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 1فصل

 .. . کردیم انتخاب دیبا او

 مادر بود، مادر او البته..کند تجربه را بودن مادر خواستیم او.. شود مادر خواستیم او.. بزند گول توانستینم را خودش

 .. شیهمتا

 نه مگر.. بود دهیکش يداریب شیهمتا يبرا هم او نکهیا نه مگر! ؟ ستیچ بودن مادر مگر..  بود شیهمتا مادر واقعا او بله

 خواستیم دلش.. شود مادر هم باز خواستیم دلش چرا پس. بود همتا مادر او.. بود اش دغدغه ي همه همتا نکهیا

  کند؟ هیتغذ او وجود از يموجود خواستیم دلش چرا.. بپروراند خود بطن در را يموجود

 .مانیزا درد ؟ دنیکش ؟درد داشتن درد يبرا دیکشیم پر دلش چرا

 ؟ شود متولد يموجود تو از که بکشد درد وجودت تمام! ؟ است قشنگ واقعا 

 کرد؟یم ناراحت را او ایا بود؟ بد لرزش نیا ایا اما.. دیلرز حس نیا از بدنش تمام 

 باز چرا ؟ خواهمیم را شدن مادر من زنندیم ادیفر شیها سلول تمام چرا ؟ ستین ناراحت چرا ؟ خنددیم چرا ، بود بد اگر 

 کند؟ تجربه خواستیم هم باز چرا ؟ دیپرکش بنوشد جانش ي رهیش از بعدها بود قرار که يموجود يبرا دلش هم

 . سرشار عشق از و! بود؟ زن کی او چون

 بود؟ مادر "ذاتا او چون 
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 بود؟ امده وجود به شدن ومادر بودن مادر يبرا او چون 

 ؟!کردیم نید احساس فقط او چون... ای...  ای

 .. کرد پر را ذهنش سوال همان هم باز 

 نباشد، ونیمد که بود کرده را تالشش همه که او نبود؟ بود، ونیمد او کند؟ قبول خواستیم نشید احساس خاطر به ایا

 ناراحت شنهادیپ نیا از چرا ؟ بدهد هم را جانش نید احساس نیا خاطر به بود حاضر چرا کرد؟یم نید احساس باز چرا

 !کرد؟یم نید احساس چون ؟ نبود،بود

 عشق از و بود ریت متولد او چون دیشا ایبود؟ مادر "ذاتا چون بود؟ زن کی چون داشت؟ دوست را بودن مادر چون

 !!!!! زیلبر يمادر

 .. خورد اتاقش در به يا ضربه

 بود؟ همتا

 اتاقت؟ يتو امیب عمه _

 . بوده کرده وادر یزندگ به را او که بود يزیچ تنها همتا.زد لبخند شیهمتا يصدا دنیشن از سارا

  فرزندش؟ به يمادر عشق ای بود؟ اش زاده برادر به يا عمه عشق دانستینم هم را حس نیا اسم

 احساس هم دیکند؟شا تجربه باز خواستیم که بود نیهم خاطر به دیشا..  بود کرده دواریام یزندگ به را او بود هرچه

 !!ن؟ید

 !عمه عشق تو ایب_سارا

 يبرا نگونهیا که کرد فرض مادر اغوش را عمه اغوش هم او حتما. دیکش پر اش عمه يسو به و کرد باز را در همتا

 .کرد پرواز او به دنیرس

 از شیب یعشق یعنی.نبود اش مادرانه عشق تمام هم دیشا اش مادرانه عشق تمام با.. دیکش اغوش به را شیهمتا سارا

 ؟ داشت وجود هم ان

 ؟ بخوابم نجایا شب شهیم عمه _همتا
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 .برنجاند اورا توانستیم ،مگر داشت سال 5 بود،فقط کوچک هنوز شیهمتا. فشردش شتریب سارا

 کرد بوسه غرق را صورتش

 !! فقط امشبا نیهم اما. عمه گل بخواب_سارا

 .. دادیم مادر يبو دییبو را او. فشرد ،مادرش اش عمه ي نهیس به شتریب را صورتش همتا

.......  

 .بشه قشنگت يچشما يفدا عمه یاله.  نازه چقدر که يوا..  کردم نگاه زمیعز يهمتا به

 حتما یباش داریب که افتاب طلوع از قبل "گفتیم شهیهم مادرم. گرفتم و ممیتصم صبح طلوع..  بودم گرفته و ممیتصم

 . کردم افتیدر و يانرژ اون امروز من گفتیم راست ". یکنیم افتیدر ادیم اسمون از که ویانرژ اون

 ..دادیم نانیاطم بهم دیبا..  شدمیم مطمئن دیبا..  کردمیم صحبت خانم يسور با دیبا یول

 بود سبز شهیهم.. خالص ژنیاکس.. بود یعال هیر تیتقو يبرا واقعا باغ نیا..  دمیدو باغ دور یکم..  شدم خارج اتاقم از

 .  بود اون عاشق باغم!  کنم فکر بود، باغ عاشق.  داشت و رجب مش چون..

 !عشقت؟ سراغ ياومد بازم. رجب مش سالم_

 . برسم بهشون دیبا درختا نیا و منم کنم کاریچ. دخترم سالم _رجب مش

 "درختارو نیا ای يدار دوست شتریب و من رجب مش " بگه بهتون داره حق همتا گه،ید اره_

 !!سواالت نیا با. يداد ادی بهش تو که اونم!!  بچه برو _ لبخند با رجب مش

 . گهید دارم ياموز بد من یعنی یمشت وا_

 !! نه کمم _ رجب مش

 . دینگرفت نظر در یهیتنب هی برام تا برم من پس_

 .دخترم برو باشه _ رجب مش
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 کنم فکر کنم صحبت خانم يسور با دیبا اما..  رفتمیم مطب دینبا. داشتم کالس امروز. گرفتم دوش هی خونه يتو رفتم

 .بود خواب دم،یکش یسرک هم یب یب اتاق به.دمیبوس رو همتا.  شدم حاضر. باشه جا نیبهتر مطب

 . رونیب زدم خونه از 

 .. گرفتم و میمر ي شماره.. دادمیم خبر ها بچه به دیبا

 برداشت!!! بوق 10 بعداز بالخره

 ماهم بذار.. خوابه االن هم همتا واال ؟ نداره شب اخر و سحر ي کله تو يبرا ؟يندار خواب تو سارا نمیبب _ میمر

 ..بابا میبخواب

 :حرفش يتو دمیپر که زدیم حرف داشت همچنان

 مثبت جوابم احتماال.. گرفتم و ممیتصم من میمر_

 :گفت مکث هیثان چند از بعد میمر

 . کنهیم داغون تو ندهیا کار نیا سارا

 !که یدونی،م ندارم و یزنیم حرف ازش تو که يا ندهیا اون همتا با االنم من میمر_

 ؟ هیچ يبرا یگفت که احتماال اون پس يبود گرفته تو میتصم که تو_ میمر

 . خوادینم ازم رو بچه اون که بده نانیاطم بهم دی،با بزنم حرف خانم يسور با دیبا_

 .باشه _ میمر

 . میباهات شهیهم رعنا و من یدونیم: گفت بخش نانیاطم یلحن با بعد

 .دونمیم اره_

 .میایم میدار ما که مطب سمت برو پس _ میمر

 .نیمونیم کالس از نایایب ستین الزم یول.  باشه_

 .مییجا اون گهید ساعت هی تا ما. يتر مهم تو_ میمر
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 . خدافظ فعال پس_

 . خدافظ_ میمر

 . رفتم ادهیپ نیبنابرا.. نبود دور ادیز مطب.  داشتم وقت یلیخ برسن ها بچه تا 

 ..ارمیب خاطر به مو گذشته کردم یسع راه يتو

 .بود خوب ام گذشته نیانگیم

 پس.بود خوب اونم بعد و کرد رو رویز منو یزندگ ي همه که بود افتضاح ازش برهه هی بود، یعال ییجا هی تا یعنی

 .بود خوب نیانگیم

 

 . بودن لدای ، اشکان ، بود ،بابا بود مامان که یتازمان بود یعال

 ..نایم عمه.. يمهد عمو.. زهرا خاله

  بودن.. .  شهرام..  یعل..  شیستا..  فروغ..  فرشته.. فرزاد..  نایس 

 به ،فرشته بود کرده تعارف تخمه بهمون يپسر يسوار دوچرخه موقع که بود نیا دغدغمون نیبزرگتر چون.. بود یعال

 .بودم میگناه یب اثبات دنبال و بودم کرده هیگر فقط باشم مامانم العمل عکس منتظر نکهیا بدون منم. بود گفته مامانم

 يروزها و روز اون میدینم تختم يرو و دلخواهم يکادوها و شدمیم داریب خواب از تولدم روز انایاح اگه چون! بود یعال

 . کردنیم یخواه عذر و دنیدویم من دنبال دیبا هم یملت هی..  کردمیم زهرمار همه کام به ویبعد

 .دمینفهم و بخرم برات تونمینم و ندارم یمعن چوقتیه چون که بود یعال

 !... گرفتمیم زهیجا یحت هم نایم عمهِ  پسر از گرفتمیم که یستیب هی هر يبرا چون بود یعال

 ..روزها اون بود یعال که يوا

 ..  ستین تک..  ستین ناب زیچ همه... ستین یعال زیچ همه شهیهم..  چرخهینم پاشنه هی يرو یزندگ شهیهم اما

 .. بود غم یب یعل شهینم...  بود لوس شهیهم شهینم
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 .. شهیم مگه بغض بدون یزندگ.. نداشت بغض شهینم

 ، نبود سخت.. بود سخت ساله 17 دختر هی يبرا بود سخت یول. دونمیم کرد، امتحانم خدا..  دونمیم ، کردم يناشکر

 ..  بود وحشتناك

 يتو..  نفر هی بشه اشیدن جا هی..  بده دست از جا هی شو یزندگ ي همه.. ساله 17 دختر هی که وحشتناك اره

 نبودم لوس گهید.. گرفتم ادی.. شدم بزرگ من.. شدم من.. تهیواقع... ستین يهند لمیف شدن بزرگتر سال10 ساعت24

.. 

 .. شدم بزرگ پدر..  شدم بزرگ مادر..  شدم پدر...  شدم مادر ساعته 24 

 . نکن هیگر گهید ، شما مال من ابنبات نیا ایب خانم _

 کنمیم هیگر دارم دمینفهم اصال..  بود سیخ هام گونه. دمیکش صورتم به یدست. اورد خودم به و من يا پسربچه يصدا

 .کردمیم هیگر صدا یب که بود وقت یلیخ. کردمیم هیگر صدا یب کامال..

 ؟یشینم ناراحت من به يبد ابنباتتو اگه.  یمهربون تو چقدر ، قشنگم پسر یمرس_

 . کنمینم هیگر شدم، مرد گهید من خاله نه _ بچه پسر

 !! شده شروع کردنم هیگر شدم بزرگ یوقت از من یول. زدم یتلخ لبخند

 !!! هستما هنوز من سارا بگه بهم که بود خدا طرف از حتما.. شکستم دل يبرا بود، هیهد هی نمیا. گرفتم ازش

  ..بودم مطب ساختمان يجلو کردم بلند که سر 

 . داخل رفتم

 ...  وگرنه ندارم و حسش االن که يوا. بود دهیخواب اتاقکش داخل معمول طبق بازم) ساختمان نگهبان( يدریح ياقا

 . کنم دارشیب دیبا یول

 .  بده قرار لطفش مورد شو سوژه دیبا حتما.. ستین مهربون من مثل میمر 

 ِ. میمر دمید برگشتم. دیکش بازومو نفر هی ، بده تکونش که رفت دستم ، سمتش رفتم

 . زد من به یطانیش لبخند هی و شینیب يرو گذاشت شو اشاره انگشت
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 ..  کجاست رعنا کردم اشاره میمر به..بود کجا رعنا نیا دونمینم فقط. بود گرفته ام خنده يوا

 .داد نشون و سالن ته ییدستشو يتو بادستش

 ..کنن کاریچ خوانیم شد خبردار شصتم

 عقب کرد اشاره ماهم به ، گرفت رو سهیک عیسر ممیمر.. رونیب اومد اب پر کیپالست ي سهیک هی با خانم رعنا! بله

 . میستیبا

 3..2..1. کرد شمارش به شروع دستاش با

 . ترکوند سرش يباال حرکت هی يتو رو سهیک

 گنگ گنگ هیثان چند تا.. ومدینم باال نفسش..  میرفت عقب قدم چند ما که دیپر جاش از چنان هم چارهیب يدریح ياقا

 .کردیم نگاه ما به فقط بود،

 شه خارج اتاقک ي پنجره از خواستیم. برسه ما به کجا از دونستینم يوا. دیلرز ساختمون کل که زد يداد چنان بعدم

 .اومد در از برگشت ، نتونست شکمش اون با که

 رفت در از که میمر..  دمیدو ها پله سمت به شدم بلند ، بودم نیزم پهن خنده از که من!! بود یدنید که ما يها افهیق

 .ییدستشو تو برگشت هم رعنا!.. ابونیخ وسط رونیب

 .کشمتونیم يروز هی اخرش ، نمینب دوباره رو تا3 شما اگه من _ يدریح ياقا

 دکمشو. اول ي طبقه اسانسور به رسوندم خودم کشون کشون..  برم راه تونستمینم ادیز ي خنده از. دمیخندیم فقط من

 .باال ادیب تا ستادمیوا منتظر و زدم

 دبرو کردم قرض گهید ،دوتا داشتم پا تا دو منم... رونیاومدب يدریح ياقا ، شد باز در يا دفعه هی باال اومد که اسانسور

 ..میرفت که

.  بود يا صحنه چه يوا.. دیدویم دنبالم میدریح ياقا.  رمیبگ پناه ها بچه شیپ تا نییپا برگشتم...  باال برم نبود زیجا

 همچنان میدریح ياقا.. داشتم يادیز فاصله نیماش با.. بودن میمر نیماش تو دوتا اون ساختمون رونیب دمیپر که من

 ..  بود دنبالم
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 يدریح ياقا یول. نیماش تو دمیپر منم.عقب دیپر کرد باز رو جلو در هم رعنا. سمتم اومد.. کرد روشن و نیماش میمر

 دستش از کردمیم یسع دستم یکی اون با.. تندبره تونستینم میمر بودم ننشسته کامل هنوز من چون..گرفت دستامو

 زدیم رو يدریح ياقا داشت رونیب بود اومده عقب ي شهیش از کمر تا بگم رو رعنا يوا.. کردیم ول مگه یول کنم فرار

.. 

 ....ومدنینم جلو ه،یخانوادگ هیشوخ کردنیم فکر مردم میدیخندیم میداشت چون ماهم

 ابونیخ تا چند میرفت.میکرد دایپ نجات دستش از ما داد جواب خودم يتقالها و میمر عمل سرعت رعنا، يامدادا بالخره

 . کنه یرانندگ تونستینم خنده خاطر به میمر... جلوتر

 . میبزن حرف که میتونستینم یعنی ، زدینم یحرف یکس. میدیخند فقط قهیدق10 حدودا

 ..مطب تو میبر يچطور حاال داشتم کار جون يسور با من ها وونهید اخه: گفتم میشد اروم یوقت

 !؟ کنهیم کاریچ مطب تو جون يسور سحر ي کله وونهید اخه _ میمر

 .مارستانیب بره دیبا هم ستمین من هم چون.  رهیم زود ها شنبه سه _

 بود؟ مطب تو جون يسور االن یعنی يوا _ رعنا

 ..تیشکا ششیپ رهیم يدریح ياقا حاال.  میشد بدبخت! گهید اره _

 .میدیخند همزمان ،هرسه یچغل موقع يدریح افهیق تصور از

  مینکرد يکار ما بگو بهش بزن زنگ زود _ میمر

 باشه_ 

 .کریاسپ رو زدم..گرفتم و جون يسور ي شماره عیسر

 .جوون يسور سالم_

 .يسور سالم _میمر

 .جون يسور سالم _رعنا

 .دخترا سالم _يجور يسور
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  ِ؟ِ شکار همه نیا يدریح نیا که نیکرد کاریچ باز 

 خدااا به مینکرد يکار _میمر

 .نیهم..  بشه خنک یکم هی میخواست گرمه هوا میدید فقط _رعنا

 !!واال.تشکرشه عوض_

 .تشکر يبرا بود افتاده دنبالتون يجور چه دمید اره _ خنده با جون يسور

 .میدیخندیم فقط ماهم 

 ن؟یباش دانشگاه دینبا االن مگه شما دخترا نمیبب _ جون يسور

 .. شد يجد ناخداگاه لحنم

 . کردمیم صحبت باهاتون دیبا من یول. جون يسور چرا_

 :شد يجد من لحن ریتاث تحت هم جون يسور

 .منتظرم نییپا همون منم ، ساختمون يجلو نیایب نیبخر گل دسته هی نیبر االن نیهم_

 .یمرس و... باشه_

) ساختمونِ  يپزشکا از یکی( يمهدو دکتر م،یبود ساختمون يجلو افتاده ییها شونه با تا سه هر ما بعد ي قهیدق20

 . کردیم حتینص رو ما داشت هم

 .دادیم تکون سرشو یالک ممیمر.. دادیم اس داشت که رعنا.. دادمینم گوش اصال که من

 .میدینم گوش اصال ما دونستیم مطمئنم. کردیم نگاه ما به داشت ، کردم نگاه جون يسور به

 " گفتیم یه اخه.. دهینبخش رو ما يدریح ياقا بود معلوم ی،ول میبود یعذرخواه مشغول هم یساعت مین هی ما خالصه

 " اولشونه ي دفعه مگه

 .بودن شده ما عالف که ضایمر چارهیب..  باال میرفت یخواه عذر یکل بعداز

.........  
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 .کنهیم صحبت باهامون بعد کنه تیزیو رو ضایمر که میباش منتظر خواست ازمون جون يسور مطب داخل

 .کنم کنسل رو بود مونده اومدنشون به يادیز زمان هنوز که ییاونا وقت که خواست منم از

 .دادم بهشون رو ممکن وقت نیزودتر و کردم کنسل رو قرارها ، شدم کار به دست "فورا 

 .بودن اشپزخونه داخل اول همون از هم رعنا و میمر

 .. ششونیپ رفتم کارم اتمام از بعد

 :گفت مقدمه بدون میمر شدنم وارد از بعد بالفاصله

 .کن فکر بهش شتریب. داره دوستت کاوه نکن عجله سارا_

 نیمت و جذاب پسر هی ، بود دانشگاهمون دیاسات از یکی کاوه.. زدم یتلخ لبخند کاوه ياور ادی با و دمیکش یقیعم نفس

 . يبذار احترام بهش کردیم وادارت ادشونیز تواضع و متانت خاطر به که ییاونا از ،

 !!! قرصم پا پرو يخاستگارها از یکی بود شده من خوب شانس از که

 ..  بدم دست از و تیموقع نیا خواستینم دلم گهید ، جون يسور شنهادیپ بعداز ، دمشید روزید _ 

 .. گفتم همتا از ، زدم حرف باهاش 

  ، کنه یزندگ با دیبا..  داره منو دختره حکم..  نداره من از ریغ به و یکس چیه اون نکهیا از 

 . کردنیم نگاه من به جانیه با رعنا و میمر

 .گفت یچ اون خوب_ رعنا

 يزایچ یلیوخ.... کنه يپدر براش کنهیم تالش. بشه اونم دختر همتا شهیم خوشحال که گفت..  یلیخ!!! کرد استقبال _

 .. گهید

 !؟ خوانیم یچ گهید خانم سرکار بدونم شهیم خوب_ میمر

 ..نبود من طرف از حداقل.  باشه داشته یشکست که نبود یعشق. نبود تلخ..  زدم لبخند بازم

 ..دیشا اون یول
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 اون عاشق اون..  بود همتا مال من وجود از یبزرگ یقسمت هی یول.. وجودم از یقسمت عاشق فقط یول! بود عاشق حتما

 .نبود قسمت

 ..زدم حرف باهاش صبح_

 . نتمیبب خوادیم گفت. زد زنگ بهم ظهر 

 .. رفتم

 شیپ مشیاریم بعدش..  باشه يا گهید ییجا..  نکنه یزندگ شمونیپ همتا یسال هی دیبا یول دارهیم نگه رو همتا" گفت

