در سال و سن کم دختر یه. کوچیک
 کنم؟ بازی من میدی بازی نقطه گوشیت تو خاله: -

 زدن خندلب با کرد می سعی که سونیا به شدم خیره و برداشتم کتاب رو از و سرم
 .بهش بدم رو گوشیم کنه قانع منو
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 هب ستتن کم های بچه اون از خیلی. افتادم کتاب تو های نوشتتته یاد لحظه یه
 موردی چند بود نوشته حتی و کردن می تحمل رو ازدواجشون اول شب سختی

 .بودن نیاورده دووم هم
 من اگه وای. کردم نوازش و فرش موهای آروم و کردم بلند دستتت. گرفت دلم

سی و بودم ست می ک شمهاش ناخونام با بکنه ظلما این از ام بچه به خوا  و چ
 .میاوردم در
. شتتد تنگ بود ایستتتاده روم به رو که ستتونیایی برای شتتدت به دلم لحظه یه تو

 .اومد در صداش. کردم ب*غ*لش محکم و کردم بلند و دستهام جفت
 .کنی می ام خفه داری خاله: سونیا

 .کردم جداش خودم از و نشوندم موهاش رو سفت ی ب*و*سه یه
 دستشون؟ از نشدی خفه نکن؟ ول جوری این و موهات نگفتم بهت مگه: من
 .ببندمشون کش با بزار
 .خواد نمی نه: گفت تند

 بلند موهای عاشتق. بود گرفته ام خنده که بود کشتیده عقب و خودش همچین
شقش ی همه بود  هشون از بینه می وقتی و دورش بریزه و موهاش که بود این ع
 .بده تکونشون هی و بشه زده ذوق تره پایین اش

 .بذارم ازیب نقطه برات تا بیارش برو. میزه رو گوشیم: گفتم و کردم اشاره میز به
. شدم رهخی بازیش به یکم. کردم پلی رو بازی براش و آورد رو گوشیم رفت تند

 .بود خنگ یکم ام بچه. برد نمی کامپیوتر این از وقت هیچ
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 دنیا وت چیزی هر از بیشتر اما دعوا و کردیم می بحث هم با وقتها خیلی اینکه با
ستش شتم دو ست با سریع که کردم ناز رو موهاش رو آروم. دا سم د  بچه. زد پ

 .نیومده بهش محبت... پررو
 
 6 امروز. مالیدم رو چشتتمهام آروم و کشتتیدم پنهان دهانی درون ی خمیازه یه

شبم و بودم شده بیدار صبح  ی قهطب صدای و سر و خوندن کتاب خاطر به دی
سیله یه مدام انگار که باالیی شیدن و سنگینی ی و  تا فطر اون طرف این میک

ستم صبح 3 ساعت شتم کالس یه 8 صبحم و بخوابم نتون  شدت به االن و دا
شدن واگیر جاگیر اینا هنوز چرا هفته یک بعد نمیدونم من. میومد خوابم  هر .ن

 .خونشون از میاد حرکت صدای شب
 و یرگ این تو حاال. بودم افتاده بینی و چشتتم آبریزش به خمیازه و خواب زور از

مالم از دار ما چرخوندم می کیفم تو و دستتتم مدام. نبود خبری دستتت یدا ا  پ
 .نمیکردم

 .دادم رضایت امکانات بی بینیم کشیدن باال همون به و شدم دستمال خیال بی
 بی و افتادم گرمم لحاف و تختم یاد. زد جوونه دلم تو امید خونه در دیدن با

 .نشست لبم رو محو لبخند یه اختیار
ست شیم زنگ صدای که کنم باز و در که کردم دراز د  هاینک قبل. شد مانع گو

 .کشیدم عقب و دستم بندازم قفل تو رو کلید
شیم مانتوم جیب تو از سم دیدن با. کردم نگاه شماره به و آوردم در و گو  ساال ا

 .هم تو رفت اخمام

http://www.roman4u.ir/


 47 بیداریالالیی 

 لنگ تا نداره دانشتتگاه وقتی زده؟ زنگ بهم روز وقت این که شتتده چی یعنی
 .خوابه می ظهر
 .گوشم دم گذاشتم رو گوشی و زدم و تماس وصل ی دکمه
 ...آرام الو: السا
 شده؟ چی سالم: من

 کجایی؟: السا
 .شد بیشتر اخمام

 شده؟ چی خونه در دم: من
 .جایی یه بریم هم با نیا باال باش جا همون هیچی: گفت تند
 .بود کرده قطع رو تماس" جایی؟ چه" بپرسم اینکه از قبل

 ومدمی بدم شدت به. رفتم بهش غره چشم یه و دادم فاصله گوشم از رو گوشی
 توجه بی حرفهام به میومد بدم که قدر همون کنه قطع روم رو تماستتی کستتی

 .ببندن روم رو در یا باشن
 و زرگب در دوتا بین دیورا به دادم تکیه و در کنار رفتم کشتتیدم عمیق نفس یه

 .موندم منتظر و امون خونه کوچیک
 مهرانه و شراره سرش پشت و السا اول و شد باز در دقیقه 2 بعد تعجب کمال با

 .بیرون اومدن هم
 .شدم خیره بهشون و گرفتم دیوار از و ام تکیه تعجب با

شادی لبخند من دیدن با شراره ست: گفت و زد گ  دیر ات بریم. اومد موقع به در
 .نشده
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 حرف گفتن سالم تا 2 حد در هم بقیه و کشوند خودش دنبال و گرفت و دستم
 .اومدن دنبالمون ساکت و زدن

 بود؟ خبر چه اینجا. کردم نگاه مصممشون و خندون های قیافه به تعجب با
ستن قالده بهش که سگی یه مثل کردم می حس شون و ب شن می دنبال  نبالد ک

شیده شراره شم ک ستم کردم سعی. می ستش تو از و د  فتس اما بیارم بیرون د
 .بهم بود چسبیده

 میریم؟ داریم کجا خبره؟ چه اینجا بگه یکیتون بابا: من
 کردن سوال خیال بی هم دیگه. میفهمی میای: گفت کنه نگام اینکه بدون شراره
 گندت اخالق چون بریم می خودمون با بزنیمت شتتده نکن لوس خودتم بشتتو

 .دستمونه
 که گندی این به اخالقم هیچم. فشتتردم هم رو دندونامو و هم تو رفت اخمام

له و جایی رفتن حس آدم وقتی خوب. نبود گفتن می  چه نداره و اش حوصتت
 بنمیچس میان. اینا مثل ای پیله بد های آدم با مخصوصا   بره؟ زور به داره معنی

 بخو. ستتینما دونم نمی یا بازار یا خرید برم باهاشتتون تا کنن نمی ول و آدم به
 4 گذروندن وقت من نظر از. نباشتته جذاب من برای شتتما تفریحات شتتاید

 بازار تو بری خودی بی که این. بود مفید عمر دادن هدر خرید برای ستتتاعته
 و جذاب کجاش باشتتی داشتتته خرید برای خاصتتی هدف اینکه بدون بچرخی
 مهیجه؟
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 هم همیشتته و برم در خریدها جور این به رفتن زیر از کردم می ستتعی همیشتته
 بار 3 تنها و برم بودم مجبور رو بارش 7 بار 10 هر از. میشتتدن پیله دخترا این
 .کنم فرار خالقانه و مختلف راهکارهای با تونستم می

 ستتریع یا. کردم می رو ستتالم یه ی کیستته و نمیومدم بیرون و حمام میرفتم یا
 ناای وقتی تا و بیرون زدم می ستتوپری از کردن خرید هوای به و میشتتدم حاضتتر

 .گشتم نمی بر رفتن نمی و نمیشدُن  خیال بی
ما  میزان و بودن گرفته یاد رو شتتگردهام ی همه ستتتال همه این بعد خوب ا

 .بود شده کم خیلی من موفقیت
 حتی. مرفتی و شدیم سوار و گرفتن تاکسی کنن حساب آدم رو من اینکه بدونن

 .نگفتن بهم مقصدم
 .کردم نگاه آهنی در جلوی بزرگ تابلوی به تعجب با

 .هم تو رفت همیشه از تر غلیط اخمام
 کنیم؟ می کار چی اینجا ما: پرسیدم تحکم با
 
 

 اینم آخه. امون همستتاده مورد در محلی تحقیقات اومدیم: گفت شتتوخ مهرانه
 .دیگه باشگاه اومدیم خوب سواله؟

 ردین؟آو چرا منو میومدین بیاین خواستتتین می: گفتم شتتوخیش به توجه بدون
 .نمیام من
شتم عقب قدم یه سا که برگردم رو اومده راه که بردا  متمس اومدن تند شراره و ال
 .باشگاه ورودی سمت کشیدنم و چسبیدن و دستم یه کدوم هر و
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 دیگه؟ بیا اشم بقیه اومدی اینجا تا. دیگه نکن لوس و خودت آرام: السا
 باشته تهداشت نیاز باشتگاه این به بیشتتر همه از که باشته یکی اگه اتفاقا  : شتراره
 .نیای تو در از دیگه وقت چند ترسم می. تویی
 به اینکه از. بدم چین و کنم هم تو این از بیشتتتر و پیشتتونیم تونستتتم نمی دیگه

سخه برام و بدن گیر هیکلم ضولی نظرم به. بودم متنفر بپیچن ن صی وت ف صو  خ
 .بود آدمی هر زندگی مورد ترین

 تا الزمه خودتم برای من خواهر: گفت و گرفت رو شتتراره حرف ی ادامه الستتا
 .باش داشته همت یکم بمونی؟ جوری این خوای می کی

شی می داری ببین: گفت خنده با مهرانه شون ملت کن کم وزن یکم تر شم  چ
 ... و بگیرتت

 .شد بسته نیشش و خورد رو حرفش ی ادامه من ی غره چشم با
شی میز جلوی و رفتم پایین زور به ها پله از. بودم متنفر بحثا این از شگاه من  با

 .ایستادم
 پر تو هیکل یه و 166 قد. کردم نگاه خودم به باشتتگاه بزرگ و قدی های آینه تو
 .تپلی و

 .یترک می چاقی از داری گفتن می بقیه اما تپلی گفتم می خودم من البته
 یه که این از اما کنم کم نخوام که نه میکشتتته؟ رو کی چاقی کیلو 6 -5 آخه

 دلم و کردم می لج بیشتتتر و بودم متنفر کنن چشتتمم تو رو ایرادی یه یا نقص
 چیز هر یا شتتیرین چیز یه من تا که مخصتتوصتتا   کنم، درستتتش خواستتت نمی
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 می اشاره ابرو و چشم با و میشدن خیره بهم چشم تا 6 یهو خوردم می خوراکی
 .بخور کم نخور، که کردن

ستد تپلی دختر که دارم پستر دوستت یه من شتاید بگه اینا به نبود هیچکی  و
 .دیگه فضولن... واال. داره

ست سا از تر دور قدم یه عمیق اخم یه با سینه به د ش میز رو که شراره و ال  یمن
 از رت عقب قدم یه برم در وقت یه نکنه اینکه برای مهرانه و ایستتتادم بودن خم
 .بود ایستاده من
شم یه شمهام و رفتم بهش وری یه ی غره چ شگاه تو و چ  صدای. چرخوندم با

ضا کل تو شاد آهنگ یه بلند ضای یه تو گروه یه. بود پیچیده ف  خلوتی با  تقری ف
 ردستتتو با و کردن می کار ایروبیک. بودن ورزش مشتتغول نبود دستتتگاهی که

 .بود مسخره یکم. کردن می باز هم از لنگاشونو و چرخیدن می هی مربیه
ستگاه از بود پر بزرگم سالن دور تا دور . رقیب غیره و برقی از اعم متعدد های د
 .سبک و سنگین های وزنه
 و برقی همه چون. بود من ماه چند حقوق ها دستتتگاه از کدوم هر پول کم کم  

شم و برگردوندم رومو و کردم پوفی. بودن مدل آخرین شم تو چ  خانم مژگان چ
 .آپارتمان تو بود اومده زده سر جوری اون اول روز که زنی همون. شدم

 شیدهک اخمهای و بیام خودم به اینکه قبل. اومد سمتمون به لبخند با ما دیدن با
سته سالم دور از کنم باز رو همم تو  برگردن همه شده باعث که گفت جمعی د

 .سمتش
 اما. نداره شتتخصتتیت و ادب دختره نگه که کنم باز هم از و اخمام کردم ستتعی

 و هیچان و شور با السا و شراره. نگفتم بیشتر لبی زیر سالم یه و موندم ساکت
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 شب و خوش و دادن دست جلو رفتن دیدن قدیمی خیلی آشنای یه انگار لبخند
 .کردن

 .کردم ریز رو چشمهام
 فضتتولیشتتون حس بردن بین از برای واقع در اومدن اینجا زدم می حدس باید
 بندازن رو چیز همه که خواستتتن یم جرم شتتریک فقط. من کردن الغر نه بوده

 .نکردن پیدا من هیکل از بهتر هم کسی که گردنش
. کنن امن ثبت و شه تموم بششون و خوش تا موندم منتظر تفاوت بی و خیال بی
 .ندارم لباسم حتی من. باشم نباید اینجا من. غریدم لب زیر حرص با

 .آورده چیز همه برات السا: مهرانه
 ... نخود ی دختره. رفتم خبر بی السای به هم غره چشم یه

شت برنامه امون همه برای خانم مژگان ستگاه کدوم از که نو ستفاده د  به. کنیم ا
شت از نگاهم یه و پا تا سر نگاه یه رسید که من  ردب رو سرش و انداخت بهم پ
شت می که جور همون و برگه تو شه کوچیک ها سینه: گفت نو  ب*ا*س*ن ب

 ...بازوها تو بره کمی شکم بشه بزرگ
 زیادم رون و بازو خوب: گفت و انداخت نگاهی یه و کرد بلند و ستترش دوباره

 .نیست بد
 از نوم خواست می کال  . بشم آروم تا کشیدم عمیق نفس یه و بستم رو چشمهام

 .نداره مثبتی ی نکته هیچ هیکلم که بودم نکرده فکر تاحاال. بسازه نو
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 رستد ب*ا*س*ن که درسته گفت می میشد زیاد محبتش که وقتهایی یه السا
سابی و ست بزرگ هم اونقدرها شکمت اما نداری ح  پیدا زیاد شکم ذره یه نی

 .میشه قشنگ لباس تو خوبه درشت هاتم سینه. نیست
 .اقچ گامبوی: میگفت بود شخصیتی ترور حد در و بود بد حالش وقتی اما

 می الستتتا به که گرفت طال باید رو گرامی بزرگ مادر کالم که بود موقع اون
شکه یو سی َاتا: گفت  قرب چو   خ 
 .اومده در چشمهای با سیاه خشک چوب دونه یه میشد اش ترجمه که. چشم

 .گردونه برش من به تونستتت نمی چون میومد کار به وقتها جور این عجیب و
 .تپل و بودم ای پنبه سفید اون گندمی پوست عکس بر که منی

سی از شده سره یه اخمهای با  جدا حدی تا و بقیه به توجه بی و شدم پیاده تاک
 می درد ها وزنه و ها دستتتگاه و تمرینها خاطر به بدنم اونقدر. میکردم حرکت

 .کردم می بلند رو پاهام زور به که کرد
 تک تک تا موند ستترم باال و داد تمرین من به شتتخصتتا   خودش خانم مژگان

 .برم در زیرش از نتونم و بدم انجام رو حرکات
. بودم گذاشتتته جلستتته دخترا روح با دلم تو و بودم کرده اخم مدت کل منم

 زا نفر یه حاال. ببین منو وزن اضافه کیلو 6-5 این ندارن چشم چرا نمیدونستم
 .که خوره نمی بر جایی به بشه کمتر بودنش باربی میزان

 .کردم پوفی حوصله بی
 ونبهش اخم با. انداختم خندیدن می و گفتن می خوش سر که دخترا به نگاهی
شم شت بد اونا به. رفتم غره چ  رایب راحت و نبود شون سر باال هیچکی نگذ

 .زدن می حرف ربع یک دقیقه 5 قد زدن می دستگاه دوتا. گشتن می خودشون



wWw.Roman4u.iR  54 

 

. بود وحشتتتناک این و کشتتیدم می زمین رو و پاهام. کرد می درد بدنم ی همه
 .بود آور عذاب برام و میومد بدم رفتن راه شل از همیشه

 بلمق شب خوابی بی که خونه سمت اومد امیدوار چقدر که افتادم صبح یاد به
 .کنم جبران رو

ستهام. کنه باز و در و بندازه کلید شراره تا موندیم منتظر خونه در جلوی  تو و د
 و عظمت مورد در الستتا و مهرانه بحث به تفاوت بی و بردم فرو شتتلوارم جیب

 .کردم گوش باشگاه خوبی  
 به ونسرهاش همه در صدای با. شد باز در بندازه قفل تو و کلید شراره اینکه قبل

 .چرخید در سمت
 .اومد بیرون در از جدیده پسر دنبالش به و پژمان بلند قامت
 مثل چیزی یه لبی زیر هم پستتر و کرد امون همه به باال بلند ستتالم یه پژمان
 .کرد نگاه ما مخالف جهت به جیب به دست و ایستاد وری یه و گفت سالم
سا شت سمتش به قدم یه و شکفت گلش از گل پژمان دیدن با ال  رارهش. بردا

شغول در با و خودش  سعی همه که بود جالب. شد من نزدیک مهرانه و کرد م
 ابراز فرصتتت عاشتتق جوون دوتا این به شتتده که هم دقیقه یک برای کردن می

 .بدن احساسات
 اشتمد دوست خیلی. شد ثابت آیدین بلند موهای و صورت رو تفاوتم بی نگاه
 خانم مژگان بازیهای پیله ی همه جواب و میکشیدم االن که دردی بدن ی همه

 نای روی ستتنگین و آتیشتتی ی غره چشتتم یه با و هیکلم به توهین حدودی تا و
 چشتتمش رو تا که موهاش اون با اون کردم می فکر چون اما کنم خالی پستتر
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 داد هدر هم جورایی یه و ببینه تونه نمی و ملیحم ی غره چشتتم مطمئنن اومده
 به و گرفتم ازش چشم و داشتم نگه سنگین رو خودم میشد، ام باقیمونده انرژی
 .کردم نگاه السا و پژمان
 و نهک نگاه الستتا چشتتمهای به بتونه تا بود کرده خم رو ستترش محبت با پژمان

. نشست هاملب رو کج لبخند یه. ببینتش خوب تا بود گرفته باال و سرش هم السا
 جوابش تو تونستتتم می هم من خپل میگفت من به دختر این که قدر چه هر

 این که داد می رو حق این بهم من از بودن تر کوتاه سانت 5. کوتوله بگم بهش
 کنار یا نزدیک که مواردی در مخصتتوصتتا  . ببخشتتم بهش گداری گاه و عنوان
 .بود چشم تو قدشون تفاوت و ایستاد می االن مثل پژمان
 جمعی؟ دسته بودین برده تشریف کجا خانما: پژمان

 .اینا مخان مژگان باشگاه بودیم رفته: گفت و کرد اشاره آیدین به سر با السا
 .دادم پیام بهت که دیشب: گفت نشنوه کسی اینکه امید به تر آروم و

 .خوندم: گفت و داد تکون سری و زد چشمکی پژمان
 گاهباش به نیازی که شما ولی: گفت مهر پر و انداخت السا هیکل به قدی نگاه

 .ندارید
 .دارم دوست رو هیکلت جوری همین من: گفت تر آروم دوباره

. دیمبو رفته همراه عنوان به ما: گفت ذوق و لبخند و خجالت با و شد قرمز السا
 .بود آرام هدف

شمهام و شد محو یکباره به پوزخندم حرف این با  مهرانه. صاف بدنم و گرد چ
 دینآی و پژمان سرهای و گرفت دندون به و لبش شراره و پایین انداخت و سرش

 .چرخید سمتم به
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 .آنچنان نداره نیاز آرامم خوب: گفت و زد گشاد لبخند یه پژمان
 تیز. نبود جالب زیاد آخرش آنچنان اون اما اومد خوشتتم حرفش از حدودی تا
شنگ مو به . فتر هم تو اخمهام اختیار بی کجش لبخند دیدن با و کردم نگاه ق

 رو هیکلم داره بزنم حدس تونستتتم می اما نبود پیدا چشتتمهاش که درستتته
 .کنه می وارسی

 .رفته مامانش به هیز ی پسره. شد غلیظ اخمهام
 سمت به شده کنترل عصبانیت با. داریم خونی دشمن هم ما دارن خواهر همه

شتم قدم خونه صل حد بین از اجازه با یه با و بردا سا فا  در کنزدی که پژمان و ال
 عقب قدم چند و خورد تکونی که زدم الستتا به ای تنه و شتتدم رد بودن ایستتتاده

 تمتونستت می حداقل بودم خوشتتحال ام جثه بودن بزرگ از بار اولین برای. رفت
 .کنم ناکار و دختر این تنه یه با گاهی

سه برابر در شدت به و شدم حیاط وارد و رفتم تو در از سو  حشف لبی زیر ی و
 .کردم مقابله جمع حاضرین روان و روح به دادن

 ریعس و گفتم سالم یه و رسوندم خونه به رو خودم دقیقه یک از کمتر عرض در
 جبران به اینم. نیام بیرون ستتتاعت 2 از زودتر که بودم قاطع و حمام تو پریدم

 .بمیره عرق گند بوی تو بزار داد بهم امروز السا که حرصی
***** 

 وشهامگ تو از رو گوشیم و برداشتم تاپ لب رو از و سرم گوشیم زنگ صدای با
شم. آوردم بیرون شن خاموش ی صفحه به دوختم چ شی شوی رو  عکس. گو
 .بود پوشونده رو صفحه کل افروز
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 .زدم رو وصل ی دکمه و برداشتم و گوشی
 .افروز جانم: من

 خوبی؟ سالم: افروز
 خوبی؟ تو مرسی سالم: من

 است؟ خونه کی ممنونم: افروز
 .هستیم امون همه آرمین غیر: من

 بری؟ خوای می جایی داری؟ کار چی عصر ببینم: افروز
شغول خونه تو و بودم کار بی صبح از امروز نه. کردم فکری ستراحت م  لبتها ا

شد اگه ستراحتی می  بی های کردن لج و سونیا صداهای و سر وجود با. کرد ا
 .بود حروم استراحت کردناش شیون گاهی و موردش

 .ندارم برنامه. ام خونه تو نه. کارم بی هیچی: من
شه جان آرام: افروز سیقیش؟ کالس ببری رو سونیا می  آژانس اب برو آژانس با مو

 .بیا
 این صتتدای و ستتر بدون ستتیر دل یه عصتتری خواستتتم می. هم تو رفت اخمام

 سپا و کار کردم ستتعی. نه بگه افروز به تونستتت می کی اما. بخوابم وروجک
 .دیگه یکی به بدم
 .مامان یا میبرمش من یا. ببینم حاال باشه: من

ما   آرام نه: افروز ید کالس آخر ربع یه چون ببرش خودت حت  که بشتتینی با
ها به مربیش ما ندن و بده درس شتت تابش راستتتی. بده یاد رو ها نت خوا  ک

 دادی؟ یاد بهش نتش با رو شعرش اونجاستا
 .باال رفت ابروم یه
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 .بدم سونیا یاد نت باید که بود نگفته من به کسی. ندادم یاد نه: من
 وب؟خ بده یادش تونی می که جایی تا. ازشون پرسه می استادشون وای: افروز

شه اونجا باید ساعت سر نکنم سفارش سید موقع به که کنید حرکت 4. با . بر
 قربونت. دنبالش میام شتتتب. برستتون ستتالم اینا مامان به. باشتتید مواظب

 .خداحافظ
 بذاره نهک نمی. کرد قطع شد تموم که حرفش. بگم باشه یه نکردم فرصت حتی

 .بگیرتم ندید جوری این بعد بدم انجام رو کارش من
 .کشیدم عمیقی نفس و گذاشتم میز رو و گوشی

 خواهر. کنه می رفتار جوری این همینم برای دستتتشتته قدرت میدونه خودش
 حرف حرفش رو نداره جرات کستتی اینا مامان ی دوردونه عزیز و استتت بزرگه

 .بزنه
 .شدم کارم مشغول و کامپیوتر تو بردم رو سرم دوباره
**** 

 که بود دقیقه بیستتت دقیقا  . کنم آروم و خودم تا دادم فشتتار هم رو و چشتتمهام
 کشید طول دقیقه 5 فقط. میومد اطوار خانم سونیا اما بودم آماده و حاضر من،

 پوشیدنش لباس صرف بعد دقیقه 8. کالس ببرن تشریف من با بشن راضی تا
 است دقیقه 3 االنم. کشید طول سرش باالی فرش موهای بستن دقیقه 4. شد

 .نهک پیدا خودش برای گوشواره یه تا ایستاده السا بدلیجات کشوی سر که
 به دیر بود ممکن داد می طولش بیشتتتر یکم اگه. میشتتد تموم داشتتت وقتمون
. در متس کشوندمش هاش نق نق به توجه بی و گرفتم و دستش. برسیم کالس
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 و بود ایستتتاده ستتونیا صتتدای و ستتر خاطر به آشتتپزخونه در جلوی که مامان به
 .شد دیرمون: گفتم کالم یک تو و کردم اخم سمتمون بیاد داشت قصد

 
 به کرد شتتروع جا همون از فقط نیومد جلو و خوند رو تهش تا خودش دیگه

 کرد خرش ایدش بگم بهتر یا کنه آرومش بتونه بلکه تا سونیا رفتن صدقه قربون
 .شد ساکت

 از و گرفتم رو خودم و اون کفشتتهای. بود حرفها این از تر ستترتق بچه این ولی
 که نشتتستتتم شتتدم خم بعد و پوشتتیدم رو خودم کفش اول. بیرون زدم خونه در

 .بپوشونم رو کفشهاش
 پر تونستتت می موارد این تو عجیب و آوردن در گریه ادای به بود کرده شتتروع

 حرفم باز متر 3 دهن با شده گوله اشکهای و گریه و الکی بغض با. باشه اشک
 .زد می

شهاش شیدم رو کف ستش و پو  خیلی اش گریه این ولی. ببرمش که گرفتم رو د
 خونه از وقتی و موند می اشتتک رد صتتورتش رو که مخصتتوصتتا   کرد می اذیت
 تو چهب یه میومد بدم شتتتدتم به و کنم تمیزش تونستتتم نمی رفتیم می بیرون

 که کردن می نگاه همراهش به جوری ملت که مخصتتوصتتا. کنه گریه خیابون
 .درآورده رو اشکش و گرفته نیشگونش اون انگار
 هک بود هایی گوشواره همون بحث هنوزم. کرد می تموم داشت رو تحملم دیگه

 .بذاره نتونست
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 و گوشهام سمت بردم دست. سونیا سمت چرخیدم نذاشته اول ی پله رو و پام
شواره  شدم خیره و کنارش زدم زانو و آوردم در رو کوچیکم حجیم گرد های گو

 .کرد نگام اخم با. چشمهاش به
 .نیست خودم به شباهت بی که برم خوشت اخالق قربون

 
 

 می گوشتتواره خوب؟ چیه: گفت گریه ادای با لوستتی و کشتتید باال رو دماغش
شه یاس. خوام شواره همی شگل های گو شه آرادم و میذاره خو  چقدر میگه همی

 .بشم خوشگل خوام می منم. شدی خوشگل
سم شتم و بیرون کردم فوت رو نف شواره و کردم باز رو م ستم توی های گو  رو د

ت؟ بذارم خوای می داری؟ دوست رو اینا: گفتم و دادم نشونش  گوش 
 خنده هب تبدیل اش گریه و اشک ثانیه یه تو و زد برقی چشمهاش اون دیدنش با

 من؟ به میدی رو اینا خاله: گفت ذوق با و شد
 .پررو بچه. باال بردم ابرومو یه اخم با

 ازشتتون میدم اجازه نداری گوشتتواره امروز تو چون اما خودمه مال اینا نه: من
 .کنی استفاده

 .کردم گوشش رو ها گوشواره یکی یکی و بردم دست
 .خوشگل میگه منم به آراد. میشم خوشگل منم امروز: سونیا

 مخود سمت به هاش گوشواره از و حواسش تا هاش شونه به گرفتم رو دستهام
 .کنم جلب
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 یا خاله ماه تو. خوشتتگلی همیشتته تو که اوال  : گفتم کرد نگاه که چشتتمهام تو
عدم. نره یادت رو این یاد ب  تو عقلشتتون تموم نکن توجه پستترا حرفای به ز

 .کرد حساب روشون نمیشه چشمشونه
 تو چشتتم و شتتتدم بلند جام از.  زدم کج لبخند یه نگاهش از. کرد نگام گیج

 به و ودب ایستاده جیب به دست. شدم بود ایستاده پاگرد تو که قشنگ مو چشم
 .بود شده خیره سونیا و من

 ایستاده؟ باال اون است دقیقه چند پسره این. شد ریز چشمهام
. شتتنیده رو حرفهامون که زد حدس میشتتد کردنش مکث و ایستتتادنش مدل از

 سونیا خرج خواستم می دقیقه بیست این تموم که ای غره چشم. فضول ی پسره
 پله از و گرفتم رو سونیا دست و برگشتم بهش توجه بی و کردم حرومش رو کنم

 .بیرون زدیم خونه از و اومدیم پایین ها
 نجگ ستتر من کرده فکر. حتما   بگیر؟ آژانس برگشتتت و رفت گفت؟ چی افروز

 یکم بعد و مبگیری ماشین خیابون سر. بدم بستی در آژانس پول کلی که نشستم
 .آژانس بی آژانس. آموزشگاه دم میرسیم راحت روی پیاده
 من؟ به میدی رو ها واره
 .نه: من

 میدیش؟. ندارم من آخه: سونیا
 .نه: من

 .خرن نمی اینا از برام اینا مامانم: گفت بغض با
 می تیوق که افتادم متنوعش و مختلف های گوشواره و انگشترها پر ی جعبه یاد

 کنهن اینکه ترس از. کنی نگاشتتون داد می اجازه زور به حتی اشتتون خونه رفتی
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 نگاهشتتون موقع همون بخوای حتی یا. ببری خودت با برداری رو یکیشتتون
 .کنی

 .نه: گفتم خشک و کردم نگاش و برگشتم
 موتوری و سونیا از و نگاهم. رفت و شد رد کنارمون از سرعت با آیدین موتور

 .دوختم راه به و گرفتم بود شده محو خیابون پیچ تو که
 .شد منر که نرسید ای نتیجه به ها گوشواره شدن تنها مالک از سونیا کنم فکر

 باشه؟ جفتمون برای ها گوشواره این پس: سونیا
 .نه: من

 دممی بهت خواستتتی تو اگه. کنیم می استتتفاده ازش دوتامون هر خوب: ستتونیا
 .گوشت بزاری

 لطف خواد می رو خودم مال. همینه گیره می رو خونه صاحب ی یقه پررو دزد
 کرده فکر ستتاله 5 ی بچه این واقعا  . کنم استتتفاده ازش که بده بهم گاهی و کنه

 کودنم؟ بزرگترم ازش سال 22 که منی
 تاکسی ات کردم متوقفش خیابون کنار و کشیدم رو دستش حرفهاش به توجه بی

 .بگیریم
ضیم کرد می سعی و زد می حرف ریز یه شواره اختیار که کنه را  مبد رو هام گو

 ینا که دونستتتن می ستتاختمونمون کل تو بلکه امون خونه تو تنها نه اما بهش
 .مهمه برام چقدر ها گوشواره

 تو .بودن اندازم پس اولین از نشونی ای نقره سادهی کوچیک های گوشواره این
شت رو اینها بار اولین برای سالگی 9 سن  مهه ماه یک.  دیدم مغازه ویترین پ
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 ردمنخو هیچی گشنگیم ی همه با مدرسه تو و کردم جمع رو جیبیهام تو پول ی
 .کنم جمع رو خریدشون پول بتونم تا

شواره به وقتی  با اهم یک اون تو که افتم می قویم ی اراده یاد کنم می نگاه ها گو
 نه ه*و*س یا و گرستتنگی اوج تو حتی که کردم مقاومت چقدر کم ستتن اون

سه به حتی نه بودم رفته خوراکی سراغ سو ستنی یه خوردن ی و  یخ یشکالت ب
 می بهم ها گوشتتواره این آوردم می کم مواقعی وقتی هنوزم. بودم کرده توجه
 .باشم مقاوم چقدر تونم می که گفت
ست میومد سمتمون به که تاکسی برای  لوترج قدم چند تاکسی و دادم تکون د

ستاد ما از شین در و رفتم سمتش به. ای شون رو سونیا اول و کردم باز و ما  و دمن
ستم خودم بعد ش شتم وقتی. ن شمم ببندم و در که برگ سری به خورد چ  با که پ

ستاده کوچه سر جین شلوار و مردونه پیراهن  می نگاه کوچه انتهای به و بود ای
 .کرد

 .بودم دیده و منتظرش ایستادن   فرم این بارها
 .دادم دست از تاکسی حرکت خاطر به و بیشتر کردن نگاه فرصت

 .نبود منتظر پسر از اثری دیگه برگشتم که غروب دم
صوال   ضولی آدم ا ستم ف شه دلیل این ولی نی  چه مبر و دور بدونم نخوام که نمی

 امانم خانم کیمیا و مامان صتتحبتهای نشتتنیدن برای تالشتتی این بنابر. خبره
 .نکردم مهرانه
ست به چایی ستم و میز سمت رفتم د ش شتش ن سته که جایی از. پ ش  به ودمب ن

 ودب شده باعث خانم کیمیا زدن حرف حالت مخصوصا  . داشتم دید مامانا دوتا
 .سمتشون بره بیشتر حواسم که
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 قرارم بود کرده معرفیش شتتوهرم خواهر جان مینو آخه بگم چی: خانم کیمیا
 مداو خوششون اگه ببینن همو پسر و دختر خودش ی خونه جلسه یه بود شده

 .خواستگاری بیان رسما  
صال   که اولش ش و بیداد و داد و تهدید کلی با. رفت نمی اومدن بار زیر ا  مآخر
 .بزنه حرف کالم یک اینکه بدون ببینه رو پسره فقط و بیاد که شد حاضر نفرین
 متچش: گفت و داد تکون سری و زد کوتاهش موهای به دستی و کشید نفسی

 و پایین انداخت و ستترش آخر تا اول از و نشتتستتت و اومد دختره نبینه بد روز
شم سری شید رو  ودب زمین کف نزدیک که دماغش نوک زور به من یعنی. جلو ک

 .پسره به برسه چه میدیدم و
 .بگیره باالتر و سرش که زدم تشر بهش اومد که پسره

 چه: گفت و داد تکون ناراحتی روی از ستتری و هم تو رفت ناراحت ابروهاش
 گوله دمدی یهو بود پایین چشماش اما گرفت باال یکم و سرش. کردنی بلند سر

نه می پاکش آروم آروم و ریزه می اشتتتک گوله  که من. نفهمیم ما مثال   که ک
 .نذاشت برام آبرو یعنی. فهمیدن هم اونا مطمئنم فهمیدم
 هآخ خوب: گفت و زد خانم کیمیا ی شونه به دستی. بود شده ناراحت مامانمم

 چیه؟ دردش چرا؟
 ی رهپس اون دردش. مرضه. کوفته دردش: گفت و شد عصبانی خانم کیمیا یهو
 .خواهراش سراغ بیاد خودش مثل یکی الهی که چیزه همه بی

شم ها آدم کردن نفرین از. رفت هم تو اخمام  نکبتی"  عزیز قول به. نمیومد خو
 ."میاد آدم سر زود
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 .خوردم ازش قلوپ یه و آوردم باال رو چاییم لیوان
 نشد؟ تموم موضوع اون مگه: مامان
 میگه که ما به میدونم؟ چه من: گفت و داد تکون ستتری عصتتبی خانم کیمیا
سته اتاقش تو اش همه. عالمه خدا اما شده تموم ش سره خواهرای این. ن  هم پ
 برخ بهش پستتره از و زنن می زنگ بهش وقتهایی یه نکنم غلط. کنن نمی ولش
 .نریخت بهم رو زندگیمون برادرشون این با بده رو جوابشون خودش خدا. میدن
 میگه؟ چی ببینید بزنید حرف باهاش خوب: مامان
 گه؟؟ب خواد می چی: گفت و پاش رو کوبوند دست کف با عصبی خانم کیمیا
 رو و پاکی آب منم. نیستتت رضتتا بقیه به دلم و دارم دوستتت رو این من میگه

ستش  ازدواج سرهپ این با بتونی که کنی کفن و بابات و من مگر گفتم ریختم د
 ولپ نه داره قیاقه نه. کرده خوش پستر این چی به و دلش نمیدونم من آخه. کنی
 .....خانه نه داره کار نه داره

شیم زنگ صدای شنیدن با سش هم خانم کیمیا و خوردم تکونی گو  تپر حوا
 گرفته ستترقت حین در که آدمهایی مثل منم. کرد قطع رو حرفش و شتتتد من

 4 لمد تو شراره شمارهی دیدن با و برداشتم میز رو از رو گوشیم سریع باشنش
شید یه با و کردم بارش خوب چیز تا  اتاق تو مرفت و پایین انداختم رو سرم ببخ
 .زدم رو وصل ی دکمه و

 از بار 100 و خودش از بار 10 بودم حفظ از و حرفهاشون بعد به اینجا از دیگه
 .بودم شنیده مهرانه زبون

 چیه؟ شراره بله: من
 .شده تنگ برات دلم بیا بپوش لباس عشقم چیه چیه: شراره
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 محبت؟ و شراره. باال پرید ابروهام
 ببری؟ کجا رو من خوای می: من

 و شتتد خودش معمولی صتتدای و رفت صتتداش ی کننده اغفال لحن ستتریع
 فهمیدی؟: گفت

 .نیستم آرام که بشم تو حرفهای خام کلمه تا 4 با سال همه این بعد من: من
 .بخرم کفش خوام می من بریم بیام شو حاضر حاال، خوب: گفت و خندید

 می بودم برگشتتته آموزشتتگاه از که بود ستتاعت دو تازه من. ناله شتتد ام قیافه
 .کنم استراحت و بخونم کتاب یکم خواستم

 .دیگه برو خودت من؟ چرا خوب: من
نه ها: گفت طلبکارا ید نخیرم برم؟ تن یای باهام با  دیگه ی دقیقه 10 تا. زود ب

 .باش بیرون پایینم
 شده که بارم یک برای فقط که موند دلم به آرزو. کرد قطع روم رو گوشی دوباره

 نه؟ یا داره لذتی ببینم حداقل که کنم قطع یکی رو و تماس من
 .شم حاضر که رفتم و السا تخت رو کردم پرت رو گوشی

 
 وقتی اما بدم رضتتایت زدن رژ یه به خواستتتم اول. نداشتتتم کردن آرایش حس
 .زدم هم رژگونه و ریمل و مداد دیدم برگشتم و آینه جلوی رفتم

 .دیگه بود آرایش خوب اما بود کم اش همه که درسته
شتر دقیقه 5 شدنم آماده شید طول بی شیم و کیفم. نک شتم رو گو  اتاق از و بردا

 .بیرون میرم شراره با: گفتم مامان به و اومدم بیرون
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 .بیرون اومدم و کردم خداحافظی خانم کیمیا با
 .فرستادم لعنت خودم به نشد خبری شراره از و گذشت که دقیقه 5

 اما دقیقه 10-5 میگفت همیشتته شتتناختم می رو دختر این خراب ذات که من
 .میکشید طول برابرش دو همیشه
 .بدم انجام ای دیگه کار خوردن حرص جای به دادم می ترجیح
 .آوردم در رو گوشیم و بردم جیبم تو دست

 ستتتنی خبری کستتی از دیدم وقتی و کردم بر و دور به نگاهی یه خالفکارا مثل
 و وشتتیمگ کتابهای قستتمت تو رفتم و نشتتستتتم پایین به رو اول ی پله رو رفتم

 باز کتاب ی صتتفحه. کردم کلیک روش و کردم انتخاب رو نظر مورد کتاب
 .شده

یاد خودم ما نبودم خوندن رمان اهل ز  گوشتتیم تو آهنگ غیر که چیزی تنها ا
 هک وقتها جور این و مترو و اتوب*و*س تو و باشتته همراهم و بریزم میتونستتتم

 .ودب کتابها همین بگذرونم رو تایم و کنم استفاده ازش بتونم میشدم معطل
 هر ونهبخ کتابی یه بود کافی. بود الستتا اصتترار به خوندم می که هم کتابهایی

 حالیش بدشتتم و خوب خوند می رو کتابی هر کرد نمی فرق براش اون چند
عد. نبود مد خوشتتش خیلی یکی از وقتی ب فه میو ما تا کرد می ام کال  حت

 یک بحث و زد می حرف موردش در ستتاعت 2 مینشتتستتت بعدم. بخونمش
 .کرد می طرفه
 به کنم می ستتعی دادم می نشتتون که حالی در من و زد می حرف اون یعنی

 .رسیدم می خودم کار به کنم گوش حرفاش
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ستان تو ی دختره این. رفت هم تو اخمهام و کردم پوفی  آورده در رو شورش دا
 شتتتدت به که بود احمق اونقدر کرد می خرابکاری و زد می گند اش همه بود
 و یهگر حال در مدام اینکه بدتر و کنم فیزیکی برخورد باهاش خواست می دلم

 .بود زاری
صبی ستی ع شمهام به د شونیم و چ شیدم پی . دمش خوندن کتاب خیال بی و ک

 .کشید نمی اعصابم االن
حث آرمین با خیلی که دالیلی از یکی  فقط دادم می ترجیح و کردم نمی ب

 وگل و خوردن حرص با دونستتتم می اینکه. بود همین باشتتم براش شتتنوا گوش
صیحتهای و کردن پاره شد دور ازم بدتر کنه نمی درست رو اخالقش من ن  و می

 .گفت نمی من به رو چیزی دیگه
 .کنم کشکم بتونم نیاز وقت به و مقابلش در تا باشم کنارش که بود این بهتر

 مشد بلند جام از. شده تموم انتظارم که فهموند بهم پله روی هایی قدم صدای
 .بیاد پایین شراره تا ها پله به دوختم چشم منتظر و

 که کشتتید می نرم ها نرده رو و دستتتش و میومد پایین ها پله از خرامان اونقدر
 ر*ق*ص مجلس برای خارجیها این مثل االن کرد می فکر نمیدونستتتت یکی
 .دنبالش اومده پسرشم دوست و شده آماده

شش اهدایی زیبایی همه اون به تفاوت بی ست: گفتم و کردم نگاه آرای  دقیقه بی
 .کردی دیر
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های جز جوابی ندون ید د یاد یادم. نداشتتتم ردیفش و ستتف ناش وقتی م ندو  د
عد دهنش جلوی برد می و دستتتش بود ارتودنستتی ندید می ب ما خ  با االن ا

 .داد می نشون رو اش شده ردیف دندونهای غلو گاهی و سخاوت
. یگهد بریم: گفت من گذاشتتتن منتظر از ناراحتی احستتاس کوچیکترین بدون

 وبخ خونه برگشتتتیم وقتی بزار خوب اما برداری ازم چشتتم تونی نمی میدونم
 .بزن رو دیدات

 .افتادم راه دنبالش حرف بی و رفتم بهش غره چشم یه
 نظر الک. خرید و کرد پیدا میل باب کفش یه باالخره بازار گشتن ساعت 3 بعد
شت ارزش منم سید ازم بارم یه چون ندا  بودم همراه همون حد در فقط من. نپر
 فکر هبقی داد می نظر بلند بلند کفشتتها مورد در ویترینها دیدن موقع وقتی که

 .زنه می حرف خودش با و است دیوونه نکنن
شین ی کرایه ساب رو ما شت و کردم ح  از زد می حرف بند یه که شراره سر پ

 .شدم پیاده ماشین
 هی تونست جوری چه موثق دکتر زن نفهمیدم آخرشم من اینکه خالصه: شراره

 اب حق. کنه تور و داری خانواده و فرهنگ با و خوشتتتیپ و خوب دکتر همچین
 باید فقط خوره نمی آدم درد به خانواده نه اخالق نه قیافه نه میگه که مامانمه

 اون از که سوپروایزرمون. بیاری بدست رو چیز همه تا داشت خوب سیاست
 یدیدد می رو زن این اوایل بودین می باید تازه میگفت بیمارستتتانه قدیمیهای

شیدن لباس حتی ستم پو  پوزی و کد چه شده دکتر زن ببینید حاال نبود بلد در
ستار یه. زده هم به ستانی ی ساده پر  هر به و دزدید رو دکتر قاپ و اومد شهر
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 نتونن شتتوهرش ی خانواده که شتتد دار بچه هم ستتریع و شتتد زنش بود ترتیبی
 .بکنن کاری

 رفح دور رو وقتی شراره. کشیدم کالفگی سر از نفسی و گردوندم و چشمهام
شد خاموش موتورش افتاد می زدن شمهام. نمی شم چرخوندم که رو چ شم  چ

 زا محو لبخند یه. قبلی منتظر مرد همون و قبلی جای همون کوچه سر به خورد
 .نشست لبم رو سماجت همه این

شت شراره  ادرن لبخند دیدن با و بدونه حرفهاش مورد در منو نظر که سمتم برگ
 .منتظر مرد به رسید و گرفت رو نگاهم رد و پرید باال ابروهاش من

 که محل اون از کردم فکر وایستتاده؟ اینجا هنوز این: گفت گرد چشتتمهای با
 بشه؟ خیال بی اینم بریم

 زلیخا مثل شتتدی، که هم عاشتتق: گفتم بردارم پستتره از و نگاهم اینکه بدون
 .کند میانی پادر خودش خدا تا بیاور، در بازی رسوا آنقدر باش، سمج

سره این خداییش اما. واقعا  : گفت و داد تکون سری شراره ستقامتی بد هم پ  ا
 .دیدمش پیشم روز چند. داره
 .بود ایستاده جا همین کالس بردم می رو سونیا داشتم. دیدمش منم: من

 یدهم رو سیبها این چرا نمیدونم. بده شانس خدا: گفت و انداخت باال ای شونه
ست شه میل و حیف گی نمی خداجون آخه؟ چالغ د صرافه؟ می  گ*ن*ا*هه ا

 .گ*ن*ا*هه خدا به
ست با و زدم کجی لبخند سیدن تا. بره پیش که کردم هدایتش د  و دکتر در به ر
 .کرد نطق و داد نظر منتظر مرد این مورد در و شد خیال بی رو زنش
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 تا مشتت خالص دستتتش از بودم منتظر فقط. تو رفتیم و کردم باز رو در کلید با

 .بگیره آروم یکم سرم
 اومدن مهدی و آیدین و شتتد باز آپارتمان در رفتیم باال که دار شتتیب ورودی از

 .دبو شده جور همه با خوب جدیده پسر این انگار نه. باال پرید ابروم. بیرون
 ستتر حد در فقط پستتره این و کرد ستتالم هیجان و ذوق با دور همون از مهدی
 خالی و خشک سالم یه میومد زورشون ملت که میومد بدم چقدر. دادن تکون

 ستتالم تا دید نمی عددی رو ماها یا بود؟ حوصتتله بی انقدر یعنی. نکنن هم
 کنه؟

: گفت من به رو و ایستتتاد ما جلوی مهدی بود مهدی از تر جلو قدم دو پستتره
 خوبه؟ حالشون پدر خوبن؟ اینا مامان هستید؟ خوب خانم آرام سالم

 بدون. ذاشتتت نمی مهدی این اما باشتتم مودب خواستتتم می همیشتته اینکه با
 ی گوشتته. هم تو رفت اخمام و عقب کشتتیدم یکم رو ستترم بخوام خودم اینکه
 .لبخند شبیه چیزی باال رفت یکم لبهام
شمم. نکنم باز رو دهنم دادم می ترجیح. دادم تکون سر فقط  نآیدی به خورد چ

ستاده ما از جلوتر قدم دو که ست پوزخند یه با. بود ای  مهدی و من به سینه به د
 هم وت بیشتر اخمام. نیومد خوشم پوزخندش و ایستادنش فرم از. کرد می نگاه

 .رفت
 مامان به مهدی آقا خوب: گفت مهدی به رو ستتریع فهمید رو حالم که شتتراره

 .برد خودش دنبال و کشید رو دستم. برسونید سالم اینا
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 دیمرسی که ها پله تو. بده نجاتم تا بود شراره االن که کردم شکر رو خدا چقدر
 .بهم داد و آورد در کیفش تو از دستمالی

 می کی. بکشتتم نفس درستتت تونستتتم دوباره. کردم پاک و صتتورتم ستتریع
 بشه؟ تموم پسر این پاشی آب خواست
حدمون زنگ من از زودتر شتتراره مان و بود زده رو وا . بود کرده باز رو در ما

 تو برم که کنار بره در جلوی از بودم منتظر. بود مامان با علیک ستتالم مشتتغول
 .بود شده خونه وارد من از جلوتر اون اما کنم خداحافطی و خونه

 مثل یکی به اینکه از قبل و بخره ای وسیله شراره بود محال کردم؟ فراموش چرا
 تدس در السا که هم االن. اشون خونه بره بزاره بده نشون مینا یا مهرانه یا السا

 .بود خونه هم االن مطمئنن. بود ترینشون
 تو رو صتتورتم رفتم منم و کرد پیدا اتاق ستتمت به رو راهش خودش شتتراره

 اونم و ودب داده السا نشون رو کفشهاش شراره. اتاق تو رفتم و شستم دستشویی
 .کرد می رو تعریفشون داشت
 رو منظورش .حالیه یه پسره این: گفت متفکری ی قیافه با. بود فکر تو اما شراره

 پسره؟ کدوم: پرسید السا اما میدونستم
 میاد بهش که درسته. موهاش مدل اون با. میگم رو آیدین. جدیده همین: شراره

ما ند همیشتتته که نیستتتت ستتختش خودش خوب ا هاش از تاری چ  رو مو
 .چشمم تو بره موهام میشم روانی کنه من باشه؟ ریخته چشمهاش

سته شه من که در شمهاش گفتم می همی ست معلوم چ  می اغراق خوب اما نی
شنگ زیادی موهاش کردم می حس اینکه خاطر به شاید نمیدونم اونم کردم  ق
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 هی برای حالت خوش و پشتتت پر موی همه این داشتتتن. پستتر یه برای اونم بود
 کچلی توهم اش همه که میشتتد مدتی من که وقتی اونم بود ستتتم خیلی پستتر
هام ریزش و میزدم هام شتتتدن کم حس رو مو ثل برام بود شتتتده مو  یه م

 .گرفت می ازم رو خواب صبح تا شبها که کاب*و*سی
 .ببینم رو چشمهاش حسابی و درست خواد می دلم خیلی: شراره

 درست رو چشمهاش حاال تا شماها ببینم: گفت ما به رو و چرخوند رو سرش
 دیدید؟

: فتگ و انداخت باال ابرویی شراره. دادیم تکون سری نه ی نشونه به السا و من
 شکلیه؟ چه چشمهاش یعنی

 پنهون حالتش خوش موهای اون پشتتت که چشتتمهایی و افتادم صتتورتش یاد
 حقیقتا   برداشتتت رو کالهش وقتی... پشتتتش پر موهای... موهاش. بود شتتده

 .پایین ریخت آبشار مثل
 .کرده پنهونش موهاش زیر که چپوله چشمهاش شاید: گفتم حرص پر

سا و شراره  و انداختم باال ای شونه سریع. شدم هول یکم. کردن نگاه بهم ال
 .حدسه یه فقط: گفتم
 .شاید دونم نمی: شراره

 هی. نشتتدم مزاحمش دیگه منم. رفت فرو فکر تو و کشتتید اش چونه به دستتتی
 هشتترار حرفیهای پر از فرار برای واقع در اما حمام ی بهانه به و برداشتتتم حوله

 .بیرون زدم
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ستی شیدم صورتم به د ستم و ک شت رو باال همون رو د  نهایت. کردم ول بال
 ا  مخصوص. نشه خراب صدایی هیچ توسط شیرینم خواب که میکردم رو سعیم

 .نمیافتاد دهنش از.. آرام.. آرام که مامان یکنواخت صدای
 شتتبانه خواب از رو من باالمون طبقهی مزاحم ی همستتایه کافی ی اندازه به

 .بدم دست از ظهرمم خواب خواستم نمی دیگه بود انداخته
 ذاشت؟ می مامان مگه اما

 به هکن شروع مامان تا بود کافی همین و گفتم اوهومی یه کردنش ساکت برای
 ونهم با فقط و نفهمیدم ازشتتون چیزی من که هم پشتتت دستتتور تا چند گفتن

 و رفت گمونم به و شتتد ستتاکت مامان نهایت در و کردم تاییدش گفتنها اوهوم
 .بپردازم زیبام خواب ی ادامه به تونستم من

شده خواب سیر هنوز  هر. سرم تو رفت میخ مثل خونه زنگ صدای که بودم ن
 بازم ماا سرم رو گذاشتم رو بالشتم. نشد باشم توجه بی بهش کردم سعی چی

 .میومد زنگ صدای
 .زدم داد و اوردم بیرون بالشت زیر از رو سرم
 ....مامان... کنید باز رو در یکیتون بابا.... آرمین.... السا...  مامان: من
 از و شدم بلند جام از ناچارا  . شد قطع در زنگ نه و اومد کسی از صدایی نه اما
 ور خوابم و کنم زدن غر صتترف و وقتم اینکه جای به و پریدم پایین تخت رو

 .کردم اکتفا بسته چشم با کردن اخم به بپرونم
 کیه؟: زدم داد رسیدم که در جلوی

 ...شمس خانم: -
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 در؟ پشت غریبه؟ مرد. کردم باز و چشمهام الی زور به
تاق دور تا دور به اجمالی نگاه  گلدار چادر یه نفره تک مبل کنار و انداختم ا

شتم برش و سمتش رفتم قدم یه با و کردم پیدا سفید  و سرم ور انداختمش و دا
 موهام و چشمهام به کشیدم دیگه دست با کردم سفتش ام چونه زیر دست یه با
 .کردم باز رو خونه در و نباشه پیدا که چادر زیر فرستادم و

 و گرفتم باال رو ستترم. بود در پشتتت که پستتری به دوختم و خمارم چشتتمهای
 .حالت خوش موهای خرمن به خورد چشمم
 .پرید باال ابروهام

 کرد؟ می کار چی اینجا این
 خواب مغز اون با اما. بود نشتتده بیدار هنوز مخم. بودم خواب م*س*ت هنوز
 به تا سر از. چرخید بدنم کل رو چشمهاش که بدم تشخیص تونستم می رفتم

 .شلب گوشهی نشست پوزخندی و کرد بلند و سرش. کرد مکثی پاها رو و پا
 .هم تو رفت بیشتر اخمهام. بودم متنفر پوزخند از
 داشتین؟ فرمایشی: گفتم تحکم با

 تا ردک هدایت باال به و پیشونیش روی موهای حرکت یه با و برد باال رو دستش
 .رفت موهاش و دست همراه منم چشم. بشه دور چشمهاش جلوی از

 خیصتش رو ای تیره و کشیده و حالت خوش چشمهای تونستم ثانیه چند برای
 .خودشون اولیه جای به برگشتن دوباره موها بعد و بدم

 .نیست چپول که شد مشخص حداقل خوب
باره و کنم جمع رو حواستتم شتتتد باعث که کرد ای ستترفه تک یه آیدین  دو

 .کنم گره هم تو رو بودن شده باز هم از که اخمهایی
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 .باشه اینجا ما خونهی کلید کنم فکر ببخشید: آیدین
 .پرید باال ابروهام و باز چشمهام

 ی ونهخ کلید که دزدیم ما مگه آقا؟ چی یعنی: گفتم ناگهانی عصتتبانیت یه با
 .چسبه نمی ما به ها وصله این آقا بفرمایید باشیم؟ داشته رو مردم

ما شتتتد بیشتتتر پوزخندش  می. نبود این منظورم خانم نخیر: گفت ستتریع ا
. ندممو در پشتتت االن ندارم کلید من و بیرون رفتن اینا مادرم که بگم خواستتتم

 .باشید داشته کلید شما کنم فکر
 بدین هاجاز داریم کلید شاه ما دزدیه پدرم حرفهی چون بله: گفتم عصبی دوباره

 .میارم خدمتتون االن
 ور لبخندش. صورتش تو کردم فرو تیز ی غره چشم یه با رو درهمم اخمهای و

 زدن زنگ منم به. بیرون رفتن شتتما مادر با من مادر: گفت و کرد جمع زور به
 .شما پیش ذارن می رو خونه کلید گفتن
 .پیچید توسرم محوی کلمات و صداها یه. موند باز نیمه دهنم

 ... "اپن... کلید... بیرون... ما" 
: مگفت و دادم نشونش رو اشارهام انگشت و آوردم باال و دستم و کردم کج سری

 ...لحظه یه
. ینمبب رو اپن در جلوی از بتونم که عقب کشتتیدم رو خودم یکم و گرفتم رو در
 ... بله

 و اشتتتمبرد اپن روی از رو کلید رفتم و گفتم ببخشتتید یه. بود اپن روی کلید
 .کلیدتون بفرمایید: گفتم و گرفتم باال رو کلید. در دم اومدم
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 .ممنونم: گفت جدی
ستش ستهای به نگاهی بگیره و کلیدش که آورد باال رو د  از و مکرد اش گنده د

 .ردمک ول رو ها کلید نزدیکم دستش رسیدن از قبل بهم دستش برخورد فکر
 اونم. بود شده که بود کاری خوب اما کردم ول رو ها کلید زود فهمیدم خودمم

 حد هی تو و شتتد خم نیوفته زمین رو ها کلید اینکه برای و کرد هول لحظه یه تو
 .قاپید هوا تو رو کلید من سمت متمایل و زمین نزدیک فاصلی

 .گرفتش ایول. کردم می نگاه حرکتش به و بودم انداخته پایین رو سرم
 وقتی نبودم مطمئن. قشتتنگش حرکت پی حواستتم و بود بهش چشتتمم هنوز

 اطرخ به یا و ناز خواب از کردنم بیدار برای برم غره چشتتم بهش باید برگشتتت
 .بشم خیال بی قشنگش حرکت
 ریجو کردم ریز رو چشمهام. داره تاخیر شدن بلند تو دیدم کردم نگاش دوباره

 نمیشه؟ بلند پسره این چرا. رفت هم تو بیشتر اخمهام که
 پاهام؟. بود پاهام سمت صورتش و نگاهش. کردم نگاه صورتش به

مدم هام رو و بگیرم و چادر پایین او نه هر از و کنم درستتتش پا ید گو  زدن د
 یچ هر. چرا دونم نیم گرفت نمی چادر به دستم اما کنم گیری جلو احتمالیش

 .نبود ازش خبری گشتم می پایین قسمت تو چادر دنبال
 در چادر بدون که پاهام دیدن با و شتتدم خم ستتریع و شتتد گرد چشتتمهام یهو

 شتتتربی خیلی زانوم تا شتتلوارک وجود با اون از بیشتتتر حتی و بود دید معرض
 .فهمیدم رو پسره این تاخیر و پوزخند علت و موند باز دهنم بود شده نمایان

س روم روبه و شد بلند جاش از تومأنینه با که بودم نیومده خودم به هنوز  و تادای
 .بهم زد زل
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شت رو خودم یکم شیدم در پ شم یه بیارم خودم روی به اینکه بدون و ک  رهغ چ
 ندارید؟ امری دیگه: گفتم و رفتم بهش توپ ی

 .نه: گفت و داد تکون سری
شکر یه شاید که کردم نگاش یکم  این زا تر کودن نه اما بکنه عذرخواهی یا و ت

 .بود حرفها
 هب دادم تکیه و بستتتم رو در و خونه تو کشتتیدم رو خودم خداحافظی بدون منم
 .برداشتم شدهام خفت ی چونه زیر از و دستم. در

 و بودم حمام دیروز که شتتکرت خدایا. کردم نگاه پاهام وبه کردم خم رو ستترم
 .بودم کرده شیو
 .افتادم عزیز حرف یاد

دا ال باال"  دا وا پایین ه   "ه 
 نقدرا رو باال. بود ام لحظه این بارز مصتتداق که باز پایین پوشتتونده باال یعنی

 .عریان پاهای از غافل و بودم چسبیده سفت
 ایدهف خوردن غصه اما بودم شده ناراحت خیلی اینکه با. انداختم باال ای شونه

 .که بزنه جار جا همه نمیره دید، بار یه حاال. داشت
. ردمک نگاه ریزی آبرو مایه این به و برداشتتتم ستترم از رو کوچیک و کوتاه چادر

شوندم رو خودم بود خوش دلم  خانم سونیا چادر با که ظاهرا   چی؟ با اونم. پو
 .بوده
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 عصتتبانی چادر دستتت از. بوده که جا همون کردم پرت و کردم گوله رو چادر
 پایین همون شدن چروک و شدن ول مجازاتش کردم می فکر همینم برای بودم
 .مبله

. هم تو شد جمع لبهام. بود کرده گیر پاهام جلوی که افتادم آیدین صورت یاد
 ودمب عصبانی اون خیرهی نگاه و خودم دست از شدت به اینکه با چرا نیمدونم

 که نمیشتتد باورم. میومد کش بیرون ستتمت به خود به خود لبهام این چرا اما
 ارب اولین برای. نبود خودم دستتت اما بخندم عظیمی ستتوتی همچین به بخوام

 عشجم ای سرفه تک با بعدش سریع که. کردم بلندی خندهی تک مدتها بعد
 .نداره خنده آبرویی بی. بکش خجالت دختر. کردم اخم خودم به. کردم
 با اام برم رو خوابم ی ادامه شتتاید تا کردم ولو تختم رو و خودم و اتاق تو رفتم

 .شد حرومم دوباره، خواب   باال ی همسایه صدای و سر
 
 

 حوصتلهی حتی کالس تو که اونقدری. کرد می درد شتدت به سترم امروز کل
. نداشتتتم هم رو دخترها مدام شتتخصتتی های کنجکاوی و همیشتتگی اداهای

 قعاش حاال تا آیا اینکه یا نکردم ازدواج چرا من اینکه علت کنم نمی درک واقعا  
ست یا شدم سر دو شتم پ  یکمک چه اینکه یا و داره عربی درس به ربطی چه دا

 .کنه می اونها یادگیری بهتر به
شه برعکس سرد کردم می سعی که همی شون خون صال   امروز اما بدم رو جواب  ا

 .بدم دلشون به دل بخوام که نداشتم خوبی حال



wWw.Roman4u.iR  80 

 

ست خوب حالم امروز: گفتم اول سوال همون سر شم ممنون و نی  امروز که می
 ی مشتتاوره برای ستتواالت طرح یا من شتتخصتتی زندگی تو دخالت بدون رو

 .بگذرونیم عشقیتون زندگی
شون اونقدر شکر خدارو سید شعور  اخر تا که کردن درک رو حالم اونقدر یا ر
 .نپرسیدن اضافی سوال کالس ساعت

 ذهنم کردم می سعی و بودم بسته رو چشمهام اتوب*و*س تو برگشت مسیر تو
ضایتی همه این از خالی. کنم خالی رو شکالتی از خالی. نار  ربط من به که م

 .داشت تاثیر زندگیم رو شدت به حال عین در و نداشت
 رمیگ به هوا سردی از و بردم فرو جیبم تو و دستهام. شدم پیاده اتوب*و*س از

 ....برف..  یخبندون. سرمام عاشق من. بردم پناه پالتوم جون کم
 .شدی سرد خودتم داری دوست رو سرما که اونقدری میگه السا

 کو؟ من گرمای
 و ماگر زندگی نمیکنم حس دیگه که مدتهاستتت گرما؟؟. زدم پوزخند فکرم به

شته شوری شه دا شته وقتی نه. با ست که ای ر شتم دو  به چرت بقیه نظر در دا
 و میکنن ول رو روحیت و فکری خصتتوصتتیات تمام همه که وقتی نه. میاد نظر

 و منه دادن شوهر مادرم ذهن تمام که وقتی نه. وزنت اضافه کیلو 4 به میچسبن
 فتارر حقیقتا   بفهمه که بگیرم رو کوچیکم برادر جلوی که اینکه من درد ی همه

ست شون از ترس و چیه؟ در سر این دادن ن شکالتش و پ  زدن حرف طرز و م
 .زندگیم ی همه همراه بشه شاید که غریبه آدم یه به احترامش بی و ناجور
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شکالتمم و بمونم سرد جور همین دادم می ترجیح  و کنم منجمد سرمام با م
 .بدم اشون جلوه کوچیک

 هب. نبود ازش خبری امروز. کردم نگاه منتظر مرد همیشتتگی جای به کوچه ستتر
 .اومدنش برای بود زود. کردم نگاه ساعت

 قدمهام. انداختم آالچیق به آرزومندی نگاه. شتتدم حیاط وارد و انداختم کلید
 امچشمه سکوت تو و بشینم اینجا ساعتها خواست می دلم چقدر. شد سست

 عادت اونقدری خونه این به هنوز. نمیشتتتد اما. کنم رها رو خودم و ببندم رو
 ... و شراکتیه ملک آالچیق این کردم می فکر که مخصوصا. بوم نکرده

 .میشد کم لذتش از
 موج در شتتدن باز محض به و انداختم کلید و رفتم باال ستتاختمون های پله از

 .رفت فرو گوشم تو بگیرمشون نادیده داشتم دوست همیشه که صداهایی
 .گذاشتم خونه تو پا و کشیدم عمیقی نفس. هم تو شد کشیده اخمهام

 پول نه ماشتتینی نه برام؟ کردین کار چی هان؟ دادین چی من به شتتما: آرمین
 یه .میدین گیر هی بیرون میرم که دوستتامم با. سترگرمی نه حستابی و درستت

ست ناهار و شام سابی و در  غذاهای همون اش همه نمیدین بهمون که هم ح
. ریدمب خدا به شدم خسته. بره پایین گلومون از ذارین نمی همونم تازه. تکراری

 .داریم هم ما دارن مادر و پدر همه
 مینز روی تلویزیون به رو که بابا جلوی آرمین. بستتتم ستترم پشتتت آروم رو در

 با و متشس بود شده خم کمی و بود ایستاده دیوار به بود داده تکیه و بود نشسته
 ستتمت مامان. بود بریده افستتار انگار واقعا  . کرد می هوار شتتده قرمز صتتورت
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 لشهو عقب به کمی التماس و زور با کرد می سعی و بهش خیره و بود راستش
 .کنه دور بابا به شدن نزدیک از رو اون و بده

 ....بابا و
 شستهن اشک به چشمهایی با افتاده، هایی شونه با شده، کبود درهم، صورت به

سرش که نوجونی جوون به بود شده خیره  راشب ای پدرانه احترام هیچ اما بود پ
 دشق شتتدن بزرگ با جوری چه که کرد می نگاه زندگیش ی میوه به. نبود قائل
 .دطلبی می حریف جنگش برای و داد می پدرخسته این نشون رو بازوش و زور

 دنمگر از رو کیفم و کشیدم نفسی. دادم فشار هم رو و چشمهام خسته و بریده
های به توجه بی. زمین کردم پرتش در جلوی جا همون و آوردم در ماستت  الت

سم با کرد می سعی که مامان  هب کنه مهار و آرمین رفتن صدقه قربون و دادن ق
شپزخونه سمت شتم خنک آب لیوان یه و رفتم آ  و رفتم اباب سمت به تند و بردا

شمهای. لبهاش جلوی گرفتم رو لیوان و شدم خم شکی چ سته و غم پر و ا  خ
 .کشید سر و گرفت دست با رو لیوان و من به دوخت رو اش

 .کردم جداش آرمین از و گرفتم و مامان بازوی حرکت یه با و شدم بلند جام از
 .رونبی گمشو: گفتم تحکم با و آرمین ی سینه به کوبیدم محکم دست با

 دبای اینا برم؟ من چرا. رم نمی: گفت و آورد جلو رو اش سینه و جلوم شد شاخ
 .برن

 سال ههم این: گفتم و دادم فشار هم رو و دندونام. کرد اشاره اینا بابا به دست با
شیدن رو خرجت ضی؟. ک  ناای با. بکن خواد می دلت غلطی هر بیرون برو نارا

شته کاری شی خجالت. باش ندا  می جوری این رو پیرمرد پیرزن این تن نمیک
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 هر برو... بیرون برو شتتدی؟ پستترشتتون تو که کردن گ*ن*ا*هی چه لرزونی؟
نا. برگرد شتتتدی آروم وقت یاده قبال در ای وظیفه هیچ ای . ندارن تو خواهی ز

 .بیرون گمشو
 این تو خودتم اصال؟ ای کاره چی تو بابا برو: گفت و داد هولم محکم دست با

 .زیادی خونه
 .بود من از تر قوی خیلی بازو زور   لحاظ از. باشم آروم کردم سعی
 افتاده فشارش ممکنه. نیست خوب حالش بابا. بیرون برو آرمین: گفتم تر آروم
 ...برو. بابا هم شی آروم خودت هم تا برو. باشه

 یرونب از قبل و چرخید داد یه با و انداخت بابا به بعد و من به آتیشتتی نگاه یه
شی جا به لگد یه خونه از رفتن شت محکم هم و در و زد کف  .کوبوند سرش پ

ش سمت رفت و شد بلند جاش از زور به. بابا سمت برگشتم سریع ست .  ویید
 .نبینیم رو اشکهاش ما که رفت. دیدم اش گونه رو و اشک ی گوله

 .میزد غر آروم آروم و بود نشسته گوشه یه مامان
 .پسرش یا شوهرش. کیه طرف مامان نفهمیدم وقت هیچ من

 تاقما سمت به. برداشتم زمین رو از رو کیفم و رفتم در سمت به سست و آروم
 می مامان گفتن حال شتترح ی آماده رو خودم و میشتتدم آروم یکم باید. رفتم
ستم می. کردم ستان ریز ریز تا اتاق تو میاد دیگه ی دقیقه چند تا دون  اون ور دا
 یکفه وقتها بیشتتتر اینکه عجیب و کنه تعریف داره دوستتتت خودش که جور

 ادرانهم عشق نمیدوم. بود تر سنگین بابا سمت تو گ*ن*ا*ه رو قضاوت ترازوی
 میگفت مامان بازم کرد می لهم رو مون همه آرمین بود که چی هر ولی نه یا بود

 .باد پر سرش و جوونه
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 .بده باد به رو ماها هم و خودش هم باد پر سر این ترسیدم می آخر
 در رو هندزفریم. دورم ریختم و کردم باز رو موهام و کردم عوض لباس ستتریع

 تو مگذاشت رو گوشیهاش و کردم رد لباسم زیر از و گوشیم به کردم وصل آوردم
 .بشم آروم و بدم گوش آهنگ به مامان گلگی و زدن حرف موقع تا گوشم

 .دمش خیره حیاط به و ب*غ*لم تو گرفتم رو زانوهام و نشستم پنجره ی لبه
 رو صتتتداش زور به. زدن حرف به کرد شتتروع و اومد مامان بعد ی دقیقه 2

 .بود شده گم محلی آهنگ کلمات بین حرفهاش صدای. میشنیدم
 اسلب که دیدم رو بابا. کردم گم و زمان. کرد رسوخ تنم تو خواننده کالم آرامش
 .نبیرو رفت خونه از و شد رد حیاط از. بیرون زد ساختمون از پوشیده بیرون

نده محلی آواز صتتتدای و محلی ستتتاز و موستتیقی صتتتدای هم باز  و خوان
 ....گروهش

شت هوا شت هنوز مامان. شد می تاریک کم کم دا  می حرف خودش برای دا
 وارد پژمان ستترش پشتتت و آیدین و شتتد باز حیاط در. بیرون به خیره من و زد

 بحث حال در ظاهرا  . کرد می دنبالش پژمان و میرفت جلو تند آیدین. شتتتدن
 آالچیق از جلوتر. رفت می پیش توجه بی آیدین و زد می حرف پژمان. بودن

 به و برگردوند خودش ستتمت به گرفت رو بازوش و رستتید آیدین به پژمان
 پژمان. بود دیگه ستتمت یک ستترش. نمیکرد نگاش آیدین. داد ادامه حرفهاش
 موهاش تو دستتتی. کنه نگاش شتتد مجبور. داد تکونش و گرفت رو بازوهاش

 .گفت پژمان به چیزی سر و دست حرکت با کالفه و کشید
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 میگفت چی نمیدونم و زد حرف شمرده شمرده و داد تکون شو سر آروم پژمان
 پژمان، مداوم زدن حرف دقیقه 5 بعد بود که چی هر. بود چی ستتر بحث یا و

. شتتتدن آروم دو هر که کرد قبول رو چیزی انگار و داد تکون رو ستترش آیدین
 نساختمو سمت به و آیدین پشت انداخت رو دستش و داد تکون سری پژمان

 .داد حرکتش
 این با اونم. کردن می صتتحبت چی مورد در دوتا این یعنی. بود عجیب برام

 غلظت؟
 ...مامان سمت چرخیدم اونها به توجه بی
 همیشتته. کردم ناراحتش دوباره گذاشتتتم هم رو و چشتتمهام... نبود مامان اما

 و میشتتد ناراحت کنم نمی توجهی چندان حرفهاش به دید می وقتی بود همین
شی منت رفتم می باید حاال. رفت می اتاق از  اب نه اما. میاوردم در دلش از و ک

 خاص موارد و بابا و مامان مختص که چیزی تنها. لبخند با. غره چشتتم و اخم
 .بود نادر و

. زمی رو گذاشتم رو موبایل و آوردم در گوشم تو از رو گوشی. شدم بلند جام از
ستی شیدم موهام به د شترب و جون بی لبخند یه. بزنم لبخند کردم سعی و ک  ی

 .کج
 زا انرژی پر کردم ستتعی و دادم روحیه خودم به آینه تو و کشتتیدم عمیقی نفس
 بلند رو مامان های خنده صتتدای بودم تونستتته دقیقه 10 بعد. شتتم خارج اتاق
 .داشت تعجب جای. بودم نداده دست از رو مهارتم هنوز پس. کنم
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 رایدخت نقش بیشتتتر الستتا شتتکر رو خدا. کشتتیدم راحتی نفس الستتا اومدن با
 .من تا کنه بازی تونست می رو دلسوز

 مزخرفی ی شتتنبه پنج روز. حمام تو رفتم دستتت به حوله و شتتدم بلند جام از
 از. نبود کار در ستترگرمی خوب اما تنهایی نه خواستتت می ستترگرمی دلم. بود

 .زد می حرف تلفن با السا اومدم بیرون که حمام
 بریم؟ داریم رو کجا ما بابا آره: السا

-............. : 
 .مهمونی رفتن آقامون: السا

-.................. : 
.... بخو ولی رفتم نمی من که درستتته. بهم نکرد تعارفم یه. کوفتیا آره: الستتا

 .میشد خوش که دلم
 اب هم خوردنی. بخندیم کنیم ظاهر روح و جن بیاین آره: گفت و خندید بلند

 .نکنید زیاد رو ماها خرج. بیاریدا خودتون
 می حدس چند هر. میکردم نگاش کنجکاو و میگرفتم رو موهام نم حوله با

 بود؟ چی مهمونی قضیهی اما بزنه حرف کی با باید زدم
 مهمونی؟ رفتن کیا: پرسیدم کرد قطع که رو تماس

 .آیدین و پژمان: گفت دمغ و کرد نگام برگشت
 ...عجب باالو پرید ابروهام

 برین؟ میخواستین هم شما بعد: من
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شش و باال برد رو شونهاش و کرد بلند رو سرش  که نهات: گفت و کرد باز رو نی
 .خوب میومدی هم تو. نه

 .شد گرد چشمهام
 یک همین چی؟ دیگه مهمونی برم پستترا این با بخندم خودم گور به من: من

 .بدم انجام سال همه این بعد که بود مونده کارم
 پژمانم نبودیم که هم تنها تازه نمیشتتته بار هزار که بار یه حاال خوب: الستتتا

 .بود باهامون
 ".آیدین و"  گذشت ذهنم تو

 یم فکر. پوشتتوندم می رو خودم بیشتتتر باید بود پژمانم چون دیگه همون: من
لدار چادر مهمونی همچین برای کنی مان گ به؟ ما  برای که همون خو

 .بود کرده سرش افروز خواستگاری
سا  سمت رفت نگاهش که بعد و انداخت من جدی ی قیافه به مات نگاه یه ال

 مشوگ گفت و خنده زیر زد پق یهو رفتم باال ابروی و باال به رو ام شده کج لب
 .کردن دعوتمون حتی اونا نه رفتیم ما نه گفتم چیزی یه من حاال. هم تو

 .شدم پوشیدن لباس مشغول و دادم تکون سری
 .پایین میان دارن ها بچه: السا

 اشون؟ همه میگی؟ رو ها آپاچی: گفتم و سمتش برگشتم
 .بیارن هم رو آیدا قراره اشون همه آره گفت و کرد باز رو نیشش دوباره السا

 .میشد جالب داشت موضوع نه
 چرا؟ دیگه اونو: من
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ستی شید موهاش به د شته خوب: گفت و ک  ساختمون دخترای همهی وقتی ز
 .بمونه خونه تو تنها بیچاره اون میشن جمع
شم: گفتم و انداختم باال ای شونه ست ما از تر بدبخت هیچکی میاد خو  که نی

 .بمکه سماق بمونه خونه تو رو شنبه پنج
 ور تشتتریفشتتون ارازلم گروه بریزم خودم برای چایی یه و بپوشتتم لباس من تا

 هم با اندرونی تو خانم تا 15-10 قدیم زمانهای جوری چه موندم من. آوردن
 صدامون و سر میشدیم جمع جا یه وقتی دختر تا 6-5 همین ما. کردن می سر

 .کرد می کالفه رو همه
 بریزم چایی تا 6 چایی یه جای به شدم مجبور صدا سرو با اونم دخترا اومدن با
 .فرماندهیمون مقر شراره قول به یا اتاق تو ببرم و

 ردنک بحث به کردن شروع نشسته. بود تنقالت نایلون یه کدومشون هر دست
. خندیدن و نشست آروم نمیشد دستشون از وقتها بعضی. گفتن پرت و چرت و

 .کردم می نگاهشون لبخند با خود به خود
 
 

سط شکنی هوا تو شراره یهو که بودیم بحث و  عدب. چیزی یه آهان گفت و زد ب
شت شیک خیلی سته کنارش که مهرانه سمت برگ ش س با محکم و بود ن  تد
 .شد خم خودشم و جلو شد پرت بدبخت سر که جوری اش کله پس کوبید

یدم مونده مات ماها  .باشتته نشتتده جا به جا مهرانه مغز ببینیم یا بخندیدم بو
 خنگ؟ دخترهی شدی دیوونه: گفت بهت با و عقب کشید رو خودش مهرانه
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 .منم میکنه اخم که اونی معموال بود بعید ازش که کرد غلیظ اخم یه شراره
 عقل میک دختر؟ میکنی بیابون و کوه ی آواره رو ملت چرا. خفه یکی تو: شراره

 نیست؟ سرت تو
ستر با رو لبخندم ست گیج که مهراوه به و دادم قورت دل شمها با سر به د  یچ

 .شدم خیره کرد می نگاش شده لوچ
 من غیر کستتی ظاهرا   اما کردم می درک رو شتتراره عصتتبانیت و حرف کامال

 .بود نگرفته رو موضوع
 چی؟ یعنی: گفت شراره به رو دوباره و انداخت تکمون تک به نگاهی مهرانه
 نمیدونی؟ تو یعنی: گفت و انداخت باال ابرویی شراره

 .داد تکون نه ی نشونه به رو سرش مهرانه
 بیرون؟ رفتی خونه از هفته این ببینم: گفت و کرد پوفی شراره

 رفتیم ارمب یک شتتام بیرون رفتیم بار یک دوبار آره: گفت و رفت فکر تو مهرانه
 .اینا خالهام خونهی
شونه به سری شراره سف ی ن سما   بیچاره: گفت و داد تکون تا  چرونده غاز ر

 .پس
سترم بطری دیدم رو مهرانه سوال پر ی قیافه وقتی شتم پایین رو دل : گفتم و گذا

 .منتظره هم اینجا منتظر، مرد  
ست هم تو رفت اخماش یهو و کرد نگام گیج یکم  ذارب: گفت و شد سینه به د

 .کرده عالف خودشو باشه منتظر
 من ه؟چی خوب: گفت و کنار کشید رو خودش که بزنتش دوباره که رفت شراره

 .ندارم دوستش
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سیم می رو داغونت دل و خراب کلهی همه ما بله: گفت حرص پر شراره  شنا
 .کرده عالفت ساله 4 که همونی داری دوست رو ُچلَمنگ اون تو

 .نکرده عالف رو من اون گفت حرص با مهرانه
 هنوز کنی؟ صبر براش خوای می کی تا آخه. کرده عالف رو من پس نه: شراره

 خوره؟ نمی دردت به آدم این نفهمیدی
 .دارم دوستش من نمیفهمی، تو شراره: مهرانه
 ...احمق توی دیگه خنگی که بس: گفت حرصتر پر شراره
 .میشه زیاد دلخوریهاشون کم کم بده ادامه بخواد جوری همین دیدم

 وت اینجاییم که ما ی همه جان مهرانه: گفتم مهرانه به رو و پریدم حرفش وستتط
ست رو  مکنی می درک ماها. هستیم چیزم همه کامل جریان تو تقریبا  . داریم دو
سی که شه عمیق خیلی شاید داری شهرام به تو که ح  ام برای علتش درک. با

 گاهن ماجرا به سوم شخص یه نگاه از ما. حقایقه میبینیم ما که چیزی اما سخته
 نمی ور کرد برات که کارهایی ما نمیبینیم رو خوبیهاش ما که درستته. کنیم می

 .کن باور اما کنیم نمی درک رو کاشت وجودت تو که حسی بینیم
 رابطه ینا وستتط تو که چیزی قشتتنگی به میبینیم بیرون از ما که چیزی کن باور

 .نیست میبینی کننده گیج ی
ستی باهاش که ساله 4 االن  ونما بودیم ارتباط در کمتر رو آخر سال یه این دو

 مآد این چون چرا؟. داشتتتی ات خانواده با که درگیریهایی و تحریمها خاطر به
 .کرد می تابلوت داشت دیگه
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 رفک بدون رو شب چند حقیقتا   االن تا کنی تمومش دادی قول که روزی اون از
 خوابیدی؟ بهش کردن
 .کرد بهم زیرکی زیر نگاه  

 از خالی رو شتتبی هیچ تو. شتتبی هیچ: دادم جواب خودم و زدم آرومی لبخند
 نیک نگاه زندگیت به باز ذهن با خوای می جوری چه پس. نخوابیدی اون فکر

 شده؟ پر اون یاد با هات لحظه وقتی
 شهرام. گمب بهت رو تلخ واقعیت تونم می ولی نیستم احساساتی زیاد من ببین

ستت شاید شته دو شه دا  تو هک مطمئنه کنم می حس نمیدونم جورایی یه اما با
 حاال تا که طور همون جنگی می براش تو دونه می چون. نمیده دستتتت از رو

 خوندن درس ی بهانه به رو خودت. دادی رد جواب خواستگارات به. جنگیدی
 نمی درس هم ذره یه حتی اما باشتتن نداشتتته باهات کاری تا کردی مشتتغول

 چرا؟. خونی
 اتون لهفاص بینتون موانع اونوقت و بشی قبول ارشد ترسی می. ترسی می چون

 یگم؟نم درست. بکنی کنارشم بودن تصور نتونی حتی که بشه زیاد اونقدر
 .کرد خم بیشتر رو سرش
 .دادم ادامه و گرفتم نفسی

 عمره یه ستتال 4. نکرده کاری اون نکردی تالش براش تو که اونقدری ببین: من
 فقط یخیل گم نمی. بکنه حرکتی یه تو خاطر به تونست می فهمی؟ می عمر یه
 .هیچی کرد؟ کار چی اما. دونه یه

 زور هب که ردی دیپلم یه اما بگیره دیپلم فوق حداقل. بخونه درس تونستتت می
 ...کرده پاس رو اون پارتی و پول
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 .دادم تکون سری
ست جالب زیاد: من سانس تو که حالی در اونم نی ست می یا. داری لی  رهب تون

 چرا؟. نرفت اونم ولی. میاورد اضافه سالم 2 جوری این. سربازی
 .میگیره ور معافیش گفته باباش. سربازی بره نمیخواد: گفت زیر به سر و آروم

 .زدم ریز لبخند یه فقط من و کرد لبی زیر غرشی حرص پر شراره
شه؟ طول دیگه سال چند معافی این گرفتن کنی می فکر کی؟ تا: من صال بک  ا

 راحتیاست؟ همین به گرفتن معافی مگه
 پا و دستتت کاری یه تونستتت نمی ستتال 4 این توی. گذریم می اینم از خوب
 اکج از رو خرجت دادن اوکی و شدن راضی اینا بابات درصد یه اگه قراره کنه؟

باش؟ از بگیره؟ کی و باش؟ حقوق از با یه؟ چه خوب با بات خونهی کار  با
 .بهتره که باشی
 اسبهمن تو سن. نیست خوب اون برای این و سنید هم دقیقا. سنش اون بر عالوه
 جوونی اول تازه پستتر؟ یه اما فهمه می ستتنش از بیشتتتر همیشتته دختر یه چون

 .کردنشه
 نکرد اثبات برای میدونم که بگم اش شده دار جریحه غرور از خوام نمی دیگه

 هم تو و زده رو دخترها از خیلی مخ نرمش زبون اون با غرورش ساختن نو از و
 .داری خبر
 .نیومد در صداشم حتی و کرد ب*غ*ل رو زانوهاش آروم

 
 .باشم تر مهربون کردم سعی
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 بودی دبیرستتتانی وقتی یادمه چی؟ امید. کنار ذاریم می رو شتتهرام حاال: من
 .نکرده فراموشت وقت هیچ اون که پیداست. داشتی دوستش خیلی

فت حرص پر و کرد اخم مان اون مال اون: گ مان. بود ز مان و من ما  اون ما
 .دارمن امید به حسی دیگه. اومد شهرام و دانشگاه رفتم که بعدم. کردن خرابش

 حستتی هیچ و کنه می فکر بهت هنوزم بدونی میشتتته مگه میشتتته؟ مگه: من
 رسد تو خاطر به ستتوزه؟ نمی یتیم بچهی این برای دلت آخه باشتتی؟ نداشتتته

 یگهد کس دونه می اینکه وجود با حتی تو خاطر به. کرد کار تو خاطر به خوند
سطه اونو و این کم. کرد صبر بوده زندگیت تو ای  یکی هاگ کن باور گرفت؟ وا
 .کردم نمی معطلش روزم یه داشت دوست جوری این منو

نه نظر یک رو تو بلکم تا منتظره کوچه تو هنوزه که هنوز  ای تههف یک من. ببی
 .بینمش می که میشه
 .شد باز نطقش شراره
 وچهک سر انقدر رفته در دستش از روز و ساعت بدبخت. میبینمش منم: شراره
 .بینهب رو شفته ی دختره این نظر یه و بشه روا حاجت بلکم تا میمونه منتظر

 .پایین داد فشار و مهرانه سر رو گذاشت و دستش آروم اما حرص با
 فکر تو هنوز مهرانه. انداخت خنده به رو مون همه جوریکه بود جالب حرکت

 یه حرفهامون شتتاید. نکنه فکر شتتهرام به بار اولین برای امشتتب کنم فکر. بود
 .کنه فکر امید به جدی شده که بارم یک اینکه برای باشه تلنگری

 چرا خوب بیچاره داره گ*ن*ا*ه: گفت و ستتوخت دلش مهرانه حالت از الستتا
 که زور باشتته داشتتته دوستتت رو امید تونه نمی واقعا   شتتاید. کنید می اذیتش
 .نیست
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 همچین هی تونه می کجا از. هست زورم اتفاقا   نیست؟ گفته کی"گفت تند شراره
 این وت اونم باشه داشته دوستش هم همه این که کنه پیدا رو آقایی و خوب پسر

ستن شانس خوش تو مثل که همه. شوهر قحطی شک وقتی که نی شون پو  هپا
ضیها شو بع سک براش خدا کنن فکر ببینن ستاده عرو شق و فر س عا شونعرو  ک

 .بشن
 .کشتتید خجالت مثال   که پایین انداخت رو ستترش و زد گشتتادی لبخند الستتا
 .خندیدیم امون همه دوباره

 ازب زرتی بختش خوند می آدم که بود چیزی جنبلی جادو وردی یه کاش: مینا
 .میشدا
ساط اون تو: گفت من به رو شراره. بود گرفته ام خنده سی تاریخ ب  ایران و شنا

 بیاد؟ ما کار به نخوردی؟ بر جادویی یه به شناسیت
سا یهو  تابک اون توی دیدم من اتفاقا   چرا: گفت و کرد بلند رو سرش سریع ال

شته بزرگه ایه قهوه شون که شوهر بی دخترای.. ام بود؟؟؟ چی. بود نو  ارهد سن
 آرام؟ بود چی... ام...  و کنن می سرشون چادر باال میره

 .خرافاته اش همه اینا: گفتم کوچیک لبخند یه با
 خوایم می بگو رو خرافات همین خوب نه: گفت بود شتتده مشتتتاق که شتتراره
 .داره واقعیت تو ریشه خرافاتی هر گفتن قدیم از. بدونیم

 .بود یادم رو قسمت اون. بود گرفته جدی خیلی خندیدم بلند
 به که بخت دم جوون دخترای: گفتم و کردم نگاه مشتتتاقشتتون های چهره به

شون نوعی شون چادر بود باال به رو سن  رد دم رن می قفل یه با و کنن می سر
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شینن خونه شهی به میزنن رو قفل این و می شون گو  ازنمیند رو کلیدش و چادر
 .میمونن منتظر و کوچه وسط

 محمد اسمشون اگه. چیه اسمشون پرسن می ازش میشه رد که جوونی پسر هر
 ختشونب قفل انداختن کوچه تو که کلیدی اون با که میخوان ازشون بوده علی یا

 رکا این که بودن معتقد موقع اون. کنه باز رو چادرشتتون پایین به زدن که رو
 .کنن شوهر زود و بشه باز بختشون گرهی میشه باعث

.. عجب: گفت بیرون زد می برق ازش که چشتتمهایی با مشتتتاق شتترارهی
 ولی. هستتتا مامانم گلدار چادر میگم.. خوب چقدر خوب چقدر... عجب

 کنیم؟ پیدا کجا از رو محمد و علی
 نبود؟ علی پسرش اسم قبلیمون کوچه سر سوپوری

 بود؟ چل که همون: مینا
 مشاس چی؟ الکتریکیه. نیست خوب اون نه گفت و شد جمع صورتش شراره

 نبود؟ محمد
 .بود هیز یکم اون: گفت مهرانه

باره شتتراره  دمهاآ این با بیاد در کوری از اینکه عوض بختمون پس نه گفت دو
 .میشیم بخت سیاه میشه قاطی قرو

باره همه باره رفتم لبخند با و شتتتدم بلند جام از. خندیدن دو  مورد جای تو دو
 که داشتتتم عادت قبلیمون خونه تو. نشتتستتتم پنجره زدگی بیرون روی ام عالقه

 علت. آستتمون یا و کوچه به بزنم زل و بشتتینم صتتورت همین به پنجره کنار
 .بود پنجره همین وجود دقیقا   اتاقم این انتخاب
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 یم بلند هم بقیه و گفت می پرت و چرت شتتراره هنوز. کردم دخترا به نگاهی
 در و دکر می غریبی اول اینکه با. کردم نگاه آیدا به. بود شتتده باز دلم. خندیدن

 .نبود معذب و خندید می راحت حداقل االن اما بود نزده حرف اصال   کل
 حیاط تو که چراغهایی و بود تاریک تاریک هوا و بود شتتده 12 نزدیک ستتاعت

 .ببینم رو آالچیق و حیاط کل بتونم میشد باعث بودن گذاشته روشن
 حیاط شتتیب از ها ستتیاهی. کرد جلب رو توجهم در کنار ستتیاهی دوتا حرکت

 ورن وقتی. دنبالش هم دوم سیاهی و آالچیق سمت رفت یکیشون و اومدن باال
 و پژمان. دادم شتتون تشتتخیص کردم دقت که خوب و رستتید صتتورتهاشتتون به

 .بودن آیدین
 نا و فضعی خیلی البته میشنیدم رو دادش صدای. زد می عصبی و کالفه آیدین
 .عصبانیه خیلی که بود پیدا اما. مفهوم
 .تونست نمی اما کنه آرومش کرد می سعی پژمان
ست حرکات با آیدین ستش و گفت می پژمان به چی یه صورت و د  ممدا رو د

صر و زیر به سر پژمان که بود این جالب و پژمان ی سینه تو زد می  رابرب در مق
 حرف با کرد می سعی فقط. میومد کوتاه و بود مونده آروم حمالت این ی همه

 . کنه آروم رو آیدین
شش ی همه ی نتیجه اما  دکوبون قدرتش ی همه با آیدین که شد ای ضربه تال
 .آالچیق ستون به
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 تکونی کردم می نگاه هم فاصتتله این از که منی که بود زیاد شتتتدتش اونقدر
 ستشد آیدین که ببینه رو دستش خواست و سمتش رفت سریع پژمان. خوردم

 .ببینمش نمیتونستم دیگه و آالچیق تو رفت و زد پس رو
 زدی زل ستتاعته 2 تو که داره چی بیرون اون خوبه؟ جاتون واال خانم: شتتراره

 نمیای؟ کوتاه و بهش
: فتمگ نادر ملیح لبخند یه با و شدم بلند جام از سریع من که شه بلند خواست

 .بیارم براتون برم خورید؟ می میوه ها بچه. نبود چیزی بابا هیچی
 برای. بشته آیدین بد حال متوجهی کستی خواستت نمی دلم ولی چرا نمیدونم

 ...اما بود عجیب خودم
 10 خداحافظی یک بعد   و شدن بلند بعد و موندن هم دیگه ساعت نیم ها بچه

 .هاشون خونه رفتن ای دقیقه
 .سقف به شدم خیره و کشیدم دراز تختم رو و رفتم کارهام انجام بعد

سا سته اونقدر ال  ایپ به پا صبح دمهای دم تا من اما برد خوابش زود که بود خ
 ردک می طی رو اتاق عرض که اون قدم هر با و بودم بیدار باالیی اتاق صتتاحب

 .گرفت می شکل ذهنم تو مجهول یه.  سوال یه
 
 

صله بی شت کوفتی هیچ. کردم پایین باال رو تلویزیون کانالهای حو  کالفه. ندا
 .کنه آرومم که خواست می چیزی یه دلم. بودم
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شپزخونه تو رفتم شدم بلند حوصلگی بی و بیکاری سر از  باز رو یخچال در. آ
 یبستت یه. نبود توش جذبی قابل چیز. کشتتیدم ستترک توش خودی بی و کردم

ستم رو در و زدم بهش گاز یه و آوردم در توش از سرخ  اکابینته در هدف بی. ب
 .کردم باز رو
 
شمم کابینتها از یکی تو  بهتر هک بیکاری از. شکر ظرف و آرد پاکت به خورد چ

 به دست و شستم رو دستهام و بشقاب یک توی گذاشتم رو ام نصفه سیب. بود
 .شدم کار

 
قل قدر. میگرفتم آرامش حدا جام رو کار این اون یازی که بودم داده ان  به ن

 هم رو مرغها تخم و کردم قاطی هم با رو مواد تند تند. نداشتتتم دستتتورالعمل
 شگذاشتم و ریختمش قالب تو. بود حاضر کیکم مایع ربع یه عرض در و زدم

 .فر تو
 

 نمک روشن رو فر چراغ پزم می کیک وقتی که بود این عشقم و سرگرمیم ی همه
 .کنم نگاه کیک گرفتن رنگ به و جلوش بشینم دقیقه بیست بعد و
 

 به ادمد تکیه. فر جلوی نشتتستتتم اومدم و برداشتتتم رو کتابم اتاق تو از رفتم
 مشغول و روش گذاشتم رو کتاب و کردم خم و آوردم باال رو زانوهام و کابینت
 .شدم خوندن
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صبی وقت هر صله بی و ع ست شیرینی و کیک ام حو شتر. کنم می در  رایب بی

ست که آرمین سا. نمیخورم زیاد خودم وگرنه داره دو شه هم ال  که میزنه غر همی
 مامان و داره قند هم بابا. میشیم چاق خوریم می ماها و کنی می درست رو اینا
 درستتتت آرمین هدف به فقط و فقط کل در. نمیخوره خونش چربی خاطر به

 .میشه
 
شم و خوندم رو کتاب از صفحه یه شت کیک به دوختم چ  گرفت، می رنگ دا

 .بودم قسمتش این عاشق. کرد می پف
 

 و پخته و شتتتده حاضتتر کیکه شتتتدم مطمئن تا موندم آشتتپزخونه تو اونقدر
 .کردم خاموشش

 
 مدرستته وقتی یادمه. بودم نشتتستتته خونه تو معمول طبق من و بود جمعه روز

 االن؟ اما خواست می جمعه دلم چقدر میرفتم
 

 کستتل خیلی صتتورت این غیر در. باشتتم خواب که میده حال بهم وقتی فقط
 .تنهایی خونه تو وقتی. غروبهاش مخصوصا. است کننده
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. دوستتتش ی خونه بود رفته الستتا. بودیم خونه تو مامان و من فقط که االن مثل
تاش با معمول طبق آرمینم با و بود بیرون دوستت  و بودم من. طور همین هم با
 .خونه تو حوصله بی و تنها مامان

 
 .اومد بیرون قالبی. گردوندم برش سینی تو و آوردم در رو کیک شد سرد که فر
 

 تمشگذاش و پیرکس یه تو چیدمشون بعد. زدنش برش به کردم شروع آروم آروم
 .یخچال تو
 

 هب رو و آشتتپزخونه تو اومد کرد قطع که رو تماس. زد می حرف تلفن با مامان
 د؟ش درست کیکه: گفت میشستم رو ام کرده کثیف ظرفهای داشتم که منی

 
 .آره: من

 
 بری؟ نمیخوای بیرون: مامان

 
 .نه: من

 
 رفته؟ سر ات حوصله: مامان
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 .آره: من
 

ست کامال: گفت و هم تو برد رو اخماش  و من. دادنت جواب مدل این از پیدا
. ینباشتت تنها خونه تو که بیا هم تو اینا مژگان خونهی باال میریم داریم شتتهناز

 .است خونه هم آیدا کنم فکر
 

 همیدمف شایدم. بود بیکاری از بهتر. بستم رو آب شیر و کشیدم آب رو دستهام
 .کنن می کوفتم رو خواب و کنن می صدا و سر شبها انقدر چرا

 
 مونه از و چادرش دنبال رفت مامانم. بپوشم لباس که رفتم و دادم تکون سری

 .بخوریم چایی با باال بیار کیکم: زد داد جا
 

 رو یشیک و کردم ظرف دوتا رو کیکا. آشتتپزخونه تو برگشتتتم و پوشتتیدم لباس
 نمژگا خونهی در دم. باال بردم خودم با رو یکیش اون و یخچال تو برگردوندم

 .زدیم در کردن علیک سالم از بعد و رسید جونم شهناز اینا خانم
 

یاد راستتتش مه یعنی. باالم این چرا نبودم مطمئن ز  بی خاطر به اش ه
 حوصلگیه؟

 
 یدبفرمای که تعارف و کرد استتتقبال ازمون لبخند با خانم مژگان و شتتد باز در

 .داخل
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 که هال تو. لبهام رو بنشتتونم خوب لبخند یه که کردم جمع رو انرژیم ی همه
 اتاق. دبو گرفته رو وستتطیه اتاق. بیرون اومد اتاقها از یکی توی از آیدا رفتیم

 جدا چوب طرح آویزی های پرده با و ستتتالن و اتاقها راهروی. رو اینا مامان
 .بودن کرده

 وبیخ ی سلیقه خانم مژگان بود پیدا. گردوندم خونه کل تو رو نگاهم کنجکاو
 جای تو وستتایل ی همه. بود منظم و مرتب خونه جای همه چون. تمیزه و داره

 .بودن شده چیده دقت به خودشون
ضایت سر از لبخند یه بار این شون خونه. زدم کیف و ر  می خوبی حس بهم ا
 .کرد می تحریکم میداد قلقلکم داشت تمیزی همه این. داد

ست ست دادم رو کیک وقتی ولی نبود خودم د  یحمل و مهربون لبخند یه آیدا د
 .بود دیده جدی منو اش همه دیشب چون. کرد اش زده ذوق که بهش زدم

شپزخونه تو برد و گرفت رو کیک  ردهک شاد رو روحم خونه تمیزی این انقدر. آ
 بپرسم داشتم دوست. کردم می خوشحالی حس خودی بی جور همین که بود
 .میدارین نگه تمیز انقدر رو اینجا جوری چه
شون همه ملت میگم مامانم به وقت هر له مثل   ما ی خونه گله مثل خون  میگه گ 

 .دارن بچه کن ملت
 بود؟ جاک کثیفی کو؟ ولی. داشتن ما از بیشتر دونه یک حاضر حال در اینا واال

سا. پیچوند می رو کارها ذره یه من مامان  یکاف فقط. بود گرفته یاد اون از هم ال
 .نیستم بلد میگفت بده انجام رو کاری یک نخواد بود

 .مامانم مدل دقیقا  
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شون اوایل کرد می تعریف خودش ست بلد بود گفته بابام به ازدواج . کنه توا نی
شت عجله بابام که روز یه بعد شت هم شده اتو لباس و دا شت ندا شیانه دا  نا

 نابود رو لباس ممکنه داد می احتمال که مامانم بعد. کرد می اتو رو لباستتش
: گفته متعجب بابام شد تموم که کارش. کرده اتو خودش و گرفته ازش رفته کنه
 کردی؟ اتو جوری چه نبودی بلد که تو

 هالباستت شتتد مجبور که بود اینگونه و. بوده بلد اول از که نیومده موقور مامانمم
 .کنه اتو رو

 .میشه مامانم اصل برابر کپی ها زمینه این تو وقتهایی یه هم السا
 کجاست؟ شراره: پرسیدم جون شهناز به رو

 شتتیفته: گفت میانداخت گردنش دور رو چادرش که حالی در جون شتتهناز
 .عزیزم
 هخون اومدیم ما بفهمه اگه مطمئنم. کردم بستتنده آهان یه به و دادم تکون ستتری

 به کارش از بود حاضتتر دختر این. میکنه خفه رو خودش اینا خانم مژگان ی
 .بزنه فضولی خاطر
 رفظ یه با آیدا هم سرش پشت و اومد سمتمون به چایی سینی با خانم مژگان

 ونوسایلش دو هر و اومد بود گذاشته هم شیرینی من کیکهای بر عالوه توش که
 ما روی به رو دونفره مبل یه رو خودشتتون و ما جلوی میز روی گذاشتتتن رو

 .نشستن
صت از منم احوال، و حال و کردن بش و خوش یکم ستفاده فر شم و کردم ا  چ

 .شیک و بود زیبا سادگی عین در. خونه دور تا دور گردوندم
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 و سمتشون چرخیدم خانم مژگان صدای با که بودم خونه کردن وارسی مشغول
 بله؟: گفتم استفهام با

نه پیش هیچ  حواستتم وقتی. زنن می حرف چی مورد در که نداشتتتم ای زمی
 کهی جور زمینه پس تو رفت می برام چیزها ی بقیه کال میشتتد چیز یه معطوف

 .نمیشنیدم صداشونم
 باال رو بود کیک توش که دستتتی و زد روم به لبخندی. نبود حواستتم که فهمید

 کردی؟ درست خودت است خوشمزه خیلی: گفت و آورد
سیدن سوال این. کردم نگاش خیره یکم شت؟ پر  هخام نه روش وقتی خوب دا

 .دیگه خونگیه یعنی پس کرمی نه ایه
 .جان نوش بله: گفتم و دادم تکون سری آروم و زدم کوچیکی لبخند متین

 .آفرین واقعا   عالیه خیلی: گفت و شد متعجب چشمهاش
 .کنم جبران رو محبتش ریز لبخند با کردم سعی دوباره

صله دیدم دقیقه 10 بعد  دیدم آیدا سمت چرخیدم و رفته سر. رفته سر ام حو
 رایدخت به نستتبت کنم فکر. کنه می نگاه من به چشتتمی زیر و نشتتستتته مظلوم

 .برد می حساب من از جورایی یه دیگه
. ستتمتم بیاد که کردم اشتتتاره بهش. بده نشتتون مهربون ام قیافه کردم ستتعی

 .کنارم مبل رو نشست اومد شد پا سریع و زد لبخندی خوشحال
سهاش مورد در ازش سیدم در  تنها کم هم دختر این. داد رو جوابم شوق با. پر
 .نبود
 .نبود معذب قبل مثل دیگه. بود شده تر راحت باهام حرف یکم بعد
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 ببینی؟ رو اتاقم بیای داری دوست جون آرام: آیدا
 .بریم. باشه: گفتم و دادم تکون موافقت ی نشونه به سری

 
 .چرخید سمتمون به سرها. شدیم بلند مبل رو از هم با

 .بدم نشون جون آرام به رو اتاقم میرم: آیدا
 به دوتایی. شتتد صتتحبتهاش ی ادامه مشتتغول و داد تکون ستتری خانم مژگان

 دستتت با کرد دعوتم و زد کنار رو چوبی پردهی. رفتیم ها اتاق راهروی ستتمت
 که ردک تعارف و کرد باز برام رو در. من اتاق اینم: گفت و کرد اشتتاره اتاقش به

 .کرد صداش خانم مژگان ورودم از قبل اما. بشم وارد
 .مامان بله: گفت فاصله همون از آیدا

 .بیا دقیقه یک جان آیدا: خانم مژگان
 .میام االن منم بفرمایید شما: گفت و کرد نگاه بهم

 کارش چی نمیدونستتتم. کردم نگاه رو رفتنش و چرخیدم و دادم تکون ستتری
باره. نبود مهم برامم. دارن  باز در به خورد چشتتمم که اتاق تو برم چرخیدم دو
 .اش نفره یک تخت و راست سمت اتاق

شیده سمتش به اختیار بی شد تخت این از. شدم ک  یک اتاق که زد حدس می
 ینا از مان اما بندازم نگاهی توش بخوام که نبود درستتت میدونم. باشتته میتونه

کاوی بل که کنج ثل. نبود کنترل قا ته حال در که کستتی م  زا نگران و ستترق
 .نبود من به حواسش کسی. کردم نگاه اطراف به دستگیریه

 قبر کلید رو دستتتم. شتتدم وارد و برداشتتتم اتاق ستتمت به قدم دو اختیار بی
 .موند باز میدیدم که اتاقی از دهنم. چرخید
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 .کردم هنگا نفرت با خونه ننگ ی نقطه به. بود خارج دستم از فکم اختیار واقعا  
 .واال نوبره کثیف؟ حد این تا آدم یعنی

. بودن ولو طرف هر کتابها و ریخته بهم کتابخونه. نبود اتاق تو تمیز ی تیکه یه
 ونواژگ رو چیز همه و روش باشه کشیده دست با یکی انگار. داغون تحریر میز

شه کرده  ابلوهایت. بود ولو دیوار کنار اتاق ی گوشه تخت بالشتهای از یکی. با
 .بود افتاده تخت کنج مچاله و ریخته بهم تختی رو. بودن شده کج اتاق

 لیورپ کاپشن، ای، پارچه شلوار جین، شلوار تیشرت،. لباس از بود پر زمین رو
 ...شورت و

 سرپ این. نمیکشه طول هم دقیقه دو این کردن جمع. کثیف. شد جمع صورتم
 .نبود بهداشتی اصال  

 ...خانواده ننگ مایه....  بوگندو نجست   کثافت  : کردم زمزمه لب زیر
 ات چرخیدم انزجار با و کردم گشاد و تنگ و چشمهام و گفتم چیشی چندش با

 .نجسته اتاق کردم می حس. بیرون برم
 رو ی حوله کاله به دستتتش و پوشتتیده رنگی آبی تنی حوله که آیدین دیدن با

شک حال در سرش  صورتش رو ریخته خیس   ی شده تارتار موهای کردن خ
 .شدم خشک جام تو بود شده ثابت

سمه مثل لحظه یه تو  موقعیتم درک قدرت و بهش شدم خیره جون بی های مج
 .نمیشد بسته فکمم این حتی. دادم دست از و

یدن با من از بدتر اونم گاه در من د جب اول ن  اخم حال عین در و بود متع
 .دهمی فشار هم رو و دندوناش که بود پیدا فکش حرکت از و بود کرده غلیظی
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صی عمیق نفس یه شید حر ستش و ک شت کالهش از رو د شمهای با و بردا  چ
 نداد اجازه بهت کستتی: گفت شتتمرده و تومأنینه با و چشتتمهام تو زد زل ستترخ

 ....کثافت     نجست آدم این اتاق تو بیای
 یحت بود هنگ مغزم. بود برده یاد از رو بعدی ی کلمه انگار شد جمع صورتش

 دهمون تکمیلش تو پستتر این که ای جمله همون غیر نبود ذهنم تو هم کلمه یک
 ....بوگندو: پرید دهنم از اختیار بی بیام خودم به اینکه از قبل. بود

شمهاش شم حاال و بود قرمز چ  دهش متولد تازه نوزاد مثل. بود شده کبود رنگ
سش که ای "  که نبفهمون بهش ب*ا*س*نش به ضربه یه با باید و کرده گیر نف
 . "باال بیاد نفست تا کن گریه خنگ ای

 صشناق ی جمله که شد پیداش کجا از سنجیم نکته دار و گیر این تو نفهمیدم
 .نمیاومد در دهنم از کلمه این و میشدم الل کاش ولی. کردم تکمیل رو
 بندکمر که بود شتتتاب پر و ستتریع اونقدر برداشتتت ستتمتم به قدم یه خشتتم پر

 هم از اش حوله طرف دو و شد شل اون قدم با و نیاورد و شتاب تاب اش حوله
 ...و گرفت فاصله

 هبر تر پایین اش شتتده هویدا شتتکم و ستتینه از ام شتتده مات نگاه اینکه از قبل
 .دادم فشار هم رو و چشمهام

 .بود مونده من تو حیا و عفت یکم هنوز که شکر رو خدا
 رفت؟ غره چشم نمیشه بسته چشم. کردم غلیظی اخم بسته چشمهای با
 .کنید جمع رو حولتون. ای خانواده ننگ مایه که حقا: گفتم خشم پر

 داره که زدم حدس جزئی صداهای یه و توقفش از اما کنه می کار چی نمیدیدم
 .بنده می و اش حوله
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 .کنم باز رو چشمهام نمیخواست دلم میبست اگرم حتی
 .آوردم جلو رو دستم دو خورده گره ابروهای با

 من؟ به میدی و دستت چرا چیه؟: آیدین
 شتتمچ دار و گیر اون تو. گرفت رو دستتتم یکی ندارم کاری تو با بگم اومدم تا

 .100 به چسبید که بود آمپری و گرفتم گر دستش تماس از بسته
ستم حرص پر ستش بین از رو د شیدم بیرون د ستم یوقت. کردم سعی یعنی ک  د
 موجود یه کردن دور برای و ناچار به و عقب اومد اونم دستتتت بردم عقب رو

 دو دش شل دستش وقتی و دستش رو کوبیدم ام دیگه دست با نامحرم و نجس
 رو صداش و خورد بهش هام ضربه از یکی که پروندم هوا تو ضربه تا دو دستی

 .آورد در
 وحشی؟ چته: آیدین
 .ننز دست من به. عقب بکش رو دستت: گفتم صدا متعادل حد در اما جیغی

ستهام دوباره و پیچید تنم تو چندش لرز یه  ورمالک کورمال و جلوم گرفتم رو د
تاق اون از رو خودم تا کنم پیدا آزادی راه کردم ستتعی  محض به. بیرون ببرم ا

 وقتی و کردم باز نصفه رو چشمم یه شدم خارج در چوب4 از کردم حس اینکه
شت و در و آیدا اتاق تو کردم پرت و خودم سریع شدم مطمئن ستم سرم پ . ب

 .قلبم رو گذاشتم رو دستم و در به دادم تکیه
 .میاد در جاش از داره کردم می حس که زد می تند اونقدر

قه 5 از کمتر عرض در خدا وای ته باال خونم آدرنالین چقدر دقی  همه. بود رف
 .بود موقشنگ نجس پسرهی این خاطر به اشم
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ستی شیدم صورتم به د ستم شدن گرفته یاد که ک س سریع. افتادم د  از و تمد
 .شدم خیره بهش و کردم جدا صورتم
سته شون اتاقش ولی بود اومده در حمام از تازه که در ست تمیز که داد می ن . نی
 .شدم ناپاک کنم حس میشد باعث که بود نامحرمم اون بر عالوه

باستتم پایین با کردم ستتعی ما کنم پاک و دستتتم ل ید نمیشتتتد آروم دلم ا  با
 .میشستمش

 رو نآیدی عصبی صدای بچرخونم رو دستگیره خواستم تا و در سمت چرخیدم
 اطرخ به کنم فکر که نامفهومی اصوات بعدم و کرد می صدا رو آیدا که شنیدم

 .نفهمیدم ازش چیزی اتاق تا 2 در بودن بسته
 .بیرون برم و کنم باز رو در نکردم جراتم اما

 اخم پر و زده وحشتتت من دیدن با و شتتد وارد آیدا و شتتد باز در بعد دقیقهی
لت: گفت ستتریع در جلوی به؟ حا هت چیزی آیدین خو  خدا وای گفت؟ ب
گه خدا رو تو. کرد می دعوام داشتتتت االن. برد آبرومو هت چیزی ا فت ب  گ

 .ببخشید. داغونه دیشب از اعصابش. جون آرام نشو ناراحت
صابش. شد باز اخمام. باال پرید ابروهام و شد تیز گوشهام  زا اونم داغونه؟ اع

 چرا؟ خوب. دیشب
 دعوای و امروز پریشتتی روان بفهمم شتتاید تا کنم نمایی مظلوم کردم ستتعی
 .بوده چی سر دیشبش

 به نشستن قبل. تختش ی گوشه نشستم آروم و گرفتم خودم به ناراحتی ی قیافه
شه آلوده و کثیف برادرش تخت مثل ببینم کردم نگاه تخت  شکر رو اخد نه. نبا

 .تمیزه و تر و رفته مادرش به دختر این
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 چی ستتر آخه ولی. نداره اشتتکالی نه: گفتم مظلوم و نشتتستتتم راحت خیال با
 .نکردم کاری که من بود؟ خورد اعصابش

ست کنارم ش شب. خدا به نمیدونم: گفت من از تر ناراحت و ن  هب پژمان آقا دی
. داشتتت دعوا همه با برگشتتت وقتی که شتتد چی نمیدونم. مهمونی بردش زور

 زمی چیز و رفت راه اتاقش تو صتتبح تا. نزد حرف هم هیچکی با. نخورد شتتامم
تاقش. کرد پرت یدی؟ رو ا قه 5 عرض در د ید جوری این دقی  کنم فکر. ترک

 .خدا امان به کنه ول ریختی اون رو اتاق اون تونسته که بده حالش خیلی
 .کجاست مشکل بفهمم نامحسوس کردم سعی و کردم نزدیک رو خودم یکم
 شده؟ جوری این چی برای نگفت یعنی: من

شونه به سری  آقا نه گفت چیزی خودش نه. نمیدونم: گفت و داد تکون نه ی ن
 .پژمان
 از تردخ این. بود بس نمایی مظلوم. نشستم جدی و صاف جام تو و کردم پوفی

 بپرسم؟ ازش جوری چه اما. دونست می پژمان. نداشت خبر چیزی
 تو بار اولین برای حاضتتر حال در من بگم بهش بشتته روم جوری چه اصتتال
ضوع یه مورد در حدی به زندگیم سا مدل که شدم کنجکاو مو  سعی شراره و ال

 بکشم؟ حرف ساله 15 ی بچه دختر یه زبون زیر از کردم
شتتی حرف حس خاطر به  تا دیگه همینم برای داشتتتم وجدان عذاب آیدا از ک 

 باهاش خودش مورد در فقط و فقط موندیم اشتتون خونه تو که ستتتاعتی آخر
 مه رفتن موقع تا شتتکر خدارو و شتتدم کثیفش برادر اون خیال بی و زدم حرف

 .ندیدمش و نیومد بیرون اتاقش از پسره این
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تابم نه. بستتتم رو ک به از. بودم تشتت یدم پایین پنجره ی ل تاب و پر  میز رو و ک
شتم  وت مبهوت آرمین اتاق در جلوی مامان دیدن با و اومدم بیرون اتاق از. گذا

 .ایستادم جام
 ...مامان: گفتم متحیر

 با.  متمس برگشت و ایستاد صاف سریع باشنش گرفته عمل سر که دزدی مثل
 ورز به و انداخت آرمین اتاق در به نگاهی یه. کشتتید راحتی نفس یه من دیدن
 .اومد سمتم به و گرفت ازش چشم

 ودب چستتبونده رو گوشتتش و بود داده تکیه در به مامان جوریکه بود عجیب برام
سته. میکرد کار چی بود پیدا کامال   شم ناخوا  دش متمایل در سمت به یکم گو

 .ایستادم صاف تند نگاهش و مامان سریع برگشت با که
 .هال سمت افتادم راه مامان دنبال

 میکردی؟ کار چی داشتی مامان: من
 .هیچی: مامان
 .هیچی میگه بعد بودم دیده خودم خوبه. باال پرید ابروم

 سح انگار من ی قیافه دیدن با و نشتتستتت مبل رو که کردم نگاش موشتتکافانه
 .کنه سمبل رو حرکتش نمیتونه که کرد

 دختر تا 3. میکشه منو آخر پسره این: گفت و گردوند رو چشمهاش و کرد پوفی
 یکنهم کاری یه آخر میدونم. نکردین اذیتم پسر دونه یه این قد کدوم هیچ داشتم

 .ما و خودش برای بمونه پشیمونیش و بشه ریزی آبرو که
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 .نشستم کنارش مبل رو. کردم نگاش استفهام با
 2 االن. موبایله پای روز و شتتب شتتناستتی؟ می رو دختره این تو آرام: مامان
 همه این. بیداره کی تا که شبم. میزنه حرف ریز یه. هست بهش حواسم ساعته
 آخه؟ این میاره کجا از موبایل شارژ

 نمیزنه زنگ همش که این خوب ولی نمیدونم: گفتم و انداختم باال ای شتتونه
 .میزنه زنگ هم دختره
صیحت و داد تکون سری مامان سر این: گفت وار ن  وت نمیزنه حرف که من با پ
 به رو حرفهاش شاید شو صمیمی باهاش. شو وارد دوستی در از باهاش الاقل

 .باشه جوری این نذار. کن نصیحتش تو بعد. بگه تو
 .لبم ی گوشه نشست پوزخندی یه. باال رفت ابروم یه
شتی به  آرمین وال  ا: گفتم مامان به خیره و پام رو انداختم پامو و دادم تکیه مبل پ

 به دهنمی گوش شما حرفهای به که جور همون و نمیبینه فرقی هیچ شما منو بین
به، باهام خواد می چیزی ازم وقتی فقط. نمیده گوش منم حرفهای  غیر در خو

 ...هیچی..  صورت این
 پیش اونو حرفهای بیام من که کن فکر شتتما درصتتد یه فقط درصتتد یه که دوما  
 میزنید؟ من به شما حرفیه چه این فضولم؟ جاسوس من مگه. بگم شما

 منو هک انقده. ببرن رو شورتون مرده: گفت و کرد نازک برام چشمی پشت مامان
 تو دودش کرد خرابی کار یه که بعدا  . جوری یک کدومتون هر میدین حرص
 درد یپا باشید خوب باهاش اگه یکم. میبینمتون موقع اون میره اتون همه چشم

 و زنهب گولش دختره این میترستتم. نمیشتته کم چیزی که ازتون بشتتینید دلش و
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 وت رو پستتر این آنقدر که کرده کار چی نیستتت معلوم. بهش بندازه رو خودش
شتش شته رفتنم بیرون خیر از که گرفته م شتر روزه چند. گذ ست ونهخ تو بی . ا

 از. نکن کار چی میدونن گرگن دخترا این کار؟ شتتد اینم آخه بگه نیستتت یکی
 .میکنن سواستفاده منم سادهی پسر این
. وننچستتب نفر یک به رو خودت آنقدر. بقیه ستتراغ برو نمیمونه یکی با که آدم

 .دختره دست میافته افسارشون که کنن می رو کارها همین
 .بود بعید حرفها این مامانم از. موندم خیره مامان به شده گرد چشمهای با

مان   آخه: گفتم متحیر یه؟ چه این من ما  یجور این یکی با دخترتون اگه حرف
 تا ندچ تا چند بره باید پسره میگفتید زدید؟ می رو حرف همین هم بود دوست
 همین اشم میاومد پیش دخترتون برای وضعیت همین اگه بگیره؟ دختر دوست
سره که میگفتین برعکس رو حرفها س ساده دخترم و زنه می گولش داره پ  و تا

... 
 نهک درک باید خودش. نمیده گوش و جوونه چون کنم نصتتیحتش نمیتونم من
 ماش. کشوند راست راه به رو این بشه زور با محاله ولی. دونم می بعید چند هر
 .میشه درست خودش وقتش به نکنید اذیت رو خودتون انقدر هم

صبی شو ع  زیچی یه که بعدا   نمیفهمید، شما: گفت حرص پر و گرفت ازم رو
 وایدخ می فقط. برستته چیزا این به عقلتون هنوز مونده. میشتتید پشتتیمون بشتته
 .بگیرید رو من جون

گاش فقط حرف بی جازه و کردم ن گه میخواد دلش چی هر دادم ا که ب  آروم بل
 .نبود ساخته من از کاری حال هر در. بشه

 .شد وارد صدا و سر با السا و شد باز کلید با خونه در تا نشستم اونقدر
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 .کردن سالم و زدن حرف بلند بلند کرد شروع در دم همون از
سا شید خوبید خونه اهل سالم َبه: ال شق که بیاید بیرون سالمتید؟ خو  تونع
 .ب*و*سی دست و استقبال بیاید اومده

 ومر به رو مبل رو کرد ولو رو خودش جلو اومد. رفتم بهش غره چشم یه نشسته
 .میمردم خستگی از داشتم.... آخیش: گفت و کرد باز هم از رو دستهاش و

 به هالکم که وای: گفت و بیرون کشتتید ستترش از رو اش مقنعه و برد دستتت
 .خدا

 بود؟ طور چه دانشگاه. دخترم نباشی خسته: مامان
 .میبردن سر به کامل امنیت در همه... خوب: السا

شمم ستش که نایلونی سمت رفت چ  یه مال که بود پیدا روش عکس از. بود د
 .باال انداختم ابرومو یک و بهش شدم خیره و کردم بلند رو سرم. بوتیکه
 .کرد باز برام رو نیشش و دید رو نایلونش و کرد کج رو سرش

 کی مامان. خواد می عروسی یه دلم. رفته سر شدت به ام حوصله میگما: السا
 بدوزه؟ برام جون فاطی بخرم پارچه یا بخرم؟ لباس برم میدی پول

 کنی ادهار تو تا گفته کی دختر آخه: گفت تعجب با و باال رفت ابروهاش مامان
 بود جوری این اگه گیره؟ می زن یا کنه می شتتوهر یکی بخواد عروستتی دلت و

 .کرد می شوهر تا 10 االن تا باید خواهرت این که
 ....مامتتتتتتتان: گفتم معترض و هم تو رفت اخمام
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 دامن به دست روز هر من. خوب میگم راست گفت و کرد نگام جدی برگشت
یدا درستتتی آدم یه خدام یاد بشتتته پ  نگرانی دل این از رو من و بگیره رو تور ب

 .کنه خالص
 لدب فقط مامان. اتاق تو رفتم و شتتدم بلند جام از و برگردوندم رومو حرص پر

 .بریزه بهم رو من اعصاب دلیش به آرزو حرفهای این با بود
 اولشم از. تمنشس پنجره ی لبه رو رفتم و برداشتم رو کتابم دوباره و اتاق تو رفتم
 .میرفتم بیرون خوردن آب برای نباید

شغول و کردم باز رو کتاب سا و شد باز در. شدم خوندن م  رو در و شد وارد ال
 .تخت رو انداخت رو نایلونش و کیفش. بست

 اخمهام. بود ولو تمیزش روتختی رو که کثیفش کیف ستتمت رفت چشتتمم
 .هم تو کشید دوباره

 .میشه آلوده بدنت تخت رو از دار برش رو کثیف کیفت السا: من
با خیال بی: گفت میآورد در رو مانتوش که حالی در ب آلودگی ذره یه با  هخو

 .بدن برای
 .کتاب به دوختم چشم دوباره و کشیدم عمیقی نفس و بستم رو چشمهام

 بگیرم؟ لباسی چه عروسی برای کنی می فکر: السا
 رآوردهب کنه آرزو بود کرده فکر واقعا   انگار. کردم نگاش تعجب با و برگشتتتم

 .میشد
 .انداخت باال شونه و زد گشادی لبخند دوباره دید که رو نگاهم

 .مطمئنه که میدونه چیزی یه انگار لبخند و نگاه این نه
 .کردم نگاه خریدش نایلون و تختش به دوباره
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 داره؟ دانشگاهت بعد خرید به ربطی عروسی این ببینم: من
 .نیست ربطم بی: گفت و خندید بلند

 .میشنوم بگو خوب: گفتم و بستم محکم رو کتاب
 اب و تخت رو نشتتستتت تند. حرفمه همین منتظره و نمیاره طاقت میدونستتتم

 بعدخرید. خرید بریم که دنبالم اومد مهرانه دانشتتگاه بعد امروز: گفت هیجان
 هچ مهرانه دیدن با بدونی اگه وای. دیدم رو امید کوچه ستتر که خونه برگشتتتیم

 اخه. نفهم دختر   این به زدم تشتتر هی. ستتوخت براش دلم. نگو که کرد ذوقی
ید  و زدم می غر و خوردم می حرص داشتتتم جور همین. داره گ*ن*ا*ه ام

ست مهرانه دیدم که خونه سمت میرفتیم شتم. نی  از تر عقب قدم چند دیدم برگ
 .امید به زده زل و ایستاده من

 چشتتم این با هن گفتنت نمیخوام نمیخوام به نه. بریم بیا زشتتته گفتم بهش رفتم
 .خوردنت رو مردم پسر
 پسره اب رفت گفتم. کردم می سکته داشتم. امید سمت رفت تند و کرد اخم یهو

شون رفتم سریع. کنه دعوا شون که سمت ست جلوش رفته دیدم. کنم جدا  و ادهای
صله با زنه می حرف آروم دیدم وقتی. زدن حرف به کرده شروع آروم شون فا  از

 .ایستادم
. کرد احوال و حال و داد رو جوابش ذوق با امید. شد ساکت و کرد سالم مهرانه

سط یهو. بود مونده الل سالمش بعد هم دختره این سره کردن بش و خوش و  پ
 .خواستگاری بفرستی رو مامانت تونی می: گفت پرید
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ید اون بود مونده باز متر یه دهنم میگی رو من  حرفش وستتط که بدبخت ام
 .نمیکشید نفسم بود شده خشک
ستم منم خونه سمت رفت تند و زد رو حرفش مهرانه  دمدی که دنبالش برم خوا

 این یدبکشتت نفس امید آقا: گفتم و کنارش رفتم میشتته کبود داره بدبخت امید
 .نمیرسید خواستگاری به میمیرین جوری

 کرد؟ می اذیت داشت: گفت گیج و من به دوخت رو گردش چشمهای یهو
 گفته جدی اون که جور اون ولی نه یا میکرد اذیت دونستتتم نمی خودمم واال
 اذیت به گفتم. گرفت ام خنده که بود بامزه آنقده امیدم حالت. بود بعید بود

 نیستید؟ موافق امتحانش به میارزه باشه کردنم
 ....چرا چرا: گفت تند

 .دادم بله بهش من میکردم حس نمیدونم. ازم کرد تشکر کلی بعدم
 ایدبی گفت مهرانه واقعا. زدم لبخندی منم. خندیدم به کرد شتتروع بلند بلند

 درچق و خوب چقدر. کرده فکر شبمون اون حرفهای به پیداست. خواستگاری
 .کرده فکر عاقالنه که کننده امیدوار

سا سیدم بهش خونه دم و دوییدم مهرانه دنبال رفت که امید: ال  مپرسید ازش. ر
 حرفهای به و موندن منتظر از شدم خسته. آره: گفت زد رو حرف اون جدی که

ستم که جوری این منو امید اگه. کردم فکر هم ها بچه ست ه شه داره دو  من با
 محبت شاید. خوشحال رو امید و میکنم شاد رو بابام و مامانم دل ندارم حرفی

 .کنه آروم رو دلم بتونه امید
 .شد عمیق لبخندم بار این

 .شدیم واجب لباس پس: گفتم سرخوشی صدای با و دادم تکون سری
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 .خندید بلند السا
 
 
 هک بودیم شده هول اونقدر. پریدیم جامون از فنر مثل امون همه زنگ صدای با

 .دویید می طرفی یه کی هر. کنیم کار چی دونستیم نمی
 .اومدیم خودمون به مهرانه نگران و هول صدای با

 کنم؟ کار چی حاال: مهرانه
ستادم جام تو شی اون با. کردم نگاه بهش و ای  لبهای و بودیم کرده براش که آرای

 دامن و قرمز شیک کت اون با. میبره و بدبخت امید دل بودم مطمئن که سرخی
 وننش قشنگ خیلی اشو شده قرمز ناخنهای که سرخ صندلهای و مشکی بلند
 .بود شده گلی لپاشم هولش از که مخصوصا. بود شده خوردنی خیلی داد می

سام و انواع با و اتاقش تو بودیم ریخته دخترا ی همه ظهر از سایل اق شت و  یمدا
فت یعنی. کردیم می حاضتترش جام روش و آرایش قلم ه . بودیم داده ان
شمهاش شمهای مثل بود شده چ شت آهو چ شیده و در . فر و پر های مژه با ک

 .قشنگ و رنگی های سایه
 البته. کنن سکته ببیننش اول ی لحظه امید مومن ی خانواده وقتی کنم می فکر
 .میره می ذوقش از امید
 میخوام مدل که جوری بود شده بیشترش دستپاچگی باعث ها بچه شدگی گیج

 جوری؟ چه اما کنم آرومش جورایی یه
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 اید،شتت که کنم مهمونش لبخند یه که بود این بکنم تونستتتم می که کاری تنها
 باز و در مهرانه: میگفت" که مامانش بلند صدای اما. بشه کم استرسش از یکم

باره". باال میان دارن کردم باره همه و کرد متشتتنج و جو دو  خودشتتون دور دو
 .دیوار گچ مثل شد رنگش بدبختم مهرانه. چرخیدن

 و دمز لبخند. ستمتش رفتم و دستتم گرفتم و مانتوم و سترم رو انداختم شتالمو
 .شونهاش رو گذاشتم و دستم

 آروم. کرد نگام خیره و بهم دوخت و هراستتونش چشتتمهای دستتتم لمس با
شو سیدم گونها  جوری همین امید نباش نگران شدی ماه عزیزم: گفتم و ب*و*

لت گای این وجود با حتی داره قبو  برات کنیش کم رو برای ما که جیغی رن
 .میشه برگذار خوب چیز همه. بگیر آروم هم تو میریم ماها. زدیم
گام فقط بال کدوم هر که گیج دخترای به رو و برگشتتتم. کرد ن  زا یکی دن

 .باال میرسن االن کنید جمع زود: گفتم بودن وسایلشون
 در ستمت به حرکت حال در ستر به شتال تن به مانتو همه ثانیه ستی عرض در

 با جوری همون و در ستتمت رفتیم تند قدمهای با ها مورچه لشتتگر مثل. بودیم
 .بیرون اومدیم خونه از و گفتیم خداحافظ یکی یکی تند اما آروم صدای

 لهپ رو رو مهمونا قدمهای صدای که گذاشتم پایین سمت به پله اولین رو و پام
 مکرد گرد عقب. بشن رد جلوشون از یهوویی دختر همه این نمیشد. شنیدم ها
 قهیطب ستتمت به و برگشتتتن رو اومده راه   همه تند تند... باال باال: گفتم آروم و

 و رد ستتمت رفتم تند. ببندن و در رفت یادشتتون خنگ دخترای. دوییدن باال
ستمش شم محو باال پلههای پیچ تو من تا و ب سیدن گرامی مهمونای ب . در هب ر

 .ندیدنم آوردم شانس
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ضولی این اما کنیم قایم و خودمون کردیم سعی  از کله تا 5. نمیکنه که چهها ف
 .ببینیم رو مهمونا بتونیم تا شد آویزن پله های نرده

خت ید بدب یدا ام ما میمیره ذوق از داره که بود پ  تو هم نگرانی حال عین در ا
 نما دندون لبخند یه با بیگاه و گاه مضتتطربش صتتورت. میزد داد صتتورتش

 .میشد ترسناک
 می و کوچیکش برادر و خواهر. خواستتتگاری بودن اومده نفری 8 جمع ستتر

شون زن تا دو و مرد دوتا. شناختیم  و بزرگش دایی و عمو احتماال. بودن همراه
 .بودن خانمهاشون

 .بود شده مرحوم پدرش که بود سالی چند
 دستی یه و کرد درست و چادرش در دم. بود محجبه و چادری خانم یه مادرش

 رنتنمیخو پستترم نباش نگران: گفت اون از هولتر و کشتتید امید کت ی یقه به
 .که
هام زور به ندم تا کردم جمع دهنم تو و لب قدر. نخ  که بود نگران خودش ان

 .لرزید می صداش
 تر هول هم مهرانه از خانم کیمیا کنم فکر. شد باز سریع در زدن که و در زنگ

 لههاپ به خیره یهو. کرد ستتالم مهمونا تک تک به و کرد باز رو در لبخند با. بود
 .نردهها از آویزون کلهی تا 5 به موند مات گرد چشمهای با و شد خشک
 پلههای سمت چرخید ها نگاه همهی لحظه یه که بود شده خیره ضایع اونقدر

 .پله رو نشستیم و دزدیدم و سرامون تند هول از ماها و باال
 .میشد بد چقدر میدیدن رو ماها اگه که وای
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 وشیمگ زنگ صدای با که نشده خرابکاری که بکشم راحتی نفس یه اومدم تازه
 یه با و آوردم در و موبایلم تند و مانتوم جیب سمت رفت دستم سریع ای سکته

 .کردم خفه و صداش حرکت
 هیستتم و غره چشتتم تا چند و کمرم و بازو به خورد مشتتت دوتا فاصتتله این در

 .شد نصیبم
 استتتاد. پریدم جام از ای ستتکته گوشتتی ی صتتفحه رو استتتادم استتم دیدن با

 .داشت باهام مهمی خیلی کار یعنی بود زده زنگ که این و بود ارشدم راهنمای
. بدم جواب بتونم که باال ی طبقه دوییدم ها بچه بین از و شدم بلند جام از تند
 .زدم و وصل ی دکمه بعد و شم آروم تا کشیدم عمیق نفس یه
 

 هستید؟ خوب شما؟ حال استاد سالم: من
 خوبی؟ دخترم سالم: استاد

 .شما لطف به استاد ممنونم: من
 .کاری یه برای زدم زنگ راستش: استاد
 .شدم گوش سراپا
 به نم و میشه برگزار شناسی ایران همایش اصفهان تو دیگه ماه دو حدود: استاد

 زا بنویستتی، مقاله یه برام مدت این تو که میخوام ازت. دارم احتیاج کمکت
 .باورهاشون و ایران مردم قدیم خرافات بعضا   و سنن و اداب

 .دادم تکون و سرم گوشی پشت از
 .متوجهم بله: من
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 این تو کردی وقت کنم توجیحت درستتت نمیتونم گوشتتی پشتتت حاال: استتتاد
 .کنی قبول اگه البته. بگم برات حضوری تا دانشگاه بیا روز دو یکی

 .خدمتتون میام. حتما بله بله: گفتم تند ذوق با
ستاد ستم: ا شجوم ترین فعال تو. میکنی قبول میدون  بتونه سیک اگه و بودی دان

 .باشی موفق. تویی خود بنویسه مقاله دوماهه
 .دمز دلم ته از لبخندی مرگی ذوق و کردم قطع و تماس و کردم تشکر استاد از

. ها پله ینپای سمت برگشتم یهویی ذوق یه با و دادم فشار دستم دو بین گوشیو
 .میزدن حرف و بودن نشسته ها پله رو هنوز بچهها
 .خونه تو بودن رفته مهمونا. شدم آویزون نرده از و بهشون رسیدم

 برید پاشید ؟برن کنن تموم و مراسم اینا تا نشستین: گفتم و سمتشون برگشتم
 .هاتون خونه

 و موندن تنها حس که من: گفت و ایستتتاد و شتتد بلند که بود نفر اولین الستتا
 .ندارم

 حساب منو اتاقیشم هم و خواهر من که انگار نه انگار. رفتم بهش غره چشم یه
 .اصال   نمیکنه

 .ما ی خونه بریم بیاید ها بچه: السا
 .ما خونهی و اول طبقهی برگشتیم هم با و کردن موافقت همه
 اعظم و بیشتر فشار البته. گذشت سخت هممون به هفته سه این چقدر که وای

 .گرفت می تصمیم زندگیش برای باید که بود بدبخت مهرانهی روی
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 ی هولول یه بود شتتتده باعث و خواستتتگاری بیان بود گفته امید به طرف یه از
 خواهرای دیگه ظرف از و بیاد بوجود اینا امید و خودشتتون خونهی تو شتتادی

 .زدن می زنگ مدام که بودن خودش و شهرام
 نه کنه زندگی واقعا   خواستتت می. بود قطعی مهرانه تصتتمیم بار این ظاهرا   اما

ست از و چیز همه امید یه خاطر به فقط اینکه سپره و بده د  ایدش که زمان به ب
 .نشه شاید بشه

 و کنه خیال و فکر ما نبود تو نمیخواستتتیم. نذاشتتتیم تنهاش وقت چند این تو
 .بشه دل دو و بگیره دلشوره

 بودیم نشسته بس اشون خونه تو صبح از بود خواستگاریش روز که امروز حتی
 .کنیم حاضر و خانم که

 تاپم لب پشت رفتم ها بچه به توجه بی. ما اتاق تو رفتیم صاف و خونه رسیدیم
شستم شدم مقالهام پیگیر باید االن همین از. ن شون گوشم البته. می  که ودب باها

 .میگن چی ببینم
 .بود شده خوشگل مهرانه میگما: شراره

 .میومد بهش قرمز رنگ چقده. عزیزم آره: مینا
یدا فت نامطمئن یکم آ یدم هنوز من ولی: گ نه چرا نفهم  آرایش قدر اون مهرا
شکی قرمز تیپ و بود کرده  درما از که جور این. جیغ الکهای اون با. بود زده م

 ود؟میب تر ساده جلوشون نباید. دارن مومنی ی خانواده بود پیدا پسره خواهر و
 .مهرانه هم میدونیم ما هم اینو بله: شراره

 شد؟ حاضر جوری اون چرا پس: آیدا
 .بده نشون و واقعیش خود خواست می مهرانه اینکه برای: شراره
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 .بزنه تیپی همچین مهرانه ندیدم من وقت چند این تو ولی: آیدا
 یه اب و گردوندم و چشتتمهام و کردم پوفی آیدا حرف با که بود لبتاپ به چشتتمم

 هرانهم که شتتده اما ندیدی بله: گفتم آیدا به رو و دخترا ستتمت برگشتتتم حرکت
ست می امروزش تیپ با اون. کنه آرایش جوری این گاهی  نهتو می که بگه خوا

 خانوادهی. حده چه تا داره پدریش خونهی تو که آزادی یعنی. بگرده مدلی چه
 از بهتر یخیل این. میکنن قبول بیان کنار باهاش میتونن اگه و میبینن هم پستتره

 با جلوشون باره یه شد تموم چیز همه که بعدا   و بیاد جلوشون ساده االن که اینه
 و بحث به کارشتتون و نکنن قبول که ممکنه موقع اون. بشتته حاضتتر تیپ این

 .زندگیشون تو مشکل یه میشه این و بشه کشیده جدال
مه این با که االن ولی گه میبیننش فر و قر ه  عنیی بدن، اوکی و کنن قبولش ا
شی و اعتقادی شاید تفاوتهای با حتی میخوان و عروس این جوره همه ش  و پو

مه دختر خود ذات براشتتون ولی. دارن که فرهنگی عدا  . مه  هک ببیننش وقتی ب
 تو اگه و گذاشتتته احترام اونها اعتقاد به که میشتتن خوشتتحال گرده می ستتاده

 یگنم. نمیگیرن خورده بهش کرده آرایش و زده تیپ ببینن مراستتمی یا مهمونی
 میگم؟ چی میفهمی. بوده جوری این اولش از دختر این
 و تاپم بل سمت برگشتم منم. نگفت چیزی دیگه و داد تکون سری متفکر آیدا

شتن با و خودم  هم با هم دخترا. کردم سرگرم مقاالت کردن پیدا و سایتها تو گ
 .شدن زدن حرف مشغول

هام برای که بود این ممکن کار ترین بخش لذت  ندید. بکنم کاری یه رشتتت
شنا مطالب و مقاالت شون که آ شق ش باعث. میکرد باز و روحیهام بودم عا  دمی
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 رغی کاری. بشتتینه روش لبخند تاپم لب زوم وقتی جدیم همیشتته چهرهی که
 .عجیب و ارادی

 .بود کرده جلب رو ها بچه توجه که جوری
 تو ناجور چیز داری خوشحالی؟ انقده که میکنی کار چی داری آرام هی: شراره

 بینی؟ می تاپت لب
 

 می بایدن و گفته چی فهمید خودش که رفتم بهش توپ غرهی چشم یه برگشتم
 آخه خوب: گفت تر آروم و زد نما دندون لبخند به و کرد کج و ستترش. گفت
 .توش رفتی خیلی
 .کردم نگاش چپکی دوباره

 نه: فتگ تاپم لب تو کرد کله و من پشت اومد و شد بلند کی نفهمیدم که السا
 .خونه می مقاله داره نیست چیزی بابا

ست با شین برو: گفتم و عقب دادم هلش د ضولین شما چقدر ببینم ب  دارم .ف
 .بنویسم مقاله یه باهاشون که کنم می پیدا مطلب استادم برای

 استاد؟ کدوم استادت؟ برای: گفت سریع شراره
 .راهنمام استاد: گفتم خلق خوش و زدم لبخند
 برات؟ بود مرشد مثل جورایی یه که همون اه: شراره
شته به که انقدری. بود مرجع یه مثل برام واقعا  . دادم تکون سری  یرانا و امون ر
 .بود پایبند

 بپرسم؟ سوالی یه میشه ببخشید: آیدا
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 البته :گفتم و ستتمتش برگشتتتم همین برای. منه با صتتحبتش روی کردم حس
 .بپرس

ل لبخند یه ج   ناتو رشتتته شتتما نمیدونم هنوز من ولی ببخشتتید: گفت و زد خ 
 .چیه

 که تینیستت تو فقط: گفت و کرد دستتتی پیش شتتراره و خنده زیر زدن پقی دخترا
شته اخه. میاد پیش براش سوال همین میبینتش کی هر. زدی گیج  ندانچ اش ر

 .نداره کارش به ربطی
.. ناال ولی. خوندن عربی یکردم م فکر من. دقیقا  : گفت و داد تکون ستری آیدا
 آورد؟ در میشه ای مقاله چه عربی برای آخه
 ناو به تونن می همیشتتته آدمها: گفتم آیدا به رو دخترا های ه خند به توجه بی

ست که چیزی صوصا  . برسن دارن دو  به ونیبت تالش کلی با شاید ایران تو مخ
شته سی خوای می که ای ر شق با و بر ضمینی هیچ اما بخونیش ع ست ت  که نی
شته هعمون تو بتونی شی امیدوار باید فقط اینجا. کنی پیدا کار ر  یه بتونی هک با
 .چی نیست مهم کنیف پیدا کاری
 .ممیشد ناراحت میومد پیش ام رشته و کار بحث وقتی همیشه. کردم پوفی

 تعداد به دیگه نفر یه خواستتتم نمی. بزنم حرف باهاش مهربون کردم ستتعی
 .کنم اضافه عنقم کرد می فکر که نفراتی

 .است رشته این تو ارشدمم حتی. عزیزم شناسیه ایران ام رشته من: من
 ایه؟ رشته چه دیگه این شناسی؟ ایران: گفت و شد گرد یکم چشمهاش

http://www.roman4u.ir/


 127 بیداریالالیی 

 هب مربوط که ای رشتتته همچین یه که بود چالب خیلی. زدم لبخند اختیار بی
یا توش که جایی و بود وطنمون  می زندگی و شتتتدیم بزرگ و بودیم اومده بدن

 .مجهوله و عجیب خیلیها بریا کردیم
 یا اشهب قدیم ایران میتونه حاال. ایران به مربوط است رشته یه شناسی ایران: من

 ای هگرب ی نقشتته با یا کنی تصتتور و مرزهاش قدیم ی نقشتته با تونه می. جدید
 و زبون و رفتار و اعتقاد و حال و گذشتتته به مربوط چیزی هر حال هر در. االن
. بوده چی اعتقادشتتون اینکه. کنی می مطالعه و کشتتور این مردم خط حتی

شون شون برای. بوده چی باور  ایه مایه تو چیزی یه. کردن می کار چی زندگی
 .است دیگه ی رشته تا چند و شناسی باستان و تاریخ ادغام
 میشه؟ چی کارتون اونوقت بعد: گفت متفکر و داد تکون سری

 و کنیم ارک شناسی مردم ی موزه تو تونیم می: گفتم و کشیدم نفسی حسرت با
 با همراه رت پرحسرت. ) بدیم توضیح بقیه برای ایران مختلف ملیتهای مورد در
 .ممکن کار ترین قشنگ(  گفتم آه یه

 کار رینقشنگت: گفتم و زدم لبخندی یه دیدم و نگاهش وقتی و کردم بلند و سرم
 کاری هانگیز هیجان برات و عاشقشی که کاری طریق از بتونی تو که اینه ممکن

 .بیاری در پول میکنه شادت که
 کردم هبست و باز بار یه و چشمهام. داد تکون سری و نشست لبخند صورتش رو
 .شدم مشغول کارم ی ادامه به و تاپ لب تو بردم و سرم دوباره و چرخیدم و

 یادب مهرانه و بشتته تموم خواستتتگاری اینکه امید به نشتتستتتن ستتاعتی دو دخترا
 هر. دبو حرفها این از تر طوالنی کار انگار اما برستتونه بهمون رو خبرها و پایین
شتر زمان چی شت می بی شدیم تر مطمئن ماها گذ ش خونه اون توی که می  تپ
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به حتما افته می که اتفاقی هر اش بستتته درهای  یخیل بد اتفاقات چون خو
 .طوالنیه خیلی میکنه پیدا ادامه که زمانی مدت البته افته می سریع

 
 

شه باز قیژی صدای با در شم وارد و میدم هلش. می شه مثل. می . لبخند با همی
 .انرژی پر مدت این تموم مثل

 .میکنم شروع در دم همون از
 تموم خستتتگیت خوبی؟ طوره؟ چه حالت امروز. خودم عزیز بر ستتالم: من

 ببینی؟ منو داری دوست شد؟
 ربیشت دلم تو که ایه خنده. ایه مسخره ی خنده چند هر. میخندم حرفم به خودم
 .بغضه یه شکل

 هآبمیو و میکنم خالی و نایلون. تخت کنار میز ستتمت میزم محکم های قدم با
 به اما میارمش اون استتم به. ایه بیهوده کار چند هر. یخچال تو چینم می رو ها

 .همیشگیم کار شده ولی. میشه تموم بقیه و خودم شکم
 .میکنم صاف و روش پتوی. تخت کنار میرم
 .وقتشه حاال
 مهایچش. اش بسته چشمهای به. میشم خیره صورتش به و میکنم بلند و سرم

 .اش بسته همیشه
 میکنی؟ بازشون کی. چشات رنگ برای شده تنگ دلم

 .میدم خودم و جوابم. میزنم کجی لبخند
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 .....همیشه. بودی صبور زیادی همیشه تو: من
 

**** 
. ریختم یخ آب لیوان یه. کشتتیدم بیرون و آب بطری و کردم باز و یخچال در

 که اباب خاطر به. است دیگه چیز یه یخ آب بازم سرد، هوای این توی که عجیبه
ند ثل و عطشتتش چیز هیچ و داره ق نه برطرف یخ آب م  همیشتتته ما نمیک

 .داریم یخ آب و یخ تابستون تا زم*س*تون
 نوبت به شام و ناهار موقع زم*س*تونا داشت حیاط امون خونه که ها موقع اون
 حیاط تو آب شتتیر از تا میشتتدیم حیاط راهی دستتت به آب پارچ کدوممون هر
 خود به خود مونده، زم*س*تون ستترمای تو های، لوله تو که آبی. بگیریم آب

 .بود یخ یخچال تا 10 از بهتر
 ....حاال اما

 .اتاقم تو رفتم و چکون آب تو گذاشتمش و کشیدم آب و آبم لیوان
شی چه خونه شت آرام سبه خیلی وقتهایی یه هم تنهایی. دا  نیآرمی وقتی. میچ

ست صابمون رو بره قلدریش با که نی  از بهانه یب بهانه با بخواد که بابایی یا. اع
صلگی بی سر  نه،ک گله دنیا ی همه از که مامانی یا. بپیچه همه پای پرو به حو

ست تا من نکردن شوهر از  نامزد و بابا موندن خونه تو زیادی و آرمین دختر دو
 .پژمان و السا زیاد بودن
یاهاش با و من مخ و بزنه فک هی که نیستتتت الستتتایی وقتی  یا کنه تیلیت رو

یایی حتی یا و بگه دورهمیش اون دورهمی این از حرف که افروزی  که ستتون
 .ببره غارت به خونسردی با و وسایلم تمام تک به تک بخواد
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 وت راحت خیال با تونم می من وقتی آرومه چیز همه وقتی. ستتاکته خونه وقتی
 .بزنم لبخند سکون و سکوت این

 تو تنهاییم جوری این. میرفتن بیرون همستتایه خانمهای با بیشتتتر مامان کاش
 .میشد بیشتر خونه

شت ستم میزم پ ش ستم می. دادم بدنم به قوسی و کش و ن  به احتر خیال با تون
 .برسم ام مقاله

 .تاپ لب تو بردم و سرم آرامش با
 .بزن و توپ درست میدن؟ پاس جوری اون فرزین خنگی خیلی اه: -
 .بندازم برات درست منم تا کن شوت درست تو. نیستی بلد خودت بابا برو: -
گه تو: - لد بازی ا نگ و بودی ب یدونستتتی که نبودی خ  و توپ جوری چه م

 .بگیری
 .خودتی خنگ. کنا صحبت درست من داداش با سامان اوی: -

 کنم؟ لهت بزنم. جوجه میگی چی تو: سامان
 .کن له و خودت برو: فرزین
 .میاد قپی فرهاد این خوب: سامان
 با میگم بهش اومد که مامانتون وگرنه کنید بازی و باشتتید مودب پستترا: مهین

 .کردین دعوا هم
 میکنه؟ باور و حرفت کی بگو تو خوب: سامان
 کارا چی میگه ستتالله خودت خواهر دارم شتتاهد بعدم میکنن باور اوال: مهین

 .سالله نه مگه. کردین می
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 .سامان آقا کردی کارا چی میگم بله: سالله
 .برسم خدمتت به خونه تو شب تا بگو تو: سامان

 .شد مشت دستهام. دادم فشار هم رو و بستم و چشمهام
 بی میومد حیاط تو از که بلندی صتتداهای این به کردم ستتعی چی هر. لعنتی
 .نشد باشم توجه
 .کنن می منقش و آدم عیش

 .قلدریه زورگوی چه ببین ولی ها کوچیکتره همه از سامان پسره این
صله بی شد. گرفتم گاز و لبم حو شون برم نمی شن ساکت بگم به  آرومتر ای با

 .کنن بازی
 زیاد و صتتداش و گذاشتتتم آهنگ تاپ لب تو و کردم استتتفاده خونه تنهایی از

 .بشه محو توش بیرون صدای و سر که کردم
 حس. بودم شده جدا اطراف دنیای از و غرق توش حسابی و بودم کارم مشغول

 زدن مثل چیزی یه. میزنه بهم ضتتربه یه و ممتد صتتدای یه و تمرکزم کردم می
 .... یا چوب رو مداوم

 .استپ رو زدم و آهنگ سریع و شد گرد چشمهام یهو
 
 
سی و بود شده سره یه که خونه زنگ صدای شد قطع آهنگ صدای تا  که ک

 .بپرم جام از فنر مثل شد باعث در به میکوبید
 کوبیدن و عجله همه این. کردم باز و در هول و در به رستتوندم و خودم دو با

 .بود زا استرس
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 و سر از وحشت. دیدم رو سالله اشکی و پریده رنگ صورت کردم باز و در تا
 .میبارید روش

 .زدن حرف به کرد شروع تند تند خودش کنم باز دهن بتونم اینکه قبل
 .مرد فرهاد بیا خدا ترو خاله: سالله

 .میگفت هزیون داشت بود بریده نفس دختره. شد گرد چشمهام
 .عزیزم باش آروم: گفتم مالیم و آوردم باال و دستتتم. کنم آرومش کردم ستتعی

 مرد؟ فرهاد چی یعنی. شده چی بگو درست بعد بکش نفس یکم
 حرف آالچیق تو مهینم و من. کردن می بازی فوتبال داشتتتن پستترا: ستتالله

 کل. شتتکستتت و فرش ستتنگ به خورده ستترش زمین خورد فرهاد یهو. میزدیم
 .مرد باش زود خاله. خونیه صورتش

 .اومد بند نفسم
 .میام االن: گفتم تند
 و ستترم رو انداختم و شتتالم خونه، تو رستتوندم و خودم زدن هم به چشتتم یه تو

 تنم و مانتوم ها پله تو. بیرون زدم خونه از و قاپیدم کیفمم و برداشتتتم و مانتوم
 کجان؟ ماماناتون: پرسیدم میومدیم پایین که جور همون و کردم

 .نبک کاری یه خاله نیست خونه تو هیچکی. بیرون رفتن اینا مامان: سالله
 جا یه ها بچه. آالچیق ستتمت دوییدم و بیرون زدم ستتاختمون از ستتالله همراه

 .برسم فرهاد به تا کنار زدم و سامان. بودن شده جمع گرد
ستم و شد خم زانوم فرهاد خونی صورت دیدن با ش شمهام. کنارش ن  گرد چ

 .شد
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 و بود شکافته سرش. شده زخمی بد چقدر ببینم تا گرفتم ب*غ*ل تو و سرش
 می یهبخ حتما  . بیمارستتتان میبردمش باید. بود برداشتتته و صتتورتش کل خون

 .کردم می بلندش باید. خواست
 چی؟ ها بچه اما

 ها بچه احتماال. بود همه از بزرگتر. مهین به دوختم چشتم و کردم بلند و سترم
 .ریخت می اشک جور این که اون دست بودن سپرده رو

 و فرهاد من. نباش ناراحت جان مهین: گفتم و گذاشتتتم اش شتتونه رو دستتتی
 شه؟با. سرده اینجا خونه تو برید. باش ها بچه مراقب تو بیمارستان میبرم

 کنم بلندش تا فرهاد پای و شونه زیر بردم دست. داد تکون سری فقط حرف بی
 .بهم چسبوند و خودش فرزین که

 .میام منم خاله: فرزین
 .نبود دوقولوش برادر از بهتر اون حال. زدم لبخندی مهربون

 بمون تو .میکنه دق نیستی هم تو ببینه بیاد مامانت. خونه بمون تو عزیزم نه: من
 باشه؟ خوبه فرهاد حال بگو بهش و
شک پر کنه توجه من به اینکه جای به شت و ا  به. کرد می نگاه فرهاد به زده وح

 برم بتونم تا کرد ب*غ*ل و فرزین و اومد جلو. شتتد متوجه. کردم اشتتاره مهین
 .فرهاد سراغ
 دو هر به فرهاد کردن بلند برای. گردنم دور انداختم و کردم رد ستترم از و کیفم
 .داشتم نیاز دستم

 .خودم به چسبوندم و کردم بلند زمین از و فرهاد زورم ی همه با و شدم خم
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 رشست شتکستتن بر عالوه کنم فکر. نمیکرد حرکت. نبود مهم اما بود ستنگین
 .بود کرده ضعفم

 رازیرس و ها پله سمت رفتم تند های قدم با و گفتم" باشید همدیگه مواظب" یه
 و در جان سالله: گفتم سالله به رو در جلوی. میدوییدن دنبالم ها بچه. شدم

 .کن باز
 .کرد باز برام و در سریع

 تو خونی فرهاد و من دیدن با. شدم آیدین رخ به رخ گذاشتم در از بیرون قدم تا
 شده؟ چی: پرسید تند ب*غ*لم

. شتتکستتته ستترش خورد زمین کردن می بازی داشتتتن: گفتم م*س*تعصتتل
 .بیمارستان میبرمش

 .میام منم: آیدین
 سح. کشتتیدش بیرون ب*غ*لم تو از حرکت یه با و فرهاد بدن زیر برد دستتت
 .بود سنگین من برای اما بود میزه ریزه اینکه با. کردم سبکی
 بگیری؟ ماشین آژانس از بری تونی می: آیدین
 خونهی از جلوتر ساختمون تا 4 که آژانسی سمت رفتم تند و دادم تکون سری

 .بود ما
ستاده آژانس بیرون که مردی به رو. آژانس سمت دوییدم تقریبا    آقا: فتمگ بود ای

 .خواستم می ماشین یه
 کرد هاشار پرایدی به و اومد خودش به یهو. شد خیره پام تا سر به تعجب با مرد

 .بشید سفیده پراید همین سوار: گفت و
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 .دارم مسافر من عسگری: زد داد و آژانس تو برد و سرش
شین سمت اومد تند ست فرهاد با آیدین. کرد باز و درش و ما ش شت ن  به منم پ
 .نشستم کنارشون زور

 فرزین صتتورت یاد. کرد می عصتتبیم فرهاد حال بی و بستتته چشتتمهای دیدن
نه جاره. فرهاد طفلکی. کرد می ام دیوو یدین فرزین بی  برادر شتتتدن داغون د

 .باشه سخت خیلی باید آدم دوقولوی
ست حواس بی سته یه شالم زیر از و بردم د شم کنار از مو د  هب و کردم جدا گو

باره و کردم بازش هی. انگشتتتم دور پیچیدم بچگیم عادت  قد .پیچیدمش دو
 کشش برابر در سرم قسمت این موهای که جوری بودم کرده و کار این سال 27

 .بودن شده مقاوم
شت چقدر نمیدونم سی کی نفهمیدم که بودم نگران و فکر تو اونقدر. گذ . دیمر

 .نداشتم بر بسته چشم فرهاد از چشم لحظه یک
 .شدم پیاده سریع و بیمارستان رسیدیم

 
 .زودتر برید شما: گفتم آیدین به رو

 و کردم حساب و آژانس پول. رفت و شد رد کنارم از تند و انداخت بهم نگاهی
 .اورژانس برد رو بچه. افتادم راه دنبالشون

 .اتاقی یه توی بردنش و بشه بخیه باید گفتن دیدنش تا پرستارا
ستم. تخت روی بخوابوندنش شون خوا ستاری ولی اتاق تو برم همراه  به هک پر

شر با بود جدی شدت  هم ماش خانم. بیرون برید شما آقا: گفت آیدین به رو ت
 .تو نیاید
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 .باشم کنارش خوام می ولی: گفتم تند
 .بیرون دبفرمایی اید آلوده شما و استریله اینجا خانم نمیشه: گفت اخمو پرستار
 االح تا اینا و کثیفید میگم همه به خودم من. آلوده گفت بهم اومد بدم انقدر

 .بده مقابل طرف به حسی چه ممکنه کلمه این گفتن بودم نکرده فکر
 مونده خیره باز دهن با مات که بود گرون و عجیب برام پرستتتار حرف اونقدر

 ودمخ به هم پرستتتار تشتتر با. نخوردم تکون جام از میلیمترم یه و بهش بودم
 کونت جام از ناچار به شتد کشتیده پشتت از کیفم ی دستته وقتی فقط. نیومدم
 .بیرون رفتم و خوردم

 احبصتت به بعد و کردم نگاه بود کیفم ی دستتته روی که دستتتی به و برگشتتتم
 .بود پنهون موهاش از ای هاله تو چشمهاش هنوزم. دست
 .میام من بشینید اینجا: آیدین
 .رفت و کشید و راهش بمونه جوابم منتظر اینکه بدون
 ب*غ*ل موی دسته به بردم پناه دوباره و اتاق در پشت صندلی رو نشستم نگران
 .گوشم
 .شد پیداش دارو نایلون یه با بعد دقیقه 10 حدود

 برای. کردم فراموش رو دارو و حستتابداری کل به فهمیدم و اومدم خودم به تازه
 عجیب و جدید همستتایهی پستتر   این آیدین، که کردم شتتکر رو خدا ثانیه یک

 کارهای و کنه جمع و حواسش من حواسی کم اوضاع این تو که بود همراهمون
 .بده انجام و درست
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مد گاه یه. دستتتم داد و نایلون و جلوم او های به ن نداختم نایلون تو دارو  و ا
به دیوار به بود داده تکیه. کردم بلند و ستترم. کیفم تو گذاشتتتمشتتون  و ور رو