  بعدم "خودمون

.. میدار نگهش خودمون شیپ میتونیم "اصال ندارم، یمشکل مسئله نیا با من خانم سارا " داد ادامه من ي افهیق دنیباد

 ".میکن شیمخف خانوادمون از مدت هی دیبا یول

 !!نهیسنگ حرف نیا من يبرا چقدر دونستنیم ، کردنیم نگاه بهم فقط رعنا و میمر

 : گفت میمر ، سکوت يا قهیدق چند بعداز

  م؟یدار کالس کاوه با فردا ما جون سارا نمیبب

 داره يدیپل افکار بازم اون دونستمیم

 ..  نکن فکرشم یحت!!! رهیبگ قرار ما لطف مورد که حرفاست نیا از تر تیشخص با اون که یدونیم خودت میمر_

 .. گرفتم من که نطوریهم رهیبگ میتصم شیزندگ يبرا داره حق اون

  ..کرد صدامون جون يسور لحظه همون 

 دید منتظر مارو که هم یوقت.کردیم بدرقه و مارشیب نیاخر داشت جون يسور ، دمید میشد خارج که اشپزخونه از

 :گفت

 . شتونیپ امیب و بزنم صورتم به یاب هی منم تا اتاقم يتو نیبر دخترا خوب_ جون يسور

 .چشم.. بله _

 .  میشد اتاق وارد ها بچه با



 
 

 
 

 مھال کوه پنھان

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 12 

 . کیش والبته ساده.ست ساده واقعا اتاقش

 ِ. امروز يمارایب مال "مشخصا که پرونده يسر هی وِ ِ روش دیسف تاپ لپ هی که بزرگ زیم هی شامل

 ، بودن داده لم ها یراحت يرو هم دوتا اون.  شدم مخصوصش کمد يتو ییجا جابه مشغول و برداشتم رو ها پرونده

 !!!من یابیارز مشغول صد در صد

 عنوان به مطبش يتو بود خواسته ازم گردم،یم کار دنبال بود دهیفهم جون يسور که افتادم یموقع ادی کار نیح در

 .  باشم وقت مهینِ  یمنش

 .  کردمیم کار دیبا خوب اما..  شدم ناراحت چقدر

 کنم، استفاده ازشون بتونم من تا شد،یم مشخص ها ییدارا دیبا اول نکهیا و بودم ورثه انحصار ریدرگ هنوز موقع اون

 . بود بسته اشکانم و بابا یبانک حسابِ یحت

 !!منتظرن که است قهیدق10 جون يسور. ینیبش يایب شهیم سارا _میمر

 .بودم نشده جون يسور ورود متوجه اصال من يوا

 .نشستم و گفتم يدیببخش یدستپاچگ با

 .  دخترم نداره یاشکال _ جون يسور

 !؟يکرد فکراتو..  گهید یکن صحبت من با یخواستیم بگو خوب

 ِ مهم برام یلیخ که کنم مشخص رو ییزایچ هی خوامیم فقط. بله _

 يخوایم یهرچ بگو زمیعز دونمیم_ جون يسور

 . بمونه من شیپ تونهیم بچه نیبنابرا ، خوادینم رو بچه بهنود که نیگفت شما _

 نیا خوب یول.. نداره یتیاهم براش هم بچه.. بره تعهد بار ریز ستین حاضر اصال اون که گفتم زمیعز اره_ جون يسور

 . میخواهانش و میدار نوه يارزو که میهست همسرم منو
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 از یکی اصال.. مونهیم تو شیپ اون يبخوا خودت که یموقع تا البته که بگم دیبا هم بمونه تو شیپ نکهیا مورد در

 کامال همتا تیترب از نیا ، يایبرب بچه تیترب پس از یتونیم خوب یلیخ تو که بود نیا من نظر از تو انتخاب لیدال

 ِ.  مشخص

 :داد ادامه

 یمال نظر از و..یکنیم انتخاب یزندگ يبرا رو کجا تو نکهیوا. کرد مینخواه دخالت تو یتیترب نوع يتو ما جان سارا _

 . میکنیم ساپورتت کامال هم

 : کرد مکث یکم جون يسور

 !؟يزیچ هی فقط_

 یتونیم يبخوا تو اگه ، گمیم بازم یول. باشه ما دییتا مورد دیبا..  داشت میخواه دخالت ات ندهیا همسر مورد در نکهیا

 .یکن يریگ میتصم تیزندگ يبرا و يبذار ما شیپ رو بچه

 !؟ یچ رهیبگ ازم رو بچه کنه هوس بهنود اگه جون يسور فقط.. ندارم بابت نیا از یمشکل من قبول باشه_

 ازش ما بازم یول!  بذاره نجایا پاشو محاله و متنفره رانیا از اون که یدونیم نباش نگران نظر نیا از اصال_ جون يسور

 !خوبه؟. بمونه تو شیپ بچه که میریگیم تعهد هی

 هیعال بله_

 به جاشم نیهم تا که یدونیم اخه..  رمیبگ ازش و تعهد نیا بعد تا اجازه مدت هی من به جون سارا یول_ جون يسور

 . شده یراض زور

 : داد ادامه عیسر من ي چهره دنید با هم جون يسور.. اومد میشونیپ به يا گره ناخداگاه حرفش نیا با

 .. رمیبگ رو نامه وکالت بچه تولد از قبل تا دمیم قول یول

 !اونجا؟ بره دیبا سارا ، ادینم رانیا بهنود اگه جون يسور دیببخش_ میمر

 . ستین يازین زمیعز نه _جون يسور

 !بکنن؟ دیبا کاریچ پس _ رعنا
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 خودم من و کنهیم ارسال ما يبرا رو اش شده زیفرِ  اسپرم بهنود ، دادم حیتوض سارا به که يطور همون _ جون يسور

 ..کنمیم قیتزر سارا رحم به و اون

 :داد ادامه من روبه هم بعد

 .. جا نیا توهم دهیم انجام جا همون اون که نیبد شیازما يسر هی قبلش دیبا فقط

 !؟ یچ تیمحرم ي مسئله _

  .. دیریگیم طالق هم بچه تولد از بعد.. دیکنیم یابیغ عقد هی. شهیم حل اونم _جون يسور

 .کند هماهنگ پسرش با تا تلفن سمت رفت جون يسور

 ..  داشت دوست یلیخ را سارا. بود خوشحال وجودش تمام با

 . بود عشق يایدر ، يبردبار ، استقامت نماد ، بود یپاک مظهر او يبرا سارا

 .باشد همتا همچون اش نوه کردیم ارزو دل در.  داشت دوست هم را زبان نیریش يهمتا

 . بود کرده پر جون يسور يها کفش فقط را سکوت..  بودن فکر در هم دخترا

 قرا گریکدی کنار انها یوقت پس.. بود طنتیش انها از کدام هر بارز نقطه اخر.. بود دیبع دختر سه اون تیشخص از نیا 

 . داشت را ابانیب خاك با لشیوسا و ساختمان ییجا جابه توقع دیبا گرفتنیم

 ..  اند کرده ارام فعاالن شیب مخصوص يها قرص با را شان سه هر دیشا ، نقطه نیا در ، مکان نیا ،در االن یول

 ..کردندینم هم فکر طنتیش به یحت انها

 ..بودند فکر کی در هرکدام

 را او توانستینم سارا.. ردیگیم را فرزندش ي شماره عشقش تمام با که بود يمادر یپ در اش ششگانه هواس تمام سارا

 . نکند نیتحس اش يمادر عشق ، عشقش خاطر به

 کار، عاقبت فکر در میمر 

 ازین که او ، رفتیپذیم را طیشرا نیا او چرا ، شود دچار سرنوشت نیا به ، شیها نیزتریعز از یکی ، شیسارا دیبا چرا 

 . نداشت یمال
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 . بود همتا مادر چون ، بود برادرش تنها اشکان ادگاری ، بود او مال شیهمتا نکهیا يبرا فقط 

 !؟ داشت انشیدانشجو و دانشگاه يبرا فقط را نترس سر همه ان او..  باك یب عاشق ان کجاست پس

 ان میمر یوقت ، اورا دل زیعز ، را سارا نفس ، انهارا يهمتا را، همتا ، کند یمخف را همتا خواستیم. دیترسیم لیازفام

 !!گرید دیپرستیم را اور سارا حتما پس.. داشت دوست را همتا همه

 .. ندارد وجود ییهمتا بدونِ يِسارا دینفهم کاوه یعنی..  گذاشتیم سارا مگر 

 از ، داشت دوست را برادرش يها بچه ، بود عمه هم او ، دیفهمینم را عشق همه ان..  بود غوغا سرش در اما رعنا

 ، دیپرستینم را انها یول شد،یم شاد دنشانید

 حسادت سارا به اش یستودن عشق..  بود دانشگاه دختران ي همه ال دهیا کاوه.  کردینم ترك را کاوه انها خاطر به 

 . بود زیبرانگ

 . ارزومند شیبرا هارا نیبهتر ي همه و بود سارا دوست نیبهتر که او يبرا یحت همه، يبرا 

 . برود شانیهمتا چشم به خار گذارندینم که بود نیا هم ان. داشتند نظر توافق زیچ کی مورد در سه هر یل و

  خوداورد به انهارا پسرش و جون يسور نیب تماس يبرقرار

 ؟ مادر یخوب..  پسرم گل سالم _ جون يسور

_......... 

 ..برس خودتم به یکم هی گمینم مگه.. پسرم یستین خودت مراقب چرا!!  رهیبم مادرت یاله _ جون يسور

_............. 

 یاله..  " سازهینم بهت که يخوریم اماده يغذاها و يسرکار همش " گفتیم مانیپ چرا طوره نیا اگه_ جون يسور

 گه؟یم مادر؟راست اره " يشد الغر "گفتیم مانیپ رمیبم

_............ 

 .. دهیم امارتو که منه ياصرارا خاطر به.. اقاست پارچه هی!!  بچم مانیپ. نگو ينطوریا نه يوا _ جون يسور

_ ......... 
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 !!!است بچه پسر انگار زنهیم حرف پسره با يچطور نیبب میمر يوا_ 

 !! کرده قبول رو مادر شنهادیپ گهید است بچه حتما _ میمر

 ! ؟ يدید عکسشو! ؟ نباشه کچل و کور پسره سارا گمیم _رعنا

 !! دمیند نه _

 :گفت و صورتش يرو زد بامزه حالت هی با هم رعنا

 ..  شد منگل م خواهرزاده يدید رمیبم یاله يوا _ رعنا

  میدیخند ممیمر و من

 !! شه فداش مامان یاله.. یخوشگل نیا به من ي بچه ریبم برو _

 ..هیکاف یباش زلزله همتا مادر همون تو.. مادرشم من.. شیاریب ایدن به دیبا فقط تو اینش يزد جو!!  ياووو_ میمر

_ ااپرو بچه..  مادرش یشیم تو دمیکش زحمتاشو یهمه من ا !! 

 .. میرسیم توافق به باشه مادرش یک نکهیا سر بعد هیشکل چه مینیبب دیبذار اول نکند دعوا _ رعنا

 . وسط انداخت و خودش نمیا ایب _

 ..میشد خوشبخت ماهم بلکم.. بفرسته تا چند بگه پسرش به بگو جون يسور نیا به برو ایب سارا گمیم _ میمر

 .  خنده ریز میزد سه هر حرفش نیباا

 ..کرد جلب توجهمون جون يسور ي خنده يصدا که میبود دنیخند حال در همچنان

 . گمیم یچ من یفهمیم یشیم پدر خودت اشاهللا..  گهید مادرم کنم کاریچ خوب _ جون يسور

_............. 

 من..  يداد قول من به تو.. نکنم شروع باز یچ یعنی: گفت يا يجد لحن با جون يسور چون شد دعواشون کنم فکر

 . زدم حرف سارا با

_ . ................. 
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 وقتتو روزم دو کل در که..  يبد انجام دیبا گفتمو که ییایکار همون توفقط ؟ میدار کاریچ تو مابه _ جون يسور

 ..  میندار يکار تو با ما گهید بعدش..  رهیگینم

_. ................. 

 ..بزن حرف باهاش خودت يخوایم نجاستیا الن اون.. ندارم یحرف من جون يسور

 _. ................ 

 .کنه صحبت باهات خوادیم بهنود ایب دخترم سارا

 . بودم نشسته سرجام حرکت یب. نداشتم هم رو پا دو رو ستادنیا ییتوانا یحت.. شد حس یب کامال بدنم.  ختیر قلبم

 ؟يندار يکار من با پسرم خوب _جون يسور

_. .............. 

 . دیبکن وا سنگاتونو خودتون زمیعز اره _ جون يسور

_. ............. 

 .  خدافظ من برم قربونت _ جون يسور

 .. بودم نشسته سرجام همچنان من

 : گفت و گرفت سمتم به را یگوش جون يسور

 . بگو تو طیشرا..  بزن حرف باهاش خودت دخترم ایب_

 !! بده و ستادنیا فرمان دیشا تا برسونم مغزم به رو خون یقیعم نفس دنیکش با کردم یسع منم

 .. شد صادر فرمان

 .. کردیم اعالم مخالفتشو نمیس ي وارهید به دنشیکوب با قلبم حاال یول 

 .. دیکش ادیفر ذهنم حال همون در

 "!!!  هیبق مثل يمرد هی هم اون باش محکم سارا چته"
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 ..کردم کینزد گوشم وبه گرفتم جون يسور از رو یگوش

 .بود کرده منتقل هم صدام به رو لرزش نیا و بود لرزش حال در بدم تمام 

  ..سالم _

 .میکن صحبت راحتر ما تا رونیب رفت اتاق از جون يسور

 . من سر يرو شدن هوار گذاشت رونیب پاشو جون يسور تا بودن تیموقع نیهمِ  منتظر که هم ورعنا میمر

 ...کریاسپ يرو زدم یمعطل یب منم

 . سالم _بهنود

 دیبا ، دیکن وادار کار نیا به منوِ  مادروپدر دیتونست چطور نکهیا ای ، دیهست یک شما دونمینم من خانم دینیبب _ بهنود

 هم رو ادما ظاهر گول و ستمین ساده اونا مثل من دیبدون دیبا یول..  بدونم که نداره تیاهم برام م"اصال که بگم

 ..خورمینم

 ...شمینم منظورتون متوجه اصال من اقا دیکن صبر_ 

 ..  نیبش کینزد من به نیتونینم لهیوس نیا به که بدم هشدار بهتون دیبا یول.  ستین مهم _بهنود

 " کنهیم صحبت داره من با ، گهیم داره یچ نیا"

 . گفتم نایا میمر به نگاهم با نارویا 

 " باشه تو با کنهیم غلط " یعنی که کردن نگاه من به يطور هم اونا 

 . دمیند رو شما یحت من ؟ دیبکن يفکر نیهمچ شده باعث یچ _

 ..کنه وادار پوچ و احمقانه يفکرا به رو یکس هر ممکنه ثروتم و من یاجتماع تیموقع حال هر به _بهنود

 !!تیترب یب پسره.. احمق گهیم مادرش به..هه هه

 توش ینقش چیه من ، بود مادرتون طرف از!!!  شما دید از البته احمقانه فکر نیا که بگم دیبا احترام کمال با _ 

 ..نداشتم
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 : گفت و کرد مکث یکم بهنود 

 نجایهم بهتره من به دنیرس ای دیهست پول دنبال اگه پس..  نداره یارزش نیکوچکتر من يبرا بچه اون صورت هر در_

 .. دیکن تمومش رو مسئله نیا

 ..دیدار ییباال نفس به اعتماد گفته بهتون یکس حاال تا _

 .. داشت خواهد ییباال نفس به اعتماد من طیشرا با یادم "مطمئنا.  بله _ بهنود

 ِ . کاذب کامال من نظر از یول _

 : دادم ادامه ، نذاشتم که بده و جوابم اومد

 باال نفس به اعتماد باعث که يزیچ هر و پولدار و پیخوشت و کرده لیتحص و متمدن و محترم ظاهر به ياقا دینیبب _

 . بشم عاشقتون بخوام که دمید رو شما اصال نه ، دارم اجیاحت شما پول به نه من که بگم دیبا ، شده تون

 من نیبنابرا.. اورده ایدن به ماه ي کره يتو شمارو مادرتون احتماال و نیهست فرد به منحصر و تک شما که ییاونجا از و

 .. شمینم عاشقتون راحت التونیخ پس ، کنم تصور شمارو تونمینم

 یمبن نامه تعهد هی اگه که شمیم ترم خوشحال نکهیوا ، خوشحالم تینهایب نداره تیاهم براتون بچه اون شما نکهیا از و

 ..دیکن ارسال زهایچ هیبق با همراه من به بچه حضانت ي باره در هاتون گفته قیتصد بر

 تعهد هی دیبا یگفت که نایا ي همه از قبل..  ستین خبرا نیا از یول ، یکنینم رو دستتو زود اومد خوشم نیافر _ بهنود

 .. يندار من شیپ یوحقوق حق چیه تو که يبد من به

 .. بودن شده سرخ تیعصبان از ، کردم نگاه رعنا و میمر به..  بودم شده یعصب کامال گهید

 ..دیرس دستم به نامه وکالت اون یوقت اما ،!!! تیبردپِ ياقا کنمیم کارو نیا حتما که نیباش مطمئن _

 .گذاشتم رو یگوش یخداحافظ بدون بعدم

 حساب قاتل هی من بود نجایا االن تیپِ  درِ  ياقا نیا اگه که بگم نانیاطم با تونمیم ، بودم انفجار حال در تیعصبان از

 .!!!شدمیم

 ...داشتن و حال نیهم هم دوتا اون
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 ِ.... مونیمِ  یعوض اشغالِِ  مزخرفِ  يگندو بوِ  احمق ي پسره _میمر

 .. شد مات رعنا و من ي خنده با که گفتیم داشت همچنان

 که ، من به و یگوش ينداد چرا! ؟ کرده رنگت خوش پسره اومده خوشت! ؟ يخندیم یچ يبرا یبگ شهیم _ میمر

 . یکنینم گوش ، نکن قبول گمیم بهت یه ؟ نکنه وحقوق حق يادعا گهید تا کنم بارش درشت چهارتا

 "کنار يبذار پاتو االن نیهم بهتره من به دنیرس ای ، یپول دنبال اگه " گهیم برگشته کاره هیِ  ي پسره گهید نیهم 

 .دمیخندیم بلند بلند داشتم و بودم کرده فراموش تمویعصبان من که خوردیم حرص بامزه نقدریا يوا

 ..شد ساکت جون يسور يصدا با که دادیم ادامه همچنان ممیمر

 . ببخش جان سارا _ جون يسور

 دهیم اجازه خودش به نیا که گذاشتم کم تیترب تو من حتما خوب اما ستین ادب یب من پسره ، داره حق جون میمر 

 .. کنه نگاه باال از رو همه

 کنهیم فکر خوشگله هم یکم هی چون حاال خوب ، بوده فراهم براش خواسته که يزیچ هر اول از اون دخترم یدونیم

 .. کنن کینزد بهش و خودشون دارن یسع همه

 ..میکرد یکوتاه پدرش و من صورت هر در چون.. دیببخش من به و اون یادب یب شما

 کنهیم شلوغش یالک میمر نی،ا دادم و جوابشون منم زدن یحرف هی نشدم ناراحت من.. جون يسور کنمیم خواهش _

... 