 .بود بسته و چشمهاش
باره  دور رو موها که جور همون. گوشتتم ب*غ*ل موهای به بردم دستتتت دو

 .شدم ارزیابیش مشغول و بهش شدم خیره پیچیدم می انگشتهام
 یرو پراکنده موهای وجود با و فاصتتله این از حتی اینو. بود خستتته صتتورتش
 .بفهمم تونستم می صورتشم

 همب شبها نیمه تو زدنش قدم صدای بود؟ کرده خسته انقدر رو پسر این چی اما
یده که جایی تا. نداره راحتی خواب که میفهموند قدرام کارش بودم فهم  اون

ست که آدمی برای یعنی. نبود سخت ست سخت کنه می ورزش سالها  هن. نی
باره که بعد روز دو تا باشتتگاه میرم ها بچه زور به که باری هر که من برای  دو

 .میکنم ناله و آه و میرم می درد بدن از بشه باشگاهمون نوبت
ستگی این اینکه زدن حدس سته صورتش تو جوری این که خ ش  وحیر باید ن

شه سمی نه با شکلی کار ج ستگیش علت خوب، ولی. نبود م  نم و بود مهم خ
 یه. یارمب در نفر یه کار از سر میخواست دلم شدت به زندگیم تو بار اولین برای
شش بود مدتها که عجیب کار سا معموال. بودم کرده فرامو  کنجکاو شراره و ال

 العاط بقیه به و میاوردن در رو قضتتیه توی و ته و میگرفتن شتتو پی. میشتتدن
 کشتتفش برای تالشتتی یا میشتتدم موضتتوعی نگران نباید وقت هیچ. میدادن
 ...دفعه این اما. میکردم
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 که نمیومد چشتتم به زیاد که بود خودش کار تو ستترش اونقدر پستتر این ظاهرا
 کشتتف باید خودم و بار یه این. کنن کنجکاوی براش دقیق و درستتتت بخوان

 .بود داده دست بهم کاری یه شروع هیجان جور یه. میکردم
 بشوری؟ و صورتت و دست بری نمیخوای: آیدین

 و شدم خیره بهش چقدر نفهمیدم اصال. بهش زدم زل و خوردم تکونی ترس از
شمهاش کی اون ست دقیقه چند و کرد باز و چ شمهای به داره که ا  ام خیره چ
 دنمش غافلگیر جواب تو اما. شدم عصبی بودم شده ضایع اینکه از. میکنه نگاه
 .رفتم بهش ریز غرهی چشم یه فقط
 .برام بود محافظت جور یه. عادت بود شده دیگه رفتنامم غره چشم این

 دست فتگ اینکه از منظورش ببینم تا کردم نگاه دستهام به و آوردم پایین و سرم
 و کثیفم دکر می فکر پرستاره مثل اگه میکشتمش بوده؟ چی بشورم و صورتم و

 .دارم شستوشو به نیاز
ستهای دیدن با شمهام شوکه خونیم د ست رو خون همه این. شد گرد چ  و د

 .بود خونی صورتمم احتماال  . صورتم به کشیدم دست. مانتوم حتی و آستینم
ما    شتتتده مالین و خونین جوری این بودم کرده ب*غ*ل و فرهاد که وقتی حت
 .بودم

 .راسته سمت سالن ته دستشویی: آیدین
 .کردم تشکر و شدم بلند جام از حرف بی
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شویی به و خودم ست سوندم د شویی مایع و آب با و ر ست  و صورتم بار چند د
 .کنمب کاری تونستم نمی مانتوم برای اما. کردم پاک رو خونها و شستم و دستم

 دهکشتتی فضتتاحتی چه به امروزم مقالهی. کردم نگاه خیستتم صتتورت به آینه تو
 که فکر بهش. ناجور چقدر. بود بد چقدر فرهاد خونی صورت خدا وای. شد

 .میشد مچاله دلم میکردم
شون روز هنوز  نگز گرفتتش زایمان درد کرد حس جون شیوا وقتی. یادمه تولد

 .نمیداد جواب تلفنشم و نبود خونه فرشاد آقا. مامان به زد
 فاصله امون خونه با خونه یه. جون شیوا به رسوندیم و خودمون زود مامان و من

 تا زدم زنگ فرشتتاد آقا به عمل طول تو. بیمارستتتان بردیمش مامان با. داشتتتن
 و یفکث و ستترخ های بچه اون وقتی. وقتشتته که بیاد گفتم و داد جواب باالخره

تاق از کوچولوشتتون تختهای رو و خونی  غلیظ اخم یه با آوردن بیرون عمل ا
 .بهشون شدم خیره

 اون وجود با که بود قرمز بچهی دوتا این زیاد شتتباهت خاطر به اخمم بار این
شون رو که سرخی میز چیز همه شون و تن  وجود اب و بودن شبیه بازم بود صورت

 .بودن ناز اولیه زشتی
 برخالف هک مخصوصا داشتم دوستشون سونیا مثل. بود نشسته دلم تو مهری یه

 .بودن مودب و آروم و کن گوش حرف خیلی سونیا
 ونیاس وقتی بودم دیده و آروم بچهی دوتا اون من و بودن سونیا از بزرگتر چون و

 برام مدتها تا کرد گل اش دخترونه اخالقای و بره راه تونستتت و اومد حرف به
 ات ستته بین چقدر مگه آخه میگفتم خودم با اش همه. بود غریب موجود یه مثل
 باشه؟ فرق باید بچه
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ستمال تا چند کیفم تو از شک و صورتم و آوردم در د شویی از و کردم خ ست  د
 .اومدم بیرون

شیم  میقیع نفس. بود جون شیوا. گرفتم گاز و لبم شماره دیدن با. زد زنگ گو
 .زدم و وصل دکمهی و کشیدم

 جون؟ شیوا جانم: من
 .پیچید گوشی تو آرومی صدای

 کجایی؟ السا منم آرام الو: -
 .بیمارستانم.  سالم: من

 طوره؟ چه حالش فرهاد: السا
 .ونهخ بیایم دیگه ساعت نیم یه تا کنم فکر. کردن بخیه و سرش خوبه: من

 .پیچید گوشی تو السا نگران صدای
 رزینف بدبخت. میکشه و خودش داره جون شیوا بیاین زودتر تروخدا وای: السا

 حال ببینه که بیاید زود. شتتد خفه بچه که چلونه می کرده ب*غ*ل همچین و
 .خوبه فرهاد

 مشبیاری بدن اجازه باید منه؟ دستتت مگه: گفتم و کشتتیدم صتتورتم به دستتتی
 دهش خونی صورتش چون. نیست چیزی خوبه حالش نباشید نگران شما. بعد
 می و خودمون زود هم ما کنی آروم و جون شیوا کن سعی. ترسیدن ها بچه بود

 .رسونیم
 گریه صتتدای. مالیدم و چشتتمهام عصتتبی. کرد قطع و تماس و گفت ای باشتته
 که تهدرس. بشه بیشتر دلشورهام میشد باعث همسایهها کردن آروم و شیوا زاری
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به فرهاد میدیدم و بودم اینجا من  یب فقط نمیدید که اون مادرش بیچاره اما خو
 .ببینه و پسرش های بخیه بخواد که بودم وقتی نگران. کرد می تابی
 با یدینآ. بود توش فرهاد که اتاقی ستتمت رفتم تر تند های قدم با و کردم پوفی

ستار یه شون که من. بود زدن حرف حال در پر سیدم به شکر خانم   از ر  و کرد ت
 .من سمت برگشت

 .کردم نگاش منتظر
 فشتتارش. میشتته بیهوش و میکنه ضتتعف بینه می رو خونها فرهاد انگار: آیدین
 .میمونیم بشه تموم سرمش تا. کردن وصل سرم براش بوده پایین

 .نگرانن و برگشتن همه خونه تو دیگه؟ چقدر یعنی: من
 بی و کش دراز تا خونه ببریم پا ستتر و فرهاد بهتره. کرد نمیشتته کاریش: آیدین
 .حال

 نارک. فرهاد اتاق تو افتادم راه دنبالش و دادم تکون تایید ی نشتتونه به ستتری
ستم صندلی رو تختش ش ستش. بود پریده رنگش ام بچه. ن  آروم و گرفتم و د

 .کرد باز و بیحالش چشمهای. کردم نوازشش
 .بخواب راحت عزیزم پیشتیم ما: گفتم و زدم لبخندی

 ....مانم.. ما: فرهاد
 .بود مادرش نگران وضعیتشم این تو معصوم طفل الهی

ستی شیدم سرش سالم سمت به د سا و مامانم نباش نگران: گفتم و ک  بقیه و ال
 .پیششن ها همسایه ی

 ....نکنه...  گریه خوبم؟ من گفتین: فرهاد
 .میفهمه چه ببین ساله 8 ی بچه یه. زدم عمیقی لبخند اختیار بی
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 .گفتیم گلم آره: من
شمهاش شد راحت که خیالش ست و چ شون دیگه سرم شدن تموم تا و ب  باز

 .نکرد
 

 و رهادف آیدین مستتیر کل. خونه برگشتتتیم آژانس یه با و کردیم ترخیص و فرهاد
 هر اما میگه چی نمیفهمیدم. کرد می زمزمه گوشتتش تو و بود کرده ب*غ*ل

 یه اون ی خنده از و بخنده بلند فرهاد میشتتتد باعث گداری گه گفت می چی
 .مینشست من لب رو لبخند،

. سمتمون آوردن هجوم همه یهو در شدن باز با و کردم باز کلید با رو خونه در
 .بودن نشسته حیاط همین تو انگار
 و دنچلون به کرد شروع تند تند و گرفت آیدین ب*غ*ل از و فرهاد سریع شیوا

 به بغض با و بود ایستتتاده مامانش پای کنار طفلی فرزینم. بچه ب*و*ستتیدن
 .کرد می نگاه برادرش و مادر

 و شتتکالت کیفم تو همیشتته. آوردم در کاکائو دوتا جیبم تو از و کردم دستتت
 ودب بهتر. امون خونه میومد ستتونیا خبر بی که مواردی برای داشتتتم خوراکی

 .نباشم خالی دست
شون آروم لبخند با و جلو رفتم  کالتاش و من به نگاهی یه فرزین سمت گرفتم
 .گرفت رو دو هر و خندید آروم و کرد

 خاله؟ میدی شکالت فرزین به ُمرد فرهاد: -
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شمهام شتم و گرفتم گاز و لبم. شد گرد چ  بچه. تتربی بی سونیای سمت برگ
 .نمیدونه و شکستن سر و مردن فرق هنوز

 .نده ادامه مردنش مردن نطق به کنم آرومش تا سمتش شدم خم تند
 .شکسته سرش فرهاد. بگیر گاز و زبونت مرده؟ فرهاد گفته کی: من

 .مرده پس بود خونی صورتش گفته سامان دیگه همون: سونیا
تش: گفتم آروم و گرفتم گاز و لبم ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت  حالش فرهاد. میشنون زشته هی

 نگیا؟ دیگه. خوبه هم خیلی
به، و نمرده اگه پس: گفت کمر به دستتتت و باال انداخت و ابروش یه  پس خو

َ   ندادی؟ من به و دادی شتکالت بهشتون چرا  دادی منو شتکالتای چرا اصتال 
 بهشون؟

 چیزیته؟ تو جونت از دور میدم شتتکالت تو به روز هر مگه: گفتم حرص پر
 توئه؟ برای من جیب شکالتای گفته کی بعدم

 .خودم: گفت آروم و داد نشون بهم ردیف و دندوناش
. تشدس دادم و آوردم در سونیا برای هم شکالت بسته یه و کیفم تو کردم دست

شو گرفت رو شکالتا تا  و زد رگبز لبخند یه دل ته از ذوق با یهو و برگردوند رو
 .... جونم خوآن: گفت

 تو حاال تا ندارم یاد به که ب*غ*لش تو پرید همچین و آیدین سمت دویید تند
 .باشه پریده جوری این باباش ب*غ*ل

 مماچ یه. میکنه خوآن به و محبتش میگیره من از و شتتکالتش پررو ی دختره
 .حداقل نداد
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 رنجیدهی صتتتدای اما برگردوندم رومو و کردم جمع و آویزونم لوچهی و لب
 .باشه بهشون حواسم بود شده باعث سونیا
 بودی؟ کرده ب*غ*ل و فرهاد چرا: سونیا
 .بود مریض چون: آیدین
 کنی؟ می ب*غ*لش بشه مریض کی هر یعنی: سونیا
 ایدب نتونه خودش و بیمارستتتان ببرمش باشتته داشتتته نیاز اگه خوب آره: آیدین

 .بردش و کرد ب*غ*لش
 یا کنی؟ می ب*غ*لشتتون شتتن مریض هم بانو عزیز و آرام خاله یعنی: ستتونیا

 و؟ بابابزرگ
 مریضن؟ اینا مگه. داره بستگی حاال: آیدین
 .صورتش آرامم خاله کمرش، بزرگ بابا میکنه درد پاهاش بانو عزیز: سونیا
 میکنه؟ درد صورتش ات خاله چی یعنی: آیدین
 .خورده چاقو صورتش: سونیا

 کی؟ خوردم؟ چاقو من شد گرد چشمهام
 کجاش؟ چاقو؟: آیدین
 .اینجاش: سونیا
سوس کردم سعی شت با. میگه رو کجا ببینم برگردم نامح شو ادوت بین انگ  ابرو

شون ستم اختیار بی. بود داده ن شیده و رفت باال د  چاقو. مابرو دوتا بین شد ک
 .بود سالم هنوز که بود نخورده
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 و تو میره اینجاش همیشتته خورده چاقو خاله چون میگه مامانم. اینجا: ستتونیا
 .ترسناکه همین برای و میشه خط
 که اینم خوب ترسناکه؟ کجام من ترسناکم؟ بدبخت من  . پایین بود افتاده فکم

 برام؟ کنه می سازی جو مرده زلیل افروز این چرا بود؟ کجا چاقو اخمه
 خط هب کشیدم می دست انگشت با آروم آروم اختیار بی آویزون دهن با داشتم
 واسمح من یعنی که برگردوندم رومو سریع. سمتم چرخید آیدین دیدم که ابروم

 .نیست شماها به
 شه؟ خوب که دکتر میبری رو خاله حاال: سونیا
 .بعدا   باشه حاال: آیدین

 و بودم کرده مشت و دستهام. بود آورده در و کفرم صداش تو ی خنده های رگه
 .میده باد به رسما   و حیثیت نکبت ی دختره. دادم می فشار هم رو و دندونام

 .کنی ب*غ*ل و کسی ندارم دوست من: سونیا
 .حسود ی بچه

 چرا؟: آیدین
 چشتتم بهم الستتا خاله پژمان عمو ب*غ*ل میرم من وقتی: گفت دلخور ستتونیا

عدم و میره غره نه دعوام ب گه بهم. میک مان عمو ب*غ*ل می نه برای فقط پژ . او
 .باشه من برای فقط خوآن ب*غ*ل خوام می منم

 حرف با آیدین. شد سرخ خجالت از صورتم کردم حس و گرفتم گاز و لبهام
شت ها نگاه همه که جوری. داد سر قهقهه سونیا  بهش تعجب با و سمتش برگ
 اختمونس وارد سونیا با و گفت ببخشیدی یه و کرد ای سرفه یه اونم. شدن خیره
 .شد
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 .روآب بی سونیای. برم غره چشم پسر   این به حتی نمیشد روم دیگه من حاال
 ستاختمون در کنار. خونه برم تا شتدم رد ها همستایه کنار از توجه جلب بدون
سا ستم ال  زور هب. میکرد شیونی چه جون شیوا بدونی اگه: گفت و گرفت و د

 دیدمی و فرهاد و میومد اگه بیاد خواستتت می. بیمارستتتان نیاد داشتتتیم نگهش
 .میشد بد حالش
 رهدوبا میومد. نیومد شتتد بهتر. کردین کاری خوب: گفتم و دادم تکون ستتری
 هم زیادی چیز. بود شتتده زخمی فرزین پای که باری اون مثل میشتتد بیهوش

 خوابوندنش شب یه آخرش که میزد خودشو همچین جون شیوا ولی بود نشده
 .بیمارستان

 هک بود پایین فشتتارش انقدر شتتیوا ولی شتتد درمان پایی ستتر فرزین آره: الستتا
 .شدی خونی چقدر تو. داشتن نگهش

 .بودم کرده ب*غ*ل و فرهاد: من
 .میدی بیمارستان و خون بوی بشور خودتو برو: السا

 چه هر بود بهتر. رسوندم خونه به و خودم و شدم جدا ازش و دادم تکون سری
ستان بوی و خون این زودتر شت بوش میکردم جدا خودم از و بیمار  و حالم دا

 .میکرد بد
 

هار چه کلی و رفتیم دخترا با پیش روز چ یدیم پار مه بدیم که خر  جون فاط
 دادن بله خبر اینکه از بعد. افتاده ولوله یه ساختمون کل تو. بدوزه لباس برامون
 .نبود بند پاش رو دیگه هیچکی پیچید امید به مهرانه
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 که استتترستتی وجود با خواستتتگاری روز کرد می تعریف مهرانه که جور اون
بت خودش مل عکس و ظاهرش به نستت ید ی خانواده الع  ولی داشتتتت ام

 سلبا و آرایشتتش و ظاهرش به اونها بودن ناراضتتی بر دال رفتاری کوچکترین
 .ندیده رنگیش

ست سکه تا 500 دخترم ی مهریه گفته باباش وقتی اون بر عالوه ضی همه ا  را
 .کرده اضافه بهش حجم سفر یه خودش امید حتی و بودن
شحالم واقعا   شقش پای اندازه این تا امید که خو ستاده ع  هآماد هم رو بقیه و ای
 .نداده انتخابش و زندگی تو دخالت ی اجازه هم کسی به و کرده

. طرف بر تردیدهاش ی همه و شتتده دله یک دلش امید رفتار این با هم مهرانه
 یشسع نهایت کردن رفتار خشک و تیپ و آرایش اون با که میکردم درک خوب

 یکی بینهب وقتی دختری هر بگم بهتر یا آدمی هر اما کنه پشیمون و امید تا کرد و
 .میشه نرم نخواد بخواد ایستاده پاش و داره عالقه بهش انقدر
 .داری هم احساس طرفت به حدودی تا که وقتی اونم

 باسل نزاشتن شراره و السا پسندم می رو ساده لباسهای کال   من که اونجایی از
ماده  مدل ژورنال تو از و گرفتن پارچه برام خودشتتون ستتلیقهی با و بخرم آ

 و تنگرف ستتتایز برای فقط من. بدوزه که گفتن خانم فاطمه به و کردن انتخاب
 .میشدم حاظر باید کردن پروف

 هال تو مامانها و خانم فاطمه خونهی بودیم شتتده جمع همه حاضتتر حال در
 مهفاط کار اتاق تو هم دخترا ما و میزدن حرف و میخوردن چایی و بودن نشسته

 .بودیم لباسهامون پروف مشغول خانم
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 پهلوها از هک مشکی و سفید رنگ ترکیب با بود رومی یقه بلند پیراهن یه لباسم
 فشطر دو از پاهام میرفتم راه وقتی که جوری. پایین تا میخورد چاک زانو رو از

 .میشد پیدا
 .میومد جالب نظر به که لباس ی پوره پاره پروف
شید و خودش لباس شراره  وای :گفت و کرد نگاه خودش به آینه تو ذوق با و پو

 .من عروسی... ایشا. شدم خوشگل چه
 .کنه آرزو خودش برای خودش اینکه مگر. خندیدم حرفش به

 میگرفت و لباس پهلوهای گشتتتادی ستتنجاق با که جور همون خانم فاطمه
 .بزرگتره چون کنه ازدواج باید آرام تو قبل دیگه نه: گفت

 دوستتت زیاد. بود رفتن هم تو شتترف در اخمام نمه یه و شتتد گرد چشتتمهام
 زا تنها نه خبری هیچ که وقتی اونم کنن صتتحبت ازدواجم مورد در که نداشتتتم

 .نبوده هم خواستگاری بلکه که نبود کردن شوهر
 براش خوشتتگل نامزدی لباس یه خودم بشتتته عروس. و.ایشتتتا: خانم فاطمه

 .بمونن دهن به انگشت همه که میدوزم
صبی بحث این از معمول طبق  اقات وارد کی سونیا نمیدونم یهو. بودم شده ع
ست یهو که شد چی و شد سط پرید کمر به د  :گفت و خانم فاطمه حرفهای و

 .نمیکنه شوهر آرام خاله نخیرم
 .شد گرد چشمهامون منم خود حتی همه

 .نمیکنه شوهر چرا اوا: خانم فاطمه
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صال نمیکنه شوهر پس. نداره شوهر چون: سونیا  من کنه شوهر نباید خاله ا
 .ندارم دوست

 .بود شده غیرتی برام بچه خنده زیر نزنم که کردم جمع و دهنم زور به
شه که این: خانم فاطمه  رهب کنه شوهر باید دختری هر باالخره جون سونیا نمی

 نمیخوای؟ عمو تو دیگه
شو سماجت با سونیا  مانپژ عمو دارم عمو من نخیر: گفت و زمین رو کوبید پا

 خاله؟ نه مگه. نمیخواد عمو آرامم خاله. خوام نمی دیگه عمو سهیل عمو
 .بندازم باال ای شونه تونستم فقط که کرد نگاه بهم همچین و برگشت

 یعمو یه برات باید آرامت خاله روزی یه بازم اما: گفت لبخند با خانم فاطمه
 .کنه پیدا جدید
. جون فاطمه به موند خیره کمر به دستتت و کرده بغ و ستتیخ جور همون ستتونیا

ید وقتی گاهش با د نه نمی ن نه عوض کردنش دار عمو مورد در اونو نظر تو  ک
 کردنن ازدواج برای کمکی دید وقتی و کرد نگاه هممون به یکی یکی و برگشت

 :گفت بلند صتتتدای با و گریه زیر زد و لرزید اش چونه کرده بغ یهو نداره من
 ....بدن شوهر خوان می و آرام خاله.... مامتتتتتتتتتتتتتتتتان

شمهام شد بازتر این از دیگه چ  همه اتاق از سونیا شدن خارج محض به. نمی
 .خنده از ترکیدن

 .نیست بکن شوهر اش خاله بود فهمیده هم فسقلی بچهی دختر این
 می استادم با فروردین 2 روز من و باشه ماه فروردین 7 نامزدی مراسم بود قرار

صفهان رفتم صر و همایش برای ا شتم می بر فروردین 7 یعنی شنبه پنج ع . گ
شتم وقت ساعتی چند یه البته. نامزدی روز همون دقیقا یعنی  و ونهخ بیام که دا
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شم آماده سم که اونجایی از و ب  زاربرگ خودمون ی خونه حیاط و پارکینگ تو مرا
 .نبود مشکلی دیگه میشد
 ودب کرده تهدید مهرانه که مخصوصا  . نرسم مراسم به که نداشتم دوست اصال

 کم فر موهای همین به زیادی ی عالقه که منم و نمیزاره ستترم رو مو نرستتم اگه
 یب خطر به تارشتتونم یه که بکنم کاری بود محال داشتتتم حجمم پر اما پشتتت

 .افته
 
 
 یانتهای کارهای باالخره. شتتدم بلند میز پشتتت از و دادم قوستتی و کش بدنم به

 بار 5 از بعد اومده در آب از خوبی ی مقاله کنم فکر. خالص و شتتد تموم هم
 باشه؟ بد میشه مگه استاد دقیق نظارت و کردنش ویرایش

 .حیاط به بشم خیره و پنجره پشت برم شد باعث بیرون صداهای سرو
ساط همین صبح از شتیم و ب شنبهی آخرین. دا سم طبق و بود سال چهار  ره ر

 شآ همون یا گزنه آش بود شمالی آشش البته. کردیم می درست آش باید ساله
 .ترش

 هم دور و بودن کرده ول و زندگیشتتون و کار صتتبح از خونه های خانم همهی
 بودن اومده 5 ستاعت از هم مردها. کنن علم و آش بستاط تا بودن شتده جمع
 و رقهت ترس از پژمان بابای و من بابای مثل داشتتتن آزاد شتتغل که اونایی. خونه

 راییجو یه و بودن بسته و اشون مغازه در ها بچه نارنجک و سیگارت و فشفشه
 .خونه به بودن آورده پناه و بودن رفته در
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شن آتیش سرما این تو. حیاط تو و بودن خونه همه تقریبا    همه و بودن کرده رو
 .زدن می حرف فقط که هم مردها و بازی یا کردن می کار یا آتیش بر دورو

شته این بودم رفته وقتی از. افتادم قبل سالهای یاد  بودم کرده و سعیم همهی ر
ست و قدیمیمون سنن اکثر خودمون محلهی تو حداقل که  مثل بدیم انجام در

 .سوری چهارشنبه مراسم همین
 رو ترادخ و میگفتم زور بزرگتری حکم به که روزایی چه. شتتتد عمیقتر لبخندم

 هم رهابزرگت بودیم کرده رو کارها این ماها که انقدر. زنی قاشق برای میفرستادم
 دستتت میزدیم که رو خونه هر در. بودن شتتده هماهنگ ما با و بودن گرفته یاد

 .نمیگشتیم بر خالی
 ونهخ از و برداشتتتم و شتتالم و مانتو و گرفتم پنجره از رومو و زدم عمیقی لبخند

 .حیاط تو رفتم و بیرون زدم
 اون. میزدن حرف و بودن نشتتستتته ورش یه و بودن کرده پهن موکت یه دخترا

 .بودن مشغول خانمها هم سمتش
 .السا کنار نشستم وری یه

 .میدیدی و میبودی باید آیدا بود خالی جات دیگه آره: مینا
 .بودم منم کاش. جالب چه: آیدا

 زور همهامون به آرام این. میگذشتتت خوش بهت خیلی بودی اگه آره: شتتراره
 .نمیکرد کاری هیچ خودش اما میگفت

 میزنید؟ حرف چی دربارهی چی؟ یعنی: گفتم و کردم نگاش استفهام با
 روشتتن آتیش غیر آیدا ظاهرا  . میگیم ستتوری چهارشتتنبه مورد در داریم: الستتا
 .نمیدونه ازش دیگهای چیز روش از پریدن و کردن
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 .باال پرید ابروهام
؟: من  جدا 
 خودت دوباره میشتته اما گفتن چیزایی یه ها بچه. نمیدونم هیچی من آره: آیدا

 .دارم دوست خیلی و سوری شنبه چهار من بگی؟ برام کامل
 یه دخترا میکردیم روشن آتیش توکوچه بخیر یادش. باشه نداشته که کیه: شراره

تی. میاوردیم در و هم چشم شب آخر تا بعد ور یه پسرا ور ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت  چه ه
 .داد می کیفی
 .خندیدیم بلند همه

 هب وابستتته چون و قدیمیه خیلی مراستتم یه ستتوری چهارشتتنبه: گفتم آیدا به رو
ست مذهبی هیچ ست مذهبی کار یه یعنی نی  مردم ی همه تقریبا   همین برای نی
 .میبرن لذت ازش و میدن انجامش ایران

 بانز تو که سوری و شده درست هفته روزای از یکی چهارشنبه کلمهی تا دو از
 .سرخ   معنی به کردی

 نگهش روشتتن صتتبح دمای دم تا و میکنن روشتتن و آتیش عصتتر از معموال  
 که" من از تو سرخی تو، از من زردی: " میگن و میپرن آتیش رو از همه. میدارن

 و یمریض و زردی جای به تا میخونن و شعر این واقع در. تطهیره برای نشونه یه
 .بگیرن نیرو و گرمی و سرخی آتیش از مشکالت

 
 از بعضتتی گفتهی به بنا که میکردن روشتتن بومها پشتتت رو و آتیش زمانها اون

 خودشون راه به رو مردهها روح و میکشه شعله و میکنه دود که آتش این نیاکان
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 ققای تو و کردن روشتتن فانوس مثل چیزی یه...  مثل چیزی یه. میکنه هدایت
 درستتت فانوس میمیره عزیزشتتون وقتی هم اونا. ژاپن و چین مردم گذاشتتتن

 راه روحشتتون و بگذره آب از که آب روی میزارنش و قایق تو میزارن و میکنن
 .کنه می عبور روح میگن جوری این. کنن پیدا و خودشون

شن آتیش این ضی تو و کردن رو شورهای از بع  مثل. مببینی میتونیم هم دیگه ک
 و میپرن روش از و میکنن روشتتن آتیش تا 7 که قفقاز آریاییان رومانی، جنوب

 .داریم و کردن روشن آتیش هم سوئد تو حتی
ست آیینم سری یه شه انجام سوری شب تو که ه  و،ن ی کوزه -نو سال: مثل می

شکل آجیل شای م شنبه گ شی مالی، حلوا سوری، چهار شایی گره و فالگو  ،گ
 .مروارید توپ از خواهی حاجت و انداختن شال و زنی قاشق

 دیگه؟ چیه نو ی کوزه: گفت اخم کمی با و متفکر آیدا
ندم و ستترم ما: گفتم و خارو  و مشتتکالت همهی که بودن باور این بر قدی

شه متراکم کوزه تو بالها و گرفتاریها شنبه تو. می  باالی از رو کوزه سوری چهار
 .میزاشتن جاش جدید کوزهی یه و میشکستنش و میکردن پرت بوم پشت

 مالی؟ حلوا: آیدا
 می داغ حلوای صورتشون سرو به مردم که بوده رسم شهرها از بعضی تو: من

 .مالیدن
 .شد گرد آیدا چمهای

 نمیسوختن؟ خوب... وا: آیدا
نداختم باال ای شتتونه و خندیدم  امتحانش هنوز من. واال نمیدونم: گفتم و ا

 .نکردم
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 .خندیدن همه
 داره؟ گشایی بخت به ربطی چه فالگوش: آیدا
 یوارد پشت برن و کنن نیت بخت دم و جون دخترای اگه میگفتن موقع اون: من
 ونا تفستتیر با تونن می بعدا بدن گوش رهگذرا حرف به و وایستتن گوش فال

 .بگیرن و نیتشون جواب حرفها
 کنم می فکر من اصتتوال: گفت و کالمم میون پرید تفکر و اخم کم یه با شتتراره

 .میداد حال خیلی خوب اما بوده زشت یکم کار این
 دست اب. کرد نگاه ماها به خوشحال و کرد باز بناگوش تا نیششم و گفت و این

 .خندیدم و زدم اش شونه به ای ضربه
 انجام قبل ستتتالهای میگفتن ها بچه چی؟ زنی قاشتتق: گفت هیجان با آیدا

 .میدادین
 در برن و کنن ستترشتتون چادر میکردم مجبورشتتون آره: گفتم و کردم ای خنده
 .زنی قاشق ها همسایه خونه

سالم من مامان: مینا شق برای بود کرده آماده و خودش ام  امیز چیز یعنی زنی قا
 .نیز قاشق برای نیومده کسی ظاهرا   ولی در کنار کفشی جا رو گذاشته آماده رو
 چرا؟؟؟: گفتم و کردم ریز اخم یه
 .میکردن نگاه همدیگه به کدوم هر که کردم نگاه ها بچه به

نه یه؟ خوب: مهرا عدم بودم مراستتمم درگیر من چ گه من ب یازی دی  بخت به ن
شایی سا. کردم پیدا و شوورم ندارم گ  کال که هم تو. نمیاد ساله چند که هم ال
 .نمیدونم و نرفتن چرا بقیه. نمیری
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 .کردم نگاه شراره به
 کستتی به اینکه بدون و آورد در آجیل مشتتت یه و جیبش تو برد دستتت شتتراره
 فتیمر خونه تا چند قبال   مینا و من: گفت و دهنش تو انداخت بادم یه کنه تعارف

 .گرفتیم هم و آجیالمون و
 .نشست آروم ورچیده لب آیدا

 راچ میرفتید که شما خوب: گفتم و انداختم شدش غمگین صورت به نگاه یه
 نبردید؟ رو آیدا

 .هن یا بیاد خواد می نمیدونستیم خوب: گفت و انداخت باال ای شونه شراره
 .اومد در صداش که رفتم بهش غره چشم یه

شم چرا االن خوب: شراره ستیم ما. میری غره چ صال  . نمیدون  چرا خودت تو ا
 موندار پرچم باید تو کنیم حساب هم اصولی بخوایم اصال   نمیری؟ وقت هیچ

شی شه ولی با صال  . دادی خالی جا همی شب من ا ستم رو تو باید ام ش بفر  ققا
 .ببینم پاشو. باال از هم آیدا کن شروع پایین از تو. زنی

 داغ و باال بود زده آمپرش که ای شتتراره به دوختم و متعجبم و گرد چشتتمهای
 بلندم تا میومد من ستتمت به و بود شتتده بلند جاش از جدی جدی و بود کرده

 .کنه
 وخیش جات سر بشین خیال بی اصال   میشی عصبانی چرا خوب نه: گفتم هول
 .کردم

 گیمی زور بدبختا این به ستتال هر. ببینم پاشتتو. نداریم شتتوخی نخیرم: الستتا
 .ببینم پاشو. میشینی بیکار خودت
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 و بود گرفته و دستتتهام که شتترارهای به تا میداد هل و کمرم پشتتت از هم الستتا
 .کنه کمک کنه بلندم زمین از کرد می سعی

 هم آیدا ور اون از. پاشتتو میگفتن و بودن شتتده صتتدا هم باهاشتتون هم ها بچه
 .بریم بیا بریم بیا آره: میگفت هی و بود پریده جاش از زده ذوق

ستهام دوتا زور به دخترا شون و گرفتن و د شون ک  یه و خونهامون دم تا بردنم ک
 و دستتتم دادن قاشتتقم یه و مستتی کاستته یه و ستترم انداختن گلدار ستتفید چادر
 ...برو: گفتن

 عزیز ی خونه در دم منو آخر در و نیافتاد کارگر اما بشن بیخیال تا گفتم چی هر
یدا. رفتن و کردن ول بانو هامون از زودتر که هم آ ته هم  و آخر طبقهی بود رف

 .میومد زدنش قاشق صدای
 از و رفتن در یهو دخترا و زد رو بانو عزیز خونهی زنگ بدجنستتی با شتتراره

 از کار دیدم وقتی و کردم ها راپله به نگاهی حرص پر. شدن خارج ساختمون
. زدم زنگ دوباره و کردم صتتاف ستترم رو و ستتفید چادر مجبوری گذشتتته کار

 چی؟ حسین بابا ولی پایینه بانو عزیز میدونستم
 قاشق وندنکوب به کردم شروع ناچار به شنیدم که و حسین بابا گفتن کیه صدای

 .مسی کاسهی تو
ستادم منتظر شت ای سین بابا. در پ  لشگ از گل من دیدن با و کردن باز و در ح

 بابا؟ خوبی. جان آرام گلم دختر به به: گفت و شکفت
 .ممنون بله سالم: گفتم و زدم لبخندی
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 و ردک ای خنده یه و انداخت دستم تو ی کاسه و دستم به نگاهی یه حسین بابا
 .شدی اینا قاطی هم تو باالخره پس: گفت

 .بله: گفتم و زدم ای شرمنده لبخند
 .بیام تا کن صبر لحظه چند یه. دخترم خوب چقدر: حسین بابا
 و بیرون اومد شتتکالت و گز و آجیل نایلون یه با و خونه تو رفت حستتین بابا

 .زد برق چشمهام شکالتا دیدن با. کاسه تو ریختشون
 شکالتا از یکی و بردم دست جا همون و رفت در دستم از مکان و جا لحظه یه
 و شتتکالت شتترمنده. شتتد بلند حستتین بابا خندهی صتتدای که برداشتتتم رو

 .جاش سر برگردوندم
 .خودته مال اش همه دخترم گردوندی برش چرا: گفت محبت با حستتین بابا

 .جونت نوش
 .برم که کرد راهیم" باشید موفق" گفتن با و زد لبخندی

 در و مجیب تو بود چپونده شتتراره که نایلونی شتتد بستتته در تا شتتیک خیلی منم
. بشتته خالی کاستتهام که نایلون تو ریختم رو آجیال شتتکالت همهی و آوردم
 :گفتن می جثه این با. ملت خونهی در ببرم و پر ی کاستتته بود زشتتتت خوب

 ."خواد می بازم داره خوراکی همه این. گامبوئه چقده دختره"
 
 

 .نبود خبری اما. زدم دوبار و جون شتتیوا خونهی زنگ. دوم ی طبقه به رستتیدم
 هم اینجا از و میکردن بازی که و فرهاد و فرزین صتتدای. باشتته نبایدم خوب
 .بود آش سر االب جونم شیوا بود نشسته بابا پیش پایین فرشادم آقا. شنید میشد
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تا. زدم و زنگش و ب*غ*لی خونه رفتم و شتتتدم اونا خیال بی  و زدم زنگ دو
 .موندم منتظر
 داشتتته نگهش دستتت یه با زور به و. هام شتتونه رو بود افتاده ستترم رو از چادرم

 .نشه زمین پخش که بودم
سی شار تر طوالنی بار این و زنگ دوباره. نکرد باز و در ک صال  . دادم ف  جااین ا
شغول فکرم اونقدر بود؟ کی ی خونه  رنامهب این سر و بودم گیج اونقدر و بود م

 یادم و بودم کرده هنگ که بودم خورده حرص ها بچه دستتت از زنی قاشتتق ی
 .میشینه کی طبقه هر تو نمیومد

 آوردی؟ سر مگه میزنی؟ زنگ جوری این چرا کیه؟؟؟؟؟: -
 و اومدم خودم به تازه میومد خونه تو از که آلودیی خواب صتتتدای شتتنیدن با

ستم اینا آیدا خونهی دم که فهمیدم ست میزنه داد داره آلود خوب که اینی و ه  ا
 .پروندمش خواب از من میده نشون شواهد که جوری این و آیدینه

 طبقهی برم و بزنم جیم سرعتم آخرین با و تند تا برگشتم هول و گرفتم گاز و لبم
 عصتتبانی صتتدای و شتتد باز در بردارم قدم از قدم بتونم اینکه از قبل اما. باال

 چیه؟: آیدین
 که جایی تا و دستهام. دادم فشار هم رو دندونام با زمان هم و بستم و چشمهام

 .کردم مشت میشد
 یه هام ونهش تا که گلداری چادر با بود آیدین به پشتم. بود بدی خیلی وضعیت

 رارمف به بخشیدن سرعت برای اونم داشتم شدگی خم حالت یه و بود ولو وری
 .بود
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 .میشدم تر ضایع میرفتم اگه میموندم باید. نمیشد دیگه اما
ستادم صاف اول ست. ای شیدمش حرکت یه با و چادرم به گرفتم و آزادم د  ور ک

 .پوشوندم و صورتم رو میشد که جایی تا و سرم
 از هریز یه و دماغم و بود توش کاستته که بود دستتتم مچ بود پیدا که جایی تنها

شمم  بینمب کوچولو یه بتونم تا بودم برده عقب و باال اونقدر و سرم چون اونم چ
 .چیه به چی

سی یه شیدم نف سردیم کردم سعی و ک  ینهمچ حرکت یه با و کنم حفظ و خون
 .خورد تکونی یه و ترسید لحظه یه آیدین که در سمت برگشتم

 لیناو برای کنارو زد و موهاش دست با و انداخت پام تا سر به مشکوک نگاه یه
شمهاش دوتا بار شتر چ شت موهاش چون موندن دید تو دقیقه چند از بی  برنگ
 .چشمهاش رو
 شما؟: گفت مشکوک و باال داد ابروشو یه

 .اومدم چی برای نمیومد یادم بودم کرده هنگ
 دارید؟ کار کی با: آیدین

 .بکنم خواستم می کار چی بیاد یادم تا گردوندم و چشمهام
 میخواین؟ چیزی: آیدین
ستم شکالت... شکالت. اومد یادم آهان شق باید االن خوب. میخوا  میزدم قا

 .بود بند دستهام ولی کاسه به
 کنم؟ کار چی

 ونتک با. دادم تکون و آوردم باال و بودم گرفته دستتتم با محکم که امو کاستتته
 .زدم قاشقم پس خوبه. اومد در صداش و خورد تکون توش قاشق کاسه
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 تا بود اومده باال که دستم تو کاسهی به گرد چشمهای با متعجب نگاه یه آیدین
 شما؟ گدایید: گفت شک با و انداخت چشمهاش جلوی
ستم اختیار بی که برخورد بهم انقدر ستادم سیخ و اومد پایین محکم د  گدا. ای

 .استغفرولله...  و خودتی
 تند ندت و جلوش گرفتم و آوردم باال و دستتتم بیشتتتری قدرت با بار این دوباره
 .دادم تکون
 چی یه باید من االن چیه؟ کاستتته این خوب: گفت و خاروند و ستترش گیج

 بفهم؟؟؟
 و دوخت بود پیدا دماغم فقط که من صتتورت به و گرفت کاستته از و نگاهش

 ی؟باش تر راحت بزنی حرف دادن تکون کاسه جای به کنی نمی فکر: گفت
شخیص و صدام میزدم حرف اگه عمرا   ستم کی میفهمید میداد ت  دافر از بعد ه

 .مبزن حرف عمرا  . بزنه پوزخند میخواد میبینه منو وقت هر. داشتیم داستان
 .کردم اشاره بهش دست و سر با و دادم تکون رو کاسه دوباره
 بفهمم؟ باید خودم زنی نمی حرف یعنی این االن: گفت و کرد کج و سرش
 .ان دیوانه همه: گفت و کرد پوفی لب زیر. دادم تکون سری
 .همهبف رو دیوانه واقعی معنی که بزنم ناکجاش به لگد یه داشتم دوست انقدر

 
 

 می چیزی یه یعنی گرفتی جلوم رو کاستته این االن: گفت و کرد بلند و ستترش
 .خوای
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 .کردم نگاه فقط
 خوای؟ می پول: آیدین

 .کردم نگاه
 خوراکی؟: آیدین

 .کردم نگاه
 .میخوای چی بفهمم بده تکون و سرت حداقل: گفت و داد تکون سری کالفه
 .دادم تکون سری
به: آیدین  دهب تکون ستترتو بار یه اولیه اگه خوراکی؟ یا میخوای پول حاال. خو

 .دوباره دومیه اگه
 .دادم تکون بار چند سرمو تند تند
 .خنده زیر زد یهو

 چی؟ اما. میخوای خوراکی فهمیدم خوب باشه: آیدین
شید عمیق نفس یه  که دبو کردن فکر حال در. چرخوند سری گیج و کالفه و ک

 .شد بلند باال ی طبقه از زدن قاشق صدای
 .میکنید کار هم گروهی پس... عجب: گفت متعجب و باال پرید ابروهاش

 .کردم جمع هم تو و لبهام فقط
ستی شید گردنش بعد و صورتش به د  باسل اون با. بود پولی ژولی موهاش. ک
 بدبخت که بود پیدا کامال   پایین ورش یه و بود باال ورش یه تیشرتش که توخونه

 .پروندم خوش خواب از و
 .نداد فحشم شد خوب
 .هالووینه مثل جورایی یه: گفت آروم و کشید اش چونه به دستی متفکر
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شحال و سمتم شد براق یهو  یزیچ ای میوه آجیلی شکالتی ببینم: گفت خو
 .میخوای

شحال سومات از دور به خنگ این اینکه از خو  چی من فهمیده باالخره قدیم ر
 .دادم تکون تند تند و سرم میخوام

 .ببینم کن صبر: گفت خوشحال
 و گشت خودش دور. میدیمش بود گذاشته باز طاق4 و در چون. خونه تو رفت

 .در سمت اومد و برداشت چیزمیز مشت یه میز روی ظرف روی از
شحال سه خو س تو بریزه رو ها خوراکی اینکه بدون. جلوش گرفتم رو کا  ام هکا

 .در به داد و اش تکیه
 یخوردم بهش باشتتته داشتتته خوبی تعبیر اینکه از بیشتتتر که زد کج لبخند یه

 .باشه توش خباثت
 مصورت و سرم به رسید تا آوردش باال آروم آروم و کفشهام به دوخت و نگاهش

 .چادرم از مونده بیرون دماغ و
 از هک نبود یادم اما کنم نگاش مظلوم کردم سعی. داشت برم ترس چرا نمیدونم

 .ببینه نمیتونه چادر پشت
 گرفتم رو کاستته خوشتتحال. آورد باال و دستتتش و چرخوند دهنش تو و زبونش
 .عقب برد تند و دستش که جلوش

 .شرط یه به میدم بهت رو اینا من ببین: آیدین
 .شد گرد چشمهام
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 صتتورتت رو از و چادرت که شتترطی به میدم و بیشتتترش حتی رو اینا. آیدین
 .برداری

 .کردم کج و سرم چی؟ یعنی
 .ببینم و صورتت خوام می: آیدین
 ........عمرا  
 .دادم تکون نه ی نشونه به تند تند و سرم
 .بگیر رو اینا ببین. که نمیشه کم ازت چیزی چرا؟: آیدن

 .کاسه تو ریخت رو آجیال
 .بده نشونم و صورتت حاال خوب: آیدین
 .خنگ ی پسره

سه شیدم رو کا شت از و عقب ک شم یه چادر پ  بی و رفتم بهش توپ غرهی چ
 نیدمش و آیدین صدای قدم دومین با اما کنم محلش بی و برم که برگشتم حرف

 .چادرم شدن ولو حس با شد همراه که
 ... می کجا: آیدن

شت از شید و چادرم پ شتم و انتظارش چون و ک  سرم از چادر بود هوا بی و ندا
 .کمرم روی تا شد ولو و خورد سر

 تو چادرم و جلو به رو شتتده کج که آیدینی به دوختم چشتتم و برگشتتتم بهت با
 .برگشته عصبانی   من   به بود زده زل رفته باال ابروهای با و مونده مشتش

 حرص با و رفتم بهش استتاستتی توپ   غرهی چشتتم یه و کردم ریز و چشتتمهام
ستش تو از و چادرم شیدم بیرون د شم دومین و ک  و کردم نثارش هم رو غره چ

 .پایین شدم سرازیر ها پله از و برگشتم حرص پر و حرف بی
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 داده ادب به و حیثیتم که خونه دوتا همین. نداشتتتم و رفتن باال حال و حس دیگه
 .بود کافی برام بود
 .شدم مهدی رخ به رخ و چرخیدم اول طبقهی های پله پیچ تو
 
 .برداشتم عقب قدم یه ترس از و گفتم هنی یه

نده ند شتترم لت لبخ جا های خ فت و زد زد ید وای: گ  نمیخواستتتم ببخشتت
 بدم و تتنقال و بیام خودم میخواستتتم زنی قاشتتق رفتین شتتنیدم. بترستتونمتون

 .خدمتتون
 بود این نمبک تونستم که کاری تنها و صورتم به پاشید تف کلی اش کلمه هر با

شمهام که سته نیمه حالت به و چ شمم تو کمتری تف تا بکنم ب  جلوی ات بره چ
 .نگیره و دیدم

 متزح نمیخواد. ممنون نکنه درد دستتتتون نه: گفتم تند شتتد تموم که حرفش
 .پایین برم من. شد تموم بکشید
 .رسوندم حیاط به و خودم و پایین اومدم پلهها از تند و بده ادامه دیگه نزاشتم

 خودم زنون نفس و کردم پاک و خیسم صورت چادرم با. رفتم در شکر رو خدا
 دادم تکیه ب*غ*ل از و الستتا کنار شتتدم ولو و شتتده پهن موکت به رستتوندم و

 .بهش
 پریده؟ رنگت چرا شده؟ چی آرام: گفت من صورت دیدن با مینا

 .برگشتن سمتم به همه مینا حرف با
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 همون وت و کنم تنظیم تنفسهامو کردم سعی کنجکاوشون چشمهای به توجه بی
 .هیچی: گفتم حالت
 نارک گذاشتتتم و آوردم در دستتتم از و بود داده حستتین بابا که آجیلهایی نایلون
 .دستم ب*غ*ل کاسه
 .بودی کاسب چقدر جون آخ: گفت و زد برقی چشمهاش دینشون با شراره
 تو مگذاشت و برداشتم و نایلون و کاسه تند که آجیال سمت بیاره هجوم که اومد

 .کردم محافظت ازشون دستهام با و ب*غ*لم
 .میخواستم شکالت یه کردی همچین چرا: گفت گرد چشمهای با
نا برا من. بگیر خودت برو. بخواه کوفت: گفتم حرص پر نهدی دادم جون ای  وو

 .شدم الل شدم، گدا شدم،
 .میشم هم سوژه فردا از و کردن حجابم کشف: گفتم دلم تو آرومتر

ند جام از حرص پر  خوب برام مجوج عجوج قوم این پیش موندن. شتتتدم بل
 .دهامکشی زحمت آجیالی سر یا بیارن خودم سر بالیی یه یا میترسیدم. نبود
 .مینشستم اینا مامان پیش میرفتم بود بهتر

 و دشتت باز کلید با خونه در بدم گلدارم چادر خودمو به تکونی یه و پاشتتم من تا
 .اومد پژمان دعوت صدای

 ونیاستت صتتدای شتتنیدن با که کنه می تعارف کی به پژمان ببینم کشتتیدم گردن
 .اومدن اش زلزله ی ننه و اون که فهمیدم

 اومد ما سمت به دون دون صدا و سر پر و شد حیاط وارد همه از زودتر سونیا
 معموال چون. شدم زده ذوق کلی که کشید خوشحال جیغ یه دید منو که دور از
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شتیم هم با شوری پر روابط چندان سونیا و من شیما بد که نه ندا  عیس اما با
 .بود بهتر برامون نباشیم، هم پر دم زیاد میکردیم

شحال سونیا ستهام زده ذوق منم و سمتم اومد عمیق لبخند یه با خو  همراه و د
 و ملیح خیلی لبخند یه. کنم ب*غ*لش که شتتتدم خم یکم و کردم باز چادرم
 .کردن می حض ملت که بودم زده قشنگم

 .زد داد رسید که قدمیم دو به سونیا
 .اومدم من جون خوآن: سونیا

 دنش بسته حال در نیشم سونیا به خیره بود؟ کجا خوآن. شد گرد من چشمهای
. بشتته بستتته کامل شتتد باعث من زدن دور و ستتونیا مستتیر شتتدن کج با که بود

 و ذوق ههم این دیدم که رفت کجا بچه این ببینم کردم نگاه چپکی و برگشتتتم
 خوآن عزیزش عشق خاطر به بلکه خالهاشم که من خاطر به نه هیجان و شوق
 و اومدن بیرون ستتتاختمون در از شتتیک و پوشتتیده لباس تازه که بوده میگل

 .کنن ب*غ*ل رو بچه که کردن باز و دستهاشون
 .پسر این کنه ضایع و من میکنه حال یعنی

 هم برا ونجفتش: گفتم لبی زیر کنم خالی و خودم اینکه برای و گفتم چیشی یه
 .لووسا بچه. برسه چیزی بهشون قراره انگار میکنن خودشیرینی

 رفتم افروز همراه و کردم علیک ستتالم شتتوهرش و افروز با و برگردوندم رومو
 .نشستم اینا مامان پیش

 .مردا پیش آالچیق تو رفتن سعید و پژمان همراه ب*غ*ل سونیا هم آیدین
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 مثل ناز ما بعد بشینن صندلی رو و آالچیق تو باید مردا چرا نمیکنم درک اصوال

 .زمین رو پاشون پایین کنیزا
 هک هنوز مثال. بیچاره زنای ما شد اگه بعد مردا اول بوده همین همیشه خیال بی

 اینکه جای به عروستیها و مجالس و مراستمات تو که میبینم جاها خیلی هنوزه
 میرن بدن غذا زودتر ندازن می راه دنبالشتتون رو ها بچه همیشتته که خانمها به

 زود اونا و همراهشتتونه بچه بیچاره زنای این نمیگن. میدن شتتتام مردا به اول
 ؟مهمه انقدر مردا شکم یعنی. کنیم سیر رو اونا شکم بیایم. میشن گرسنه
 چرخوندم چشم. کنم منحرف و ذهنم و نشم مقوالت این وارد زیاد کردم سعی

 سمت ودب چرخیده و بود نشسته سعید و پژمان کنار که آیدین به افتاد نگاهم و
 .بود ماها و موکت سمت به نگاهش واقع در ولی اونها

شمهام شونیم رو کوچیک اخم یه و کردم ریز و چ ست پی ش ستم تا ن  سیرم تون
 که ای کاستته و من گلدار چادر روی نگاهش. بدم تشتتخیص و نگاهش دقیق
 .بود ثابت بود مونده باقی دستهام بین هنوز

 و هکاستت رو نگاهم و بود افتاده پایین ستترم نگاهش مستتیر کردن دنبال خاطر به
 .بود محتویاتش

 .زدم لبخندی اختیار بی
 .فندق و پسته و زمینی بادم و هندی بادم از بود پر کاسه
 کرد حمله جوری اون شتتراره چرا فهمیدم حاال. بود صتتفر ناخالصتتیش یعنی
 .ودب برنداشته و چشمش هنوز. کردم نگاهش دوباره و کردم بلند و سرم. بهش
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 اش خیره نگاه به توجه بی و چشتتمهاشتته میکردم فکر که چیزی اون به زدم زل
 شتتیک خیلی و برداشتتتم و بود مغز چی هر و کاستتته تو کردم و مشتتتم دوتا

 .جیبم تو کردم خالی و بردمشون
ته ابروش میکردم حس گاهش و باال رف جب ن ند کمی لبش رو و متع  لبخ

 .نشست
 تو کشتتیدم و اخمهام بالفاصتتله و کردم جمع و دهنم و باال انداختم و ابروهام

 .هم
صیب مغزها این بود حیف خوب سا و شراره شکم ن شه ال شون خودم. ب ست  دو
 .داشتم

بانو یدونم: عزیز یده کفاف عمرم نم  یه تو پیشتتونی رو اخم جای به روز یه م
 .زدنات قهقه برای شده تنگ دلم خدا به ببینم؟ شاد و عمیق لبخند

 جون زیزع: گفتم و زدم لبخندی. کردم نگاه بانو عزیز به محبت پر و برگشتتتم
 .نیست خودم دست دیگه. عادت شده
 بخوای که چیزیه اخمم آخه: گفت و کرد نازک برام چشتتمی پشتتت بانو عزیز
 .میارن در حرف برات خدا به. چیزی یه باشتته لبخند حاال کنی؟ عادت بهش

 .عنقه دختر کنن می صدات
 یه و کردم ب*غ*لش و کتفش دور کردم حلقه و دستتتهام و کردم ای خنده تک
 .چروکش ی گونه رو نشوندم ماچ

ستش خیلی شتم دو شتر شاید. دا  فقط جون عزیز چون. واقعیم مادربزرگ از بی
 .داشت دوست و امون همه بانو عزیز اما. داشت دوست و آرمین و السا
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 هاش نوه بین بزرگ مادر میشتته مگه شتتدی خیاالتی تو میگفت همیشتته مامان
 بزاره؟ فرق

 مین فرق هاشتتون بچه بین پدرا مادر میگفت اینکه ی اندازه به حرفش دقیقا
یدم چشتتمم به من وقتی. بود مستتخره زارن ید  و زارن می فرق بینمون که م

 .کنم باور و حرفشون میشه طور چه بیشتره بعضیها به محبتشون
 براش مامان خواستتتت می چی هر بود پستتر تک چون آرمین یادمه بچگی از

 بود اومده بار لوس جوری این آرمین اینکه اصتتلی علت شتتاید. کرد می فراهم
 باور که بود کرده جری و پستتر این انقدر که بود مامان جهت بی محبت همین

 وعیموض هر سر همینم برای. بیاره بدست تونه می کنه اراده که و چیزی هر کنه
 .رسید می هاش خواسته به داد بی و داد با و کرد می لج

سا سته به رسیدن برای هم ال  بود یکاف فقط. بود بلد خوبی خیلی راه هاش خوا
 ادخو می که چیزی هر مامان تا بشه حلقه اشک چشمهاش تو و کنه بغض یکم

 .بخره براش و
 یه. ندارم رو السا اشکهای دیدن دل اصال   من: گفت خودم چشم جلوی روز یه

 .میاد درد به من دل میریزه که اشک قطره
 وقت هیچ همینم برای و نداره ارزشی هیچ اشکهام فهمیدم من که شد همین و

 و عصتتبانیت ی همه. چیز هیچ برای. نکردم گریه رستتید عقلم که زمانی از
... .اشک اما تند نگاه یه غره چشم اخم، با میدادم نشون چشمهام با و ناراحتیم

 .وقت هیچ
 .نداشت هم ای فایده حال هر در
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 .اومدم خودم به آیدا دست تکونهای با

 .کردم نگاش استفهام با و کردم بلند رو سرم
شن آتیش خوایم می میگم: آیدا  آتیش رو از خوان می شدن پا ها بچه کنیم رو

 نمیای؟ تو بپرن
 ریمب االن. بعد کنن روشن رو آتیش اول بزار میام چرا: گفتم و دادم تکون سری

 .داره کاری کثیف یکم بیاریم رو چوبها کنیم کمک باید
شت به نگاهی یک آیدا شغول که دخترایی و سرش پ  یهای کنده جایی جابه م
 کرد حس وقتی و کرد بودن کرده آماده امشتتب برای پستترها پیش روز دو از که

 .کنن روشن رو آتیش تا بشینیم بهتره آره: گفت درسته حرفم
 .نشست من کنار و زد لبخندی یک

 کنزدی کرد می ستتعی که بود الستتا رو چشتتمم. کردیم می نگاه دخترا به آیدا با
 امزدشن با تا کرد می استتتفاده فرصتتت از زیرکی زیر که پژمانی و باشتته پژمان
 می سعی قدرتش و توان ی همه با که کردم نگاه شراره زدن زور به. بزنه حرف

 قصتتد که جایی ستتمت بیاره و بده تکون رو خشتتک ی گنده ی کنده یک کرد
 .کنن روشن آتیش داشتن
 .کمکش بیاد تا کرد صدا رو مینا حرص با نمیرسه زورش دید وقتی آخرم

ستن تا و کردن بلند رو کنده زور به دوتایی و اومد هم مینا  یهو کنن حرکت خوا
 خاطر هب و ترکید که انداخت سیگارت پاشون زیر پسرها از یکی کدوم نمیدونم

 یک و افتاد دستشون رو از کنده و کردن سکته هم دختر دوتا این مهیبش صدای
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شت نوک رو اش گوشه ست شراره انگ ش  از رترسناکت جیغ یک شد باعث که ن
شه سیگارت صدای  سریپ نفرین و ناله و کردن بیداد و داد به کنه شروع و بک

 .کرد می نفرین رو همه همینم برای و کیه نمیدونست که
 کمدی فیلم یک و ستتینما میرفتیم. خنده از بودیم مرده ستتمت این آیدا و من

 .بودیم خندیده زنده تصاویر این با که نمیخندیدیم آنقدر میدیدم
. نبودیم جور آنقدر هامون همستتایه با حاال تا ما: گفت شتتد آروم یکم که آیدا

 شام و میشدیم جمع هم دور مامانم فامیالی با سوری چهارشنبه قبل سالهای
 وقت هیچ. پرید می آتیش رو از داشت حوصله کسی اگه و خوردیم می جوجه

 .نمیگرفتیم جدی انقدر رو روز این
شنبه ی همه صه من سوری چهار شین با کردن دور دور تو بود شده خال  تو ما
 .پسرا دختر هیجان و شادی دیدن و پارس کیان

 .عید نه و داشتیم سوری چهارشنبه نه کل به که پارسال
 هگرفت غم رو صتتورتش و بود شتتده غرق خاطراتش تو. کردم نگاه رخش نیم به

 .بود
ست نمی دلم شب خوا شه ناراحت ام شب. با ست می ام  شب یک براش تون

 .باشه همسایهها جمع تو جدیش حضور اولین از خاطرهانگیز
 کردین؟ می زندگی کجا قبال   شما: گفتم حال اون از آوردنش بیرون برای

 ستتتالی چند یک. تهران. جا همه شتتتاید. نمیدونم: گفت و داد تکون ستتری
 .تهران برگشتیم دوباره که هم حاال. اهواز هم سال چند اصفهان،

 کجاست؟ مال پارس کیان: من
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 اه خیلی تقریبا  . اهوازه برای: گفت و ستتمتم چرخوند و ستترش و زد لبخندی
 .ببینی بیای باید. قشنگه خیلی شبهاش. اونجا میان دورزدن برای
ست می دلم. زدم لبخند بهش سال چرا بدونم خوا شنبه و نبود خوب پار  چهار

شتن سوری ست نمی دلمم اما ندا ضولی خوا شم دوباره. کنم ف  به دوختم چ
 .دخترا

 اون توق هیچ خوام نمی. نبود تقریبا   مامان. بود بد خیلی پارسال میدونی: آیدا
سال از. بیاد روزا شتر که مامان از اون. بود بد جوره همه. متنفرم پار  رو سال بی

 .آیدین از هم اون و بود بیمارستان
 

 .کشید آهی و چرخوند سری
 .بود بیمارستان چرا مامان: گفتم اختیار بی

 با تقریبا   .داشت مشکل قلبش مامان: گفت بغض پر لبخند با و سمتم برگشت
ستگاه شت قلب پیوند پارسال. بود زنده د . بمونه پا رس تونسته االن اینکه تا. دا

 ستتنگینی آنچنان ورزش هم باشتتگاه تو حتی دیگه. نشتتتد قبل مثل دیگه اما
 .نمیکنه
 چی؟ آیدین نپرسم که گرفتم و خودم جلوی خیلی

 داشتتته دوباره شتتروع یک که اینجا اومدیم. اومدیم اهواز از همینم برای: آیدا
شیم شه بابا. با شگاه اون همی شت رو با  یول. داد می اش اجاره اینکه فقط. دا

 .شد مدیرش خودش و آورد درش اجاره از دیگه تهران بیایم شد قرار وقتی
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 .بوده آیدین ستتربازی دوران دوستتت. کرد معرفی بهمون پژمان آقا هم رو اینجا
 دفهمی وقتی. داشتتت خبر چیزمون همه از تقریبا  . بودن صتتمیمی هم با خیلی

 هم و بودیم خودش نزدیک هم. کرد پیشتتنهاد رو اینجا تهران بیایم خوایم می
 .بود کرده تضمین رو ها همسایه

ها همیشتتته آیدین و من: گفت عمیق لبخند یک با و برگشتتتت  رغی. بودیم تن
 شباها بتونم که نداشتم خواهری.... وقت هیج من. نداشتیم رو کسی خودمون
 ...بی چند هر. بشم صمیمی

. شتتد نزدیک بهم ابروهام. پایین انداخت رو ستترش و کرد جمع رو دهنش یهو
 .خورده رو حرفش کردم می حس

ش رو آتیش کنم فکر: گفت عمیق لبخند یک با و کرد بلند رو سرش  کردن نرو
 .بپریم آتیش رو از بریم تونیم می حاال

 بپری؟ آتیش رو از نمیای تو: گفتم افروز به رو و دادم جواب لبخندش به
ست آش اول: گفت و کرد آش بزرگ دیگ به نگاهی  ناو تا. بعد بخورم شه در

 .کمتره خطرش شده کمتر آتیشم های شعله موقع
 .ترسو شکموی: گفتم و کردم نگاش چپکی
ستم شتم رو د ست تو گذا  هیهم باری چند. آتیش سمت رفتیم هم با و آیدا د

 ستترهاپ و آرمین. پریدن آتیش رو از بزرگترها بقیهی و بابا و مامان حتی جوونها
 .زدن ترقه هفت و سیگارت و سفینه و فشفشه و ترقه کلی

 و کرد نمی نامردی اونم ترکید می شراره پای نزدیک سیگارتا از یکی که بار هر
 خنده با و اومد در صتتداش دیگه پژمان آخرش. کرد می شتتروع و نفرین و ناله
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 ها چهب از یکی شب آخر ترسم می کنی می نفرین تو که جور این شراره: گفت
 .بشن سوسک

 ردمنخو من البته که آش خوردن از بعد ها بچه اصرار با. بود خوبی خیلی شب
 کنار صتبح دمای دم تا جوونها که شتد قرار نداشتتم دوستت آش اصتوال چون
 .بمونن بیدار آتیش

 همچین یک بود عجیب براشتتون. خوردن رو آش ولع با جدید های همستتایه
 آش این که گفت براشون مامان و بودن نخورده آشها این از االن تا ظاهرا   آشی،
 .ساله آخر ی چهارشنبه مخصوص و شمالیه آش یک گزنه
 بزرگترها که بود شب نیمه نزدیک زدن حرف و خوردن آجیل و خوردن آش بعد
 .بیرون موندن جوونها و باال رفتن و شدن بلند
ستم منم شمهام چون باال برم اینا مامان با میخوا شت چ سته دا شد ب  از ات اما می
 منشست و روش شدم پرت که کشید رو دستم مچ همچین شراره شدم بلند جام

 .ب*غ*لش تو
 ب*غ*لش از ها زده جن مثل تند که شدم شوکه همچین ناگهانی پیشامد این از

 برامون میدیدن االن االغ: گفتم اخم با و رفتم غره چشتتم بهش و شتتتدم بلند
یاوردن در حرف یدن شتتوهر بی که جفتمونم. م  ازدواج حاال تا چرا میفهم

 .دارن کار هم با دوتا این میگن. نکردیم
 می شتتراره زدم می حرف تند تند و خوردم می حرص من که وضتتعیتی اون تو

 .خندید
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ستم دوباره که برم برگردم حرص با اومدم شید رو د  النا همین بری: گفت و ک
شون که کنم می ب*غ*لت همچین شه تبدیل یقین به شک ش بگیر. ب . ببینم ینب

 .بمونیم بیدار صبح تا خوایم می
 .خوابم می باال میرم چی؟ که بمونم بیدار. میاد خوابم من بابا برو: من

 لب یرز. نکرد ولم و دستم به چسبید چسب مثل شراره این. شنوا گوش کو ولی
 .زدم غر
 شراره این بخوابم صدا سرو بی تونستم می من و پایینه آقا که امشب همین: من
 .شده خر سر

ستم مجبوری ش  2 ساعت و بود سرد خیلی هوا آخه؟ جوری چه اما کنارش ن
 .بودیم بستن قندیل حال در تقریبا  
 .نداشت فایده بودنم کرده روشن آالچیق وسط که آتیشی حتی

سا شد دو که ساعت شحال. شد بلند ال  این ناقص عقل ه باالخر اینکه از خو
 .رفتم وا حرفش با یکو که پاشم اومدم داد جواب جا یک دختر
 .مونیمب بیدار جوری این نمیتونیم سرده خیلی. بیارم پتو باال میرم من: السا

 شتپ چون. کرد می استفاده فرصت از داشت. بزنمش واقعا   خواستم می یعنی
 .میارم پتو تا چند منم: گفت و شد بلند پژمانم بندش

 دقیقه بیستتت پتو تا 4 برای دوتا این برگشتتتن و رفتن. میرفتم وا داشتتتم قشتتنگ
 .کشید طول

صه ستن همه و آوردن رو ها پتو که خال ش  کردن تعریف به کردن شروع تازه ن
 .ترسناک چیزهای
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 نمی اما .میپیچید بدنم تو سردی یک. بحثا این از نمیاومد خوشم زیاد راستش
 فقط ادمی بدم حرفها جور این از که بودم نگفته وقت هیچ. بگم چیزی تونستتتم

 .محیطش از شم دور یا کنم سرگردم خودمو یا نشنوم بودم کرده سعی
 توپ تو پیچوندم رو خودم ناچاری رو از. بودم کرده گیر بدجوری اینجا االن اما

 کی هر .رفت می فرو بیشتتتر پتو تو ستترم منم میرفت پیشتتتر بحث چی هر و
سناک حرفهای این اما. پتو تو میرم فرو سرما زور از میکرد فکر میدید  به وم تر

 .کرد می راست تنم
 هک بودم نفری اولین. کردن ولمون و دادن رضایت ملت صبح 5 ساعت باالخره

 .میشدم روح قبض ترس از داشتم فقط نبود بدی شب. شدم بلند جام از
. باال تمرف ها پله از و شتتدم جدا بقیه از تند تند بمونم کستتی منتظر اینکه بدون
 می رو نمت تمام میخورد بهم که سرد باد. کنم نگاه رو سرم پشت برنگشتم حتی

 .ترس از بلکه سرما از نه لرزوند
 . پتو زیر چپیدم و رسوندم اتاقم بعدم و خونه به رو خودم سرعتم آخرین با
 زا بیشتتتر و دادم فحش امشتتب موندهی بیدار جوانان همهی به ریز ریز دلم تو

 .بمونم همراهشون کرد مجبورم که شراره به همه
 
 

 زرگهب کوچه این آقا. کردم اشاره راننده به دست با و جلو کشیدم رو خودم نگران
 .داخل برید رو
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 قول از و بود زده زنگ بار 10 الستتا. بود شتتده دیر خیلی. کردم نگاه ستتاعت به
 ماهواپی. نبود من تقصتتیر واقعا   اما. بود کشتتیده نشتتون و خط برام کلی مهرانه
 .شدیم معطل و داشت تاخیر

 از. بودن اومده مهمونا و بود 8:30 ستتاعت. بودم افتاده عقب ام برنامه از کلی
 در جلوی آدم هم کلی. بود پیدا خونه جلوی زیاد نور و چراغونی هم کوچه سر

 .بودن ایستاده
 .دارید نگه دارن مراسم که خونه این جلوی آقا: گفتم و کردم اشاره راننده به

 که راونقد. گرفتم رو السا ی شماره و آوردم در و موبایلم و کیفم تو بردم دست
 عابر تا 2 هم کوچه سر. بردارم پول بانک عابر از بودم نتونسته بودم کرده عجله

شت شتم پولی هیچ االن و داد نمی پول هم یکی بود خراب یکیش که دا  هک ندا
 .کنم حساب رو راننده کرایهی بخوام

یا. داد نمی جواب الستتتا هم باز بوق تا 6 از بعد  از انقدر. کنم کار چی خدا
 .کردم گیر توش خودم عجیب حاال و نداره حد که میاد بدم هولکی کارهای

 تونم یم باشته پژمان یا آرمین اگه ایستتاده در جلوی کی ببینم تا کشتیدم گردن
 .بگیرم پول ازشون

 .ندیدم رو کسی ناآشنا پسر تا 3-2 جز کردم نگاه چی هر اما
 .کردم می نگاه درست و میشدم پیاده باید نمیشد جوری این
 .بیارم و پولتون من تا کنید صبر لحظه یک آقا: من

 .خانم چشم: گفت زوری و کشید پوفی حوصله بی ی راننده
 .موند منتظر و شیشه به داد تکیه رو دستش
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 و آرمین و الستتا شتتمارهی مدام همزمان. شتتدم پیاده و کردم باز رو ماشتتین در
 .گرفتم می رو افروز

 .دادن نمی جواب کدومشون هیچ نکبتا َاه
 اشتتهب آشتتنا که احدی هیچ انگار اما ببینم بهتر رو خونه تو تا جلو رفتم قدم دو

 .فتمگر شماره دوباره و ایستادم ماشین به رو و برگشتم. نیست دوروبرا این
 .بود زدن تلفن همین راهم تنها ظاهرا  

 اومده؟ پیش مشکلی: -
شتم امیدوار  انپژم کاش. شد ناامید امیدم آیدین دیدن با اما. صدا سمت برگ

 تمگف می بهش بود هم مهدی اگه حتی آیدین؟ چرا بود ستتعید حتی کاش. بود
 .بود غریبه زیادی یکم پسره این ولی
 .نیست مشکلی نه: گفتم و گرفتم گاز رو لبم

 باال ابرویی. بره کنار چشمهاش رو از موهاش شد باعث که کرد کج رو سرش
 مطمئنید؟: گفت و انداخت

 .مطمئنم بله: گفتم و کشیدم چشمهام به دستی حوصله بی
 .رفت عقب قدم یک و انداخت باال ای شونه ولی نشد قانع که ظاهرا  

 ...آیدین آقا: گفتم زده ذوق چیزی یک آوری یاد با یهو
صله  دمکر حس باال پرید سریع ابروهاش که اونقدر. کردم جمع رو دهنم بالفا

 .کردم صداش ضایع خیلی
 بله؟: گفت و زد نصفه کج لبخند یک
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شه ضایع زیاد که بزنم لبخند یک کردم سعی شتر لبخندم اما نبا  دهن بیهش بی
 .شد کجی

 داصتت رو ای دیگه کس هر یا ستتعید یا پژمان یا آرمین تونید می ببخشتتید: من
 کنید؟

 به نگاه یک و من به نگاه یک مشتکوک و ایستتاد صتاف. شتد گرد چشتمهاش
 رو یکس هر تونید می بعد داخل برید خودتون بهتره: گفت جدی و کرد ماشین

 .کنید پیدا خواستید که
 .االغ رفتم می که تونستم می اگه خوب. بزنمش داشتم دوست
صبی شمهام ع ستم رو چ ستم و آوردم پایین کمی رو سرم و ب شو به رو د  نیمپی

 .کردم بلند رو سرم و گرفتم نفسی. بشم آروم تا دادم فشار
 

 ....شما اگه میشم ممنونم: من
به به ما شتتتدم خیره روم رو جا لعنتی اه. نبود کستتی ا ته ک خه رف  بی خیلی. آ

 .مزخرف ی پسره رفته کرده ول جوری همین شخصیته
صبی شتم ع  آیدین دیدم هک داده فحش بهم چقدر ببینم کنم نگاه راننده به تا برگ

 در رو چمدونم و صندوق سمت رفت راننده و ایستاده شده پیاده که راننده کنار
 .پایین گذاشت و آورد

شون فقط متعجب ست آیدین که کردم نگاه  سابح رو کرایه و جیبش تو برد د
 .کرد

 گاز رو لبم ی گوشتته. بود شتتده هم شتترمنده حال عین در و بودم مونده مات
 .بفرمایید: گفت و کنارم اومد دست به چمدون آیدین. گرفتم
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 دیر خیلی کنم فکر: گفت و کرد اشتتاره که کنم تشتتکر و کنم باز دهن خواستتتم
 .داخل برید زودتر پس کردین

شونهای و خط یادآوری با  رزی به سر و ساختمون سمت افتادم راه تند مهرانه ن
 .شدم رد بودن نشسته صندلیها رو حیاط تو که مهمونا جلوی از

 .آیدین کنار جا همون کردم ول رو چمدونم که نبود حواسم اصال  
 رو چمدون که اومد یادم تازه انداختم که کلید و رستتیدم که خونه در جلوی

 ارمکن دستتت به چمدون آیدین دیدم که چمدون دنبال برم که برگشتتتم نیاوردم
 .ایستاده

 .ممنونم: گفتم شرمنده و کشیدم دستش از و چمدون سریع
 یدکش رو راهش و شلوارش جیب تو برد رو دستش حرف بی و داد تکون سری

 .پایین رفت و
 تو پیدمچ ستتریع و خونه تو رفتم تند. کنم فکر شتترمندگیم به نداشتتتم فرصتتت

 رو موهام و بیرون اومدم. گرفتم دوش موهام کردن خیس حد در فقط و حموم
 آماده لباستتم. کردم ای دقیقه 10 آرایش یک تند و کردم فر کتیرا با خیس خیس

 .بود آویزون کمد در جلوی گیره به
 و بستتتمش و عقب کشتتیدم رو ستترم جلوی موهای گیره یک با و پوشتتیدمش

 مرفت خوبه چیز همه که شتتدم مطمئن وقتی. دورم انداختم باز رو موهام بقیهی
 .بلندم پاشنه مشکی سفید کفشهای سراغ

 رفتم خونه از و موهام رو انداختم شتتالم یک و کردم تنم و برداشتتتم رو مانتوم
 .بیرون
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 دقت خیلی اومدم بیرون که ستتاختمون از. نبود کستتی ها پله تو شتتکر رو خدا
 رو رمس. نیفتن بیرون پیراهنم ب*غ*ل چاک از پاهام میرم راه وقتی که کردم می

 .میومد ازش آهنگ صدای که پارکینگ سمت رفتم و پایین انداختم
 گاهن مردونه قستتمت به و کردم بلند رو ستترم لحظه یک. بود راه به بکوب و بزن

 کار چه سرما این تو بدبخت آقایون این که کردم می فکر داشتم اش همه. کردم
 .کنن می

 و زمی بیشتتتر و بود شتتده درستتت بزرگی چادر مثل که ای پارچه دیدن با ولی
 هک فهمیدم تازه داشت در یک مثل روزنه یک و بودن شده چیده تو اون صندلیها

 رو چادر بیرون صتتندلی تا 4 همون فقط من و نبودن فکر بی هم اونقدرها نه
 .نشستن سرما تو همه کردم می فکر و بودم دیده

 .شدم وارد و کنار زدم رو پارکینگ جلوی ی پرده سریع
 .شد پرتاب سمتم به موسیقی و گرما از موجی همزمان

شم ست نگاهم همه از اول و گردوندم چ ش  لباس اون با که مهرانه صورت رو ن
ند باطی بل ته خوشتتگلش رنگ ن های رو مجلس باالی بود نشتتستت ندلی  صتت

 .مخصوص
 رو مانتوم و شال حال همون تو و رفتم سمتش به لبخند با. بود شده ناز چقدر

 دیر چقدر ستتالم،: گفت و بهم چستتبید الستتا بهش نرستتیده. آوردم در تنم از
 .بودی تر سنگین نمیاومدی بارکی یک کردی

 خوردین؟ شام: گفم و کردم نگاش فقط
 .هنوز نه: السا
 .نشده دیر پس خوب: من
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سا به توجه بی سیدم وقتی و دادم ادامه رو خودم راه دوباره ال  رپ مهرانه جلوی ر
 .شدی خوشگل چقدر جون مهرانه: گفتم و زدم لبخندی محبت

 .نمیرسیدی اگه کشتمت می آرام وای گفت و شد بلند چاش از تند
شو آروم و کردم ب*غ*لش سفت سیدم گونها شش که ب*و* شه خراب آرای . ن

. امید حال به خوش. نگاهش تو معصتتومیت اون برای بود رفته ضتتعف دلم
 .داره حالی چه امشب
 کو؟ دوربین آرام: شراره
 .کردم نگاه شراره به و برداشتم مهرانه از چشم
 چی؟ دوربین چی؟: پریدم گیج و کردم ریزی اخم

 بیای و هتوئ دستتت دوربین گفت الستتا بابا: گفت و کشتتید نفستتی حوصتتله بی
 کو؟ دوربین حاال خوب. میاریش

 .مونده جا خونه تو. رفت یادم وای: گفتم و گرفتم گاز رو لبم
 کنیم؟ کار چی حاال. کوفت: گفت و رفت بهم ای غره چشم شراره

شب: گفتم و زدم لبخندی یک  ممیگ آرمین به میرم االن. تو نخور حرص رو ام
 .بیارتش

 
 با و گردوندم چشتتم. خانمها ورودی ستتمت افتادم راه و گرفتم رو دامنم پایین
 .کردم صداش خوشحال سالله دیدن

 .جا این بیا دقیقه یک جان خاله سالله: من
 اومدی؟ آرام خاله سالم: گفت و رسوند بهم رو خودش دو با سالله
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ستش و زدم لبخندی صل حد بین بردم و گرفتم رو د : گفتم و در ی پرده تا دو فا
 آرمین به بیرون میری میکنی؟ کاری یک خاله. رستتیدم تازه آره عزیزم ستتالم

 برام؟ بیاره هست دوربین دستیم کیف تو خونه تو از بگی
 .میگم االن آره: گفت و داد تکون سری

 ی پرده دوتا کاری محکم برای. کردم نگاه خروجی سمت میرفت که سالله به
 .باشه نداشته دید خانمها مجلس رفت کنار اولی اگه که بودن زده ورودی

 داد می هل رو سونیا و بود شده خم که سعید و رفت کنار پرده سالله رفتن با
 .شد پیدا داخل
 اومدی؟ خاله سالم: گفت و زد لبخند خوشحال من دیدن با سونیا

 .اومدم خاله آره: گفتم و کردم شب*غ*ل و کردم باز و دستم و زدم لبخند
ه: گفت من دیدن با سعید  رسیدی؟ کی ا 

 خوبی؟ سالم. میشه ساعتی نیم: من
 تحویل رو بچه این دستتتت قربون. مرستتی ستتالم: گفت و زد لبخندی ستتعید

 وآنخ با داد گیر برد آبرومو. شد آویزونش که بس کشت رو آیدین. بده مامانش
 شتد مجبور خوآن آخرم. نیومد من با کردم کاری هر دستتتشتتویی برم خوام می

 .ببرتش
 دهن وت خوآن بود گفته آیدین به و بود پررو بچه این که آنقدری گرفت ام خنده

 .بود افتاده سعیدم
 .باشه راحت خیالت مامانش دست میدمش باشه: گفتم لبخند با

 .نکنه درد دستت: سعید
 .رفت و کرد ول رو پرده
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 .ارهمی االن گفتم خاله: گفت و اومد سالله که بودم سونیا با زدن حرف مشغول
شیدم آروم رو اش گونه ستت: گفتم و ک  با یاب تو جون سالله. عزیزم نکنه درد د

 .بیام من تا بر*ق*صین یکم تو برو سونیا
شمی ست و گفت چ  رمینآ تا موندم منتظر. تو رفتن هم با و گرفت رو سونیا د

 مخود. میزد حرف وحید آقا مهرانه بابای با و در دم بود اومده خانم کیمیا. بیاد
 .نشم دیده پرده بازی فاصل حد اون از که کنار بودم کشیده رو
 به دمب گفت داده آرمین. خانم آرام به بدین اینو میشتته خانم کیمیا ببخشتتید: -

 ...خواهرش
سم شنیدن با شیدم گردن خودم ا  داده یک به رو کارش آرمین این باز ببینم که ک

 .نیومده خودش که بده انجام
 طرفشتتم یک و رفته کنار قبلی حد اون از بیشتتتر پرده دیدم کردم بلند و ستترم تا

 دهایستتتا من جلوی هم دقیقا  . زنه می حرف خانم کیمیا با داره و ایستتتاده آیدین
 .بود
 و کامل کرد می بلند رو ستترش اگه. هم تو رفت اخمهام و گرفتم گاز رو لبم

ست قد تمام  قایم و کنم پیدا جایی یک تا چرخوندم رو سرم. ببینه رو من میتون
 .نبینه رو من و بره پس این که شم
ست شدن قایم برای جایی فهمیدم اجمالی نگاه یک با اما  می هک کاری تنها نی

 کیمیا قد چون .ببینتم نتونه آیدین تا جا همون بشتتینم که بود این بکنم تونستتتم
 .نشم دیده بشینم وقتی میشد باعث خانم
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ستم سریع و خم رو زانوهام و کردم بلند رو سرم ش  دیدم آخر ی لحظه تو اما. ن
 .ایستادم من که بود جایی سمت آیدین صورت که

 بود؟ دیده رو من یعنی
 رد آهم. کردم لباستتم به نگاهی یک. کنم فکر شتتدن دیده به االن نمیخواستتتم

شم اون. بیرون بود انداخته ل*خ*ت رو ام شونه یک که رومی ی یقه. اومد  ور
 .نداشت آستین که
ست با شونیم به د شار پی شم خیالش بی تا آوردم ف  رو من نمک فکر احمقانه و ب

 .ندیده
 نشستی؟ چرا اینجا جان آرام اوا: -

 .شدم بلند جام از و زدم لبخندی زور به. کردم بلند رو سرم
 .خانم کیمیا بیاره رو دوربینم که آرمینم منتظر: من

 گیرب بیا: گفت و داد نشتتون بهم رو دوربین و آورد جلو رو دستتتش خانم کیمیا
 .برات آورد آیدین

شکر و زدم لبخندی زور به شتم. گرفتم ازش رو دوربین و کردم ت  و سالن وت برگ
 افروز و مامان کنار و رفتم حرصتتی و شتتراره دستتت کف کوبوندم رو دوربین
 .نشستم

صم ی همه  مردای که دار نگه رو ات بچه: گفتم و کردم خالی کالمم تو رو حر
 .است بچه دختر زشته. بگیرن سرپاش نشن مجبور غریبه
 تو؟ میگی چی: گفت و کرد نگام گیج افروز

 .دستشویی بردتش شد آیدین آویزون: من
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ست با محکم افروز  خترد این سرم به خاک وای: گفت و صورتش تو کوبید د
 .شده حیا بی چقدر

 که هبچ گفتم دلم تو و کردم نازک براش چشتتمی پشتتتت رفته باال ابروهای با
 .بده یاد بهش باید مامانش نمیفهمه

صبانیت خیال بی کردم سعی شم اینا و ع صمب و بزنم بقیه پای به پا و ب  و ر*ق*
 ازیمب عنق با و بسازم خودم برای رو شادی شب یک و ببرم لذت مراسم باقی از

 .بود خوبی شب انصافا   و نکنم تنگ رو همه خلق
 
 

شمهام آروم  هلحظ چند برای. شدم خیره چوبی بلند سقف به و کردم باز رو چ
 .کردم فراموش رو مکان و زمان
 .کجام که بیارم یاد به کردم سعی و کردم ریزی اخم

 ...شمال
شمهام شاره تحت اونقدر شکمم کردم می حس. مالیدم رو چ  باال زور به که ف

. رفت هم تو اخمهام. بخورم تکون تونم می ستتخت خیلی و میشتتته پایین و
 .کردم بود روش که پایی و شکمم به نگاهی

ند حرکت یک با رو پا و کردم پوفی نداختم و کردم بل نار ا  ماا. صتتتاحبش ک
 رو گردنش خواب تو. بیاره خودش روی به که بود این از تر خواب صتتتاحبش

 .خوابید باز طاق و خاروند
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 متس به چرخیدم و زدم غلتی جام تو و رفتم خوابیده ی شراره به غره چشم یک
ست صله به. را شمهای با آیدا صورت صورتم میلیمتری چند ی فا ست چ  و هب

 .دبو خوابیده آروم و بود گذاشته سرش زیر و دستش یک. بود باز نیمه دهن
گاش یکم باره و کردم ن یدم دو گه. شتتتدم باز طاق و چرخ مد خوابم دی . نمیو

 روی که صتتبحگاهی شتتبنم بوی. میشتتد شتتنیده بیرون از هم ها پرنده صتتدای
 .داد می بهم زندگی حس بود نشسته درختها و ها علف

سم. شدم بلند جام از و شدم خواب خیال بی  ژاکت یک و کردم عوض رو لبا
 هوا خوب ولی بهار و بود عید آنکه با. دورم پیچیدمش و پوشتتیدم روش بافتم
شت رو خودش سوز هنوز  اومدم اتاق از و کردم مرتب سرم رو رو، شالم. دا

 .بیرون
 .نبود اتاق تو کسی دیگه آلو خواب تا سه ما غیر

 .یشهم بیدار همه از دیرتر همیشه اون. شد بیدار کی السا که بودم مونده متحیر
 هک ما. مسافرت برن رو سال آخر روز چند این گرفتن تصمیم همه پیش روز دو

 دعی ستتال هر. اینا مادربزرگم پیش و شتتمال بیایم خواستتتیم می معمول طبق
 رفتن قصتتد دیرتر مهرانه مراستتم خاطر به امستتال منتها. کردیم می کارو همین
 .کردیم
 پژمان خیلی بزرگم مامان چون کرد دعوت رو اینا پژمان و اینا شتتراره هم مامان

ست رو صه و گفت هم اونا به میمونن تنها اینا آیدا دید بعدم. داره دو  همه خال
 .اومدین هم با

 .میشه معذب یکم آدم همه؟ این دیگه ولی خوبه مسافرت که درسته
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شب سیدیم راه از تازه دی سا. ر شین تو ال شه بیدار تا بود خواب ما  ودترز من ب
مدم نه تو او جان و ذوق با و خو مان به هی  حال در. کردم ستتالم بزرگم ما

ه: گفت بهم روب*و*ستتی شتتگل   م  ه نوه   خ  ج  ه؟ ک   من خوشتتگل ی نوه)  َدر 
 (کجاست؟

 دقیقا  . هم تو رفت اخمام این خود به خود که اومدم کش همچین میگی رو من
 .بود السا" خوشگلم ی نوه"  از منظورش

 .نمیذارن لبخند با و باشه مهربون میاد آدم بارم یک زشتم؟ من انگار حاال
ید ولی. هم تو رفت اخمم یکم خود به خود با یاد ن  مادر گرفتم می جدیش ز

 تداش دوست افروز و من از بیشتر رو آرمین و السا. بوده همین همیشه بزرگم
 خودشتتون روی به کردن می ستتعی کل در ولی میدونستتتن هم همه رو این و

 .میشد ناراحت میگفتیم خودش به اگه چون نیارن
 .سکو رو رفتم و کردم باز رو هال در و کشیدم ای خمیازه

نه تایی خونهی یک بزرگم مادر ی خو یک بود روستت یا نزد یاده کال در  می پ
 .بود راه دقیقه 10 دریا بری خواستی

شت اتاق تا 4 شون معموال که دا ستفاده اونها از یکی از خود  یهبق و کردن می ا
 اتاق جورایی یک. خونهاشتتون میومدن ما مثل هاشتتون بچه که بود وقتی برای

 .میشد حساب مهمان
 هم یقسمت یک و میوه درختهای از بود پر توش که داشتن مانندم باغ حیاط یک
 .بودن کاشته سبزی کلی که بود
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 خیلی ستتکوی یک به میرستتیدی و باال میومدی تا میخورد پله تا 5 حیاط از
صفا ستونها که با ستن می اونجا همه خوبه هوا که وقتهایی و تاب ش  و ارناه و ن

 .خوردن می اونجا رو صبحونه و شام
 حساس خیلی بزرگم مادر چون. بود جدا جورایی یک ورودیش در و آشپزخونه

 از بود متنفر و میومد بدش شدت به هم ماهی و مرغ بوی از. تمیز خیلی و بود
 .بشه پخش خونه تو غذا چربی اینکه
یاد یادم چه وقتی م مه تر جوون هم بزرگم مادر و بودیم تر ب ها ی ه  ازش ما

 رو و نهخو تو و بگیریم دستمون چیزی پفکی یک بود محال. بردیم می حساب
 می حیاط تو یواشتتکی یا میذاشتتتیم دستتتمون زیر بشتتقاب یا. بخوریم فرش

 .وریمبخ بهداشتی اصول رعایت بدون تونستیم نمی نونم یک حتی. خوردیم
 زرگب مادر تا بریزه فرش رو نون خورده یکم یا پفک از ذره یک بود کافی فقط
 .بکشیم دستی جارو رو خونه کل تا کنه خط به رو همه گرام

 که بود کرده همچین رو اینا مامانم. بود مهربون ما با بودیم هاش نوه ما حاال
 .برن می حساب ازش هنوزه که هنوز

شویی و حموم ست شپزخونه کنار هم د شویی یک البته. بود آ ست  ته که بود هم د
 .میرفتیم لرز و ترس با میشد تاریک هوا وقتی و بود حیاط

 
 یزعز چون اونم. کردن افتتاح رو خونه ب*غ*ل دستشویی این که شکر رو خدا

 ات هنوزه که هنوز باید وگرنه برن حیاط ته تا تونن نمی و دارن پادرد آقاجون و
 شوییدست این از آرمین قول به و رفتیم می آب به دست یک برای حیاط سر اون

 .میکردیم استفاده اوپن در صحرایی
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 .بود باز کمی وسطاش چوبهاشم و بود چوبی درش چون
 کشیک اتبر که خودت با میبردی رو یکی باید دستشویی رفت نمیشد تنهایی

 .تهس کسی و پره که کرد می اعالم دستشویی بره خواست کسی اگه و داد می
 .سکو رو برگشتم خیس صورت با و شستم رو صورتم و دست

سته بود پهن سکو رو که ای صبحونه ی سفره سر که آیدین دیدن با ش  لقمه و ن
شت می ستم اختیار بی دهنش تو ذا ستینم با رو صورتم و رفت باال د  شکخ آ

 و خیستتی اون تا بمونه خیس صتتورتم داشتتتم دوستتت عادی حالت در. کردم
 .بود زشت. بود نشسته مهمون نمیشد خوب ولی کنم حس رو صبح طراوت

 .تنها اونم بخورم صبحونه و جلوش بشینم که نبودم راحت زیاد
 سفره؟ سر نمیومد کسی چرا انداختم نگاه یک

نگ حواس کم منم َاه ماال بود ظهر ل مان احت نا ما  هم قبال و بودن باغ تو ای
 .خوابن که هم دخترا. بودن خورده رو اشون صبحونه
 صبحونه هم اب و بشن بیدار ها بچه تا اتاق تو بشیم برم و بشم خیال بی خواستم
شتم قدم از قدم تا اما بخوریم  دش باعث که اومد شکمم از قارتی صدای بردا

 .ببینه رو من و برگردونه روشو آیدین
 برای و گرفتم گاز رو لبهام. شکمم رو رفت دستم و شد گرد چشمهام ای سکته

 .سالم: گفتم تند ضایگیش کردن درست
شک سالم یک اونم. بده رو جوابم تا کرد مکث ثانیه چند شو و خالی و خ  رو

 .برگردوند
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شمهام شار هم رو رو، چ ستکان یک و رفتم مجبوری و دادم ف شتم ا  راب تا بردا
 .برام بود شده معضلی هم شکمم قور و قار این. بریزم چایی خودم

شه گشنم تا چرا بدنم تو چربی دوالیه یکی وجود با نمیدونم  عفض شکمم می
 .آبرو بی تربیت بی. میاره در صدا خودش از میره

 آشتتپزخونه از بیرون کابینت یک رو و ستتماورش بستتاط همیشتته جون عزیز
 .بود صفاتر با خیلی. میذاشت

 بریزید؟ منم برای میشه: آیدین
 فتمگ کوچولو آخ یک و سماور شیر زیر رفت دستم و شدم هول یکو حرفش با
شت و شاره انگ شتم رو بود سوخته جوش آب با که رو ام ا  لکمب تا دهنم تو گذا

 .بشه کمتر سوزشش
 چی؟: گفتم استفهام با و برگشتم دهن به انگشت

 نمی: گفت و کرد ستتماور شتتیر به نگاهی یک و دهنم تو دستتت به نگاهی یک
 ببندیش؟ خوای
 .هم تو رفت اخمم

 چیرو؟ ببندم: من
 .رو سماور شیر: آیدین

 شتتده ستتر تو خاک آنقدر امروز من چرا. خدا وای. برگشتتتم یهو حرفش این با
 بودم؟

 از و بچه پیشتتتاب مثل بود شتتتده چاییم و ببندم رو ستتماور شتتیر رفت یادم
 سینی یک جون عزیز که شکر رو خدا. پایین ریخت می آب هی ب*غ*الشم

 .سابیدم می براش رو اینجا فردا تا باید وگرنه ذاشت می سماورش زیر
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 و آب پر یسین تو گذاشتم و برداشتم دستمال یک و بستم رو سماور شیر سریع
 و کنار گذاشتتتم و ریختم خوشتترنگ چایی یک دوباره و کردم خالی رو چاییم
 .شستم دستمالشم و کردم تمیز رو آب پر سینی
 میشه بخشیدب: گفت دوباره آیدین که سفره سر بشینم رفتم و برداشتم رو چاییم

 بریزید؟ چایی استکان یک منم برای
 راه هنصتتف تو و بودم گذاشتتته ستتفره رو و چاییم استتتکان که منی به نگاهی یک

 بار این و کرد میگه چی ببینم بودم شتتتده خشتتتک هوا و زمین بین نشتتستتتن
 بریزم؟ چایی خودم برای هست اجازه اینکه یا: گفت نامطمئن

 راتونب من: گفتم محکم صدای یک با و شدم بلند نشسته نیمه حالت از سریع
 .من به بدید رو استکانتون. میریزم
 .دستم داد رو استکان نامطمئن هم آیدین و کردم دراز رو دستم

 بازی چلفتی پا و دست اونقدر. امروزم اوضاع از و خودم از. بودم شده عصبی
 یچای یک تونم نمی حتی کرد می فکر خودش با پستتره این که بودم آورده در

 .بریزم
 از اونقدر و میدم انجام رو کارها همهی وقتش به خونه تو من اینکه از غافل
 .گیرم می خورده مامان داری خونه به که راضیم کارم و خودم
صاف این با حاال سر این جلوی او ست بی خنگ دختر یک مثل پ  رظاه پا و د
 .شدم
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 هم به ابروهام کوچولو یک اختیار بی. ایستادم صاف و کشیدم عمیق نفس یک
 .پیشونیم رو نشست ریزی اخم یک و شدن نزدیک

 ریز اخم این اختیار بی بدم نشتتون و اقتدارم و قدرت خواستتتم می وقت هر
 .صورتم تو میومد

ستکانش ستم دوباره رو ا شرنگ چایی یک و ش سی خو  با و ریختم براش گیال
 .سفره سر جلوش گذاشتم آروم و بردم صالبت و دقت
 .کرد خوشرنگش چای به نگاهی یک

 .لبم رو نشتتستتتت کج لبخند یک بفهمم اینکه بدون و بودم راضتتی خودم از
 .سفره سر روش به رو نشستم

 .متشکرم: آیدین
 .کنم می خواهش: من

کاریم حدودی یک تا بودم شتتتده مطمئن که حاال  می کردم جبران رو خراب
 .بخورم رو ام صبحونه راحت تونستم

 .دهنم سمت بردم و کردم درست پنیر و نون لقمه یک
 .میگشت چیزی دنبال سفره تو داشت. آیدین سمت رفت چشمم اما
 گذاشتش و داشت برش و قند ظرف سمت برد دست. نکرد پیداش انگاری اما

 این و برد دست دوباره. استکانش تو انداخت و برداشت قند دونه یک. جلوش
 امید نا بازم کرد نگاه سفره به دوباره. چاییش تو انداخت و برداشت قند تا 3 بار
ست می که چیزی از ستش خوا  با. دبو پنیر ظرف تو که چاقویی سمت رفت د

 بدون و چاییش استکان تو کرد فرو رو چاقو و کرد پاک رو پنیریش سر نون یک
 .کرد شیرین چاقو و قند با رو چایش معذبی حس کوچکترین
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شتهای با من به توجه بدون بعدم س گردو و پنیر و نون لقمهی یک کامل ا  تدر
 .خورد و کرد

شتها با اونقدر شم و خورد می رو اش لقمه ا  که رو اش شده شیرین چای بعد
 .کنه شیرین رو چاییش کرد می ه*و*س آدم
 خوردم می شتتکری و قند هیچ بدون تلخ چایی معموال   که منی از حرکت این

 .بود بعید
... ندق ولی. بخورم خرما حتی یا کیک یا شکالت با رو چاییم دادم می ترجیح

 .نه
 نای ولی کنم توجه خودم غذای به خوردنش صتتبحونه به توجه بی کردم ستتعی
 .هاش لقمه سمت میرفت خود به خود وامونده چشم

 یم فکر دید می یکی اگه که وضتتعیت این تو که کردم می شتتکر رو خدا فقط
 .ندیده رو من شمرم می رو بدبخت این های لقمه دارم من کرد

 .کشیدم سر رو تلخم چایی و پایین انداختم رو سرم زور به
 شدی؟ بیدار دیر چقدر. خواب ساعت گل آیدین آقا سالم به: -

 .صدا سمت برگشتیم دو هر
 اغ؟ب تو از یا خونه تو اومد بیرون از نفهمیدم. حال سر و شاد چقدر و بود پژمان

 .کرد می شوخی آیدین با سره یک که بود قبراق اونقدر
 کردم رفک آیدین جای من که زد پشتش به ضربه یک سرخوش و آیدین به رسید
 و چایی اش ضتربه با همچین بود دستتش چایی بدبختم این. شتکستت کمرم

 .ریخت گفتم من که جلو سمت شدن متمایل خودش

http://www.roman4u.ir/


 195 بیداریالالیی 

 زد اونم که رفت پژمان به غره چشم یک و برگشت. کنه کنترل تونست خوب اما
 رادرب کرده اثر هم تو در همنشین کال: گفت و کرد من به اشاره یک و خنده زیر
 .من

 .شد گرد چشمهام
 که رفتم بهش معروفم های غره چشتتم اون از دونه یک و برگشتتتم حرص پر

 .بیاد دستش کار حساب خودش
 خیلی و برگردوند روشتتو بهش توجه بدون آیدین من ی غره چشتتم با زمان هم

 .پسر شو خفه: گفت خونسرد
 داره کرد می حس ادم که گفت رو کلمه دو این ریلکس.  شتتیک انقدر یعنی
 .بخور چایی بیا میگه بهش

 
 

 ندیدخ بلند. بود خوش زیادی که حالشم. بود حرفها این از تر خیره پژمان ولی
 .بشوره رو دستهاش که دستشویی سمت رفت و گفت چشمی یک و

 ممشتتک این تو بریزم لقمه یک که پایین انداختم رو ستترم و کردم پوفی یک
 .نکنم ضعف

 .بخیر صبح سالم: -
شتیم دوباره سا بار این. صدا سمت برگ  بهمون یدودل یکم و لبخند با که بود ال
 .کرد می سالم

شمهام سیری به نگاه یک. کردم ریز رو چ . دبو عجیب. انداختم بود اومده که م
 .باغ تو از یا اومده بیرون از که فهمید نمیشد اینم چون
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 دودر قلقهای ی همه تقریبا   و بودم داده شتتوهر خواهر، یک من که اونجایی از
 زود صبح شدن بیدار اینکه زدن حدس بودم دیده افروز توسط چشم با و کردن

 ناکجا از دقیقه 5 زمانی ی فاصله با پژمان و اون شدن پیدا و آلود خواب السای
 .نبود سختی کار باشن هم به ربط بدون تونه نمی

 رمنیا خودم روی به و بدم خرج به خانمی و کنم رفتار متمدن یکم کردم ستتعی
 .بودین هم با دوتا شما میدونم که

 .نداشت ایراد عرف حد در بش و خوش یکم هستن که نامزدم و جوونن خوب
 .آشپزخونه تو رفت دویید هم السا و کردیم السا به کوتاه سالم یک دو هر

شم با شنگ ی دختره. رفتم دنبالش چ  اب دوتا این که زدم نمی حدس من اگه م
 .فهمید می کسی هر که کرد می رفتار تابلو اونقدر خنگ این بودن هم
شحال خودش برا شپزخونه تو بود رفته خو ستهاش. خندید می ریز ریز و آ  ور د
 .داد می تاب رو خودش هی و بود کرده قالب هم تو

 و ونهآشپزخ توی تونم می نشستم که اینجایی از من که نبود حواسش هم اصال  
 .ببینم رو هست این که اونجایی

 دمدی که ببندم و دهنم اومدم و کشیدم صدایی پر نفس و گردوندم رو چشمهام
باره کنه می نگام یکم میزنه اش لقمه به ریز گاز یک آیدین  می زری گاز یک دو

 مقدار کردیم می جمع رو گازهاش ی همه اگه کال  . کنه می نگاه دیگه یکم زنه
 .نمیشد هم انگشت بند یک قد دهنش تو بود رفته که نونی
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 لیخی اونم که رفتم بهش غره چشم یک همراه نفس یک و باال دادم و ابروم یک
 و ستترش و دهنش تو فرستتتاد کامل و اش لقمه و زد کج لبخند یک شتتیک

 .پایین انداخت
 .بود گرفته شوخیش صبحی اول هم پسره این

 کی میخواست دلم خیلی. شدن ملحق بهمون پژمانم و السا که بودیم مشغول
شون تیکه  حاال ات موقع اون از شدید بیدار سحر ی کله که شما بگم و کنم بار
. ردمک داری آبرو بازم اما بخورین صبحونه نکردین وقت که کردین می کار چی

 .کرد می بارشون میومد باید شراره رو اینا نبود من کار ها تیکه این اصال  
 .نمک می مالی ماس رو بقیه خرابکاری بیشتر و گیرم می مچ خفا در اصوال   من

 هم شراره برادر شهرام و آرمین و دخترا بخوریم رو صبحونه ی لقمه 4 این ما تا
 با احتماال. بود کجا شتتراره کوچیکهی خواهر شتتیما نمیدونم. شتتتدن بیدار

 .بود شده بیدار اینا مامانش
 .دریا بریم دخترا با گرفتیم تصمیم صبحونه بعد

 .افتادن راه دنبالمون هم پسرا دیدیم بیرون زدیم خونه از تا
 میان؟ دارن کجا اینا َاه: شراره

 بیان بزار َاه؟ چرا: گفتم و کردم بودن زدن حرف مشغول هم با که پسرا به نگاهی
 چیه؟ مگه

 موندی شوهر بدون سن این تا همین برا: گفت و رفت بهم ای غره چشم شراره
 بود اونجا خوب پستتر دوتا شتتاید بشتته؟ چی که ستترخر ببریم رو اینا. دیگه

سندید رو یکیمون  بیان کنن می جرات کنی می فکر خرا نره این وجود با بعد. پ
 بزنن؟ چیزی حرفی ای شماره یک جلو
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 و نسمتمو کشید رو خودش باز نیش با کجاست حواسش نبود معلوم که السا
 بزنید؟ خواین می رو کی: گفت

 کهتی یک که بود آماده شتتراره. کردیم نگاش متعجب و برگشتتتیم شتتراره و من
شه ما سمت اینکه جای به نگاهش دیدیم وقتی اما کنه بارش س سمت با  و راپ
 .نگفتیم چیزی و خندیدیم زیرکی زیر دو هر پژمانه
 .کال است رفته دست از نیست خودش دست عاشقه بچه: گفت آروم شراره

 
 بیدرا وقتی که همین. داره و خودش صتتفای و لطف جمعی دستتته مستتافرت

ید هم کنار روز کل تونی می و کنارتن خانواده همهی دونی می میشتتی  بمون
 .خوبه خیلی بکنید مجادله و بحث بتونید اینکه بدون

ستاش با بابا ست خونه تو که وقتهایی مثل و سرگرمه دو  بی و بیکاری زور از ا
 .نمیده گیر کسی به حوصلگی

 جیم ساعت یه تونه می راحت السا. شده من دادن شوهر خیال بی فعال مامانم
 .بزنن حرف و گوشه یه برن پژمان با و بشه

ضور خاطر به هم آرمین حتی سایه ح  خودش از تر جوون دختر بودن و ها هم
 می هرا بحث و کنه می پیله چیزی ستتر کمتر و میاره در بازی غد کمتر جمع تو

 .ندازه
 هم اب خوب. هستتتن بازی و گردش به پژمان و آیدین و شتتهرام با وقتها بیشتتتر

 .شدن ُاخت
 .میخنده و میگه پسرا با ُیبسمونم موقشنگ ی پسره این شده دیده
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 تعداد چون میزنه تر مهربون صتتورتم یکم روز چند این تو میگه شتتراره حتی
 .شده بیشتر لبخندهام

 لبخند بدون زمانی یه صتتورت این که بود رفته یادشتتون همه شتتاید نمیدونم
 .بره می یاد از و زدن لبخند داره لبهامم حتی. نمیموند

 طرح هی تونه می لبها کشیدگی یه که کنه می آوری یاد بهش داره انگار سفر این
 .بیاره بوجود صورت یه تو زیبا لبخند
**** 
 ونخودم اتاق تو هم دخترها. بودن خوابیده اتاقهاشتتون تو بزرگترها و بود ظهر

 .میزدیم حرف دری هر از و بودیم شده جمع
 یه سطو این. کرد می تعریف بیمارستان از و بود کرده گل حرفاش دوباره شراره

 کرد می تعریف که موضتتوعی تا 5 هر از و کلمه تا 5 هر از بود عجیب چیزی
 .بود مظهری دکتر آقای توش تاشون3
 .بود اون به مربوط یا داشت حضور صحنه تو خودش یا

 که میشتتد زده هیجان اونقدر و کرد می تعریف ازش ذوق با اونقدر هم شتتراره
 .بود آورده وجد به رو همه

 یم نگاه آشتتناش حرکات تک تک به و بهش بودم خیره موشتتکافانه و ستتاکت
 .کردم

شه محوم لبخند یه شتیاق این حرکات، این. بود لبم ی گو  دتش به هیجان و ا
 ردمو در نامزدی دوران تو وقتی افروز و میزد حرف پژمان از وقتی السا یاد و من

 .نداخت می کرد می صحبت سعید
 .کنه می سیر اونها هوای و حال تو هم شراره شاید
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 ها بچه از جدیدا   آهنگ یه راستتتی: گفت هیجان با یهو حرفهاش وستتط شتتراره
 ادش خودی بی بهش بدی گوش جوری همین کافیه یعنی انرژیه خدای گرفتم،
 .میشی

 ُخلیم؟ مگه وا: آیدا
 زارمب براتون کن صتتبر. میده مثبت انرژی آهنگش چیه؟ ُخل دیوونه نه: شتتراره

 .کنید گوش
شت خیز شیش سمت بردا شت. توش کرد کله و گو  یه گآهن کردن پیدا با و گ

 .میگم چی من بفهمید کنید گوش. اینه بفرما: گفت و زد عظیم لبخند
 .وسط گذاشت و گوشی و کرد پلی و آهنگ

 .شدیم گوش سراپا همه
 آ ر*ق*ص به تر شاخ ای جانها بهار آمد

 آ ر*ق*ص به شکر و مصر اندرآمد یوسف چون
 مادر شیر مانند پرور عشق شاه ای
 آ ر*ق*ص به پدر جان دررو شیرجوش ای

ست شراره  خود به خود امون همه بود شده باعث آهنگ ریتم فقط گفت می را
 و زدن بشتتکن به بودن کرده شتتروع که الستتا و آیدا. بخوره تکون هامون شتتونه
 .تنشون و دست دادن تکون

 .کردم می نگاهشون لبخند با منم
سط صال   من: گفت آیدا آهنگ و شه فقط میگه چی نمیفهمم ا  هیجان که ریتم

 .داره
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 ای اومد بهار میگه داره اینجاش مثال. فهمی می کنی گوش: گفتم و خندیدم
 می خشتتکم چوب حتی همه میاد بهار وقتی یعنی. بر*ق*ص خشتتک چوب

 .بر*ق*ص بابات جون خشک چوب ای میگه. ر*ق*صن
 .کن گوش اشو تیکه این مثال   یا

 آ ر*ق*ص به تر شاخ ای جانها بهار آمد
 آ ر*ق*ص به تر شاخ ای
 آ ر*ق*ص به سر و بیپا بریدی سر و پا از

 آ ر*ق*ص به کمر خوش ای
 باران چو او چرخ در تاجداران عشق از
 آ ر*ق*ص به کمر خوش ای باشد چه قبا جا آن
 ادیجو میگه انگار جورایی یه بر*ق*ص پا و دستتت بی میگه اش تیکه این یا

 ینا یا. قبوله هم بدی قر کمر با نمیخواد ر*ق*ص لباس حاال میگه. بر*ق*ص
 .کن گوش اشو تیکه

 پیاده بتم آمد باده جام دست در
 آ ر*ق*ص به نر شاه زان ماده تو نیستی گر
 هک هم مردا. بر*ق*ص وحشتتی مرد و نر یه مثل نیستتتی دختر نیستتتی ماده اگه

 .کردنه باز المپ حد در ر*ق*صیدنشون میدونی
 می تکون و ستترش متفکر و داد می گوش من حرفهای و آهنگ به دقت با آیدا
 .داد
 .میگه و همین انگار میگی راست آره: آیدا
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: فتگ و کمرم تو کوبوند یکی شراره و خنده زیر زدن پق هم با شراره و السا یهو
 ارهد هم جدی چه ببین خدا ترو. خنگ. گرفتیا کار و مردم دختر مخ آرام بمیری
 .کنه می تحلیل و آهنگ

 نمیگه؟ رو اینا یعنی: گفت کرد می نگاه بهشون متعجب که آیدا
 یهچ گیری کار مخ: گفتم و انداختم شتتراره به هم یکی و الستتا به نگاه یه منم

 چه؟ من به میگه رو ها همین دقیقا  
 آهنگ با کلی شتتتد تموم که امون خنده و خندیدم هم با چهارتایی هر بار این

 .ر*ق*صدیم
 
 

صله بی ست حو  .خودش سمت کردم پرت و گرفتم گردنم روی از رو شراره د
 کتک بودم مجبور اینکه طرف یک مستتافرت ی همه. کرد می ام خفه داشتتت

 و ستتفر شتتیرینی ی همه. طرف یک کنم تحمل خواب تو اونم رو شتتراره زدن
 .کرد می کوفت

 خواب یه نذاشتت بازم. شتدم بلند جام از و کشتیدم عمیقی نفس حوصتله بی
 .باشم داشته شمال بهاری هوای این تو انگیز دل ظهر از بعد

 اببخو بگیر بیا میگفت آدم دنبال میومد انگار هواش ستتتال وقت این خدایی
 .میده حال چقدر ببین
. زنهب بهم و شتتیرینت خواب که باشتتی نداشتتته شتتراره مثل خری ستتر اگه البته

 .سوخت ندیده براش دلم. بکنه خواد می کار چی شوهرش بیچاره
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 به ممچش که کنم تنم خواستم و برداشتم آویز رخت رو از و ژاکتم و شدم بلند
سا خالی جای شویی رفته حتما  . افتاد ال ست  تنم و تمباف ژاکت بهش توجه بی. د
 .حیاط تو رفتم و پوشیدم و کفشم. اومدم بیرون اتاق از و کردم

 من از تر بیکار کی هیچ. خوابن همه ظهر ستتاعت این. ستتاکته جا همه چقدر
 .سرش به بزنه خوابی بی که نیست

. رفتم اهر فقط باشتتم داشتتته درستتتی مقصتتد اینکه بدون و گرفتم پیش و باغ راه
 .بودن آورده در جدید برگهای تازه. بود درختها به چشمم
شنگی منظرهی اونقدر سم و هوش همهی که بود ق  باال و سرم. بود برده و حوا

 .میکردم نگاه درختها به فقط و کردم
 .کنم استپ جا همون شد باعث که خورد چیزی به چشمم درختی یه روی
صله هم از لبهام خود به خود شیده و گرفت فا  لبخند وجود ی همه با و شد ک

 .زدم نمایی دندون
 .نداشت حد که بودم شده زده ذوق اونقدر
صال    اینکه به هبرس چه ببینم سبز گوجه بتونم سال موقع این تو کردم نمی فکر ا
 .بخورم و بچینم بتونم که باشه نزدیک انقدر

 نمی بودم شتتده زده هیجان. درخت ستتمت رفتم تند و دادم قورت و دهنم آب
 .کنم کار چی دونستم
 .ترش سبز گوجه برای میمیردم
 یکم شتتتایدم بودن فندق یه ی اندازه بودن نشتتتده بزرگ زیاد هنوز اینا هرچند
 .سبزه گوجه که بود این مهم کرد نمی فرقی من برای ولی. بزرگتر
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ستم ست خوا  توجه باغ سکوت تو پچی پچ صدای که بکنم یکی و کنم دراز د
 .کرد جلب خودش به و ام

ست و کردم اخم شیدم کار از د شهام. ک  برا دورو همین از صدا. کردم تیز و گو
 .بود نزدیک خیلی و میومد

 و ها بوته و درختها بین از. رفتم جلو به قدمی چند و چرخوندم و ستترم یکم
شد و آدم دوتا لباس سیاهی بودن شده بلند خیلی که ه*ر*زی علفهای  یدد می

 .نشستن هم کنار که
 .بیشتر و دقتم و کردم ریز و چشمهام یکم
ست که این سرم به خاک وای سا شویی جای به طور چه پس. ال ست  از سر د

ا  . آورده در اینجا ا   .پژمانه که اینم....  ا 
 .شد کج سرم و برگشت لبخندم یهو

به. کنن می عاشتتقونه زر زر دارن. طفلیا کردن خلوت... آخی  پشتتت اینا خو
 و یدستتتشتتوی راه تو که آبروان بی ستتعید و افروز از بهتر میرن باغ درختاتهای

 .میکردن مالی ماچ و میآوردن گیر و هم اینا و حمام
 .زنن می حرف دارن خر سر بی مدتها بعد. باشن خوش اینا یکم بزار

شتم و برگردوندم رومو  پر و محبوب سبز گوجه درخت. خودم درخت کنار برگ
 .بود داده میوه سال موقع این که من، کار

. ودب مشخص برگش و شاخ البهالی تو ریز سبزهای گوجه و بود بلندی درخت
 یحستتاب و درستتت دستتتم یعنی. بود باال یکم اینکه داشتتت مشتتکلی یه فقط

 .نمیرسید بهشون
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ست شسته و چیدم و تر پایین و نزدیک سبز گوجه تا 4 و کردم بلند د  اختماند ن
 .داشت مزه خیلی. دهنم تو

 .نمیرسید من جای هیچ به دونه تا 4 این. بچینم بازم تا کردم بلند دست
ستم و بود باال اش شاخه لعنتی اما سید د شتهای رو. نمیر  و دمش بلند پام انگ

 و ینپای بیارمش زور با تا بگیرم رو شتتاخه که باال بکشتتم و خودم کردم ستتعی
 .بخورم امن دل با حسابی و درست سبز گوجه تا چند بتونم

 فاصتتله شتتاخه با یکم انگشتتتهام نوک. باال کشتتیدم و خودم هی زدم زور هی
 و لبم. ودب شده زور شکل ام قیافه یعنی. برسه شاید بزنم زور دیگه یکم. داشت

 .نره دست از تمرکزم تا بودم گرفته دندون به
 ....دیگه یکم... دیگه یکم.. حاال.. حاال

سط ستی یه یهو زدنم زور و شت از د  رو شاخه و شاخه به رسید و اومد سرم پ
 .من ی شده باز هم از انگشتهای بین گذاشت و پایین کشید

شت شتم سریع و کردم ول رو شاخه زده وح ستادم صاف و پایین برگ  ندت و ای
 .پایین آورده رو شاخه که پشتمه کی ببینم که برگشتم

 .شدم خشک و یکی ی سینه تو رفتم صاف
 .نخورم بهش که هم از داشتتتیم فاصتتله اونقدی هیچی برخوردی نه تماستتی نه

 .نمیخورد تکون و اش سینه تو بود رفته چشمم ولی
شت شمهای با زده وح  مردونه پیراهن ی دکمه به شدم خیره اومده در و گرد چ

 .رفت می افتادنش احتمال آن هر و بود شل اش سینه رو که اش
ست کی ببینم کنم بلند و سرم و کنم تمرکز کردم سعی  دکمه اون اما آدم این ه

 .بود اعصابم رو بدجوری
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 باید و خمم تو میرفتن مته مثل. داشتم حساسیت شل و باز کفش بند و دکمه به
 .میکردم درستشون

شت با انگار که بود مضتاعفی چیز یه. شتل هم بود باز هم دکمه این حاال  انگ
 .چشمم تو میفرستادنش

ست با شدم مجبور آخرم شمم جلوی د  و سرم. نکنم نگاه دیگه که بگیرم و چ
 .برداشتم چشمم جلوی از و دستم و کردم بلند
 ...خدا وای

 .برداشتم عقب به قدم یه ترسیده
 کرد؟ می کار چی اینجا آیدین
 غافلگیری و شتتدیگی هول و حستتاس موقعیتهای تو که همیشتته معمول طبق

 چشتتمهام هم اینبار میومد در غره چشتتم صتتورت به خود به خود چشتتمهام
 حظهل یه تو اما کنه اعتراض اعالم بی و صدا بی ورود این به که بود شده درشت

سا تر طرف اون درخت تا 2 اینکه آوری یاد با ستن پژمان و ال ش  که دلها چه و ن
ضعیت این تو و کشن نمی سیخ که ها قلوه و نمیدن صال   و  یه هک نبود درست ا

 از و خواهرم عشقی زندگی پیک و جیک وارد تازه ی غریبه شدت به ی همسایه
شمهایی همین برای. ببینه نزدیک شه درشت میرفت که چ شم زهره و ب  گیرهب چ

 .آیدین به شد خیره متعجب و شد گرد
 باغ؟ طوس کنید؟ می کار چی اینجا شما آیدین آقا وای: گفتم بلند صدای یه با

 و سرپ این گوش که بود زیاد بینمون قدمی نیم فاصلهی این برای اونقدر صدام
 .بود کرده اذیت
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 زما قدم یه سریع و گوشش سمت رفت دستش یه و رفت باال هاش شونه چون
صله ست که آرومی صدای با و گرفت فا شون میخوا  بلندی اندازه همین بده ن
 مخواب. بزنم قدم خواستتتم می: گفت کافیه من به حرفت رستتوندن برای صتتدا

 .برد نمی
باره من اما  ته ؟بزنید قدم خواستتتین می آهان: گفتم قبل ی دفعه از تر بلند دو
 .خشکن درختای باغ بقیهی قشنگه جا همین تا اش همه. نداره هیچی باغ
 تونهب و بشه معلوم چشمهاش تا کرد جاشون به جا و کشید موهاش به دستی یه

 و ردک کج و ستترش. انداخت من به تعجب با همراه دقیق نگاه یه. ببینتم خوب
 دادهی شتتکوفه و برگ و زده جوونه تازه های درخت و پشتتت به هم نگاهی یه

 .من به شد خیره دوباره و انداخت پشتم
 نگارا خوردم می تکون مدام ببینن رو ها بچه فاصتتله این از نکنه اینکه ترس از

 .بود افتاده جونم تو کک
 یرو از سری و انداخت بهم سرتاپایی نگاه و شد جمع خواصی طرز به لبهاش

 رد و مخالف مستتیر و جیبش تو گذاشتتت و دستتتهاش و داد تکون برام تأستتف
 .برگشت بود اومده که راهی از و گرفت پیش

شیدم راحتی نفس یه شتم تند و ک سا که ببینم کردم سعی و برگ شون یناا ال  جا
 فهمیده و بود رستتیده بهشتتون من بلند ماورا صتتدای انگاری نه، ولی. نه یا امنه
 .ببندن و فلنگ باید بود

 دادن نتکو ستتر یاد. انداختم بود رفته آیدین که مستتیری به نگاهی و برگشتتتم
 .شد ناله صورتم و جمع چشمهام افتادم که بارش تأسف
 .بزنم حسابی و درست رو السا حتما   باشه یادم. پایین انداختم سرمو
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 .دارم چیزی روانی مشکل من بود کرده فکر پسره
 .ندن قرار موقعیت این تو و من که کنه کار چی و من خواهرای این بگم خدا ای

 ات کنم پرت ها پله از خودمو شتتدم مجبور ستتعید و افروز خاطر به بار یه یادمه
ست می که سعید بابای توجه شویی بره خوا ست شه جلب د  در ور دوتا این و ب
 .نبینه بازی نامزد حال

شتر پله تا 5 جمع سر که آوردم شانس شت بی  و خل همون مطمئنن وگرنه ندا
 .میشدم بود کرده تصور ذهنش تو آیدین االن که پلی و شل و چل

 بازی لهد بیخیال. برگردونن و خوشم حال نتونستن هم سبزها گوجه حتی دیگه
 .خونه تو برگشتم و شدم

 
 زمین هی تو رفتیم و کردیم جمع و بندیلمون بارو زود صبح از در به سیزده روز

 .گرفتیم جا خالی و بازی
شب بابا  قرار .پرت و خرت و میوه کلی و هندونه و بود خریده کاهو بود رفته دی
 .بدن کباب بهمون ناهار آقایون بود

 .بودیم نشسته روش هه و بودن کرده پهن انداز زیر یه اینا مامان
صال نمیفهمیدیم و بودیم آلود خواب جوونا که صبحی اول  ههم. چیه به چی ا

 .کشیدیم می خمیازه
 می پرت و چرت و بودیم بیدار صتتبح تا شتتب چند این که دخترا مخصتتوصتتا  

 .گفتیم
 .اومدیم حال سر بود کشیده دم آتیش رو که چایی با خوردیم که صبحونه
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 بازی؟ میاد کی: گفت و گرفت دستش والیبال توپ یه آرمین
 .کردن یارکشی آیدین و پژمان. پریدیم جامون از جوونها ی همه تقریبا  

سا و شهرام و من  وت شراره و آیدا و آرمین و آیدین و بودیم گروه یه تو پژمان و ال
 .دیگه گروه

بال بازی زمین زمین، ما بود فوت بالم تور یه ا  باید که بود زمین ی گوشتتته والی
 .بود زمین طرف دو که تیرکی دوتا به کردن می وصلش

 .بازی ی آماده و شدیم واگیر گیر جا همه و کردن نصب تورو پسرا
 .سراغم اومد ها خمیازه دوباره گذشت که بازی از دقیقه 10

شه ست سمت ی گو ستاده زمین را  بهم توپ یه فقط دقیقه 10 این تو و بودم ای
 .بود رسیده

 .کرد می تمیز و هاش ناخن داشت من از بدتر هم السا
 .بودن هم با زدن حرف مشغول آیدا و شراره زمین سمت اون
 .بودیم مترسک نقش در ماها کال  

 که سمتش بردن می هجوم شهرام و پژمان همچین زمین ور این میومد توپ تا
 ام از یکی ستتمت میومد توپ وقتی حتی. بشتته نزدیک بهش ترستتید می آدم

 تصتتادف ترس از که توپ ستتمت میداشتتتن بر خیزی آنچنان پستترا این دخترا
 .میرفتیم در و دادیم می خالی جا خودمون کردن

شته بازی از دقیقه 20 سبت و بود گذ شرفت اول ی دقیقه10 به ن شمگیری پی  چ
 .بود کرده برخورد دستهام با توب تا 3 بازی دوم ی دقیقه 10 این تو. داشتم

صله بی شیدم باالیی بلند ی خمیازه حو  رد دهنم خاروندمو و سرم و گردن و ک
 .شده کوبیده گوشت مثل صورتم کردم حس که بود شدن بسته شرف
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 .شدم زمین پهن و دادم دست از و تعادلم و رفت ویلی قیلی چشمهام
 و اومد من شتتیرین ی خمیازه وستتط ناکجا از توپی یه که شتتد چی نمیدونم

 .کنم کنترل و خودم نتونستم ضربه شدت از و صورتم تو شد کوبیده
 .شنیدم می سرم باال رو دخترا ی همه هم صدای و سمتم اومد کشون جیغ السا

 بودم شوکه و هنگ اونقدر اما میدیم رومو شده خم های کله و بود باز چشمهام
 .بشینم پاشم باید که بدم تشخیص تونستم نمی که

 .کرد می دعوا و یکی داشت پژمان
 نیمک می بازی دختر با داریم ستتنگینه هات ضتتربه گفتم بهت بار 10: پژمان

 .باش مواظب
 کدوم اصال خوبه؟ خودت های ضربه که نه: پژمان سمت کشید و جیغ شراره
 تا 2 یباز کل تو وقتی. دارین بازیکن بگین فقط که اینجا آوردین رو ما بازی
 بازئیه؟ چه دیگه نمیرسه ما به توپم

 .نبود حواسش خودش چه؟ آیدین به: آرمین
 هک نداریم انتظار اصتتال   که نمیدید بهمون توپ انقدر: گفت عصتتبانی الستتا

 جوری این ندازید می توپ آمادگی بدون وقتی. بیاد ستتمتمون هم اشتتتباهی
 .میشه
 .نزدمشون قصد از من ببخشید: آیدین
 جونم آرام: گفت نگران و گرفت ب*غ*لش تو و ستترم و کنارم نشتتستتت الستتا

 خواهری؟ خوبه حالت
 .بیرون بیام شوک از و کنم درک و موقعیتم بتونم تا زدم پلک بار چند

http://www.roman4u.ir/


 211 بیداریالالیی 

ستهام شار زمین به و د  رو جبرن شیر مثل که جور این. شم بلند جام از تا دادم ف
 .بود آور خجالت بودم شده ولو زمین

 .خوبم من: گفتم آروم و نشستم جام تو
 معج صورتم درد، خاطر به و دردناکم بینی و صورت رو گذاشتم آروم و دستم

 .شد
 میکنه؟ درد خیلی: آیدا

 .نشده چیزی عزیزم نه: گفتم و زدم لبخندی زور به و آوردم پایین و دستم
شم و گرفتم باال و سرم و شدم بلند جام از آیدا و شراره کمک با شم تو چ  چ

 .شدم آیدین
 .باشه ناراحت چندان زده بهم که ای ضربه از نمیومد نظر به

باره. اش مستتخره پوزخند رو رفت نگاهم ید دو  تو از. چشتتمهاش رو چرخ
 .بارید می شرارت نگاهش

سره ست معلوم...  ی پ شتگی پدر چه نی  والهح و توپی همچین که داره من با ک
 .عمد از اونم کرده من ی

 روف گوشتتم تو آرومش صتتدای که اینا مامان پیش بشتتینم برم برگردم خواستتتم
 .رفت

 .بود بهانه منتظر: آیدین
 که بیچاره من میگفت؟ رو شده صاف صورت مصدوم من. شد گرد چشمهام

 بودم؟ منتظر من کی. بهم کوبید این کردم ومی بازیم داشتم
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له ای غره چشتتم و برگشتتتم که بود برخورده بهم همچین  با و کردم اش حوا
 بازی اینجا خوام می من: گفتم و تور جلوی وایستتادم صتتاف و رفتم صتتالبت

 .کنم
 .کنم بازی نزارن که اومدن السا و پژمان
 .بشین برو بیا نیست خوب حالت تو جان آرام: پژمان

شتم همچین  یزیچ دیگه و داد قورت و حرفش باقی که کردم نگاهش تیز و برگ
 .نگفت

 .بود زده گشاد لبخند یه که آیدین به خورد چشمم
 میدنن بازی مارو اینا که میزد غر مدام که الستتا به رو و برگشتتتم بهش توجه بی

 .وایسا جات سر برو نزن حرف: گفتم کنیم بازی باهاشون دوباره باید چی برای
 دومتونک ببینم وامیستتتم اینجا من: گفتم شتتهرام و پژمان به خطاب و برگشتتتم

 لوج بیاد کی هر. بگیرید و میاد من ستتمت که توپی و جلو بیاید دارید جرات
 .بماله خودش به و مشت و لگد پی

شون کدوم هیچ که گفتم جدی اونقدر صله با کدوم هر و نیومد در صدا  ازم فا
 .ایستادن
 زدم ربهض توپ به نفس یه بازی آخر تا که بود سنگین برام آیدین حرف اونقدر

 .هایی ضربه چه اونم
 بالوالی تیم جزو من که بود رفته یادشتتون انگار. بودن گرفته کم دستتتت و من

 .بودم دانشگاهمون
 .بریدم مقابل تیم از خوبی خیلی اختالف یه با اخرم در
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 می ماه یه تا که بود داده بهم انرژی آنچنان خودم از رضتتایت حس مدتها بعد
 .کنم سر باهاش تونستم

 
 
 .خوام نمی: -

 .دارم الزم ببین. تروخدا: آرمین
 .نه: من

 .نمیکنی هم استفاده اون از اصال. نمیشه کم چیزی که تو از آخه: آرمین
 همون با و انداختم بهش تفاوتی بی و سرد نگاه و کردم بلند لبتاپ رو از و سرم

 کرارت رو نه ی کلمه باید دیگه بار چند دقیقا  : گفتم قبل خونستتردی و جدیت
 کنی؟ درک و معنیش تو تا کنم

 به برو: گفت بود بلد که لحنی بدترین با و شتتتد نفرت پر و ریز چشتتمهاش
شی. جهنم سه شعورت اونقدر. بگیرم چیزی یه ازت بخوام من که نبا  هک نمیر
 .نمیفهمی خرابه این و ندارم گوشی میگم بهت

 رفح باهاش داری صبح تا شب خرابه؟ ماها برای فقط گوشیت: گفتم خشک
 .میرسه نظر به سالم میزنی

 .نداره ربطی زشت ای، عقده گدای توی به: گفت حرص پر
 .هم هب کوبید محکم و در و بیرون رفت اتاق از و برگردوند روشو تر حرص پر
 .شدم خیره بسته در به
 ".زشت ای، عقده گدای"
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ندی گه کی به کی. زدم پوزخ قده می  تاثیر خوش حرف بشتتر این رو. ای ع
 پدر ینا که کرد بابا با دعوایی آنچنان پیش روز دو که نرفته یادم هنوز. نداشتتت

 و رفتگ قلبش بیرون زد خونه از عصبانی ناخلفش پسر این وقتی من ی بیچاره
 .بودیم سکته حالت در همه ماها و نمیومد باال نفسش
 تا 2 و دکتر رفت و شتتتد بهتر یکم تا زدیم بادش و دادیم بهش یخ آب اونقدر
 .خونه برگرده تونست تا زد فشار آمپول

سی با اول و میاد. کردنش قرض چیز از اینم و رفتارش اون از این  شدن و چاپلو
شد و قلدری با صیتی تخریب با آخر در و تهدید با ن  سایلو میکنه سعی شخ

 .بیاره در چنگت از و شخصیت
 دمب نمیشتته دلیل این اما کنم نمی استتتفاده زیاد قدیمیم گوشتتی از که درستتته

جایی از. بهش  گوشتتی از تا 2 و کرده نابود رو گوشتتی تا 3 حاال تا که اون
 که یجور داده تحویلشون جنازه گرفتن قرض از بعد و سعید و افروز قدیمیهای

 .ستنی اعتباری بشر این به که میده نشون کامال   بوده بیرون اشون روده و دل
عد گه تازه ب جای. میکنی لوس و خودت چرا می نه؟ لوس کارم ک  ذره یه کرد

 براش بتونه که نیستتت شتترایطی تو هم بابا االن بفهمه نمیکنه درک و موقعیت
 .زنه نمی حرف باهاش روزه چند که بابایی همون. بخره نو گوشی

 هباشتت چی هر. نگرانشتته اش همه اما بگیرتش نادیده میکنه ستتعی بابا چند هر
 .پدره

شاره با نمیاد سفره سر ناهار و شام برای وقتی  غذا براش میگه بهمون زبون و ا
 .میز ور میزاره و میاره در پول جیبش از آروم بیرون بره خواد می وقتی یا. ببریم
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سر   این سه نمک اونقدر ولی میبینه رو اینا هم پ شنا  یم وظیفه پای رو همه که ن
 .نمیشه سرش قدردانی ذره یه و نویسه
 .نیاره خودش روی به که تره راحت ولی میدونه شایدم

 که حالی در داشتتت ای فایده چه من خوردن حرص. کردم پوفی حوصتتله بی
 .رهمیخ و میخواد پسر این که و چیزی اون فرصت اولین تو بابا بودم مطمئن

 آخر نزدیک که االن مثال  . وقتش به بزاره بود این من حرف نخره، گفتم نمی منم
 .بخره گوشی براش بود خوب هاش نمره اگه و بده و امتحاناتش بزاره ساله

 ناو بوده همین همیشتته. بگذره ماه دو این نمیدن محلت اینا بابا میدونم که من
 ذوق با میومدن بیرون میرفتن یهو کردن می صبر باید و نبود عمل وقت که موقع

 اریانگ نه که رستتیدن می نتیجه به بعد وقت چند. کردیم کارو این گفتن می
 .نمیزدم هم حرفی بد من

سا. کردم نگاه شماره به. خورد زنگ گوشیم  رارهش خونه بود رفته که این. بود ال
 زده؟ زنگ چرا اینا
 .سالم بله؟: من

 اینجا اومده. اینا مهرانه خونه بیا کاری بی آرام خوبی؟ طوری چه ستتالم: الستتا
 .منتظریم بیایا( خندید ریز) سرش رو شدیم خراب هم ما

 نگاه هی. کرد قطع و تماس باشه من جواب منتظر یا کنه خداحافظی اینکه بدون
 ....ان دیوانه همه. انداختم دستم تو گوشی به

 زا که جمله همین و زنی قاشق و سوری چهارشنبه سمت رفت ذهنم اختیار بی
 .بود اومده بیرون آیدین دهن

 "ان دیوانه همه" 
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 .دیگه میگه میبینه رو چیزا این. داره حق خوب بدبخت
 
 اتاق از و برداشتتتم رو موبایلم و کردم تنم رو شتتالم مانتو و شتتدم بلند جام از

 .بیرون اومدم
 .زدم داد میرفتم در سمت به که جور همون بود کجا مامان نمیدونم

 .اینا مهرانه خونه میرم من: من
 احتماال   خورد گوشتتم به هومی صتتدای یه البته نشتتنید یا شتتنید مامان نمیدونم
 .کمتر کلمات با منتها" بود سالمت به برو"  همون معنیش

 .کنی تعبیر ها جمله آهان و ام و هوم از میگرفتی یاد خونه این تو
. بود امین. خونه تو کشیدم دستی یه و شد باز در زدم رو اینا مهرانه خونه زنگ تا

شون شون ک  سالم مهرانه مامان با نداد مهلت حتی مهرانه اتاق تو برد رو من ک
 .کنم علیک

 کنی؟ می همچین چرا: من
 .میدی دست از رو حساس جای بدو: مینا

جب ما متع بالش حرف بی ا تاق تو رفتم دن نه. ا ته معرکه مهرا  مهه و بود گرف
 حلقش تو از رو کلمات و بودن خیره دهنش به هیجان با و بودن جمع دورش

 .بیرون میکشیدن
سی ستم آروم و گرفتم سنگین رو خودم منم. نداد جواب من سالم به ک ش  وت ن

 .جام
 .میزد حرف حرص پر. بود هم تو آنقدر مهرانه اخمای حاال چرا نمیدونم
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 هیچ. نکردین کردین شتتوهر. نصتتیحت شتتما به من از دیگه هیچی: مهرانه
 برای میدن نشتتونتون ستتبز باغ در مامانا. نیستتت میگن که جوری اون چیزش
 .شما نیفتین بازاریابا این دام تو توریست جلب

 با بود غرق مهرانه حرفهای تو قشتتنگ و بود اش چونه زیر دستتتش که شتتراره
 رشتتوه. میاد در گرم جای از نفستتت تو بده؟ میگی یعنی: گفت حالتش همون
 .نیست غمت دیگه داری

 راحت خواب یه وقت چند این میشتته باورت. نیستتت غمم چیو چی: مهرانه
 نداشتم؟

 چرا؟ وای: گفت زده بهت السا
 .آقا دست از: گفت حرص پر مهرانه

ست اینجا مجرد دختر نمیگه تربیت بی دخترهی. گرفتم گاز رو لبم ش  مورد در هن
 .پریده شعورش کرده شوهر. نزنه حرف چیزا این
شم یه که بودم صدد در ضیح که برم بهش غره چ ضافه تو  هند زودتر که نده ا
 دیگه مدل یه صبح خوابه می مدل یه شب. کرده ام بیچاره بابا: گفت و کرد باز

 .میشه بیدار
 .داد توضیح خودش دید که رو ماها چولهی و چپ قیافههای

 یم هم کمر دور دستت کتابا این و عاشتقا این مثل گفتم اول شتب بابا: مهرانه
 رو دستتتش یه. میدادم جون داشتتتم من خوابیدن آقا خواب؟ کدوم اما خوابیم
شم و گردنم دور بود انداخته سم یعنی. بود شکمم تو پا شت نف . اومدمی بند دا

 .گرفتم تنگی نفس



wWw.Roman4u.iR  218 

 

ستش رو پاش برد خوابش وقتی زور به شتم آروم رو د  ازهت. خودش سمت گذا
 جیغ خواستتتم می که پشتتتم کوبید پا با همچین که بود شتتده گرم چشتتمهام

 .خوابه خواب آقا دیدم کنم حوالش چیزی یک برگشتم. بکشم
صف. خوابیدم گرفتم و شدم خیالش بی  ایینپ شدم پرت گرومپ یهو شب ن

به می باز باز و پرونه می لگد خواب تو. تخت  مبل رو رفتم حرصتتم از. خوا
 .ریغد اما گردونه می برم نوازش و ناز با و دنبالم میاد اینکه خیال به خوابیدم،

 االن بوده ستترش دیشتتب که جایی دیدم کنم صتتداش برم شتتدم بیدار صتتبح
 .پاهاشه

سر این گفت مامانش بعدا   شو شبا پ  تاقا سر اون صبح کنه می پهن جا یه جا
 .میکنن پیداش چپکی

 از. ینپای میکنه پرتم شب هر نمیشه دیدم کنم سر باهاش کردم سعی شب چند
 نهنتو که خوابیدم دیوار ستتمت رفتم پیش شتتب چند دادم خرج به نبوغ خودم

 .کنه پرتم
 آجرای با مکرد حس صبح تا: گفت جیغ با و کشید صورتش به دستی عصبانی

 دارم؟ من زندگیه اینم. دیوار به داد فشارم که بس شدم یکی دیوار
 ماا بخوریم غصتته براش و کنیم تایید رو حرفش که انداخت ماها به نگاهی یه

 .بودیم خیره بهش فقط شده کبود همه بدتر ماها
 هخند این چقدر. خنده زیر زدیم بقیهامون نوبت به و الستتا بعد شتتراره اول یهو
 .چسبید بهم دل ته از ی
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سا اومد بند که امون خنده. میخورد حرص مهرانه و میخندیدم ماها سید ال : پر
 کنی؟ کار چی میخوای حاال خوب
نه نه پیروز هم مهرا تاق از. کردم رو کار: گفت مندا  مگفت و بیرون انداختمش ا

 یبخواب کسی کنار روحی و جسمی آسیب بدون جوری چه گرفتی یاد وقت هر
 دنش پرت موقع که آنقدری. شم خم تونم نمی درد کمر از خدا به. اتاق تو بیا
 .میخوره بر بهش میشه ناراحت آدم خوب. زمین رو شدم کوبیده تخت رو از

 .ندادم محلش که کرد التماس در پشت دوشب
 بد و نزنه لگد که میکنه دقت آنقدر منتها میخوابه اتاق تو میاد دوباره شتتب   دو

 و بشه رتپ حواسش وقت یه اینکه ترس از بیداره صبح تا میکنم فکر که نخوابه
 .کنه خراب رو کار
 .ندهخ از ترکیدیم دوباره. باال انداخت رو ابروهاش و زد شیطانی لبخند یه بعد

 .بود آورده درم آرمین یاد از کل به. بود خوب دخترونه همی   دوره این چقدر
ضایت باالخره زدن حرف ساعت دو بعد شتیم کدوم هر و دادیم ر  خونهی برگ

 .خودمون
 .شدیم خونه وارد السا با

 .اومدیم ما مامان: السا
 چی گذشتتتت؟ خوش: گفت لبخند با و اومد بیرون آشتتپزخونه تو از مامان

 مهرانه؟ این میگفت
 با لساا گذاشتم. نشست ما روی به رو مامان. نشستیم مبل رو و رفتیم تایی سه

 بود کاری. کنه تعریف مامان برای رو مهرانه حرفهای واو به واو هیجان نهایت
شقش که سا میداد ترجیه مامانم و بود عا ست چون کنه تعریف ال  زا من میدون
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 نگفت هیچی بود خوب"  ی جمله یه به و زنم می وستتطش و تهش و ستترش
 .میکنم اکتفا

سا حرفهای شبخت یک دلش ته از مامان شد تموم که ال شن خو  اب و گفت با
 همه.. ایشا: گفت حسرت پر و انداخت بهم آرزومند نگاه یه سوز جگر آه یک

 نم بشه پیدا آرام برای راهم به سر و خوب شوهر یه. بشن خوشبخت جونها ی
 .ندارم آرزویی دیگه

 نمیشتتم مامان پر دم زیاد من که اصتتلی علت دقیقا. کردم پوفی حوصتتله بی
 .ازدواج و مرد و شوهر به میکرد پیله میآورد گیر وقت تا. بود همین

صله بی سته آوردی؟ گیر وقت جان مامان: گفتم حو شی خ  امادد دوتا تو؟ نمی
 .دیگه داری
سا شت سریع ال  پژمانه دوم دوماد از منظورم شد مطمئن وقتی و من سمت برگ

 .کرد باز نیشی خوشحال
 انقدر که بکنه الستتا به اخمی یه و بگیره رو خندهاش جلوی کرد ستتعی مامان

شته شوهر ذوق شه ندا سته: گفت من به رو و با  یبوی یه گلی هر اما دارم که در
 این در نیستتت هم یکی پوکید دلم. ببینم هم رو تو شتتوهر خواد می دلم. داره

 .کنه خواستگاری رو تو بزنه رو خونه
 .کردم کج حوصله بی و سرم و چرخوندم کاسه تو و چشمهام

شکالی حاال: گفت بود شده کفری من حرکات از که مامان  فوق ها نداره هم ا
ستم رو جدی جدی داری دیدم فوقش سر. مهدی این به میدمت مونی می د  پ
 .توئه به چشمش مدامم هست هم خوبی

http://www.roman4u.ir/


 221 بیداریالالیی 

سا خندهی حرفش این با : مگفت تحکم با اخم پر و حرص پر من و شد بلند ال
 ....مامان
 مامان ثخبی لبخند به اعتنا بی و شدم بلند جام از. نبود جالب شوخیشم حتی

 .ترکیدم بستم که رو در. اتاقم تو رفتم و شدم رد کنارشون از
شه آروم کردم می سعی که صدایی با شد که بود کفری آنقدر اما با  ترلشکن نمی

 یریممگ. باشه خوب پسره چی هر حاال. گرفتن دست من برای اینام: گفتم کنم
 یم حرف شوهرم با که باری هر بعد نمیتونم که من کنم، ازدواج باهاش بخوام

 ستتریع زد حرف تا باشتتم دستتت به حوله مدام یا حموم تو برم راستتت یک زنم
 .کنم خشک رو صورتم

ستی کالفه شیدم موهام به د ستم و ک ش شت ن  ور هب کردم شروع و تاپ لب پ
 .باهاش رفتن

 
 

 نیستتت کارم تو قهر. نمیزنم حرف حستتابی و درستتت اینا مامان با که روزه دو
 .کنم محلی بی میدم ترجیح بیشتر

 رشونذکو فرزند برای و رفت شیک خیلی خونسردی کمال در بابا پیش روز دو
ید گوشتتی یک گه که خر ندازهی به باشتتم صتتتادق بخوام ا یه ا  حقوق پا

 .بود بازنشستگیش
 ینا نذاشت. بگذره کردنشون آشتی از روز دو نذاشت بگذره هفته یک نذاشت

سره  نه زور اب نه بگیره راهش به باید میخواد که رو چیزی هر که کنه درک یکم پ
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 دندون زیر نامستتاعد شتترایط درک مزهی یکم نذاشتتت. قلدری با نه و تهدید با
 .نیست محیا و آماده آنقدر زندگی تو چیز همه همیشه بفهمه که بره پسر این

 .بفهمه رو رفتارهاش از پشیمونی حس یکم نذاشت
 .نداشت ای فایده بهشونم کردن فکر االن که دیگه نذاشتهای خیلی و

 دیگه ماهه یک بودم مطمئن من و همیشتتته مثل بود کرده رو خودش کار بابا
 هب دیگه ماه یک مطمئنم. بده چقدر منطقی حرف به نکردن گوش بازم میفهمه
 صتتد چند گوشتتی ی خرید به حستتادت پای رو اونا و میرستته حرفهام مفهوم
 .نمیذاره برادرم برای هزاری

سمت بدترین و  تنها به اباب دقیقا شدم سنگین سر من وقتی که بود این ماجرا ق
 یک هب که بده خیلی: گفت عصتتبانیت با و بود حرفهام نکرد فکر که چیزی
 .میکنی حسودی گوشی

 عزیزترینها حتی آدمها برای ستتوزوندن دل وقتهایی یک که فهمیدم واقعا من و
 .بدیه و مزخرف چیز واقعا نمیخوان خودشون وقتی

 زمبا نیاز وقت به که میدونم. نخوره رو مادرش و پدر غم دختر یه میشه مگه اما
 .نیست عزیزشون پسر و هستیم السا و من

 .میشم پیر دارم میکردم حس که بود کاری فشار روم وقت چند این آنقدر
 که ردمک دستش تو ی کاسه به نگاهی و برگشتم. شد اتاق وارد صدا سرو با السا

 .زد می هم رو داخلش محتویات داشت تمرکز با
 .برسیم خودمون به یکم میخوایم کن ول داری کار هر پاشو آرام: السا
 برسیم؟ خودمون به جوری چه بود قرار دقیقا  . کردم ریزی اخم
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شید رو اخمهاش نمیخورم تکونی هیچ دید وقتی و کرد بهم نگاهی دوباره  وت ک
 .دیگه پاشو نیستم تو با مگه... ا  : گفت معترض و هم
 کنم؟ کار چی چی؟ یعنی: من

 .سمتم گرفت رو دستش تو ی کاسه و جلوتر اومد
سا ست چی ببین: ال سکه. کردم در شتی دیروز تو که همونایی از. ما  تن تو دا

 .بشه باز رومون و رنگ یکم صورتمون رو بذاریم پاشو. میکردی پیداشون
 .نبودم کارها این اهل زیاد. باال پرید ابروهام

 چیه؟ کارا این خیال بی بابا: من
 .شد بیشتر اخمش

 صوصا  مخ پوستمون؟ به برسیم؟ خودمون به بده چیه؟ کارا این چی یعنی: السا
سی کم کم داری که تو شتر باید سال سی به میر سی خودت به بی  از کمی. بر

 ور ماسک این صورتم رو میگه زور به میاد روز هر. نیست بد بگیری یاد مامان
 میکنه مجبور رو ماها نداره حوصتتله خودش وقتی حتی. بزن رو کرم این بذار

مه یک کرده خالص خودشتتم. بکنیم رو کارها این براش گه کل لد من"  می  ب
 .ببینم پاشو. ما گردن میاندازه و" نیستم

 اش شهشی توی از و کردم نگاه لپتاپ صفحه به. نبود ربطم بی چندان حرفاش
ستی. شدم خیره بود پیدا که صورتم از ای هاله به شیدم صورتم به د  یعنی .ک

 میگفت؟ بهم هم السا که میشدم پیر داشتم واقعا  
 بدون و زندگیت کردن پیدا سامون بدون. مفیدی کار هیچ انجام بدون شدن پیر

 .بود بد چقدر. هات خواسته شدن برآورده
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 رو خودش به رستتیدگی آدم جایی یه از باید. کردم نگاه خستتتهام صتتورت به
 خرج کم آنقدر وقتی کنم امتحان رو ماستتک این نمیاومد بدمم. میکرد شتتروع

 .داشتمن لیزر به نیاز دوستم مثل و کنم درستش خونه تو میتونستم که بود
 رامآ: بود گفته شتتوق و ذوق با اون و دوستتتم ی خونه بودم رفته پیش روز چند
 .برداشتم رو خالهام و ککمکا همه و کردم لیزر رو پوستم رفتم

ست اون به من و ستم چقدر کردم حس و کردم نگاه براق و شفاف پو  نداغو پو
 .شده

 هک پولهایی نمیاومد دلم داشتمم اون از بدتر و نداشتم پول آنقدری من چند هر
 .صورتم برای بدم سن این تو رو آوردم بدست زحمت به

 تا ندچ تهیهی طرز اینترنت تو از و لپتاپ پای رفتم خونه برگشتتتم که شتتتب
 نمک درستشون بخوام که نداشتم جرات یا هّمت آنقدر اما کردم پیدا رو ماسک

 گنب بهم ترسیدم می شاید بود السا حرف همین خاطر به شاید. کنم امتحان و
 .داری نیاز اینا به و میشی پیر داری

سا دادم اجازه و شدم بلند جام از حرف بی  صورتم رو و رنگ سبز مواد اون ال
 .بماله

 .داشت خوبی چیزهای توش چون میاومد مفیدی ماسک نظر به
 یه تا بود کرده مخلوط هم با رو نارنج بهار و گالب یکم شتتیر، کمی و صتتدر

 مالیده خودش و من صتتورت به رو خمیر اون بعد و اومد در ازش نرم خمیر
 .بود
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 برای ام بعد شد قرار بود بند دستش چون و بود کار مشغول اشپزخونه تو مامان
 .بذاره ماسک اون
 .بود شده رنگ سبز صورتم کل

 .خوندم کتاب آرامش تو و کشیدم دراز هال وسط مبل رو شیک خیلی
سا . بودن خونه شکر رو خدا آرمین و بود تلفن با زدن حرف مشغول اتاقش تو ال

 .میچرخید آشپزخونه تو هم مامان
 همستتایه از یکی احتماال. زدن رو در زنگ که خوندم رو کتابم از صتتفحه چند

 .بود شده زده آپارتمان در م*س*تقیم چون بود ها
 پرت رو خودش افروز شتتد باز در تا. کرد باز رو در و بود نزدیکتر در به مامان

 بچه وای: گفت زده هیجان و مامان ب*غ*ل انداخت رو ستتونیا و خونه تو کرد
 .میدن مسابقه دارن حیاط تو پسرا ببینید بیاید نشستین؟ چرا ها

 ودشخ افروز. کشتتید بیرون اتاقم تو الستتای حتی که بود بلند اونقدر صتتداش
 .هال پنجرهی سمت رفت ماها به توجه بدون سریع

 کی؟ با کی: زد داد زده هیجان السا
 .اتاقمون پنجرهی سمت دویید تند خودش و

 .گرفتن بازی به سعیدم حتی. هم با همه: افروز
مان دیدم وقتی یا با هم ما مت به ستتون  حس رفتن آشتتپزخونه پنجرهی ستت

 پنجره تپش برم و بشم بلند جام از که شد تحریک کافی ی اندازه به کنجکاویم
 .ببینم رو پایین بتونم تا بشم خم کمی و

 .بودن کرده اشغال السا و سونیا و مامان اطرافم های پنجره
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ته الستتتا کار الب  کل به دستتتت به گوشتتی بود آویزون که جور همون نبود بی
 ونبیر ها پنجره از ستترها همهی تقریبا   و بازیه حیاط تو که داد خبر ستتاختمون

 .ببینه بهتر تا بود شده آویزون کال افروز و بود اومده
 و سعید بعدی تیم و بودن شهرام و آیدین و پژمان تیم یه. بودن شده تیم دو پسرا

 .میکردن بازی بسکتبال والیبال جای به بار این و آرمین و مهدی
 ستتتد توپ که بار هر. کردم نگاه بودن کرده نصتتب حیاط دیوار به که توری به

 شونجلو میکرد سعی حریف و تور سمت میبردن هجوم میافتاد ها تیم از یکی
 .بگیره رو

 اب خونسردم من حتی که جوری بود شده هیجانی شدت به بازی دقیقه، ده بعد
 .میکردم تشویقشون هیجان و شور

 آرمین رخاط به اما بودن شده تقسیم تیم دو کل تو خانواده جورایی یک اینکه با
 .شهب برنده اینا پژمان تیم میخواست دلم شدت به داشتم ازش که ناراحتی و

 .میکردم پیدا خنکی دل بسیار بسیار آرمین باخت از چون
 که یدینآ شتتوت با. بودش گرفته پژمان که بودن جلو امتیاز دوتا اینا پژمان تیم

ست شون کرد پرت تور تو رو توپ در  همه که متی بازیکنای غیر. شد برنده تیم
 مه بودیم آویزون ها پنجره از که ماها میکردن خوشحالی و میپریدن باال اشون
 .میکردیم احساسات ابراز و میزدیم جیغ

 غیر البته که میکردم نگاه رو ها بچه دونه دونه و بود لبم رو خوشتتحال لبخند یه
 نیاورده باال سرشونم حتی بقیه بود السا و ما اتاق پنجرهی به چشمش که پژمان
 .بودن
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 هب خورد چشتتمم میکردم شتتکار رو الستتا به پژمان نگاه داشتتتم که لحظه یه تو
 به زده بهت جورایی یک و بود ایستتتاده پژمان از تر عقب قدم چند که آیدینی

 .میکرد نگاه ما خونهی
شونیش رو که موهایی و بود کرده که عرقی خاطر به سبیده پی ش بود چ  مهاشچ

 با حظهل یه تو اما کنه می نگاه رو کجا ببینم تا کردم ریز رو چشتتمهام. بود پیدا
 .مه تو رفت اخمهام میکنه نگاه من به دقیقا و هال ی پنجره به داره اینکه حس
 پشت مامانم و کنارم بزرگم خواهر خوبه اه اه. کردنه نگاه وقت چه هیز ی پسره
 .چیزیه خوب هم حیا یکم. است پنجره یکی اون

 چشم .کرد عصبیم عجیب لبش رو پوزخند که رفتم می غره چشم بهش داشتم
 و عقب کشتتیدیم و خودمون همزمان دو هر افروز با و کردم تر آتیشتتی و ام غره

 یه و دکشتتی بلندی جیغ یه من دیدن با افروز که خونه تو برگردیم که چرخیدیم
 برنب شورتو مرده: گفت داد با و قلبش رو گذاشت رو دستش و عقب رفت قدم
 .شد آب ام زهره کردی درست خودت برای ریختیه چه این

 یب شتتدت به افروز که بودم برده پی و چشتته؟ مگه ریختم که بودم مونده من و
 .تربیته

سا جیغ شنیدن با اما  فتشر آبروم وای: جملهی و بود شده بلند اتاق تو از که ال
 .اومدم خودم به

 ی دهما حس با و کشیدم صورتم به رو دستم زده وحشت افتادم که ماسکم یاد
شک شمهام صورتم روی شده خ  رفتم تمامتر چه هر سرعت با و شد گرد چ

 .در به رسیدم السا با همزمان و دستشویی در سمت
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 زودتر یکی اون که نمیدادیم رضایت کدوم هیچ و در به بودیم چسبیده جفتمون
 .بشه خالص اسفبار وضعیت این از و بره

 بازی اول از میکنه اشاره صورتم به هی پژمان دیدم رفت آبروم برم من بزار: السا
 .نفهمیدم خر من

 .شدم زده خجالت واقعا و خودم غره چشم و افتادم آیدین پوزخند یاد من و
 .سمتشون برگشتیم افروز و سونیا و مامان ی خنده با

 .میخندیدن ماها به و بودن ایستاده هم کنار سه هر
 .فیونا و شرک مثل شدن آرام خاله و السا خاله ببین: سونیا

 فیونا من حداقل بچه دختر این تصتتورات تو که کردم می دعا شتتدت به من و
 .باشم نداده جنسیت تغییر و باشم

سا به گردنی پس یه شدم مجبور آخر در سش زور با و بزنم ال شم رو لبا  تا بک
شویی تو بچپم بتونم من و عقب شه پرت ست شت خودم دیدن از و د  و نمک وح

شت شت م شم آب م  رو بر آبرو رنگ سبز ی ماده این شاید که صورتم تو بپا
 .کنم پاکش زودتر

 السا هب بیشتر و خندید السا و من رنگ سبز صورت به سعید شب اون چقدر و
شوه پژمان برای شدت به ریخت اون با که سا و میاومد ع  صبح دمای دم تا ال

 جوری هر اینکه و کنه آرومش میکرد ستتعی تلفن پای پژمان و میخورد غصتته
 مدل تو چقدر من و کافیه براش الستتاستتت که همین نداره فرق اون برای باشتته

شون شون های زمزمه که دادم فحش به شقونها  دختر بزرگتر من گوش دم رو عا
 .میکنن هوایی رو آدم و میگن بسته گوش و چشم بچهی
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 .نمیام خوام، نمی: من
 .تروخدا بمیره، السا من، جان آرام: السا

 .نبود همم برام زیاد. بود التماس شکل اش قیافه. کردم نگاش و برگشتم اخم با
 چه؟ من به اصال  . بیام باید من چرا آخه: گفتم خودمون بی بحث از کالفه
 استمر دست و ایستاد صندلیم کنار اومد تند بشم نرم ممکنه کرد حس که السا

تا بین و فت دستتتش دو فت ذوق با و گر ک به داره ربط تو به کلش: گ  هاین
 نمیزاره نیای تو شناسی می رو بابا که تو. کنی ثابت پژمان و من به و خواهریت

 وانبخ پژمان دوستتتای که میاد پیش بار چند مگه. مهمه برام تروخدا،. برم منم
 .برم باهاشون بتونم منم و پیکنیک و چیتگر برن
ش ت خود دنبال چرا و من برو، خوب: گفتم و کردم کج و سرم رک   کنی؟ می خ 

فت دلخور هت االن همین: گ یای تو. گفتم ب با ن  می هک تو. برم منم نمیزاره با
 .آرمین اون یا بیای باید تو یا. برم جایی پژمان با تنها نمیزاره دونی
 رمبب آرمینم: گفت ای غمزده و آروم صدای با. بود شده چندش شکل اش قیافه

مارم پیکنیک کل. بخورم کوفت برم یعنی رسما    واسمح باید اش همه میشه زهر 
 حس زیادی خودش از بزرگتر ستتتال 10 پستترای با وقت یه که باشتتته بهش

 .....آرام. نکنه باهاشون ناجور های شوخی و نکنه صمیمیت
 هم خستتته زد می حرف ریز یه بود ستتاعت دو. دادم بیرون عصتتبی و نفستتم
شد ستای با خوام نمی من بابا گفتم می بهش چی هر. نمی  یامب جایی پژمان دو

شت حق هم طرفی از کرد؟ می گوش مگه اما  که جمعی یه تو آرمین تحمل دا
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 تو و میشد زده جو شدت به چون بود سخت خیلی داری رودربایستی باهاشون
 به برسه چه شناخت نمی خواهرهاش عنوان به رو ماها رسما   هم موقعیتها اون

 .اومده ما با و اونیم از بزرگتر ما بیاد یادش اینکه
ستی شیدم موهام تو د  با ساال. بودم مونده کتاب خط یه تو ساعت دو این تو. ک

 کردن ستتاکت برای فقط و فقط. بفهمم ازش هیچی که زاشتتت نمی حرفهاش
شه: گفتم کالفه آمیزش التماس ممتد صدای شه با  اعتس یک فقط تو میام با

 باشه؟ نزن حرف
ست و پرید هوا تو ذوق با یهو ستش تو که منم د  ایپ رو شد پرت محکم بود د

شم یه. خودم شت که رفتم بهش غره چ شحالی و ذوق با دا  یم پایین و باال خو
 .گوشیش سمت بود برده شیرجه و پرید

ست هم دقیقه 5 حتی جادو وروره. بود منتظر دختره سته. بمونه ساکت نتون  در
 بلند و واضح اونقدر اما داشت شکر جای اونم که زد نمی حرف من با دیگه که
 االس حرفهای مشغول فکرم کتاب خوندن جای به من که زد می حرف پژمان با
 بی درستتت حدس هر با و بودم خط ستتمت اون از پژمان های جمله کشتتف و

 .میزدم لبخند اختیار
 هک اون به این اما کشتتیدم خجالت زشتتتم حرکت خاطر به خودم از یکم البته
 .در بخونم کتاب نمیزاشت السا

شنیدم که پژمان ی جمله زدن حدس حال در صدیق که بودم نمی سا ت  باعث ال
 .بهش بشم خیره و سمتش برگردم تند باز دهن با شد

 .داده قول کنه می درست کیک آرام آره: السا
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 همون یعنی. میاری در حرف من طرف از چرا. دادم قول کی من: گفتم معترض
 .میزاری دهنم تو حرف
 می درستت جونم آرامی: گفت من به رو و زد گشتادی لبخند خوشتحال الستا
 عشتتق به اصتتال   داره دوستتت رو تو کیکای چقدر پژمان دونی می. دیگه کنی

 .داده ترتیب رو فردا ی برنامه تو کیکای
شمهام شت مطمئنم. شد ریز چ شنیدم و پژمان صدای. میکرد خر بچه دا  اما ن

 .کنه درست بزار تو، نگو هیچی: گفت تر آروم السا
شمهام صال   پژمان بدبخت. شد تر ریز چ شم ا شت خبر روح  خاطر به که ندا

 .گذاشته پیکنیک برنامه من کیکای
 .میزم سمت برگشتم و دادم تکون سری
 دیگه؟ کنی می درست خواهری: السا

ستم تو و کتابم بهش توجه بی ست: گفتم و گرفتم د  اینکه برای فقط کنم می در
 .تو ی کننده خر کلمات خاطر به نه دارم دوست و کیک پختن

 .پرداخت پیمان با حرفهاش ی ادامه به و خندید بلند
 
 پایین دیگه ی دقیقه 10 تا پژمان. میشتته دیرمون دیگه، شتتو بیدار آرام... آرام: -

 .منتظرمونه
ستی شمهام به د شیدم چ سا این. دیوار سمت برگردوندم رومو و ک  هخف چرا ال

 نمیشد؟؟؟
 سرم از خواب و چشمهام از برق که جوری کمرم تو شد کوبیده محکم دستی

 .پرید
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سی مثل شه زده صاعقه بهش خواب تو که ک ستم جام تو فنر مثل با ش  هنوز .ن
 فقط تمنداش رو افتاده اتفاقی چه و بهم شده کوبیده چی اینکه درک و بودم گیج

 .سوزه می کمرم کردم می حس
 .روم ریخت چایی. سوختم: گفتم و کردم نگاه السا به گیج

 به زدم من چیه؟ چایی هنوز؟ خوابی: گفت و رفت بهم ای غره چشتتم الستتتا
 .شده دیر. منتظرمونه پژمان بشی بیدار که کمرت

 باسل داشت بود شده وارد بهم که شوکی به توجه بی که کردم نگاش مات یکم
 .رفتم ای غره چشم حرص پر چیه قضیه فهمیدم وقتی. پوشید می

 ختت از حوصتتله بی. میرم می میکنم ستتکته خواب تو نمیگه گاگول ی دختره
 .دستشویی سمت رفتم و پایین پریدم
شون کردم نمی قبول که بود شدنش بیدار صبح همین برای  که نماال. برم باها
 .نداشت فایده کردم غلط

 خانم الستا. بود کردن حاضتر صتبحونه مشتغول مامان. بگیره نون بود رفته بابا
سته و هامون کوله و بود شده صلیش علت البته. بود ب ستد می که بود این ا  ون

 .بزاریم جا و چیزی ترسید می و خوابم من
 کمکی گونه هیچ دیشب السا چون ولی وسایلم آوری جمع مسئول من معموال

 ودشخ یا که بودم کرده اعالم برد حرفهاش با سرمم و نکرد بهم کیک پختن تو
 زادآ دیدار فرصت خواست نمی که اونم. نمیام من یا کنه می جمع و بندیل بارو

 .بود شده کار به دست خودش بده دست از و پژمان با راحت و
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شگل صبحونه میز شت دلم. بود شده چیده آماده و خو . رفت می ضعف دا
 از غذام و خوردم نمی شتتام که شتتد می هفته یه. بودم نخورده شتتام دیشتتب

 .دریغ اما گوشتام از کیلو چند شدن آب امید به بود شده کمتر گنجشکم
 بخوره؟ بهش تعطیلی منم رژیم تعطیله روز که امروز نمیشد

 پر. بیاد در صداش و سر شکمم شد باعث دارچینش بوی و داغ چایی دیدن
 اکج: گفت و کشتتید و مانتوم پشتتت از الستتا که میز ستتمت برم خواستتتم ذوق

 .بریم بدو رفته؟ یادت و پژمان خانم؟
 چشمک بهم که میزی به حسرت پر میشدم کشیده در سمت به که جور همون

 .کردم نگاه میزد
 بچه به حواستتم که مامان به دادن اطمینان از بعد و کردیم خداحافظی مامان از
 .بیرون زدیم خونه از هست(  السا و پژمان همون)  ها

 دوتا این از چشم وقت یه نکنه که بود این سفارشا این از مامان منظور کنم فکر
 دنبال میرفت پژمان که عادی روزهای انگار. بکنن برستتری خاک برن بردارم

 عایتر و اسالمی موازین ببینیم که بود همراهشون کسی یا من دانشگاه دم السا
 .بود موازین چوب چهار در بابام با پژمان قرار و قول چند هر. نه یا کنن می

 خالی ستتالم یه به و پژمان ای نقره 206 عقب صتتندلی رو کردم پرت و خودم
 السا با احوال و حال چون داد جواب زور به سالمم همون بدبخت. کردم اکتفا

 .نمیزاشت زن خواهر من به جواب برای جایی
 قرار حلم به تا همین برای کردم می استفاده احسن نحو به فرصتهام از بود بهتر

 .خوابیدم برسیم پژمان دوستای با
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ستی تکونهای شمو بزرگی ی خمیازه شد باعث د سطش بک شمهام و  ازب و چ
 هب خیره همگی و بودن ذکور هم بیشتتترشتتون که آدم دستتته یه دیدن با اما. کنم

شه شین ی شی  صفهن و شد کوفت بلندم باال ی خمیازه من، به م*س*تقیم و ما
 .شد طومأنینهبسته با فکم و شد رها

 .هستن تو منتظر همه رسیدیم پاشو آرام: السا
 هک گرفتم خودم به جدی ی قیافه. کردم صتتاف و خودم و کشتتیدم باال و دماغم

 زدم بهت حالت به بودن داده جرأت خودشتتون به که ذکوری از عده اون نیش
 .بشه بسته بخندن

شین از صالبت با شم رو انداختم و ام کوله و شدم پیاده ما  خیره صاف و دو
 .کنه معرفیشون یکی که پژمان دوستای به شدم

 .بودن زیاد... ماشا چقدم معرفی به کرد شروع صف سر از پژمانم
 .....حسام، نوید، حسین، محمد،: پژمان

 .کردم دوباره سالم تکشون تک به سر با
 دوستتت یا و نامزد یا هم اونا. نبودن بیشتتتر دختر تا 5-4 پستتر تا 12-10 بین

 .بودن دوستان دختر
سی دنبال انگار اطراف به چرخوند و سرش گیج پژمان همه معرفی بعد  یم ک

 .گشت
 کجاست؟ کاری اصل پس ها بچه: پژمان

 دارن؟ فرعم و اصل آدم همه این کیه؟ دیگه کاری اصل. کردم ریزی اخم
 .میاد داره اوناهاش: محمد
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شتم سیری سمت برگ شاره که م سری یه. کرد می ا  و زرگب انداز زیر یه که بود پ
 یبا  تقر و دید می جلوشتتو زور به که جوری بود دستتتهاش روی بزرگتر ستتبد یه

سی و حفظی شت می بر قدم حد سما   بود، تر بدبخت منم از طفلی اون. دا  ر
 .بود شده بارکش خر

 
 

 ....آقا کاری اصل اینم بفرمایید: گفت زده ذوق دیدنش با پژمان
 .دستم از بگیر رو اینا بیا خفه پژمان: پسر

 .بود مودبم چه کاری اصل.. ماشا
 و خندیدن پژمان ی شتتده کور ذوق و معرفی حال در مونده باز فک به ها بچه

 .برداشت پسر دست رو از و بزرگ سبد و شد ماقا آقا خیال بی پژمانم
شمهام شتم. شد گرد چ سا به نگاه یه برگ  ی یافهق. انداختم بقیه به نگاه یه و ال

شون همه عادی ضور این از همه که داد می ن شتن خبر ح  خبر بی من فقط و دا
 .بودم
 هچ دمه این نمیدونم من. میره بیرون دمش بدون پژمان کردم فکر درصد یه چرا

 .بوده دور ازش مدت همه این جوری
 برادرهای. بودن هم با همیشتته آیدین و پژمان تهران اومدن آیدا قول به وقتی از

 .میبینن اینا که نمیبینن رو همدیگه انقدر هم واقعی
 جوری همون ادب رستتم به منم و داد تکون ستتری حرف بی دیدنم با آیدین

 .بیافتیم راه موندم منتظر و برگردوندم رومو. دادم و جوابش
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 ابانتخ و بود خلوتم که درخت کلی بین جایی یه ها بچه گشتتتن کلی بعد
 .نبود من میل باب چند هر. کردن

 .بودم همراه فقط من نداشتم دادن نظر حق خوب اما
 پستترا. شتتد کاری مشتتغول کس هر و چیدیم و وستتایل و کردیم پهن و زیرانداز

 ... و کردن درست قلیون و کردن داغ زغال سراغ رفتن
 .داره فازی چه قلیون صبحی اول نمیدونم من
 داص و سر جمعیت از دور فاصله کمی با گوشه یه رفتم صدا و سر بی ولی من

 دیده رو همدیگه هم قبال   بود معلوم که دخترا. کردم نگاه بهشون و نشستم کن،
 تمتنقال و شتکالت بستته یه. بودن زدن حرف مشتغول داشتتن آشتنایی و بودن

 می چیه چیزا این بابا. کردن می تعارف هم بقیه به و بودن گذاشتتته جلوشتتون
 ارزش با ولی کالری پر مواد اینا آیدین مامان قول به بهمون بدین غذا خورین
 .میاره چربی رو چربی فقط کمه غذایی

 .خوبه غذا
ستام خودم با شدید ی مبارزه با که کردن تعارف شکالت منم به  رد جواب تون

 .بردارم روم پیش کاکائوهای از چشم و بدم
 .بودن خندیدن بلند بلند و بحث و شوخی حال در پسرها

. جمع به شتتدم خیره خمار چشتتمهای با و کشتتیدم دهانی درون ی خمیازه یه
ست تند. اومد در صداش شکمم شتم د  به اجمالی نگاه یه و شکمم رو گذا
 .انداختم اطراف

 .بره آبروم باشه نفهمیده کسی کنه خدا
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 .نشنیده و من معترض شکم صدای کسی انگار شکر رو خدا نه
شنم خیلی شد ساعتی 18 نزدیک بود گ  ذره یه اون. بودم نخورده هیچی که می

 .بود نرسیده جام هیچ به خوردم دیروز ناهار برای که هم غذایی
سما   شتم ر شدم بیهوش دا  ضعف و بود شده علت بر مزید هم خوابی کم. می

شمهای. بودم کرده شت خمارم چ سا به نگاهی. رفت می سیاهی دا  انداختم ال
 هب دستتتی. بود مشتتغول اونم کردم نگاه پژمان به. من به نگاه نیم یه از دریغ

شمهام شیدم چ  دور دنیا. بودم شده دچارش االن و بودم متنفر گیجه سر از ک
 .چرخید می سرم
سا به باید شارم که بده بهم شکالت یه گفتم می ال  سرگیجه ینا تا باال بیاره و ف

 بودم هاحرف این از تر حال بی خیلی. طرف به شد کج سرم. بره بین از لعنتی ی
 .کنم صدا رو السا بتونم که

 مهامچش به دستی. کشیدم عمیق نفس یه. دادم فشار هم رو و بستم و چشمهام
 .کردم پاک و پیشونیم روی سرد عرق و کشیدم

 خیره جلوش شتتکالت ظرف و الستتا به دوباره حال بی و کردم باز و چشتتمهام
 .شدم

 هی شتتدن حیثیت بی و کردن غش. کنم غش اینجا نزار کن حفظ آبرومو خدایا
 .کنه بلندم نمیتونه کسی هستم وزنم سنگین طرف،

 زده ذوق. شد ظاهر جلوم شکالت پر مشت یه که بودم خدا به التماس حال در
 پوندمشچ و کردم بازش سریع و برداشتم و یکیش تند و کردم نگاه شکالتها به
 وارد که شتتیرینیش. داشتتتت نگه آّرومو و کرد نگاه بهم زود چه خدا. دهنم تو

 .کشیدم آرامش پر و راحت نفس یه و شد بسته چشمهام شد بدنم
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 تو مگذاشت و کردم بازش و برداشتم و دومیش و بردم دست شد تموم که اولیش
 .شکالت خوردن و دنیا موندن ثابت داشت لذتی چه. دهنم

 .کنه می عجله پژمان میدونستم نه؟ نخوردین صبحونه: -
 به و برگشتتتم. خراشتتوند و گلوم که جوری دادم قورت رو گنده شتتکالت هول

شنگی و شکالتها محو اونقدر. کردم نگاه آیدین  ادمی پاک که بودم شده دنیا ق
 .آورده شکالت برام کی ببینم بود رفته

 کرد، هنگا بهم و برگشت کرد حس و ام خیره نگاه وقتی. بود رو روبه به نگاهش
 .العمل عکس بدون حرف بی

 شدی؟ بهتر: آیدین
شم سرفه یه با و اومدم خودم به شتم ازش چ شکر باید. بردا  گهدی. کردم می ت

 .نبودم ادبم بی اونقدر
 .نکنه درد دستتون. ممنونم بله: من

 چاق قلیون جای به نمیرستته شتتعورشتتون ها بچه این: گفت و داد تکون ستتری
 .بخورن صبحونه اول کردن

سل و غذایی های وعده امروز ببینم: گفت ها بچه به رو و شد بلند جاش از  کن
 بده؟ چیزی پنیری و نون چایی، یه ما به خواد نمی کسی بابا کنیم؟ می

 امون بچه آخی: گفت شتتیوا یا بود شتتیما استتمش نفهمیدم که دخترا از یکی
 .براتون چینیم می میز االن شرمنده شده گشنش

 بی چیز همچین یه به که لوستتن چقدر جمع این که فهمیدم من و خندید بقیه
 .خندن می جوری این ای مزه
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شر با باالخره ساط آیدین ت ستم من و کردن پهن رو صبحونه ب  روز ندچ بعد تون
 و ژیمر خیال بی فشار افتادن و سرگیجه ترس از. بخورم غذا حسابی و درست

 .بودم شده گوشتام کردن آب
 رمنف دو و کردن می بازی ورق عده یه. بازی به نشتتستتتن ها بچه صتتبحونه بعد

 نداشتتتم حستتابی و درستتت شتتانس کال که منم. شتترطی دم از هم همه. تخته
 .کنم سرگرم خوندن کتاب وبا خودم و بشم بازی خیال بی دادم ترجیح

 .بود خوشمزه انصافا و کردن درست جوجه پسرها ناهار برای
 نفهمیدم نبود حواستم که لحظه یه. بود شتده ولو طرفی یه کستی هر ناهار بعد

 دمق بودن رفته هم ها زوج از دیگه تا دو یکی. شدن جیم کجا یهو پژمان و السا
 .بودن کشیدن قلیون و بازی مشغول پسرها. بزنن

 .مداد می فحش السا به دلم تو و پیچیدم می خودم به که میشد ساعتی نیم
نه کارش چی خدا بگم الهی مان به منو ک یب قوم این بین خدا ا  کرده ول غر

 .کنه کار چی رفته نیست معلوم
 خبری آبادانی و آب از درخته اش همه که هم اینجا. شتتدم خیره اطرافم به یکم

 .نداشتم دوست رو اینجا همین برای. که نیست
شوییش ببینم کنم می نگاه اول میرم جا یه وقت هر خودم من ست ست د  و کجا

 .بشینم کنم پیدا جا یه برا دورو همون کنم می سعی
 .رمبگی و دستشویی سراغ کی از پر ی مثانه این با من ناکجا آوردن و من االن
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 شستهن انداز زیر رو و کمر و کوه تو بودن نرفته و بودن کرده خانمی دخترا از تا 2
 بگم بهشتتون نمیشتتد که بودن نامزداشتتون با زدن حرف محو اونقدر ولی بودن

 .نمیشد رومم طرفی از کجاست دستشویی
 .فهمید پژمانم دوست محمد که بودن کالفه اونقدر. چرخوندم چشم

 دارین؟ الزم چیزی خانم آرام: محمد
 .پیچم می خودم به دارم فهمید. رفت آبروم. کردم نگاه بهش

 .باشم عادی کردم سعی. کردم نگاش نگران و گرفتم گاز و لبم
 .ممنون خوام نمی چیزی محمد آقا نه: من

 .بگیدا خواید می چیزی کنید؟ می تعارف: محمد
 بدم کف از اختیار من که کنی اصتترار انقدر تونی می ببینم. ایه پیله چه بابا ای

 دارم؟ آب به دست به نیاز که کنم اعالم بلند جا همین
 .ممنون نه: من

سی. شد خیال بی باالخره و داد تکون سری شیدم زور به نف  عیس دوباره و ک
 دستشویی نوید و شکل که سیمانی و آجری جای یه درخت و دار بین از کردم

 .کنم پیدا رو بده
 شده؟ چیزی: -
 .کردم نگاه بود نشسته کنارم که آیدینی به

 دهشتت تموم تحملم واقعا  . نگم یا بگم بودم دل دو راستتتش. بود منتظر نگاهش
 .بیرون زد می چشمام تو از داشت دیگه بود
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 نبودم یاوک زیادم بشتتر این با اینکه با. گرفتم گاز و لبم و کردم جمع به نگاه یه
 چی هر. داشتتتم جمع این توی که بود آشتتنایی تنها حاضتتر حال در خوب اما

 .شناختمش می بقیه از بیشتر بار 4 و بود همسایه باشه
 .خورن نمی دردی هیچ به که ببرن و پژمان و السا شور مرده

 چشتتمهاش نزدیکیم و حرکتم از متعجب. گوشتتش نزدیک بردم و ستترم دل دو
 .نخورد تکون اما شد گشاد کمی
 ...دستشویی: گفتم مختصر و خجالت با و آروم گوشش کنار
شت کج جور همون یهو  تمگف واقعا که نبود مطمئن انگار. بهم شد خیره و برگ

 نه. ومدا لبش ی گوشه ریز خیلی لبخند یه دید و عاجزم نگاه وقتی. دستشویی
 .خندهن بلند که بود گرفته و خودش جلوی زور به انگار. مسخره نه بود پوزخند
 .برمتب پاشو: گفت و سمتم برگشت. شد بلند جاش از و گرفت ازم و نگاهش

شویی گفتم تا بینی می خدا ترو. گرفتم گاز و لبم دوباره ست  صمیمی عسری د
شید" شد شو"  نه" برمتونم می پا  هک نکن عاجز و آدم روزگار هی. برمت می پا

 .افته می عزتش
 .کردم می جونش به دعا داشتم دلم ته اما
 قدم یه و جیبش تو بود برده و دستتتش. افتادم راه دنبالش و شتتدم بلند جام از

 .رفت می راه من از جلوتر
 رو اشتمز می و پام هی. بود سخت خیلی که باال رفتیم می باالیی سر یه از باید
 .پایین میومدم دوباره و خوردم می لیز اما خاکها این
 .بود گرفته شوخیش من با وضعیت این تو خلم و خاک این
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 هاخاک دارم کرد می فکر دید می یکی. کردم نگاه شل و خاکی زمین به اخم پر
 .کنم می دعوا بخورم لیز میشن باعث اینکه برای رو

 دینآی دست که نخورم ُسر که بزارم و پام جوری چه که کردم می بررسی داشتم
ستین آروم و نزدیکم اومد شیدم حرکت یه با و گرفت و مانتوم آ  یه با نم و باال ک
 .بزارم سفت زمین یه رو و پام و کنم رد و خاکی اون تونستم بزرگ قدم

 .مرسی: گفتم آروم و کردم بلند سرمو
 .داد ادامه راهش به حرف بی و داد تکون سری

 
 .داد ادامه راهش به حرف بی و داد تکون سری

 یا هست یادش و من حضور واقعا   کردم می شک گاهی که رفت می راه جوری
 نگاه بهم و گشتتت برمی کرده فراموش و من میشتتدم مطمئن که وقتی اما نه؟

 .میرم دنبالش مشکل بی بشه مطمئن تا میکرد
 فتمر تند بگم چیزی اینکه بدون ذوق از من و دستتتشتتویی به رستتیدیم باالخره
 .خانما قسمت سمت
شتم آخیش ستهامو. شدما می تلف دا ستم د . مکرد نگاه خودم به آینه تو و ش

 االن. میومد نظر به زرد صورتم قبلش تا. بود شده تر تیره درجه چند روم و رنگ
 .بود رسیده واقعیش رنگ به

 .بیرون رفتم و کشیدم مانتوم به دستی
شویی جلوی آیدین ست ستاده د ست و بود ای  های یزهر سنگ به پا با جیب به د

 .کرد می شوتشون و زد می ضربه پاش زیر
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 .کنم تشکر که افتاد یادم تازه و جلوش رفتم
 .مرسی: من

 گیهمسای کنم می خواهش: گفت و زد نصفه کج لبخند یه و کرد بلند و سرش
 .خوره می دردا همین به

 االن این. موندم جام تو مات یکم. رفت و افتاد راه من از جلوتر و گفت و این
 بود؟ شیطنت های رگه صداش تو کردم می حس چرا کرد؟ می مسخره داشت

 بشه؟ شیطون بلده ُیبسه این مگه
 .افتادم راه دنبالش و انداختم باال ای شونه

شتیم شتیم می بر دا سا آروم جیغ صدای که ها بچه پیش گ  سریع .شنیدم رو ال
شتم شمم درختها بین از و صدا سمت برگ سا به خورد چ  یم و دویید می که ال
شید، می هم آروم جیغ یه بار یه لحظه چند هر و خندید شت ک  پژمان سرشم پ
 .دویید می دنبالش داشت

 .بودتشون هگرفت هندی فیلم حس. تربیتا بی بچه بود؟ گرفته بازیشون اینا وا
 رفتن خودشتتون کردن ول کس بی خدا امون به اونجا و من. هم تو رفت اخمام
 .بازی نامزد

شون برم اومدم حرص پر شون رو بازیها هندی این و سمت ست که کنم کوفت  ینمآ
 .شد کشیده
 هم اب استترس بی تونن می و امروز فقط. باشتن خوش بزار کن ولشتون: آیدین
 .باشن
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 در جامع و کامل خیلی انگار زد می حرف جوری. کردم نگاه بهش و برگشتتتم
ست این دیدارهای کل جریان سها ی همه از و دوتا ستر شون و ا  خبر نگرانیها

 .داره
 اشتد انگار که بود لبش رو لبخندی و کرد می نگاه حرکتشون مسیر به جوری

 .گرفت می دیدنشون از شیرینی حس یه
 زا کل به فکرم شتتتد باعث که عجیب اونقدر. بود عجیب جورایی یه نگاهش

 .بشه منحرف عیششون کردن کوفت و پژمان و السا
 .رفتم دنبالش حرف بی منم افتاد راه که آیدین

 آخر شیما؟ شیوا؟ ها بچه ی همه شدن جمع و تنقالت و میوه خوردن از بعد
 هر از خوب: گفت همون بود که چی هر بود، چی دختره این استتم نفهمیدم

 ات صتتبح بیچاره امون بچه. تره شتتیرین همه از کادوها بحث بگذریم که چی
 .کادوهاش برای نیست دلش تو دل حاال

 شتتماها چقده: گفتم دلم تو شتتده جمع ی قیافه یه با من و خندیدن همه دوباره
 .لوسید
مد بل ولی: مح ها ق ید کادو یک بدون تولد. ببره و کیکش پستترمون با  هک ک
 .نمیشه

 لوس هم اونقدرا بدبختها این بگو پس کی؟ تولد تولد؟. شتتد گرد چشتتمهام
 .گرفتم نمی من که داشت کنایه حرفهاشون. نیستن
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 ره اما. کیه تولد بفهمم تا استت همه از تر زده ذوق کی ببینم چرخوندم چشتم
 که هم اینا تولد خوب. ترن زده ذوق همه از پژمان و الستتا دیدم کردم نگاه چی
 ...پس نبود

 .شدم ه خیر کرد می نگاه ها بچه به جدی خیلی که آیدین به و گشتم بر سریع
با نه  دارن کیک و کادو ستتر همه که انقدی. باشتتته اون تولد نداره امکان با

 میشتته مگه. نداره درصتتدشتتم یه پستتره این دارن هیجان و کنن می خودکشتتی
 باشه؟ نداشته کادو ذوق و باشه تولدش
 ... کیک..  کیک...  کیک: میگفتن که ها بچه جمعی دسته صدای
شف فکر از که شد باعث ست کیه تولد اینکه کردن ک  که ودمب منتظر. بردارم د
 ونگیخ کیک ظرف وسایلمون توی از و رفت السا دیدم وقتی اما بیارن و کیک

 .موند باز دهنم آورد در و خودمون
 چرا گوب پس اطالع؟ بی. ستترم تو خاک پختم؟ من که کیکیه تولد کیک یعنی

 روش دبو گفته وسواسی چه با و کیک برای کرد می ام خفه داشت السا دیشب
 .... و بریز شکالت

 .آیدین سمت رفت دست به کیک السا
شه پیدا هم چیزی یعنی. باال پرید ابروهام شر این می  همه .بکنه زده هیجان و ب

 .لبش رو بود لبخند یه هیجانش ی
ست ها بچه سته حرکت بی آیدین و خوندن می مبارک تولدت و زدن می د ش  ن
 .بود
 .بزنم دست که بودم این از تر گیج منم
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شت شمع تا چند کیک رو پژمان شنش و گذا سا و کرد رو  یجلو برد و کیک ال
 .آیدین

ست منظوره چند کیک این: گفت و شد خم  جورایی یه هم تولدته کیک هم. ا
 .آرام کادوی

 بعد تولده امروز نداشتتتت خبر روحمم من من؟ کادوی. بود مونده باز دهنم
 بدم؟ کادو
ستم و دهنم زور به من سمت چرخید همه که ها نگاه  آیدین. زدم لبخند یه و ب

 .تشکر ی نشونه به کرد خم سری و زد لبخند یه
 .دادم و جوابش سرم کردن خم با جوری همون منم
 آرزو ها شتتمع کردن فوت قبل کردن مجبور و آیدین خنده و شتتوخی با ها بچه
شون بعد و بکنه شمهاش دقیقه یه جدی اونم. کنه فوت ست و چ  و دکر آرزو و ب
 .کرد فوت رو ها شمع بعد

 .نگو که آیدینه تولد بود نگفته بهم که خوردم حرص السا دست از انقده
شتم بد دلم تو سا برای دا شون و خط ال شیدم ن شب بود مرده الل. میک  همب دی

 .میومدم عمرا   من بود گفتی اگه که. آیدینه تولد بگه
سا نمیومدم من اگه و ست هم ال  تنگف بهم حداقل خنگ ی دختره. بیاد نمیتون

 و نیام نخودی ریختی این من که خردید می براش من طرف از کادو یه خودش
 .بودم پخته کیک شد خوب حاال. جمع بین نشم ضایع جوری این
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شکر کلی آیدین کیکم یه همون برای سایلمون همه غروب دم. کرد ت  جمع و و
 راه و شتتد خودش ماشتتین ستتوار کی هر طوالنی خداحافظی یه بعد و کردیم
 .کرد تشکر اومدنم بابت و افتاد من یاد پژمان خونه دم تازه. افتادیم
ست می دلم خیلی  مونمه من اگه بفهمه که کردم می بارش کلفتی چیز یه خوا

 و پایینی فشتتار از بود نزدیک. خدا امان به کردن می ول و من مدام نباید بودم
 .بمیرم دستشویی زور از بعدشم و ضعف

 .گذشت خوش و بود خوبی روز بود چی هر اما
 
 
 ور و کجم کیف و کردم خداحافظی آموزشگاه منشی با. اومدم بیرون کالس از

 .فتم گر پیش در رو خونه راه و کردم صاف شونه
 .بود السا. برداشتم و گوشی. زد زنگ موبایلم که بودم تاکسی منتظر

 .پیچید گوشی تو السا نگران صدای
 ... آرام الو: السا
 داری؟ کاری السا جانم: من

 داری؟ خبر پژمان از تو آرام: السا
شیدم هم تو و صورتم متفکر و متعجب  و ژمانپ که باری آخرین بیاد یادم که ک

 بوده؟ کی دیدم
 و ماشینش میومدم بیرون خونه از داشتم که صبح امروز. ندارم خبر من نه: من

 طور؟ چه. خیابون تو رفت و پیچید کوچه سر از که دیدم
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 ازش خبری اما زنم می زنگ بهش دارم ستتاعته 2 االن: گفت تر نگران الستتا
 .شدم نگران. نیست

 تداش دیگه دختره این. کردم نگاش و دادم فاصله گوشم از و گوشیم زده بهت
 .میاورد در و شورش
 جای. نیستتت که ستتاعته 2 فقط: گفتم و گوشتتم به چستتبوندم و موبایل دوباره
 .بده و جوابت نمیتونه که جائیه یه احتماال  . نداره شدن نگران

 .داره کار که میگه میده پیام حداقل باشه جا هر: السا
 .هنوز نرسیده تو به و داده پیام شاید نیست چیزی جان السا باش آروم: من

 .نگرانشم. میزنه شور دلم نمیدونم نمیدونم: السا
 .فعال  . میبینمت خونه میام دارم من گلم نباش نگران: من

 .دادم تکون دست تاکسی برای و کردم قطع و تماس
تاق تو مدام. بود کنده پر مرغ مثل خونه تو الستتتا  با لب زیر و رفت می راه ا

 .میکرد دعا هم کمی. میزد حرف خودش
 .پژمان خاموش گوشی به میزد زنگ تند تند و بود دستش تو گوشی مدام
 خاموش اما سکوت رو بزاره فوقش نمیکنه خاموش و گوشیش وقت هیچ: السا

 .میشم نگران میدونه نمیکنه
شمهام شتی و رفت حرکت کردن دنبال خاطر به که و چ سا برگ  و دمیز دو دو ال

 .بگیرن آروم تا مالیدمشون دست با و بستم
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. ردمک نگاه بهت که بس گرفت درد چشمام خدا به بشین بیا خواهری السا: من
 درت نگرانی از میشته پیدا اش کله و ستر دیگه ستاعت یه بزار 10 ستاعت تازه

 .میاره
 نده بجوا اگه بده جواب باید. نیاد میترسم نمیاد نه نه: گفت و داد تکون سری
 .شده چیزیش یه یعنی

صبی ستی ع شیدم پیشونیم به د سترسش کم کم. ک شت ا  می رایتس منم به دا
 .کرد

 که کنم آروم رو الستتتا کردم می ستتعی زنگ به توجه بی. زدن رو خونه زنگ
 .شد بلند مامان صدای
 .داره کارت جان آیدا بیا دخترم آرام: مامان

 به جهتو بی و نگران اونم. داره کار چی پرسیدم سر با و انداختم السا به نگاهی
 .داد تکون نمیدونم ی نشونه به سری آیدا حضور

 و الح بابا با در جلوی که آیدا دیدن با. بیرون اومدم اتاق از و شدم بلند جام از
 .زدم لبخندی کرد می احوال

 چایی تو یاب. نیست خوب در دم. که نیست کسی نکن غریبی دخترم تو بیا: بابا
 .بخور

 جا همین نمیشتتم مزاحم نکنه درد دستتتتون ممنون نه: گفت زده خجالت آیدا
 .خوبه
 .کردم سالم لبخند با و رسیدم بهش

 تو؟ نمیای چرا خوبی؟ عزیزم سالم: من
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به جا همین ممنون نه جون آرام ستتالم: آیدا  شتتتب وقت این ببخشتتید. خو
 نگز بخره کیک آیدین بود قرار دوستمه تولد فردا آخه. شرمنده شدما مزاحمت

 ردنمیگ بر وقت دیر استتتخر رفتن دوستتتاشتتون و پژمان با نمیرستته گفته زده
 قرار که شد این. کنیم پیدا کیک نتونیم ترسم می صبحه تولدشم. بخره نمیرسه

 ختپ دستور کنم خواهش خواستم می. نیستم بلد ولی کنم درست خودم شد
 .بدی بهم و خوب کیک یه
 .شد تیز گوشام حرفهاش شنیدن با

شنون و صدام اینا بابا اینکه بدون آروم و دادم تکون سری  بیا زیزمع آره: گفتم ب
 استخر؟ رفتن ساعتی چه اینا داداشت ببینم. بنویسم برات بشین

 فکر ودب اینا شیش حدود. بنویسی برام میمونم منتظر همینجا میشه اگه نه: آیدا
 .کنم

 رفته سرهپ تروخدا ببین. کشیدم نفسی حرص پر و گردوندم کاسه تو و چشمهام
 .کرد کچل رو ماها نگرانی از بدبخت السای بعد استخر دوستاش با

 بگیر: فتمگ نگران السای به رو و نوشتم و کیک پخت دستور تند و اتاق تو رفتم
 .استخر رفتن دوستاش و آیدین با پژمان بشین

ستاد جاش تو ها زده جن مثل  ؟رفتن کجا: گفت زده بهت. من به شد میخ و ای
 میدونی؟ کجا از تو

 .گیرب آروم و جات سر بشین گفته آیدا: گفتم در سمت میرفتم که جوری همون
 .نمیکنم باور من میگفت من به بود رفته اگه نه: السا
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 و ختپ دستور. در سمت رفتم. کشیدم نفسی حوصله بی و بستم و چشمهام
 دربایسیرو بی داشتی هم سوالی یا مشکل اگه عزیزم بگیر: گفتم و دادم آیدا به

 باشه؟. بپرس ازم
 .نکنه درد دستت مرسی باشه: گفت خوشحال و زد لبخندی

 یه 11 ستتاعت تا. اتاق تو برگشتتتم و بستتتم و در. رفت و کرد خداحافظی تند
 کرد شروع دوباره گذشت که 11 از ساعت اما داشتم نگه آروم رو السا جورایی

 .زدن بال بال به
 استتتخر اینا. زد می زنگ بهم و میشتتد تموم حاال تا بودن استتتخر اگه نه: الستتا

 .شده چیزی یه نیستن
 هق بین آخرم کرد گریه کلی. خوابید می مگه. خوابوندمش زور به 12 ستتاعت

 .شد بیهوش تقریبا   خستگی از هقش
 رهبزا جایی خبر بی که نبود آدمی پژمان داشتتت حق الستتا. بودم نگران خودمم

 .بره
 فهد بی. باشتتم آروم نمیتونستتتم خودم اما بودم داده دلداری الستتا به اینکه با

 و بود لمشتتغو فکرم. کردم می نگاه ُمنیتور به و بودم نشتتستتته کامپیوتر پشتتت
 فلیط خواهر. انداختم خوابیده الستتای به نگاهی و برگشتتتم. نداشتتتم تمرکزی

 .میومد خفیفش های ناله صدای. کرد می گریه خوابم تو انگار من
 با ساال این از. باشه حد این تا داشتنشون دوست اوج کردم نمی فکر وقت هیچ
 اما دید میشتتد و پژمان محبت. بود بعید مهر همه این فعالش درون کودک اون

 شا جوانانه رفتارهای بین اونقدر هم شاید میومد کمتر نظرم به اش عالقه السا
 .میومد چشم به کمتر که بود شده گم
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 رداشتمب و گوشی سریع. بخوره تکونی السا شد باعث موبایلم ویبرهی صدای
 .... شب موقع این و بود آشنا نا شماره. نشه بیدار تا

 با شتتد بلند گوشتتیم ویبرهی دوم بار وقتی اما. ندادم و جوابش. مزاحم   احتماال  
شتم و گوشی هم تو های اخم سن نمی وقت بی و وقت دیگه مزاحما. بردا  شنا

 .تربیتا بی
 بله؟: گفتم عصبانی و جدی اما آروم صدای با

 .نیومد صدایی
 السا ات دارم نگه پایین و صدام کردم می سعی شدت به که حالی در تر عصبانی

 تهستت کرمهایی یه نیستتت که خودت دستتت دیگه مریضتتی: گفتم نشتته بیدار
 ... به داره بستگی البته نمیکنه ول آدم وجود تو میوفته

 خانم؟ آرام الو: -
سه و من وای. گرفتم گاز و لبم و کردم جمع و دهنم سریع شنا  شد خوب. می

 .نکشوندم خانوادگیش تربیت و خانواده به رو کرمه قضیهی و ندادم ادامه
 شما؟: گفتم و کردم ای سرفه تک

 .میومد خط سمت اون از بلندش نفس صدای
 .شد پر وجودم تو شدید نگرانی حس یه یهو

 هستید؟ کی شما نمیزنی؟ حرف چرا الو... الو: گفتم مضطرب و نگران
 دودله نگرانه، اونم هستتت که کی هر خط ور اون کردم می حس چرا نمیدونم

 .زدن حرف برای

http://www.roman4u.ir/


 253 بیداریالالیی 

 رو میشتته بلند خط ستتمت اون از که صتتدایی هر تا بودم کرده تیز و گوشتتهام
شنوم سی بلندگو از ظاهرا   که زن یه صدای. ب  یه. درسی گوشم به میزد صدا و ک

 .میکرد پیج و دکتر یه داشت... دکتر
شت و ترس از دهنم  آرام :گفت صدا کنم سکته اینکه از قبل. بود شده باز وح
 .آیدینم من خانم
 خوبه؟ پژمان: گفتم و رسید ذهنم به که ای جمله اولین

سافت همه این وجود با که بود نگران و کالفه اونقدر شت از م شی پ  زا هم گو
 .بود کرده منتقل بهم و نگرانی این خود به خود و فهمید میشد نفسهاش

 .نیست جدی چیز نباشید نگران: آیدین
 .بوده چیزی پس. اومد بند نفسم
ستش: آیدین ستان آوردمش زدن، و پژمان شدیم درگیر نفر چند با را  می .بیمار

باش به خواستتتم  نمیشتت نگران خودی بی گفتم ولی بدم خبر بزنم زنگ با
شونم شکل قلب شون یه جون از دور داره م شه چیزی سا نگران پژمان. می  نمخا ال

 به تمنتونس منتها خوبه حالش که بدم خبر بهش حتما   که میکرد اسرار مدام بود
شون سیدم بزنم زنگ ای شن نگران تر  زدم زنگ شما به همین برای کنن هول و ب

 ...بگ بهش یواش یواش که
 بیمارستتتان کدوم: گفتم نگران و کردم قطع و حرفش پریدم جام از مضتتطرب

 .اونجا میام االن من هستید؟
 دممیچرخی خودم دور. کنم می کار چی دارم نمیدونستم که بودم عصبی اونقدر

 .گشتم می لباسهام دنبال و
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 یه قطف نه پژمان. خوبه پژمان که میدیدم خودم چشمهای با باید رفتم، می باید
 و بچگیم ستتالهای بهترین. برام بود دوستتت و برادر مثل بلکه خواهر شتتوهر
 .بیرون میزد حلقم تو از داشت دلم. بودم بازی هم باهاش
 .کرد میخکوبم جام سر آیدین بلند صدای
 وشگ حرفهام به اصال  ... خانم آرام. نیست اومدنتون به نیازی خانم آرام: آیدین

 آرام... خانم آرام بیاید؟ خواید می جوری چه چنده؟ ستتاعت میدونید میدید؟
 ...آرام... خانم

 و آخری عصتتبی و بلند آرام فقط. نشتتنیدم من و کرد صتتدام بار چند نفهمیدم
 .بود کرده بیدارم خواب از انگار کرد ام شوکه همونم که فهمیدم
 .بود شده عمیق و تند نفسهام

 میدونی. خوبه حالش پژمان ببینم خودم چشمهای با باید بیام، باید: گفتم آروم
 مصدا) میزد بال بال کنده سر مرغ مثل حاال تا عصر از داشت؟ حالی چه السا

 هم ستخرا رفتین فهمید وقتی حتی. خوابید تا کرد گریه اونقدر( شد دار بغض
شد باورش شد ازتون خبری و کردین که دیر بود نگران بازم. ن  که دش مطمئن ن

 بگم؟ چی من بگیره و پژمان سراغ و بشه بیدار شب نصفه اگه. افتاده اتفاقی یه
 گمب بیمارستتتان؟ رفته بگم بگم؟ چی من نه؟ یا شتتتده ازش خبری بگه اگه

 مئنشمط بتونم تا ببینم خودم چشتتمهای با باید بیام باید من چشتته؟ نمیدونم
 میفهمی؟؟؟. نیست چیزیش و خوبه حالش پژمان که کنم
 .بود شده آروم اونم
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 جوری چه. نیا تنها شتتب موقع این حداقل. داری هم حق. میفهمم آره: آیدین
 بیای؟ خوای می
. یومدم بیرون از تلویزیون صدای. گردوندم و چشمهام و کردم تر زبون با و لبم

شحال شحال حد این تا بابا های خوابی بی از وقت هیچ. زدم لبخندی خو  خو
 .بودم نشده

 .میام بابا با: گفتم خوشحال
 بابا. یدمپوش لباس سریع. کردم قطع و تلفن و گرفتم و بیمارستان آدرس و اسم

صفه خوابید می زود شبها معموال شنش شب ن شد گ شد بیدار می  یزیچ یه می
 .صبح 6-5 ساعت تا خوابید می دوباره و کرد می نگاه تلویزیونی یه خورد می

 لویزیونت جلوی که بابا سمت رفتم آروم و بیرون زدم اتاق از آماده پوشیده لباس
سته ش ستم نمی. بود ن سونمش خوا ضر که من دیدن با بابا اما بتر  به مادهآ و حا
ید و خودش کمی و کرد اخمی حرکتم فت جلو کشتت جا؟: گ باس چرا ک  ل

 پوشیدی؟
 نگمر کنم فکر اما کنه هول نمیخواستم. نشستم زانوهام رو و کنارش رفتم آروم

 شده؟ چی: پرسید زودتر خودش که بود پریده خیلی
 ...بیمارستانه پژمان بابا: گفتم آروم

 چرا؟ چی؟: گفت نگران و شد خیز نیم جاش تو
 ستتیک یعنی نگفتن اینا باباش به. شتتدن درگیر نفر چند با ظاهرا   نمیدونم: من

 ...ندار خبر
شید دقیقه دو به اتاقش تو رفت و شد بلند جاش از سریع  به یرونب لباس که نک

 .شد خارج اتاق از تن
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 بیمارستانه؟ کدوم: بابا
 نهخو از میگفتم و بیمارستتتان آدرس و استتم که جور همون و افتادم راه دنبالش

 .بیرون زدیم
شکیش 405 بابا تا موندم منتظر در دم  مشدی سوار. بیاره در پارکینگ تو از و م
 .کردیم حرکت و
 کرد پارک که و ماشتتین. کنم آروم و نفستتهام کردم ستتعی بیمارستتتان خود تا

ستم باالخره سلط خودم به تون شم م شم و ب سرد آرام همون ب  یزر اخم یه با خون
 .پیشونی رو

شتم. میرفتم راه بابا از تر عقب قدم چند  ژمانپ سراغ پذیرش از بره خودش گذا
 .رفتم دنبالش پرسید که و اتاقش. بگیره و

 یدرس که ما به. میومد رو به رو از که دیدم رو آیدین دور از راهرو یه تو پیچیدیم
 .داد دست بابا با و کرد سالم

 واجب اومدنتون حاال که بود این منظورش کنم فکر که انداخت بهم نگاهی
 بود؟

. دمکر راهتون زابه شتتب وقت این که شتتمس آقای ببخشتتید: گفت بابا به رو
 .بزنم زنگ شهبازی آقای به نتونستم

ستی بابا شت اش شونه رو د سرم نه: گفت و گذا  االح. دادی خبر شد خوب پ
 .نیست دعوایی آدم پژمان شده؟ چی اصال   طوره؟ چه حالش کجاست؟ پژمان
 پژمان: گفت حالت همون تو و اومد راه همراهمون و داد نشتون و مستیر آیدین

ستش. خوبه حالش ستخر از. کنیم دعوا شدیم مجبور را  ود اومدیم بیرون که ا
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 نمیخواستتت بودن دزد. میگیرن کشتتتی پژمان ماشتتین با دارن که دیدم رو نفر
شین شینیم صاحب فهمیدن و دیدن که رو ماها بدزدن و ما ستن ما  برن در خوا

 ومدنا هم دیگه نفر دو یکی شد شروع دعوا و گرفت و یکیشون یقهی پژمان که
 .پژمان به زد کی نفهمیدم و آورد در چاقو یکیشون وسط اون و کمکشون

 خورده؟ چاقو ابولفضل یا: گفت زده وحشت بابا
 دهخور چاقو پژمان من خدای. شد حس بی که گرفتم گاز و پایینم لب همچین

 .بود
شید نگران: گفت و انداخت بابا و من به نگاهی آیدین  ازوشب به خورد چاقو نبا

 و بامش باید اطمینان برای گفتن ولی خوبه حالش. خورده بخیه تا 6بریدش و
 .عصر فردا تا بمونه اینجا

 تاقا سمت رفت سریع آیدین دست ی اشاره با بابا. هم تو شد کشیده اخمهام
سر این حرفهای. بودم ایستاده من ولی پژمان شکوک پ شد مگه. بود م  ژمانپ می

 دارن؟ نگهش ساعت 24 بخوان و باشه نشده چیزیش
 رو آستتتینش به زدم چنگ که میشتتد اتاق وارد داشتتت من به توجه بی آیدین

 .کرد نگام و برگشت متعجب. کشیدم
 ...دستش نیست؟ چیزیش پژمان واقعا  : گفتم غلیظی اخم با

سرد و کرد بهم عمیقی نگاه ستش نخیر،: گفت خون  راونقد شده الش و آش د
 24 باید گفتن همینم خاطر به. بود شتتده ستتفید رنگش که داد دستتت از خون

 .نشه شک دچار تا باشه نظر تحت ساعت
 رو رمس. کنارم افتاد و خورد ُسر آستینش رو از دستم. کشیدم داری صدا نفس
 بگم؟ چی السا به. انداختم پایین
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به حالم میگه که خودش: آیدین  آرام بهش. بود خانم الستتتا نگرانیش تنها خو
 ودشخ وگرنه کنه صحبت درست تونست نمی همین برای کردن تزریق بخش
 و ودنب بخش آرام تاثیر تحت اگه شتتاید. میزد حرف و خانم الستتا به میزد زنگ

 درست. افتاده اتفاقی چه که بگم بهتون تونستم نمی من بود جاش سر حواسش
 و یمارستانب و دعوا قضیه که بگیره قول ازم کرد می سعی بخوابه اینکه از قبل تا

 .نگم بهتون
 و راستتتش و بود نکرده استتکول رو ماها که بودم ممنونش چقدر. کردم نگاش

 .بود گفته
سابی رنگش پژمان بیچاره شم و بود پریده ح  ورتص رو. بود شده سفید لبها

ندونش همیشتتته یدا. بود اخم خ نه حس و درد خوابم تو بود پ  دستتتش. میک
 .بود شده باندپیچی

 وقتی و بودیم پیشتتش یکم. نمیشتتد ما حضتتور ی متوجه و بود خواب خواب
مه شتتتدیم مطمئن یه ماجرا ی ه یدین که همون ته بهمون آ یالمون گف  کمی خ
ست می بابا. شد تر راحت ص با آیدین اما بمونه پژمان پیش رو شب خوا  رارا

 .بزاره تنها بیمارستان تو و پژمان محاله اون چون بره خواست ازش
 .کرد رحم بهش خدا: گفت کلمه یک فقط بابا نشستیم که ماشین تو

 .میاد بدش خیابون توی های دعوا مخصتتوصتتا   و دعوا از چقدر بابا میدونستتتم
شت مدت تموم سا به جوری چه که بودم این فکر تو برگ  چش پزمان که بگم ال
 .شده
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سهام. کنم فکر بخوام که بودم اون از تر جون بی رسیدیم که خونه به  کنده و لبا
 .برد خوابم گذاشتم بالشت رو و سرم تا و رفتم باال تخت از نکنده

 
 
 چشه؟ پژمان شده؟ چی بگه من به یکی: -
شیتم تخت رو و پریدم جام از دادی صدای با شهام. ن  هممبف تا کردم تیز و گو

 .بوده کی برای داد این
 پژمان میدونی؟ چی تو برم قربونت مامان شتتده؟ چی بگو من جون آرمین: -

 کجاست؟
 .میزد فریاد ملتمس که بود السا بغض و ناله با همراه داد صدای

 ...السا.. السا
 رودف تخت رو از پرش یه با و طرف اون کردم پرت ستترم از رو پتو حرکت یه با

 و هال و آشتتپزخونه بین گریون الستتای دیدن با و هال ستتمت دوییدم. اومدم
 .ایستادم جام تو م*س*تعصل و زده بهت آرمین و مامان

سا سمت به آروم آروم سهاش دید وقتی. رفتم ال سی زبون التما  کنهنمی باز و ک
 .خوند رو احتمالی ماجرای ته تا ودش.خ
 .سرودن نوحه و کردن گریه هق هق به کرد شروع و زد زانو زمین رو

 قول همب تو رفتی؟ کجا. رفت دستم از پژمانم. شدم بیچاره شدم بدبخت: السا
 نموندی؟ حرفت سر چرا. بودی داده

 هنوز. میزد زجه دلش ته از بود زیاد خیلی صتتداش ستتوز. رفت هم تو اخمهام
 .فهمیده پژمان مورد در جوری چه السا که نمیدونستم
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 صتتورتهای با. کردن پیدا امیدی نور من دیدن با آرمین و مامان. شتتدم نزدیکش
گاه بهم آلودی گ*ن*ا*ه یدا کامال. کردن ن عث دونفر این بود پ  و حال این با

 .بودن السا روز
 کرد یم کاری یه که همیشه مثل مامان. دادم تکون گفتید چی ی نشونه به سری

 خودش هیچی: گفت و داد تکون و لبهاش هیچی میگفت گ*ن*ا*ه بی بعد و
 فهمید؟

 نمی قبول وقت هیچ مامان این. برگردوندم ازش رومو و کردم بهش جدی نگاه
 .شدم خیره و کردم آرمین به رو. کنه قبول مسئولیتی که کرد

ست با آروم شت مامان: گفت ضعیفی صدای و لب و د  پزمان میگفت بهم دا
 و رمونس پشت اومد شد بیدار السا کی نفهمیدیم بیمارستان بردنش کرده دعوا

 .شنید و حرفهامون
 پشتتت واز زدم زانو الستتتا کنار. کشتتیدم ای کالفه نفس و دادم تکون ستتری

 .کنم بلندش کردم سعی و گرفتم و بازوهاش
 .نکن گریه انقدرم و شو بلند. عزیزم شو بلند جام السا: من

 تو و خودش. رفت باالتر هقش هق صتتتدای من دیدن با و کرد بلند و ستترش
 نشتتده عروس شتتدم؟ بدبخت دیدی آرام: گفت زاری با و کرد پنهون ب*غ*لم

 شدم؟ بیوه
 .کنه سکته که بود االنا. بود کشته و پژمان الهی. شد گرد چشمهام

 کی. کوچولو خواهر میشتتی عروستتم: گفتم و کردم بلندش زمین رو از زور به
 .همین بوده ساده دعوای یه. شده مرحوم جونش از دور پژمان گفته

http://www.roman4u.ir/


 261 بیداریالالیی 

 میگی؟ دروغ: گفت مطمئن نا و شد براق بهم خیره و کرد بلند و سرش تند
 و کردم آرمین به ای اشتتاره و مبل رو نشتتوندمش و زدم ای دهنده آرامش لبخند
 .بیار براش آب لیوان یه: گفتم
 تا دچن یه فقط خوبه حالش پژمان دختر؟ چیه دروغم: گفتم و کردم کج و سرم
 .همین خورده بخیه

 .شکر رو خدا: گفت و پرید جاش تو زده ذوق السا یهو
شمهام  و دز وار ناله لبخند یه. گفته چی که فهمید تازه من دیدن با. شد گرد چ

 .است زنده که شکر خدارو: گفت بغض با
 مطمئنی؟: گفت و کرد نگام مشکوک دوباره

 ی کننده متهم حالت از بلکه اون آرامش برای نه. خندیدم تر راحت دفعه این
 .اش بامزه

 راحت که دیدم چشتتمهام دوتا این با خودم دیشتتتب. مطمئنم خانم بله: من
 .بود خوابیده

 آخرش اما بود درد با که درستتته. بود نیمه و نصتتفه دروغ یه ببخش و من خدایا
 .بود خوابیده که

 دیدی؟ خودت. من جون بگو: گفت و کنارم اومد تند السا
 .نمیگم دروغم. دیدم خودم خانمی آره: من

 .شپیش ببر و من: گفت حال همون تو و اتاق سمت رفت و برگشت تند السا
شمهام شتم کالس من االن؟ آخه. شد گرد چ شتم. دا  مامان به عاجزانه و برگ

 مینآر به رو و گرفت ندید و من شتتیک خیلی. بکنه کاری یه اون که کردم نگاه
 خوری؟ می چایی: گفت
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سته خدا از اونم ست سریع و گفت آره یه خوا ش شت ن شه مجبور که میز پ  یه ن
 .بره السا با وقتی

سا دنبال مجبوری ست ربع یک از کمتر تو و افتادم راه ال ست صورت و د  و هش
 دادم اطالع و زدم آموزشتتگاه به زنگ یه. بیرون زدیم خونه از آماده و حاضتتر
 .بیام و صبح کالسهای امروز نمیتونم

سا ستان خود تا ال  به اباب: " میگفتم بهش من چی هر و کرد سرایی مرثیه بیمار
 دستش اگه البته. سالمه و زنده پژمان. دیدم خودم من نیست هیچی خودم جون

 گوش. " بگیریم فاکتور و بدنش کوفتگی و صتتورتش تو کبودی جای تا چند و
 .نمیداد

 .دختر باش داشته متانت یکم بابا. کولیه چقدر السا فهمیدم تازه
سط ست مالقات وقت ها صبح که افتاد یادم که بودیم راه و  اهام احتماال   و نی

 نمیزاشتتتن اگه. کردم می کار چی کولی الستتای این با من اما دادن نمی راه رو
 به ای شتتارها یه ماشتتین تو فقط. کشتتید می آتیش به و بیمارستتتان ببینه و پژمان

ضوع شت ندن راهمون دادم احتمال و کردم مو  من انگار کند می منو ی کله دا
 .بودم بیمارستان دربون

ست و آوردم در و موبایلم مجبوری شن با بتونه اون تا شدم شراره دامن به د  اآ
 .ببینیم و پژمان و تو بریم بتونیم که بکنه کاری یه بازی

. ودمب کرده بیدارش خواب از زنگم با منم و بود کار شب بدبخت شراره طفلی
 تو بال  ق که اونجایی از. گیره می تماس سریع گفت فهمید و وضعیت وقتی ولی

ستان همین ستارها از خیلی کرده می کار بیمار سئوالش و پر  و هشناخت ومی م
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 .بشیم بیمارستان وارد دردسر بی که بکنه کاری یه تونست
 

 که دهب خیر شراره به خدا. پژمان اتاق دم بردمش راست یه و بیمارستان رسیدیم
 که حالی و اضتتطراب اون با الستتا نمیدونستتتم من وگرنه کرد ردیف و کارمون
 .نمیکرد که کار چی بیمارستان تو نمیدادن راهش اگه داشت

 
تاق دم مان ا  که منی که تو کرد پرت و خودش و کرد باز و در همچین پژ

ضم که بدبخت پژمان نمیدونم دیگه کردم سکته بودم همراهش  اون اب بود مری
 ردگ چشمهای دیدن با البته. کرد پیدا حالی چه در شدن باز وحشتناک صدای

مان باز دهن و های و پژ ته باال ابرو جب از رف یدین تع یدم آ نا که فهم  هم او
 .ترسیدن حسابی

 جور همون و پژمان به رسوند و خودش دو با و گریه زیر زد دید و پژمان تا السا
 .پژمان رو کرد پرت و بدنش ی نیمه ایستاده نصفه

 
 این بابا که بود مونده باز دهنمم. میومد در داشت حدقه از چشمام دیگه که من

ضه بدبخت صال   مری ست به نگاهم نیم یه ا . ودب نکرده پژمان ی شده نابود د
 یشخرک احساسات ابراز وسط وقتی یه السا که بود مواظب خودش بیچاره اون

 .دستش به نکوبه
سا چون سار ال سط و بود کرده پاره اف شتم دوتا یکی گریه و  ی نهسی ی حواله م

مان یه بین و بود کرده پژ ثل چیزی یه گر که به اعتراض م  رشخب بی چرا این
 .میگفت آورده خودش سر رو بال این چرا و نبوده مواظب چرا و گذاشته
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سا ببینم بودم کرده تیز گوش  رموس. شد صد نگاهم راه که میگه چی دیگه ال
 .کردم نگاه بود ایستاده جلوم که آیدین به و کردم بلند

 .کرد اشاره بیرون به چشم و سر با و باال داد ابروشو یه
سا حرفهاس محو اونقدر سلی های جمله و پژمان نوازش و ال شش ت  بودم بخ

 .چیه منظورش گرفتم نمی که
 میگی؟ چی یعنی که دادم تکون و سرم

 آروم و کشید و آستینم و شد نزدیکتر جدی بار این و کرد گرد برام و چشمهاش
 بمونیم؟ دوتا این خر سر آخرش تا خوای می یا بیرون میای: گفت

مدم خودم به تازه یدم و او گه چی فهم یدم می که جور همون. می  به و چرخ
ستینم خاطر ستش تو هنوز که آ شیده دنبالش بود د ش بهش شدم می ک  غره مچ

 .رفتم ای
 بمونیم؟ نمایش آخر تا چی یعنی. بود خورده بر بهم هم خورده یه راستش

ید ابروهام بمونیم؟  می نم اگه یعنی یمونیم. کردم نگاه رخش نیم به. باال پر
 داد؟ نمی دست از رو صحنه اونم موندم

شت و در آیدین و اومدیم بیرون اتاق از شید سرمون پ سته که جوری ک  دش ب
 .بود نشده چفت و بود مونده فاصله انگشت تا 4 قد بین کامل نه البته
 از و خودم. در روی به رو دیوار به داد تکیه و کرد ول و آستتتینم موقع اون تازه
 زده رونبی مقنعه زیر از که موهایی و کشیدم گردنم به دستی و ننداختم تا و تک
 .رفتم رو قدم اتاق در جلوی و تو فرستادم و بود
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سر این به که کردم می سعی شتر. نکنم نگاه پروو پ ست از بی ص خودم د  بانیع
سا که اونقدر. بودم  و یزدم حرف پژمان با بلند بلند شب نیمه و شب اتاق تو ال

 هاشونحرف به جام تو خوردن تکون بدون میزد سرم به خوابی بی که شبهایی من
 حال هر در چون عادی خیلی چیز یه به بود شتتده تبدیل این و کردم می گوش

 گوشهام با که چیزهایی ی همه زن هم به حال ی عاشقانه های تیکه از غیر السا
 .کرد می تعریف خودش دوباره و میشنیدم

 یرهخ و بود رفته یادم مکان و جا لحظه یه بود یزنده صحنه که امروز همینم بریا
شون بودم مونده سره این که بود شده تمو گرون برام. به شه کرمتذ بهم و بیاد پ  ب

 با ور اونها باید و زشته خیلی آدم دوتا رمانتیک ی صحنه دیدن و کردن نگاه که
 .گذاشت تنها خلوتشون

 باعث درونی حرص این و خوردم می حرص دلم تو و میزدم قدم جور همین
 .بره هم تو بیشتر اخمهام میشد

تاق باز نیمه در به و کردم بلند و ستترم لحظه یه  هوی که کردم نگاه حرص با ا
 دیوار رو پژمان تخت روی روبه روشتتویی باالی که ای آینه به خورد چشتتمم

 .بود نصب
شک جام تو ستم شدم خ شم آینه از نمیتون شتر چی هر. بردارم چ  یم نگاه بی

 ندوند با و دهنم. تو شد کشیده لبهام کم کم. میشد گرد بیشتر چشمهام کردم
 .گرفتم گازشون

 مریض؟ یه با اونم کارها این و بیمارستان م سر به خاک
. بود شتتده زیاد روش خیلی دیگه الستتا این. کشتتیدم حرص پر عمیق نفس یه

 بی نقدها دیگه که بگیرم ازشون حالی یه و اتاق تو برم که کردم مشت و دستهام
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شتم قدم از قدم تا اما نیارن در بازی حیا  شتپ از مانتوم اتاق در سمت به بردا
 .شد کشیده

که به حواس بی و مانتوم به توجه بی  روی شپی رفتن راه تو تونم نمی چرا این
 من و دش کشیده بیشتر کمرم بار این که برم در سمت به دوباره کردم سعی کنم

 .جلوم چرخید یهو آیدینم و کردم روی پس پیشروی جای به
 نم بدبخت مانتوی کردن گشتتاد از هدفش بده توضتتیح تا کردم نگاش اخم با

 میکشه؟ آستین میکشه مانتو هی پسره این که چی یعنی چیه؟
 .باشن راحت بزار: گفت آروم و کرد نگاه چشمهام تو

شمهام شیدم دندون به و لبهام زده خجالت و شد گرد چ  بدنش کنار از آروم. ک
 .کردم نگاش نگران چشمهای با و ایستادم صاف دوباره کردم نگاه آینه

 بود؟ دیده و بودم دیده من که چیزی اون اونم یعنی
سا بود دیده یعنی سیدن و هم جوری چه پزمان و ال  کار که هم حاال و میب*و*

 رازد پژمان کنار که تخت رو میبرد داشتتتت و پاهاش الستتتا بود کرده پیدا بیخ
 .بکشه

 هم با بزار. همدیگن مال دوتا این حال هر در: گفت و پایین انداخت و ستترش
 یاینب شتماها اینکه از قبل تا. مستکنیه هر از بهتر پژمان برای الستا. بشتن آروم

 .نمیاد در صداشم حتی... االن اما کرد می شکایت دستش درد از داشت
 .کردم نگاش فقط
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 رد صدا بی و آروم و اتاق در سمت رفت آروم و جیبش تو گذاشت و دستهاش
 هب داد تکیه دوباره و گرفت فاصتتله اتاق از قدم چند خودشتتم و بستتت کامل و

 .دیوار
 رفتم رزی به سر و آروم و بگیرم ندید دادم ترجیح. کنم اعتراض نمیشد روم حتی

 ضایتر السا که موقعی تا و روش نشستم و دیوار کنار ردیفی صندلیهای سمت
 .نکردم بلند و سرم نیومد بیرون پژمان اتاق از و نداد

تاق تو رفتم اومد بیرون که الستتتا  ازم اونم و کردم احوال و حال و پژمان با و ا
 گفت و کرد بهم رو الستتتا ستتفارش که کلی بعد و کرد تشتتکر اومدنم بابت

شم مواظبش  مه لبی زیر خداحافظی یه زیر به سر و کردم خداحافظی ازش با
 .اومدیم بیرون بیمارستان از السا با و گفتم آیدین به
 هستتت پژمان مواظب که آیدین دادن اصتتمینان و پژمان استترار و من زور به

 .بمونه شبیش ترخیصش موقع تا خواست می وگرنه خونه ببرم رو السا تونستم
سیر تو شت م سا به کلی دلم تو برگ  همچین یه بود شده باعث که دادم فحش ال

شمم جلوی از هم لحظه یه حتی. ببینم و ای صحنه  زا بدتر رفت نمی کنار چ
 درک با و آروم جوری چه که ذهنم تو میومد آیدینم یادآوریش بار هر با که اون

 .بزار راحتشون همن مال اینا بود گفته
ل   شدم کردم می حس جورایی یه سایش ُمخ   و جون دوتا این گری رمانتیک و آ

 .کنم خراب و خوشیشون های زمان نزاره که منه بپای آیدینم
 اون اب. آموزشگاه رفتم بخورم ناهار اینکه بدون دادم تحویل خونه به که رو السا

 .رفت نمی پایین گلوم از غذا داشتم که حسی این و بودم دیده که چیزی
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 یمخواستتت می شتتام دوستتتام با مدتها بعد. کردم نگاه خودم به آینه تو دیگه بار

 .بودم کرده صاف و موهام و بودم کرده همت. بیرون بریم
 ود،ب کرده ام کالفه بدجوری که سونیا های نگاه و حرفها بین کردن آرایش موقع

صال   که کرد می تاکید و نروم رو میرفت و میگفت که ای جمله هر با  تمصور ا
 یشترب و بردم می کار به که آرایشی اقالم تا کرد می تر جری و من نشده قشنگ

 آرایش شتتدت و دقت همه این با هم رفتن عروستتی برای حتی که جوری کنم
 .کردم نمی

 نبالهد چشم خط و بودم زده که ترکیبی دودی کرم ی سایه این با مامان مطمئنن
 .گفت می چیزی یه قرمز پررنگ رژ و دار

 هم طرفی از. میرفت کردن آرایش جور این به دستم من بار یه سالی خوب ولی
 .بزنم دوباره و کنم پاک و آرایشم که نداشتم حوصله

 .تفکرم وسط پرید دوباره سونیا که بودم درگیر خودم با
 زدی؟ رژ: سونیا

 می که آرایشتتی هر. کردم دزدی انگار که زدی رژ میگفت گیرانه مچ همچین
 .کرد می دستگیرم جورایی یه لحن همین با کردم

 " زدی؟ ریمل کشیدی؟ چشم خط زدی؟ سایه زدی؟ رژ" 
 عشوه. دختره حسابی که بود معلوم االن از میشناخت هم رو چیزا همه... ماشا

 که هم آرایشتتی لوازم اقستتام و انواع با گشتتت، می که شتتوهر دنبال میومد، که
 .داشت آشنایی
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 االن همین تره ستتنگین من مال از آرایشتتش لوازم کیف دیگه ستتال 2 مطمئنن
 از خریده براش مامانش یا و رفته کش اون و این از که رژهایی و الکها تعداد

 .موقع اون به برسه چه بوده بیشتر من مال
 .ببینمش زدی؟ قرمز رژ: سونیا

 .کردم نگاش آینه توی از
 رژو؟ یا منو: من

 .ببینم خوام می رژو: سونیا
 .نمیشه نه: گفتم معطلی بی

 همین رایب کنه نفله بزنه بتونه و رژ این که نداره راه بفهمه که گفتم قاطع اونقدر
 .شد وارد کننده خر و آمیز مسالمت در از

 .شدی طور چه ببینم. ببینم رژ با و خودت میگم نه: سونیا
 و تمگرف صورتش جلوی صاف و صورتم. بشم قدش هم تا شدم خم و برگشتم

 .بهش شدم خیره
 .کن نگاه: من
 اومده خوشتتش رژه از جوری بد که بود پیدا چشتتمهاش از. کرد دقیق نگاه یه

ش چقدر وای: گفت و زد کننده خر لبخند یه و کرد لبهام به نگاه یه. بود  گلخو
 .میاد بهت چقدر. شدی

 هب میزدم رو رژه که قبل ی دقیقه چند همین دقیقا  . کردم ریز براش و چشتتمهام
ضوح شته خیلی"  بود گفته و صال   و ز  گفته بهش تفاوت بی منم." نمیاد بهت ا

 ."میاد خوشم خودم نداره ربطی تو به"  بودم
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 و لبخندش دید و من نگاه تا. کردم نگاه بهش باال از و کردم صتتتاف و کمرم
 میزنی؟ منم برای: گفت چاپلوسانه و کرد گشادتر

 مبپوشتت لباس تا کمد ستتمت رفتم می که طور همون و برگردوندم و روم دوباره
 ستتتپو لبهاتم. زدم رژ برات بفهمه میکنه دعوا مامانت چون. نمیزنم نه: گفتم

 .خرابه رژش. میشه پوست
 زدی؟ تو چرا پس: گفت و کمرش به زد و دستش

شم ی گوشه از  هم لب زشتا شدم؟ زشت نگفتی مگه: گفتم و کردم نگاش چ
شته شن ندا ست مهم با شگلی که تو ولی نی شته لب اگه خو شی ندا  سیک با

 .نمیکنه نگات
 لب هب زدن رژ نبود مطمئن زیاد انگار. فکر تو رفت و کشتتید لبش به دستتتی
 .نه یا ارزید می نداشتن

هام ندم تا دهنم تو کردم جمع و لب مد تو واز جینم شتتلوار و نخ  و آوردم در ک
شیدم شکال: گفت دوباره و کرد من به نگاه یه سونیا. پو ست نداره ا ستپ پو  و

 .بزن برام بشه
 .میکنه دعوا ببینه مامانت نمیشه: گفتم و باال انداختم و ابروهام

 ".مامان"  زد داد بلند و کرد باز متر سه و دهنش یهو
 .بیرون رفت در از و دویید. زد داد بد خیلی ترسیدم لحظه یک برای
 .داشت مشکل کال   بچه

 .مانتوهام سراغ رفتم و پوشیدم و شلوارم
 .اتاق تو اومد دست به موبایل السا و شد باز در
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 موتور ستتوار نمیاد خوشتتم گفتم بهت بار 10 نیستتت که اولت بار نخیرم: الستتا
شی ضعیت اون با االن تازه. ب ستت و  ومن خوای می شدی؟ سوار هم تنهایی د

شی ستان از تازه نگرانی؟ از بک شه ماه یه بزار. اومدی در بیمار  بی ارهدوب بعد ب
 .کن احتیاطی

 چینمهم دستش وضعیت کردم می فکر داشتم ولی میگه چی پژمان نمیشنیدم
 .بود شده خوب تقریبا   روز 20 بعد. نبود بد

 .شد منفجر السا
 هم هدیگ نداره ربطی منم به بکن داری دوست کار هر برو اصال   دیگه بله: السا

 .دنبالم بیا نه بزن زنگ نه من به
 ندن لو و اشتتون نکرده و کرده کار هر دعوا وستتط حاال. کردم جمع و دهنم
 .خوبه
سا شید بدبخت پژمان سر دیگه داد یه ال  رو ردک پرتش و کرد قطع و گوشی و ک

 .رفت رو قدم اتاق تو حرص پر و تختش
سره: گفت بپرسم چیزی ازش اینکه بدون صال   پ  از کردهن خدایی اگه نمیفهمه ا

ستش همون رو زمین، افته بی موتور رو شت بخیه که د س دیگه بار این دا  تشد
 یتیامن هیچ میشتته ستتوارش این چیه کوفتی موتور این اصتتال  . میشتته نابود کال  

 .نداره
جازه و کردم تنم و مانتوم نه خالی و خودش تونه می تا دادم ا ته. ک  ربیشتتت الب

 می داشتتت ستتره یه بدبخت پژمان که بده جواب و موبایلش دادم می ترجیح
 .زد زنگ باری 10 السا غرغرهای شدن تموم تا و گرفتش
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 بدون حرص پر و سینه به دست و رفت گوشیش به غره چشم یه و ایستاد السا
 .بیرون زد اتاق از کنه خفه و موبایلش حتی اینکه
 باز وبارهد در که پاشم خواستم. پایین انداختم و سرم و کشیدم صدایی پر نفس

 .شدن وارد افروز همراه سونیا بار این و شد
 زنی؟نمی رژ ام بچه برای چرا آرام: گفت دید منو تا و گردوند چشم اتاق تو افروز

 چهب برای ما باری هر که نبودید شتتما همین جانم؟. باال رفت ابروم یه متعجب
 خراب و هاش ناخن الک که کردی می دعوامون کلی میزدیم رژ یا الک اتون

 .نیست خوب بچه برای و شیمیایی   رژ و میکنه
ستم تا  تر مآرو و اتاق تو داد هول رو سونیا سریع بگم بهش و کنم باز دهن خوا

 برد و ستترمون میزنه حرف اومده ریز یه کن اش خفه بزن براش رژ یه: گفت
 .کنم صحبت مامان با کالم دو نمیزاره
. آینه سمت بردمش و گرفتم رو سونیا ی شونه و کردم نازک براش چشمی پشت

شتم و رژم شیدم یکم آروم و بردا : گفت و کرد نگاه خودش به آینه تو. لبش به ک
 .زیاد زدی، خودت برای که مدالیی اون از نه

 و ینهآ به چستتبید رفت. زدم براش دیگه یکم دوباره و رفتم بهش ای غره چشتتم
 .مالید هم رو و لبهاش

 .بزنم تیپ بود گرفته ویرم امروز. کنم سرم چی نمیدونستم شالهام سراغ رفتم
شتم سریع. اومد افتادن صدای  مینز رو ام شده ولو آرایش لوازم کیف به و برگ

 یشین یه. کردم سونیا به خشمگینی نگاه. هم تو شد کشیده هام اخم. کردم نگاه
 .زنمب گونه رژ خواستم می: گفت و کرد اشاره دستش تو ی فرچه به و کرد باز
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شش هم حاال بود زده سایه خودش برای خود سر خانم سیده آرای  رژ به بود ر
 .گونه
صال  . بیرون برو: گفتم و سمتش رفتم ست خوب ا  این با و صورتش بچه یه نی
 .کنه خراب چیزا
 .نمیرم: گفت و کرد نگاه من چشمهای تو پرو بچه

شت من به توجهی کوچیکترین بدون شید رو فرچه و آینه سمت برگ  گونه ور ک
 .اش

 .نگو که گرفت حرصم انقدر
: گفتم و کردم نگاش ستترد و زدم آروم لبخند یه و دادم فشتتار هم رو و دندونام

 نمیری؟ بیرون
 .باال انداخت و اش شونه

 هک شتتب. کنم می طلستتمت منم نرو باشتته: گفتم و کردم تر پررنگ و لبخندم
 .میشن سفید موهات ی همه بشی بیدار وقتی خوابیدی
شت شت زده وح  دید قتیو. نه یا گفتم جدی ببینه تا بهم شد خیره و سمتم برگ

 .تروخدا خاله: گفت ترسون نیست چشمهام تو شوخی هیچ
 بهت که من. نکش وستتط رو خدا پای دیگه نه: گفتم و انداختم باال ای شتتونه

 یا هخودت با انتخاب حاال کنم استتتفاده نیروهام از مجبورم کنی بد کار گفتم
 .بشی کچل و بریزه موهات نصف خواب تو یا بشه سفید موهات

 از محافظت برای و دستتتهاش و کرد ول رو فرچه ترستتیده و گرد چشتتمهای با
 .سرش به چسبوند موهاش

 .کنی طلسم نمیتونی تو نخیرم: گفت و شد آروم چشمهاش یهو
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ندی حان خوای می نمیتونم؟ جدی؟: گفتم و زدم پوزخ  کارم من کنی؟ امت
ستش چرا پژمان عمو کنی می فکر نداره حرف سمش من شد جوری اون د  طل
 .کردم وکار این باهاش من تربیته؟ بی چرا آرمین دایی یا شد، پاره دستش کردم
 .تونی نمی نخیرم: گفت پرو دوباره و کرد نگام زل زل یکم

 و ستتمتش گرفتم و دستتتم کف و باال آوردم و دستتتم و انداختم باال ای شتتونه
س صدای که بستم و چشمهام آروم. فرستادن صلوات لب زیر کردم شروع  تهب
 .شنیدم و در محکم شدن

 رو اه بچه که و جادوگری کارتونای این بزاره خدا کردم باز و چشمهام لبخند با
 .میکنه رام

 قهدقی دو کال  . شد وارد لسا و شد باز در چندم بار برای که کردم جمع و وسایلم
 .میاد یکی اون میره یکی موند تنها خونه این تو نمیشه

 نقدرا که حاال: گفت و شد خیره من به و برگشت و انداخت نگاهی گوشیش به
 پوشیدی؟ مشکی پا تا سر چرا کردی آرایش

 چیه؟ مگه: گفتم و انداختم خودم به نگاهی
شید صدایی پر نفس ست چش: گفت و ک سم میری داری مگه نی  هک ختم مرا

 .بیار درشون. پوشیدی مشکی
 بشم؟ ل*خ*ت یعنی: گفتم آروم و نامطمئن و باال رفت ابروهام تعجب با

سها کمد سمت رفت می که جور همون شم لبا  و کمد در. رفت بهم ای غره چ
سها و کرد باز سها بین از زد بهم رو لبا شید مانتو یه لبا  هم یگهد یکم. بیرون ک

 .آورد در روسری یه و گشت
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 .بپوش رو اینا بیار در رو اونا: گفت و سمتم گرفت رو لباسها و برگشت
سها ستش از رو لبا  ای روزهفی کرم مانتوی یه. بود خودش شال و مانتو. گرفتم د

 ادیب ابرو ای فیروزه کرم های طرح بندش کمر و مثلثیش بزرگ ی یقه دور که
 .دمیش فیکس کمربند با که بود دکمه بدون گشاد مدل هم مانتو خود و داشت

 و من بیشتر بود توش هم ای فیروزه و کرم و داشت مختلفی رنگهای روسریشم
 .مینداخت جغه بوته یاد

 ارستتالپ پژمان که نیستتت مانتویی همون این ببینم: گفتم الستتا به رو مشتتکوک
 خرید؟ برات
 .آره: گفت و داد تکون سری
 .گرفت دستش و گوشیش و نشست تخت رو رفت

 نداره؟ ایراد بپوشم من خوب: من
 تا اندازه گشتتتاده مدلش اینم. بپوش بابا نه: گفت و کرد بهم اجمالی نگاهی

 .نیستم شدنش گشاد نگران میشه
شی سهام و گفتم بهش دلی تو چی سا شال و مانتو با و لبا  واقعا   .کردم عوض ال

 .بود کرده تیپم خوش خیلی و میومد بهم
شه که منی سهای همی شیدم می ساده و تیره لبا  و شنق با دار طرح لباس این پو

 .بود کرده عوض و ام قیافه خیلی رنگی زیبای نگارهای
. نبپوشتشتو کرمهات کفش اون با: گفت و دستتم داد رنگشتم کرم کیف الستا
 .دارن سانتی 10های پاشنه که همونا

 میرم؟ راه زور به باهاشون که ها همون: گفتم معترض
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صله بی شه روز 1000 که روز یه حاال: گفت حو  نمی دیگه شامه یه بعدم نمی
 .بزنی قدم بری خوای

 .کردم گوش حرفش به و خواروندم ای کله
: فتگ شده گرد چشمهای با سونیا و کشید سوتی افروز اومدم بیرون که اتاق از

 عروسی؟ بری خوای می. شدی خوشگل چقدر خاله
ندی تام با خوام می گلم نه: گفتم و زدم لبخ  راتب برگشتتتم. بیرون برم دوستت
 .خرم می شکالت

 خونه میریم شب ما بخری خواد نمی: گفت افروز اما کشید هورایی خوشحال
 .نیستیم اینجا شوهرم مادر ی

 .بمونید شام خوب چرا: من
ستی که تو بعدم دعوتیم که اوال: گفت و انداخت باال ابرویی  چی رایب خونه نی
 میکنی؟ دعوت

 و کرد مکث صتتورتم رو و انداخت پام تا ستتر به نگاهی مامان. زدم لبخندی
 نیست؟ زیاد آرایشت: گفت

 بهامل به بکشتتم و کنم بلند و دستتتم خواستتتم تا زیاده که بودم فهمیده خودمم
 ینا عمری بعد مامان نده گیر: گفت بود اومده بیرون اتاق تو از تازه که الستتتا
 .باشه خوش بزار رسیده خودش به حسابی و درست بار یه دختره
شپزخونه تو رفت حرف بی و داد تکون سری مامان  ردنک پاک خیال بی منم. آ

 .شدم رژم
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 راه مورچه مثل کفشتتها اون با. بیرون زدم خونه از و کردم خداحافظی همه از

 و شتتد جک پام پایین، بیام آخری ی پله رو از خواستتتم وقتی حیاط تو. رفتم می
 سیدهنر تونستم زور به. رفتم کله با رو در به مونده قدم چند و خوردم سکندری

 .نشم زمین نقش و کنم حفظ و تعادلم در به
 بیرون روستتری زیر از ام شتتده صتتاف موهای و بودم شتتده خم جلو ستتمت به

سودگی سر از. صورتم تو بود ریخته و اومده شیدم راحتی نفس آ  و رمس تا و ک
 سینه به سینه و شد باز در کنار بزنم صورتم رو از و موهام خواستم و کردم بلند

 .شدم آیدین ی
 از و چرخوند صورتم رو و نگاهش حرف بی. کردم نگاش خیره ترسیده و هول

 .کفشهام و لباسم روی تا شد کشیده لبهام و صورت رو
 یخ و سرد خیلی اش قیافه. داد تکون سری طومأنینه با. کردم سالم تند هولم از
 .بود تفاوت بی و

 این از بیشتتتر تا شتتم خارج در از خواستتتم کشتتید کنار در جلوی از و خودش
 .نشم ضایع

 .کرد می معذبم و عصبی بلندش موهای اون پشت از اش خیره نگاه
نداخت و خودش مهدی بیرون برم اومدم تا  نیشتتش من دیدن با و خونه تو ا

ستید؟ خوب خانوم آرام سالم: گفت ذوق با و شد باز هم از گوش تا گوش  ه
 .برسونمتون برید می تشریف جایی گذار و گشت به همیشه

 و شد باز هم از بود شده جمع پاشیش آب خاطر به که صورتم آخرش حرف با
 بود؟ خریده ماشین کی بچه این. باال رفت ابروهام
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 دارید؟ ماشین مگه: گفتم هوا بی
 ها؟: گفت و کرد نگام گیج مهدی حرفم با

شه حرفم ی متوجه تا کرد فکر یکم و خاروند و سرش  ندیلبخ فهمید وقتی. ب
 .رسونمتون می آژانس با بخواین اگه واال نه: گفت و زد هول و خجل
یات ی همه کردم حس که بود گفته ذوق با و آخرش ی جمله انقده  تو محتو

 .من سمت کرد پرت و دهنش
شمم ست که آیدینی به خورد چ ستاده کناری سینه به د  مه پوزخندی و بود ای

هاش روی یب و بود کرده خوش جا لب  من بدبختی این از کردم می حس عج
 .بره می لذت داره

 می خجالت جورایی یه طرفی از و نخوره بهم این از بیشتتتر آرایشتتم اینکه برای
 و روستریم ی دنباله ایستتادم پستر دو این جلوی آرایش همه این با که کشتیدم

 چشتتم وت کمتر قرمزه رژ این حداقل تا بیاد لبهام جلوی کمی تا گرفتم باال یکم
 .نرن دهنم تو هم تفها و باشه

 .اجازه با برم باید من. بگیرم آژانس تونم می خودم ممنون نه: گفتم تند
شت که و در. بیرون زدم خونه از و شدم رد کنارش از سریع ستم سرم پ  سنف ب
 .کردم پاک و صورتم و آوردم در کیفم از دستمالی. کشیدم راحتی

 .بگیرم آژانس تونم نمی چالقم خودم من کرده فکر پسره
 دیدن مدتها بعد. افتادم راه کوچه ستتر ستتمت به و کشتتیدم داری صتتدا نفس

 و ممیرفتی بیرونایی همچین یه درمیون دوماه معموال  . بود خوب خیلی دوستتتام
شت می خوش هم کلی سا مکرر های تلفن وجود با بار این اما گذ  با  تقری که ال
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ستنم از بعد ساعت نیم ش ستوران تو ن ستام با همیم دور شد شروع ر  وفتمک دو
 .بود شده
 خواد می دیگه یکی کنه قهر باهاش زنش میشه باعث دیگه یکی نمیفهمیدم من
 میکشیدم؟ و زجرش وسط این باید چرا من بکنه ناز

سا انقدر صرار و زد زنگ ال  بره ژمانپ با بتونه اون تا خونه برگردم زودتر که کرد ا
 و خوردم و غذام گنجشک قد. خوردم شام جوری چه نفهمیدم اصال   که بیرون

 .برم باید و اومده پیش برام کاری گفتم نخورده خورده
ند ما نداختن تیکه بهم ها بچه چقدر که ب  یوقت و دارم قرار دیگه یکی با که ا

سا با فهمیدن شون و شام که توپیدن بهم کلی دارم قرار ال  زود و مکرد کوفت به
سا نمیرفتم اگه نبود ای چاره اما. میرم دارم  دقیقه 5 از و زدنش زنگ زمانهای ال

 .داد می کاهش بار یه دقیقه یک به
 یه برای شتتتدم مطمئن و انداختم کیفم تو نگاهی یه و کردم جمع و وستتتایلم
ست صی و گرفتن درب ست از خال سا د ست همراهم پول کافی مقدار به ال  .ه

 رفتن بیرون شتتام این همهی. داشتتتم می بر پول بانک عابر از هم کوچه ستتر
 .بود بد خیلی میشد خالی آدم جیب که قسمتش این فقط بود خوب

 می ندهران به رو کرایه پول داشتتتم وقتی کوچه ستتر و گرفتم دربستتت ماشتتین یه
 کمی بلکم دادم، السا به فحش کلی نازنینم پولهای دادن دست از خاطر به دادم
 .بشه خنک دلم

شین از شم پول بانک از تا خیابون روی به رو رفتم و شدم پیاده ما  لعنتی اام بک
صال شبکه میگفت هی و کرد نمی کار عابرش  کارتم حرص با. نمیکنه پیدا ات

 .شدم خونه راهی و شدم کشیدن پول خیال بی و برداشتم دستگاه تو از و
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 آنچنان کردم وصتتل که و تماس. زد زنگ الستتا که بودم شتتده کوچه وارد تازه
 .ریخت فرو گوشم ی پرده کردم فکر که کشید جیغی

 نیومدی؟ هنوز کجایی؟ آرام: السا
 .ام کوچه سر. امشب کشتی منو تو نیومدم؟ کجا: گفتم و کردم اخم
 .میام دارم درم دم من بمون جا همون پس: گفت زده ذوق السا

 که تو هبگ نیستتت یکی. ایستتتاده در جلوی کی از نیستتت معلوم ببین رو دختره
ندن قهر ی عرضتتته  می راه دعوا و میشتتی زده جو میکنی خود بی نداری مو

 .ندازی
 داره دون دون کوچه ته از دیدم. بیاد تا موندم منتظرش کوچه وستتط جا همون

 .منگل ی دختره. میاد
سید من به تا ستم تند ر شید و د شک سالم یه نداد محلت حتی و ک  لیخا و خ

 و کشوند خودش دنبال هم منو و کوچه سر سمت دویید و گرفت و دستم. کنم
فت حال همون تو قدر: گ مان کردی دیر چ فت پژ عت نیم تا گ گه ستتتا  دی

 .میشه دیرمون اونجاست
 و داد می تکون دستتت الستتا میشتتد رد ماشتتینی هر. ایستتتادیم خیابون کنار

 .دربست آقا: میگفت
 .میزنمت خودم کن دعوا دیگه بار یه فقط تو باال، پرید ابروم یه

ست سا د  وزنتس بابا چته: گفتم و گرفتم و بود دادن تکون حال در هوا تو که ال
 دش تموم پولم ی همه ندارم قرونم یه من میکنی؟ دربستت دربستت کرده گیر
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 عابر یه اول بزار. خونه برسم زودتر گرفتم دربست شما خاطر به دادم آخریشم
 .بزن آتیش رو پوال بعد بردارم پول من کنیم پیدا سالم

 نمی هستتت همراهم پول من نداریم وقت نیستتت مهم: گفت توجه بی الستتا
 .خواد
 .باال انداختم امو شونه و کردم نگاش یکم

شین باالخره سا و آوردیم گیر ما  عرض در هم راننده و داد و قرار محل آدرس ال
 .نظر مورد شاپ کافی به رسوند رو ما ساعت نیم
شین از شتاق و شدم پیاده ما  یبد چیز هم دعوا انگار نه. کردم نگاه اطراف به م

 یه تو شتتیکی شتتتاپ کافی همچین یه بیان بعدش دفعه هر بود قرار اگه نبود
 خوب هم خیلی داد می دست بهش رفتن شمال حس آدم که ای محله همچین

 .بود
 ستتمت برد و کشتتید و دستتتم دوباره الستتا کنم آنالیز رو منطقه کل اومدم تا

 .ورودی
 پر و کرد غلیظی اخم نکرد پیدا و پژمان وقتی و گردوند چشتتم و شتتتدیم وارد

 .نرسیده هنوز: گفت حرص
 .شدی کنف حقته: گفتم دلم تو و زدم ریزی لبخند

 
 هم تو و دستتتهاش حرص پر و پشتتتش نشتتستتت و کرد انتخاب نفره 4 میز یه

 .در به شد خیره و کرد قالب
. در به دوختم چشم السا مثل منم شدم خسته وقتی و کردم نگاه و اطراف یکم
 .نمیومد در خونش زدی می السا به کارد و بود نیومده پژمان هنوز دقیقه 10 بعد
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 ات اومد اونم و داد تکون دستتت گارستتون برای الستتا عریضتته نبودن خالی برای
 .برداشتم میز رو از رو منو. بگیره سفارش

 .بود برداشته رو کافه کل قهوه بوی. بودم کرده قهوه ه*و*س جوری بد
 .خوام می اسپرسو من: گفت من به توجه بی السا
 .طور همین منم: گفتم زده جو منم

 از. دیگه استتت قهوه جور یه اونم خوب ولی بودم نخورده استتپرستتو حاال تا
سا که اونجایی ساب باید ال  فتم. تنگش زدم هم شکالتی کیک یه کرد می ح

 .باشه کوفت باشه
 .رفت و گرفت رو سفارشا گارسون

 تو شینمب دیگه میز یه رو برم من میخوای السا: گفتم باشم زده حرفی اینکه برای
 باشید؟ راحت پژمان و

فت حرص و اخم با الستتتا یاد منتظرم فقط که نداریم راحتی خواد نمی: گ  ب
 .گذاشته منتظرمونم قبلش کار بر عالوه بکنم و پوستش

 ...شاید آخه خوب: من
 ستتریع افتاد واردا تازه به چشتتمش الستتا تا و شتتد باز در بزنم و حرفم من تا

شت میز رو از و اش تکیه. شد سرد و آروم صورتش سبوند و بردا ش به چ  تیپ
 .شد خیره دیگه سمت یه به و گرفت ورودی از و منتظرش نگاه و صندلی

 بال بال داشتتت جوری چه حاال تا نمیدیدم من اگه که بود شتتده جوری یعنی
ص اونم و اینجا آوردمش زور به و زدمش من حتما   میگفتم بود منتظر و میزد  الا

 .بره خواد می و است کالفه االنم و نداشته اومدن برای تمایلی
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 وشت مونده انتظار اون از اثری ببینم شتتدم خیره درستتت و زدم پلک بار چند یه
 .انتظار اتم یه از دریغ دیدم که
. اون متس برگشتم پژمان سالم با و گرفتم السا از و نگاهم و کشیدم نفسی یه
 ستتر و خشتتک ستتالم یه گفتن به فقط الستتا و شتتدم بلند جام از احترامش به

 .کرد اکتفا دیگه طرف به چرخوندن
 .تربیت بی ی دختره

 و زدم نیمه و نصفه لبخند یه. باشم رو خوش و مودب کردم سعی السا جای به
 .دادم و پژمان سالم جواب
 .کرد پرسی احوال و زد لبخندی مهربون هم پژمان
شید جان آرام سالم: پژمان  شد دیر شرمنده. انداختم زحمت تو هم رو تو ببخ

 ... و بود ترافیک
 تا رس نگاه یه لبخندش همون با پژمان. کنم می درک یعنی که دادم تکون سری

 ور نشست سریع و گرفت ازم چشم و شد تر عمیق لبخندش و انداخت بهم پا
 .کشیدن ناز و التماس به گفتن سالم همون از کرد شروع و السا روی به

 .کرد سالم هم دیگه نفر یه دیدم که بشینم خواستم
 سر پشت آیدین دیدم کردم بلند سر. موندم هوا تو ایستاده نصفه و نشسته نصفه
 زا هیکلی کج لبخند یه با. بودمش ندیده من همین خاطر به و ایستتتاده پژمان

 .کرد برانداز و پایینم تا باال
 .خوب میشه معذب آدم چی؟ یعنی کنن؟ می نگام پایی سرتا همه امروز چرا

 ستتالم آیدین به لبخند با پژمان برخالف هم الستتا و دادم و آیدین ستتالم جواب
 .کرد
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 نکنم ومز ستترخر من   اینکه برای طفلی پژمان مطمئنن. بزنی لبخند براش بایدم
 بقاپم هوا تو نیومده گلو از و حرفهاشتتون تا نکنم دهنشتتون به نگاه و روشتتون

پا یه شتتده مجبور  بشتتر این که چقدرم. نشتتم آویزونشتتون من که بیاره برام ب 
 .نیارم پیش مزاحمت جوون دو این برای من که بود حواسش

 و مونمب تفاوت بی پژمان کشیدنهای ناز به که بودم گرفته و خودم جلوی زور به
 ردمک نگاه جز به جز رو کافه همهی. دهنش تو برم برنگردم ستتریع حرکت یه با

 مونه؟ب تفاوت بی السا محلی بی و پژمان حرفهای به نسبت آدم میشد مگه اما
 نگام بار یه پژمان جون عزیزم کن نگاه بهم خانمم، جان الستتا... الستتا: پژمان

 ......کن
 نیم یه الستتا که فهمید میشتتد شتتد ستتاکت ثانیه یک برای پژمان که اونجایی از

 و بود حستتاس خیلی پژمان جون قستتم روی الستتا چون. انداخته بهش نگاهی
 .نکنه قبول اون و بدن قسمش پژمان جون به که بود محال
 که ینجاا نیومدیم مگه. برم قربونت نگیر ازم و نگات ملوسکم، قشنگم،: پژمان
 .دیگه بزن حرف خوب بزنیم حرف
 ولی بشتتنوم، خواستتتم می کنی تاخیر دقیقه 10 اینکه قبل: گفت ستترد الستتا
 ...حاال

 دهکشی و خودش دیدم کردم نگاش چشمی زیر. شد بلند پژمان صندلی صدای
 .بگیره دستش تو رو السا دستهای تا شده خم میز رو کجا تا و جلو

 و رمبگی پژمان از و نگاهم سریع دزدا مثل که شد باعث آیدین از سرفه تک یه
 .کنم قناعت تفاوت بی شنود همون به
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 این چرا پس میدم گوش من بگی چی هر دونی می که تو خانمم عزیزم: پژمان
 میکنی؟ جوری

 .ترکید السا یهو
 
 
ی میکنی؟ خر بچه داری: گفت بلندی یکم صدای با  ردی؟ک گوش حرفم به ک 

 .میشی سوارش که لگن این چیه اصال   میاد بدم موتور از گفتم بار 1000
 شتتده دکبو رنگش کردم نگاش ستتریع. خورد بدی تکون یه آیدین لگن گفت تا

 .بود حساس خیلی لگنش رو انگاری نه. بود
 الستتا کردم حس لحظه یه که کرد می نگاه الستتا به ناراحت و ناباور همچین

 .داده مادر خواهر فحش بهش
 .کرد نگاش عذرخواهانه و آیدین سمت کرد خم و سرش آروم بدبخت پژمان
 ینا جواب بعدا   باید تو" یعنی که انداخت پژمان به بد و عمیق نگاه یه آیدین
 .تگرف ازشون و نگاهش و چرخوند و گردنش عصبی خیلی بعد" بدی و توهین
 میلیونه 17 لگن میگی بهش که اونی بعدم. یواشتر جان السا: گفت آروم پژمان

 .نیست پولی کم
 .لگنه همون نداره که سقف پولشه، که چقدر هر: گفت تفاوت بی السا

 .برنگرده که داشت نگه و خودش زور به آیدین
سا صال: ال صادف شدی؟ سوارش چرا پس گرونه نمیگی تو مگه ا  میکردی ت

ستی می جوری چه سارتش پول خوا صال   بدی؟ و خ  دور خودت درک به اون ا
 چی؟ میشد چیزیست جون از
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صبی گرفتن ضرب صدای شون متن موسیقی به آیدین پای ع ضاف دعوا  شده ها
 .بود

شتم کار خوب عزیزم: پژمان  و وریف کارهای ترافیک این تو دونی می که تو. دا
 .داد انجام ماشین با نمیشه
سا صبی ال شه کار: گفت ع ست همی  طوری دادی می انجامش دیرتر یکم. ه

 ازش؟ نمیاد خوشم نگفتم من مگه اصال  . که نمیشد
 .گفتی گلم چرا: پژمان
 شدی؟ سوار چرا ندادی؟ گوش چرا پس: الش

 .ببخشید: گفت مطیع پژمان
 .نشی سوارش دیگه بدی قول باید کار، چی خوام می ببخشید: السا
 .نمیومد در کدومشون هیچ از صدا

ته ت ت ت ت ت َه  آشتی مناسبت به و بکنه رو قضیه قال نمیده قول پژمان چرا پس د 
 هم یرپن کیک یه اومد گارستتونه که بار این اصتتال   بدن؟ ما به شتتیرینی یه کنون

 .میدم سفارش
گاهشتتون چشتتمی زیر مان. کردم ن ماس با پژ گاه الستتتا به الت  با. کرد می ن

شمهاش ست می ازش چ شه گرفتن قول خیال بی خوا شم با. ب  زد می حرف چ
 .نمیشد وا دادن قول به زبونش اما

 نمیدی؟ قول: گفت بهت با و کرد نگاه پژمان به ناباور السا
سا که شد چی نفهمیدم لحظه یه تو. کرد نگاش فقط پژمان  آمپر یهثان یک تو ال

 و دشتت بلند جاش از تیز و تند حرکت یه با حرف بی اما حرص پر و چستتبوند
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شمای برابر در و خروجی سمت رفت جت مثل  پژمانم من ی شوکه و گیج چ
 .رفت بیرون در از و افتاد راه دنبالش گویان السا السا و شد بلند
 .کردم می نگاه اشون رفته مسیر به منگ و گیج بدبخت من

 با. میز رو چید و آورد رو الستتا و من ستتفارشتتای و اومد گارستتون موقع همون
 .اسپرسو کوچیک فنجونای به بودم مونده خیره زده بهت و گرد چشمهای

 ...السا... السا: گفتم منگ و وار زمزمه
 .کردم صدا رو السا بلند صدای با و شدم بلند جام از یهو
 ... الستتتتتتتتتتتا: من

. ودنب ای دیگه شخص حضور به حواسم که بودم م*س*تأصل و عصبی اونقدر
 تمگف بهت که من. دختر بمیری ای: گفتم ناله و بغض همراه حرصتم ی همه با

 یم استپرستو بخورم کوفت من. نکنه کارت چی بگم خدا نیستت؟ همرام پول
 .بگیرش پس بیا کردیم غلط ما آقا. کار چی خوام

 .کردم نگاه بود داده تکیه بهش گارسون که پیشخونی به التماس با
شتم می حل راه دنبال  ارتک ممکنه یعنی سادات جد یا: گفتم آروم خودم با. گ
 اینا عزیز روستای سید نظر شمع تا 5 کنه؟ کار ممکنه یعنی باشن؟ داشته خون

 ظرفشتتویی مایع به من بدن دستتتکش بهم شتتستتتن ظرف برای حداقل کنم می
 .دارم حساسیت

 مو پستتر به زده بهت و پریدم جام از ها زده جن مثل بلندی ی خنده صتتدای با
 .شدم خیره بود نشسته جلوم صندلی رو که قشنگی

 .ترسیدم بگیری زهر ای
 نشسته؟ اینجا کی از این بمیره آرام الهی....  هتتتتتتتتتتتتتتتی
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شنیده ممکنه یعنی. کردم می نگاش التماس با شه؟ ن شد چی با  ناو همهی می
 با تمتونس می و داشتن واقعیت ترسوندم می رو سونیا باهاشون که هایی طلسم

 بشتتر این ذهن از و گفتم که پرتایی و چرت ی همه دستتت یه حرکت و ورد یه
 .کردم می پاک

 .شتته پاک ذهنش از کنم کاری یه تمرکز با کردم ستتعی و کردم ریز و چشتتمهام
 .کرد میشه که امتحان

 خوبیه؟ عالمت این. من رو بود مونده خیره نگاهش و بود شده قطع اش خنده
 داد؟ جواب تالشم کنه؟ می کار داره فراموشیم و تمرکز یعنی

 .من مهمون بشین: آیدین
 عملیال عکس چه باید االن نمیدونستم. افتاد هام شونه. خوابید بادم... زرشک

 .افته یب خط ابروهام بین شد باعث که کردم غلیظی اخم اختیار بی. بدم نشون
 .زد کنار صورتش رو از و موهاش و کشید پیشونیش به دستی آیدین

شونی رو کرد زوم ساب من: گفت سردی و جدی صدای با و من پی  کنم می ح
 .بدی و سواالتم جواب بشه تموم کیکت و قهوه که وقتی تا که شرطی به

شکوک ست می چی. کردم نگاش م سه خوا شتم. بپر  به نگاهی یه دوباره و برگ
 .انداختم پیشخون

 کلی ماه آخر تا. بود ام 18 بود؟ چندم امروز. ها باشه داشته خون کارت ممکنه
 .کردم می مدیریت و پولهام باید ، مونده
 میشد؟ چقدر کالس با جای این تو کیک یه و اسپرسو دوتا یعنی

 .خاروندم امو چونه زیر ام اشاره انگشت با
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 .بود منتظر و کرد می نگام خیره همچنان آیدین
 تفاوت بی و پاش رو انداخت و پاش و شتد ستینه به دستت دید که منو دلی دو

ستنه ظرف از تر سخت دادن و من سواالی جواب ظارها  : گفت شه ش  هر... با
 ....ندارنا دستکش اینجاها بگم ولی راحتی جور

 .کنسله ظرفشویی دستکش بی. نشستم سریع گفت اینو تا
 
 

 .کردم نگاش اخم با و جدی
شت صندلی از و اش تکیه ستش یه و بردا شت کج و د  رجو همون. میز رو گذا

سو فنجونای از یکی میکرد نگام که سپر شید میز روی رو ا شت و ک . لومج گذا
 .طور همین کیکم

شت و بعدی فنجون شق یه. خودش جلوی گذا  همش و توش ریخت شکر قا
 .خورد ازش قلوپ یه و کرد اش مزه مزه آروم و داشت برش و زد

 میکنی؟ اخم همیشه چرا: گفت هوا بی و میز رو گذاشت و فنجون
 .شد گرد چشمهام و باز اخمام شوکه
 .کچل فضول. اخمو میگه بهم تربیت بی. بود خورده بر بهم یکمم

 .نباشتته کار اخمیدر کردم ستتعی بود ممکن که جایی تا و باال بردم و ابروهام
یت با که جور همون هام میکردم تالش جد  من: گفتم نخوره گره هم تو ابرو

 .نمیکنم اخم
 یه زشا تقلید به. بدم نشتتون تفاوت بی حرفش به نستتبت خودمو کردم ستتعی

 .لبم به بردم و فنجون و زدم همش و ریختم ام قهوه تو شکر قاشق
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 .کردم ای سرفه تک و بیرون زد چشمهام دهنم تو رفت قهوه ی مزه تا
 بود؟ تلخ انقدر چرا. هالهل زهر یا بود قهوه این

 موقع هنمیفهم تربیت بی. میکرد نگام بر برو داشتتت آیدین. کردم بلند ستترمو
 .کنه نگاه کسی حلق تو نباید خوردن غذا

 هوهق به و پایین انداخت و سرش و رفت رو از تا کردم نگاش غره چشم با انقدر
ست سریع شدم مطمئن که اون از. کرد نگاه اش ستمال سمت بردم د  های د

شون از تا چند و میز روی شتم تو  رد یکم و زبونم و دهنم سمت بردم تند بردا
 که مزبون به کشیدم ریز ریز و دستمال نشه متوجه کسی که جوری آروم و آوردم
 .بشن پاک زبونم رو مونده ی مزه بد ی قهوه های دونه

 یه که برم خودمون های قهوه قربون. خورد بهم حالم اه اه. هستن بدم چه کثافتا
شقش  انقدرم. میکنیم درستش شکر کلی با و آب گنده لیوان یه تو میریزی و قا

 .هست هم مجانی. نگو که است مزه خوش
 .میکنه نگام نصفه لبخند یه با داره آیدین دیدم کردم بلند سرمو
 ختاندا ابرو کنایه با و بشتته تر عمیق لبخندش شتتد باعث که کردم اخم بهش

 .نمیکنی اخم که: گفت و باال
 شونن اخالق خوش برای تالش. نیستم اخم اهل بگم دیگه نمیتونستم. دادم وا

 .برداشتم انکار از دست. نداشت فایده دیگه دادن
 .زیاد خیلی اونم. میکنم اخم چرا: گفتم و کردم نگاش جدی

 چرا؟ بپرسم میشه: گفت و باال داد ابروشو یه
 .کردم نگاش دوباره. چرخوندم سرمو و کشیدم عمیقی نفس
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 .محافظته. دفاعه جور یه چون: من
 چی؟ برابر در دفاعی؟ جور چه: گفت متمرکز و کرد ریزی اخم
 .کی برابر در نه، چی برابر در: گفتم کمیمکث بعد. کردم نگاش دقیق

 .فضول بچه. کرد نگام مشتاق
مه برابر در: من گاه و ها آدم برابر در. ه  این تو. ناجور فکرهای برابر در. ها ن

 ُخلی میگن باشتتی مهربون اگه بخندی اکه باشتتی اخالق خوش اگه جامعه
شم و میکنه رفتار باهات بخواد که جوری هر کی هر ای ساده میگن  بهت آخر
 ببینه خترد یه. میکنه نزدیک بهت و خودش میخندی ببینه پسر یه. میزنن ضربه

 اخم یوقت ولی. کنه استفاده ازت شد اگه تا بهت میچسبونه و خودش مهربونی
شون جدی وقتی میکنی، شون وقتی میکنی نگاه شم به ساب میری غره چ  ح

شون کار ست شی دیوار خودت جلوی وقتی. میاد د  ی اجازه احدی هیج به و بک
سته یکم بعد ندی و ازش عبور شن خ شن خیالت بی و می  یگهد که جایی تا می

 دیدنن قابل غیر و بزرگ که چقدرم هر حاال میشتتی نامرعی براشتتون نمیبیننت،
 .میافتی اهمیت از نمیبیننت، دیگه باشی،

 شدن؟ ندیده خوبه؟ این: گفت و خاروند و اش چونه
... یگاه ولی دنیاستتت تو چیزی هر از بهتر گاهی: گفتم و زدم تلخ پوزخند یه

 .تری تنها باشه بهتر دفاعت چی هر چون. میکنه پوچت گاهی
 نمیخندی؟ چرا و: آیدین

 بخندم؟ چی به: گفتم و کردم نگاش مالیم و آروم و زدم خندی زهر بازم
 ...زندگی... دنیا به.. چیز همه به: آیدین

 .بود شعاری حرفهاش چقدر و میزد خوش سر چقدر. کردم ای خنده تک
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نایی به خودت شتتما: گفتم لبخندم همون با و کردم نگاش دقیق  تیگف که ای
یا مگه اصتتال   میخندی؟  شبه بتونیم که گذاشتتتن برامون چیزی زندگی و دن

 بخندیم؟
شتیم بچگی یه شگاه و درس یه. رفت که دا ستای و دان شگاه دو  تموم هک بود دان

 درآمد پر کار یه. شتتد فنا که بود کار و عالقه مورد ی رشتتته به امید یه. شتتد
ستیم سی یه. نداریم که میخوا ستن اونم( دادم تکون سری)  تنهاییا برای ک . ی

 بخندیم؟ باید چی به بگی میشه حاال
 .چشمهام تو زد زل. کرد نگام دقیق

 نگاشتتون آینه تو خودم عمره یه بیاری؟ در میخوای چی چشتتمها این توی از
 .نیست توشون هیچی میکنم

 تو ودب رفته انگار. داره معنی چه نگاهش بفهمم نتونستتتم اما کردم نگاش یکم
 .نبود بهم حواسش اما میکرد نگاه بهم شاید. حرفهام بحر

 
 

سپرسوی به رفت نگاهم. پایین انداختم سرمو  این ثلم زندگیمون گاهی. تلخ ا
 ته که یکن پاک و دهنت دستتتمالی هیچ با نمیتونی که اینه بدبختی میشتته قهوه

 .ببره بین از هاشم مونده
 .بود چشمهام زوم هنوز. کردم نگاه آیدین به چشمی زیر

 آروم طرف اون از نگیره صتتورتم از و نگاهش که بهش بشتتم خیره کردم ستتعی
 .خودم جلوی کشیدمش و شکر ظرف سمت بردم و دستم
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شق، یه شق، دو قا شق، سه قا سقلی فنجون دیگه قا شت جا ف  زمبری شکر ندا
 .توش

 .دهنم دم بردمش دوباره و زدم همش تند تند سریع
 یکردمم تف و بود دهنم تو که قلوپی یه اون داشتم دوست انقده. کوفته چقدر َاه
 .میاورد در و چشمام داشت پسره این نمیشد اما فنجون تو

 .ادد تکون راست و چپ به و سرش. بزنه لبخند شد باعث که کردم اخم دوباره
 عنیی که داد تکون سر که بود خونده منو ذهن تو فکر نفهمیدم. موندم لحظه یه

 هک تو بگه که رفت و حرکت این من صتتورت شتتدگی جمع مدل از یا نکن تف
 .نخورش نمیتونی

 .نمیدم و پولش که من قهوه، خیال بی
صف تلخش ی مزه بردن بین از برای و خوردم رو قهوه زور به  یزر ریز و کیک ن

 ...دهنم تو کردم فرو تند تند اما
شمینگاش زیر ست. کردم چ شتی به بود داده تکیه سینه به د  یه با و صندلی پ

 .بودم معذب ها نگاه جور این زیر. میکرد وارسیم داشت کج لبخند
 رایب میدونستتتم. میخواستتت الستتا برای و لباس این پژمان میکردم فکر: آیدین

 .میخریدم تر گشاد یکم شماست
 و کردم اخم گرد چشمهای با ریخت بهم سیستمم. شدم هول. پرید یهو رنگم

شم همزمان سناک خیلی کردم حس خودم. رفتم غره چ سره این اما شدم تر  پ
 .خنده زیر زد پق یهو و زد عمیقی لبخند

ستم شم خجالت جوری چه نمیدون  .مزخرفم شانس این با سرم تو خاک. بک
 .چاق بگه بهم اینم که بود مونده همین
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 لباستته قدرچ میگم. کرد حیثیتم بی چه ببین گرفتما الستتا از لباس یه من بار یه
 .همسریابیش اون با سلیقه کج پژمان نه بوده این سلیقهی نگو قشنگه

 ینا وگرنه شد السا عاشق بچگی از پژمان که شکر مرتبه هزار صد رو خدا ولی
 ما؟ میبستیم کی ریش بیخ رو دختره
 آبی ولی: گفت آروم و جلو کشتتید و خودش. گرفت آروم شتتد که خنده ستتیر
 .میاد بهت خیلی
صال  . شد بلند جاش از چون بگم چیزی نکردم فرصت حتی. شدم شوکه  وت ا

 گفت؟ چیزی باید مواقع جور این
ساب رفت آیدین  کردم یسع بودن شوکه وجود با برگرده اینکه قبل تا و کرد ح

 .نشه میل و حیف که بخورم و کیکم ی بقیه
 بریم؟: آیدین
 .بریم: گفتم و شدم بلند جام از و دادم تکون سری

 هکاف تو فقط ما. موند باز دهنم بارون شتتر شتتر دیدن با اومدیم بیرون که در از
 نشنیدم؟ و بارون صدای چرا پس که، بودیم نمرده بودیم

 االح بود؟ شده پرت حواسم انقدر یعنی. انداختم آیدین به چشمی زیر نگاه یه
 خونه؟ برم جوری چه

 اشتتینیم موتوری با میزاره قالم پژمان میدونستتتم اگه. گرفته بارونی چه: آیدین
 .میومدم چیزی
 خراب موهات میشدی خیس خوب. بشینه موتور رو بارون تو بود مونده همین
 .ها کمه اشم تخته پسره. بیچاره میشد
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 .بگیریم ماشین میتونیم خیابون سر برسیم: آیدین
شین شه خیس موهام بیاد بارون سرم تو بخوره ما شن، فر می شمم می  رابخ آرای

 .خوب میشه
 به غصتته با و ایستتتادم بون ستتایه تو در جلوی من اما بارون تو دویید خودش

 .کردم نگاه بارون
 .کرد نگام برگشت و ایساد و رفت قدم چند

 نمیای؟: آیدین
 ویر گرفتم و برداشتتتم دوشتتم رو از و کیفم. کشتتیدم ناراحت و عمیق نفس یه

شتیها. جلوم موهای شن خیس پ شن فر ب شن دیده ب ش فر جلو این. نمی  بی هب
 .میشم حیثیت

 دل تو زدم و ستتپردم خدا به و ام قیافه و ریخت و خودم و گفتم... ال بستتم یه
 .بارون

 
 

 که وصا  مخص میرفتم پسره این دنبال اردک مثل دار پاشه کفشهای اون با یعنی
سیر شهم زیاد سرعتم قدم هر با میکردم حس خیس، و بود پایینی سر یکم م  ی

 رستت وستتطای. ببرم ترمز بودم منتظر آن هر بدی، گاز بهش که ماشتتینی مثل
 و دشت برقی و رعد همچین گرفت شتتوخیش باهامون آستتمونم که بودیم پایینی

 .تپید آسمون یهو
 .بود گرفته سرعتم همچین. بودن کرده وا شلنگ. بودا بارونی
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 و بودیم داشتتته نگه امان در ما که هم مویی ذره یه همین میخواستتت خدا یعنی
شگل یعنی. کنه خراب سیدن خود به و کردن خو  هم خدا نیومده یکی من به ر
 .بود کرده اعالم

 به خورد ممچش. بگیریم ماشین میتونستیم و اصلی خیابون به رسیدیم باالخره
سری و دختر سیده خیابون کنار ما قبل که پ ضا از و بودن ر شینم یه ق  لویج ما

 .بود ایستاده پاشون
 داداش :گفت پستتره به رو و کرد باز و در و پرید آیدین کنه باز و در بره پستتره تا

 ارونب عروستی بریم میخوایم بگیریم و ماشتین این ما بدین اجازه اگه شترمنده
 .داریم داستان حاال خورده بهم تیپش خانومم گرفته

 .ایستاد جوب سمت اون جام تو شوکه من
 خانمم؟ من عروسی؟ بریم میخوایم ما

 اراحتن دختره من ی قیافه و تیپ دیدن با و برگشتن همزمان دو هر پسره دختر،
سره به رو و گفت آخی یه شین با اینا بزار مهرداد: گفت پ  انمشخ بیچاره برن ما

 .که شد داغون
 .کردم خودم پای سرتا به نگاه یه

 بودم؟ شده افتضاح انقدر یعنی
 نمیای؟ خانم: آیدین

 .کرد اشاره سر با. کردم نگاش
ستم  این از هی. بود عمیق و عریض خیلی جوبش اما شم رد جوب رو از خوا

 چیزی، هی بود پام کتونی یه اگه. بشم رد که نمیشه دیدم رفتم ور اون از رفتم، ور

http://www.roman4u.ir/


 297 بیداریالالیی 

شد سک می شا این با اما کرد ری سیدم کف  تو شم رتپ بخوره پیچ پام بدتر میتر
 .میشد لبریز و آب پر داشت که جوبی اعماق
 نمیای؟ چرا پس: آیدین

شت صل ابروهام. میخورد حرص دا سبید م*س*تأ  هم رو دندونای با و بهم چ
 .بزنم حرف نامحسوس کردم سعی فشرده

 .عمیقه جوبش: من
شماش سبید و بازوم و سمتم اومد و گردوند برام و چ شی حرکت یه با و چ  دمک

سره دختر، به رو کنه ول و بازوم اینکه بدون و جوب سمت اون شکر پ  و دکر ت
 .ماشین تو انداخت و من
 .عقب صندوق کرد پرت گوسفند انگار شعور بی

 ....آیدین: گفت ظریفی صدای یه که بشه سوار خواست
 صداش هدار کی ببینم کردم کله سریع من صدا سمت برگرده آیدین اینکه قبل

 .بود دختر یه ملوس و ظریف صدای آخه میکنه
 جوب سمت اون جور و جمع ی میزه ریزه دختر یه. صدا سمت برگشت آیدینم

 .میکرد نگاه آیدین به عمیق لبخند و تعجب با و بود ایستاده
صال   تویی؟ آیدین: دختره  کیه دختره ینا ببینم. ببینمت اینجا نمیکردم فکرشم ا

 همراهته؟
 روم ینهبشتت میاد داره دیدیم که چیه العملش عکس ببینم آیدین ستتمت برگشتتتم

 .نشم له وقت یه که صندلی ته کشیدم و خودم سریع
ست غلیظ اخم یه با ش شین تو ن ست و در و ما  ترینکوچک بدون تفاوت بی و ب

 .کنه حرکت گفت راننده به دختره به نگاهی نیم
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 وا اخمهاشم و نزد حرف هم کالم یک خونه به رسیدن تا دیگه و گفت و آدرس
 .نکرد

 و میزد لبخند داشتتتت تازه ریخت؟ بهم و بدبخت این که بود کی دختره این
 .بود گذاشته خنده کالس برام اصال  . بده یاد منم به میخواست

 .شدیم پیاده و کرد حساب و پول و کوچه سر رسیدیم
یدم که بود خودش تو اونقدر. میومدم راه اون از تر عقب قدم یه  یهو میترستت

 .بزنتم برگرده
 رد جلوی. دنبالش منم و تو رفت حرف بی و انداخت کلید. خونه دم رستتیدیم

 .کردم تشکر یه زیر به سر خونه
 .رفت و شد رد کنارم از حرف بی چون باشه شنیده نکنم فکر

 خروج و شتتد باز در. شتتنیدم داد بی و داد صتتدای که خونه تو برم خواستتتم
 .شد یکی مامان جیغ با عصبانی آرمین همزمان

 شده؟ چی: گفتم باز دهن با
له از و داد هلم شتتتده کبود غلیظ، اخم با بده و جوابم اینکه بدون  رفت ها پ
 .پایین

 
 .میکرد صدا رو بابا مامان. خونه تو دوییدم هول

 و ودب گرفته ب*غ*ل تو و سرش مامان و بود کرده غش زمین رو که بابا دیدن با
 .سمتشون دوییدم نگران میکرد صداش
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 چشماش. شدم سر بر خاک دیدی: میگفت و سرش تو میزد دست یه با مامان
 نمیکنه باز و

 شتتارف احتماال داشتتت خون فشتتار بابا. نمیکرد حرکتی ولی دادم تکون رو بابا
 .داشت مشکل قلبشم. بود شده وارد بهش عصبی
 َمرد؟ تو شدی چی کن باز و چشمات جان عماد..  عماد: مامان

 و تلفن و دادم آدرس. گرفتم و اورژانس ی شماره سریع و تلفن سمت دوییدم
 اون و کجاست پرسیدم ازش هول با گرفتم و شراره ی شماره دوباره. کردم قطع

 اریمشمی داریم و شتتده بد حالش بابا گفتم بهش مختصتتر. بیمارستتتانه گفت
 .بیمارستان

 میکرد سعی و بود نشسته بابا کنار دست به آب لیوان آیدین. بابا سمت برگشتم
 .بده خوردش به و آب

 تو؟ بود اومده کی این. انداخت بهم ثابتی نگاه و کرد بلند و سرش
 .بابا کنار زدم زانو دوباره و برداشتم ازش چشم

مان له مدام ما مان و زمین به و میکرد نا فت بیراه و بد آرمین و ز له و میگ  گ
 یارتشونب سریع اومد وقتی تا بمونه آمبالنس منتظر کوچه تو رفت آیدین. میکرد

 دهزن و مرده میکرد دیر دیگه یکم. رستتید آمبوالنس بعد ربع یک حدود. باال
 .میدادم پیوند دلم تو اشونو

شوم توی از و اتاق تو رفتم کنن معاینه رو بابا اونا تا شه هک پولی مقدار یه ک  همی
 .اشتمد پول کارتم تو نبود زیاد. برداشتم و میداشتم نگه اضطراری موارد برای
ما بود دهنم تو قلبم مان کردن گلگی ا کت چرا. اعصتتتابم رو میرفت ما  ستتتا

 نمیشد؟
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شتر اخمهام  یسع که شد پیداش کجا از آیدین مامان   نفهمیدم. هم تو رفت بی
 بر پا و دستتتت تو از و مامان حداقل بده خیرش خدا. کنه آروم و مامان میکرد

 .میداشت
 زد ارفشتت آمپول یه بهش جا همون و گرفت و فشتتارش و کرد معاینه رو بابا دکتر

 هم بونیز زیر قرص یه. بود باال خیلی فشارش ظاهرا  . پایین بیاره و فشارش که
 .گذاشتن براش
ستان رفتیم می باید قلبش چکاپ برای  و وابوندنخ برانکارد روی رو بابا. بیمار

 .آمبوالنس تو بردنش
 شما نجا مامان: گفتم و کردم بیمارستان بیاد شه حاضر میرفت که مامان به رو

شی آروم کن سعی بمون اینجا شی. با ستت هم گو  نیاک خبر و شهر نگیری د
 نگران که نگو جوری ولی رفتیم بیمارستان بگو بهشون اومدن اینا السا اگه فقط
 .بشن

 .خانم مژگان دست سپردمش. نذاشتم که بیاد میخواست زور به مامان
 .برم آمبوالنس همراه من بزارید: آیدین

 .ممنون میرم خودم نه: گفتم جدی اخم با
. رفتمیگ درد سرم. میکرد ناله ریز ریز بابا. افتادیم راه و شدم آمبوالنس سوار

 .کشید طول خیلی نظرم به اما بودیم راه تو چقدر نمیدونم
 .بود شده قاطی هم با سرم نبضی ضربات با بابا های ناله صدای

 .میکننن ناله نمیشن، مریض که باباها. ببینم جوری این رو بابا نمیتونستم
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 .کنه(  عاقل)  عالقلش خدا که عزیز قول به کنه؟ کار چی و آرومین بگم خدا
 خودمون چشم تو دودش آخر، و اول چون انداخت پشتش نفرین و ناله نمیشه

 زندگی آرامش تو ماها بکن کاریم یه. کن هدایتش راستتتت راه به خدایا. میره
 .کنیم

...... یمکن زندگی آرامش تو تا کنی آروم و زندگیمون تونی می تو فقط....  خدایا
 ....استرس بی

*************** 
 رامآ همون شتتدم دوباره. بره بین از توش بغض تا کردم باز و بستتتم و چشتتمهام
 اومد ساعت سر روز هر مدت این تموم تو که انرژی پر آرام همون. سرخوش
 روحیه اب امید پر و شکست و سکوت کفشش های پاشنه صدای با و بیمارستان

 .زد حرف و شد اتاق این وارد
شمهای جفت یه برای زد حرف سته چ شی برای. ب شه که گو  ی همه برای همی

 .بوده شنوا دلهاش و درد
 اشونبر دلت بگیری؟ آبادی اهل از خبری خوای نمی معرفت بی آدم ببینم: من

 .رسوندن سالم همه. شده تنگ برات همه دل ولی( گفتم آرومتر)  نشده؟ تنگ
 رایب. بستتته پلکهای اون پشتتت میمونم منتظر میکشتتم صتتورتش به دستتتی

شم بلند جام از امید نا مدت این توی بار هزارمین  هی و یخچال سمت میرم. می
 .دارم برمی پرتغال آب

 ایدب میشتته مامان داره مهرانه بدونی اگه: میگم هیجان با و میزنم عمیقی لبخند
شد داره طرف هر از. ببینی و بیای  گاهن من به جدیدا  . میخوره چی مثل میکنه ر
 .بشه کوفتت میگه کنه می
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 لمد من که بده خیلی: میگم آرومتر و میزنم شتترمنده لبخند یه. کنم می نگاش
شه؟ خنک شم بدجنس می شن حامله همه کنم دعا اگه می شن چاق و ب  بعد و ب

 میکشیدم؟ چی من بفهمن تا الغری برای بکشن خودشونو
 .میشه خنک دلم من ولی: میگم و ندازم می باال ای شونه

شم خیره دوباره ضورم به تفاوت بی چقدر. بهش می شید دراز وجودم به ح  و هک
 .بسته و چشمهاش

 رتحس پر سوز پر آه یه با و کنم می کج و سرم. لرزه می بغض از لبم ی گوشه
 .کنم می نگاش

سم میرم جلو سم همهی تختش کنار میر شعه و میریزم نگاهم تو و ح  مکن می ا
 می جمع و لبهام بندم می و چشمهام. بفهمه که شاید صورتش رو پاشم می و

 .دهنم تو کنم
 .پیشونیش رو مینشونم عمیق ی ب*و*سه یه و میشم خم

 ....موندم صداش بی بودم چشمهاش بی که روزهایی این همهی وسعت به
 ...آرومم شده، منتقل حسم. پیشونیشه رو لبهام

 هک مونیتوری به میشم خیره زده وحشت. پرونم می جا از دستگاه سوت صدای
 ..میزنه بوق و صاف خط یه شده نمیسازه کوه دیگه
 ...میزنه بوق

 میرم شیرجه افته می دستم از پرتغال آب. کنم می گم رو هوا میشه تند نفسهام
 .میدم فشارش بار چند و تخت کنار زنگ سمت

 .کنم می خبر رو پرستارا داد با
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 .کنه کمک یکی تروخدا
 .میزنم داد راهرو تو میدوام

 ....کنه کمک یکی....  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتک کمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ...دنشهب رو که دستگاهیه و سیم. اتاق تو میریزن هم با دکتر و پرستار تا چند

 .مونم می باز دهن زده وحشت
 .میبنده روم و در و اتاق از بیرون میده هولم یکی

 
 

 تو بردن رو بابا. اومد شتتراره زدم زنگ. بیمارستتتان رستتیدیم عمری بعد باالخره
 ور دارن دیدم وقتی. بگیرن ازش قلب نوار و بدن انجام و کارهاش تا اورژانش

 ه،شتترار دستتت ستتپردمش. بیرون اومدم اتاق از میچستتبونن ستتیم بابا ی ستتینه
شتم و طاقتش ببینم، نمیتونستم  رفتم. کردممی آروم و خودم جورایی یه باید. ندا

 .پول وایز و حسابداریش کارهای دنبال
 .بود رسیده تازه. جلوم اومد آیدین که برداشتم قدم چند

 شد؟ چی: آیدین
 .اورژانس بردنش: گفتم و کشیدم صورتم به دستی

 میری؟ کجا: گفت و انداخت بهم نگاهی
 .حسابداری میرم: گفتم حوصله بی و خاروندم ابرومو زیر

 ... و فیش بده. کنم حساب برم من بزار خواد نمی: آیدین
 .میتونم خودم: گفتم خشک. هم تو رفت بیشتر اخمام
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که بدون گه این گاش دی یدم رامو کنم ن هایی یه. رفتم و کشتت  کارهای یه وقت
 .کاربردیه خیلی آدم فکر کردن مشغول برای کوچیکی

شید طول ای دقیقه 10 مالیش کارهای شتم. بودم شده آرومتر. ک . اباب پیش برگ
. ودب داده تکیه دیوار به اتاق در روی به رو آیدین. بود نشتتتده تموم هنوز کارش

 .آیدین روی روبه دیوار کنار صندلی روی نشستم رفتم
 .دادم جواب بود، السا. خورد زنگ موبایلم

 .میگفت بد آرمین به و میکرد گریه داشت فقط میگه چی نمیفهمیدم
 شده؟ چی و کجام: پرسید و گرفت ازش و گوشی پژمان

صر ست. گفتم براش مخت ست الزم نه: گفتم که بیاد میخوا  پیش ونهخ بمون. نی
 رستت بالیی یه نشتته دیوونه داغه االن. کن پیدا آرمینم تونستتتی. الستتا و مامان

 .بیاره خودش
 هدیگ رو الستا م*س*تمر های گریه اعصتاب. کردم قطع و تلفن ستفارشتا بعد

 .نداشتم
ست شتی به دادم تکیه سینه به د سبوندم و سرم و صندلی پ  بدون. ردیوا به چ

 .بستم و چشمهام کنم باز و اخمام اینکه
 همه ،میومد در ام سینه تو از نگرانی از داشت قلبم. داشتم استرس نبودم، آروم

 .بشه بیشتر پیشونیم روی ی گره میشد باعث اینا ی
 اخمیکردی؟ همچین چرا االن بپرسم میشه: آیدین

 .شده تموم کیکم و قهوه: گفتم تلخ حوصله بی. میومد رو به رو از صداش

http://www.roman4u.ir/


 305 بیداریالالیی 

 لطفی همه این بعد اونم بودم، زده حرف بد. شنیدم و آرومش ی خنده صدای
 .بودم عصبی نبود خودم دست. بود کرده بهم امروز که

 .شنیدم کنارم از و صداش خورد، تکونی صندلی
 بدی؟ جواب تا بگیرم کیک و قهوه برم باید یعنی: آیدین

شمهام و گرفتم دیوار از و ام تکیه. گرفتم گاز و لبم  ادب بی نباید. کردم باز و چ
 .باشم
 حرص با و گوشتتم کنار موی دستتته به بردم پناه دوباره خودم کردن آروم برای

 .شدم آرومتر پیچش دور چند بعد. انگشتام دور پیچوندمش
 .آرامشه برای بار این: گفتم کنم بلند و سرم اینکه بدون

یدین مد و بود تو جای دختری هر. داغونی االن تو دختر چی؟ آرامش: آ  میو
ستمین کنارش آمبوالنس تو بیمارستان تا و میدید جوری اون و باباش خونه  ش

 .میشد رگه دو صداش گریه زور از باید االن تا
 .زدم پوزخندی

 میخندی؟: گفت سوالی
شمش. کردم نگاش سته به چ شتم دور پیچیده موی د  یدد که و نگاهم. بود انگ
 کج راست سمت به سرمو. چشمهام به شد خیره و گرفت دستم و مو از چشم
 .کردم

شه؟ چی که کنم گریه: من سا ب شه،می جیغ و میکنه داغ افروز میکنه، گریه ال  ک
 خودش به هیچکی که موقعیت این تو. میره حال از مامان میکنه، داغون آرمینم

 میشه؟ حل مشکل کنم گریه من نیست،
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شه نه: گفتم و دادم تکون سری سط این... نمی شه باید یکی و  بی ریهگ بی که با
شه خاکی چه ببینه بره کارا دنبال بره بازی کولی  جوری هچ ریخت سرش تو می

 .میکنه بدترش فقط گریه. کنه آروم و اوضاع
یه وقتی آدم: "گفتم دلم تو ند تونه می داره گاه تک ند بل یه بل نه گر  نداره قتیو ک

 ."گاه تکیه بشه تا میکنه قوی و خودش
 تو؟ چرا ولی: آیدین

 .زدم پوزخندی
 .کنن تکیه بهش بتونن بقیه تا باشه قوی باید یکی: من

 تو؟ چرا نفهمیدم هنوز: آیدین
 .بستم و چشمهام و دیوار به دادم و ام تکیه و شدم سینه به دست دوباره

. اشتتیب قوی که میگیری یاد باشتتی مجبور اگه نپرس، ستتوال انقدر: گفتم آروم
 نیست، که افروز. کنن تکیه بهش بقیه که باشه باید یکی ای خونه هر تو باالخره

سا شته و قدرتش هم ال شون زور آرمینم پژمان، برای گذا  و دمر پیر این. میده ن
شون باید پیرزن شه گرم یکی به دل  ببازه و شخود اینکه بدون نیاز وقت به که با

 نه؟ یا بیاد بر کارها پس از بتونه
 اخمت؟ و: آیدین

 نشتتون قوی و کنه آروم و خودش که باشتته داشتتته چیزی یه باید آدمم اون: من
 .بده

 ....سکوت و
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سید سوالی دیگه شت تاریکی تو میکردم سعی. نپر  اما گیرمب آرامش پلکهام پ
 .نمیزاشت دکترها و پرستارها پیج و بیمارستان صدای

 رو اباب میتونیم و مرتبه چیز همه گفت و اومد شتتراره تا گذشتتت ستتاعتی نیم یه
 .خونه ببریم

 .بیرون مبد آسودگی سر از و نفسم تونستم استرس پر ساعت یک بعد باالخره
 .آروم نگاه یه با بود لبش ی گوشه کوچیک لبخند یه. کرد نگام آیدین

 .زدم ریز لبخند یه اختیار بی
 آیدین. بیرون اومدیم و کردم کمکش. بابا اتاق تو رفتم و پایین انداختم و ستترم

 .خونه برگشتیم هم همون با. بود اومده باباش ماشین با
 تشتتکر ازش کلی هم بابا و کرد خداحافظی ما از امون خونه در جلوی آیدین

 .کرد
 .بودن ریخته بهم و اعصابم. شد شروع هندیها فیلم دوباره خونه تو
 بردمش و کردم رد رو بابا مامان، و افروز و الستتا زاری گریه و داد و جیغ بین از
 .کنه استراحت تا اتاقش تو

شته آرمین سته. خونه بود برگ  طلبکاره انگار میکرد نگاه همه به پررویی با که در
 .میکرد اهنگ بابا به و بود ایستاده گوشه یه. دید و نگرانی چشمهاش تو میشد اما

 .میکرد متهمش ریز یه افروزم
نگ ی دختره مه خ هاش این با نمیفه نه َجریش بدتر حرف نا. میک  ممن به رو ای

 .میشدم مّصرتر و تر عصبی من میگفتن
 و اسهاملب و اتاق تو رفتم. خانوادگی دعوای پای بشینم که بودم اون از تر داغون
 .تخت رو شدم ولو و کردم عوض
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شیم سیقی صدای از شد پر سرم تو و بهش زدم و هندزفریم. آوردم در و گو  مو
 .سنتی

 .....آرامش... نهایت در.... و
 

 ختماندا نگاهی راست و چپ به. کوچه تو دوییدم و کردم تنم ها پله تو مانتومو
 دمدویی قدرت با بودن بیرون شتتتب وقت این که عابری تا چند به توجه بی و

 .خیابون سر سمت
 کجاست؟ آرمین گفت شهرام

 .پیچید سرم تو شهرام صدای
س تا چند با داره خیابون سمت اون تر باال کوچه یه آرمین خانم آرام: شهرام  رپ
 میادن بر پستتشتتون از تنهایی خطرناکین های آدم میکنه دعوا خودش از بزرگتر

 .نمیاد کوتاهم
سر این یعنی سبتا   روز یه نمیزاره پ شته خوب ن شیم دا  دعواش زا ای هفته سه. با

ضاح اون و بابا با  حثب کمتر بود شده آرومتر یکم وقت چند این. گذره می افت
 .پیچید می اون و این پای و پر به کمتر کرد می

. یخام خیال چه. بگیره آروم تونه می پستتر این کردم می فکر که ستترم تو خاک
 .نمیشه خالی هم ها حاال حاال باده پر اون سر
 جفنگیات زا تونم می قشنگ و میشینیم ها بچه با گفتم بودم تعطیل که امروز یه

 .ببرم لذت مینا و شراره
 .حرامه کوفته، من برای لذت
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 تو. شدم در خیابون از عجله با. نیافته تا گرفتم سفت دست با امو شده باز شال  
شینی تا چند خلوتی و شب این  با ردنک می حرکت خیابون تو سرعت با که ما

 زیبا اظالف با سره یه روحمو مطمئنم و گذاشتن بوق رو سره یه و دستشون دیدنم
 .کردن مزین

 ودب ترسیده انقدر طفلی. بود داده آدرس شهرام که جایی خیابون سمت دوییدم
 .نیومد خودش که
 .رسید می گوش به ضعیفی صدای و سر یه

 .عریض ی کوچه تو پیچیدم
 یکی رس رو بودن افتاده که دیدم رو گنده پسر تا چند کوچه سر چراغ کم نور تو
تک بدبختم اون. میزدنش و ها بود خوب خورش ک یدم منت  عوض چرا نمیفهم

 دترب رو دیگه اونای و میکشید نشون و خط و میزد عربده رفتن در یا شدن خفه
 .بزننش بیشتر تا کرد می َجری

 .بود بیابونیا غول این پای و دست تو بدبخت آرمین الهتتتتتتتتتتتتتتی
 .کرد متوقفشون لحظه یک برای که کشیدم ای نعره جا همون از. ایستادم

 ...کثافتا کشتید و بدبخت کنید، ولش: من
 ادب ور پررو بچه این باید میشتته؟ چی نکنیم ولش مثال  : گفت پستترا از یکی
 .کنیم
 نداره حق کستتی خودمون غیر منو داداش ولی پرروئه میدونم خودمم که اونو
 .بزنه

 .نکبت کنه تربیتت نتونسته ننت که کن ادب و خودت برو: گفتم حرص پر
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سره شتر خودم کردم حس لحظه یه که سمتم شد براق همچین پ  ادب هب نیاز بی
 .رعنا جوون این تا دارم شدن
 بکنی؟ خوای می کار چی جوجه توی ببینیم نمیکنیم ولش: پسر
شحال لحظه یه برای  میزه ریزه جوجه حد در ابعاد این با منو اینکه از شدم خو

 .رفتم غره چشم بهش و کردم اخم سریع ولی. میدید
 .میارم سرت بالیی چه ببینی تا نکن ولش: گفتم و پرید دهنم از

 دماغ یه دعوام نهایت نبودم دعوا اهل هم زیاد طرفی از نبودم خوری کتک آدم
 تداییاب اول سال تو مدرسه میز با دوستم مبارک سر اصابت خاطر به شکوندن

 اون د  بع و شد تحصیلی اول سال اول روز همون تو کالس تغییر منجربه که بود
سی با یا کردم دعوا اگه فهمیدم  دمز اگه یا میز به نزنم و سرش کردم شوخی ک

 .بیاد نباید خون
 نهاییت دخترا تو درشت من که بودن اون از تر کلفت و کتک خیلی پسرا این اما
 .بیام بر پسشون از
 غول تا 4 خدمت به تا اومدم خالی دستتتت که بودم کرده فکر چی خودم با

سم بیابونی  دهش قلنبه زیادی ام خواهرانه حس موقع اون یادمه فقط نمیدونم بر
 .بود

 ستتمتم، اومد کنیم کم رو برای و زد بهم گشتتادی پوزخند که پستتری دیدن با
 پیدا یستتنگ کلنگی، بیلی، چوبی، ببینم تا اطراف به چرخوندم و ستترم ستتریع

 .نه یا نیاد و بترسه اون از بلکم دستم بگیرم من میشه
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 ترینتمیز تو میومد باید آرمین پیکر و در بی شهر این تو من مزخرف شانس از
 .ریزه سنگ یه از دریغ. کرد می دعوا کشور ی کوچه

سم یه دنبال کماکان سره و بودم سنگین ج شگل هم پ  نم و کرد می صدام خو
 مو و گاز خودم اما. مشتتت با یا گیرم می جواب بهتر بزنمش لگد با بودم مونده
 .بود تر دست را. دادم می ترجیح و کشی
 که ودناب نصتتفه آباژوره یه و تخته و تیر تا چند به خورد چشتتمم لحظه یک برای
شته ای خونه یه در کنار شن برام امیدی نور. بودن گذا س دیدن با اما شد رو  رهپ

 .کردم می موکول بعد به رو تخته تیر اون به دسترسی باید خودم جلوی
سره ستاده سینه به سینه جلوم که پ  شدت هب کرد می نگاه بهم باال از و بود ای
 .کرد می القا بهم و بودن کوچولو ی کوتوله حس

 کنی؟ کار چی خوای می حاال: گفت و کرد نگام باال از و شد کمر به دست
 خود از قلدر آدمهای این از. کردم نگاش چپکی و کردم بلند ستتر خونستترد

 .خواستن می کردن ادب واقعا  . بودم متنفر راضی
 .میزد بهم و حالم اشون کننده مشمئز لبخند اون مخصوصا  

 .کنار برو: گفتم صدام سردترین با و کردم نگاش یکم
 بدون. کنه حرکت خود به خود دستتتم شتتد باعث که زد صتتدایی پر پوزخند

 شد کوبیده اهو بی و شد مشت پتک یه مثل دستم وضعیتی تغییر کوچیکترین
 کار ودب هوا بی چون و تر پایین شتاید کمی البته و غول این عضتالنی شتکم به

 .شد غافلگیر و کرد و خودش
 .شد خم کمی و گفت آخی یه و شکمش رو گذاشت و دستش

 .کنار برو گفتم که من: گفتم آروم و شدم رد کنارش از یخ و تفاوت بی
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سر شدن خم با ستاش پ ست هم دو شیدن آرمین زدن کتک از د  دوتا ما به و ک

 .کردن می نگاه
شتن شکر رو خدا سی یه آرمین گذا شه نف  مینز رو و بود خون پر صورتش. بک
 .پیچید می خودش به و ولو

 .بودن گرفته گارد برام پسرا
یه ته کردین فکر چ ندویی یا کارا لدم؟ چیزی تکوا  این زا بوقتر من جانم نه ب

ته بی وستتط ام خانواده از دفاع پای اگه ولی حرفهام  هر از تر تیز دندونام اف
 .عقابیه هر از تر برنده و تر بلند ناخنام و شیری

 هم اینا طرفی از و دارم برش تا آباژور ستتمت رفتم می تمرکز با و آروم داشتتتم
 مه با اتفاق تا چند همزمان و شتتد بلند ستترم پشتتت از نعره یه که نشتتن متوجه

 .افتاد
 دخور محکم چیزی یه و چرخوندم حرکت یه با و ام شونه رو نشست دستی یه
 .زمین رو افتادم و تر عقب متر دو کرد پرتم قدرت با و صورتم تو

 .شده سرازیر بینیم آب کردم می حس
 .بزارم دلم کجای و اومدن بینی آب بازی واگیر هاگیر میون وسط این حاال

 ذره یه المصب اما نره آبروم خوردم کتک حداقل که بینیم به کشیدم و دستم تند
ستم نمی اما بود زده صورتم تو جوری بد اینکه با. که نبود ذره دو  فضع خوا

 .بیابونی غول این به شدم خیره تیز و کردم اخم بدتر. بدم نشون
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سر که بودم بینیم آبریزش درگیر شید و فحش سر گندهه پ  پر قدم هر اب و بهم ک
 .کرد می بارم چیزی یه میومد سمتم به که حرصی

سره ضی ی دختره: پ شغال عو شده زاده مادر از میزنی؟ و من آ  ضعیفه یه که ن
 .کنه بلند روم دست بتونه

ندی ماد با و زدم پوزخ ند روت دستتتت که فعال  : گفتم نفس به اعت  کردم بل
 .کنی خم سر جلوم کردم مجبورتم

 ...بعد و کشید حرصی پر داد کفری
سم کردم حس شمهام. نمیاد باال نف  رتی شدت به پهلوم و رفت می سیاهی چ

 .کشید می
 هزد و داداشم و خودم آشغاال این. بیارم کم خواستم نمی اما بودم شده حال بی

 امج از که زمین رو گذاشتم و دستهام زور به. رسیدم می خدمتشون باید بودن
 رو شتتدم ولو حال بی. پهلوم قستتمت همون به خورد هم دوم لگد که شتتم بلند

 .زمین
 ...موتور گاز همراه بلندی داد صدای

شمهای سی به شد خیره بازم نیمه حال بی چ شنا خیلی که ک  کاله اب حتی بود آ
 .بود سرش روی که مشکی کاسکت

 .طرف یه کرد پرتش که زد قلدر ی پسره به لگدی موتور همون رو از
شم نفس کردم سعی  و قدرتم ی همه شد باعث آرمین درد پر داد صدای و بک
 ددر و ستتختی و حال بی وجود با که کرد کمک بهم آدرنالین فوران و کنم جمع

 .شم بلند جام از پهلوم تو پیچید که نفسگیری
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 ضتتربات حرص پر کاله همون با و بود برداشتتته ستترش رو از و کالهش آیدین
 .میزد پسرا به پیاپیی
سط این آرمینم  به پا و بود شده بلند جاش از و بود گرفته جون مدافع دیدن با و

 .میزد ضربه آیدین پای
 و ددر از که های اخم با بود پهلوم روی که دستی با و بودم ایستاده وسط همون

 .خیر و شّر  بین دعوای به شدم خیره بود رفته هم تو حرص
 .کنم قلم و دستت تا بزن دست اون به داری جرات: آیدین

 تهامدس که من چی؟ یعنی ولی کرد می نگاه من به. کردم نگاه آیدین به حال بی
 .نکردم کاری تنمه به چسبیده

 مفرستتتاد و کشتتید بازومو حرکت یه با و بهم رستتوند و خودش بلند قدم دو با
شت شو پ شتی سر شت ی حواله م  دراونق. شد زمین نقش یکی و کرد سرم پ

 شدنم پرت اب. بکشم داد نتونستم حتی که بود ناگهانی شدنم کشیده و حرکتش
 .بود بریده نفسم سرش پشت به

 .صورتش تو کوبوند مشت تند تند و پسره ی سینه رو نشست آیدین
شتن نفری دو سمتش چرخیدم. شد بلند آرمین داد صدای صد به دا شت ق  ک

 .میزدنش
 شدت با خون کردم می حس که شدم داغ و عصبانی اونقدر صحنه این دیدن با

شتری  به هتوج بدون و کردم جمع و قدرتم ی همه. کرده پیدا جریان رگهام تو بی
 پیش شتمبرگ و گرفتم مشتم تو و آباژور و ها تخته و تیر سمت دوییدم زیادم درد

 .پسرها از یکی کمر تو کوبوندمش قدرتم ی همه با و آرمین
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 .صتتورتم تو بکوبه تا کرد مشتتت و دستتتهاش و ستتمتم چرخید و کشتتید دادی
 .شکمش تو زدم تر محکم ای ضربه دوباره

 .شدی ناکار بود حقت. زمین رو افتاد و زد دادی بار این
 کتکهایی دلی و دق تموم داشتت و بود اومده بر یکی اون پس از خودش آرمین

 .کرد می خالی سرش و بود خورده که
 ستتراغ بود رفته غوال نره از یکی ستترم به خاک. آیدین ستتمت چرخوندم ستترمو
 .کنه غافلگیرش پشت از خواست می و آیدین

 می دستتتم که جایی هر و بازوش و کمرش تو زدم آباژور با و ستتمتش دوییدم
 .ای گوشه یه رفت کنان اوخ و آخ هم پسره. رسید
شت آیدین سره به و آخر م س به زنون نفس نفس. شد بلند روش از و زد پ  راییپ

 .کردم نگاه بودن شده ولو زمین رو که
 حرف بی و انداخت بهم غلیظ اخم یه با همراه عمیق نگاه یه. جلوم اومد آیدین

 چرخوندش و گرفت و بازوش حرص پر. آرمین ستتراغ رفت و شتتد رد کنارم از
 خوبه؟ حالت: گفت و خودش سمت
 .داد تکون سری آرمین

سهاش و مالین و خونین صورتش بود، الش و آش. خنگ دروغگوی  کثیف لبا
 .بود تر تمیز لباسهاش فقط نداشت کمی دست آیدینم بود

 دیگه نگفتم بهت مگه: گفت حرص پر و کشتتید و گرفت و آرمین بازوی آیدین
 ندادی؟ قول مگه تعطیله؟ دعوا

جب با گاش تع نده باز دهنم. کردم ن  آرمین، با زدنش حرف مدل از بود مو
 .بود شرمنده کمی و زیر به سر آرمین که مخصوصا  
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 .کردم پرت گوشه یه آباژورو. بریم که کرد اشاره بهم آیدین
 مرکز از که االن ولی کردم نمی حس و دردم بودم شتتده زده جو بودم داغ اولش

 .میکشید تیر بدی طرز به و سوراخه پهلوم کردم می حس میشدم دور هیجان
 الشوندنب ای مورچه های قدم با سالنه سالنه و پهلوم به گرفتم و دستم ناچار به

 .افتادم راه
 
 

شنش اینکه بدون و موتورش سمت رفت آیدین  ددا هلش دوچرخه مثل کنه رو
 .کرد حرکت و

یب و کرد دعوا و آرمین خونه خود تا هاش وستتط که بود این عج  مدام حرف
 .نبود قرارمون این: میگفت

 .بود شده زیر به سر چقدر آرمین و
سیدیم شو آیدین و خونه ر  االب ها پله از و کرد پارک در جلوی خونه توی موتور

 .زد زنگ آرمین موبایل که آرمین به بتوپه دوباره که برگشت و رفت
سون نمیدونم جورایی یه و کرد بلند و سرش سریع  یدینآ به شرمنده یا بود تر

 و شجواب برو: گفت و کشید عمیقی نفس و بست و چشمهاش اونم. کرد نگاه
 .بده

 .زنهب حرف که کوچه تو رفت و برگشت سریع و گفت ببخشیدی یه آرمینم
 .کردم می نگاه پسر دوتا این حرکات به گیچ و مات منم
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 چیقآال تو رفت و چرخید و کشتتید صتتورتش به دستتتی کالفه و عصتتبی آیدین
 .بست و چشمهاش و آالچیق ستون به داد تکیه و نشست

 پیشتتونیش راستتت ستتمت. کردم می نگاش و بودم کرده گره هم تو و دستتتهام
شیده صورتش پایین تا باال از خون و بود شکافته  ورم اش گونه رو. بود شده ک

 .بود خونی اشم چونه و بود کرده
 .بود چسبیده پیشونیش رو موهاش

 .شد جمع درد از صورتش که کنه جا جابه و سرش تا خورد تکونی یه
شونیش رو درد   از اخم  . شد خالی دلم ته کردم حس شرده و دلم پی  درد. کرد ف

 .رفت یادم از خودم
شمهام هول  بودم شده شرمنده شاید بود، شده چم نمیدونم. گرفتم ازش و چ

 .بود شده داغون جوری این من و برادرم خاطر به که
 دستمال ات چند. گشتم دستمال دنبال و کردم فرو مانتوم جیب تو و دستهام تند

 .بره آبروم باشن دماغی نکنه که کردم نگاه دقت با. بود توش
ستادم جلوش و سمتش رفتم تمیزن دیدم وقتی شمهاش هنوز. ای سته چ . ودب ب

 .سمتش گرفتم و دستمال حرف بی
 .بگیرتش بخواد که نمیبینه و دستمال است بسته چشمهاش وقتی خوب
 خفه صدام شد باعث اخمش شدن تر عمیق اما کنم صداش که کردم باز دهن
 .بیاد بند نفسم و بشه

 .انداخت لرزه به و دستهام دردش پر و جدی ی قیافه
سخ مثل شستم چپش سمت صورتش به خیره ها شده م س اختیار بی. ن  تهاید

 .زخمیش پیشونی رو گذاشتم آروم و دستمال و رفتن جلو لرزونم
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 زبا و چشمهاش و صاف و سرش و خورد تکونی صورتش با دستمال تماس از
 .من به شد خیره بعد و انداخت دستمال به نگاهی و کرد

ستم زندگیم تو بار اولین برای چرا، نمیدونم شمهام نمیتون سی از و چ  ردارمب ک
 .بودم شده خشک بودم، مونده مات انگار
شم اینکه بدون ست کنه جدا نگاهم از چ ستش د ستمال و آورد باال و را  ازم و د

 ماتتمش داشت نبود درد خاطر به گره این. بود تر عمیق ابروهاش ی گره گرفت،
 .کرد می

ستم کارم از زده خجالت شتم و آوردم پایین و د شون و پام رو گذا  وت کردم قفل
 .دستهام به شدم خیره و پایین انداختم و سرم. هم

 مکرد حیثیت بی و خودم جوری این آبرو با زندگی عمری بعد ستترم بر خاک
سایه، یه جلوی اونم ست هم  زده جو یهو چرا چی؟ بگه بهش بره اگه. پژمان دو
 .شم راحت خودم ببرن منو شور مرده آخه؟ کرد گل دوستیم انسان حس شدم

ستمالی که بودم درگیر فکرم و خودم با  کمی و سرم شوکه. بینیم جلوی اومد د
 .نشستم صاف و بردم عقب
 بی زبون با پستتره بود کثیف دماغم نبینم بشتتم ورداشتتته زمین رو از که الهی

 .فهموند بهم زبونی
 .کنم پاکش بزار: گفت و کشید جلو و خودش کمی آیدین
 .کنم می تمیز خودم نه: گفم هول

شت سریع ستم پ شیدم و د شت و بینی به ک  نمی سح خودم که عجیبه. لبم پ
 .باشم کثیف کردم
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 گفت بهت کی. بکنم کارمو بزار نخور تکون: گفت جذبه پر محکمی صدای با
 .کنن خون پر و صورتت و بزننت جوری این که اونجا بری

 کنن؟ خون پر منو صورت. سمتش برگشتم سریع گرد چشمهای با
 یعنی: گفت لبخند یه با و شد گرم نگاش. شد آروم یکم دید که و متعجبم نگاه

 شکافت؟ لبت و شدی دماغ خون نفهمیدی
 .کردم نگاه خونیم دستهای به و آوردم باال و دستم. شد تر باز چشمهام
ستمال شیده که د  یریز اخم. شدم متوجه تازه سوخت که لبم و لبم به شد ک

 .کشیدم عقب و خودم کمی و کردم
مده بیرون بینیم از که بود خون این بگو پس  ونا کردم می فکر من و بود او

 .افتادم فس فس به وسط
 

 اون تو ماون میارن؟ سرت بال و تنهایی دختر یه نگفتی اونجا؟ رفتی چرا: آیدین
 تارش؟ شب به برسه چه خلوته روشنشم روز که کوچه

 رامشه و کردم باز و در رفتم و زدن رو خونه زنگ که افتادم وقتی یاد. کردم اخم
 و مانتوم و خونه تو دوییدم فکر بی. زد که حرفهایی و دیدم خونه در پشتتتت و

 .بیرون زدم خونه از بگم چیزی کسی به اینکه بدون و گرفتم
صبی وقتی. کرده دعوا آرمین گفت شهرام: من شه ع ست حالیش هیچی می  نی

 .بیاره بقیه و خودش سر بالیی یه ترسیدم
 .بهم شد براق
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 به دموخو تونستم و بودم خونه راه تو زد زنگ منم به شهرام بله: گفت حرص پر
 فکرم وت دختر آخه... استغفرا....  جن باید که میرسیدم تر دیر اگه برسونم موقع

 کنی؟ می
شه  اخرش ی جمله فقط حرفهاش کل از. باال رفت ابروم یه شد کج لبم ی گو

 .شدم متوجه و
 ....زیاد خیلی آره: گفتم شیطنت با

 .کرد نگام شیطونم لحن از متعجب و گیج
 به و لبم ی گوشه و پایین انداختم و سرم شرمنده اومد یادم زمان و موقعیت یهو

 .طبعیم شوخ حس این با سرم تو خاک. گرفتم دندون
 نگاهم. کنم نگاش چشمی زیر شد باعث اش مردونه و ریز های خنده صدای

 ای دیگه سمت به و نگاهش و داد قورت و اش خنده و کرد ای سرفه دید که و
 .کرد متمایل

 .شد رد سرم از برق مثل فکری یه
 حساب ازت انقدر آرمین که کردی کار چی ببینم: گفتم و نشستم صاف سریع

 بره؟ می
 زاره؟ می احترام نیست، حساب بحث: گفت جدی و کرد نگام

شمهام ستم اما. کردم ای خنده تک. شد گرد چ شترم ی خنده جلوی نتون  و بی
 .گرفتم آروم تا خندیدم ریز ریز بگیرم
 .کرد می نگام شاکی

http://www.roman4u.ir/


 321 بیداریالالیی 

 ودموخ جلوی نتونستتتم ولی ببخشتتید،: گفتم و کردم بلند و دستتتم شتترمنده
 شفرامو ستتتالهاستتتت کنم فکر که بردی کار به آرمین برای و ای کلمه. بگیرم
 .کرده

 .بخری احترام تونی نمی زور با. داره راهی یه چیزی هر: آیدین
 .کردی کار چی تو: پرسیدم مشتاق و سمتش چرخیدم

 آروم و شد ساکت آرمین پای صدای شنیدن با اما بزنه حرف تا کرد باز دهن
 .میگم بعدا  : گفت

 .کردم آراسته زیبا الفاظ با و آرمین برکت پر قدوم دلم تو
مد آرمین یه تا دوستتته آیدین و او فارش و توصتت  یه آخرم در و کرد بهش ستت

 و خشتتک آرمین با عجیب. ستتاختمون تو رفت و گفت خشتتک خداحافظی
 .بود کرده برخورد رسمی
 .نگفت هیچی و پایین بود انداخته و سرش ناراحت و شرمنده آرمینم
ش رامو حرف بی و انداختم آرمین به سرد و شاکی نگاه یه رفت که آیدین  یدمک

 پررو مکن داد بی و داد خواستم می. بود کافی براش نگاه همین. خونه تو رفتم و
شد  باد لب و خونیم صورت شاید. گرفت می جبهه و کرد می بارم چیزم 4 می

 .بشه شرمنده یکم بشه باعث ام کرده
ست به آب لیوان که مامان شدم خونه وارد تا شپزخونه تو از د  اب میومد بیرون آ

 .گفت بلندی نسبتا   وایی یه و صورتش تو زد دیدنم
 یم. تر آروم هیتتتتتتتش جان مامان: گفتم آروم و بینیم رو گذاشتم و انگشتم

 کنی؟ خبر رو همه خوای
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 شکل و سر این با دفعه یه اصال   شدی؟ ریختی این چرا: گفت و کنارم اومد تند
 برگشتی؟ ریختی این حاال که رفتی شدی پا کجا

 بود؟ شکل و سر کدوم منظورش. کردم نگاه خودم به
شهام هنوز  برای سایز 4-3 که بود پام نارنجی دمپایی یه. بودم نیاورده در و کف

 شتتال یه و ای ستتورمه مانتوی یه و بنفش ی خونه تو شتتلوار یه با. بود بزرگ پام
 .مشکی

شمهام درد از که گرفتم گاز و لبم سته چ ستی. شد ب شید صورتم به د  دیگه. مک
 .روش اینم بود دیده شکلی همه و من پسره این نداشتم خوردنم حرص حس

مان ما آروم صتتتدای با ما  که کردی کار چی آرام: گفت نگرانی و حرص پر ا
 خونه؟ برگشتی خونی
 بی پس بود نزدیک اون دیدن با مامان و تو اومد آرمین و شد باز در موقع همون

 .افته
شونش و آرمین سرت گل از: گفتم و دادم ن صله من بپرس پ  نداد جواب ی حو
 .ندارم
 و بودم داده مامان به که جوابی همون الستتا ستتوالهای برابر در و اتاقم تو رفتم
 .حمام رفتم و گرفتم امو حوله و دادم
 دلم ارزن یه قد. کرد می کم خونه صدای از آب شر شر صدای شکر رو خدا
 افروز هنوز. کرد می داد بی و داد داشتتت بدجوری الستتا ستتوخت آرمین برای

 .بود مونده
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 لمق پاهاش الهی. بود شده کبود گنده وجب یه قد. کردم نگاه پهلوم به حمام تو
 ردهک ناقصم واقعا   نکنه. بمونم مات خودم شد باعث فکرم. کرد ناقصم زد بشه

 هک االنم بودم که تپلی. کردن کور چشتتمشتتم زدن بود خوشتتگل عروس. باشتته
 کارایی. میشتتم بابام و مامان پیری عصتتای من ستتالمتی به خوب شتتدم ناقص

 .ندارم ای دیگه
تاقم تو رفتم و بیرون اومدم حمام از  امروز. کردم خشتتتک حوله با و موهام. ا

 .داشتم تقویت به نیاز بودم سوزونده انرژی کلی
 .نیستم تقویت که نه زدم لبخندی خودم فکر به

صد که دزدی مثل ست و چپ به داره دزدی ق شوی آروم. کردم نگاه را  و میزم ک
شیدم بیرون ست. زدم لبخند بهش. ک سته و بردم د  اونجا هک سنگی شکالت ب

 ستمنش. پنجره ی لبه رو گذاشتم و بردم کتابم همراه و درآوردم و کردم می قایم
 نفسم .کشید تیر دوباره پهلوم که شکمم تو کنم جمع و پاهام خواستم و لبه رو
 و کتابم و شتتکمم تو کردم جمع و پاهام. بودم حرفها این از تر خیره اما برید و

 حس لشک همین به فقط پنجره پشت خوندن کتاب. پام رو گذاشتم و کردم باز
 .داشت خوبی

 .نداختم می دهنم تو شکالت دونه یه خوندم می خط یه
 کالتش شیرینی  . تو اومد عصبی السا و شد باز یهو در که بردم می لذت داشتم

 .افتادم سرفه به و حلقم تو پرید
سا ستم تو شکالت دیدن با و کرد نگام ال سته و د  پر و کرد اخمی یه جلوم ی ب