 !!!بستم و مبارك دهان نیبنابرا شدم مواجه میمر ي شده نازك چشم پشت با که دامیم ادامه داشتم

 " توست ي گذشته ي نهییا بهنود " گفتیم بهم که بود سرم تو ییصدا هی یول 

  .بشه شیازما يا گهید جور و ، نباشه من ي ندهیا ي نهییا که کردم ارزو وجودم تمام با من و

 . میداد انجام رو مربوطه يها شیازما تمام..  گذشته روز اون از هفته هی االن

 . مثبت ها جواب که داد خبر بهم جونم يسور 

 !!!واال...کنهیم گوش مادرشو يحرفا ادب یب يِ پسره حداقل خوبه.بود داده انجام تمیپِ در ياقا اون نکهیا مثل 
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 .بخونن و عقد يِ غهیص که باشم اماده هفته اخر يبرا خواست ازم جون يسور روزید 

 .کردم دیتاک رو نامه تعهد اون بازم و کردم قبول منم

**** 

 ...بود عموش از التماس ریدرگ که ممیمر

 !!!  ما يبرا نهیگز نیبهتر که ، داشت يوتریکامپ شرکت ممیمر يعمو خوب ، میگذروندیم مونو يکاراموز دیبا ما اخه

 حرفا نیا از تر پرو ما خوب یول..  کنه تحملمون هم لحظه هی نبود حاضر!!!  شناختیم خوب رو ما که ییاونجا از و

 ..  میشدیم کار مشغول شرکت همون تو حتما دیبا و میبود

 !!" عمو خان بوس دست شرکت میبر داده اس میمر "گفت زد زنگ امروز رعنا 

 ..کنم رفتار خانم که کنمیم نیتمر دارم شدم داریب که صبح از منم 

 . خندهیم بهم همش مارمولکم يهمتا نیا

 ؟يخندیم یچ به یبگ شهیم مارمولک _

 . يشد مزه با یلیخ عمه اخه _همتا

 !! گهید کن راحت و خودت شدم دلقک بگو عسلم باش راحت _

 !!يشد دلقک اره ، بگم شو راست جونم عمه _همتا

 .. دنبالش منم باغ سمت دیدو. گذاشت فرار به پا حرف نیا از بعد

 !دلقک؟ یگفت یک به ، مارمولک نمیبب صبرکن _

 .يریبگ منو سمیوا که ام وونهید مگه ، کمینم صبر _همتا

 .بود فرار حال در کردن غیج غیج با همتا رفمیم همتا دنبال باغ يتو همچنان من

 ..اومد میمر يصدا که 

 ..  اومد من نترس ییهمتـــــــا!!!!  کــــــــش نفس ـــــیآ _ میمر
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 . کنمیم سالم "بعدا!!  برم در دیبا ، ندارماا وقت االن دیببخش..  میمر خاله جون اخ _ همتا

 !کنه؟ تتیاذ خوادیم یک نمیبب خودم شیپ ایب _ میمر

 .. نیزم خورد که دیدویم داشت همچنان همتا

 .. بیغر امام ای _

 . شدم خکوبیم جا همون 

 .کردمیم نگاهشون رهیخ فقط منم.  کرد نگاه و بدنش يجاها همه بغلش گرفت رو همتا ، سمتش دیدو میمر 

 . شدن يجار هام گونه يرو ناخواسته اشکام.  شد باز منمِ  یتنفس راه ، شد بلند که همتا ي خنده يصدا

 .دیخندیم بلند بلند همتام. دادیم قلقلک رو همتا داشت میمر

 ...  نداشتم ستادنیا ییتوانا.. زدمیم وزار بودم شده خم زانوهام يرو من 

 خودت تو شن تلف چشمات يجلو ملت ؟ یکن ترك رو یحس یب گند عادت نیا يخوایم یک!!  سرت بر خاك_میمر

 !!واال. یشیم تلف زودتر

 . دیپر ممیمر رنگ کردم احساس. کردم نگاه بهش میاشک يچشما با ، کردم سرموبلند

 ... کردم دایپ و عادت نیا یک من که اومد ادشی کنم فکر

 ... دمید یچ من که اومد ادشی فکرکنم

 ... دمیشن یچ

 ... کردم کاریچ 

 ..دمید نویا چشماش اشک ي قطره تو من.. اومد ادشی یچ همه

 " متاسفم من يسارا " گفت که..  دمیشن لرزونش يها لب از من

 . . باشم داشته و زمیعز غیج تحمل که میاون از تر داغون من دیفهم که مطمئنم گهید حاال

**** 
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 يتو سرشو کرد رد دستام نیب از و خودش قشنگم يهمتا.  بود چشمام يرو دستامم و بودم نشسته زانوهام يرو هنوزم

 اون بدون. ،بود بودم زنده لیدل همتا فشردمش، خودم به و دادمش جا اغوشم يتو وجودم باتمام من.  کرد قائم م نهیس

 ...خواستمینم و یزندگ

 .  داد جا خودش اغوش يتو رو همتا و من.  کرد کینزد بهم و خودش میمر 

 .بود رعنا. کرد بغلمون پشت از یکس.  کردم احساس که يبود حالت اون يتو قهیدق چند دونمینم 

 . شهیم مرتب زیچ همه.  گلم باش اروم:  دیشن گوشم يتو گرمشو يصدا 

 .شدم تر اروم ، بودم اروم من

  "... رعنا خاطر به ، میمر خاطر به همتا، خاطر به متشکرم ایخدا " دیکش ادیفر ذهنم و

  میشد جدا هم از یب یب يباصدا

 !؟ نینشست جا نیا چرا دخترا _ یب یب

 :گفت بود کرده جدا ما از و خودش زودتر که رعنا

 . گلمِ  یب یب سالم _

 . میشد نیزم پهن جا نیهم گهیدیهم دنید ذوق از میکن کاریچ 

 : گفت بود گرفته ش خنده رعنا لحن از که یب یب

 !؟ِ  یکردن ذوق چه گهید ، نیبود هم با وقت رید تا شبید که شما..  ماهتون يرو به سالم _

 !!شهیم تنگ زود به زود گهیدِ  دل ؟ میکن کاریچ جون یب یب _ میمر

 ..دیکنینم قبول شما..  دیبمون ما شیپ نجایا نیایب گمیم که من ، یگل میمر خوب _ یب یب

 دو نیا جوار در و شما خدمت در میارزومند یبس ما ، یباش شما که خودم جون یب یبِ  حضور به عرضم واال _ میمر

 !! ارتباط جادیا به کرده منع مارا خانواده نکهیا دارند ياموز بد دوتا نیا که ییانجا از اما ، میکن یزندگ زمانیعز دوست

 ..دیکنیم گوش شما که هم چقدر_
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 صورت در و گرفته صورت یقاچاق و انهیمخف!! کامال صورت به دیکنیم مشاهده مکان نیا در را ما که اکنون و_ میمر 

 .داشت خواهد یقانون گردیپ خانواده ي مشاهده

 ..  مادر دیسوزونیم شیات که بس _یب یب

 .ییجا میبر دیمابا..  سوزوندن شیات یگفت شد خوب جون یب یب يوا _ میمر

 .. مهد میبر شو اماده هم شما خانم همتا!!! منتظره عموم میکرد رید شو اماده بدو سارا

 .ادیم بدم اونجا از.  خاله رمینم مهد من _همتا

 . اومده بدت مهد از که يکرد کاریچ کن اعتراف زود حاال ، نرو باشه.  ااا _ میمر

 )بود داده ادی بهش میمر ، بود نگرفته ادی من از گهید نویا( زد دانهیپل لبخند هی هم همتا

 ؟ ادتهیِ  ارشیک اسمش گفتم که بود پسره اون خاله_

 ..  ادمهی اره بگو خوب_ میمر

 فیتعر یجانیه باچنان.  کردم شیکی مهد وارید با منم.  دیکش رو دخترا از گهید یکیِ  يمو بازم گهید یچیه _همتا

 . کردنیم نگاش فقط باز يچشما با ما ، کردیم

 ِ ! جادوا چراق غولِ  ي اندازه یگفت که تو ؟ يکرد کارو نیا يچطور_ میمر

 ! ؟ دارم زرد کمربند من رفته ادتی خاله.. اایگرفت کم دست منو _ همتا

 . رفتیم همتا ي صدقه قربون همش هم رعنا. خنده از مردیم داشت میمر

 !!!داده زرد بهت عمت ایگیم راست ا _میمر

  ؟ يکرد کاریچ بگو حاال خوب

 . کردن فیتعر اونا يبرا تاب و اب با کرد شروع هم همتا

 . جون عمو خان خدمت میبر ، بشم حاضر که رفتم.  ستادمینا گهید من 



 
 

 
 

 مھال کوه پنھان

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 25 

 همتا اتاق رفتم. برداشتم مو یپشت کوله. کردم سرم هم امو مقنعه.  دمیپوش یمشک کتان شلوار هی با یمشک يمانتو هی

 . بردارم لباساشو و ها لهیوس تا

 .مهد رفتیم دیبا

 ." کنهیم مراقبت ازهمتا خودش" گفتیم بذارم مهد رو همتا نداشت دوست یب یب البته 

 هم گهید يها بچه با ، زایچ یبعض اموزش بر عالوه ها بچه مهد تو.. باشه مردم با ارتباط در همتا داشتم دوست من اما

 . رنیگیم ادی و باهم کردن برقرار رابطه و ارتباطن در

 يجا به و بشه بزرگ زود یلیخ ندارم دوست.  خوبه یلیخ بوده، ارتباط در بزرگا با شهیهم که من يهمتا يبرا نیا

 .کنه ریگ در ترها بزرگِ  مشکالت تو و خودش ، کردن یبچگ

 مواقع در بتونه تا ، دادمیم اموزش کاراته بهش هم خونه باغ يتو. داشتم برنامه تونستمیم که ییجا تا براش من البته 

 . داشت زرد کمربند هم حاال. کنه مراقبت خودش از لزوم

**** 

 از که بود اومده حاال که رجب مش و یب یب از و کردم عوض شو لباسا.. کردیم فیتعر داشت هنوز همتا نییپا رفتم 

 .میشد میمر میماش سوار و میکرد یخداحافظ ، کنه استفاده بچه نیا یزبون نیریش

 . میرفتیم نیماش هی با همه معموال یول میداشت نیماش رعنا هم و من هم

 پرو بچه هی مامان از که) کرد اشاره خودش به( داره وومن سوپر ي خاله هی که ادم.  جونم همتا نباش نگران _ رعنا

 .پشتتم خودم من. ترسهینم

_اشتباه که داشت هم يبهتر يها راه..  کنه يرفتار بد دوستاش دینبا ادم ؟ یگیم بهش که هیچ نایا خانم رعنا ا  ِ

 !؟ نه مگه بفهمونه بهش ارشویک

 .دینکن تکرار گهید که نیشیم هیتنب کارتون نیا يبرا خانم همتا شما اما و

 لبخند با و فشرد خودش به و اون بود نشسته ششیپ همتا که هم رعنا.  نگفت يزیچ یول دیورچ لباشو زمیعز همتا

 : گفت

 !؟ نیداد نشون بهش يجور اون و یعل اشتباه!!  دهیفهم خانم شما چرا وقت اون جون سارا دیببخش _
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 .. میدیخند تامون سه هر یعل ي افهیق ياور ادی با

 ..  نهیبب برگشو یکس ذاشتینم امتحانم سر. دونهیم یلیخ کردیم فکر پسره نیا اخه

 برگ شدم بلند منم ورفت داد برگشو که یاسالم شهیاند امتحان سر نکهیا ، داره شدن متنبه به ازین ادم نیا دمید منم

 يسواال از تا دو برداشتم خودکارو ، ما جلد در هم میرج طانیش ، زیم يرو هم یعل برگه..  بود رونیب مراقبه ، بدم رو

 غیدر یکس از اطالعاتشو گهید که براش شد یعبرت درس و.  شد16 درس اون هم جان یعل.. زدم خط شو يا نمره2

 !!نکنه

 اونم.  بود داده خبر بهش ، کردم کارو نیا من بود دهید بود جلسه سر هنوز که دوستاش از یکی ، شد يشر چه يوا

 نمره اونم درس از!!! حساس ما يرو که جونم کاوه. کنه ثابت نتونست خوب یول. تیشکا یانضباط تهیکم بود رفته

 .اوردین

 !!واال..شدینم تیهدا معروف به امر با ، کردم یسع یلیخ.. شدیم گرفته حالش دیبا. داشت ازین اون_

 !!!  واال.. یگیم راست که تو بله_ میمر

 . میشد یمرب خانم يِ هییشکواِ  متن دنیشن مشغول ساعتم ربع هی و مهد میگذاشت رو همتا

 !!ها راسته رهیم اش عمه به زاده حالل ي بچه گمیم _میمر 

 .میدیخند

 !؟يکرد فکر یچ پس_

 "کردم شیکی وارید با " گفت باحال چه یول _ رعنا

 ِ خانم میمر الطاف از نمیا بله_

 !! زبونه نیریش من مثل ام بچه شهیم تونیحسود هیچ _ میمر

 "ام بچه"..  من به چسبوند و خودش نیا باز!!  نایا مامانم يوا_

  ؟يدیینزا تو گهید که نویا بابا هیچ _میمر

  .. بدم جوابشو شدینم عمو خان شرکت میبود دهیرس گهید 
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 . میبرسون عمو خان اتاق به و خودمون ممکن يصدا سر نیکمتر با میکرد یسع

 . بود سخت واقعا ما يبرا خوب یول

 . شد عاشق معمول طبق بازم ، دید و نگهبان که اول همون از رعنا

 عشوه ، نبود بلد ختنیر عشوه من از بدتر که ییاونجا از و ، زدن حرف عشوه با کرد شروع نگهبان جناب سمت رفت

 . میمر و من ي خنده ي سوژه و یخرک بود شده اش

 .میدیخند!!  صدا یب کامال ما دفتر تا

 م؟یاومد ما دیفهم کجا از نیا که متعجب ماهم و کرد استقبال ازمون خنده با شیمنش.  میشد که عمو خان دفتر وارد

 میرفت عمو خان اتاق سمت به رعنا منو ، بود) شرکت یمنش(ایثر با بش و خوش مشغول میمر

 .. نشدم ورود ي اجازهِ  منتظر یول زدم در به ضربه چند

 ...زیعز يعمو خان بر سالم_

 گرفته سنگر من پشت ظاهرا که دوتا اون به خوردم که برگردم اومدم..شد جمع شمین شیعصبان ي چهره دنیباد یول

 :عمو خان سمت برگشتم دوباره..بودن

 . اقا حاج کمیعل سالم _

 ..کرد پنهان سرفه هی با شو خنده ، باشه داشته جذبه داشت یسع یلیخ که عمو خان 

 ..کنمینم قبول کاراموز اصال. شدم مونیپش من اصال رونیب نیبر _ تیعصبان با

 : گفت ییهمتا لحن هی و وناز حیمل لبخند هی با و سمتش رفت میمر

 .. میاومد نیسنگ چه نیبب.. مینکرد يکار که ما چرا اخه. جونم عمو

 . نیختیریم عشوهِ  نگهبان اون واسه يچطور تو، دیاومد که در از دمید اره _ عمو خان

 .کرد نگاه رعنا به خشم با بعدم
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 مو لبو با که هم رعنا ، نداشت من از بهتر یحال کردم نگاه ممیمر به ، ببندم شموین تونستمینم کردمیم يکار هر که من

 ..زدینم

 نیا ي دلخسته و عاشق قضا از که) ساله 29 میمر قول به البته( ساله 30 حدود بود يمرد هی ما عمو خان نیا اخه

 !!!!!!انفجار حال در تیعصبان از حاالم ، بود خانم رعنا

 ؟ نیخندیم یچ به دوتا شما _عمو خان

 . دیببخش شما کرد یخبط هی سر بر خاك يرعنا نیا خدا به یچیه _

 محلِ  نگهبان که نیدید البته. کنهینم رحم شرکتمِ  نگهبان به يخاستگار یب زور از کرد غلط عمو گهیم راست _ میمر

 !!!!نداد بهش سگم

 . داد شماره بهم که يبود کور.. نداد محل بهم که يکرد غلط _رعنا

 .. برد هجوم تلفن سمت به ماهم عاشق يعمو خان نیا گفت نویا تا يوا

 .دهینم شماره یکس به گهید. کردم اخراجش که حاال! ؟ داد شماره _ عمو خان

 : گفت بود اومده خوشش يباز نیا از انگار که هم رعنا

 صاحبخونه میند اجاره..  خدا به میمستاجر..  موننیم گرسنه هام بچه ، داااینکن کاریب شوهرمو خدا تورو کرد غلط عمو _

 . میبر کجا زمستون اهیس دل نیا تو کنه،یم رونمونیب

 اشاره هی با بود رفته در سمت به واشی واشی رعنا يحرفا شروع همون از که میمر....  نبود زیجا موندن گهید که يوا

 پشت از عمو خان بشه خارج خواستیم یوقت بدبخت يرعنا نیا یول دنبالش منم. رونیب دیپر و کرد باز و در من به

 .. بست و در و اتاق داخل دشیکش بعدم. گرفت مانتوشو

 

 ..  حرفا اون با شد حالل خونش رمیبم براش یاله

 . کنه فیتعر براش خالصه طور به کرد یسع ممیمر. کردیم نگاه ما به تعجب با هم ایثر و میخندیم میمر و من

 شما درد به ساله 18+ " گفت فقط که ما به.. گفت عمو خان نیا به یچ میمر ای افتاد یاتفاق چه تو اون دونمینم

 " خورهینم
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 .  رفتیپذ کاراموز عنوان به مارو جون عمو خان حال هر به اما

 !!ها شروطه و ها شرطه به خوب یول

 .نظر مورد شروط دنیشن يبرا دفتر يتو میرفت

 : کرد شروع یطوالن مکث هی با هم عمو خان

 دیشیم کار مشغول قسمت هی در شما از کدام هر: 1

 .!! استراحت ساعات در یحت. دینیب ینم گرویهمد يادار ساعت انیپا تا: 2

  نکهیا هم اخر ودر

 .. دیکن شون بدر راه از خوامینم و راهم به سر يکارمندا.. دیباش نداشته يکار مذکر يهمکارا به:3

 .دیش کار به مشغول نجایا دیتونیمِ  نصورتیا در فقط

 .  نکردم نگاه بهش گهید نییپا انداختم سرمو.. خورد گره ابروهام حرفش نیا با

 .  کردیم نیتوه ما به داشت "رسما اومد بدم یلیخ

 . رعنا عشق "احتماال و بود میمر يعمو هم ،چون بگم بهش يزیچ خواستمینم یول

 . شدم اروم اروم ، میمر ي جمله با که خوردمیم و خودم داشتم درون از

 

 . اجازه ،با يکاراموز میریم گهید يجا ما بابک ستین يازین _ میمر

 .دیش بلند ها بچه

 . میشد بلند حرف بدون هم رعنا منو

 .بود رعنا رفت درِ  سمت به شد بلند که ينفر نیاول یول کنه کار اون شیپ بخواد دلش یلیخ رعنا کردمیم فکر

 !؟. يکاراموز میریم گهید ییجا یچ یعنی! ؟ میمر شده یچ _ بابک
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 . میشد خارج در از یحرف چیه بدون هم رعنا منو. بود پوزخند هی فقط میمر جواب

 !؟ اخه شد یچ...  رعنا...  نمیبب کن صبر _ بابک

 !شد؟ یچ که میبد حیتوض براش میبتون که میبود نیا از تر دلخور سه هر ما خوب یول

 !!اشنا هی از هم ان..  مینداشت نیتوه توقع هم یکس از.  میکردینم نیتوه یکس به اما.  ،درست میکردیم طنتیش ما

 . میکرد ترك را شرکت کامل سکوت در

  . گردمیبرنم اونجا گهید نکهیا ، بودم مطمئن زیچ هی از اما.. میریم کجا که نبودم مطمئن. میشد نیماش سوار

 . بودند نزده یحرف چکدامیه که بود یقیدقا

 .بودند غرق خود افکار در کدام هر

 نیا و بود کرده یشوخ نگهبان با که بود او حال هر به.  است اتفاق نیا باعث او کردیم حس.  بود رعنا رتریدلگ همه از

 . بود کاشته بابک دل در را شک تخم

 ینم پس نداشت اعتماد او اگربه.  دیپسندینم را شناخت بدون ي عالقه اما.  دارد عالقه او به بابک که دانستیم

 . کردیم یبانیپشت تزش از هم شدت به و ، بود اوِ  تز نیا. باشد داشته يا عالقه هم او به توانست

 از.  شناختیم را دوستانش که بود سال3 بابک.  داشت شرم دوستانش يرو از او.. بود ناراحت يگرید جور اما میمر

 نبود دهیپسند اصال يا یشوخ نیچن نیا یشناخت نیهمچ يبرا. بود شده اشنا انها با ، دانشگاه يابتدا يروزها همان

 ."بشناسه اونارو يدار ،توقع نشناخته تورو سال20 بعد یوقت " زد بینه او به ذهنش یول..