 .نتت به بچسبه بشه گوشت جونت نوش بخور خواهری آفرین: گفت حرص
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 نمت به بچستتبه بشتته گوشتتت نکنه خدا: گفتم دلم تو و کردم اخم زده وحشتتت
 .میکنه نفرین کثافت. کنم آب تونم نمی رو چسبیده که همینایی

 رو اچیز این خونه میای بعدش باشتتگاه میری نگفتم خانم مژگان به اگه: الستتا
شی می زحمت همه اون نمیاد حیفت آخه. خوری می  شکالت دونه تا 4 با ک

 کنی؟ می حرومشون
 کنمب انگشت برم نمیشه. کردم نگاه شکالتها به ناراحت. گرفتم وجدان عذاب

 .دادم پولشونو کلی حیفه نه بیارمشون؟ باال دهنم تو
 عبهج تو برگردوندم و بود دستتتم تو که اونی و شتتدم شتتکالت خوردن خیال بی

 .اش
 .آرام ترسم می: گفت ناراحت و نشست تخت ی لبه کنارم السا

 .کردم نگاش حرف بی
 بدجوری خودش هم و ما هم که بکنه کاری یک آرمین اینکه از ترسم می: السا

 .بشیم پشیمون
 یشپ ی دقیقه چند همین که انگار نه انگار. بود جالب برام خواهرانش دلسوزی

 .میاورد در و آرمین جیگر جیغهاش با داشت
 نشون ریادف با و محبتش بود گرفته یاد السا. کردم نگاش مهربون و زدم لبخندی

 .نگرانی با و عشقش و داد با و توجهش. بده
 بهش ای دهنده آرامش لبخند. کرد نگام غمگین. اش شونه رو گذاشتم و دستم

 جوری همین همیشتته نیستتت قرار ستتنشتته اقتضتتای نباش، نگران: گفتم و زدم
 .بمونه
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 تغییر این امیدم تنها و نداشتتتم اطمینان حرفم به خودمم. کرد نگام ناراحت
 .گذاشت می بهش که برانگیزی تعجب احترام و بود آیدین با آرمین رفتار
 ای خنده ته با همراه شتتیطون بیارم در هوا و حال این از رو الستتتا اینکه برای
ست یادت مگه میکنی؟ اذیت و خودت انقدر چرا: گفتم  تازه شسیبیل وقتی نی
 سر میدید که و کدوممون هر وقت هر شب تا صبح تموم ماه دو بود شده سبز

 ...".مبزن و سیبیلم... بزنم و سیبیلم"  میگفت مدام شام یا ناهار، صبحونه،
 انقدر. یادمه آره: گفت و کرد خندیدن به شتتروع هم الستتا روزا اون یادآوری با

 می غلطی هر برو گفت و شد عصبانی بابا آخرش که رفت اعصاب رو و گفت
 .دارهن ربط من به شد َکلی َکل و اومد در نصفه سیبیالت اگه ولی بکن خوای

 بود احرفه این از تر پررو ولی. بود ترستتیده چقدر بیچاره آره: گفتم و خندیدم
 .دبو ضایع خیلی لبش پشت شیوید تا 4 اون خدومونیم. زدشون رفت فرداش

سا صا   آره: ال صو شم که مخ  نمی. میزد جوش صورتش و بود شده کنده دماغ
 .بیاد قیافه و فیس دخترا جلوی شکل و سر اون با تونست

 که بود ستتاله 5 ی بچه یه. داشتتت زیاد طرفدار بچگی از آرمین. خندیدیم بلند
شه بود شیطون که بس شناختنش می محل کل  از ارب یه. بود ولو کوچه تو همی

 هب مستتیرم معموال  . بودم کرده خرید امون خونه از تر پایین کوچه یه ستتوپری یه
 .نمیشناختم و دار مغازه پیرمرد همینم برای خورد نمی سمت اون
 نیستید؟ آرمین خواهر شما: گفت دید منو تا اون ولی

. نداشت دوست و میشناختن و آرمین محل کل ولی. نگو که کردم تعجب انقدر
صا   صو شنش حالت خوش صاف   موهای اون با مخ شنگیش ی همه که رو  و ق

 .بود برده ارث به مامان از
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 بود رفته اینا مامان با که بود سالش 4. بود معروف آرمین حاج اشون مدرسه تو
 و بلند ی دشداشه یه با که بودیمش دیده شیشه پشت از وقتی فرودگاه تو. مکه
 دستتت برامون و دویید می کنن می ستترشتتون عرب مردای که ها روستتری این

 می پاش تو و بود بلند دشتتتداشتتته چون. خندیدیم بهش چقدر داد می تکون
شت و پیچید شه اونم بدوئه که نمیگذا شدا  پاهاش ات بود کرده بلند کجا تا رو د
یاز قدر به بتونن  ازش و بازیش استتباب تفنگ هم فرودگاه تو. بخورن تکون ن
 وارستتیش بار 3 فقط. شتتتدن معطل کلی تفنگ همون خاطر به و بودن گرفته
 .واقعی نه و بازیه اسباب شدن مطمئن تا کردن
یدم عمیقی نفس ند. کشتت تاییمون هر لب رو لبخ  خاطرات تو دو هر. بود دو

شنگی شتیم آرمین از که ق شه آرمین. بودیم شده غرق دا  و ُقد جور این هم همی
 .دش منکرش نمیشد که کرد می بروز زیاد اونقدر محبتش وقتش به. نبود بد

سایی. میده تغییر شدت به رو آدمها چیزیه بد زمونه  دومک میفهمن عاقلن که ک
 .بخورن رو ضربه کمترین تا کنن تغییر سمتی

هایی یه ثل هم آدم ماشتتونو جلوی جونی غرور آرمین م  به و گیره می چشتت
 .میمونن استوار و انرژی پر و جوون قدر همین همیشه خیالشون

: گفت میشد بلند جاش از که جور همون و کشید آه یه همراه عمیقی نفس السا
 .شه حروم که حیفه آرمین. بیاد خودش به زودتر کنه خدا
 خیره ستهب کتاب با و نشستم پنجره پشت جا همون منم. بیرون رفت و شد بلند

 .کردم فکر و تاریکی و شب و آسمون به شدم
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 و شتتد بزرگ زود خیلی که ای بچه پستتر به. کس همه و چیز همه به کردم فکر

ست می و بود رسیده راه از تازه که مردی به. کرد گم و راهش سیر خوا  برای و م
 آیدین درد از کرده اخم صورت مدام. سوال از بود پر سرش و کنه هموار بقیه

 بار هر با شتتد فشتترده قلبم و دیدمش که موقع همون مثل و بود چشتتمم جلوی
 .زنه می چنگ و دلم یکی کردم می حس یادآوریش

 گرفت و اتاق تو اومد کی الستتا و گذشتتت زمان جوری چه نفهمیدم اصتتال  
 .خوابید
 .شنیدم میز روی از و گوشیم ی ویبره صدای که اومدم خودم به زمانی

بایلم میز رو از و شتتدم خم و پایین گذاشتتتم و پام یه  دوباره و برداشتتتم و مو
 آخ شهبک تیر پهلوم شد باعث نشستن دوباره و شدن خم این. جام سر نشستم
 .پهلوم رو گذاشتم و چپم دست و گفتم آرومی
 نجرهپ ی لبه رو انداختمش و کردم قطعش حوصله بی. بود شناشناس ی شماره

 .آسمون به شدم خیره دوباره و
 و خاروندم و سرم. بود شماره همون کردم نگاه. شد بلند ویبره صدای هم باز

 .دادم جواب و گوشی
 .بفرمایید بله: من

 میدی؟ جواب دوم بار و میکنی قطع اول بار همیشه داری عادت: -
 .داره بستگی: گفتم و خاروندم و پیشونیم اما؟ بود آشنا صدا

 چی؟ به: -
 .باشه پیله چقدر مزاحمه اینکه به: من
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 .کردم قطع و تماس حوصله بی و گفتم و این
 .خورد زنگ دوباره که بود دستم تو هنوز گوشی
 .سرش به زده خوابی بی. نیست کنم ول چیش
 .کنه قطع و بشه خسته خودش طرف تا نزدم حرف اما کردم وصل و تماس

 .باشی هوش کم و حوصله بی انقدر نمیخوره بهت: -
 .شعور بی

 .کرد ای خنده تک
 .پیچید سرم تو خنده تک یه...  خاطره یه از ای جرقه

 طوره؟ چه لبت: -
 .شده قطع گوشی به شدم خیره باز دهن با خودم و کردم قطع و تماس هولم از

 .شد گرد چشمهام و رفت هم تو اخمام
شم کنار موهای. کردم قطع چرا سرم به خاک وای شتم الی پیچیدم و گو  .انگ
 .بردارم گوشی از چشم تونستم نمی
 حرفشم اولین تازه. شب وقت این اونم هتتتتتی من؟ به زد زنگ چرا پسره این

 .بود لب موضوع
ستم صدای سرایی. پیچید سرم تو دو  آدم صال  ا میزنن زنگ دخترا به شبا که پ
 .سرشون تو خاک نیستن درستی

صبی . بپره سرم از پیش سال 12-10حرفهای و فکرها که دادم تکون سری ع
 خیال موردشون در چقدر هست چی چی پسر نمیدونستیم اصال   که موقع اون
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 چه و دادن می ستتکته و آدم حرفهاشتتون با بعضتتیها چقدرم و کردیم می بافی
 .نمیگفتن موردشون در که دروغایی

 که تمگرف و دهنم جلوی. بخورم بدی تکون شد باعث دستم تو موبایل ی ویبره
 .نره در دهنم از بلندم هتتتتتی
 به رهب حواسم تا کشیدم و دستم تو پیچیده موهای حرص از. لرزید می دستهام

 .نشم هول پسر یه زدن زنگ از راهنمایی های بچه دختر مثل و سرم درد
 .بره می آبرومو داره و میگیره یهو که خرکیم احساسات این با من بمیرم

 هولش و تند صتتدای گوشتتم کنار گذاشتتتم و گوشتتی تا. کردم وصتتل و تماس
 .سرم تو پیچید

 شناختی؟. آیدینم بابا کنی؟ می قطع و گوشی هی چرا: -
 .شد جمع صورتم دردش از که گرفتم گاز و لبم ی گوشه
 .بزنم حرف ترینش مسلط و صدا سردترین با کردم سعی

 هستید؟ خوب شناختم بله: من
 .میشنیدم و کوتاهش ی خنده صدای
 ام هچون و پیشتتونیم شتتتدگی پاره و تنم کوفتگی از اگه شتتما لطف به: آیدین

به حالم بگذریم  بهبودی تو هم شتتما صتتتدای شتتنیدن که نماند ناگفته. خو
 .داشته بسزایی تأثر سریعمون

 .نهمیک هول بدتر منو میزنه چیه حرفها این سرم به خاک. کردم حبس و نفسم
 آیدین صتدای شتنیدن از انقدر شتبه یه که شتده چی که کردم نمی درک اصتال  

 .کشیدم می خجالت
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 هب داد تکیه و خونیش صتتورت و نشتتستتت آالچیق تو رفت که زمانی از دقیقا  
 شتربی فعالیتشون حواسم تمام که کردم حس شد جمع درد از صورتش و دیوار

 .شد
 آیدین رتصو چشمهام. میشنیدن بلندتر و بیشتر و قلبم ضربان صدای گوشهام

 .میدید بهتر و
 خوابیدی؟ خانم آرام الو: آیدین

 .بیدارم نه: گفتم و کردم ای سرفه تک
 زدم؟ زنگ موقع بد: آیدین

 کنی؟ تعبیر چی رو موقع بد تا. باال پرید ابروم یه
 .بود 12:30 ساعت. دیوار روی ساعت رو رفت نگام

 .نیست مشکلی نه: من
 

 رو قدم صتتدای اون قبل تا چون ایستتتاده که کردم حس. شتتد آرومتر صتتداش
 .میومد سرم باالی اتاق از رفتنش
 نمیکنه؟ درد که زخمات خوبه؟ حالت: آیدین

 کجا دردم چیه؟ درد. لبم رو نشتتستتت لبخندی اختیار بی. شتتد جوری یه دلم
ضی یه که درک به پهلوم. بود شه تیر هی و شده کبود گنده بی  که بترکه ملب. میک
شه کنده داره کنم می حس گزیدن لب بار هر بار ضعیت، این تو االن. می  ینا و

 .خوبه خوبه حالم...  آیدین صدای با شب وقت
 .نمیکنه درد جایم. خوبم ممنونم: گفتم آرومی همون به
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نه می درد بدجوری مغزم این چرا دروغ مدم وقتی از که بس ک نه او  هی خو
 .ذهنم تو میاد آالچیغ تو شدت جمع صورت

 چی؟ بابات نگفت؟ چیزی کرد؟ کار چی آرمین: آیدین
 .کرد داد بی و داد همه ی اندازه به السا ولی نگفتن چیزی بابا و آرمین: من

 .شنیدم خودمم که اونو صدای: گفت و کرد ای خنده تک
 هم باال تا صتتداش یعنی وای: گفتم گرد چشتتمهای با و صتتورتم تو زدم آروم

 میاد؟
باره نه با و آروم). نمیاد صتتتدایی هر: گفت و خندید دو  یعنی( گفت طومأنی

 اما( گفت و رفت باالتر صتتداش بلندی. )نشتتنیدم وقت هیچ رو تو صتتدای
 .است خونه تو مدام سونیا و السا و آرمین صدای

جه بی یل و فک این. گرفتم گازش لبم درد به تو یت من فام  هک ندارن حیث
 .ملته ی خونه تو صداشون

ستم  برادرام خواهر صدای و سر همه این از کنم عذرخواهی. بگم چی نمیدون
 .خیالی بی به بزنم و خودم یا

 می؟آرو همیشه هم خونه تو: گفت آروم باشم درگیر خودم با بیشتر نگذاشت
 یب و داد من جای که کسایی هستن: گفتم و شب سیاهی به دوختم و چشمهام

 .کنن داد
 .جالبه: آیدین

. نم نه و زد می حرف اون نه. شتتد برقرار بینمون طوالنی نستتبت به ستتکوت یه
 .زده زنگ چرا نمیدونستم هنوز

 .بودی پرسیده ازم آرمین مورد در: آیدین
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 .گوشی به دادم فشار و گوشم مشتاق
 پژمان به. ردمک آمد و رفت بیشتر آرمین با بابات بیمارستان   ی قضیه بعد: آیدین
 .میکنه ورزش که شنیدم خودش از. باشگاه بیارتش بار چند گفتم

صفه آره: من ستی نیمه ن شا ی همه تو د شته ورز  ندمکمرب. کاراته و تکواندو. دا
 .کنه می بازی فوتبالم. داره

شم آره: آیدین شتر و فوتبال ظاهرا   ولی. گفت خود ست بی  هم یجای تا و داره دو
ست بد کارش دیدم من که شکال. نی شه اما داره ا  شده قرار. داد مانور روش می

 گاهباشتت از یکی برای بتونه تا کنم اش آماده بدنی نظر از و کنم کار باهاش من
 ات چند برای و فیلمش باشتته خوب کارش. بده تستتت نوجوانان گروه برای ها

 .داریم آشنا بابا هم و خودم هم. فرستم می مربی
 فوتبال؟ و تیم و آرمین. بود مونده باز دهنم

 هست؟ هم امیدی یعنی: من
. خودش کردن اصالح و خواد می همت فقط. امیدوارم خیلی که من آره: آیدین

نه خودش مربی منو جورایی یه یدو . گذاره می احترام بهم همینم برای م
شه خط و کردن قاطی و دعوا دور که اینه قرارمونم شه آروم باید. بک  یه ونهبت تا با

 .بشه خوب ورزشکار
 .زدم لبخند و بستم و چشمهام. بگم چی نمیدونستم

 ....آرمین... ورزشکار
 ...امیدوارم: گفتم آرزومندانه

 .میشه بزرگ اونم نباش نگرانش انقدر: گفت لطیف
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 .سرم پشت دیوار به دادم تکیه و سرم. کردم سکوت
 چی؟ خودت پس نخور و دیگران ی غصه انقدر: گفت آروم

 .پرسید می خودم از که بود کسی اولین. کردم تعجب
 می آروم منم باشتتن آروم خانواده و خونه وقتی: گفتم و کشتتیدم عمیقی نفس
 .گیرم

 .سکوت دوباره
 .زدم زنگ شبونه که ببخشید. بخواب برو دیگه: آیدین

شحال شاید. نبودم ناراحت بود زده زنگ شبونه اینکه از. زدم لبخندی  مه خو
 .جمع خیالم و بودم آروم جورایی یه. باشم بوده
 .چیز همه بابت...  ممنون: من

 .بخوابی خوب. نداره رو تو قابل: آیدین
 .هم شما ممنون: من

 چی ساده ای دقیقه چند کوتاه ی مکالمه همین تو نمیدونم. شد قطع تماس و
 .نمیشد جدا و لبهام رو بود کاشته و لبخند که بود

 .بود رفته فرو مطلق آرامش یه تو قلبم
شیدم دراز تختم رو و رفتم خوش سر لبخندی یه و آرامش یه با  دمش خیره و ک
 .دمبو مونده دور ازش بود سالها شاید که رفتم خوابی به و سقف سفیدی به
شی بیدار بعدش روز صبح وقتی که خوابی....  رویا پر خواب یه  بخندل اون می
بت شتتیرینی و هات خوا مل روز یه و میمونه با  همون حس با تونی می و کا

 .باشی داشته خواب
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 تمانداخ کج و کردم رد سرم از و کیفم حوصله بی. اومدم بیرون آموزشگاه در از
 ستترمو و کشتتیدم خستتتگی از ای خمیازه. ایستتتادم خیابون کنار. ام شتتونه رو

 .خاروندم
 ی دوره تو عشتتقم ی همه. میشتتم تر زده روز به روز آور کستتالت کار این از

 ستتنن و آداب مورد در و شتتناستتی ایران ی موزه تو برم که بود این دانشتتجویی
 یه دهکنن بازدید آموز دانش عده یه برای و حال تا قدیم از ایران مختلف ملیتهای

 .دمب توضیح بدونن قدیم ایران مورد در مشتاقن که آدمهایی توریست سری
 می بیان و کلمات شتتوری چنان با درستتیم های ارائه و کنفرانستتهام تو همیشتته

 همه نای با تو میگفتن هم همیشه و بهم میموندن خیره لذت با استادام که کردم
 .داری خوبی ی آینده ات رشته به عشق

 دختر مشت یه بین کردم گیر که فعال  . روشن ی آینده کدوم. زدم تلخی پوزخند
 و دادن گوش و خوندن درس جای به روز هر که کنجکاو و نابالغ دبیرستتتانی

 مونا رابطه دارم اگه و نه؟ یا دارم پستتر دوستتت من ببینن که اینن دنبال فهمیدن
 .جوریه چه
 نمیشه؟ حالیشون پیغمبر خدا زمونه دوره این های بچه نمیدونم من

 تعطیل که مدرستته که بود این حد در پستترا با ارتباط و هیجان نهایت ما زمان
 افهقی مثال   که بیرون نداختیم می مقنعه از یکم و زدیم می آب و موهامون میشد
ست می تأثیری چه مو تار تا 4 ابرو و سیبیل همه اون با حاال شه بهتر امون  تون

 و فیس با همچین و گرفتیم می باال و دماغمون بعد. نمیدونم من باشتته داشتتته
 روز هر هک عالفی و بیکار دبیرستتتانیهای پستتر جلوی از خفته زیبای مثل افاده
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 اهنگ بهشون چشمی زیر و میشدیم رد ایستادن می دخترونه مدرسه دم میومدن
 ی ستتوژه میشتتد خونه خود تا بهمون نداختن می هم تیکه تا 4 اگه و کردیم می

تامون و خودمون یه کلی و بزنیم حرف موردش در که دوستت  تحلیلش و تجز
 .کنیم
 پشت ازهت که فنچول دوزاری پسر یه با داشتن نترسی سر خیلی ها بعضی دیگه
 کوچه تو میشد چی شاید و میشدن دوست کشیده قد شبه یه و شده سبز لبش
 لگ اشون عشقوالنه خیلی دیگه و میزدن قدم یکم هم با خلوت های کوچه پس
 .گرفتن می همو دست کوچولو یه کرد می

 ونچ چرا؟ بودن، شاکی دستشون از مدرسه مدیرای که بودن دخترا سری یه یا
 فالن خترد فالن که بود شده پخش ها بچه بین و بودنشون دیده پسر یه با بار یه

 یه تو هولکی هول ب*و*س یه یا خیابون تو چی؟ اونم کرد ب*غ*ل و پستتر
 .گرفت ازش کوچه

شدن دخترا این شد. خراب می صال نمی شون ا  ممکن بود ممنوع زد حرف باها
 .بکشن بد راه به رو ماها بود
شون کوچیک کار چی؟ حاال اما ست کوچیک سر دو شتن پ ست و دا  و دادن د

 .بود ب*و*سیدن
 .ان رفته دست از االن ها بچه واال
 السک ی بهونه به بلکه نبود خوندن درس رفتن، کالس از هدفشتتون دخترا این
 .بگذرونن وقت دوستاشون با و بیان بیرون خونه از خواستن می
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 احساسیشون مشکالت کردن برطرف برای کالس وقت از و کالس تو میومدن
 بودم شده خودم کالسها جلسات این با مدت همه این بعد. کردن می استفاده

 .نوجوانان عشقی مسائل مشاور پا یه
. ایینپ انداختم و سرم و ایستادم خیابون کنار. نیست ماشینم دونه یه المصب َاه

 .بایسته بسوزه برام دلش خودش شد رد تاکسی اگه بزار
 با اما کردم بلند و ستترم امیدوار تاکستتیه اینکه خیال به ماشتتینی بوق صتتدای با

 اون برم و برگردونم رومو خواستتتم. هم تو رفت اخمهام روم جلوی 206 دیدن
 .شنیدم و پژمان صدای که تر طرف
 ... آرام: پژمان

 .بود اومده بیرون شیشه از که پژمان ی کله به شدم خیره و برگشتم
 .باال بیا: گفت شیطون و بود لباش رو پهنی و پت لبخند

 .داری کار تو میرم خودم نه: گفتم و کردم ریزی ی خنده تک شیطنتش از
 .یبرمم هم رو تو بیا خونه ببرمش السا دنبال میرم دارم باال بیا بابا نه: پژمان

 ارانک خانم السا این خونه میارتش و السا دنبال میره روز هر پژمان میگم که من
نه می مان ببین ک حال. داد لو خودش پژ که از خوشتت ظار باالخره این  برای انت

 .توش نشستم سریع و ماشین سمت رفتم میشه تموم گرفتن تاکسی
 المس مدلی چه یا بگم چی نمیدونستم. شدم معذب پژمان کنار آیدین دیدن با

 .کنم
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شد ماهی یه صی ساعت یه سر درمیون شب 3-2 هر که می  نیمه 12:30 خا
ضعیت از و میزد زنگ شب شرفتش از. میگفت آرمین و  و نششد بهتر از و پی

 .داره بهش که امیدی از
 زمبا اما بیشتر نه و میشد خالصه خوبه حالت یه و آرمین تو حرفهامون ی همه

سی شتم بهش که ح سی با دا سایه یه به باید که ح شتم ساده ی هم شترب میدا  ی
 .بود

 مثال   تا داشتم اون با بیشتری صمیمیت و راحتی شاید یا بیشتر آشنائیت جور یه
 .میشناختمش بچگی از که مهدی

 آقا و خانم آرام که درستتته. میزدیم حرف هم با راحت خیلی میزد زنگ وقتی
 تر راحت. نمیشتتد بستتته جمع دیگه فعلهامون اما بود جاش ستتر هنوز آیدین

ستم همین برای. میگفتیم امیدها از تر راحت. میخندیدیم  چه ایدب االن نمیدون
 مثل یا آروم صتتورت یه و لبخند یه با تماس شتتبهای مثل. کنم ستتالم جوری
 یخ؟ و خشک لبخند، بی همیشگی آرام... خودم
 بهم عمیق کلی نگاه یه. بود لبهاش رو ریز لبخند یه ستتمتم، برگشتتتت آیدین

 مآرا ستتالم: گفت عادی خیلی و آورد پایین ستتری کرد، هولم بدتر که انداخت
 هستید؟ خوب خانم

 اب اما آوردم پایین آروم ستتری محوش لبخند صتتمیمیت به. باال رفت ابروم یه
 .ممنونم آیدین آقا سالم: گفتم جدی صدای

 هک ما برای ولی معمولی، و عادی خیلی شاید. سرد خیلی نه صمیمی خیلی نه
 و حال این بود حرف بی دادن تکون کله یه حد در علیکمون ستتالم همیشتتته

 .خیتتتتتتتتلی یعنی ایش جمله یک جواب و احوال
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 یچ ورا این بپرستتم پژمان از رفت یادم که بودم شتتده هول آیدین دیدن از انقدر
 .کرد می کار

 
 

 راه و شد قطع که تماسش. نشد ماها ی متوجه و بود تلفنش به حواسش پژمان
 این با منو کشتتته بگو الستتا به چیزی یه آرام: گفت و کرد نگام آینه از افتاد که

 .نگرانشم. بشه چیزیم نکنه ترسه می همش تصادف بعد از. نگرانیش
 .شیشه سمت کردم رومو و زدم لبخندی. گرفت ام خنده

 نگران   پژمان و گرفت می تماس مدام و نشتتته طوریش پژمان بود نگران الستتتا
 .اون برای ناراحتیش و السا زیاد نگرانی

شقی و محبت جور چه این  خودت از تر مهم برات طرفت حرکت هر که بود ع
 بود؟

 نمم گاهی حتی که اونقدی کرده اش شوکه خیلی تصادفت. بده حق بهش: من
 .میزنه شور دلم کردی دیر میفهمم وقتی

 از جون خواهر دارید؟ دوستتتم انقدر یعنی: گفت و کرد بلندی ی خنده پژمان
 .بود بعید تو

 .بود نکرده صدام مدلی این که بود وقت خیلی. خندیدم
 مانپژ و من به و برگشتتت لحظه یک برای کنجکاو که آیدینی به خورد چشتتمم

 .کرد نگاه
 .شد تر عمیق لبخندم
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ستی لبخند با و شد آیدین نگاه ی متوجه پژمان  چیه :گفت و اش شونه رو زد د
 جون؟ خواهر خاطر به کردی؟ تعجب انقدر چی برای داداش؟

 یگفتنم بودنش بزرگتر برای افروز به همه ما ی خونه تو. کرد نگاه فقط آیدین
 بودم آرام همیشتتته من. آبجی کرد می صتتتداش بچگی از آرمین و خواهرجون

 .همه برای
 .بود پژمان کرد می صدام خواهرجون که کسی تنها

مان یدونی که تو: پژ . زنه خواهر یه از بیشتتتر من برای گل خانم آرام این نم
بازی هام هم مه و قدیمیم دوستتتت بچگی ها. خواهر  من. دارم که خواهری تن

ما ندارم واقعی خواهر مت من برای کم. داره و حکم همون آرام این ا  زح
 .نکشیده
 می الستتا از که بود مراقبتهایی همون زحمت از منظورش شتتد عمیق لبخندم

 شونجفت که وقتهایی یا. کردم می پادرمیونی میشد دعواشون که موقعی و کردم
 .کردم می نصیحت هم تار و تیپ به میزدن و کردن می قاطی
 عکس اولین و بودم من داره دوستتتت رو الستتتا پژمان فهمید که کستتی اولین

 .میشد خالصه جمله یه تو دادم نشون که العملی
 شتتاید کنه شتتوهر اگه ولوئه من تخت رو اش همه میبری کی رو الستتا پژمان" 

 ."برداره من تخت سر از دست
 بود همم برام تختم فقط عقلی، شیرین یکم و نوجونی خوشی سر دوران اون تو
 .تختم بیشتر البته. السا و پژمان خوشحالی و
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 خوبیهاشتتو و زدم حرف پژمان مورد در کلی و رفتم راه اینا مامان مخ رو کلی
 نمونه هی و همیشگی حرف یه به تبدیل امون خونه تو پژمان ناخواه خواه تا گفتم

 .باشتش داشته داشت آرزو مادری هر که شد پسری یه از
 .کردم نمی تعریف رو السا مزاحمای با دعواهاش گاهی بازیهاشو ُقد من البته

 بودم شتتده غرق من و گفت می من خواهری از آیدین برای داشتتت هنوز پژمان
 .شیرینم اما دور خاطرات تو
سیر تمام تو شگاه به رفتنمون م . آیدین خر نیم به بودم شده خیره اختیار بی دان

 بهش شتتد، می ثبت توذهنم و دیدمش می فقط اما بود روش چشتتمهام شتتاید
 .کردم نمی فکر

 دش سوار و اومد سریع اونم و زد زنگ السا به پژمان و السا دانشگاه   به رسیدیم
 .افتادیم راه و

 اتفاقات از ریز یه. نشتتد ستتاکت دیگه و کرد علیک ستتالم همه با خوش ستتر
 .کرد تعریف دانشگاه

 به ...من و خیابون به اون. رو به رو به بودیم شتتده خیره ستتکوت تو آیدین و من
 .گردنش به و موها به. سرش پشت

شتم شدیدی میل اما بود شده چم نمیدونم ستمو کرد می مجبورم که دا  ندبل د
 که نرمی همین به موهاش ببینم تا موهاش تو کنم فرو و سرش رو بکشم و کنم

 .نه یا هست میده نشون
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 تونستم نمی و آیدین سر پشت به بودم مونده خیره بودم شده هیبنوتیزم مار مثل
شم ستهامو شدم مجبور. بردارم ازش چ شت د شن بلند تا کنم م  و یانن باال تا ن
 .موهاش رو نشینن

 می وجودم تمام با. بگیرم ازش و چشتتمام تونستتتم نمی کردم می کاری هر
 .سرش رو بکشم دست خواستم

 سینه ی هقفس. بود سخت خیلی. بودم افتاده نفس نفسی به کنترل فشار زور از
 .میرفت پایین و باال تند تند ام
 ازب و در سریع حرفی هیچ بدون شد متوقف ماشین کردم حس اینکه محض به

 کنم شکرت پژمان از که نایستادم حتی. خونه تو رفتم و انداختم کلید تند و کردم
 .کنم خداحافظی ازشون یا

سوندم خودمو ست یه و خونه تو ر شویی تو رفتم را ست شت و د شت م  آب م
 .بپره سرم از میل و التهاب این تا صورتم تو پاشیدم

 .کردم نگاه آینه تو خودم به. شدم آروم کمی
 آرام؟ کنی می کار چی خودت با داری

شویی از ست  که مکرد می باز و مانتوم های دکمه. اتاق تو رفتم و اومدم بیرون د
 .اتاق تو اومد سرخوش السا

یدن با فت من د ه: گ جایی؟ ا  حافظی بی چرا این  ما  حت گفتیم ما رفتی؟ خدا
 .نکردی پیدا موندن فرصت که داشتی دستشویی

 .خندید بلند حرفش این به خودش
سم شادش ی روحیه به توجه بی شونیم رو اخمی. کردم عوض و لبا  هک بود پی

 .شد بلند گوشیم اس ام اس صدای. بزارمش کنار تونستم نمی
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 .آوردم در کیفم تو از و گوشیم و کردم آویزون و شالم
 "خوبه؟ حالت: آیدین" 

 .شدم غمگین ولی چرا نمیدونم
 ."آره:  گفتم" کلمه یک تو

شیمو شتم سایلنت رو گو  ولو و فتمر باال تختم از و کیفم ته کردم پرتش و گذا
 .بیام بیرون غم این و حال این از تا خوابیدم می باید. روش شدم

 ...لرزید دلمم... دستم غیر و لرزید دستم کردم حس وضوح به امروز
 .میبود نباید که حسی. دادم می انجام نباید که کاری

 این باشتتی خودت همیشتتته قراره وقتی. بودم کرده عادت خودم تنهایی به من
 .سّمه برات جدید حس
 دمخو برای اطرافیان نگاه از وقت هیچ. نداشتم نوجوانی دوران عشق وقت هیچ

ستان شمگیر اونقدر خودمو وقت هیچ. نکردم تعریف دا ستم چ  گمب که نمیدون
 .بشه عاشقم دیدنم با کسی ممکنه

 ی لهحوص. نداشتن یا داشتن دوستم یا. نه یا و آره یا. نبودم اما و شاید آدم   من و
 .نداشتم هم و احساس و عقل بین راهی دو و تریدید و شک تو موندن

سات همینم برای سا صیم زندگی تو اح شت جایی شخ شق. ندا شق فقط ع  ع
 .برادرا خواهر و مادر و پدر برای فقط داشتن دوست خانواده،
 .کنم خالی و ذهنم کردم سعی و بستم و چشمهام غمگین

 ....بشه اگه
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 نداشتم دوست. بخوابم خواست می دلم اش همه بودم کالفه نبود خوب حالم

ست و سکوت. بزنم حرف کسی با شتر جدیدا  . دارم دو  یا دیگه زمان هر از بی
 .کنم می اخم

 لویزیونت کنترل. نشستم هال تو رفتم و بیرون زدم اتاقم از حوصلگی بی زور از
 مزخرف ستتریال تا 4 غیر شتتکر رو خدا. کردم پایین باال رو ها کانال و گرفتم و

 .نمیداد نشون ای دیگه چیز
 .کنارم مبل رو کردم پرت و کنترل و کردم خاموش و تلویزیون حوصله بی
شیدم دراز هدف بی شم و مبل رو ک  لکپ بی ثابت، خیره،. سقف به دوختم چ

 .فکر بی و زدن
. منتظرم. بیاین کنم می درستتت شتتام پس. نمیرم جایی امروز من بیارش آره: -

 .خداحافظ
 .تمنداش دونستنش به هم ای عالقه کی، با نفهمیدم. زد می حرف تلفن با مامان
ست روم به رو مبل رو اومد ش  شام حاال. اینجا میان شب اینا افروز: گفت و ن
 خرید میری جان آرام. خرید برم باید. نداریم هم هیچی کنم؟ درستتتت چی

 .خرید برم نمیرسم دارم کار کلی من کنی؟
 هک میدونستتتم هم طرفی از بیرون بزنم خونه از که بودم اون از تر حوصتتله بی

 .بزنه قدم ام نداشته اعصاب رو تا میگه و میگه اونقدر مامان
 .میرم دیگه یکم باشه: گفتم کالفه
 .بشم گلم دختر قربون: مامان
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صفه لبخند شون طبق وقت هر. زدم ای ن . رنمی ات صدقه قربون کنی کار میل
 اصال   اشماه میگفت و کرد می نفرینم و ناله کلی نمیرم میگفتم االن همین اگه
 .نمیکنین کمک من به

 کردن درستتت برای هم وستتیله مامان خرید بر عالوه بیرون میرم. نیستتت بدم
 .داره دوست قهوه کیک سونیا. گیرم می کیک
 پایینه؟ باالست فشارم نمیدونم میره گیج سرم صبح از امروز: مامان

 نمیگیری؟ و فشارت چرا خوب: گفتم و نشستم مبل رو و شدم بلند
ستگاهه: مامان شه نمیدونم د ست شده تموم باطریش یا خرابه؟. چ شون در  ن
 .نمیده

 ولی بود بیمارستتتان. شتتراره به زدم زنگ و برداشتتتم و تلفن و دادم تکون ستتری
 .بگیرم سنجشونو فشار دستگاه مامانش از برم تونم می گفت
ماس و کردم تشتتکر ازش مان و بودم من خونه این تو. کردم قطع و ت  اگه. ما

 گردن ور مسئولیتها ی همه باید من میافتاد، براش اتفاقی یا میشد مریض مامان
 .بگیرم

 شتتخصتته به خودم من. گیرن می قرار کنج تو همیشتته مادرا این چرا نمیدونم
. نباشتتته خوش حالش روز یه میدونم چه یا بشتتته مریض مامان ندارم انتظار

. مامان غذا موقع. مامان نیاز وقت به. باشتتته باید مامان جا همه و همیشتتته
 .کاریه هر کلید جورایی یه مامان کال  .... مامان نداری اعصاب

 بردارم و ارفش دستگاه اینا شراره ی خونه برم اول تا پوشیدم و لباسم و شدم بلند
 .خرید برم بعد و بگیرم و مامان فشار بیام و
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 باز رد اینا آیدین ی خونه به نرستتیده. باال رفتم ها پله از و بیرون اومدم خونه از
 تمخواس. افتاد لرزه به دستم شدم هول. ایستادم یهو. بیرون اومد آیدین و شدن

 .بود شده دیر اما برم و برگردم ندیده منو تا
 .کرد سالم مشتاق و کرد بلند و سرش دیدنم با

 و فتمگ سالمی تفاوت بی خیلی و گرفتم ازش و چشمم و کشیدم عمیقی نفس
 .زد می تند تند قلبم. باال رفتم و شدم رد کنارش از تند
شته روزی 10 یه. بودمش ندیده دیگه دیدمش پژمان با که روزی اون از بعد  گذ
جان دیدنش طرفی از. بود گه طرف از و بود کرده ام زده هی  خواستتتم نمی دی

 .ببینمش
 اگرم و دادم می و جوابش میون در خط یه میزد که تلفن. کردم می دوری ازش

 .میزدم حرف جدی و خشک خیلی داشتم می بر
 می ارک برعکس همیشه نبود خودم دست اما. شدم کوفتی بد میدونستم خودم
 .کردم
 به و بودم ترستتیده شتتدت به دارم بهش احستتاستتی یه کردم می حس که حاال

 هیچس گفتم می خودم با مدام. کردم می انکار و آیدین و حسم و خودم شدت
 .عادیه صمیمیت حس یه فقط و نیست

سی که کنم ثابت خودم به اینکه برای  فاوتت بی و یخ. بودم شده سرد ندارم ح
 .نیست هیچی که شدم می متذکر خودم به مدام جوری این. بودم شده

 برای و کرد می تپش به شتتروع قلبم شتتنیدم می و صتتداش وقتی هم طرفی از
 یا و نباشتتم دیدش معرض در کردم می ستتعی نگیرم و خودم مچ خودم اینکه
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شته و تلفنم. بگیرم نادیده و تلفنهاش صال   که جنبش بی سکوت   رو بودم گذا  ا
 .دمب جوابشو و بشم وسوسه وقت یه نکنه تا میزنه زنگ کی نبینم و نفهمم

 ...حاال و
 ردانهناجوانم شاید یا ادبانه بی میدونم و لرزید می دوباره پام و دست دیدنش با
 .داشت گ*ن*ا*ه طفلی دادم و جوابش تفاوت بی و

 از و تمرف باال ها پله از. بیام خودم به تا کردم ای سرفه تک حسم سرکوب برای
شار شراره مامان شتم و گرفتم و سنجش ف شارش یکم مامان. خونه برگ  ایینپ ف

 .بشه طرف بر اش سرگیجه تا خود شیرین چیز یه بود
 .بیرون زدم خونه ازش و برداشتم و خرید لیست و کیفم

 مثل. بود کرده بدترش آیدین دیدن و بودم عصتتبی شتتتدت به روزه چند این
تادی نه ترک خواد می که مع ما ک  جلوی میزارن و مواد ترکش وستتط یهو ا
 .کنه می مقابله اش وسوسه با سختی به واون چشمش

 خونه با خیابون تا 2 نبود دور زیاد کردیم می خرید ازش همیشتتته که بازاری
 .شدمی تر نزدیک خیلی میرفتی ها کوچه پس کوچه از اگه. داشت فاصله امون

 وصلهح بی و بودم کرده فرو مانتوم جیب تو و دستام. نداشتم و شلوغی اعصاب
شون پا و س هم هوا گرمای حتی. رفتم می راه عجله بی کج سری با ک  تنمیتون

 .ببخشه سرعت بهم و بگیره و آرومم حرکت جلوی
 آفتاب نور فقط کرد نمی که الغرم داشتتت؟ هم ای فایده بشتتم آب گرما از بزار

 .کرد می سیاهم

http://www.roman4u.ir/


 347 بیداریالالیی 

 م*س*تقیمی ی کوچه از تا خیابون ستتمت اون رفتم و شتتدم رد اول خیابون از
 و کردم بلند و سرم لحظه یه. بازار به برسم و برم داشت راه بعدی خیابون به که

 انداختم و ستترم. زدنه حرف حال در خیابون ی گوشتته پستتری یه با آیدین دیدم
 .برم و بشم رد جلوشون از بشم دیده اینکه بدون کردم سعی و پایین

 زا تونستم می شدن دیده بدون ابعاد این با جوری چه آخه بودم ساده من چقدر
 بشم؟ رد جلوشون

 وت اومد سرم پشت و کرد سریع خداحافظی یه دوستش از و دید منو هم آیدین
 .کوچه
 .تربیتیها بی چه افتاده؟ راه من دنبال چرا پسره این چی یعنی

 .باشه سمتی این مسیرش شاید ها خوشه دلم
 .دادم ادامه راهم به و کشیدم نفسی

 .خانم آرام: -
سم شنیدن با  یطغل رفتم فرو اخمهای بلند صدای با اونم آیدن زبون از خودم ا
 .شد تر
 .دارم کارتون کنید صبر لحظه یه خانم آرام: -

 ردمنیاو خودم روی به. بزنه نشنیدن به و خودش وقتهایی یه آدم که خوبه چقدر
 .کوچه سر برسم زودتر تا کردم تند و هام قدم فقط

 .خلوت کوچه و خیابون و بود ظهر 3 حدود ساعت
 .خانم آرام: -

 نبینه؟ منو نمیشه
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 تمحرک به شتتنیدم که و قدمهاش شتتدن تر تند صتتدای. شتتد تر تند قلبم تپش
 .من به نرسه تا بخشیدم سرعت

ستین بهم نرسیده و دویید و بهم مونده قدم چند. بود شده نزدیک اما  و وممانت آ
 .ایستاد روم جلوی اومد خودش و کنه متوقفم تا کشید

 .بود تشمش تو هنوز که مانتوم آستین به بودم شده خیره اخم با و بود پایین سرم
 .کرد جدا مانتوم از آروم و دستش دید که امو خیره نگاه

 
 

 .بود آروم صداش
 ...خانم آرام: آیدین

 ضربان که بود کرده صدام خاص... نمیدونم و آروم اونقدر. شد بسته چشمهام
 .بود گرفته آروم قلبم تند

 .نکردم بلند و سرم گرفتم گاز و لبم ی گوشه
 نمیکنی؟ نگاه بهم: آیدین
 .بهش شدم خیره و کردم بلند و سرم و کردم جمع و قدرتم
 ندادی؟ جواب کردم صدات چی هر چرا: آیدین
. گهدی همینه میشتتی پیله بزنم حرف باهات خوام نمی یعنی نمیدم جواب وقتی
 گهانینا شدن کر که بودم چیزی یه دنبال. بگم بهش و مطلب اصل نمیشد ولی

 .پرید دهنم از تند یهو کنه توجیح و عمدیم و
 .نشنیدم دادم می گوش آهنگ داشتم: من
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شه کج لبخند یه با و باال انداخت و ابروش یه  و داد یهتک پاش یه رو لبش ی گو
 ثبلوتو با: گفت و انداخت بهم خندون نگاه یه و جیبش تو برد و دستتتهاش

 میدی؟ گوش آهنگ
 به یا غره چشم و شد بیشتر اخمم فهمیدم و منظورش وقتی. کردم نگاش گیج

ضول بچه. رفتم لبخندش صال  . ف  وت. بدم گوش آهنگ سیم بی خوام می من ا
 چه؟ تو به کنم می زنده اجرا ذهنم

 انداخت و ستترش و دهنش تو کرد جمع و لبهاش. گرفت اش خنده نگاهم از
 .کرد نگام دوباره شد که آروم. بگیره اشو خنده جلوی تا پایین

 .ندادی و جوابم. زدم زنگ بار چند: گفت جدی بار این
 .نفهمیدم بخوره، زنگ گوشیم ندیدم: گفتم خشک و جدی
 .باال رفت ابروش یه دوباره
 ندیدی؟ بعدشم چی؟ بعدش: آیدین

 بزنم؟ زنگ بهش نداشت که انتظار چی؟ که خوب دیدم بود؟ چی منظورش
 .بود وقت دیر اما دیدم چرا: من

 .بگم بهت آرمین غذایی رژیم مورد در خواستم می: آیدین
 .کردم پوفی حوصله بی و چرخوندم و سرم و گرفتم ازش چشم

 رد خوام نمی اصال  . بگذرونم آرمین حرف بی تونم نمی روز یه من. آرمین بازم
 .بزنم حرف آرمین مورد

 ور ریز اخم یه و بهم بود مونده خیره. کردم نگاش چشمی زیر. بود شده ساکت
 .بود پیشونیش

 اومده؟ پیش مشکلی: گفت آروم اما جدی
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 .نه: گفتم خشک
 .ببینه و بود زمین به رو که و صورتم بتونه تا آورد تر پایین و سرش
 .میگه و ای دیگه چیز یه رفتارت. دارم شک من اما: آیدین

 رفتار: گفتم صدام سردترین با. کردم نگاش تیز و کردم بلند و سرم حرص پر
 .دارم کار من اجازه با. بگه چیزی که نداره زبون من
ستاد جلوم اومد دوباره قدم دو با برم که شدم رد کنارش از  ته؟چ تو: گفت و ای

 کنی؟ می جوری این چرا شده؟ چی
 ومآر بگه بهم اشاره با کرد می سعی و من جلوی بود آورده و دستهاش. بود آروم

 .کرد می حرصیم بدتر. باشم
شمهام ستم و چ ستهای. ب شت و لرزونم د شم آروم تا کردم م  یب کالفگی،. ب

 به اش همه خودم با درگیریهام وقت چند این بد اتفاقات ی همه حوصتتلگی،
 .کرد می تکمیل و ظرفیتم و بود آورده هجوم مغزم

شم آروم کردم سعی شمهای با. با سته چ  مچیزی من: گفتم لرزون صدای اما ب
 .برم بدین اجازه. نیست
 چی ؟نمیبینم و حالت کردی فکر. کورم منم البد پس نیستتت؟ چیزیت: آیدین
 بگو؟ بهم شده؟

 وت شدم خیره تیز و کردم باز و چشمام حرص پر. بود شده خورد دیگه اعصابم
 .پایین ُتنش و بود آروم صدام اما خشم کلی با بودم داغ چشمهاش

شه؟ چی که بگم بگم؟ چرا: من صال   ب س می چرا بگم؟ تو به باید چرا ا  ی؟پر
 بدونی؟ خوای می چرا
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 .بود کرده گیر چرا رو سوزنم و بودم عصبی
 رهخی چشمهام به دوباره و چرخوند صورتم تو و نگاهش لبخند یه با همراه آروم
 .کنم می گوش من چون: گفت و شد

 نگاه یه. لرزید می شتتدت به دستتتهام. بود شتتده تحریک بدجوری اعصتتابم
 رصمح پر نفسهای با همراه ام سینه ی قفسه فشار زور از. انداختم بهش چپکی

 .میرفت پایین باال
 .برم که شدم رد کنارش از توجه بدون

هت کی" کنم می گوش من چون... " چیش گه ب  مجبورت کی کنی؟ گوش می
 کنه؟ می

ید پهلو به من حرکت همراه بل و چرخ که ق  دور ازش قدم یک حتی بتونم این
 .کشید و گرفت و آستینم بشم

 ناراحتی؟ چی از بگو: آیدین
 

 .ترکیدم دیگه
 که ستید حرکات با و تند حرص پر اما پایین صدای همون با و سمتش برگشتم

یار بی مه از چی؟ از: گفتم خورد می تکون هوا تو اخت  شتتتاگردای از چی؟ ه
 پر زا. بخوابم نمیزاره و میزنه حرف تلفن با مدام شتتبا الستتا اینکه از کالستتم،

 و درد کمر از. فایلهاش روی مزخرف قرمزای خط اون و تاپم لب هارد شتتدن
 از. کنهمی خرابشتتون و وستتایلم به میکنه بند مدام ستتونیا اینکه از. بابا درد قلب

 پلو الوبی دلم استتت هفته یه اینکه از. مامان شتتدن پایین باال فشتتار و ستترگیجه
 یهو ترستتم می و آرمینم نگران همش اینکه از. نمیکنه درستتت مامان و میخواد
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 اش همه اما خواد می خوشتتی روز یه تفریح یه دلم اینکه. چیز همه زیر بزنه
 هب اتاقم ی پنجره از شتتده ستترگرمیم ی همه و اتاقم کنج و خونه اون تو چپیدم
 رسد از کل نفس به اعتماد و اطالعات با و میاد افروز اینکه. کردن نگاه حیاط

 می حس که میکنه رفتار آدم با جوری و میگه چیز همه و مقاله و دانشتتگاه و
یا تو خودت از تر کودن کنی  مکن حس باید مدام اینکه از. نیستتتت کستتی دن

شه تباه داره زندگیم شی و موندم راکد و می ست دلخو  ورممجب مدام اینکه از. نی
 27-26 بعد و بچگیم یادگار تنها که کنم دعوا سونیا با عروسکی خرس یه سر

 .نکنه نابود سال
سهای با. شد ساکت صدام. شد تموم حرفهام  تسرع با که ای سینه و تند نف

شمهایی به شدم خیره میرفت پایین و باال  آروم که صورتی و خندید می که چ
 .بود

 .کرد می اذیتم خیلی که بود لبش روی لبخند بدتر همه از
 نینگرا و ها گله تمام که کرد کار چی من با نفهمیدم صتتورت این و نگاه این با

 .نکرده هرگز کار آوردم زبون به و کردم رد لبهام سّد  از هامو
 .خودم درون غیر دیگه آدم یه برای بلند صدای با اونم بودم کرده غرغر

 بهم و حس این و مخم تو میرفت و میزد لبخند که لبهایی به شتتدم خیره اخم با
شمهای با. خنده می من حرفهای به داره که میداد شت چ  تا اخم پر و شده در

 خندی؟ می چی به: گفتم تندی لحن با حدودی
... خودت مثل... آرومه عصتتبانیتتم اینکه به: گفت و شتتد تر عمیق لبخندش

 ...اسمت مثل
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شم سریع شمهاش رو و اومد باال هام چ شت. شد متمرکز چ  می شوخی دا
 کرد؟

. ستترم تو اومد روز 10این تو ذهنیم درگیریهای ی همه گرفتم آتیش حرفش از
 بگم؟ بهت رو اینا که میکنی مجبورم چرا: گفتم عصبی و کردم مشت و دستهام

 نباید که چیزائیه اینا برستتی؟ خوای می چی به پرستتی؟ می ستتوال همش چرا
 .بشه گفته

صبی و حرص پر ستهام ع  ارهب یه داری؟ سوال چقدر تو: گفت و آوردم باال و د
 .بزنم حرف نکن مجبورم دیگه کن خالصم بپرس اشو همه

 رومآ و کرد کج و ستترش و باال داد و ابروش یه و جیبش تو برد فرو و دستتتهاش
 شدی؟ آروم حاال. بود خوب چقدر زدی حرف ببین نزنی؟ حرف چرا: گفت
 که ای جمله هر با و بودم کرده شروع که اولی ی گلمه همون از بودم شده آروم
شون که بودم گفته و چیزهایی. گرفتم می آروم گفتم می ضیها سخره یخیل بع  م

شون ذهنم تو و سکوت تو بارها شاید که بودن چیزهایی ولی بودن  ردهک گله از
 .بودم گفته بلند صدای با... حاال و بودم

 ...کردی مجبورم. گفتمشون بلند: گفتم آروم و پایین انداختم سرمو
ستی بازم اگه: گفت لبخند با و پایین آورد دوباره و سرش  بهم یبزن حرف خوا

 .کنم مجبورت تا بگو
 رو همه و شدم منفجر خودم واقع در ولی کرد مجبورم گفتم. کردم نگاش آروم

 .بیرون ریختم
شتی نباید: من سی؟ می انقدر چرا. نباید. گفتم می نباید. بزنم حرف میگذا  پر
 بگم؟ باید چرا بدونی؟ چیزو همه خوای می چرا
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 لستتا؟ا میگی؟ کی به کنه؟ گوش حرفهات به باید یکی. بشتتی آروم که: آیدین
 مامانت؟ افروز؟

. بود گرفته حرصتتم نمیگم هیچی هیچکی به میدونستتتت اینکه از کردم اخم
 .بگم نباید هم تو به: گفتم چرخش حین در و برگردوندم رومو

 می وشگ من چون. بگی من به باید فقط اتفاقا   چرا: گفت که برداشتتتم قدم دو
 .کنم

 ودخ بی"  که بود این معنیش یه شتتاید پروندن مگس مثل دادم تکوت دستتتی
 .شدم میخکوب حرفش با که برداشتم دیگه قدم یه" نگو

 ....مهمه برام و: آیدین
 هک کردم ستتعی قدرت ی همه با. شتتد مقطع نفستتم. شتتد تند قلبم تپش دوباره

 ودمخ روی به نباید من گفته چیزی یه جوری همین. موندم می نباید. برنگردم
 .آوردم می

 جوری چه چیو نفهمیدم اصال  . برداشتم قدم و ریختم پاهام تو و قدرتم ی همه
 و بازار آشتتغال   که زد غر کلی مامان خونه برگشتتتم وقتی آخرم. کردم خرید

 .اومدم خریدم
شنیدم من ولی شه نمی سته پنجره ی گو ش شه از و بودم ن  به ودمب شده خیره شی

 .بودم آروم و آالچیق و حیاط
ست می پلو لوبیا دلم نه سم سونیا که بود مهم برام نه خوا  تلفن نه بگیره و خر

 افروز حرفهای از بودن کودن حس حتی نه و الستتا بلند صتتدای با زدن حرف
 .بیاره بیرون وضعیتم و حال از منو تونست
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 دامصتت و اتاق تو اومدن بارها که افروزی و الستتا به بقیه، حرفهای به توجه بی
 هخستتت توجهیم بی از نهایت در و نمیارم در و لباستتم چرا پرستتیدن ازم و کردن
 همسایه یکی یکی. شد تاریک هوا تا نشستم پنجره پشت اونقدر رفتن، و شدن

 ..نهایت در و خونه اومدن ها
 ... و شد وارد در از آیدین و شد باز در نهایت در
سیدن محض به  و ردک نگاه من اتاق ی پنجره به و کرد بلند و سرش حیاط به ر

.... 
صله این از حتی شونه به که سری و. دیدم می و لبخندش هم فا  خم سالم ی ن

 .گوشش کنار رفت تلفن ی نشونه به که دستی و شد
 .کردم خم و سرم اینها ی همه جواب تو آروم
ست و سرم رو شال ستم و بیرون زدم اتاق از و کردم در شب که میدون  زنگ ام
 .بگه و غذائیش رژیم تا. بزنه حرف آرمین مورد در تا میزنه زنگ. میزنه

ضی من و  فقط و. بود من برای که ای طوره چه حالت و سالم همون به بودم را
 ...من خود برای

 
 

 ود از وقتی ولی بودم رمضون ماه عاشق. میرفت ضعف گشنگی از داشت دلم
شت ازش هفته سه شنگیش آخراش به میرسید و میگذ شار زیادی گ  آورد می ف

صا   صو شمردم رو روزها مدام که مخ  با من شه تموم تا مونده روز چند ببینم می
شم از دور خونه از بیرون چیزی یه بتونم راحت خیال سای چ ضول ال  ثلم که ف
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شیک نگهبان  دلی و کنم میل نمیخورم چی خورم می چی من ببینه تا داد می ک
 .بیارم در غذا از

 هب ستتالی نه، خرم می خوراکی بیرون از و جیبمه به دستتتم همیشتته که نه حاال
بار یکی شتتاید ماهی  اونم خریدن پیراشتتکی دونه تا دو حد در کنم خرید دو

 .ه*و*سی
 ایه بچه این با زدن کله ستترو گشتتنه. نمیکنم خرج خونه از بیرون زیاد کل در

 شد باعث شکمم قور و قار صدای. گیره می آدم از انرژی خیلی پرت حواس
 .بکشم روش دستی
 مودب موقع اون تا میشه، اذان دیگه ساعت 1 کن حفظ آبرومو بگیر آروم عزیزم

 .آفرین باشه؟. باش
 باز رو خونه در و آوردم در توش از و کلید و کردم صتتاف ام شتتونه رو و کیفم
 .کردم

 .گوشم تو رفت واضح و بلند صداها سرو حیاط تو گذاشتم و پام تا
 یرسیدم که باالیی سر از. میشد بیشتر منم لبخند میشد بلند صداها چقدر هر
 و ستتر که هایی بچه و مونث های همستتایه دیدن با رفتمو باال اصتتلی حیاط به

 حالی هچ و میومد پارکینگها به میشتتد منتهی که پائینیه حیاط تو از صتتداشتتون
 .شد تر عمیق لبخندم خودشون برای کردن می

ست شنبه پنج امروز که بود رفته یادم سایه و ا شب. میدن افطار ها هم  دومک ام
 میداد؟ افطار خانواده
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سم  یا خانواده یک هر ها جمعه و ها شنبه پنج که بود این قدیممون ی محله ر
سایه افطاری هم با خانواده دو . بودن هم دور همه و کردن می دعوت رو ها هم

 اشج یکم فقط بود نرفته بین از رسممون خونه این تو بودیم اومده که هم حاال
 و بود شتتهریور آخرای هوای و بود مطبوع و گرم هوا چون. بود شتتتده عوض

 افطاردهی اول شتتب از میشتتد ستتختی کار خونه تو ها همستتایه کل نشتتوندن
 این از ستتفره یه و کردن می پهن فرشتتی و انداز زیر و حیاط تو میومدن خانمها

 می کمک افطار کردن درست تو هم همه و نداختن می سرش اون تا حیاط سر
 .کردن
لت خوب بوی ند روحمو کت طار موقع باشتتته یادم. پرو ما   اف  کتلت این از حت

 .بخورم
 .داد و جوابم شنید که کی هر. گفتم بلند سالم یه و رفتم جلو لبخند با

 جلو رفتم. کرد می نظارت کارها بر و بود نشسته مجلس صدر تو هم بانو عزیز
 .کردم بهش لبخند همراه گرم سالم یه و ب*و*سیدمش و

 طوره؟ چه حالت دخترم شی پیر: بانو عزیز
 .میمیرم گشنگی از دارم فقط جون عزیز خوبم: من

 .بخوری رو غذاها این ی همه تونی می بعدش مونده ساعت 2: گفت و خندید
 .دارید نگه دور من از رو السا پس: گفتم آروم و زدم چشمکی

 .خندیدیم دو هر
 رامآ: گفت سالمم به دادن جواب از بعد و ایستاد افتاد من به چشمش که مامان

 اون داریم کار کلی پایین بیا کن عوض و لباستتتت و بزار و وستتتایلت باال برو
 .کنید درست هم با دخترا با بیار ساالدم وسایل
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 و خستتتگی وجود با و کردم عوض لباستتامو. باال رفتم ستتریع و گفتم چشتتمی
 هک داد می حالی یه کردن درست ساالد دخترا با و جمع تو موندن ولی گشنگی

 .ارزید می خوابیدن به
سته های کاهو و خیار و گوجه سبد شم. پایین بردم رو ش  اولین و گردوندم چ
 .کردم صدا و بود دسترس در که کسی

 کمکم؟ بیای میشه جان آیدا: من
 مکک بهم اومد و شد بلند جاش از سریع بود نشسته افروز و شراره کنار که آیدا
 روی به اصتتال   هم اونا ندیدم رو گنده تا دو اون. رستتید بچه این به زورم. کرد

 .نیاوردن خودشون
 .آورد سینی یه و بزرگ ظرف یه و چاقو رفت آیدا و نشستیم کنارشون و رفتیم

 شتتینیدن بیکار لطفا   ولی شتتیرینتون حرفهای وستتط میپرم ببخشتتید خانمها: من
 .کنید پوست رو خیارا

 ستتاعته دو دادی؟ کار ما به نیومده تو باز: گفت و گردوند و چشتتمهاش شتتراره
 کار و اومدی زرتی تو بعد بده کار بهمون نتونستتت کی هیچ نشتتستتتیم اینجا

 دستت؟ گرفتی
ستم نگرفتم کار من نخیر: گفتم و زدم لبخندی جوابش تو  کار بهم هنیومد باز د

شتراک به رو شماها منم دادن  شیفت شما خانم عجب چه. بیخیال. گرفتم ا
 نیستی؟

شت چیه؟: گفت و بهم کرد رو تدافعی شراره شم شیفت من مدام میاد خو  ؟با
 بمونم؟ خونه تو من روز یه ببینی نداری چشم
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 عصتتبی چرا. بمون خونه روز هر تو چه من به: گفتم و انداختم باال ای شتتونه
 میشی؟

سط پرید افروز صاب ناراحته االن شراره آرام، خیال بی: گفت و حرفمون و  اع
 .نداره

؟: گفتم و گردوندم شراره و افروز بین نگاهمو  ؟ناراحتی چی از چی؟ برای جدا 
 اهر شتتراره اعصتتابه رو خیلی بخش تو اومده جدید پرستتتار یه نمیدونم: افروز

 .میره
 باشه یک که نمیکنه فرقی براش چندشه خیلی دختره این: گفت حرص پر شراره
 .َاه میکنه نزدیک بهش خودشو باشه مرد فقط

شت که نبود آدمی شراره. خورد تکون شاخکام سی سر پ  تماح پس بگه بد ک
 .میزد حرف داشت جوری این که بود رفته اعصابش رو خیلی دختره این

سته کمین تو همچین. میاد بدم انقدر َاه َاه: شراره ش  تو یادم در از کی ببینه که ن
 با و شتتیفتاش همه. افته نمی دهنش از مظهری دکتر مظهری دکتر. بهش بپره
 .برداشته اون

 .پرید دهنم از و باال رفت ابروهام
 ...نیس فامیلمون دکتر   همون این: من

 بین پیش وقت   چند. ندادم ادامه دیگه و بستتت و دهنم شتتراره ی غره چشتتم
 یلم بی بهش اونم ظاهرا   و میاد خوشتتش دکتر این از خیلی بود گفته حرفهاش

 یه از بیشتر چیزی کردم حس که من ولی خودش پای دروغش و راست. نیست
 دوست و کسی سکوت تو که نیست آدمی شراره. است طرفه دو اومدن خوش
 .نمیگه چیزی کسی به موردش در نباشه مطمئن آدم اون از تا. باشه داشته
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 نم با باید. بشتتته فامیلمون قراره دکتره این کردم می فکر من چه من به خوب
 .خیال بی. نداره خبر کسی کرد می هماهنگ
 شتتده؟ آتیشتتی جوری این شتتراره که کرده کار چی جدید پرستتتار این نمیدونم

 .گذاشته آدمی بد دم رو پا باشه خودش مراقب باید پرستاره ولی
 تمگذاش و کردم درست و ساالدم و نشستم ساکت شراره حرفهای آخر تا دیگه
 .بشه خالی و بگه بد جدید همکار مورد در خواد می چقدر هر اون

 کجاست؟ سونیا ببینم: پرسیدم افروز به رو آروم
 .پژمان شرکت رفتن پژمان و سعید با: افروز
 .شدم کار مشغول دادمو تکون سری

 
 

 می ستتعی و ور اون میدوییدن ور این از تند تند همه و بود شتتده افطار نزدیک
 .بچینن شیک خیلی ی سفره یه کردن

 پیاز با روشتتو که آشتتی و ها کوبیده اون و قرمز گوشتتت آب اون دیدن با که من
 مشمچش کال   و ساالد و کتلتها اون و بودن کرده تزیین داغ نعنا و داغ سیر و داغ

 .میشد بیشتر ضعفم افتاد می که غذایی هر به
 به و بمونم منتظر اذان خود تا و ستتفره کنار بشتتینم برم خواستتت می دلم انقدر

 ...غذاها رو بپرم الکبر الله گفتن محض
شد اما سمم انقدر. کرد می صدام گوشه یه از یکی مدام نمی  هک بودم شنیده و ا

 .خورد می بهم اسمم و خودم از حالم
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صبی ست می دلم. بودم شده ع  سرش و برگردم کنه می صدام که کی هر خوا
 چیتتتتتتته؟: بگم و بزنم داد
 .بود زشت نمیشد اما
 ...آرام خاله آرام خاله: -

 ردک می وورجه ورجه آیدین ب*غ*ل تو که سونیا دیدن با. صدا سمت برگشتم
 .زدم ای خسته لبخند برسونه بهم خودشو تا پایین بیاد خواست می و

شت زمین رو سونیا آیدین تقال کلی بعد باالخره  متس اومد دویید اونم و گذا
 .ب*غ*لم تو انداخت و خودش منو

 .بود کرده حفظ منو آبروی بار اولین برای ام بچه
 اب. بود شتتده تنگ براش خیلی دلم. ب*و*ستتیدمش و کردم ب*غ*لش ستتفت

 مامان پیش معموال  . میدیدمش کم من اما بود ما ی خونه روزها بیشتتتر اینکه
شد جدا ازش و بود  هک کرد می کاری یه من پیش میومد که هم وقتهایی یه. نمی

صاب رو میرفت شدم مجبور من بعد و اع سم با می سون و طل  مکن کاری یه اف
 .کرد می فرار و میکشید جیغ اونم و بشه خنک دلم

 رامب آیدین عمو. ببین خاله: گفت و کشید عقب ب*غ*لم تو از و خودش سونیا
 .خریده چی

له ادای حین در  و داد می تکون راستتتت و چپ به و ستترش مدام اش جم
 و. ببینم رو خریده میگفت که چیزی اون من تا نمیگذاشت

 خریده؟ اتبر چی عمو عزیزم: گفتم ببینم چیزی نتونستم زیاد سعی بعد قتی
 .میگل خوآن نگفت بهش عجب چه جالب چه هتتتتتتتتته عمو

 .ببین گرفته گوشواره برام عمو: سونیا
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 یکوچولو دختر دوتا انگار. کردم نگاه مانندش پری صتتورتی   های گوشتتواره به
 تحرک هر با و بود آویزون گوشتتهاش از نبودن پروانه به شتتباهت بی که بالدار

 .خوردن می قشنگی تکون یه سونیا سر
 .زدم لبخند اختیار بی که بودن زیبا انقدر

 کردی؟ تشکر عمو از باشه مبارکت. قشنگن چقدر: من
 .کردم ب*و*سش تا سه دو بتتتتتتتتتتله: گفت عشوه با سونیا

 گوشتتواره که مامانش ستتمت دویید افتاد مامانش به که چشتتمش و گفت و این
 .بده نشون اونم به و هاش

 .کنه تشکر خوبتتتتت جوری چه بود بلد االن از ام بچه
 خیره و ودب برده فرو جیبش تو دستتت لبخند با که آیدینی به کردمو بلند و ستترم

 .کردم نگاه بهم بود شده
 دلم خیلی. دادم تکون سری جوابش تو منم و داد تکون سالم ی نشونه به سری

 اب اما میگل خوآن نمیگه بهش دیگه ستتونیا چرا که بپرستتم ازش خواستتت می
 .بپرسم که نشد پژمان و سعید اومدن

شتن دیگه ستیم. بودن اومده هم همه و میگفتن ربنا دا ش  زرگیب ی سفره دور ن
 .شدیم اذان منتظر و بود پهن که

ست و ریخت می چایی مامان ست به د  یکی یکی سفره سر از تا دادیم می د
 .همه به برسه و بردارن چایی

ها رو بودم کرده ذوم که من فت اذون تا خواستتتم می و کتلت  برم ستتریع گ
 .سراغشون
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 .کتلتها سمت شدم خم اکبر و الله گفتن با
سا سته کنارم که ال ش شته، دختر، آرومتر: گفت حرص پر بود ن  چایی ولا بزار ز

 .بعد بخوری
 عنیی گشتتنگی میفهمی چه تو: گفتم آروم و کردم بهش چپکی ی غره چشتتم یه

 نمیگیری روزه ُبنیه ضتتعف خاطر به و روزش 5 رمضتتون ماه روز 30 از چی؟
 نظر یهچ گشنگی نمیدونی وقتی. بگیری نمیزارن پژمان مامانو هم بخوای یعنی

 .نده
 .کرد می نگاهم لبخند با که آیدین به خورد چشمم و گردوندم و چشمهام
 باشه؟ بلد خونی لب ممکنه. شد ریز چشمهام

 ارک برای داشتم انرژی افطار و اذان موقع تا. بود خوب چقدر و خوردیم و افطار
 اام نکنم کاری هیچ و بشتتینم جا یه فقط خواستتت می دلم.... بعدش اما کردن

 .نمیشد
 .مینشستن مردا کردن می جمع سفره میشدن پا دخترا میومد زورم انقدرم

 تا بودم چیده هم رو که ظرف دستتته یه. رفتم غره چشتتم پستترا به دور راه از
 آیدینم و پژمان من با همزمان. شتتدم بلند جام از و برداشتتتم و کنم جمعشتتون

 .شدن بلند
 شهرام و آرومین شدن بلند که اونا. کردم نگاه دستشون تو ظرفهای به تعجب با

 .کردن کمک و شدن بلند اونا از تبعیت به هم
شد جمع تا میومدیم و میرفتیم بار 10 باید که ای سفره. شدم زده ذوق انقده  می

 .شد پاک و جمع همیشه از تر سریع خیلی
 .کردن کمک پسرا هم ظرفها کردن جور و جمع و شستن ظرف برای حتی
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 .میزدیم حرف دخترا با و بودیم نشسته هم دور حیاط تو

 نمیکنم حس هستتتم اینجا وقتی. ام خونه این عاشتتق من: گفت هیجان با آیدا
 ی خونه یه تو دارم انگار و هستتتین خواهرام مثل شتتماها از کدوم هر. تنهام

 نکن می زندگی حیاط ی گوشتتته اتاق   یه تو خانواده هر که بزرگ خیلی قدیمی
 .کنم می زندگی

 .کردم نگاش لبخند با. بود همین هم داشتم خونه این به من که حسی دقیقا  
 .داشت غم یکم شادش چشمهای

 تخواس می دلم همیشه. بودیم تنها خیلی ما قبل سالهای: گفت و کشید آهی
 یه طفق.. فقط نبود اما بزنم حرف شتتماها مثل بتونم باهاش که باشتته یکی که

 ... وقتی چند
 .بود دل دو زدن حرف برای انگار
 چی؟ وقتی چند یه: پرسید کنجکاو السا

 مهع شوهر دختر یعنی.. ام عمه دختر وقتی چند یه: گفت و زد غمگینی لبخند
 یه. کرد می زندگی ما پیش بود داده دستتت از تصتتادف تو و اش خانواده که ام

سته بود ما ی خونه مدت یه اون. چرخید می فامیال ی خونه بین جورایی  هک در
 ...اگه بود شده خواهرم مثل جورایی یه ولی بود صمیمی آیدین با بیشتر
 ارانگ اما. چیه اش بقیه ببینم بود شتتده گوش وجودم ی همه. شتتد فشتترده قلبم
 صتتدای. بودن کنجکاو هم بقیه من غیر. نداشتتت دادن ادامه خیال دیگه آیدا

 حد؟ چه تا بود؟ صمیمی آیدین با. میشنیدم و قلبم شدن مچاله
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 یه طفق من برای آیدین. توئه از بیشتتتر باشتته که چقدر هر باشتته مهم باید چرا
 ...همین. بود واسطه با ی طوره چه حالت و سالم

 ردک جمع و موضوع سریع و شد وا مصنوعی لبخند   با یهو آیدا غمگین صورت
 .شدم تنها بازم من و رفت ما ی خونه از وقت چند بعد حال هر در: گفت و

 .عزیزم پیشتیم ما ی همه. نیستی تنها دیگه اینجا اما: گفت و زد لبخندی شراره
 .داد جواب لبخندش به هم آیدا
 ودب غریبه شاید که کردم می فکر ای عمه دختر به و بودم خودم عالم تو اما من
 .صمیمی و بود نزدیک برادر مخصوصا   و خواهر و برادر این به خیلی اما

 به که نبود خوابی اما زدم می غلت تخت رو. بود مشتتغول فکرم شتتتب تمام
شمهام شک گلوی و بخورم آب برم تا پریدم پایین تخت رو از. بیاد چ  دهش خ

 .کنم باز و ام
 .شنیدم رو بابا و مامان زدن حرف صدای که بودم هال به رسیدن راه میون

 .شد تیز گوشهام و شدم متوقف جام تو اختیار بی
 کنی؟ کار چی خوای می حاال: مامان

 گهمی مدام. میکشتته پیش و صتتحبت آقا علی که چندمه بار این. نمیدونم: بابا
شون دیگه جوون دوتا این سمی نامزدی که بهتره و رفته باال سن ...  و بگیریم ر

 .بشن محرم هم به که بگیریم معمولی عقد یه حداقل میگه
شه. داریم خونه تو بزرگتر جوون دختر ما ولی: مامان  ؟میگن چی مردم. که نمی

 رد و ندادن شتتوهرش که داشتتته ایرادی و عیب یه بزرگشتتون دختر حتما   نمیگن
 میکنه؟ شوهر داره کوچیکه دختر عوض
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 قتو چند کنی می فکر ولی. نمیدونم خانم نمیدونم: گفت و کشتتید آهی بابا
 داریم؟ نگه هم از دور رو دوتا این تونیم می دیگه

 نمیدم اجازه نکنه شتتوهر آرام تا من ولی چقدر نمیدونم: گفت ناراحت مامان
 .کنه عقد السا
 رگشتمب و چرخیدم. شد غم پر دلم. بشنوم حرفهاشونو ی بقیه نکردم صبر دیگه

 خواستتتم یم جورایی یه. کشتتیدم باال گردنم تا رو پتو و پتوم زیر رفتم. اتاقم تو
 .کنم پنهون خودمو

 یرز خودشون ی خونه تو االن تونستن می راحت خیلی السا و پژمان نبودم اگه
 .یننبب همو یواشکی و فاصله همه این با نبودن مجبور و کنن زندگی سقف یه

 تمداش نیاز امشب چقدر گوشیم به دوختم چشم. بیرون دادم و کردم اه و نفسم
 .سالم مثل ساده حرف یه. بزنم حرف کسی با

 شیمگو که میشد سنگین داشت چشمهام. کردم نگاه گوشیم به چقدر نمیدونم
 .لرزیدن به کرد شروع

 .برداشتم و گوشی تند
 .خانم آرام...  الو: -
 .نشست لبهام رو لبخندی صداش شنیدن با

 .سالم: گفتم آرامش با و بستم و چشمهام
 خوبه؟ حالت سالم: -

 خوبی؟ شما. خوبم ممنونم: من
 شده؟ چی: گفت مکث کمی بعد. شد ساکت
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 .نشده چیزی... هیچی: گفتم آروم. کردم تعجب
 .شده چی بگو. شده چیزی یه چرا: گفت خونسرد

 شتتده چیزی میدونم... خانم.. آرام: گفت که نشتتده چیزی بگم دوباره اومدم
 .کرده ناراحتت که شده چی بگو فقط. نکن انکار خود بی پس

ستم شبختی راه سد اینکه از بگم. بگم چی نمیدون سا خو  راحتم؟نا پژمانم و ال
 ...گمب یا گرفته؟ دلم بودی صمیمی ات عمه دختر با زمانی یه اینکه از بگم یا

 بگم؟ چی نمیدونستم
صی چیز: من ست خا شنگی و گرفتن روزه این و زیاده کارهام.. فقط. نی  یه.. .گ

 .میگیره و آدم انرژی ی همه جورایی
 .کن تحمل دیگه یکم. مونده کمش رفته ُپرش. مونده هفته یه فقط: گفت آروم
 .کنم می تحمل: گفتم آروم

 .گذروند میشه تحمل با فقط و چیز همه گفتم دلم تو
 .بیام در هوا و حال این از خواستم می
 نمیگه؟ خوآن بهت دیگه سونیا که کردی کار چی: من

 .منو گفت اونم و خوآن یا داره دوستتتت منو گفتم بهش: گفت و کرد ای خنده
سم من، این گفتم بهش شه ناراحت نکنی صداش اگه داره ا  اشبر که بعدم. می

 .کنه صدام آیدین که داد قول و گرفتم گوشواره
مد خوشتتم که از میو مه خواب رگ این مه. بود دستتتش ه  راحت خیلی رو ه

 .کرد می متقاعد
 .بخوابی خوب. بخواب بگیر وقته دیر دیگه: آیدین

 .طور همین هم تو: گفتم لبخند با
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 اولین. واستتطه بدون تماس اولین شتتیرینی با موندم من و کردم قطع و تلفن
 برای طفق که بخوابی خوب اولین. نبود توش کستتی حرف خودم غیر که تلفنی
 .اون برای و آرمین نه بود خودم
. ودتخ برای بزنه زنگ. بگه خودت از فقط و بزنه زنگ یکی که شیرینیه حس

 .چیه خودت حال بدونه بخواد که
شتم و مطبوع و شیرین حس اون من و سش با و دا شنگی حتی و خوابیدم ح  گ

 .ببرن بین از اونو نتونستن بعدم روزهای گرفتنهای روزه
 
 

 قرار و ودب قربون عید فردا خرید، برم که دستم بود داده باال بلند لیست یه مامان
 از تا 2 جمع ستتر و بگیرن قربونی برای گوستتفند یه خانواده دو هر که بود شتتده

سفندها کل  ینب هم رو بقیه. کردن می خیرات و پایین های محله میبردن رو گو
سایه و در سیم ساختمون اهل خود و هم سایه کل. کردم می تق  بود قرار ها هم

 .ردنک می قربونی خودمون حیاط همین تو و بگیرن گوسفند تا پنج شریکی
 .کردم باز و در و انداختم کلید. خونه رسیدم خرید ی بسته کلی با

سفندا بع بع صدای ست خواب یه دیروز از گو سابی و در شت برامون ح  هنگذا
شون دلمم. بود ستن. ها طفلی سوخت می برا ست موقع این فردا نمیدون  که ننی
 .کنن بع بع

 این بر و دور میومدن هی بودن کرده پیدا بازی استتباب هم ها بچه پستتر این
 .میکشیدن شاخشونو میکشیدن دومشونو مدام و گوسفندا

http://www.roman4u.ir/


 369 بیداریالالیی 

 .زدم داد کشید می رو گوسفندا از یکی دم که فرزین دیدن با
 .دمشو کندی کارو اون نکن فرزین: من

 :گفت و کرد نگام میداد نشتتون و دندوناش ی همه که لبخندی با و برگشتتت
 .میده حال آرام خاله

 .برم غره چشم بهش یا بگیرم و ام خنده جلوی نمیدونستم
شت: گفتم و کنم کنترل امو خنده که کردم ای سرفه تک  پاتو یادب یکی میاد خو

 .میاد دردش دیگه نکن بکشه؟
شی یه شونم نی شش. تر عقب رفت قدم یه و داد ن سرای و دادا  دننمیوم دیگه پ

 .گوسفنده جلوی
تع صدای دوباره دیدم برم برگردوندم و سرم تا ت ت ت ت ت  ندهگوسف ی کشیده زجر ب

 .شد بلند
 نداشت تنگف دیگه. میکشه و بدبخت دم داره بازم خیره ی پسره دیدیم برگشتم

 .کرد می گوش اول بار همون کنه گوش حرفم به خواست می اگه
شتم. باال رفتم ها پله از و کردم باز و ساختمون ورودی در  تمنداخ می کلید دا

 .شنیدم پا صدای ها پله تو از که خونه تو برم
 .سرمه پشت خانم مرضیه دیدم برگشتم

 سعی زور به که اش پریده رنگ صورت دیدن با اما کردم سالم و زدم لبخندی
 .شدم خشک جام تو بزنه لبخند کرد می

به؟ حالتون خانم مرضتتیه: گفتم و ستتمتش چرخیدم کامل نگران  چیزی خو
 شده؟
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 دهب نشون آروم خودشو کرد می سعی زور به. میزد موج صورتش تو ترس و غم
 .نمیتونست اما

 شده؟ چی: گفتم تر نگران
 .جان آرام نیست چیزی: گفت غم پر و کشید آهی یه

 .کردم اصرار. میفهمیدم کامل من بود چیزی اما
 میری؟ داری کجا اصال  . شده چی بگو تروخدا جون مرضیه: من
 چادرش ی گوشه با. پایین اومد و خورد سر چشمش ی گوشه از اشک قطره یه

 .نیست خوب حالم وقته چند. دکتر میرم دارم: گفت و کرد پاکش
ستی. بود باز چادرش جلوی شت شکمش رو د  انسرط کنم فکر: گفت و گذا
 تمگف. نکردم توجه بهش بود کوچیک اولش. آورده در غده شتتکمم تو. گرفتم
ستی شاید شه چیزی کی ش بزرگتر داره روز به روز اما شه رفع خودش با  و همی
 رماگ یا. نمیره پایین گلوم از غذا. میارم باال مدام و میشتته بد حالمم دیگه حاال

 .میزنم پسش سریع بره زور به
 مرفت و گذاشتم زمین رو و خرید نایلونای. ریخت می اشک کامل داشت دیگه
 .کردم ب*غ*لش و جلو
 میدونن؟ محمد آقا. نیست چیزی جون مرضیه نباش نگران: من

ستم دکترم ترسم از. بگم بهش نکردم جرات نه: مرضیه  خودمو ازهت. برم نمیتون
بت دیگه ستتتاعت یک. ترستتم می اما دکتر برم که کردم راضتتی  اما دارم نو
 ...میترسم
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 بود مهربونی و خوب خیلی زن جون مرضیه. شدم ناراحت خیلی. سوخت دلم
 .بود سختی موقع تو رسون کمک یه مثل ساختمون اهل ی همه برای و

ضیه: گفتم و شدم جدا ازش سایل من کن صبر دقیقه یه جون مر  وت بزارم و و
 .کن صبر. بریم هم با میام خونه

 و ایلوستت و کردم باز رو خونه در بگیره جلومو و بزنه حرفی بتونه اینکه از قبل
 .زدم داد در دم همون از و توش گذاشتم

 .بیرون میرم خانم مرضیه با دارم من مامان: من
شنوم مامانو جواب که نکردم صبر دیگه ستم و در ب ضیه با و ب  ونهخ از خانم مر
 .بیرون زدیم

 تیاراخ بی و میزد زل ای گوشتته یه به مدام. بود روحیه بی و ناامید خیلی طفلی
 .چکید می پایین چشمش ی گوشه از اشکی قطره

لداریش برای کالمی یا حرفی نمیتونستتتم له یه فقط بگم د  نگران :گفتم جم
 .نیست چیزی که.. ایشا نباش

ست خودش حرف اگه اما شه را شه شکمش تو غده یه و با شد که با  باید کنه ر
 شد؟ خالص شرش از یا گرفت ندیدیش راحت میشه دیدی
 خانم یهمرضتت. شتتد نوبتمون باالخره نشتتستتتن منتظر که کلی بعد و دکتر رفتیم
 .نکرد ول و بود دستش تو مدت تمام که منو دست اما بره که شد بلند

 وارد هم با و شتتدم بلند جام از و زدم لبخندی. کرد نگام خواهشتتانه و برگشتتت
 .شدیم دکتر اتاق
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 زیبایی صتتورت و آروم ظاهر که بود ستتتاله اندی و 40 حدودا   خانم یه دکتر
 .داد و سالممون جواب بخشی آرامش صدای با و داشت

 ومتونید؟کد مریض خوب. بشینید بفرمایید: گفت و زد لبخندی یه دیدنمون با
 .مریضه ایشون: گفتم و کردم اشاره خانم مرضیه به

 شده؟ چی نده بد خدا: گفت و کرد نگاش دکتر
 وضیحت من تا بهم شد خیره فقط بزنه حرف نمیتونست استرس از خانم مرضیه

 .بدم
 اش معده و داره تهوع جدیدا  . نیستتتت خوب حالش وقته چند دکتر خانم: من

 و داره غده شتتکمش تو که کنه می فکر خودش راستتتش. نمیداره نگه رو غذا
 .میشه بزرگم که میکنه حس
؟: گفت و کرد اخم دکتر  تونا معاینه تا بکشتتید دراز تخت رو برید میشتته جدا 

 کنم؟
 تیمرف هم با و بشته بلند تا کردم کمکش و دادم تکون ستری خانم مرضتیه برای
 .تخت کنار

 .تخت رو خوابید و برداشت و چادرش
 کمشش از قسمتهایی دست با بعد و. کرد اش معاینه گوشی با اول و اومد دکتر

 داره؟ درد اینجاهات: گفت و کرد اشاره و
 .داد و جوابش هم خانم مرضیه

 روی دبری شما میشه اگه: گفت و زد لبخندی و اورد در جیبش از و گوشی دکتر
 .بکشید دراز تخت یکی اون
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 و تگف دکتر که تختی رو رفت و شتتد بلند همیشتته از تر نگران خانم مرضتتیه
 .کشید دراز بود مونیتور یه و دستگاه تا چند کنارش

 چیزی یه با و ریخت مانندی ژل مایه یه شتتکمش رو و باال زد و شتتکمش دکتر
 خشپ شکمش رو رو ها ژل نبود میکروفن به شباهت بی و داشت گردی سر که

 .کرد می نگاه بهش دقت با و بود کرده روشن مونیتورم طرف اون از و کرد
 پیدا ور غده دستگاه این با یعنی. کنه می کار چی بفهمم کردم می سعی داشتم

 .کرد می سونوگرافی داشت کنم فکر میکنه؟
: فتگ و چرخوند و پیچ یه و زد لبخندی مونیتور ی صتتفحه دیدن با دکتر خانم

 باردارید؟ شما خانم میگم تبریک
 اون تو از کردم می ستتعی و جلو ستتمت بودم شتتده خم. فیلمها این مثل دقیقا  

 ی همه اما. کنم پیدا و گفت می تبریک براش و بود دیده دکتر که چیزیو برفک
 .میومد دستگاه از که قویی گرومپ گرومپ صدای پی بود رفته حواسم

 انمخ مرضتتیه گفت. کنم آنالیز مغزم تو دکترو حرف تونستتتم ثانیه چند بعد
 بارداره؟

 می اهنگ دکتر به ایها ستتکته مثل و بود مونده باز دهنش. کردم نگاه مرضتتیه به
 .کرد
 د؟مطمئنی شما دکتر خانم: گفتم و کردم نگاه دکتر به. نمیشد باورش اونم
 .دمیشنوی قلبشم صدای بیشتر؟ این از دیگه: گفت و زد لبخندی دگتر

 ...ولی کردن ازدواج ساله 10 شوهر و زن این آخه: من
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 ی غده و بشید مادر قراره شما حال هر در. شده ای معجزه بگیم باید پس: دکتر
شد حال در حال سر و سالم که بوده اتون بچه شکمتون تو  ات چون و. کردنه ر

 .دافتادی اشتباه به و کردید نمی تصورم نداشتید بارداری ی تجربه حاال
 وقتشونه؟ چند دکتر خانم ببخشید: پرسیدم هول
 .میشه نیمی و ماه سه حدود تقریبا  : دکتر
 نفهمیده؟ و است حامله نیم و ماه سه خانم مرضیه یعنی
 .میکرد خاموش و دستتتگاه داشتتت که دکتر خانم به بودم شتتده خیره باز دهن

 خط این ینب از میکنم سعی دارم من که درسته دکتر خانم ببخشید: گفتم سریع
 یتورمون تو خطیهای خط همین از میشه. نمیشه باورم هنوز ولی ببینم رو بچه ها
 .میکنهن باور مدرک بی مطمئنم بدم نشون بچه پدر به من بدین بهمون عکس یه

 شتتکم رو کاغذی دستتتمال تا چند. گفت ای باشتته یه و خندید حرفم از دکتر
 .شه بلند و کنه تمیز خودشو که گذاشت مرضیه
 و کردم وتمیز شتتکمش خودم. مونده خشتتک باز دهن با هنوز مرضتتیه دیدیم

 .کردم صداش
 خرهباال قراره گم می تبریک بهت عزیزم پاشو جون مرضیه... جون مرضیه: من

 .بشی مامان
 یه .گریه زیر زد یهو باشتته اومده بیرون شتتوک از انگار مامان ی کلمه گفتن با

شک  خوش خبر یه شنیدن با انتظار سال همه این بعد. نبود شور نبود تلخ که ا
 .بکنه دلش ته از و ذوق سر از گریه یه تونست باالخره

 .کنه آروم و خودش دادم اجازه و مالیدم کمرشو و کردم ب*غ*لش
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 نمیشتتناخت پا از ستتر خانم مرضتتیه. دادیم خونم آزمایش رفتیم اطمینان برای
 .بگه آقا محمد به جوری چه و خبر این نمیدونست. خندید می مدام

 .بگی خودت تا نمیگم چیزی اینا مامان به من: گفتم ما ی خونه در دم
 .شد خونه وارد من با و زد خوشحالی لبخند
 یغج یه السا و گفت الراحمینی ارحم یه بارداره جون مرضیه فهمید وقتی مامان

 .ب*و*سیدنش و کردن ب*غ*لش دو هر و زد کوتاهی
 .ببینم خوشحال رو همه خواست می دلم که بود شاد دلم اونقدر

 ستتال 2 که حیاطی به شتتدم خیره و پنجره کنار نشتتستتتم ذوق با و اتاق تو رفتم
 .آقا محمد و مرضیه فسقلی بازی مقّر  میشد دیگه
 "شکرت خدایا" صدای و کشید عربده ذوق از و فهمید آقا محمد وقتی که وای

 شتتبونه هیجان و شتتور از و رستتید هم ما ی خونه تا پنجم ی طبقه از آقا محمد
 بریزه نیخو یه رسیده نو قدم و خوش خبر این مبارکی به که گوسفند دنبال رفت

 .کنه قربونی و
ست آیدین وقتی شب  و زد زنگ ماه چند این شبهای ی همه مثل موقع سر در
 خالف بر. اومد وجد به اونم که" عالیم"  گفتم شتتوری چنان با پرستتید و حالم

 و داستتتان کل خودم بیارتم حرف به کرد می ستتعی اصتترار با که دیگه شتتبهای
 شتتوری از حتی که بودم زده هیجان اونقدر. کردم تعریف براش روزو اتفاقات

 تعریف براش هم داشتتتم وجودم تو جون مرضتتیه بارداری فهمیدن موقع که
 .کردم

 .بود معرکه و عالی حس یه
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 حالمخوش: گفت آیدین گرفتم که نفس. شدم که ساکت. شد تموم که حرفهام
 .شنوم می انرژی پر و شاد انقدر و صدات که
 .کرد می لمس روحمو که لطیفی صدای این با شدم آروم من و
 .داشتم که شنوایی گوش تنها برای گفتم من و
 

 بابا و مامان بلند صتتدای اما بود تاریک هوا هنوز.. کردم باز و چشتتمهام آروم
 .بخوابیم نمیداد اجازه

 ونقرب عید روزهای رسم این. بودن شده بیدار هم آرمین و السا بلکه من فقط نه
 .بود
 .بودیم می گر نظاره باید هم ماها و کرد می قربونی خودش بابا

شویی سمت به سالنه سالنه و پریدم پایین تخت رو از آلود خواب ست . فتمر د
 .بود بسته نیمه هنوز چشمهام

 رخب خونه زنگ صدای. اومدم بیرون دستشویی از و شستم و صورتم و دست
 .داد می سعید و افروز اومدم از

 عید. بابا ی خونه میشدیم جمع همه قربون عید روز بودیم که هم دنیا جای هر
 .بود خوری کباب روزه. کرد می فرق خیلی دیگه عیدای با قربون

 ستتونیای و الستتا با میش و گرگ هوای تو آلود خواب و. کردم عوض لباستتهامو
 .حیاط تو رفتیم بود زدن چرت حال در مدام که آلودتر خواب
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 عزیز و زدن لبخندی دیدنمون با. بودن اومده ما از زودتر حسین بابا و بانو عزیز
 این با یندبشتتین اینجا بیاین دخترا بیاین: گفت و کرد اشتتاره اندازی زیر به بانو

 .زمین بخورید ترسم می بسته چشمهای
ستیم انداز زیر رو و رفتیم سریع کن گوش حرف های بچه مثل ش ساا و من. ن  ل

 و بودیم داده تکیه یکی اون به کدوممون هر و هم به بودیم چستتبیده ستتونیا و
 .بپردازیم خوابمون ی ادامه به بتونیم که بشینیم جوری کردیم می سعی

شمهام تازه سته حالت تو چ ش  اهالی ی بقیه صدای و سر که بود شده گرم ن
 .شد بلند هم ساختمون

 کیی دخترا. نیستتت خواب از خبری دیگه و شتتدن بیدار همه که بود پیدا کامال
 زیر رو شدیم مچاله و شدیم جمع کولونی یه مثل همه و اومدن نوبت به یکی
 و نیمک اشغال و بیشتری جای بتونیم که آوردیم می فشار هم به شدت به و انداز

 .بشینیم تر راحت
 و تتش کلی و روش بودن نشسته و بودن کرده پهن دیگه فرش یه هم اینا مامان
 .بود کنارشون گوسفنده سالخی برای بود هم لگن

 فاتیحم یه مامان. بودن گرفته رو گوستتفندا از یکی هم کمک با پژمان پدر و بابا
ست داد بود شده گذاری عالمت اش صفحه یه که  به کرد شروع اونم و بابا د

 کرد، مین بع بع دیگه حاال که بیچاره گوسفند به پژمان بابای بعد و دعا خوندن
شه قربونی قراره بود فهمیده انگار سم بابا و داد آب کمی ب  چاقو و گفت... ال ب

 ... و گوسفند گلوی رو گذاشت رو
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یه عد ی ثان چاره گلوی از که بود خونی ب ظه. کرد می جهش بی  آخر ی لح
 چشتتمهاش تو کردم می حس که زد می برقی. دیدم رو گوستتفنده چشتتمهای

 .بود اشک
ستونه پتو  ومور کرده ُبغ و پیچیدم خودم دور و بودیم آورده همراهمون که ای تاب

 کردم گاهن گوسفندا به نه دیگه قربونی مراسم آخر تا و دیگه سمت یه برگردوندم
 .اینا بابا به نه

عد ها قربونی ب ند ناب با رو گوستتف له به کردن آویزون ط نار های می  و در ک
 .کردن جدا و پوستشون

 طرف میدادن احشتتامشتتون و گوستتفندا که گندی بوی طرف یه قربونی ی همه
 .نیست تحمل قابل. دیگه

شون چونه و بودن شده حال سر دیگه حاال که رو دخترا و شدم بلند جام از  ا
 .نشستم آالچیق تو رفتم و گذاشتم تنها و بود شده صحبت گرم

 تگوش و کرد می تمییز رو گوسفندا شوری چه با که آقا محمد به خورد چشمم
 .کنیم کباب که کرد می جدا
 .بود خوردنش کباب صبحونه به قربونی ی مزه

 می تا. خواستتتت نمی گوشتتتت دلم. خواستتتت نمی کباب دلم دیگه من ولی
 اشتتکی چشتتمهای کنم یادآوری دندونم زیر و کباب خوب ی مزه خواستتتم
 .کرد می کوفت و کباب شیرینی کل به و ذهنم تو میومد گوسفنده

 .مبست و چشمهام و آالچیق ستون به دادم تکیه و شکمم تو کردم جمع و پاهام
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 بعد و ستتوخته زغال بوی. بود شتتده اینا 9 حدود ستتاعت و بود اومده در آفتاب
 .کرد می م*س*ت و آدم گوشت بوی و گوسفند ی شده کباب چربی اون
 نبودن دنکر پهن سفره بند و قید تو صبحونه برای جوونا. بود شده صدایی و سر

 اج همون و میزدن رو ها سیخ منقل سر و هوا رو. نمیرسید سفره به کبابا چون
 همراه ستتفره دور و نداختن می ستتفره که بودن بزرگترها فقط و میشتتتد تموم

 .خوردن می هم رو کبابا هاشون صحبت
 ....حاال اما. بودم کشیده نقشه کبابا این برای چقدر دیروز

 
 

 گرمای یحت. رفت فرو بینیم تو نزدیک خیلی ی فاصتله یه از کباب خوش بوی
 .کردم می حس داغم سیخ

تی یه صورتم جلوی کباب داغ سیخ یه دیدن با کردم باز و چشمهام ت ت ت ت ت  از ه
 .گفتم ترس
 .رفت عقب سریع کباب سیخ

 .بیارم راتب گفتم منقل پای نیومدی دیدم. بترسونمت خواستم نمی ببخشید: -
 آیدینی به رو و نشستم درست و پایین آوردم پاهامو و کشیدم صورتم به دستی

 .خورم نمی ولی ممنونم: گفتم بود پا سر که
 چرا؟: پرسید جدی و باال انداخت ابروشو یه
 می راچ قرص میرستتید من به وقتی چرا پستتر این. کردم نگاش چپکی پایین از

 خورد؟
 .کرد می نگام دست به سیخ منتظر هنوز
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 .کرد می گریه داشت اینا بابا گوسفند  : گفتم و کردم پوفی کالفه
 .نشست کنارم و زد محوی لبخند
 داگوستتفن این کنی نمی حس خوری؟ نمی کباب تو گریه همون برای و: آیدین
 هزند زیاد نیستتت قرار بودن فهمیده میگم که من بودن؟ دیروز از آرومتر امروز
 .بمونن

شتم و حس همین منم عجیب ست با. دا شت یه د  و کرد جدا سیخ سر از گو
 .داره شگون قربونی گوشت. بخور بیا: گفت و سمتم گرفت

 .کردم نگاه دستش تو گوشت به فقط
 .نیست اینا بابات گوسفند گوشت: گفت نزدیکتر و آرومتر
 از واقعا   یعنی. بود آروم. کردم نگاه چشتتمهاش تو. ستتمتش چرخوندم و ستترم

 نبود؟ کردن قربونی اینا بابا که گوسفندی
 .گرفتم ازش و گوشت و بردم جلو و دستم اختیار بی
 چی؟ خودت: من

 .بخور اول تو: گفت و زد لبخندی
 یخس از گوشت یه و زد لبخندی. دهنم تو گذاشتم و گوشت آروم. کردم نگاش

شت و کرد جدا شمکی شیطون. خودش دهن تو گذا  دهنم شد باعث که زد چ
. دش بلند جاش از و کرد ای خنده تک. بشه گرد چشمهام و بمونه باز تعجب از

 ها هبچ سمت رفت حرف بی و متعجب من   دستهای تو گذاشت و کباب سیخ
 .منقل و
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 گوشت یه و منقل پیش رسید. بجَوم و گوشت بتونم که بودم اون از تر زده بهت
 تبه هنوز دید وقتی. کرد نگاه بهم و ریخت هم نوشتتابه لیوان یه و خورد دیگه

 خندلب با و" دیگه بخور" یعنی که داد هل باال سمت به و لیوانش موندم مات زده
 .خورد و اش نوشابه

 .برداشتم ازش چشم و جوییدم و گوشتم و اومدم خودم به باالخره
 کباب چلو و ناهار و خوردیم می ه*و*ستتی کباب صتتبحونه قربان عید روزای

شت حرف هاش کوبیده پژمان بابای آقا علی. کوبیده شتهای همون از. ندا  گو
 .کرد می درست لذیذ غذای یه کرد می چرخشون خودش که قربونی

 از من که شتتدن می پاچه کله کردن تمیز مشتتغول زدن حرف حین در هم زنها
 کله عاشق عوض در ولی. داشت بدی بوی خیلی چون بودم متنفر قسمتش این

ست غدیر عید صبح که بودم قربونی ی پاچه  ی خونه سال هر و کردن می در
 .حیاط تو میومدیم هم با همه امسال و میشدن جمع یکی

شغول کاری به کی هر سا و بود م  کنار هم آیدا و شراره و مینا و بود شده گم ال
شغول من سه از آیدا و بودن صحبت م شون مدر  صدای که کرد می تعریف ا

 .شنیدیم رو سونیا بلند ی گریه
شتیم همه سته مامانم ب*غ*ل تو که سمتش برگ ش  یدارب خواب از تازه و بود ن
شده بیدار که دیده بد خواب بچه این که بودیم مونده مات. بود شده  می گریه ن

 کرده؟ انگولکش یکی یا کنه
 .فهمید میشد رو جمله یه اش گریه و جیغ صدای بین

 "کو؟ گوسفندام" 
 .کردم ب*غ*لش و اینا مامان پیش رفتم و شدم بلند
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 خاله؟ شده چی جان سونیا: من
 .نیست گوسفندام خاله: سونیا

شمهام  شده خورده و مرده گوسفندای دنبال بچه این. شد جمع دهنم و گرد چ
 .بهش بدم بیارم در کجا از گوسفند حاال. گشت می

سفندا بگم و کنم ارومش کردم سعی ستن گو شترب اش گریه و شد بدتر اما نی  ی
 و بهش دوختم و جدیدم نگاه و کردم اخم. بود روانم رو جیغهاش حسابی. شد

: مگفت و کردم نگاه بهش نریزن مزه تا کنم می نگاه شتتاگردام به که جور همون
 .یاریب در زیگیل صورتت رو کنم می طلسمت یا میشی ساکت یا خاله سونیا

صله شت با و شد ساکت بالفا شمهای و وح  صورت وقتی. کرد نگام گرد چ
 اکتس عمرا دیگه حاال. افتاد التماس به و گریه زیر زد بلند دوباره دید و جدیم
 .میشد

 اب آیدین. بیرون کشتتیدش ب*غ*لم تو از و ستتونیا ب*غ*ل زیر اومد دستتتی یه
نان یار محبتی چ ظه یه که بود کرده ب*غ*ل و ستتون چه کردم حس لح  ی ب

 .کرده ب*غ*ل و خودش
 .کنه طلسمت خاله نمیزارم اینکه اول. بگیر آروم عزیزم جون سونیا: آیدین

 بشه جمع بود مونده باز که دهنم شد باعث که کرد نگام بار شماتت و برگشت
 .بندازم باال ای شونه و کنم نگاش جدی و

 .نمیشد ساکت خوب
 .کجان گوسفندات میگم بهت اینکه دوم: آیدین
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 خودمم برای راستتتش. دهنش به شتتد خیره و شتتد ستتاکت ستتونیا گفت اینو تا
لب چه این به خواد می جوری چه ببینم بود جا ندا که بفهمونه ب  رو گوستتف

 .خوردیم و کندیم پوستشونو و کردیم پخ پخ گردنشونو
 .بودن جادویی بودن اینجا که گوسفندایی ببین: آیدین
 چی؟ یعنی: سونیا
 .ببینیشون میتونستی زمانی یه تا فقط اینکه یعنی: آیدین
 چی؟ یعنی: سونیا
 .میشدن غیب بعدش و میشدن دیده صبح امروز تا فقط یعنی: آیدین
 دادن حتوضی مشغول این جدیت با که آیدین به بود شده خیره باز دهن با سونیا

 .بود
 اومدیم صتتبح که بود این برای نشتتستتتیم پایین این االن که هم ماها: آیدین

 .کنی خداحافظی نتونستی بودی خواب تو اما. کردیم خداحافظی باهاشون
 همچین یه که بودم مونده. نشتتد بستتته ستتونیا و من دهن اما شتتد تموم حرفش
 ساکت و قانع سونیا شد باعث بود که چی هر اما. آورده در کجاش از چیزیو
 بهش آیدین خود حتی و نخوره تکون آیدین ب*غ*ل تو از ناهار بعد تا و بشتته
 .خورد تهش تا گیری بهانه بدون اونم و داد ناهار

 .نوازه غریب و پسند پسر دختر این کال  
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 مومت دورهمی یعنی این گرفت خوابشتتون بزرگترها ظرفها شتتستتتن و ناهار بعد
 ستتینی یه کی هر و کردیم جمع و وستتتایل. خودش ی خونه بره کی هر شتتتد

 .خودش ی خونه بره تا گرفت دستش
 می خداحافظی ها بچه با و بودیم ایستتتاده امون خونه در جلوی الستتتا و من

 هممون یاد حرف چقدر خداحافظی ی لحظه تو که بود این عجیب و کردیم
 .میشد گفته باید که میومد

 آرام: گفت آروم و کنارم اومد آیدا که کردم می گوش ها بچه حرف به ستتاکت
 ...ببخشید جون
 یدستتف و ستترخ و کرد می تغییر رنگش انقدر چرا دختر این. کردم نگاش خیره

 چی جان آیدا جانم: گفتم کنم تر راحت و زدنش حرف اینکه برای میشتتتد؟
 شده؟
 خشیدابب: گفت زده خجالت و کرد بازی انگشتهاش با و پایین انداخت و سرش

ستش...  ولی پرروئیه دونم می شکل عربی قواعد تو من را ستم می دارم م  خوا
 ...کنم خواهش
 منتظرتم نهخو تو: گفتم و زدم لبخندی بزنه، حرف زور با این از بیشتر نگذاشتم

 .بیار بردار و وسایلت برو
 و دشتت بلند پاش ی پنجه رو ناگهانی حرکت یه با و کرد بلند و ستترش ذوق با

 .نداشتم و انتظارش بود، شده گرد چشمهام. ب*و*سید امو گونه کی نفهمیدم
 .کردم نگاش متعجب

 .بیارم وسایلمو میرم من. جون آرام ممنون خیلی: گفت و زد گشادی لبخند
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 .رفت باال ها پله از تند و گفت اینو
 ودب ب*و*سیده منو ناگهانی چی برای آیدا و شده چی بودن نفهمیده که ها بچه
 حس من اما پرستتید می ستتوال یه کی هر و ستتمتم آوردن هجوم فضتتوال مثل

 باال ها پله از که پسری دو به بودم مونده خیره چون نداشتم بهشونو دادن جواب
 هدید رو آیدا ب*و*سیدن ی صحنه که بود پیدا کامال   هاشون نگاه از و میومدن

 .بود چیزی یه کدوم هر چشمهای تو و بودن
 ....نآیدی و اومده خوشش خیلی بود پیدا که صورتی یه و گشاد لبخند با مهدی
سی چه نمیدونم آیدین شت ح شمهاش برعکس بود حالت بی صورتش. دا  چ

 .ملتهب و داغ. داغه کردم می حس... که
 نگاهش اونقدر. میومد باال ها پله از و بود زده زل چشتتمهام تو عمیق نگاه یه با

ستم که بود عمیق  از تند و پایین انداختم و سرم و بدم ادامه شدن خیره به نتون
 .خونه تو رفتم و کردم سری سر خداحافظی یه ها بچه

 .لعنتی داشت نگاهی چه بود افتاده شماره به نفسم
شغول خودمو آیدا اومدن تا کردم سعی و اتاق تو رفتم  ومدا آیدا باالخره. کنم م

 اشتتهب راحت اینکه برای. کشتتید می خجالتی چه بیچاره. استتتقبالش رفتم و
 طاقت اگه البته نشتته مزاحممون ستتاعت یک گفتم الستتا به و اتاق تو آوردمش

 .بیاره
ستم و اتاق در ش و بودم آورده آیدا برای که خوری ناهار میز صندلی به و ب  تپ

 .بشینه که کردم تعارف و کردم اشاره بودم گذاشته میزم
 .باش راحت و بشین جان آیدا: من
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 ردمک سعی خیلی شدم مزاحمت که ببخشید: گفت زده خجالت و زد لبخندی
 لقب ستتالهای. بودم ضتتعیف خیلی عربی تو اولم از اما کنم درکشتتون خودم که

 مونا خونه دیگه آیدین با دعواش و ماجرا اون بعد از اما کنه کمکم تا بود بیتا
 ی دختره بگیرم کمک ازش خواستتتت نمی دلم خودمم دیگه راستتتش. نیومد
 . و نشناس نمک

 با راچ بود؟ کی بیتا... بیتا. شتتد تحریک اطالعاتیم شتتاخکهای الستتا قول به
 با اش رابطه شتتد باعث که بود شتتدید دعوا این چقدر و شتتد دعواش آیدین

 بده؟ نظر جوری این موردش در آیدا و بشه قطع اینا ی خانواده
 هک کردم ستتعی خیلی اما. بودم داده دستتت از و تمرکزم و بود ریخته بهم فکرم

 .بدم جواب آیدا اشکاالت به حسابی و درست
 تو یبدجور کنه حل تا دادم می تمرین آیدا به که زمانهایی و توضیحات بین اما

 .میرفتم بیتا این فکر
 حدود تا و عربی قواعد دادن توضتتیح و اشتتکال رفع و تمرین ستتاعت یک بعد

 برام داشتتتن ام خانواده چقدر کردم تعجب. زدن و اتاق در آیدا، فهمیدن زیادی
 کی هر نبود بلد زدن در کستتی معموال   ما ی خونه تو چون کردن می داری آبرو
 ریگی مچ برای موارد بیشتتتر و اتاق تو میومد کرد می کله یهو داشتتت کاری هر
 .بود
 .تو بفرمایید: من
 .شد وارد بدست چایی سینی السا و شد باز در
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ندی فت و زد لبخ ته: گ ید خستت باشتت قدر ن ید، می درس چ گه خون قت دی  و
 .استراحته

 که دبو گرفته و خودش جلوی خیلی السا االنشم همین تا کردم جمع و لبخندم
 .شده تموم طاقتش که بود پیدا زدنش حرف مدل از و اتاق تو نیاد

شتر که آروم و نوجون دختر یه. جذابه براش آیدا انقدر چرا میفهمیدم  نوندهش بی
ید می دهنت تو از و حرف. بود دقیق شتتتدت به حال عین در و بود  غیر و قاپ

 حرف اش خانواده خودشو ی گذشته مورد در و داد می سوتی شاید که مواردی
. داد نمی کستتی به اش گذشتتته و ده خانوا از زیادی اطالعات معموال   زد می

 خوشتتی دل چندان خجالتی و آروم دختر این کردم می حس ولی چرا نمیدونم
 زیاد خیلی گذشتتته تو اش خانواده و خودش های غم شتتاید و نداره گذشتتته از

شه شاد تونه می که جمعیه یک توی که االن و بوده شی این خواد نمی با  و خو
 .کنه تلخش گذشته یادآوری با و بده دست از

 که بگیرم رو شراره و السا جلوی که نبودم بلد راهی اما کرد درک میشد رو اینها
 که داد می جواب جوری خوب هم آیدا. نپرسن سوال بیچاره دختر این از مدام

 طرف بشتته باعث و کنه کاری پنهان خیلی اینکه نه و بگه کامل بشتته مجبور نه
 .بشه کنجکاوتر

ته نا با بیشتتتر. بود هم بودنش کوچیکتر خاطر به حرفیش کم الب  برخورد می
شت سا و شراره و من از هنوز. بود شده تر صمیمی اون با و دا  می خجالت ال

 تنهایی خودمون های جمع از غیر و میشناخت کم خیلی هم رو مهرانه و کشید
 .بود کرده شوهر بشناستش اومد تا و نمیشد کالم هم باهاش
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 هی انگار که جوری کرد می نگاه آیدا به گشتتاد لبخند یه با که الستتا از نگاهمو

شوم تو از و گرفتم کرده پیدا خوب شکار  و ردمآو در سنگیمو شکالت ظرف ک
 .عزیزم بفرما: گفتم و آیدا جلوی گرفتم

 نم ستتنگی شتتکالت وای: گفت ای کودکانه ذوق با و کرد شتتکالتها به نگاهی
 .عاشقشونم

 ی همتوج تازه انگار بعد و برداشتت مشتت یه و جعبه تو کرد دستت تعارف بی
شه شده کارش شید، وای: گفت و کرد نگام شرمنده با  .شدم زده هیجان ببخ

 اینکه هم دندونامون خاطر به هم بخوریم شتتیرینیجات زیاد نمیزاره مامان آخه
 .ثیهار جورایی یه قند بیماری بابا ی خانواده تو اینکه هم و داریم چاقی احتمال

 با و اینجا بیای خواستتتی وقت هر تونی می باش راحت: گفتم و زدم لبخندی
 .بخوری شکالت السا

 یم دستتتبرد آرام مهمات به هم با اینجا بیا آره: گفت و خندید حرفم به الستتا
 .زنیم

 هچی به چی بود نفهمیده چندان که هم آیدا و خندید بلند حرفش این از خودش
 .چرخوند السا منو بین و نگاهش و کرد گیجی ی خنده یه

 .طرفه چل و خل تا دو با کرد می فکر احتماال  
مات رفع برای ها هایی یه من بخوای و راستتتش: گفتم اب  موخود خیلی که وقت

 می قایمشتون بعضتیها خاطر به و خرم می شتیرینی یا شتکالت بگیرم تحویل
 .کنم
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شم با)  سا به چ شاره ال شه البته( کردم ا ضیها اون همی  به و گیره می مچمو بع
 .کنه می غارتم ای بهانه

 بعد کشتتی می زحمت انقدر. کنم می خوبی کار: گفت جانب به حق الستتا
 .خوری می و نباید که و چیزی میری

 بخوره؟ شیرینی تونه نمی که داره مریضی آرام مگه چرا؟: گفت گیج آیدا
 .دارم بزرگتر معضل یه جونم نخیر: گفتم و انداختم باال ابرویی

ست با شاره پام تا سر به د شم با آیدا. کردم ا : فتگ و کرد وارسی پامو تا سر چ
 ...خوب

 مشتتکل من. عزیزم جمالت به خوب خوب؟: گفتم بهت با. باال پرید ابروهام
شت پره چند ضافی گو  یا. نهقلیو نی دخترای این برای خوبی ی سوژه که دارم ا

شک  " جون عزیز قول به  ".چو خ 
 اصال ینا و پری تو تو. خوبه هیکلت من نظر به: گفت و زد نصفه لبخند یه آیدا

 .میدن گیر زیادی هم اینا نیست مشکلی
 همین دکر می سرویس منو باشگاه تو که مامانتم کاش. زدم لبخندی اختیار بی

 .داشت نظرو
ست با  تردف و کتاب و میز سمت چرخیدم. بخوره و چاییش که کردم تعارف د

 کتابش جلد رو که استتمی به خورد چشتتمم. کنم جمع براش تا بستتتم رو آیدا
 .بود نوشته

 "شکیبا آیدا سیده" 
 سیدین؟ شما: گفتم و آیدا سمت برگشتم متعجب
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 یدیم،ستت آره: گفت و زد لبخندی دید دستتتم تو و کتابش وقتی و برگشتتت آیدا
 کردی؟ تعجب خیلی
 .دادم تکون سری

 :گفت متعجب اونم و گرفت دستتتم تو از و کتاب و شتتد بلند جاش از الستتا
 .دارین که فامیلی این با مخصوصا   کردم نمی فکرشم اصال   واقعا؟

 دارین حق: گفت و انداخت آیدین یاد منو شتتدت به که کرد ای خنده تک آیدا
 برای دونمنمی دقیقا  . شکیبا گذاشت و کرد عوض و فامیلیش پدربزرگم پدر   ولی
 برادراش و خانواده با موضوعی یه سر انگار شنیدم من که جوری این ولی چی

پدربزرگمم و کنن می رابطه قطع و میشتته دعواش  ناراحت ازشتتون اونقدر پدر 
 .میکنه ضعو و فامیلیش میره همین برای نبود راضی بودنشونم فامیل به که بوده
 ونهخ غدیر عید پس ایول: گفت ذوق با السا یهو و دادیم تکون سری السا و من
شتم. مهمونیم شما ی صه دا سه ته کی از امسال که خوردم می غ . بگیرم ای کی

شه جدیدا   شه خالی جیبم همی ستم تو پول و می سه ته این به واقعا. نمیمونه د  کی
 .داشتم نیاز ای
 بفهمه ات کنه باز و کمد در بود کافی فقط. کردم نگاش و باال انداختم ابرومو یه

 نخره جدید چیز یه و خرید نره روز هر اگه. نمیمونه جیبش تو پول جدیدا   چرا
 اضتتافه مانتوی یه حداقل من که داره جا کمد هم میمونه جیبش تو پوالش هم

 .توش بزارم
سا و موند ساعتی نیم آیدا شکر کلی بعد و گرفتش حرف به کلی هم ال  رفت ت

 .اشون خونه
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سی بی با شب تا  صبرانه بی شد 12 نزدیک که ساعت و رسیدم کارهام به حوا

 دتشتت به بود آورده و استتمش آیدا که دختری این فکر. بودم آیدین زنگ منتظر
 .بود کرده مشغولم

 االستت. بودم تنها اتاق تو که بود خوب چقدر. زد زنگ آیدین ستتاعت ستتر دقیقا  
 .کرد می نگاه تلویزیون و بود نشسته هال تو اما بود نخوابیده

 .دادم جواب و گوشی
 .سالم: من

 هستید؟ خوب خانم آرام سالم: آیدین
 .شهب بد حالم که نیفتاده خاصی اتفاق آره حاال؟ تا پیش ساعت 6 از یعنی: من

 خبر؟ چه. شکر رو خدا پس خوب: گفت و کرد ای خنده تک
ستم بودم درگیر خودم با سم سوال ازش که دارم و حق این نمیدون  ولی هن یا بپر
 .بگیرم آروم و کنم حل و خانم بیتا این موضوع خواست می دلم شدت به

 .نیست خبری تقریبا  : گفتم دل دو و آروم
 شده؟ چی: گفت و کرد مکث کمی

 .شده چیزی یه که میزد داد لحنم اما شدم وارد حاشا در از
 .هیچتتتی: من

 شده؟ چی بگو: آیدین
 بپرسم؟ سوالی یه میشه: گفتم نامطمئن. کردم مکث

 .شد جدی صداش
 .بپرس: آیدین
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 کیه؟ بیتا: گفتم تردید با
شنیدم و اش شده تند های نفس صدای. شد ساکت شه. می  گاز و لبم ی گو

 .گرفتم
 زده؟ حرف اون مورد در کی: گفت آروم اما عصبی

 ...هیچکی: من
 .تر عصبی و شد تر بلند صداش

 میدونی؟ موردش در کجا از تو پس: آیدین
 و استتمش فقط. نمیدونم موردش در: گفتم ناراحت و اخم با و گرفتم گاز لبمو

 .... و شنیدم آیدا از
 گفته؟ بهت چی موردش در: گفتم عصبانی و حرفم وسط پرید

 .نیستم جلوش االن که بودم خوشحال چقدر
 .شد صاف ناراحتم صدای. هم تو رفت اخمهام

 ردک می کمک بهش خیلی درستتا تو قبال   اینکه فقط نگفت خاصتتی چیز: من
 ...نشناسه نمک اینکه و...  و نیست دیگه شده دعواش تو با که وقتی از ولی

 "بیشعور آیدای. " شنیدم و لبیش زیر صدای بود عصبی نفسهاش
 این مورد در چون بیشعوره آیدا یعنی. رفت هم تو اخمهام و باز تعجب از دهنم
 غدقنه؟ اسمشم بردن حتی که کیه آدم این اصال   چرا؟ ولی زده؟ حرف دختر

 کرده؟ عصبیت انقدر چرا کیه؟ دختر این: پرسیدم جدی اما ناراحت
 .بدونی نیست الزم: گفت تحکم با و جدی اما عصبی
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 وت چیزی یه کردم حس... قلبم شد خیره نگاهم. موند باز دهنم. شد شل بدنم
 .میزد فریاد که بود یکی مغزم تو و. شکست قلبم

 .شد تر غلیظ اخمم
 بدی؟ و سوالم جواب نمیخوای بدونم؟ نباید چرا: من

 .بدونی نیست الزم واقعا   و نمیدم و جوابت نه: آیدین
 نمبد میشد باعث صداش. حس بی و جدی اما عصبی. بود بلند کمی صداش

 .بشه فشرده قلبم و کنه یخ
 ی همه جواب ابلهانه و صتتتادقانه چقدر. کردم می حماقت حس شتتتدت به

 .میدادم و سواالتش
شیدم عمیقی نفس شم آروم تا ک  اخمهای به سردم و جدی و محکم صدای. ب

 مین ستتوال دیگه باشتته: گفتم ممکن صتتدای ترین یخ با و شتتد اضتتافه غلیظم
 .خوش شب. میکنن صدام برم باید من. پرسم
 که دمبو عصتتبی اونقدر و کردم قطع و تلفن باشتتم جوابش منتظر اینکه بدون
 .نباشه چشمم جلوی حتی که دیگه طرف یه کردم پرتش

 اون سر و داشتم آیدین حرفهای و رفتار و حماقتم و خودم از که حرصی ی همه
 .نشدم آروم بازم اما کردم خالی بدبخت گوشی

 .بودم ساده چقدر من و نداشتم سوالم یه جواب ارزش حتی
تاق از ما بخوابونه و عطشتتم تا خوردم یخ آب لیوان یه و رفتم بیرون ا ی ا  دهفا

شت شمهام تا اما بخوابم کردم سعی و اتاق تو رفتم. ندا شت هم رو و چ  ممیگذا
 .پیچید می سرم تو آیدین صدای

 "بدونی تو نیست الزم" 
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 .بودم ساده چقدر من که شد تکرار سرم تو بارها و بارها و
که عین در گه خواستتتت نمی دلم و کردم می ستترزنش خودمو این  حتی دی

 حرف هاشبا یا ببینمش اینکه به برسه چه بشنوم موردش در چیزی کوچکترین
 توضتتیح و کنه عذرخواهی. بزنه زنگ که خواستتتم می شتتدت به بازم اما بزنم
 "خوبه؟ حالت خانم آرام"  بگه کنه صدام دوباره فقط نده توضیح نه یا. بده

 من و نشد روشن بارم یک صبح تا که خاموشی گوشی ی صفحه به شدم خیره
 .موندم ناراحت و بودم ناراحت چقدر

 همیکش داد سرش دلیل بی پدر اون و خواد می چیزی پدرش از که ای بچه مثل
 در ولی میکنه بغض دلخوره، و ناراحت بچه. نمیده اهمیت اش خواستتته به و

. زنهب حرف باهاش بخواد و اسم به حتی کنه صداش پدرش تا منتظره حال عین
شون هیچ از میمونه منتظر چی هر اما کافیه براش هم نگاه یه فقط  ریخب کدوم

 .نیست
 
 
. بودن خبری هیچ. کردم نگاه گوشیم ی صفحه به امیدوار. شدم بیدار خواب از

 .رفت هم تو صبح اول همون از اخمام. گرفت دلم
شم بیدار امید با که صبحیه چهارمین  از دبع. میکنم شروع روزمو ناامید اما می

 .نزده زنگ دیگه کردم قطع روش و تلفن که عید شب
 که جوری. بود شتتده بدتر االن و داشتتتم بدی حس" بیتا"  دختره اون به نستتبت

 و شتتبش اون حرفهای با بود شتتده باعث و بود کشتتیده آیدینم به بد حس این
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 رارق سوءاستفاده مورد جورایی یه کنم حس روزهاش این کنارگیریهای و رفتارها
 .گرفتم

 یخیل خودمم پیش حتی که منی اما نمیدونم و ای استفاده جور چه و چی برای
 ناناطمی بهش راحت خیلی که بود کرده کاری من با آدم اون نمیگفتم رو چیزها

 پشتتیمون گفتنشتتون از چقدر االن و بگم براش حستتهامو درشتتت و ریز و کنم
 .بودم

سی به حرفهام گفتن از ستگیش رفع برای فقط شاید که ک  خنده هایغرغر به خ
 .میداد گوش ام بچگانه گاهی و دار

ستم دیگه شدت دلم. کنم فکر موردش در باید جوری چه نمیدون  و ودب گرفته ب
 .بشه مداوم بیگاهم و گاه اخمهای که میشد باعث این

سل روز یه امروزم شگاه صبح. بود کننده ک  دم ادبی مینا بود قرار بعدش و آموز
 عجبت بستتی جای برام و کنیم نام ثبت زبان کالس براش بریم تا آموزشتتگاه

 .داره زبان مشکل چرا زبانه معلم مادرش که دختری این که داشت
سته روز یه شگاه هم مینا و شد تموم کننده خ  به و کرد سطح تعیین زبان آموز

 .افتاد خوبی سطح تو هم نسبت
شین از امون خونه ی کوچه سر  ته سمت به حرکت حین در و شدیم پیاده ما

 ییعن گیری؟ نمی کمک مامانت از چرا تو نمیفهمم هنوز من مینا: گفتم کوچه
 بود؟ الزم کالس واقعا  

 بانز مشکل که میبینه منو وقتی مامانم. بود الزم که معلومه: گفت و کرد اخمی
 رخم به و خودش علمی اطالعات ی توشتتته که افته می یادش تازه انگار دارم

یه. بکشتتته گه بهم و چیزی یه بخوام ازش کاف  گهب انگلیستتی به قراره وقتی ب
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صد از همچین صال من که میگه رو ها کلمه تند تند ق شو نمیتونم ا  هی. بفهمم
یت زبانم اینکه برای گفتم بهش بار  حرف انگلیستتی هم با خونه تو بشتتته تقو

 .بزنیم
ند و آروم قصتتتد از داشتتتت کار باهام تا  من بگه که میزد حرف نامفهوم و ت

ست بعد. خورم نمی درد به و نمیفهمم ش  برام رو جمله یه همون ساعت 4 مین
 .داد می توضیح

یار بی ند اخت نده. زدم لبخ ید که امو خ هه د فت جب فت و گر  می چی به: گ
 کنی؟ نمی باور خندی؟

 ونچ کنم می باورش هم خیلی اتفاقا   چرا: گفتم و کردم نگاش لبخند همون با
: گفت گرد چشتتمهای با. کردم می الستتا با وقتها بعضتتی من که کاریه دقیقا  

 چرا؟ ولی واقعا؟
 تهخستت کار همه این از وقتهایی یه اینکه برای: گفتم و انداختم باال ای شتتونه
 ونهخ تو ولی کنی استراحت خونه تو بری خوای می. خواد می تنوع دلت میشی

ته بدی انجام و تکراری کار همون خوان می ازت هم . کنی می اخم که اونوق
جامش که میری هوله یارن گیرت وقتی هم باز ولی ندی ان  می مجبورت و م
 دیب نشون خودت به یا و کنی تفریحم یکم کار انجام بر ه.عالو خوای می کنن

 .ای بقیه از بهتر چیزی یه تو که
 و قواعد میگفتم، الستتا به و ستتخت جمالت قصتتد از. بودم جوری این که من
ستم می بعد نفهمه تا پیچوندم می سابی تون  ساعت هی تا و بزارم منت سرش ح
 .خنگه بگم بهش هم
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 .داد می حال عجیب
شمها با همچین مینا  مامانش و خودم دادن لو که کرد نگام کننده متهم و گرد چ

 یاونجور: گفتم و برگردوندم رومو و انداختم بهش کجی نگاه. شتتدم پشتتیمون
گاه نت که بکن کاری یه کالس میری که االن. نکن ن ما مه ما بان تو بفه  ز

 .کنی گشایی عقده تونی می جوری این. داری استعداد
 می ربیشتت تو از کنه حس همیشته بزاری و نکنی کارو این کنم می توصتیه ولی

 فهمیم آدم کنه حس اینکه به بیشتر میره باالتر سنش که وقتی مخصوصا  . فهمه
. کنه ینتحستت توانائیهاشتتو بتونه خودش پیش حداقل اینکه به داره نیاز دانائیه و

 .میده خوبی حس بهش
 بیاد هک کردم تعارف بهش امون خونه در دم. رفت فکر تو و نزد حرفی دیگه مینا

 .خودشون ی خونه رفت و نیومد ولی تو
. تخت رو شتتدم ولو و خوردم چیزی یه و آوردم در لباستتهامو و خونه تو رفتم

 .بودم خسته خیلی
 ره. بابا تا گرفته آرمین از. بودن خونه همه که بود روزهایی معدود اون از امروز
سی شغول ک شپزخونه تو مامان. بود خودش کار م  تو مینآر تلویزیون پای بابا آ

 .تلفن پای نشسته هم الشا و کامپیوتر پای اتاق
 و یدمکشتت دراز تختم رو رفتم. بکنم کاری بخوام که بودم اون از تر حوصتتله بی

 خواب؟ کو اما بخوابم کردم سعی
 یه تو و کردم می نگاه پایین به حال بی کشتتیده دراز پهلو به تخت باالی اون از

 روحم و خودم اما بود باز چشمهام. کردم می سیر هوشی بی و هوش بین عالم
 .کردیم می سیر وزنی بی تو ناکجا جای یه تو
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 نوم و بزنه بهم و آرامشم نتونست هم السا صدای پر اومدن و در شدن باز حتی
 .بیاره در وزنی بی از

شمهام شهام دید می چ شنید گو شتم هم العملی عکس اما می صدی. ندا  هم ق
 .تمنداش بود موبایلش خط پشت که کسی با السا صحبتهای شنیدن برای

سا صدای اما  نم. گفتم دیدی... وای کی؟ جدی؟: گفت دلهره با بود نگران ال
 چی پاش خوبه؟ حالش حاال. داد دستمون کار آخرشم میاد بدم وسیله این از

 کستتی نمیخواد چی یعنی میدونن؟ اینا مامانش... بیچاره... نه وای شتتتده؟
نه؟ گه من بدو مانش به میرفتم بودم ا  گیرهب و لعنتی موتور این گفتم ومی ما

ندازه . بده خطرناکی چیز همچین یه برای آدم که پول حیف چی؟ یعنی دور ب
 ....الهی میزنه؟ لنگ... وای. آیدین طفلی. دیگه دارم حق خوب

 
 
 ات و نشتتستتتم جام تو جت مثل و اومدم در دور عالم و وزنی بی از ثانیه یک تو

 نپایی کردم خم تخت رو از خودمو کنم حفظ و تعادلم تونستتتم می که جایی
 و ودب آویزون تخت دو بین ی فاصتتله و هوا تو باالم ی تنه نیم و کله که جوری

 شده؟ چی: گفتم هول
 و زدن قدم حین در خودش عالم تو و نبود من ی متوجه موقع اون تا که الستتتا

 و آستتمون و زمین بین من دیدن با میزد حرف گوشتتیشتتم با اتاق دور چرخیدن
. عقب کشید و خودش و گفت بلندی هتتتتتتتتتتتتتتتتی یه ترس از ناگهانی
 .بکشه عمیق نفس یه کرد سعی و قلبش رو گذاشت و دستش
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 .فهمید میشد اش پریده رنگ از اینو بود شده آب اش زهره رسما  
ته آرام بگیری مرض: الستتتا  آویزون جوری این میگی چی حاال. کردم ستتک

 شدی؟
 شده؟ چی میگم: من

 ".وایسادی گوش فال که بترکی" بود این مفهومش که رفت بهم ای غره چشم
 .هکرد تصادف موتور با آیدین هیچی: گفت و برگردوند روشو تفاوت بی

شمهام سم و گرد چ ستهام از حس لحظه یه برای. اومد بند نف  نزدیک و رفت د
 .دارم نگه خودمو تونستم که زمین افتم بی مغز با بود

 شده؟.... چیزیش: گفتم جونی بی و آروم صدای با هول و نگران
 بگیرن سعک رفتن پاش رو افتاده موتور فقط نه: گفت برگرده اینکه بدون الستتا
 .میزنه شل. کوفتگیه و کبودی فقط فعال   نه یا شده چیزی ببینن

 نمی و بود طرف اون روش الستتا که شتتکر خدارو. میومد باال ستتخت نفستتم
 .ببینه امو پریده رنگ مطنئنن و نگران صورت تونست

 رو وپت و بالشتتت تو کردم فرو صتتورتمو و کشتتیدم باال تخت از خودمو زور به
 .بگیرم آرامش شاید باشم تاریکی تو خواستم می. روم کشیدم

 ی شتتده الش و آش بازوی و پریده رنگ و خوابیده تخت رو ی صتتحنه مدام
 .تصادف نه بود ه کرد دعوا اون تازه. چشمهام جلوی میومد پژمان

ستم نمی که بودم نگران اونقدر ستم هم کاری بگیرم آروم تون  بعد. کنمب نمیتون
 به بردم پناه و پریدم تخت رو از و شتتتدم بلند شتتتدن دنده اون دنده این کلی

سته و باز هر با که دری به شدم خیره و پنجره کنار ی طاقچه  من قلب شدنش ب
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 زیر که پژمان و شتتتد باز در باالخره تا افتاد می کار به و ایستتتاد می دور یه
 .شدن وارد بود گرفته و آیدین ب*غ*ل

 هچ حالش ببینم تا شتتیشتته به بودم چستتبیده و بود شتتده چشتتم هیکلم ی همه
 طوره؟

 نگاش دقت با. بود پیشتتونیش رو موهاش هنوز بود نشتتده چیزیش صتتورتش
 اب راستتتش پای تماس هر با و رفت می راه پژمان کمک با و میزد لنگ. کردم
 .بود پاهاش درد مرکز پس. میشد جمع صورتش دور یه زمین

 سر بپرم و بیرون برم خونه از خواستت می دلم شتدت به. هم تو رفت اخمهام
شون سی و آیدین خودم و راه شده چیزیش شم مطمئن تا کنم وار  خوب ولی ن
 دینآی از قول نقل اونم که بود شتتنیده پژمان از که الستتا حرف به باید و نمیشتتد

" لمهسا و خوب جاهام ی بقیه داره درد کمی که پام جز" که بود گفته و بود کرده
 .کردم می اطمینان

 با. قبع برگشت بهش نرسیده و گوشی سمت رفت دسیتم بار هزار ده شب تا
 نیست الزم بگه بازم ترسیدم می شدت به. نه یا بزنم زنگ که بودم درگیر خودم

 چه؟ تو به اصال   و بدونی تو
 باشه خواد می سوالی هر حاال داشتم واهمه ازش پرسیدن سوال از جورایی یه

 .گذروندی طور چه و روزت یا ساده ی خوبه حالت یه چه
 بین زا که صدایی هر با و سرم باالی سقف به موندم خیره صبح نزدیکیهای تا

صالح سید من به سقف و کف م شدم تیز میر شم، مطمئن تا می  بش آیدین ب
 .میگذرونه و آرومی
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 روز چند این کل از تر ستتخت حتی دیگه روزهای از تر ستتخت خیلی صتتبح
شمهای پای و بود کرده پف خوابی کم زور از که پلکهایی با. شدم بیدار  که یچ
 .بود رفته گود

 از و کردم خداحافظی مامان از چایی یه حتی خوردن بدون همیشتته برخالف
. دادم می تاب حوصله بی و بودم گرفته دستم و کیفم ها پله تو. بیرون زدم خونه

 ردمک سعی خدا امید به و کشیدم عمیقی نفس اومدم بیرون که ساختمون در از
 .کنم شروع و خوبی روز یه

سته شیبی از که جور همون و گرفتم و کیفم ی د  تو از میومدم پایین حیاط سرا
 .دوشم رو انداختم کج و کردم رد سرم
 .فساد عامل به خورد چشمم حیاط ی کوچیکه در جلوی کردم بلند که و سرم

 که بلندی موتور این به شدم خیره و کردم ریز چشمهامو ایستادم، صاف جام تو
 .خورد نمی بدرد دوزار خوبش ی قیافه وجود با

 المتیس برای که اضطرابی و دلهره و موندنم بیدار و دیشبم دلنگرانیهای ی همه
شیدم آیدین ستهام شد، جمع هم با ک شت د  و سمتش رفتم آروم آروم. شد م
 می چی هر پژمان: گفتم موتور به رو آمیز تهدید حال عین در و جدی خیلی
 نم ولی کنه افتخار بهت تونه می خواد می دلش چقدر هر صاحبت بگه، خواد

 ظاهر قطف که نیستتتی بیشتتتر قراضتته نخور بدرد لگن یه تو موافقم الستتا نظر با
ستی دختری یه مثل. میزنه گول رو بقیه ظاهر همین با و داره خوبی  روند که ه
 .میبره همه از دل اش فرینده ظاهر و بودن ورگول ترگل خاطر به اما داره پلیدی
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 به ای غره چشتتم با همراه چپکی نگاه چشتتمم ی گوشتته از و کردم کج و ستترم
 مچشتت تو بدجوری برقش و مشتتکیش رنگ. میزد برق تمیزی از. رفتم موتور

 .میزد
ضه: گفتم تر حرص پر شت ی قرا ست ی کلمه... )  بیریخت ز  مین پیدا و در

 .پاره آهن( گفتم حرص پر کردم،
 امپ بدتر اما بشتته خنک دلم شتتاید که زدم چرخهاش نثار لگدی تر حرص پر و

 .بزنم بهش محکمتر لگدی قبل از تر خیره شد باعث درد این و گرفت درد
شه، میلیون 18-17 میزنی لگد جوری این که اینی: - شتر اون ی دیه قیمت  زا بی

 بدی؟ داری. منه ی شده کبود پای
سیده شتم تر ست که آیدین دیدن با و عقب برگ ستاده چیب به د  جدی و دبو ای

 .دادم قورت و آبدهنم زور به کرد می نگام
 زودی همین به بود؟ نشتتده چالق مگه کرد؟ می کار چی اینجا پستتره این االن

صادف بابا شد؟ خوب شین کردی ت شه بهتر حالت تا ات خونه تو ب  دوره یهچ ب
 افتادی؟

 رایب: گفتم خونسرد و کردم اخمی. شدم مسلط خودم به و کردم ای سرفه تک
 بدم؟ دیه باید چی

 .بهم شد خیره و کرد کج و سرش. باال پرید ابروهاش
 نزدی؟ لگد بهش مگه: آیدین
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 ورموت این به زور به حتی من من؟ کی؟: گفتم تدافعی و کردم گرد و چشتتمهام
 چه نم؟بز لگد بهش بیام بارکی یه بعد زدم انگشتتت به برستته چه کنم می نگاه

 .حرفها
 پرویی همه این از مونده باز دهن و آیدین ی شتتتده گرد چشتتمهای خیال بی

شتر حرف ی اجازه اینکه بدون و چرخیدم و شدم خودم  ونهبت تا بدم بهش و بی
 یک اینکه بدون کوچه ستتر تا. بیرون زدم خونه از و کردم باز و در کنه متهمم

 و تند ممکن حد تا و محکم های قدم با کنم نگاه ستترمو پشتتت و برگردم بارم
ستم پیچیدم که کوچه سر از. رفتم اخمی پر صورت ستم تون  حبس سنف و بای

 .بدم ول و صافم های شونه و بدم بیرون امو شده
. رفت یم باد به حیثیتم گفت می بهم چیزی یه اگه. دهنم تو میومد داشت قلبم

 .بلنده اربسی بسیار حاشا دیوار گفتن قدیم از. گذشت بخیر که شکرت خدایا
 لشحا. کردم کج ستتری و زدم محوی لبخند اختیار بی افتادم که صتتورتش یاد

 دهش بلند زود صبح که همین. میومد خوب نظر به ولی بره راه ندیدم. بود خوب
 .نداشت جدی مشکل یعنی بیرون بزنه خونه از که

 .کردم شکر رو خدا دلم تو بازدمم با همراه و کشیدم عمیقی نفس
 

ستش تو خرید   سنگین نایلونهای شراره شی باال سمت به هول یه با و د  در و دک
 نمیدونم من: گفت اخم و حرص با بود شتتتدن خم حال در کمرش که حالی

 خواد می چی برای تو عموی این بعد ستتیدا ی خونه میرن غدیر عید روز همه
 اتون؟ خونه بیاد
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 شتتدت هب مینا دید وقتی و کرد نگاه بود اون از تر خستتته که مینایی به حرص پر
 و تشتتر با نداره و ستتوالش به دادن جواب قصتتد و کرده تمرکز بارهاش حمل رو

 که رو ما تواما با اوی: گفت و مینا بازوی به کوبوند اشتتو شتتونه پهلو از فشتتار
 اتون؟ خونه بیان خوان می چی برای. بده جوابمو حداقل بارکش، خر کردی

 مهمونیهای این از من انقدرم. میدونم چه من: گفت و داد چین و دماغش مینا
 نیمیبی. دیگه دادین می خبر قبل روز دو از خوب. نداره حد که میاد بدم هولکی

ید تازه. توام از بدتر خودم من که  نم،ک تمیز خونه کنم، کار کلی خونه برم با
 .کنم کمک مامان به کنم، گردگیری

 می کرف که بگو منو. بیرون آوردیمون زدی گولمون که شعوری بی خیلی: شراره
ساژای بریم خوایم می کردم شهای و دور دور پیک و شیک پا شنه کف  و مدار پا

 و( نآه گاو خیش)  زنی شخم خیش که میشم گاوی مثل نمیدونستم. پوشیدم
 .میکنه حمل خودش با

نا یدون برم خوام می میگفتم کردم می کار چی خوب: می ید خونه برای م  خر
 .نمیومدین کدومتون هیچ کنم

نداخت من به نگاهی یه  نمیومدی تو چون ولی میومدا آرام: گفت آرومتر و ا
 .تنها میموندم من دور دور بردیش می میکشیدیش بیاد نمیزاشتی اونم

 .کنم لهت بزنم یعنی که کشید جلو و هیکلش حرصی شراره
. دارم گ*ن*ا*ه خدا به: گفت و کرد قایم من پشتتت و خودش مظلوم هم مینا
گه ید ا قدر بدون مه فردا و امروز برای چ یده برنا ید حاال. بودم چ  وت بمونم با
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 تنهایی. امبی باهاتون منم کنید صبر اینا آیدا ی خونه برید من بی مدیونید. خونه
 .بگیرم عیدی برم نمیشه روم

شمهای از و لبخندم و پایین انداختم سرمو  کرد می سعی که شراره حرصی چ
 با و دخری نایلونهای خونه در جلوی و کردم پنهون مینا صورت تو بزنه تیر مثل

ست یه  بقیه زا زودتر خودم و کردم باز و در و انداختم قفل تو و کلید و گرفتم د
شتم نگه و در و شدم وارد شت و در بعد و تو بیان هم دوتا اون تا دا شون پ  سر
 .بشه بسته تا دادم هول

 وندنم مهموناتون شب نصفه تا و اومدیم بشه؟ چی که بمونیم تو منتظر: شراره
 .کنم نمی صبر تو برای که من نخیرم بسوزیم؟ تو پای به باید ما بعد
نا فت ملتمس می خدا جون شتتراره: گ گه بریم هم با بمون ترو هایی من. دی  تن

 .اینا آیدا ی خونه برم نمیتونم
 اونوقت؟ چی برای: گفت و انداخت باال ابرویی شراره

 .ترسم می راستش: گفت زده خجالت و آروم مینا
شمهام شاد چ شتم و خرید نایلونهای و شدم خم. شد گ  خیره و زمین رو گذا

 .مینا به شدم
 و یخوب این به طفلی آیدا چی؟ از میترستتی؟: گفت مبهوت باز دهن با شتتراره

 تو؟ ترسی می چی از مهربونی
ش تو نمیبینی خوبیه زن خانمم مژگان بیچاره: گفت و فکرکرد کمی  چقدر گاهبا

 میگیره؟ تحویلمون
 اهاشم آره" گفتم حرص پر دلم تو. شد اخم و اومد پایین ام رفته باال ابروهای

به بگید بایدم  هی .میاره در منو جیگر فقط بار هر نداره کاری که شتتما با. خو
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شهای سمو و میده بهم سخت سخت ورز  اینجات میگه راهم به را. بره می نف
 فقط. کهکوچی کمی ات تنه پایین بزرگه زیادی ات تنه باال داری اضافی گوشت

 .کنه متنفر خودم از منو خواد می و لجه من با
 ....من... من که نمیترسم مامانش و آیدا از بابا نه: گفت کنون من من مینا

 که اون ترستتی؟ می آیدا بابای از میکنی من... من چرا: گفت کالفه شتتراره
 میخنده؟ همیشه

... هن: گفت برستتونه منظورشتتو تونستتت نمی اینکه از کالفه و حرص پر مینا
 .ترسم می آیدین از من خنگی چقدر
 .موند باز شراره دهن و شد گرد من چشمهای دوباره
 هم کاری تازه. نیست ترسناک که اون چرا؟ آخه آیدین؟ از: گفت مبهوت شراره

 .نداره باهات
 یچ نمیفهمه آدم یخه، و ستترد خیلی. ترستتناکه من برای: گفت و کرد اخم مینا

 تو اش همه که صتتافش موهای اون با مخصتتوصتتا   مرموزه خیلی. ستترشتته تو
 .کنه می اخم همه به کنم می حس همش تازه صورتشه

 .نیست ترسناک ولی میکنه اخم همه به آرامم خوب: گفت تند شراره
 خما همه به من نخیرم: گفتم سریع خودم از دفاع برای برخورد بهم جورایی یه

 .نمیکنم
 هی فقط نزن حرف تو: گفت جدی و رفت بهم غره چشتتم یه و برگشتتت شتتراره

 کنی؟ می اخم خودم به درمیون خط
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 تند و یدرس ذهنم به که چیزی اولین خودم ی تبرئه برای تر تدافعی و تر حرصی
 .آوردم زبون به تند
 تو جوری این جوری این که موهایی اون با پستتره این میگه راستتتت مینا: من

 و گرفتم ینپای به رو انگشهامو و پیشونیم جلوی تا بردم باال و دستهام) صورتشه
 نپایی باال با کنم شتتونه موهامو انگشتتتهام و دستتت با خوام می که زمانی مثل

شون شت.( بردم شو نه. میکنه وح ست ابرو شو نه میبینه در شم  ینهم برای. چ
 مینا؟ نه مگه ترسه می آدم

 امو تهگف ستتر با اونم. کنه تایید حرفمو تا کردم اشتتاره مینا به چشتتم و دستتت با
ید نا ببین: گفتم کردم تبرئه و خودم اینکه از خوشتتحال. کرد تای  همینو هم می
 کنه وتاهک موهاشو بره آرایشگاه تا پا توک یه سختشه پسره کاریه چه خوب میگه

 ور میزارم کاستته یه براش خودم بده نیستتت بلد. نباشتته صتتورتش تو همش تا
 ...واال کنم می قیچی دورشو دورتا سرش

 مینای و شتتراره به شتتدم خیره پیروز لبخند یه با جانب به حق کمر به دستتت
 چند این حرص ی عقده کردن خالی و کردن غیبت شتتیرین حس تو. متفکر

 عدب و آرنج به شتتد کوبیده و شتتد باز ضتترب با حیاط در که بودم آیدین از روزه
 .کرد بلند و آخم و کتفم

 تا ونهخ در سمت برگشتم بود چپم بازوی رو راستم دست که حالی در خشم پر
 تو بونمز آیدین دیدن با و کرد باز جوری این و در که بود کی متوحش این ببینم
 .شد قفل دهنم
 و مقتدر و اخم پر و جلو به خیره باال سر دخترا به یا کنه نگاه من به اینکه بدون
 ...خانمها: گفت خشن کمی
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 .رفت و شد رد کنارمون از صالبت با و کرد خم کوچیک سری
 دل برای هبلک بود پیچیده دستم تو که دردی برای نه. زد می گنجشک مثل قلبم
 .بودم کرده پیدا آیدین ترس از که ای پیچه
 بود؟ شنیده حرفهامو یعنی

سیر به خیره شراره  رامآ سرت تو خاک: گفت و شد نزدیک بهم آیدین رفتن م
 .بهت کوبوند و در جوری این که شنید و حرفات کنم فکر
 جو یه اگه نرید من بی فردا من جون اینا مامانم وای: گفت زده وحشتتتت مینا

شتم جرأت شون خونه برم تنها که دا  تنها منو. ندارم ارزنم یه همون امروز بعد ا
 .نذارید

 اهیر کالمی بی و برداشتم و خرید نایلونهای و کشیدم دل ته از آهی حرف بی
 .شدم ساختمون

 و دبهبو به امید زدم امروز که عظیمی گند این با بود حستتنه امون رابطه خیلی
 .کردم می فراموش باید
 یخداحافظ یه و گذاشتم اینا مینا ی خونه جلوی رو نایلونها کالمی و حرف بی

 کثم اینا آیدین ی خونه در جلوی. پایین برگشتتتم و کردم ها بچه از لبی زیر
 ...ببخشد: گفتم لب زیر و کشیدم پشیمونی سر از آهی. کردم
 .نمیشنید که اون داشت؟ هم ای فایده

شدم زده َجو اونقدر اگه  بودم دار خود اونقدر یا کنم دفاع گندم اخالق از تا نمی
شارهای کردن خالی و غیبت به تن که  زشا خبری بی خاطر به روزه چند این ف

 و بودم زده دلتنگی و حرص روی از رو همه که رو پرتها و چرت اون. نمیدادم
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شون هیچ شتم قبول حقیقتا و کدوم شیمون و نادم االن و نمیگفتم و ندا  بی و پ
 از و فاصتتله همه این با بخواب که نبودم اشتتون خونه ی بستتته در جلوی امید

 .ببخشه ادبیمو بی اینکه امید به کنم عذرخواهی بسته درهای پشت
 .خونه تو رفتم و شدم سرازیر ها پله از و کشیدم غمگینی و عمیق نفس

 
 

 که داشتتتم ایو دوونده یه حس. خودم به شتتدم خیره آینه جلوی دستتت به مداد
 یدهرستت که پایان ی نقطه نزدیک و کرده تالش قهرمانی به رستتیدن برای مدتها

 .زمین خورده مغز با و کرده گیر هم تو پاهاش
 قدم 4 یه اونها با ام فاطله اما بود چشتتمم جلوی قهرمانی میدیدم، و پایان خط

 یزچ همه که چرا نبودم مقصر و خودم جز کسی هیچ و بود فاصله کیلومترها که
 در ایدب حاال و کردم نابود رو همه صحفی و کوچیک اشتباه یه با و بود مشتم تو

 .بمونم رویام تو پآرزوش
سا و شد باز اتاق در که بودم آینه ماتم صورت به خیره همچنان  داص سرو با ال

 .شد وارد
شکت چرا آرام وا: گفت و کرد من به نگاهی نیم ضر باش زود زده؟ خ  شو حا

یام نمیتونم من بگیرین منو عیدی گفت مینا ببین. دیگه  کنگر مهموناشتتون. ب
 .انداختن لنگر خوردن

 اشتتمب داشتتته توجهی بهش اینکه بدون بود نگاهم رس تیر تو اما نمیدیدنمش
شته چیزیو یه شده خم تخت رو که کردم می حس  تشپر. کرده نگاه بهش بردا
 دهاوم برداشتتته لباس تا چند توش از لباستتها کمد ستتمت رفته تخت رو کرده
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 نقع و کنار داد هولم ب*ا*س*ن با و برداشته و ریمل ایستاده آینه جلوی کنارم
 .نکن اشغال فضا خود بی شی حاضر خوای نمی. ببینم ور اون برو: گفت

صله بی شتر که عمیق نفس یه با حو  تو شیدمک و مداد آینه بدون بود آه شبیه بی
شمهام شیدم بار چند آینه بدون بازم و گرفتم و ریمل. چ  ظحف از. هام مژه به ک

 .زدم رژ و گونه رژ
شگاه که ها موقع اون شگاه محیط تو رفتم می دان شتیم آرایش وقت دان  بعد .ندا

 و تند لیخی که بودیم گرفته یاد همین برای و کالس رفتیم می ستتریع باید ناهار
 .کنیم آرایش آینه بدون سریع
 .بود افتاده راه دستمون. میشد هم خوب وقتها بیشتر

 جوری چه باشتته خونه اگه. اشتتون خونه برم خوام می رویی چه با نمیدونستتتم
ستم مات. کنم نگاه بهش ش سایی به شدم خیره و صندلی روی ن  تند تند که ال

 .میشد حاضر
 .زد بلند داد یه من دیدن با کرد تنش که مانتوشو

 خوای نمی کنی؟ می رفتار َلمستتها مثل چرا چته؟ معلومه هیچ... آرام: الستتا
 بشی؟ حاضر

 بپوشم؟ چی: گفتم حوصله بی
 رد جین شلوار با ای سورمه مانتوی یه کمد سمت رفت و کرد پوفی حرص پر

 .ب*غ*لم تو انداخت ای سورمه دار طرح حاشیه شال یه با و آورد
 که ابی هم تو بخورم آب بروم من. بشتیا حاضتر زود. بپوش رو اینا پاشتو: الستا
 .بریم
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 بیرون اتاق از و کردم عوض لباستتهامو. شتتدم بلند جام از و دادم تکون ستتری
 هم اب دخترا ما بود قرار چون و دیدنی عید بودن رفته ظهر ستتر اینا مامان. رفتم
نا و بریم  و موندیم اون منتظر نریم اون بی که بود داده قستتممون کلی هم می

 نهات خودمون و بیاد نمیتونه بود گفته معطلی ستتاعت 6-5 بعد که اونم نرفتیم،
 .رفتیم می باید

سا رسید وقتی و بیاد هم شراره تا ایستادیم اینا آیدا ی خونه در جلوی  و نگز ال
 .داد فشار

 .کرد سالم لبخند با و کرد باز و در آیدا که نکشید ثانیه به
یده در پشتتتت هولی، چقدر دختر: گفت و خنده زیر زد شتتراره  بودی؟ خواب

 و خوایم نمی هول عروس ما یگفتن م وگرنه نبودیم خواستتتگار آوردی شتتانس
 .میشدن پشیمون

 خیلی هآخ: گفت و کرد بستنده دادن باال شتونه و لبخند یه به فقط طفلی آیدای
 .تو بفرمایید. بودم منتظرتون

 .شدیم وارد و کردیم روب*و*سی و سالم باهاش یکی یکی
قای و خانم مژگان با آ  مهربون و خوشتترو دو هر. استتتقبالمون اومدن شتتکی

 .نشستیم هال مبلهای رو و رفتیم. کردن دعوتمون
. دشتت خشتتک گلوم ترس از. بیرون اومد و شتتد باز آیدین اتاق در نشتتستتتیم تا

 مدام که هم شتتراره بود خراب حالم خودم. بود مهم برام خیلی العملش عکس
 .بود اعصابم رو بدجوری هم پهلوم تو میزد سقلمه
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 .برداره پهلوم کردن ستتوراخ از دستتت که رفتم بهش ای غره چشتتم و برگشتتتم
یدیدم خودم قا  . نبودم که کور م به این از منظورش دقی  و آیدین دیدن ها ضتتر
 .کرد می فشرده و دلم بدجوری که بود العملش عکس

 نهمردو خیلی اونم و ایستادیم صف به احترامش به هم ما و جلو اومد احترام با
 و پرسید رو خانواده حال السا و شراره از و کرد علیک سالم هممون با جدی و

 .گرفت نادیده منو شیک خیلی
 به و کنم حفظ ظاهرو کردم ستتعی زور به. شتتدم بدتر دیدنش ببا بودم رفته وا

 به و نشستم مبل رو ساکت اشون خونه تو بودنمون اخر تا اما نیارم خودم روی
 .شدم خیره شده چیده میز

شم ساکت خیلی بخوام خودمم اینکه نه سی حقیقتش نه با  من اب کاری هم ک
 دمور در حتی پرسید می السا و شراره از و سواالتش ی همه که آیدین. نداشت

 .بزرگترم دختر من که انگار نه انگار بود پرسیده السا از هم پژمان و آرمین
 مه خانم مژگان و شتتکیبا آقای که بود شتتده باعث آیدین پرستتشتتهای و توجه و

شون روی ناخواه خواه شه دوتا اون با سخن سما   و با شه یه ر  مونده منذوری گو
 .بودم

شتم هم شکایتی  ابلق آیدین نظر از که بود بد اونقدر دیروزم حرف شاید. ندا
شش شم و بخ  تالفی در سعی گرفتنم نادیده مدل این با شایدم و نبود پوشی چ
 .داشت حرفهام

http://www.roman4u.ir/


 413 بیداریالالیی 

 شبی تنهایی و شتتدگی ترد حس میداد بهم بدی فوقالعاده حس بود که چی هر
شه. حد از شتم عادت تنهایی و سکوت به همی  بودم خودم این معموال ولی دا
 .تنها و بمونم ساکت اجبار به اینکه نه کردم می انتخاب رو چیزها این که
 دص اسکناسهای که ایها کیسه ته بزرگ ی کاسه به شدم خیره کاری بی سر از

شون که بودن تومنی شون و بودن کرده پاپیون شته رو  که رمزق رنگ به بود ای نو
 با که ودب کوچیکی ای برگه دو کارتهای همچنین. بود گفته تبریک غدیر عید

شته طالیی اکلیلی خودکارهای شابه ای نو سها م سکنا  هی همراه به بود روش ا
 سکه حطر روشون از و اش گوشه یه بود شده پاپیون که بالریک رنگ سبز ربان

 .بود پیدا توش ی
 آیدا دمبو مطمئن. زدم زحمت بگم بهتر و سلیقه و ذوق این به کوچیکی لبخند

 .داشت دوست خیلی رو کارها این. بود کرده درست تکشونو تک خودش
 .ردک جلب توجهمو آیدین ی اجازه با صدای که بودم بازی مشغول انگشتهام با

ستاده. کردم بلند سرمو شیش به و بود ای : فتگ حال همون تو و یکرد م نگاه گو
شحال خیلی دیدنتون از خانمها  که دارم کاری یک من اتون اجازه با. شدم خو

 .میشم مرخص حضورتون از. بدم انجام باید
سا به  اونها زا کنه نگاه من به اینکه بدون. زد ریزی لبخند و کرد نگاه شراره و ال

 .رفت و کرد خداحافظی
. بریم هک کردم اشاره شراره به سر با. نداشتم رو خونه اون تو نشستن حس دیگه

 اب خانم مژگان خوب: گفت تند اونم که کرد اشتتاره الستتا به و داد تکون ستتری
 .دادیم زحمتتونم دیگه بریم هم ما اجازه
 .نخوردین هم چیزی هنوز باشین داشته تشریف جان السا کجا: خانم مژگان
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 .بود مونده نخورده دست که کرد اشاره جلومون ی میوه های بشقاب به و
 و وقتتون زیاد نباید دارین مهمون کلی امروز هم شتتما بریم ما دیگه نه: شتتراره
 .بگیریم
 دتش به که خونه اون از و شه تموم تا موندم منتظر معنی بی تعارفات از خسته

 .بیرون بزنم کرد می القا و خفگی حس بهم
سه ته ظرف آیدا رفتن قبل شتیمبرد دونه یه یکی و گرفت جلومون رو ها ای کی  ا

 .پاکتیه کوچولوی های سکه اون پیش دلم که دونستم می اول از من و
 .داشت همراه همیشه و داد جا کیف تو جایی هر میشد اینو
 منتظر. خودمون ی خونه رفتم و کردم خداحافظی شراره از اینا آیدا خونه در دم

 رفح حاالها حاال که میدونستم بشه تموم شراره با زدنش حرف تا نموندم السا
 .دارن
 .روزگار از بلکه آیدین محلی بی و برخورد از تنها نه بود گرفته دلم

 دمبو کرده آرزو که بود اومده پیش بارها. بگم دروغ نمیتونستتتم که خودم به
 نیاز وقت به من و بده اهمیت بهم که باشتتم داشتتته و کستتی. باشتتم الستتا جای
شم خالی که بزنم داد اونقدر بتونم سی اینکه بدون ب شته عقل به ک شته و دا  ندا

ضی به بزنم خودمو. کنه شک ام سی و مری شه ک ش مهم براش اونقدر که با  مبا
 و نهک دعوام شدم مریض و کردم توجهی بی اینکه خاطر به و بکشه داد سرم که

 .کنم کار چی بهبودی برای که کنه توصیه بهم نگران شد تموم دعواش که بعد
هایی یه یده چون کوچیکترم، هم الستتتا از کردم می حس که بود وقت  می ناد

 هی موجودیت که کردیم می زندگی ای جامعه تو اینکه خاطر به چرا؟. گرفتنم
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 هی که آدمهایی چشتتم تو. دونستتتن می بودن کستتی خانم و بودن زن تو و دختر
 .نمیشدم دیده آوردن می حساب به مرد یه کنار در فقط و زن یه و دختر

 نامزد رخاط به الستتا به ولی نمیگفتن بزرگتر من   به که بود حرفهایی ستتری یه
 تو مرد هی که هست روت کسی اسم که بدونن بود کافی فقط. گفتن می داشتن

 ستتاله 15 نوجون یه اگه حتی میدیدنت بزرگ که بود اونوقت هستتت زندگیت
 .باشی

یدونم تاده چیزها این یاد چرا نم ید بودم اف  وجود با که بود این خاطر به شتتتا
 از رمینآ حتی یا بابا و مامان مورد در بود بهتر داشتنم حضور و من بودن بزرگتر

 .پرسیدن می سوال من
 کیباشتت آقای و خانم مژگان اما بود درک قابل برام آیدین طرف از گرفتنم نادیده

گاه هم اونها. نداشتتتن موضتتوع این به توجهی چندان هم  ی همه روی ناخودآ
 میمیص نامزد دونستن بابا دختر بر عالوه رو السا اونها. بود السا با حرفهاشون

 .بودن تر راحت باهاش و میدیدن هم آیدین دوست ترین
 تا و بود وجودم تو زندگی شتتوق و شتتور اون هنوزم کاش کردم آرزو مدتها بعد
ز ای گوشه یه تنها اینکه نه بدرخشم جمعی یه تو تونستم می منم  .کنم ک 
 .دش نور پر اتاق. کردم روشن رو المپها و زدم و برق کلید کردم باز اتاقمو در
 ازب موهامو ی گیره. تخت روی کردم پرتش و گرفتم ستترم از شتتال حوصتتله بی

 یم حس. کردم پریشتتونشتتون و کردم فرو موهام تو نیمه نصتتفه دستتتی و کردم
 .کنه می دزد زدنش گیره و پیچوندنش همه این خاطر به موهام ی ریشه کردئم
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ستم ست. شد بلند گوشیم پیام صدای که مانتوم های دکمه سمت رفت د  تو د
 اب آیدین استتم دیدن با و کردم باز و قفلش. آوردم در و گوشتتیم و کردم جیبم

 .کردم باز و پیام سریع شده خشک بدنی و گرد چشمهای
 "در دم بیا" 

 به و پنجره ستتمت رفتم ستتریع چی؟ یعنی در دم بیام. موند باز تعجب از دهنم
 .نمیدیدم چیزی. کشیدم سرک در کنار و بیرون
 یتونستمنم بود که چی هر اما بود فرستاده اشتباه شاید. بود شوخی یه این شاید
 اشهب من برای واقعا   پیام این که داشت احتمال درصد یک اگه حتی. باشم آروم
 تستتم این از هول. بود افتاده جونم تو کک انگار. فهمیدم می و رفتم می باید
 .میرفتم اتاق سمت اون به اتاق

 .انداختم ستتاعت به نگاهی بیرون؟ رفتم می شتتب وقت این ای بهونه چه با
 .بود گذشته 9 از ساعت

 ه بود عیواق ببینم تا در دم میرفتم راحت بود داده پیام خونه به ورودم از قبل اگه
 کوچه؟ تو تا میرفتم جوری چه مامان و بابا حضور با االن ولی نه یا

 .کردم فکر و گرفتم دندون به و لبم
 یاد به با .شدم کشیده پنجره سمت به. پیچید کوچه تو آشنا موسیقی یه صدای
 .زدم لبخندی موسیقی آوردن
شه که بود کورو سارا کارتن آهنگ ضور یادآور من برای همی شین ح  حمل ما
 .بود زباله
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 اقات از و پیچیدم سرم دور و گرفتم شالمو سریع. شد روشن ذهنم تو ای جرقه
 ستتطل الدنب ستتینک زیر کابینت تو و آشتتپزخونه تو رفتم راستتت یه. بیرون زدم

 می راه کارمو همونم نبود مهم ولی بود نصتتفه آشتتغال نایلون. گشتتتم آشتتغال
 .نداخت

 .زدم گره نایلونو سر
 کنی؟ می کار چی...  آرام: -
 باال و گرفتم دستتت تو نایلونو و ایستتتادم جام تو. شتتدم هول مامان صتتدای با

 .در دم میبرم رو آشغالها دارم: گفتم و آوردم
 .بود نشده پر هنوز چی؟ برای: گفت گرد چشمهای با مامان

 .کردم اخم و کردم نگاه کثیف ظرف پر سینک به
 طلستت باید که میدونی کنم تمیز رو آشتتپزخونه خوام می: گفتم جانب به حق

 .کنه می عصبیم وگرنه باشه خالی آشغالم
 ههم و شتتکفت گلش از گل مامانم کنم تمیز رو آشتتپزخونه خوام می گفتم تا

 .شد خیال بی چیزو
 .برو عزیزم برو نکنه درد دستت دخترم آفرین: گفت محبت با

 کافیه. بیرون اومدم خونه از و شتتدم رد کنارش از ستتریع و کردم جمع لبخندمو
مان به ته کنی کمکش کارهاش تو خوای می بگی ما  چی حد در که اونوق

 .میشه مهربون
له از ستترعتی چه با نمیدونم  رستتیدم که حیاط در جلوی اومدم پایین ها پ
ستادم ستمو. ای شتم قلبم رو د شیدم عمیق نفس بار چند و گذا  کردم سعی و ک
 .کنم تنظیم نفسهامو
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شتباه و کاری سر پیام یه این ممکنه که اومد یادم دوباره لحظه یه برای شهب ا . ا
 سیک شدم خیره کوچه باالی سمت به و کردم باز و در امید نا. گرفت دلم بازم
 سمت شتمبرگ افتاده هایی شونه با کشیدم مانند آه نفسی و ایستادم جام تو. نبود

 .دیوار ی گوشه بزارم رو زباله نایلون که چپ
ست و رفتم عقب قدم یه ترس از روم جلوی آیدین دیدن با  االب و جلو و آزادم د

 .کردم مشت و آوردم
 ...... خدا یا هتتتتتتتتتتتتته: -

 .کوبید می ام سینه تو ترس از و شدت با که قلبم رو گذاشتم دستمو
 .نکردی نگاه ورو این اصال ولی بترسونمت خواستم نمی ببخشید: آیدین

 .کردم اخم اختیار بی
 .طرفی این میدونستم چه: -

 ندوند به لبمو. باشتتم مودب باید و میزنم حرف آیدین با دارم افتاد یادم ستتریع
 .داد نمی نشون چیزیو صورتش. کردم نگاش چشمی زیر و گرفتم

 یچ دونستتتم نمی. کرد می نگاه فقط نمیزد حرفی و بود جیبش تو دستتتهاش
 .بگم

 تر پایین سرشو و کرد مکث کمی داد سر هام شونه رو صورتم از نگاهشو آیدین
 .شد خیره دستم به و آورد

 چیه؟ این: آیدین
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 ...چیزه... ام: گفتم و گزیدم لب دوباره و شدم خیره زباله سیاه نایلون به
 ...الآشغ: گفتم بلند و تند بهم شد خیره م*س*تقیم و کرد بلند که سرشو

 هول با و دهنم جلوی گذاشتتتم دستتتمو ستتریع. شتتد گرد جفتمون چشتتمهای
 .نبود تو به منظورم نه نه: گفتم

 به ممنظور: گفتم و داشتتتم نگه صتتورتهامون فاصتتله حد تو و آوردم باال نایلونو
 اشتتتنگذ آشتتغال هوای به. داشتتتم نیاز بهشتتون بیرون بیام اینکه برای. بود این

 .پایین اومدم
 یرونب دهنم از اشتتتباه که ای کلمه خاطر به یا میکنه قبول حرفمو نمیدونستتتم

 .مونه می ناراحت پرید
 

 خود به خود اخمام و چیه العملش عکس ببینم بودم مونده نگران و مضتتطرب
 .بود رفته هم تو
 .دیدم بود کرده کج که سرشو گرفته باال نایلون ب*غ*ل از

شه: آیدین شه فهمیدم با  می ذیتا بوش جورایی یه بیاری؟ پایین نایلونو این می
 .کنه

 مرغ امروز مامان اینکه یادآوری با کنه؟ می اذیت چی یعنی. کردم کج ستترمو
 .دیوار ی هگوش کردم پرتش اختیار بی و پایین آوردم نایلونو تند بود کرده تمیز

 ونهنشتت چقدر و. پرنده نایلون به شتتد کشتتیده آیدین و خودم نگاه حرکتم این با
 .دشخو جای تو افتاد زمین رو دیوار کیپ دقیقا   نایلون که بود دقیق گیریم
 .خوبه گیریت نشونه: گفت و انداخت باال ای شونه آیدین

 .انداختم باال ای شونه و کج و سرم
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 .بدم توضیح باید کردم حس. سکوت هم باز و
سلط خودم به تا کردم ای سرفه شم م شم و ب : تمگف مطمئن خیلی. جدی آرام ب

ست. خوام می معذرت ازتون دیروز بابت من آیدین آقا  ونا نباید. نبود خودم د
 ... ولی میزدم رو حرفها

 
 .پایین انداختم سرمو
 ولی؟؟؟: آیدین
 بود ینسنگ برام ولی: گفتم صادقانه و کردم نگاه چشمهاش تو و کرد بلند سرمو

 مکن انکارش جوری چه نمیدونستم. مطلقم اخموی آدم یه گفت بهم شراره که
 و شاخ موضوع به هم زیادی یکم و کردم شما معطوف حواسشونو همینم برای
 .متاسفم واقعا  . دادم برگ

 خودم دیدمت امروز وقتی اینو: گفت و گردوند چشتتمهاشتتو و داد تکون ستتری
 .فهمیدم
 هوی پهلوت تو کوبوندم درو که ببخش: گفت و اومد جلو قدم یه. کردم نگاش

 .دری پشت نمیدونستم ضمن در. نبود خودم دست شدم عصبانی
 دهش کبود بازوم و کرد می درد شدت به هنوزم روز یه گذشت بعد حتی آرنجم

 کرد؟ می عذرخواهی اون وقتی داشت اهمیتی چه اینا اما بود
 .نداره اشکالی: گفتم و زدم کوچیکی لبخند
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 بابت: گفت نجواگر. موند ثابت هام شونه رو و خورد سر صورتم رو نگاهش
 .رفتم تند یکم. خوام می عذر شبم اون

شتم اون بعد که بدی های حس و شب اون یادآوری با  کردم اخم اختیار بی دا
 .انداختم پایین سرمو و
 

 .میدم توضیح: گفت و کرد نگام دوباره
 .داد بدی صدای گردنم که جوری کردم بلند سرمو تند

 .لبهاش به موندم خیره منتظر. باشم شنیده رو کلمه این نمیشد باورم
 میای؟. حضوری میدم توضیح برات فردا: آیدین

 نشفهمید برای: گفتم و دادم تکون راست و چپ به سرمو و باال دادم ابرومو یه
 .میام باشه که جا هر

ضولیم همه این خاطر به لبخندی  اپیش کافی همون تو فردا پس: گفت و زد ف
 .میبینمت رفتین السا با روز اون که
 .باال رفت ابروم یه

 .من مهمون: گفت امو شونه به شد خیره دوباره. شد تر عمیق لبخندش
 من... ام :گفتم و کردم جمع و لبخندم سرفه یه با سریع. زدم لبخند اختیار بی

 .نمیبره زمان زیاد گذاشتن آشغال یه. برم باید
 .توئه با حق بله: گفت و داد تکون سری

 .فردا تا خداحافظ... پس: من
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 هی با که خونه تو برم و شم رد آروم کنارش از اومدم. داد تکون سری کالم بدون
 .ب*غ*لش تو بودم رفته بودم نکرده کنترل خودمو اگه. جلوم اومد قدم

 .کرده سد راهمو چرا ببینم بهش شدم خیره و رفتم عقب قدم یه متعجب
 ایه ستتنگیزه کفشتتش نوک با و پایین انداخت ستترشتتو. کرد نگام زل زل یکم

 .کرد جا به جا و زمین روی فرضی
 .نه یا میزنه حرف آخر ببینم کردم خم و کج سرمو

 طمانینهاز با چشتتمهامو. کشتتیدم عقب خودمو یکم. جلو آورد دستتتشتتو یهو
ستی به شدم خیره و گرفتم صورتش سکناس یه. بود اومده جلو که د  تا ینو ا

 .مگرفت و اسکناس و بردم جلو دست تردید با. بود انگشتهاش الی نخورده
 .بود تومنی 10000 اسکناس یه

 چیه؟... این: من
 ته: گفت ای ستترفه تک با و کرد نگاه ستترمو کنار جایی یه و کرد بلند و ستترش

 .ایه کیسه
 تومن؟ 10 اونم ای کیسه ته. باال پرید ابروهام

 .نمیشه انقدر که ای کیسه ته: گفتم بلند صدای با
 نمیشه؟ چرا: پرسید و داد تکمون سری

 گفتم؟ می بهش چی من اخه
سه ته: گفتم شمرده شمرده و ممکن صدای آرومترین با  یدنم که چیزیه ای کی

 جوری هچ باشه زیاد انقدر وقتی خوب. نشه خالی کیفش که آدم کیفه تو بمونه
 کنه؟ خرجش که نشه وسوسه آدم
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 .لحاظ اون از: گفت و زد کج لبخند یه
 ."لحاظ این از بله" یعنی که دادم تکون سری

 و واه فرستادش و زیرش زد شستش با و آورد در سکه یه و جیبش تو کرد دست
ند ید دور چ عد و چرخ  جلوی آورد و مشتتتش و گرفتش مشتتتش تو هوا رو ب

 .کرد باز صورتم
 ریالی 1 قدیمی ی سکه یه. دستش کف کوچیک ی سکه به شدم خیره دقت با

ستم می جرات به شاید که قدیمی ی سکه اون به باز دهن با. بود  20 مبگ تون
 ....این: گفتم و شدم خیره بیشتر شایدم بودمش ندیده که میشد سالی
 اینو پس. نکنی خرجش که باشتته جوری باید ای کیستته ته نگفتی مگه: آیدین
. همراهمه همیشتته. داد بهم غدیر عید روز پیش ستتال 22 بزرگم پدر اینو. بگیر

 .بگیرش
شد باورم شت ارزش براش انقدر معنوی نظر از که چیزی همچین یه نمی  هبد دا

 .من به
. خودته برای این. خوام نمی اینو نه: گفتم و دادم تکون ستتری ستتکه به خیره

 .یادگاریه
 .باشه تو مال خوام می: گفت محکم

. رفتمگ دستش تو از رو سکه و بردم جلو و دستم نامطمئن. آورد جلوتر دستشو
ست لبهام رو لبخندی ش شتم تو و ارزش با ی سکه این. ن سک. گرفتم م  و ناسا

 ...این: گفتم و جلو بردم
 یکی اون. بود خودت مال که این: گفت چشتتمک یه همراه زد عمیقی لبخند
 .اته اضافه عیدی  
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 ستتمت رفت و شتتد رد کنارم از کنه خداحافظی اینکه بدون و داد تکون دستتتی

 .شدم خیره رفتنش مسیر به کمی. کوچه باالی
 .دیگه بیا موندی؟ کجا کنی؟ تولید یا بزاری آشغال رفتی آرام: -

سا بلند صدای  لیک وای. آورد بیرونم هپروت عالم از شد پخش آیفون از که ال
طل نه نبودیم آیفون دوربین جلوی که بود خوب. بودم کرده مع  الستتتا وگر

 .کرد می رسوامون
 اعتس گرفتگی دل و ناراحتی از دیگه. اتاق تو رفتم و شدم وارد حیاط در از تند
 .شدم اتاق وارد لبخند با. نبود خبری قبل
 تو؟ بودی کجا: گفت اخم با بود نشسته تخت رو السا

 ادش چشمهامم حتی. کردم نگاه چشمهام به و آینه جلوی رفتم لبخند همون با
 .بودن
سا شکوک ال شغال یه میدونستم میخندی؟ چته: گفت م  وحیهر تو انقدر بردن آ
 .ببری تو دادم می رو آشغاال روز هر داره تاثیر ات

 .ببینمش بتونم تا باشه در دم روز هر آیدینم که شرطی به: گفتم دلم تو
 وبهخ کردی؟ افشون چرا رو اینا: گفت و کشید موهامو پایین کنارمو اومد السا
 .کردن می وحشتی چه ملت کن تصور وگرنه بود شب
 مک شتتال کنم جمعشتتون گیره با اینکه بدون که شتتدم فرم موهای ی متوجه تازه

 ی خورده فر های دستتته بود بلند موهام چون و بودم انداخته روشتتون عرضتتی
 .بود شده پخش هام شونه رو و بیرون شال زیر از موهام
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شد خیره ها شونه به انقدر آیدین چرا بودم فهمیده تازه  معج دهنم تو لبهامو. می
 .کردم

 فرهای امروز بلکه نبودن زشتتت هیچم موهام بود زده الستتا که حرفی برخالف
 .میدادن نشون قشنگ و بودن شده قاطی هم با ریزش و درشت

 
نده هم ته ام خ هام شتتتدن دیده از هم بود گرف حت مو  معنی خوب. بودم نارا

 .میشد زیادیش. ببینه موهامو غریبه پسر نداشت
 

 .بودن حواسم کال   که منم. کن درست شالتو نکرد اشاره بارم یه خبیث نامحرم
سم اونقدر شنگ حس این صبح نزدیکیهای تا که بود شیرین ح  گهمن بیدار ق

 خستتتگی زور از صتتبح دمای دم و بیاد چشتتمهام به خواب نزاشتتت و داشتتت
 .برد خوابم

 
 بار چند لبهامو. کردم هدایتشتتون مقنعه درون به و کشتتیدم موهام به دستتتی
 .گرفتم گاز دندون با محکم

شه تو و چرخوندم و سرم ست سمت آپارتمان در ی شی  نگاه خودم به کوچه را
 .داشت رو و رنگ بیشتر من از ماست یعنی. کردم

 هوا رو عجله همه این با جوری چه نفهمیدم که بودم زده هیجان اونقدر دیشب
 .کردم قبول و آیدین حرف

کاوی حس وجودم تو که منی ته کنج یاد که منی بود، خف ندگی وارد ز  ز
 اقمشتتت انقدر که بود افتاده برام اتفاقی چه حاال نمیشتتدم دیگران خصتتوصتتی
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 ی همه ستتریع چقدر و بودم آیدین زندگی قستتمت ترین جزئی شتتاید فهمیدن
 .بودم کرده فراموش و دلخوریهام و ها دلنگرانی

 اب کارم از ناشتتی خستتتگی ی همه با. دارم کالس امروز که بود رفته یادم حتی
سوندم خودمو سرعتی چه  و ساعت و بود داده پیام بهم صبح. قرار محل به ر

 .بود کرده تعیین
شم کل. بزنم رژ یه نکردم فرصت حتی  بحص از که بود ریملی یکم حد در آرای

 بعد هم بودم کشتتیده چشتتمهام تو که ای ستترمه حتی. بود مونده هام موژه رو
 .بود رفته بین از ساعتها گذشت

. قنعهم با و همیشه مثل ساده مشکی مانتوی با اداری و رسمی کامال تیپ یه با
 .داشتم رو معلمها خانم حس عجیب

 .زارن نمی قرار که ها معلم
 نمیدونستتتم. بودم شتتده دل دو تازه بودم ایستتتاده شتتاپ کافی جلوی که حاال

 .نه یا قرار سر برم که درسته
 .پس به قدم یه و رفتم می پیش به قدم یه

 قدم اولین تو اما. برگردم رو اومده راه که چرخیدم و کردم مشتتتت دستتتهامو
 نمی وقت هیچ نمیاوردم در ماجرا از ستتر و رفتم نمی امروز اگه. شتتدم متوقف
 .بگیرم آروم تونستم

 کافی به رستتوندم خودمو محکم و تند قدمهای با و چرخیدم ستترعتم نهایت با
 انتخاب و دنج ی گوشه یه بود، نیومده هنوز. چرخوندم سر. شدم وارد و شاپ
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 هکرد فیستتان چیستتان های آدم این بین ام ستتاده تیپ اون با. نشتتستتتم و کردم
 .میومدم نظر به عجیب

 به شدم رهخی کنم توجه بقیه به اینکه بدون و کردم صاف و کمرم سرفه تک یه با
 .بود گذاشته روم جلوی جوونی پسر که منویی

 .هستم کسی منتظر. میدم سفارش بعدا  . آقا ممنونم: من
 .رفت سفارش گرفتن بدون و داد تکون سری پسره

 خواد می که مدل هر از بگیرم قهوه عمرا  . کردم رو و زیر رو منو چشتتمهام با
 نیومده من به بهتره، بخورم و همیشتتگیم ی گالستته شتتکالت همون من. باشتته

 .کنم امتحان و جدید چیزهای و بزارم کالس
 بشینم؟ اینجا و بشم ملحق بهتون هست اجازه: -
سه شکالت فکر تو  سرپ به و کنم بلند سرمو شد باعث صدا که بودم ام گال

شتیپی و جوون ش. بکنم اجمالی نگاه یه صورتم تو بود زده زل که خو  به وموها
 .بود کرده درست باال به رو زیبایی طرز

 ستترم که جور همون و کردم اکتفا نگاهی نیم به بکنم بهش توجهی اینکه بدون
 آقا خیرن: گفتم جدی و محکم لحن با کنم نگاه منو به دوباره تا پایین میاوردم و

 .... کسی جای
 میدادم که احتمالی تعجب   زور از دهنم. شدم خشک و کردم هنگ لحظه یه تو

ک و بهت با. بود مونده باز شم دو به شدم خیره و کردم بلند سرمو آروم شَ  چ
 .کرد می نگام لبخند با که خندونی

 جبتع با و اومد باال اختیار بی ام اشاره انگشت و شد باز کامل بازم نیمه دهن
 ...مو... م: گفتم زده بهت و
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ست و شد عمیق لبخندش ش شت ن ستی و میز پ  کوتاهش موهای ب*غ*ل به د
 .انداخت باال ابرویی و کشید

 .آرودم پایین و دستم و کردم جمع و دهنم. شدم مسلط خودم به زور به
 زیبایی فرم با و حالتش خوش کوتاه موهای که شتتدم قشتتنگی مو پستتر مات  

ست شمها و بود کرده در شونیش و چ شنگی طرز به پی شونو ق شون خود  یم ن
 .دادن

 .دید اش خیره چشمهای تو رو خنده میشد حتی که واضح اونقدر
شد باورم سته جونش به موهاش پژمان قول به که آیدینی نمی  همه ینا بعد بود ب
 .کنه کوتاهشون بره مدت
 .بودم شده الل اصال  
شتهام بین از رو منو من ی خیره نگاه و مونده باز دهن به توجه بدون ش انگ  یدک

 خوری؟ می چی: گفت پایین سر جور همون. انداخت بهش نگاهی و
سر برای و کرد بلند سرشو سئول جوون پ ست سفارشات م  قتیو و داد تکون د

 .من به شدن خیره دو هر رسید بهمون پسره
 یه من: گفتم پستتره به رو ریز اخم یه با و گرفتم ازش و نگاهم و اومدم خودم به

 .خوام می گالسه شکالت
 .کرد داشت یاد پسر

 .شکالتی کیک یه و فرانسه ی قهوه یه منم: آیدین
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ظه یه برای گاش لح یک چرا که دادم فحش خودم به. کردم ن  حاال نگرفتم، ک
 ستتفارشتتم به کیک نمیشتتد رومم کنم، نگاش باید من خوره می کیک آیدین
 .کنم اضافه
 روی دهش قفل دستهای به و پایین انداختم سرمو سفارشم از پشیمون و ناامید

 .کردم نگاه میزم
. بگم دبای چی مواقع جور این نمیدونستم اصال  . نداشتم زمینه این تو ای تجربه
 ایمبی همکالسیهامون و دانشگاه های بچه با بود شده هم ها تر پیش که درسته

 .وقت هیچ نفره دو اما شاپ کافی یا رستوران
 کردن نطق و کردن ور ور و شور و شر فکر تو اونقدر میومدیم که هم موقع اون
 .کردم می فراموش رو همه حضور که میشدم هام پروژه و رشته مورد در

 همه که داشتم هم باالیی ی روحیه حال عین در و بودم درسخونی شاگرد چون
 گرفت می ستترچشتتمه درخشتتانم ی آینده به امید و ام رشتتته به عشتتق از اش

 .بودن دوروبرم هم زیادی دوستان
 جذبم خندونم لبهای و خوش اخالق خاطر به یا درس خاطر به یا که کستتایی

 .میشدن
 ارک بازم و گذروندم هم و ارشد. نشد پیدا که کار شد، تموم که لیسانس ی دوره
شد پیدا ام عالقه مورد ش پیدا دیگه و رفت شادم روحیه و لبخند مرور به ن . دن

 .نیافتنی دست رویاهای و آرزومند دل یه و پیشونیم روی اخم یه به داد جاشو
شو هیجانم و شور شرو . دکر عوض رفتن فرو خود تو و سکون و سکوت با جا
 .بودم شنونده فقط کردن نطق و زدن حرف جای به دیگه
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 شتتدن امید نا با که کردم می تر محکم و خودم میشتتد امید نا که امیدی هر با
 .بخورم ضربه کمتر بعدیم امیدهای

 
 
 اومدی؟ که پشیمونی: -

 ی دفعه کردم می حس واقعا   که چشتتمهایی به و گرفتم دستتتهام از چشتتمهامو
 .کردم نگاه میبینمش کامل و واضح انقدر که اولیه

 .دادم تکون" بله؟؟"  ی نشونه به سری
 قبول و دعوتم که پشیمونی: گفت و میز به داد تکیه و کشید جلو و خودش کمی

 برگردی؟ خوای می کردی؟
 ایموه وقتی دیدمش، وقتی االن ولی بود کرده حس و دلیم دو که کردم تعجب

 نمی دیگه. برگردم خواستتتم نمی دیگه دیدم اشتتو کننده شتتکه و شتتده کوتاه
 .برم خواستم

 چه با که افتادم پیش روز چند یاد. موهاش ستتمت رفت و چرخید چشتتمهام
 .بودم زده حرف کوتاهیش و موهاش مورد در حرصی

 .بود زده بهم در با که کاری ی ضربه یاد
 کرده؟ کوتاه موهاشو من خاطر به که باشم امیدوار تونستم می

 خجالت با شد باعث که جوری. کرد نگام فقط و زد لبخند و کرد کج و سرش
 .پایین بندازم سرمو و بردارم موهاش رو از چشمهامو

 .نیستم پشیمون نه: من
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 کنم؟ شروع خوای می. خوبه پس: گفت و کرد کج لبی
 .کردم نگاش فقط

 وت رفت و گرفت پایین ستتمت به و صتتورتش و داد تکون ستتری و زد لبخندی
 .هم تو رفت کمی اخمهاش و شد تر محو و محو لبخندش کم کم. فکر

 درد و عمیق ی خاطره یه... یا. دور ی خاطره یه به شتتاید کرد می فکر داشتتت
 .آورد

 .چشمهام تو شد خیره و گرفت نفسی
 چی بیتا مورد در آیدا نمیدونم: گفت خش بدون و جدی و صتتاف صتتدای با

 .میگم برات اول از من همینم برای گفته بهت
تا مه دختر بی مه ع ته. ا مه دختر نه الب طه هیچ واقعی، ی ع  هم با خونی ی راب

صادف یه تو که شوهری و عمه. ام   عمه شوهر دختر نداریم،  و مردن جاده تو ت
 .گذاشتن تنها و دختر این

 ثلم که زنی و پدر هم با دادن دستتت از برای بیتا، شتتدن تنها برای گرفت دلم"
 . "براش بوده سخت چقدر کردم می حس که دردی برای. براش بود مادر
 .داد ادامه و کشید آهی

شت، سالم 15 شاید شد، تنها بیتا وقتی: - سیو ندا شت هم ک  ی خانواده. ندا
. شنامادری فامیالی. بودیم ماها فقط تهرانم تو بودن دیگه شتتهر یه تو پدریش

 دختر مثل اونو امون همه جورایی یه بوده ام عمه با سالگی 10-9 از چون ولی
 .کردیم می تصور واقعیمون ی عمه
 یه ا،م ی خونه روز ده هفته یه. کرد زندگی امون همه با جورایی یه بیتا اونها بعد

 مخصوصا  . میرفت دوستاش ی خونه هم وقتهایی یه. عموهام ی خونه روز چند
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ستهاش از یکی ضعیت اونم ی خانواده و بودن صمیمی هم با خیلی که دو  و و
 .میدونستن رو بیتا تنهایی

 ولی ستتال نه ستتنی اختالف با. شتتدن بزرگ هم با. بود خوب خیلی آیدا با بیتا
 .یعیهطب بشه تنگ براش دلش و بکنه هواشو هنوزم آیدا اینکه. صمیمی خیلی
شتی به داد تکیه و عقب رفت ستش یه. صندلی پ ست و پاش رو د  اش هدیگ د
 هب بود مونده میز رو که دستتتی به شتتتدم خیره. فکر تو رفت. بود میز رو هنوز

 .کشیدن می نقش میز رو هدف بی که انگشتهایی
ستم، آروم ش  و فکرش و تمرکز تا کردم کنترل نفسهامم حتی مطلق سکوت تو ن

 .نکنه خراب
 .نکرد بلند سر آیدین. آورد و سفارشهامون و برگشت جوون پسر
 مثل مک یه. گرفتم انگشت دو با شو نی و کشیدم جلو امو گالسه شکالت آروم

یات باهاش قاشتتق  از کمی و بردم جلو ستترمو آروم و زدم هم و لیوانم محتو
 یک نی و شد چی نفهمیدم که بود کرده مزه بهم تازه. خوردم ام گالسه شکالت
 ودمخ چشمهای شد باعث که شد بلند هورتی صدای یه که لیوان ته به چسبید

 .بشه بلند آیدین سر و گرد غافلگیری و خجالت از
 .وجل کشید اشو قهوه و زد لبخندی و انداخت ترسیده و متعجب من به نگاهی

سه شکالت خوردن خیال بی و دادم قورت و دهنم آب زور به . شدم نی با گال
 زهم مزه مشغول قاشق با شیک خانم، یه مثل و کشیدم عقب صندلی رو خودمو

 .شدم کردن
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 وت. کردم می مستتئولیت حس برابرش در: گفت و خورد اش قهوه از کمی آیدن
 با قهوه، فنجون به خیره... )  و آروم. بود حرف کم خیلی ما ی خانواده جمع
 ....وقتها بیشتر... تنها:( گفت مکث کمی

 داآی مثل. خواهر دوتا مثل بود آیدا با همیشتته: داد ادامه و کشتتید عمیق نفس یه
 .دلهاشو و درد و... میگفت من به حرفهاشو

شتیم هم با نزدیکی ی رابطه ست از که اونقدری دا شم دو سرا . تمیگف برام پ
 یهگر من ب*غ*ل تو آخریش با زدن بهم خاطر به صتتبح تا تموم شتتب یه حتی
 .کرد

 هشب خودش قول به که دختری که بود رله چقدر پستتر این. باال پرید ابروم یه
 در نه، موردش در و بگیره پستتر دوستتت تونستتت می داشتتت مستتئولیت حس

شون ست جوجه اینکه با ما آرمین واال. بزنه حرف باهاش مورد  من بفهمه اما ا
 .کشه می هوار و بیرون زنه می قلنبه غیرتش رگ دارم پسر دوست
سی شید مانند آه نف شو. داد تکون سری و ک  نمی .کرد نگاه بهم و کرد بلند سر

 .بزنه لبخند شد باعث که بود جوری چه صورتم حالت دونم
 ینهم نیستتتم غیرتی بی آدم من. نکن نگام اونجوری: گفت و کرد نگام کمی
. میکنم قاطی بشتته دوستتت کستتی با خواد می ستتن این تو آیدا بفهمم اگه االن
ست سنی تو واقعا چون. من کوچولوی خواهر اونم ستی درک بتونه که نی  زا در

شته مخالف جنس با رابطه شه دا ست و با شخیص هم از خوب و غلط و در  ت
 .بده

 نمی ولی داشتتتم هواشتتو منم و بود ما ی خونه تو که درستتته بیتا مورد در ولی
 از تندی العمل عکس هر. کنم نظر اظهار کارهاش و رفتارش مورد در تونستتتم
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 ازش تونستتتم نمی من جوری این و نزنه بهم حرفهاشتتو دیگه میشتتد باعث من
ظت حاف ته خبر کارهاش از دادم می ترجیح. کنم م فه تو و باشتتم داشتت فا  ل
صیحتش شونش و چاه و راه و کنم ن صب با اینکه تا بدم ن  بی تاررف و جا بی تع

 هک نداشتتتم حقی واقعا   من اینکه به توجه با اونم. کنم دور خودم از اونو منطق
ست می راحت خیلی. نکنه کار چی بکنه کار چی بگم بهش  ی ملهج یه با تون

 نه یا. بشه کردنم دخالت مانع و ببنده منو دهن" نداره ربطی تو به" یا" چه تو به" 
 کنی؟ نمی فکر طور این. بره امون خونه از تونست می تر راحت

 نآیدی میدیدم کردم می فکر که حاال. دادم تکون ستتری رفته باال ابروهای با
 موردش در من. بود آرمین با من رفتار مثل جورایی یه. داشتتت درستتتی رفتار

 تونستتت می اونم. دادم نمی نشتتون مورد بی غیرت و کردم نمی نظر اضتتهار
 می کار چی داره که میفهمیدم من هم و کنه خالی خودشو و بگه بهم حرفهاشو

 .کنه
 ارهدوب و زد محوی لبخند. دادم تکون حرفش و کارش تایید ی نشتونه به ستری
 .دکشی می فنجونش لبهی به انگشتش با. اش قهوه فنجون به دوخت چشم

 
 می اهنگ بهش بزرگتر برادر یه مثل مدتها تا داشتتتم، بهش خوبی حس: آیدین
 .کردم

. چرخید می دورم پروانه مثل مدام. اینا مامانم از بیشتتتر داشتتت هوامو خیلی
 .بشم جذبش میشد باعث که کرد می توجه بهم اندازه از بیش
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 اخالقش یهو نبود خوب حالش که گاهی. نبود عالی رفتارش هم همیشتته البته
 حتی. پرید می همه به و شد می اخالق بد و تندخو. کرد می تغییر درجه 180

 .بود خوب کل در اما. کرد می تندی منم با
 یه. شهب عوض بهش احساسم بود شده باعث بینمون صمیمیت و نزدیکیها این

قه ما کردم، می حستتش بود بینمون ای عال بت ازش کدوم هیچ ا  نمی صتتح
 .نبود درست این و کردیم می زندگی هم با نباشه چی هر. کردیم
ید عمیقی نفس مه و کشتت که تا گذشتتتت: داد ادا  رفتیم تعطیالت یه تو این

 .باهامون هم بیتا و بودیم هم با خانواده تا چند... صدر علی غار... مسافرت
 .بشیم قایق سوار غار تو بود قرار
شدیم سوار هم با تا چند تا چند ستم می منم. می سر با خوا س و هام دایی پ  رپ
شم سوار هام خاله ستم می منم وقتی و شدن سوار اونا. ب  یتاب قایق تو برم خوا

 .کشید بازومو
شتم شمهام تو عجزی یه با. کردم نگاش و برگ  تو... .آیدین: گفت و کرد نگاه چ

 .ترسم می من شو سوار من با
 قایق وارس. بگم نه بهش نتونستم.... فشرد و دلم که بود ملتمس صداش اونقدر
 .بشیم سوارش بیتا با و بیاد بعدی قایق تا شدم منتظر. نشدم

شت خبر بود بینمون که حسی از کسی موقع اون تا س تو که درسته. ندا  افرتم
سهایی یه اون و من بین صمیمیت از  حرف با. نبودن مطمئن ولی بودن زده حد

 .کردن پیدا اطمینان همه شدنمون سوار دوتایی و بیتا
 و بودم خوشتتحال موقع اون چقدر( داد ادامه و زد تلخی و دار صتتدا پوزخند) 

 از نم وجود با و کرده تکیه من به بیتا که بالیدم می خودم به چقدر. زده هیجان
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 حستتی چه نشتتستتت من به چستتبیده و هم کنار که قایق تو. ترستته نمی چیزی
ید می که قایق تکون هر با. داشتتتم  کرد می نزدیکتر بهم خودشتتو و ترستت

 .میشد بیشتر خوشحالیم
 .افته بی زبونا سر اسممون شد باعث مسافرت اون

 .شد فشرده قلبم". داشتن دوست رو همدیگه بیتا و آیدین" 
 و چپش دست. داد فشار هم رو چشمهاشو و شد جمع آیدین عصبی لبخند)) 
شرد هاش شقیقه به و انگشتش دوتا و آورد باال شو. ف  دوتا کرد بازر که چشمها

سه ستم. بودن شده خون ی کا  ای درد سر یا خاطراته یادآوری خاطر به نمیدون
 (( فهاش؟؟؟ حر تو غم

 یم حرف ازت همه چی؟ یعنی افتادن زبونها سر کنی درک میتونی نمیدونم: -
 .مزخرفیه چیز کل در. گیرنت می بین ذره زیر و زنن

 اییجور یه. نمیزدیم حرفی کدوم هیچ بازم ولی بود شده علنی امون عالقه دیگه
 .چرا میفهمم االن. نمیشد وا زبونم

سافرتمون بعد هفته یه شو بیتا م سایل ست ی خونه بره که کرد جمع و  چند. شدو
 .نبود معلوم روز؟
 که باشتته جایی خواستتت نمی دلم. شتتدم می نگرانش میشتتد دور ازم وقتی

 مدام تونستم نمی منم. نداشت موبایل موقع اون. باشم نداشته بهش دسترسی
بایلمو. نداشتتتت خوبی نمود دوستتتش ی خونه بزنم زنگ  که بهش دادم مو

سترس در حداقل شه د شو بتونم بخوام که وقت هر و با  وریج این. بپرسم حال
 .میشدم تر آروم
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 ستته. ( شتتد خیره نقطه یه به اخم با. ) دوستتتش ی خونه دم بردمش خودم ظهر
 یا ندیده حتما   گفتم.... نداد جواب.. بپرستتم حالشتتو زدم زنگ بعد ستتاعت

 ....نشنیده زنگو صدای
 که زدم زنگ هم دیگه بار چند... هیچی بازم.. زدم زنگ بعدترش ستتتاعت یه

 کار چی نمیدونستتتم. نگران بودمو شتتده کالفه دیگه. نداد جواب کدومو هیچ
 اشو رهشما نه و بود درست نه بزنم زنگ تونستم نمی دوستشم ی خونه به. کنم

 .داشتم
ضطراب ستش ی خونه دم برم شد باعث دلهره و ا سم تا. دو  سره یه اونجا بر

 بار هر. خودش نه البته دادن، جواب و گوشتتیش ای دفعه چند یه. میزدم زنگ
 کسی بیتا هب بدین گوشیو میگفتم چی هر و پیچید می گوشی تو دختر یه صدای
 .نمیداد اهمیت

. داشتن حد که بودم نگران و عصبانی اونقدر. دوستش ی خونه رسیدم اینکه تا
یل هزارم بار برای که دختری به داد با با تا مو  یا :گفتم بود داده جواب رو بی

 .نرفت آبروش و نزدم رو خونه زنگ تا در دم بیاد بگو یا بده بهش گوشیو
 صتتدای با. بیتا به داد گوشتتیو معطلی کلی بعد و کرد ام حواله ایشتتی یه دختره

 .داد جواب خیالی بی و خندون
 بودی؟ کجا: پرسیدم ازش عصبانی. نمیومد در خونم زدی می کارد یعنی
 دوستتتاش دستتت هم گوشتتی میزدم حرف دوستتتام با: گفت شتتیک خیلی اونم
 .بوده

 رایب و کوفتی موبایل اون من مگه: گفتم تر عصتتبانی که شتتدم حرصتتی انقدر
 اونا؟ دست سپردی االن که بهت دادم دوستات
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به: گفت. برخورد خانم به یل یه خو با قدر بهم دادی قراصتتته مو نت ان  می م
 زاری؟
 نگرانی از ات ببینمش در دم بیاد گفتم بهش. بودم شده نگرانش نبود منت بحث

. دلخور و بود قهر باهام. کرد نمی نگاه بهم در دم اومد بعد ی دقیقه ده. بیام در
 .بردی دوستام جلوی آبرومو: گفت
 پرسمب نکردم فرصت حتی. خونه تو رفت و دستم کف گذاشت و موبایل بعدم
 رفت؟ آبروت که کردم کار چی مگه

 انقدر که کردم کاری واقعا   شتتتاید که کردم می فکر خودم با خونه برگشتتتم
 خیلی بود کرده اون که کاری بازم کردم می فکر چی هر ولی شتتتده ناراحت

 .بود من بد شاید حرکت از تر پررنگ
 .نزد هم زنگ حتی هفته یه تا و رفت بیتا

 نمی جایی به عقلم کردم کار چی کردم می فکر چی هر. نگران و بودم داغون
 .رسید

 
 
سی. جوون دختر یه. زد زنگ بهم خانمی یه هفته یه بعد اینکه تا س که ک  منو ما

 .میدونست هم رو بیتا با نسبتم که بود عجیب و میدونست
 ریجو این و کنه اذیت خواد می که اونه دوستای از یکی شاید کردم فکر اولش
شو تالفی شه کرده دلخوری ستم. با شیو خوا  بیتا وردم در: گفت که کنم قطع گو

 .بزنه حرف خواد می
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 .میدم گوش: گفتم و شدم کنجکاو
 می چی دختره ببینم بودم شده گوش سراپا. شد ساکت و کشید عمیقی نفس) 

گه بهش خواستتتت تا مورد در اونم. ب تایی. بی  بهش خوبی حس هیچ که بی
شتم سادتم خاطر به یا حاال. ندا شت بهش آیدین که ای عالقه و بود ح  یه یا دا

 .چی هر یا زنونه حس
 .(کردم نگاش خیره کنجکاو و میز به دادم تکیه و کشیدم جلو خودمو

 گفت؟ چی خانم اون: گفتم تاب بی نزد حرفی و گذشت دقیقه دو وقتی
 تاب بی و کجکاو شتتدت به که شتتد من ی متوجه و خورد تکونی من حرف با

 .بودم
 .گذاشت قرار باهام: گفت و زد عمیقی لبخند

هام ید ابرو مد بدم جورایی یه. باال پر تا حاال تا. او  در خواد می حاال بوده بی
 .بزنه حرف دیگه دختر یه مورد
 خودمو و شد جمع صورتم. شد تموم ماجرا ی ادامه شنیدن به اشتیاقم ی همه

: تمگف دلخور حدودی تا و تفاوت بی صتتندلیمو به دادم تکیه و عقب کشتتیدم
 ...آهان
شم و کنم نگاش سریع شد باعث که کرد بلندی ی خنده تک  ینا به ای غره چ

 ...تربیت بی. برم موقعش بی ی خنده
 هک بود لبهاش رو لبخند هنوز. کرد نگاه چشمهام تو صاف جلو کشید خودشو

 .داد اخم یه به جاشو آخر در و شد می محو هم لبخند مرور به کلمه هر ادای با
 .گذاشت قرار باهام شاپ کافی یه جلوی بعد روز برای: آیدین
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 رمب بشتتناستتم و واقعی بیتای خوام می من اگه و کنه کمک بهم خواد می: گفت
 .اونجا

 .بودم مشکوک بهش ولی میگه چی نمیفهمیدم
 نید؟ک کمک بهم خودتون قول به خواید می چرا و هستید کی شما اصال  : گفتم
 .هستم محمد خواهر من: گفت

 بش یه دوستیشون شدن تموم خاطر به که همون... بیتا پسر دوست... محمد
 .بود دپرس هفته یه تا و کرد گریه کامل

 دارین؟ کار چی بیتا با شما دیگه زدن، بهم که اونا: گفتم عصبی
شتم کارش به کاری من اونوقت. بودن زده بهم که کاش: گفت  ممیدون من. ندا

 من برادر از هم و شتتما از هم داره حاضتتر حال در و شتتماستتت با االن اون که
 .من برادر با هم و شماست با هم. میکنه سواستفاده

 یتاییب اینکه تصور. نکردم باور حرفهاشو هم درصد یه حتی. کشید سوت سرم
 چقدر اینکه و میزد حرف بودنش نامرد و محمد مورد در اشتتک همه اون با که
 بازم بخواد من وجود با حاال کرد ناله و خورد حرص و خورد غصتته رفتنش از

 .بود سخت خیلی برام زده نارو بهش که کسی سمت بره
 که کسی یشپ برگرده باید بیتا چرا چی؟ یعنی کارا این: گفتم و دختره به توپیدم

 .داده بازیش و کرده ولش
 .بده بازی جفتتونو تونسته خوب دختر اون که فعال: گفت دختره

 چهره خودت قول به و کنی کمک من به خوای می چرا اصتتال: گفتم حرص با
 بشناسونی؟ بهم اونو واقعی ی
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فت هم دختره که برای: گ که قول. بگیرم قول ازتون این گه این  به نم روزی یه ا
 .کنید مکک بهم بشناسونم برادرمم به رو بیتا اینکه برای داشتم نیاز کمکتون

 و کردم بدبخت دختر بار بیراهم و بد تا 4 و زدم داد که بودم عصتتبی اونقدر
 .نباشه کمک امیدوار خود بی: گفتم

 مدام. نگرفت آروم دلم کردم که کاری هر اما بشتتم خیالش بی خواستتتم می
 که تمنتونستت ولی نکردم باورشتتون اینکه با. پیچید می ستترم تو دختره حرفهای

 .کنم فراموششون هم کامل
 مه رو بیتا قرار ساعت و شاپ کافی آدرس اس ام اس یه با شب که مخصوصا  

 .داد بهم
 بیرون و تمنشس ماشین تو. بود گفته که شاپی کافی دم رفتم ساعت سر فرداش
 ور بیتا خلوت ُکنج یه تو... آخر در و کشتتتم رو محوطه کل چشتتم با. نیومدم

ست. گرفتن می قلوه و دادن می دل.. محمد... با دیدم  دبلن همدیگه گردن تو د
 .خندیدن می

ستهای به)  شت د  یادآوری از قرمز صورت به. شدم خیره میز روی اش شده م
 .(عشق یه خ*ی*ا*ن*ت ی لحظه شاید. زندگیش درد پر ی لحظه

 بیتا عاشتتق من شتتاید: گفت اخمی پر و جدی صتتورت با محکمی صتتدای با
 مقبول همه که منی. نبود کمی چیز زد آبروم و خودم به که ای ضتتربه اما نبودم

شتن  به بل حتی. بودم نرفته خالف کارهای و بازی دختر دنبال سن اون تا و دا
 ...که منی. بودم نزده سیگار

 خودمم و دادن می نستتبت من به اونو همه که دختری بود ستتخت خیلی برام
 .دیگه پسر یه با بره راحت انقدر هست بینمون چیزی یه کردم می حس
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سته شتیم هم با شدیدی دعوای یه بعدش که در  و رفت امون خونه از اون و دا
 و ایهکن با میدید منو کی هر. موند زندگیم تو اثراتش مدتها تا اما نیومد دیگه
 یلفام و دوستتتام از نفری چند اون از بدتر حتی پرستتید، می ازم اونو حال نیش
 مومت ما ی رابطه که درسته. دادن می خبر بهم میومدن و بودن دیده پسره با اونو
 .بود شده دار خدشه منم آبروی جورایی یه اما بود شده

 
 .(داد فشار دستهاش با هاشو شقیقه دوباره) 

ضی بعد  نپژما ی توصیه به و فروختیم امونو خونه من خراب حال و مامان مری
 آدم مزاحم کستتی. بود خوب خیلی. گرفتیم خونه شتتما آپارتمان تو اومدیم
 .کردین نمی همدیگه زندگی تو هم دخالتی ولی بود صمیمی جو. نمیشد

ستام با ام رابطه  اون وردم در دقیقه به دم نبودم مجبور دیگه و بود شده کمتر دو
 .بشنوم دختر
 .ببینمش اینکه به برسه چه بخوره گوشم به اسمش خواست نمی دلم حتی
 به. تامدوس از یکی تولد رفتم پژمان اصرار با کشیمون اسباب از بعد وقت چند
 .بود خوب هوام و حال تغییر برای پژمان قول

 هک شاهده خدا. برم خواستم نمی: ( گفت اخم پر و عصبی و داد تکون سری) 
 هیچ کاش. برد خودش با منو زور به. کرد نمی ول پژمان اما بود افتاده بد دلم به

 .رفتم نمی وقت
 با نکهای سختر و بود سخت برام مدتها بعد دیدنش. بود مهمونی اون تو هم بیتا
 تا و خوابید می خواهرم کنار شتتب هر که دختری. ببینمش شتتکل و ستتر اون
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 خودشتتو. نمیشتتناختمش اصتتال   حاال بود امون خانواده از عضتتوی مثل مدتها
 .نداشت ازش درستی درک حتی که دنیایی تو بود کرده غرق
 از دمشتتای. ندارم بهش حستتی هیچ دیگه فهمیدم که بود این مثبت ی نکته تنها
 .نبوده عادت و تلقین جز چیزی هم اول

 منو زور به همینم برای و اونجاستتت هم بیتا که داشتتته خبر پژمان فهمیدم بعدا  
 .یرمبگ آروم و بیام کنار خودم با بتونم اون با کردنم رو به رو با تا بود برده

 شتمدا که وقتی دقیقا  . دید منو اون اما. بگیرمش نادیده کردم سعی مهمونی تو
 .کردم می علیک سالم دور آشنای یه دختر، یه با

. کرد رم یهو که شتتتد چی و بود دیده زدن حرف حال در منو بیتا کی نمیدونم
. نریخت عشوه و کردن بش و خوش به کرد شروع و کشید بازومو پشت از اومد

 فتمگ ای اجازه با یه دختر اون به بدم و جوابش اینکه بدون و کردم نگاش ستترد
 .دیگه سمت یه رفتم و کشیدم راهمو و

صبانی و کنه قاطی شد باعث گرفتنم نادیده همین شه ع  ردک سد راهمو اومد. ب
 .انداختن تیکه و کردن بحث کرد شروع و

 زنگ تا مدست گرفتم گوشیمو نداره اهمیتی برام حضورش بدم نشون اینکه برای
 مباهاشتت کالمی هم چون. کنه ستتر به دستتت رو دختره این و بیاد تا پژمان بزنم

 .کنم پیدا بدی حس میشد باعث
 هب کوبوند حرص با و گرفت دستتتم از گوشتتیمو و بهم کرد حمله کی نفهمیدم

 .شد تیکه 4 گوشیم. دیوار
 داد ها وونهدی مثل که بیتایی به یا کنم نگاه ام شتتده نابود گوشتتی به نمیدونستتتم

 و بودن کرده ول و مهمونی که آدمهایی به یا گفت، می پرت و چرت و زد می
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سم یا و بودن شده جمع دورمون شه آبرویی به حوا  دوم بار برای دختر این که با
 داد؟ می بادش به داشت

صبی فقط بود انداخته راه اون که صدایی سرو با شدم تر ع  موقع به پژمان. می
 زا و کشتتوندم کنم ستتاکت رو بیتا بزنم اینکه از قبل و رستتوند بهم خودشتتو

 .آوردم بیرونم مهمونی
 رایب خونه همین حیاط تو شب اون( گفت پشیمون و کشید موهاش به دستی) 

 ونها تقصتتیر کردم می فکر. زدم حرف بد باهاش. کردم دعوا پژمان با بار اولین
 حرفهام ی همه وجود با که بود برادر واقعا پژمان. بود برده منو زور به اون چون

 .بشم آروم گذاشت و نگفت هیچی
سته اتاقم ی پنجره کنار. ذهنم تو اومد دور ی خاطره یه)  ش  دهش خیره و بودم ن

سری دو به بودم  با کیی و آالچیق کنار رفتن و شدن وارد در از تاریکی تو که پ
 ودب داغون بعدش روز که اتاقی و...  و زد یکی اون ی سینه به ای ضربه حرص

 .(بود یادم خوب رو اینها. بود همیشه از تر اعصاب بی که پسری و
 بینمشب نه دیگه وقت هیچ خواد نمی دلم که گذشتتته از بود آدمی یه بیتا: آیدین

 نابودم ذره ذره چون. کرد داغونم کارهاش با جورایی یه. باشتتته زندگیم تو نه و
 فراموش تر راحت میتونی و یهویی های ضتتربه میدونی. کرد کار روانم رو کرد
 لک به بخوای... بعد و بشه روحت و ذهن وارد خورد خورد چیزی اینکه تا کنی

 .ببری یادش از
 احتیر به که نبود چیزی کرد محبتمون و ام خانواده منو از اون که ای سواستفاده

 تنگ ابیت برای دلش وقتهایی یه هنوزه که هنوزم آیدا که میبینم. بشتتته فراموش
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شه شم اما می ست اونی دختر اون که میدونه خود شناختش روزی یه که نی  .می
ضر دیگه مامانمم حتی ست حا شون خوب دختر این میگه. ببینتش نی  که ادد ن

 .نیست ما ی خانواده از
شو راحت انقدر نباید ست از و شدن تنها. کرد می گم خود  مادر و پدر دادن د

شه باعث شتن وجود با نمی سایی و حامی دا شو و میدن اهمیت بهت که ک  نبرا
 ولی باشتتته داشتتته خوب زندگی یه تونستتتت می بیتا. کنی گم خودتو مهمی

 .نخواست خودش
 بهت بش اون که ببخشید: گفت آروم و کرد نگاه چشمهام تو و کرد بلند سرشو
 .ختهس دیدنش ی اندازه به کردنش تعریف راستش. بدونی نیست الزم گفتم

 .بشی کنجکاو داشتی حق و بودی دیده رو بیتا هم تو حال هر به خوب اما
 .ندیدم و کسی من کی؟ دیدیم؟ رو بیتا: گفتم گرد چشمهای و بهت با
 
 بیارم یاد به تا کردم می آنالیز داشتم سرعت به که منی سردرگمی به لبخندی یه

 همین ستتر من، با جا، همین: گفت و زد دیدم جمعی چه تو و کجا و نامی بیتا
 ....بارونی روز یه خیابون،

 یزهر دختر یه ی چهره تا بود کافی همون ولی بود داده آدرس تلگرافی اینکه با
یاره چشتتمم جلوی و ملوس و میزه  از و کرد می صتتتدا و آیدین بهت با که ب

 .کرد می خوشحالی ابراز دیدنش
 دونب بودم کرده حستتادت زیباییش به موقع همون من و بود زیبا که دختری یه

 .داشت پسر این زندگی تو نقشی چه قبال   بدونم اینکه
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 چه. ببینتش نداره چشم االن بود خوشگل اونقدر که بیتا. شدم دمغ جورایی یه
 هک بشتتم دختری جایگزین معمولی خیلی ی قیافه یه با تونستتتم می جوری
صافا شت زیبای صورت ان صال. دا ستم ا  این دل تو جایگاهی حتی که نمیدون
 .رقابت به برسه چه نه؟ یا دارم نشسته روم به رو که پسری
شتش با آیدین ستش به اول که شد باعث و گرفت ضرب میز رو انگ  به بعد و د

 .کنم نگاه صورتش
 فکر؟ تو رفتی چرا چیه؟: آیدین
 .هیچی: گفتم و انداختم باال ای شونه

 .کشیدم هورت و بود شده کف و آب دیگه که ای کالسه شکالت نی با
 .کرد مزه مزه اشو قهوه من به خیره آیدین

 .بود ذهنم تو بیتا ملوس صورت
 ...خوشگله: گفتم حسرت پر و آروم

 اخم هی. کردم نگاش و کردم بلند سرمو. نشست میز رو صدا با اش قهوه فنجون
 .بود صورتش تو غلیظ
 .نمیاد چشم به بشناسیش وقتی ولی خوشگله آره: گفت اخم پر و جدی
 صورتش رو کجی لبخند و شد باز کم کم اخمش کرد نگاه چشمهام تو صاف

 یه من .خوشگل زیادی و بود الغر زیادی: گفت شیطنت پر نگاه یه با. نشست
 .میدم ترجیح و گوشت پره چند با معمولی ی قیافه

 وت کنه شتتکار هوا تو و نی میرفت که بازم نیمه دهن. شتتد خشتتک دستتتم تو نی
 .شد باز کامل و موند راه ی نیمه
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 ردهنک درک حرفشتتو حقیقتا   ولی. میکنم نگاش منگال مثل دارم کردم می حس
 توهین د؟بو شتتوخی بود؟ کنایه حرفش این که بگیرم تصتتمیم نمتونستتتم. بودم
 بود؟ تعریف بود؟
 می نشتتون العملی عکس چه باید االن من و داد؟ می معنی چه حرفش واقعا

 یشدمم عصبی باید پایین؟ نداختم می سرمو و کشیدم می خجالت باید دادم؟
شم و شیدم می داد سرش باید رفتم؟ می غره چ  با و لیوانم تو کف ی بقیه و ک

ستم می موقر و متین یا صورتش؟ تو کردم می فوت نی ش  دیگه زچی شاید تا ن
 کرد؟ می روشن و مطلب که میگفت ای

 و انجامش فرصتتت نه و داشتتتم العملی عکس نه من که بود این واقعیت ولی
ست  آره.. .مهربون...  و عمیق لبخند یه آیدین حرکتی گونه هر از قبل. آوردم بد

 .کرد می القا آدم به و مهربونی حس واقعا لبخندش این
شقاب و زد بهم مهربون و عمیق لبخند یه  سر اب و داد هول سمتم به و کیکش ب

فت و کرد اشتتتاره ما: گ عه از... جون نوش.. بفر بل ی دف یک که بود یادم ق  ک
 .داری دوست شکالتی

شت ذهنم از لحظه یه ست کیکی نوع همه من"  که گذ سم فقط دارم دو  کیک ا
 ."کافیه باشه روش شیرینی و

فا متشتتکرم یه به و کردم جمع و دهنم باالخره  تحرک اینکه برای و کردم اکت
 .شدم خوردن مشغول و کشیدم پیش و کیک ظرف نکنم ای اضافه

یک از یکم یدم هنوز من... ولی: گفتم متفکر و خوردم ک ت چرا که نفهم  تو ابی
 کرد؟ ولت که بود خودش این اینکه نه مگه کرد؟ قاطی مهمون
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سم یهو سی روی تو زشته خیلی که شد جمع حوا  زیر .کرد ولت فالنی بگی ک
 چشتتم یه پرید دهنم از که کردی ولت ی کلمه خاطر به. کردم نگاش چشتتمی

 .شد حرفم خیال بی و گردوند چشمهاشو بعد. رفت بهم ای غره
 یکی با داشتم چون شد عصبانی: گفت و میز به داد تکیه و کشید پیش خودشو

 .دیگه دختر یه. میزدم حرف دیگه
 داشت؟ پسر دوست خودش که اون چرا؟ ولی: گفتم و انداختم باال ای شونه

سته: گفت و کرد کج سری سای با بیتا که در  یه به نوم ولی بوده هم ای دیگه ک
گه چشتتم یدید دی یه به و خواستتتت می ازدواج برای و من اون. م  برای رو بق

 .سرگرمی
 .پررو ی دختره موند باز دهنم
ستم خری اون من دید وقتی: آیدین  گیرهب سواری ازش و بزاره پالون روش که نی

 عدب داشت انتظار. داد نشون حرصشو و عصبانیت جوری اون و شد عصبانی
مه یال بی و کنم قبولش بازم من بود کرده که کارهایی ی ه  هر ولی. شتتم خ

ستم کرد می که هم کاری صد یه اگرم. کنم اعتماد بهش دیگه نمیتون  بولشق در
 .نمیرفت بین از وقت هیچ که موند می دلم تو َشَ کی یه همیشه کردم می

قدر موقع اون میبینم کنم می فکر بهش که االن ید. بودم کور چ  یم اول از با
یدم های. فهم تار تا رف  تیوق. بود مزاج دمی دم. بود متغییر خیلی.. خیلی بی

صله بی وقتی ولی شاد و بود شور شرو پر بود خوب حالش صبی بود حو  و ع
 حرفهای کوچیکتر یا بزرگتری ازش تو نبود مهم اصتتال   و میشتتتد پرخاشتتگر

 .کشید می داد سرت و زد می بهت ناجوری
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ندی فت و زد لبخ  ستتتاختمونمون دخترای از کدوم هیچ تو من که چیزی: گ
شکل آدمها ی همه. ندیدیم شه باعث این ولی دارن م  بین از رو حرمتها که نمی

 به هم میره در کوره از زود خیلی که خانم الستتا حتی. کنن احترامی بی و ببرن
 چیزای و وسایل به شاید( گفت و شد تر عمیق لبخندش. ) نمیکنه توهین کسی
 .نه ها آدم ولی خواهرش مثل کنه توهین دیگه

ندون به و لبم  مورد در الستتتا و من که بود حرفی منظورش مطمئنن. گرفتم د
 .خوب خطرناکه موتوره. بودم عصبانی واقعا   من خوب. بودیم زده موتورش

 رفت و شتتتد بلند جاش از آیدین شتتتد که تموم و خوردم و کیکم ستتکوت تو
 نخیابو طرف به زنان قدم و اومدیم بیرون شتتاپ کافی از دوتایی. کرد حستتاب

 .بگیریم تاکسی که رفتیم
نارم له. رفت می راه قدم هم و آروم ک قدری امون فاصتت  برخوردی که بود اون

 .باشیم نداشته
 .ممنونم ازت: آیدین

 .کردم نگاش استفهام با
 چی؟ برای ممنون: -

 لقبو ستتاده خیلی اینکه برای: گفت و چشتتمهام تو زد زل صتتاف و زد لبخندی
 ستتتاده بشتتنوی، حرفهامو که خواستتتی ستتتاده. بیرون بیای باهام که کردی

شیدیم شون پیچیدگی وجود با ساده های آدم فهمیدن. بخ . تهراح خیلی ظاهری
 جا دلت تو که راحته حتی. راحته باهاشتتونم کردن برقرار ارتباط و اومدن کنار

 .بگیرن
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 ستتن این به اومد بدم خودم از. بودم شتتده هول شتتده، داغ گوشتتام کردم حس
 .کنم درک و کنم تفسیر رو دوپهلو حرفهای تونستم نمی اما بودم رسیده
 .کردم نگاش چشمی زیر. گرفت ازم و نگاهش و زد حرفشو آیدین

ست مثل اومد یادم  ات بود بهتر روم و رنگ یکم موقعیت این تو کاش اومدم، ما
سم به اعتماد شتر نف شد بی ستم می و می شو کنایه حرفهای تون  ربط ودمخ به دار

 ....قیافه این با اما بدم
شه جمع توش خون یکم تا گرفتم گاز لبمو ریز ریز  مّیت ثلم بگیره رنگ یکم ب

 .نباشم
 کمی تا هام گونه به کشتتیدم بار دو ستتفت و محکم و آوردم باال دستتتمو آروم

 .بشن سرخ
 جام وت و افته بی پایین دستتتم ترس از شتتد باعث آیدین بلند ی خنده صتتدای

 .کنم نگاش و بایستم
 اشو دهخن جلوی تا کرد ای سرفه یه. نکرد نگام ولی ایستاد اونم من ایستادن با

 ام ندهخ با که ببخشتتید: گفت و طرفم برگشتتت اومد بند که اش خنده. بگیره
 .ترسوندمت

 چی دارم بود فهمیده یعنی. کردم نگاش مشتتکوک. بود خنده نگاهش تو هنوز
 کنم؟ می کار

: فتگ و کنم حرکت که کرد اشاره دست با و خندید ریز دید که و مشکوکم نگاه
فت راه کنم می خواهش یا لت االن ب  دختر یه مخ دارم من کنن می فکر م

 .میزنم و دبیرستانی
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صور از کردن آب دلم تو قند لحظه یه برای شمش تو اینکه ت  و نس کم انقدر چ
 خاطر به احتماال که رستتیدم نتیجه این به بعد اما میام، نظر به جوون و ستتال

سته شاید. بودم زده که بود اداری تیپ سر یه با آدم بگه بهم خوا  زاره یم قرار پ
 .برسه خودش به یکم باید

 .شد میکاپم مزاحم خندید خودش رسیدم می داشتم که من ُخب
 ونهخ رسیدی: گفت و شد پیاده خونه قبل کوچه یه و خونه نزدیک تا رسوند منو
 .میزنم زنگ بهت شب. بده پیام بهم

 .کاشت لبم رو شیرین لبخند یه حرفش این با و
 و حالت و بزنه زنگ بهت که هست کسی بدونی و خونه بری بود خوب چقدر

 راحت خیالش رستتیدنت ستتالمت از بخواد که مهمی اونقدر بدونی و. بپرستته
 .بشه

 
 
 .میشه تموم االن بشین آروم عزیزم: -

 .میاد دردم خوام نمی اصال  . کندی موهامو خاله وای: سونیا
شم موهاتو کنم می سعی میدم انجام آروم دارم جان سونیا: من  خیلی ولی نک
 .داره گره

 شدت هب خودم سر. کنم کار بتونم بهتر تا کردم صاف رو سونیا سر دست. د با
 ادوت و رنگ کاله همراه به بودم ریخته موهام رو که موادی سنگینی و خارید می

 .کرد می اذیت شدت به بودم کرده سرم که روسری
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 می زیادی صتتبر واقعا   هم ستتونیا های زدن نق تحمل و بود شتتتده کم طاقتم
 .خواست

شم حالت و فرم حتی رفته اش خاله به جوره همه ام بچه  تهالب. رفته من به موها
شتم پری موهای بودم بچه وقتی یادمه سته زور به که دا  تو اسونی اما شد ی مب

 این. بود نکرده کوتاهشون وقت هیچ چون اونم داشت کمی موهای سن همین
 .بودن نوزادیش ی دوره موهای همون هنوز موها

 پر و رنبگی جون بتونن تا زد ته از رو بچه موهای بار یه باید گفتن می قدیمیها
 .بوده اونها با حق واقعا شاید بشن پشت

 بلند صتتبح از. برستتم موهام و خودم به یکم گرفتم تصتتمیم امروز حال هر به
 مکرد قاطی هم با و گیاهی مواد کلی بعدم و گذاشتم ماسک صورتم رو و شدم

 روغن و مو کردن تیره برای وستتمه و مرغ تخم ی زرده و صتتدر تا گرفته حنا از
 هکن ترکیب هم با و مواد که ولرم آب کمی آخر در و موها شتتدن نرم برای زیتون

 .کنه درست نرم خمیر یه و
 بعد تا زدم هم رو مواد این همهی. کرد می نگاه کارهام به دقت با هم ستتونیا
 اجازه هم افروز از زدم زنگ. بمالم موهام ی ستتاقه و ریشتته به شتتدن مخلوط

 می کردن غلط مرز به کم کم دارم حاال.  بزارم هم ستتونیا موهای رو تا گرفتم
 .رسم
 .شده زیاد صبرم و تحمل خوبه حالم امروز چون البته

 کارم و گذاشتتتم ستتونیا موهای روی رو خمیری مواد ی تیکه آخرین باالخره
 .پوشوندم موهاشو روسری یه و رنگ کاله با. شد تموم
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 .کنی نگاه خودتو آینه تو بری تونی می شد تموم کارت عزیزم خوب: من
 جام از. شد بلند موبایلم زنگ صدای. آینه سمت رفت و شد بلند جاش از تند

 .زدم خندلب اختیار بی آیدین اسم دیدن با. برداشتم میز رو از و گوشیم و شدم پا
یب قت این بود عج با   یعنی روز و نه زنگ بهم صتتبح تقری ماس. بز  قراربر و ت

 .کردم
 .بفرمایید بله: -

 خوبی؟ سالم: آیدین
 خوبی؟ تو ممنونم: من

 کنی؟ می کار چی مرسی: آیدین
 .میرسم سونیا و خودم به دارم صبح از بودم بیکار امروز هیچی: من

 می خودت به جوری چه حاال اونجاستتت؟ هم ستتونیا خوب، چه به به: آیدین
 رسی؟

 موهامون رو تقویتی گیاهی مواد االنم و گذاشتتتم صتتورت ماستتک خوب: من
 .گذاشتم

 صورتت؟ به میمالی که سبزی چیزای همون یعنی ماسک: آیدین
 بخندل شتترمنده بود رفته باد به ستتبزم صتتورت همین با که حیثیتی آوری یاد از

 .سبز چیزای همون از آره: گفتم و زدم خجولی
نده تک به: گفت و کرد ای خ  و حالت زدم زنگ. شتتتدم مزاحم من پس خو

 .کنی می کار چی ببینم و بپرسم
 .نیستی مزاحم نه: من
 .بشنوم صداشو بزنه زنگ بود خدام از که من
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 .برس کارات به برو شنیدم صداتو شدم خوشحال: آیدین
 .خداحافظ... پس. باشه ممنونم،: من

 .بب*و*س هم رو سونیا. خداحافط: آیدین
 .میب*و*سم چشم،: من

 انجام و نآیدی سفارش که سونیا سمت برگشتم لبخند با کردم قطع که و تماس
 .خارونه می اشو کله داره و موهاش رو و نایلون تو برده دستشو دیدم. بدم

 کنی؟ یم کار چی داری: گفتم و بیرون کشیدم دستشو و سمتش دوییدم سریع
 .میشن رنگی انگشتات االن

 .خاره می خاله شده داغ ام کله: گفت و کرد اخمی
شو گونه محکم سیدم ا  اونوقت عزیزم کن تحمل ساعتی دو یه: گفتم و ب*و*

 .گیسو خرمن میشه موهات
 تو خر خوام نمی من. بشتتن خوب موهام خوام نمی: گفت و کرد نگام اخم با

 .بشم
 نه من خر   بشتتم قربونت نه: گفتم و خنده زیر زدم پق یهو و کردم نگاش گیج

 .پشت پر زیاد، پر، یعنی خرمن
 واقعا؟: گفت شک با و کرد بهم مشکوکی نگاه یه

 .واقعا   گلم آره: گفتم و زدم لبخندی
 رمب دوستتتام با بود قرار عصتتر. بیرون رفت اتاق از و دویید و داد تکون ستتری
 هگذاشتتت قالشتتون جورایی یه قبل بار چون. خوردیم می بیرون شتتامم و بیرون
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سا خاطر به و بودم شته زود ال  همینم ایبر کردم می جبران باید بار این بودم برگ
 .بودم کرده قبول رفتنشونم بازار پیشنهاد

 .دیگه میشد جوری این بار یه میون در دوماه هر
صر تا سیدم خودم به کلی ع سان کلی بعد و ر سان چی سا انتخاب به کردن فی  ال
 بیرون گذاشتتتم در از که پامو. بیرون زدم خونه از پوشتتیدم شتتیک لباس یه

شیمو صدی 30 شارژ دیدن با کنم گوش آهنگ که آوردم در گو شی در  آهم گو
 .اومد در
شت احتمال. کنم شارژش بود رفته یادم کل به  وبخ ولی. کنه خالی باطری دا

 .میشد کننده کسل خیلی کردن گوش آهنگ بدون و بود زیاد راه
شی کم شارژ خیال بی همینم برای  وقت هیچ اینا مامان حال هر در. شدم گو
 .نمیشدن نگرانم چندان کال. زدن نمی زنگ بهم

 .بیرون زدم خونه از و گوشم تو گذاشتم و گوشی و کردم پلی و آهنگ
 

ستام دیدن شید)  دو  حرف دری هر از. بود خوب خیلی(  بهناز و سوگل و مه
 خیابون تو کلی جوونیمون جهالت و دانشتتجویی خوب روزهای یاد به. زدیم

 عادی حالت در که کاری آوردیم، در بازی جلف ستتوگل قول به و خندیدیم
 اما رفتم غره چشتتم کارهاشتتون برای دخترا به چقدرم و دادم می انجامش عمرا  
سا و شراره مثل اونا ساب ازم دیگه. بودن شده آبدیده فوالد ال  تا .بردن نمی ح

 خودی بی آرام، خف: میگفتن بهم اخم با زشتتته که کردم می گوشتتزد بهشتتون
 ممیدونی که ما. زاره نمی تاثیر ما رو که نگیر رو ها معلم خانم ی قیافه ما برای
 .جفنگتری جلفی هر از خودت بیافته پاش
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شون این با و شدم مجبور حرفها شمی زیر و پایین بندازم سرمو می ش چ  وننگا
 برنب یاد از دورمو سالهای شیطنتهای و سرتقانه کارهای که باشم امیدوار و کنم
 در فقط واقعا االن که خاطراتی یادآوری به ستتاعت 2 تا بودم مجبور نه اگر که

 .دمب گوش بود میشناختمش سختی به دیگه که آدمی از خوش ی خاطره یه حد
 رگ نظاره فقط مورد یه این تو من که خرید و خیابون تو زدن گشتتتت کلی بعد
 .شام ای بر رفتیم 9 ساعت حدودای بودم
 تزاهاپی اومدن از قبل و ساالد کلی با دادیم سفارش پیتزا تا 2 قبل سالهای مثل

 پیتزای هی تقریبا   قدیم مثل بازم و شدیم سیر کافی ی اندازه به ساالدها خوردن با
ضافه کامل  کردن تجربه بار 1000 بعد که خندیدیم خودمون به چقدر و موند ا

 .دادیم می انجام و قبل کارهای همون بازم
 ندارید؟ خبر دانشگاه های بچه از راستی: مهشید
 یادتونه؟ رو المیرا اینکه فقط. نیست زیادی خبر: سوگل

 دماغ اون با داشتتتیم امتحان که بار هر چون یادمه کامال و دختر این کردم اخم
 یم کنارم اصتترار با بودن رفته باال زیادی که لبهایی و عروستتکی ی کرده عمل

 اییج یه فامیلمون اول بودن یکی خاطر به هم ترم امتحانات تو حتی و نشست
شه و افتاد می من بر و دور ست رو از خدا ی همی  و نوشت می رو جوابها من د

 گفتیممی که بود بهتر. بود نخونده درس خودش غافلگیری برای بارم یک حتی
 .منه برای اون مدرک و خوندم درس اون جای من که

 شده؟ چی آره: مهشید
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رین َخر   قد دختره بشتته چی خواستتتی می: ستتوگل  وت حاال نبود حالیش درس پ 
 .کنه می کار شهرشون شناسی ایران ی موزه
 با حرف نای گفتن از بعد که سوگلی به شدیم خیره باز دهنی با ناباور تایی سه

 .جوییدن به کرد شروع حرص همون با و زد پیتزاش به بزرگی گاز حرص
 گفتی؟ جدی سوگل: بهناز

شم سوگل  جدی که معلومه کردم، شوخی نه: گفت و رفت بهناز به ای غره چ
نه. گفتم قدر یادتو بل خاطر به چ نگ و بودن تن  می اش مستتخره بودنش خ

 .کجا ما و کجاست اون حاال کردیم؟
 .شد پیچیده حرص با ام نوشابه قوطی دور دستهام

ستی: بهناز  رفح باهاش بی اف تو پیش ی هفته یه یادتونه؟ و مهدی ها بچه را
 .زدم
سر تنها مهدی. زدم لبخندی اختیار بی سمون پ  بقیه دبو نرمال کمی که بود کال

سر این و بودن جفنگ خیلی  دخترا دبو شده باعث رفتارش این و بود رو میانه پ
شورتی موارد تو صر ی بقیه نظر و اون سراغ برن کالس م  همم چندان ذکور عنا

 .کرد راضی زور اعمال با میشد رو بقیه چون نباشه
 هی بدونید، اگه وای: گفت هیجان با و داد تکون هوا تو دستتتهاشتتو ذوق با بهناز

 ...ناز کوچولوی ی بچه به و خودش از بود گذاشته عکس
 .اومد در چشمهامون

 بود؟ خودش ی بچه: مهشید
 مهدی. باباش مثل کپلی. بود بامزه انقده آره: گفت و داد تکون سر ذوق با بهناز

 .رسوند سالم اتون همه به
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 .داشت و خوب زندگی یه لیاقت و بود خوبی پسر مهدی. زدم لبخند
 با کنه می زندگی اونجا مالزی؟ رفته نسترن میدونستید ها بچه راستی: مهشید

 .شوهرش
 کرد؟ ازدواج قانعی با باالخره: گفتم و پرید دهنم از

شید شت مه شمی پ  کجا قانعی تو، خوشی چه بابا نه: گفت و کرد نازک برام چ
 .کرد ازدواج دیگه یکی با. بود

 .بهش شدم خیره متعجب
. ودنب کرده پخش شیرینی درسمون شدن تموم قبل که اونا ولی جدی؟: سوگل
 نبودن؟ نامزد مگه. هم با دوتایی

شید  هک اینی فقط میدونم چه من: گفت و انداخت باال ای شونه تفاوت بی مه
 تحلیل قانعی بخواد که بود اون از تر الغر خیلی دیدم شتتوهرش عنوان به من

 .باشه رفته
 و بود خوب اول ستتال ستته دو فقط دختره این: گفت متفکر صتتورت با بهناز

 دیگه کرد رنگ موهاشتتو و کرد عمل و دماغش وقتی از داشتتتم مندوستتتش
 .نداشتم دوستش

. داشتن و احساس همین همه گی می راست آره: گفت و داد تکون سری بهناز
 دوستش واقعا   همه و خندید می میگفت همه با بود؟ خوب اوایل چقدر یادتونه
شتن س به اعتماد یهو ظاهرش تغییر و عملش بعد اما بود مهربون چون دا  شنف

 ها بچه با کالس تو بار چند یادتونه. خبره چه دیگه کرد فکر و آستتمون تو رفت
 کرد؟ دعوا
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 گریه کلی و کرد دعوا استادا از یکی با موضوعی یه سر بارم یه یادمه آره: مهشید
 .پیری و نازی اون به استاد طفلی. گفت بیراه و بد بهش و کرد

 مهه که ها بچه موقعیتهای فهمیدن اما بود شیرین دانشجوییم ی دوره یادآوری
 .بود آور درد خیلی خودم اال کردن پیشرفتی یه
 
 .بودم شنونده فقط ندادم نظری و نزدم حرفی هیچ امون مکالمه آخر تا

 10 از ستتتاعت دیدیم اومدیم خودمون به وقت یه رفت در دستتتمون از زمان
 در دم هم دقیقه ده یه و کردیم حستتاب و شتتدیم بلند جامون از ستتریع گذشتتته

 .رفتیم سمت یه از کدوم هر و کردیم خداحافظی و زدیم حرف هم با فود فست
 دونهب بخواد که بود نشتتده نگرانم کستتی معمول طبق اما بود شتتده دیر تقریبا  
 .بزنه زنگ بهم و کجام

 بود گذشته شب 10 از کمی و گرفتم پیش رو خونه مسیر آرامش در امن دلی با
سیدم که سی از. کوچه سر ر  شبها. بود شده ظلمات جا همه. شدم پیاده تاک

 از بیرون زیادی هم من البته و میشتتد تاریک زود هوا و میشتتد طوالنی داشتتت
 .بودم خونه
. اه بچه تک تک به. کردم فکر ها بچه به و خونه ستتمت رفتم آروم و آستته آستته
 جوری این امون آینده کردیم می فکر کدوممون دانشتتجویی خوش روزای اون

 بشه؟
 .معنیه بی و راکد زندگیم چقدر کردم حس مدت این تو هزارم بار برای و

. ردمک باز و در هول یه با و انداختم در قفل تو و کلید و کشتتیدم عمیقی نفس
 .بستم سرم پشت و در و شدم حیاط وارد
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 .شدم حیاط باالیی سر مسیر وارد قدم دو با
 بودی؟ کجا االن تا: -
 برم دورو هب و برگشتم حیاط تاریکی اون توی صدایی شنیدین خاطر به ترس با

 .نبود خبری آدمیزاد حضور از اما کردم نگاه
 بودی؟ کجا االن تا پرسیدم: -

 ارکینگپ سیاهی بین آیدین. رسیدم پارکینگها راه ورودی به و گرفتم رو صدا رد
 .بود کرده فرو جیبش تو دستهاشو و بود ایستاده

 .صورتش نه و میشد دیده سایه یه مثل هیکلش فقط کم نور اون تو
 .بود جدی و خشک و سرد صداش

 تو و شدم اپارکینگه راه وارد و برگشتم رو رفته قدم دو. ببینمش بهتر کردم سعی
 .بیرون بودم رفته دوستام با: گفتم حالت همون
 شب؟ وقت این تا: آیدین

 نمیگ اینکه واقعا   زدم، ریزی لبخند خاروندم، گردنمو و. کردم نگاه ستتاعتم به
 .راسته میبره آدم یاد از و مکان و زمان و میاره حرف حرف
 رد دستمون از زمان شد زیاد زدنمون حرف یکم: گفتم و انداختم باال ای شونه
 .رفت

 ختس سنگ مثل که شد پیدا حیاط کم نور تو صورتش و اومد سمتم به قدمی
 .بود نشسته خون به و قرمز که چشمهایی و بود سرد و

یدین تات با و مدت این کل: آ مه که بود حرفی چه این بودی؟ دوستت  رو ه
 کردی؟ فراموش
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 ستتمت برگردم شتتد باعث در تو انداختن کلید صتتدای که بدم و جوابش اومدم
 یه. آیدین دوجو با اونم ببینه پارکینگ راه این تو اینجا منو کسی نبود درست. در

شون العملی عکس بتونم اینکه از قبل. افتاد بدنم تو لرزی ست بدم ن شیده مد  ک
 .دیوار به چسبیدم پارکینگ تاریکیهای تو و شدم پرت عقب به و شد

 که زیچی اما بود اومده بند قبلش استرس و ناگهانی حرکت این خاطر به نفسم
سم نمیداد اجازه شه باز نف ست ب شتهامو که بودی داغی د  و بود هگرفت بر در انگ

 به بازو که بدنی و دستتت گرمای. کردم می حستتش وجود همهی با که گرمایی
 یداغ تونستتتم می که نزدیک اونقدر. بود چستتبیده دیوار به کنارم من بازوی
 .کنم حس لباسهامونم روی از و بدنش

ستم می ضوح به تون صبی رفتن پایین و باال و شو سینه ع  برخالف مکن نظاره ها
 .میبریدن نفسمو داشتن و خوردن نمی تکونی هیچ که خودم های سینه

 رها نمم نفس شد باز انگشتهام دور از که دستش شد، قطع که پا حرکت صدای
 .شد خم کمی پاهام و شد

 شد صاف سریع زانوهام ترس از که جوری من به نزدیک ایستاد، جلوم و اومد
 .دادم قورت دهنمو آب. میزد برق تاریکی اون تو که چشمهایی تو زدم زل و

 حرکت قدرت اما بترسم میشد باعث صورتم با گرمش عصبی نفسهای برخورد
 .باشم نداشته هم

 بودی؟ کجا آرام: آیدین
 ردهک کلید انقدر موضوع این رو چرا نمیفهمیدم. پرسید شمرده و خشک و سرد

 .بودم دوستام با که بود معلوم
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 با: تمگف بود رفته کجا حاال تا نمیدونم که جراتی همهی با و کردم باز لب آروم
ستام صال   کن باور. شام بعدم خرید رفتیم دو  وقعم این تا جوری چه نفهمیدم ا

 به مکردی حرکت شدیم پا سریع. شد دیر دیدیم اومدیم خودمون به کشید طول
 .هامون خونه سمت

تاده توضتتیح موتور رو تازه  و گرفت بازوهامو جفت حرکت یه با که بودم اف
 تا: فتگ حرص پر و داغ نفسهای با صورتمو تو اومد عصبی و دیوار به کوبیدم

باید االن؟ تا آرام؟ االن باید دادی؟ می خبر ن  نمجه به دادن خبر گفتی؟ می ن
 ولشا کنی؟ روشتتن اتو وامونده گوشتتی اون نباید بدی؟ و تلفنات جواب نباید

 .کردی خاموشش که بعدم و ندادی جواب که
 خاموش؟ من... من: گفتم گرد چشمهای با
 دیدن با و آوردم در گوشتتیمو و بردم مانتوم جیب تو دستتتمو حالت همون تو

 .اومد در نهادم از آه خاموشش و سیاه ی صفحه
صال  : گفتم و گرفتم دندون به لبمو ش وقتی. شد خاموش کی نفهمیدم ا  از تمدا
 بشه؟ خاموش کردم نمی فکر بود کم باطریش شارژ میرفتم خونه

 خاموش کردی نمی فکر: گفت بلندی نیمه صتتتدای با داد تکونی یه بازوهامو
 ور قدم کوچه تو و ایستتتادم اینجا ستتاعته چند میدونی کردی؟ نمی فکر شتته؟

شید کجاها به فکرم میدونی برگردی؟ که رفتم  اجورین فکرهای چه میدونی. ک
. بگردم دنبالت بیمارستتتانا تو برم خواستتتم می کم کم دیگه برگردی؟ تا کردم
 خوای یم نگفتی چرا زدم زنگ بهت که من لعنتی د  . اومد سرت بالیی یه گفتم
 جایی رخب بی نگفتی میرفتی؟ وقتی نزدی زنگ بهم خودت چرا بیرون؟ بری
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 گرانتن نگفتی لعنتی د   میشم؟ دیوونه خاموشه گوشیت میزنه؟ شور دلم میری
 میشم؟

 
 
شیمونی حس میزد فریاد سرم تقریبا   وقتی زدنش حرف مدت تمام تو  ظیمیع پ

 نگاه بهش فریادهاش از ناشی ترس با غمگین و شرمنده میشد باعث که داشتم
 .کنم

 گردش به شتتروع بود شتتده منجمد بدنم تو که خونی آخرش حرف شتتنیدن با
شی سرمای تو. آورد هجوم هام گونه به خون. کرد  ُتن سردی و هوا سردی از نا

شاد لبخندی به لبهام و شد داغ و گرم ام زده یخ بدن آیدین صدای  یناگهان و گ
 .شد باز هم از
 فریاد و چشتتمهام تو بود زده زل که شتتاکی آیدین   شتتد باعث لبخند همون که

شید شاد لبهای دیدن با میک شمهاش ام شده گ شه خیره و بلغزه چ شون ب  و به
ستهاش شه شل د  به ریدا خندی؟ می: بگه ای رفته تحلیل صدای با ناباور و ب

زی همه این به میخندی؟ من  من؟ زار حال به میزنم؟ که ج 
ستهاش  و داد هل عقب سمت به بازوهامو و شد جدا بازوهام از حرکت یه با د

 قدرچ احمقم چقدر من: گفت پایین سری با و کشید موهاش به عصبی دستی
 .احمقم
 .پارکینگ خروجی سمت به رفت بلند قدم یه با اخم پر و برگشت عصبی
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 جلوی پریدم و شتتتدم کنده دیوار کنار از جهش یه با و داد فرمان آنی تو مغرم
 تو هب کن باور. نرو میکنم خواهش: گفتم تند اومده باال دستتتهایی با و آیدین

 .نخندیدم
سف روی از سری سفم: گفت و داد تکون تا ضحکم برات اونقدر که متا  هک م

 .بخندی میشه باعث نگرانیم و خوردن حرص
 .کردم جمعش سریع غلیظش اخم با زدم لبخند اختیار بی دوباره

. اتحرف به نه حالت به نه. خندم نمی تو روز و حال به که کن باور: گفتم تند
 ادهس برات بزار. کنم توجیح لبخندمو جوری چه و بگم باید چی االن نمیدونم

 ...بگم
 نم... من: گفتم آروم منتظرش چشتتمهای تو زدم زل و گرفتم دندون به لبهامو
 ....ندارم عادت

 .کرد نگام استفهام و اخم با
 یه با مهاشچش به خیره و کردم بلند سرمو. بگیرم تمرکز تا پایین انداختم سرمو
شون که محو لبخند شت درونم آرامش و شادی از ن  ندارم عادت من: گفتم دا

 ینا تو مثل یا. بزنه زنگ بهم کردنم دیر خاطر به کستتی. بشتته نگرانم کستتی
 تیوق ندارم عادت من. برگردم تا بمونه منتظرم پارکینگ و کوچه تو... جوری
 زری ریز ندارم عادت. بدم خبر یا بگم کستتی به کنم می کاری یا میرم جایی

 مهم براش کارهام که باشم داشته و کسی ندارم عادت. بگم کسی برای کارهامو
 .باشه
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 رانتنگ که ببخش شتتد، خاموش گوشتتیم که ببخش نگفتم، بهت که ببخش
 که چون کردم کارو این قصتتد از اینکه پای نزار. نزار بدیم پای اینو ولی. کردم
صدم یک حتی سی نگرانی حاال تا. کنم ناراحتت خوام نمی در  ودمخ برای و ک

 .نکردم حس جوری این
 ...ندارم عادت...  اینکه حساب به بزار... فقط

 ....چون... است تازه برام اش همه... دلواپسیت.... انتظارت.. نگرانیت
 یچه بگم که بود سخت برام. بود سخت برام دادن ادامه. پایین انداختم سرمو
 بقیه برای نگرانیش همیشتتته. مامانم حتی. نگرانمه کستتی نکردم حس وقت

 .من برای نگرانیش به میچربید
 می باید من نگران، مامان و میشتتد تاریک هوا و کرد می دیر الستتا وقتی یه اگه

 اون وت رفتن بیرون که نبود مهم اصتتال   این و کجاستتت ببینم الستتا دنبال رفتم
 .باشه خطرناک منم برای ممکنه شب ساعت

 یشدنم نگرانش اینکه یا خورد می کتک و کرد می دعوا کوچه تو آرمین وقتی یا
ید که بودم من این میره کجا که بالش میرفتم با  نبود مهم. حالت همه در. دن

تک که یا بخورم ک یب این از یکی تو این یتن با و ببینتم آرمین ها تعق  کم ها
 تحقیر و آبرو هم موقع اون حتی. کنه داد بی و داد خیابون همون تو شتتعوری

 .بود مهم آرمین. نبود مهم من شدن
 هچ که نبود مهم. میموند خونه تنها افروز و نبود خونه ستتعید که شتتبهایی یا

شه روز و شب از ساعتی شم اومده حموم از تازه من که نبود مهم با  بدنم و با
شه خیس  ونا تو. میاد بارون یا زیاده سرما و پاییزیه آخر هوای که نبود مهم. با
 .نباشن تنها شب تا اشون خونه رفتم می باید خیسی و سرما
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شه. نبودم مهم آرام من   اینها از کدوم هیچ تو شتن ارجحیت بقیه همی  و من به دا
 .سالمتیم و صالح و خیر

 متیسال و صالح و من خیر  . باشم مهم براش من که باشه یکی اینکه ی تجربه
 .ودب بخشی شادی حال عین در و غریب چیز برام باشه بقیه از تر مهم براش من

 اون وت موشکافانه که آیدینی به شدم خیره بود حرف هزار توش که چشمهایی با
 ه،تاریک شتتبه، نبود مهم براش انگار و کرد می نگاه چشتتمهام به شتتب تاریکی

 می چشتتمهام از وجودمو عمق تو حرفهای و رازها ی همه کالمه، بی ستتیاهیه،
 نوازش بازومو آروم. بخش آرامش لبخند یه با آخر در و کرد می درک و خوند

فت و کرد گه: گ قت   هیچ... دی قت   هیچ و قت هیچ و  نزار، خبر بی منو.... و
 باشه؟... نکن نگران

 جانهی از ناشی که لرزشی بشه، کم لرزششون از تا کردم قفل هم تو دستهامو
شمهایی با. بود زیادم شت بغض که چ  شادی و غم از مخلوطی که لبخندی دا

 .کنم نمی نگرانت دیگه... باشه: گفتم بود عمیقم
 کنم کرف خونه بری زودتر بهتره: گفت و کرد اشاره مسیر به سر با و زد لبخندی
 .باشه نگران مامانت

 نگرانی؟ و مامان. پرید باال ابروم یه
شکل عربی درس تو آیدا: گفت و شد تر عمیق لبخندش شت م  ینپای اومد دا

 اونم ینکها و برنگشتتتی هنوز و بیرون رفتی گفت مامانت. بگیره کمک تو از که
 امهبرن از هیچی تو زدم زنگ بهت وقتی چون زدم زنگ من همینم برای. نگرانته

 .بودی نگفته بهم رفتنت بیرون ی
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شمی زیر شرمنده  مین دیگه خیال بی: گفت و داد تکون سری. کردم نگاش چ
 .ننک تکرار کارتو این دیگه. دادی بهم که بود قولی مهم باشی ناراحت خواد
 .چشم: گفتم لبخند با و انداختم باال ای شونه

 .بشم قربونت: گفت شیرینی صدای با و زد نمایی دندون لبخند
 و اومد ش خود به سریع شدم جمع صورت با آیدین و شد جمع آنی به لبخندم

 دیر یلیخ دیگه باال برو: گفت ریز اخم یه با و ایستاد صاف و کرد ای سرفه تک
 .برو. شده

ست با و صت من و داد هلم تقریبا   د  ربونق شیرین ی مزه و بمونم که نکردم فر
شم و رفتنش صدقه گاه کردم می حس که کلماتی. بچ  نبیرو دهنش از ناخودآ

ید ثل پر چه یه کردن لوس برای که جمالتی م  دلت ته از ستترتق و بامزه ی ب
 .میگی

 ردی که مامان غرهای با حتی. نمیشتتد پاک جوره هیچ که لبهام رو بود لبخندی
 به که آرمین بازی قلدر و بیداد و داد با یا بودم کجا حاال تا نیست معلوم و کردم

 .کردم می کار چی که بکشه بیرون ازم خواست می اصرار
 و شتتیرین شتتبهامو و روزها هفته یه تونستتت می و بود خودم برای که لبخندی

 .کنه طعم خوش
 تمام من و بود کرده حس وجودش تمام با رو دیگه دستتت گرمی که دستتتی و

ست این شب سته با پیش ساعت چند که نبرم یاد از تا کردم ب*غ*ل و د  اید
 .نیست رویا یه این که نکنم فراموش اینکه و بود شده محصور کی داغ

 نتلف همون باهاش تماسم کل. نداشتم خبر زیاد آیدین از که میشد روزی چند
 .بود شده احوال و حال حد در و کوتاه خیلی که بود شبیش نیمه های
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شترین شتم ازش که اطالعاتی بی سا حرفهای بین از دا  و ودمب گرفته آرمین و ال
 .هیچ خودم

 فحر زور به برای. بود شده تنگ باهاش زدن حرف حسابی و درست برای دلم
 .شدن تخلیه و حرف به کردن مجبور برای ازم، کشیدنش
 اصتتال مدت این تو و کرد می صتتحبت خالصتته خیلی میزد زنگ که شتتبهایی

 .کرد می آمد و رفت کمتر خیلی حتی. بودمش ندیده
 می رژه شتتب نصتتف و شتتب که هیئتهایی. داری عزا زمان و بود رستتیده محرم
 .خوندن می که هایی نوحه و رفتن

 و بود دستتت به قرآن همش مامان. بود افتاده جوش و جنب به ستتاختمون کل
 کردن آماده ستترگرم ها همستتایه. همه برای. خوند می دعا و کرد می گریه مدام

 .بودن نذری آش بساط
 بین و پختیم می آش ها همسایه کمک با عاشورا روز تو محرم ماه تو ساله همه

 .کردیم می پخش همسایه و در
. بودن شده پوش سیاه همه. ببینیم هیئت بیرون بریم دخترا با شبها این بود قرار

 روزهاش از بیشتتتر که محرم شتتبهای تو اونم تنها دختر تا 5-4 رفتن بیرون
 .نبود خطری داشت آدم خیابوناش

 یم دیوار کنار جا همون و میرفتیم خیابون ستتر تا فقط ماها اینکه مخصتتوصتتا  
 .ردیمک می نگاه میشدن رد جلومون از هم سر پشت که هیئتهایی به و ایستادیم
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 یرز رو اومدم می بیرون اینا مامان با محرم شبهای که بار هر بودم که بچه یادمه
 به و دبر می خوابم باشتتیم هیئتها منتظر و بشتتینیم تا آورد می مامان که اندازی

 .دیدیم می و هیئت دوتا یکی زور
 زنی رزنجی و زنی سینه هیئتهای و بمونم بیدار صبح تا خواست می دلم االن اما
 .کنم نگاه رو

 .اومدن ها بچه دیگه باش زود.... آرام: السا
 تو خودمو آخر بار برای و کردم حرص از پوفی و گردوندم کاستته تو چشتتمهامو

 .رفتم بیرون اتاق از و کردم درست آینه
 خرهمس خودتو. جلوتر بکش اونو آرام: گفت و کرد ریزی اخم یه دیدنم با مامان

 .کن سرت درست.  رو خدا یا میکنی
 میده اهمیت چیزا این به خیلی مامان همینه؟ مادرانه محبت کل یعنی واقعا؟

ست حداقل میدیم انجام کاریو اگه که  وت همه که نه مگه ولی بدیم انجامش در
 فرستاد یصلوات یه دید لباس فالن تو مارو تا مامانمون میگن میان کالم با کتابو

 چشمهاش تو اشکی و نشوند گونه رو ماچی و کرد ب*غ*لی یه و زد دستی یه و
 رفت؟ اشون صدقه قربون بار 1000 و شد جمع

 ستتخره به خدامونو خودمونو که میکنه دعوا موارد جور این ما مامان چرا پس
 نگیریم؟
 خونه از و پوشتتیدم کفشتتمو و کردم درستتت خودمو و گفتم لبی زیر چشتتمی

 .بیرون اومدم
 و اینا مامانش ی خونه بود اومده امشتتب برای هم مهرانه. کردم ستتالم دخترا به

 .داشتیم پزون آش مراسم فردا چون میموند شب
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 اهر دنبالشتتون کالمی بدون و کردم جمع لبهامو. گرفت ام خنده دخترا دیدن با
 .میزدن نق جوری یه کدومشون هر کوچه سر برسیم تا. افتادم
 تر ناشتتیانه یکی اون از کدوم هر که ستتیاه چادرهای تو دختر تا 6 دیدن واقعا

 .بود جالب بودن کرده سر رو چادرها
سا پاش، زیر رفت می چادرش همش مینا شت می پا بقیه چادر رو مدام ال  گذا

 آیدا. میشد ول سرش رو از چادرش دقیقه به دم شراره. کشید می سرشون از و
 و ودب شده کوتاه شدت به که باال بود کرده جمع و بود پیچونده و چادر همچین

 رقیف چندان نگذاشتنش و گذاشتن واقع در ب*ا*س*نش زیر کمی بود رسیده
 خطر از شتتدن دور و ستترش رو چادر داشتتتن نگه برای مهرانه. کرد نمی هم با

 و باز هی چادرشتتم پایین و بود گرفته دندون با و چادر طرف دو الستتا لگدهای
 .کرد می جمع

شیده چادرمو فوق حالتهای از جلوگیری برای من اما و شو روی تا بودم ک  نیمپی
 مشتتتم تو چادرمم پایین و بودم کرده خفتش محکم گلوم زیر و شتتالم روی و

 .نره وا و نشه باز که بودم چلونده
سیدیم که کوچه سر  جلوی خوب جای یه و انداخت اطراف به نگاهی شراره ر

 .مبایستی اونجا بریم ها بچه: گفت و سمتمون برگشت و کرد پیدا بانک
 نفر آخرین من. کرد هدایت ستمت اون به رو ماها یکی یکی و ایستتاد خودش

یدن با. بودم فت و کرد اخمی من د پات گلوتو اون کن ول: گ  مآد بیرون زده ل
 .بشی خفه فشار زور از که االناست همین کنه می فکر
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 مترک گلوم زیر دستتتمو فشتتار ولی چه؟ تو به یعنی که کردم شتتراره برای اخمی
شه دخترا کنار. کردم ستادم دیوار ی گو  بود لوغش که خیابونی به شدم خیره و ای

 خیابونم وسط حتی نبود جا دیگه رو پیاده. میشد بیشتر لحظه هر که جمعیتی و
سیر بودن کرده سعی البته. بودن آمد و رفت در آدم کلی  رو اه هیئت حرکت م

 .بزارن باز
 که مداحی ی نوحه صتتدای با بود کرده پیشتتروی که هیئتی ی نوحه صتتدای

 .بود شده قاطی بود اومدن جلو حال در هیئتش
شون تو که سوزی و میخوندن زیبا دو هر شد باعث بود صدا  اگه حتی آدم می

 .محرم و عزاداری هوای و حال تو بره شده که هم ساعتی برای نباشه هم معتقد
ست  به رفط این از مدام که پوشی سیاه ملت به و دادم تکیه دیوار به سینه به د

 .شدم خیره میدوییدن طرف اون
 .باشه قبول آیدین آقا نکنه درد دستتون: -
 رقرا روم جلوی که بود ستتینی. اومدم خودم به خورد پهلوم به که ای ستتقلمه با

 .شربت از شده پر مصرف بار یه لیوانهای از بود پر توش و بود گرفته
 .باشه قبول بگم تا کردم بلند سرمو و برداشتم توش از دونه یه
 والهح ای سقلمه دوباره شراره. نچرخید و چسبید دهنم تو زبونم آیدین دیدن با

 .کرد تشکر منم جای و کرد بدبختم پهلوی ی
 .ممنونم: آیدین

 .گذشت کنارم از توجه جلب بدون و انداخت بهم نگاهی نیم
صله ازمون که کمی  یبخور کوفت: کرد زمزمه گوشم زیر آروم شراره گرفت فا

. بودن بد کردی می هم تشتکر یه. شتربت ستراغ برن بعد باشته قبول میگن اول
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 تو بینب بزرگترمونو کنه؟ می فکر چی پستتره االن ببری رو ما آبروی باید حاال
ست باغ صال نی  رو ها بچه این جلوی جوری چه من بکنی جوری این هم تو. ا

 نگاه رادخت این به. بدترید یکی از یکی کنم کار چی شماها دست از من. بگیرم
 و مردم دیدن هیئت جای به ذوقی چه با شتتهربازی آوردم هامو بچه انگار کن

 ازیب آمار دارن ببین رو مرده زلیل آیدای و مینا این سرم تو خاک. کنن می نگاه
 .میارن در
ا   ا   نخ بهشتتون بد هم الستتا این. آوردن در و مردم پستتر چشتتم تروخدا ببین..  ا 

 مه رو بقیه داره. رفت می دست از دختر این وگرنه هست پژمان خوبه ها نمیده
 .میده دخترا یاد چیز. کنه می هوایی

 نمی دلم داشتن عرضشو اگه حاال. میکنن بدر راه از معصومم طفل آیدای این
 نه اینجا میان. استتت روزه چند این بازیه نظر همین حد در فقط ولی ستتوخت

 .کنن می گ*ن*ا*هم بدتر برن می ثواب نه کنن می عزاداری درست
 نگه دیگه هم رو شتتبها این حرمت. رفتن دستتت از جوونا این... واال نمیدونم

خدا دارن نمی لت ترو یان آرایشتتی چه با دخترا ببین ببین و م  گاران بیرون م
 نبکش شالشونو اون حداقل کنن سرشون چادر نخواستیم حاال. عروسی اومدن
 .مثال   عزاداریه خدا به زشته جلوتر

هاشتتونو ببین رو پستترا اون واه واه نا. من جان مو گه ای . بشتتن چی قراره دی
شت شدن بزرگ بگیم حداقل که نمیکشن باال شلوارشونم شون پ  سبز نوزه لب

 .بازی دختر دنبال میان نشده
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 جلومون از داره اومدیم وقتی از رومه 4 بار این ببین و ریخت بی ی پستتره این
 موهاش ستترش تو میزنم بره بیاد دفعه این میده نخ آیدا این به هم هی میشتته رد

 .... و نکبت ها کنه سکته بشه خراب
 
 

 شدم خیره زد می نق فقط ساله 90 پیرزنهای مثل که شراره حرفهای به توجه بی
 .آیدین رفتن مسیر به

 که یمن برای اما بود نکرده چندانی تغییر شتتتاید. بودم اش قیافه بهت تو هنوز
 تار یه حتی میشتتتد تداعی ذهنم تو صتتورتش بار 100 شتتبی و بار 10 روزی

 ستترخی به برستته چه میشتتد محستتوب تغییر ی منزله به موهاشتتم پریشتتون
 .بدنش حجم شدن کم کمی و چشمش پای رفتن گود و چشماش

 و تغییرات این ی همه اما باشتتم نکرده ستتانت و بدنش جای جای من شتتاید
 .کردم حس نگاهشم نیم توی خستگی حتی. کردم حس

 و کرد پخش رو شتتربتها. کردم دنبال و حرکتش چشتتم با حالش از نگران دل
 .شد گم جمعیت بین جایی یه دست به خالی سینی

 می ینهس که هیئت توی آدمهای بین حتی. نکردم پیداش گشتم دنبالش چی هر
باره کردنش پیدا از امید نا. کردم نگاه هم زدن  یرهخ و دادم دیوار به امو تکیه دو

 سمت اون دیوار به داده تکیه من مقابل درست اونم دیدم که روم به رو به شدم
 .خیابون

ست روش نگاهم وقتی ش سته و محو لبخند ن شو بار یک و زد ای خ شمها  چ
 .بود جستجوم این گر نظاره مدت تمام انگار. کرد باز و بست آروم
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 کردم می کاری هر اما. شتتتد تر آروم دلم محوش چند هر لبخند و دیدنش با
 .بگیرم نادیده و تغییراتش نمیتونستم

سید کنارمون به که هیئت شمهای رفت باال که مداح ی نوحه صدای ر  اونم چ
سته سبید و رفت عقب سرش شد، ب ستش دیوار به چ  با ومآر آروم و اومد باال د
 .اش سینه رو اومد فرود هیئت و نوحه ریتم

 .میگذره ذهنش تو چی لحظه همون تو بفهمم تا بکنم کاری هر بودم حاضر
 داصتت اینکه تا رفت کنار جلومون از هیئت جمعیت کل تا کردم نگاش اونقدر

 .پهلوم تو اومد فرود ای سقلمه دوباره و شدن کم ها آدم. شد کم ها
 دست از دختر. ماتا و مه مثل شدی چته؟ امشب معلومه هیچ آرام هوی: شراره
 .رفتیا
 .میزد غر هم مهرانه به داشت من به توجه بی که انداختم بهش نگاهی نیم

 ستتره یه عزاداری اومدی که انگار نه انگار رو ماها کردی خفه هم تو: شتتراره
 بودی؟ آورده گیر مفت گوش. زدی حرف ها بچه این گوش زیر نشستی

 و برگردوندم رومو بود شتتده شتتروع تازه انگار که شتتراره غرغرهای به توجه بی
 .کردم حرکت

 رلشتتگ یه به بیشتتتر االن داشتتتیم شتتوق و شتتور کلی که اومدن موقع برخالف
ست شو مینا و بود خواب تقریبا   که آیدا. بودیم شبیه خورده شک ست  بود رفتهگ د

 .نخوره زمین که
 خمیازه مدام هم الستتا. کردیم خداحافظی ها بچه از الستتا و من خونه در دم

 .خوابه بالش به نرسیده سرش وقتها جور این که میدونستم. میکشید
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. دمز مسواک و شستم صورتمو و دست. کردم عوض لباسهامو و اتاقم تو رفتم
 .مزد کرم صورتم و دست به و کردم آزاد گیره شر از موهامو اتاق تو برگشتم

 ودمب خسته حسابی بودم کرده آیدین حال مورد در امشب که فکری همه این با
 .باشمش داشته تونستم می اگر خواست می خواب دلم فقط و

 تو شتتدم ولو و رفتم باال تخت از خودم و تخت رو گذاشتتتم و گرفتم گوشتتیمو
 .جام

سته شمام. نمیبرد خوابم اما بودم خ  االیب سفید سقف به بود شده دوخته چ
 .نمیومد ازش صدایی که سرم

 خودم هب منو گوشیم پیام صدای که کردم نگاه سقف سفیدی به چقدر نمیدونم
 .آورد

 .کردم باز و اس ام اس متن و برداشتم کنارم از گوشیمو
 ....متن یه بود متن یه احوالی و حال نه سالمی نه. بود آیدین

 دارم سینه در خون دریاي دل جاي اگرچه: -
 آرم مي کم دل از دریایي تو عشق در ولي

 من با آئینه مثل روبروئي اگرچه
 دیدن سیر براي نیست بسم چشمام ولي

 عالم دلهاي همه دل هزار نه دل یک نه
 باشم تو عاشق که میخوام رو دلها همه

 ببینم رو تو میخوام
 نفسهام تعداد به بار صد نه بار یک نه

 میخوام رو چشما همه چشم صد نه چشم یک نه تو دیدن براي
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سم شت نمی بر و بود رفته نف شن ی صفحه به بودم مونده مات. گ  و یگوش رو
 .کردم نمی پیداش. نمیزد دیگه قلبم... قلبم و بود توش که متنی

 رزیدل و شد جمع مدتها بعد که ای چونه و کرد گیر گلوم تو بغضی یه جاش به
 و بود شده سرشار که احساسی از مملو و گرم اما خشک. بود گرم که نگاهی و

سی بدنم کل تو ستم که بود ح صیفش نمیتون  بگم تونم می جرات به اما کنم تو
 .باشم داشته رو حس این روز هر تا بدم و عمرم ی همه بودم حاضر

 ...نخوابیدم
 ....خوندم و متن بار 1000
 ....نداشتم جوابی

 ....نبودم مطمئن حتی
 .... اما

 ...نخوابیدم
ندم و متن بار هزاران هم باز و ند و خو ند زدم لبخ  کل با و عمیق زدم لبخ

 .بود کرده تزریق بهم شعر این که احساساتی
 .خوابیم بی شبهای ی همه برای شد الالیی برام که شعری

 
ست قرار. شو بلند آرام هی: - شتا ی همه من نی  وامات با اوی. کنم قلقلی رو گو

 .خوابیده چی مثل ببین
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 من. کن کار یکم برو. خودتی خرس الستتا: گفتم خوابآلود و زدم جام تو غلتی
 2 داشتتتین شتتما که موقعی همون دقیقا  . کندم پوستتت باقالی همه اون دیروز

 .کردین می صحبت جون پژمان با اتاق تو ساعت
 .دیگه پاشو امروزه این بود دیروز اون: السا

 گهن دلم تو رو زیبا کلمات و کردم باز و چشمهام زور به کنه ول السا بود محال
 .شدم بلند جام از و کردم قلمیش هیکل نثار و داشتم

. باشتتم بوده خواب ستتاعت 2 از بیشتتتر نکنم فکر اما برد خوابم کی نفهمیدم
 .کرد کمتر و سوزشش سرد آب. میسوخت بیخوابی از چشمهام

سهامو  قیهب ماها و شراره از غیر ظاهرا  . بقیه پیش هال تو رفتم و کردم عوض لبا
 بودن امون خونه تو همه ستتاختمون خانمهای اما و بودن خواب هنوز دخترا ی

 مامان ایآشه. بودن کار مشغول حیاط تو اشون بقیه مطمئنا   و بیشترشون یعنی
 ی عهده به و آش پختن وقتها جور این مامانم همینم برای نداشت حرف شراره
 .بود ای حرفه زیاد حجم با آش پختن تو اون چون گذاشت می جون شهناز

 دستتتهامو. گرفتم جواب یه خونه ی گوشتته هر از و کردم همه به کلی ستتالم یه
 .نمک گرد رو قیمه گوشتهای که السا و شراره کنار نشستم و شستم دوباره

شتها هم ماها بود خانم فاطمه کار پختن قیمه ست رو گو  اب اونم کردیم می در
 رهک شتتکل به زور به باید که چستتبنده ی کرده چرخ گوشتتت کلی مکافاتی چه

 و میکشتتید طول ستتاعتها گاهی و میاوردیمشتتون در اندازه هم کوچک های
 .میرسید شدن نصف به نزدیک کمرت

 .ردنک می کار اگه میکشید طول کمتر کردن می کار دست تا چند وقتی البته
 .شدم نابود. گرفت درد کمرم کجان دخترا این پس شدم خسته َاه: السا
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 این شتتدی؟ نابود جوری چه دقیقا: گفت و رفت بهش ای غره چشتتم ه شتترار
 .میبینی اینو. کردیم درست آرام و من اشو همه تقریبا   میبنی رو کاسه

 اندازه هک کوله و کج ناقص ی گلوله یه شده، گرد گوشتهای بزرگ کاسه توی از
 .داد نشون السا به و باال گرفت و آورد در و بود بزرگتر بقیه از اش

ستا حدود و اینو: شراره  آرام از ترزود مثال  . توئه کار اینا. دیگه ناقص ی گلوله بی
 نمک صتتدا و آرام برم گفتی بار یه. رفتی در کار زیر از اش همه اما شتتدی بیدار
 انهپژم حتما   میزنه زنگ گوشتتیم گفتی بار یه. اومدی آرام بعد   دقیقه 10 رفتی
 می داتص حیاط تو از مامانت کنم فکر گفتی بارم یه. اومدی بعد ربع یه رفتی

 زور هب استتت دقیقه چهل نزدیک االنم. اومدی بعد ستتاعت نیم پایین رفتی کنه
 آخر تا و اتاق تو بچپی بقیه و مینا به زدن زنگ هوای به نری که داشتتتیم نگهت

شتا شدن تموم  ودتمخ ی خونه دیگه روز دو. تو تنبلی چقدر دختر. نیای در گو
 .میده طالقت روزه دو شوهرت کنی کار بخوای جوری این
سا نیش یهو ص شاید هیجان   از رفته تحلیل صدای با زده ذوق و شد باز ال  ورت

 خودش. که نمیده طالقم اون... خوب نه: گفت شتتوهرش و خودش ی خونه
 .کنم خانمی باید من. کنه کار بلده

 و انداخت السا پای تا سر به نگاه یه شد جمع چندش حالت به شراره صورت
ست حرص پر شو د سا سر رو کوبوند و کرد بلند گوشتی  خاک ییعن: گفت و ال
 انمیخ باید فقط ام خونه تو بیای گفته بهت اون حتما  . پژمان اون و تو ستتر بر

 .کنی
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 کرد ینچ نچ و داد تکون طرفین به سری شراره و شد تر وسیع السا نیش دوباره
 این با. داشتتته نگه توخونه حاال تا رو تو جوری چه مامانت موندم من: گفت و

 برو کن جمع..کنید ستتری بر خاک که روزاستتت همین دارین که روزی و حال
 .کرد صدات که بس شد پاره گلوش مامانت پایین ببر رو ها رشته اون

 ونهآشپزخ تو رفت و شد بلند جاش از جت مثل اما مالوند سرشو دست با السا
 .حیاط تو رفت و برداشت رو ها رشته و

 ها ردهک کف این حال به فکری یه تروخدا: گفت و داد تکون سری دوباره شراره
 .نمونن دل به حسرت. برن بگیرید عروسیشونو زودتر بکنید

 به گها. دلم تو نشست غمی یه. ندادم و جوابش و پایین انداختم سرمو کالم بی
شونو پیش سال یه که بود من سی  ور همه پژمان که موقع همون گرفتم می عرو

 بزرگ ستتنگ یه من خود و نبود من به اما. کنن ازدواج زودتر تا کرد می واستتطه
 دهشتترمن واقعا   من و برستتن زندگیشتتون به نتونن که دوتا این راه ستتر بودم شتتده
 .بودم اشون

 حرف کم. نیستتتا خوش حالت انگار حاال تا دیروز از شتتده؟ چی آرام: شتتراره
 افتاده؟ اتفاقی. شده چیزی. شدی الل کال   االن بودی

 .بگیره آروم تا زدم لبخندی اما استرس پر انداختم بهش نگاهی
 گرفته عاشورا و تاسوا و محرم هوای و حال فقط. نشده چیزی خوبم من نه: من
 .اتم

 .تو شدی عمقی چه: گفت و زد لبخندی
 طفق. دادم گوش بیمارستتتان مورد در حرفهاش به و زدم بهش جونی کم لبخند
 خواستتت می دلم هم. داشتتتم هیجان. نبود دلم تو دل. تمرکز بدون دادم گوش
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 رمب خواست می دلم هم نخورم تکون جام از و بشم ولو تختم رو و اتاقم تو برم
یاط تو و بیرون یدین تا بشتتینم بس ح یاد بیرون ستتتاختمون در از آ  تونمب و ب

 .ببینمش
 .نمبک باید کار چی بگیرم تصمیم نمیتونستم و بود متضاد احساساتم

 اهاشب نمیشد روم طرفی از و بود شده تنگ براش بشدت دلم حاال تا دیشب از
 .چشمهاش تو بیافته چشمم و بشم رو به رو

 .بودم شده گیج خودمم... نمیدونم
شتها کردن قلقلی کار باالخره ستهامونو و شد تموم گو ستیم د س و ش  رو هکا

 .شیمب ملحق حیاط تو خانمهای ی بقیه به تا بیرون اومدیم خونه از و برداشتیم
 جمع هم دور همه اینکه داشتتتم دوستتت و نذری آش این پختن فضتتای کال

 .عالیه َجوش اما نزنم حرف زیاد شاید. دارم دوست خیلی بشیمو
 دامر. مهرانه بعدشتتم ربع یه و پایین اومدن خوابآلود آیدا و مینا ستتاعت یه بعد
 .نیومدن بیرون کدوم هیچ آش شدن تموم تا هم

 
 .ساختمون در به چشمم یه و بود آش به چشمم یه

 ههمیشتت. کنم تمرکز تونستتتم نمی اما بود ذهنم تو فکر کلی آش زدن هم موقع
ست کارم خدایا میگفتم وقتها جور این شه در سم ب شه اوکی در  ما خانواده و ب

 ....بار این اما باشن سالمت
 قعمو که مامانم به نگاهی. بود گوشتتیش تو ستترش که انداختم الستتا به نگاهی
شکهای آش پختن شه از که ریزی ا شمش ی گو  ردک می پاک و میومد پایین چ
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 ها چهب با و بودن اومده قبل ساعت یک که سونیا به نگاهی. دخترا به نگاهی و
 .زد می حرف خانم مرضیه با که افروز به نگاهی. کردن می بازی

 رایب السا، زودتر چه هر گرفتن سامون سرو برای. کردم دعا و بستم چشمهامو
 خوشبختی و سالمتی برای هاش، بچه نگرانی همه این از مامانم دل شدن آروم

 مادرم و پدر به دادن طوالنی عمر و سالمتی برای. دخترا و اش خانواده و افروز
 .باشه ماها سر باال اشون سایه مدتها تا و همیشه که

 .... و خانم مرضیه ی بچه اومدن بدنیا سالمت برای آرمین، شدن اهل برای
 .آیدین همیشگی بودن شاد و سالم برای
 و شتاد دل همیشته که کردم آرزو دلم ته از واقعا خواستتم می خیلی آخریو این

 و محستتوس کمکهای با و حرفهاش با بود تونستتته که جور همون باشتته آروم
 .بده آشتی خودم با منو جورایی یه و کنه آروم منو دل نامحسوسش

 صتتدامو خدا اینکه امید به کردم، فوت و کردم دعا و کردم آرزو و زدم هم و آش
 .کنه م*س*تجاب یکیشونو شاید و بشنوه
سه همه شد تموم که آش پختن صرف بار یه های کا  و خانم مژگان و چیدن و م

سه جون شهناز شونو دخترا و کردن آش پر رو ها کا  و داغ نعنا و داغ سیر با رو
 برنب و آش که مردا و پسرها اومدن به رسید می نوبت حاال و کردن تزیین قیمه
 .کنن پخش مردم و همسایه و در بین

. کنه لرزش به شروع که میرفت دستهام و بود کرده یخ بدنم هیجان و استرس از
 .بود شده خشک ساختمون در به چشمم
 پشتتت مردا، ی بقیه و حستتین بابا و بابا. اومدن بیرون در از شتتهرام و آرمین

 .مهدی سرشونم
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 .نبود خبری پژمان و آیدین از کردم چشم چشم چی هر
 نیومد؟ چرا پس کجاست؟ پژمان السا: شراره
 آیدین با صتتبح نمیدونم: گفت میریخت داغ ستتیر آش رو که جور همون الستتا
 .برسه که االناست بود اومده پیش براشون کاری یه بیرون رفتن

 .شد تر راحت کمی خیالم
شون بردم سینی با و ریختم آش مردا و بابا برای شت موقع. سمت  حیاط رد برگ

سم. شد وارد پژمان و شد باز شت به اومد بند نف  طفق اما کردم نگاه سرش پ
 .وندم بسته نیمه سرش پشت در و نشد وارد اون بعد کسی چون کشیدم انتظار

 .شدن جدا هم از سریع و کردن پچ پچ آروم و پژمان سمت رفت السا
 از بیرون رفت و برداشتتت و آش ی آماده ستتینی و گفت کلی ستتالمی پژمان
 .باشه تونه می کجا آیدین اینکه فکر و من موندم. خونه

 و دخترا با. بودم شتتده امید نا دیگه نشتتد خبری آیدین از موندم منتظر چی هر
 .شد باز در که بودیم مونده آشهای کردن جا جابه و کاری تمیز مشغول خانمها

 .برگشتم سریع سالمی ضعیف صدای شنیدن با اما بود در به پشتم
 جوری؟ این چرا اما بود اومده باالخره انتظار همه این بعد بود خودش
 هاشمو و بود خسته صورتش. نداشت خاصی رنگ لبهاش و بود پریده رنگش

شون مرتب برای که زیادی تالش وجود با شون بود کرده کردن  شونیشپی رو پری
 .بود ریخته
 و سمتش رفت خانم مژگان. آالچیق سمت رفت بکنه بهم نگاهی اینکه بدون
 .زد داد جا همون از خانم مژگان و زدن حرف هم با کمی
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 .داداشت برای بیار آش کاسه یه آیدا: -
ستش آیدا ست بود کثیف ظرفهای تو د شه بلند زور به خوا شین تو: گفتم که ب  ب
 .هست اینجا آماده کاسه یه. میبرم من

 خانم مژگان. رفتم آالچیق ستتمت به و برداشتتتم قاشتتق همراه و آش ی کاستته
 .خانمها ی بقیه پیش رفت و برگشت و شد تموم حرفش

سترس هنوز شتم، ا شیدم می خجالت دا شتم دلهره ک  تدس تونستم نمی اما دا
 .بردارم بهش کردن نگاه از

 یه نهک بلند ستترشتتو اینکه بدون. گرفتم ستتمتش به و آش کاستته. بهش رستتیدم
سی شید نف سه ک ستم از رو کا شق گرفت، د شکری لبی زیر هم، رو قا  سمیر ت

 ....هیچ و کرد
 ...نگاهی نه و کالمی نه

 ...پیچید دلم و شد فشرده قلبم
تاده هایی شتتونه با ته راه و گفتم جونی کم" میکنم خواهش" لب زیر اف  ور رف

 .برگشتم
 تو کردم خالی رو آشتها مالقه مالقه آش بزرگ ظرف تو از و جام ستر نشتستتم
 .کوچیکتر دیگهای

 هب چشتتمم یه و بود آش به چشتتمم یه دیگ، به دستتتم یه بود مالقه به دستتتم یه
 .آیدین

 و نآیدی آش پر ی رفته باال قاشتتق بار چند بودم، حالت اون تو چقدر نمیدونم
 خودم به شتتراره حرف با اما کردم نظاره و خالی قاشتتق اومدن پایین و دیدم

 .اومدم
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 حرف ستترت پشتتت میبینن ها همستتایه االن دختر زشتتته رو پستتره خوردی: -
 چته؟ دیشب از معلومه هیچ. برس کارت به پایین بنداز و سرت. میزننا

 .شدم مشغول کارم به حرف بی و انداختم پایین سرمو اومدم خودم به
شش آیدین سه. خورد و آ شغال بزرگ سطل تو انداخت و اش کا  حیاط، توی آ

 یه ارهدوب کنارم از عبور موقع و میشتتستتتن رو ظرفها که دخترا پیش برد و قاشتتق
 .رفت و گفت آرومی تشکر

 ینوران و سفید شعر یه با سیاه شب یه رویای و حیرت و بهت تو موندم من و
 روز اش فرستنده سردی امروز و کرد گرم و روشن و قلبم ته تا گرماش و نور که

 .کرد یخبندون و سرد آفتابیمو
 .نداشت جوابی کدوم هیچ که فکر هزاران با موندم من و
 
 

ستهامو  به النهس سالنه و بودم شده خیره زمین به و برده فرو پالتوم جیب تو د
 که غزمم مثل بود بسته یخ که من دل مثل بود شده سرد هوا. میرفتم خونه سمت

 .بود شده فریز
 رگیرد آیدین درگیر خودم با احستتتاستتم درگیر بودم درگیر خیلی وقته چند این

ستن و. خبری بی و حرکاتش حرفهاش رفتارهاش  یم عذابم درست حس ندون
 .داد
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قا   مد بدم ازش که چیزی همون دقی مده ستترم میو  چی هر از عمر یه. بود او
بت  و خواستتتن بین نگیرم قرار شتترایط این تو که بودم کرده دوری بود مح

 .رفط حس ندونستن و دونستن بین و زدن پس و شدن خواسته بین نخواستن
سط دقیقا   االن اما صال   اینکه از نامطمئن و بودم ماجرا و  بوده ماجرایی اول از ا
 نه؟ یا

 نه،ک می کار چی نمیدونم نه؟ یا خوبه نمیدونم ازش، خبرم بی نیستتت، آیدین
 ودموخ کردم ستتعی خیلی. تلفنی حتی یا ببینمش نتونستتتم هم گذری حتی

ضی ستم اما بزنم زنگ بهش که کنم را شد، روم. نتون  یامپ اون و شب اون بعد ن
 ....بعدش و

 .....سکوتش و محلی بی
 کنم؟ معنی باید چی به رو اینها واقعا  

سته ستی خ شونیم به د شیدم پی ستمو و ک  تا کردم روف ام شونه رو کج کیف تو د
 .بگردم کلید دنبال

 .آوردم رشد و کردم پیدا کیفم ته پرتای و خرت بین از و کلید گشتن کمی بعد
شینی یه کنار خونه در جلوی که آیدین دیدن با و کردم بلند سرمو ست ما  و ادهای

 هک بود پسری با زدن حرف مشغول و راننده سمت ی شیشه روی شده خم کمی
 .شد سست قدمهام بود فرمون پشت

 .کم سرعتم و شد کوچیک گامهام
 .کردم نگاش سیر دل یه هفته یه بعد و نیمرخش به موندم خیره

گاه لبم های گوشه و لرزوند دلمو اش خنده صدای  رو نگاهم. رفت باال ناخودآ
 .شد ثابت نیمرخش رو هم باز و چرخید هیکلش کل
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سم من تا سر با حرفش اونم خونه به بر شین پ  از شوا تکیه و شد تموم سوار ما
 .رفت و زد دور هم ماشین و داد تکون دستی و گرفت ماشین

 سرمو هول. افتاد بهم نگاهش کنه بدرقه چشم با و ماشین تا بود چرخیده وقتی
 .فتمگ تر هول سالمی لبی زیر و شدم مشغول کلیدم دسته با و پایین انداختم

 ...سالم: آیدین
 خشتتک و جدی شتتدت به ستتالمی شتتنیدن از ناباور اومد باال ستترم اختیار بی

 .بهش شدم خیره دوباره
ستهاش  به و انداخت بهتم به کوتاهی نگاه. بود کرده فرو شلوارش جیب تو و د

 .چرخید در سمت
 بودم آب تو همش وقت چند این. میشدم خفه نمیزدم حرف اگه اومدم خودم به
 .گفتم می باید. مرگ حال در و
سیدم سریع قدم چند با سایی و بلند صدای با و بهش ر  و دمکر سالم دوباره ر

 خوبی؟..  سالم: گفتم
 همون با و انداخت بهم کج نگاه یه و شتتد کج ستترش. شتتد متوقف گامهاش

 .خوبم ممنونم: گفت قبلی لحن
 .بره که برگشت تفاوت بی دوباره

 .تمگرف بود چرخش حال در که بازوشو و اومد باال دستم عجله با و اختیار بی
 .کردم کار چی بودم نفهمیده خودم هنوز که ناگهانی اونقدر

 شدی؟ جوری این چرا شده؟ چی چته؟ تو: گفتم تند فقط
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شو برگرده اینکه قبل  از تر هتوج بی من ولی بازوش به شد خیره و کرد کج سر
 .عقب بکشم دستمو باشه حواسم که بودم اون
 .بود بازوش رو هنوز دستم. سمتم برگشت طوالنی نسبتا   مکث و نگاه یه بعد

 ندارم، خاصتتی رفتار منم نشتتده، چیزی: گفت و چشتتمام تو دوخت چشتتم
 چیه؟ منظورت نمیفهمم

 .موند باز دهنم
 نمیفهمی؟ واقعا  : من

 .داد تکون طرفین به سری ای خیره نگاه با
 لقب بار از امروز. بود تر مهم اون و بودم حالش نگران. شتتدم رفتارش خیال بی
 .میومد نظر به تر رنگپریده و تر خسته هم

... ای پریده رنگ ای، خستتته وقته چند نیستتت؟ خوب حالت تو: گفتم نگران
 شده؟ چی بگی خوای نمی. نیستی خوب میدونم اما چته نمیفهمم

نداخت باال ابرویی  و بود من تو چیز همه این جدا  : گفت لبخندی ریز با و ا
. دهب حالم من نه و افتاده اتفاقی نه میدونم من که جایی تا نداشتتتم؟ خبر خودم
 یبعج رفتارمم. نیست طوریمم و بهترم همیشه از و حالم سر هم خیلی اتفاقا  
 .بگی اینو خواستی می اگه. نشده
باره و کرد کج و لبش گاهی دو خت بازوش به ن ندا فت و ا ..  ضتتمن در: گ

 ...اینجا اونم... نه یا خوبه حالم که بدم توضیح بهت باید چرا نمیدونم
 بدونم؟ نباید: گفتم زده بهت

 .باشه یازن نکنم فکر: گفت و داد تکون سری و کرد کج پایین سمت به لبهاشو
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 هک احساسی از جدای. گلوم به زد چنگ چیزی یه شد سست بدنم. لرزید تنم
. میشه اننگر باشه خبر بی وقتی میگفت که نبود اون خود این مگه داشتم بهش
 سپ بکنه؟ ساده احوال و حال یه شده اگه تا میزد زنگ همیشه که نبود اون مگه
 چی؟ یعنی حرفش این

 بشم؟ نگرانش که نه؟ یا خوبه حالش بدونم که ندارم حقی هیچ من یعنی
 کالیاشتت کردم می فکر بدونم، باید کردم می فکر: گفتم شتتمرده و طومأنینه با

 ..یا بشم، نگرانت یا بپرسم که نداره
 چرا؟: آیدین
 بود؟ چش پسر این. شد جمع صورتم شد بسته بازم دهن

 خیال بی. بشم آروم تا کردم مشت آزادمو دست و دادم فشار هم رو چشمهامو
 .چیز همه خیال بی نگرانیم، خیال بی حالش،

 پیام بهم...  تاستتوآ شتتب... شتتب اون: گفتم ستتخت و کشتتیدم عمیقی نفس
 ...بود شعر یه( دادم قورت و دهنم آب زور به.... ) دادی

 می کرد، می فکر داشتتت. کرد ریز چشتتمهاشتتو متفکر و برد هم تو ابروهاشتتو
 .بیاره خاطر به خواست

 باهاش که بود عزیز ی خونه قدیمی گیری میوه آب دستتتگاه مثل حرکتش هر
 .نداد می فشار توش منو دل نارنج جای به بار این منتها میگرفتن آب نارنج

 .فشار یه... کردنش هم تو ابرو
 .فشار یه... کردنش ریز چشم
 .فشار یه.... کردنش تمرکز
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 .فشار یه... آوردنش خاطر به تو سعی
: گفت و زد ریز لبخند یه باشتتته، آورده خاطر به انگار یهو طوالنی مکثی بعد

 نظرم به دادمش می گوش داشتتتم بود، آهنگ یه میگی؟ رو شتتعره اون آهان
شنگ شتمش جوری همین بود، ق شنگ چون. نو  تخوش. فرستادم برات بود ق
 اومد؟

 ....بود فشار آخرین... حرفش این و
 و جون بی و خالی قلبم و جهید بیرون ازش خونهاش شتتد، مچاله کامل قلبم

 .شد منجمد حرکت بی
 .پایین افتاد و خورد ُسر کم کم و شد ُشل بازوش رو دستم
 .عمیق نگاه یه. کرد ام پریده رنگ صتتورت به نگاهی و دستتتم به نگاهی آیدن
 .باشه فهمیده چیزیو یه نگاه این با انگار

شاد چشمهاش و موند باز دهنش  هک لبخندی. شد باز لبخند یه به لبش. شد گ
 .بود زشت خیلی نظرم به لحظه اون تو

... هنکن گرفتی؟ جدی و شتتعر اون تو که نگو..  ببینم... دختر هی هی: آیدین
 ....کردی فکر نکنه
شرده گلوم گاه طور به اما شد ف شیده اخمهام ناخودآ  صدایی با. هم تو شد ک
 ...نه: گفتم جدی و سرد

 .کرد نگاه بهم م*س*تقیم و شد قطع کالمش
 هک ببخشید. بودم حالت نگران فقط. نکردم شعر اون مورد در فکری من نه: من

 .اجازه با. گرفتم و وقتت
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 مهنی در از و شتتدم رد کنارش از آیدین از زودتر و بردم فرو جیبهام تو دستتتهامو
 .شدم خونه وارد و گذشتم باز
شتم قدم صالبت پر و محکم قدمهای با سوندم خونه به خودمو و بردا  دکلی. ر

 هر هب بلند ستتالم یه. برداشتتتم ام شتتونه رو از کیفمو و کردم باز و در و انداختم
 .اتاقم تو رفتم م*س*تقیم و کردم بود خونه تو که کی

 .در به دادم تکیه و بستم و در و شدم وارد
 .بودم تنها خالی اتاق یه تو.... من حاال
 دنش خم شدن، سست پاهام افتاد، زمین روی صدا با و شد رها دستم از کیفم

 .نشستم در پشت جا همون و خوردم ُسر در به تکیه و
 از تر غلیظ اخمهام و شد مشت بدنم کنار دستهام. شکمم تو شد خم زانوهام
 .هم تو رفتن همیشه

شرده گلوم  یرهخ ساکن و ثابت من و لرزید می ام چونه بود، مچاله قلبم بود، ف
 موقع که حستتی و شتتب اون ی لحظه به لحظه و روم به رو دیوار به بودم شتتده

 .دمش متنفر و آوردم خاطر به و داشتم اونو از بعد و شعر خوندن و پیام دریافت
سی از و ذهنم از خودم از شدم متنفر سا سار که اح سیخته اف  مر خودش برای گ

ست جایی هر و کرد  و تتعطیال رفت بزنگاه سر که عقلی از متنفر و رفت خوا
 .گذاشت تنها شرایط این تو منو

سم و کردم اخم و خودم از شدم متنفر هم باز و ستهام و شد تنگ نف شت د  م
... احساس بدون... آرام...  من که شدم، آورد یاد و رو روبه به موندم خیره و شد
 ...سردم یخ مثل و سخت سنگ مثل
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 با حتی که خونی داغی و بود شتتده مچاله که دلی گرمی از شتتدم متنفر باز و
سمش یادآوری سی شیرینی و کرد می پیدا جریان رگهام تو ا سا  شاید که اح

 .....و کردم حس نفس چند دقیقه، چند ساعت، چند روز، چند برای
 دل مثل بود خشتتک خشتتک که چشتتمهایی و موندم خیره و شتتدم متنفر باز و

 ....خالی.... سرد... خشک... من
 

 بود؟ نشده دعوات پژمان با پیش روز چند تو مگه ببینم: شراره
 .....چرا: گفت و داد تحویلش گشادی لبخند السا

شم شراره سه پس: گفت و رفت بهش ای غره چ  می کاله براش داری چی ی وا
 مشقت؟ این به اونم بافی

 بخو: گفت و زد قشتتنگ حس یه یادآوری شتتیرینی به شتتیرینی لبخند الستتا
 ...زد حرف باهام اومد پژمان
 شدی؟ خر سریع هم تو: شراره
 تیآش و کردم قبول حرفاشو شدی؟ خر چی یعنی: گفت و بهش شد براق السا

ست انگار شدی خر میگی جوری یه. کردیم سرمه دو  کاله سرم خواد می که پ
 ی وردهخ شیرینی و کرده نشون خودش قول به نامزدمه، بابا. بزنه نارو بهم بزاره

 .میدونن همه دیگه همیم،
 کرف این به پنجره ی لبه رو نشتتستتته و دیوار به تکیه من و موند باز شتتراره دهن
 ونهبزرگ انقدر داره که افتاده کوچیکم خواهر الستتتا، برای اتفاقی چه که کردم

ست و شوهر بین فرق کرده درک و میزنه حرف سر دو  نگذشت ساده فهمیده و پ
 .جوریه چه شدن بزرگ و چی؟ یعنی بخشیدن و
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شت تأثیر انقدر تو روی که کرده کار چی پژمان بگو حاال خوب: شراره  که هگذا
 شدی؟ خانم نموره یه

. کردن خاصی کار بخوای و راستش: گفت و پیچید انگشتش دور رو کاموا السا
 نجااو و خوردیم ناهار رستتتوران رفتیم و دنبالم اومد کالستتام بین روز یه یعنی
 بچه دختر یه مثل همیشتته میدونی. کرد می فرق زدنش حرف. زد حرف باهام

 یه مثل که کردم می حس همیشتته من و میزد حرف باهام کوچولو و شتتیطون ی
 کار اگه ای. کنه کمکم بیاد بابام تا کنم صتتبر باید بخورم زمین اگه که ام بچه
. بیاره در دلم از بیاد باید اون بازم کنم قهر من و کنه دعوام بابام و بکنم هم بدی
 چیزای همهی بزارم و باشتتم بچه دختر یه باید کنم می حس باهاشتتم وقتی

جام اون و بزرگ فکرهای و ستتنگین یه بهش جورایی یه. بده ان  یوقت. کنم تک
 .خودمه ی عهده به کارها این ی همه نیست

عه اولین برای مان دف هام پژ که حس و نکرد برخورد جوری اون با  دختر یه این
 .نداد بهم و ام بچه

ست و اومد ش شمهام تو زد زل و روم به رو ن سا: گفت جدی و چ  خوام می ال
شه تو که بدونی شو و شیطون ی بچه دختر همون من برای همی  هب سر بازیگو
 .شدم عاشقش و میکردم کمکش من و میخورد زمین همیشه که هوایی

 کنی، یم رفتار بزرگ چقدر نیستتتم کنارت من که وقتهایی میبینم حال عین در
 خودمه؟ السای همون این آیا که میندازی تعجب به منو و خانم یه مثل
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صمیم تنهایی زندگیمون برای دارم زیادی من کنم می فکر  واقعا   وت و گیرم می ت
یاری روم به که میکنی بزرگواری عا من و نم  کنم می حس و ممنونم ازت واق

 .دیمب انجام هم با و بشیم شریک هم با و تصمیماتش و زندگیمونو که وقتشه
 وت چون. میمونم عاشقت و عاشقتم جوره همه که میگم بهت غرور بی من السا

 .نیست غروری هیچ جای عشق
 و هلحظ اون و روز اون یادآوری تو که السایی به بود شده خیره باز دهن با شراره

 .بود شده غرق پژمان حرفهای
مان: شتتراره جاش از حرفو این پژ  غروری هیچ جای عشتتق تو"  آورد؟ در ک
 "نیست؟

 و دوخت بافتنیش به و نگاهش آورد بیرون رویا تو از رو الستتا شتتراره حرف این
شنگ خیلی اش جمله: گفت  یاد هشب آیدین حرفو این کنم فکر البته نه؟ بود ق

شت که شنیدم بودیم کرده دعوا که بار یه چون بود داده صیحتش دا  و ردک می ن
 .گفت بهش رو جمله این

 ملع خودش چرا بلده حرفها این از اگه پسر این. السا دهن به شدم خیره ثابت
 کنه؟ نمی

 .دوختم بیرون به پنجره از و گرفتم ازشون نگاهمو
 چی و بود چی سر شما دعوای نفهمیدم آخرم که من: گفت و کرد پوفی شراره

 .داره مثبت تأثیر روش آیدینه این انگار ولی. شد متحول یهو پژمان شد
 این از خبر چه راستتتی: گفت زده هیجان باشتته اومده یادش چیزی انگار یهو

سره ست پیداش وقته خیلی آیدین؟ پ  بین و ها هپل تو میون در روز چند قبلنا. نی
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 از خواد می دلم انقدر. کال   شتتده نیستتت که میشتته ماهی 2 یه اما میدیمش راه
 .بپرسم آیدا

 .فضولیش و بود شراره
سا شونم خونه تو زیاد میدونم فقط واال نمیدونم: ال ست ا شتر. نی ستاشد با بی  و
 مک خیلی که میشته ماهی دو یکی میمونه دوستتاش ی خونه یا مستافرت، میره

 .است خونه
 .کشیدم عمیقی نفس

 یه برای زده لک دلم. ام خستتته چقده وای: گفت و کرد صتتاف کمری شتتراره
 برای دلم. میبینم رو شتتماها فقط وقته چند این. دخترونه دورهمی نشتتستتت

 نیست؟ پیداش کجاست نفله مینای این. شده تنگ آیدا و مینا و مهرانه
 نداری؟ خبر مگه: گفت زده هیجان السا

 شده؟ چی ندارم؟ خبر چیو نه: گفت مشکوک شراره
سا شو ال شید جلو تخت رو خود  که هیادت. میگم رو مینا جریان بابا: گفت و ک
 .اینا آیدا ی خونه بیاد نتونست اشون خونه اومدن اینا عموش عید برای

 ...آره..  آره: گفت کنجکاوتر شراره
 انمی زیاد وقته چند میگفت مینا. نبود علت بی اومدنشتتون دیگه همون: الستتا
 .کرده گیر پیشش گلوش عموش پسر نگو اشون خونه
 و کردن می کل کل هم با همش که همون نتتتتتتتتتتتته: گفت بهت با شراره

 بودن؟ تشنه هم خون به
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: گفت و داد تکون شراره برای دستی و کرد نازک چشمی پشت و کرد پوفی السا
 جلب و توجهش که میداد حرص رو مینا قصتتد از پستتره کاری کجای بابا برو
 نمیزاره نیستتت بخوری آدم مینا که نه. بزنه حرف باهاش کالم 4 بتونه که. کنه

 باهات کام تا الم و کنارت میشتتینه عادی حالت در ولی. بمونه دلش تو حرف
 .بزنه حرف باهاش شه مجبور که میداد حرصش اونم. نمیزنه حرف
 کار به هایی َحربه چه ملت نتتتتتتتتتتتتتتتتته: گفت باز دهن با دوباره شراره

 آرام؟ نه مگه. بده شانس خدا. برن می
شت شون حرف گر نظاره فقط مدت تمام تو که منی به و برگ . کرد اهنگ بودم زدن

 .دادم تکون جزئی سر یه جوابش تو
: گفت متفکر و انداخت بهم ستترتاپایی نگاه یه و کرد ریز چشتتمهاشتتو شتتراره
 بعیده؟ تو از گرفتی؟ رژیم شدی؟ الغر چه تو... میگما
 چند یه شتتده الغر که فهمیدم منم آره: گفت و انداخت بهم نگاهی هم الستتا

 نمی هم قایمکی ی هوله هله. شتتده کمتر غذاش کنه می رعایت خودش وقته
 .گذاشته تآثیر روش هم باشگاه کنم فکر. خوره

 .پنجره سمت برگردوندم دوباره رومو و زدم بهشون محزونی لبخند
نا یل بی میفهمن چه ای مه هر میفهمن چه چی؟ یعنی خوردن غذا م  به رو لق
 عنیی بلعیدن گلو تو غده یه با قاشتتقو هر میفهمن چه چی؟ یعنی دادن فرو زور

 چی؟
شت روز هر میفهمن، چه اینا شینی پنجره این پ شی متنفر خودت از و ب  رایب ب

 چی؟ یعنی قامت یه دیدن کشیدن انتظار
 میفهمن؟ چه اینا
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 .ام خسته خونه اومدم تازه من آخه: من
 یاین. شتتدیم جمع اینجا همه بابا. مهمیه خبر بیا میگم بهت دیگه باش زود: -

 5 تا .بیا بدو. بود گفتن تو به من از ها میره دستتتت از زنده توصتتیف و صتتحنه
 .کنه می تعریف نیومدی میمونیم منتظر دقیقه

 کجاست؟ مامان. میام میپوشم لباس االن خوب خیله: من
 .منتظریم. بیا زود. بیرون رفتن جون فاطمه و بانو عزیز با مامان: السا
 .باشه: من

شیو و کردم قطع و تماس شتم گو  توموپال های دکمه. جینم شلوار جیب تو گذا
ستم دوباره و بودم کرده باز که شتم گرم شال یه کمد تو از و ب  رو ختماندا و بردا

شتم و کلید و سرم . التومپ جیب تو کردم فرو پولمم کیف احتیاط محض و بردا
 .دنمیش روم من ولی ببره پول خودش با که نمیاره خودش روی به السا میدونم

 میموندیم ستتاعتم چند و یکی ستتر رو میشتتدیم خراب یهو که وقتها جور این
چال معموال یاوردیم کم وقتی و کردیم می خالی و طرف ی خونه یخ  زنگ م
 خرید تمیرف یکیمون میکردیم کشی قرعه یا بیاره هوله هله برامون یکی میزدیم

 .میدادیم دنگمونو باید و
 ترجیح من اما. قرض تو افتاد می و نمیبرد خودش همراه کیف معموال الستتا و

 .بعد تا کنم حساب موقع همون میدادم
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 باال ها پله از و ها نرده به گرفتم و دستتتم. بستتتم و در و اومدم بیرون خونه از
 به رهخی آروم آروم و شد کند هام قدم اختیار بی رسیدم که دوم ی طبقه به. رفتم

 .رفتم باال ها پله از اینا آیدا ی خونه در
ست نگاهم شک درها روی که مدتها سیدم که پاگرد رو. شده خ  مکث کمی ر

 شد ازب در که بچرخم خواستم و کشیدم نفسی. کردم نگاه در به دوباره و کردم
 .اومد بیرون خونه تو از پوشیده گرم لباس آیدین و

 دیدنم از اونم انگار. برگشتتت زور به و رفت نفستتم. شتتدم خشتتک لحظه یه
ست چون. بود شده غافلگیر شون العملی عکس نتون  ابتث جاش تو اونم بده ن
 .بود شده خشک سرش پشت در ی دستگیره به دستش و بود ایستاده

 ها هپل از و چرخیدم و گفتم خشکی و آروم سالم و پایین انداختم سرمو زور به
 ها پله رو خودم اینکه با. شنیدم و در شدن بسته صدای دوم ی پله رو. رفتم باال
 .بودم پاش صدای شنیدن منتظر اما داشتم می بر قدم

 ماا موندم پاش صتتدای منتظر و باال رفتم هم دیگه ی پله دوتا. نیومد صتتدایی
 ...هیچ

 بعد و در به سنگین چیز یه شدن کوبیده صدای پا صدای جای به لحظه یه تو
 .اومد زمین رو چیزی یه افتادن و برخورد صدای اون
شتم هول اختیار بی  کیهیچ در جلوی. شده چی ببینم تا خونه در سمت برگ

 ... اما نبود آیدین نبود
شک شته زدن پلک قدرت حتی اینکه بدون ها پله رو شده خ شم دا  مبهوت با

 .بود تادهایس سرو یه مثل پیش دقیقه چند که بزرگی سنگین جسم به شدم خیره
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 ومدمی بیرون چاه ته از که صتتدایی با ام شتتده دوخته هم به لبهای بین از زور به
 .کردم صدا

 ...آیدین: من
 .بود هرفت خواب به بدنم انگار. کنم حرکت نمیتونستم و بود شده لمس بدنم

 .شد فعال بدنم حواس ی همه لحظه یه تو
 و اومدم پایین ها پله از ستترعت حداکثر با و کردم صتتداش بلندی صتتدای با

 .بهش رسوندم خودمو
 .کردم صداش دوباره و زدم زانو کنارش

 .نمیداد جواب اما
 .نمیداد جواب و زمین رو بود افتاده صورت با

 .نمیداد جواب اون و میشد کوبیده محکم طبل مثل قلبم
 .نمیداد جواب اون و کردم می صداش و بود بسته قندیل نگرانی از دستهام

 ....هم باز و ب*غ*لم تو گرفتم سرشو و چرخوندم و بدنش زور به
 ... اما کردم صداش. زدم صورتش به ضربه چند

 می ارد خش و صدام و بود کرده گیر گلوم تو چیزی یه هم باز. میزدم داد تقریبا  
 .کرد
 .....آیدیتتتتتتتتتتتتن... شو بلند آیدین..... آیدین: من
 رو هایمو دستتتم با. کنم کار چی باید نمیدونستتتم. بودم افتاده نفس نفس به

شونیش شمهایی به شدم خیره. زدم کنار آروم و پی شون که چ ست شتم دو  ماا دا
 .گرفتم دندون به پایینمو لب. بود بسته
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 .نمیداد جواب اما بود لبهام رو ورد مثل اسمش
 به تند تند که قدمهایی صتتدای اون بعد و شتتنیدم و در چند شتتدن باز صتتدای
 زدم می صتتتداش وار زجه و بودم گرفته ب*غ*ل به و آیدین که منی ستتمت
 .میومدن
 .کردن امون دوره آدم کلی ثانیه چند عرض در و رسید من به پاها صدای

 .کجاست کی بدونم که نبودم خودم هوای و حال تو
 .کردم می صداش و کشیدم می دست آیدین صورت به

 اتروخد آیدین.... کن باز چشماتو... کنم می خواهش... شو بلند... آیدین: من
 ...پاشو....پاشو.... کن نگام

 .هایی زمزمه. میشنیدم گنگی صداهای
 شده؟ چی: -

 افتاده؟ چرا آیدین=: 
 جان؟ بابا شده چی+: 
 .گرفت و آیدین دست یکی. کنارم نشستن نفر دو
یا از یدین به مدام و بودم خودم حال تو بودم جدا دن ماس آ  که کردم می الت

 .بود محو و گنگ اطرافم صداهای. کنه باز چشمهاشو
 .ردوندبرگ دنیا این به منو نبودم من که کسی ی زجه و فریاد صدای لحظه یه تو
 ...جون داداش... داداش... آیدین: -
 .داد فرمان مغزم آن یه تو
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 می بضشون و بود نشسته آیدین کنار که افتاد شراره به چشمم و کردم بلند سرمو
 .گرفت

 .باشید زود... آمبوالنس به بزنه زنگ یکی... آمبوالنس... شراره: من
سین بابا و دخترا به و کردم بلند سرمو سایه و ح  گاهن بودن دورمون که هایی هم
 .یدینآ سمت نیاد تا بودن داشته نگه رو آیدا زور به که مینایی و السا به. کردم

 ... تلخ. کرد می گریه بهار ابر مثل که آیدایی به
 .کرد می صدا برادرشو و میزد زجه و

 .رفت هم تو اخمهام و موند خشک چشمهام باز و شد فشرده گلوم دوباره
 .بودن کرده قفل جورایی یه همه

ستم شما با مگه: گفتم فریاد با شیدب زود. اورژانس به بزنه زنگ یکی نی  داد با. ا
 .اومدن خودشون به بقیه من
 .ومدا آمبوالنس بعد ربع یک حدود و زد زنگ و برداشت و گوشیش حسین بابا

 قلشمنت باید گفتن و کردن وصتتل ستترم بهش و خوابوندن برانکارد رو و آیدین
 .بیمارستان کنن

سا سم و زد زنگ پژمان به ال ستان ا شهبپ لباس رفت شراره و گفت و بیمار  و و
شو سونه خود ستان بر سین بابا و بیمار ست ح شوج که بره آمبوالنس با خوا  لو

 فقط. رممی من بمونید شتما میکنه درد پاهاتون شتما حستین بابا: گفتم و گرفتم
 .بدین خبر بهشون اومدن اینا خانم مژگان اگه

: فتمگ و دخترها ستتمت چرخیدم باشتتم تکذیبش یا تایید منتظر اینکه بدون
 .باشید آیدا مراقب

http://www.roman4u.ir/


 501 بیداریالالیی 

سیدم رو آیدا ی گونه ست چیزی نباش نگران عزیزم: گفتم و ب*و*  ماالاحت نی
 .افتاده فشارش

ستم خودمم چون بود محض دروغ شه میتونه چی که نمیدون  سالم آدم یه که ب
 .بره حال از لحظه یه تو
 به توجه بی و نآیدی کنار آمبوالنس تو نشستم و رفتم برانکارد دنبال بیاد شراره تا

 امید به دادم ادامه کردنش صدا وم آر به و گرفتم دستم تو دستشو بقیه های نگاه
 .کنه نگاه بهم دوباره و کنه باز چشمهاشو اینکه
 .نشست آمبوالنس جلوی هم شراره

 هب موندم خیره مدت این تمام من و بود طوالنی خیلی نظرم به که زمانی بعد
شمهایی سته که چ سیدیم بود ب ستان ر  و دینآی و شد باز آمبوالنس در. بیمار

 و در و اتاق تو و اورژانس ستتمت به بردنش چرخدار تختهای با و بردن بیرون
 .بشم اتاق وارد ندادن اجازه حتی مریض آرامش برای و بستن

سته در یه و موندم من شت که پاهایی و ب ست دا شد س  انهپرو مثل که دلی و می
 .میزد بال بال سوختن حال در ی

***** 
 وهامزان رو میشم خم و دیوار به چسبیده صندلی رو میشینم و میرم عقب عقب

 .میبندم چشمهامو و
 بیرون جیبم از و ستتختی جستتم دور میشتته حلقه و جیبم ستتمت میره دستتتم

 .میارمش
شمهامو شم خیره و میکنم باز چ ستم کف که تومنی یک ی سکه به می  رقب د

 .میزنه
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 .کنه کم استرسمو تا میکنم روش اون به رو این از ام اشاره و شست انگشته با
 .دار خش صدام و مشه فشرده گلوم

مه نت گفتی: میکنم زمز  میکنی؟ نگرانم مدام خودت چرا پس...  نکنم نگرا
 ....مدیونی بهم یکیو این... کنم می خواهش... برگرد

 قاطی اتاق تو ی همهمه صتتدای با و پیچه می راهرو تو کستتی دوییدن صتتدای
 .میشه
 رو یادم سرش کتفمو دور میشه حلقه دستهاش و صندلی رو کنارم میشینه یکی
 .ام شونه

 ...نباش نگران میشه خوب حالش نخوریا غصه آرامم: -
 .بسته در به میدوزم چشم امیدوار و میزنم لبخند

 ...هستم همیشه... منتظرم اینجا اون برای من. بشه خوب باید: من
شمهام و در سفیدی به میمونم خیره  وت از دکتر. شد باز در رفت سیاهی که چ
 .یدهم بهش دستوراتی و میزنه حرف پرستاری با که حالی در میاد بیرون اتاق
 .میشناسه منو. افته می من به چشمش. ایستم می پا سر

سمبپ چیزی اینکه قبل. میزنه فریاد هیکلم کل از نگرانی. میزنه لبخندی  دهن ر
 .میده امو نپرسیده سوال جواب و میکنه باز

 .نیدشببی میتونید. شده ثابت وضعیتش. شده رفع خطر شکر رو خدا: دکتر
 .میشه فشرده دستم کف سکه میکنم مشت دستهامو

 .پرسم می باالخره امیدواری کمی با مطمئن نا و میدم قورت دهنمو آب
 کرد؟ باز چشمهاشو: من
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 کونت طرفین به ستتری تأستتف با و ندازه می بهم ناراحتی و غمگین نگاه دکتر
 .میشه دور و میده ادامه راهش به کالم بی و میده

 .میشه فشرده شراره توسط بازوهام
سف نمیدونم شرده و ناراحتیش و دکتر تأ سط بازوم شدن ف  اطرخ به شراره تو
 خوابیده؟ اتاق تو که کسی برای یا منه امید و روز و حال برای ناراحتی

 
ضعیتش گفتن دکترا نباش نگران انقدر دیگه عزیزم: شراره  ضعیتشو و خوبه و

 .همین ثابته
 هوشه؟ بی هنوز چرا پس: گفتم و انداختم بهش نگاهی نیم

 هب شد خیره فقط سوالم به دادن جواب از م*س*تعصل و داد تکون سری شراره
 .من

سی صدای اون متعاقب و پیچید راهرو تو سریعی قدمهای صدای  هب منو که ک
 .کرد می صدا اسم

 ....آرام: -
 ...پژمان. کردم نگاه شراره سر پشت به
 .شد روشن دلم تو امیدی نور دیدنش با

 .کرد سالمی هول و رسید بهمون
 طوره؟ چه حالش: پژمان

 .بیهوشه هنوز فقط خوبه: گفتم بده جواب شراره اینکه از قبل
ستش یه و شد کج صافش بدن اومد در نهادش از اه شو رو رفت د ست پهلو  د

 ...خوابید دوباره: گفت تأسف با و چشمش به شد کشیده کالفه اش دیگه
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 پژمان به دو هر. بود من از تر گیج اونم که انداختم نگاهی شتتراره به متعجب
 .کردیم نگاه

 و ابخو و بیهوشتتی بین فرق بود گذاشتتته اثر اونم روی آیدین بیهوشتتی انگار
 .داد نمی تشخیص

 خوابید؟ دوباره که چیه منظورت: من
 تکیه و یوارد کنار صندلی رو نشست و رفت خسته و کشید لبش پشت به دستی

 که اینه ثلم بیشتتتر بیهوشتته، گفت نمیشتته اینکه یعنی: گفت و پشتتتیش به داد
 .خوابیده

بل از تر متعجب به اگه چی؟ یعنی: گفتم و رفتم ستتمتش به ق  یدارب چرا خوا
 نمیشه؟
فت و داد تکون تأستتف روی از ستتری نه چون: گ یار به. نمیتو  خودش اخت

 .بشه بیدار خودش اختیار به که نخوابیده
 به مات فقط و بود کرده هنگ" رسما که شراره. کشیدم هام شقیقه به دستی گیج

 .داد می گوش پژمان حرفهای
 کجا از دیاوم تازه که تو ببینم. میگی چی که نمیکنم درک اصال  : گفتم عصبی
 خبره؟ چه میدونی

 یدینآ که مدتی این کنی می فکر: گفت و انداخت بهم سفیهی اندر عاقل نگاه
 غرال ریزه ریزه ماه چند عرض در چرا اینکه یا بود؟ کجا نمیشد پیداش خونه تو

 بود؟ پریده همیشه روش و رنگ و میشد
 .دادیم و جوابش شراره و من همزمان
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 دوستاشه؟ ی خونه: من
 ...معتاده: شراره

 شنگا خیره و کردم گرد و چشمهام شراره برداشت از ناباور و تعجب و بهت با
 .کردم
 .داشت و عالئمش کنم کار چی خوب: گفت و انداخت باال ای شونه

 .پژمان سمت چرخوندم نگاهمو دوباره و رفتم بهش ای غره چشم
 حتی فهمیدید؟ کنه پیدا درز ستتتاختمون تو نباید االنم حرفهای ببینید: پژمان

 .چشه آیدین نمیدونه درست هم آیدا
 .دادیم تکون موافقت ی نشونه به سری دو هر

شمهاش که گرفت می درد همچین. شد شروع سردرداش از اولش: پژمان  چ
شد سرخ ست و می صبی شدت به و ببینه و جائی نمیتون شد ع  مدت هی بعد. می

 .رسیدن شدن بستری و تهوع به که شدن شدید اونقدر سردردا این
 .میشد بیهوش درد سر زور از وقت چند بعد
 ....روز چند و کامل روز یک... روز نصف... ساعت سه... ساعت یک
شیش زمان مدت افتاد می دوباره اتفاق این که بار هر شتر بیهو شد بی  دکترا. می

 .وابیدنهخ مثل بیشتر آیدین حالت این اونا برای میشه بیهوش چرا نمیدونستن
 .نیست خودش اختیار به کدوم هیچ ولی بشه بیدار باید و خوابه می انگار
 ...مغز شاید چیه؟ مشکلش نگفتن دکترا خوب: شراره

مان فت و داد تکون ستتتری پژ یدا مغزش تو چیزی فعال   نه: گ . نکردن پ
 توق هر و شدن حساس و نازک مغزش عصبی مویرگهای که اینه تشخیصشون

 یرد هم عاشتتورا روز مثال. میره خواب به آیدین اختیار بی بیاد فشتتار بهشتتون



wWw.Roman4u.iR  506 

 

 و بود هشد بد حالش قبلش شب. بود بیمارستان تو چون نذری مراسم به رسید
 برای بود کردن وصتتل ستترم و تهوع حد در فقط موقع. بیمارستتتان بردمش من

 از خوابیدناش. فرستتتاد زودتر منو اصتترار به و خونه بیاد فرداش تونستتت همین
 .شد شروع بعدش وقت چند

 بعدش؟ وقت چند یعنی: شراره
 .بعدش روز سه دو کنم فکر نمیدونم دقیقا  : گفت و کرد فکری پژمان

 .رفت هم تو اخمهام و شد فشرده گلوم و گرفتم دندون به و پایینم لب
 
 

صبی وقت هر" گفت پژمان شه ع سوعا شب". ب  اون که شبی. شد بد حالش تا
 .فرستاد برام و شعر

 .بود تنگ نفسم و سوخت می چشمهام
 شتتعرش از غلطم برداشتتت مورد در رو حرفها اون وقتی بعدش وز.ر ستته دوئ
 .گفت بهم
 .شد فشرده قلبم

 خوابید؟ امروز و
 .بود دیده منو قلبش.. قبلش
سم ستمش و کردم بازش بار چند ماهی مثل و کردم باز و دهنم اومد بند نف  و ب
 .نبود هوا اما بکشم نفس کردم سعی
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سمم که شراره نگران صدای شنیدن با  اهر باالخره و اومدم خودم به میگفت و ا
 .بکشم نفس تونستم و شد پیدا هوا و شد باز گلوم

 ناو که ایدینی پیش ذهنم و بود دری به چشتتمم و خیال و فکر از بود پر ستترم
 .آورده امون همه حال به چه نداشت خبر و بود خوابیده در طرف

 .بسته در به بزنم زل هم باز و بایستم اونجا نمیتونستم
 .اشتمد هوا به نیاز. گرفتم پیش و خروج راه و چرخیدم بزنم حرفی اینکه بدون
 .دویید دنبالم شراره
 .بیام منم بزار خوبه؟ حالت میری؟ کجا آرام: شراره

 تمام به و کردم نگاه چشتتمهاش تو مصتتمم و کردم بلند ستترمو. ایستتتادم
 .کنم می خواهش. باشم تنها دارم نیاز خوبم من: گفتم نگرانیهاش

 هباشتت ی نشتتونه به ستتری که کرد می درکم شتتاید. نگفت چیزی اما بود نگران
 .باشم تنها داد اجازه و ایستاد جا همون و داد تکون
 که روزی تا آیدین دیدن اول روز به کنم فکر چیز همه به تنهاییهام تو داد اجازه

 .شدم متنفر خودم از حرفهاش خاطر به
 ستدو و شعر اگه بود قشنگ شعر اون اگه که نکردم فکر این به وقت هیچ چرا

 تذهن تو لحظه اون تو من آدم همه این بین چرا فرستادی؟ من برای چرا داشتی
ستی تو و بودم شنگ حس هم من که خوا  کس نه و من چرا کنم؟ درک شعرو ق

 دیگه؟
قت هیچ چرا مام تو که ستتواالتی و ها چرا این به و ظاتمون تخ  منو و بود لح

 یک با آخرم در و نیاورد زبون به م*س*تقیم وقت هیچ آیدین و کرد می خاص
 نکردم؟ فکر کرد انکارش کلمه
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 هب نکردم؟ شک حرفهاش به شیرینم حس و خودم از شدن متنفر جای به چرا
 دبو توش تزلزل از هایی رگه ته جدیش و محکم حرفهای برخالف که نگاهش