 .کند حیتوج توانستینم هم باز اما

 ..کرد نگاه متفکر يرعنا به نهییا در.. نشست لبش يرو بر يلبخند رعنا به بابک عشق ياور ادی به با

 بیتکذ هم رو مجنون و یلیل عشق چیه ينطوریهم اون.. بدوه رعنا دنبال سالها دیبا کارش نیا با بابک هه!!!  رعنا "

 "اعتماد یب بابک عشق به برسه چه.. کنهیم

 اندازه از شیب سارا. بود شکننده کامال او.. بود ناراحت سارا يبرا ، باشد ناراحت رعنا و خود يبرا نکهیا از شیب اما میمر

  "؟ينبود اون يجا که تو..  داره حق خوب "زد ادیفر ذهنش بار نیا. بود حساس
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 .. داشت خاطر به را چشم جفت کی فقط اما سارا

 ..کند پنهان را انها درون تنفــر توانستینم هم خورده گره يابروها یحت که ییچشمها

 تر یمیصم یلیخ او نبود نگونهیا اما بابک..  بود هم کالمش در تنفر.. بود کرده استفاده خوشبختم لفظ از که یوقت یحت

 ..بود کرده برخورد

 را شیهمتا که یزمان. شد یمعرف میمر ي خانواده به بار نیاول يبرا که یزمان..  داشت خاطر به هارا لحظه ان تمام

 .. داشت یمعن هی شیبرا کدام هر که ها نگاه ان.. کرد یمعرف

 .. ترحم

 ..ترس

 ..ياعتماد یب

 ....تنفر او يبرا مهمتر همه از و

 .. را چکدامیه.  کند تحمل توانستینم را

  اما..  شده موفق که بود خوشحال چقدر و..  کند عوض را ها نگاه ان بود، کرده تالش چقدر که رفت ینم ادشی

 ...لحظه کی در

 ...جمله کی در

 ..دیفهم

 پس.. کردیم قضاوت نیچن نیا بابک که یوقت. است نبوده انها اعتماد مورد چگاهیه که

 ... زد خودش افکارِ به پوزخند هی ذهنش در

  "بود محال کامال تنفـر از پرِ  چشم جفت کی ان اعتماد"

 : دیکش جلو عقب یصندل از و خودش بود نشسته پشت که رعنا

 !؟ يشهرباز میبر ها بچه گمیم _رعنا



 
 

 
 

 مھال کوه پنھان

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 32 

 !؟ بشه یچ که يشهرباز میبر صبح اول _ میمر

 یمزاحم چیه ،بدون میسوارش هارو لهیوس ي همه میبر میتونیم ستین یکس که صبحش اول نیهم به حالش _ رعنا

 . کنه يباز گهید تونهینم شهیم باردار گهید وقت چند تا سارا تازه.

 سارا؟ گمیم بد

 . میبر میبردار رو همتا میبر میمر گهیم راست نه_

 . میبر باشه _ میمر 

 .میشد موفق ظاهرا و. میکن فراموش و میبود دهیشن شیپ ساعت هی که ییحرفا میخواستیم تامون هرسه انگار 

 یلیخ.  میدینکش خجالت سنمون از هم اصال... میدیپر نییپا باال و میزد غیج که نقدریا..  گذشت خوش چقدر که يوا

 يهمتا نیا چقدر و. کنن روشنشون که میکرد خواهش دستگاهها اپراتور از چقدر که بماند البته.. گذشت خوش

 .واال.. ستین بلد شمیخرک که اش عمه ،برعکس است عشوه يخدا بچه نیا که يوا..  براشون ختیر زبون مارمولک

 فوت فست.  مینخورد ناهار هنوز که افتاد ادمونی تازه ما و بود 4 حدود ساعت. رونیب میاومد يشهرباز از نکهیا بعداز

 .  بود یگرسنگ رفع يبرا ممکن راه نیتر دستِ  دم

 ما چون.. بود بهانه همش همتا البته.. خانم همتا يبرا لباس دست چند يبرا میبود گشته رو اطراف يپاساژا تمام شب تا

 !!!!همتا تا میکرد دیخر خودمون يبرا شتریب تا سه

 . موندن هم میمر و رعنا ، میبرگشت خونه به شاداب یروح یول خسته یجسم با شب 

 .میریبگ فاکتور بعدشو يها اس و تماسا و شرکت يتو بابک يحرفا اگه البته.  میداشت یخوب روز کل در

**** 

 . دیرس هفته اخر کردمیم فکر اونچه از زودتر یلیخ

 عقد خونه يتو ، بدم اجازه بود خواسته ازم قبلش.  میباش محضر 10 ساعت که بود گرفته تماس باهام جون يسور

 . رفتمینپذ من که بشه انجام
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 و دامبال گهید که يریگیم طالق سال سر یدونیم که یازدواج تازه..  یعشق نه يداماد نه اخه شدیم مسخره یلیخ

 .واال.. نداره مبولید

 . کردم میحساب حمام هی، دمیدو باغ يتو معمول طبق شدم بلند صبح

 شیپ روز چند.  شدم همتاِ  دنیپوش لباس مشغول خودمم شن حاضر تا کردم داریب و بودن ما شیپ شبید که هارو بچه

 .. شدیم محشر دیپوشیم که یوقت که میبود دهیخر دیسف ساتن عروس لباس هی براش

 شد تنگ همه برا دلم لحظه هی..  نشست دلم يتو عالم غم ي همه لباس اون يتو دنشیباد

 ..بابام

 ..مامانم

 ..زمیعز يلدای..اشکان

 . نشست گلوم يتو نیسنگ بغض هی 

 که يا جمله و توا هیشب همتا گفتن بهش یوقت ادی..  بود دهیکش درد چقدر افتادم همتا مانیزا از بعد لدای ي افهیق ادی

 " نشه من مثل سرنوشتش انشااهللا " زد شیات رو همه و گفت

 .. حرفش نیا با میکرد هیگر چقدر که يوا

 .. رهیم مادرش به دختر سرنوشت گنیمِ  راست پس.. بود شده خودش هیشب اش بچه سرنوشت قایدق حاال

 ي همه همتا و واشکان.بود گذرانده پرورشگاه تو عمرشو شتریب.. نداشت و کس چیه واقع در.. نداشت ومادر پدر هم لدای

 .بودن شیزندگ

 !؟ یکنیم هیگر یچ برا عمه _همتا

 .کردیم پاك اشکامو و هام گونه يرو بود گذاشته دستاشو بشم فداش یاله

 . شه اماده هم عمه که میبر.  شم فدات ستین یچیه _

 !!!!. مارمولک کنه يدلبر رجب مش يبرا که رفت اونم. رونیب میاومد همتا اتاق از

 . شم اماده که اتاقم تو اومدم منم
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 یراض اصال یب یب چون. بودم اورده اصرار با هم رو یب یب.  میبود محضر در يجلو اماده یهمگ بعد ساعت هی حدود

 .کنمیم بدبخت و خودم کار نیا با گفتیم همش و نبود

 .شد تمام یچ همه عیسر یلیخ

 اشک حال در همشون چون.  نشد بلند چکسیه صوت و دست يصدا..  دادم که رو بله.. شد خونده عقد ي خطبه 

 .. کردمیم فکر "دارن فیتشر خانم عروس پدر" بود گفته که عاقد ي جمله هی به فقط که منم.  بودن ختنیر

 . کنه اعالم دخترش عقد يبرا و خودش تیرضا که کجاست بابام

 .ختنیریم اشک من ياشکا با هم رعنا و میمر.. ومدینم بند اصال اشکام

  .تمام و داد رو بله اکراه با هم تیدرِپ ياقا ما سکوت يتو

 بیترک يبرا بشه يبردار تخمک منم از تا برم دیبا روز هی قط.. نداره يکار بامن گهید که بود گفته بهم جون يسور

 .رحمم يتو کنن قیتزر تینها ودر

 ..  مینمون عقب جزوه از حداقل که دانشگاه رفته رعنا اونجا میریم میدار میمر با االنم

 لحظه هی چرا دونمینم.. نشست دلم به یترس موسسه دنید با.. بود داده ادرس جون يسور که يا موسسه میرفتیم دیبا

 محکم هامو قدم کردم یسع.  ارمینم دووم باشم فیضع بخوام اگه االن از نداشتم یبرگشت راه خوب یول. شدم مونیپش

 . زدینم یحرف چیه یول. دمیفهم خشی يدستا از نویا نبود من از بهتر ممیمر حال.. بردارم

 . کنه خبر و جون يسور که میخواست و میرفت ینگهبان سمته به

 . دینکش طول ساعتم1 کارم بود جالب.  بردن اتاقا از یکی سمت به مارو و اومد جون يسور بعد هیدق 10 حدود

 تشیجنس. نه گفتم عیسر منم.. انهی کنم نییتع تیجنس دارم دوست دیپرس ازم جون يسور که بود نیا تر جالب اون از و

 مهم اوناهم يبرا گفت جونم يسور.  بود مهم برام ام بچه سالمت گهید يمادرا ي همه مثل منم نبود، مهم برام

 . ستین

 .  بدن انجام و قیتزر تا بمونم منتظر خواستن ازم

 . شدم مادر من و شد، انجام قیتزر بالخره و
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 احتمال که بودن گفته بهم چون داشتم مطلق استراحت مین و ماه کی نیا تو. گذرهیم شدنم مادر از مهیون ماه کی 

 خونه يتو و بود زنان متخصص خودش ام بچه مادربزگ چون نداشتم رفتن دکتر مشکل.  هست رهینپذ رحمم نکهیا

 .. شدمیم تیزیو

 . بود همتا اون و بودم کرده دایپ يجد مشکل هی اما

 رجب مش هم یگاه ، اوردنیم و بردنیم مهد به و اون رعنا و میمر ماه هی نیا يتو.  بود شده بداخالق یلیخ دایجد

 . يپرستار ، بود شده کارش و کردیم یزندگ ما با رسما گهید که زمیعز میمر. دنبالش رفتیم

 . بودم ممنونش دایشد که من

 بهش میمر که هم یوقت..  بود شده ام بچه عاشق.. ذاشتینم تنها و من هم لحظه هی که بود یب یب همه از مهمتر اما

 ِ خودم ي جهینت يدار کاریچ گفتیم کردیم اعتراض

 ".واال.. شیخوشحال نیا به نه مخالفتش اون به نه"

 ..  بشه تر حساس همتا بود شده باعث عم موضو نیهم

 گفتمیم وقتم هر. بخورم غذا تونستمینم.  داشتم تهوع حالت بس. بودم شده الغر بشم چاق نکهیا يجا به رسما که منم 

 "بکش پس یبش مادر ینداشت دوست مگه ، حقته "گفتیم نامردم میمر نیا "بده حالم"

 میمر.. کنمیم یافسردگ احساس که هیوقت چند. بودم شده خسته خونه يتو نشستن از.. شدمیم بلند دیبا گهید خوب یول

 .شدن اروم اوناهم انگار شدم اروم من نکهیا جالب.. دارن و هوام کامال رعنا و

 .کنه ورزش کم هی بچه نیا هم بشه عوض خودم يوهوا حال یکم هی هم تا باغ بردمش و زدم صدا رو همتا

 .. خوبه کارش. کنم امادش مسابقه يبرا خواستمیم کردم کار هاش با

 خوب یول داشتم يگر یمرب خودم..  بفرسته مسابقات به شاگردش عنوان به رو همتا که بودم کرده صحبت یمرب هی با 

 . يتر موفق باشه تر سرشناس تیمرب قدر چه هر هم مسابقه يبرا.. کردمینم کار
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..  بخونم درس یکم که رفتم.  داخل میرفت!!!!!!!!!!  من خوردن حسرت و همتا کردن وورجه ورجه ساعت دو یکی بعد 

 حذف منو کاوه استاد ياقا خوب یول..  نکنن حذفم که کنه مجاب رو استادا بود تونسته میپزشک يها برگه با میمر

 !!!!کرد

 .واال..گهید بود یمدل نیا عشقش نمیا

 نکرده فکر کار عواقب به اصال.  کردم کاریچ که دمینفهم. بودم نشده جامعه وارد دمیجد طیشرا با که یزمان تا من اما 

 . بودم

 .. نبود سهیمقا قابل اصال حامله يتنها زن هی به نگاه نوع با ، تنها دخترِ هی به نگاه نوع

 همه... مهران ، اوشیس ، یعل ، کاوه که دمید.  دمید را ها نگاه نیا ، شدم دانشگاه وارد امتحان يبرا کهیوقت تازه من

 . ننیبب و دمیم پرورش وجودم در که يا بچه پدر تا کننیم نگاه من سر پشت به وهمه

 . بودمش دهیند خودم من که نیا از غافل

 .بودن گرفته رعنا و میمر يها خانواده که گرفتنیم رو یپاسخ همون هم دخترا و کردنیم نگاه فقط پسرا

 " بره تونهینم دانشجوا چون هم سارا.کشور از خارج رفته تیمامور هی يبرا ساراِ  همسر "

 ي جمله اوردن ادی به با اما.. باشه داشته تیواقع دروغ نیا که کنمیم ارزو دلم ته از واقعا رهیگیم دلم که اوقات یبعض

 .ممنوع هودهیب يفکرا که زنمیم بینه خودم به جون يسور

 "؟ پرسه ینم اش بچه از بهنود" دیپرس جون يازسور یب یب ، میبود نشسته هم دور که روز هی..

 .. انداختم نییپا و سرم من و کرد نگاه من به لحظه هی جون يسور

 عوض و حرف عیسر ، بزنم حرف موردش در خوامیم منم یوقت چیه که زنهینم حرف ازش ، مامان نه _ جون يسور

 .دهینم و من يتلفنا جواب روز چند تا بعدم. کنهیم

 .ادینم در یچیه پسر نیا از یول برگرده و افتهیب دلش به يمهرِپدر کردمیم فکر همش

 " نرفته تو به اصال پسر نیا زمیعز ": گفت کرد يدیوح ي،اقا همسرش به رو هم بعد
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 خودش به و من و کرد حلقه من يها شونه درو دستاشو ، بود نشسته منِ  کنار نفره دو مبل يرو که میدیوح ياقا

 تا خودم باش مطمئن یول بودم هیقض نیا مخالف منم که درسته گلم عروس":  گفت زد من به پدرانه لبخند هی فشرد،

 ".کنمیم يپدر قشنگم ي نوه يبرا ام زنده

 . کردم نگاه بهش شناسانم قدر نگاه با منم

**** 

 که يدیوح ياقا خوب یول بشم منصرف رفتن دانشگاه از که بود شده باعث دانشگاه يها بچه گاهیب و گاه يها نگاه

 مطمئنن.  اومد دنبالم دانشگاه يجلو بار نیچند خودشم.. بدم ادامه که خواست ازم و شد مانعم گفتمیم پدر بهش من

 .کرد بهانه رو یتنگ دل اوردوین من يرو به هرگز یول دانشگاه برم خوامینم چرا که بود دهیفهم

 . شده شتریب هم همتا به جون پدر توجه امدا و رفت نیا يتو 

 درك هم رو همتا دیشا. کردینم توجه همتا به نگونهیا چوقتیه اما ، کردیم وامد رفت یب یب ي خانه به ادیز هم قبال

 ..  کردیم

 .. نطوریهم رعناهم و میمر.  شدمیم لیالتحص فارق ام پروژه لیتحو با و.کردم پاس و ترم اون بالخره منم

 . زد مهر برامون فقط حرف اون جبران به عمو خان مونمیکاراموز يبرا

 بودم شده مطمئن نمیجن سالمت واز بودم داده یسونوگراف بار نیچند منم.. رفتیم شیپ خوب زیچ همه یماهگ هفت تا

 کردمیم فکر " گفتم بهشون..  شدن خوشحال چقدر دنیفهم جون يسور و جون پدر یوقت که يوا.  بود دختر ام بچه..

..  خنده ریز زدن من حرف نیا با اونا یول.." حرفا نیا و نسل ادیازد ي هیقض يبرا بشن خوشحال شتریب باشه پسر اگه

 .. میخواستیم همتا مثل یکی ما اتفاقا

 .ادیب همتا به که همراز میذاریم اسمشو یپ گفتم

 .رفتنیپذ باز اغوش با هم اونا

 دهینخر و لیوسا از يادیز تعداد هنوز.. میبخر و همراز لیوسا دیخر يبرا رعنا و میمر با که يروز اون تا بود خوب 

  .. که میبود
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 میبود دهینخر و لیوسا از يادیز تعداد هنوز.. میرفت همراز لیوسا دیخر يبرا رعنا و میمر با که يروز اون تا بود خوب

 .. که

 .. دیکش ریت شکمم ریز کردم احساس که

 .. افتاد نیزم يرو..  بود دستم که هم یسبک ي بسته تا چند درد زور از

 به لیوسا افتادن يصدا دنیشن با..  بود ها نیتریو يتو يکوچولو يها لباس به توجهشون ي همه که رعنا و میمر

 .. برگشتن سمتم

 .. بودم شده خم نییپا سمت به و بودم گذاشته شکمم يرو دستامو

 : دهیترس بود معلوم صداش از که میمر

 .. نمتیبب!! ؟ سارا يشد یچ _

 .. زنیبر اشکام که شدیم باعث نیهم..  بودم دهیترس هم و داشتم درد هم من اما

 : گفت بود ستادهیا من به مات که میمر به رو و برداشت نیزم يرو از و لیوسا رعنا

 

 .. نتشیبب دکتر میبر ارشیب..  يستادیوا چرا _

 .. ببره خودش با منو کردیم یسع بود گرفته و بغلم ریز میمر

 ..ومدینم باال نفسم..  باشه شده شیطور ام بچه نکهیا ترس از

 .. بود یطوالن و ادیز يرو ادهیپ نیا..  بودم مطلق استراحت ماه چند تا که من يبرا

 ..  میدیرس نیماش به من اروم يقدمها با بالخره

 .. باشه کمتر بچه يبرا خطرش هم..  کنم استراحت هم که..  خوابوند عقب یصندل يرو منو میمر

 ..  کردمیم هم هیگر..  بودم دهیکش دراز یصندل يرو که طور همون
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 حساب يرو بودم گذاشته من..  خوردینم تکون گهید که شدیم یساعت هی..  باشه افتاده م بچه يبرا یاتفاق دمیترسیم

 با صدام یب ي هیگر و رهیبگ شدت اشکام زشیر شدیم باعث کردمیم حس لباسم يتو که یسیخ با حاال اما..  میخستگ

 .. بشه همراه هق هق

 : گفت کنه پنهان و ترسش کنهیم یسع داره بود معلوم که میمر

 !!؟ یزنیم زار يدار یچ يبرا االن بدونم شهیم _ میمر

 . رفت دستم از م بچه..  خورهینم تکون میمر _

 ..  نکن يعذادار خودت يبرا یالک گمشو _ میمر

 تکوناش با..  دمیکشیم شکمم يرو دست یوقت شهیهم اخه..  کنم حس تکوناشو که گذاشتم شکمم يرو دستامو

 .. کردیم يباز من با ينطوریا..  کردیم دنبال دستمو

 .. بزنم زار شتریب شد باعث نمیهم..  نخورد تکون اما

 !!! نبودم مراقبش..  شد من ریتقص همش..  خورهینم تکون گهید يدید _

 .. بود کرده شتریب و نیماش سرعت هم رعنا..  دیرسیم نظر به یعصب ، عقب بود برگشته کامال حاال که میمر

 .. دهیخواب دیشا بابا..  ستین شیزیچ شااهللا ان..  نزن زار االن خوب _ میمر

 :گفتم حرفاش به توجه بدون

 . کنم کاریچ من..  باشه شده شیطور اگه..  میمر _

 .. کرد بلند و میمر يصدا و افتاد هق هق به..  کردیم هیگر صدا یب االن تا که هم رعنا

 !!! ؟ یکنیم هیگر يدار چرا گهید تو _ میمر

 .. کرد صحبت خدا با و دوخت نیماش سقف به و نگاهش هم بعد

 . نیام..  بده شفا رو وونهید دوتا نیا ایخدا _ میمر

 ..  میافتاد خنده به هردومون لحنش از
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 .. میدیرس نگو چرت گهید بسه _ رعنا

 .. نداشتم بدو يخبرا دنیشن تحمل..  گرفت وجودمو ترس دوباره

 ..  خواستمیم کمک ائمه و خدا از و گفتمیم ذکر لب ریز..  گرفتن شیدرپ هامو گونه راه اشکام بازم

 .. نیا يرو نیبش نییپا ایب _ میمر

 .. کرد اشاره..  بود اورده که يدار چرخ یصندل به

 . میرفت مارستانیب اورژانس سمت به..  نشستم یصندل يرو و شدم بلند رعنا کمک با

 .. بشن مطمئن نیجن سالمت از تا فرستادن یسنوگراف يبرا منو..  کرد صحبت کیکش پزشک با میمر نکهیا از بعد

 ..  ختمیریم اشک فقط منم..  کنه باز براش راهو کردیم یسع هم رعنا و کردیم تیهدا رو یصندل میمر

 . شدم خوشحال سالمه نیجن گفتن نکهیا از چقدر و..  رفتم يچطور یسنوگراف اتاق تا دونهیم خدا فقط

 ..  شدمینم مطمئن سالمتش از..  دمیشنینم صداشو تا که انگار..  بشنوم قلبشو يصدا بده اجازه که خواستم دکتر از

 .. زدم زار دلم ته از..  دارم نگه گلومو يتو شده نیسنگ بغض تونستمینم گهید..  شد پخش اکو يتو قلبش يصدا یوقت

 ..  بود يجار هام گونه يرو که بود شوق اشک گهید حاال اما

 ..  بود کرده حفظ مو بچه که بودم شاکرخدا و

..  بشم اروم که گذاشت کردو درك حالمو اما..  بود شلوغ سرش نکهیا وجود با..  بود يدار سن مرد که یگراف سنو دکتر

 ..  کنن کمکم که خواست هم رعنا و میمر از

 .. کرد خودش ممنون واقعا منو کار نیا با

 . لرزوندیم تنمو تمام هم م بچه دادن دست از فکر یحت..  نداشتم یمناسب یروح اوضاع اما..  بود شده تر اروم کمرم درد

 عنوان به نه البته..  رسوند بهم خودشو عیسر اونم..  بود داده حیتوض طمویشرا و بود گرفته تماس جون يسور با رعنا

 !! من معالج پزشک عنوان به بلکه..  م بچه مادربزرگ

 .. کرد شتریب دلم يتو ارامش هم موضوع نیهم..  کرد حس شدیم رفتاراش يتو کامال نویا
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 تیوضع بهم امپول قیتزر با هم خودش..  کنم استراحت و بمونم مارستانیب يتو و شب که خواست ازم جون يسور

 .. کرد تیتثب و نیجن

  . کردم قبول پس..  داشتم اجیاحت مارستانیب سکوت و ارامش به خودمم

 ..  بشم داریب هاش ضربه با که بودم کرده عادت..  کردم باز چشمامو..  کردیم وارد شکمم ب دخترم که ییها ضربه با

 .. دمیخواب بودن کرده قیتزر بهم که یبخش ارام با و شب تمام

 .. کرد دنبال دستمو ریمس اونم..  دمیکش شکمم يرو دستامو

 .. مامان عسل خوادیم يباز دلت _

 بازم خوادیم کردمیم حس..  زدیم شکمم به که ییلگدها با..  داشتم نگه ثابت جا هی..  کردم جا جابه بار چند دستامو

 .. کنم تکرار

 .. کردیم صحبت باهاش حالم همون در..  دادم تکون دوباره

 ..  خورهیم غصه مامانم نخورم تکون اگه ینگفت..  کنه کاریچ تو بدون مامان ینگفت..  يترسوند مامانو یلیخ یدونیم _

 .. یمامان نخور غصه بگه بهم و..  کنه ارومم خواستیم انگار..  شده اروم هاش ضربه

 .. ینترسون مامانو گهید بده قول هم تو یول..  خورمینم غصه گهید مامانم باشه _

 !! يشد نائل هم درجه اون به یسالمت به که ينبود خل الحمدهللا خوب _ میمر

 ..  بود دهیخواب اتاق يتو ي کاناپه يرو و بود مونده کنارم و شب میمر

 .. دمیخند

 : زدن حرف باهاش کرد شروع و..  داد حرکت شکمم يرو دستاشو و جلو اومد 

 !! ؟ دنهیخواب يجا ابونیخ وسط اونم غروب اخه!! ؟ یبخواب دیبا یک یدونینم هنوز تو..  خاله عسل نمیبب _ میمر 

 گوش میمر يها حرف به احتماال و بود کرده کز شکمم طرف هی ثابت..  خوردینم تکون م بچه..  بود گرفته م خنده

 .. دادیم
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 .. زنمیم حرف یک يبرا دارم ساعت هی من پس..  خوابه نکهیا اا _ میمر

 : گفتم..  دمیخندیم که یحال در

 .. خورهینم تکون تو يبرا..  ستین خواب _

 .. نمیبب بخور تکون زود..  کرده خود یب _ میمر

 .. نخورد تکون بازم

 .. رمیگیم لپات از گنده گاز هی رونیب يایب بذار باشه!!  نه يخورینم تکون _ میمر

 .. زد ضربه دستش به لحظه همون

 . رفتیم اش صدقه قربون ، دشیتهد دادن جواب و يروزیپ از سرخوش هم میمر

 .. رفت در سمت به من شکم از نگاهمون.  خورد اتاق در به که يا تقه با

 .. شد وارد دشیسپ لباس با که بود جون يسور

  سالم _

  جون يسور سالم _ میمر

 !!؟ نیچطور گلم يدخترا سالم _ جون يسور

 .. میخوب _

 : گفت و کرد بهم محبت از سرشار نگاه هی جون يسور

 به شتریب گرمشو يدستا و عاشقونه يها نگاه و مامانم یخال يجا و نشوندیم من دل به عالمو غم که یینگاهها اون از

 .. دیکشیم رخم

 . باشم داشته مامانمو طیشرا نیا يتو و بدم ارویدن ي همه خواستیم دلم بازم دنشونید با که یینگاهها اون از

 تنگ دل شتریب..  هیتغذ من وجود ي رهیش از و کنهیم دایپ پرورش داره بطنم يتو موجود هی کردم حس که یموقع از

 ..  خورمیم حسرت شتریب..  کنمیم حس شو یخال يجا شتریب..  شمیم مامانم
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 . کشمیم اه شتریب و

 محبت..  کاشت م گونه يرو که يا بوسه با نکردو غیدر ازم و گرمش يدستا که دیفهم و حالم جونم يسور کنم فکر

 ..  کرد قیتزر بهم رو مادرونه قشنگ

 . ببخشه امیالت رو يدور درد و باشه یخوب نیگزیجا تونستیم اما..  بود یاصل مشابه که چند هر

 .  دلم زیعز يندار درد گهید _ جون يسور

 !!  نه _

 !!؟ چطوره یمامان خوشکل _ جون يسور

 : بدم پاسخ کودکم لحن با کردم یسع زدم لبخند بود شده گونه بچه که لحنش به

 !! گهید ورزشکالم..  کنمیم مبارزه مامان شکم با دالم شدم بلند که صبح از..  یمامان خوبم _

  . خونه میبر که نیش اماده دخترم..  شکر خدارو خوب _ جون يسور

 . شدمیم کینزد میماهگ هشت به من و گذشتنیم هم یپ از روزا

 که بود يحد به بود افتاده دلم به اتفاق اون از که یترس..  کردمیم استراحت قبل از شتریب..  رفتمینم رونیب خونه از

 .. کنم غدغن خودم يبرا هم تحرك نیکمتر

 ..  باشم داشته يادیز وزن اضافه که بود شده باعث هم موضوع نیهم

 ..  بود يباردار دوران یافسرگ اثرات از جون يسور نظر از نیا و بود شده همدمم اشک..  نداشتم یمناسب ي هیروح اما

 .. دارن نگه دور مساله نیا از منو که بود نیا شونیسع یهمه هم رعنا و میمر

 گشتمیبرم من نِیغمگ حالت دوباره رفتنشون از بعد..  بودن اونا که بود یزمان مال فقط من ي خنده و يشاد ي همه اما

.. 

 !! مامانم يبرا خصوص به..  شدیم شتریب ام خانواده يبرا من هیدلتنگ گذشتیم که هرروز

**** 
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 یتاب یب به شروع و شد داریب همتا که برم میمر همراه بود قرار..  جون يسور شیپ رفتمیم یسنوگراف يبرا دیبا اونروز

 يتو ي بچه منو به نسبت اونم و..  برسم قشیعال و همتا به کردمیم فرصت کمتر داشتم که يروز حالو با..  کرد

 .. کردیم يریگ بهانه شهیهم و بود شده حساس شکمم

 اولش..  بشم ملحق بهشون برگشتم جون يسور شیپ از نکهیا از بعد خودمم..  رونیب ببره همتارو خواستم میمر از

 .. اومد کوتاه همتا يها يریگ بهانه منو ياصرارها با اما..  بذاره تنهام خواستینم میمر

 ..  بود شلوغ بایتقر مطب..  رسوندم مطب به خودمو اژانس با

 ي چهره دنیباد که..  بفرسته داخل منو هیبق به توجه بدون خواستیم..  شناختیم منو که جون يسور هیمنش

 .. بدتر هم دیشا..  داشتن من مشابه تیوضع همشون..  داشتن حق م اونا..  کردم منصرفش نشونیخشمگ

 ..  کردم مشغول بود ياریکودک درمورد که يا مجله با خودمو و نشستم انتظار سالن يتو یصندل يرو

 . شد پرت حواسم..  بود میدست بغل خانم طرف از که يا ناله يصدا با که بودم مجله مطالب غرق

 ..  باشه بزرگتر من از خوردیم بهش که دختر هی..  دوختم بهش نگاهمو

 .. کردیم ناله و بود گرفته کمرش به دستاشو

..  بود اورده لک صورتش يرو و بود کرده ورم شینیب که يوجود با..  داشت ییبایز صورت..  کردم نگاه اش چهره به

 .. بود کرده حفظ شوییبایز بازم

 کردم نگاه کنه کم همسرشو بدن حرارت داشت یسع بود دستش که يا مجله با..  بود نشسته دستش بغل که يمرد به

 .. 

 ..  مردونه و یمعمول کامال يا چهره و ساله یس حدودا يمرد

 ..  شدیم شتریب هم زن ي ناله و اه..  شدیم شتریب زنش به مرد توجه که چقدر هر

 . هستن ، داشتن ازین و بودن ناز بارز ي نمونه خانواده نیا یبفهم و یباش زن نبود ازین که يحد به

 ..  کردم نیتحس بودنش زن خاطر به مقابم زن و..  خوردم غبطه دلم يتو

 ..  خوردم حسرت
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 !!!  باشم ناز همسرم يبرا نداشتم فرصت وقت چیه نکهیا خاطر به..  خوردم حسرت فقط ، نکردم حسادت

 جون يسور هیمنش رستگار خانم از يبلند يصدا با و دمیپاش صورتش به يلبخند..  شد من نگاه متوجه که زن نگاه

 .. بشه وارد ازنوبت بشهخارج واگه ارهیب قند اب براش که خواستم

 شتریب خودشو و داد پاسخ لبخندش با لبخندم..  کردم ارسال براش بودنش زن يبرا که یمثبت يانرژ ریتاث تحت هم زن

 . سپرد مردش هیقو يدستا به

 .. شدم جون يسور اتاق وارد من که بودن رفته نیمراجع ي همه بایتقر

  سالم _

  بودم منتظرت صبح!! ؟ يکرد رید چقدر..  دخترم سالم _ جون يسور

 .. بودم انتظار سالن يتو نجامیا صبح از _

 .. تو يومدین چرا پس _ جون يسور

 . میزیبگر خطر از میخواست..  بود نگاهیکم در يادیز يچشما..  جانم ترس از _

 : داد سر يبلند ي خنده جون يسور

 !؟ چطوره گلم يدخترا وضعِ نمیبب بکش دراز ایب حاال..  دختر تو دست از _

 .. شد فشارم گرفت مشغول هم جون يسور..  دمیکش دراز تخت يرو

 !!؟ ياومد تنها _ جون يسور

 . بشه دیاسات دامن به دست رفته هم رعنا..  رونیب برده رو همتا میمر..  بله _

 .. جوونا شما دست از _ جون يسور

 .. کرد یتابیب همتا بازم مگه

  کردیم هیگر همش..  امیب من ذاشتینم صبح..  بله _

 .. سخته براش حاال..  بوده توجهت کانون يتو همش زمیعز هیعیطب _ جون يسور



 
 

 
 

 مھال کوه پنھان

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 46 

 .. شهیم حل زمان مرور به نباش نگران

 .. شده کمتر بهش یدگیرس يبرا مییتوانا ستین خوب طمیشرا خودمم..  شمیم نگران دارم گهید..  خداکنه _

 فقط تو که بدونه دیبا فقط..  خوبه يذاریم وقت براش و روز در ساعت چند بازم نکهیهم..  هیعیطب نمیا _ جون يسور

 .. يا حوصله یب که ستین اون يبرا

 ..  هستش " نه "همش رفتن رونیب يبرا رعنا و میمر يدرخواستا يبرا من جواب چون..  دونهیم مطمئنن گهید نویا _

 ..  شهیم تموم یکن تحمل که هم گهید ماه هی _ جون يسور

 .. کرد پخش اکو از مو بچه قلب يصدا هم موقع همون

 اعالم بهم و سالمتش و زدیم حرف باهام صدا نیا با انگار..  بودم صدا نیا عاشق..  نشست لبام يرو یقیعم لبخند

 .. کردیم

 ... کرد رفتنش صدقه قربون به شروع..  صداش دنیشن با جونم يسور

 . گذاشتم قرار خونه کینزد پارك يتو باهاش..  زدم زنگ میمر به شدم خارج که مطب از

 ..  رسوندم بهشون خودمو دربست هی با

 .. بود نشسته روش روبه مکتین يرو هم میمر و بود يباز مشغول سرسره يرو همتا

 .. دادم تکون دست بود شده من حضور متوجه که همتا يبرا و نشستم میمر کنار

 !!؟يکرد رید نقدریا چرا! ؟ شد یچ سالم _ میمر

 .. بودم نوبت يتو _

 ..  کرد گل تیدوست انسان رگ باز تو..  سرت بر خاك یعنی _ میمر

 .. بودن گرفته وقت شیپ ماه چند از خدا يها بنده اون...  کنم کاریچ خوب _

 !!؟ يبود نگرفته وقت تو مگه..  بگم یچ تو به من اخه _ میمر

 !!؟ گرفتم وقت یک!!!  نه _
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 !! واال..  دمییزا بار 100 دستت از من ياریب ایدن به نویا تو تا موندم من فقط..  کن ولش باشه _ میمر

 .. دمیخند بلند

 !!! ناز بارز ي نمونه دمید و دختر هی مطب يتو امروز..  کن ولش نارویا یمیمر _

 .. کردم فیتعر رو ماجرا مشتاق میمر يبرا تاب و اب با بعدم

 به..  گرفت مارو اومد برسر خاك هی يروز هی دیشا میدیدیم ماهم یگرفتیم لمیف هی حداقل..  برسرت خاك _ میمر

 . خورد دردمون

 !!! يهمسردار سراغ برو بعد!!!  بکن یابیهمسر اول تو..  گفتم هزاربار _

..  هست هم یخرک عشوه يخدا اون تازه..  رتشیبگ ومدین بابکم..  شد یچ کرد تالش همه نیا رعنا اون بابا _ میمر

 !! واال!! ؟ رنیگیم منو انیم بعد

 !!؟ رعنا هیخرک عشوه دنبال افتاده سال چند منه يعمو پس!!  گمشو _

 .  کرد یمخف من بغل يتو سرشو..  رسوند ما به خودشو کشون غیج همتا که میبود دنیخند مشغول

 .. شدن کینزد بهمون پدرش با تپل پسر هی که بودم همتا حرکت شوك يتو هنوز..  بودم دهیترس واقعا

 ..!! پدرش قد پنجم کی اغراق بدون و داشت همتارو کلیه دوبرابر..  کردیم هیگر داشت که يپسر

 .. کردینم یحرکت که بود همتا با کلمیه تفاوت و من یابیارز مشغول اونم انگار..  کردم نگاه پسر پدر به گنگ

 : گفت کرد مرد به رو..  بود تر جمع حواسش یول میمر

 !؟ محترم ياقا افتاده یاتفاق _

 .. کرد استفاده ازش روزنامه تریت عنوان به شهیم که یاتفاقات اون از..  افتاده که اتفاق _ مرد

 .. هستم صحبتش ي ادامه منتظر که دادم نشون بهش و کردم زیر چشمامو..  رفت باال ناخداگاه ابروهام

 : داد ادامه لحن همون با..  شدیم ضیتعو همتا منو نیب نگاهش

 !! زده منو پسر کلیه قدو نیا با شما دختر..  ادیبرم امر شواهد از که نطوریا..  کردمیم عرض بله _ مرد
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 .. کردیم اشاره بود شده یمخف من اغوش يتو همچنان که همتا به زدیم حرف داشت که یوقت

 پسره با همتا که یحرکت بابت هم..  خنده از رمیبم خواستیم دلم یول..  نشه مشخص م خنده که دادم فشار بهم لبامو

 مرده لحن بابت از هم و..  بود کرده

 .. شد منفجر میمر که بودم م خنده کنترل يبرا تالش در همچنان

 .. دیخندیم و بود کرده مرده به پشتشو..  بود شده قرمز کردم نگاه بهش

 .. نبود موفق ادیز اما..  نده موضع رییتغ اش جبهه از که کردهیم تالششو تمام هم مرده

 ..  شد صادر منم دنیخند مجوز انگار اون ي خنده با

 ..  میدیخندیم هرسه حاال

 ..  دیرس انیپا گهیهمد از پسرك و همتا یعذرخواه با هیقض..  میدیخند یحساب نکهیا از بعد

  بود یتیشخص با و محترم مرد..  اندازش غلط ظاهر برخالف مرد

 .. کرد اعالم ما به اعتراضشو..  بود زده و پسرك ییزورگو با همتا چون و

 ..  نگفت يزیچ و داشت نگه باردارم..  بود دایپ ظاهرم از گهید که منو احترام هم دیشا ای

 با دیبا..  کرد کنترل و خودش کردم که یاخم با اما..  بود انینما میمر ي چهره يتو خنده اثار هم هنوز خونه راه يتو

 ..  زدمیم حرف همتا

  !! کنه استفاده درست هاش ییتوانا از گرفتیم ادی دیبا

 ..  کردمیم يرو ادهیپ ساعت کی يروز دیبا جون يسور زیتجو به و بودم اخر ماه يتو

 ..  برسم همتا به تونستمیم شتریب خاطر نیهم به

 يرو یکم من..  میرفتیم..  بود خونه یکینزد که یپارک تا همراهم و شدیم اش دوچرخه سوار..  شدیم داریب که ها صبح

 .. کردیم يباز هم همتا و نشستمیم مکتین

 .. بود کرده رییتغ اش هیروح که بودم خوشحال
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 م بچه يبرا ازین مورد لیوسا ي همه کردنو تمام حقم در رو و يخواهر رعنا و میمر..  رفتیم شیپ خوب زیچ همه

 ..  بودن گرفته

 ..  بودن دهیچ همتا اتاق يتو بدونم من نکهیا بدون

 .. گذاشتن انیجر در منو تازه..  شد انجام ها کار ي همه کهیوقت

 و میبود دهیخر رو همتا لیوسا براش مامان منو که یوقت..  افتادم زمیعز يلدای ادی تازه همتا اتاق يتو لیوسا دنید با

 .. بود کرده تشکر ازمون بودو ختهیر اشک وجودش ي همه با اون

 " بکنم و تیخواهر بتونم دوارمیام..  برام يکرد يخواهر..  گلم سارا " بود گفته بهم وجودش اعماق از که يا جمله و

 .. برادر نه و داشتم خواهر نه گهید حاال..  کنه يخواهر برام که ستین اون حاال

 ..  نذاشتن تنهام وقت چیه که ییخواهرا..  دارم خواهر چرا اما

 . دارن رو و " يگرید در دیگشا رحمت ز"..  حکم برام جمله هیواقع يمعنا به و

 .  نداشتم و یاله رحمت از سپاس جز يکار من و

**** 

 و شکمم يتو یفیخف درد کرم حس..  کردم يرو ادهیپ که یکم..  میرفت رونیب خونه از روزها ي همه مثل اونروز

 ..  بره ارومتر خواستم هم همتا از و کردم کمتر سرعتمو..  شده جادیا رشیز

 حرارت که دادیم نشون کمرم ي رهیت يتو عرق يها دونه..  نشستم مکتین نیاول يرو کردمو حرکت پارك سمت به

 .  بود شده قطع دردم..  رفته باال بدنم

 ..  منقطع يدردا نیهم ، مانیزا موعد میعال از یکی دونستمیم..  شد شروع بازم اما

 با حال نیهم در..  گرفتم تماس میمر با و دراوردم مویگوش عیسر..  بزنه چنگ دلم به اضطراب بود شده باعث نمیهم

 ..  گشتم همتا دنبال چشمام

 ..  بدن جواب تا کشهیم طول دونستمیم ، بودن کالس سر رعنا و میمر

 ..  دمیشن خط پشت و میمر نگران يصدا قهیدق چند از بعد بالخره
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 !!؟ یخوب سارا سالم _ میمر

 .. شهیم شروع دردم داره کنم فکر یول..  خوبم اره سالم _

 : گفت شده دستپاچه بود معلوم کامال که میمر

 !!؟ ییکجا االن بگو فقط..  باش اروم خوب.  خوب _

 .. باشم اروم گفتیم من به کردیم سکته داشت خودش..  بود گرفته م خنده تیموقع اون يتو

 : بگه شد باعث...  کردم که يدرد با همراه ي خنده

 .. میایب ما تا باش اروم و بخند ينطوریهم خوبه..  باش اروم _

 .. بده خبر جونم يسور به میمر _

 . امیم االن!!  زمیعز باشه _ میمر

 .. کرد قطع و

 کردمیم صدا رو همتا دیبا..  بشم بلند یصندل يرو از کردم یسع..  کردم پاك مویشونیپ يرو نشسته عرق دستم پشت با

 .. 