 .نکردم شک
شیدم راهمو وقتی چرا شون شدنمو خورد تا کردم سعیمو ی همه و رفتم و ک  ن
 تنها ستترم پشتتت که کستتی اون به کوتاه نگاه یه و برنگشتتتم وقت هیچ چرا ندم

 .داشتیم هم با که مشترکی چیزهای اون به ننداختم؟ رفتم و گذاشتم
 تنهاییم از و خودم از انقدر بودم کرده فکر اینها ی همه به موقع همون اگه شاید
 .ذرهمیگ چی خونسرد ی چهره اون پشت کنم درک میتونستم و نمیشدم متنفر

 .کردم فکر هامون لحظه تک تک به و زدم قدم بیمارستان حیاط تو
 ".ساده ی طوره چه حالت و سالم" یه به دلخوشیم به
 .شبانه کوتاه زنگ یه به
 .شنوا گوش جفت یه به
 .تنهاییم تمام همدم بود شده که بزرگ و ساده دل یه به
 .انتظارم روزهای تک تک به

شیدم نفس سخت و رفتم راه و کردم فکر شرده گلوم و کردم بغض و ک  و دش ف
 .کردم فکر.... باز و شد مشت دستهام و موند خشک چشمهام

ستان حیاط تو هنوز من و بود شده تاریک هوا  زا و بودم زدن قدم حال در بیمار
 .بودم شده جدا دنیا

سی صدای و شد متوقف نزدیکیم تو که قدمهایی صدای  ردک می صدام که ک
 .کنم نگاه پژمان و شراره به و کنم بلند سرمو شد باعث
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سونتت پژمان. خونه بری دیگه بهتره جان آرام: شراره  فتشی میمونم، من. میر
 .دارم

شمهامو. کرد نگام مطمئن نا و منتظر س ساختمون به و گرفتم ازش چ  تانبیمار
 .کردم نگاه
 نمک ول بیمارستان تخت رو خوابیده و آیدین که گرفت می آروم دلم جوری چه

 خونه؟ برم و
 بریم باید جان آرام: گفت و کرد ستتد نگاهمو راه جلومو کشتتید خودشتتو پژمان
 .نگرانته... السا. میشن نگران اینا مامانت. خونه

شم ست اون و میفهمیدم باید که چی هر خوندم و نگاهش تو دوختم چ  نمیتون
 .بیاره زبون به

 .دادم تکون باشه ی نشونه به سرمو و کشیدم عمیقی نفس
 غصتته: گفت شتتد جدا ازم وقتی. کرد ب*غ*لم و زد مهربونی لبخند شتتراره

 .نمیزارمت خبر بی. میزنم سر بهش مدام هست بهش حواسم خودم نخوریا،
 .بستم چشمهامو وم آر و زدم درکش و محبتش همه این به لبخندی

 .داشتم دوست بیشتر و سکوت. بزنم حرفی که نمیشد باز دهنم
 .شدیم ماشینش سوار و رفتیم بیرون بیمارستان از پژمان با

 هوا سردی خاطر به هم. بیرون و درون از بود کرده یخ منم بدن و بود سرد هوا
 .وجودم زدگی یخ خاطر به هم و

 بهش نگاهی نیم. من روی کرد تنظیم و کرد روشتتن و ماشتتین بخاری پژمان
 وبمذ میتونه که نفره یه فقط نمیشتته گرم بخاری و گرما هیچ با وجودم. انداختم

 .کنه
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شم شن مختلف چراغهای نور با که جاده سیاهی به دوختم چ  و بود شده رو
 .شیشه به دادم تکیه سرمو

 .کرد می ناراحت و نگران و پژمان انگار اما داشتم دوست و سکوت این
 کستتی به آیدین مورد در کنم خواهش میشتته جون خواهر: گفت کنان من من

 نگی؟
 نگاهمو معنی خوب. انداخت بهم ستتریعی نگاه رل پشتتتت از. کردم نگاش

 .میفهمید
 بد ی همستتایه ی خونه ی شتتیشتته و زد توپ با که وقتی همون مثل درستتت

 کی کار بفهمه تا ما ی همه ی خونه در دم اومد شب اونم و شکوند اخالقمونو
 .نزدم حرف کام تا الم من و بودم من جمع دختر تنها چون بود

سری صورت و زد دعوا تو که وقتی یا سا مزاحم که پ شد ال  و کرد خون پر و می
 رو ستترهپ و شتتد پیداش ناکجا از یهو کی ببینن که بودن این دنبال در به در اونم

 .نگفتم هیچی هم باز من و کرد داغون
 .نمیگم هیچی هم موضوع این مورد در میدونست خوب
 مهمین برای نفهمه کسی داشت اصرار خودش آیدین: گفت و زد محوی لبخند
 شراره تمیگف. نمیرفت امون خونه نزدیک بیمارستان این میشد بد حالش وقتی
 تا 4 بدش حال اون ا بودب حاضر. بفهمه و ببینتش ممکنه و کنه می کار اونجا

 .بفهمه کسی که نباشه نزدیک اما بیمارستان بره طرفتر اون خیابون
 .ندادم بهش جوابی و جاده به موندم خیره
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 یه. نزدم حرفی بازم اما کردم نگاش ستتپاستتگذار. شتتدم پیاده آروم خونه در دم
 .کنم می خواهش یعنی که زد بهم نصفه لبخند

 .شد باز سریع در. زدم زنگ. شدم خونه وارد و بستم و در
 .کرد شروع افتاد بهم چشمش تا. بود مامان
سم هیچ. رفت راه هزار دلم دختر بودی کجا آرام وای: مامان ست ک  چه نمیدون
 مدیماو شتتنیدیم آرامو جیغ صتتدای ما میگفتن فقط میپرستتیدم کی هر از. خبره

 .میکشه داد داره و کرده ب*غ*لش آرام و زمین کف افتاده آیدین دیدیم
 و کرد مکثی رسید که حرفش اینجای به مامان. آوردم در کفشهامو و شدم وارد
 .بگیره ازم تاییدیه تا کرد نگاه بهم
 هآورد پایین صتتداشتتو تن. افتاد راه من دنبال اونم و شتتدم اتاقم راهی جواب بی
 تو از مامان صتتدای شتتنیدن با هم الستتا. بشتتنوه کستتی بود نگران انگار بود

 اباب و نبود خونه آرمین. نزد حرفی اما کرد نگام نگران و اومد بیرون آشتتپزخونه
 .بود دستشویی ظاهرا  

 .زد حرف هم باز مامان و اومدن اتاق تو تا دنبالم دو هر
 اون هک گیریم اصتتال   کردی؟ فکر چی خودت با تو خنگ ی دختره ببینم: مامان

 ب*غ*لش چرا تو. نیاره کستتی برای خدا که باشتته کرده غش طفلی ی پستتره
 ونجاا تو غیر به کستتی بعدم کردی؟ می کار چی اونجا تو اصتتال ببینم کردی؟

 باید بچه خترد توی بیمارستان؟ ببره رو پسره که نبود بزرگتری و مرد هیچ نبود؟
 بیمارستان؟ میبردیش
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سا. اتاق توی اومدن دنبالم دو هر ه: گفت و کرد مداخله ال  چه این جان مامان ا 
سی بعدم. بوده باهاش هم شراره نبوده که تنها. میزنی که حرفیه  بابا زج نبود ک

 .افته بی راه مریض دنبال نمیتونست که اونم حسین
 چه؟ آرام به بدونم خوام می من اصال  : گفت حرص با و گردوند چشمی مامان
یام بود مونده همین  و مردم ی پستتره دخترت بگن ها همستتتایه کل و خونه ب

 به نذاشتتتم زحمت و زور هزار به آوری شتتانس. بیمارستتتان برد کرد ب*غ*ل
 راه یقشقرق چه نبود معلوم وگرنه. کردی ب*غ*ل و آیدین که برسه بابات گوش

 حساسه؟ چقدر بابات نمیدونی تو. بنداخت
 .آوردمش در تنم از و کردم باز پالتومو های دکمه حرف بی و حوصله بی

 همچین. حرفیه چه این جان مامان وای: گفت مامان حرف به معترض الستتتا
 نباباجا. کرده کار چی کنه می فکر ندونه یکی که کرد ب*غ*لش آرام میگی
 دخو. کرده کمکش خواهی خیر ستتر از اینم بود رفته حال از بود مریض پستتره

 کردی؟ نمی کارو این بودی شما
 فرق نبود مهم میدادم انجام اگه من: گفت و کرد نازک چشتتمی پشتتت مامان
 .داشت

 .باز دهنش و شد گرد السا چشمهای
 ایج من که اینه منظورم یعنی گفتک حرفش کردن ریست و راست برای مامان

شکال کنم کمک من مادرشم  دختر یه آرام ولی آرمینه مثل من برای اونم نداره ا
 .نامحرمه پسره بابا. زشته بده براش جوونه
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سا شو ال شمها  و محرم دیگه زندگیه و مرگ بحث جان مادر: گفت و گردوند چ
 .نیست مهم نامحرمی

 شتتتانس فقط چه من به اصتتال  : گفت و داد تکون هوا تو دستتتی کالفه مامان
 بود؟ چش پسره این حاال. داره غیرت باشه چی هر نفهمید باباتون آوردین

 .بود افتاده فشارش هیچی: گفت سریع السا من جای به
 خوری؟ می شام آرام ببینم. شکر رو خدا خوب: مامان
 .دادم تکون نه ی نشونه به سری
 دلستتوز و نگران فقط الستتا و کردم عوض لباستتهامو. بیرون رفت اتاق از مامان
 رو کشتتیدم دراز و رفتم باال تخت از. بیرون رفت اتاق از بیحرف و کرد نگام

 .بودم شنیده و دیده چی هر از. کردم خالی ذهنمو و بستم چشمهامو و تخت
 
 

 در به دممیش خیره و نشستم می بسته در پشت. میزدم سر بیمارستان به روز هر
شه باز اینکه امید به  اما شده، یدارب منتظرشم که اونی بگه و بیاد بیرون یکی و ب

 وچشمهاش نمیومد دلش که داشت براش رو رویاها شیرینترین خواب این انگار
 .کنه باز

 یستتع گاهی. پژمان و بود شتتراره موندنم در به خیره و انتظار این تمام گر نظاره
 اما کنن همدردی شتتاید و همراهی باهام و بشتتینن کنارم ستتاعتی کردن می

یان بی انتظار همه این طاقت نه که بود عجیب  دلیل حتی نه و داشتتتن و پا
 .میدونستن و موندنم منتظر درست

 ....السا و
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 هک روزهایی بیکاریم، ستتاعات و کالستتهام بین روز هر میدونه که بودم مطمئن
 تو دبو داده ترجیح اما کنم می کار چی و میرم کجا گردم می بر خونه به تر دیر

 .نمک خلوت هام تنهایی و خودم با من که بده اجازه و بمونه کالم بی سکوت یه
 بیمارستتتان آیدین ی خانواده شتتتب اون چرا که نفهمیدم درستتتت وقت هیچ

مدن هانی کامال   طور به خانم مژگان روز همون فردای چرا یا و نیو  یه ناگ
 .بره تهران از شد مجبور و اومد پیش براش جنوب به ضروری مسافرت
سید سوال ازم برادرش مورد در آیدا که شد چی نفهمیدم  نآیدی پدر چرا یا نپر

یای پژمان طریق از تنها  یا شتتبها آخر فقط شتتراره ی گفته به و آیدینه حال جو
 .میره پسرش دیدن به زود های صبح

 به خانم مژگان بیچاره: "میگفت که شنیدم پژمان با السا حرفهای بین از بار یک
 ."وضعیتیه چه تو پسرش بگن بهش نمیتونن حتی مریضش قلب خاطر

 پستترش نداره خبر حتی بیچاره مادر این که فهمیدم حدودی تا که بود اونجا و
ستانه تو شگاه طریق از میکنه فکر ظاهرا   و بیمار شکار از گروهی با با  یی هاورز
 .مسافرت رفته میکنه کار باهاشون که
 خواهری و نداشت اش گوشه جگر حال از خبر که مادری برای سوخت دلم و

 اشه شونه رو سنگین بار یک نکردن تحمیل و ذهنش نکردن مغشوش برای که
ته خبری بی تو اونو هان برای که پدری و بودن گذاشتت  راز بزرگترین کردن پن

 به خفا در تنها و گذشتتت می پستترش از باید دخترش و همستتر از زندگیش
 .رفت می دیدارش
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خت دلم و قدر که ای خانواده برای ستتو  برای حاال و بودن م*س*تحکم چ
 .بودن شده دهاشون در تنهایی تحمل و کاری پنهان به مجبور هم از حمایت

 خیلی و شتتده اذیت خیلی مادرش بیماری ی دوره تو آیدا که میدونستتتم اینو
حت  یه درگیر اونو هم باز نخواد که دادم می حق پدرش به و بوده فشتتتار ت

 موقعیت اون تو اگه که شتتنیدم آیدا خود زبون از بارها. کنه شتترایطی همچون
 ملتح برای باید اون آیدین بدون حاال و میشتتد داغون اون مطمئنن نبود آیدین

 کرد؟ می تکیه کی به دردهاش
 کسی چهی. بودن سپرده فراموشی به و آیدین بیهوشی ساختمون کل جورایی یه
 اییدختر از غیر بودن برگشته عادیشون زندگی به همه و نمیزد حرف موردش در
یک خیلی که یه از تر نرد یه بق نه ها همستتتا  و بودن دیده و روز اون ی صتتح

ستم سته حالش اون با آیدین کردن نمی باور میدون شه تون شوخ زود خیلی با  ود
 .مسافرت بره و کنه جمع

 ارند سوال کلی که خوندم می نگاهشون از و میدونستم که بود ابن تر جالب و
ستم و شون هیچ وقت هیچ چرا نمیدون  ازم روز اون مورد در سوالی هیچ کدوم

 .نپرسیدن
 فقط و بکنم کاری تونستم نمی من و بود بازوهام بین هوش بی آیدین که روزی

 .کردم می صداش ناباور و میزدم زجه
 و موضتتوع اصتتتل و کرد دخالت داستتتان تعریف تو کی نفهمیدم وقت هیچ

 اب آیدین به کمک قصتتتد به فقط من انگار که داد جلوه جوری و کرد تحریف
 .رفتم آمبوالنس
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 بر ماجرا اصتتل فهمیدن و دخالت از گیریها کناره و ستتکوت این ی همه شتتاید
 هیچ و بودم همشون کنار سوال بی همیشه که من ی گذشته رفتار به گشت می

 .گنب برام بخوان خودشون اینکه مگر بیارم در کارشون از سر نخواستم وقت
 و مایتح ازم سکوتشون با بودن خواسته نامعلوم توافق یه تو اشون همه شاید و

 .کنن محافظت
 می فکر همیشتته که خواهری الستتا از و بودم ممنون همه از من بود که چی هر

 هی تونه می اون وقتش به که میفهمیدم االن و باشتتم داشتتته هواشتتو باید کردم
 .برام باشه محکم پشت

 .اطمینان قابل و حمایتگر حرف، بی صدا، بی
 .بود تاریک زیادی شبها و بود شده طوالنی زیادی برام روزها

 از و بود شتتد بلند هم مامان صتتدای که جوری. بودم شتتده قبل از حرفتر کم
 .کرد می گله سکوتم و اخالق

سا و کردم می نگاهش خیره من اینها ی همه جواب تو سی ال  آرومش که بود ک
 الستتا چرا نفهمید وقت هیچ مامان و نده گیر بهم خواستتت می ازش و کرد می

 .شدم تر آروم.... شدم آروم انقدر چرا من و کنه می و من مراعات انقدر
شت هم باز من و ستم می اتاقم ی پنجره پ ش  خالی آالچیق و حیاط و در به و ن

 .بودم منتظر و کردم می نگاه
شت، می آیدین خوابیدن از روزی 26  روز 26 بودم، منتظر که بود روز 26 گذ
 .بودمش ندیده که بود
 .بودمش ندیده آره
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شت و روز 26 عین اما بودم، منتظر روز هر میومدم، روز هر اینکه با سته در پ  ب
 .رفتم نمی اتاقشم توی حتی و بودم نشسته

 برگشت جای به کالسهام شدن تموم از بعد دیگه روزهای و روز هر مثل هم باز
ستان سمت به خونه به شتم باز درهای از. کردم حرکت بیمار  راهروی از و گذ

 رو ارهادیو کنار انتظار صتتندلیهای دونه دونه و پیچیدم اتاقش به منتهی ستتفید
 .خودم همیشگی صندلی به رسیدم تا شمردم
 .اتاقش در روی به رو درست

 
 
 حویم و گنگ صداهای همیشگیم صندلی و سالن انتهای به شدنم نزدیکتر با

 .شد تر بلند میشد شنیده راهرو سر از که
 غلیظ اخم یه با. میومد آیدین اتاق تو از صتتداها. کردم اخم و ایستتتادم جام تو

 .بسته در به شدم خیره تمرکز با و اتاق در سمت برگشتم
 .بدم تشخیص و کنم تفکیک هم از رو صداها تونستم کم کم
. گرفتم دندون به پایینمو لب. شد سست پاهام و ایستاد کار از قلبم لحظه یه تو

 .شد متزلزل چشمهام
صوات و صداها و حرفها تمام بین از بود نامفهوم صداها شنیدم که گنگی ا  می

 .فهمیدم ایو کلمه چند
نان... لعنتی"  .... خوام نمی... نداشتتتی حق... نبود قرار... بودم کرده اطم

 ".نیاد...دیدن... آرام
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 رپ عمیق نفس یه. لبهام روی نشتتستتت محو لبخند یه و بستتتم آروم چشتتمهامو
 .بود گرفته آروم قلبم. کردم باز چشمهامو و کشیدم آرامش
شتمو. نبینمش دیگه امیدوارم انداختم؛ خالیم صندلی به نگاهی  به گاهین برگ

 .برگشتم رو اومده راه و چرخیدم دوباره و کردم اتاق ی بسته در
ست نمی آیدین که درسته صدی منم حال هر در و ببینه منو خوا  هب ورود برای ق

 .نداشتم تخت اون روی دیدنش و بسته در از عبور و اتاق
 به دیلبخن و میومد سمتم به که دیدم سفید روپوش با رو شراره راهرو پیچ سر

 .بود لبهاش رو صورتش پهنای
شی با شو سرخو سوند بهم خود . شده بیدار فهمیدی آرام؟ دیدش: گفت و ر

 .بشی سورپرایز و ببینی بیای خودت خواستم می. بدم خبر بهت نمیخواستم
 ارهشتتر و دادم ادامه راهم به و کردم بستتنده" ای آره: "گفتن به و کردم نگاش فقط

 .گذاشتم جا تنها مبهوت و مات رو
 بینمب اتاق؟ تو رفتی اصتتال  : گفت تعجبش ی همه با و کرد بلند کمی صتتداشتتو

 ببینیش؟ که نمیومدی مگه میری؟ کجا داری
 .اومدم بیرون بیمارستان در از لبم رو محو لبخند یه با جواب بدون
 .جا بر پا و استوار باشه خودش که آیدینه وقتی آیدین

یدینو اون من ناختم آ نا   و شتت گه چیز خواد نمی اونم مطمئ  اون جای ای دی
 .کنه اشغال ذهنیتمو

**** 
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 باشه داشته صبح 8 ساعت کالس اینکه بدون زندگیش تو دفعه اولین برای السا
 شتترایط یه که میده نشتتون جورایی یه چون عجیبه این و شتتده بیدار خواب از

 .کاره در ای ویژه و خاص
ست ساعتی یک حدود که اونجایی از و  می زنگ بار یک دقیقه 5 تلفنش که ه

 .هست خبری حتما   پس میده و جوابش استرس با اونم و خوره
سا به توجه بی سترس به توجه بی و ال شک حرفهای از که چیزهایی و ا  با یشیوا

 آماده کالستتم برای تا پوشتتیدم لباستتمو بودم فهمیده بود خط پشتتت که پژمانی
 .بشم

 با هک نگران الستتای چشتتم تو چشتتم و برگشتتتم و برداشتتتم کمد توی از کیفمو
 .شدم بود شده خیره بهم زده وحشت چشمهای

 برای عجولی لبخند دید که نگاهمو. کردم نگاش العملش عکس از متعجب
 خواهری؟ میری داری: گفت و زد استرسش کردن پنهان

 هک چی هر اما گفته خط پشتتتت بهش چی پژمان نمیدونم. باال رفت ابروم یه
 .نهک استفاده خواهری لفظ از السا شده باعث که نیست خوب مطمئنن گفته
 .میکنه استفاده من کردن خر بیشتر و کردن نرم برای فقط که ای کلمه
 .برداشتم اتاق در سمت به قدم یه و دادم تکون: خوبم آره" ی نشونه به سری
سا  صبحونه هم با بمون کجا؟ میری؟ داری: گفت راهمو جلوی اومد سریع ال

 .بخوریم
 .بود شده چیزیش مطمئنن دختر این نه باال رفت ابروم یه دوباره
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 همون پیش ستتاعت نیم حدود من بعدم. برم باید دارم کالس جان الستتا: من
 و جوابش تا اتاق تو اومدی تو و بود زده زنگ هم 15 بار برای تلفنت که موقع
 .میشه دیرم برم باید االنم. کردم تموم امو صبحونه بدی

 و اومد دنبالم در دم تا ترس با چرا و میکنه جوری این چرا الستتتا نمیفهمیدم
ستم واقعا   اما داره نگهم خونه تو بهانه بی و بهانه با کرد سعی  دیرم مونمب نمیتون

 .رسیدم می کالسم به باید و بود شده
 .بود چیزی هر از بهتر برام کردن کار داشتم االن که شرایطی این تو
نه تو رو الستتتا زور به مه این به پوفی و بستتتم روش و در و دادم هول خو  ه

 در از پامو. کردم باز و ورودی در و اومدم پایین ها پله از و کردم پافشتتتاریش
 .انداهتم ام شونه رو کح صورت به کیفمو همزمان و گذاشتم بیرون
 .... و شد باز حیاط در که بود کیفم بند به دستم
 شد اردو پیشونیش رو پریشون موهای و پایین سری با همیشه از تر الغر آیدین

 .پژمان سرش پشت و
 .کردم ثبت و تغییراتش جزء جز و انداختم پاش تا سر از کلی نگاه یه

 هامودستتت و کردم درستتت کیفمو بند. گرفتم ازش نگاهمو کرد بلند که ستترشتتو
 .آوردم پایین

 لوترج آیدین ایستادن، دو هر من دیدن با. رفتم سمتشون به محکمی قدمهای با
 .تر عقب نگران پژمان   و
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 یه و گذشتتم کنارشتون از جدی و خشتک هیچکدومشتون به کردن نگاه بدون
 تر سرد و دادم تکون پژمان برای لبخند بدون دستی و کردم آیدین به سرد سالم

 .دادم ادامه راهم به همیشه از تر جدی و تر محکم و
 .اومدم بیرون خونه از و گذشتم در از

 مخود به و رفتم کارم محل ستتمت به آیدین به فکر بدون همیشتته از تر مصتتمم
 .نکنم فکر بهش که دادم قول

 
 باهاش چندانی برخورد من و گذشتتت می آیدین برگشتتت از روزی 10 حدود

 .نمیزدن حرف موردش در شراره نه و پژمان نه و السا نه. نداشتم
 می بیمارستتتان روز هر ماه یک حدود اینکه برخالف من چرا اینکه مورد در

 منی بهش نیستتتم حاضتتر حتی و هستتتم جدی انقدر اون دیدن موقع حاال رفتم
 .بکنم باهاش درستی پرسی احوال و سالم یه یا بندازم نگاهی

 مبگ بهشون که ندارم جوابی من چون پرسه نمی سوال کسی که خوبه چقدر و
 .کنه قانعشون که

 نکردم گاهن بهش اینکه با دیدم کوچه تو یا حیاط تو اتفاقی و آیدیم که باری چند
 نگاه هی سنگینی زندگیم تو بار اولین برای. شده خیره بهم که کردم می حس اما

 چقدر و دبو برنده و گرم و تیز کوره یه تو گرفتن قرار مثل که حسی کردم حس و
 .کنم حذر نگاه اون از که خواست می توان

 وت و بود تاب لب مونیتور به خیره چشتتمهام و کیبورد رو دستتتهام هدف بی
 .بودم غرق نمیرسید جا هیچ به که افکارم
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 میز روی گوشتتی به نگاهمو و بخورم تکونی شتتد باعث گوشتتیم زنگ صتتدای
 .بدوزم
 .کردم سالم و کردم وصل و تماس. بود افروز
 است؟ خونه کی خوبی؟ آرام سالم: افروز

 طور؟ چه ایم خونه مامان و من ممنون مرسی: من
 می رب فردا مسافرت بره امشب مجبوره اومده پیش براش کاری یه سعید: افروز
 دستتعی با کردم جمع وستتایلشتتو گیره می بهانه هم ستتونیا زیاده کارام منم. گرده

 ممیک و بزار کارتن براش باش مراقبش میشتته اگه. شتتما ی خونه فرستتتادمش
 باشه؟ اونجا میام شب من. کن بازی باهاش

 .هست حواسم باشه: من
 .نکنید دعوا نکنما سفارش: کرد تاکید تحکم با

 .هست حواسم گفتم باشه: گفتم کشیدمو ای خسته نفس
 هادام مونیور به هدفم بی شدن خیره ی ادامه به م*س*تمر و کردم قطع و تماس

 .دادم
 دستتعی به و رفتم بیرون اتاق از. اومدن ستتونیا و ستتعید بعد ستتاعت نیم حدود
 .کرد سالم و زد لبخندی دیدنم با سونیا کردم سالم

 به ولی کنه می رفتار خوب خیلی تنهاییم هم با که وقتهایی بچه این اصتتوال
 هنوز حاضر حال در. میشه قاطی سیمهاش یهو سومی شخص رویت محض

ضاع همینم برای بود نگرفته قرار مامان زیاد محبت تاثیر تحت ض در او  عیتو
 .برد می سر به خوبی
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" باش خودت مراقب و سالمت سفر" یه با. شد مامان با صحبت مشغول سعید
 .اتاقم تو رفتیم سونیا با و کردم خداحافظی

ستم و در شنت خاله: گفتم سونیا به رو و ب ست؟ گ  راتب خوای نمی چیزی نی
 بیارم؟

شش شته اگه داری؟ کیک خاله: گفت زده ذوق و شد باز کامل نی شی دا  مهه با
 .خورم می شو

 منداری االن: گفتم و زدم بود کرده کیک ه*و*س که دلش و هیجان به لبخندی
 .کنم یم درست برات شکالتی کیک یه دیگه ساعت یه تا کنی تحمل اگه ولی
 .پرید باال کمی و کوبید بهم دستی زده ذوق

 کمک؟ منم: سونیا
 میز رو از و رفتم تاپم لب ستتمت به و دادم تکون باشتته ی نشتتونه به ستتری

 .آشپزخونه توی رفتیم هم با و گرفتم رو سونیا دست و برداشتمش
 تو بره تدس جفت با نمیزارم ببینه وقتی ولی داشت پزی کیک ذوق االن درسته
 کارتن و تاپ لب وجود موقع اون برای. میشتتته کور ذوقش مطمئنن آرد ظرف
 .الزمه

 امه کارتن بین از. پشتتش نشتوندم هم رو ستونیا و میز رو گذاشتتم و تاپ لب
 .کردم پخش و کردم انتخاب بودم ندیده خودمم که و یکی

ست سونیا ش شغول منم و دیدن کارتن به ن ستهام. شدم م  و ژیپ کیک کار به د
 .کارتن به چشمهام

 که داد می تکون کیک مخلوط و آرد ظرف تو قاشتتقی یه هم ستتونیا وستتطا این
 .کرده کمکم بگم بهش دلیل با بتونم بعدا  
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 وردیمخ کیک و چایی و خندیدیم و دیدیدم کارتن و پختیم کیک هم با دوتایی
 .گذروندیم خوش کلی و

 رپ غذا از براش که قاشقی هر و کنارم نشست خانم دختر   یه مثل هم شام موقع
 .میبود آروم قدر همین همیشه کاش. خورد زدن نق بدون و کردم

با و آرمین و الستتتا مدن با یا با یکم کدوم هر. او  و ماچ و بش و خوش ستتون
 .سونیا و موندم من بازم. خودش کار رد رفت کی هر و کردن ب*و*سه

 وقت از بیداری؟ هنوز تو: گفت ستتونیا دیدن با. اومد افروز 10 ستتاعت حدود
 .دختر گذشته خیلی خوابت
 مامان: تگف التماس با سونیا. بشه تموم کارتن که بود مونده ساعتی نیم حدود

عد ببینم و یکمش این بزار تادم. خوابم می ب تا این ببینم نایستت  میگن چی دو
 .هآشپزخون تو رفتم و برداشتم و بودم خورده سونیا با که ای میوه بشقاب

 .بودیم ادهد تغییر من اتاق به آشپزخونه از استقرارمونو محل پختنمون کیک بعد
 .ودب مونیتور تو چشمی چهار سونیا و بود شده راضی افروز برگشتم وقتی

ستم ش شنگ کنم اعتراف باید و دیدیم و کارتن آخر تا هم با و کنارش ن  و ودب ق
 .دار خنده

شو افروزم شغول تاپش لب با و اتاق تو بود اومده و بود خورده غذا  دنکر کار م
 که جوری اون ظاهرا   کرد می که کاری هر. بود پیشونیش رو هم اخمی یه و بود
 .بود برده هم تو اشو قیافه که رفت نمی پیش خواست می

 .دارم دستشویی خاله: گفت آروم سونیا
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شویی بردمش و شدم بلند ست سته. د  اما بودم گذرونده و خوبی ساعات که در
 .نمبشی منتظر پنجره پشت بودم نتونسته اینکه از کالفه. بودم کالفه

 .بود ننشست انتظار به پنجره پشت کارم هنوز اما یخ و بودم شده سرد اینکه با
شویی از رو سونیا ست  تا مانداخت جا براش. کردم جمع و تاپ لب. برگردوندم د

 .بخوابن ما اتاق تو مامانش با
 .ونهخ در و حیاط به شدم خیره و پنجره پشت نشستم رفتم کردم که کارهامو

 
 
 .بود کافی من برای اما نبود پیدا زیادی چیز شب تاریکی تو

 هب طرف اون رفت می اتاق ور این از. میرفت هوله هی خوابیدن جای به ستتونیا
سی هر و چیز هر سا. داد می گیر ک شته وقتی از که ال  پای هسر یه خونه بود برگ

 مشغول گوشیش به دستش و چشم یه و تلویزیون به چشمش یه و بود تلویزیون
 .بود دادن پیام

 به بود ردهک بند خوابیدن تر دیر و سرگرمی برای بهانه یه دنبال و بیکار هم سونیا
 .کرد نمی ول و من

شون آروم خودمو افروز جلوی کردم می سعی خیلی  با عادی حالت در. بدم ن
 نیاسو و برم غره چشم یه بود کافی االن اما کردم می آروم رو سونیا غره چشم یه

 واویال دیگه و کردن گریه الکی به کرد می شتتروع بود دیده و مادرش که هم
 .میشد
شم تفاوت بی کارهاش به کردم سعی شمآ که کردم نمی نگاه بهش حتی. با  رام

 مجبور داره حقیقتا دیگه و ندارم بهش توجهی دید که اونم. ندم دستتتت از و
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شه ستفاده نهایی ی حربه از بخوابه می  راغس رفت من توجه جلب برای و کرد ا
 .گوشیم

ستن خونه اهل ی همه شیم روی چقدر من که میدون سم تاپم لب و گو سا  و ح
یا. بزنه دستتتت بهشتتون نداره حق کستتی و میمونن هام بچه مثل  هم ستتون

 .میدونست
شیمو وجود این با اما ستاد کنارم اومد و گرفت گو شو یه و ای ش انداخت پا  تپ

شم یه و پاش یکی اون ست شیمو و کمرش به زد د  رفتگ میتیُکمون آرم مثل گو
ه: گفت و جلوم ه ا   .ببین ببین. منه دست گوشیت ببین خاله ا 

 .برگردوندم رومو. کشیدم عمیقی نفس. بستم چشمهامو
 گفت؟ نمی بهش چیزی که بود کجا بچه این مادر  

 .نداشت داد می اش بچه که حرصی از خبر و بود گرم کارش به سرش
 و جلوتر کشتتید خودشتتو ستتونیا بار این. پنجره ستتمت برگردوندم دوباره رومو

 .حلقم تو کرد و گوشی تقریبا  
 خودم از کمی و جلوش گرفتم دستتتمو حرص پر و شتتدم عصتتبی کردم، اخم

 .کردم دورش
شت تعادل چون اما ستاده پاش یه رو و ندا ست بود ای شو نتون  و نهک کنترل خود
 .زمین رو شد ولو

 بهمون حاال تا که افروز شتتد باعث شتتدنش ولو این اما کرد نگام فقط خودش
 .شه جلب نظرش نداشت توجهی

 .کرده سقوط کسی کردم فکر که کرد بلندی هتتتتتتتتی   همچین لحظه یه تو
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 خوبی جان مامان: گفت نگران و رسوند سونیا به و خودش و شد بلند جاش از
 دخترم؟

 هک واقعا  : گفت تشتتر و توپ با و رفت بهم عظیم ی غره چشتتم یه و برگشتتت
 کنی؟ می بلند ام بچه رو دستتت من جلوی کشتتی، نمی خجالت گنده خرس

 کنی؟ می پرتش جوری این مادره و پدر بی مگه
. جرهپن سمت برگردوندم رومو تفاوت بی و انداخم بهش کالم بی سرد   نگاه یه

 .بود منطق بی خیلی نظرم به حرفهاش چون ندم و جوابش دادم می ترجیح
شت سونیا به توجهی حاال تا که بود جالب برام  دش زمین خورد که همین ندا
 بهش و بودم اش بچه خودش قول به خدمت در ساعت 5 من که این اش؟ بچه
شتم کارتن براش کردم، بازی باهاش دادم، غذا شوی بردمش حتی و گذا ست  ید
ندانی کار منم و نبودن مهمی چیز ما. نکردم چ  و دادم هلش کمی که همین ا
شم بچه برای دایه مثل وقتی جالد؟ شدم من خورد زمین سهوا   اونم  و خوبم ا

 .نامادری میشم موقعیتی همچین یه تو
 که دشتت باعث گفت می تری بلند صتتدای با دیگه که حرفهایی به توجهیم بی

 و ردک بغض افتاد اونا به چشتتمش افروز وقتی و اتاق تو بیان هم الستتا و مامان
 .اومد در اشکش بهم بستن بیراه و بد کلمه 4 بعد
 .برگردوندم رومو و کردم بهش نگاه نیم یه بازم
 پرت و زدن که بدم توضیح بهش کردم سعی. بیاد کوتاه خواست نمی انگار اما

 .نبود کار در کردنی
 دست با طفق نکردم پرتش من: گفتم حس بدون لبخند بدون و سمتش برگشتم

 .عقب فرستادمش یکم
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 زمین؟ رو شد پرت که بود جوری چه یکمت این: گفت تر حرص پر
 .نداشت شتابی من دست وگرنه زمین خورد بود ایستاده پاش یه رو چون: من

 اینا با گفتم بهت بار 10: گفت تشتتر با ستتونیا به رو و رفت بهم ای غره چشتتم
 کتک حاال شتتد خوب بزننت جوری این آخر که کنارشتتون نرو هی نزن حرف

 .بزننت جوری این که نداری خانواده مگه خوردی؟
 وت بزنی جوری این رو بچه کنی نمی فکر نداری شتتعور یکم: گفت من به رو

 هر تونه می کستتی هر بعدا نمیگه هیچی تو به االن و زاره می اثر اش روحیه
ست کاری  ما بچه با ام مرده من مگه. نمیگه بهش هیچی اینم بکنه باهاش خوا

 کنی؟ می رفتار یتیمها مثل
ستم که ساعته 5-4 کنی؟ می جوری این چرا: گفتم باز دهن با ش  از کنارش ن

 تو مدماو دقیقه دو. میشم خسته منم خوب بردم و دستشویش تا بگیر غذا و آب
شه یه خودم حال شینم گو صم کنه می سعی داره ساعته دو. ب  هیچی بده حر

شیمو جوری چه که دیدی ندیدی؟ خودت نگفتم شت گرفت گو  می حرص دا
 خودم جلوی از نشتتم مجبور من که نکن گفتی می بهش کلمه یک خوب داد

 .زمین افته بی و بخوره بهم تعادلش جوری این بعد که کنار بزارمش
شه منفجر افروز شد باعث و کرد عمل آتیش رو بنزین مثل حرفهام این  دیگه .ب

 ازدواج هنوز که که زمانی یاد افتادم قبل ستتتالهای یاد میگه چی نمیفهمیدم
 اون و بودم ساله 13-12 ی بچه دختر یه که روزی یاد. بود خونه تو و بود نکرده
 با منم. میکرو و بود ستتتاده آتاری یه نبود خفن های دستتتگاه این از که موقع

شغول افروز. کردم می بازی همون سط. بود خوندن درس م  نقطه به که بازیم و
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ساس ی سته اومد و شد بلند یهو بودم رسیده ح  تگف و گرفت ازم و بازی ی د
 .کنم بازی خوام می من بده

 هک ای ضتتربه با اما بمونم بازیم پای و کنم دفاع حقم از کردم ستتعی شتتدت به
سی و زد صورتم به افروز  که هلی بعد و صورتم روی مایعی شدن جاری از ح

 برم شتتتدم مجبور بازی پای نشتتستتتت خودش و طرف یه کرد پرتم و داد بهم
 .نکنم بغض اون جلوی حداقل تا دستشویی

 و بود شده روون صورتم رو که مایعی دیدم کردم نگاه آینه توی صورتم به وقتی
 .بود اومده بینیم از که بود خونی بودم گرفته جلوشو دست جفت با من

 و بودم خورده کتک ناحق به بود حقم که چیزی از دفاع برای ستتتاده چه من و
 .بودم نبرده پیش کاری بازم اما و بودم ریخته خون

 خانواده نداشتم؟ مادر و پدر موقع اون من بپرسم ازش خواست می دلم خیلی
شتم؟ شه طور چه و ندا ستی می بزرگتریت حق به تو که می  می هک کاری هر تون

ما بگی ما به داری دوستتتت که زوری هر و خوای له حق به من ا  و بودن خا
نه خیلی تونم نمی اش بچه برای کشتتیدن زحمت  عزیزم" بگم بهش محترما

 ".داری؟ خوشگل کمون ابروی جفت یه چشمات باالی
 پشمکن؟ بقیه ی بچه است؟ بچه اون ی بچه فقط اینکه و
 گیر حقم راه در شتتدن خورده و حق از دفاع بین و بودم جنگ حال در خودم با

شک چنان افروز شدم متوجه که بودم کرده سیده هق هق به که میریزه ا  ویه و ر
ستن هم اینا مامان و شد بلند جاش از شو نتون  هکال و شال اونم و بگیرن جلو

 شبونه که رهب دنبالشون تونست آرمین فقط و بیرون رفتن خونه از سونیا با و کرد
 می جرات به که خواهر یه و باز دهن با موندم من و اشتتون خونه برنگردن تنها
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 والس یه و بگیره خواد می کی هر از و ناحقش حق بلده خوب خیلی بگم تونم
 .... که بزرگ

 "بگیرم؟ زندگی از و حقم باید منم آیا"
 

 بود تاریک هنوز هوا. کشیدم صورتم به دستی و کردم درست شالمو آینه جلوی
 .بودن بیدار ساختمون کل اما
 و بود ههفت آخر اینکه خاطر به اما بود پیامبر وفات و شتتنبه چهار امروز اینکه با

 انهیج به رو همه کرد استفاده استراحت زمان و تعطیالت عنوان به ازش میشد
 ادهد پیشنهاد ساختمون کل به محمد آقا پیش روز چند که مخصوصا   بود آورده

ستاش از یکی باغ بریم رو هفته آخر این که بود شم تو دو شتنن خبر مردا. ف  دا
یار خانم مرضتتیه چون میگفتن و خندیدن می ریز خانمها اما  و باغ و ویال و

 .افتاده سفری همچین یه فکر به محمد آقا کرده درخت
 االن اگه نمیشتتناخت پا از ستتر محمد آقا و بود بارداریش آخر روزای تقریبا  

ضیه سه ویار میگفت خانم مر  خودش و جنوب تا میرفت اون مطمئنن کرده کو
 .میاورد و کرد می صید کوسه براش اقیانوس از

 اتفاقی اگه اینکه بود راحت خانم مرضتتیه خیال بود باهامون شتتراره چون االنم
 .پیشش هست بلد کار یکی افته بی
شت کاری هر کی هر صی بود الزم که هم اونایی و کرد ول دا  بودن گرفته مرخ

 .شیم راهی بود قرار هم با همه خالصه و
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 اقات از آماده و بودم ریخته کوله تو و داشتتتم الزم روز ستته این که وستتایلی کل
 .بیرون زدم
 اما من. بود ای همه هم و زدن می حرف هم با همه بود ای غلغله خونه در دم

. بودم بیدار صتتبح نزدیکیهای تا دیشتتتب چون بودم خواب منگ و گیج هنوز
 .کردن که نکرد افاقه شستمش یخ آب با چی هر صبح. بود کرده پف صورتم

ستهامو صدا و سر و ازدحام همه این از کالفه و خوابآلود  روف پالتوم جیب تو د
 .بستم و چشمهام و ماشین تو چپیدم و شدم رد کنار و گوشه از و کردم

 .رسیدیم کی افتادیم راه کی شدن سوار بقیه کی نفهمیدم
سا دیدیم اومدم خودم به وقت یه  به. هکن می صدام و میده تکونم تند تند داره ال

 .کردم باز و چشمهام زور
 .باش زود بستم قندیل ساختمون تو رفتن همه دیگه پاشو آرام: السا
شین از زودتر خودش و گفت اینو  باال موبینی. ساختمون تو رفت و شد پیاده ما

. مانداخت اطراف به نگاهی. شدم پیاده ماشین از باز نیمه چشمهای با و کشیدم
 ونالشتت البه و داشتتتن برگ درختهاش بیش و کم اما بود زم*س*تون اینکه با

 حیاط وت ماشتتینها کل. بودن پیدا بقیه از تر بلند برگ بی و ل*خ*ت درختهای
یدیم من که جور این. بودن شتتتده جا باغ با   باغش نظر به م  بود بزرگ تقری

 .بودن ساخته باغ وسط که ساختمونی برخالف
 ...طولش اما بود زیاد عرضش که طبقه یه ساختمون یه
 و مگذشتتت خوبش نستتبتا   تراس رو از و رفتم باال ستتاختمون کوتاه های پله از

 امرتبن و مرتب که کفشهایی انبوه کنار گذاشتم و آوردم در کفشهامو در جلوی
 .شدم وارد و کردم باز و بزرگ چوبی در و بودن افتاده در دم
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 کی برای. شد بلند آدم کلی صحبت صدای و سر صدای شدنم وارد محض به
 بسته رد فضای یه. بود باغ و بیرون از تر سرد خونه توی. لرزیدم خودم به لحظه

 .بود خاموش گرمایشیش ی وسیله که
 دبو دیوار ی گوشه راست سمت که بخاری دور همسایه مردای از تا چند و بابا

 .کنن روشنش کردن می سعی و بودن شده جمع
شپزخونه یه چپ سمت صله این از که بود اپن ی آ  شامکانات میومد نظر به فا
 .باشه خوب

 کل نمک فکر که بود ویال بزرگ نسبتا هال وسط راحت اما قدیمی مبل دست یه
 رو باید بقیه و داد می جا و حستتین بابا و بانو عزیز همراه به و ما ی خانواده

 .نشستن می زمین
 به که بود راهرو یه راستتتت ستتمت به کمی ورودی در روی به رو هال انتهای

 .داشت راه حمام دستشویی و اتاقها
 فص تو باید رفتن دستشویی برای روز 3 مدت به حاال از که بود گرفته ام غصه

ستادم وا شف شراره بعدا   البته. می شویی یه که کرد ک ست  اختمونس بیرون هم د
 به دبر پناه میشد بود اشغال توالته این و شد اضطراری اوضاع وقت هر و هست

 .خارجیه اون
 مشتتب بود قرار و کردن اشتتغالش خانمها و بودن بزرگ دوتاشتتون که اتاق تا ستته

تاق یه و بخوابن هم رو هم رو جا همون ها و بود کوچیکتر کمی که ا  خانم
 هم فرین چند یه و بزارن توش وسایلشونو تا آقایون به بدنش بودن داده رضایت

 .خوابیدن می هال تو اضافاتم و بخوابن توش و شب
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تاق توی با که بود کوچیکی های بخاری بزرگها ا نا با عد ای  ردنک روشتتن از ب
 برقی هیتر یه با و نداشت بخاری که آقایونم اتاق و سراغشون رفتن هال بخاری

 .کردن گرم بود آورده محمد آقا که
شمهایی با خودم تو شده جمع پوش پالتو سمت حفظ با من ساعت یک تا  چ

 ستترمای وجود با که مشتتنگی دخترای به بودم شتتده خیره پرید می ستترما از که
 و ورپلی همون با و بودن کرده عوض لباسهاشونو اتاق توی کن   منجمد استخون

 .چرخیدن می بافت
شتم جون اگه شم یه دا سی ی غره چ سا شون ا  دمنمیفهمی حقیقتا. رفتم می به

 نیمک می زندگی داریم باهاشون مدتهاست که آدمهایی بین سرما این توی االن
شون روز هر و صر و میبینیم شونه که ذکوری عنا  رادرایب یا ان بچه خیلی یا بین

نا و نامزد یا خودمونن تا   دارن ای ید و کردن آرایش حقیق جد  خیلی رژ کردن ت
 واجبه؟

 کردم می نگاه خودم به آینه تو و داد می اجازه ستترما این و داشتتتم قدرت اگه
 .شده سفید سرما از که میدیدم لبهامو حتما  
 باشه الزم رگهامون تو جریان حال در خون دادن نشون برای رژ یکم حاال شاید

 .نوبره ریمل و سایه دیگه اما
 نهمو تو باشتتم نداشتتته رو ها مرده ی قیافه زیادی دخترا این کنار اینکه برای

 و مکرد محبت بود شتتده پیچیده دورم که دستتتهایی و بودم نشتتستتته که جایی
 .نش قرمز کمی تا گرفتنشون گاز به کردم شروع و دهنم تو کردم جمع لبهامو

 که یداآ به افتاد چشتتمم لحظه یه تو که گرفتم می گاز لبهامو تند تند داشتتتم
 .کرد می نگاه حرکتم این یه متعجب
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 یه حالت و فرم این با... چشتتمها این. رفت یادم مکان و زمان لحظه یک برای
 تشتتابه وجود با چشتتمها اون اما بود شتتده خیره من حرکت این به هم دیگه بار

 .نبود آدم این مال حالت و فرم تو زیاد
 وزر یه ی خاطره تا کشیدم آرومی نفس و کردم جمع لبهامو و بستم و چشمهام

 .بشه خارج ذهنم از دور
 .میشه کشیده لبهام به چیزی کردم حس که بودم خاطراتم زدن پس حال در

 .هاملب رو میکشه نرم داره و گرفته دستش رژ یه آیدا دیدم و کردم باز چشمهامو
جب دید وقتی گاش متع ندی کنم می ن فت و زد لبخ  جوری این جون آرام: گ
 ول لب   برات خورن می ترک و میشتتن خشتتک هوا این توی بگیری گاز و لبات

 .نشن خشک اینکه هم بگیره رنگ کوچولو یه هم که زنم می
 .ارثیه خانواده این تو مهربونی. زدم لبخند محبتش همه این به اختیار بی
 
 

 که زیادی جمعیت و هال و اتاقها بخاری شدن روشن خاطر به ساعت یک بعد
 زا تونستتتم منم و اومد در وار قندیل حالت از ستتاختمون باالخره بودن خونه تو

یام در بودم کرده درستتتت موندنم گرم برای که ای پیله  اکتژ یه با پالتومو و ب
 تا مهاخان ی بقیه کمک آشتتپزخونه تو رفتم و کردم عوض زانو نزدیک تا بافت

 .کنن آماده رو صبحونه
قده ها جور این بود خوب ان  می لول هم تو جا گوله یه تو آدم کلی. مستتتافرت

قت و خوردن ته تو چی هر غذا و ته چون و کنن می رو و دارن چن  می تعطیال
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سی و بخوریم خواد می دلمون تا تونیم ست ک سه بگه که نی  چاق وربخ کمتر ب
 .شی می

 که اونجایی از خوب اما میشتته هضتتم که کنیم می فعالیت انقدر معموال چون
 و ساختمون از خارج شدید فعالیت حال و حس کسی بود سرد شدت به بیرون

 وقت هیچ حاال تا انگار که باباها. کردن می کار خونه خود تو همه. نداشتتت
 .خوابیدن می میزدن حرف یکم خوردن می غذا مینشستن. بودن نخوابیده

باره  نیم حد در زدن می حرف یکم خوردن می اینا و چایی میشتتتدن بیدار دو
 .خوابیدن می میومدن دوباره زدن می قدم باغ تو بیرون ساعت

سرا اما شتر پ ستیم می اینکه مگر بودن بیرون بی سته بازی یه خوا  کنیم معیج د
 .میشدن ملحق ماها به و میومدن
 اطراف و دور همون بودن بریده آشتتپزخونه با نافشتتونو همیشتته که هم خانمها

 .کردن صحبت و کردن درست غذا مشغول و بودن
 نصتتف. میزدن حرف ستتره یک و بودن شتتده جمع اتاق یه توی همه هم دخترا
 اولیه ارب انگار که کردن می رفتار جوری همه اما بود تکراری حرفهاشونم بیشتر

 .میشنون که
 .گذشت قبلمون مسافرتهای خاطرات یادآوری به هم بیشتر
 اتاق از که باز هر نمیشتتدم مجبور اگه بود خوبی اوقات و بود خوب چیز همه

 وریج چه دیگه نمیدونستتتم حقیقتا  . کنم فرار مهدی دستتت از میرفتم بیرون
 حثب بار هر که همین. کنه توجه بهم که خوام نمی بفهمه تا کنم برخورد باید

 میگفت و میکرد تهدید میشتتد خستتته که حرفها آخر مامان میومد پیش ازدواج
 دبو بد کافی ی اندازه به" خالص و مهدی به بدم رو تو آخرش که بمون انقده"
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ضاع فقط کنه توجه بهم بخواد بقیه جلوی اینکه و  همینم ایبر. میکرد بدتر و او
 .بکشم خودم دنبال و یکی میرم که جا هر بودم مجبور

 .بودم کرده گمش بود وقت خیلی که داشتم آرامشی حس مدتها بعد
 می ستتعی و بود قلبم مهای ته اون که ریز هیجان یه و دلهره یه با آرامش این

 .بود شده قاطی نکنم فکر بهش کردم
 تکون یعنی. خوابیدیم خیاری همه فضتتا بودن کم خاطر به خواب موقع شتتب

 .یکی صورت و شکم تو میرفتیم خوردیم می
 بش نصف که برن دستشوییهاشونو که کرد صف به رو همه شراره خواب قبل

 .باشیم نداشته بازار لگد بساط
 تو هم تو و تاریکی خاطر به بشتته بلند جاش از خواستتت می که کی هر چون

 ای دیگه کس ستتر رو یا نکنه لگد کستتی پای رو بود محال ها بچه بودن هم
 به و هبرستت دستتتشتتویی به و بگذره خان هفت این از ستتالمت به بتونه و نیوفته
 ودمخ به صبح خود تا من صبح تا دستشویی ممنوعیت اضطراب همین خاطر

 .دیدم دستشویی خواب صبح تا و پیچیدم
 بدن هب حسابی کباب جوجه یه و کردیم درست کباب بساط ناهار برای دوم روز

ند هر. زدیم که تا 4 فقط من چ  تو چیزی یه. خوردم برنج بدون ی جوجه تی
شت که بود گلوم شانی یه. بره پایین غذا نمیزا شف شید یم شعله شکمم تو آت  ک

 .پایین میره و حلقم سر تا میاد هی مذابش مواد کردم می حس که
 اما دارم صتتورتم داشتتتن نگه آروم تو که ستتعی ی همه با کردم می حس خودم

 .داره نمود صورتم تو ام دلهره این بازم
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 اتاقها تو رفتن باباها مامان ظرفها شتتستتتن و کردن جمع و ناهار خوردن از بعد
 به که من چون. بود خودشتتون پای بزنن حرف یا بخوابن حاال. بخوابن که

صه شدیم رد مادرا اتاق دم از بار هر شخ شون خنده و پچ پچ صدای می  بلند ا
 .بود
 .کردن می خروپف فقط باباها اما

سرا و دخترا  ای گل صدا و سر بی کردن می سعی و جا یه بودن شده جمع هم پ
 یکیشون ی خنده و جیغ و اعتراض صدای گاهی چند از هر اما کنن بازی پوچ
 .میشد بلند

 و کردن می باز رو دخترا مچ بار هر ای شتتیوه چه به جوری چه نمیدونم پستترا
 می ستعی ویغ و جیغ با باختن می داشتتن چون خوردن می حرص که هم اونا

 .کنن می تقلب دارن که بقبولونن بهشون کردن
سا و شراره و من  با البته و بودیم گرفته رو آیدا تاپ لب تربیتا بی این مثل هم ال

. مکردی می روش و زیر داشتتتیم و عکستتها فایل تو بودیم رفته خودش ی اجازه
 .کردن می نظرم اظهار مدام السا و شراره وسط این

 هگرفت آلبوم تو عکس   روی از ظاهرا   که بچگیهاشتتون عکس به بودیم رستتیده
ضای آقا و خانم مژگان. بودن سی هر تو خندون و جوون علیر شقی یه با عک  ع

 .نگو که بودن کرده ب*غ*ل رو ها بچه این
 .زنهب لبخند آدم میشد باعث دیدنشون فقط. داشت شیرینی ی مزه عکسهاشون

سها سری یه شت پر موهای از بود آیدین بچگیهای برای که بود عک  و لندب و پ
فه یا  سعک این بفهمی تونستتتی می کامال عکس تو ی بچه پستتر تخس ی ق

 .کیه مال بچگی
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 نشسته گوشه یه آروم که پژمانی و آیدین به نگاهی و کردم بلند سرمو اختیار بی
 .کردم نگاه عکسها به دوباره. انداختم زدن می حرف و بودن

 یدینآ از هم سر پشت عکس تا چند. دریا کنار بودن گرفته شمال تو رو عکسها
 جمع غولمش یا و آب توی یا و ایستاده یا نشسته یا ساحل کنار مایو یه با که بود

 .بود ماهی گوش کردن
 یک برای دیدنش با که عکستتی. بعدی عکس رفت و داد فشتتار رو دکمه الستتا
 .کردیم هنگ تاییمون سه هر لحظه

 دش متفکر صورتها و باز و گرد چشمها مونیتور سمت به رفت جلو همه ها کله
 دهرستتی ذهنمون به عکس دیدن با که حدستتی تایید و عکس دقیق آنالیز برای

 .بود
شیده عقب ها کله شدیم مطمئن اینکه از بعد  صورتها و شد جمع دهنا شد ک

 .سرخ
 .پرید دهنم از اختیار بی
 ....نازی آختتتتتتتتتتی: من

 
 پق و کنن کنترل و خودشون نتونن شراره و السا شد باعث که بود جوری صدام

نده زیر بزنن نده همین. خ یه توجه موقع بی ی خ لب ما به رو بق  حتی کرد ج
 دنکر می نگاه ما به تعجب با و برداشتن زدن حرف از دست هم پژمان و آیدین

 .بود سوال یه اشون همه ی چهره تو و
 شده؟ چی: -
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 ینهبب تا تاپ لب ستتمت و جلو کشتتید خودشتتو اون متعاقب و پرستتید آیدا اینو
 .چیه شراره و السا موقع بی ی خنده این منشا

سا یهو  قبل هم شراره و زد و عکس ضربدر ی دکمه سریع و اومد خودش به ال
 کامال   لشک به و تند و بست و تاپ لب در سریع برسه تاپ لب به آیدا اینکه از

 .تگرف امون خنده گفت چیزی یه آرام نیست چیزی: گفتن هول با تابلویی
 گمب باید چی االن اینکه از مبهوت منم و شدن خیره من به منتظر سه هر بعد و

 .نازی آخی گفتم فقط من: گفتم
 سرخ شراره و السا شد باعث که لحنی همون داشت و لحن همون صدام هنوز

 .دوم بار برای حتی بشن کبود و
 غنج دلم و گرفتم قرار تاثیر تحت عکس اون دیدن با شتتتدت به بود پیدا دقیقا  
 .رفته

 مایوی یه و ل*خ*ت بدنی با بلند و پرپشت موهای با کوچیک آیدین از عکسی
 رکزتم شتتدت به. پیداستتت نیمرخش از کمی و ایستتتاده دریا به رو که کوچیک

 .... و کرده گیری هدف و کرده
 که مایعیه خاطر به شتتمال خزر دریای آب آلودگی درصتتد هزارم یک مطمئنن

 .بود پاشیده آب توی تمرکز با آیدین قبل سالها
 .مصممش اما تخس صورت. بود بامزه عکسش و نمیمرخ چقدر و

شیده نگاهم شون از که پژمان و آیدین به شد ک  ساختمون از و شدن بلند جا
 .رفتن بیرون

 .شد بازی مشغول و جاش سر برگشت آیدا
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 رفت آرمین این َاه: گفت اخم با الستتا. دستتتشتتویی رفت و شتتد بلند آرمین
 .اشغاله دستشویی ساعت نیم تا االن از دستویی

 .بودیم آیدا تاپ لب عکسهای دیدن حال در همچنان بعد ی دقیقه ده
 که هایی بچه به نگاهی. ورودی در به نگاهی. انداختم پر دستشویی به نگاهی
 .بودن بازی مشغول

سا نگاه. شدم بلند جام از و دادم زمین به امو تکیه ش دنبالم به شراره و ال  یدهک
 .شد

 .دستشویی میرم: گفتم ریز کلمه یک تو
 بیام؟ باهات خوای می: شراره

 .بازین مشغول همه. میرم خودم خواد نمی هوا؟ این تو: گفتم و کردم اخمی
 .نبود ما به حواسش که بود مهدی به منظورم دقیقا  
 سرد وایه. اومدم بیرون ساختمون از و پوشیدم و گرفتم پالتومو و اتاق تو رفتم

 و شتتیدمک عمیقی نفس و بردم فرو پالتوم جیب تو دستتتهامو. پیچید بینیم تو
 .دادم راه هام ریه تو رو سرما

شویی به رفتن برای. انداختم اطراف به نگاهی ست  چپ سمت رفتم می باید د
شویی حس اما ست شتم زیاد اولم از بود پریده د ستم می فقط ندا  نهات کمی خوا

 .بیرون بزنم خونه از و باشم
 .باغ درختهای بین رفتم و راست سمت پیچیدم
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 بین از نکشتتید طول زیاد اما شتتدم غرق تنهایی و ستتکوت تو و زدم قدم کمی
ستم شدم دقیق که کمی. میومد صحبت صدای درختها  هم از رو صداها تون

 .بدم تشخیص
 ردنشک مهار برای تالشتتی اینکه بدون و بود کرده گل فضتتولیم زمان بدترین تو

 .شدم کشیده صداها سمت به باشم داشته
 .خوای می چی نمیدونی خودتم ای دیوونه تو خدا به: پژمان
 .نمیشه ولی میدونم: آیدین

 نپژما. بودن دیدم تو کامال   که بودم ایستتتاده جایی تو بود بهشتتون چشتتمهام
 تمتونستت می و رخش نیم و درخت به بود داده تکیه آیدین و بود من به پشتتتش

 .ببینم
 نمیشه؟ چرا: گفت حرص پر پژمان
 .میدونی خودت: آیدین
 .کنه می درک خدا به: گفت تر مالیم پژمان
 .نمیفهمی تو: گفت و داد تکون سری آیدین
صبی بار این پژمان ستی تر ع شید موهاش تو د  تو من داداش خوب: گفت و ک

 .بفهمم منم تا بگو
صبی و حرص پر شد، منقبض فکش شد جمع آیدن صورت  زا و اش تکیه ع
 ی مهه یهو و شد خیره بهش پر توپ با و پژمان سمت برگشت و گرفت درخت

. داد ناباور و متعجب نگاه یه به و جاش و شتتد محو حرص و عصتتبانیت اون
 به برگرده و بگیره و آیدین نگاه رد و کنه مکثی هم پژمان شتتد باعث که جوری
 .من به بشه خیره و پشت
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 .اومدم خودم به. بود من به نگاهشون دو هر
یدم ها بین از جوری چه و کی نفهم مدم بیرون درخت قا   و او  رس تیر در دقی
 یگنم چی بفهمم که بودم کنجکاو و مشتاق اونقدر. ایستادم قد تمام نگاهشون

 .ایستادم کجا و جوری چه نفهمیدم که کنن می بحث چی مورد در و
 .دبو گردش در آیدین و من بین پژمان چشمهای. داشت نمی بر ازم نگاه آیدین
 ...یرهخ. کردم می نگاه بهش که بود شدنش بیدار از بعد بار اولین برای شاید
 ....همیش جان پژمان: گفتم پژمان به خطاب بردارم آیدین از چشم اینکه بدون
 جان پژمان همون از کنم کامل و ام جمله نبود الزم بگم و اش ادامه نبود الزم

 .میگم چی خوام، می چی فهمید
 مطمئنی؟: گفت آروم و داد تکون سری
شونه به سری شه یه. دادم تکون آره ی ن  یدینآ به نگاهی یه دوباره و گفت ای با

 ...گذاشت تنهامون....  و گذشت کنارم از و برداشت قدم سمتم به و انداخت
 
 

 ...کنم شروع کجا از... بگم چی نمیدونستم
ستهامو  کمی و کردم منی منو. چرخوندم اطراف به سرمو. کردم قالب هم تو د

 .رفت هم تو تمرکز خاطر به ابروهام
 .کردم باز زبون و کردم صاف گلومو

 حدود... بمونن که... امون خونه بودن اومده سونیا و افروز پیش شب چند: من
 یم منم خوابید می باید. کردم خشتتکش و تر و کردم بازی ستتونیا با ستتاعت 5
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 می.... باشتته تنها خواستتت نمی... نمیومد خوابش اما... باشتتم تنها خواستتتم
 ..من با... کنه بازی خواست

 ضعفم نقطه رو گذاشت انگشت نداره فایده دید آخرم زد حرف هی جلوم اومد
 ... و

ست با کمی: گفتم و چرخوندم سری. گرفتم دندون به و لبم ی گوشه  ولشه د
مد غیر و بود آروم. دادم عادلش... ع تاد و خورد بهم ت  و اومد افروز... زمین اف
 داده انجام ستتاعت 5 این تو که کارهایی به اینکه بدون و کرد داد بی و داد کلی
 .اشون خونه برگشت سونیا با آخرم و گفت خواست چی هر کنه توجه بودم

ست می سونیا صیر دون شه تق  اما ردک گریه رفتن موقع نگفت، چیزی اما خود
 ...نگفت چیزی

 ....ندید منو حق اما کرد دفاع دخترش حق از مادرش
شمهاش تو شدم خیره چرخوندمو سرمو  چیه؟ منظورم نمیفهمید شاید... چ

 ...است ساده دل و درد یه کرد می فکر شاید
 ...بهونه بی...  ساده زدن حرف این برای بود شده تنگ دلم: گفتم آروم

شتر اخمهام صمم شد، منقبض فکم شد، بی  یم امروز: گفتم و کردم نگاش م
 می اطراف آدمهای. کنم دفاع حقمه کنم می فکر که چیزی از حقم، از خوام
 .منه حقه منه، مال منه، زندگی این اما کنن راهنمایی بدن، نظر تونن
. وایخ می بگی که کافیه فقط دارم، نیاز تو طرف از کلمه یک به فقط من االن
 اون ی همه نیست، خیال نیست توهم دارم من که هایی حس این ی همه بگی

 ینکها خاطر به تنها بگی که کافیه فقط..  شتتعر اون پیام، اون حرفها، و تلفنها
 .نفرستادیش برام بود قشنگ
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 ...بگو فقط... فرستادیش خودم خاطر به... بگو
 .نیست مهم هیچی. نیست خوب اوضاع که نیست مهم برام

 ...بگو فقط: گفتم تر آروم و گرفتم دندون به لبمو
 دستتتهاش... دستتتهاش خورد گره هم تو ابروهاش شتتد، ثابت اش خیره نگاه

 .شلوارش جیب تو برد فرو دید روشون و نگاهم وقتی و شد مشت
فت زده یخ و ستترد جدی،  مورد در هم هیچی. بگم که ندارم چیزی من: گ

 احوال و تلفن تا 4 خاطر به نمیکردم فکر واقعا  . نمیدونم داری که حستتهایی
 .بکنی فکرایی همچین یه ساده پرسی

 باال ناراحتی فرم به و شتتد نزدیک هم به. شتتد باز هم از شتتدم جمع ابروهای
 .شد زده چنگ و لرزید قلبم. لرزید ام چونه و فشرده لبهام. رفت

 ؟ ای سیاره کدوم از تو
 ؟ ای ستاره کدوم از تو
 ای شیشه نگاه با که
 ای؟ خاره سنگ جنس از

 .بود زیاد خیلی فشارشون. سنگین و بود سخت حرفهاش
شه محکم کردم می سعی کماکان که صدایی با  می.. .بگی تونی می: گفتم با

کار خواد می دلت چی هر تونی باه به منو و کنی ان ندازی اشتتت ما ب  نمیتونی ا
 .نابالغ ی بچه یه نه ام ساله 14 دختر یه نه من. ببری سوال زیر و شعورم

 .شناسه می خوب رو تو... خودشو که بالغم و کامل دختر یه من
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 نوجوون یه مثل چرا که شتتدم متنفر خودم از بارها خونه در جلوی روز اون بعد
 و کردم بچگی چرا کردم خامی چرا که کردم شتتماتت خودمو بارها. کردم رفتار
 .دادم میدون احساساتم به انقدر

ما نه در جلوی روز اون ا تادی، وقتی اتون خو مت جوری اون وقتی اف ید ... د
یه نه....  من نه... نبود مهم هیچی که نه... ها همستتتا نه این  فکری چه ممک

 ....بکنن
جا کش دراز که بودی مهم تو گه که بودم آدمی... من و بودی زمین رو اون  دی

ستاد و شد تاریک یکدفعه دنیاش. زد نمی سینه تو قلبش  گیشزند ی همه و ای
 .است بسته چشمهاش و زمینه رو که کسی به شد منتهی

 .گذاشتم جلو قدم یه و کردم نگاش ناراحت کردم، بغض کردم، اخم
شت مدتها من: گفتم محکم سته در اون پ ستم منتظر ب ش ش منتظر... ن  تا ستمن

 .شتتی بلند و شتته تموم خوابت که... خواستتتم خدا از و کردم دعا. بشتتی بیدار
 .بودم منتظر هنوز من اما کردی باز و چشمهات... شدی بیدار

 .خواستم نمی منم ببینی منو خواستی نمی میدونم
 هامدت و بودی مریض اینکه خاطر به نه: گفتم و دادم تکون طرفین به ستتری
 .میشناختم که نبودی آیدینی اینکه خاطر به. خواب

 صتتبر .استتتوار و جا بر پا... بلند. بشتتی خودت تا شتتدم منتظر و رفتم... رفتم
گات... کردم باره که روزی همچین یه تو بتونم تا نکردم ن  شتتتدی خودت دو

 ... بگم بهت و کنم نگات
شمهاش تو زدم زل  ظرمنت فقط.... اومدم پیش اینجا تا من.... آیدین: گفتم و چ
 ....تاییدم یه
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 بگو چیزي بزن حرفي
 بگو پاییزي عشق از
 نگات با که آتشي از
 بگو افروزي مي من در
 ساختنم از سوختنم از
 باختنم همیشه تو با

 گداختنم تو عشق در
 بگو روزي هر عشق از
 

 کار در تاییدی هیچ: گفت ستترد هم باز و داد فشتتار هم رو و فکش کرد اخم
 براشون هک بیشتره تاسفم و بزنی رو حرفها این شدی مجبور که متاسفم. نیست
 .ندارم جوابی

 کاری اگه ببخشید واقعا   و ندارم و دارید بهم شما که حسی اون من... خانم آرام
 .افتید بی اشتباه به شد باعث که کردم
 .گرفتم دندون به و لبهام. زدم کجی لبخند ناراحت و کردم اخم

 اي چاره نمونده تو با
 اي پاره پاره قلب جز
 اي پیاده از خبر بي
 اي سواره هنوز اگه

 .کردم مشت دستهامو. کردم آسمون به نگاهی
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ستم که حرفی کلمه 4 با که نبودم منتظر وقت همه این من  پس پا دروغه میدون
 به هک نگاهی.. اش شده منقبض فک... جیبش تو شده مشت دستهای. بکشم
 از که آدمی. کنه می نگاه ستترمو پشتتت جایی یه اما منه چشتتمهای تو ظاهر

 ...میکنه پرهیز باهام چشمی تماس
 .میگه دروغ داره که میداد نشون همه و همه

ست میدونم... ببخش منو خدایا ست در شمم آخرین بزار. راهه تنها اما نی  تال
 ...میدم قول بهت میشم خوبی ی بنده... بکنم
 قدم .زدن پلک بدون. بود حرف دنیا یه توش که نگاهی با... چشمهاش به خیره
 .گذاشتم جلو
 ...قدم یک

 ....قدم دو
 ...ایستادم سینه به سینه روش به رو

. ردک نگاه چشتتمهام تو حقیقتا   بار این و آورد پایین و ستترش حرکتم از متعجب
 .زخیمش پلیور رو گذاشتم آروم و بردم باال راستمو دست

 کوبش حرکت هم باز لباسها و خون و پوست و گوشت... الیه همه این پس از
 ...بود پیدا قلبش وار

 ....تند چقدر و
 ...زمانی هر از تر تند
 شتتده مات و گرد و متعجب چشتتمهای به توجه بی. شتتدم بلند پام ی پنجه رو

 .شدم نزدیک اش
 .بستم و چشمهام
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1001.... 
1002.... 
1003.... 

 .اومدم فرود پام ی پاشنه رو و گرفتم فاصله ازش
 .نمیگه دروغ وار دیوانه کوبش این... قلب این

 بزنه؟ آیدین االن قلب از تر تند بتونه که هست هم قلبی
 ....رفتم عقب قدم دو. کشیدم پایین دستمو

 کرده فراموش و کشیدن نفس انگار که آدمی و مونده مات چشمهای تو زدم زل
 .بود

 ونیت می بازم: گفتم و کردم نگاش میزد فریاد و حرف هزاران که چشتتمهایی با
 نبود؟ هیچی... این... نبود هیچی... روزا اون تمام نداری؟ حسی هیچ بگی

 لبهاش رو گذاشت و آورد باال و دستش ها شده مسخ مثل ناباور... بود مبهوت
 .کرد نگام مات و

 ...کرد تکرار طوطی یه مثل اما.... بود گیج
 ...نبود هیچی: -

ستگاه دوباره  نهاشخو. چلوند منو قلب میوه جای به بزرگم مادر گیری آبمیوه د
 .کرد خارج آخر ی قطره تا و

 ...شد منجمد احساسم... یخ بدنم
 اي؟ ستاره کدوم نور
 اي شیشه نگاه با که
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 اي خاره سنگ جنس از
 اش نادیده احستتاستتم خاطر به که غروری ی همه... غم ی همه.. درد ی همه

 و شتتد آه.. شتتد درد.. شتتد غم مزخرفش فداکاری این ی همه آخر در و گرفتم
 ...اشک ی قطره یه... شد
 ...خشکم همیشه چشمهای تو شد حلقه و اشک قطره یه شد

 ....نبارید خونیش سر و فرهاد برای که چشمهایی
 ...نبارید بیمارستان تخت رو بابای برای که چشمهایی
 ... کنه خیسش نتونست هیچکی که چشمهایی

 زندگیم به و گرمی که آدمی... زم*س*تون ی بستتته یخ هوای یه تو... االن اما
 ...بود کرده خیسش و ابری... داد

 و فتمگر ازش و خیسم نگاه توانم آخرین با شکسته هم در و فشردم بهم و لبهام
 ...برم که چرخیدم

 ...برم...  که
 ام گفته هارا ناگفته
 شنیدنم از پر حاال

 بزن تر تازه حرف یه
 دیدنم به بیاي خواستي

 نگاهش... شد باز تعجب به دهنش... دید و چشمهام خیسی....  دید و نگاهم
 ...قلبش و نگران صورتش... شد ناباور

 ...تپید باالخره قلبش کنم فکر
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 .نریز اشکم قطره یه حتی... نکن گریه: گفت ملتمس بلندی صدای با
 لعنتی .نکردی گریه کس هیچ برای تو: زد فریاد تر بلند بار این و شتتد عصتتبی

 کنی؟ می کارو این چرا دارم؟ ارزشی چه احمق منه مگه آخه
 :گفتم نبود رون اشتتکهاش اما بود خیس که چشتتمهایی با. ستتمتش چرخیدم

 .میدونی خودت
شو کف ست شونیش رو کوبوند محکم د . همینه مه بدبختی: گفت بغض با و پی

که یدونم این  که کاری خاطر به کنم می نفرین و خودم بار 1000 روزی و م
 کردی می زندگیتو داشتتتی تو. آوردم بوجودش خودم که حستتی. کردم خودم
 شتآرام و کردم مجبورت و زندگیت تو کشیدم سرک و کردم پیله و اومدم خودم

 ...و ریختم بهم و
 ...کردی آرومم و: گفتم و حرفش وسط پریدم

شمهام به... شد آروم  وت... آرامی تو: گفت تری مالیم صدای با و شد خیره چ
 ..ام شنونده فقط من... میدم گوش فقط من... میدی آرامش
 ...تمنداش وقت هیچ من که ای شنونده: گفتم و زدم بغضی پر و کوچیک لبخند
 ...باشم من نباید اما... باشی داشته باید: گفت و کشید موهاش به دستی

 ...باشی تو خوام می من اما: گفتم و رفتم جلو قدم یه
... نمیشتته... نمیتونم: گفت آروم آروم... کرد مشتتت و دستتتهاش...  کرد اخم

 ..کنیم فراموش بزار. شیم خیال بی بزار... نمیشه
. کردم نگاش جدی و صتتاف شتتد فراموش بغضتتم. شتتد باز اخمهام عصتتبی
 ...بود کافی مالیمت
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شه؟ چرا چرا؟: گفتم تحکم با سباب آدم دل شیم؟ خیال بی چرا نمی  که یهباز ا
به یکی این بگیم کنیم کوکش ید من چرا بده؟ یکی اون خو  نم؟ک فراموش با

 وایخ می کی تا. کن راحت خودتو بگو خوام؟ نمی کنی؟ فراموش باید تو چرا
 .....دومونو هر... کن خالصمون و بگو... دلت تو داری نگهش دهنت تو

شمهاش ست و چ ستم اینو... سخت خیلی... بود جنگ در خودش با. ب  میتون
 ....بفهمم اش شده کبود صورت از

 .قلبم تو رفت و شد خار بدجوری که داد تکون نه ی نشونه به سری
 .شدم سرد شدم، تلخ

 ندارم اشتتو عرضتته بگو: گفتم نیش با و تلخ بارید می انزجار ازش که لحنی با
کاری این از متنفرم. ندارم و جراتش بگو. ترستتم می بگو  به که مزخرفی فدا

 .میدی انجامش داری خودت خیال
صم ی همه با شتم و چرخیدم پاهام رو کالمم تلخی همهی با حر  و برم که برگ

 .بزارم تنهاش
ست حتی که آدمی سی بیاره زبون به نمیتون  ورتشص تو و بود دلش تو که و ح
 ....و میزد فریاد

 فلق بازوهام و شدم چرخونده و شد کشیده دستم بردارم قدم از قدم خواستم تا
 عصتتبی و بغض پر و آورد صتتورتم نزدیک و صتتورتش و هاش پنجه بین شتتد
 دلم بگم دارم؟ دوستتتت بگم بگم؟ تونم می چی بگم؟ خوای می چی: گفت

.. دادی عادت خودت به منو ساکت و ساده تو بگم ببینمت؟ روز هر خواد می
 وت چی هر کردم کاری هر اینکه... شتتده آروم تو با دنیام اینکه کردی؟ وابستتته

 کنم؟ نزدیک بهت خودمو تا کردم رو داشتم چنته



wWw.Roman4u.iR  552 

 

 وت از دیدمت ثانیه یک برای و رفت کنار پرده که عروستتی روز همون از اینکه
 ....نرفتی بیرون نرفتی؟ بیرون ذهنم

 .شد آرومتر صدش
 به حرکاتت ی همه به شتتدم ریز جوری چه و کی که نفهمیدم خودمم اینکه: -

 میشناسم؟ بهتر خودتم از رو تو االن که جوری حالتهات ی همه
 بشنوی؟ رو اینا خوای می
 ...مواظبتم همیشه دنبالته؟ چشمم همیشه.... نگرانتم همیشه بگم که

صبی  و رفت می هم تو هی که اخمهایی با و داد تکون سری و زد پوزخندی ع
شد باز شرده هم رو مدام که لبهایی و می شد ف  می سعی بگم بهتره نه: گفت می

شم مواظبت کنم ست خواب وقتی... نگرانتم بیدارم که وقتهایی... با شمم منی  چ
 ...دنبالته
شار شتر لحظه هر بازوهام رو هاش پنجه ف شد بی  رت حرص پر و کلماتش و می

 .میکرد ادا
 .زیاده خیلی میکنه تحمل که فشاری که کردم می درک
 اونقدر و بهش زدم زل و نگاهم تو ریختم و اش همه و گرفتم آرامش. شدم آروم
 .کنم ثابت نگاهم تو و چشمهاش تونستم تا کردم نگاه
 چه.. وت با... باشم میخوام من. بگیرم تصمیمی خودم بزار... آیدین: گفتم آروم
 ...خوابی وقتی چه بیداری وقتی

http://www.roman4u.ir/


 553 بیداریالالیی 

 موهاش تو دستی عصبی. رفت عقب قدم یه و کرد ول بازوهامو و زد پوزخندی
شید گردنش و صورتش رو بعد و ست و ک  شروع و زد کمرش به و اش دیگه د

 .رفتن رو قدم راست و چپ به کرد
... نمیرم مستتتافرت من بزنی؟ و حرف این تونی می طور چه: گفت عصتتبی

 .گردم می بر کی و میرم کی بدونم که نیستم هم کاری مأموریت
ضاع  اما... خواب اما کنارتم جام همین نمیرم جایی من. داره فرق خیلی من او

 ...باشیم هم با بیا بگم تونم می طور چه... هوشیار غیر... خبر بی
.. دارمبی من که وقتهایی باشتتیم هم با... رفت یادم و ای نکته یه ببخشتتید آهان
 .هوشیارم و نیستم خواب که هایی موقع

 ...بیدارم کی و خوابم می کی نمیدونم من دیگه چیز یه
. شم یدارب که بکشه طول چقدر یا... ببره خوابم کی دیگه ی دفعه نیست معلوم
 .باشه گذشته سال 20 شدم بیدار که بعید ی دفعه و خوابیدم االن شاید

 ا  واقع: گفت تر آروم. بهم شتتد خیره دوباره و آورد پایین و دستتتهاش. ایستتتاد
ست فداکاری این... آرام بخوام؟ اینو ازت داری انتظار شتگی خود از... نی  گذ

 ...نیست هم
 ...واقعیتهاست دیدن این

 وقتی که... خوام می رو تو چقدر که آرومم تو با چقدر من که نیستتتت مهم
یدونم باره قراره کی نم نار و بزنم حرف تو با دارم دوستتتت بخوابم دو  تو ک

 .بیداری روزای تو الالیی برام که.... باشم
 ....ندارم عادی زندگی یه من که اینه مهم... نیست مهم اینا

 ...نیست نرمال من حال
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 .بخوره بهم آرامشت شدم باعث که متاسفم... متاسفم
 
 

 حرف منطقی شتتاید. کردم نمی درک و حرفهاش از کدوم هیچ کردم نمی درک
شتم منطقی منم اما میزد  ایدش حرفهاش میگفت بهم که بود من منطق این و دا

 .مزخرفه اما حقیقی
 .بگیره جلوشو بتونه خواب یه که نیست چیزی دارم من که حسی اینکه

باره  تصتتمیم خودم نمیزاری چرا. نیستتتت مهم من برای: گفتم و رفتم جلو دو
گه.... تو با... باشتتم خوام می من. بگیرم یدار ا به که بودی ب گه... خو  ا

 ...مونم می منتظر... خوابیدی
 زیر رو جا همه شتتده اگه اما... نمیدونن هم دکترا... چیه بیماریت نمیدونم من

یار طاقت موقع اون تا فقط... چیه درمانش راه بفهمم تا کنم می رو و  جا... ب
 .کنم می تالش تنهایی دارم کنم حس نزار... نزن

 ...چشمهام به شد خیره بود حرف دنیا یه توش که چشمهایی با
 ...بود آورده کم استقامتم و منطقم و من بین... بود آورده کم
ستم می ستم می... بزنم لبخند تون شم شاد تون ستم چون... با  تو و میدا میتون

 ...ببینم چشمهاش
 .نشه بیدار و بخوابه ممکنه لحظه هر کرد نمی فکر دیگه

 ...دل ته از... شاد لبخند یه. زدم لبخند و گرفتم دندون به و لبم
 ...خوش سر مدتها بعد
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 ....بود شاد اونم... خندید اونم
 ....تپید می محکم سینه تو قلبم

 ژمانیپ به و برگشتیم دو هر. بیایم خودمون به شد باعث کسی قدمهای صدای
 .کردیم نگاه میومد سمتمون سراسیمه که

 .میزد نفس نفس و بود دوییده تند
 .بزنه حرف بتونه تا کشید نفس کمی. ایستاد رسید که بهمون
 .بریم باید کنید جمع. بسه نگفتین و گفتین چی هر: پژمان
 چرا؟: گفت متعجب آیدین
 .بیمارستان بریم باید دردشه خانم مرضیه: پژمان

 ...الهی عزیزم: گفتم زده ذوق گرد چشمهای با
 بریم؟ همه: گفت بیشتر تعجب با آیدین

 ینا میگفت راستتتم شتتده شتتوکه بود پیدا بدبخت. کردم نگاش هنگ لحظه یه
 .زائو یه منتظر بیمارستان تو آدم همه

 .برم خواستم می من نره بره خواست نمی کی هر حال هر در
سوندم و خودم و ساختمون سمت دوییدم دیگه دوتای اون به توجه بدون  هب ر

 من یدنفهم کسی ساختمون توی قاراشمیش شرایط خاطر به شکر رو خدا. بقیه
 .شدم غیب
 .ام کوله تو چپوند می منو وسایل و خورد می حرص السا

. رهب خانم مرضتتیه و آقا محمد با زودتر که پوشتتید می لباس تند تند هم شتتراره
 .میام باهاتون منم: گفتم و برداشتم کیفمو سریع
 .شدیم بیمارستان راهی زائو همراه السا غرغرهای به توجه بدون
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 .همراه اندی و 20 حدود و بود زائو یه بود داری خنده ی صحنه واقعا  
 به خورد می رفت می راستتت ستتمت از. میزد قدم راهرو تو مدام هم آقا محمد

 .خانمها به خورد می رفت می چپ سمت از اینا بابا
 .کردن می ساکت رو ماها میومدن و میرفتن هی پرستارا. بود شیری تو شیر کال

 .نگو که بودم زده ذوق انقدر
ست که بود سالی چند ساختمون کل  خانواده این از نوزادی منتظر و دعا به د

 ببینن بودن منتظر همه حاال و بود شتتنیده امون همه صتتدای خدا باالخره. بودن
 شکلیه؟ چه خدا ی هدیه این
 زشتتت نوزاد یه چرخدار کوچولوی تخت یه رو و شتتد باز در انتظار کلی بعد

 هم از چشمهاشم و میبست و کرد می باز و دهنش هی که آوردن بیرون و قرمز
 .نمیشد باز
 لیخی من چشم به اما زشت روش مایعات اون با اش قیافه و بود سرخ اینکه با

 .بود خوشگل
 یم لبخند خودم برای و کردم می نگاه ستترخ کوچولوی نوزاد به داشتتتم ذوق با

ستاره که زدم سر و داد هل و تخت پر  و برد خودش با رو آقا محمد کوچولوی پ
 .کشوند خودش همراه باباشم
 .بود شدن خفه شرف در جمعیت همه این با بچه ظاهرا

 با که آیدین به افتاد چشمم که کردم می نگاه رفتن حال در ی بچه به حسرت پر
 .کرد می نگام دیوار به داده تکیه سینه به دست محبتی پر لبخند
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 لبخندم و کردم ذوق چقدر من و کرد باز و بستتت آروم و چشتتمهاش دیدنم با
 .شد تر عظیم

 .شیدمک سرش به دستی و زدم بود ب*غ*لم تو که نوزادی شیرینی به لبخندی
شتی حرص با سونیا  ورتص شد باعث که برد فرو بدبخت نوزاد شکم تو انگ

 .بشه جمع بچه
 .بگیرم امو خنده جلوی کردم سعی و کردم جمع لبهامو

 .میاد دردش که نمیفهمه کوچولوئه این. عزیزم نکن جان خاله سونیا: من
 .ندارم دوستش من: گفت و کرد اخم
 تو االن دق بشتته که بزرگ. کوچولوئه چه ببین ببینش بیا میاد خوشتتت ازش: من
 .میکنه بازی باهات بشه که
 .خوام نمی یعنی که انداخت باال ای کله یه اخم پر

 .میکنم بازیی فرزین با فقط من خوام نمی: سونیا
 متس رفت و برگردوند روشو قهر حالت به و کرد غلیظی اخم یه و گفت و این

 .مامانش
 بچه: گفت و زد لبخندی بود دوتا ما به چشتتمش مدت تمام که خانم مرضتتیه

 .میاد بهت
 .کردم نگاه بود ب*غ*لم تو که نوزادی به دوباره و زدم بهش ریزی لبخند

صی حس یه شتم بچه این به خا  اولین شب تا وجودش فهمیدن اول از چون دا
 .بود بیشتر ام عالقه و عجیب حسم بودم کنارش تولدش روز

 هک نبود کستتی زایمان شتتب همینم برای نبودن تهران خانم مرضتتیه ی خانواده
 ادرهام که بهتره و مونم می پیشتتش و شتتب که گفتم داوطلبانه باشتته پیشتتش
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شون ی خونه برگردن ضی آخر در ولی کرد نو و نه یه اول مامان. خود  که شد را
 .بمونم
سر اول بار برای وقتی  فقط بده شیر بهش مادرش که روآوردن کوچولو ی بچه پ

 .میزد فریاد ذهنم تو اسم یه
 "میالد"

شون دوباره زندگی و مادرش و پدر امید میالد   شق میالد و ا ست و ع شتن دو  دا
 هب و شتتتادی و لبها به رو لبخند و بود اومده بدنیا موقع خوش چه دقیقا   که ما

 .بود آورده همهامون دلهای
 از میالد استتم رفتم می کوچولو پستتر ی صتتدقه قربون داشتتتم ناگهانی وقتی و

 دارن محمد آقا و خانم مرضتتیه دیدم که اومدم خودم به زمانی و رفت در دهنم
 .یقشنگ اسم چه میالد... میالد: گفت آروم محمد آقا و کنن می نگام لبخند با
 . نه ای بزاریم میالد پسرمونو اسم تونیم می پرسید ازم هیجان با خانم مرضیه و
شحال چه من و سمی از خو شته روش بود قرار و بود بچه این مختص که ا  گذا

 ".البته: "گفتم خواسته خدا از بشه
ستن ساعت یک بعد ش  ونیاس و افروز با و کردیم خداحافظی خانم مرضیه از ن

ها از. شتتتدیم خودمون خونهی راهی مدیم پایین پله له پیچ تو که میو  های پ
 تن هب بیرون لباس آیدین و شتتد باز اینا آیدین ی خونه در دوم ی طبقه به منتهی

 .اومد بیرون خونه از
ش با که شد سبز لبهام روی اختیار بی لبخندی و لرزید دلم دیدنش با  غره مچ

 .نشد محو افروزم ی
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 ردک سالم افروز به محترمانه و ایستاد اشو خونه در جلوی ما دیدن با هم آیدین
 .کرد باز کرد می صداش ذوق با که مشتاقی سونیای برای و ب*غ*لش و

شمی زیر اما نکنه نگام تابلو افروز جلوی که کرد می سعی خیلی س چ  شحوا
 .بود من به

ست دلم چقدر لحظه اون سه رو سونیا میخوا  جوری این که کنم بارون ب*و*
 فروزا نارضایتی برخالف اون خاطر به و کرد نمی ولش و بود چسبیده آیدین به

 .کنیم صبر بودیم شده مجبور
 ب*غ*ل زا عزیزم: گفت سونیا به تشر با محترمانه شد کالفه افروز که یکم بعد
 .ایشون دارن کار بیرون بیا عمو

 ور کوچولو دختر این من باشتتته بزارید خانم افروز نه: گفت محترمانه آیدینم
 .دارم دوست خیلی
نه اخم که بود مردد افروز بت به یا ک ند آیدین مح نه لبخ خه: گفت و بز  ینا آ

 .اینا مامان خونهی بریم باید نمیشه که جوری
 .بیارمش اونجا تا من بدید اجازه اگه پس: آیدین
یا بریا ریز. کرد قبول و داد تکون ستتری چاره بدون اما ناراضتتی افروز  ستتون

سه ستادم ای ب*و*  بندازم سرمو خجالت از شد باعث و دیدش آیدین که فر
 .پایین
 یاسون خودش و اومدیم پایین ها پله از من بعد و افروز اول و کرد تعارف آیدین

 .افتاد راه ما سر پشت بدست
شت از آروم شه یا بود سونیا مال دیدم که اینی: گفت پ س هم شریکی می  تفادها
 .کرد اش
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یارم خودم روی به که کردم جمع دهنم تو و لبم یدم و حرفش معنی ن  و فهم
 .گرفته ام خنده

 .رفت و کرد خداحافظی امون همه از و گذاشت پایین رو سونیا خونه در جلوی
 غره چشم کردم می نگاه آیدین ی رفته راه به لبخند با که منی به و برگشت افروز

 یم چی اینا مامان نمیدونم من: گفت و کرد نازک برام چشمی پشت و رفت ای
تاقت تو و خودت و نمیاد لبت رو لبخند یه و گرفتی باد غم تو که گن  بسح ا

 راب ات خنده. بود شل نیشت خوب ها پله تو و اینا خانم فاطمه ی خونه. کردی
 ....چیش ما؟ برای اخمات است بقیه
 .شد وارد خودش اول در شدن باز از بعد و زد رو خونه زنگ و گفت و این

 .دمش وارد و کشیدم مانند آه نفسی. رفت بین از خوشیم تموم افروز حرف با
سش آوردن در حال در افروز سر این ها پله تو: گفت حال همون تو و بود لبا  هپ
 واقعا   شتتما. بود تر ستتالم منم از اما مریضتته گفتین که شتتما. دیدیم و آیدین

 مطمئنید؟
 آرام جلوی یعنی که کرد اشتتتاره من به اخم با و گرفت دندون به و لبش مامان
 .نزن حرف

. مونمب تو همون دادم می ترجیح. اتاقم سمت رفتم باشن راحت اینکه برای منم
 .شنید صداشونو میشد هم اونجا از البته

 بهش پسره خود میگفت بابات اما خودشونه پای دروغش و راست واال: مامان
 .میدونم چه. گفته
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ست از امان: افروز سره شما د صیتی با این به پ  عذاب با شما خاطر به شخ
 .زدم حرف باهاش وجدان

 
سهامو و دادم تکون سری کالفه  آیدین با چقدر یادمه خوب هنوز. آوردم در لبا
 بخوابمو ممکنه آن هر و مریضتتم من بگه بابا به نره کار اول همون اینکه ستتر

 کردم حثب بدید؟ بهم دخترتونو میشه وجود این با بشم بیدار کی نیست معلوم
 .نداشت که نداشت فایده اما

 و ها نگاه و بیگاه و گاه زدنهای تلفن این به بازم که نبودیم راضتتی کدوم هیچ
 .بود خاص خیلی شرایطمونم طرفی از و بدیم ادامه یواشکیمون لبخندهای

 این اما بزنه حرف بابا با و بره آیدین که بود شتتتده قرار بحث کلی با آخرم در
 .داد دستمون کار صداقتش

 .السا تخت رو کردم پرت مانتومو حرص پر
 میکنه؟ خواستگاری جور این کی آخه
با با که اولی بار با به چی نگفت زد حرف با باب نفهمیدم منم و گفته با  چی ا

 هب زد زنگ شتتبونه بود پر پر   توپش خونه اومد بابا که شتتتب اما داد و جوابش
ست اونو و پژمان سید ازش آیدین حرفهای مورد در و خوا ستش اونم و پر  و را
 .کرد تایید و حرفهاش و گفت

 از بلق تا که آرمین اتاق و بودن هال توی پژمان با که بابا و مامان از دقیقه 10 تا
 در الی از جوری یه کنه می سعی داره که بود پیدا و میومد در صدای هی اون

 .نیومد صدایی میگن چی اینا مامان بشنوه و ببینه
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سا شت پر ال ستهاش وح  نیم به نگران و ناراحت و بود گرفته دهنش جلوی و د
 .کرد می هنگا بودم نتیجه منتظر و بودم نشسته تخت روی سرد و تفاوت بی که
 مریضتتیش مورد در اگه تو: گفت پژمان به کرد داد بی و داد اول شتتب اون بابا

 اینکه و. نهک خواستگاری ازم دخترمو نیاد که گرفتی می جلوشو باید میدونستی
 .نیست خبو و میشن چشم تو چشم و است همسایه

 هب دختر شتترایطی همچین تو اینکه و پژمان دستتت رو پاکی آب ریختن بعد و
 .هبگ آیدین به اینو اون بهتره اینکه و باشه همسایه اگه حتی نمیده کسی

 و نم جز و خوابیدن همه شب وقتی شد تر آروم کمی وقتی پژمان رفتن از بعد
سی بابا و مامان سف با مامان به رو نبود بیدار ک سر همچین: گفت تا  وبیخ پ
 هترب اون از کی نبود مریض اگه. بشتته جوری این زندگیش که نبود حقش واقعا  

 .میکشن چی اش خانواده بیچاره. بدم دستش دخترمو که
 مامت من و نشد پیشنهادش از نه و آیدین از نه صحبتی هیچ دیگه شب اون بعد
 ه؟بپرس منو نظر تا میاد من سراغ هم کسی ببینم تا موندم منتظر روزها این

 من: "تمیگف و داد می اینا بابا به و حق همیشه امون شبونه صحبتهای تو آیدین
 میومد خواستتتگاری همچین یه خودمم دختر برای اگه ندارم ای گله ازشتتون

 .سکوت و بود سکوت داشتم که جوابی تنها من و". کردم می ردش مطمئنا  
 .بپرسه منو نظر یکی که امیدوار و منتظر هنوز و

 .پرید می جا از دری صدای هر با و میشد نگران السا نگاه که بار هر
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شت می بر وقتی بابا که بار هر  میزد فحر کمتر و بود اخم پر صورتش خونه گ
شتر و ش و رفته دوباره و دوباره آیدین که میفهمیدم بود خودش تو بی  و نهادشپی

 .کرده تکرار
 پدر فرس این توی و رفتن ای هفته یه سفر یه به آیدین مادر و پدر مدت این توی

 ... و بفهمونه مادرش به و آیدین مشکل کم کم بود کرده سعی آیدین
 تکیده از اما کرد هضتتم و خبر این جوری چه خانم مژگان نمیدونم واقعا   من

 .شده پیر پسرش ی غصه با شبه یه که بود پیدا صورتش شدن
 لبخند یه و میشتتد اشتتک پر چشتتمهاش فقط ها پله توی من دیدن بار هر با

 .میزد بهم دردی پر مهربون
ست اونم شاید ستم هم باز و میدونم منم که میدون  جزوی خوام می هم باز ه

 .باشم خوابه توش معمول از بیشتر که زندگی این از
شکی مدارک تمام. نبودم بیکار منم مدت این تو  و ودمب کرده ترجمه و آیدین پز
 بیمار این مورد در چیزی اونها ببینم تا بودم فرستتتاده خارجی کشتتور تا چند به
 تی ستی آیدین ستر از بار چندین پزشتک تا چند ی توصتیه به. نه یا میدونن ی

 این بده نشتتون که چیزی هیچ هنوز اما مختلف های شتتیوه به. شتتد استتکن
 شهمیک و بدنش انرژی کل یکباره به و ناگهانی جور این طور چه و چیه بیماری

 کردهن پیدا بره خواب به که بشتته ضتتعیف اونقدر میشتته باعث و میبره بین از و
 .بودن

 نمدید با بار هر مامان. بودم شده همیشه از تر حرف کم و تر منزوی و تر کالفه
 گامن غصتته پر و ناراحت نگاه یه با فقط کردم می کم وزن روز هر اینکه دیدن با

 .کرد می
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 بی منم که هستتت وستتط این چیزی هستتت حستتی که بود فهمیده اونم شتتاید
 .میشم آب دارم حرف
 که تلفن نگز به توجه بی و بودم شده خیره بیرون به و بودم نشسته پنجره پشت

 .بودم غرق افکارم تو کشت می و خودش داشت
 تو آرام: میگفت که شتتد بلند مامان صتتدای خوردن زنگ بار 10 از بعد باالخره

 .دهب جواب حداقل و گوشی نیستم میبینی کنی؟ نمی زندگی خونه این توی
شتم و کردم سکوت شتن از و بزنه حرف خودش با کمی گذا  یب دختر چنین دا

 .بخوره غصه خودش برای خیالی
 بعد و بگه الو یه کرد وقت فقط و داشتتت برش و رستتید تلفن به مامان باالخره

 .افظخداح باشه: بگه و بیاد حرف به دوباره تا شد ساکت دقیقه 10 مدت به اون
 برنداشتتتن برای خواستتت نمی دیگه که مامانی و عجیب لحن عجیب، تلفن
 .کنه سرزنشم تلفن

 کسی و نبود کسی. پنجره سمت برگردوندم دوباره رومو چیزها این به توجه بی
 .کردم خوندنش به شروع و باز و پاهام روی کتاب گرفتمو رومو. بود نیومده

 .اتاق تو اومد کوتاه قدمهای با آرومتر مامان و شد باز آروم اتاق در
 ام خیره نگاه دیدن با. کرد می ستتیر دیگه جای هزار فکرش و من به نگاهش

 .پایین انداخت و سرش و برداشت ازم چشم
نان از بعد و کرد مرتب و دامنش و تخت روی نشتتستتتت آروم  اینکه از اطمی

 .کرد نگاه بهم و کرد بلند و سرش باالخره نداره چروکم یک حتی دامنش
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 ودب شده چیزی مطمئنن. میشناختم خوب و حالتهاش این. کردم نگاش منتظر
 راشب کردنش بیان تعجب کمال با که داشت حرفی. بگه من به خواست می که

 .بود سخت
 هب رو و دادم قرار زمین رو و پاهام و چرخیدم پنجره ی لبه رو و بستتتم و کتابم
 .بهش شدم خیره مامان روی
 .کردم نگاش حرف بدون

 
 

ستهاش و کرد منی و من شود لب آروم و کرد باز و پیچید هم تو و د : گفت و گ
 رفته ینآید دوباره گفت. بود خستتته.... بیشتتتر و عصتتبانی خیلی. بود بابات

شش ستگاری رو تو دوباره و پی صرار همه این از بابات.... کرده خوا صبا ا  نیع
 هکن امیدش نا و بده رد جواب هی مریض ی بچه این به مجبوره اینکه از و بود

 .کرد می داد بی و داد داشت. ناراحت و خسته
شمهاش و داد تکون سری  نمک می فکر من میدونی: گفت گردوند اتاق تو و چ

 گیره می قرار بابات راه ستتر بار هر اون که جور اون. مطمئنه خیلی پستتره این
 باید اباتب بعد چون عجیبه. خواد می و بابات موافقت و تایید فقط که پیداست
 ....اینکه مگر کنه جلب رو تو رضایت

شمهام تو خیره ستش تو: گفت و کرد نگاه چ صلت این به تو داری؟ دو  این اب و
 هستی؟ راضی شرایط
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. دونهب منو نظر خواستتت و کرد باز و اتاق این در یکی باالخره. پرستتید باالخره
یدن باالخره ید منم که فهم ندگیم برای با قدر. بدم نظر ز  هک بودم منتظر چ
 .برسن نقطه این به خودشون باالخره

 می من از دارید االن چرا: گفتم و کردم کج سرمو. کردم قالب هم تو دستهامو
 پرسید؟

ضوع این چون: گفت و داد تکون سری  و سعید خودش افروز. میکنه فرق مو
یدش خودش خواستتتت ندگیش. کرد معرفیش آخر در و کرد تای  خودش و ز

 دیده شتتدنش بزرگ ستتالهای تموم تو و شتتناختیم می و پژمان. کرد انتخاب
 احساساتش که نبود دختری هم السا. بود مشهود السا به اش عالقه و بودیمش

 .دارن دوست همو بفهمی تونستی می میشدی رد کنارشون از. کنه پنهان و
 قتو هیچ.... داری فرق تو اما.... تو اما: گفت و کشید ای خسته و عمیق نفس

 لمث یا.. بیاری زبون به و هات خواستتته بگی رک و حرفهات افروز مثل نشتتد
 .بشه معلوم احساساتت واضح شدت به و بدی نشون رفتارت تو السا

شه تو ست. تفاوت بی... و بودی ساکت همی  ....خندی می زور به که سالها
 به اهاشب که هستت ای پنجره همیشته و میشتینی تنها اتاقت توی وقتها بیشتتر
قت هیچ. بزنی زل بیرون هام و  چیو و خوای می چی نگفتی. نزدی حرف با

 و زدیم حرف باهات پیشتتتت اومدیم که بودیم ماها همیشتتته. داری دوستتتت
 .بدی گوش حرفهامون به که خواستیم

 .نکردی باز لب وقت هیچ و شنیدی تو و گفتیم و زدیم حرف ما
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شم نخونده درس شماها مثل شاید من شته دنیا تو زیاد یا با شم نگ  ی همه. با
صه من زندگی  همین من دنیای کل. خونه این و پدرتون و شماها تو شده خال

 .آدمهاشن و آپارتمان
سی با اگه دلت. میدونم خوب چیزیو یه اما شه ک  یخیل سخته کردنش جدا با

 .بیاد بر پدرت و من دست از که اون از تر سخت
 .بگذری چیزها خیلی از محبت اون خاطر به تونی می حتی
 و جوابم جوری همین دارم انتظار و بپرستتم ازت صتتادق و رک خوام می حاال
 .بدی

 داری؟ دوست و آیدین تو
 .کردم نگاش سکوت تو فقط

 .لرزید اش چونه رفت باال ابروهاش
 دنشش بیدار و خوابه می میدونی اینکه با بیماریش؟ این وجود با حتی: مامان

... 
 .کردم نگاش کالم هزاران با دوباره

 گها حتی نباشیم؟ راضی ماها اگه حتی: گفت بغض با و شد خیس چشمهاش
 نده؟ رضایت بابات

 دمش بلند جام از. زدم لبخند بغضش پر کالم به. کردم صاف امو شده کج سر
ستهاش و زدم زانو پاش جلوی و رفتم و  شارف بهم و بود کرده قفل هم تو که و د

 نم شتتده من مامان  : گفتم و کردم نگاش پایین از و گرفتم دستتتهام تو و داد می
 شتتده کنم؟ اصتترار من و کنید نفی و چیزی شتتده بزنم؟ حرف شتتما حرف رو
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ست خوب چیزی بگید س صالحم به چیزی بگید خوبه؟ بگم من و نی  و تنی
 کنم؟ پافشاری من

. نمیزنم حرف حرفتون رو من. بخواید شتتما چی هر. بگید شتتما چی هر االنم
 .نمیگم میلتون خالف بر چیزی من

 نه؟ آیدین بگید
 یگمم بازم نیست صالحت به بگید. بگید شما چی هر میگم. چشم میگم من

 همون خوام می ازتون. دارم خواهشتتی یه ازتون اما. شتتماستتت با حق باشتته
هاتون رو من که جوری نان بهتون و زنم نمی حرف حرف  احترام و دارم اطمی
 .بزارید احترام من های خواسته به هم شما میزارم
شه نه؟ آیدین میگید شم با س و پژمان بدید اجازه که خوام می ازتون ولی چ  اال

 .تنیس انصاف واقعا   و منتظرن که وقته خیلی کننن ازدواج هم با زودتر چه هر
 ممکنه طور چه نداره امکان این اما: گفت معترض و حرفم وستتط پرید مامان
 ....مج هنوز بزرگتر خواهر وقتی

 قراره بزرگتر خواهر این چون داره امکان من مادر: گفتم و کردم قطع و حرفش
 من. کنه زندگی باباش و شتتما با آخرش آخر تا و بمونه مجرد و عمرش باقی
 من خاطر به باید کی تا. دوتا این خوشتتبختی جلوی باشتتم ستتدی خوام نمی

 بمونن؟ منتظر
 چیزی اما شتتد بستتته و باز مدام لبهاش و شتتد زده وحشتتت و گرد چشتتمهاش

 نمی خوای نمی چرا ولی: گفت تالش همه این از خستتته هم آخر در. نگفت
 ی؟گرفت جلوشونو گفته کی سدی؟ اینا السا برای تو گفتی کی کنی؟
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 بابا اب و شبونتون حرفهای من میدونم من مامان: گفتم و زدم آرامش پر لبخندی
 .شنیدم

 .شد بغض پر چشمهاش و شد جمع صورتش
صتهام با آروم شت ش ستهاش پ  نم مامانم: گفتم آرامش پر و کردم نوازش و د
 ازدواج ستتعید با وقتی افروز. کنم ازدواج خوام نمی. کنم زندگی تنها خوام می
 ....من و. همن عاشق میبینید خودتون که پژمانم و السا. داشت دوستش کرد

 .زدم تلخ لبخند یه و آوردم پایین نگاهمو
به دارم و حس این من و: من عد. کنم می تجر  یه که باره اولین ستتتال 29 ب

 شخو باید چقدر کنید می فکر شتتما. کنم می حس زندگیم تو چیزیو همچین
شم شانس  نمک حس و چیزی همچین دیگه بار یه عمرم ی مونده باقی تو که با

 کنم؟ تجربه و
 سیک هر با که نیستم آدمی من. خوام نمی که مشخصه کامال   و بخوام اکه البته

 .کنم ازدواج کرد خواستگاری ازم چون صرفا  
 با منیست حاضرم: گفتم و کردم نگاه خیسش چشمهای به و کردم ای خنده تک

 .نکنید تهدیدم اون با دیگه بهتره پس کنم ازدواج مهدی
 .کرد منورم" ای دیوونه" به و زد بغضی پر لبخند
 دارم دوستش. است آره جوابم. پرسیدید سوال یه ازم: گفتم و زدم تلخی لبخند

 هر و نیستتت مهم من برای. داره که شتترایطی این با حتی اون از فراتر شتتاید و
 ارمند حرفی من نه بگید بازم اگه ولی. بیاد در حالت این از که کنم می کاری

 ستتیک با که کنید مجبورم نخواین و بزارید تنهام اون بعد کنم می خواهش ولی
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 میلتون خالف بر مجبورم ناچار به و ندارم قصتتتدی همچین چون کنم ازدواج
 ....شنوی حرف سال همه این بعد اونم. کنم عمل

ستادم و پنجره سمت رفتم و شدم بلند جام از . اطحی به شدم خیره و جلوش ای
 .شدن وارد خودش سرش پشت و آیدین پدر و شد باز در

 نمیشی؟ پیشمون که مطمئنی مطمئنی؟ تو: گفت بغض پر مامان
شمهام با ستم که و مردی حرکات تک تک چ  چیزی هر تونم می باهاش میدون
 هک لبخندی. دید منو و پنجره سمت چرخید سرش. کردم ثبت و کنم تحمل و

 .روز یک برای حتی نه: گفتم اطمینانم ی همه با زد
 

 اقاتف سریع انقدر چیز همه نمیشد باورم هنوز بودم گنگ بودم، گیج هم خودم
ته یاف قت هیچ. ب یدم و مانم نفهم بام به ما فت چی با  هک کرد کار چی یا و گ

 مامان نه،ممک محاله میکردم فکر تقریبا   من که چیزی کنه راضی و بابام تونست
 و ارک بد و خوب و کرد صدام شب یه بابا که کرد کاری چنان هفته یه عرض در

 ی کتهن تنها و اطمینان قابل مرد و خوبیه پستتر آیدین نظرش به: گفت و گفت
 .باشم صبور شدت به باید من اینکه و مریضیشه همین تاریکش

 و وبخ و بشم پشیمون وقت هیچ ندارم حق که گفت هم رو دیگه چیز یه البته
 .خودمه پای کار بد

 موافقت زبون به اما داد می نشتتون اینو برگردوندن رو و اخم با و بود ناراضتتی
 .بود کرده
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 یه این توی اینکه از گذاشتتته خودم پای چیزو همه اینکه از بودم ممنون ازش
 ارهد چقدر سخته براش چقدر که کردم می درک. کرده توجه ام خواسته به مورد
 و دخترش دستتتی دستتتی خودش ی گفته به که بدیه حس چه و میشتته اذیت

 .کنه بدبخت
 هب یا من حرفهای خاطر به یا آیدین زیاد اصتترار خاطر به یا. بود اومده کوتاه اما

 .بود گذاشته روش مامان که تاثیری خاطر
 .داشت شرطی یه فقط
 یمحال اینا و عقد من. کنید عروستتی زود باید باشتتید هم با خواید می اگه" بابا

 ".کنین تموم و کار و بگیرن عروسی یه نمیشه
 خواستتتگاری مراستتم هفته یک عرض در. بزنه حرف حرفش رو که بود کی و

 .شد برگزار
سته حتی ست هفته یک این توی بودم نتون سابی و در  یا. بزنم حرف آیدین با ح
 چیزی ستتاختمون توی کستتی هنوز. چیه به چی که بدم توضتتیح دخترا برای

 .نهک کم هیجانش از کرد می سعی و بود آیدین کنار همیشه پژمان. نمیدونست
 الشح چیزها باقی و خواستگاری مراسم از قبل تا نکنه که بودم این نگران مدام

 بهم چیزو همه بیاد کوتاه دیگه بابا که بود محال جوری این بخوابه و بشتتته بد
 .موافقتش و حرفها زیر میزد و میزد

 قرار گهدی ساعت یک تا. بود رسیده بود زا استرس برام خیلی که روزی باالخره
ستگاری برای اینا آیدین بود سا. امون خونه بیان خوا  در مدام مامان و افروز و ال

 .بودن خونه کردن آماده و شدن حاضر و دوییدن حال
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 لب مونیتور ی صفحه به شده مسخ و مات که میشد ساعتی یک حدود اما من
 .نمیشد باورم هنوز و بودم شده خیره تاپ

 از هی. بود اومده در افروز و الستتا صتتدای و میشتتدیم نزدیک مهمونا اومدن به
 .شو حاضر پاشو که زدن می تشر بهم و میومدن تو و رفتن می بیرون اتاق

 به لستاا. بود گرفته امروز برای مناستب لباس یه و خرید بود رفته خودش افروز
 رمف موهای نبود وقت. کرد مالیم آرایش یه و صورتم و نشوندم صندلی رو زور

 از و موهام از رشته چند و بست سرم پشت گیره با رو موها همون کنه صاف و
 .انداخت بیرون شالم جلوی
 هامهمون باالخره شتتدم آماده تقریبا   که وقتی و شتتم حاضتتر تا کرد کمکم افروز

 شتپ و در دست به موبایل و اتاق تو دویید السا زدن که رو خونه زنگ. رسیدن
 کجا بگو دیگه بار یه: گفت و گوشتتش به چستتبوند و گوشتتیش. بستتت ستترش
 بودین؟

 کمی. سمتش شدم براق. اون سمت رفت حواسم ی همه. شد نگران صورتش
 خوبه؟ حالش االن: گفت و داد گوش
شه: گفت و داد گوش کمی دوباره شه با سش میگم سعید به با شهب بهش حوا  ا
 .خداحافظ فعال. نباش نگران

 ژمانپ شده؟ چی: گفتم و کنارش رفتم و شدم بلند جام از کرد قطع و تماس تا
 خوبه؟ حالش آیدین گفت؟ چی

 سترسا یکم. خوبه حالش خواهری نباش نگران: گفت و کشید بازوم به دستی
شت ستان بردتش پژمان خورد بهم حالش بود شده زده هیجان و دا  مسر بیمار
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صل سوندتش شده بهتر حالش کرد و  تو اومد در از دیدم خودم االنم. خونه ر
 باشه؟ نباش نگران
 قدم ندچ و قلبم رو گذاشتم و دستم و دادم بیرون فشار با و ام شده حبس نفس
 .تخت رو نشستم و رفتم عقبی
سا شحالیه وقت االن آرام تروخدا: گفت و کنارم اومد ال ش نگران نباید خو . یبا

 و ودتخ تروخدا گیره می روحیه خوشحالی تو ببینه اون. کنیا می نگران آیدینم
 .دار نگه

 .دادم تکون سری و زدم لبخندی و کردم جمع و لبهام
 به ربتش سینی افروز رفتیم بیرون اتاق در از السا با کرد صدام مامان بعد کمی

 .بود ایستاده منتظرم اتاق ورودی جلوی دست
 ".کنم تعارف" گفت و دستم داد و سینی رفتم که جلو
 خوب گذشتم می کنارش از محل بی شاید عادی حالت در. کردم نگاش گیج
 .دیگه ببره بعدم به این از بود آورده اینجا تا که اون

 عموضو این درگیر ذهنم تو و بودم کرده فراموش و مکان و زمان لحظه یک برای
شپزخونه راه و داد زحمت خودش به افروز چرا که شدم  کرده طی رو اتاقها تا آ

 زدیکترن خیلی مبلها تا آشتتپزخونه کنم تعارف من بده تا پیچونده رو شتتربتها و
 .بود

 و چایی همون حکم شتتربت این شتتدم متوجه تازه آیدین جلوی رستتیدم وقتی
 با آروم و انداختم بود بابا به حواسش و بود آیدین کنار که سعید به نگاهی. داره

 خوبی؟: پرسیدم آیدین از لبهام حرکت
 ".آره" یعنی که کرد بسته و باز بار یک و چشمهاش و زد ریزی لبخند اونم
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 هشب چقدر و بود داده فرم باال به رو و بود کرده کوتاه و موهاش مراسم خاطر به
 مهری رپ لبخند دیدن بود عجیب چقدر و کردم تعارف بقیه به و شربت. میومد

 .رضایتمندش نگاه و دیدم خانم مژگان لبهای روی که
 و بودم باشگاه تو که وقتهایی مثل کنه نگام ناراضی همیشه که بودم کرده عادت
 کرد می مجبورم همیشتتته و نمیشتتتد خواستتتت می اون که چیزی اون هیکلم

 و ای بچه دختر االن: میگفت همیشتته و بدم انجام و تری ستتخت ورزشتتهای
 ستتخت خیلی برات زاییدی شتتکم یه و کردی ازدواج که فردا پس فردا جوون
 .میشه

 نمی دلم. نداشتتتم دوستتتش اصتتال اما میگه دلستتوزی رو از میفهمیدم اینکه با
 .بگه چیزی هیکلم مورد در خواست

 
 

 از هیچی. زمین به شتتدم خیره شتتده مستتخ و الستتا و مامان کنار نشتتستتتم آروم
 قلمهس تحمل واقعا   دیگه که اومدم خودم به وقت یه. بحثها از نمیشنیدم حرفها

 .بود شده خارج توانم از السا های
 و اباب به شتتده خیره پریده رنگ دیدم که ستتمتش برگشتتتم و کردم ریزی اخم

 .گیره می گاز و لبهاش
 هب گوش زیر به ستتر و آروم آیدین ی خانواده دیدم و اینا بابا ستتمت برگشتتتم
شو داره ریزی اخم با هم بابا و میدن بابا حرفهای ضایتی  ودشخ ی شیوه به نار

 .میده نشون
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 برای انهپشتو یه من خاصه داماد آقا شرایط که اونجایی از: بود گفته کالم یک تو
 .کنه تامین و اش آینده بتونه که ای مهریه یه خوام می دخترم
هام هام و کردم جمع و لب نده من. رفت هم تو اخم نه و آی ها رو پشتتتوا  نمی تن

ستم ستم می فقط من. خوا شه کنارم آیدین خوا شم کنارش من بگم بهتر یا با  با
 الیم ی پشتوانه و سنگین ی مهریه. غم و خوشی تو راحت و سخت شرایط تو
 میومد؟ کارم چه به

 بر بتونه اباب اینکه از قبل و زد بابا حرفهای تایید ی نشتتونه به ستتری آیدین پدر
 و کرد باز دهن آیدین بده ادامه آیدین ی خانواده کردن منصتترف تو تالشتتش

 ممنونم ازتون واقعا   و کنم می درک کامال رو شما نگرانی من شمس آقای: گفت
ضر و دادید خرج به مردونگی من خاص شرایط این با که  و دخترتون شدید حا

 مینیتض هر و کنم می مراقبت خوب ازش که باشید مطمئن. من دست بسپرید
 ماشتت حرف هم اش مهریه برای. میکنم قبول باشتته الزم خوشتتبختیش برای که

 .مقبوله کامال
 .پایین انداخت و سرش و شد ساکت و گفت و این
: گفت و گرفت و آیدین حرفهای ی ادامه لبخند با و اومد حرف به آیدین پدر

 از. گرفتیم تصتتمیم قبال   عروستتمون ی مهریه مورد در ما بخواین و راستتتش
 خواد یم که دختری هر بلکه ما پسر و دختر تنها نه شما ی گفته به که اونجایی

 با جان آیدین پیش ستال چند. باشته داشتته معقول ی مهریه یه باید کنه ازدواج
 با ریزه ریزه و کنن خرید پیش و ای خونه یه تونستتتن داشتتتن که اندازی پس

 توش م*س*تاجر االنم و ستتتاختیم رو خونه اون ستتتال یک طی و هم کمک
 .نشسته
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 البته. مهریه عنوان به کنیم عروستتمون نام به رو خونه اون دنگ 3 خوایم می ما
 .باشید راضی شما اگه

 و دستتتش مامان که کشتتیدم جلو کمی خودمو. شتتد باز اعتراض برای دهنم
 .دستم رو گذاشت

 .کردم نگاش
 شتتونوکار بزار باش آروم: گفت کنه توجه جلب اینکه بدون پایینی صتتدای با

 یندهآ برای این. نکن دخالت پس نداره آیدین مریضتتی به ربطی هیچ این بکنن
 .اته

 هک صتتحبتهاشتتون. گرفتم آروم و عقب کشتتیدم خودمو و گرفتم دندون به و لبم
 .افتادن دوتا ما یاد تازه رسیدن که توافق به شد تموم
 .رفتن یادمون از جوون دوتا این زدیم حرف ما واال: گفت و خندید آیدین پدر

ما میگم ید شتت  و بزنن حرف باهم یکم برن پستترمونم و دختر این که موافق
 بکنن؟ وا سنگاشونو

شت سعی که نارضایتی ی همه با بابا شون دا : فتگ رضایتمندی لحن با بده ن
 .شماست با حق بله
 .بزنید حرف و اتاقت تو برید آیدین آقا با جان آرام دخترم: گفت من به رو
 .اتاقم سمت چرخیدم شد بلند که اونم آیدین، منتظر و شدم بلند جام از

 با دمبو آتیش ی کوره یه مثل درون از. بود داغ دلم و سرد دستهام و سرد صورتم
 .خونسرد ظاهر یه

 .بستم و رد سرش پشت و تو بیاد آیدینم تا داشتم نگه باز و در و اتاق تو رفتم
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ست با شاره بهش د شینه که کردم ا  و رفتم خودم و کامپیوترم میز صندلی روی ب
 .نشستم پنجره ی لبه رو
شم با ورود بدو در شت و اتاق کل چ ست شد تموم که کنجکاویش و گ ش  ور ن

 دمتدی می پایین اون از که روزهایی چه: گفت و کردم نگام لبخند با و صندلی
 تونمب واقعا   روزی یه کردم نمی فکر وقت هیچ. نشتتستتتی پنجره لبه رو اینجا که
 .کنم نگاه نشستنت این به اتاق خود توی از

ستهاش. زدم لبخندی نیمه  شتیپ به داد تکیه خوش سر و کرد قفل سینه رو و د
 انمخ بگم من چیه؟ شرایطتون. بفرمایید خانمها خانم خوب: گفت و صندلی

 زن من. باشتته نداشتتته حرف داریش خونه باشتته، خوب دستتتپختش باید من
 .خوام نمی شل*خ*ته

 شرو خیلی دیدم اتاقش از اول بار من که وضعی اون با واال. باال پرید ابروهام
 .خواد نمی شل*خ*ته زن میگفت که بود زیاد

شمهاش  دیگه مببین بزار: گفت ای بامزه ژست با متفکر و اتاق دور گردوند و چ
 .اومد یادم آهان خوام؟ می چی

 خودش کلمه هر ادای با مهربونی لبخند با و چشتتمهام تو کرد ثابت و نگاهش
شید جلوتر و ست صاف و ک ش شه خانم باید: گفت و ن شگل... با ش خو ... هبا

 ...باشه داشته گوشت پره یه.... باشه مهربون
 چه که کردم نگاش خیره و کردم ای خنده تک. افتادم خنده به آخرش حرف از

 امید نا وقتی. گرده می گوشتتت پره یه اون دنبال هیکلم کل تو کاوشتتگر جوری
 ی اعاده میرم من کوش؟ پس نیومد خوشتتم نچ نچ: گفت و کرد اخمی شتتتد
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شونم سبز باغ در دادی فریب منو تو کنم می حیثیت  نقدها که شد چی. دادی ن
 .خوام می و آرام همون من. شدی الغر

 از. کنم درستتتت باید نمیشتته جوری این نخیر: گفت اخم با و داد تکون ستتری
 .کنم می تعیین و غذاییت ی وعده خودم فردا
صال  . زدم لبخندی هم باز  پیش ساعت یه همین تا که نمیاورد خودش روی به ا

ُرم زیر  .کرد می کنترل خنده و شوخی با و چیز همه. بوده س 
 ستعی چقدر که بماند. بخوای تو چی هر باشته: گفتم و چشتمهاش تو زدم زل

ستم االن که اینی کردم شم ه  هک اومدم فرمی رو باالخره و شدم تو لطف به و ب
ضی مامانت شه را ست تو اگه ولی ب شه نداری دو  یشرط به بگی تو چی هر با

 ".بخوام من چی هر. "بگی رو جمله همین تو شد که منم نوبت که
 .کردم اشاره ابرو با. ایستادم و شدم بلند جام از

 میگی؟: من
 .بخواه جون تو: گفت و زد عمیقی لبخند
 و کن فکر درستتتت: گفتم و شتتتدم نزدیک بهش قدم یه و کردم نگاش جدی
 .خواستم شاید بده جواب

 .حرفش و مرده: گفت و داد تکون سری خیال بی
 

 و بکشتته تر عقب صتتندلی رو شتتد مجبور اون و شتتدم نزدیکتر قدم یه دوباره
 .ببینتم بهتر تا ببره تر باال و سرش
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 و فتحر تونی می شتتانستتته آخرین این. میپرستتم آخر بار برای: گفتم تر جدی
 میدی؟ انجام بخوام من چی هر....  آیدین. کنی عوض

شه تر کمرنگ سرخوشش لبخند شد باعث جدیم نگاه شم تو نگرانی ب  هاشچ
 .گرفت جا پیدا
 چرا داری؟ شتتک بهم: گفت آرومتری صتتدای با بار این و اطمینان با بازم اما

 .رممیمی برات بخواه جون و کن تر لب تو که گفتم کنم؟ عوض و حرفم باید
شمهام ستم و چ ستم می که هوایی ی همه و کردم باز نیمه و دهنم و ب  تو و تون

 اب و چشمهاش تو زدم زل و کردم باز و چشمهام لحظه یه تو و بردم فرو هام ریه
 .کن عمل: گفتم قدرتم ی همه
 خندلب یه کم کم. بود نفهمیده و کلماتم معنی. کرد نگام هنگ لحظه یک برای
 کن؟ عمل چیه منظورت خوبه؟ حالت تو: گفت و لبهاش رو نشست کج

هام به خیلی حالم: گفتم و کردم تر و لب مل خوام می ازت آیدین. خو  .کنی ع
 بیداریت و خواب بتونی خوای نمی مگه بشتتی؟ خوب خواد نمی دلت تو مگه

 .کنی عمل باید فقط تونی می میگم بهت من حاال کنی؟ کنترل و
 ی؟میگ چی معلومه تو... تو: گفت گیج و داد تکون طرفین به ستتری کرد اخم
 .است مسخره خیلی کنی می شوخی داری اگه. نمیفهمم اصال من

 نبالد صورتم اجزای تک تک تو. ایستاد رخم به رخ و شد بلند جاش از عصبی
 رت عصتتبی نکرد پیدا چیزی وقتی اما گشتتت بازی مستتخره و شتتوخی از ذره یه

 .بره که چرخید
ستش سریع شیدم و د  بردم باال سرمو و شدم نزدیکتر بهش. گردوندم برش و ک

 .کنم نگاه بدزدتشون ازم کرد می سعی که چشمهایی تو دقیق تا
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 گاهمن تو نگاهش وقتی. کنه نگام کنم مجبورش تا گرفتم بازوش به دستتتمو
ست ش ست کن باور: گفتم ن شی خوب تونی می تو. گم می را  چند ینا یادته. ب

 برای و مدارکت ی همه من کردی؟ استتکن تی ستتی گرفتی عکس مدام وقت
 .فرستادم مختلف دکترهای

شون هیچ از ستی جواب کدوم شنیدم در سمش که دکتری یه امروز همین تا ن  ا
 زیچی یه عکستتها از یکی تو بود گفته و بود زده میل بهم آلمان از بود ستتخت

 ختس خیلی میشه دیده مویرگهات نزدیک مغزت بین بینا ل*خ*ته یا غده مثل
 وبارهد و برداری عکس باید همین برای و نبود واضح زیاد تصویر و میشد دیده

 اون یعنی. باشتتته اون از ناشتتی خوابیدنها این ممکنه بود گفته و بدی انجام
ساس و شدید میگرن و سردردها  و انرژیت رفتن تحلیل و مویرگهات شدن ح

 شتتده مغزت تو ریزی ای ل*خ*ته یا غده همچین یه اومدن بوجود باعث همه
 .بخوابی زیاد فشار اثر در که شده باعث اونم که

 ...منتها... منتها کرد عملش بشه شاید گفت
 نداختما ستترمو و گرفتم دندون به لبمو.... بگم نتونستتتم. بدم ادامه نتونستتتم

 .بود ماجرا سخت قسمت   این. شد جدا بازوش از و شد شل دستم. پایین
 شدست جدی بشنوه حرفهامو ی ادامه بود مشتاق و بود شده کنجکاو که آیدین

. ..کن نگاه من به... آرام: گفت و کرد وارد بهش فشتتتاری و گرفت بازوم به و
 بگیو؟ نمیتونی که چیزی اون بگو چی؟ منتها

شار شتر و پایینم لب رو دندونام ف  50-50 جهنتی منتها: گفتم زور به و کردم بی
 ...یا میشی خوب یا یعنی
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 ....یا بگم نتونستم... بگم نتونستم و شدم ساکت واقعا   دیگه
 .میمیرم یا: گفت و زد ای خسته لبخند

 .کردم نگاش بغض پر
 .کنم عمل من که خوای می تو و: گفت و چشمهام تو زد زل

 تو هک صورت اون به نه: گفتم بکنه غلطی برداشت ممکنه اینکه از زده وحشت
 هک مطمئنم من. باشتتی داشتتته عادی زندگی یه خوام می فقط من کنی می فکر

شی خوب سکش میدونم می  دهب نرمال زندگی یه بهت تونه می ولی باالست ری
 خوای؟ نمی اینو تو

 چه و بود مریض مادرم که وقتی اون چه خواستتتم همیشتته: گفت و زد لبخند
 می همیشتته. دارم مریضتتی چه فهمیدم وقتی چه و میشتتدم ستتردرد دچار وقتی

 .نبوده نرمال وقت هیچ اما باشم داشته نرمالی زندگی خواستم
بال ستتخت چقدر که میدونم نگرفتم حرفهات از بدی منظور من  کارهام دن

 فقط. ختهس خیلی خودتم برای که میدونم و کنی پیدا درمانی راه بتونی تا بودی
 .میکنم سوال یه
 کنم؟ عمل من که خوای می تو

 میدونست و دارم عالقه بهش چقدر که میفهمید. کردم نگاه چشمهاش تو فقط
 .کن عمل میگم چرا

 .کنم می عمل باشه خوای می تو اگه. فهمیدم: گفت و داد تکون سری
شک و جدی اونقدر صورتش. در سمت رفت محکم و کرد ول بازومو  بود خ

 .ترسیدم لحظه یه که
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ستادم در جلوی رفتم و انداختم جلو خودمو سریع  مشد در کردن باز مانع و ای
 مامانت به مراستتم بعد بزار بگی؟ چی بری خوای می فهمیدی؟ چیو: گفتم و

 .بگو اینا
 لندب که بگم میرم دارم. نیستتت کار در مراستتمی دیگه: گفت و کرد نگام جدی

 .امون خونه بریم شن
 و اریاستتتگ خو چی؟ یعنی چرا؟... چ: گفتم بهت با. رفتم وا حقیقتا  . رفتم وا

 میزنی؟ بهم
 تپدر دنبال تموم ماه دو من داشتتتی؟ ای دیگه انتظار: گفت و کرد نگام جدی

 شتتتدنش بیدار و خوابیدن که بده مردی به و دخترش کنم راضتتیش تا دوییدم
 دستتتی دو و دخترش بخوام ازش داری انتظار طور چه. نیستتت خودش دستتت
ش زنده ممکنه عمل یه با دیگه ماه دو تا نمیدونم که حالی در کنه تقدیمم  یا مبا

 .نه
مل؟ گفتی تو مل منم ع گه و کنم می ع نده ا ندم ز عدش مو باره ب یایم دو  م

 .مطمئن بار این و خواستگاری
 .گرفتم و دستش هوا تو که برد در ی دستگیره سمت به و دستش

 
 

 نمی وقت هیچ..... آیدین بزنی بهم و مراستتم اگه: گفتم و کردم نگاش جدی
شمت  می که راهیه..... کردم پیداش خودم که چیزیه.... منه مال عمل این. بخ

 .کنی حذف ازش منو نداری حق. کنیم زندگی عادی آدم تا دو مثل تونیم
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ست مهم برام. کنارت و شریکم باهات منم. من با کنی می عمل صد که نی  در
ست چقدر خطرش ست مهم باال  نم میگن چی بقیه و کنی می فکر چی تو نی

 خوبه نم نظر به که خبر این با حاال که نیومدم پیش اینجا تا. نمیکشتتم پس پا
 .بزارم غالت

ستم تهش تا من  عمل و بزنی بهم چیزو همه و بری بیرون در این از االن اگه. ه
 .نمیبینی منو وقت هیچ برگردی و بشی خوب و کنی

 وچیز همه و بری تونی می مختاری حاال: گفتم اخم پر و کنار کشتتیدم خودمو
 .بزنی بهم و کشیدیم و زحمتش االن تا که چیو هر. کنی نابود

 ستتمت رفتم خونستترد ظاهری با بود آشتتوب پر که دلی با محکم، های قدم با
 .ایستادم منتظر سینه به دست و پنجره

یان تا لحظاتم تک تک تو کردم باز و ایمیل که پیش ستتتاعت دو  ینا کردن ب
 هاییتن بزارم که بود محال. بودم کرده فکر آیدین العمل عکس جز جز به حرفها

ید من. بزاره قدم راه این تو نارش با یدی اون. بودم می ک  که خواستتتت می ام
 رایب خواستتتم می ای بهانه من و بزاره ستتر پشتتت موفقیت با و عمل که برگرده
 .بیشتر موندن منتظر

 ودنشب تنها منطق و داشتن همراه به نیاز و نگرانیش دلیشو دو کردم می حسش
 .... و

 ...بودم کرده تهدیدهامو... بودم زده حرفهامو من بکنم کمکی نمیتونستم
 .گرفت می تصمیم خودش باید

 تا و قدمهاش صدای. نگشتم بر اما شنیدم در به و دستش آروم کوبیدن صدای
 .نگشتم بر هم باز اما شنیدم و تخت روی نشستنش بعد و تخت نزدیک
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 ....تنها خودش... گرفت می تصمیمی صورتم دیدین بدون باید میبود تنها باید
 .میشد ادا نرم و بود بغض پر و عصبی صداش

 حاضتترم داری؟ انتظار چی گی؟ می چی خوای؟ می چی تو لعنتی د  : آیدین
 که نخواه ازم ولی موندی کنارم بدم و خوب همهی با تو چون بدم برات و جونم

یه یه خواب اما باشتتم کنارت که این. کنم نابود جوری این و آیندت  اما چیز
 همچین یه دختری کدوم آخه. چیز یه کنم ات بیوه عروستتی بعد ماه یه اینکه

 خواد؟ می چیزیو
 ندتآی و زندگی کنم می فکر جاشم همین تا کنی؟ درک منم نمیکنی سعی چرا

باه حضتتورت با ودارم ظاری چه. کنم می ت  دختر یه وقتی تا داری؟ ازم انت
 فکر ههم بشی بیوه اینکه محض به میزنی قدم بلند سر جامعه این توی مجردی

 چیزی یه میرسته راه از کی هر. میدوزن بهت طمع چشتم و کستی بی کنن می
 کنه؟ می کاری یه میگه

 تو که باشتتته راحت خیالم حداقل.... نباشتتم و کنم عمل و برم قراره اگه بزار
 همون. دیدم اول روز که میمونی آرامی همون تو. نداشتتتم تآثیری تو زندگی

 .ودب خانواده ی همه گاه تکیه و بود پدرش پیش خونه تو که سختی سر دختر
 نمی. دیش خورد کنن فکر بقیه نزار. بشکنم و سختیت شدن بیوه مهر یه با نزار

 .استواری همیشه تو خوام می خودمو آرام من. خوام
 و یدینآ خواستم نمی من وقتی که بود حرفی دقیقا جمله این. زدم تلخی لبخند

 .کردم یم تکرار خودم با ببینم تخت روی بیمارستان تو
 ".استواره همیشه که اونی ببینم و خودم آیدین خوام می من"
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 .گردوند می بر خودم به امو جمله
ستهام ی گره ستهامو. شد شل د شم و برگشتم. برگشتم و آوردم پایین آروم د  چ

 زانوهاش رو و بود نشتتستتته تخت رو. بود درگیر خودش با که مردی به دوختم
شو و بود شده خم ستهاش میون و سرش و بود داده تکیه زانو به آرنجها  تهگرف د
 ...بود کرده بغض و بود
یدین آره  که عملی برای نه...  مریضتتیش برای نه.... بود کرده بغض... من آ

 اون برای که منی برای... درصتتتده 50 موندنش زنده و شتتتدن خوب احتمال
شگیم حالت از کنه قبول بود سخت دیدنش  کنم غییرت کنم تغییر و بیام در همی

 ....نهات اون گمان به و کنم تحمل و بیشتری چیزهای شم مجبور و بشم بزرگ و
 اون زا شاید و نبودم بابام ی خونه تنهای دختر اون دیگه من ازدواج این با شاید

ستم می اینو من اما میموندم تنها شوهرم ی خونه بعد به  ایبر حتی بودن. خوا
 ....اون با روز یک

شتم قدم سمتش به ستم زانوهام رو پاش جلوی. بردا ش ستم آروم. ن  شپی و د
 .ساعدش رو گذاشتم و بردم

 .چشمهام تو زد زل و کرد بلند و سرش اومد خودش به
 ممراس. راضی و خوبیم ما میگیم همه به. بیرون میریم در این از.... آیدین: من

 تونی یم...  بعد و گیریم می عروسی پدرم ی خواسته به. میشه برگزار خوبی به
 پیش و زندگیمون کل هم با بعدش و بشتتی خوب تونی می.... کنی عمل بری

 .داریم رو
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 مالز. باشتتی چیزی نگران نیستتت الزم. نمیزارم تنهات و کنارتم همیشتته من و
ست صه نی ستم تنها من بخوری منو تنهایی ی غ  تنها وقت هیچ....  تو با من نی
 .نیستم

 بی تو برای انتظارم همه این که دارم باور من میشتتی خوب تو که مطمئنم من
 نوم حق نمیزاره پس نشسته حق جای میگن همه باالست اون خدا. نیست ثمر

 .شه پایمال زندگی این از تو
 به و دارم نگه بازوها بین و حق این خوام می من و زندگی این از منی حق تو

 .نخوای تو اگه حتی نمیکنم رهاش راحتی این
 .شد بغض پر چشمهاش و لرزید اش چونه

 مدتهاستتت من بازوهای این: گفت و زد دار بغض ی خستتته مهربون لبخند یه
 .بری چشمم از دور جایی هیچ نزاره و دورت بشه قفل تا منتظره که

 :گفتم و زدم چشتتمک شتتیطون و کردم نگاش محبتم همهی با و زدم لبخندی
 .نیست وقتش هنوز کنه صبر یکم باید تو بازوهای اون

 متس رفتم پیروز و خوشحال و شدم بلند جام از حرکت یه با و خندیدم دوباره
 .شد کخش در رو دستم آیدین حرف با که گرفتم در ی دستگیره به و دستم. در

 .میرم تنها من ولی قبول: آیدین
 برگشتتتم زده بهت. کردم نمی باور و بودم شتتنیده که چیزی. کردم نمی باور

 برد روف شلوارش جیب تو دستهاشو شد بلند جاش از دید که امو قیافه سمتش
 چیزی اون چیز همه و کنم می قبول و حرفات همهی: گفت مطمئن و جدی و

 نهات باید کارو یک این. نمیای من با تو عمل برای فقط خوای می تو که میشتته
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 مهم برام دیگه و میزنم بهم چیزو همه االن همین کنی مخالفت اگه. بدم انجام
 .کنی می تهدیدی چه تو که نیست

 اب که میدونستتتم و بود مطمئن خیلی که چشتتمهایی به شتتدم خیره باز دهن با
هدیدی و حرف هیچ ها و کنم عوض و نظرش نمیتونم ت مه یک تن  ذهنم تو کل
 .کشید می فریاد

 "چرا؟"
 و کرد رد کنارم از و دستش آروم و من مبهوت چشمهای تو زد زل و کنارم اومد

 از و دز کنار منو نرم توضیح بدون.. اضافی کالم یک حتی بدون و کرد باز و در
 متونستتت و اومدم خودم به وقتی و موندم خیره رفتنش به من و رفت بیرون در

 .رفتم بیرون اتاق از کنم جمع خودمو و ببندم و دهنم
ستم مامان کنار رفتم حرف بدون ش شنیدم. ن  دش باعث که گفت چی آیدین ن
 .دنز حرفهایی چه و گفتن چی دیگه نفهمیدم بگن تبریک و بزنن دست همه
 آیدین کردن راضی برای ای چاره راه دنبال و بودم ور غوطه افکارم اعماق تو من

 .میرسیدم جهنتی به کمتر گشتم می بیشتر چه هر اما برگرده تصمیمش از تا بودم
 بابا قاخال همه اینکه و باشه هم با باید عروسی و عقد میگفت که بابا اصرار به

ستن و بودن شناخته رو ست دوتا ما بده اجازه محاله نکنیم عقد تا میدون  و در
سابی سی قرار ببینیم همو ح شتن بعد هفته دو برای و عرو  ی نهخو چون و گذا

 ینا توی و موندیم می منتظر باید نمیشتتتد، خالی دیگه نیم و ماه یک تا آیدین
 .کنه تکمیل منو ی جهیزیه تا داشت فرصت مامان ای هفته چند مدت
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شتم شک من البته صال مامان که دا شه خریده جهیزیه برام ا شتر با  دسح بی
 یزچ چند با بخواد و بود گذاشتتته کنار الستتا برای االن تا که ای جهیزیه میزدم
 .من به بده اضافه

 کی و شد چی نفهمیدم و نبودم خودم حال تو چون نفهمیدم چیزی روز باقی از
 سنگین چشمهام که گشتم چاره دنبال به اونقدر هم شب آخر در و. گفت چی
 .هم رو افتاد و شد

 
 دتش به و میشدم خسته که کند اونقدر میگذشت کند زندگیم روزهای همیشه

ستش تو زندگیمو کنترل خدا دوره این توی انگار اما. بود یکنواخت هم  رفتهگ د
 که جوری میگذشتتتت ستترعت به چیز همه که بود زده و تند ی دکمه و بود

 .چیه به چی نمیفهمیدم
 راضی یراض... نه باشم بوده ناراضی که نه. بود رفته در دستم از زندگیم اختیار

 .بودم
 هامنت. میرفت پیش خواستم می خودم که جوری همون داشت چیز همه تقریبا  

. نمیموند خاطرم تو خاصتتی چیز ذهنی درگیریهای و مشتتغولی دل همه این با
 همه. مبود شتتده خیره بهش توجه بی که فیلمی یه مثل بود شتتده دقیقا   زندگیم

 ا  صرف و کردم نمی درک و فیلم بود ای دیگه جای ذهنم چون ولی میدیدم چیزو
 .میدیدم فقط

 مورد در و آیدین نظر بودم کرده سعی مختلف طرق به روز هر مدت این کل تو
 .نمیشد اما. کنم عوض تصمیمیش
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 خشتتک و جدی و ستترد میرستتید که موضتتوع این به اما مهربون، و بود خوب
 ....ترسناک حدودی تا. میشد

 مین جرات حقیقتا که". کنم نمی صحبت موردش در:" میگفت لحنی چنان با
 .بگم چیزی بهش کردم

سیم خبر که روزی سید دخترها گوش به عرو شون همه ر  همه این از زده بهت ا
 .شراره از غیر همه بودن خوشحال همه. خونه سمت آوردن هجوم عجله
 اما کنه عوض نظرمو کرد ستتعی چقدر کرد دعوا چقدر زد حرف باهام چقدر

.... 
 و میشتتناخت خوب منو. ببره پیش از کاری نمیتونه که میدونستتت خودشتتم

 عقب محاله شتتده راضتتی بابامم حتی و اومدم پیش اینجا تا وقتی میدونستتت
 .بکشم

 اون بودن خبر با همین و نداشتتتت خبر آیدین بیماری از اون از غیر هیچکس
 .کنه مسئولیت حس که میشد باعث
شید داد زدم حرف باهاش عمل مورد در وقتی  و شدم دیوونه گفت و زد جیغ ک
 .گفت و آیدین جمالت عینا  

 من دید وقتی ساعت یک بعد. استدالل همون و نگرانیها همون و حرفها همون
هاش حرص برای جوابی گاه جز ندارم خوردن  و حرص از پوفی. ام خیره ن

 .کنی می و خودت کار آخرشم که تو: گفت و کشید عصبانیت
 .شی خوشبخت و بگذره بخیر امیدوارم: گفت بغض پر
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شش تنگی ستخونهایی سفتی و آ*غ*و* ست رو که ا  و دمکر می حس بدنم پو
 و بود اش عالقه و نگرانی عمق ی دهنده نشون همه ب*غ*لش تو شدنم فشرده

 .چیز همه خاطر به بودم ممنون واقعا   من
تاق در روی به رو من با که لحظاتی تموم خاطر به  بیمارستتتان توی آیدین ا

 .....حالم و کودکیم دوران خوب دوست این... کرد همراهیم و نشست
به چقدر خواهر داشتتتن که نکردم حس روزها اون ی اندازه به وقت هیچ . خو

سی اینکه شه ک سی بی تموم تو که با شه فکرت به تو های حوا  که هاییکار و با
 .کنه دنبال و باشی پیگیرشون خودت باید

با    از کارها ی همه و نکردم کاری هیچ من ای عجله عروستتی این برای تقری
 سعرو ماشین و عروس گل دست برای فروشی گل کردن پیدا و آرایشگاه رزرو

سا ی عهده به همه و همه زیبا عروس لباس یک ی اجاره تا  تو که بود افروز و ال
 و میرستتیدن من کارهای به و بودن کرده ول زندگیشتتونو و کار هفته دو این تمام
 کردنش پرو و عروس لباس مزون تا همراهیشتتون کشتتیدم که زحمتی تنها من
 .بود

 تا بودیم آیدین کارهای دنبال پژمان و شتتراره با همراه هفته دو این تمام تو من و
نه زودتر چه هر مل برای بتو مان بره ع تادن. آل  و پزشتتکی مدارک فرستت

 انجام کار این تو وارد آشتتناهای از گرفتن کمک با شتتراره و الزم هماهنگیهای
 .داد می
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ش تنهاش و بود شده آیدین همراه و بود کرده ول و زندگیش و کار پژمان  تنمیزا
ضعیت کردن بدل و رد و تبادل حال در من و شک با بیمار و  هک بودم آلمانی پز

 .بگیرم یاد و سختش اسم بودم نتونسته هنوزم
 .گشتم می آیدین رفتن تنها برای دلیلی دنبال مدت این تمام تو و

 .خارج من توان از و بود مزخرف خیلی شرط این
 همه و استتترستته پر خیلی عروستتی روز بودم شتتنیده و خونده جا همه همیشتته

 که پدر ی خونه ترک برای نه عروستتی برای نه داشتتتم هم من. دارن اضتتطراب
 مبری امون خونه نبودن حاضتتر علت به و شتتب بود قرار چون نبود وقتش هنوز
 یعروستت بعد مدت این تو بود قرار واقع در. آیدین اتاق تو و آیدین پدر ی خونه

 زندگی پدریم ی خونه و اتاقم باالتر طبقه یک من امون خونه شتتتدن آماده تا
 .اون اتاق تو و آیدین پدر ی خونه یعنی. کنم

 میگذشتتت چی هر. بود آیدین عزیمت زمان شتتدن نزدیک برای من اضتتطراب
 تنها مخوا نمی که کردم می درک بیشتتتر و بردم می پی موندنم تنها به بیشتتتر

 .باشم
ستگاری از بعد روز از دقیقا   سما   که خوا ستم می و شدیم نامزد ر  یجا به تون

 .نمببی آرمین و بابا کنار نشسته امون خونه تو اونو پنجره پشت از دیدنش
سید شبها نیمه و اتاق توی از تلفنیمون زدن حرف وقتی از  در و ونهخ تلفن به ر

 .آوره درد خیلی موندن اون بدون که کردم حس شد آزاد روز شبانه وقت تمام
 .بود طوفان دلم تو خونسردم و آروم ظاهر برخالف

 ....عروسی روز
 .کنه می استرس دچار و آدم اسمشم که روزی
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 رخاط به نمیفهمیدم ازش چیزی که عروسی خاطر به نه اما داشتم استرس منم
 .گذاشتم آیدین با قراری و قول چه کردم می حس داشتم تازه اینکه

 .آیدین حتی. چمه نمیفهمید کسی و یخ ظاهرم و بود سوزان ی کوره دلم
 نستممیدو که بود کسی تنها اون چون داشت حسم از و درک بیشترین اون شاید

 .تغوغاس دلش تو مراسم این از خوشیش سر و لبش رو عظیم لبخند خالف بر
 و دهمی فشار دستش تو دستهامو سفت انقدر چرا کردم می حس و میدونستم و

 .کنه رهاش هم لحظه یک خواد نمی
 .آورد بند نفسمو پیچید انگشتهام دور وقتی که دستی

 
 

شگاه در جلوی حتی سته اومد دنبالم وقتی آرای  برای. نمک نگاش دقیق بودم نتون
سترس آنچنان لحظه یک  اریک تنها که بود پیچیده وجودم تو شرمی با همراه ا

 .پایین بندازم سرمو و بشم سرخ که بود این بدم انجام تونستم که
 .بود کافی برام لبخندش دیدن

 هک بودم کرده پنهان بلندش و گنده کاله اون با ستتفید شتتنل تو خودمو اونقدر
 .نمیدیدم پامم جلوی

 با بار 1000 بلند دار پاشنه کفشهای اون با مطمئنن نمیگرفت دستمو آیدین اگه
 .میشدم زمین پهن مغز

 با مدام مستتخره بردار فیلم که مخصتتوصتتا   نزدیم حرف کدوم هیچ ماشتتین تو
 ی پنجره از کمر تا خیابون تو و کرد می حرکت راستتتمون و چپ از ماشتتین
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شینش شید داد مدام و بود اومده بیرون ما ستورهایی بهمون و میک  هک داد می د
 تر باال صداش خورد می حرص وقتی و نمیدادیم انجامش هم کدوممون هیچ

 شهشی و ریخت بهم اعصابش آیدین آخرش که بود اعصاب رو اونقدر و میرفت
 .کنه خفه اونو صدای تا کرد زیاد و آهنگ صدای و باال داد و ماشین ی

 انمک نقل باالتر ی طبقه یک به خودم اتاق و خونه از. بود جالب منم عروستتی
 شتتامل که عروستتی محل از بود کافی فقط عروستتی روز انتهای در و کردم می

 اتاقی و شتتوهرم مادر ی خونه به برستتم تا برم باال طبقه 2 بود پارکینگ و حیاط
 .کنم سر توش بود قرار که

 .زیاد آدمها محدود فضا
شین از شدن پیاده و خونه به رسیدنمون محض به  دنپری هم با نفر چند یهو ما

 .خبره چه نمیدونستم که بودم مبهوت اونقدر. ب*غ*لم
ست ولی کرد ب*غ*لم که بود نفر اولین مامان شو نتون ش کنه کنترل خود  کشا

 و آیدین و شتتد جدا ازم و کرد پاک و اشتتکهاش روستتریش پایین با اومد در که
 .بشین خوشبخت الهی: گفتن با و ب*و*سید و کرد ب*غ*ل
شت شتر ما تا رفت و برگ شکهاش شاهد این از بی شیم ا  منم نگاه رفتنش با و نبا

 .کشوند خودش دنبال
 راه زا نگاهمو نمیتونستتتم هم میرفتم فرو خانم مژگان ب*غ*ل تو وقتی حتی
 .بگیرم مامان ی رفته

 مامیدوار: گفت و کرد نگام بغض با افروز و کردن ب*غ*لم افروز بعد و الستتا
 ....کوچولو خواهر شی خوشبخت

 ....کوچولو خواهر
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 دهش اشک پر که چشمهاش به بغض پر لبخند یه. کردم بغض و لرزید ام چونه
 .زدم بود

 ههمیشتت بزرگ خواهر این بودیم مدرستته یه تو هم با وقتی... بودیم بچه وقتی
 و خورد می خوراکیهاشتتو همیشتته که اونی. داشتتت کوچولوشتتو خواهر هوای

 مامان که خوراکیهایی از اونم ستتهم و گشتتنمه میگفت و خواهره ستتراغ میرفت
 .بودم من میخورد و بود گذاشته براشون

 می گرفت می خواهرشتتو دستتت میرفت کرد می دعوا ها بچه با وقتی که اونی
 .بودم من کنه دفاع حقش از تا آورد
شه که اونی شتم همی ش سردم تا بود مراقب زم*س*تون سرمای تو و بود پ  و هن
شو هوا بودن برفی وجود با بیارم گردنمو شال میرفت یادم وقتی  ردنشگ از شال

 .بود افروز من گردن دور میپیچید و کرد می باز
 .بود رفته یادم و خاطرات این بود مدتها من که بود حیف چقدر و

 به رو روزها اون همهی لحظه یک تو داشتتت کوچولو خواهر ی کلمه این حاال
 نای و کنه حمایتم که داشتتتم نیاز کستتی به واقعا   من که روزهایی. میاورد یادم

 و بودم کرده گم رو ها حس اون که بود مدتها من و بود همیشتتته بزرگ خواهر
 چقدر و بودن پشتتتم چقدر ها خواهر این وقتش به که بود اومده یادم امشتتب

 .بودن مراقبم
شه که افروز چه سوس همی شت رو خانواده منو هوای نامح سا چه دا  هیچ که ال

 وقت چند این توی و باشتتته پذیر مستتئولیت حد این تا کردم نمی فکر وقت
 .بوده تار خیلی شاید اطرافیانم و دنیا به نگاهم که بودم فهمیده
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 .داد دست مردونه آیدین با و ب*و*سید و پیشونیم آروم و اومد جلو آرمین
 شتتتده بزرگ چقدر بفهمم بود شتتتده باعث هم ستترتق برادر این دیدن حتی

 خواد می وقتی. بگیرم باال ستترمو باید کنم نگاش خوام می وقتی که اونقدری
 .کنه خم سرشو باید بب*و*سه پیشونیمو

 دوستتتش. میخندید و بود خوشتتحال شتتدت به. کرد ب*غ*لم خواهرانه آیدا
 .داشتم

 .رفتن کنارمون از و ب*و*سیدن دومونو هر هم آیدین بابای و بابا
 به گویی آمد خوش از بعد و شدیم سالن وارد مهمونها ی هلهله و سوت بین

 .نشستیم عقد ی سفره پشت همه
 رو بود مونده خیره نگاهم و. میدیدم رو همه چشتتمی زیر اما بود پایین ستترم

شمهای شو کرد می سعی توانش ی همه با که بابا بارونی چ شکها  شدت که ا
 .نمیشد موفق اما کنه پنهون و گرفت می
 اما ودب سخت براش دخترهاش از کندن دل بود کرده گریه افروزم مراسم تو بابا

شک شدت این به بودم ندیده وقت هیچ  االن ام آینده از نگرانیش شاید بریزه ا
 .کشید می فریاد سرش تو
 وکیلم؟ بنده خانم آرام: -

 ...بله.. مادرم و پدر و بزرگترها ی همه ی اجازه با: من
ستهام شرده د ستهاش راه از که گرمی. شد تر ف شد منتقل بهم د شتر می  و شد بی

 .حرارت همه این از آوردم کم نفس و شدم داغ من
 دیدن دخترهای این که بود این کرد اذیتم عروستتی تو شتتدت به که چیزی تنها

 بعد من حداقل بلکه تا بزارن تنها رو ما دقیقه 2 که نرستتید شتتعورشتتون بدید
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 ثانیه 2 بتونم انتظار همه اون بعد و خجالت و شرم همه اون گذاشتن سر پشت
 .کنم نگاه فقط. کنم نگاه آیدین به استرس بدون و حسابی و درست

 تموم زا بعد چون کنم انداز بر خوب دامادی لباس تو و آیدین نتونستم حتی من
 شتتاملش هم آیدین که آقایونو ی کلیه و کردن لطف خانمها عقد مراستتم شتتدن

 مه من و پرداختن بکوب و بزن به و بیرون انداختن زنونه قستتمت از و میشتتد
ستم تنها ش  مبلند جا از اومد و سوخت دلش یکی نهایت در تا صندلی روی ن
 .بر*ق*صم کمی کرد مجبورم و کرد

سمت سی خوب ق ستم که بود اش نفره دو ر*ق*ص همون هم عرو  تمام تو تون
 پر و خندید می که چشتتمهاش به فقط میشتتتد پخش برامون آهنگ که مدتی

 .کنم نگاه بود محبت
سی ضای. رفتن میرفتن باید که مهمونایی. شد تموم عرو . ندنمو ساختمون اع

 منو و کرد هم دستتت به دستتت رو ماها بابا. رستتوندن خونه دم تا رو ماها همه
 .آیدین دست سپرد

شک با بغض با شمهاش تو ا ست و شد خم آیدین و چ  می سعی که رو بابا د
شتش عقب کرد سید بک شکر ازش و ب*و*  احتر و خیالش نگرانی با و کرد ت
 .کرد

 
 محبت پر آیدین و آیدین جلوی اومد اونم و داد هول جلو به رو ستتونیا افروز

سیدش و کرد ب*غ*لش شگل خیلی امروز: گفت و ب*و*  سونیا شدی خو
 .خانم
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شم اخم پر هم سونیا شگل اگه: گفت آیدین به رو و رفت من به ای غره چ  خو
 .آرام خاله نه بودم عروس من بودم شده

 دارم بختی چه که موندم من و خندیدن بقیه و آیدین و شتتد گرد من چشتتمهای
 .بجنگم شوهر سر بچه قد 4 با باید که من

 .بشنویم همه که بود اونقدر اما کرد آروم و صداش سونیا
 عمو لمث شما که حاال یعنی... عمو بگم بهتون گفته مامانم: گفت آیدین به رو

 خاله مثل آرامم خاله بب*و*ستتمتون و کنم ب*غ*لتون اگه شتتدین عمو پژمان
 میاره؟ در چشمامو السا

سا شو ال شم من و خندیدن بقیه دوباره و گرفت دندون به لب  ساال به ای غره چ
 این اب ستتوال زیر بردن منو حثیت ستتونیا این با آیدین ورود اول روز از که رفتم

 .ب*و*سشون و ب*غ*ل قضایای
 *غ*لب بیاید خواستید وقت هر تونید می شما عزیزم نه: گفت و خندید آیدین

 .میب*و*سمتون منم منو
 .گرفت اش گونه از عظیم ای ب*و*سه و

 شرمنده: گفت و گرفت ب*غ*لش از رو سونیا و جلو اومد و کرد محبت افروز
ستادمش من ها شتی آرام با فر سی شد قرار وقتی از آخه کنه آ ص کنید عرو  ال  ا

 .نرفت سمتش
 .سمتم فرستاد رو سونیا تشر با بعد

 .بگو تبریک خاله به برو: افروز
 یب انگار یهو و کرد نگام یکم. کنارش نشستم و شدم خم من و جلو اومد سونیا

 نهگو و کرد ب*غ*لم سفت و کرد حلقه گردنم دور دستهاشو باشه شده طاقت
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 خوام می منم شتتدی خوشتتگلی عروس خیلی خاله: گفت و ب*و*ستتید امو
 .بشم خوشگل قدر همین شدم فرزین عروس وقتی
ید محکم افروز  و نخندم تا کردم جمع و دهنم زور به من و صتتورتش تو کوب
 .میشی تر خوشگل خیلی تو مطمئنم عزیزم ممنونم: گفتم بهش

 .شدیم اشون خونه وارد اش خانواده همراه آیدین و من و رفتن همه باالخره
 جلوی که نمیشد روم اصال   راستش. کشیدم می خجالت و بودم معذب خیلی
 خودشتتون روی به اصتتال   اونا ولی. آیدین اتاق تو برم آیدین پدر و خانم مژگان

 .نمیاوردن
 یاب: گفت و جلو اومد خانم مژگان اینکه تا هال وستتط بودم مونده بالتکلیف

 .خودته ی خونه دیگه اینجا کنی می تعارف چرا عزیزم
ستمو سا و افروز: گفت و آیدین اتاق تو بردم و گرفت د سایلت قبال   ال  و آوردن وو
 دخترم؟ باشه بگو بهم حتما   داشتی کسر و کم چیزی اگه ببین. چیدن

ندی فت و کرد ب*غ*لم و زد لبخ گه االن از: گ  الهی. دارم دختر تا 2 من دی
 .بشین خوشبخت

 .بیرون رفت اتاق از سریع و کرد پاک و چکید اش گونه از که اشکی قطره
 من شتتاید. ریختن اشتتک همه چقدر امشتتب. تخت رو نشتتستتتم و کردم پوفی

 .نکردم گریه که بودم جمع آدم ترین سنگدل
ستی شیدم ام شده جمع موهای به د  چی موها این با من حاال اومد در آهم. ک

 کنم؟ کار
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. دشتت باز در و خورد اتاق در به ای تقه که بودم موهام با گرفتن کشتتتی مشتتغول
 تو؟ بیام میشه: گفت و داد تکیه در چوب چهار به آیدین

 بیشتر؟ این از دیگه: گفتم و زدم لبخندی
 .بست سرش پشت و در و شد وارد و خندید

 تا 40 تا 4 اون همراه که بیارم در موهام تو از ستتنجاق تا 4 بودم تونستتته زور به
 خاطر به اعصتتابمم و بود شتتده پریشتتون موهام. بودم کنده موهامو تارهای از

 خورد میپیچید سرم تو موهام شدن کنده از که دردی خاطر به هم و ها سنجاق
 .بود شده

 کنم؟ کمکت میتونم: گفت و نشست کنارم اومد آیدین
ستش و زد لبخندی. کردم نگاه بهش نالون ستهامو آروم و آورد جلو و د  وت از د

 .شد مشغول خودش و آورد بیرون موهام
 هیچ. کردم نمی حس دردی هیچ که آورد می بیرون رو ستتنجاقها نرم اونقدر

 .نشد کنده هم مویی
 .سمتش مبرگشت لبخند با و کشیدم آسودگی سر از نفسی شد تموم کارش وقتی

 .مرسی. کردی راحتم چقدر نمیدونی تشکر دنیا یه: من
 هم تو :گفت آروم و صورتم اجزای تک تک رو کرد نگاه صورتم تو لبخند بدون

 .کردی راحتم چقدر زندگیم تو اومدنت با نمیدونی
 .گرفتم ازش نگاهمو. افتاد تپش به قلبم و شد سرخ صورتم