 .. بدم مکتین به مو هیتک شدم مجبور درد از که بودم نرفته یقدم چند هنوز

 رعنا و میمر تا بمونم منتظر که کردم فکر..  شدنش یطوالن از بعد اما..  بشه قطع دردم تا نمیبش یکم دادم هیترج

 . برسونن و خودشون

 سوار میمر کمک به يراحتر الیخ با منم..  من شیپ برگشت همزمان هم همتا و دنیرس ربع هی از بعد خوشبختانه

 .. سپردم رعنا به رو همتا و شدنم نیماش

 .. ارهیب مارستانیب به خودش با رو بچه ساك و بسپره یب یب به رو همتا رعنا..  شد قرار

 ..  میدیرس مارستانیب به یک که نشدم متوجه یحت دلهره و درد فشار از

 .. اومد چرخدار یصندل با و رفت رشیپذ سمت به میمر و نشستم نیماش يتو
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 ..  میرفت داخل و نشستم یصندل يرو کمکش با

 .. رسونهیم و خودش عیسر یلیخ که بود گفته اونم..  بود گرفته تماس جون يسور با میمر

 .. ادیب جون يسور که شدم منتظر و رفتم شدیم انجام نهیمعا که یاتاق سمت به..  رشیپذ يکارا از بعد

 .. بود انتظار اتاق ظاهرا..  بودن اونجا خانم تا چند

 درد من..  بود شده باعث که دیکشیم يبلند يها ادیفر اونا از یکی اما..  دارن درد که دیفهم شدیم یهمگ ظاهر از

 ..  کنم نگاه اون به و کنم فراموش خودمو

 رضا ظاهرا..  کردیم نثارش یکیرک و زشت يها حرف و کردیم صدا رو رضا اسم همش که بود یسال و سن کم دخترك

 !!!! دونستیم درداهاش ي همه عامل اونو احتماال و..  بود شوهرش

 .. کردم نثارش يپوزخند

 .. دوختم بهش نگاهمو پرستارا لباس با یخانم هی دنید با که بودم دختر اون فکر يتو

 . کنم نهیمعا رو شما خواستن و گرفتن تماس بامن دکتر خانم..  هستم کیکش يماما من..  زمیعز سالم _ پرستار

 . کنم کاریچ دیبا..  دونمینم..  سالم _

 ..  بکش دراز تخت نیا يرو لطفا..  زمیعز _ ماما

 نظر نیا از و بودم کرده ضیتعو مارستانیب لباس با لباسامو میمر کمک با قبلش خوشبختانه..  دمیکش دراز تخت يرو

 .. ندارم یمشکل

 .. شد دور ازم یشیم اماده يدار وقتشه ي جمله باگفتن..  کارش شدن تموم از بعد..  شد من ي نهیمعا مشغول هم ماما

 .. ومدیبرنم ازم هیگر به يکار و بود شده شتریب شده انجام ي نهیمعا خاطر به که يدرد با بودم مونده من حاال

 خودمو ادهاشیفر و دخترك دنید با..  تونستمینم اما..  کنم کمتر و دردم ادامیفر ي واسطه به و بزنم داد خواستیم دلم

 .کردمیم کنترل

 .. گرفت و وجودم ي همه درد و گرفت شیات قلبم اش، جمله دنیشن و پرستار هی اومدن با بعد ي قهیدق چند اما

 .  کنه هیته داروهارو و لیوسا نیا دیبا!! کجاست؟ شوهرت زمیعز _ پرستار
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 کنم تحمل تونستمینم که و يدرد تنها طیشرا نیا يتو..  بدم نشون رفتارمو نیتریعاد که کردم یسع میبدبخت تموم با

 : گفتم نیبنابرا..  بود ترحم.. 

 .. کنهیم هیته اون..  ستادهیا در نیهم يجلو..  دیبذار دوستم اریاخت در و ستیل لطفا..  ستشین...  تهیمامور شوهرم _

 .. رفت و گفت يا باشه پرستارم

 !! کردم هیگر شدت با و افتادم میبدبخت و دردا ادی تازه انگار رفتنش از بعد

 ..  زدیم ادیفر حضورشو وجودم ي همه اما..  بودم دهیشینچ داشتنشو طعم وقت چیه که يوجود با

 ..  مردم حضور

  تولدمو درشرف نوزاد وپدر

 ..  بشه کاسته دردام از دیشا تا..  زدمیم قدم اتاق يتو

 .. بشه سرکوب ازمین..  بشه کمرنگ شیخال يجا دیشا تا

 .. کنم خفه صدامو تا..  بودم گرفته دهنم يجلو دستامو حالم همون در

 !!! نزنه برهم ، پناهگاهش کوه که ویزن ارامش..  من ییتنها يها ضجه يصدا تا

 .. اومد بالخره جون يسور که بود نیا افتاد برام که یاتفاق نیبهتر لحظه اون يتو

 ... گرفت عهده به مو نهیمعا تیمسئول خودش دوباره و

 .. شدم رهسپار مانیزا اتاق سمت به..  شد قیتزر بهم که یامپول با زود یلیخ

 يبرا و بشه يبردار لمیف مانمیزا از که کردن هیتعب ینیدورب..  دمیچیپیم خودم به فشار و درد زور از من که یحال در

 !!! بشه داده شینما زمیعز همسر

 !! يمرد يبرا مهمم..  کردنیم فکر که نایا بودن الیخ خوش چه

 .بود يجار بدنم و صورت يرو درشت يها عرق و..  شدیم شتریب لحظه هر دردم

 ..  کرد پر و اتاق تمام هام زدن ضجه و غیج يصدا و شکست کردن سکوت يبرا مقاومتم بالخره و
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 ..  زدمیم صدا مادرمو..  زدمیم که يادیفر هر با

 .. شدیم ادیفر سرم يتو اسمش..  دردم شروع يها لحظه تمام يتو

 .. بده نمیتسک اشیمهربون با و باشه شمیپ که داشتم ازین..  داشتم ازین وجودش به

 ..  بده انجام تونستینم بودنش پزشک خاطر به االن جون يسور که يکار

  خارج من توان حد از درد و..  بود شده امان یب دردم

 .. کردم شدن یخال احساس..  گرفت اروم وجودم همه لحظه هی در اما و

 ..  شدن سبک

 !! مطلق هیوزن یب

 .. شد پرکاه اندازه به بدنم وزن ي همه که انگار

 ..  رهیبگ و وجودم ي همه خلسه و یراحت نیا دادم اجازه و گذاشتم تخت يرو سرمو

 خوبه زیچ همه که شدم مطمئن..  رفتیم اش صدقه قربون که جون يسور يصدا و نوزادم ي هیگر يصدا دنیشن با

... 

 ... رفتم فرو یقیعم خواب به و بستم چشمامو نیبنابرا

**** 

 .. کردم باز چشمامو یزن يصدا دنیشن با

 ..  بده ریش اش بچه به که کردیم کمک گهید زن هی به داشت که دمید ویزن برگردوندمو صدا سمت به سرمو

 ..  رهیبگ ادی که کردیم شویسع ي همه داشت اما..  نابلد زن که بود مشخص کامال

 : گفت زدیم موج توش يدیناام که ییصدا با..  نبود موفق ادیز یول

 .. شهینم ينطوریا..  تونمینم مامان _ زن

 .. گردهیم ات نهیس دنبال داره يچطور معصوم طفل نیبب..  که نداره يکار..  یبتون دیبا زمیعز چرا _ مادر
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 . شهینم یول..  من برم قربونش یاله _ زن

 .. مادرش يها تالش و اون به من توجه ي همه و بود نوزادش دادن ریش يبرا تقال در همچنان زن

 بود بیعج نگاهش رنگ..  کردم نگاه میمر به و برگردوندم سرمو..  اومدم خودم به گرفت قرار دستم يرو که یدست با

 .. دمیفهمینم شویمعن.. 

 چشمامو يتو حسرت که دمیفهم تازه و کردم حس صورتم يرو و اشک یِسیخ تازه..  دیکش صورتم به که یدست با اما

 .. شده تابیب ينطوریا که دهید

 . بودن ریسراز هنوز اشکام اما..  زدم احساسش پر قلب به يلبخند

 !!؟ ییسارا یخوب _ میمر

 ..  کردم دییتا سر با

 : گفت باشه شاد لحنش کردیم یسع هم و..  ختیریم اشک هم که یحال در میمر

 .. یکن مانیزا زشت دختر هی که يکرد خودت معطلِ مارو همه نیا..  اه..  اه _

 .. شد دنمیخند باعث بغض و اشک انیم در شهیهم مثل

 !!ش؟یدید _

 .. یکن استراحت تو هم و کنه حمامش بتونه تا میریبگ لشیتحو تر رید گفت جون يسور..  شهیش پشت از _ میمر

 . نمشیبب خوامیم ارشیب برو..  میمر _

 : گفت زدیم کنار بود دهیچسب میشونیپ به عرق یسیخ خاطر به که موهامو داشت که یحال در میمر

 . ادیم االن..  رهیبگ لشیتحو رفته رعنا..  نباش نگران _

 !!؟ نکنه یتاب یب همتا..  اومده هم رعنا _

 !!  زشتم دختر و تو شیپ مونمیم منم..  ششیپ رهیم رعنا شبم..  یِب یب شیپ..  زمیعز نه _ میمر

 !!!  یمرس یمیمر _
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 : گفت يدار خنده لحن با میمر

 .. بمونم دخترم شیپ خوامیم چون!! ؟ چرا _

 : گفتم خنده با منم

 !!! شو صاحب مو بچه بعد بشه خوب زخمام يجا بذار حداقل..  نشو پرو _

 ..  ستین میحال حرفام نیا ، دونمینم من _ میمر

 .. کردم نگاهم شد اتاق وارد صدا و سر با که رعنا به و کردم نثارش "ییپرو بچه"

 ..  کردم نگاه شده دهیچیپ یصورت يپتو داخل که يموجود به گرفتمو رعنا خندون چهره از نگاهمو

 ..  وفتهیب که دیترسیم و بود داشته نگهش محکم که کردم نگاه رعنا به

 ..  نشستم تختم يتو میمر کمک با

  بندازمش گوش پشت که..  باشم نداشته بدنم سوزش به یتوجه که داشتم اقیاشت تنم ي پاره دنید يبرا يحد به

 . گذاشتش بغلم يتو اطیاحت با اونم..  کردم باز رعنا سمت به گرفتنش يبرا دستامو

 . بود " من قرمز يکوچولو موجود " دیرس ذهنم به که يزیچ تنها دنشید با

 !!  دارم دوست و زشت قرمز يکوچولو موجود نیا چقدر که کردم حس و

 ..  بود من از ییجز که يموجود

 .. ببخشه یزندگ و کنه یزندگ تا..  بود شده جدا که من وجود از یقسمت و

 بود بزرگ براش صفرشم ي شماره يِگوسفند طرح لباس که بود يحد به ظرافتش..  دمیبوس کوچولوشو فیظر يدستا

!! 

 خواهر دو اون به عاجز لحظه اون يتو من و..  کرد هیگر یفیضع یلیخ يصدا با که بودم بهش کردن نگاه مشغول

 ..  کردم نگاه خودم از تر ناپخته

 .. داد يدواریام به و خودش يجا ترسم جون يسور اومدن با که دینکش هیثان به اما..  دمیترس خداگاه نا
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 !!نذاشت کم يزیچ برام يمادر از که حقا و..  کنه اجرا نوزادمو و مادرمن نقش حاال که بود اومده جون يسور

 ..  بودم ممنونش

 کردن هیتغذ يها راه که مادر هی عنوان به حاال و..  اورد ایدن به سالم و فرزندم که پزشک هی عنوان به شیپ ساعت چند

 !! دهیم اموزش من به و کودکم

 ..  شد تیجمع از مملوء اتاق بایتقر..  شد که مالقات ساعت

..  خانم حاج و بابک..  جون نویم و یجمال ياقا..  جون سودابه و يجعفر ياقا و یب یب و جون پدر و جون يسور

 .. بودن اومده همشون

 !! کردم حس مو خانواده يدستا یخال يجا کمتر و شدم يشاد غرق همشون دنید با

 ..  بود زده دامن اتاق يتو ي همهمه به که بود هم میبغل تخت يها همراه..  من يها همراه بر عالوه

 بار نیا که یعشق..  کنه انتخاب اسم فرزندش يبرا خواستیم عشق با که بود يپدر يصدا صداها ي همه از شتریب

 . بود اورده هم جون پدر و جون يسور يچشما به بلکه..  من يچشما به فقط نه و حسرت

 . کرد زمزمه " ام شرمنده "ينجوا گوشم ریز و دیبوس مویشونیپ و گرفت دستاش يتو دستامو پدرجون که يحد تا

 . مارستانیب هیخصوص ياتاقها نبودن یخال بابت..  کرد یخواه عذر يبلند يصدا با که جون يسور و

  !!! من ي بچه پدر نبودن خاطر به دلش در واحتماال

 .. کرد باز برامون و در رجب مش

  جان بابا باشه مبارکت..  دخترم یخوب..  خانم سارا سالم _ در يجلو همون

 ..میشد خونه وارد و کردم تشکر

  یمرس..  رجب مش سالم _

  شدم خونه وارد کردمو عبور بود يگوسفند کشتن از حاصل که یخون رد يرو از

 ..بود زمیعز يهمتا بشم فداش یاله..  بغلم يتو کرد پرت خودشو که دمید جت هی فقط بعدش
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 ..بود شده ذره هی برات دلم! ؟ يبود کجا عمه _همتا

 .. بود شده ذره هی برات منم دل _

 .. اومدن ما سمت به هم یب یب و پدرجون

 .. گفت ذکر لب ریز چرخوندو سرم يرو پول يمقدار..  دیکش اغوشم در یب یب

 ..  برگردوندم سر م شونه يرو گرم ییدستا حس با..  گرفتم فاصله که یب یب از

 .  کرد تشکر ازم همراز بابت دوباره و دیبوس مویشونیپ..  بود جون پدر

 ، کوه " گذشت ذهنم از هم لحظه همون دادیم و بابام يبو..  فشردم اغوشش به شتریب و خودم..  شدم خوشحال یلیخ

 ِ کوه

 ". نداره کمینزد و دور

 !!! زیچ همه بابت..  جون پدر یمرس _

 : گفت خودش خاص يمادر مهر با و شد کمونینزد جون يسور

 .. کن استراحت تو میبر.. یکن استراحت دیبا.. یداشت یسخت مانیزا دخترم _

 . کردم دییتا و دادم تکون يسر فقط

 ..  بدم حیتوض براش االن نیهم دیبا.. کردیم نگاه همراز به یخاص جور هی..  شدم همتا متوجه که تو میرفتیم میداشت

 .. رمیم بعد ي قهیدق چند منم داخل برن خواستم همه از

 : گفتم بهش فشردمشیم اغوشم يتو که طور نیهم.. رفتم بود باغ يتو که تاب سمت به گرفتمو اغوشم در رو همتا

 ؟.. اومد ایدن به مون ین ین بالخره یستین خوشحال ییهمتا _

 .. ندارم دوسش نه _ همتا

 ؟ چرا_

 !! زشته یلیخ اخه _ همتا
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 .. بود گرفته م خنده

 .. شهیم خوشگل تو مثل بشه تو همسنِ کوچولوِ هنوز خوب _

 .. واقعا _ همتا

 .. زشت نگه بهش یکس یباش مواظب دیبا یبزرگش خواهر که تو...  بود زشت اگرم تازه..  واقعا اره _

 .. شدم وارد دنبالش به منم..  بره خونه سمت به که شد بلند و گفت "يا باشه" کردن فکر حال در همتا

 .. دمیشن و پسرش با و جون يسور يگو گفت يصدا.. میشد وارد یوقت 

 ِ سالم و حیصح دخترت گل..!!!  ینباش نگران بدم خبر بهت گرفتم تماس پسرم نه _ جون يسور

_...................... 

 .. کنمیم لیمیا برات عکساشم..  شمینم مزاحمت گهید پسرم باشه _ جون يسور

_..................... 

 .خدافظ باشه...  باشه _ جون يسور

 .. شدم وارد هم من رفت هیبق سمت به جون يسور

 :  گفت و کرد جون پدر به رو زونیاو يها لب با جون يسور

 .. نبرده عاطفه از ییبو پسرت نیا _

 .. باشه داشته یاحساس بهش نسبت که دهیند و نفس نیا هنوز که اون..  يدار ازش يانتظار چه خانم اخه _ جون پدر

..  مینینب و گالمون چشم به تا مردا ما..  دارن احساس بهش نسبت نطفه امدن وجود به با که هستن خانما نیا

 .. میشینم عاشقشون

 .. خانم گل ناز زشته که بس..  زدیم زیچ همه ریز د،یدیم رو دختر نیا اگه.ستین بهنود که شکر خدارو تازه

 : گفت حرف نیا از بعد بالفاصله همتا

 .. شهیم قشنگ من مثل بشه بزرگ کم هی بذار ییبابا کوچولوِ خوب _
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 .عروسک.. رمیمیم ادیز یخوش از من که بشه تو مثل نیا..  بشم تو گفتن ییبابا نیا يفدا من یاله _ جون پدر

 .. نویا ای يدار دوست شتریب و من بگه ادیب خوادیم یه.. اومد در کارمون بعد به نیا از اقا یول _ رجب مش

 ؟ همرازو ای يدار دوست شتریب منو ییبابا یراست _ همتا

 تو ي اندازه..  شد قشنگ تو مثل نمیا اگه.. دارم دوست شتریب رو تو زشته فعال که نیا _ گفت خنده با جونم پدر

 ..  دارم دوسش

 .. زد يمند تیرضا لبخند همتا

 .. منو احمد بابا یخال يجا..  کردیم پر همتا يبرا و پدربزرگ يجا که بودم ممنون پدرجون از دلم ته از منم

**** 

 پدر هم و جون يسور هم چون..  مینداشت یخاص یمشکل هام بچه منو...  وفتادین اتفاق یخاص يماجرا ، روز اون بعداز

 . زدیم صدا مامان منو..  گفتینم عمه من به گهید همتا..  داشتن و هوامون یلیخ جون

 ..دیلرز تنم تمام..  مامان گفت که بار نیاول 

 . گلش يبرا هم خودش يبرا هم..  ختمیر اشک براش چقدر... سوخت زمیعز يلدای يبرا دلم چقدر

 مادرشو حکم و بودم اش عمه االن تا..  گذاشت دوشم يرو يتر نیسنگ بار کلمه نیا گفتن با همتا.. کردم احساس 

 .دارم شو عمه حکم و هستم مادرش االن یول.  داشتم

 از گهید یکی درخواست به یب یب اخه..  میشد مستقل یب یب از دخترام و من نکهیا..  افتاد مهم اتفاق هی چرا اما

 حیترج منم.. کنه یزندگ اونا با که رفت یمدت يبرا.. کردیم یزندگ کشور از خارج و بود جون يسور خواهر که دختراش

 دادن دست از(  ماجرا اون از بعد..  بمونم یب یب شیپ تونستمینم که ابد تا.. کنم شروع و مستقلمِ  یزندگ که دادم

 و من يپا و دست خانواده نیا محبت اما..  بمونم یب یب شیپ برگرده بهمون اموالم که یوقت تا بود قرار) م خونواده

 . کرد خوشون ونیمد ابد تا منو واقعا و..  بست

 کرده انتخاب خودشون کینزد منو ي خونه البته..  دمیخر کوچولو خواب سه یاپارتمان ي خونه هی... جون پدر باکمک

 .. باشه راحت ها بچه و من از الشیخ که بود
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... بودن ما شیپ شبا تمام بایتقر و..  شدن کار مشغول.. بود!!  عمو خان ياشناها از که شرکت هی يتو هم رعنا و میمر

 ..  ساله7 قشنگم يهمتا و سالشه2 همرازم االن خوب یول..  نکنم کار که دادم حیترج همراز گرفتن جون تا من یول

 رعنا و میمر همکار عنوان به شویکار روز نیاول دیبا که.. هستم ساله2 و ساله7 دختر دوتا با ساله22 دختر هی منم

  ...... کنه شروع

 شمونیپ ساله چند ادی.. بود گرفته م خنده..  نشست خیس دید رعنارو و میمر تا شرکت نگهبان..  میشد شرکت وارد

 و هستن یذات زایچ يسر هی خوب یول طور نیهم هم رعنا و میمر..!!!  بودم شده تر پخته یلیخ موقع اون از..  افتادم

 .. ریناپذ رییتغ البته صد

 نیهم من رشیپذ طیشرا از یکی چون.. کنن رییتغ که بودن تالش در کامال رعنا و میمر ، نگم اگه که یانصاف یب

 .. بود راتییتغ

 ..  بودن داده قول

 .واال.. کردن یکش گرو نایا هیعل ازمن که..  نکردن که ییکارا چه نجایا ماه چند نیا تو ستین معلوم

 . هستن شما منتظر ریمد که: گفت.  کرد نازك یچشم پشت ما دنید با یمنش..  میدیرس که ریمد دفتر به

 .زد در و کرد نثارش یشششششششششششیا هی میمر

 ..میشد اتاق وارد هم ریمد "دییبفرما" دنیشن با

 نندهیب چشم به که بود يزیچ نیاول بلندش یگندم جو موهاش که..  بود ساله 40 حدودا يمرد هی ریمد ياقا به به

 .ومدیم

 ..  بود کرده تنش به یمشک شلوار و کت هی

 نقدریا چرا! ؟ هیمشک اتاقش يالیوسا همه چرا! ؟ چقدره قدش کردمیم یبررس داشتم تیموقع اون تو بود گرفته ام خنده

 ! ...اخمو؟

 .واال! ؟ چه تو به بگه من به نبود کسم چیه

 .. مینیبش اتاقش داخل یمشک چرم يمبال يرو که کرد اشاره دستاش با و کرد یسالم ما دنیباد ریمد
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 !!! مینشست ماهم

 ؟. نیکردیم فیتعر ازشون که هستن یدوست شونیا) میمر( يجعفر خانم خوب _ ریمد

 .. دادم جوابشو خودم بزنه یحرف میمر نکهیا از قبل

 .  هستم یوسفی سارا..  بله _

 . هستم یرسول..  خانم خوشوقتم _ ریمد

 .نیهمچن _

 هم رو مدارکتون البته و کردن صحبت شما يها ییتوانا از که یجمال و يجعفر خانما..  یوسفی خانم خوب _یرسول

 .. دمید

 :داد ادامه و.. نشه قه قه کنه کنترلش تا شهیم خفه داره بود معلوم که زد لبخند هی بعدم

 منو والبته شرکت يها بچه از و شیاسا خوب یول.. برخوردارن يادیز ییتوانا از نکهیا با خودشون که بگم دیبا اما

 .. کنم استخدام هم رو شما که رفتمیپذ چرا دونمینم حاال.. کنم شون اخراج که داشتم میتصم من..  گرفتن

 میباش کرده خطا پا از دست ما اگه دینیبب ینگهبان دیبزن زنگ دیکنینم باور اگه..  میداد قول که ما یرسول ياقا ا _ میمر

 .واال..

 .. مینکرد تیاذ شمارو حاال تا ما!! گهید نینباش انصاف یب یرسول ياقا تازه _ رعنا

 .دیخندیم داشت علنن گهید یرسول ياقا

 امروز خوب یول.. میکردیم تجربه رو زلزله شما حضور با صبح روز هر ما معموال چون..  شدم متوجه بله _یرسول ياقا

 ..نشد قسمت

 بچه..دارم تیحساس بهش هنوز من یول گذشته ازش يادیز زمان نکهیا با.. نشست دلم به عالم غم زلزله اسم دنیباشن

 . شناختنیم و من دستشون کف مثل سال همه نیا بعداز گهید.. شدم ناراحت دونستنیم.. بودن شده ساکت هم ها

 : گفت بود کرده تعجب ما یناگهان سکوت از که هم یرسول ياقا

 ..بدن نشون بهتون و اتاقتون توننیم خانما..  دیکن کار شروع امروز از دیتونیم شما _
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 ... یوسفی خانم يزیچ هی فقط

 اون که دونمیم.. نمیخوشب يادیز من خوب یول..  "ارمیم شرکتم به رو زلزله مرکز شما استخدام با" گفت بهم بابک

 .. کنهیم اشتباه

 .واال.. ندازهیم.. زلزالها االرض زلزلت اذا ي هیا ادی ادمو..  زلزله به داده يریگ عجب بابا يا

 .. سرم پشت هم رعنا و میمر. شدم خارج اتاق واز دادم تکون يسر فقط منم

 .. فهمهینم چرا ندارم ازدواج قصد من بابا..  شهینم نکنم نیتوه تو يعمو خان نیا به خوامیم یه من میمر نیبب _ رعنا

 ..يداد دست از عمورم خان که ریبم فعال برو تو پس..  گفته و سارا که نگفته رو تو اون..  دایببخش جان رعنا اوا _ میمر

 نیچندِ  دوست به یحت سارا سرت بر خاك..  رهیگیم قرار منِ  یخوشبخت راه سر سارا نیا دونستمیم شهیهم _ رعنا

 ؟یقاپیم و مردم يشوهرا چرا..  يندار یرمونیس چرا تو دختر اخه..  ينکرد رحم سالتم

 .بقاپ رو هیبق شوهر هم تو یتونیم..  يندار تو که خوادیم عرضه همش کارا نیا..  میتونیم _

 ... شنوهیم مارو يحرفا داره ییها گوش نکهیا از غافل..  میدیخندیم و میکردیم یشوخ هم با

 .. شد اغاز جا همون از من کار..  میرفت دفترشون به ها بچه با

 همکاران البته صد و میباش ساکت یلیخ میتونستینم ما مسلما..  بود انفجار حال در معموال که...  بود ما مال اتاق هی

 ..!!!  کردنیم درك کامال هم محترم

 با ، يفداکار نیا پاس به هم ما..  بودن خوشنود و یراض بشه ختم اتاق همون به ما يصدا سرو که اندازه نیهم وبه

 .. مینداشت يکار اونا

 زیم از سر ناکجاباد از سوسک هی که يبار هی اون از ریغ به ، میکردیم کار شرکت يتو که یماه چند مدت در یعنی

 ..  اورد در سر خانما يخور ناهار

 .. شد تند و شور يدریح ياقا يها ییچا یاتفاق کامال که يبار چند و

 .. شدن پنچر باهم جا هی اداره يسایسرو که يبار اون و
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 هی محترم نیمهندس و!!!  سوختند ها کابل درواقع یعنی..  شد قطع خود خودبه یمهندس بخش يها برق که يبار اون و

 .. داشتند ياجبار یمرخص رو يروز چند

..... 

 تیهدا مارو یعمل معروف امربه ي واسطه به که بود همکارامون یخوب خاطر به همش نیوا..  مینداشت باهاشون يکار

 !! میبود شده اصالح کامال ما و.. بودن کرده

 ...کنمینم فراموش وقت چیه و میبرگشت!!!! مونیاجبار یمرخص از که يروز یول

 ي همه يبرا و شده عوض یمهندس بخش ریمد که رساند همگان اطالع به که بود یمهندس بخش یمنش ایرو

 ..اورندیب عمل به حضور دیبا هم همه و گذاشته جلسه نیسیمهند

 ..بود زاریب یقبل مهندس سر از اخه..  بود يروزیپ از که یبرق.. دمید و میمر يچشما برق من فقط که يوا

  .... میبرس دیجد سرمهندس ي جلسه به که میرفت!!  مداوم کار دوساعت یکی بعد

 ..  مینیبب و سمونییر نیا که منتظر هم ما..  بودن اومده همه...  میشد که وارد

 .کرد صحبت به شروع و شد بلند یکی دفعه هی..  دینکش طول ادیز انتظارمون

 به شما خدمت در بعد به نیا واز..  هستم ییبابا نیشاه من..  زمیعز يهمکارا خدمت کنمیم عرض سالم _ سییر

 ..کنمیم فهیوظ انجام همکار عنوان

 دلم..  بود قشنگ بشر نیا که بس خدا يوا..  کنه جمع نیزم از منو فک بشه دایپ یکی..  کردمیم ارزو فقط من

 .. خودش يبرا بود یعروسک..  ببوسمش پاشم خواستیم

 نه که یمشک..  بود یمشک چشماش.. یکن دایپ یتونستینم توش لکم هی یحت که..برنزه پوست با ساله28..27 پسر هی

 .واال.. بود تر مرتب من مال از که هاشم ابرو..!!! بود اهیس

 .. بود زده اسپرتم پیت هی

 بود مردا ي همه عاشق اصوال نداشت کردن نگاه گهید که رعنا..  داشت الزم ، کن جمع فک اونم..  کردم نگاه میمر به

 .. نداشت سمییر و نگهبون...
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 .. کردم افتیدر کامال شمیمنف يانرژ..  بودم شیبررس حال در که نطوریهم من

 من..  کنهیم قبول ادیز هم سفارش قاعدتا و است شده شناخته و معتبر شرکت هی ما شرکت که دیدونیم خوب _ سییر

 به بابت نیا واز..  کردم یبررس رو همه کار دینداشت فیتشر شما که يروز چند نیا يوتو..  دارم مانیا شما کار به

 .هیعال کارتون.. گمیم کیتبر همتون

 ..کرد بد یلیخ نگاه هی ما به بعدم

 ..  رمیپذینم رو یانضباط یب یطیشرا چیه تحت و.. دمیم تیاهم خوب کار از شتریب انضباط به من که بگم دیبا یول _

 .. بچسبه نیزم يرو اونم فک که میکرد يکار هی ماهم خوب یول

 .. میکرد دییتا سرمون دادن تکون با

 مطمئنم و گمیم کیتبر بهتون و سمت نیا افتیدر خودم ي نوبه به هم من و..  زیچ نیمهمتر کار در انضباط..  بله _

 ..نیدار شو یستگیشا که

 ..اوردین کم یول..  نیزم بود دهیچسب فکش رسما

 ؟..درسته گهید یوسفی خانم دیببخش _ سییر

 . هستم یوسفی سارا بله_

 مثلما و انضباط کار در زیچ نیمهمتر نطورهیهم بله..  نیدار لطف من به نسبت شما..  یوسفی خانم ممنونم _ سییر

 .. کنه حفظ و شغل نیا تونهیم کهِ  منضبط فرد فقط

 .. دیخند حرفا نیا انیب موقع چشماش که بخورم قسم حاضرم

 نطق.. ینیریش خود يبرا..!!! بود نگرفته قرار ما تیعنا مورد هنوز.  بود شده وارد تازه که همکارمون يدخترا از یکی

 ..کرد

 فارق کانادا معتبر يدانشگاها از یکی از که دمیشن من.. نیهست يا حرفه حد نیا تا شما که خوبه چقدر يوا _ فرشته

 !؟ درسته..  نیشد لیالتحص

 . داشت خواهد خیتوب تکرارش مسلما و شهیم پخش زود یلیخ ها پرونده اطالعات ایگو.. درسته بله _ سییر
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 ..کرد نگاه ها پرونده مسئول هم بود یمنش هم که ایرو به حرف نیا گفتن با

 ..کرد نازك فرشته يبرا هم یجهنم چشم پشت هی و گفت یلب ریز ِ" شهینم تکرار گهید" هی.. داد تکون يسر هم ایرو

 .دوارمیام البته.. کنه نطق یالک دینبا که دیفهم هم فرشته

............. 

 .. میکرد کز اتاقمون ي گوشه بز نیع ماهم.. شده تمام جلسه که هست یساعت هی االن

 . گهید..  میبود ما منظورش.." کنه حفظ کارشو تونهیم منضبط فرد فقط".. گفت نکهیا یعنی _ میمر

 ..نیبود شما منظورش قایدق زمیعز بله _

 ..خودش يبرا يگریج یول _ رعنا

 .. کرد جنگ اعالن رسما که بود گرتونیج نیا و. بلـــــــــه_

 .شد عاشقم بلکم کنم امتحان شانسمو خوامیم من..  بگم االن از ستمین من _ رعنا

 !؟یکنیم فکر میا گهید زیج به ازدواج از ریغ به تو رعنا یعنی_ میمر

 ..کنمیم فکر یلیخ هم غذا به... اره_ رعنا

 .. شده تو عاشق که بابک چارهیب _ میمر

 !؟ چه تو به میهم عاشق ما..یخودت چارهیب!!  کنا صحبت درست بابک مورد در ياووو_ رعنا

 ..نیبب حاال.. زنمیم عموم شیپ تو، رابیز امشب نیهم.. بذارم اگه عمرا – میمر

 .ادیم دلت اره.. شم بدبخت من ادیم دلت!!  يبود من یجون دوست تو که یمــــــــیمر_ رعنا

 .واال... ستین ادم رعنا نیا دیریبگ عموت نیا يبرا منو نیایب گفتم اول از که من جون میمر _

 .کن فرو گوشش تو رو پنبه نیا..  برسه بابکم جنازه به دستت نذارم دمیم قول جون سارا _ رعنا

 .ارااااااااااایب در گوشت از رو پنبه نیا گنیم اصوال جون رعنا _ میمر
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 .. بهش چسبونهیم خودشو یه کنهینم نگاه بهش پسره! ؟ یهرچ حاال _ رعنا

 :داد ادامه جانیه با باشه افتاده يزیچ ادی انگار بعدم

 .واال.. شهیم من عاشق دونستمیم اولم از من!.. ؟ گرفت رو فرشته حال يطور چه نیدید ها بچه يوا_

 ِ. مثبت جوابم من میخاستگار ایب گفتیم بهش داشت رسما دختره اره_ میمر

 .. داره ازین بهش يجور بد.. میباش داشته براش معروف امربه ي برنامه هی باشه ادتونی _

 .یاساس تم هیپا گفت دستش دنیکوب با میمر

 .کریاسپ يرو زد رعنا..  خورد زنگ اتاق تلفن که میبود دنیکش نقشه حال در

 ..دییبفرما_ رعنا

 پرونده در حتما تونیکاریب مین و ساعت کی نیا که برسونم اطالعتون به خواستم هستم ییبابا.  خانم سالم_ سییر

 ..شد خواهد درج

 ..  موند ثابت نقطه هی يرو نگاهمون و..میگشت بسته مدار نیدورب دنبال به همزمان سه هر حرفش نیا با

 .. گفتم بود نیدورب به نگاهم که نطوریهم

 اونم..  نیبد قرار نیدورب اتاقشون يتو ، دیبگ همکاراتون به نکهیا بدونه ستین حیصح اصال که دیدونیم منضبط ياقا_

 ..خانمتون يهمکارا

 خبردار که حاال خوب.. بود ازین مورد نیا.. گفتم که يکار انضباط همون جهت در اما دییفرمایم درست بله_ سییر

 . نیبرس کارتون به لطفا نیشد

 .بود نیدورب به هنوز ما یهرسه نگاه یول. کرد قطع رو یوگوش

  .. باشه بلد یخون لب که دوارمیام. " یخواست خودت" که گفتم بهش لبام باحرکت ، دیباریم خون چشمام از که یدرحال

 ..میدار سر يتو چه بفهمه يگرید که بود یکاف گهید هم به نگاه هی فقط نفر سه ما درمورد

 اتاقمون يتو ي مداربسته نیدورب به یربط چیه ما بودن يجد نیا البته..  شد کارش مشغول جِد طور به ما از هرکدوم

 اما..بود نیهم کار يتو تمونیموفق لیدال از یکی هم دیشا..  میبود يجد درس ای کار موقع شهیهم ما..  نداشت
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 ختنیر بدون.. شده دونیم روزیپ وواون.. میگرفت يجد حرفاشو ما که کردیم القا مون نندهیبب به و تصور نیا مطمئنن

 !!! خون قطره هی یحت

 یکس دست مدرك بود قرار اگه که..  میبد یکس دست مدرك میندار عادت ما..  کنه فکر ير نطویا میگذاشت هم ما

 ..میکن استفاده شرکت نیا يتو ازش میبخواه که مینداشت یلیتحص مدرك اصال االن میبد

 : گفت..  داد بدنش به که یقوس و کش از بعد.. داد انجام کاراشو ازما زودتر میمر

 !؟ هیچ برنامه..  شد تموم خوب _

 .. گهید ساعت مین _

 .. گهید ربع هی _ رعنا

 سییر به نهیبه خدمت درباب تفکر مشغول فاصله نیا در و..کرد اریاخت سکوت ساعت مین ما احترام به هم میمر

 ..شدم متوجه گاهیب و گاه ي دانهیپل يلبخندا از و نیا... شد دمونیجد

 .. تمومه خوب_

 . میبر _ میمر

 .. رونیب میرفت...  میشد بلند

 .امیم زود دارم کار جون ایرو با من.. نیماش تو نیبر شما ها بچه _

 ..رفتن و زدن لبخند هی رعنا و میمر

...  بده قرار ارمونیاخت در سییر جناب ي پرونده که کنم یراض رو ترسووووووو ایرو تونستم بالخره کلک و دوز هزار با

 .داد تیرضا که بود نیا.. دیترسیم ما از کوچولو هی که اونم راستش خوب

 ..میریگیم ازش فردا..  فلش يتو زهیبر اطالعاتشو میمارفت یوقت خواستم ازش!!  یتیامن کامل نیمواز تیرعا با البته 

 ساکت همتا اومدن از بعد یول..میدیخندیم مون دانهیپل يها نقشه به فقط ما همتا ي مدرسه تا شرکت از راه يتو تمام

 جمعش شهینم گهید که باشه داشته معلمم تا سه اگه..  دادیم درس و طونیش ينطوریهم خودش همتا نیا..  میشد

 .واال..کرد
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 ... کن گوش نه یگیم

 . م مدرسه يایب دیبا فردا مامان_ همتا

 !؟ یچ يبرا _

 .يایب گفت رمونیمد! چرا؟ دونمینم _ همتا

 !چرا؟ یدونینم مارمولک_ میمر

 . شده یچیق موهاش ها بچه از یکی نکهیا خاطر به دیشا دونمینم _ همتا

 .کردیم نگاه و رونیب و شهیش به بود کرده روشو يجد کامال هم همتا..  خنده ریز زدن يبلند يصدا با میمر و رعنا

 .  شدم کبود که نبود مهمم..  کردمیم برخورد يجد من خوب یول

 نه..  ممنوعه تیاذ ازارو یول... نداره یاشکال طنتیش که بودم کرده روشن يجد کامال کنم فکر..  خانم همتا _

 .. کرد شروع اول اون..  خواستیم خودش..  نداشتم يریتقص من خدا به مامان _همتا

 هم معلمون.. من گردن بود انداخته یول.بود اون کار ، که نبود کارمن..  ادتهی و دیچسب خانممون يمانتو کهِ  ادامس اون

)  شیدست بغل(  نینگ يمانتو به چسبوند و ادامس دفعه نیا..  نگفتم يزیچ کردم یبزرگ من بازم.. نکرد باور منو حرف

 ..  من ریتقص انداخت بازم

 .. توهم رهیم کالمون که..  شدیم هیتنب دینبا که نگو مامان _همتا

 .. بود زبون نیریش نیا که بس.. رفت ضعف براش دلم خدا يوا

 .نیخندیم بلند بلند که رعنا و میمر

 .رهیم ش عمه به حاللزاده ي بچه گفتن راست_ میمر

 تشیدرِپ يبابا اون به حتما.. نداشت طنتیاصالش..  ساکت یول عسلم همراز.. ..بود خودم سیپ.. یکپ گفتیم راست