شه چرا شه؟ راحت خیلی باید شبی همچین یه کردم می فکر همی  غلط من با
 .کردم
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 می دوش اول تو ببینم. ام خسته خیلی من: گفت و شد بلند جاش از مقدمه بی
 من؟ یا گیری

 ...من مادرت جون: گفتم سریع و افتادم صورتم سنگین آرایش یاد
 .شما اول خانم بفرما: گفت و خندید

 .کرد صدام که در سمت رفتم تند و شدم بلند جام از سریع زده ذوق
 ...آرام: -

 .متشس برگشتم آروم... بودم نشنیده جوری این و اسمم حاال تا... ایستاد قلبم
 بری؟ خوای می همینا با: گفت و انداخت هیکلم کل به نگاهی

ستفهام با  دارم ینسنگ دار پف لباس اون با افتاد یادم تازه. آوردم پایین سرمو ا
 .حمام تو میدوام

 .نمیشه که این با میکنم عوض خوب نه: من
ستمو شتم سمت بردم ام شونه رو از د شت بندهای تا پ سو پ  دیدم کنم باز لبا
 هب مدام ستترمم. نرستتید بند به اما عقب بردم پهلو از دستتتهامو جفت. نمیشتته
 بهشتتون که هستتتن کجا بندها این اصتتال ببینم که کردم می کج عقب ستتمت
 .نمیرسم

 
 

 خوب ی بچه یه مثل و گرفتم آروم. گردوند برم آروم و نشست ام شونه رو دستی
 .بود شده دون دون بدنم دستش تماس از. چرخیدم

 .لباسم بندهای کردن باز به کرد شروع و گرفت قرار پشتم آروم
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 .زدن حرف به کرد شروع سرم پشت
یاری؟ در و لباس این تونی می تنهایی خودت گفته کی: -  خوشتتحالم چه ب

شو ستها شت میاره د ش طوری بگیر کمک نمیتونی وقتی من عزیز. پ . که هنمی
 باشه؟
 .باشه: گفتم آروم و دهنم تو کردم جمع لبهامو
 .برم گفتنت باشه قربون آ: آیدین
شت. شد سیخ بدنم ستمو. سوخت گردنم پ  اغد که گردنم سمت بردم آروم د
 .سمتش برگشتم هول و گیج و بود شده

شمکی و زد بهم لبخندی شو دوباره و کرد شدگیم هول نثار چ  و ردک غنچه لبها
 .بیرون رفت اتاق از و فرستاد هوا تو ای ب*و*سه

 آدم نمیگه... میکنه جوری این خبر بی چرا خوب: گفتم شتتده هول وار زمزمه
 میشه؟ دسپاچه

 .بود داغ گردنم هنوز
سمو تند سهای و گرفتم امو حوله و کردم عوض لبا  رکیس و گرفتم بعدیمم لبا

 .حمام وت چپیدم و بیرون زدم اتاق از نیست کسی شدم مطمئن وقتی و کشیدم
 اب و پوشتتیدم لباس خیس خیس جور همون و گرفتم دوش دقیقه 10 عرض در

سته تخت رو آیدین. اتاق تو رفتم بودم پیچیده موهام دور که ای حوله ش  و ودب ن
 .بود آورده در و کرواتش و کت. کرد می بازی گوشیش با

 .ونمبم منتظر باید ساعتی یک گفتم اومدی زود چقدر: گفت دید منو وقتی
 بپوشی؟ لباس کردی وقت کی: گفت و کرد اخمی

 .پوشیدی لباس خیس تن با که نگو: گفت و پرید جاش از
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 چیه؟ مگه پوشیدم چرا: گفتم و کشیدم سرم به دستی حوله رو از
 کردی؟ کارو این چرا. خوری می سرما دختر: گفت و کرد اخمی

 .است خونه تو آدم همه این کنم؟ کار چی: گفتم و پرید باال ابروهام
 .خوب اتاق تو میومدی دقیقه یه. خوابن و اتاقشونن تو همه: آیدین

 .پرید دهنم از
 .بودی تو اتاقم تو خوب: من
شو یه ستاد ابرو  ربطی یب حرف چه فهمیدم تازه. کرد نگام شیطنت با و باال فر

 .زدم
 نمیری؟: گفتم و کردم نگاه اتاق کل به و گرفتم ازش چشمهامو

 أنینهطوم با و آروم و داشت برش اشو حوله سمت رفت و کشید بینیمو و خندید
 ای ب*و*ستته وری یه و چرخید بگذره ازم کامل اینکه قبل و شتتد رد کنارم از

له تاق از و کرد ای خنده تک بعد و پروند ستترم از برق که کرد ام حوا  رفت ا
 .بیرون
 .زدم غر خودم با و رفتم بسته در به ای غره چشم

 .کنه کار ای سکته باید بکنه اوهومنی اهمنی یه میمیره: من
 چقدر من و بود راحت تختش چقده. روش شتتتدم ولو و تخت ستتمت رفتم

 .خسته
 .اومد زدن در صدای که دادم بدنم به قوسی و کش

 .رفت االن همین که این: من
 ....تو بفرما: گفتم نیومد وقتی تو بیاد خودش که موندم منتظر
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 .شد وارد آیدا و شد باز در
 .نشستم تخت رو و شدم بلند جام از متعجب

شید: گفت من و من با. بود شرمنده و زیر به سر  شم مزاحم نباید میدونم ببخ
 .شدم مجبور خدا به...  ولی
ستم تا. کردم نگاش گیج سم سوالی خوا شو تند بپر شی  داد و متمس گرفت گو

 .دستم
 .برداشتم و گوشی متعجب

 ... آرام الو: السا
 .شدم سیخ جام تو

 خوبه؟ حالشون همه شده؟ چی... السا: من
 خوبی؟ تو زدم زنگ تو خاطر به نباش نگران آره: السا

 .تربیت بی ی دختره
 طور؟ چه خوبم آره: گفتم حرص پر

 کردی؟ عوض لباستو کردی؟ پاک آرایشتو ببینم: السا
 طور؟ چه خوب آره: من

 .که یدینپوش گندهه شلوار اون با اتو گشاده تیشرت اون ببینم: گفت هول السا
سهای به متعجب شه. کردم نگاه تنم لبا شی می رو همینا خواب موقع همی  دمپو

 .داشت عمل آزادی زدن غلت برای آدم و بود راحت خیلی چون
 .پوشیدم رو همونا اتفاقا   چرا: گفتم گنگ

 ...بکش خجالت. سرت بر خاک: زدن داد هم با صدا دوتا بار این
 .میزد حرف که بود افروز بار این چون اومد در السا دست از گوشی
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 که یزیچ یه... کمتر لباس یه بپوش بهتر لباس یه برو خنگی مگه آرام: افروز
 .باشه تر باز
 .ترم راحت اینا با بعدم... سرده چرا؟ خوب: من

 .السا دست رفت دوباره گوشی
 ههمیش منو لباسا اون با عروسیته شب امشب منگلم خواهر عزیزم خواهر: السا

 رحم بدبخت آیدین به نمیکنی رحم خودت به و امشب یه حداقل دادی حرص
 .نگرفته که برادر گرفته زن کن
 .بود چی منظورشون تربیتا بی. برخورد بهم

 مامان به من هی بپوشتتی؟ لباس باید جوری چه امشتتب نمیدونی واقعا  : افروز
 ....ها بگه بهت گفتم

 .میزنید داد چرا فهمیدم خوب خیله: گفتم و آوردم در سرم از امو حوله عصبی
 باشه؟ نبریا آبرومونو برم قربونت خوبم خواهر آفرین: السا

 .کنم می قطع دیگه. نمیبرم: گفتم حرص پر
 آیدای. کردم بلند ستترمو و گردوندم حرص پر چشتتمهامو کردم قطع و گوشتتی
 جوری چه نیستتت معلوم طفللی. کرد می نگاه ستتقف به خجالت با بدبخت

 .بده بهم و گوشی بیاد که کردن مجبورش
ستت: گفتم و شدم بلند جام از شید جان آیدا نکنه درد د  تو احممز شبونه ببخ

 .شدن هم
 .کنم می خواهش: گفت و زد ای زده خجالت لبخند

 .ب*و*سید امو گونه و پرید
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 .داشتم دوستت خیلی اولم از. شدی عروسمون که خوشحالم خیلی من: آیدا
 .بیرون رفت اتاق از و گفت و این
 .شدم خیره رفتنش به و زدم لبخند اختیار بی
 
 

 با هک صورتی و میزد چی مثل که دل یه و فکر پر کله یه و موندم من و رفت اون
 ستترختر و ستترخ افروز و الستتا صتتحبتهای منظور فهمیدن و کردن فکر بار هر

 .میشد
 نمطمئ که بودن لباس دستت چند. کردم بازش و لباستها کشتوی ستمت رفتم
 .همیش معذب آدم اینا، چین نداشتمشون، زندگیم تو. نیستن من برای بودم

 .نیست سرشون تو عقل یکم بود من خواهر دوتا این کار احتماال  
 .شدم افروز و السا نظر مد لباسهای اون خیال بی

 هدرستتت. بشتتم راحت آیدین با انقده شتتبه یه جوری چه من کنن نمی فکر یکم
 لباس همون ستتر تازه. داشتتتم رودربایستتی باهاش هنوز ولی دارم دوستتتش

 .کشیدم خجالت ازش کلی عروسم
 کرف که چیزی تنها به مدت این تمام تو. بودم گرفته تهوع حالت استتترس از

 .بود گرفته گریبانمو سخت االن که بود موضوع همین کردم نمی
ضی خودمو زور به شرت که کردم را شاد تی ست و راحت و گ شتنیمو دو  یه اب دا

 .بود خیلی همینم. کنم عوض کمتر و بهتر افروز قول به تاپ
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 وریج چه کنم درک نمیتونستم کردم می فکر جوری هر. تخت سمت برگشتم
 اما ودب کافی نفر یه برای جا. بخوابیم این روی نفری دو تونیم می آیدین و من

 !!!!!!!تا 2
 .پایین میشد پرت یکی مطمئنن

شم چی هر شم چ شک که کردم چ ضافه ت  هنپ که کنم پیدا چیزی پتویی ای ا
 .نبود که نبود زمین رو کنم

 لومگ زیر تا و پتو زیر رفتم و تخت رو پریدم و دوییدم اومد که حمام در صدای
 .نزاشتم بیرون و ای نقطه هیچ صورتم جز و کشیدمش باال

 .بستم و چشمهام سریع شد باز در تا
سته در  راه هدوبار و کرد صدا سرو یکم. رفت راه اتاق تو قدم چند آیدین شد، ب

 .تخت نزدیک اومده که کردم می حس. رفت
 عزیزم؟ خوابیدی: آیدین
 .ترسید یکم کردم حس. چشمهاش تو زدم زل و کردم باز و چشمهام سریع
 .بیدارم: گفتم

 بستی؟ و چشمهات چرا پس: گفت و زد لبخندی
شیدم راحتی نفس و انداختم بدنش به نگاهی احتیاط با شرتت و شلوار یه. ک  ی

 .بود کرده تنش راحت
خت رو خودمو جا. جوری همین: گفتم و کردم جا به جا ت  خوای می ک

 بخوابی؟
 .تو کنار تخت رو جا همین: گفت و انداخت باال ابرویی
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 یشتتیمنم جا جفتمون که اینجا اینجا؟: گفتم و کردم تخت به نگاهی تعجب با
 .کمه چقدر ببین

 و کرد رد سرم زیر از و چپش دست کشید دراز آروم و تخت رو نشست خندید
 و پیدنت به کرد شروع گنجشک مثل قلبم. کرد پر و بالشت جای و جلو کشیدم

 .گرفتم گر
 .میشیم جا جوری این: آیدین

 خوبی روش اینم. کردم راحت جامو و کردم تنظیم بدنش رو ستترمو احتیاط با
 ریتم با که بشنوم و قلبش ضربان صدای میتونستم. نبودم دسپاچه انقدر اگه بود

 .میزد قشنگی
 .میاد خوابت: گفت آروم
 .نه یعنی که دادم تکون سرمو نرم کردم وحشت کمی

 بزنیم؟ حرف: آیدین
 .بزنیم: من

 پشتتیمون خونه این خریدن از ستترم تو زدی که اولی روز اون میدونی: آیدین
 .دیوونه دخترای پر ساختمون یه تو اومدیم کردم فکر. شدم

 .کردم نگاش رفته باال ابروی با و گرفتم باال سرمو
 .کرد ای خنده تک

 بعدم و زدی منو تو. داشتتتم حق خوب کنی؟ می نگاه جوری این چرا: آیدین
شم بهم بخوای عذر اینکه بدون شیدی راهتو حرف بی و رفتی غره چ  یاومد ک

 کردی؟ می فکری چه بودی تو. خونه تو
 .ای دیوونه کردم فکر که نبود هم باری آخرین
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؟: گفتم باز دهن با  دیوونم؟ کردی می فکر وقت چند تا واقعا 
هاشتتو نه می فکر داره یعنی که کرد ریز چشتتم کث کمی با و ک فت م  تا: گ

 .آوردی در رو ها الل ادای و خونه دم اومدی چادر با که سوری چهارشنبه
 تونه می خونه این کردم حس بار اولین برای کشتتیدم ستترت از و چادر وقتی

 .باشه هم جالب
 

نده ستترگرم برام یال بی همینم برای بودی کن مدم و شتتتدم خوابم خ  .پایین او
یل و بود جدی و خشتتتک خیلی ظاهرت  وحشتتی دختر یه کردم می فکر اوا

 .بودی مردا شبیه بیشتر. خنده نمی وقت هیچ که هستی
 .شکمش تو کوبیدم مشتی حرص پر و بهش شدم خیره زده بهت

 بکنم فکری همچین موردت در میشتتتدی باعث خودت: گفت و خندید ریز
 رفح زیاد کستتی با. میرفتی غره چشتتم و میتوپیدی همه به چیه؟ من تقصتتیر
 .نمیزدی

 حشیو مرد تو قول به این یهو که شد چی پس: گفتم و رفتم بهش ای غره چشم
 اومد؟ چشمت به

شو شمها  ینکها مثل. شد خبیث رفته رفته که زد لبخندی و سقف به دوخت چ
 .باشه آورده یاد به آمیزو شیطنت و شیرین ی خاطره یه

 ستتمتق ی پرده دم. تو به بدم تا داد دوربینتونو آرمین مهرانه عروستتی تو: آیدین
 فتر پرده لحظه یه تو به بده و دوربین خواستتتم ازش دیدم و خانم کیمیا زنونه
 تا کردم کچل رو آیدا....  اما شتتتد غیب زود که دیدم و دختری یه من و کنار
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صاتش وقتی نمیگفت اولش. بوده کی بفهمم شخ  تو: تگف تعجب با دادم و م
 لباس؟ این با دیدی کجا از و آرام

 نهمچی یه که کستتی تنها که کرد مطمئنم آیدا اما باشتتی تو نکردم باور اولش
 ریفظ. دختری یه هم تو فهمیدم که بود روز اون. تویی پوشتتیده رنگی و لباس

 .سخت ظاهری با فریبنده و
 و استتمت با قبل از. بودم شتتده کنجکاو موردت در و بودی شتتده جالب برام

 که ودب محال. بودی پژمان بچگی خاطرات تمام تو تقریبا  . بودم آشتتنا کارهات
 .نگه تو مورد در ای کلمه و بزنه حرف السا و بچگیش مورد در

 چشتتمم تو زیاد هم خودت کم کم و بود ذهنم تو استتمت بخوام اینکه بدون
 می دقیق حرکت هر رو لحظاتم همون اما میدیدمت دیر به دیر شتتتاید. بودی
 .شدم

 ساده. ..ای ساده فهمیدم گفتی بلند و ذهنت حرفهای یهو وقتی شاپ کافی تو
ساب.... آالیش بی و ست می که بود راهی تنها میزت کردن ح  نهک وادارت تون

 .بشناسمت بهتر تونستم می من و بزنی حرف که
بات فت که با تان ر مارستت هات بی  تاثیر روم خیلی بودن قوی مورد در حرف

 .گذاشت
ستی شید موهام تو د ست می دلم خیلی شب اون: گفت نوازشگر و ک  یم خوا

شیب قوی نخوای تا. کنی خالی خودتو راحت بزارم و کنم ب*غ*لت تونستم . ا
 .کنی تکیه کسی به و باشی ظریف بتونی که

 .کنی نمی گریه وقت هیچ تو... هست هنوزم بود عجیب برام
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 برات دارم مرضتتی چه بفهمم اینکه قبل... بود خودت برای... شتتبم اون شتتعر
 .بشه بد حالم شد باعث العملت عکس هیجان اما. فرستادم

 .ات شونه رو باشم بار یه نمیتونم که فهمیدم روز اون
 برای ببخشتتی؟ منو تونی می: گفت و نشتتوند موهام رو نرم ای ب*و*ستته آروم

 گفتم؟ بهت سنگدلی با که حرفهایی
هت خواستتتم می که حالی عین در نکنی باورشتتون که کردم می آرزو  ب

 .بودم مجبور که بدونی خوام می. بقبولونمشون
 خودم از نشتتدم ناراحت تو از: گفتم و زدم روز اون آوری یاد از متزلزلی لبخند
 و تمداش می نباید که حسی خاطر به بردم سوال زیر و خودم بارها و شدم متنفر

 .داشتم
 .کرد نزدیکترم خودش به و کرد تر تنگ و دستش ی حلقه
 ورد ازت بودم مجبور. ببخش دادم عذابت که ببخش منو: گفت موهام تو آروم
 گیزند به اما ببینمت دور از همیشه بودم حاضر. شی زده ازم کنم کاری و بشم
 .نکنی پیدا راه آسمون و زمین بین

ضعیت  روز ناو وقتی. میزدم له له دیدنت لحظه یک برای. بود تو از بدتر من و
 هیجان اونقدر.... پریده رنگ و شدی الغر چقدر دیدم وقتی دیدمت ها پله تو

 .رفتم حال از که شد وارد بهم فشاری و شدم زده
ستم نمی بازم ولی  ارمک این و کنم دوری ازت دادم می ترجیح و بفهمی تو خوا

 .کردم
 سراغم؟ اومدی باغ تو روز اون چرا
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ست: گفتم و کردم ای خنده تک ش که بچگیهات از عکس یه دیدیم و عک  تیدا
 .کردی می خرابکاری دریا تو

 گهدی کی کی؟ دیدین؟: گفت و شد سفت بدنش. شد باز چشمهاش زده بهت
 دیده؟

 خودش العمل عکس حاال و عکس اون یادآوری نبود خودم دستتت. خندیدم
 .بگیرم آروم نمیزاشت

 و سعک اون تو غیر کی بگو من جون آرام: گفت و داد تکونم تند تند دستتت با
 دیدینش؟ کجا اصال   دیده؟

 .آیدا تاپ لب تو: گفتم هام خنده بین
 .جاش سر دادم هلش و زاشتم که بشه بلند جاش از خواست حرص پر

 میری؟ کجا: من
 این با گفتم بهش بار 10. برستتم دختر این حستتاب به برم بزار کن ول: آیدین
 .داد باد به حیثیتمو نکنه بازی من آبروی با عکس
 شدوست من: گفتم و دادم فشار بدنش رو سرمو و دورش انداختم سفت دستمو
شتم شحالم و دا  آیدا از باید. شیرین و بودی تخس بچگیت از. دیدمش که خو
 .شهب تنگ برات دلم شدت به دفعه یه شد باعث عکس اون چون باشی ممنون

مت خواستتتم می بالتون همینم برای ببین مدم ویال از دن  فاقیات ولی. بیرون او
 رایب مناسبی وقت شد باعث چون خوشحالم بازم. شنیدم پژمان با و حرفهات

 .کنم پیدا زدن حرف
شم آروم ستان از وقتی: گفت و کرد نواز  ردس چقدر دیدم و اومدم بیرون بیمار

 .کنی نگام حتی دیگه کردم نمی فکر کردی برخورد باهام
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. داره حسی چه شدن گرفته نادیده که میفهمیدی باید. بود حقت رفتار اون: من
 عین رد و بشتتینم اتاقت در پشتتت ماه یه که بودی مهم برام اونقدر بدونی اینکه
 همه یتالف به این. نکنم نگاتم که ستردم و تفاوت بی بهت نستبت اونقدر حال

صتی ضمن در و بود من از کاریهات پنهون و رفتارها ی س می که بود فر  تمتون
 .بمونم باهات زدن حرف برای مناسب زمان منتظر
 من اگه. داری جرات خیلی. بکنی کارو اون کردم نمی فکر وقت هیچ: آیدین
 چی؟ نمیزدم حرف

سی شیدم نف شحال حداقل: گفتم بغض پر و ک شمو که بودم خو  بقیه مکرد تال
 .بود خودت عرضگی بی از اش

 .شد ساکت یهو و خندید... خندید
 شتتکایت باید که اونجور وقت هیچ... نکردی گریه وقت هیچ: گفت اخم با

 هک منی. بکشم خودمو خواستم می دیدیم و چشمهات تو اشک وقتی. نکردی
 اشکهات دلیل خودم حاال باشم هات گریه برای ای شونه خواستم می روزی یه

 .بودم شده
 مهامچش خیسی ذره یه همون دوما  . نکردم گریه اوال  : گفتم و زدم خبیثی لبخند
 .کرد باز و دهنت

شید امو گونه شو و ک ست ... یلیخ بود سخت خیلی برام: گفت و کرد تر تنگ د
 .زدی حرف که خوشحالم

 شتتروطمون یاد. شتتتدیم غرق خودمون افکار تو کدوم هر و گرفتیم آروم کمی
 .افتادم
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 ...آیدین: گفتم و کردم باز لب آروم
 جانم؟: آیدین

 بپرسم؟ سوالی یه میشه: من
 .نمیدم جواب چون نه: آیدین

 .کنم نگاش بهتر تا شدم خیز نیم اخم با
 اونوقت؟ چرا: من

شت به موهامو و خندید شم پ ستاد گو  خوای می چی میدونم چون: گفت و فر
 .بپرسی

گه بده جواب خوب: من گه خدا به. دی یدونم دی ید چی به نم  تا کنم فکر با
تارتو مه این. کنم درک رف  می گی می تو جاال باشتتیم هم با که کردیم کار ه
 .بری تنها خوای

 .کنی درک منو یکم کافیه فقط: گفت و چشمهام تو موند خیره
 .بهش زدم زل و گرفتم آروم
 نمیکنم؟: من

 
 

 اب تونم نمی که فهمیدی می کردی می درکم اگه.... نه: گفت و داد تکون سری
 ....کنم عمل تو وجود

شو صفه کالمش کرد جمع لبها شک و کرد بغض. موند ن شمهاش تو ا  حلقه چ
 .زد
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نارم رو تو نمیتونم: آیدین مت نمیتونم... تیغ زیر برم و ببینم ک  به علم با و ببین
 .دمب عمل به تن راحت ایران برگردی تنها بشی مجبور عمل بعد ممکنه اینکه

ها من مان مدت تموم توی کن باور و میرم تن مل و در عدش و ع هت حتی ب  ب
 .نمیگیرم ازت سراغی و نمیزنم زنگ
 .چکید پایین و شد آب قطره یه قلبم. گرفتم دندون به لبمو

 ...چرا؟: گفتم بغض پر
 و فشتترد خودش به و کرد ب*غ*لش تو ستترمو حرکت یه با بارید چشتتمهاش

 موردت در چیزی یا بشتتنوم و صتتدات بار یک کافیه. ندارم تحمل چون: گفت
ید تا بدونم  عمل خیال بی و دادم بهت که قولی زیر بزنم و بزنم چیزو همه ق

 .ایران برگردم و بشم
 از.. .ترسم می نگشتن بر و رفتن از... ترسم می عمل این از من... بفهم... آرام

 و ورحضتت با اینکه از بزارم تنها رو تو و برم اینکه از... ترستتم می ندیدنت دیگه
 .ترسم می بریزم بهم زندگیتو کل غیابم

 ..ترسم می ترسهامم از من... ترسونه می منو چیزها خیلی که مدتهاست
 به ورتشوص و کردم پاک انگشتهام سر با اشکهاشو. کشیدم صورتش به دستمو

مت ندم خودم ستت نگ من... میری تو: گفتم بغض پر. برگردو  من نمیزنم ز
 در سرت کارهاتو این ی همه تالفی من اونوقت و گردی می بر سالم.... نمیام
 .میارم

 .کشید نفس و چسبوند پیشونیم به و پیشونیش و خندید بغض پر.... خندید
 ....بخوای تو چی هر... بگی تو چی هر: کرد زمزمه
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 ...شد صبح کی که نفهمیدیم و زدیم حرف... زدیم حرف و
 دنیاییم؟ داماد و عروس عجیبترین ما میدونی: آیدین

 طور؟ چه: من
سائیو حاال تا: آیدین شون شب که بودی دیده ک سی شینن عرو  حرف حصب تا ب
 بزنن؟

 .خندیدم
 ستهخ خیلی میدونم...  بخواب. عزیزم بخواب: گفت و کشید دستی موهام تو

 .ای
 .نیستم خسته نه: گفتم پروویی با

ندید یدونم اینو من خوب آره: گفت و خ ها م یازه به اینو منت  یک هر های خم
 .بگو هم میونت در دقیقه

 .دادم نشونش دندونامو
 .آرامم بخواب راحت: گفت و ب*و*سید پیشونیمو

 خوابی؟ می هم تو: گفتم و زدم سرخوشی از لبخندی و کشیدم ای خمیازه
 .بیدارم من نه: گفت و داد تکون سری
 چرا؟: گفتم و سمتش شدم براق
ضی پر نگاه  رسمت می. ترسم می خوابیدن از... ترسم می: گفت و کرد بهم بغ

شم بیدار و بخوابم سم می تاریکی و شب از... ن سهام شدن آروم از. تر  یم نف
 .ترسم می خواب برای چشمهام سوزش از. ترسم

 .... و شد طوفان دلم تو و شد غم پر چشمهام
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شیدم باال خودمو ست الزم... اینجام من: گفتم و ک سی چیزی از نی  من. ..بتر
 .کنارتم
 بگم؟ چیزی یه میشه: گفت و زد ای خسته لبخند
 .دادم تکون سری
 نمیخوام.  مهمه خیلی من برای امشتتب گلم: گفت و کشتتید آرامشتتی پر نفس

شه حرفهای صال بزنم تکراری و ای کلی ست چیزی یه ولی... ا  هتب باید که ه
سه که جایی هر به رابطه این آرامم. بگم شه که چی هر تهش. بر سه تو ب  نم وا

 ی ههم واقعا   تو. بدونی تهشتتو تا که گفتم اینو. میمونی و هستتتی دنیام همهی
 و عشتتق که کستتی... زندگیم ی همه واستته شتتبی همچین یه تو من و. دنیامی

ساس . مخوا می خدا از رو بهترینها.... کردم تجربه باهاش بار اولین برای و اح
 آرامم... من بی چه.... من با چه باشی سالمت و خوشبخت همیشه خوام می

 .دارم دوستت دنیا احساس قشنگترین با
 .کنه خلق تونست می خدا که حسی ترین زیبا از شدم لبریز من و
 .کردم پرواز و شدم لبریز و شدم کشیده جلو جوری چه نفهمیدم و

 بخوابی؟ تونی می حاال: گفتم و زدم لبخند و کشیدم عقب خودمو
 .بست چشمهاشو آروم و زد لبخندی

 
 دنب به دستم برخورد با و زدم غلتی جام تو. خاروندم گردنمو و کردم کج سرمو
 .شدم خیره آیدین هیکل به گیج و مات. کردم باز چشمهامو آروم سفتی
 .میکنه کار چی کنارم آیدین و کجام بودم کرده فراموش و بودم هنگ
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 ستتر از لبخندی شتتوهرمه اون االن اینکه یادآوری با و کردم نگاش مات یکم
 .ب*غ*لش تو خزیدم و زدم آرامش

 و بودمش شتتنیده بار چند هم خواب تو کردم می فکر که در به ای تقه صتتدای
 و ظهره لنگ" میگفت و کرد می صتتدامون که خانم مژگان صتتدای اون متعاقب
 کونت و آیدین کمی شتترم با شتتد باعث" بخوریم چیزی یه بشتتیم بیدار حداقل

 .بدم
. دبو شتده سترخ صتورتم کنن می فکر چی خودشتون با االن اونا اینکه فکر از

 .بودیم شده سوخته دهن و نخورده آش رسما  
شته. شو بیدار آیدینم... جان آیدین... آیدین: من  .کنه می صدامون مامانت ز

 ....دیگه پاشو. بیرون برم اتاق از اول نمیشه روم من.... پاشو
 شتتتدت با بار این و ببینمش بهتر تا شتتتدم خیز نیم جام تو نداد و جوابم وقتی

 .دادم تکونش بیشتری
 ...آیدین... نمیشه روم خدا به... شو بیدار جان آیدین... آیدین: من

شمهای سم چ ستم جام تو کامل. شد یخ بدنم کل شد سرد یهو ملتم ش  نای. ن
 ....موندم منتظر و دادم تکونش نامطمئن بار
 ...موندم منتظر و دادم تکونش امیدی نا با

 .وندمم منتظرش بازم و نمیبینم بازشو چشمهای و نمیشنوم جوابی میدونستم
 .موندم منتظرش و کردم نگاش حرف بی

 هم باز و بدم نداشتم جوابی من و خانم مژگان صدای و اومد در صدای دوباره
 .موندم منتظر

 ...پایان بی انتظار یه و جواب بی انتظار یه فایده بی انتظار یه
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 چند. کردم نگاش فقط و نشتتستتتم تخت رو ستتتاعت چند.. چقدر نمیدونم
شمهاش اینکه امید به بهش موندم خیره کالم بی حرف بی ساعت  نهک باز و چ

 ....بده نگاهمو جواب و
 فا  صر... کردم نمی درکشون اما میشنیدم. میشنیدم نامفهوم و گنگ رو ها صدا

 .میشنیدم
 .شدم نگران... شده چی ببین بیا مرد: خانم مژگان

ضا آقا شه خواد می چی: علیر شون چی. خوابیدن گرفتن زن؟ ب  لهپی داری کار
 .کنی بیدارشون کردی
 چقدر آخه است 12 نزدیک االن وقته؟ چه خواب میگیا چیزی یه: خانم مژگان
 جواب. پرسه می حالشو زده زنگ مادرشم. افتاده شور به دلم. اینا دارن خواب

 بدم؟ چی رو اونا
 شده؟ چی ببین کن باز و در خوای می میدونم چه: علیرضا آقا

 .... و اومدی. زشته خوب حرفیه؟ چه این سرم به خاک وای: خانم مژگان
 بمون منتظر جور همین نکن باز درو خوب میدونم چه من دهه: علیرضتتتا آقا

 .بیرون بیان خودشون
 ....سکوت و
 .نداشت شدن باز قصد که بسته چشم جفت یه به شدن خیره و

 صتتدای. نبود خانم مژگان تنها بار این و در بیرون ازدحام و صتتدا و ستتر دوباره
 .بودن نگران که میومد هم آیدا و افروز و السا و مامان
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شون کش و همهمه بین نهایت در ش شون که گنگی صداهای تمام بین مک  درک
 و کرد بازش و کشید درو دستگیره یهو و خبر بی که بود کی نمیدونم کردم نمی

 .اتاق تو شدن پرت آدم کلی لحظه یه تو
 .نداشتم بر آیدین از و چشمم حتی

 .شدن خشک اشون همه که کردم می حس اما نمیدیدمشون
 و هشد مسخ عروسیش از بعد روز صبح که میدیدن و عروسی تازه داشتن حقم
 .نداره تکلم قدرت و نشسته شوهرش رفتهی خواب به بدن کنار مات

 بی بعد و خانم مژگان رمق بی گفتن" آیدین" و مامان" حستتین امام" یا صتتدای
ستهای تو شدنش هوش  ی زجه با همراه گفتن" دادش" صدای. آیدا و افروز د

 .... و آیدا
 .شنیدم رو السا گفتن" آرام" آروم صدای

 خوابیده؟: گفت مطمئن نا و اومد سمتم به قدم چند السا
 .بردارم آیدین از چشم نمیتونستم. نزدم حرف. نکردم نگاش
 و تبرگشتت قند آب با بیرونو رفت مامان. بیرون بردن و خانم مژگان آیدا و افروز

 کرد ستتعی و اومد آیدین پدر. نمیشتتد باز دهنم اما بده خوردم به کرد ستتعی
 لستتاا. کشتتید آه بغض پر فقط و ستترمون باالی اومد بابا. نشتتد اما کنه بیدارش

مان و کرد تلفن مد پژ مک با و او یدین آرمین ک ند و آ نگ. کردن بل  زدن ز
 .اومد آمبوالنس

سا زور   به سمو و شدم بلند جام از افروز و ال  و اومد آمبوالنس. کردم عوض لبا
 وت نشتتستتتم و افتادم راه دنبالشتتون کالم بدون. تخت رو خوابوندن و آیدین

 .آمبوالنس
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 .نتونستن بگیرن جلومو کردن سعی افروز و السا و مامان چی هر
 باالخره که هایی همستتایه از بود شتتده پر اینا خانم مژگان ی خونه در جلوی

 .کردن می نگاه عروسش تازه به تاسف با همه و مریضه آیدین بودن فهمیده
 .بود آیدین دنبال به فقط نگاهم تفاوت بی اما من

ست شتم دو ست. بزنم حرف ندا شتم دو شون ندا شونو. کنم نگاه سف  ینم تا
 .نمیخواستم دلسوزیشونم خواستم،

 ونستتتمت می و بودم زنش من... بیدار یا خوابه نبود مهم برام. رفتم آیدین دنبال
 .روز شبانه ساعت هر تو باشم کنارش

 گامن متعجب معالجش دکتر کردم معرفی خودمو وقتی. کردن بستتتری و آیدین
 برام هم باز. افزود دکتر تعجب بر و بود عروستتیشتتون دیروز گفت پژمان. کرد
 همم کردم ازدواج شتترایطی همچین یه تو که ام دیوانه کنه فکر اینکه نبود مهم

 .بود خوابیده تخت رو که بود آیدینم
 برگشتتتم پژمان زور به شتتدم مطمئن که جاش از.... دادیم انجام که و کارهاش

 .خونه
 

 .خودم اتاق تو خودم ی خونه برگشتم
. خواستم نمی رو بابا ی گرفته صورت. خواستم نمی و مامان اشکی چشمهای

 فروزا افسوس. خواستم نمی آرمینم ی برادرانه دلسوزی حس و السا نگران نگاه
 .خواستم نمی و
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مل حال عین در یه نداشتتتم، هم و خانم مژگان زار حال دیدن تح  بی ی گر
 االن. نداشتتتم هم رو علیرضتتا آقا بغض پر نگاه نداشتتتم هم رو آیدا صتتدای
 .کنم پیدا خودمو تا داشتم زمان به نیاز. نداشتم و طاقتش

 .خوابیدیم روش هم با که تختی و خواست می و آیدین اتاق دلم
 پر دپرسی که و خوآنش حال اومد که سونیا. در پشت نشستم و اتاقم تو خزیدم

 .کردم ب*غ*لش سفت و زدم بهش لبخندی بغض
ضی سعت به بغ شب خوشی همهی و شمهایی و بود کرده گیر گلوم تو دی  هک چ
 همب بچه این کردن ب*غ*ل با که آرامشی و نمیومد باال که نفسی و بود خشک
 .داد می دست
 رفت اتاق از و ب*و*سید امو گونه اونم. کردم ول رو سونیا شدم آروم که کمی

 ودب داده اجازه و بود مونده صدا بی که بود کرده درک حالمو هم بچه این. بیرون
 .شم آروم و کنم بوش و کنم ب*غ*لش خوام می که چقدر هر

سا و افروز  دو هر بغض پر دو هر. زدن حرف به کردن شروع و اتاق تو اومدن ال
 .اشک با

 .سرد و ساکت اما من
سا ستی؟ جوری این چرا خواهری آرام: ال ش  وت حال میدونیم. عزیزم کن گریه ن

 .کن خالص خودتو و کن گریه. تره خراب همه از
 .زدم محوی لبخند و کردم نگاش فقط

 .میکنی نابود خودتو عزیزم نکن جوری این جان آرام: افروز
 .نیست چیزیم خوبم من: من
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شکی. بود چیزها خیلی. بود چیزیم اما  خم دنبای که کمری نمیومد، بیرون که ا
 که یصتتبر میشتتد، تموم نباید که تحملی افتاد، می نباید که ای شتتونه میشتتد،

 .ریخت می فرو نباید که کوهی. میشد لبریز نباید
 .بودم آرام همون هنوز من

 .بودم گاه تکیه هنوزم من بود نشده عوض چیزی
 ی خانواده هم خودم ی خانواده هم. بود شتتده زیاد هام کننده تکیه تعداد فقط

 بشکنم؟ تونستم می جوری چه. آیدین
شون همه. بود من امید به آیدین شم شدم، خم اگه. بود من به چ  شیون اگه می

 .میشدن امید نا همه میشدن، نابود همه کردم، می
 .آوردم کم نفس و شدم ساکت و کردم نگاه خیره و موندم سرد و خشک

 .کردم می گم رو هوا و میشد تنگ و میشد کم نفسم موندنم مقاوم بار هر با
ستان میرفتم روز هر شمردم رو ها پله بیمار ستارها به و می  با و ممیکرد سالم پر

یدین چالشتتو و میزدم حرف آ ندم منتظر و کردم می پر یخ  که منتظر. میمو
شو شمها ستم و موندم مقاوم که منی به کنه نگاه و کنه باز چ شک  همب بتونه و ن

 .کنه تکیه
 .....ماه یک

 ....ماه دو
 ....ماه سه

 .خوابیده آیدین که ماهه چهار االن و
**** 
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 .میشم وارد و کنم می باز و در. میرم اتاق سمت به و دارم می بر قدم آروم
 .میاد دنبالم شراره

 .خوابه هنوز. میکنم نگاه تخت به
 نمیشی؟ کسل خوابی می انقدر
 .کنارش تخت رو میشینم سمتشو میرم آروم

 .میکنم زمزمه آروم و گیرم می دستهام بین دستشو
 .نزاشتی تنهام که ممنون. موندی که ممنون: من
 .خواست می حرف خواست، می دردودل دلم

یدین: گفتم آروم و کردم نوازش نرم و دستتتش پشتتتت  جوری این وقتی.... آ
 تو خواب شب هر من دیدی؟ منم خواب حاال تا میبینی؟ هم خواب... خوابی

 .جور یه هم همیشه. میبینم رو
... ربیدا... استتتوار. میشتتی وارد لبخند یه با تو و میشتتته باز در میبینم خواب

 ....هوشیار
 ....سالم سالم  ...  سالم

 و ابخو این میکنم فکر شتتدنت بیدار به که اونقدر شتتاید خوابیه، چه نمیدونم
 .میبینم
 ...باش مقاوم کنم می خواهش... پیشتم من... آیدین
ستی آروم شم صورتش به د شرده قلبم. میک شه، ف سم می شه کم نف  سح. می

 .بشه هام ریه وارد هوا نمیزاره و گرفته دهنمو جلوی دستی یه میکنم
 و قلبش ضربان صدای. بدنش رو میگذارم سرمو و میشم خم و میشم کج آروم

 .میکنم پیدا رو هوا. میاد باال نفسم میشنوم که
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 .میره بیرون اتاق از و میشه بلند شراره هق هق صدای
 همین همیشتتته. میکنم نگاه رفتنش مستتیر به و میچرخونم ستترمو تعجب با

 .کنه می گریه شراره زنم می حرف آیدین با جور این من که وقت هر. جوریه
شون همه که میدونم شن می زجر ا شن نگران و ک  دیدن میدونم. ناراحتن و می

 .نیست مهم برام اما سخته براشون امیدوار من  
 ...نیستم اما... منتظرم و اینجا میام روز هر که ام دیوونه که کنن فکر شاید
 ....نیستم دیوونه اما.... تنهام

 این. میخواد شتتنوامو گوش همون دلم و خواد می حرف دلم و میشتته تنگ دلم
 .هست هم شنواتر و تر ساکت االن شنوه می همیشه گوش

شته غم و بزنم داد و کنم گله و بزنم حرف... بگم تونم می من و شم دا  دونب با
 چشتتمهای ناراحت اینکه بدون. زنم می آستتیبی کستتی به باشتتم نگران اینکه

 ترحم رپ صورتهای به بخوام اینکه بدون. کنن می نگام غصه با که باشم نگرانی
 .کنم اعتنایی بی میدن اهمیت بهم که کسایی

 هیگون. میشتتم بلند جام از میاد که علیرضتتا بابا و میمونم هوا شتتدن تاریک تا
یدین ند با و ب*و*ستتم می نرم و آ حافظی ازش لبخ با. کنم می خدا  رو با

 .میام بیرون اتاق از و کنم می تشکر اومدنش خاطر به ازش و میب*و*سم
شکر پرستارها از و میزنم قدم ها راهرو تو  هشرار و میگم خداحافظ و کنم می ت
 .میشم خونه راهی و میب*و*سم رو

 .همینه روزم هر کار
 .همینه زناشوئیم زندگی
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 و رمخ می پرت و خرت کمی کوچه سر از. میبندم و در و میشم پیاده تاکسی از

 .باشم پر دست باید ما، ی خونه میاد سونیا احتماال   امشب. میشم خونه راهی
 

 .میاد در توش از چی ببینه منه کیفه به چشمش بچه
 
 تحال خاطر به. خورد بهم همه زندگی ریتم جورایی یه خوابید آیدین وقتی از

 وت نه بیهوشتته نه اون چون. باشتته پیشتتش یکی باید همیشتته داره که مریضتتی
 در خوردنش غذا و طوالنیه خواب این چون و. خوابیده فقط اون.... کماستتت

ُرم   حد  شهب فشار افت دچار و پایین بیاد خونش قند ممکنه آن هر همین برای س 
 هاشتن نمیشتتته همین خاطر به. افته می بدی خیلی خیلی اتفاق که اونوقته و

 .گذاشت
 

بل ماه یک حدود  بهش حالتی همچین یه بود آیدین ستتر باال آرمین وقتی ق
ست شه اون حال ی متوجه سریع خیلی آرمین چون اما میده د  رو دکترها و می

 کی حدود. بود ترسیده آرمین چقدر و گذره می بخیر شکر رو خدا میکنه خبر
 تا شاتاق تو رفتم که آخر در. بزنه حرف تونست نیم و بود مونده مات کامل روز

 و ریخت اشتتک و کرد بغض دیدنم با کنم تشتتکر کردنش عمل زود بابت ازش
 .شد تموم چیز همه کردم حس لحظه یه. بود وحشتناک خیلی: گفت
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 و بدم فرو بغضتتمو کردم ستتعی و کردم ب*غ*لش. کردم می درکش من و
 .کنم آرومش

 
شش و روزم و شب که بود خدام از من  بابای مامان نه. نمیزارن اما میموندم پی

 .آیدین مادر و پدر نه خودم
 

 رستت باال بیمارستتتان تو و وقتش تمام عروس تازه یه خواد نمی دلش هیچکی
شه اش خوابیده شوهر سیب بهم میکنن فکر شاید. با سرد دچار میزنه، آ  گیماف
 .بشم دیوونه میترسن شاید یا میکنه

 
 .نوبتیه روزها و میمونن پیشش آرمین یا پژمان یا آیدین پدر شبها

 
شگاه به چون من سهام ترم پایان تا باید دارمو تعهد آموز شته ادامه کال شهب دا  ا

 .پیششه مادرش زمانها اون. کمه موندن آیدین با برای وقتم
 

 اینکه دوجو با حتی باشم آیدین با و وقتم تمام دارم دوست... نیست کار به دلم
 .خوابه
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 می پیدا فشتتار افت اونقدر و میشتته عمیق و طوالنی خوابش این اونقدر گاهی
شه بیهوش خواب تو که کنه شش کنن می سعی. می شارش و بیارن بهو  باال و ف

 .ببرن
 

 .میشم زنده میمیرمو من میشه جوری این که بار هر
 

 خیلی. نه یا میکنه مقاومت عزیزت ببینی بمونی منتظر و بشینی در پشت سخته
 .سخته

 
 با. بازین مشتتغول حیاط تو ها بچه پستتر. میشتتم خونه وارد و ندازم می کلید

 .کنم می نگاه بحثشون و بازیشون به لبخند
 

 .میزنه داد فاصله همون از و میبینتم فرهاد
 

 .آرام خاله سالم: فرهاد
 

 چند هوی و سمتم گردن می بر هم ها بچه ی بقیه بدم و جوابش بتونم اینکه قبل
 .کنن می سالم هم با صدا

 
 بهشتتون دادن جواب حین در و کیفم تو میبرم دستتت میشتته تر عمیق لبخندم

 .بیان نزدیکتر که کنم می اشاره
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. میدم بهشتتون شتتکالت یه یکی نفری. میشتتن جمع دورم و میان جلو ها بچه

 .دارن دوست میدونم
 
شکر ازم لبخند با ستی. میکنن ت شون به د شم سر شون و میک  یخداحافظ از

 .ساختمون تو میرم و میکنم
 

 .میاد صدا سرو خونه تو از کنم می جا به جا دستم تو و کلید
 
 .میدم فشار و در زنگ انداختن کلید جای به
 

شه باز صدا و سر با در ستم به نگاهی اول سونیا و می  ایلونن دیدن با و میکنه د
 .ب*غ*لم تو کنه می پرت خودشو خرید

 
 .کنه خر و ملت باید جوری چه فهمیده هم بچه این گیره می ام خنده

 
 ازم ذوق با. میدم بهش خوراکیهاشو و میب*و*سمش. میشیم خونه وارد هم با

 .میشینه گوشه یه میره میدوئه و میگیره
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 اسلب مشتتغول. اتاقم تو میرم و کنم می علیک و ستتالم بقیه و افروز و مامان با
 .میده بهم و روز خبرهای و میشه وارد السا که کردنم عوض

 
 .کنه می تعریف برام خریدهاش مورد در ذوق و هیجان با
 
سی زودتر نمیرفت ازدواجم به امیدی که منی که اونجایی از  مامان و کردم عرو

 قطف و بده من به بود خریده الستتا برای جهیزیه چی هر بود گرفته تصتتمیم هم
 .خورد بهم چیز همه خوابید آیدین وقتی اما کنه، تکمیلشون

 
شه خالی بود قرار که ای خونه ست کماکان ب  جای به من و موند م*س*تاجر د
 .موندم پدریم ی خونه تو شوهرم مادر ی خونه به کردن مکان نقل

 
 تهالب. کردن درک شتترایطمو محبت با هم اینا خانم مژگان. بودم تر راحت اینجا

 .نمیزارم تنهاشون و میزنم سر بهشون روز هر
 

 یه لشوسای بین کردم می تمیز اتاقشو که روز یک آیدین خوابیدن از بعد ماه دو
 .کردم پیدا جدید سال رسید سر

 
 از بعد اهم شش دقیقا   ها ماه بین که کنم پیدا توش از رو تعطیلیها تا کردم بازش

 .بود زده عالمت عروسی تیتر با تاریخ یه عروسیمون
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سی تاریخ ممکنه که بیارم یاد به تا کردم تمرکز کردم اخم اولش شه کی عرو . با
 بود مغزم ور واقعا  . نکرد ولم و پیچید ستترم تو فکر کلی نرستتیدم نتیجه به وقتی

 راحت برای نهایت در. کنم باز و عروستتی تاریخ این گرهی تونستتتم نمی که
 .بپرسم پژمان از که دیدم بهتر فکرم کردن

 
 .نیست یمهم چیز و نباشم نگران که گفت فقط نگفت، بهم چیزی تلفن پشت

 
ستم اما ست مهم اونقدر مهمه میدون  یه و کنه گذاری عالمت اونو آیدین که ه

 .بکشه کنارش خوشحالم شکلک
 

سته پنجره کنار معمول طبق خونه تو که شب ش سا و شد باز در بودم ن  اردو ال
 .من به زده زل که کردم می حس اما تخت روی نشست حرف بی اولش. شد

 
 نگاش و چرخیدم نداشتتت بر اش خیره نگاه از دستتت اون و گذشتتت که کمی
 شده؟ چی عزیزم بگو: گفتم و کردم

 
 .میدونی تاریخ مورد در تو گفت زد زنگ پژمان: گفت و زد ملیحی لبخند
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 قرارشتتون زمین روی و چرخید و کردم جمع پاهامو. شتتد جلب کامل ام توجه
 .دادم

 ...خوب: گفتم و نشستم السا به رو
 انپژم راستتتش... راستتتش: گفت بریده و مکث با. بود معذب زدن حرف برای

 می درک خودم. بیای در نگرانی از و بشتته راحت خیالت تا بگم بهت من گفت
 .کنه مشغول و آدم ذهن تونه می چقدر چیزی همچین یه که کنم

 .بده ادامه تا موندم منتظر گوش پا سرو
شو ستها شم و کرد قالب هم تو د شون دوخت چ  دهن و کرد من و من هی. به

 .بگه نتونست و بست و کرد باز
سا: گفتم و شد تموم طاقتم . زمعزی بگو کنی؟ می من و من چرا... بگو جان ال
 .باش راحت

شمی زیر  اباب دنبال مدام آیدین که ها موقع اون... میدونی: گفت و کرد نگام چ
 ود؟ب پژمان با همیشه یادته شد، راضی بابا که بعدم و کنه راضیش تا بود

 .دادم تکون دونستن ی نشونه به سری
سا ستای بهترین. نزدیکن بهم خیلی پژمان و آیدین: ال  تو ینآید. ان همدیگه دو

یان مه جر هایی ی ه مان منو بین که چیز  اینو خودت. هستتتت گذره می پژ
 .میدونی

 .ودب خریده و انتخاب السا برای پژمان طرف از آیدین که افتادم مانتویی یاد
 .میدونم: گفتم و دادم تکون سری



wWw.Roman4u.iR  632 

 

ستی کالفه شید موهاش تو د  کر بزار. بگم جوری چه نمیدونم وای: گفت و ک
 هک تاریخی یعنی. بود ما عروستتی تاریخ عروستتی تاریخ اون کنم راحتت بگم

 .باشه عروسیمون که بود گرفته قول پژمان از آیدین
 چی؟ یعنی شماست عروسی: گفتم و کردم ریزی اخم استفهام با

سا  بیاد نکردی ازدواج شما اینکه محض به که بود گرفته قول پژمان از آیدین: ال
 خرهباال که کرد اصتترار اونقدر. کنیم عقد رستتما   ما که بگیره اجازه بابا از و جلو

 .بود جدی خیلی خودشون نظر از قولشون. داد قول پژمان
 هیجان کالمش درک با لحظه یه تو و کردم اخم کمی موضتتوع بهتر درک برای

 .شدم بلند جام از عظیم لبخند یه با خوشحال زده
 ی همه اب و رفتم جلو سریع. پرید جاش تو و ترسید السا آن یه که سریع اونقدر

حالیم بارک: گفتم قلبم ته از و کردم ب*غ*لش خوشتت  نبهتو عزیزم باشتتته م
 .خواهرم میگم تبریک
شردمش خودم به و کردم ب*غ*لش سفت ست می کوچولوم خواهر. ف  با خوا
 ینا از چی کنه عروستتی نداشتتت برام برادر از کم که بچگیهام دوستتت بهترین

 .بهتر
ستهام هنوز که حالی در  زودتر چرا: گفتم و شدم جدا ازش بود بازوهاش رو د

 چرا پس. مونده نیم و ماه دو فقط داده بهتون آیدین که موعدی تا نگفتی؟ بهم
 کنید؟ نمی کاری هیچ

شحالی خاطر به که لبخندش  انداخت و سرش و شد محو کم کم بود من خو
 ....تگف هم پژمان خوابید که آیدین. کنیم کاری نیست قرار: گفت و پایین
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 رایب پژمان: گفتم و حرفش وستتط پریدم. خوندم و تهش تا بده ادامه نزاشتتتم
ته خودش گه گف یدین حرف میزارم من م نه؟ زمین رو آ گه بمو  خودم شتتتده ا

 .بره هدر شما وقت و آیدین زحمتهای نمیزارم و کنم می کارهاتونو
 هباالخر تا زدم حرف پژمان با تموم ی هفته یه حدود. کردم کارو این هم واقعا   و

 .زد حرف بابا با و شد راضی
سم آیدین حال این با نبود رضا دلش بابا ست من ولی بگیریم مرا ش دو  به تمندا

 .بخوره بهم چیزی آیدین یا من خاطر
سا راه سد من مجردی دیگه که حاال ستم نمی نبود ال شکالت با خوا  مزندگی م

 .نبود انصاف این بندازم، تأخیر به خوشبختیشو
صرار و گفتم اونقدر ضی همه تا کردم ا سم یک طی و شدن را ستگاری مرا  خوا

 ونبینشتت محرمیتی صتتیغه یه. بود دوتا این شتتدن محرم و برون بله واقع در که
 .نبرس کارهاشون به دوتایی خر سر بدون عروسی روز تا بتونن تا شد خونده

صرار به بنا سا حق هم اول از که ای جهیزیه که شد این بر قرار خودم ا  و بود ال
ستم می جورایی یه من صبش خوا ص سر بعدا   و برگردونم بهش و کنم غ  تفر

 .کنه خرید اول از من برای مامان
یدین روز و حال این با چون نه تو بریم تونیم می کی نبود معلوم آ  ی خو

 .خودمون
 و رفت می پیش خوب داشتتت چیز همه دوماه حدود گذشتتت از بعد حاال و

ید حال در مدام افروز و مامان و الستتتا  گزارش شتتتب هر الستتتا و بودن خر
 دل ته زا و کردم می نگاه خوشحالیش به لبخند با من و میگفت برام کارهاشونو

 .کردم می شادی و خوشبختی آرزوی براش
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سا حرفهای سید آیدین از خوابید که هیجانش شد، تموم که ال  کی تو من و پر
 .است همیشه مثل: گفتم کلمه

ست صورتش رو غم گرد ش شتم. ن س. نبینم و غمگینش صورت که برگ  تدو
 .بخورن غصه برامون نداشتم

 بگن و بدن دلداری بهم مواقع جور این تو کردن می ستتعی همه اول روزهای
 .بگن باید چی نمیدونستن حتی دیگه.... االن اما میشه بیدار زود

 .بیرون رفت اتاق از و شد بلند جاش از حرف بی السا همینم برای
 خیره و اردیو به دادم تکیه و نشتتستتتم پنجره پشتتت رفتم و کشتتیدم عمیقی نفس
 .افتادم سال تحویل موقع و عید شب یاد. آسمون به شدم
 من و میره پیش جوری همون تهش تا کنی آغاز جوری هر ستتتالتو میگن همه
ستم نمی . نمک تحویل مادرم و پدر پیش تنها متأهلیم عید اولین تو سالمو خوا
باس همینم برای یدم ل فت یه و پوشتت یک ستتین ه  رفتم و کردم جمع کوچ

ستان ستن اما بگیرن جلومو کردن سعی همه که بماند. بیمار  نزدم حرفی. نتون
صراری شون حرف بی فقط نکردم رفتن برای ا  اعثب نگاه همین و... کردم نگا

 .کنار بره راهم سر از بود مخالف کی هر شد
 تازه یه. بمونیم دور هم از عیدی روز آیدین و من نمیومد دلشون هم اونها انگار

 .باشه جدا شوهرش از عروس
 اونها. یهچ تصتتمیمم که گفتم آیدین مادر و پدر به برم بیمارستتتان به اینکه قبل

 ماا. بمونن پستترشتتون پیش و تحویل ستتال خواستتتن می و بودن بیمارستتتان
یدونم ها دیدم رفتم من که وقتی شتتتد چی نم ماده اون  خوان می و حرکتن ی آ
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شون وقتی و خونه برگردن سیدم از  تو رو ون سال میدن ترجیح که گفتن چرا؟ پر
 .بیمارستان تو نه باشن اشون خونه

 .بمونم تنها آیدین با دادن اجازه و کردن درک حالمو که داشتن لطف چقدر و
شم مزه نفهمیدم و بودن عروس تازه معنی که منی شیدم ا  هدیگ ماه چند تا و نچ
 .افتادم می رونق از من و عروس تازه بشه السا بود قرار

 .بود مهیج خیلی بودنم عروس تازه دوران حاال که نه
 دوران از چیزی که قدیمی عروس میشتتتدم من اونا عروستتی بعد خوب ولی

 .نفهمید عروسیش ی اولیه شیرین
 
 

 موقع تا و چیدم جور و جمع و رنگی ستتین هفت یه آیدین تخت کنار میز رو
شو نو سال توپ شلیک ستها ستم تو د شمهای به شدم خیره و گرفتم د  ستهب چ

 ....اما کنه باز چشمهاشو اونم شد نو سال وقتی که کردم دعا و اش
 و باشتتم اون کنار باز چشتتمهای با و ای دیگه ستتال بتونم تا. منتظرم هنوز من و

 .نباشم تنها اون وجود با....  و کنم نو و کنم عید
***** 

 نم. بخونید درس خوب بهتره نمونده چیزی دیگه ترم امتحانای تا ها بچه: -
صه به صال شخ  عربی زبان دادن یاد برای که زحمتی همه این خواد نمی دلم ا

 .هباش باال عربیتون ی نمره که نفعتونه به پس. بره هدر کشیدم براتون
 ستننمیدون کالسم دخترای که گفتم آمیزی تهدید و جدی لحن آنچنان با و این

 .بترسن یا بخندن
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 تهدیدشتتون حقیقتا   تونم می و جدیم من نفهمن وقت هیچ که همینه خوبیشتتم
 .میزنم حرف خنده برای و شوخم یا کنم
 تونستتتم می خواب تو مو شتتدن ستتفید و طلستتم تا 4 تهدید با بود ستتونیا اگه

شو کنم وادارش شو چیزا این کنم نمی فکر.... دخترا این اما بده انجام کار  نرو
 .باشه داشته تأثیری

 وادارشون یوترکامپ تحریم و اینترنتشون قطع و گوشی گرفتن تهدید با بشه شاید
 .بخونن درس جمله 4 و ببرن فرو کتابهاشون تو سرشونو کمی کرد

شغول سایلم کردن جمع م  صدا سرو و زدن حرف حین در هم دخترا و شدم و
 .بودن
 .سشم خانم ببخشید: گفت داشت بیشتری زبون سرو که دخترا از یکی

 .بده ادامه و حرفش تا کردم نگاه بهش و کردم بلند سرمو
عذرت: - ید خودتون چون ولی خوام می م ید ازدواج گفت  خواستتتم می کرد

 .بشم مطمئن
 ولینا یادمه دقیقا  . بودم نفهمیده منظورشتتو حقیقتا. کردم نگاش استتتفهام با

سه سی از بعد کالسم ی جل سط درست عرو  که هایی پچ پچ کالس ساعت و
سید نهایتش به بود شده شروع کالس به ورودم اول از  و دکر تموم طاقتمو و ر

 خانم همین هم موقع اون. پرستتیدم و زدنشتتون حرف علت ها بچه از برگشتتتم
 .مبارک نو انگشتر خانم: گفت و شد کالس زبون نشاط

ست توی ی حلقه به منظورش مطمئنن و  هک کردم اخم کمی وقتی و بود چپم د
 :گفت منظور؟ یعنی
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 حلقه؟ یا است ساده انگشتر یه: -
سی نکنم فکر: گفتم و کردم نگاش جدی شتر دلیل بی ک ش تو انگ  حلقه تانگ

 .بکنه چپش دست ی
 آماده و کنجکاو دخترای این و شتتد کالس تو ولوله باعث ام جمله یک همین و
سیدن سوال به کردن شروع وراجی به سی و زمان مورد در پر  چه اینکه و عرو

 ...اینا و ناگهانی
شون جدیت با و کردم اخم وقتی  و لهتعطی کردن سوال دیگه فهمیدن کردم نگا

 از حرفی روز اون اینکه از پشتتیمونم واقعا االن و دادن درس به گوش ناراضتتی
 .زدم ازدواجم

شون جذاب و مبهم سوژهی یک به تبدیل ظاهرا   چون  بار هر که بودم شده برا
 ....حاال و بکشن حرف زبونم زیر از مختلف های شیوه با خواستن می

 و شوهرتون نه حاال تا اما کردین ازدواج گفتین که هست ماهی چند راستش: -
 کردیم رفک ماها راستش. بزنید حرف تلفن با شما که دیده کسی حتی نه دیدیم
سیم سوال کرنتون ازدواج مورد در دیگه ما اینکه برای شاید  فتینگ دروغ به نپر

 .کردین ازدواج
شون بی کنجکاوی از ناراحت و کالفه صوصی تو مورد سائل ترین خ  گیمزند م

 و وهرمش شماها که باشه داشته دلیلی کنم نمی فکر: گفتم و کردم نگاه بهشون
 .بشنوید و تلفنیم صحبتهای یا ببینید
: گفت و نرفت رو از بازم اما. آوردش پایین قدرت موضتتع از یکم جدیم لحن
. دنبالتون بیاد شتتوهرتون بارم یه نشتتده اما عروستتید تازه مثال شتتما خوب ولی

 .ها بچه نه مگه عجیبه کم یه این خوب
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 .پیچید کالس تو تایید از ای همهمه
 ندیدم حاال تا منم: گفتم و شتتد نیش کالمم و ستترد لحنم شتتد جدی نگاهم

 .ندارید رپد شما کنم استنباط من که نمیشه دلیل این. شما دنبال بیاد پدرتون
 .ساکت کالس و شد بسته دهنش
 شدن جدا هم از مادرش و پدر که میدونستم چون. داشت زهر بود، تلخ حرفم

 ندرت هب بگم بهتره شاید. میبینه اونو کمتر نشاط و کرده ازدواج دوباره پدرش و
 ...دردش روی گذاشتم دست منم و داره درد و سخته خیلی... این و

 ....کرد ناخواسته اون که کاری همون دقیقا  
شیدم عمیقی نفس و انداختم پایین سردمو نگاه  تر رمن لحنمو کردم سعی و ک
 اهیگ: گفتم تر مالیم... بار این و کردم نگاش دوباره و آوردم باال ستترمو. کنم

 یدنشوند که گیرن می قرار شرایطی و موقعیتها یه تو عزیزانمون از بعضی وقتها
شون دیده یا سط شدن شه، سخت بقیه تو شه دلیل این ولی می شننب که نمی  یا ا

ضورشون شه کمرنگ ح ش.... بشن بیرنگ کمی ماها دل تو... حتی یا. با  ههمی
 .محفوظن و برجا پا و م*س*تحکم

 .کردم حرفم چاشنی محوی لبخند
 هب مربوط زیادی حد تا و نبود آیدین و خودم ی رابطه به منظورم ی همه شتتاید

 جبران و اون به دادن دلداری در ستتعی من که میشتتد پدرش با نشتتاط ی رابطه
 .داشتم تلخم کالم

 این و داد تحویلم لبخند یه و کرد و کنه درک منظورمو بودم امیدوار لبخندم با
 .بود کافی برام
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 .تمرف بیرون کالس از و کردم خداحافظی ها بچه از بلندی نباشید خسته با
 تو شتترکت و رفتن خونه جای به دادم می ترجیح. انداختم ستتاعت به نگاهی
 .بیمارستان برم بانو عزیز ابولفضل سفره مراسم

 بعد ات نداشتتتم طاقت. بود شتتده تنگ دلم بازم اما بودمش دیده دیروز اینکه با
 و یداآ بانو عزیز مراسم خاطر به امروز. بگیرم رو علیرضا بابا جای و برم مراسم

 یزعز به کمک برای گفتم می مژگان مامان بهش عروستتی از بعد که آیدین مادر
ضا بابا صبح از و بودن مونده خونه بانو  که صرع تا بود مونده آیدین پیش علیر

 تونمب من و کنیم عوض جاهامونو و بیمارستان برم بتونم من و بشه تموم مراسم
 .بمونم آیدین با صبح تا
سی هم بعد و اتوب*و*س با سوندم خونه به و خودم تاک  خونه شدم که وارد. ر

 .هستن بانو عزیز ی خونه هم اینا مامان که میدونستم. دیدم خالی رو
 رو اینا عزیز خونهی زنگ. اومدم بیرون خونه از و کردم عوض و لباستتم ستتریع

 .ب*غ*لم پرید و زد خوشحالی لبخند دیدنم با. کرد باز درو آیدا و زدم
 که ردخت این صبور سنگ بودم شده من آیدین نبود با. کردم ب*غ*لش سفت
شه کم سنش شاید شم از شاید با شه نابالغ دختر یه ها خیلی چ  مینه با اما با

 ره کار تحملش که بود کرده تجربه اش خانواده تو و دردهایی و چیزها جوونی
سی شت دل و درد برای شنوا گوش یک به نیاز من مثل و نبود ک  همون من و دا
شدم من. بود داده انجام برام برادرش روزی یک که کردم می و کاری شی می  گو

. هکن گله و بزنه غر و بزنه حرف براش تونست می خواست می وقت هر اون که
 .باشه ناراضی زمونه از و بریزه اشک و کنه بغض
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ید اون نیستتتت برادرش وقتی یه خواهر یک به با نه تک  و بودم موظف من و ک

ست شتم دو شم خواهر همون دا سا مثل برام. بودم االن و با  سونیا مثل بود ال
 .داشتم زیادی عزیزان ساختمون این توی من. شراره مثل

ضای تک تک به سایه و ساختمون اع  برادرا، و خواهرا کردم می نگاه که ها هم
 صمیمیت اما نداشتیم خونی نسبت شاید. میدیدم خودمو های خاله و ها عمو

 .بود رت قوی خونی ارتباط هر از که بود کرده وصل بینمون ای رشته محبتمون و
 جمع کمک برای اینجا که ستتاختمون مونث عناصتتر همه   با و شتتدم خونه وارد
 .کردم علیک و سالم بودن شده

 تو اشتتک معمول طبق و کرد ب*غ*لم و اومد ستتمتم به دیدنم با مژگان مامان
 .شد جمع چشمش

سرش بدون و من مادر این...  زن این که باری هر  منو که باری هر... دید می پ
 من و میشتتتد تازه غمش و کرد می بغض ریخت می اشتتتک بار هر...  و تنها

قدر بت این از چ حت با قت هیچ و بودم نارا یده و  و بغض این بودم نفهم
 .خوابیده که پسرش یا تنهام که منیه برای بیشتر ناراحتیش

ما ندازه یک به دومون هر برای مادر این محبت ا  من برای شتتتاید حتی. بود ا
 و میشتتد بیدار و بود خواب پستترش اون نظر از چون بود هم پستترش از بیشتتتر

 نمی یاد به شتتدیم می متحملش ما خودش قول به که رنجی و درد این از هیچ
ما. کرد نمی حس واقع در. آورد هایی و ستتکوت تو و بودیم ما ا ظار به تن  انت

 .بودیم نشسته
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ستش من و شتم دو شه قوی کرد می سعی که مادری این... دا شمهی اما با  چ
 و داد می نشون دلشو نگرانی همیشه و داشت ناسازگاری سر باهاش اشکهاش

شد باعث شینه لبخند می ش خودم به کنمو ب*غ*لش بخوام و لبم رو ب  ارمشبف
 ...بگم بهش و

 ....خوبه حالش عزیزمون... نباش نگران من مادر
 باشتتی بخت ستتفید" جملهی با همیشتته مثل اون، و ب*و*ستتیدم رو بانو عزیز

 رو دلشه ته از میکردی حس که اشو جمله این من چقدر و کرد مهمونم" دخترم
 .میرسیدن مهموناشون کم کم. داشتم دوست

سته دخترم جان آرام: بانو عزیز شتی کار از ای خ شین یکم بخور چایی یه برگ  ب
 .هستن دخترا کنی کمک خواد نمی تو

ستراحتم فکر به انقدر قبلنها. زدم محوی لبخند  وضع شرایطم شاید. نبودن ا
 .آیدینه خاطر به شاید. ازدواجمه خاطر به شاید شده

ست که چی هر شتر هوامو حدودی تا بود شده باعث ه شته بی شن دا  این و با
 .کنن رفتار باهام قبل مثل داشتم دوست. نبود خوب چندان

 .شرایط همون تو و بودم آرام همون من بود نشده عوض چیزی من برای
 .بودم نکرده تغییری هیچ االن تا رفتم بابام ی خونه از که شبی از

 بدونی اکه یعنی بانو عزیز: گفتم خودم با. آورد لبم به لبخند بانو عزیز حرف
 کنم؟ کمکتون پذیرایی تو تونم می ام بچه دختر همون من

 .زدم پوزخند فکرم به خودم
 همش و بود بد ویارش: گفت مینا که گرفتم رو مهرانه ستتراغ. بودم همه تقریبا  
 .بیاد نتونست داشت تهوع
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 .شدم وسایل جایی به جا و کردن کمک مشغول و دادن تکون سری
 دیس وت که شیرینی و میوه با و روش و کردیم پهن رنگ سبز و بزرگ ای سفره
 .کردیم تزئین بودیم چیده بزرگ های

شغول یک ساعت تا دخترها قبل شب سمت م سته به ها آجیل بندی ق  یها ب
 .بودن مشغول ربان با بستنشون و تور توی پیچیدنشون و کوچیک

یل بر عالوه نا و چی نخود آرد آج هایی تو هم رو ح عاد تو که طلق یک اب  کوچ
 زرگیب های کاسته تو و اینهار ی همه و کردن بندی بستته و پیچیدن بودن بریده

 .چیدن سفره روی و ریختن
 و کردن منتقل خونه به حیاط از رو پلو عدس و رشتتته آش بزرگ دیگ مردها
 و شتتدن مصتترف بار یک ظرفهای تو پلو عدس و آش ریختن مشتتغول مادرها

 .کردن تزیین داغ پیاز و داغ نعناع و داغ سیر با و آش دخترهاروی
 ادد می مجلس به روحانی هوای حالو که بود شده رنگی و زیبای سبز ی سفره

 .کرد می خوبی حس از لبریز رو ها ادم دل و
 .شد شلوغ خونه و اومدن مهمونا کم کم
شه یه سا کنار گو ستم آیدا و ال ش سم و تمرکزم کردم می سعی. ن  هب بدم و حوا

 .بودم نگرانش دل و بود آیدین پیش. بود پرت حواسم اما مراسم
... بشتته بیدار آیدین که کردم می دعا. کردم می دعا مدام مراستتم شتتروع اول از

. ننداشت خبر آیدین عمل از زیادی چندان ی عده... کنه عمل بتونه و بشه بیدار
 یدارب تا اما بودیم کارهاش دنبال شراره و پژمان و من. بودن شمار انگشت شاید
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 نمی داد، نمی رضتتایت تا آورد، نمی دستتتت به و هوشتتیاریش تا... نمیشتتد
 ....کنه عمل حتی و بره مسافرت... کنه پرواز تونست

 چشتتمهاش تو داشتتت حاجت کی هر و خوندن علقمه دعای و خوندن قرآن
 بی اما من...  من و کرد کمک درخواستتت خدا از عاجزانه و شتتد جمع اشتتک

ستم خدا محبت و بزرگی امید به فقط کالم بی و صدا ش س خودش. ن  تمیدون
 .کنه می عجابتش برام بخواد که وقت هر نبود تکرارش به نیاز خوام می چی که

 یصحبتها بین و ها کردن دعا و ها خوندن قرآن و پرتیهام حواس بین لحظه یک
 .شنیدم خودمو اسم اطرافیان
 ام از کمی ی فاصله با که خانمی تا سه سمت رفت گوشم و شد جمع حواسم
سته ش شون ظاهرا  . بودن ن س ضه و دعا به حوا شون اما بود رو  ربهت یا ما به نگاه

 .دادن می تکون تأسف به سری و زدن می حرف وار پچ پچ. بود من به بگم
 .حرفهاشون پی رفت حواسم و اونها سمت شد تیز گوشهام

 .شد هوش بی پسره عروسیش بعد روز میگن آره: -
 .خوابیده میگن نه هوش بی=: 
 نمیشه؟ بیدار چرا پس خوابیده اگه چی؟ یعنی خوابیده دور به بال*: 
 .میشه بیدار خوابه می چشه پسره این نمیدونن خودشونم انگار نمیدونم: -

 کنه؟ درمون دوا دکتر نمیره چرا خوب=: 
 .نداره درمون میگن همینه مشکل: -

 جورشه؟ چه دیگه این دور به بال سرم به خاک*: 
یدونم: - های روز هر نم یاد در تازه مریضتتی  بود عروس تازه دختره طفلی. م

 .شد زهر عروسیش
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 مریضه؟ پسره نمیدونستن اینا یعنی=: 
 .بهش دادن دخترشونو بازم و میدونستن شنیدم من اتفاقا   چرا: -
 
 

شون قیافه سف سر از نگاهی. شد متفکر و متعجب ها  بهم شک با همراه تأ
 .گفتن و انداختن

 پستتره این به دادنش که داشتتت ایرادی و عیب دختره حتما   واال میدونم چه*: 
 .ارند بخت دم دختر شنیدم. بره کردن ردش بمونه دستشون رو ترسیدن. غشی

 .خوادش می یکی که اون: -
 یکی اون شرش که بره کردن ردش سریع اینو همین برای دیگه همین خوب=: 
 .نگیره هم رو
 دش جور اون که پسرشون بده صبر پسره خواهر و مادر به خدا واال نمیدونم: -

شونم س شکلی اگه حاال نمیدونم...  که عرو شته هم م شه ندا سره اگه با  داربی پ
 کنن؟ کار چی خوان می نشه
 یمیپوسوند خونه تو ذو دختره. واال میشن پیدا عقلی بی های خانواده عجب*: 

 .بشه بیچاره و بخت سیاه جور این تا بود بهتر
. آوردم کم نفس. شتتد منقلب حالم و شتتد جمع صتتورتم حرفهاشتتون شتتنیدن

 پیدمچ و شدم بلند جام از حرکت یه با و کشیدم دهن به لبهامو بستم چشمهامو
 هک ای بقیه و ها خانم اون حرفهای از. نبودم راحت جمع با زیاد. آشتتپزخونه تو
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ستم شونو شاید میدون شنیدم کامل حرفها شون اول از اما ن شونو ورود  نگاهها
 .بودم متنفر بود نیومده خوشم و بودم دیده خوب
 هک زدن می زل آدم به همچین و میومدن غریبه مشتتت یک اینکه از بودم متنفر
 لمث ستترنوشتتتش که جالب ی ستتوژه یه. بینن می و وحش باغ تو میمون انگار

 .ترحمه قابل و انگیز غم وحش باغ تو زندانی میمون همون
 که منی برای ندارن من رو شتتناختی هیچ که عده یه چرا کردم نمی درک اصتتال  
 که لحنی با و خوردن می تأستتف ندارم جا بی همدردی و دلستتوزی به نیازی
 بی دختر: میگن استتت ستتنگدالنه من نظر از اما محبت پر اونها نظر از شتتاید

 .بود سیاه چه بختش چاره
. ستتیاهه بختم نه ام بیچاره من نه که بفهمونم اونها به تونستتتم می جوری چه

 داربی باالخره اما نیستتت خونه تو که درستتته حاال تخت یه رو خوابه من بخت
 ... نه و تبخ سیاه نه ام بیچاره نه من که میبینید که اونوقته و میشه بیدار میشه

 ...مهربون و داشتنی دوست و سپید بخت یه با خوشبختم من
سم آخر تا شپزخونه از دیگه مرا شونو طاقت که نه. نرفتم بیرون آ شتهن حرفها  دا

 عثبا و کرد می متزلزل و اعصتتتابم که بود حدی به دلنگرانیم بلکه نه باشتتم
 .بزاره تأثیر روم ای دیگه وقت هر از بیشتر حرفها این و ها نگاه این میشد

 شیدک منو دید نگرانیمو دل که بانو عزیز شدن بلند جاشون از که مهمونا کم کم
 آروم تا نشببی برو. شوهرته پیش دلت و نگرانی میدونم دخترم: گفت و گوشه یه

 .بگیری
 هب ستتتامونی یه و کنم کمک اول بزارید جان عزیز میرم: گفتم و زدم لبخندی

 .بعد بدیم خونه
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 .برو تو هست کمک خواد، نمی: گفت و داد تکون سری
ستم صرار خوا ست با وقتی اما کنم ا ش با فقط داد هلم بیرون سمت به د  کرت

 .کردم خداحافظی ازش و ب*و*سیدم و چروکش ی گونه
شتم کیفمو و کردم عوض لباس و شدم خونه وارد تند شیدم پر و بردا  متس ک

 .بیمارستان
ست می آیدین دلم و بودم بیتاب ست می حرف دلم. خوا ضور دلم خوا  اون ح

 .خواست می رو خوابیده مرد
 تا هام گام شتتمردن هم باز. بیمارستتتان های پله روی قدمهام صتتدای هم بزا

 .من اهمیتی بی هم باز و تأسفشون و پرستارها نگاه هم باز. اتاق در به رسیدن
 با و شد بلند جاش از در صدای با علیرضا بابا. شدم اتاق وارد و کردم باز و در

 .زد لبخند دیدنم
 و دمشتت بلند هام پنجه رو و رفتم ستتمتش به و دادم جواب لبخند با و لبخندش

 .داشتم دوست و کالم بی و صبور مرد این چقدر من. ب*و*سیدم اشو گونه
 هآ وقت هیچ نکرد شتتکایت زندگیش از وقت هیچ. نمیگفت چیزی وقت هیچ

شید ضی. نک شت امید و خدا حکمت به بود را شت توکل و قدرتش به دا  هب دا
 حق جای که اونی دستتت بود ستتپرده و پستترش و خانواده و خودش و بزرگیش

 .نشسته
 .ستودم می و امیدش پر روح این چقدر من و

 بود؟ طور چه سفره: علیرضا بابا
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 .برداشتتتیم براتون هاشتتم خوراکی از... خوب: گفتم شتتوخی به و زدم لبخند
 .بود خوب خیلی حلواشم
 ودنب شکمو به نشد قرار عروس؟ داشتیم: گفت و کشید گونهامو و زد لبخندی

 .شوهرت مادر ی جبهه تو رفتی هم تو که نگو. بدیا گیر من
 .دل ته از. خندیدم فقط

 ...باش خودت مراقب: گفت رفتنش قبل و کشید سرم به دستی
 .کرد حمایت از لبریز و وجودم ته تا که کرد بهم پدرانه نگاهی و

شتن. بود کافی همین من برای شه بدونم اینکه و نگران پدر دو دا ش همی . تمنپ
 سختی تو که اینه تالششون ی همه اما ان شیشه جنس از میدونم که مادرهایی

 .اونهاست مال دردها بیشتر و باشن مقاوم بودن شکننده وجود با
 عذابن رد میدونستم که عزیزانی لبخند. بود کافی خانواده دوتا داشتن من برای

 .دارن امید و داشتن نگه خودشونو اما
 و تختش کنار صندلی رو انداختم کیفمو. آیدین تخت سمت رفتم رفت که بابا

 .تخت رو نشستم
 ببینم :گفتم و کردم نگاش رفته باال ابروی یه با. گذاشتتتم پاهام رو دستتتهامو

 تو. گذره می خوش که معلومه پرستتم می ستتوالی چه گذره؟ می خوش بهت
 .خوابیدی تختتتتتتتت خودت ولی گرفتی همه از و خواب
ستی  صیشخ ی راننده هفته یک مدت به باید شدی بیدار وقتی. چیزی یه را

 آموزشتتگاه دم بیای عصتترم به عصتتر و کالس ببری منو مدام باید. بشتتی من
 .دنبالم
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ک اینم: گفتم ریز اخم یه با و آوردم باال تهدید نشونهی به و انگشتم  که کنم یدتأ
 با باید. میلیون 17 چه باشتته میلیون یک قیمتش چه نمیشتتینه موتور پشتتت من

 .ببری منو ماشین
 چی وزامر میدونی. بدم شتتاگردام به ُپزتو خوام می: گفتم و زدم خبیثی لبخند

لت شتتوهرت چون میگن بهم گفتن؟ بهم با یاد دن  حرف تلفنی هم با یا نم
 .نکردی ازدواج پس نمیزنید

 .ورچیدم لب و کردم غلیظی اخم
 باهام دقیقه 5 و بزنی زنگ بارم یک ستتتاعت یک هر باید بگم رفت یادم: من

 .کیه آقامون بفهمن اینا بزار. بزنی حرف
 خیره و کردم کج و ستترم و کردم نوازش و دستتتش نرم. خندیدم حرفم به خودم
 .خوابش صورت به شدم

 
 گهاتر تو کردن فرو سوزن که بس. نباشن سوارخ انقدر دستهات که بمیرم: من

 .کبوده اش همه بهت زدن سرم و
 میشتتد هنوزم موندن حرکت بی ماه 4 وجود با که کشتتیدم بازوهاش به دستتتی

 .برجستن و سفت گفت
شتر باید کردی که عمل شدی، که بیدار: من شگاه بری بی  هات ضلهع ببین. با

شن آب دارن شه مگه. می شته می سی ی ر شه بدنی تربیت ک  بیمر خودش و با
 نباشه؟ میزون هیکلش و باشه باشگاه
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 یه هب شد کج لبم و شد غم دلم شد محو لبخندم کم کم. کردم نگاش لبخند با
 .کم و جزئی لبخند

 ناای و میام بار هر میدونم. نگات برای حرفات برای. شتتده تنگ برات دلم: من
. شیرینه خیلی ازدواج اول روزای و نامزدی دوران میگن همه.... اما گم می رو
 ...ازدواجمونم نداشتیم نامزدی که ما

 نه؟ مگه کنی جبران اشو همه باید که میدونی: گفتم و کردم کج سرمو
 اشتمگذ سرمو و کردم کج خودمو و کشیدم عمیقی نفس. دلتنگ و بودم خسته

 .داد می آرامش همیشه قلبش ضربان شنیدن. بدنش رو
سم و گرفتم ریتم. شدم آروم و شنیدم. شنیدم فقط و بستم چشمهامو  تنظیم نف

 .گرفتم آرامش و شد
شمهای با سته چ شی به لبخندی ب  می تقلمن بهم خوابه اینکه با مرد این که آرام

 .نشستم جام تو و کردم بلند سرمو آروم و زدم کرد
 .نفسم شدی بیدار زود انقدر چرا: -

.............................................. 
 و بودن دوخته چشتتم بهم محبت پر که بازی...  باز چشتتم جفت دو به مات

 .شدم خیره میشد نثارم مهربانانه که عمیقی لبخند
 بستتته یخ العملی عکس هیچ بدون حرف، بدون حس، بدون صتتاف، صتتورتم

 .بود
 باز مچشتت با بودی نگفته خوابی؟ هنوز تو؟ چته: گفت و انداخت باال ابرویی

 .خوابی می
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شمکی شید خمیازه آلودی خواب صدای با و زد شیطنت پر چ  ممن: گفت و ک
 .بخوابیم دیگه یکم تا جات سر برگرد پس ام خسته
 و اشبازوه و شدم خم سمتش به شتابزدگی با. افتاد ولوله به وجودم زده شوک

 .نخواب دوباره کنم می خواهش نه: گفتم و فشردم هام پنجه بین
 حداقل: بگم آرومتر شد باعث که انداخت وحشتم همه این به متعجب نگاهی

 باز و چشمهات سیر بزار. بیداری که کنم باور بزار. کن صبر یکم. نخواب االن
 .ببینم

 و چرخوند و چشتتمهاش. گرفت غم رنگ. رفت بین از متعجبش نگاه کم کم
 خیره بهم چشمهاش تو اشک از ای هاله یه با غم پر. انداخت اطراف به نگاهی

 وقته؟ چند: گفت و شد
 گمب بهش اینکه بود ستتخت برام گفتنش. دادم تکون ستتری و کردم ستتکوت
 اون. بود ستتخت خوابیدی ماه چهار مدت به عروستتیمون از بعد روز درستتت

 این تمام اون برای. کرد نمی و نکرده حس و زمان این شتتتدن طی وقت هیچ
 .بود صبحش شدن بیدار و خواب شب یه مثل ماه چهار

 خوابیدم؟ چقدر... آرامم: گفت تر مهربون و آرومتر
 .نیست مهم هیچی نیست مهم: گفتم و دادم تکون سری
 حسش وجود تمام با و شدم خم. بود کافی برام ماه چهار. نداشتم تحمل دیگه
شمهای دیدن. کردم  هک رویایی. بود رویا یه مثل برام صداش شنیدن. بازش چ

 .بود شده واقعی حاال و بود امیدم و بود ذهنم تو همیشه
 .کرد نوازش سرمو آروم
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 که کردم باور و کردم حستتش که کافی ی اندازه به. کردم ب*غ*لش که خوب
 ستاریپر ایستگاه به خودمو دو با و بیرون زدم اتاق از و شدم بلند جام از بیداره

 خانم :گفتم دیدم جلوم که پرستاری اولین به شدید ذوق و هیجان با و رسوندم
 .شده بیدار شوهرم... شده بیدار بیاید؟ میشه

 ادد نمی یاریم زمان این تو ام زده شوک ذهن اما بود آشنا برام خیلی که دختری
 جانهی و خوشتتحالی با شتتد حرفم ی متوجه وقتی بیارم خاطر به فامیلیشتتو تا

 شده؟ بیدار جدی: گفت
 بایزی ستتر باال بیاد بگو کن پیج و مطلق دکتر مرجان: گفت همکارش به رو

 .خفته
. ردک نگام خجالت با و گرفت گاز و لبش ستتریع پرید بیرون دهنش از حرف تا

 .کرد نمی ناراحتم چیزها این که بودم خوشحال اونقدر
 دتم این تو من. گذاشتن اسم خودش یا شوهرم بیماری برای که نبود مهم برام
 و یدینآ بیماری بین میدونستتتم و بودم گشتتته رو غیره و پزشتتکی ستتایتهای کل

 .نبود اون من شوهر بیماری اما داره وجود هایی شباهات خفته زیبای
ستار با ستار و آیدین اتاق تو رفتیم پر  نرمال زچی همه و کرد چک و عالئمش پر

 یزچ همه و کرد بررسی اونم و سرش باال اومد شیفت پزشک مطلق دکتر. بود
 .بود نرمال

 میدا و گزیدم می لبمو و زدم می قدم اتاق تو دلنگرانی با من مدت این تمام تو
 .بودم خوشحال و داشتم

ضعیت اینکه بر مبنی دکتر اطمینان و آیدین ی معاینه از بعد  خوبه عالف بیمار و
 رفتن اتاق از هکن معاینش و بیاد معالجشم دکتر تا کنم صبر صبح تا باید اینکه و
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شده صبح تا اینکه خبیث فکر یک و آیدین و موندم من و بیرون  خبر سیک به ن
 .شده بیدار اون که ندم

ستم ستم نمی و بود خودم مال شب یه این اما خباثته نهایت که میدون  ونوا خوا
 .بشم شریک کسی با

 و زدم لبخند. شتتدم گرم نشتتستتت من رو که آیدین نگاه رفتن، بیرون که همه
 تشدستت تو و دستتتم و کرد دراز و دستتتش و زد لبخند. رفتم ستتمتش به متزلزل
 .تخت رو نشوندم و گرفت
شینه جاش تو کرد سعی شین نه: گفتم و شدم بلند جام از سریع ب  سر اربز ن
 .نخور تکون تو بیارم باال یکم و تخت
 و کرد نگام حرف بی. تخت رو نشتتستتتم دوباره و دادم انجام و گفتم که کاری

 بغض توش و داشتتتت غم توش که نگاهی. شتتتدم مهربون نگاه اون غرق من
 .... توش و داشت

 .نداشتم دوست من که چیزی... داشت وجدان عذاب... داشت گ*ن*ا*ه
 هک هستیم دومادی و عروس ترین عجیب تو و من میدونی: گفت و زد لبخندی

 وت و من پدری ی خونه تو گذشت حرف به که اولمون شب. دیده کسی تاحاال
 .... دومم شب. من مجردی اتاق

 رخاط به من که دومی شتتب البته: گفت و داد تکون ابرویی و کرد کج ستتری
 ....بیمارستان تو اینجاییم دومم شب. میارم

 .راضیم من باشی کنارم تو: گفتم و زدم لبخند
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 وجود تمام با من و کرد باز و دستتتش و نشتتستتت لبش رو ای زده غم لبخند
 .ب*غ*لش تو خزیدم
فت و کرد نوازش ستترمو قت هیچ. ببخش منو آرام: گ  و زندگی همچین یه و

 .خواستم نمی برات
 .ننک صحبت موردش در: گفتم جدی و کردم نگاش اخم با و کردم بلند سرمو

ست شتم سریع که بده ادامه و کنه باز و دهنش خوا شتم و انگ  و لبهاش رو گذا
 .بشه باز هم از نزاشتم
 نم ببین: گفتم و انداختم چشتتمهاش به بعد و اش شتتده بستتته لب به نگاهی

 از بزار. بزنی رو حرفها این و کنی باز و چشتتمهات که نموندم منتظر ماه چهار
 تو خوب های نقش فقط بیا. کنیم استتتفاده بودنت بیدار های لحظه تک تک

 .بزنیم ذهنمون
 .زدم لبخند و چرخید صورتش تو نگام

 آرومم نگاهش با نفسهاش با صداش با و کرد نوازشم و خودش سمت کشیدم
 می حاال و بودم محروم ازشتتون تموم ماه چهار من و بود حقم که چیزی. کرد

 .مشد و بشم لبریز و کنم حسش و باشمش داشته کامل شب یک تونستم
 
 
 .نیست چیزی که دقیقه 4 کردی تحمل روز 4 جان آیدین: -

 و ترستتم می همش نمیفهمی تو آرام: گفت و کشتتید آهی و داد تکون ستتری
 تنگرف ازم مدت این تو که عکسی و آزمایش همه این بعد نکنه که دارم استرس

 .خونه برگردم تونم نمی بگه و بیاد دکتر یهو
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 نم کنه می فکر واقعا   که کردم فکر این به من و کشتتید صتتورتش به دستتتی
 ونا نمیدونم من کنم می سپری استرس این با امو لحظه هر که منی نمیفهمم؟

 میکشه؟ چی
سش و میگه چی میدونم خوب... چرا  اومدنش بهوش بعد همینم برای چیه ح

سی با سی به و نکردم باز لب صبح تا تموم بدجن  برای حداقل مبتون تا نگفتم ک
 داشتتته خودم برای انتظارها و استتترستتها این تموم بعد شتتب یه فقط شتتب، یه

 که نبود ای لحظه دیگه دادم خبر همه به و گرفتم دستم تلفن که صبح. باشمش
 .باشیم تنها بتونیم
 .نبود آیدین اینکه یا بودن برمون دورو آدم کلی یا همش

 دیگه چیزهای و استتکن تی ستتی و گرفتن عکس و دادن آزمایش حال در مدام
 .بود

ندی و زدم پس فکرهامو ثار لبخ  مدل عزیز: گفتم و کردم نگرانش صتتورت ن
 شتتنب مطمئن اینکه برای دیگه، بود همین برای آزمایش همه این. نباش نگران
 .کنی می حفظ انرژیتو ها حاال حاال

 .بیداری ای هفته یه حداقل: گفتم آرومتر
 و تردک اول و شد باز در بده جوابمو و کنه باز لب خواست تا. زدم لبخند دوباره

 .شدن وارد اینا مامان و اینا خانم مژگان بعد
 بود امیدوار و گفت آیدین وضتتعیت از احوال حال و بش و خوش بعد هم دکتر

 .بمونه بیدار وقت چند تا که
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 خندیدن. کنم ابرازش جوری چه نمیدونستتتم که بودم خوشتتحال حدی به
ست سابی و در شه فقط نبودم بلد هم ح شد کج مدام لبم ی گو . االب سمت می

 .بود خوشحالیم اوج ی دهنده نشون این
 .کرد نمی ول دستمو لحظه یه ذوقش از آیدینم

 بیرون اتاق از کم کم شتتد راحت خونه به آیدین برگشتتت از خیالشتتون که همه
 ردک می آیدین به و آخر های توصیه داشت که دکتر و آیدین و موندم من و رفتن

 .نشه هیجان دچار زیاد خواست می ازش و
ستهای رو چرخید نگاهش شد تموم که حرفهاش شو و امون شده قفل د  سر

 قتو هیچ: گفت آیدین به رو و کرد من صتتورت به لبخند با نگاهی و کرد بلند
 هشتتد امید نا مادرتم و پدر که شتترایط بدترین تو چون نکن ول رو دستتتها این

 .نکرد ول و دستت بودن
 و دش بیشتتر دستتم دور انگشتتهاش فشتار و نشتستت آیدین لب رو لبخندی

 هر تا دکتر آقای باشتتید مطمئن: گفت و انداخت بهم گرم نگاهی و برگشتتت
 .میمونم کنارش بتونم و بخواد که وقت

 غم میتونستتتم هم خوشتتی اوج تو داشتتت غم اما نشتتستتت می دل به حرفش
ش گفته منظوری بی با شاید که و حرفهاش منظور و کنم حس و کالمش  اما هبا

 .بود هویدا توش دلش نگرانی و امید و حرف
سیدم می منم سیدن وقت االن اما تر  این طوالنی مدتهای تا باید آیدین. نبود تر

 باز وقت هیچ انگشتها حلقهی این که کنم می کاری هر من و داره نگه و دست
 .نشه
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 مبرگشتتتی و شتتدیم ملحق اینا مامان به و کردیم خداحافظی و تشتتکر دکتر از
 .خونه

 تاقا با طبقه یک که اتاقی همون به کردم مکان نقل دوباره آیدین وجود با من و
 سپری وشت آرامش با و بیشتری شبهای بتونم اینکه امید به داشت فاصله خودم

 .کنم
باره خواهرهام لطف به  مرتب و آیدین اتاق توی شتتدن برگردونده وستتایلم دو

 .شدن چیده
 کرد تقستتیم همستتایه و در بین و پخت آش آیدین اومدن بهوش خاطر به مامان

 افته یم اتفاق این دیگه بار چند نیمدونم. بیاد بهوش که بود کرده نذر میگفت
 .پذره می آش و کنه می نذر آیدین بیداری تا چند برای مامان و

 هک زندگی یه باشتتته داشتتته عادی زندگی یه بتونه آیدین تا کنم می کاری هر
 دنبال پژمان و من شتتده بیدار که روزی از. باشتته خودش دستتت ستتاعتهاش

 نجاما تر سریع باید عمل این بشه راهی زودتر چه هر تا هستیم سفرش کارهای
 .اش دوباره رفتن خواب به از قبل بشه

 اتاق تو رمب کردم وقت فقط من داشتیم مهمون سره یه خونه برگشتیم که صبح از
 و در از پذیرایی حال در و بودم آشتتپزخونه توی مدام. کنم عوض لباستتهامو و

 .بودن اومده آیدین به باشی سالمت برای که ای همسایه
 .خوشحال خیلی سالمتیش دیدن از و بودن حالش نگران همه حقیقتا  
 دعوت شتتام برای رو اینا پژمان ی خانواده و اینا خانم مژگان و ما شتتب مامانم

 پایین رمب و بگیرم دوش بتونم تا بشتته خلوت خونه تا بودم منتظر من و بود کرده
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مک رو نمیشتتتد معموال مواقع جور این تو. کمکش  کرد حستتتاب الستتتا ک
 .ردک نمی کاری کال   دیگه که داشت قرار هم ای ویژه شرایط تو اینکه مخصوصا  

ستم من و شد خالی خونه و رفتن مهمونا باالخره 3 ساعت حدود  دقیقه 2 تون
 .ینباش خسته: گفت و زد لبخندی. بود نشسته روم به رو آیدین. بشینم
سی: گفتم و دادم و لبخندش جواب شه تا مر ستگیها این از با  شهبا چی هر خ

 .غصه نه بودن شادی مهمونای
 .شدم بلند جام از و کشیدم صورتم به دستی

 میک تو خوای می. اینا مامان ی خونه میرم برگشتتتم بگیرم دوش میرم من: من
 باشه؟ بیا غروب کن استراحت

شتم بده جوابمو نموندم منتظر سهامو و حوله و اتاق تو رفتم و برگ شتمب لبا  و ردا
 .حمام تو رفتم

 از یخوب حس با و کردم بیرون تنم از و کوفتگی ولرم آب زیر ستتتاعتی نیم یه
 .اومدم بیرون حمام

 ستمت رفتم صتتدا و ستتر بی خوابیدن همه اینکه خیال به. بود ستتاکت جا همه
 .شم وارد تا کردم باز و در آروم و اتاقمون

 .شنیدم هال تو از و آیدین بلند صدای کردم باز و در تا
 

 .آرومم نباشی خسته: آیدین
شت ستمو و سمتش برگشتم زده وح شتم د  هیس هب کردم شروع و بینیم رو گذا

 .کردن هیس
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 با دشتت باعث بلکه نکرد ستتاکتش تنها نه که بود ریختی چه ام قیافه نمیدونم
 .بزنه قهقهه بلند صدای

شمهای با شم شاکی و گرد چ  کنان پچ پچ و آروم و رفتم بهش ریزی ی غره چ
 .خوابن اینا بابا آروم هیس میگم کردم تعریف جک برات مگه: گفتم

سط شو خنده و شمها شت برام چ شف حمام تو از تو: گفت و کرد در  کردی ک
 .شما ی خونه رفتن همه بود کجا خواب خوابن؟ اینا بابا

 زا بتونم تا هال ستتمت رفتم و شتتدم اتاق خیال بی گرد چشتتمهای با متعجب
 .بخونم و ساعت هال تو بزرگ دیواری ساعت روی
صحاب مثل کردم حس لحظه یک برای  عدب سال چندین و غار تو رفتم کهف ا

مدم بیرون مام تو رفتم کردم می فکر. او مان گذشتتتت از خبر بی و ح ند ز  چ
 .داد می نشون و ای دیگه چیز ساعت اما. موندم تو اون و ساعتی

 زود یناا مامان چرا پس بیشتر نه و بود شده ساعت نیم فقط من گرفتن دوش کل
 .رفتن

 .گفتم بلند صدای با فکرمو
 رفتن؟ االن چرا زوده خیلی که هنوز: من

 مامانت به میرم گفت مامان میدونم چه: گفتم و انداخت باال ای شتتونه آیدین
 .داره کار پدرت با گفت بابامم داره قرار السا با گفت آیدا کنم، کمک

 .رفتیم می باهاشون هم ما کردن می صبر یکم خوب: گفتم تر متعجب
 .آیدین صورت تو شد عمیق لبخند یه من تعجب ی همه جواب
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 می خوب ای معرکه تو دختر: گفت خوش ستتر و اومد ستتمتم به قدم چند
 .بدن فضا بهمون یکم خواستن

 کرده تنگ رو ما جای مگه بدن چیو فضتتتای: گفتم کالمش مفهوم درک بدون
 بودن؟

. دش شیطنت از پر چشمهاش و شد کشیده هم از لبهاش و باال پرید ابروش یه
 تو زد زل و دورم انداخت و دستتتهاش و ایستتتاد نزدیکم و اومد ستتمتم به آروم

شمهام ضای یکم ولی خوب نه: گفت و چ صی ف صو  و عروس تازه یه برای خ
 .کنی نمی فکر طور این تو الزمه، جدا و دورن هم از ماهه 4 که دامادی

 چی کردم نمی درک واقعا  . کردم نگاش گیج و زدم پلک بار چند استتتفهام با
 .میگه

مدم یه منظورت بگم و کنم وا لب او  کمرم روی دستتتش چرخش با که چ
شمهام ضا و حرفش کامل و داد جواب مغزم و شد باز ذهنم و شد گرد چ  رو ف

 .کردم درک
 .نداشتم کالم بیان فرصت دیگه که شد تفهیم کامال   بگم خواستم

 .بود شده دیر ماه 4 که چیزهایی ی همه تو شدم غرق
ساس پر و خوش لحظات اون تمام تو سهای تمام تو اح  اون جدید و عجیب ح

 احتر خیال با که بودم بعدی نذری ی سفره و بانو عزیز خونهی یاد فقط موقع
ستم می شینم تون سن کارها به ها بچه دختر بزارم و ب شم مطمئن و بر  من هک با

 .نیستم جزوشون دیگه
****** 
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 چشمهای نبی از. زدم جام تو غلتی و کشیدم صورتم به دستی کوفته تن و خسته
 وحشت 8 ساعت دیدن با. انداختم میز رو کوچیک ساعت به نگاهی بازم نیمه
 .پریدم جام از زده

ستم از زمان جور این و برد خوابم کی نفهمیدم سترس اونقدر. رفت در د  یرد ا
 .نداشت اهمیتی اصال   کمرم درد که داشتم کردنمونو
 حظهل یک برای بستش چشمهای دیدن با. کنم بیدارش تا آیدن سمت چرخیدم

 .افتاد ای رعشه تنم به
 ....."""""کن باز و چشمهات... شو بیدار آیدینم.. جان آیدین..  آیدین""""""
 ترسیدم می و بود چشمهام جلوی عروسیمون بعد صبح اولین ی صحنه مدام

 .نکنم دریافت بازش چشمهای با و اسمش کردن صدا جواب بارم این که
 رومآ و گرفتم بازوشتتو امید کمترین و ترس با و بردم جلو و لرزونم دستتتهای

 .کردم صداش لکنت با میومد در چاه اعماق از که صدایی با. دادم هلش
 ....زم...عزی.... یدین... آ: من

 و کنم ملتح تونستتتم نمی... کنم صتتداش بیشتتتر تونستتتم نمی... نمیتونستتتم
 .کنم باز و چشمهاش تا باشم منتظر و کنم صداش

شمهام اختیار بی سته چ شونیم رو شد، ب ست اخم پی ش ستم و ن  وشباز دور د
 .هبش بیدار بلکم تا دادم تکونش. دادم تکونش فقط کالم بی. شد مشت
شتم تحمل سته پلکهای تو دوم بار برای ندا  اون و کنم صداش و بزنم زل اش ب
 .نشه باز روم به پلکها

 .میدی فشارش جوری این که نیست تخت آهن دسته این خدا به دلم عزیز: -
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 ویت. کرد رخنه وجودم تو عالم کل آرامش... صداش شنیدن با ثانیه، یک توی
 .آرامش پر و آروم آروم   بودم، آروم زندگیم تمام ی اندازه به لحظه، اون

 مهایچش دیدن با. کردم باز و چشمهام نرم و زدم لبخند و گرفتم دندون به لبمو
 تراح خیال و آرامش از پر که نشست لبهام رو عمیقی لبخند سرخوشش و باز
 .بود

 یک برای دادم اجازه و ب*غ*لش تو خزیدم و کشیدم دراز و کردم جمع خودمو
 .کنم نوازش موهامو خاطر آسودگی با شده که هم دقیقه

 یا دقیقه یک آرامش این به چشمهاش کردن باز برای عظیم استرس اون از بعد
 .داشتم نیاز

 .افتادم ساعت فکر به شدم که سرشار
 .منتظرن اینا مامان. شیم بلند باید: گفتم میلی بی با

 می کدر باشه خبر چه اینجا ممکنه میدونن خودشون باشن بزار: گفت میل بی
 .بریم دیر یکم اگه کنن

 حرف این چی یعنی میدونن که خود بی: گفتم و پریدم جام از زده وحشتتتت
 هیچکی بدی؟ باد به شتتبه یه منو ی ستتاله 29 حیثیت خوای می ببینم پاشتتو

 .حرفها چه. خبره چه اینجا نمیدونه
شت  از برخ هم کسی و گفتم من که همینه یعنی که کردم نازک براش چشمی پ

 .نداره ما کارهای
 پر. میزنم گول خودمو دارم فقط من و میدونن همه که فهمیدم زد قهقه وقتی اما

 وت و درد حس فقط که گنده وجب یه با و کوبوندم شتتکمش تو مشتتتی حرص
 .اومدم پایین تخت از و پریدم روش از کرد بیشتر بدنم



wWw.Roman4u.iR  662 

 

 
 
شمهام و شدم گیجه سر دچار اومدن فرود محض به شتم. رفت سیاهی چ  دا

ست از و تعادلم  همون و پرید جاش از سریع حالم دیدن با آیدین که میدادم د
 .گرفت و ب*غ*لم زیر میکرد صدام که طور

 عزیزم؟ خوبه حالت شده؟ چی آرامم: گفت نگران
 .میره گیج سرم: گفتم حال بی بشینم تا کرد کمکم
 خوردم هب زور به و اتاق تو برگشت دست به قند آب و رفت بیرون اتاق از سریع

 ستتر از نفستتی. میشتته ستتاکن داره دنیا کردم حس خوردم که قلوپی چند داد
 .کشیدم آسودگی

 دفعه؟ یه شد چی: آیدین
 .کردم ضعف کنم فکر: گفتم آروم

 یمنمیتون میگم اینا مامان به اصتتال چیزه کن، استتتراحت خوب: گفت دستتپاچه
 بخوری؟ بیارم چی کنم؟ کار چی. بخواب بگیر تو. پایین بریم

 ستنی نیاز خوبم، االن چته دیوونه: گفتم و خندیدم شدنش هل و حرکاتش به
 .نیست طوریم دیگه. بود جزئی ضعف یه. ببری آبرومو بزنی زنگ

شین بگیر شدی؟ پا چرا: گفت و سمتم اومد هول که شدم بلند جام از  ایدب ب
 .کنی استراحت

 هب کنی می جوری این چرا دارم کار بابا: گفتم و کردم گرد براش و چشتتمهام
 .نیستم نارنجی نازک اونقدرام من زشته خدا
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 می غش داشتتتی همین برای: گفت جانب به حق و برد باال برام ابروشتتو یه
 کردی؟

شمهام شت و چ ستی چی هو تو چقدر: گفتم و کردم در  کردم غش کجا من ه
 .نداره کردن بزرگ انقده بود جزئی ی سرگیجه یه

 نم خیال بی که کنم راضتتیش تونستتتم باالخره زدن چونه و چک دقیقه 5 بعد
 .اینا مامان ی خونه بعدم و حمام برم بده اجازه و بشه

 بیرون و گرفتم ای دقیقه 5 دوش یه و حمام ستتمت رفتم دستتت به حوله دوباره
 وضعیت به سامونی سرو و کنم مرتب و تخت و اتاق و شم حاضر من تا. اومدم

 یناا مامان ی خونه در جلوی بعد دقیقهی بیست و گرفت دوشی هم آیدین بدم،
 .بودیم
 یمعظ لبخند یه افتاد ما به چشتتمش تا کرد باز رومون به و در پژمان زدیم زنگ

 .کرد نثارمون چشمک یه با همراه
 به ارهد ابرو و چشتتم با دیدم که کردم نگاه آیدین به و برگشتتتم گرد چشتتمهای با

شاره پژمان شه عادی و نیاره خودش روی به که میکنه ا  ریس دید منو نگاه تا. با
 .نگفتم هیچی من یعنی که داد نشون خونسرد خودشو

 زا قبل گذشتتتمو پژمان کنار از ستتالم بی و رفتم بهش ای غره چشتتم حرص پر
 کمی گفت آخ وقتی و کردم شکمش نثار ای سقلمه آرنج با بشم رد کامل اینکه

 .شد خنک دلم
 می حس چون من یا کردن می نگاهمون خاص لبخند با همه واقعا   نمیدونم

 هر اما کردم می تصتتور خاص لبخندشتتونو و نگاه میدونن چیزی یه اینا کردم
شد باعث بود که چی شون زیاد نتونم می شتر. بمونم جلو  یا و تاقا تو خودمو بی
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 زا اونم و بود ستترگرم ستتونیا با که آیدینم. کردم می مشتتغول آشتتپزخونه توی
 اب دعواش تا و مهدش دوستتت با بازی از داده انجام آیدین نبود تو که کارهایی

 .کرد گرم حسابی و آیدین سر و گفت فرزین
 .آشپزخونه کردن تمیز و ظرفها سراغ رفتم داوطلبانه شامم بعد

شپزخونه یه دلم که بود اینجا باز و ست بلند دیوارهای با آ  حفوظم توش که خوا
 ذتل تنهاییم و ستتکوت این از و کنم فکر و کنم کار آروم آروم بتونم و بمونم

 بهم و دبو شتتده خیره بهم پشتتت از که ببینم و یکی چرخم می تا اینکه نه ببرم
 .بدم جوابشونو لبخند با بودم مجبور معذب من و میزد لبخند

 و هم رو بچینم و کنم تمیز خوب رو طرفها اول شتستتن ظرف موقع که عادتمه
 فهاظر میریزمو مایع توش و کنم می آب پر رو سینکها از یکی شدن که مرتب

 میچینمشون بعد و زدن اسکاج به دونه دونه کنم می شروع و توش ریزم می رو
 .کناری خالی سینک تو

 خواستتتم می تازه و کردم کف و آب پر و ستتینک کردم جور و جمع رو ظرفها
 می آرامم: گفت فها ظر و من دیدن با و شتتد وارد آیدین که بشتتم کار به دستتت
 بشوری؟ رو اینها ی همه تنها خوای
. میشه تموم زودی ظرفه، تیکه تا 4 نیست ای همه این: گفتم و زدم لبخند بهش

 .میام االن بشین برو تو
ستاد کنارم اومد شو و ای ستینها  هم با ظرفه تیکه تا 4 که حاال: گفت و زد باال آ

 .میشوریم
 .کف و آب و ظرف از پر سینک تو کرد و دستش بگیرم جلوشو اومدم تا
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 .میشورم خودم کاریه چه ای.... آیدین: گفتم معترض
 .کشم می آب من میشوری تو االنم: گفت و داد نشونم و دندوناش
. دیمش کار مشغول دوتایی. شدم خیال بی نگاهش با که کنم مخالفت خواستم

 .کشید می آب اون میشستمو من
 .میشد گم هم تو دستها که بود رفته باال کاریمون سرعت اونقدر
 و خورد زلی و خورد ُسر دستم از یکیش که میشستم رو لیوانها تند و تند داشتم

 هوا تو که بودیم ستتتدد در دو هر آیدین منو آخر ی لحظه تو. ستتینک تو افتاد
ستهامون ناموفق دو هر اما داریم نگهش  مآخر در و رفت کف پر سینگ تو تا د

 .دیمکر پیدا سینک تو همو دستهای موند سالم شکر رو خدا که لیوانی جای به
 گرفتیش ممحک انقدر ستتینگ تو که اینی بابا بگم که کردم بلند ستترمو لبخند با

 .شدم الل افتاد لبخندش و چشمش به چشمم تا اما لیوان نه منه دست
 جوری یه نگاهش و بود آورده بند زبونمو که بود مدلی یه المصتتب چشتتماش

 .میشدم کشیده سمتش به مار مثل که بود
 در چشمهام و شد کم هم از صورتهامون ی فاصله که شد چی نفهمیدم اصال
سته حال  کمک اومدیم ما: گفت که یکی خوش سر صدای با که بود شدن ب
 .گرفتیم فاصله هم از و پرید حسهامون ی همه یهو

 میل بی بودن زده بهم خلوتمونو خوشتتحال که پژمان و الستتا دیدن با برگشتتتمو
 .زدم جونی بی لبخند
مان گاه یه پژ گاه یه و کرد من به ن مدیم خدا به: گفت مظلوم و آیدین به ن  او
 .کمک
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 و آیدین غضتتبناک نگاه و چرخیدم وقتی چون ستتوخت براش دلم جورایی یه
 ودب منتظر آیدین مطمئنا  ". خدا به" گفت مظلومانه انقدر چرا که فهمیدم دیدیم

 .کنه لهش مناسب فرصت در تا
صه شپزخونه هم کمک با نفری 4 خال ستیم رو ظرفها و کردیم تمیز رو آ  و ش

 امانم تحویل تمیز و تر رو آشپزخونه و کردیم جا جابه و خشک و کشیدیم آب
 .دادیم

شتر شب آخر تا سی هوش و حول حرفها بی سا عرو  ی هفته 2 تا که پژمان و ال
شد برگزار دیگه شت می ستگی زور از وقتی و گذ شت چشمهام خ  می هم رو دا
 .خونه برگشتیم و کردیم رفتن عزم باالخره افتاد

 
شت آیدین اتاق تو شغول تاپ لب با میز پ  در دیدج مقاالت دنبال و بودم کار م

 آیدین به شتتک با و گشتتتم می بر هم گاهی چند از هر شتتناستتی، ایران مورد
 یم تکون و میزنه غلت که بشتتم مطمئن تا کردم می نگاه تخت روی خوابیده

 .سبکه خوابش و خوره
 هاشچشم که داشتم و نگرانی این خوابید می آیدین که بار هر نبود خودم دست

 .بشه طوالنی و عمیق خوابش و نکنه باز و
 بهش مدتها تا و میموندم بیدار من و خوابید می اون شتتبها که بود شتتده حتی
 .بشم مطمئن خوابیدنش سبک و شدنش بیدار از تا میشدم خیره
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 دلم ته ای دلهره یک همیشتتته اومده بهوش که االن حتی ماه چند این تموم تو
شتم ست که دا شت نمی بر سرم از د شتها کم. دا  نمی غذا خوب و بودم شده ا
 .خوردم

سهام که جوری بودم شده الغر شدت به شاد برام لبا  یه این البته. بود شده گ
 گشاد برام لباسی میدید که بار هر آیدین که بماند. بودم راضی هم خیلی و مورد
 .پیشونیش رو مینشوند اخمی یه شده

 .ناراضیه میدیدم اما بود نگفته بهم چیزی حاال تا
شیم از که بود تاپ لب تو سرم  گزن صدای. شد بلند آب چکیدن صدای گو
 .بود پیام

 هب بودن می شتراره یا الستا اگه احتماال   چون کردم بازش و داشتتم برش ستریع
 .میزدن زنگ بندش پشت دادم نمی جواب اگه و نمیشدن راضی پیام یک
 .مضمون این با بود السا از پیام یک

 ."زود االن، همین فوری، خبر اینا، مینا ی خونه" 
 ."میزنم زنگ نیای: "بود نوشته هم نامه پیوست

یدم جام تو آروم. کرد می کارو این مطمئنن و ند تا چرخ  چیزی یه و شتتم بل
 .شدم بیدار آیدین   چشم تو چشم که اینا مینا ی خونه برم بپوشم

 .بشه داپی دندوناش و بزنه شاد لبخند یه شد باعث که خوردم تکونی یه ترس از
 ترسوندمت؟: آیدین

 شدی؟ بیدار کی. آره: من
شید دراز پهلو به شید باال و خودش کمی و ک ستش و ک  کرد سرش گاه تکیه و د
 .میشه ای دقیقه چند یه: گفت و
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 نگفتی؟ چیزی چرا پس: من
 .کنم نگات کار موقع خواستم می: گفت و زد لبخندی خوشی سر با

 شونپوشیدن حین در و رفتم لباسهام سمت به و شدم بلند جام از و زدم لبخندی
 کنی؟ نگاه خواستی می چیو بوده خاصی چیز انگار حاال: گفتم

 .عادتهاتو: گفت آرامش با
 عادتهامو؟؟؟: گفتم و کردم نگاش استفهام با و برگشتم

 کارت غرق وقتی: گفت و شتتد دراز باز طاق تخت رو و کشتتید عمیقی نفس
 وهاتوم میشی که عصبی. خوری می لبتو گوشهی و کنی می ریز اخم یه میشی

شتت دور شی که ناراحت. پیچی می باز و کنی می باز و پیچی می انگ  َفکتو می
 موقعی هر از تر یخ صورتت و تر باز همیشه از چشمهات و میدی فشار هم رو

شه ساتی. می سا شی که اح صله هم از ابروهات می  رپ صورتت و گیرن می فا
 .میشن کشیده لبت های گوشه و میشه آرامش

 باورم. بودم شتتتده خشتتتک جام تو بینی ریز و توجه همه این از منگ و مات
گاه کردم می که کارهایی این از خیلی نمیشتتتد  بعد خودمم حتی بودن ناخودآ

شون سال 29  شده زری رفتارم تو دقتی چه با آیدین حاال و بودم نکرده توجه به
 .بود حفظ و تغییراتش و صورتم جزئیات کوچکترین که بود
 یقهدق چند همین تو رو اینها همهی: گفتم ناباور و برداشتتتم ستتمتش به قدم دو

 فهمیدی؟
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 ستشد و چرخید پهلو به دوباره و زد صورتش پهنای به لبخندی سقف به خیره
 یزچ یه االن بودم فهمیده قبال   رو اینا نه: گفت هیجان با و سرش زیر انداخت و

 .کردم کشف جدید
 .بده ادامه تا موندم منتظر و باال انداختم ابروهامو

 سر زا برقی با و داد نشتون بیشتتر و ردیفش دندونای و شتد تر کشتیده لبهاش
 چیزی از و میشتتی خوشتتحال وقتی: گفت بود پیدا چشتتمهاش تو که خوشتتی
 بر لحظه چند بعد و میره باال دور یه خودی به خود هات شتتونه هستتتی راضتتی

 .پایین گرده می
رد چشمهای با  فهمیدهن خودمم حتی که کرد می اشاره حرکتی به که آیدینی به گ 

گاه بودم  و جالب خیلی که بودم خونده مطلبی یه پیش دقیقهی چند. کردم ن
 ورمونیت سمت به و باال بود پریده هام شونه ذوق و شوق از و بود انگیز هیجان
 .هبش دقیق روم انقدر یکی روزی یه نمیکردم فکر اصال  . بودم شده کشیده

جان برام یار بی. بود انگیز هی ند اخت  و رفتم ستتمتش به و زدم عمیقی لبخ
نه روی ای ب*و*ستتته ندم اش گو مه با و نشتتتو نم ی ه جا ی تم ه : گف

 .عتتتتتتتتتتزیزمی
 میری؟ کجا: گفت و زد لبخندی بهم
 .میزنه زنگ االن وای: گفتم هول و تند و افتادم السا اس ام اس یاد تازه

 لمهک یک تو و داشتتتم برش ستتریع. خورد زنگ گوشتتیم که نکشتتید ثانیه به و
 .اومدم: گفتم

 خونه میرم دارم: گفتم نداختم می سرم رو شالمو که جور همون. کردم قطع و
 .بزارن جریان در رو همه خوان می که افتاده اتفاقی یه ظاهرا   اینا مینا ی
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 .نداره حرف خبرتون پخش بخش، میاد خوشم: آیدین
 باشه؟ گردم می بر زود: گفتم و دادم تکون دستی و انداختم باال ای شونه
 تو از هم آیدا نرسیده در به و بیرون اومدم اتاق از. باشه یعنی که داد تکون سری

 ونهخ زنگ و رفتیم باال طبقات از دوتایی. شتتد ملحق بهم و اومد بیرون اتاقش
 .زدیم رو اینا مینا ی

 ها بچه صتتتدای در دم همون از. رستتیدم که بودم نفری آخرین معمول طبق
 .میزدن حرف هم با همه که میومد

 .دادیم همه به کلی سالم یه و مینا اتاق تو رفتیم راست یه
نه حموم تو رفتم کردم می حس جورایی یه مه. بورس یا زنو  حرف هم با ه

 .میگه چی کی هر بفهمی تونستی می سختی به و میزدن
 خبره؟ چه اینجا میگه هم ما به یکی: گفتم بلند سردرگومی این از کالفه

 
 

 .عروسیه خیره خبر: گفت و شد بلندگو شراره
 عروسی؟؟؟؟: گفتم گرد چشمهای با

تله،: گفت و زد عظیمی لبخند شراره ت ت ت ت ت  عموی پسر با جونه مینا عروسی ب
 .گرام
؟: گفتم ناباوری با و کردم ای خنده تک  جدا 
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 و کرد وجود ابراز و کرد باز دهن عزیز عموی پستتر این باالخره دیگه بله: الستتا
شم مینای این ظاهرا    شونفامیل این از که باری هر فقط نبوده میل بی سفیدم چ
 .میاورد در ادا میزد حرف ما پیش

ست از مدام مینا که یادمه خوب سر این د  کارد شدت به و بود شاکی عموش پ
 یه که پیشتتم وقت چند حتی بودن جدل و بحث و دعوا حال در مدام و پنیر و

 کستتی بود اومده پیش مینا از عمو پستتر این اومدن خوش مورد در صتتحبتهایی
 .بوده طرفه دو عالقه این ظاهرا   حاال اما. بود نگرفته جدی چندان و موضوع

ر با شراره  فیس ما برای بود کرده گیر گلوش خودش خانم مینا دیگه بله: گفت ق 
 .میومد میس

 .رفت باز نیش با خوش سر مینای نثار هم غره چشم یه کلمات ادای حین در
 دوتا خونه این توی ستال هر شتده رستم انگار ستالمتی به خوب: گفت مهرانه

 .افته بی راه عروسی
شحال شراره شا: گفت ذوق با شاد و خو سی دیگه سال... ای ست، من عرو  ه

 ....با
شت چی هر ست کنه پیدا بخت دم مجرد دختر یه تا گ  کرد، من به نگاهی. نتون

 یعنی افطاکص: گفت نبود کسی وقتی و مهرانه به حتی و مینا به السا، به نگاهی
 .خورا حق ای. میبودم مجردتون آخرین باید من

 با منه عروستتی ضتترر و جهنم: گفت آخر در و گرفت ای قیافه و کرد اخمی
 ...آیدا

 حرکتش همین و". خورد سگ: "گفت می انگار که گفت رو جمله این همچین
 .خنده از بترکه اتاق شد باعث
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 رپس و عروسی هوش و هول حرفهامون بودیم مینا ی خونه تو که زمانی تا دیگه
 .گذشت اینا و عموش
 و من اومدنش بهوش روز از و اومده بهوش آیدین که میشه روزی بیست حدود
 .بودیم سفرش کارهای دنبال پژمان

 پژمان زا پیامی بستم که و در خونه، برگشتیم و کردیم خداحافظی که ها بچه از
 .اومد برام

ست آیدین کارهای خبر یه خوبی؟ جون خواهر سالم: " پژمان  روز دو شد در
 ."داره پرواز ما عروسی از بعد

سم  انتظارش .دادم در به امو تکیه و گرفتم دندون به لبمو اختیار بی اومد بند نف
 .داد می جلوه جدی و واقعی چیزو همه جورایی یه.... خبر این ولی داشتم و

 .بگیرم نفسی بتونم تا بستم چشمهامو
 .شد بلند پیامم صدای دوباره
 "مطمئنی؟ کار این از تو جان آرام: "پژمان
 مداشت هم ای دیگه راه مگه اصال  : گفتم می باید چی حرف این جواب تو واقعا  

 که بود عملی یک گروی در عادی زندگی یه خواستتتن باشتتم؟ نامطمئن که
سک یعنی این. بود درصد 50 موفقیتش شانس  حس یه خاطر به فقط من و ری
 زاره نمی و نشتتستتته حق جای خدا اینکه امید به فقط و روشتتنی دل یه.. خوب

 زندگی یه داشتن برای. کردم می عمل این برای تالشمو تمام داشتم بشکنه دلم
 .باشه معمولی خواست می که آدمی با معمولی

 ". آره: " گفتم کلمه یک تو
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 ارک این انجام برای آیدین اجبار از که بدی حس تمام و کشتتیدم عمیقی نفس
 .شدم اتاق راهی و نشوندم لبهام رو لبخندی و زدم عقب و داشتم
 .بود کار مشغول تاپ لب پشت آیدین

 دورمو انداخت و دستتتش و کنارم اومد و شتتد بلند جاش از کردم باز و در تا
 زنونه؟ جمع تو بود خبر جه گذشت؟ خوش خانمم سالم: گفت
ضمو.... کردم نگاش فقط شت بغ . المس علیک: گفتم و کردم پنهون لبخندم پ
 .است دیگه وقته چند هم مینا عروسی.. ایشا. بود خوشی خبر

شید سوتی  باز بخت چه. خونه این به ایووول: گفت و انداخت باال ابرویی و ک
 .شدن عروس همه اینجا اومدن تا محلتون دخترای کل. بوده کنی

 .بود نگفته بیراهم. خندیدم بلند صدای با
 .دونستتتت می باید... گفتم می باید. کردم آویزون کمد تو و آوردم در مانتومو

 پشت دوباره که آیدینی به رو و چرخیدم و کردم جمع انرژیمو و جراتمو ی همه
 ....یدینآ: گفتم نیروم همهی با و کردم بود تاپ لب تو سرش و بود نشسته میز

 جانم؟: گفت اخبار خوندن تو غرق کنه بلند و سرش اینکه بدون
 مشتتخص پروازت تاریخ: گفتم آخر در کردمو منی من گرفتمو دندون به لبمو
 .شده

 هخیر مونیتور رو نگاهش و شتتد خشتتک کیبورد رو دستتتش که دیدم وضتتوح به
 .موند
 برم؟ باید کی: گفت کنه نگاهم اینکه بدون مکث کمی بعد

 .السا و پژمان عروسی بعد روز دو: گفتم و کردم تر لبمو
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 یعروستت تو که خوبه: گفت لبخند همون با و چرخید و زد تلخی لبخند زور به
 .هستم برادرم و خواهر
 داشتتتت بغض خیلی حرفش. شتتتد نزدیک بهم ابروهام پیچید گلوم تو بغض
 ....داشت غم خیلی

 بلند جاش از کنم باز لب اینکه قبل برداشتم جلو به قدم یه بگم چیزی خواستم
 .ردمگ می بر زود... بیرون میرم یکم من: گفت و پاشید روم به لبخندی و شد
تاق از بزنم حرفی بگم، چیزی بتونم اینکه قبل  یه با دممون من و رفت بیرون ا
 .بد مزخرف حس یه و دعا پر دلی و پیشونیم رو عمیق اخم

 .کشید طول ساعتها که بازگشت برای انتظار یه
 

 باشه کم چیزی یه نکنه که نگرانه مدام مامان. جوشن و جنب حال در خونه کل
 .نباشه درست چیزی یه یا

 می فکر که خیال بی الستتای کوچولوم خواهر عروستتی روز. روزه همون امروز
 آدمها دمفهمی نیازم زمان تو اما کنه، ناراحتش نمیتونه دنیا تو مشکلی هیچ کردم

 ایدب شد دقیق آدمها تو باید نیستن میده نشون ظاهرشون که چیزی اون همیشه
 .کرد کشفشون باید دید عمقشونو

سا ی خونه باالخره قبل ی هفته یک ست اینا ال  خونهی یه. شد چیده و شد در
 .قشتتنگ اما نقلی و جور و جمع. خودمون خونهی از باالتر خیابون یه خوابه یه

 .تازه زندگی یه برای خونه یه شد چیدیم توش که وسایلو
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 حسی هی کردم، می نگاه خونه کل به سینه به دست و بودم ایستاده خونه در کنار
 .امید و خوشحالی مثل چیزی یه داشتم

 شتتده غرق خونه اجزای تو اونقدر اما بود جوری چه نگاهم یا ام قیافه نمیدونم
 و سرش و دورم انداخت دست پشت از کی و اومد آیدین کی نفهمیدم که بودم

 یا خونه همچین یه نتونستتتم که ببخشتتید: گفت آروم و ام شتتونه رو گذاشتتت
 .نداشتم و وقتش... نشد که شرمنده. بسازم برات

: گفتم و سرش به کشیدم امو گونه و دستهاش رو گذاشتم دستمو و زدم لبخندی
 ونچ داشتم دوست خیلی خودمو عروسی شب من. کنی می درستش وقتش به

 ....داشتم دوست اونو من... بودیم خاص تو و من. نبود عروسها بقیهی مثل
شم تو شید نفس گو سه و ک شوند ام گونه رو ای ب*و*  زا شرمندهام: گفت و ن

 .بدم بهت و الیقشی که چیزی اون نتونستم اینکه
 .رممیگی ازت وقتش به: گفتم و کردم نارک براش چشمی پشت و کردم اخمی

 دمش بلند پام انگشتهای رو داشت که بدی حس کردن کم برای و زدم لبخندی
 .نشوندم اش گونه رو ای ب*و*سه و

 ناال که زندگی از اما خواستم می ای خونه همچین یه شاید. نگفتم دروغ بهش
 هی تونم می من و میکنه آماده برام و چیز همه وقتش به. بودم راضتتی هم داشتتتم
 .باشم داشته آروم زندگی

 ....بشه وقتش باید فقط
 وهایم آیدا کمک به. شم حاضر خونه تو آرایشگاه به رفتن جای به دادم ترجیح

 ود و. بردم فرو موهام تو ای نقره ی گیره تا چند و کردم جمع ستترم پشتتت فرمو
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سته ستی یه. کردم آویزون صورتم طرف دو از موهامم از فر ی د  سرو به هم د
 .کشیدم صورتم
 نعی در جوری همین. نداشتم موهامو شدن کشیده و آرایشگاه اعصاب حقیقتا  
 .بود شده قشنگ موهام سادگی

 نجوقمو پولک با که مشتتکیمو بلند لباس کردم می ستتعی و بودم تنها خونه تو
 .کنم تنم بودن دوخته براش ای نقره کمربند یه ای نقره های

شیدنش ستن اما بود راحت پو شت مکافات زیپش ب  می عیس و بودم درگیر. دا
 .ببندم و زیپش تنهایی کردن

سی که بود این هم بدبختی ضر از بعد که آیدا. نبود خونه تو ک  رفته شدنش حا
 شدو اومد دقیقه دو بود مامان کمک صبح از طفلی هم مژگان مامان. پایین بود

ضر و گرفت  بحص از که آیدینم. خیال بی که هم رو بابا. رفت دوباره و شد حا
 فقط مزگان مامان مثل اونم. بود کارها کردن ریس و راستتتت دنبال پا لنگه یه

 .بره ارهدوب و کنه عوض لباسهاشو و بگیره دوش بیاد پیش ساعت یک کرد وقت
 .نمیشد بسته لعنتی زیپ این. میشدم کالفه داشتم

 .بشم زیپم بیخیال لحظه چند برای شد باعث گوشیم زنگ صدای
 .بود آیدین. برداشتم گوشیمو

 نمیای؟ چرا تو کجایی. سالم جان آرام: آیدین
 خونه؟ بیای میتونی.... آیدین: گفتم م*س*تعصل

 .شد نگران که بود م*س*تعصل اونقدر صدام
 شده؟ چی میام آره: گفت نگرانی با
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 .دارم احتیاج بهت بیا فقط خواهشا  : من
سم کردن قطع از دقیقه دو شاید شته تما شو که بود نگذ سوند خود  ازب و در. ر

 .اسمم کردن صدا به کرد شروع در دم همون از و کرد
 شده؟ چی کجایی؟ آرام... آرام: آیدین
سید اتاق به تا کرد صدام جور همین شحال دیدنش با. ر  صندلی روی از خو

شحال انقدر. سمتش دوییدم و شدم بلند  زیپ این باالخره که بودم شده خو
 .ب*غ*لش پریدم ذوقم از نگو که میشه بسته

 .کنم کار چی نمیدونستم اومدی که مرسی وای: من
 شده؟ چی آرام: گفت و چشمهام تو زد زل و کرد جدا خودش از منو نگران

 یپموز میشتته: گفتم و باال فرستتتادم ابروهامو و گرفتم دندون به لبمو ی گوشتته
 ببندی؟

 تتمآرامتتتتتت: گفت بهت با بعد و فهمید منظورمو تا کرد نگام گیج لحظه چند
 بود؟ همین کارت. نگرانی از مردم

 .کنم کار چی نمیدونستم خدا به. ب*و*س ب*و*س شرمنده شرمنده: من
 یعنی :گفت و شد زیپم بستن مشغول چرخوندمو و زد لبخندی و کشید نفسی

 داری؟ احتیاج بهم لباست زیپ بستن برای فقط
شتم شیطون شمکی و برگ س هم ای دیگه نیازهای وقش به: گفتم و زدم چ  ته

 .کنی برآوردش بتونی که
 .خدمتم در همیشه: گفت و زد لبخندی خبیث

 ور چرخیدم شدم مطمئن چیز همه برداشتن از وقتی و کردم جمع وسایلمو تند
 بریم؟: گفتم و آیدین به
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 .نشنید حرفمو که جوری بود فکر تو
 ده؟ش چیزی جان آیدین: گفتم و صورتش تو زدم زل و برداشتم جلو به قدم دو

 گفتی؟ چیزی ها؟: گفت و اومد خودش به تازه
 شده؟ چی: گفتم و بردم باال ابروهامو

 .نیست خاصی چیز: گفت و کشید اش چونه به دستی
 و ناخاص چیز همون خوب. نیستتت خاص فقط هستتت چیزی یعنی پس: من
 .بگو

 .میگم عروسی بعد باشه نیست وقتش االن: گفت و داد تکون سری
شوره به ستادم جام تو صاف. افتادم دل  این.... میریم بعد... بگو اول: گفتم و ای

 ...نمیفهمم عروسی از چیزی اصال جوری
 تار و ردک بلند و دستتتش. برد بین از بینمونو ی فاصتتله و اومد ستتمتم به قدم یه

 .کرد ول و کشید و گرفت و گوشم ب*غ*ل فر موی
 بزنیم؟ حرف... آرام: گفت متفکر

 .دادم تکون موافقت ی نشونه به سری تند
 
 

 تنشس خودش و تخت رو نشوندم و رفت تخت سمت به آروم و گرفت دستمو
 .کنارم

 هاش شتتستتت با آروم و بود گرفته دستتتهامو دستتت دو هر با نکرد ول دستتتمو
 .کرد می نوازششون
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گاهش و پایین ستترش هام به ن . بودم قرار بی... نبود دلم تو دل. بود دستتت
 .مداشت اضطراب و بودم شده نگران شدت به اما بگه خواد می چی نمیدونستم

 االب و نگاهش اینکه بدون کرد متمرکز که و ذهنش موند دستتتهام به خیره کمی
 ...اما... باشه دیر خیلی اینا گفتن شاید...  آرامم: گفت بیاره

 نمی وقت هیچ اما: گفت و کرد نگاه چشتتمهام تو خیره و کرد بلند و ستترش
 هی که داشتتتم قدرت و تونستتتم می کاش. بشتته جوری این زندگیمون خواستتتم

 ....اما بدم بهت کامل زندگی
شمهای به کردم سعی کوچیک لبخند یه با و بردم باال ابروهامو ضطرب چ  و م

 ...آیدین: گفتم و بدم آرامش خورد می تکون مدام که م*س*تعصلش
 هی قراره هم آینده تو و دارم کامل زندگی یه من: گفتم شتتد دقیق روم که نگاهش

 .کنی درست برام تر کامل و عالی زندگی
 اما. کنم نمی دریغ باشتتم داشتتته و فرصتتتش و بتونم اگه: گفت و زد لبخندی
صت این که نمیدونم... نمیدونم شت و برگردم که کنم می پیدا و فر  و مونمب پی

 .نه یا کنم فراهم برات و باید که زندگی اون خوام می که جوری اون بتونم
 .نگذاشت که بگم چیزی خواستم کردم اخم

 حرفهامو همهی کردم پیدا و جرأتش که حاال بزار. نپر حرفم وستتط نه: آیدین
 .باشه نمونده براش وقتی دیگه شاید که بگم
 ...نه یا داره برگشتی نمیدونم که سفری یه به میرم... میرم دیگه روز دو من

 .بستم دوباره و کردم باز دهنمو ماهی مثل
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یدین یدواری میگی تو: آ یدوارم منم...  ام ما... ام  درصتتتد 50 اون نیمتونم ا
 و متنبین دوباره وقت هیچ نگردم، بر وقت هیچ دیگه ممکنه میگه که احتمالی

 .بگیریم نظر در احتمالم این باید واقعیته یه این. کنم دور ذهنم از
 و آزمایشات از درد، از تنهایی، از دوری، از... ترسم می واقعا   میترسم، من آرام

 ...ترسم می مرگ از....  و عمل از... مداوم گرفتنهای عکس
 دلبخن نمیتونستتتم هم ظاهر در و زور به حتی دیگه. زد چنگ گلوم به بغض

 .بزنم
 کردن آروم برای ذهنش زدن پس برای. کرد بلند و ستترش و کرد جمع لبهاشتتو
 ادم،د قول بهت: گفت و گرفت نفستتی و کرد نگاه اتاق ستتقف کنج به خودش

مل پس ما. کنم می کارو این و میرم. کنم می ع  محض به.... گفتم هم قبال   ا
 حرف باهات نه. ندارم باهات ارتباطی هیچ دیگه شتتم هواپیما ستتوار اینکه
 ....بزنه حرف موردت در کسی میزارم نه.... میزنم

 .... و کنم می دور ذهنم از رو تو
فت بغض با و داد تکون طرفین به ستتری و کرد اخم کرد، جمع و دهنش : گ

 و داتصتتت افتم، بی یادت کافیه فقط. ندارم تحملشتتو کنم فکر بهت نیمتونم
 .گفتم بهت هم قبال   رو اینا. گردم می بر که اونوقته... بشنوم

 .دادم تکون سری بغض پر
 بیشتتتر. نداریم چندانی فامیل شتتهر این توی ما: گفت و زد لبخندی زور به

ست شنان و دو ستانن ما فامیل همهی. آ سایی تمام. خوز  یه مادرم و پدر که ک
 .عموهام و ها خاله شناسنشون، می عمره
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 اونها برای باشتته ستتخت تو و من برای عمل این و ستتفر این تحمل چقدر هر
 .کردن بزرگم و کشیدن و زحمتم عمر یه باشه چی هر. تره سخت

 ود یکی. بمونه اینجا بدم اجازه تونم نمی اصتتال   مادرمم قلب وضتتعیت این با
 .تره سخت آیدا و مامانم برای اوضاع مدت این توی باهامه، بابا اول ی هفته

 ات حداقل.... اهواز برگردن اینا مامان من رفتن بعد قراره راستتتش... راستتتش
 .دوستتتش به داده اجاره و باشتتگاه هم بابا و شتتده تعطیل آیدا.... من برگشتتت
 .بگذرونن و زمان تر راحت میشه باعث خانوادشون پیش بودنشون

 یداشونپ تازه که ای خانواده رفتن دیگه بود سخت کافی ی اندازه به آیدین رفتن
 ازمب اما میکرد آورش درد کردم می پیدا تستتلی کمی دیدنشتتون با و بودم کرده
 خواهرش بد حال و مادرش مریض قلب نگران اینکه دادم، می آیدین به و حق

 .دادم گوش حرفهاش به سکوت در فقط. باشه
 یا کم هم اونها با ارتباطت مدت این توی شتتاید: گفت و چشتتمهام تو زد زل

شه قطع  بزنه گزن بهت نزاره کرد می تابی بی زیادی مامان اگه سپردم آیدا به. ب
 یکنهم فکر اینکه طرف، یک از من رفتن و دوری. بگیره تماس باهات خودش یا
 .کنه می اذیتشون بیشتر شده نابود هم تو زندگی من خاطر به

ستم من مدت این توی ست هفته چند هم بابا. نی ست، آیدا. نی  فاقیات اگه تنها
 .بکنه کاری تونه نمی اون افته بی مامان برای
 .شدم ارتباط قطع این به راضی چرا که کن درک کنم می خواهش پس
یاد. نمیکردم درک ما نمیکردم درک ز  که همین بکنم نمیتونستتتم هم کاری ا

ستم بود خیلی کنه عمل من خاطر به بودم کرده مجبورش  کنم مجبورش نمیتون
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 و داغ و بشتتم آروم من اون، دیدن با الاقل که من پیش بزاره و مریضتتش مادر
 .بود خودخواهی این بشه زیاد زن اون دلنگرانی

 .دادم تکون باشه ی نشونه به سری اما کردم نمی درک اینکه با
ست می انگار کرد مکث صورتم اجزای تک تک رو شد، خیره صورتم تو  خوا

 ادد قرار صورتم طرف دو و آورد باال دستهاشو. کنه ثبت ذهنش تو رو چیز همه
 میمونی؟ منتظرم: گفت بغض پر و

 ....داشتم فریاد... داشتم درد... داشتم غم... داشتم بغض
ما ید پر با کالم، ترین محکم با ممکن، صتتتدای آرومترین با ا  لحن ترین ام

 .باش مطمئن... همیشه: گفتم
 ستتمت به کمی ستترمو. شتتد جمع اشتتک چشتتمهاش تو و زد جونی بی لبخند

 پیشتونیم رو بغض پر و عمیق ای ب*و*سته و اومد جلو آروم و کشتید خودش
 .نشوند

 اشتتک و بود خیس هم و داشتتت درد هم.. داشتتت غم هم که ای ب*و*ستته
 .داشت

 یم پاک و اشکهاش. کرد بهم و پشتش و شد بلند جاش از و کرد ول صورتمو
 .نبینم من تا کرد

 به دیلبخن. چرخید و کرد تازه نفستتی کشتتید، باال و بینیش شتتد آروم که کمی
 .شدی خوشگل خیلی: گفت و زد روم

 .زدم بهش درد پر لبخندی بغض پر گلویی با خشک چشمهایی با
 .بریم ای آماده: گفت و کرد دراز سمتم به و دستش
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ستش و دادم تکون سری  با و گرفتم شالمو و مانتو صندلی روی از. گرفتم و د
 .رفتیم بیرون خونه از هم

 ونهمرد و بود پارکینگ تو زنونه قسمت مهرانه عروسی مثل خودم، عروسی مثل
 .حیاط تو

 .گنگم عروسی شبهای همیشه من که بود تقدیری چه این نمیدونم
 حباب تو انگار. کردم نمی درک اما کردم، می شتتادی میزدم، حرف میخندیدم،

 .بود هوا تو چیز همه. بودم
 لیرضتتاع بابا میره، آیدا میره، آیدین دیگه روز دو تا که کردم می فکر این به مدام
مان و میره های میمونم من و... هم مژگان ما ها تن  ی خانواده بی آیدین، بی تن

تاقی بی جدید،  مآرو گرماش با که آ*غ*و*شتتی بی بگیرم، آرامش توش که ا
 .بگیرم

 تریمدخ زمان مثل و عروسی از بعد دوم بار برای بابام ی خونه میگشتم بر من و
 .سهبر بهم زندگی از نشونی تا منتظر. بودم منتظر و کردم می کار و میموندم

 ....باشم انتظار حال در همیشه من بود کرده مقدر من تقدیر انگار و
 ....تنها

 
 

 سنف عمیق و آروم با کردم می ستتعی و بودم نشتتستتته تخت رو اتاق در به خیره
شیدن صفه 1 ساعت. کنم آروم خودمو ک  و آیدین دیدن برای آدم کلی و شبه ن

 .است خونه تو باهاش خداحافظی
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 و صبح 5 آیدا و مژگان مامان دارن، پرواز صبح 4 ساعت علیرضا بابا و آیدین
 کی یا کنم خداحافظی حسابی و درست کدومشون هیچ از نتونستم هنوزم من
 .ببینمشون سیر دل
 کت تک چقدره نمیدونم که مدتی یه برای و اشتتونو همه ببینمشتتون، باید من

 .کنم حک خاطراتم و یادم تو ذهنم تو اشونو چهره خطوط
یارم گیر فرصتتتی یه همه هم و ازدحام همه این بین تا منتظرم هنوز من و  و ب

 .کنم نگاهشون کامل بتونم
 تک وت بودم، ظرفها شستن و میوه چیدن مشغول آشپزخونه تو که مدتی تمام تو

 اشتد چهره به لبخند اما بود ناراحت اینکه با که میشدم خیره آیدا حرکات تک
 .کرد می پذیرایی مهمونا از خوشرو و

عد مدن بهوش ب گه آیدین او یه من جلوی دی گه. نکرد گر مد پیشتتم دی  هک نیو
شه قوی خودش که میگیره یاد داره و شده بزرگ اونم شاید. کنم آرومش  هک با
 بده انجام مدت این توی باید که کاری همون درستتت. گاه تکیه بشتته خودش

 .غربت تو پسرشه نگران دل وقتی باشه مادرش تنهایی پناه باید اون
 و کرد می باز دهن که بار هر و آشتتپزخونه تو میومد مژگان مامان که باری هر

 لبخندی اشک پر نگاهی با نهایت در که شدم می اش خیره آنچنان میزد حرف
 .قراریم بی از داشت خبر دلم از اون، شاید میزد، مبهوتیتم این به مهر پر

 دادم می گوش علیرضتتا بابا حرفهای به و بودم نشتتستتته آیدا کنار هال تو وقتی
ست دقیقه چند و کی نفهمیدم سی مثل حواس بی که ا ض یه به داره که ک  وعمو
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ست میده گوش مهم علمی شتم د  هب کلمه متمرکز، و اخم با و ام چونه زیر گذا
 .میبلعم رو بابا حرفهای ی کلمه

 .چیزو همه باشم، داشته خاطر به مدتها تا خوام می
 و جمالت بیان موقع صتتورتشتتون میمیک جزء به جزء صتتدا، تن کالم، لحن
شون سفت خواد می دلم حتی شون بو و کنم ب*غ*ل  ولسل تک تک تو و کنم
 .کنم ثبت خوششونو بوی مغزم های
 چند تا خانواده این که کنن نمی فکر چرا نشتتستتتن؟ مهمونا چرا نمیرن؟ چرا

 به کنه روازپ سمتی به قسمتش هر و شه تکه تکه بشه پاره پاره قراره دیگه ساعت
 .دور جاهای و ها راه

 فرن چند همین خودمون فقط آخرو شب این ما باید شاید که کنن نمی فکر چرا
 داریم؟ تنهایی به نیاز و بمونیم هم کنار
 وقت هیچ تقریبا   و دارمشتتون ماهه چند که ای خانواده با باشتتم تنها خوام می

 از نمتو می که شتتبیه تنها که حاال و بود غایب یکیشتتون همیشتته و نبودن کامل
ستفاده کمال این ضور با کنم ا  اومدن همدردی و همراهی برای که آدمهایی ح

 .نمیتونم
 عطر از کردم پر هامو ریه و بلند عمیق. کشتتیدم نفس و کردم مشتتت دستتتمو

 .داشت خودش تو دردناکترینشو شاید و خاطرات بهترین که اتاقی
 .کنم باز و چشمهام شد باعث و شد باز قیژی صدای با در

شی پر لبخند با که زدم بهش محوی لبخند. بود آیدا  دش وارد. داد جوابمو آرام
 .روش به رو به شد خیره و نشست تخت رو کنارم حرف بی اومد و
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 یک نمیدونم. غوغاست دلت تو میدونم: گفت آروم و کرد قفل هم تو دستهاشو
 .برن خوان می

 .میدونست منو دل حرف. شدم خیره خونیش فکر این به و برگشتم
 نگرانی؟: گفت و دستم رو گذاشت و دستش. کرد نگام و چرخوند و سرش
 .کردم نگاش
شید عمیقی نفس... ) منم: گفت و زد کجی لبخند  رو به چرخوند و سرش و ک

 می نگه خودشتتو ما جلوی دیدی؟ و مامان. بگم نمیتونم اما( داد ادامه و رو به
 و اشکاش یواشکی داشت وقتی مچشو امشب همین تو بار چند خودم اما داره
 .نگرانم بگم تونم نمی بابا خاطر به مامان، خاطر به. گرفتم کرد می پاک

شت، بغض کرد، نگام دوباره  و شیدک باال و بینیش بود شده متزلزل صداش دا
 اینکه به همیشتته: گفت چشتتمهاش تو شتتده حلقه اشتتکی لرزون ای چونه با

 هر وت اینکه میکنی کنترل خودتو خوب انقدر اینکه به. خورم می غبطه آرومی
سودیم مقاومی و داری می نگه خودتو شرایطی شه ح  دهش سوال برام قبلنا. می

 .فهمم می االن اما میزنی، حرف کم یا کنی می اخم زیاد چرا که بود
هات خوای نمی چون میزنی حرف کم  چون کنی می اخم بیرون، بریزه نگرانی

 .سخته برات بار همه این تحمل
 داره، احتیاج بهم مامان. حرف کم و مقاوم باشتتم، تو مثل کنم می ستتعی دارم

 .باشه منم نگران بدم اجازه تونم نیم کافیه براش آیدین نگرانی
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شکی شمهاش تو که ا ست سریع. چکید اش گونه رو بود شده حلقه چ  دبلن د
. ختهستت خیلی البته: گفت بغش پر لبخند یه با و کرد پاک و اشتتکش و کرد

 ...خیلی
 نفس. داشتتت خش نفستتم بود خشتتک چشتتمهام اما لرزید چونم زدم لبخند

یدم، عمیقی هامو کشتت نداختم دستتتت و دادم فشتتتار هم رو لب  کتفشتتو دور ا
 .کردم ب*غ*لش
قدر که عزیزمو کوچولوی خواهر این کردم ب*غ*لش  بزرگ داشتتتت زود چ

 .کنه فراموش خودشو دارن نیاز بهش وقتی که گرفت می یاد و میشد
 تو رو لحظه این کردم ستتعی و دادم فشتتارش و کردم بوش و کردم ب*غ*لش

 .باشمش داشته خودم با مدتها تا و کنم ثبت ام خاطره
سه شدم جدا که ازش شونیش روی ای ب*و* شوندم پی  خیلی: گفتم آروم و ن

 منحرف و ذهنش تا بکن کاری هر.... مامان هم...  خودت هم... باش مراقب
 .است دقیقه یک هم دقیقه یک بکن سعیتو اما نمیشه میدونم کنی،

 ریمب دیگه: گفتم و زدم روش به لبخندی. داد تکون باشتته ی نشتتونه به ستتری
 .بشه هم احترامی بی خوام نیم اما برن زودتر خواد می دلم که درسته بیرون

 .رفتیم بیرون اتاق از هم با دوتایی و خندید
 .ودب گرفته خوابشون کنم فکر کردن رفتن عزم باالخره مهمونا شکر رو خدا
 هی امون همه بستیم که و در. برن مهمونا تا شدیم معطل پا سر خونه در دم کلی
 .کشیدیم راحت نفس

ضا بابا شون خدا: علیر سافریم اینکه حاال بده خیر  ایدش نکردن فکر هیچی م
 بخوابیم؟ پرواز قبل بخوایم یکم
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 .بود من دل حرف گفتی آی
 .خداست حبیب مهمون زشته علیرضا آقا: گفت و گزید لبی مژگان مامان

 ماها اتمراع یکمم باید حبیبها این اما خانم بله: گفت و زد عظیمی لبخند بابا
 .بکنن رو

. دمش آیدین و خودم به بابا ابروی ی اشاره ی متوجه کامال و بود بهشون چشمم
 .ندیدم هیچی من یعنی که برگردوندم سرمو سریع

 .شدیما خسته آخیش: گفت و شد ولو مبل رو رفت آیدا
 
 

شکر با مامان و اتاقش سمت رفت م*س*تقیم که بابا  ی ونهش به ضربه یه و ت
 .شدی ولو چته بخواب برو شو بلند هم تو حاال خوب: گفت آیدا
 .بره در خستگیم بشینم یکم خوام می بابا: گفت معترض آیدا

 .کن رد خستگی اتاقت تو برو خود بی: گفت و کشید و گرفت لباسشو مامان
 می ستتعی اینا مامان بودن نکرده مراعات مهمونا چقدر هر بود گرفته ام خنده
 .یمکن خلوت هم با آیدین و من بدن اجازه باقیمونده ساعت چند این توی کردن

 .اتاقش تو رفت و شد بلند زور به آیدا مکش کش کمی بعد خالصه
 .اتاقم تو برگشتم و شستم صورتمو و دست و دستشویی رفتم منم

 .بود برده سرش زیر و دستش و بود خوابیده باز طاق تخت رو آیدین
 .کشیدم دراز کنارش آروم رفتم و کردم عوض لباسمو
 .شد بازی مشغول موهام با و خودش سمت کشیدم و دورم انداخت دستشو
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شم دقایق آخرین از کردم سعی و شدم خیره نقطه یه به ستفاده نهایت آرام  ور ا
 .ببرم

 .شکست و سکوت ناگهانیش سوال با آیدین که بودم خودم حال تو
 شدی؟ پشیمون وقت هیچ: آیدین

 .بود پهلو دو حرفش کردم، ریزی اخم اختیار بی
 مورد؟ چه در: گفتم کنم بلند اش سینه رو از سرمو اینکه بدون

 .داد جواب تر پهلو دو
 ...کال  : آیدین
 .مبش پشیمون بخوام بعدش که نکنم کاری کردم سعی همیشه: گفتم جدی
 .نشدی پشیمون حاال تا یعنی پس: آیدین

 .نکنم فکر: من
 .نشی وقت هیچ امیدوارم: گفت وار زمزمه
شتر سرمو و لرزید ام چونه شار بدنش به بی  چی هاحرف این رفتن دم این. دادم ف

 زد؟ می که بود
 آروم خیلی. باشه افتاده چیزی یه یاد انگار شد متوقف موهام رو دستش حرکت

 گذری؟ می ازم... آرام: گفت وجودش تمام با و
 لخال از کردم می سعی. صورتش به شدم خیره و کردم بلند سرمو زده وحشت

 .کنم درک کالمشو منظور صورتش اجزای
 چی؟ یعنی: گفتم وار زمزمه نشد دستگیرم چیزی وقتی
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 وقت هیچ نکن نفرینم وقت هیچ: گفت وجودش تمام با و چشتتمهام تو زد زل
 وشتتکایتم.... نگشتتتم بر که شتتد حوری یه اگه... اگه. نکن خدا پیش امو گله

 ....نکن باالئیه اون پیش
 دردم و بغض ی همه. شتتد مات چشتتمهام شتتد فشتترده لبهام لرزید ام چونه

 دوباره برگردوندن و تو از لبم گرفتن گاز و انگشتهام کردن مشت به شد خالصه
 .بهش خودم بیشتر فشردن و اش سینه رو سرم ی

 .دیگه وقت هیچ نه االن نه بشنوم رو جرفها این خواستم نمی
 ناراحتی؟ ازم: آیدین

 .نه: من
 اهواز؟ برگردن اینا مامان گفتم اینکه از ناراحتی: آیدین

 .کنم می درک اما... یکم: گفتم صادق
 ....جاست همین هم مشکل و کنی می درک همیشه تو: گفت بغض پر آیدین

 .نزدم هم حرفی اما چیه منظورش نفهمیدم
 دچن به داشتتتم. ستتکون و ستتکوت تو شتتدیم غرق و نگفت چیزی کستتی دیگه

 .موندم تنها من و رفتن همه که وقتی به کردم می فکر بعد ساعت
 .باشم داشته مزخرفی حس قراره که میدونستم هم االن از حقیقتا

شیدم مانندی آه عمیق نفس ست شد باعث که ک ش دورمو بچرخه آیدین د  مبک
 .بهم شد خیره و کرد بلند امسرمو چونه زیر انداخت دست. ب*غ*لش تو
 برم؟ بزارمو تنها رو یتو جور چه من آخه: گفت جدی و بغض با اخم با

 .کشید جلو خودشو و بست چشمهاشو شد، فشرده بهم لبهاش
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****** 
 های شتتماره که دختری صتتدای طور همین. کنه می خفم داره گو بلند صتتدای

 این همهی با. استتتت وزنه یه مثل برام جمعیت ازدحام. کنه می اعالم و پرواز
 اب بقیه و شدم ساکن من میکنم حس. فهمم نمی اینها از زیادی چیز من وجود

 .کنم می نگاهشون فقط من و گذرن می کنارم از ای آهسته حرکات
 و آیدینه به چشتتمش اما میزنه حرف الستتا با داره که میکنم نگاه مژگان مامان به

 هب اما بارونیه چشتتمهاش و نگاهش و نگرانی پر و حرف پر بغض، پر نگاهش
 .داشته نگه خودشو زور
شگاه تو که اولی بار یاد سما مربی یه عنوان به که اولی بار افتادم دیدمش با  به ر
 چندان که داشتتتیم هم با برخوردی توک و تک اون قبل تا شتتتدیم معرفی هم

ما. میگرفتم قرار خطابش مورد م*س*تقیم کمتر و نبود جدی  اب که روز اون ا
سا طرف از کننده غافلگیر حرکت یک  شدم مجبور عمال دخترها و شراره و ال

 ژگانم مامان با م*س*تقیما که بود اولی بار برای شتتاید کنم نام ثبت باشتتگاه
 .میزدم حرف

شتر من البته سا نور پر روح به میدادم فحش درونی و میکردم اخم بی  شراره و ال
 ایدب من و ورزش تا میکنن شوخی بیشتر ورزشی های دستگاه با خندان چه که

شم مژگان مامان ی سلطه تحت جور این  لک خریدارش دید با که وقتی اونم با
صله نتیجهی هم نهایت در و کرد وزن و متر و هیکلم شون حا  هب من که میداد ن

ندام یک چون نمیخورم هیچی درد  به که بود روز اون و ندارم بدنم تو خوب ا
 ول هیکل این با ستتتال همه این فهمیدم و اومد بدم هیکلم از مدتها تا واقع

 .بودم معطل
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 هاخانم برای نه جذابیتی و جاذبه هیچ اندام این با گفت می مامان که جور اون
 و هیکل این خانم همین پستتر طور چه که بود عجیب این و آقایون نه و داشتتتم

 .بود هم جذاب خودش گفتهی به و پسندید و دید
 مامان قول به رقمه بد که ستتختگیریش خاطر به زدم غر دلم تو چقدر یادمه
 .کشید ُرَسمو

 .نشست لبم رو لبخندی روز اون یادآوری با اختیار بی
 
 

 الستتا و مژگان مامان کنار آروم همیشتتته مثل که آیدا روی و گردوندم نگاهمو
 .موند ثابت میکرد گوش حرفهاشون به و بود ایستاده

 هدوستان جمع و هیجانش از ساده چه دختر این که افتادم سوری چهارشنبه یاد
 ناخواستتته یا خواستتته و کرد باز و دلش در   راحت چه و گفت ها همستتایه ی

سمتی شو از ق شتراک به باهام زندگی شت ا سمتی. گذا  و ودب سخت شاید که ق
 برام و کرد اطمینان بهم ستتاده چه و کرد تحملش ستتختی به اون و داشتتت درد

 .دارن و داشتن که شادیهایی از و غمهاشون از اش خانواده از. گفت
 ی ستتاده ی بچه دختر نظرم تو مدتها تا که کن گوش حرف و آروم دختر این و

سیب ست که نبود بیش پذیری آ شتم دو ستم می و دا  ثلم... خواهرم مثل خوا
 جایی به االن که همونه و شده بزرگ چه که میفهمم حاال و باشم مواظبش السا

 .است بقیه مراقب که رسیده
 .زدم لبخندی بغض پر
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 وقتش به اما ستتاکته معموال   که مردی. علیرضتتا بابا رو رفت نگاهم و چرخیدم
 و بیکالمی تو که مردی همون. هستتت جا همه به حواستتش که میده نشتتون

شه و داره حرف هزاران سکوتش شون همی سش که داد ن ست همه به حوا  از ه
 .هاش همسایه حتی و عروسشم که منی تا گرفته همسرش

 اب ستتخت لحظات این توی که برادری و خواهر به کردم، نگاه پژمان و الستتا به
صرارم ی همه وجود ضای از کدوم هیچ نیومدن برای ا  فرودگاه به ام خانواده اع

 .بمونم تنها نزاشتن و اومدن من به توجه بی
 ی خانواده حداقل آخر لحظات این خواستتتم می. بیاد هیچکی خواستتتم نمی

 .کنم نگاهشون سیر خواستم می. خودم خود فقط باشن خودم برای جدیدم
 که ممنونم پژمان و السا از و کنم می درک میشم نزدیک رفتنشون به که االن اما
 .اومدن و موندن حرفم به توجه بی

 گوش تنها. بستتازم باهاش رویاهامو خواستتتم می که مردی.... آیدین آخر در و
 .دید می و بود دیده منو جمعیت ازدحام این توی که کسی تنها. من شنوای

 .کنه کشف و وجودم تونست و نموند ظاهرم تو فقط نگاهش که کسی تنها
 ی همه وجود با که گرفتم قول ازش اجبار با و زور به من، که کستتی همون

 امید به من و درصتتده 50 برگشتتتش احتمال که بزاره راهی تو پا بهش عشتتقم
 .بودم کرده مجبورش حتی و تشویقش معمولی زندگی یه داشتن

 شده ختس خیلی موندن آروم میشدیم نزدیکتر رفتنش به ثانیه به ثانیه که حاال
 .ودب مشکلی کار تنفسم تنظیم و میرفت باال ای دقیقه قلبم ضربان. بود

 بهتر جوری این شاید و بشینم صندلی روی برم تا چرخیدم بایستم، نمیتونستم
 .کنم کنترل خودمو بتونم
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 .باشه کسی چشم جلوی ریزش این خواستم نمی و میریختم فرو داشتم
 خوبه؟ حالت آرامم: -

 باز ام گرفته نفس   شد باعث همین و خورد گره بازوهام دور آیدین قوی دستهای
. کنه خوب و حالم تا بود کافی برام حضتتورش فقط. کنم پیدا رو هوا و بشتتته
 .رفت می پیشم از دیگه ی دقیقه چند تا که حضوری همین

 کردم یم سعی زور به که لبخندی یه با و کردم نگاه بود ایستاده کنارم که اون به
 .خوبم آره: گفتم و دادم تکون سرمو باشه آرامش توش

 مطمئنی؟: گفت نامطمئن و انداخت باال ابرویی
 با نرفت دم این کردم سعی و کردم نثارش نمایی دندون لبخند و کردم کج سری

سش شیطنت شه مگه: گفتم و کنم پرت و حوا شی کنارم تو می  وریج این و با
 باشم؟ بد من و کنی ب*غ*لم جورایی یه و بگیری بازوهامو

 رفتنی دم: گفت و داد بازوهام به فشتتاری و خندید. خندید چون شتتدم موفق
 .نشو شیطون
،  .بود بغض کلی پشتش که لبخندی. زدم خوشی سر ظاهر به لبخند 

 دبو شتتده باعث ها ثانیه گردش همین و بودیم شتتده نزدیک رفتن ی لحظه به
ر بدنم و بشه خارج بدنم از خون  .بشه س 

 .نداشتم پاهام و دستها تو حسی
 شتتد منجمد رگهام توی خون کردم حس حقیقتا   خوندن که و پرواز ی شتتماره
 .کرد رسوخ استخونمم مغز تا سردیش که جوری
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 می خداحافظی کستتی هر از دونه دونه اکراح با و میل بی آیدین و جون پدر
 .کردن

سه و کرد ب*غ*لم پدرانه مهربون لبخند یه با و رسید بهم جون پدر  یا ب*و*
 ....و باش خودت مواظب: گفت و نشوند موهام روی
 ...گفت آخر ی لحظه تو اما بود مردد
 ...دخترم ببخش رو ما: جون پدر
 نارمک از و کشوند سرش پشت و نگاهم و گذاشت تنها غم تو منو و گفت و این

 .نداشت غمگینمو نگاه دیدن تحمل شاید. گذشت
سی وقتی ولی نمیدونم شدم شرمنده میزد بهم و حرف این ک  مبود من این. می

 رخاط به من که بود این درستتتش شتتاید بودم کرده ستتفر این راهی و آیدین که
 .بخوام بخشش بقیه از خودخواهیم

سیر مات هنوز ستاد جلوم آیدین که بودم جون پدر م  و گرفتم راه از و نگاهم. ای
 آخرین. شتتتدم متمرکز صتتورتش اجزای تک تک رو. دوختم چشتتمهاش به

 .کنم حک خاطرم تو و صورتش تونستم می که بود فرصتی
 .باشه روزهام و ها شب مونس مدتها تا بود قراره یاد این و چهره این

 ....وقتشه: گفت و زد بهم غمگینی لبخند
 حس. میشتتم متنفر دارم وقتش، این از کردم می حس کم کم من و بود وقتش

 و بکوبم زمین به خودمو زور به و بشتتم پشتتیمون داره امکان ثانیه هر کردم می
 جدا ازم شده که هم لحظه یک برای و برداره قدم از قدم نزارم و بگیرم و پاهاش

 .....اما. بشه
 ....وقتشه... آره: گفتم آرومی چهرهی با
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 ....دادیم تکون سری دو هر
 هنوز لبخند یه. کنم توجه بهش نه بدم بروزش نه خواستم نمی اما داشتم بغض

 یه بودم نکرده جداش خودم از شب سر از که لبخندی. بود مونده صورتم رو
 .بود ماسک جور

 باال موسر هنوز که حالی در بود لبهام کشیدگی فقط شاید که لبخندی همون با
شه کردم درک یعنی که کردم می پایین ستریک حرکت یه هم شاید و وقت  بود هی

 خوام نمی من: گفتم دادم می انجامش خودم داشتتتن نگه آروم برای شتتتاید و
 .کنم خداحافظی

 میدونم: گفت آروم و شتتتد مهربون و عمیق لبخندش و کرد بهم آرومی نگاه
 .میدونم عزیزم

 می تکون خود به خود سرش که بودم ای مجسمه مثل که منو حین همون در و
 و دستتتش و اش ستتینه رو گذاشتتت ستترمو و ب*غ*لش تو کشتتید نرم و خورد

شت شت گذا  ،بخوای تو چی هر: گفت صداش ترین بخش آرامش با و سرم پ
 .کنیم نمی خداحافظی

 
 

 دمکر فرو سرمو. اومد در ناله شکل به ابروهام و بغش پر گلوم غمگین، نگاهم
 .نباشه ام چهره تو درد این شاهد کسی تا اش سینه تو

 لبخند صورتم تو دردها، اون ی همه جای به شدم جدا که ازش گرفتم که آروم
 .آرامش و بود
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گاهی هام تو ن هاش بین ستترمو و کرد چشتتم  و پیشتتونیم نرم و گرفت دستتت
 .ب*و*سید

 ...آخر کالم. بود رفتن وقت
 ....باش خودت مواظب: آیدین

ستم نمی... بودم الل ستم. بگم چیزی تون ستهی دور محکم د  یچیدهپ کیفم د
 .دادم می فشارش و بود شده

 تازه کرد بهم که و نگاه آخرین برداشتتتت، که و چمدونش. شتتتد جدا که ازم
 .اومدم بخودم

 .کردم صداش برگردونه رو و بچرخه اینکه قبل
 .کرد نگام

 ....برگرد زود... منتظرتم: من
 ....اون و دیدم چشمهاش تو و اشک از برقی زد، بغض پر لبخندی

شت سریع ضیه و ناراحته و کرده بغض که نبینم تا برگ  این از... نرفت این از نارا
 .بود من اصرار به که جدایی

 .ممیدید ازشون سایه یه فقط که زمانی تا کردم نگاهشون میشد که جایی تا
 دیدم ور السا و برگشتم. نشست ام شونه رو دستی. بود سخت ازشون کندن دل
 .زد بهم غمگین لبخند یه که

 طالعا ازش خودش غیر کسی که بده خبری یه میخواد که کسی مثل گیجا مثل
 ....رفت: گفتم رسان اطالع صدای یه با نداره

ضی لبخندش شکش و شد بغ ست اومد در ا سی یه که کنه ب*غ*لم خوا  نف
 خوبه؟ حالشون اینا مامان: گفتم و بردم عقب خودمو و کشیدم
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 متون نمی که کرد درک شتتاید. کنه ب*غ*لم نزاشتتتم که نیاورد خودش روی به
 .کنم تحمل و همدردی ب*غ*ل این

 ... تقریبا  : گفت و داد تکون سری
 .کرد اشاره بهشون و برگشت

 حس این و آیدا و مژگان مامان ریزون اشتتتک این کجای. بود گرفته ام خنده
 میداد؟ و خوب تقریبا   معنی بود داده دست مامان به که خفگی

 و مامان بازوی زیر انداختم دستتت و اینا مامان به رستتوندم خودمو قدم دو با
 .نهک جور و جمع خودشو کرد سعی دید منو وقتی مامان. بشینه تا کردم کمکش
شون همه کردن، می مراعات ستم که مادر این حتی. کردن می مراعات ا  میدون

شو من جلوی کرد می سعی طوفانه دلش تو شون آروم خود  این تحمل تا بده ن
 .بشه تر راحت من برای عذاب این و دوری
 .کنم پرت حواسشونو زدن حرف با کردم سعی

شتهای از سل ماه و مینا نامزد تا گفتیم مهرانه ناپذیر سیری ا سا ع  بود رارق که ال
 .بود نیاز هممون برای پرتی حواس کمی. باشه دیگه ماه

. شتتتدیم بلند جاهامون از. رستتید اینا مامان رفتن زمان تا زدیم حرف اونقدر
 چشتتمهای اما. آورد در رو بقیه اشتتک و گریه زیر زد نیاورد طاقت دیگه مامان

 .بود خشک هنوزم داشتم که بغضی کل   وجود با من
شک و آه بین سا و آیدا و مامان ا شون کردن گریه تو که ال  هبدرق کرد می همراهی

 .کردیم اشون
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 اج همه. موندن ذهنم تو میرفتن چمدون با که دونفر فقط نفهمیدم زیادی چیز
 .نداشتم اطرافمو آدمهای و فرودگاه تحمل دیگه. بود گنگ برام

 .بمونم اونجا بیشتر ای ثانیه خواستم نمی حتی
 .بس و داشتم نیاز اتاقم خلوت به فقط االن

سا به فهمید، حالمو پژمان شاره ال ستیم. کرد حرکت سریع اونم و کرد ا ش  وت ن
 .نزدیم حرفی هیچ خونه دم تا و ماشین
 .شدم پیاده ماشین از و کردم تشکر کالم یک تو شد متوقف که ماشین
 .میشدنن باز کالم، گفتن به لبهام. بزنم حرف بیشتر تونستم نمی حقیقتا

 خودش که کردم نگاش فقط. شتتد پیاده هم الستتا دیدم که در تو انداختم کلید
 اون مثل کنم حال مجردی خوام می امشب: گفت هیجان با و کرد باز و نیشش

 .بمونم تو پیش و امشب خوام می بودیم اتاق یه تو هم با که ها موقع
ته خندم  عمر از. بودیم مجرد که ها موقع اون مثل گفت می همچین بود گرف

 یاد خواستتتت می نشتتتده هیچی هنوز و گذشتتتت می روز دو فقط متأهلیش
 که کردم تهدید و پژمان بار چند من نمیدونستتتت مطمئنا   و. بکنه و مجردیش

 .باشم تنها اتاقم تو بتونم من تا بره بگیره و زنش دست بیاد زودتر
 .اتون خونه برو. نیست الزم: گفتم و کردم نگاش سرد

شین کنار که پژمان به نگاهی ستاده ما  با و مانداخت کرد می نگاه بهمون و بود ای
 .ارنز تنهاش. شوهرت پیش برو: گفتم بود بغض توش که آرومی صدای یه
 .نکن و کردم من که کاری: گفتم دلم تو و

سا اینکه از قبل و شدم وارد و کردم باز و در  تو رود بزنه ای دیگه حرف بتونه ال
 .بستم صورتش
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سا ستم نمی. موند می شوهرش پیش باید ال  شوهر و زن خودم خاطر به خوا
 .کنم دور هم از هم و ای دیگه
 همه این بمونه جدا شوهرش از این از بیشتر من خاطر به نبود حقش دیگه السا
 ....هن بیشتر دیگه بود کافی برام بودم شده خوشبختیشون َسد   که سال

. ودب تاریک و ساکت جا همه. خونه تو رفتم روح یه مرده، یه مثل صدا سرو بی
 من و تنرف همه. شد تموم دیگه. بستم سرم پشت و در و اتاق تو رفتم کشون پا

 یبرا و امشتتب یه تونستتتم می. مقاوم و باشتتم قوی نبود الزم دیگه. شتتدم تنها
 .باشم خودم

 کشیده در هب و شد سست پاهام و افتاد دستم از کیف. کشید ته یکباره به انرژیم
 ....اشک اما کرد می خفم داشت بغض. زمین رو نشستم و خوردم ُسر و شدم
 دار خس نفسهام و خشک گلوم و خشک چشمهام. نبود یار باهام اشکم حتی
شم خفه دارم کردم می حس و نبود نفس نبود هوا. شد ستمو. می شتم د  ور گذا

شتمو زمین رو و سرم خودم تو شده جمع و شدم خم. شدم خم و گلوم  به گذا
 .کشیدم دراز و زمین رو شده مچاله پهلو

 اکستتیژن کمبود اثر در ممکنه آن هر کردم می حس و بودم افتاده خس خس به
 .بمیرم

سا و شد باز کی اتاق در نمیدونم سید سر کجا از ال شت که ر  شد خم زده وح
 آب لیوان یه با بعد لحظه چند و بیرون دویید دید حال اون تو منو وقتی و من رو

 مامت انجام حین در و ریخت حلقم تو و آب زور به و کرد بلند سرمو و برگشت
 .ریخت می اشک مدام کارها این
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 .مبکش نفس تونستم و شد هام ریه وارد هوا. گرفتم جون شد گلوم وارد که آب
 .کرد می زمزمه اشک با همراه بغض پر و نگران السا
سا شت پژمان شد خوب کنی می جوری این خودت با چرا: ال  .بزارم تنهات نزا

 مالز کشی می داری چی میدونیم ما ی همه میکنی؟ تو که کاریه چه این دختر
ست ست گ*ن*ا*ه خدا به خودت تو بریزی نی . نیک گریه تو هم وقتی یه اگه نی

ست بدی چیز گریه شی خالی نی شی سبک می شون و دردات. می  اتبر تحمل
 .کن خالص خودتو و کن گریه. خواهریم کن گریه. میشه تر راحت
شک اما بودم شده آروم. کرد می نوازش و بود گرفته ب*غ*لش تو سرمو .... ا
 .بود غریبه باهام اشک

 اج زمین رو و برداشتتت تخت رو از پتوهامونو درستتا گرفتم آروم که کمی بعد
 گرفتش آروم نفستتهای به. کشتتیدیم دراز زمین رو هم کنار دوتایی و کرد پهن

تادم بچگیمون روزای یاد. گرفتم آرامش و دادم گوش مان که وقتی اف  یبرا ما
 دندی حین تا کرد می پهن تشتتکچه تلویزیون جلوی داشتتتنمون نگه ستتاکت

 از اعتس چند برای بتونه اون و ببره خوابمون شیطنت و خستگی زور از کارتن
 .بشه خالص شیطنتهامون و شرها دست
 کی نفهمیدم اصتتال   که خواهری معصتتوم صتتورت به خیره و زدم جام تو غلتی
 .برد خوابم شد بزرگ انقدر

 
 از دوری درد اما ها غصتته خیلی ها غم خیلی.. هستتت دردها خیلی زندگی تو

مه ید بدتر اون از بدتره اش ه یدون یه؟ م که چ ید این ید و ببین  تیح که بشتتنو
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سانتون نزدیکترین سایی ک سن تولد بدو از رو شما که ک شنا ش و می  میگید ونبه
 .کنن می قضاوت موردت در ناحق به فامیل خانواده،

قت هیچ چرا گه که گیریم نمی یاد کدوممون هیچ و یدونیم چیزیو ا  الزم نم
 .باشیم رگ نظاره فقط و بمونیم ساکت میتونیم. کنیم صحبت موردش در نیست

 اون بعد دارم کالس هفته در روز ستته. میکنه طی خودشتتو عادی روال زندگیم
 .معموال   یعنی. ام خونه

 خوشستتر برای بلکه شتتدن الغر برای نه باشتتگاه میرم دوباره الستتا پیشتتنهاد به
 .گرفتن روحیه و شدن

صه به خودم من سته که میرم شخ شم خ  کر،ف بدون بخوابم و شب بتونم و ب
 .دوری درد بدون انتظار، بدون

شه کارهای دنبال مینا سی سم سال آخر قراره اینکه با عرو  االن زا ولی بگیرن مرا
 .کارهاست باقی و جهیزیه و خرید دنبال

 .خوشحاله و زده لبخند بهش زندگی عالیه اش روحیه
 درد ستترم که میزنه غر اونقدر گاهی. امون خونه میاد استتتثنا بال روز هر شتتراره

 من ولی هن میگه. داره سری و سر بیمارستانشون ی قشنگه دکتر اون با. گیره می
ستم خر که شنگه دکتر که موضوع این چرا کنم درک میتونم نی  با پیش روز سه ق

شون از و کرد می صحبت صولتی خانم س  ور انقدر خندیدن بارم دو یکی شان
ته اثر دختر این روان و اعصتتتاب  4 و بدبخت من کرده مجبورش که گذاشتت

 هی دنبال چی؟ اونم بندازه راه پاستتاژ اون و پاستتاژ این تو خودش دنبال ستتاعت
 گشتن از بعد آخرم و میشد پیدا مغازه تا 4 تو سختی به که دار طرح بنفش شال
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 شال یه خرید به طبقه، چند پاساژ تا 5 و فروشی روسری و شال ی مغازه تا 30
 .داد رضایت طرحدار زرد

 .کجا زرد و کجا بنفش خدایی
 شتتراره با خواستتته بیشتتتر بار 10 ماجرا اون فردای از قشتتنگه دکتر اینکه درک یا

 که یهفرصت دنبال هنوزم و نیومده کوتاه اونم و نزاشته محلش شراره و بزنه حرف
ست رو شراره دل  اماونقدر کنه باز باهاش و صحبت سر جورایی یه و بیاره بد

 .نیست سخت
ستان تو برم خواد می دلم وقتهایی یه  و شنگهق دکتر سر پس بزنم یکی و بیمار

 خترهد میبینی وقتی. بستتتی پشتتت از منم دستتت تو خنک آدم آخه بگم بهش
 ییعن دیگه خانم یه با خندیدنت خاطر به اونم میزاره باال طاقچه برات انقدر
 بهش میلت یعنی باهاشتتی زدن حرف دنبال انقدر وقتی هم تو پیشتتته دلش

 بعد به نای از اینکه امید به بزنید حرف باهم بشتتینید و کنید لطف پس میکشتته
 ناما در ستتتمگر این دستتت از من پاهای و باشتتی تو شتتراره رفتن خرید ی پایه

 .بمونه
ست شینم خونه تو دارم دو شت اتاقم تو ب شم خیره و پنجره پ  بازی و حیاط به ب

 .کنم نگاه دارشونو خنده دعواهای مخصوصا   و ها بچه
شترین سی تنها کنم فکر و سونیا با بازی شده سرگرمیم بی شتب از که ک  به رگ

 انقدر من که بود نشتتده وقت هیچ. باشتته اون خوشتتحاله و راضتتیه من ی خونه
 من پریون و شتتتاه های قصتتته ستتتاختن و اون با بازی اما. کنم بازی باهاش

ستانم آخر که درآوردی صه دختر دا سه اش شاهزاده به ق  می که راهیه تنها میر
 .کنه آروم منو نگران ذهن ساعتی برای تونه
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 شتتروع میگم الو من که باری هر مامان و میزنن زنگ بهم روز هر آیدا و مامان
 نزاره و بگیره ازش و گوشتتی باید آیدا که جایی تا نمیکنه ول و گریه به میکنه
 .بزنه حرف باهام

. دهمی خبر حالش از بهمون خستتاستتت با اونم که پژمانه آیدین با رابطمون تنها
 دیگه و رستتیدن ستتالم اینا آیدین: گفت اول روز همون فقط که من به کل در

 .نباشم نگرانش
 .هیچی دیگه اون از بعد و

 این و کارهاشتتونن دنبال میگه پرستتم می اینا آیدین مورد در ازش که باری هر
 .گیره می عکس و میده آزمایش داره بازم یعنی

 ستتفارش بهش انگار نمیگه چیزی بهم عمدا   پژمان کنم می حس وقتهایی یه
 .باشن کرده

 بیخبرم ازش من و گذره می آیدین رفتن از ماه یک حدود. مزخرفیه روز امروز
 .میکنه ام دیوونه داره این و

 ....اما ، باشم پیشش باید االن من که کنم می فکر این به بار هر
 و مزخرفه روزت کنی می احستتاس صتتبح اول همون از که هستتت روزایی یه

سی همچین من امروزم شتم ح  صحبت مورد در ها بچه با کالس سر وقتی. دا
صیم زندگی مورد در نکردن صو ست حس یه فقط که فهمیدم شد بحثم خ  و نی
 .باشم داشته دوستش بتونم که نیست روزی امروز حقیقتا
 ی صلهحو. کردم باز و در و انداختم کلید خونه، رسیدم گرسنه و کوفته و خسته

 از و بخوابم و اتاقم تو برم صتتدا ستترو بی خواستتتم می. نداشتتتم هوار و داد
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صد یه اگه که اونجایی شه امون خونه سونیا در  شهمی ممکن غیر کار یک این با
 .اتاقم تو برم خواستم می حضوری اعالم کوچیکترین بدون این بنابر

 در امپ از کفشهامو. بستم و در آروم و شدم وارد. کردم باز در صدایی کمترین با
 یتو از صتتحبتی صتتدای که اتاق تو برم پاورچین پاورچین خواستتتم و آوردم

شپزخونه ستم جام تو شد باعث که جوری. کرد جلب و توجهم آ  اپ سرو و بای
 .بشم گوش

 .بود عجیب این و بود آشنا صداها
ستم شخیص و مامان صدای میتون  روهاماب فهمیدنش با که دیگه زن یه و بدم ت

سی بود، بزرگم عموی زن صدای. باال پرید سم از غیر که ک سی مرا  زاع و عرو
شد عیدها اونم دفعه یک سالی ضورش االن و دیدش می  اونم خونه این توی ح

 .بود عجیب خیلی عادی روز یه
 .شد تیز گوشهام خودم اسم شنیدن با

 نداره؟ مشکلی آرام یعنی: زنعمو
 .داد جواب مضطرب و ناراحت مامان
 یخبر بی و بالتکلیفی از کی داره حتما   که مشتتکل... واال میدونم چه: مامان

 .میاد کنار باهاش خوب نمیده بروز چیزی اما میاد خوشش
 .نیست راضی اصال موضوع این مورد در صحبت از مامان که بود پیدا کامال  
 رو اینا عروستتی مراستتم تو بار یک فقط که فامیل. نمیشتته که این خوب: زنعمو
 برای یا بزارین جریان در رو ما زودتر ندونستتتید قابل مارو که شتتما. دیدن

 یحساب و درست تحقیق میشد حداقل جوری اون. کنید دعوتمون خواستگاری
 .کرد
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 .شد چی نفهمیدیم خودمونم شد ای دفعه یه چیز همه خدا به: مامان
 و میکنه نازک چشم پشت مامان برای داره که بود پیدا زنعمو زدن حرف مدل از

 .میاد سوسه
شک تعارف یه حرف   همش که اینا: زنعمو  شد چی نفهمیدم دیگه خالی، و خ
 خودتون حداقل نکردید حستتتاب آدم رو ماها که شتتما بگذریم خوب. نداره

 حاال. داد شوهر دختر جوری همین نمیشه کردید می تحقیق حسابی و درست
ستگارم و باال بود رفته سنش آرام درسته شت خوا  کار و کس بی خوب ولی ندا

 .که شدید خالص بدید شوهرش رسید راه از کی هر به نبود الزم نبود که
 .مات صورتم و شد سست دستهام

 پستتره. کردیم کارو این ما کی حرفیه چه این داداش زن نه: گفت ستتریع مامان
 ام دست از کاری چه دیگه. بود راضی آرامم شناختیم می خانوادشم خوبیه آدم
 .میومد بر

 نفرشتتونم یه وضتتعیت این توی االن که بودن خوبی آدمهای پیداستتت: زنعمو
 پسره این خوب خارج رفته میگید شما نیست که پسره. کجاست نیست معلوم

 نگفتین مگه. چیزی کاری و کس مادری، پدری، نیومده عمل که بوته زیر از
 اصتتال. رفتن کردن ول خدا امان به ماهه یه رو خونه کو؟ پس بودین همستتایه

 بوناز سر انداختنش کردن بدبخت رو دختره ایرانن؟ هنوز اینا میدونید چه شما
ست معلوم حاال و شتون به دارن کجا نی  رو هدختر بود گفتن من از. میخندن ری

 کش آدم اصال   دادنه؟ شوهر دختر رسم این آخه. چاه تو انداختین دستی دستی
 .نه یا هست کار در پسری میکنه

http://www.roman4u.ir/


 707 بیداریالالیی 

 .دیدید خودتون بودید عروسی تو که شما حرفیه چه این داداش زن وا: مامان
 
 

گه تو جان خواهر: زنعمو های این از شتتتده پر االن نمیبینی؟ فیلم م  کاله آدم
سره به که دیدم فیلم تا چند خودم من بعدم بردار  نقش ادبی شب یه میدن پول پ

سا نامزد شایدم. کنه بازی رو دختره شوهر سته ال  و کردن صبر از بود شده خ
 .دادید شوهر جوری همین و آرام نپره دستتون از اون اینکه برای شما

 یم؟بکن و کار این باید چرا ما داداش زن آخه: گفت تندی کمی با عصبی مامان
 کنید؟ می شما که فکرائیه چه این

 فتهگ پرت و چرت خیلی بود فهمیده و بود اومده خودش به تازه انگار که زنعمو
 میدونم چه واال: گفت زبونی چرب با و کرد مستتخره و ستتاختگی ی خنده یه

 زیاد وت میکنه بدبین همه به و آدم میزاره بد اثر آدم رو ستتریاال و فیلم این انقده
 .نگیر جدی
شو که بود پیدا کامال میگفت دروغ ضیه و زده حرفها شون از را  منظور اب و گفتن

 هبگ بهش چیزی نتونه مامان که کنه وانمود جوری یه خواد می االن و گفته هم
 .بزنه حرفی نمیتونه داره رودربایسی باهاش که مامانم و

ست شدم، خورد ستهام. شدم س  شدت از و بود افتاده حس بی بدنم کنار د
 هوای و هبش تنگ تا رفت می نفسهام دوباره. کردم لرزش به شروع عصبی فشار

 .بشه تموم هام ریه
 ....شکست و شد مچاله و خورد ترک و شد فشرده قلبم.... قلبم و
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 ومن که اونایی. فامیل ظاهر به اطرافیان   نامهربونی همه این از شتتکستتت قلبم
 آرام نمیگفت و دادن می ُپز بقیه به موفقیتهام با و میدونستتتن خودشتتون دختر
 دانشتتگاه تو. آورده کنکور تو رو رتبه فالن خونه، می ارشتتد داره ماستتت دختر

 بهم کستتی هر از موفقیتهام موقع که اونایی. خونه می درس خوب و ستتراری
 دترینب تو حاال... حاال کردن می افتخار و میزاشتن احترام بهم و بودن نزدیکتر

ستخون زندگیم شرایط ترین سخت و  و رفتن می فرو زخمم تو و بودن شده ا
 چندگاهی از هر و نیومده َهم هنوز که باز ستتر زخم یه رو پاشتتیدن می نمک
 .میاد بیرون ازش خون
ستم نمی دیگه که قدمهایی با لرزید ام چونه شه صدا بی و آروم خوا  از هبلک با

 .رفتم اتاقم سمت به بود شده آروم و ُکند جونی بی و ناراحتی
نداختم کیفمو و بستتتم و در مل. زمین رو ا  برام هم کیف این ناچیز وزن تح

شون پا. بود شده سخت  اش بهل رو و رفتم پنجره سمت به انرژی کمترین با ک
 .حیاط به شدم خیره و گرفتم ب*غ*لم تو زانومو و نشستم

 ...بود شده تنگ و بود گرفته دلم
 ....اما نبود آیدین

 و گرفتم و نظر مورد ی شتماره و بستتم چشتمهامو و گرفتم دستتم تو و گوشتی
 .موندم منتظر و چسبوندم گوشم به و گوشی

 .....بو پنج... بوق چهار..... بوق سه... بوق دو.... بوق یک
 ....الو: -

 خوبی؟ مژگان مامان سالم: گفتم بغضی پر لبخند با کردم باز چشمهامو
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 م؟عزیز خوبی تو ممنونم گلم دختر ستتالم: گفت بغض با اونم لرزید صتتداش
 افتاده؟ اتفاقی جوریه؟ این چرا صدات

 تونبرا دلم نشده چیزی نه: گفتم تند و دادم قورت دهنمو آب و دادم تکون سری
 .بشنوم صداتونو بزنم زنگ گفتم بود شده تنگ

شت باید من. تنهایی اونجا هم تو برات بمیرم: گفت تر بغض پر  ولی یبودمم پی
شتن ها بچه  دخترم یکی اون پیش خوام می برگردیم بیا میگم آیدا به چی هر نزا

 وت بگم؟ کی به من آخه. میشتتته بد حالت نداری جنبه تو میگه نمیزاره بمونم
 هزار دلم میشنوم جوری این که و صدات. دورم ازت من بعد من دست امانتی

 .نمیزارن کنم امانتداری نمیتونم من ولی سپرده ما به رو تو آیدینم. میره راه
 هیچی که گفت و نامفهومی اصتتوات اشتتک و گریه با همراه و گریه زیر زد یهو

شون ستم کنم آرومش کردم سعی چی هر. نفهمیدم از صال واقع در نتون  بهم ا
 کاری و زدم زنگ دوباره چرا که اومد بدم خودم از دهم بار برای. داد نمی گوش
 .کنه گریه دوباره مژگان مامان که کردم
 صدای دیگه خط رو اون از دیدم که کنم آروم و مامان حرفهام با کردم می سعی
 .شد قطع تماس یهو و نداد جواب کسی کردم الو الو چی هر نمیاد اش گریه

 یرهخ حرکت بی دقیقه پنج. کردم نگاه دستتتم توی گوشتتی به نگران و مبهوت
 .دادم جواب هول. زدن زنگ به کرد شروع که بهش موندم

 .....مامان الو: من
 خوبی؟ جون آرام سالم: آیدا

 شده؟ چی طوره؟ چه حالش مامان خوبی؟ تو عزیزم سالم منک
 .کرد باز دهن بپرسم بیشتر خواستم تا. شدم نگرانتر کرد مکث کمی
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به حالش مامان: آیدا  اینا ام خاله. بیرون بردمش اتاق از شتتتده بهتر یعنی خو
 .بیارم در نگرانی از رو تو زدم زنگ کنن می آرومش دارن

 .کرد مکث دوباره
ستت چقدر که میدونی جون آرام: آیدا سمون وقتی از دارم، دو  هیچ شدی عرو

 .دیدم خواهرم چشم به رو تو همیشه برادرمی زن تو که نکردم فکر وقت
 نمی بهم و خوبی حس اما بود خوب حرفهاش. دادم قورت دهنمو آب زور به

 .دادم گوش فقط منتظر. داد
 به. هن کنم می و کار این خاصتتی منظور به یا بدیم آدم کنی فکر خوام نمی: آیدا
 بچه پیش باشتتم تو پیش اونجا خواد می دلم منم گذره می ستتخت منم به خدا
مل جوری این ها ظار و خبری بی و دوری این تح حت برام انت ما تره را  ا

 .باشم مراقبش باید من و سپردن من به اونو همه اولویته تو مامانم... مامانم
 .کرد می گریه داشت افتاد فس فس به

یدا: من یه چرا شتتتده؟ چی جان آ  من بزن حرفتو و باش آروم کنی؟ می گر
 .کنم نمی بدی برداشت

 .کشیدم می انتظارشو شاید که حرفی بزنه حرفشو موندم منتظر ترس با
 اتباه که بار هر مامان میبینی که خودت. مجبورم اما ببخش منو تروخدا: آیدا

 جوری میشتته قبل ی دفعه از بدتر بارم هر میشتته، بد حالش چقدر میزنه حرف
 متون نمی. کن درکم اما ستتخته میدونم. کنم کار چی باهاش نمیدونم دیگه که

 .برنگشته آیدین که وقتی تا نه بزنه حرف باهات دوباره مامان بزارم
 .بود افتاده هق هق به
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 این هب بار هر ببینم نیمتونم مونده برام مامان فقط اما ببخش منو جون آرام: آیدا
 .خوام می معذرت افته می حال
 .نداد امونش گریه دیگه

 شتو کردم می ستتعی که صتتدایی با و دادم قورت بغضتتمو و زدم تلخ لبخند یه
 مامان االن. عزیزم کنم می درکت. جان آیدا نداره اشتکالی: گفتم باشته آرامش

 .بخشیدب. کردم اذیت و مامان تلفنهام با بار هر که ببخشی منو باید تو. تره مهم
عذرت هق هق با آیدا گه وقتی و کرد خواهی م نه حرف نتونستتتت دی  یه با بز

 هک گوشی یه و شده قطع تماس یه و موندم من و کرد قطع و تماس خداحافظی
 .خوردن نمی بدردم کدومشون هیچ االن اما بود سیو اسم کلی اش دفترچه تو

 مثل شهب تاریک تا میرفت که آسمونی به شدم خیره و فشردم دستم تو و گوشی
شانی ی ستاره اولین و من دل  مدل تو کوچولو نور یه مثل بود اومده در که درخ
 .میشه تموم اینا ی همه میگفت که بود

 .نمیبره بین از و غم و دلتنگی اما باشه زیاد چقدرم هر امید
 و کس همه از خبری بی... االن و دوری ی غصتته و تنهایی و شتتب و بودم من

 ....جا همه
 .مزخرفیه روز امروز که یقین این و
 
 گرفته ب*غ*لم تو زانومو یه که حالی در ناراحت صتتورت و هم تو ابروهای با

 .موندم خیره تختم روی اشیای به بودم
 می رفک نگرانی و ناراحتی با و بودم نشتستته جور همین که میشتد ستاعتی نیم

 .کردم
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 .کردم نگاه تختم روی وسایل به هزارم بار برای
 .خوشگل اما قدیمی روسری یه و ادکلن یه صورتی، رژ یه ی، بچه روغن یه

شیدم باال بینیمو  پام کنار شکالتای نایلون به زدم چنگ بغض و ناراحتی با و ک
 .دهنم تو کردم فرو و برداشتم توش از مشت یه و جلو کشیدمش و

شون که جور همون سرده دارم که کردم می فکر این به میجویدم شم اف  این. می
 .بودن بیماریم گواه اشون همه تختم روی وسایل این و رفتارهام

 ...وقت هیچ و بودم آروم همیشه من کردم؟ می کارها این از کی من
 به ارهدوب و کردم فرو موهام تو دستهامو بعد و کشیدم صورتم به دستی ناراحت
 .شدم خیره وسایل

شو سونیا اینا افروز ی خونه بودم رفته که پیش روز چند شو خود سها  ثیفک لبا
مام بردش افروز و بود کرده گاه تلویزیون مشتتغول من. ح  از که بودم کردن ن

سم ی همه. اومدن بیرون حمام شتم که بود فیلمی به حوا سط اما دیدم می دا  و
 و گیرمب خودمو جلوی نتونستم و شنیدم رو خوشبو خیلی چیز یه بوی یهو فیلم
 .بو دنبال نرم
 بدن هب داره افروز دیدم و رفتم ستتونیا اتاق تو تا کشتتون بو و شتتدم بلند جام از

 استتونی اتاق تو بودم اونها خونهی که مدتی تمام تو. میزنه بچه روغن ستتونیا
 رپ و مشتتامم بود کرده اش زده ذوق حستتابی که اون با بازی ی بهانه به و موندم

یاوردم طاقت رفتن موقع آخرم در و کردم روغن بوی از  کامال   حرکت یه تو و ن
 شتتبانه همون. خونه آوردمش خودم با و کیفم توی انداختم و روغن ای حرفه
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 ودب اومده خوشتتم انقدر و بگیره و اتاق کل بوش تا کردم مالی روغن بدنمو کل
 .وسایلم به بمالم و روغن داشتم دوست که

سا خونهی توی اتفاق همین شون خونه تو. افتاد هم ال  سر از که بودم مهمون ا
 چک و آرایشتتش لوازم ی همه و توالتش میز و وستتایلش ستتراغ رفتم کاری بی

 یبو مثل بویی که خوشتترنگ صتتورتی رژ این به خورد چشتتمم اینکه تا کردم
 تا و لبهام به کشیدم و رژ محکم بار چند موقع همون که بماند. داشت شکالت

ستفاده رژ از و اتاق تو میومدم ای بهانه به میون در دقیقه 5 هر مهمونی ته  یم ا
 .کردم
 عطرش خوب بوی از چشتتمهام ورودش محض به اومد پژمان که هم وقتی

 تا مستتال اولین همون از و رفتم استتتقبالش به خوشتترو و لبخند با. شتتد بستتته
 یم بوش فقط معتادا مثل و نخوردم تکون کنارش از هم لحظه یک خداحافظی

 با هاینک و گذاشتتتن آیدین برای دلتنگیم حستتاب به و نزدیکی این همه. کردم
 برطرف دلتنگیم از کمی شتتاید آیدینه صتتمیمی دوستتت اینکه و پژمان دیدن

 من که نفهمید هم کس هیچ اما. نگفت بهم چیزی کستتی همین برای. میشتتد
 .ربودم و پژمان ادکلن و رژ و زدم دستبرد السا اتاق به لحظه آخرین تو کی

 .مامان قدیمیه روسری روی چرخید نگاهم
سایل مامان وقتی بودم رفته کش دیروز همین آخریو این  هاییادگاری و قدیمی و

 دبو سالها روسری این. کرد می تمیز کمدشو و بود آورده در و جوونیش ی دوره
 ی خاطره این بود نشتتتده راضتتی وقت هیچ مامان و بود گرفته و چشتتمم که

 .ببخشه کسی به و جوونیش
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 شچشم که زاغی کالغ یک مثل افتاد بهش چندم بار برای چشمم وقتی من اما
 مامان هک مناسب فرصت یک توی و شد تیز چشمهام باشه افتاده براقی شیء به

 مآورد خودم با و کردم قایمش لباسم زیر و کردم مچاله و روسری نبود حواسش
 .اتاق توی

سایل کل شبها شون لذت با و کنم می جمع دورم و دزدی و  و کنم می نگاه به
 .نمیکشم خجالت هم اصال  

ستم وقت هیچ من. شدم دزدی چه که فهمم می دارم انگار تازه االن اما  کج د
 .نبوده

سا شاید سهام کمد از اجازه بی وقتها گاهی افروز یا ال سایلم و لبا  رب چیزی و
 .نداشتم و عادت این وقت هیچ من اما داشتن می
شو موهامو ناله با و رفت هم تو صورتم و افتادم کردم امروز که کاری یاد  نپری

 .کردم
 .کشتم می بفهمه آرمین اگه برس دادم به خدایا

شد روزی چند سبت که می شرت به ن شکی تی  ردهک پیدا آلرژی آرمین رنگ زر
 آلوده که کردم می حس همش و میشد چندشم شدت به میدیدمش وقتی. بودم

 ونمنمید اما بود تمیز هم خیلی دادا نمی بو اصال بدبخت حاال. میده بو و است
 .کردم می و حس این چرا
 دیدمش امروز. آورد نمی خودش روی به کنه عوضتتش گفتم می بهش چی هر
 رشب ستتریع و نیاوردم طاقت. لباستتشتتوئیه ب*غ*ل کثیف لباستتهای توی که
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 کسی که کردم استتارش میشد که جایی تا و زباله نایلون تو چپوندمش و داشتم
 .در دم گذاشتم بردم تند نایلونم. نفهمه
مدم خودم به وقتی ته کار از کار که او  محترم مأموران مطمئنن و بود گذشتت

 .بودن برده و نایلون شهرداری
 هک نکن کاری خدایا. میزاره تأثیر روانم رو داره دوری این. برس دادم به خدایا

 .کن کمکم خودت. بشم آبرو بی زندگی سال همه این بعد
 زا تکونی شد باعث هال توی از آرمین بلند صدای که بودم خدا دامن به دست

 .بخورم وحشت
شرت این.... مامان... مامان: آرمین شکی تی ست؟ من زر  خوام می گفتی کجا

 شستی؟ بشورمش
 .باشه اونجا باید کن نگاه آویز رخت رو شصتم امروز رو لباسها همهی: مامان

 دمز چشنگش و رفت بالشتم سمت به خود به خود دستهام و شد گرد چشمهام
 .شد بلند آرمین صدای دوباره یکم بعد. ب*غ*لم تو کردم اش مچاله و

 .شده دیرم دارم الزمش کجاست ببین بیا... نیست اینجا.... مامان: آرمین
 مباشتت مبرا اتهامی گونه هر از اینکه برای و گرفتم دندون به لبمو وحشتتتت از

 دراز تند و کردم پنهونش تشتتکم زیر نایلونو تو ریختم دزدیمو وستتایل ستتریع
 دست و بمونم پنهان نظرها از تا کشیدم سرم باالی تا رو پتو و تخت رو کشیدم

 .بگذرونه بخیر تا شدم خدا دامن به
 
 
 .شو بیدار آرام: -
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 .بخوابم خوام می ام خسته نمیخوام: من
سا سته دروغگویی، تو چقدر: ال ستی؟ چی ی خ  بیرون خونه از امروز که تو ه

 .نرفتی
 تختم کنار منتظر همچنان که الستتا به رو و کشتتیدم پایین ستترم از رو پتو کالفه

ستاده ضیم کرد می سعی و بود ای صال   عزیزم: گفتم کنه را سته ا س خ  نمی تم،نی
 خوب؟ بیام خوام

 بیای؟ خوای نمی چرا چرا؟: گفت و کرد اخمی ناراحت
ثل چه به خواد می که معلمی م نه و مهمی چیز خنگش ی ب  شتتمرده بفهمو

ست که دوما   خواد نمی دلم که اوال   دلم عزیز: گفتم شمرده  خونه توی دارم دو
 می انپژم فامیالی هنوزم اگه. تو پاگشای بیام که چه من به آخه که سوما   بمونم
 برای گشتتا پا بشتتم؟ خر ستتر باید چرا من کنن پاگشتتات هی دوماه بعد خوان

 .دیگه برید دوتایی خودتون. عروس خواهر نه دوماده و عروس
 من بیای هم تو دارم دوستتت من خوب حرفیه؟ چه این وا: گفت دلخور الستتا

 .برم تنها خوام نمی
 بعد اشنب نگرانم بگذره خوش بهتم برو دلم عزیز: گفتم و زدم مهربونی لبخند

سن رو تو پژمان فامیالی همهی دیگه سال همه این شنا شنت ندیده شاید می  با
 االنم. بودن خوشتترفتار همه هم عروستتی تو و دونن می موردت در همه اما

 .باشتتم خونه توی اگه خوشتتحالترم منم. کنی بهانه بخوای که نداری چیزی
 باشه؟ برو خودت باشه؟

http://www.roman4u.ir/


 717 بیداریالالیی 

شه انقدر شه با ضی تا کردم با ست و بره تنها شد را  .ورداره من کچۀ سر از د
 و تبرگشتت ستتریع بزاره بیرون اتاق در از پاشتتو اینکه از قبل و کرد خداحافظی

باره رفتم من تا نبینم: گفت یا بگیری دو با. بخواب  تحرک میک شتتتدی خرس با
 .باش داشته
 .باشه گفتم و زدم تلخی لبخند

 خونه ات آموزشگاه مسیر کنم می طی که مسیری بیشترین بود؟ کجا تحرکم آخه
 مباشتگاه ی حوصتله. ندارم اضتافی موندن بیرون برای ای انگیزه. بلعکسته و

 .میکنه ام خسته. ندارم
سا رفتن از خبر خونه در صدای سی و کش. داد می ال  به رو و دادم خودم به قو

 .باشم برخورد خوش باید باشم شاد باید امروز. زدم لبخند سقف
 عیس صبح از. شستم و صورتم و دست و اومدم بیرون اتاق از لبخند همون با

شم رفتار خوش بودم کرده  بابا و مامان با حزئی خورد بر تا چند فقط چند هر با
 .بودن اومده اینا افروز نه و بودم دیده و آرمین نه دیگه السا بعدم و داشتم
ست می دلم. برام بود مهم جورایی یه امروز شه تموم خوب خوا  می خبر دلم ب

 ....دلم خواست
 .باشمشون داشته نمیتونستم که خواست می چیزها خیلی

نه تو رفتم یدم خودم دور دور یه آشتتپزخو ها در. چرخ  وت کردم باز رو کابینت
 و آوردم در و کیک مواد. شتتدم بکار دستتت. بود چیز همه. کردم نگاه یخچالو

 .کردم شروع
شپزخونه تو و ساعتی یک یه . اومد در شکالتی کیک خوش بوی تا گذروندم آ

 .خونه زنگ صدای با شد همراه فر زنگ صدای
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 .بود کیک این به قسمتش و بوده زاده حالل رسیده راه از کی هر زدم لبخند
 .بودن سونیا و افروز
یک نا و آوردم در فر از و ک یک دیدن با در دم همون از او  خوشتتحالی کلی ک
 .پرید می پایین و باال ذوق از که سونیا. کردن

 ی؟پخت کیک برام میام من میدونستی خاله: گفت و کنارم اومد خوشحالی با
 .بشم قربونت آره: گفتم و زدم لبخند

 .نشوندم اش گونه روی ای ب*و*سه و
 دلم نم شاید که چیزی اال گفتن چایی هر از همه و نشستیم هال توی بقیه کنار
 .بگن خواست می
 .زدم لبخند و دادم گوش حرفهاشون به و موندم کنارشون حرف بی

 سونیا و آرمین حتی و خوردیم چایی با همراه و آوردم و کیک و خوردیم و شام
 .میشن خفه دارن کردم فکر که جوری خوردن ظرفیتشون از بیشتر

نا افروز نیم و یازده حدود حافظی ای ند بازم من و رفتن و کردن خدا  .زدم لبخ
 تو بردم م خود با و بشتتقاب توی گذاشتتتم کیک تیکه یه و کردم جمع رو خونه
 .اتاق

 خوردی کیک همه این نترکی آرام.... َاه: گفت کیک دیدن با آرمین راه وستتط
 بخوری؟ خوای می بازم

 یها تیکه خوردن به حواستتش اونقدر. نگفتم هیچی و زدم لبخندی نیمچه یه
 .نخوردم کیک چنگالم یه حتی من نفهمید که بود کیک از بیشتری

 .بود کافی برام همونم و بودم کرده بو و کیکم فقط من
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تاق تو رفتم نداختم بهش نگاهی. گذاشتتتم میز رو و کیک ا . ودب گرفته دلم. ا
 خبر بی آیدا و مژگان مامان از که بود هم ماهی یه. نبود آیدین که میشتتد دوماه
 .بودم

 .....اما منتظر و بود گوشی به چشمم مدام امروز
 .داشت بغض گلوم و بود سنگین دلم

 لباستتهامو. برداشتتتم و خواستتتم می که چیزی اون و کردم باز و میزم کشتتوی
 داشتمبر و کشوم توی وسایل و کیک و پوشیدم و خوابم لباسهای و کردم عوض

ستم رفتم و ش شت ن شتم یه. کردم ب*غ*ل زانوهامو و پنجره پ  اتمحتوی پر م
 .کیک از برش یه دستم یه تو و بود کشو

 .ستاره پر شب و بود تاریک هوا انداختم، بیرون به نگاهی
 .کردم نگاه نور پر ی ستاره به

 این هب شتتبا اونم و باشتته پنجره کنار بیمارستتتان تو هم آیدین اتاق ممکنه یعنی
 کنه؟ نگاه ستاره

 رفح باهاش ذهنم تو خیلی روزها این که آیدینی به شتتایدم خودم با گرفته دل
 دنبو روزمرگیهاشتتون درگیر اونقدر همه.... نبود یادش کس هیچ: گفتم میزدم

 ....که
. کردم نگاه توش کبریت و کوچولو باریک شتتمع به. کردم باز امو بستتته مشتتته
 .زدم بغضی پر و تلخ لبخند

 ازدهدو ساعت دیگه ی دقیقه چند. گذاشتم کیک برش رو و شمع آروم و دقت با
 .میشد
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شتم و کیک. موندم شمع و کیک به خیره ستهای با و زانوهام روی گذا  نلرزو د
 .اش شعله به موندم خیره و کردم روشن و شمع

 .کردم خونی هم ها ثانیه با
5 .....4  .....3  .....2 ....1 .... 

 .شد بلند گوشیمم پیام زنگ صدای شمعم کردن فوت با همراه دوازده رأس
 مودست و پنجره ی لبه ف طر اون گذاشتم شمعمو و کیک و دادم قورت بغضمو

 .برداشتم میز روی از گوشیمو و کردم دراز
 
 

 .ردمک باز و پیام و نشست پیشونیم رو ریزی اخم. بود غریب و آشنا نا شماره
 .بود آهنگ بگم بهتر یا شعر بیت چند پیام کل

 خود از خبر بگیرم که رفتم آینه تا
 نیست کسی تو جز هم آینه آن در که دیدم

 اما خورم می بر تو به خویشم پی در من
 نیست دسترسی من به گم ام شده تو در
 هموار نا دنیای این در
 آوار سر به بارد می که
 نگذار مرا خود حال به

 تکرار این از کن رهایم
 خالیست تو جای توام محتاج که امروز
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 نیست نفسی سراغم به آیی می که فردا
 نیست نفسی ، نیست نفسی من بر
 نیست کسی خانه در

هام یدن به کرد شتتروع دستتت ند یه. لرز  و گلوم توی بد بغض یه با تلخ لبخ
 .بود متن این و پیام این اثرات از همه بود خورده گره هم تو که ابروهایی

 .گیرمب آروم بتونم تا کردم حبس نفسمو و کردم جمع لبهامو و بستم و چشمام
ستم ستاده کی و شعر این که میدون صا   فر صو  یامپ ته که آخری ی جمله با مخ

 .بود نوشته
 ".آرامش مبارک تولدت"

شیمو. بردم یاد از و تولد و شمع و کیک ستهام تو گو شردم د  زدیکن قلبم به و ف
 .میومد در جیغش داشت زبون اگه که دادم فشارش آنچنان و کردم

سهام ساتی هم با همه درد و غم و شادی و بغض. بود شده سخت نف سا  اح
 .داشتن حضور وجودم در زمان یک توی که بودن

 ،خبری بی و دوری و زیاد مستتافت وجود با و نرفتم یاد از اینکه از خوشتتحالی
 .رهبیا یادم به پیام یک حد در شده اگه حتی تولدم برای که بودم مهم اونقدر

 ....اینکه و دلتنگه بود گفته اینکه و پیام متن از خوشحال و ناراحت
ست می دلش شش خوا شم پی ست می. با شم اما برگرده خوا ست خود  میدون

 .نمیتونه
 و شدم برگردونده و رفتم عرش تا بار یک شعر اون های جمله با کردم می حس

صرار خاطر به دوری این خاطر به شدم سرزنش نهایت در  و دوری این برای ا
 .باشه نداشته همراه به نزدیکی دوری این ممکنه اینکه یادآوری آخر در
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مات  از پر و کرد می غم از پر و دلم و داد می نشتتون و دلخوریش آخرش کل
 ....کنم اعترافش خودم پیش حتی نمیتونستم که حسی
 و اشتتک بی درد و بغض این از گرفتم درد بدن و آوردم کم نفس و کردم بغض

 سی وت قدم دلتنگی و غم پر دل یه با تنها و کردم آروم و خودم تنهایی تو هم باز
 .گذاشتم سالگیم

 .....انتظار سال سی و تنهایی سال سی
****** 

ته توی از پفکی نداختم و آوردم در بستت  به شتتتدم خیره هیجان با و دهنم تو ا
هارمین این امروز. تاپم لب مونیتور یدیدم که بود فیلمی چ  اربیب کارتن از م
سید پاتر هری به و شد شروع شتم هم حاال و تینیجری فیلم یه بعدم و ر  یه دا

 ستتتالش 15-14 که ای مدرستتته ی بچه دختر یه مورد در کردم می نگاه فیلم
شتر  نای تر جالب اون از و بود شده حامله سری بر خاک اعمال با اما نبود، بی

نه طی و حاملگی دوران خواستتتت می که بود عد و ک چه ب  فرزند برای رو ب
 .بره بده خوندگی

شتم پفک دونه یه دوباره سته سومین این. دهنم تو گذا  امروز هک بود پفکی ی ب
 یرینیش بسته چند و داده بو ذرت بسته چهار یه و چیپس بسته دو از غیر. خوردم

 .ترش بزرگای لواشک این از تا سه حتی و شور چوب و
تادم و آرمین بار دو فقط ید فرستت یب. رفتم خودم بارم یه و خر  می دلم عج

 .ارک بی کامل من و بود جمعه روز. ببینم فیلم و بخورم پرت و خرت خواست
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ستادم و آرمین که انقدر  سریع میدید منو که دور از شدم آویزونش و خرید فر
 برو خرید که کرد می وضتتعیت اعالم رفتن حین در و میشتتد جیم و میزد دور

 .نکنم خسته خودمو خود بی من و نیست
 جلوی کردم می ستتعی هم چی هر. شتتنوا گوش کو اما توپید بهم کلی مامان

 پر و بود اومده کش ام معده عجیبی طرز به. نمیتونستتتم نخورم بگیرم خودمو
 .نمیشد

 به پی داشتتتن تهوع حالت یه از که کردم می نگاه داستتتان دختر به داشتتتم
 .بود برده بارداریش
یاد فرود تا میرفت که پفکی و کردم چیشتتی  با و شتتتدم خیال بی دهنمو تو ب
 دیگه رزبا عالمت هیچ تهوع از غیر یعنی مزخرفه واقعا  : گفتم رفته باال ابروهای

سنده یعنی نداره؟ وجود حاملگی برای ای ستانها این ی نوی  رخواه فیلمها و دا
شون یا و مادرشون سخره واقعا   جوریه؟ چه حاملگی بدونن نمیشن حامله زن  م

 .آوردن در اشو
 اوایل شتتتد حامله افروز وقتی یادمه من. دهنم تو کردم فرو و پفک حرص پر

 مثال  . استتت حامله که فهمید اش دیگه عالئم از. نداشتتت اینا و تهوع اصتتال
 ور چهکو توی عابر جوراب بوی سگ مثل بود شده حساس خیلی بو به نسبت

 .میشد بد حالش و کرد می حس
 لک. خونه تو بیاد بعد و بیاره در لباستتهاشتتو کرد می مجبور و آرمین در دم از

 ستتعیدم نبارا تو بود برده و کارتن یه تو بود انداخته بود گرفته و ستتعید ادکلنهای
 رفتنی دم و بود کرده پنهانش جایی یه و ها پله دم بود گذاشته یکیشونو یواشکی

 افروز و شتتد کشتتف مرتبه چندین هم همونها که میزد خودش به فیس تا چند
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 عطری گونه هیچ از نداد اجازه دیگه کردن داد بی و داد و گیری مچ بار چند بعد
 نداشت هم خاصی ویار همچین مهرانه همین بریم دور راه چرا یا. کنه استفاده

 .خورد می فیل مثل فقط
 .بارداری فهمیدن برای مورده ترین خر تهوع دیگه

سنده تحلیل و تجزیه خیال بی  رداختمپ فیلمم ی ادامه به و شدم فیلمنامه و نوی
شت ربعی یه یه شپزخونه توی از مامان و گذ  نکهای با. ناهار برم که کرد صدام آ

 جام از و گفتم جونی آخ یه ها زده قحطی مثل اما بودم خورده تنقالت همه این
 .پریدم

 بنا از شتمنی بود محبوبم غذای که پلو لوبیا دیدن با نشتستتم میز پشتت و رفتم
 مهلت که برنج رو زدم شتتیرجه همچین آورد و برنج که مامان. شتتد باز گوش
 ماست هکاس تا دو با کامل بشقاب سه تقریبا  . ندادم و کسی هیچ به وجود ابراز

 تهش که ماستم سراغ رفتم کردم که سیری احساس شد تموم که برنجم. خوردم
 یه تو نیاورد طاقت دلم بازم اما خوردم و بود مونده که ماستتتی یکم. بیارم در و

سه به زدم چنگ حرکت ست ی کا سابی زبون با و تهش و باال آوردمش و ما  ح
 .داد حال بهم چقدر و بودم راضی کارم این از چقدر و زدم لیس

 
 

سه لبخند با خوش سر ستم کا  با نآرمی و بابا و مامان دیدم که آوردم پایین و ما
 و غره چشتتم هم کمی مامان البته کنن می نگاه بهم دارن زده بهت و باز دهن

 .بود کرده نگاهش قاطی زنش سر

http://www.roman4u.ir/


 725 بیداریالالیی 

 .هک واقعا  ....  گندگی این به دختر. بود حرکتی چه این: گفت بهم تشر با
 .نمونه دلت سر دخترم خوردی می آرومتر: گفت مهربون بابا

 .بفرما برنجم هم مونده من ماست هم نشدی سیر بازم اگه آرام نترکی: آرمین
 ستتمت میرم دارم جدی من دید وقتی اما آورد پیش و بشتتقابش شتتوخی به و

 دو و کرد نثارم" پررویی بچه" یه قره چشتم با و عقب کشتیدش ستریع بشتقاب
 .چسبید غذاشو دستی

شم منم شون همه برای و نی شکر یه با و کردم باز ا  تو مرفت و شدم بلند جام از ت
 .اتاقم

 .شیرین خواب یه چسبید؟ می چی غذا بعد حاال خوب
شیدم خودمو حرکت یه با سا اینکه با. شدم دراز و تختم باالی ک  اما ودب رفته ال

ست شتم دو شتر خودمو تخت بخوابم پایین تخت رو ندا ست بی ش دو  به. تمدا
 .آیدین اتاق به شاید و بود نزدیکتر سقف

 روستت بیرونم از دیگه. بخوابم نتونستتتم اما کردم دنده اون دنده این ربعی یه یه
 /بودن خوابیده هم اینا مامان نمیومد صدایی

سی یه. موندم سقف رو خیره. شدم سقف به رو و خوابیدم باز طاق شتم ح  دا
 .بشم بلند جام از کرد می مجبورم که بود چیزی یه اما چی نمیدونم

ست می چیزیو یه دلم ستم که خوا سخره خیلی میدون ست م ست اما ا  خودم د
 .بگیرم خودمو جلوی نمیتونستم نبود

 دستتته و پوشتتیدم شتتال و مانتو کردمو عوض لباستتمو آروم و شتتدم بلند جام از
یدمو تاق توی از پاورچین و برداشتتتم کشتتو توی از کل  زدم خونه از بعدم و ا

 .بیرون
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 خاطر به نفستتم تا ایستتتادم اینا آیدین ی خونه دم و کردم طی تند و راه طبقه یه
 .بیاد جا ها پله از اومدن باال تند

ساس شتم و بودن دزد اح سی مثل دا شکی که ک  زندگی سراغ بره خواد می یوا
 هستتتت منم مال جورایی یه خونه این که کردم می تکرار خودم با مدام. مردم
 .نداره اشکالی پس

 .تو رفتم تند و کردم باز و در و انداختم کلید
 آروم .زدم لبخند اختیار بی. کشتتیدم بو و بستتتم چشتتمهامو و در به دادم تکیه

 هب. میشتتن نعشتته رستتن می موادشتتون به تا که معتاد آدمهای مثل. بودم گرفته
تاق ستتمت تاق دین با و کردم بار و در رفتم آیدین ا  دلبخن با همراه نفستتی ا

 .کشیدم
 راضی و آروم بدنم سلول سلول. کشیدم دراز و رفتم تخت سمت به م*س*تقیم

شتم وجودم تو که خورهای اون. بودن شده شونده اینجا تا منو که دا  گهدی بود ک
 .نبود

 راغستت رفتم و پریدم جام از. کشتتیدم می بو اختیار بی و بودم بستتته چشتتمهامو
 نهمو درست بود همونجا هنوز بود پوشیده شب آخرین که بلوزی. آیدین کمد

 .کمد تو بودم کرده پرتش آخر ی لحظه که مدلی
 متما با و عمیق. کردم بوش و اوردمش باال. داشتتتم برش و بردم پیش دستتتت

 .داد می آیدینمو بوی داد می خاصی بوی. وجود
سط کردم بغض. براش بود شده تنگ دلم صه و بغض و شن یهو خوردنم غ  مگ
 .شد
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 بود؟ شدن گشنه وقت االن بودم عصبانی خودمم دست از
 عرب یه استتتقامتم ی همه اما نخورم چیزی گرفتم تصتتمیم و کردم لج خودم با

 .بودم گرفته غشی دل کنم تحمل نتونستم دیگه اون بعد بود
شد پیدا چیزی که اینجا. شدم بلند جام از . ونخودم ی خونه رفتم می باید نمی

 و ردارمب خوراکی و پایین برم گرفتم تصتتمیم. برم اینجا از نداشتتتم دوستتت اما
شتم و اومدم بیرون خونه از. جا همین بیام ست یه خودمون خونهی برگ  مرفت را

 هوسیل پر دستم تو. داشتم می بر و خورد می چشمم به چی هر و یخچال سراغ
 .گذشت ذهنم از برق مثل فکری یه یهو که بود

 بی بودم کرده دقت هم چقدر و بودم برداشتتته تازه که و آرمین ی نوشتتابه بطری
 میفهمید اگه و بود حستتاس خوراکیهاش رو آخه نفهمه که باشتته صتتدا ستترو
 .افتاد دستم از داشتیم بساط خوردم و اش نوشابه
 .بود کرده شوکه خودمم حتی که بود عجیب فکرم اونقدر

ستم و یخچال در و شدم خوراکی خیال بی  میز روی ریختم رو ها خوراکی و ب
 خواستمو می که چیزی اون و گشتم گوشیم تو سریع. اتاقم تو رفتم و آشپزخونه

 .بود مونده باز تعجب از دهنم. کردم چک
 باید ارک چی نمیدونستم که بودم مضطرب و هول اونقدر. گرفتم دندون به لبمو
 .بکنم

 نموبیرو لباستتهای. میشتتتدم مطمئن باید که بود این اونم بود ذهنم تو فکر یه
 .زدم بیرون خونه از و برداشتم کیفمو و پوشیدم

 .کردم پیدا باز داروخونهی یه باالخره تا گشتم خیابون تا 4
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 کرد المس و شد بلند جاش از. بود پیشخون پشت مرد یه. داروخونه تو رفتم تند
 .خدمتم در من: گفت و

 بهش که نمیشتتد روم هم جورایی یه. بود شتتده قفل دهنم. بهش زدم زل فقط
 .بود خانم یه کاش. بگم
 .نیستم مطمئن که من آخه

 بی یب: گفتم تند و کردم جمع زبونم تو و توانم ی همه و پایین انداختم ستترمو
 .خوام می چک
 ارکیم چه از: گفت و برگشت سریع بره خواست تا و گفت چشمی یه هم پسره

 خواین؟ می
 داره؟ اینا و مارک مگه هم چیزا این. کردم نگاه بهش متعجب

 عنیی. کردم نگاه دستتتم توی رنگ تیره نایلون به. اومدم بیرون داروخونه در از
سواس این با من که بود؟ الزم تا 5 واقعا    نمنمیدو. گرفتم دونه یه مارکی هر از و
 .باشن خراب ممکنه که افتاد جونم به شک چرا

 تو خواست می دلم. خودمون ی خونه برم نمیخواستم رسوندم خونه به خودمو
سترس مدام اینکه نه بدم انجام کارو این آرامش شته اینو ا شم دا  هر هنکن که با

 .اتاق توی بیان آرمین یا مامان و بشه باز در آن
 .اینا آیدین ی خونه رفتم و شدم خودمون ی خونه خیال بی
 شتتک چی به و کنم می کار چی دارم میشتتدم متوجه انگار تازه بستتتم که و در

 .مقماح یه کردم می حس چی؟ کنم اشتباه اگه. بودم ترسیده جورایی یه. کردم
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سهامو و جنگیدم خودم با سته روی سریع دور یه. آوردم در لبا . خوندم رو ها ب
 .بود چندش چقدر

 .دستشویی تو بردم خودم با و کردم باز رو همه
 و چیدم روشتتویی روی ردیف به رو ها چک بی بی کارم شتتتدن تموم از بعد

 .موندم منتظر
ستم نبود دلم تو دل ستم ثابت جا یه نمیتون صله. بای س متری دو فا شویید  رو ت

 نتظرم باید دقیقه دو بود نوشتتته اش بستتته روی. گشتتتم می بر و میرفتم مدام
 .بده جواب تا بمونیم

ال کردم نگاه جایی هر به من دقیقه دو این توی  .ها چک بی بی این به ا 
 
 

 .روشویی سمت کردم حمله شد تموم که دقیقه دو
 رنگهای که هایی چک بی بی تک تک رو موندم خیره باز باز چشتتمهای با

شتن متنوعی شکلهای و مختلف شون دو یکی حتی دا  ی هصفح یه جای به تا
 دو ونهمش اشتراک وجه تنها داشتن شکل مربع و بیضی ی صفحه دوتا نمایش

 .کرد می خودنمایی روشون که بود رنگی خط تا
 .دمش خیره خودم به آینه تو. دیوار به خوردم و رفتم عقبی و شد سست پاهام

 تو هنوزم و بود ماه یک واقعیش زناشتتوی زندگی عمر که ستتاله ستتی دختر یه
 بازم میتونه آیا که نمیدونه و دوره شتتوهرش از و میکنه زندگی پدرش خونهی
یا و زندگی اون کل از و نه یا ببینتش  هک مونده آدم از خالی ی خونه یه فقط رو

ست رویا اینها کنه یادآوری خواد می وقت هر شه خیره و میاد نی  نهخو این به می
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 این و بوده واقعی همش کنه باور تا توشتته که عکستتهایی قاب و شتتده چیده ی
 .کرده ازدواج واقع به اون و هستن و بودن آدمها

شت وجود بچه یه سردرگمیها و دوریها و دلیها دو این تمام بین.... حاال و  هی دا
 بقیه اگه نمیدونستتت اون و نداشتتت خبر ازش کستتی و بود وجودش از که بچه

 .میدن نشون العملی عکس چه بفهمن
ته دلم ته خود به بود گرف نه توی ی پژمرده و خستت گاه آی یه دلم. کردم ن  یم گر

 هم. بود چی حالم و بود چی حستتم نمیدونم. خواستتت می اشتتک خواستتت
 خواستتتم می گریه هم. دلتنگی هم و بغض هم و بود غم هم و بود خوشتتحالی

 .آه و اشک هم و خنده هم
 چشمهام مهمون اشک نه نشست می لبخند لبم رو نه میومد سراغم گریه نه اما

 می فشار مگلو به که بغضی و میشد تنگ و گرفت می که بود نفسی فقط میشد
 .اورد

 و نبعم هیچ انگار. نمیشناخت اونو دیگه که بود غریبه اشک با چشمهام اونقدر
 .نبود وجودم تو اشک برای ای چشمه

گه حث دی قاوم ب مل و بودن م ندن قوی و کردن تح حث نبود مو  که بود این ب
 .خواستم می اگه حتی بیاد که نبود اشکی

 و شتتدم مچاله تخت رو و آیدین اتاق تو رفتم و اومدم بیرون دستتتشتتویی از
 .کردم خیالیم آیدین با زدن حرف به شروع و کردم ب*غ*ل و بلوزش

ستم می شده عروس که بگم حاملم که بگم. بگم بهش خوا شم مادر دارم ن . می
 نموبچی رو خونه و کنم درست شام داشتم دوست که بگم خالیه جاش که بگم
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شگل خودمو و سه راه از شب که بمونم منتظر و کنم خو  لیک با بتونم من و بر
. همیش بابا داره که بگم بهش و بدم بهش و خبر این ذوق و هیجان و عشوه و ناز

 .بشه زیاد امون شده تشکیل تازه ی خانواده قراره که بگم
 .بشم مادر و باشم همسر و باشم زن و باشم دختر آدم مثل خواست می دلم

 و فهمیدم شتتدنم همستتر و بودن زن از چیزی نه و بود آدمیزاد مثل دختریتم نه
 ....حاال

 باشم؟ مادر باید جوری چه من
 .نیستم بلد من

 بیرون و شتتد آه نفستتم و گرفت نفستتم و دادم فشتتار هم رو لبهامو. کردم بغض
 .اومد

 ....کجایی تو دارم احتیاج بهت آیدین
***** 

 همهی. نگفتم چیزی هیچکس به هم من و نداره خبر کستتی نمیدونه، کستتی
ست ستم و ریختم نایلون یه تو و بارداری های ت شون به سر خوا ست  اما نمک نی

 .نتونستم چرا نمیدونم
 و تر نرمال اشون همه از بارداریم تست زندگیم آنرمال چیزهای این ی همه بین

 رمالن و بارداری این شتتاید که چیزی تنها این نمیخواستتتم من و بود تر طبیعی
 .کنم نیست به سر و داد می جلوه
 ی جعبه یه تو و بردم امون خونه تو اتاقم به خودم با و کردم جمع اشتتونو همه
 کمدم هت گذاشتم و ریختم پوشال روشون و کردم پنهونشون قشنگ شکل مربع
 .همه چشم از دور
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 .باردارم حقیتا   کنم باور میشد باعث که بود چیزی تنها
. ودب مثبت اونم جواب و بودم داده خون تستتت و بودم رفته شتتنبه اطمینان برای

 .تمداش ناباوری با توأم عجیبی حس هم باز اما بود دستم تو آزمایش برگهی
 کسی مخواست نمی. بپرسم کسی از نمیخواستم. کنم کار چی باید نمیدونستم

 همب جوری چه ممکنه فهمیدنش با که کردم می فکر وقتی. بشتتته خبردار االن
گاه قدر قراره و کنم ن  دمخو تو فعال دادم می ترجیح بگیرم قرار ترحم مورد چ

 .میشه چی ببینم بعد تا دارم نگهش
 حس ندانچ و بودم نرفته زنان دکتر حاال تا. کشتتتم می خوب کتر یه دنبال باید

 .نداشتم بهش نسبت هم خوبی
 و بارداری از تا آوردن همه حرف تو حرف و پنهانی جستتتجوی هفته دو بعد

شون  یداپ خوب دکتر یه باالخره نکن شک بهم که جوری کنن صحبت دکترها
 .کردم

 حاملم بودم فهمیده که مدتی این تمام در. رفتم و گرفتم وقت استتترس کلی با
 .داشتم عجیبی حس یه

صله. کردم نمی خلقی بد سونیا با اونقدرها دیگه شتر براش ام حو  بود دهش بی
 شترسوندن و کردن طلسم با کردم نمی سعی کرد می اذیت و میزد حرف وقتی

شد گاهی. کنم بازش سرم از ستم فقط می ش  یجور چه که کردم می نگاه و مین
 ادا و میزنه حرف خودش با آینه جلوی وقتی یا کنه می بازی خودش با تنهایی

 همه و همه کنه می بررستتی آینه توی و صتتورتش مختلف حالتهای و میاره در
 .بودن هم جالب برعکس بلکه نبود کن خورد اعصاب برام دیگه
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 از ونهخ برنگشتتتم شتتد تموم که کارم. دکتر پیش میرفتم باید بود روزش امروز
 .شدم مطب راهی سمت همون

. کردم اپید بودم گفته همکارام از یکی از که و آدرستتی گشتتتن کلی بعد باالخره
 ناو به وقتی و شتتدم رد پیاده عابر خط از دقت با. میشتتدم رد خیابون از باید

 سمت اون پامو تا و شدم رد بلند قدم یه با جوب روی از رسیدم خیابون سمت
 .گذشت کنارم از تند سوار دوچرخه یه گذاشتم

 بدون ستتوار دوچرخه. کشتتیدم کنار خودمو و خوردم تکونی نگران و ترستتیده
 اهنگ رفتنش مستتیر به فقط اخم با من و رفت و گذشتتت کنارم از من به توجه
 شتتکمم روی ستتپر یه مثل و دستتتم شتتدم متوجه اومدم خودم به وقتی. کردم

شتم شتر که گذا شترب که بردم پی ناباور. کنم محافظت شکمم از خودم از بی  ی
 .بشه وارد شکمم به ای ضربه نکنه که بود این خاطر به ترسمم
 .کردم زمزمه آروم و کشیدم شکمم به دستی. زدم تلخی لبخند

 .....ما نباش نگران: من
له نمیتونستتتم یل امو جم ثل گقتنش کنم تکم  یکم نای و بود قبولش و باور م

 مردی و ام خونه یک خانم من که زنم یک که بودم نکرده درک هنوز. بود دشوار
 نز یک که چیزهایی از کدوم هیچ ی تجربه بدون من اینکه قبول حاال کنارمه

 رو شتتهب زندگیش بعد ی مرحله وارد که کنه پیدا اینو آمادگی تا بده انجام باید
 میکنم طی و مستتیر جهشتتی و میپرم هاشتتون خیلی روی از جورایی یه دارم

 .بود سخت
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 .کردم تموم مواظبتم من: گفتن با و ام جمله هم انتها در
 .باید که باشم اونی نمیتونستم هنوز. بود زود هنوز

ضی تنها من شاید شون با یا همه. بود اومده خودش فقط که بودم مری سر  هم
 .چیزی دوستی خواهری یا مادرشون با یا بودن
 چشتمهامو و کردم اخم و نشتستتم صتندلی رو کدومشتون هیچ به توجه بدون

 رستت کستتی نمیخواستتتم هم طرفی از و بکنم نگاهشتتون نشتتم مجبور تا بستتتم
 .کنه باز باهام و صحبت

صلهی شتم دادن جواب سوال حو  زیادی چیز هیکلم که بود این خوبیش. ندا
 رالغ وجود با ام جسه بودن درشت و داشتم شکمو یکم همیشه. داد نمی نشون
 و احتمال ذره یه اون بود شده گشاد برام که مانتوهایی طور همین و زیادم شدن

 .برد می بین از هم
 به اینکه بدون. شتتدم بلند جام از و کردم باز چشتتمهامو کرد صتتدام که منشتتی

 .شدم دکتر اتاق وارد کنم نگاه کسی
 هب لبخندش و بودنش تمیز و تر که بود ستتاله چهل حدود مرتب خانم یه دکتر
 .داد می آرامش آدم

 .کنارش نشستم. بشینم که تعارف و کرد علیک سالم
 چیه؟ مشکلت عزیزم خوب: گفت و زد بهم لبخندی

 مشکلم؟
شمهاش تو صاف و کردم ای سرفه تک شک و جدی و کردم نگاه چ : گفتم خ

 .ام حامله
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 وریج این چرا خوب. باشتته مبارک ستتالمتی به: گفت و شتتد بیشتتتر لبخندش
 .داری بدی مشکل کردم فکر لحظه یه من میگی؟

 قورت عصتتا زیادی داشتتت حق جورایی یه. اومدم در خشتتکی حالت از یکم
 .بودم داده
 وقته؟ چند ببینم: دکتر

 .نمیومدم تو پیش که میدونستم اگه خوب. باال پرید ابروهام
 .کنم ات معاینه تا بخواب تخت رو برو شو بلند: دکتر

ته که و کاری حرف بی جام بود گف نه دکتر دادمو ان عای  شتتکمم رو و کرد ام م
 .داد تکون شکمم رو و دستگاهش و ریخت مایعی

 هب و کردم کج ستترمو داشتتتم خانم مرضتتیه با که قبلی ی تجربه به توجه با
های گاه مونیتور برفک ما کردم ن یدا توش چیزی ا  و یجیپ یه دکتر یهو. نبود پ

 .پیچید اتاق تو گرومپ گرومپ یکنواخت صدای یه و داد تکون
 .کردم اخم و گرفتم دندون به لبمو

 .داشتم مرض
شتم و توصیفی قابل غیر و عحیب حال و حس لحظه اون ش و چیزی یه دا  تمدا

 هم طرفی از و بودم خوشحال بینهایت من و بود العاده فوق که کردم می تجربه
 ریهگ یا کنم ذوق بخندم باید لحظه اون توی نمیدونستتتم و داشتتتم بدی حس

 .باشم ناراحت و کنم
 .بود شده قاطی هم با احساساتم کل

 .میزنه محکم چقدر داره هم سالمی قلب چه... ماشا عزیزم: دکتر
 .آوردم زبون به و رسید ذهنم به که چیزی اولین بگم چی نمیدونستم
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 وقتشه؟ چند: من
شو دکتر شمها شدش به توجه با: گفت دقت کمی بعد و کرد ریز چ  یزیچ یه ر
 .هفتشه چهارده هوش و حول

 همین تقریبا   و ماهمه ستته حدودا   که فهمید میشتتد انگشتتتی ستتر حستتاب یه با
 ....آخر شب اون یعنی میگذشت آیدین رفتن از مقدار

ضمو ص دکتر. شدم بلند جام از شکمم کردن تمیز از بعد و دادم قورت بغ  یهتو
 زا ازش تشکر از بعد من و کرد اعالم بهم و بعدیم نوبت و کرد بهم و الزم های
 .اومدم بیرون اتاق

شتم بغض شتم غم دا ستم نمی دا شم تنها خوا ست می حرف دلم با  گوش خوا
 .اسرارم محرم نه بود شنوام گوش نه اما خواست می دل و درد دلم خواست می

 نفرم یه اون و بود شتتده خالصتته نفر یه تو داشتتتم نیاز که چیزهایی اون همهی
 .من حال از اطالع بی... اون و اون از خبر بی من و بود دور ازم فرسنگها

 جبورم اومدم اشتتتباه و مستتیر و رفتم راه چقدر نفهمیدم که بودم فکر تو اونقدر
 .خونه برسم تا بمونم ترافیک تو بیشتر ساعتی یک شدم
 این ادتع مثل کردم می نگاه بیرون به و بودم نشسته اتاقم ی پنجره پشت شب

 نفر یک با نه االن بودم کرده هم فرقی یه میزدم حرف ذهنم آیدین با روزهام
 ویت ی گرفته شتتکل تازه های ستتلول و آیدین با میزدم حرف نفر دو با بلکه

 .شکمم
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. نیدیممیش قلبشو صدای هم با تا بودی پیشم امروز کاش بودی اینجا کاش: من
ست شتم دو شی متوجه و میگم بهت موردش در وقتی و صورتت دا . ینمبب و می

 .نبودم تنها امشب کاش. باشه جالب باید
 .....دلتنگتم خوبه؟ حالت میشنوی؟ صدامو.... آیدین

 
 یادیز خیلی مقدار و خواد می تنقالت دلم بیشتر ندارم غذا به چندانی اشتهای
. میارم در و تهش دارم کم کم و زدم دستتتبرد مامان انبار به که جوری ترشتتی
 ترشتتی خالی و غذا با انقدر که میکنه دعوام مدام جا همه از خبر بی مامانم
 .شنوا گوش کو اما افته می فشارم نخورم

 کش کلمهاشو گل و مامان بیجار هفتا های ترشی سراغ میریم دوتایی سونیا با
 لگ آروم آروم و نبینتمون مامان تا آشتتپزخونه میز زیر میریم میدوییم و میریم

 .خندیم می ریز ریز و خوریم می رو ها کلم
 از. شتتده پر صتتورتم و شتتده بزرگ شتتکمم کوچولو یه نکرده تغییر زیاد هیکلم

 می کرف فقط نکرده شک چیزی به کسی بودم تپل زندگیم تمام من که اونجایی
 یزیرک زیر بازم من اینکه یا و میشتته شتتکوفا داره چاقیم استتتعداد دوباره کنن

 .خورم می شیرینی و شکالت
. مپیچون می رو ها بچه معموال   همینم برای برم بیرون خونه از زیاد نمیخواد دلم

 .کنم درست کیک و بمونم تنها خونه تو دارم دوست
 یه. کردم پیدا و کردن درستتت شتتیرینی و کیک وستتواس انقدر چرا نمیدونم
 بوی وقتی بدنم کل. کنم می مخلوط هم با و مواد وقتی میشتتم آروم جورایی
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شمام و شدن آماده حال در کیک ست شه ریلکس میکنم ا  هک معتادی یه مثل. می
 .کنه می آرومش موادم بوی
یه روزهام این یب حس یه با عاد  همهی... خوب و تازه احستتتاس یه عج

هامو هامو همهی. میکنم پنهون مرغ تخم و آرد زدن هم پشتتتت دلتنگی  تو حرف
 .بشنوه شکممم توی موجود خیالم آیدین بر عالوه تا میگم ذهنم
 هی ستتلوله کلونی یه من برای هنوز... ام بچه... بچه بگم بهش نیمتونم هنوز

یب موجود هاش. وجودم توی غر ما کنم می نوازشتتش میزنم حرف با  هنوز ا
 .کنم درکش کامل نتونستم

 و جدید احستتتاس این بتونم حاال که نکردم درک اونقدر و بودن زن هنوز من
 .زوده خیلی برام. کنم قبول

 برن خواستتتن می افروز و مامان. موندم خونه تو صتتبح از و بودم بیکار امروز
 من تا کردن اصتترار چی هر. داشتتت مولودی آشتتناها از یکی کنم فکر جشتتن،

 امروز بگیرم آرامش و بمونم خونه داشتتتم دوستتت. نکردم قبول برم باهاشتتون
 .نداشتم خردی اعصاب و شنیدن حدیث و حرف ی حوصله حقیقتا  
 ککی خواستم می. ساکت و ساکن برکه آب مثل باشم آروم خواستم می امروز

 .بشم خیره کیکها کردن پف به و بشینم فر کنار و کنم درست فنجونی
 هم بابا و بود بیرون دوستتتاش با آرمین. رفتن افروز و مامان 2 ستتاعت حدود
 .بود نیومده خونه صبح از که داشت کاری

 یککوچ ی گیره یه با فرمو موهای کل و پوشیدم راحت لباس یه راحت خیال با
 .بود بیرون تارش یه طرف هر از که جوری کردم جمع
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 مبرداشت رو کاسه و همزن و روغن و شکر و مرغ تخم و آرد و آشپزخونه تو رفتم
 و کردم چرب و قالب و کردم مخلوط حستتابی و مواد. شتتدم کار به دستتت و

 رو فر. ریختم مواد نستتوز کاغذهای توی و گذاشتتتم توش و کیک کاغذهای
 .توش گذاشتم رو کیکها قالب بعد و بشه گرم کمی گذاشتم و کردم روشن

ستم فر در کنار ش . کردم گاهن بودن پیدا فر توی چراغ کم نور با که کیکها به و ن
 کیک از خیلی خالی آیدا جای. داره دوستتتت خیلی کیک خالی آیدین جای

 و بکنه بهمون اخمی که خالی مژگان مامان جای. میاد خوشتتش کردن درستتت
 رضتتاعلی بابا جای. بخوره کیک انقدر نیستتت خوب دختر بگه بهمون تشتتر با

 با داغ جور همون و بیاد میارم بیرون فر تو از داغ داغ رو کیکها وقتی که خالی
 دایا کلی با مژگان مامان چشتتم از دور و بقاپه یکیشتتو میستتوزه دستتتاش اینکه
 .بخندیم کلی حرکاتش به آیدا منو شه باعث و بخورتش بامزه

 و کشیدم نفس. دادم فرو بغضمو و گردوندم چشمهامو دادم فشار هم رو لبهامو
 .کردم فرو هام ریه به و پخت حال در کیک بوی

 .باش اشون همه نگهدار خدایا
شه درست کامل کیکها تا موندم منتظر اونقدر  از. شهب بلند فر زنگ صدای و ب

 قتد با و شدم خم و کردم باز و فر در. برداشتم دستمال تا دو و شدم بلند جام
 دتشتت به و بود داغ. برداشتتتم توش از رو ها فنجونی کیک قستتمتی چند قالب

 گزن یه نه. شتتد بلند زنگ صتتدای که میکردم بوشتتون ولع با داشتتتم. خوشتتبو
 قصتتد و زنگ رو گذاشتتته و انگشتتتش یکی انگار. وحشتتتناک زنگ یه عادی

 .نداره هم برداشتن
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. بخوره مخمو اومده تنهام خونه فهمیده حتما  . استتت دیوانه شتترارهی مطمئنن
نگ ی دختره ته حاال چرا خ نه زنگ ای ستتک قدر. میز تد زنگش اون  رو و مم

 .بشه زدن زنگ خیال بی که کنم باز و در خواستم می فقط که بود اعصاب
قدر له اون ها رفت یادم که کردم عج ها همون با پایین بزارم رو کیک  تمرف کیک
 .کنن ول و زنگ فقط که کردم باز و در سخت آرنج با و در سمت
 اپن رو گذاشتتتم رو کیکها تند و برگشتتتم کنم نگاه در پشتتت آدم به اینکه بدون
 .میسوخت و میشد داغ داشت دستم کم کم چون

ستمالها جفت ست با رو د ستمالها حرص پر و گرفتم چپم د  ور کوبوندم رو د
 حین رد و رفتم تشتر شتراره به رو حرص پر بردارم دستتمو اینکه بدون و کیکها
 .برم هم غره چشم بهش تا برگشتم حرصم کردن خالی

 ستتر مگه کنه می ستتکته آدم میزنی زنگ جوری این نکردی فکر دیوونه: من
 .....خواب و نبود خونه بابام آوردی شانس آوردی
 می داشتتتم چی رفت یادم اصتتال  ... شتتدم خفه. موند نصتتفه گلوم تو حرفم
 ....گفتم
 .موند باز نیمه دهنم. موندم خیره نبود ه شرار که آدمی به شوکه
 و وندمم باز دهن و من به توجه بی کردم نگاه خونه توی به پیشتتَرویش به ناباور
شت و در بهتم ست سرش پ شی پر و عمیق لبخند با و ب  همه سالم: گفت آرام
 ....کسم
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 و هپرید رنگ تر، الغر هم کمی بود، کوتاه کوتاه   موهاش اینکه با. بود خودش
 .عمیق لبخند همون با. بود خودش اما خسته

 .آورد هجوم چشمهام و گلوم به اشک و بغض لحظه یه تو
 دستم رکتمح این با. رفتم عقب به قدم یه اختیار بی که برداشت سمتم به قدم یه

شیده ستم زیر کیک ظرف و شد ک  پرت و شد کج بود اپن روی تعادل بی که د
 .کرد ایجاد مهیبی صدای یه و زمین رو شد

 هاشتتودستتت و کرد مبهوت من به نگاهی و افتاده پایین کیکهای به نگاهی آیدین
 ...آرامم خوبی؟ زندگیم: گفت و آورد باال

 م؟میدید خواب..... نمیشد باورم دادم تکون طرفین به سری بغض و بهت با
 کنم؟ باور یعنی

 .برداشتم عقب به قدم یه من و برداشت سمتم به قدم یه دوباره
سم ست از هامو حس بود شده تنگ نف ست و گنگ. بودم داده د  می فقط س

 .کنم نگاه تونستم
 خالصتته حرکاتم ی همه اما کنم باز دهن کردم ستتعی رفت تحلیل انرژیم کل

 .طرفین به سرم دادن تکون به بود شده
ست شدم تموم ستم محکم زانو با و شد خم زانوهام و شدم س ش  و زمین رو ن

شمهام جلوی از آیدین نگران صورت و افتاد پایین سرم باالخره . ترف کنار چ
 .پیچید می وجودم تو صداش اما

 ....عزیزم آرامم.. آرام: آیدین
 و چیزی درک قدرت هنوز و سوخت می گلوم. بستم چشمهامو. سمتم شد خم

 .نداشتم
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 که و وجودش گرمای ب*غ*لش تو شتتدم کشتتیده وقتی گرفت، که بازوهامو
 منمیدون که اشکی و شد باز چشمهام... شد باز اختیار بی چشمهام کردم حس

 گونه رو شد جاری اختیار بی و چشمهام به آورد هجوم شد پیداش کجا از یهو
 .هام

سی بی اون ها تنهایی اون ی همه  شد غم دردها اون ی همه و انتظار اون ها ک
 .گرفتن شدن خالی بنای لحظه همین تو اشون همه و شد بغض و شد اشک و

 چنگ و کردم بلند دستتتمو. افتادم هق هق به کی نمیدونم و ریختم می اشتتک
 کنم اجد ازش دستمو اگه کردم می فکر. دادم فشارش مشتم تو و بلوزش به زدم

یا یه همش بفهمم من و بشتته دود و بشتته محو ممکنه  دیگه و بوده توهم و رو
 .هیچ

شم آیدین ست و کرد می نواز شید می کمرم به د  آرومم که کرد می سعی و ک
 .میشدم آروم مگه اما. کنه

. گیرهب جلومو خواست نمی یا نمیتونست آیدین که کردم می گریه پردرد اونقدر
 یم گریه ستتتالها بعد که بود اولی بار. کردم می گریه جلوش که بود اولی بار

 .بود شده جوشان تازه اشکم ی چشمه انگار و کردم
 لتحم االن تا چقدر میدونم عزیزم کن گریه: گفت و کرد نوازش بازوهامو آروم

 تا داشتتتی نگه خودت تو مدت این تمام رو اشتتکها این ی همه میدونم کردی
 تو یستین مجبور نمیزارم تنهات دیگه و برگشتم من. گلم کن گریه. باشی مقاوم

 .بریزی خودت
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 دمکر گله بلند صتتدای با کردم گله و کردم باز و دهنم زور به بغضتتم ی همه با
 .حسش میتونستم و بود واقعی که آیدینی برای

جا: من جا االن تا بودی؟ ک گه کردم می فکر بودی؟ ک مت دی  یم فکر نمیبین
 جبورم خاطر به کردم می فکر کشتمت کردم می فکر. گردی نمی بر دیگه کردم

نت مل به کرد عث ع  هیچکی به.... خیلی بود بد خیلی.... بمیری شتتتدم با
 خودم چون.... بودمت فرستتتاده خودم چون بگم نمیتونستتتم بگم نمیتونستتتم

ستم....  عمل گفتم ستم بزنم حرف نمیتون  نبود چکیهی آیدین. کنم گله نمیتون
 خونه یه فقط شتتما همهی از اینا مامان نه بودی تو نه بودم تنها من. هیچکی

 یه اش همه دیدم خواب تو اتونو همه کردم می فکر. خاطره کلی با و بود مونده
 ...بود رویا

 .بود شده همراه خس خس با و صدا پر هقم هق و بودم آورده کم نفس
یدین یدونم.... هیش: آ یدونم عزیزم م مه م یدونم چیو ه  خیلی ببخش منو م

 ...گذاشتم خبرت بی که ببخش منو... گذشت سخت بهت
 موکرد مشت انگشتهامو جونم بی زور همهی با و کردم فرو اش سینه تو سرمو

 .کردم گله و اش سینه تو کوبوندم
صال  ....  خیلی... بدی خیلی آیدین: من  نهات اینجا من اینکه کردی؟ فکر بهم ا

 صتتداشتتونو نتونستتتم دیگه حتی. رفتن اینا مامان رفتی خودت میشتتم؟ چی
 ....بودم ترسیده خیلی... بودم ترسیده... بود سخت خیلی... بشنوم
 چهی دیگه. نمیزارم تنهات دیگه..... بودم ترستتیده منم عزیزم میدونم: آیدین
 ....ببخش منو. باشی داشته احساسی همچین یه نمیزارم وقت
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 غم و درد ستتال 30 قد. کردم خالی خودمو و کردم زجه و زدم هق و کردم گریه
 .شدم سبک و ریختم بیرون اشک کلی با یهو و

 و کرد ب*غ*لم آیدین شدم که حال بی آوردم کم که نفس شد تموم که اشکهام
 هب زدم چنگ دستتی دو که بشته بلند جاش از خواستت خوابوند تخت رو بردم

 .بمون تروخدا... بمون: گفتم نگاه ترین نگران با و لباسش
 ..... که گفتم التماس با اونقدر

 زیزمع: گفت فقط و زد شرمنده و مهربون خیلی لبخند یه و شد غم پر صورتش
 .نمیرم جایی جام همین

. بکشتته دراز تخت رو کنارم جا همون شتتد مجبور که چستتبیدم بهش اونقدر
قدر و کردم بوش و کردم پنهون ب*غ*لش تو خودمو  حضتتورش حس با اون
 .برد خوابم کی نفهمیدم که گرفتم آرامش
 .داشتم و دوری نیم و ماه سه این ی همه خواب بهترین

 
شیدمو عمیقی نفس ستمو. دادم تکون سرمو ک  ممالید چشمهامو و آوردم باال د

 بیاد یادم تا کشتتید طول دقیقه یک. انداختم اطرافم به نگاهی. کردم بازشتتون و
 .خوابم تخت رو االن بودم کیک پختن حال در که منی چرا و شده چی که
 شد امید نا امیدم. بود خالی کشیدم کنارم به دستی و شدم بلند جام از شتاب با
 .افتاد هام شونه و

 .آرام بود خواب یه همش: گفتم خودم با وار زمزمه
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شمهام. کردم بغض شک پر چ شمه شد باعث خواب این حداقل. شد ا  ی چ
 .بشه جوشان دوباره اشکم

 صدای. کردم باز و اتاق در و زدم کنار صورتمو روی موهای و شدم بلند جام از
 .بودن خوش سر و خوشحال چقدر. میومد هال تو از اینا مامان زدن حرف

شون به آروم شتن. رفتم سمت  بر که و قدمی هر. میزدن حرف و خندیدن می دا
شتم می ضح صداها دا شد تر وا  این توی هم ای دیگه کس اینا مامان غیر. می

 .واقعیت نه باشه رویا تونه می فقط حضورش که کسی بود خونه
 ....اما باشه توهم بازهم ترسیدم می رفتم جلو جون بی و سست قدمهای با
شت که بلندش قامت دیدن با ستاده اینا مامان به رو و من به پ س بود ای  بند منف

 .لرزید ام چونه و موند روش متزلزلم نگاه. اومد
 نم به و شدن ساکت دو هر دیدن منو وقتی بودن ایستاده من به رو السا و مامان
 ونگاهشون رد و کنه ول نصفه و حرفش آیدینم شد باعث که جوری موندن خیره
 .رت گشاد لبخندش و شد مهربون نگاهش دیدنم با من سمت بچرخه و بگیره
 .خوابآلودم خانم بر سالم: آیدین
 تو مانداخت خودمو شتاب با و شدم کنده جام از حرکت یه با و گرفتمو گاز لبمو

 هک چسبیدم بهش سفت اونقدر. کمرش دور کردم حلقه دستهامو و ب*غ*لش
 دستتتهاشتتو اونم و اومد خودش به ستتریع اما خورد تکونی یه من برخورد از

 .کرد نوازشم آروم و بازوهام دور انداخت
 هستتتن اینا مامان که نبود مهم برام. بود فهمیده اونم بزنم حرف خواستتتم نمی

 چیزو هیچ نبود مهم اما بعیده آرام از...  من از کارها این اونا نظر از شتتاید که
 و خواب تو نیم و ماه سه بودم روز این منتظر نیم و ماه سه نیود مهم کس هیچ
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 همه این بعد....  حاال و بودم کرده تصتتور آ*غ*و*شتتو این رو لحظه این رویام
 .بودم رسیده بهش انتظار
 می فکر همه که همونی بود برگشتتته شتتوهرم. نبود مهم هیچکس حرف دیگه
 .باشه کرده فرار یا و باشه خیال ممکنه برنگرده ممکنه کردن

 .... صورتش و بود شده الغر کمی بود شده کوتاه موهاش درسته
 می نفس و بود زنده و داشت حضور و بود خودش که بود این مهم نبود مهم اما

 ازم هم قهدقی یک بزارم که نداشت امکان.... حاال منو پیش بود برگشته و کشید
 .بشه دور

شو آیدین شد باعث خونه زنگ صدای شه خود ستمو همچنان اما کنار بک  وت د
 به که هبد بهم و اشتیاق و حس این تا بود کافی شدنش جدا. داشت نگه دستش

سی هر شت که ک شم دره پ  هیالل و خونه در شدن باز با اما برم توپی ی غره چ
شت و بابا گفتن ضا بابا اومدن سرش پ  به دش باعث آیدا و مژگان مامان و علیر
 نآیدی دست سرعت با و بشینه لبم رو شادی و زده ذوق لبخند غره چشم جای

 .اینا مامان سمت بدوئم و کنم ول
 ودمب خوشتتحال اونقدر رو بقیه تند تند و یکی یکی و کردم ب*غ*ل رو بابا اول
 .کنم کار چی نمیدونستم که
شد هم دقیقه یک شاید ب*غ*لمم هر  ره شاید بعدی سراغ میرفتم دوباره نمی

 آرام: گفت و اومد در صتتداش مامان باالخره تا کردم ب*غ*ل بار چند کدومو
 .رسیدن راه از ان خسته دختر تو بیان بزار کنی؟ می کار چی بگیر آروم
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شون و زدم لبخندی شرمنده و اومدم خودم به که بود موقع اون  انبی کردم تعارف
 .خونه تو
 رمدا یا خوابم که کردم می فکر مدام. کردم می نگاه برم دورو به ستترخوشتتی با

 .بینم می رویا
 عادی های ادم مثل و شدیم جمع هم کنار و هم دور امون همه که نمیشد باورم
 .میزنیم حرف داریم

 به نبودم خودم حال تو شتتتب آخر تا. بود عجیب برام بودن معمولی همه این
 مستتافرا روی رویت محو اونقدر نفهمیدم شتتبم از هیچی بگم تونم می جرات

 .نداشتم حرفهاشونو روی کردن تمرکز فرصت که بودم
 .گرفت ام غصه شدن بلند جاشون از که همه شد که خواب موقع شد که شب
 کنم؟ کار چی که بودم مونده گیج

 آیدین سالمتی به که حاال یا آیدین اتاق برگردم دوباره کنم جمع وسایلمو پاشم
 یا؟؟؟؟ خودمون زندگی خونه سر بریم تا بمونم منتظر شده خوب

 .کرد می آب دلم تو قند تنهایی به خودمون زندگی و خونه به کردن فکر
 ونهخ بره تا بود شتتتده اینا مامانش همپای کالفه که آیدینی به غمگینمو نگاه

 هم باز دوری همه این بعد نبود راضی بود من مثل نگاهش اونم. دوختم اشون
 .بگیرم اینو نمیشد رومون جورایی یه اما باشیم تنها دو هر دیگه شب یه
 و آیدین دستتت محکم. نبود تا دو ما به حواستتش هم هیچکستتی روزگار بد از

 آروم. روفتم باهاش در کنار تا کنم ولش خواستتتت نمی دلم و بودم چستتبیده
 نری؟ نمیشه: کردم زمزمه
 .نزد حرفی و داد تکون نمیدونم ی نشونه به سری



wWw.Roman4u.iR  748 

 

 دوتا ما کال که بودن رفتنی دم آخر حرفهای و بش و خوش ستترگرم اونقدر همه
 .بودن برده یاد از دلو به آرزو ی بیچاره
 و فتگ اجازه با به آیدینم بندش پشتتتت رفتن بیرون در از که اینا مژگان مامان

ست ستم. بیرون بره خوا شیده همراهش د  اونم کنم ولش نمیومد دلم اما شد ک
 .طور همین
 تو آیدین: گفت شتتد جمع حواستتش و دید رو ماها انگار تازه که مژگان مامان
 کجا؟
 .دیگه خونه: گفت متعجب آیدین
 دور چی هر بستته باشتته زنت که جائیه هر تو خونهی: گفت و کرد اخمی مامان
 .هم از بودین

 .بمونه آیدین شما ی اجازه با: گفت مامان به رو و
 خونه شتتب که گیرن می اجازه کوچیک ی بچه برای کردم می حس جورایی یه
 .بمونه دوستش ی
 
 

 ای بر خودمه پستتر آیدین حرفیه چه این: گفت خوشتتحال و لبخند با مامانم
 .هست اونم ی خونه اینجا بمونه همیشه

 یدینآ سمت شدم خم بقیه به توجه بدون. نمیشدم جا پوستم تو خوشحالی از
. چستتبیدم بازوشتتو و خودم دل ور آوردمش و کشتتیدم و دستتتش دستتتی دو و

 .کنن می نگاهم دارن لبخند با همه دیدم برگشتم
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شیدم خجالت یکم سالمتی. یکم فقط اما ک  هرمشو بخوام که بود حقم این نا
 .باشه پیشم
عد مان رفتن ب نا الستتتا مژگان ما نا افروز و ای  یه با و کردن رفتن عزم هم ای

 .رفتن خداحافظی
شو کار رد رفت کی هر زود خیلی سته خدا از منم خود ستفاده فرصت از خوا  ا
 .خودم اتاق تو بردمش و گرفتم و آیدین دست و کردم

 .ببندم درو تا برگشتم و تو رفتم خودم بعد اتاق تو فرستادم اونو اول
 وت رفتم فرو و چرخیدم و شتتد کشتتیده دستتتم که بودم نبستتته کامل هنوز و در

 .آیدین ب*غ*ل
 زوهامبا دور میشد حلقه که دستهاش جواب تو و زدم گشادی لبخند اختیار بی

 .کردم بوش و کشیدم نفس آروم و کمرش دور انداختم دستهامو
 .برد خوابم و گرفتم آرامش پیراهنش بوی با که شبهایی چه
شید نفس موهام تو صور نمیتونی: گفت و ک  شده گتن برات دلم چقدر کنی ت

 .بود
 .کنم تصور میتونستم کامال

 مه از و خواستیم می که آرامشی جفتمون اما شد چقدر نمیدونم که مدتی بعد
 میشهن باورم: گفت و نشوند پیشونیم روی ای ب*و*سه و شد جدا ازم فتیم گر

 .باشه رویا نکنه کنم می فکر همش. پیشتم االن
 .بدترم تو از من: گفتم و زدم لبخندی
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ست تخت رو رفت ش ستمو و ن شید د شوندم و ک شو رو ن  ایاجز تک تک رو پا
 خوب: تگف شد نگاه سیر کمی که وقتی و شد دقیق مهربونی لبخند با صورتم
 .افتاد اتفاقاتی چه کردی کارا چی نبودم من که وقته چند این بگو خانمی

 .زدن حرف به کردم شروع و گرفتم نفسی
 علت به و میزنم حرف دارم وقفه بی نیمه و ستتاعت یک دیدم اومدم خودم به

ستن از آیدین پای رفتن خواب ش ضعیت تغییر شدیم مجبور روش من ن  دیمب و
شیدیم دراز تخت رو تایی دو و  هر و کردم دل و درد و زدم حرف کله یه من و ک

 .کردم تعریف براش واو تا الف از و بود شده که چی
 هم با اش همه یهو و بود شتتده جمع بود شتتده جمع حرفها این ی همه انگار
 آیدین هب تنهائیهام تو خلوتم تو شتتبها که حرفهایی اون تموم. بود ریخته بیرون

ستم می حاال و گفتم می خیالی  از و گمب واقعیش خود برای بلند صدای با تون
شتن شیرین حس  بی و چرت هم چند هر حرفهات که شنوا گوش جفت یه دا

 زدم حرف و شدم سرشار میده گوش بهشون دل و جون با و مهمه براش اهمیت
 .کردم دل و درد و

 .شدم ساکت اوردم کم که نفس
 صتتحبتهام به حرف بی و کرد می نوازش موهامو مدت این تمام تو که آیدین
شو شدنم ساکت با داد می گوش : گفت و کرد نگاه بهم و کرد بلند کمی سر

 شد؟ تموم شد؟ چی
 بازم نه: گفتم جدی و کردم نگاهش و بردم باال ستتمت به بازوش رو از ستترمو
 .هست
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 .دیگه کن تعریف شدی؟ ساکت چرا پس خوب: پرسید و کرد نگام سوالی
 .اومد بند نفسم شدم خسته: گفتم جدیم حالت همون با
 دش کشیده باال سمت به لبهاش. پرید باال ابروهاش و گرد چشمهاش حرفم از
: گفت و داد فشتتار خودش به منو و کرد جمع بازوهاشتتو و خنده زیر زد یهو و

 .عجیبی که برم قربونت
 عجیبم؟ من: من

 .قشنگ عجیب: گفت و زد بهم چشمکی
 وراییج یه باشه بوده بد حرفش نکنم فکر اما بود چی منظورش نفهمیدم که من

 .اومد خوشم
 .بود کرده درگیر جوری بد ذهنمو سوال یه. موندیم سکوت تو یکم
 .....آیدین: گفتم و بهش زدم زل و کردم بلند سرمو آروم

 جانم؟: گفت کرد می نگاه تخت سقف به باز طاق که جور همون
 .دادی پیام بهم تولدم برای: من

 بهت؟ رسید: گفت و کرد نگام و چرخوند سرشو
 .دادم تکون سرمو آروم

. داشتتتت حرف تا 1000 که نگاهی با کالم بی حرف بی زد زل چشتتمهام تو
 :گفت کلمه یک فقط و کرد باز لب آخر که موندم چشتتمهاش به خیره اونقدر

 ...ببخشید
ید ام چونه یدونم. شتتتد بغض پر گلوم و لرز ما بود چی برای حرفش این نم  ا

یب عث عج ظه اون حال و حس یاد که بود شتتتده با  عین در. افتم بی ام لح
 .بشم اسیر درد و غم تو خوشحالی
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 و کردم پنهون ب*غ*لش تو خودمو و بستتتم اش شتترمنده نگاه رو چشتتمهامو
 .نبود یادش هیچکس: گفتم بغض با و بهش چسبیدم
 زنگ بهت خواستتتم می. عزیزم ببخش منو: گفت و کرد ب*غ*لم تر ستتفت

ستم می. بزنم ستم می بزنم حرف باهات خوا شنوم صداتو خوا س اما ب  تمنتون
 .نخواستم و نشد

 اراحتن طرفی از و بیارم دوم اونجا و بیارم طاقت و بشتتنوم صتتداتو نمیتونستتتم
 ینا تموم تو تو، کنم گله ازت که ندارم حقو این میدونم... داشتتتم گله بودم،
صمیمات خیلی خودم خاطر به مدت  هک کردی کارها خیلی و گرفتی سخت ت

 و اصتترار و تو اما. نداشتتتم و انجامش ی اراده و نمیتونستتتم بودم خودم اگه
 امبخو و بشتتم خوب بخوام که کنم، پیدا جرات من که کرد کاری پافشتتاریت

 .کنم عمل
 از ، موندن تنها از ترسیدم می عمل این از حقیقتا نبودم قوی اونقدر تو مثل من

خت نت، بدب که از کرد نده و زندگی من با ازدواج با این باه ات آی  می بشتتته ت
 از و یشتتد پشتتیمون بگی نرو بگی تو داشتتتم انتظار آخر ی لحظه تا. ترستتیدم

شتی عمل خیر شت که بود کافی تو، حرف کلمه یک فقط. گذ  چیز مهه به پا پ
ما. بمونم دلت ور جا همین و بزنم  هیلحظ حتی نه نگفتی هیچی نگفتی تو ا
 .آخر

 میاد من اب بابام گفتم. نگفتی هیچی میشتتی تنها میرن آیدا و مامان گفتم بهت
 که نهک صتتحبت باهات نمیزارم کنه تحمل نتونه مامانم اگه گفتم نگفتی هیچی

. ردیک درک نگفتی هیچی بازم بشتته هستتت که اونی از خرابتر حالش نمیخوام
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 اونقدی وقت هیچ. نکردی درک خودتو وقت هیچ و کردی درک رو همه همیشه
یه به که یت بق ها خودت به دادی می اهم  منتظر آخر لحظهی تا. دادی نمی ب

 خبری بی به اینا مامان رفتن به حداقل کنی اعتراض تا کنی شتتکایت تا بودم
 ماها از کدوم هیچ از نه و من از نه نبود قرار اینکه به ماه چند این توی مطلقت

 .بشی تنها من ی خانواده طرف از کال بود قرار اینکه به بشنوی چیزی
 خونماست به کارد درکت این که جوری کردی درک و نگفتی هیچی تو هم باز اما

 چرا هک فرستادم لعنت خودم به بارها بودم بیمارستان که مدتی اون توی. رسوند
شتم  تو به ردنک فکر فقط که بود هایی لحظه. بمونی گفتم چرا بیای باهام تو نزا
 هم ها لحظه اون ته ته اما. کرد می تحمل قابل برام و شتترایط و کرد می آرومم

 .نیستی کنارم تو چرا اینکه از خوردم می حرص
یدونم  که ندارم حقو این دونم می کردم، خودخواهی دونم می. منطقم بی م

 تو برای بود بد من شتترایط چی هر چون. بشتتم ناراحت ازت یا کنم گله ازت
ضعیت، اون توی اما. بود بدتر سمی ضعف اون توی و شتم که روحی و ج  دا
ستم می فقط صبانی خوا شم ع صبانی فقط با صبانی که اونجایی از و ع  از تع

 .... نبود کارگر چندان خودم
 در و کرد نوازش ستترمو چونه با و داد تکونش و کرد فرو موهام تو اشتتو چونه
ستش کلماتش ادای حین شیده هم بازوم رو د شد ک  بمقل ته از آرامم: گفت می
 تو حق شتتعر اون دوم پاراگراف ببخشتتی منو امیدوارم و خوام می معذرت ازت
 به نرفت نکنه که چرخید می خودم سر توی همیشه که بود فکری چند هر. نبود
 .تابوت توی برگشتنش و باشه خودم پای با سفر این
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ضم یهو شتم خفه بغض چی هر. ترکید بغ ستمنت دیگه و شد رها یکباره به دا  ون
 .کردم گریه و کردم فرو اش سینه تو سرمو. کنم تحملش

 می عذرخواهی مدام و کنه آرومم کرد می ستتعی فقط بود شتتده هول که آیدین
 کردنش کنترل دیگه بود شده روون اشکهام ی چشمه که عصر امروز از اما کرد

 .میومد پایین خود به خود نبود راحت
 شدن ناراحت حق من: گفتم و کشیدم باال بینیمو شدم که آروم گریه، کمی بعد

 من. نداشتتتم و نذاری خبر بی منو که بخوام ازت که اینو حق من. نداشتتتم
 تنهایی و خبری بی تو من نذاره بخوام آیدا از یا نرو بگم مامانت به نمیتونستتتم

 حتی من .باشم داشته ازت و عالی خیلی پیام توقع نمیتونستم من. بمونم اونا از
 اجازه این من نداشتم و حق این من. کنم گله تونستم نمی کنم گریه نمیتونستم

 نم بری کرد مجبورت که اونی چون کنم شتتکایت شتترایطم به که نداشتتتم رو
 و خواستتت ازت بازم نیستتتی راضتتی تو اینکه دونستتتن همهی با که اونی بودم

 .نداشتم و بودن ناراحت ی اجازه من. بودم من هواپیما تو داد هولت
 رستادیف و داری دوست که و کسی دستی دستی کنی فکر که بده خیلی آیدین

مام تو من. بمیره الل زبونم تا ند این ت  دستتتی دستتتی کردم می حس ماه چ
 ملتع و نیارودی دووم که اینه خاطر به خبری بی این کردم می فکر. کشتتتمت

 .نبوده آمیز موفقیت
باره  نوازش بده انجام میتونستتتت آیدین که کاری تنها. شتتتد بلند هقم هق دو
 ها حق این ی همه من که کنه قانعم تا بود گوشتتم زیر زدن حرف آروم و کردنم

 .شمبا نگران و کنم گریه و کنم شکایت و کنم گله تونستم می و داشتم رو

http://www.roman4u.ir/


 755 بیداریالالیی 

 این گرانن نباشتتی مجبور و کنی گریه بلند صتتدای با بتونی که بود خوب چقدر
 ستتیک که بود عالی چقدر و ببینن آستتیب تو اشتتکهای دیدن از بقیه که باشتتی

 که ای کلمه هر با و کرد می پاک اشتتکهامو انگشتتتهاش ستتر با که بود کنارم
 های حس از میشتتتدم لبریز من و رفت می ام صتتتدقه قربون بار چند میگفت

 .خوب
 موجود جو کردن عوض برای آیدین اومدم در که هوا و حال اون از شدم که آروم

 پر چند ها ستتتاخته بهت ازم دوری کنم فکر اما: گفت خنده با و شتتوخی به
 .آوردی گوشت

 اون. هبش حبس نفسم شد باعث که کشید شکمم به دستی حرف این ادای با و
که بدون نه این چه بار اولین برای بدو  و ودب کرده لمس و بود بطنم تو که ای ب
نه شتتتاید و عجیب خیلی  کرده درک ام بچه کردم می حس من که بود احمقا
 .پدرشه به متعلق شکممه رو که دستی

 .بستم چشمهامو آروم و زدم لبخند اختیار بی
 مچش و شد تموم انتظارم شب سکون و سکوت تو و گرفتم آرامش و شدم آروم

 .بود کنارم خواستم می که اونی باالخره و رسید نتیجه به انتظاریم
 

 .بود من مال این تربیتی بی خیلی: من
 .بود خریده من برای بابابزرگ نخیرم: سونیا

 می خرید بچه الف یه تو برای ما ی خونه توی من بابای جوریاستتت چه: من
 نداریم؟ توش سهمی ما بعد کنه
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 بیشتر دش باعث که آورد در برام باال بلند زبونی کمر به دست پررو پررو سونیا
 .بخورم حرص
 جلوش از رو شده غارت ی هندونه ظرف حرص پر و رفتم بهش ای غره چشم

 جومه یهو و هندونه سمت بشه براق که شد باعث حرکتم همین که کشیدم کنار
ست با و بیاره سط بزنه چنگ د شو پنجه دوتا و ها هندونه و  و توش کنه فرو ها
 ور هندونه کنه می تیکه تیکه شتتکارشتتو هاش پنجه با که درنده حیون یه مثل

 .کنه تیکه تیکه جرو همون
 شباهت بی. کردم نگاه برگشته بخت ی هندونه به اخم با و کشیدم بلندی جیغ

 .نداشت باشه شده کاری کنده صورتش و باشه گرفته آبله که آدمی به
صف یه که اول اون شتم یخچال تو از هندونه بزرگ قاچ ن شگل اونقدر بردا  خو
خت می ه*و*س به آدمو که بود ما ندا یارم رو چاقو و ظرف تا 4 برم تا ا  تا ب

 جاش به بود نمونده انگیز ه*و*س ی هندونه اون از اثری کنم قاچ رو هندونه
شو رنگ با انگار که سونیا و بود گرفته آبله ی هندونه این س . بود ردهک قرمز لبا
 تند تند خاطر به صورتشم و بود شده قرمز و بود چکیده هندونه آب لبهاش کل

 .بود کثیف کال هندونه خوردن دست با و
شش دید منو تا شر بهش وقتی و کرد باز گوش تا گوش و نی ستمخ و رفتم ت  ته وا

نه ندو چه بخورم رو ها ه  این هم ستتر آخر و بود کرده داد بی و داد پررو ی ب
 .ها هندونه به بود کرده حمله جوری

 .بهش توپیدم داد با بود شده پاک روانم دیگه
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 هک چی یعنی. خورد هندونه نباید جوری این نمیفهمی که ادبی بی انقدر: من
 .کنه کوفت خواست می یکی شاید هندونه تو رفتی قد تمام

 دیدم اومدم خودم به آن یه. میگم دارم چی نمیفهمیدم که بودم عصتتبی اونقدر
 یم نگاه ما دعوای به دارن و ایستتتادن ازمون فاصتتله با تعجب با مامان و آیدین

 .کنن
 و گریه با اما زدم کجی لبخند آیدین و مامان به رو و کردم جمع دهنمو ستتریع

 .شد جمع خود به خود نیشخندم آورد در سونیا که بازی غریبم من ننه
 .کنه ربیشت و بازیش کولی شد باعث که رفتم بهش ای غره چشم و برگشتم

 منی. ستتمتمون به کرد حرکت آیدین که کردم می نگاه بهش داشتتتم حرص پر
 شتتد گرد چشتتمام. میکنه ستترزنشتتم نگاه با داره دیدم که انداختم بهش نگاهی

 نم بود گرفته قرار تهاجم مورد و بود شتتده نصتتیب بی هندونه کل از که اونی
 بودم؟؟؟؟؟؟ من بازم میشد سرزنش عدالتی بی نهایت در که هم اونی و بودم

 حد؟ این تا انصافی بی
 وار ستترزنش و کرد ب*غ*لش مهر پر و شتتد خم ستتونیا جلوی که آیدین دیدن

 .نداشتم توقع ازت آرام: گفت بهم
 .نداشت حد که کرد حرصیم اونقدر

: گفت مبه گونه سترزنش دوباره فیلمشته این بابا بگم کنم باز دهن خواستتم تا
 خودمونم ی بچه با کنی؟ می لج باهاش چرا استتت بچه یه فقط ستتونیا عزیزم

 کنی؟ رفتار جور همین خوای می
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 باعث که کردم حس شتتکمم تو و واری کرم حرکت ناگهانی کامال   صتتورت به
 حرکت این از اونقدر. بپره روم از رنگ و بمونه باز دهنم و بشتتم شتتوکه شتتد

 .نمیترسیدم دیدم می رو شده زنده ی مرده اگه که ترسیدم
 و برد بین از رو آیدین وار ستترزنش صتتدای که بود جوری چه ام قیافه نمیدونم

 شده؟ چی خوبه حالت آرام: گفت و شد نگرانی صدای به تبدیل
 دوییدم ترستتم و بهت همون با و شتتتدم بلند جام از حرکت یه با لحظه یه تو

 .کردم قفلش و بستم سرم پشت درو. اتاقم سمت
 ودر به زدم تکیه. بود شتتتده تند نفستتهام. بود ارادی غیر کار یه چرا نمیدونم

 .بود عجیب خیلی. کردم فکر داشتم لحظه اون که حسی به مبهوت
 .رفتم آینه سمت به آروم و شدم جدا در از
شت از شنیدم و آیدین صدای در پ  من: گفت مامان به رو نادم و ناراحت که می
 شد؟ ناراحت چرا نگفتم، بهش چیزی که
 بودم ردهک درک اما بودم ترسیده اینکه با. کردم نگاه ام پریده رنگ خود به آینه تو
 .بود کردن رشد حال در شکمم تو که بود جنینی حرکت اولین این که

 ودب امون آینده ی بچه نگران وقتی پدرش صتتدای شتتنیدن با که حرکتی اولین
 .بود شده شروع
شخیص و پدرش صدای درونم ی گرفته شکل های سلول یعنی  و بود داده ت

 داد؟ نشون العمل عکس بهش نسبت
 .زدم لبخندی اختیار بی. گذاشتم شکمم رو دستمو و بستم چشمهامو

 .میشناخت و پدرش ندیده بچه این
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 .اومدم خودم به خورد می در به که ضرباتی صدای با
 در. نداشتم منظوری خوام می معذرت من خوبه؟ حالت عزیزم.... آرام: آیدین

 .گلم کن باز و
ندم  خاطر به که بود خوب بود شتتتده نگرانم که بود خوب. شتتتد عمیق لبخ
 .کرد می پشیمونی احساس کردنم سرزنش

 .رفتم در سمت به و کشیدم صورتم به دستی
 به که شتتد طور چه نفهمیدم که بود شتتده جمع وجودم تو احستتاستتات اونقدر
یدن و در کردن باز محض یدین صتتورت د یار بی آ ندختم خودمو اخت  تو ا

 .کردم بغض و ب*غ*لش
 دستتتهاشتتو دید که منو حال اما شتتد شتتکه لحظه یه و بود شتتده متعجب اونم

 وت گلم دختر: گفت صداش ترین مهربون با و کرد نوازشم آروم دورمو انداخت
 نم. کردی بغض و کردی قهر که نگفتم بهت چیزی که من آخه بودی قوی که

 باشه؟. خوام می معذرت
 .کردم فرو اش سینه تو بیشتر صورتمو جواب جای به

 ازم کمی و گرفت بازوهامو ناراحتم هنوز اینکه خیال به نمیزنم حرف دید وقتی
صله صال: گفت و گرفت فا  هندونه هی برات بریم بیا دختری؟ گل چیه میدونی ا

 باشه؟ بخوری خودت اشو همه بخرم درسته ی
 شونیموپی زده ذوق دید لبخندمو تا. بخندم شد باعث که بود گفته بامزه اونقدر

 .بشه هات خنده قربون آیدین: گفت و ب*و*سید
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 .نشستیم اینا مامان پیش هال تو و رفتیم دوتایی
 پایین؟ اومدی چی برای تو راستی: گفتم و کردم آیدین به رو یکم بعد

صال اوه اوه: گفت و کرد جمع و دهنش  اینا مامان. اومدم چی برای رفت یادم ا
 .باال ببرمت اومدم امشب دارن مهمون

شون خونه آیدین اومدن بعد روز چند این شت منم. میره و میاد مهمون مرتبا ا  ربی
 .پایین میام کنم استراحت یا حمام برم خوام می که گاهی ولی باالم وقتها

 هر آیدین و من میمونه ام نداشتتته نامزدی ی دوره مثل کنم می حس جورایی یه
نه کدوم ها و خودمونیم ی خو یاد اون یا باال میرم من یا شتتب  هنوز. پایین م

 .نکردیم کنیم کار چی قراره اینکه مورد در صحبتی
: مگفت حین همون تو و اتاقم سمت رفتم و شدم بلند ازجام و دادم تکون سری

 .بریم میشم حاضر االن
شت آیدینم ست تخت رو حرف بی. اتاق تو اومد و افتاد راه سرم پ ش  رشس و ن

 .کشید زمین رو پاهاش با و پایین انداخت و
شکوک جورایی یه. کردم نگاش یکم شت حرفی انگار بود م  تخواس می که دا
 .بود دودل اما بگه

 .کرد نگاه چشمهام تو و کرد بلند و سرش. ایستادم جلوش رفتم
 شده؟ طوری: من

 باشه؟ میزنم حرف باهات منم بپوش لباستو تو. نشده چیزی نه: آیدین
 بپوشم؟ لباس بعد بزنی حرف اول خوای می: من

 .میره یادم حرفام نزنم زل بهت میدم ترجیح نه نه: گفت و داد تکون سری
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 یه ات لباسهام کمد سراغ رفتم و انداختم باال ای شونه و زدم نمایی دندون لبخند
 .کنم انتخاب امشب برای مناسب لباس
 .ام شرمنده من: آیدین
 .بودم متنفر کلمه این از. موند ثابت کمد تو لباسهای رو دستم
شه ولی گفتم بارها: آیدین  تو که ودنب زندگی این میدونم من. نکنم تکرارش نمی

 .داشتی رویاهات
شتم اخم پر شتم زندگی رویاهام تو من: گفتم و برگ  رو ملهج این انقدر پس ندا

 .میاد بدم میدونی. نکن تکرار
 .ببخشید: گفت و پایین انداخت و سرش دوباره
 رتکرا رو ها جمله این انقدر میشتتته: گفتم ناراحت و رفتم ستتمتش به کالفه

 خدا هب. خواستی می که نیست زندگی اون این.. ام شرمنده... ببخشید نکنی؟
 مه خیلی االن و راضتتیم دارم که زندگی از من. راضتتیم من پیغمبر به پیر به

 .خوشحالم من. ارزید می انتظارها اون ی همه. خوشحالم
شید روم به مهربونی لبخند شو و پا ستها ستهامو جفت و آورد باال د  و تگرف د

 .نشوندم پاش رو کشیدمو
 ارقر. کردم صتحبت امون خونه م*س*تآجر با: گفت و کشتید موهام به دستتی

 شوهر و نز یه مثل تا کنیم صبر باید دیگه ماه یه. کنه تخلیه دیگه ماه یه تا شد
 .باشیم خودمون خونه توی سقف یه زیر واقعی

 .نیستم ناراضی االنمون وضعیت از من: گفتم و زدم لبخندی
 .باال فرستاد و ابروش یه و کرد اخم
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شمکی سیدن بهم تازه که نامزدایی مثل شدیم تازه: گفتم و زدم چ  یزچ همه. ر
 ابامب از بیای تونی می تو تازه. استتتت دیگه جور یه چیز همه. داره تازگی برام

 .بخوریم شام بعدشم و سینما ببری منو شب که بگیری اجازه
شم خانم به چه: گفت دادنمو قلقلک به کرد شروع و زد عمیقی لبخند  یم خو
 .چیده نسخه من برای نشسته گذره
 .زدن قهقه به کردم شروع بلند

 ایصد با که بودم برده یاد از خودمم حتی. پیچید خونه کل تو ام خنده صدای
 ناباوری با اما بود غریبه خودمم برای صتتتدام. داره حستتی چه خندیدن بلند

 .دارم دوستش که فهمیدم
ست شتم دو  به ور صدا این. بپیچه خونه تو ام قهقه و بخندم صدا با بارها که دا

صا   دادم می ترجیح تنهاییم سکوت صو  ی خنده و شاد صدای بینش که مخ
 .بود هم آیدین ی م*س*تانه

 
ست آیدا و من ستور بهمون تا بودیم مژگان مامان خدمت در درب  هم ما و بده د

 عالی و خوب چیز همه خواستتت می اینکه طرف یه خوشتتحالیش. بدیم انجام
 .دیگه طرف یه باشه

ستم شتن سال یک حدود بعد کنم درک میتون ست و نرمال زندگی یه ندا  و در
 به بخوای اینکه زندگیت و خونه از بودن دور ماه 4 بعد طور همین و حستتابی

 آدم به چقدر طبیعیه و خوب خیلی و عادیه خیلی زندگیت االن بدی نشون بقیه
 .میاره فشار
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 لوزب تعویض برای بابا به دادن گیر از دست مامان شد باعث خونه زنگ صدای
 .میان دارن مهمونا باشید آماده ها بچه: بگه هممون به رو و داره بر مردونش

 مثل. داشتتتیم و حس یه دومون هر. خندیدیم ریز و کردیم نگاه بهم آیدا و من
سرای و ایم خونه سرباز یه توی که بود این شی برای مافوق اف  و یانب قراره سرک

 و باشه خوب افسرا نظر تو چیز همه خواد می و میاره فشار بهمون امون فرمانده
شیدیم صف دار خبر امون همه نهایت در سرا جلوی تا ک شیم منظم اف  وت و با

 .دید
 و مکرد نگاه بهش. گرفت دستتتش تو دستتتمو و شتتد نزدیک بهم قدم یه آیدین
 .زدم لبخند

 وارد هم با مختلف عطرهای شدید بوی یهو اومدن که مهمونا و شد باز که در
 دشتت باعث جوری چه نفهمیدم که یکی غیر بودن تحمل قابل همه. شتتد بینیم
 .بیرون بیاد دهنم تو از خواد می ام معده محتویات کل کنم حس

نا چون نکنم خرابکاری جلوشتتون تا کردم کنترل خودمو زور به  مامان مطمئ
 .شد می ناراحت خیلی
 تا گذشتتتن ازمون که مهمونا. بودم کرده حبس نکشتتیدن بو برای نفستتمو حتی
 روده و دل کردم می حس که حالی در و کنم تحمل نتونستتتم دیگه بشتتینن برن

ست بیاد در دهنم از قراره ام شوویی سمت دوییدم و کردم ول و آیدین د ست  د
 اام کردن تعجب حرکتم از هم اینا مامان کنم فکر و کرد صتتدام مبهوت آیدین
 .اومد دستشویی دم تا دنبالم آیدین فقط نگفت چیزی کسی
 .موندم توجه بی بهش که زد در به ضربه چند
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 و زدنم عق و شدم می متمرکز باید. داشتم آیدین به دادن جواب از مهمتر کاری
 .بیارم باال و شکمم توی جنین وقت یه نکنه که کردم می کنترل

تا قدر حقیق یده بهم ام روده و دل اون  آن هر کردم می حس که بود شتتتده پیچ
 .بیرون کنم تف دهنم تو از و ام بچه ممکنه

 نآیدی. کردم باز و در باالخره و زدم آبی صتتورتم به حال بی شتتدم آروم که کمی
 خوبی؟ شتتده؟ چی یهو عزیزم: گفت و اومد ستتمتم به دیدنم با بود نگران که

 دکتر؟ بریم خوای می مریضی؟ پریده؟ رنگت چرا
ستم  دکتر خوبم نه: گفتم بیحال و بگیرم و زدنش حرف جلوی تا آوردم باال و د

 .میام االن منم مهمونا پیش برو تو. خواد نمی
 مطمئنی؟: گفت و گردوند صورتم تو و نگاهش نامطمئن

 نیطوال مکث. دادم تکون ستترمو و زدم گرفتنش آرامش برای جونی بی لبخند
 سپ باشتته: گفت و داد تکون ستتری بهترم شتتد مطمئن وقتی و کرد صتتورتم تو

 .بیا زود منتظرتم
 .کردم راهیش چشم با و کردم اکتفا لبخندی به

 ادکلن با آدم این اگه شتتد بد حالم کاری آخر که کردم می شتتکر رو خدا فقط
 نکرد می فکر نیومده مهمونا. رفت می ازم آبرویی چه بود نفر اولین ناجورش

. میاره در ادا شتتوهرش خانواده دیدن با که دماغه گنده و ندیده آدم اینا عروس
 گرفتم؟ می و ملت دهن جلوی جوری چه اونوقت

 .مهمونا پیش رفتم و زدم لبخندی زور به بعد شد بهتر حالم تا کردم صبر یکم
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 هم شتتام اینا و اصتترار با دیگه. بودن آدم کلی که نبودن انقدرم انقدر... مشتتا
 .موندن

 مونامه پیش پاش یه هم طفلی مژگان مامان. بودیم آشتتپزخونه تو کال   آیدا و من
 .گاز پای پاش یه پذیرایی حال در بود

 سهکا تو مامان که مختلفی های ترشی رو شدم زوم من کردیم پهن که رو سفره
شون اینکه از قبل. بود ریخته کوچیک های  هر کنار از ریز ریز سفره سر بیاریم

 .بگذرم کدومشون هیچ از نمیتونستم بازم اما بودم خورده ذره یه کاسه
 .کنه می نگاه بهم موشتتکافانه داره مژگان مامان دیدم که اومدم خودم به وقتی

سه به و کردم جمع دهنم تو لبهامو شی کوچیک های کا شقابم بر دورو تر  وت ب
 .بودم آورده در و تهش که بود کاسه تا 6-5. کردم نگاه سفره

 یم دلم بازم که بود این بدبختی اما خوردم ترشتتی انقدر کی نفهمیدم خودم
 شتتعور از این و بودم خورده خیلی جاشتتم همین تا نبود ممکن این و خواستتت

 .بودن نکرده بارم تیکه یه که بود مهمونا
 و عظیم ی ستتفره کردن کمک همه و خوردیم و شتتام بود ترتیبی هر به خالصتته

شپزخونه تو من. کردیم جمع شغول موندم آ سایلی کردن جور و جمع م  از که و
 .میاوردن سفره رو

سی شدم مطمئن وقتی شد جمع که چیز همه کال شپزخونه تو نمیاد ک  مرفت آ
 .باقیمونده های ترشی سراغ

شتم خیز همچین شی ظرف در تازه که آیدا سمت بردا  کرده باز بیجارو هفتا تر
 .ترسید لحظه یه که توش کنه خالی رو کاسه خواست می و بود
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 ظرف وت برگردونی و ترشتتی کاریه چه این: گفتم و گرفتم دستتتش از رو کاستته
 .من بدش میشه خراب

 دید یوقت و کرد نگاه خوردم می ترشی ولع با که من به گیج یکم هم طفلی آیدا
 .خودش کار سراغ رفت و کرد ول نیستم باغ تو من نه که

سه ست به کا  اقیب ترشی تا چند تند تند که جور همون و سینک سمت رفتم د
 ستینک تو بزارم و ظرف شتد تموم تا که بودم آماده خوردم می و ظرف تو مونده

 .نبینه کسی که
لت خودم جورایی یه جا یدم خ ما بازیم نخورده این از میکشتت یدونم ا  چرا نم

 .بگیرم خودمو جلوی نمیتونستم
 .کردم می مزه مزه دهنم تو و ترشی لذت با داشتم

 وقتته؟ چند: -
 شستتوز به گلومو و حلقم تو پرید ترشتتش ی مزه و کرد گیر گلوم تو ترشتتی
 .انداخت

شتم و چرخیدم کنان سرفه ست که مژگان مامان سمت برگ صلهف با سینه به د  ا
 .کرد می نگام دقت با و بود ایستاده ازم

 .سوندمیتر منو جورایی یه و بود جدی خیلی اش قیافه کنم، انکار نمیتونستم
 ارچه از بیشتتتر یکم: گفتم آروم و کردم باز و دهنم و کردم آروم گلومو زور به

 .ماه
 با و زد دگشتتا خیلی لبخند یه یهو بود طوالنی خیلی نظرم به که ثانیه چند بعد

 معزیز برم قربونت الهی: گفت و کرد باز و دستتتهاش و اومد ستتمتم به هیجان
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ند این هی نگفتی؟ هیچکس به چرا قت میبینم روز چ یه یه اخال ما جور  ا
 رشیهات از چشم سفره سر وقتی و شد بد حالت که امروز. چرا بفهمم نتونستم

 ینآید و تو و باشتتی حامله میشتته مگه میگفتم اما. کردم شتتک داشتتتی نمی بر
 .نکنه هم اشاره مامانت حتی یا. نگین بهمون

... مامان راستتتش: گفتم و دادم نجات شتتدن چلونده از خودمو شتترمندگی با
 .نمیدونه هیچکی

 لعق با این: گفت و داد تکون سری کمی بعد اما شد گرد تعجب از چشمهاش
ضوع این به حتی کس هیچ چرا که میاد در جور شاره مو . نکرده هم گذری ای ا
 چرا؟ اما نمیدونه کسی پس

 .بیرون ریختم و بود دلم تو که چیزی و پایین انداختم سرمو ناراحت
 شپی مناستتبی فرصتتت هنوز اما... بگم آیدین به بقیه قبل خواستتتم می: من

 .نیومده
 نیمیک خوبی کار. فهمیدم من که ببخشتتید عزیزم: گفت و کرد نگام مهربون

 .بشه زده ذوق چقدر ام بچه بگردم. بهتره بدونه باباش اول
ندی یدوار لبخ حال و ام یار بی خوشتت هام رو اخت مد لب نه پیشتتونیمو. او  مادرا

 .عزیزم باشه خوب براتون قدمش پا: گفت و ب*و*سید
 .رفت بیرون آشپزخونه از و گفت و این

 یشپ خوب عمل بود خوب باباش برای نیومده هنوز هست که کردم فکر دلم تو
 ...ام بچه خوبه قدمش پا. آورد در انتظار از منو رفت،

 ...دونستم خودم برای اونو باالخره... گفتم باالخره... ام بچه... ام بچه
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 تو کلمه این با مادرانه حس اولین. شتتد اشتتک پر چشتتمهام و بغض پر گلوم
 .شد ظاهر وجودم
 .کردم زمزمه. کردم نوازشش و گذاشتم شکمم رو دستمو

 ...آیدین و من ی بچه... ام بچه
 .کنم خشک و چشمهام و بدم فرو بغضمو تا کشیدم عمیقی نفس

 از و کشتتیدم روستتریم به دستتتی کرد می صتتدا و استتمم که آیدین صتتدای با
 .کنم بدرقه بودن کرده رفتن عزم که مهمونارو تا بیرون رفتم آشپزخونه

 
 

 در از همه از قبل و کردم خداحافظی شتاگردام از خشتک و جدی معمول طبق
 فکرشتتو من که چیزی اون فقط که کردم می خدا خدا. اومدم بیرون آموزشتتگاه

 .میشدم عصبی حسابی که باشه نیاورده و کنم می
سم یه سته صدای. چرخوندم سرمو و گفتم الله ب شید خ  انمخ خداحافظ و نبا

 .کردم اکتفا سرم دادن تکون به من و میومد هنوزم ها بچه معلم
 بابا ای نقره 405 توی که دیدم و آیدین. دیدمش باالخره و چرخوندم چشتتم
 .دادم بیرون فوت صورت به و راحتم نفس. نشسته علیرضا

 می باالخره و دنبالم اومده آیدین که عمری بعد که کردم شتتکر رو خدا چقدر
 نیستتتم مجبور بدم نشتتون فضتتول نوجوون دخترای این به شتتوهرمو تونستتتم
 ناجوری وضع با و کنم دراز لنگامو خودمم کنم معرفی موتور بر سوار و همسرم
 .بشم سوارش
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ما بود نکرده موتورش ستتوار منو وقت هیچ آیدین چند هر  درصتتتد یه بازم ا
 هی برای شتتدن ستتوار موتور ترک که باشتته نرستتیده عقلش به که میدادم احتمال

سیش از سالی یه که معلمی خانم  در دم شوهرش که اولیه بار و گذره می عرو
 ذهنش به و کامله عقلش شکر رو خدا و نیست مناسب میش رویت آموزشگاه

 .بود رسیده
 کونت برام و سرش و دست اونم که دادم تکون براش دستی خوشحال لبخند با

 .شدم سوار و رفتم ماشین سمت به و داد
ستم و در تا  تو هک شدم صورتش رخ به رخ کنم سالم که سمتش چرخیدم و ب

 .ب*و*سید و لبم ی گوشه کی نفهمیدم و بود صورتم متری سانتی چند
 ودمخ به وقتی و اومد بند نفستتم ثانیه چند برای که بودم شتتده شتتوکه اونقدر
 گوشی در و بودن شده جمع هم کنار کلنی کلنی که دیدم و شاگردام که اومدم
 .بود ما سمت استثنا بال نگاهشون و میزدن حرف
شه  سرزنش کردم می سعی که آرومی صدای با و گرفتم دندون به لبمو ی گو

 هنوازشتت پر و نرم زیادی حد تا و لطیف خیلی کردم می حس بدتر اما باشتته وار
 .کنن می نگاه دارن شاگردام بود؟ کاری چه این... آیدین: گفتم

 ؟چیه مگه کنن نگاه: گفت و باال انداخت ابروشتتو یه و زد ستترخوشتتی لبخند
 هاستتتفاد همستترتون به محبت برای فرصتتتی هر از گفته هم خدا حاللی زنمی
 .بود شده تنگ برات دلمم ضمن در. کنم می استفاده دارم منم کنید
 االن همین انگار جورایی یه. کردم پیدا لطیفی و مطبوع حس و شتتتد گرم دلم

 .بود کرده نوازشم و ناز کلی
 .بیافت راه حاال باشه: گفتم و اومد لبم رو مهربونی لبخند اختیار بی
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 دنبالم؟ اومدی که شد چی راستی: گفتم رفتیم که یکم
 خواد؟ می دلیل خانمم دنبال اومدن: گفت لبخند با و کرد بهم نگاهی نیم

 فتمگ. کنی می جوری اون چرا حاال خوب: گفت دید امو رفته باال ابروی وقتی
نا پژمان ی خونه امشتتتب هم بود شتتتده تنگ برات دلم هم که  هم دعوتیم ای

 ...اینکه
 چرا نمیدونم: گفت پایین تن با جدی و متفکر صتتدای یه با و کرد مکث کمی
سی یه ولی شمه توی تو از صدایی یه ح . دنبالم بیای باید کلی میگه بهم که گو

 .بیام که میکنه وادارم هست که چی هر اما صدائیه و حس چه این نمیدونم
شت شد تموم که حرفش شین تند و شد هول یهو من دین با و سمتم برگ  و ما
شید شتو نگه و خیابون کنار ک  ریهگ چرا آرامم: گفت و سمتم چرخید کامل دا

 نفسم؟ شده چی باز نزدم؟ بدی حرف که من کنی؟ می
صال شکهام که بودم نفهمیده خودمم ا ستم اینکه از قبل. شده جاری ا  ندبل و د

 شیدک منو و کرد پاک اشکهامو و آورد پیش و دستش آیدین کنم پاکشون و کنم
 کنی می جوری این خودت با چرا: گفت مهربون و کرد نوازشم و ب*غ*لش تو

صال تو؟ ساس انقدر وقته چند این چرا که کنم درک نمیتونم ا  یه این. شدی ح
 .نگفتم بدی چیز مطمئنم و بار
 اما ینگفت بدی چیز: گفتم حال همون تو و کشتتیدم باال بینیمو اش ستتینه تو

 .بودم گفته بهت خودم روز یه که زدی و حرفی
 حرف؟ کدوم: گفت و کشید هم تو و ابروهاش استفهام با
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ند عد: گفتم و زدم کجی لبخ  که بار یه بودی خواب ماه 5 که عروستتیمون ب
 اگه نمیگ بهم و کنن می کنجکاوی خیلی دخترا گفتم بهت بیمارستتتان اومدم

 و کردم گله بهت روز اون. نمیاد دنبالت وقت هیچ شوهرت چرا کردی عروسی
 اون انگاری". دنبالم آموزشتگاه دم بیای مدتها تا باید شتدی خوب وقتی" گفتم

 حرفهایی کردم نمی فکر وقت هیچ. شتتده ثبت ناخودآگاهت ضتتمیر تو حرفم
 .بمونه یادت میزنم بهت موقع اون که

 که یحالت هر تو من. نفستتم برم قربونت: گفت شتتوخ و زد بهم مهربونی لبخند
 .مهمه برام خیلی حرفات باشم
مل با و شتتتد جدی کمی مه آرومتر تأ  توی بودم خواب که موقع اون: داد ادا

 که روزهایی صدات، تو،. شد مرور برام دوباره دیدم رو تو که روزی از خوابهام
 شتتتده کنجکاو موردت در که روزهایی چه کردمت می نظاره فقط دور از چه

 زمانی اون چه و داشتم حس بهت و کردم می فکر بهت که روزهایی چه و بودم
 ثانیه تک تک لحظات، این ی همه کنم دور خودم از رو تو شتتتدم مجبور که

 ورحضتت. بود بیداریم الالیی بودم تو با که روزهایی. شتتد طی دوباره برام هاش
شه آروم زندگیم شد باعث تو شگر و گر زمزمه برام تو. ب  کردن فکر و بودی نواز

 .برام بود آرامشی بهتم
 شده وسل چقدر. نکنم بغض دوباره تا گرفتم گاز لبمو و زدم بهش کجی لبخند

 .حساس و بودم
 باال و شتتد نزدیک بهم ابروهام داری؟ بغض بازم: گفت و کرد نگام شتتیطون

 .دادم تکون آره ی نشونه به سری مظلوم و رفت
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باره باشتتته رفته غش دلش انگار که حالتی به و زد عریضتتی لبخند  ممحک دو
 نیک بغض میتونی نکن اذیت خودتو عزیزم نداره اشکال: گفت و کرد ب*غ*لم

 هک هستم من شی آروم تا کنم ب*غ*لت که هستم من حاال. کنی گریه تونه می
 های هشون به تونی می کنی قوی خودتو نیست الزم دیگه. کنم پاک و اشکهات

 حاال. دمخو حتی بقیه تکیه برای بشتتی ستتتونی نمیزارم دیگه. کنی تکیه من
 هر تا االن زا. دلتنگیهات برای بشم گوش و ات تکیه برای بشم شونه که وقتشه
 لهگ چیز همه از و بزنی غر و کنی گریه کنی، بغض تونی می بخوای که وقت
 .کنی

شیدم اش سینه تو عمیقی نفس  کنم باور تا بهش مالیدم صورتمو گربه مثل و ک
 .دارم االن که و آرامشی حس این

 
 

 .خونه رفتیم و افتادیم راه شدیم آروم دو هر که بعد یکم
 .میشدم حاضر باید من بود حاضر که آیدین چون ما ی خونه رفتیم راست یه

 و ااین مژگان مامان. بودیم مونده آیدین و من فقط و بودن رفته زودتر اینا مامان
 .بودن دعوت هم اینا افروز

 اومدم و گرفتم ای دقیقه 10 دوش یه و حموم تو رفتم و برداشتتتم امو حوله تند
ند. بیرون هامم و کردم آرایش ت  یوقت تا گذاشتتتم و زدم کتیرا خیس خیس مو

 .بشه هم فر میشه خشک خودش
 .بود دیدن تلویزیون مشغول هال تو آیدین
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 تیپ دقص به و پوشیدمش و کردم پیدا مناسب لباس یه ممکن سرعت آخرین با
 یافتم رو باشه ساده کمتر که مانتویی یه باالخره و کردم رو زیرو کمدمو کل زدن

 .کردم ستش هم روسری یه با و پوشیدم و
 .شد ظاهر در جلوی آیدین که بیارم در دارامو پاشنه کفش خواستم

 نشد؟ تموم جان آرام: آیدین
 االن شد تموم چرا وای: گفتم هول و ایستادم صاف. اومدم خودم به صداش با

 .دیگه میام
ست شکالتی فنجونی کیک کلی قبل شب که افتاد یادم یهو  پژمانم و کردم در
 .داره دوست خیلی رو کیکها این
 ملیهایمخ بلند پاشتته کفش اون کمد تو از میشتته عزیزم: گفتم تند آیدین به رو

 .کنی پیدا منو
 برم من نیک پیدا اینو تو تا: گفتم و زدم نمایی دندون لبخند باال پرید که ابروش

 .نیستتتیم هم خالی دستتت دارن دوستتت بردارم فنجونی کیک اینا پژمان برای
 باشه؟

 .تایید منتظر و دادم تکون سری و
 پام جهپن رو و جلو رفتم و زدم عریض لبخند یه داد تکون و سرش باالخره وقتی
 تاقا از و گفتم مرسی یه و نشوندم اش گونه روی ای ب*و*سه تند و شدم بلند

 .بیرون اومدم
تا تو بال کابین  قن به کردم ستتعی و کشتتتم محکم دار در و جادار ظرف یه دن

 مدام و شتتد شتتروع من کفش جستتتجوی از بعد ثانیه 2 از که آیدین زدنهای
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ست بابا: "میگفت شه. نمیبینم چیزی من تاریکه تو این. نی سها ته اههسی کف  لبا
 .باشم توجه بی" شده گم

 رشد و چیدم توش رو کیکها دونه دونه دقت با مناسب ظرف کردن پیدا از بعد
ستم محکم و شکر. ب  داپی و کفش حتما   شد قطع آیدین زدن غر صدای خدارو

 .کرده
 هب حق و ایستتتادم در کنار رفتم زود نیاوردن کم و عریضتتته نبودن خالی برای

 وندیرم گلم نمیای؟ چرا پس عزیزم کنی می کار چی جان آیدین: گفتم جانب
 .ها میشه

 سمت به کنان غر غر و کردم پوفی. اومد نه و داد جواب نه موندم منتظر چی هر
 .رفتم اتاق
به: من  معطل رانقد که کن جا جابه و تخت نگفتم کن، پیدا کفش یه گفتم خو
 ....کنار کمد ته دقیقا   جاست همون کفشه بابا. کنی می

 ی دهش کادو مقوایی ی جعبه به خیره مبهوت ایستاده و آیدین شدم که اتاق وارد
 .دیدم باز در با خودم ساز دست
 و چشتتمهام تو رفت انرژیم و جون ی همه. کردم گم و کلمات اومد بند نفستتم

 در رس کرد می سعی و جعبه توی بود شده زوم گیج که آیدینی به موندم خیره
 .قراره چه از اوضاع بیاره
 .کنه فکر بلند صدای با داد ترجیح نفهمید چیزی که دقیقه چند بعد

ست چین؟؟؟...  اینا: آیدین ست من نه؟ باردارین ت شه سرم در .. .اینا اما نمی
 ....دارن خط دو اشون همه اینا
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شو باالخره ستم اختیار بی که منی به شد خیره و کرد بلند سر  به ممشک رو د
ست و من بین متعجبش نگاهش. گرفت قرار محافظ صورت  در شکمم رو د

 .موند ثابت شکمم رو نهایت در و بود گردش حال
 ....شدی چاق تو: گفت خبری حالت به

 .کرد مکث کمی
 .....خوری می زیاد غذا: -

 .کرد مکث هم باز
 ...کنی می بغض... کنی می گریه... شدی حساس: -

 .کرد می رسانی اطالع منم به و میچسبوند بهم داشت و پازل
شمهام تو و کرد بلند و سرش سانهای مثل کرد نگاه چ  هیچ قبال  : گفت گنگ ان

 .کردی نمی گریه وقت
شف تازه انگار و کرد نگاهم خیره خیره مبهوت یکم شه کرده ک : فتگ خبری با

 .ای حامله تو
 زدم ندیلبخ اختیار بی که بود بامزه و جالب بودنش گیج و بیانش لحن اونقدر

شونه لبخندم همین و  هجعب و زد شادی از ای نعره یه یهو شد مثبتم جواب ی ن
 بلندم و کرد ب*غ*لم همچین و اومد ستتمتم به قدم دو با و کرد ول هوا تو رو

 .باال میاد داره ام روده و دل دوباره کردم حس که چرخوندم دور چند و کرد
 .کنم می تف رو بچه االن نکن آیدین: گفتم وحشت پر
 اینکه بدون و داشت نگه چرخش وسط جور همون کرد هنگ حرفم با لحظه یه

 .بهم شد مات زمین رو بزارم
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 میگم چی فهمید و اومد خودش به تازه داد دستتتت بهم زدن عق حالت وقتی
 .کردن عذرخواهی به کرد شروع سره یه و پایین گذاشتم سریع

 .بود کرده نگرانش همونم اما نبود ها عق همون جز دگرگونی چند هر
 شدم زده هیجان شدم زده ذوق. نبود حواسم اصال خدا به ببخشید وای: آیدین

 یه رارهق. بابا بگه من به قراره که شتتکمته تو کوچیک موجود یه میشتتم بابا دارم
 .بخوابیم شبها نزاره که باشیم داشته جیغو جیغ قرمز ی بچه

 فتگ و گفت اونقدر. پایین میشتتد خم یکم میگفت که ای کلمه هر ناخوداگاه
 و دستتتهاش و شتتکمم جلوی شتتد خم و گذاشتتت زمین رو زانوهاشتتو کامل تا

 .باشه گرفته قاب رو بچه صورت که انگار شکمم طرف دو گذاشت
 ساخته مامانت به دوریم کردم فکر همش من: گفت شکمم توی بچهی به رو
 نهات زیادم پس. بودی شتتکمش تو کوچولو تو و نبوده تنها نگو شتتتده چاق که

هائیهاش نگران چقدر من و نبوده  وت مثل کوچولو یه اونجا منم کاش. بودم تن
شتر زندگی به امیدم تا بود کنارم شد بی  بودید هم اب دوتا شما که بود نامردی. می

 .تنها من و
ست با آروم و دادم چین بینیم به شمهاش وقتی و سرش تو زدم د  ردآو باال و چ

یام باهات بودی داده اجازه اگه: گفتم  هداشتتت کنارت دومونو هر میتونستتتی ب
شی شو بعدم. با شتر ست زیادی مدت بودم تنها من بی  منض در. فهمیدم که نی

شید حامله مردا شما نمیده اجازه خدا که شرمنده ستی می هم تو وگرنه ب  هی تون
 .باشی داشته خودت پیش کوچولو
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 ب*و*سه و شد شکمم به رو دوباره بعد و زد حرفهام از سرخوشی ی خنده تک
 وقتشه؟ چند عزیزم،: گفت و نشوند روش ای

باره بینیم به و ورچیدم لب  که عزیزمی این. باال بردم ابرومو یه و دادم چین دو
 حملش دارم من. بود شتتکمم توی کوچولوی اون برای بلکه من برای نه گفت

 .عزیزم شد نرسیده راه از فنقل هنوز میزارم مایه دارم من میکنم
شت کرد نگام سوالی و کرد بلند و سرش دوباره ندادم که و جوابش شم پ  یچ

 .دیگه سمت یه کشوندم چشمهامو ماهرانه و کردم نازک براش
 .نزدیک خیلی جلوم، ایستاد صاف و شد بلند جاش از
 الح همون تو و کرد نوازش و گرفت کمرمو دیگه دست با و شکمم دست یه با
 .کنم نگاه چشمهاش تو شدم مجبور ناچار به که زد زل آنچنان صورتم تو

 وقتشه؟ چند امون بچه...  زندگیم آرامم،: ایدین
 .کلمات این داشت خوبی حس. بزنم لبخند شد باعث زندگیم و آرامم

 .ماست دوری قد عمرش: من
: تگف جالب خیلی چیز یه کشتتف حس با غافلگیرانه و پرید باال ابروهاش
 آره؟؟؟؟

 بهش منم که االن. کنه می فکر پروازش شتتب همون به داره میدونستتتم دقیقا  
 .بود پرشور همچین کردم بدرقش خوب چه کنم می حس کنم می فکر
 ....آره: من
شیدم هوا بی شارم سفت و ب*غ*لش تو ک سید موهامو و داد ف  :گفت و ب*و*

 .دادی بهم زندگیمو های بهانه قشنگترین که من بشم قربونت



wWw.Roman4u.iR  778 

 

 یه و مادر یه همسر، یه زن، یه که خوبی های حس همهی از شدم سرشار من و
 .باشه داشته تونه می عشق

 
 

سا خونهی راهی باالخره وقتی  یرینیش کلی بدیدا ندید مثل آیدین شدیم اینا ال
 توجهی آوردم کیک همه این من بابا که من کشتتیدنای جیغ به اصتتال و خرید
 اعالم بلند صتتدای با در دم همون از اشتتون خونه رستتیدیم که هم وقتی و نکرد
 .میشم بابا دارم باشه مبارکم: که کرد

قدر فت یهویی اون مه اوال   که گ ند ه یه چ نگ ثان مل ه  باالخره تا بودن کا
 ستترخ بناگوش تا من دوما   و بود چی حرفش منظور که داد جواب مغزهاشتتون

 که جوونا نبودن مهم چندان اونا نه ها جمع از نه کشتتیدم خجالت و شتتتدم
 .کشیدم خجالت آیدین و خودم بابای از فقط بودن خودی

خه له آ نت شتتتدن حام قدر ز خار ان  برای میکنی ُکرنا و بوق تو که آمیزه افت
 .حیا بی انقدر پسر بده زشته بابا. اعالمش

 ابامب به که نمیشد روم شخصا   من اما بوق احد ی نظریه یا باشه بازی امل شاید
 .شدم حامله کردم، شوهر من باباجون: بگم

صا   صو  شما: گفتن آیدین به رو بلند بلند شعور بی سعید و پژمان این که مخ
 .میدین بهمون حاملگی خبر حاال که کردین وقت کی

 از: گفت و زد آیدین پهلوی به ای ستتقلمه ستتعید ماهمه 4 فهمیدن وقتی و
 ....مردی نه؟ مگه کردی استفاده خوب فرصتها
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 گهب نبود یکی اصال. نداشت توصیفی که شدم زده خجالت من حدی به یعنی
 رومون به یدبا نکردیم یا کردیم استفاده فرصت از ما. میپرسید که فضولید شما

 بیارید؟
 که دبو این بکشتتم خجالت میشتتد باعث حرفها این اینکه دالیل از یکی شتتاید

نه از و کرده ازدواج که دختری عنوان به خودمو هنوز من باش ی خو ته با  رف
 .بودم نچشیده و شدن م*س*تقل ی مزه هنوز چون شاید. نمیدیدم

شب من بود که چی هر شیدم خجالت کلی اون  و تنگف تبریک کلی ها بچه و ک
شحال شونیم کدوم هر باباها و شدن خو سیدن مهر پر و پی  به مامانم و ب*و*

 قانع رو یاسون داشت ساعت چند تا بدبختم افروز و کرد بغض السا و افتاد گریه
 یستتتن نیازی و بشتته بازیش هم قراره بیاد بدنیا قراره که ای بچه این که کرد می
ستخر تو اونو که شته وجود دیگه تا کنه غرقش ا شه ندا شه ماون اگه حتی و با  با

 .دارن دوست بچه اون از بیشتر رو سونیا همه هنوزم
 .کممش تو بره پا جفت نیاد وقت یه سونیا که میبودم مراقب باید مرتبا من و

یه یعنی ید امو بچه و شتتوهرم. کودک این دستتتت از دارم من که بدبخت  از با
 .کنم حفظ چنگالش

 بهش آخرم در و ب*و*ستتیدش کلی و کرد ب*غ*لش آیدین وقتی نهایتم در
شیم دار بچه اگرم که شد متذکر شق سونیا بازم ب  قانع فنچول ی بچه عموشه ع

 .بشه من ی نیومده بدنیا فرزند قتل به اقدام تخیالت بیخیال که شد
 .میدیم لبخند یه آدم هر لب رو کردم می نگاه که جا هر به اونشب

 رستت از بود لبخندی شتتاید پدرامون برای. داشتتت مختلفی معانی لبخند این و
 .آرامش
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 .هاشون بچه خیری به عاقبت برای لبخندی مادرامون برای
شی شاید آیدا لبخند شون که هایی آدم ی همه شدن جمع از بود سرخو ست  دو

 .سالمت و یکجا داره
 .باشه داشته میتونه مرد یه که خوبی های حس از بود سرشار آیدین لبخند

. نرمال همه و بودن معمولی و عادی همه کردم می نگاه که آدمها و خونه کل به
 اما عادی و افتاده پا پیش بودن، معمولی همه ها شتتوخی صتتحبتها، لبخندها،

سر یکی من برای روزمره و عادی چیزهای همین  که بود مدتها. بود آرامش سرا
شتن آرزوی شتم و عادی لحظات همین دا  دیدنش با کردنش حس با االن و دا

 .کردم می بغض اختیار بی
 .دیدی منو اینکه از ممنون خدایا

 .شنیدی صدامو اینکه از ممنون
 نگه روشتتن همیشتته و بود دلم تو که امیدی نور کورستتو اون اینکه از ممنون
 .داشتی
 .بخشیدی عادی زندگی یه بهمون اینکه از ممنون
 .شکرت خدایا

***** 
سرمو آخر بار برای  اناطمین برای و و دادم تکون گهواره مثل ب*غ*لم تو آروم پ

 یخوشتتحال لبخند نخورد تکونی وقتی کردم صتتداش بار یک بودنش خواب از
 .تختش رو خوابوندمش نرم و آروم و زدم
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خت  و دادم تابش یکم خودمم. خورد تاب کوچولو یه و خورد کمی تکون ت
 ور کشتتیدم دراز و رفتم عقب عقب پاورچین پاورچین آرومه آرومه دیدم وقتی

 یکم. دبو خوابیده باز طاق که آیدینی به شدم خیره و شدم بلند آرنجم رو. تخت
 کونیت نیمچه یه و شد کشیده صورتش رو و اومد باال دستش وقتی کردم نگاش

 .شدم دراز جام تو آرامش با باالخره و کشیدم راحتی نفس خورد جاش تو
 تو کشتتیدم و شتتد حلقه دورم آیدین دستتتای که ببندم و چشتتمهام خواستتتم

 .گرفت دورمو بازوهاش و ب*غ*لش
 میشی؟ خیره بهم خوابم وقتی هنوز تو: گفت آروم
 هنکن که میشتتدم نگران گاهی هنوزم نبود خودم دستتت. گرفتم دندون به لبمو
 .نشه بیدار مدتها تا خوابید وقتی
 باشن نگران بشتتم، قربونت بخواب: گفت و کرد فرو موهام تو و صتتورتش آروم

 .عزیزم
 .نیست خودم دست: گفتم وار زمزمه و کردم فرو بدنش تو صورتمو

 مپستتر به نگاهی دوباره و بچرخم خواستتتم. ب*و*ستتید و پیشتتونیم حرف بی
 دتخو مثل آران گلم بخواب: گفت و شد چرخشم مانع حرکت یه با که بندازم
 .منه نوبت شد بیدار اگه آرومه،

 .مرسی: گفتم آروم و کشیدم راحتی نفس
شگاهم ی ساده معلم همون هنوز من صتیم دنبال هنوزم. آموز  که کاری که فر

 .بدم انجام دارم آرزوشو
 طرحیم فوتبال تیم تو بتونه روزی یه شتتاید تا تمرینه مشتتغول کماکان آرمین
 .دهش آرومتر و تر منطقی و بهتر خیلی اما میکنه قاطی گاهی هنوزم کنه بازی



wWw.Roman4u.iR  782 

 

 شونووتنهائی خلوت نمیاد دلشون مدتها تا که عشقن مرغ دوتا مثل پژمان و السا
 .بشن شریک بچه با

 خواد نمی دیگه. کارگره هنوز منم طلستتمهای البته میده حرص گاهی ستتونیا
 .داره دوستش خیلی االن کنه غرق استخر تو پسرمو

 خانمی ازش زندگی های ستتختی نیستتت حرف کم ی بچه دختر یه دیگه آیدا
 .ساخته
 بیشتری زمان اونا و شده خلوت اشون خونه شدن تنها جورایی یه بابام و مامان

 شجون مامانم جورایی یه. بزارن ها بچه و ها نوه اگه البته دارن استراحت برای و
 باید روز هر رو ها نوه اما نمیگه چیزی نبینه رو ماها بابام و هاشتته نوه جون به

 .ببینه
سی اولین بگم بهتره شاید و شد عروس باالخره مینا  جودو تموم با که بود عرو

 غذاها از هم کلی و بودم شتاد و هوشتیار لحظاتش تمام تو چون کردم حستش
 می ه*و*سشونو و بود افتاده غذاها ی همه به ویارم شب همون چون بردم لذت
 .کردم
 رد دخترم این و کرد خواستتتگاری و کرد باز زبون باالخره هم شتتراره دکتر آقای
 .نامزدیه خوش دوران کردن سپری حال

 .پسرمونو و داره منو داره، و مربیگریش داره، و باشگاهش آیدینم
 و وحشتی موهای داره گرمی و آرومی طبیعت استمش معنی مثل پسترم آران و

شت  در و برده ارث به من از و سردش و جدی نگاه و پدرش از و صافش و پرپ
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 و کرده نورانی و روشتتن رو ما زندگی واقع به و اخالقه خوش خیلی حال عین
 .قدمه خوش حقیقتا  
شه بوده ساده زندگیم شاید  اقاتاتف و آنچنانی سورپرایزهای از توش شاید با

 در بگم تونم می زندگیم چهارم ی دهه تو آرام من، اما نباشتتته خبری هیجانی
 کامله، زندگیم خودم نظر از و باشه نشده برآورده که ندارم آرزویی حاضر حال

 .العاده فوق اما ساده آروم،
شه یه گاهی شینم گو  معمولی زندگی از برم می لذت بودنم عادی حس از و می
 .میشم خوشی از سرشار روزمرگیم و داشتن

 بزنم حرف براش که دارم گوشتتی هم کنم تکیه بهش که دارم و کستتی هم االن
 .است معرکه این و نرمالم شدت به هم بکشم بخوام که نیست انتظاری هم

 .مادرم یک و همسر یک زن، یک دخترم یه کنم حس میتونم
 از و مگذشت شتاب با چندتاشون از بوده طوالنی زندگیم مراحل از خیلی شاید

ضایت و خوب خیلی نتیجش اما کردم جهش هم چیزایی یه رو شه ر  من و بخ
 .شاکرم
 در و معمولی و ساده زندگی این به سختی و انتظار همه این کنم می فکر گاهی

 .ارزید می شادم حال عین
 .شکرت خدایا
 پرنده قلب تو قلب

 شیر پوست اما پوستت
 کن رها و تن زندون

 بگیر پر پرنده ای
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 سبز تن جنگل ور اون

 دامن به سر دشت پشت
 تاریک روزای ور اون

 روشن شبای این پشت
 

 بودن باور برای
 شاید باشه باید جایی
 عشق تن لمس برای

 باید باشه باید کسی
 

 خستگیاتو سر که
 بگیره سینه روی به

 هات دلواپسی برای
 بمیره سادگیت واسه

 
 پرنده قلب تو قلب

 شیر پوست اما پوستت
 کن رها و تن زندون

 بگیر پر پرنده ای
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 قدیمی تنهایی حرف

 سوزه سینه و تلخ اما
 حرف آخرین و اولین
 هنوزه و روز هر حرف

 
 راهه یه شاید تنهایی

 نهایت بی تا راهیه
 تکرار همیشه ی قصه

 هجرت و هجرت و هجرت
 

 همراه که راه این تو اما
 نیست خس و خار هجوم جز

 شاید باشه شاید کسی
 نیست قفس دستاش که کسی

 
 پرنده قلب تو قلب

 شیر پوست اما پوستت
 کن رها و تن زندون

 بگیر پر پرنده ای
 رضایی آرام
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