 . واال.. گهید رفته

 .امیم باشه _
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 .. یتیترب اصولی همه به زدمیم گند مطمئنن..  کردمیم اضافه گهید کلمه هی اگه.. بگم و يا جمله تونستمینم گهید یعنی

 یتیامن نیمواز همم.. شهیم تیترب هم ينجوریا کن باور..  همتا دست میبسپار و)  سییر( مورد ایب سارا گمیم_ میمر

 .. شهیم تیرعا کامال

 . میدیخند

 ..  بده نشونم عکسشو فقط ؟.. کنم ادب دیبا و یک جون خاله _ همتا

 . همتا _ زدم تشر خنده با منم

 .. میخندیم براش ذارمیم لیبیس فقط که کنمینم يکار _ همتا

 .گفتیم يلبخند نیکوچکتر بدون نایا ي همه مارمولک...  نخندم تونستم ینم گهید

  شیشخص اطالعات گرفتن بعداز به شد موکول سمییر ياقا..  خونه میرفت و میگرفت مهد از و همراز

 .  دیرس ما با همزمان جونم عقاب..  شرکت میرفت که صبح

 .. داشت کنترل تحت جارو همه عقاب نیع بود اش برازنده هم واقعا..  میگذاشت براش شبید کهِ  یاسم نیا

 گناه به رو ما اخر لبخنداش نیا با نمیا..  زد ما به خوشگل لبخند هی بعدم.. کرد پارك ما پارك يجا درست شو نیماش

 .واال..  داشتیوام

 ..  داشت یحال چه شهیپ عاشق يرعنا نیا نیبب حاال..  کنم بوسش خواستیم دلم که من

 ..  دینکن پارك نجایا گهید لطفا منهِ  پارك يجا نجایا.. خانما دیببخش _ عقاب

 .. ببوسه منو بخواد اگه عمرا..  شدم زشت یلیخ احتماال.. بود يدیتقل چون البته..  زدم لبخند هی خودش مثل منم

 .. نکنه پارك شما يجا یکس که هست حواسمون ما.. چشم.. قربان کنمیم خواهش _

 حقوق يکسر ، طبع به و گذشته هشت از هم قهیدق چند که دیبزن کارت عیسر فقط..  خوش روز خانما یمرس _ عقاب

 .. ارهیم

 .. میشد حقوق یب شد یچ يدید...  من يوا يا _ میمر
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 .. میشیم بدبخت ما.. نه حقوق يکسر یول.. دیکن هیتنب نیخوایم یچ هر با مارو کنمیم خواهش اقا _ رعنا

 ..  هیگر ریز زد و نشست نگیپارک وسط همون میمر

 وکبودم اهیس کمربند با... ومدهینم در موادش خرج که بابامم..  دهینم رام مینامادر نبرم خونه پول، اگه من اقا _ میمر

 .. کنهیم

 از دیکن جمع و لتونیوسا دیبا" گفت..  شد دعوام مون خونه صاب با شبید من..  ستین یبدبخت که نیا اقا _ رعنا

 ..نخواد یچکیه يبرا خدا..  " دیبر نجایا

 ..يکرد ریس یچ با هاتو بچه شبید..  خواهر برات رمیبم یاله...  من سمت کرد پرت و خودش هوی میمر

 .کنمیم هیگر دارم.. يکردیم فکر پشت از.. دمیلرزیم چون یول..  میخندیم صدا یب میمر بغل تو بودم رفته من

 ..کرد نخواهم کم حقوقتون از مطمئنن من..  دیکن هیگر نجایا ستین حیصح..  خانما دیش بلند _ یناراحت لحن با عقاب

 ...  ورفت

 ..اورد در شکلک براش ممیمر

 .. کنهیم دمونیتهد حقوق يکسر با یه..  میترسیم ما کنهیم فکر ، سر بر خاك _ میمر

 .. گفتم یک نیبب حاال..  داره سرش تو نقشه هی ، بندمیم شرط..  گفت نیا که يطور نیا یول اره _

 .. دیش بلند دیبا زودتر ، لیتعط یتنبل صبح فردا یول..  براش دارم توپ ي نقشه هی منم اما

 !! یاساس..  تمیپا_ میمر

 هی و فلش اتاق يتو میرفت..  میگرفت رو)  اطالعات يحاو فلش( محموله ایرو از ژانگولر حرکات یباکل..  باال میرفت

 . کارمون سراغ میرفت..  میکرد یاجمال یبررس

 لب با و دیکش دراز نفره سه ي کاناپه يرو میمر..  کردم روشن و تابم لب و نشستم زیم يرو رفتم عادت طبق که من

 چون ومدین اونم به یخانم نکهیا مثل اما...  نشست زشیم پشت رفت خانم هی مثل که بود رعنا فقط..  کرد کار تابش

 ..شد کار مشغول و گذاشت پاش يرو و تاب لب و زیم يرو گذاشت پاشو قهیدق چند از بعد

 .. خورد زنگ تلفن ربع هی از بعد
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 .. پیتا حال در دستمم هی با..  بودم خوردن بیس حال در من

 :گفتم استیرو نکهیا الیخ به و کریاسپ يرو زدم عیسر

 !؟ هوووم _

 .. نییپا نیایب زیم يرو از لطفا!؟ یوسفی خانم _ عقاب

 ..زدینم زنگ خودش وقت چیه یقبل سییر اخه..  نداشتم صداشو دنیشن انتظار اصال که من

 .. بودن نشسته خیس ناخواسته که هم رعنا و میمر..  گلوم يتو دیپر بیس

 .. نیبد دوستتون به اب وانیل هی دییخواینم يجعفر خانم _عقاب

 ..  شد کار به دست عیسر.. بود اومده خودش به تازه انگار که میمر

 ..کرد نطق عقاب نیا بازم که بودم شده اروم یکمی تازه

 ..  دیکن دایپ حضور کارتون محل يتو يطور نیا که ستین ستهیشا اصال خانم _ عقاب

..  میشیم يجد کار موقع چون ما بود کرده فکر..  بود نشناخته مارو هنوز..  پرو بچه..  کردیم يرو ادهیز داشت گهید

 . میترسیم ازش

 با..  بهش دوختم چشمم میمستق..  رفتم نیدورب سمت به.. دمیکش رو يزیم رو ، صداش به توجه بدون شدم بلند

 " يکرد يرو ادیز گهید " گفتم لب حرکت

 .. انداختم نیدورب يرو رو يزیروم و

 .. ومدهین خوشم کارش از اصال که بفهمونم بهش خواستمیم یول..  داشت دید کامال..  بود تور جنس از يزیروم

 کردم يفکر..  رمیبگ حالشو دیبا..  دمیکش دراز زیم يرو و بستم و تاب لب.. شدم الیخ یب..  بود رفته کردنم کار حس

 .. جون يسور به زدم زنگ و

 ..جون يسور سالم _

 !؟ میشیم دلتنگ یگینم ؟ یزنینم ما به يسر چرا! ؟ يچطور..  گلم دختر سالم _ جون يسور
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 !؟ ما شیپ نیاینم چرا شما.. اونجا امیب رسمینم..  کارم ریدرگ خدا به..  جون يسور ببخش_

 مینتونست نکهیاِ  احوال ناخوش کمی يدیوح یول...  شتونیپ امیب خوادیم دلمون یلیخ ما..  گلم ببخش _ جون يسور

 .. میایب

 .. جون پدر دارن یخاصِ  یضیمر..  باشه دور به بال.. کنمیم خواهش_

 ..باال رفته فشارش معمول طبق بازم ستین يدیجد يزیچ.. زمیعز نه _ جون يسور

 .. براتون داشتم یزحمت هی جون يسور...  شنیم خوب زود که اشاهللا _

 .. یرحمت تو..  گلم بگو _ جون يسور

..  اومده شیپ برام یکیکوچ کار هی ظهر بعداز من..  همراز و همتا دنبال نیبر امروز دیکن لطف اگه خواستمیم..  یمرس_

 ..دخترا دنبال برن توننینم منن با هم ها بچه

 منتظرم.. نجایا نیایب ورعنا میمر با هم تو کنمیم درست شام..  شمیم خوشحالم یلیخ تازه..  زمیعز باشه _ جون يسور

. 

 .. یمرس دخترا بابت بازم..  میرسیم خدمت. چشم_

 . خداحافظت.. کنمیم خواهش _ جون يسور

 . خدافظ_

 !؟ سرته يتو یچ یبگ شهیم _ میمر

 . ناهار میبر اول..  گمیم_

 ..میبخور چیساندو رونیب میبر..  امینم سلف من یول..  میبر_ میمر

 .میبر.. موافقم _

 پس..  مینر اونجاهم اگه..  نمیبیم ناهار موقع فقط برادرامونو نیا من بگم یک به بابا..  ناینپرس منو نظر وقت هی _ رعنا

 ! ؟ شه باز بختم يچطور

 !؟ یکن سالم بابک به يخوا ینم..  شد ضبط صدات ي همه زمیعز..  جون رعنا _ میمر
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 : اوردین کم هم پرو يرعنا

 .. تپهیم تو يبرا فقط من عاشق دل یگینم.. ستین ازت يخبر چرا..  عشقم یخوب..  یجون بابک سالم _ رعنا

 .. رهیگیم اروم که توئه قلب تپش با

 .. شهیم خارج که توئه ينفسا با نفسم من یگینم

 ..  یرفت یگذاشت و يکرد خودتِ  مجنون نفرو هی چرا

منه شکم يتو که باش ت بچه نیا فکر به..  یستین من فکرِ به المذهب د  .. 

 ..  دیکوب شکمش به مشت با بعدم

 : گفتم یدلون الن لحن با طرفش رفتم عیسر من

 نه.. رعنا.. نه_

 ..  نداره و ارزشش..  بابک..  نکن کارو نیا ت بچه و خودت با

 سلف میریم االن شد طور نیا که حاال..  انداخته پس ام بچه االغ دونستمینم من..!!  برسر خاك..  گهیم راست _ میمر

 .. کنمیم دایپ شوور برات خودم.. 

 .. ستادیا راست عیسر هم رعنا

 . یکن جورش برام یتونیم.. خوامیم و عقاب من فقط..  میبر باشه _ رعنا

 !؟ يخوایم.. کنم کاریچ حاال..  دارم و)  یمهندس بخش یابدارچ( يدریح ياقا کردن جور ییتوانا فقط من نه_ میمر

 .. کردم تور میاومد که اول روز خودم که اونو...  سرت بر خاك _ رعنا

 .کنم یراض تونمیم)  سراشپزمون( میسهراب ياقا..  ضرر و جهنم _ میمر

 ؟.. برام یکنیم کاریچ تو سارا نمیبب..  خوبه اون اره _ رعنا

 ..کنمیم جورش برات من.. يخوایم که کدوم هر يرو بذار انگشت تو _

 ..کن جور برام و عقاب تو پس باشه _ رعنا
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 ..یبش همتا دامن به دست ، دیبا و اون..  برام سخته اون.. گهید نه_

 .دونمیم من..  شهیم باز اون دست به منِ  بخت نیا کور گره اخرم که بشم فداش یاله _ رعنا

 .. میدیخند

 !!! میخورد چیساندو رونیب میرفت ناهار يبرا و

 ..  رونیب میاومد ، میزد و کارت... بعد ساعت هی

 !؟ میا کارهیچ االن خانم سارا خوب_ میمر

 ..ادرس نیا به برو_

 ..سمتش گرفتم و ادرس

 !؟ ستین عقاب ي خونهِ  ادرس نیا _ میمر

 خودشه..  زمیعز چرا _

 !؟ یکن کاریچ يخوایم _ رعنا

  . ست سادهِ  یبررس هی فقط...  یچیه فعال _

 ..  شد داریب غرغر یکل با که همتا..  کردم حاضر رو ها بچه..  دارشدمیب خواب از گهید يروزا از زودتر

 . گرفتمیم حالشو دیبا من یول

 .  میکرد پارك يا گهید يجا نیماش..  بود ومدهین هنوز میرفت یوقت

 و باشم زده کارتمو هم که رفتم هم خودم اولش البته.. مینکن توجه جلب یلیخ که اتاق يتو برن" گفتم رعنا و میمر به

 ..باشم داده نشون يخود هم

 ..نییپا برگشتم توجه جلب بدون
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 ما نیماش به نگاه هی و کرد پارك نشویماش..  اوردن فیتشر میتا ان عقاب ياقا بالخره..  ستادمیا نگیپارک از يا گوشه

 داشت قرار نگیپارک يانتها که ، اسانسور برق سمت به عیسر منم.. شد که وارد..  رفت اسانسور سمت به..  انداخت

 .. رفتم باال ها پله از ، خوشحال منم..  ستادیا3 ي طبقه اسانسور..  کردم قطعش و رفتم

 . واال..  کنه وارد خودش ریتاخ يبرا دیبا حقوق يکسر احتماال و یخیتوب هی سییر ياقا حاال 

 .. بعدا به کردم موکول و مونیروزیپ از بردن لذت..  زدم ها بچه به چشمک هی فقط شدم که اتاق وارد 

 وبابت..  میکرد استقبال ازشون خوب همکاران مثل هم ما..!!!  شدن ازاد حبس از سییر ياقا قهیدق 20 حدود از بعد

 خواهم راه در طوفان هی که بودم مطمئن...  کردم من به که یجهنم نگاه اون با یول.  میکرد تاسف اظهار موضوع نیا

 .داشت

 سر به يروزیپ یسرخوش در همچنان ماهم..  نشد عقاب ياقا انتقام از يخبر یول..  گذشت موضوع اون از يروز چند

 ..  میبردیم

 ..  خواسته منو سییر که گفت و گرفت تماس ایرو روز هی نکهیا تا

 !؟ خبره چه نمیبب..  تربرم عیسر خواستن ازم رعنا و میمر..  افتاد کار به شاخکامون

 .برگشتم ، دهیخم يکمر با بعد ربع هی حدود و رفتم ، برافراشته يسر با منم

 ! ؟ سارا شد یچ _ میمر

 . درون سر از دهدیم خبر رخساره رنگ _ رعنا

 .. کرده تا) )  domain expert مسئول ماه هی مدت به منو _

 . نیخند بلند يباصدا رعنا و میمر 

 . نیخندیم دیبا االن.  مرگ_

 . مینداشت يقدر فیحر نیهمچ حاال تا..  کرد یجالب حرکت خوب یول.  دیببخش_ میمر

 . مسافرت رفتن هم جون پدر و جون يسور..  کنهینم قبول مهد ، خورده سرما که همراز..  کنم کاریچ دیبا من االن _

 .. بفرستت گهید ي هفته از یخواستیم ازش _ میمر
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 . کنه قبول محاله میکرد ما که يکار اون با..  کنهیم قبول یعنی _

 ..نباش نگران..  میمونیم خونه.. میریگیم یمرخص میمر ای من یبگ بهش يزیچ خوادینم _ رعنا

 . بدم انجام بودم حاضر من که يکار نیاخر و..  بود ممکن کار نیتر سخت عقاب ياقا به زدن رو. شد راحت المیخ

 خودش با و همراز و نکرده موافقت شیمرخص با سییر ياقا..  داد خبر رعنا که بودم خبره با مصاحبه حال در صبح

 .  شرکت برهیم

 . بزنم حرف باهاش دیبا معلومه که نطوریا

 .. افتادم راه شرکت سمت به و گرفتم گهید وقت هی ازش و کردم مطرح و سواالم تر عیسر

 .بود دهیخواب کاناپه يرو زمیعز همراز

 ..نباش نگران خوبه. دادم هاشو دارو _ میمر

 ..  کنم صحبت باهاش رمیم من_ 

 . مامانم شیپ مشیبذار روز چند نیا يخوایم..  یمطمئن _ میمر

 ششیپ دیبا خودم..  کنهیم لج شتریب گهید شده ضیمر که هم حاال..  مونهینم همراز که یدونیم.  ستین يازین نه _

 . بمونم

 ..برو باشه _ میمر

 . کردم باز و در "دییبفرما "يباصدا..  زدم در.  رفتم

 . سالم _

 .. نیباش کارخونه دیبا االن کردمیم فکر ؟؟؟ نیینجایا..  یوسفی خانم سالم _ عقاب

..  داره یخوب اطالعات خوب یول..  ست حوصله یب یکم هی..  دادم انجام رو هیاول ي مصاحبه domain با.  بله _

 . گذاشتم قرار ظهر بعداز يبرا باهاش

 ؟.. نیکرد کامل و بود دستتون که يا برنامه! ؟ کجاست مشکل خوب _ عقاب
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 :دادم ادامه سوالش به توجه یب

 . نیبد یمرخص يروز چند هی بهم.. کنم درخواست ازتون اومدم من دیببخش _

 بدم یمرخص تونمینم که گفتم هم یجمال خانم به..  خوانیم یمرخص ما يهمکارا ي همه که افتاده یاتفاق چه _ عقاب

 .. نیباش انیدرجر دیبا که شما.. میدار ادیز ، سفارش... شلوغه یلیخ سرمون.. 

 .رتشیپذینم مهد..  شده ضیمر دخترم..  امیب تونمینم من اما م متوجه بله _

 .کرد نگام فقط هیثان چند

 شماست؟؟؟ مال بودن یجمال خانم با صبح که کوچولو خانم اون _ عقاب

 . بله _

 . گرفتن یمرخص.. انیب توننینم..  مارنیب دخترشون هم يمهدو خانم..  خانم متاسفم _ عقاب

 . داد ادامه ، بود لبش ي گوشه کج لبخند که یحال در بعد

 . کوچولوتون دختر شیپ..  دیبمون شرکت تو شما..  کنم عوض دوستاتون از یکی با رو شما يجا تونمیم خوب یول _

 "ینکن یزندان اسانسور تو منو گهید یباش تاتو" یعنی که کرد نگام يجور هی

 ". رمینگ تورو حال اگه ستمین سارا" یعنی که کردم نگاهش يجور هی منم

 ..نیکرد لطف ممنون:  گفتم کالم ودر

 . اتاق تو رفتم

 ؟؟؟ شد یچ _ میمر

 .. نیبر من يجا به شما از یکی داد اجازه کرد لطف. کرد اوتم ناك یچیه _

 . رمیم من.. نداره یاشکال _ میمر

 !؟ کجاست رعنا _

 .اب به دست رفت _ میمر
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 از خوشم حال خوب یول..  ناراحتم ندم نشون کردمیم یسع..  بدم دستش بهونه گهید خواستمینم..  میشد کار مشغول

 ..  شدیم خارج دود شکل به مینیب

 .اومد رعنا

 ؟؟ِ.. بد حالت يکرد رید نقدریا چرا رعنا _ میمر

 . گفتمیم همراز یوگرافیب از ایرو يبرا داشتم ساعت هی بابا نه _ رعنا

 .اهااان _ میمر

 !؟ شد یچ _ رعنا

 دیشا چون.. بهتره بره اون داد حیتوض یول..  نداره یاشکال گفت اونم..  دادم حیتوض رعنا يبرا رو حرفا همون هم بار هی

 .واال.. بشه باز بختش اونجا

 .. بدم چنگالمون زیت عقاب به یاساس حال هی دیبا منم بهتره يبر تو اره _ میمر

 ..شد داریب همراز که میبود کار مشغول

 ) داد نشونم گلوشو.(  کنهیم درد نجامیا! ؟ ياومد.  یمامان _ همراز

 ...دمشیبوس و کردم بلندش کاناپه يرو از

 ..  عسلم یشیم خوب..  بشه فدات مامان یاله _

 .. برگردون روشو که بدم فونینیاستام بهش خواستم..  داره تب دمید

 . ندارم دوستِ...  تلخ.. خوامینم _ همراز

 .. ها یشینم خوب زود ينخور اگه _

 .خوامینم _ همراز

 .پارك بره مامانش با بتونه..  بشه خوب زود که بخوره)  مهد يها چهی از یکی( سورنا دمیم پس باشه _

 .خوامیم پارك منم _ همراز
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 .یباش خواب تخت يتو فقط دیبا..  میبر پارك میتونینم ینش خوب اگه _

 : گفت و کرد فکر یکمی زمیعز همراز

 . بخورم بده.. باشه _

 .کرد باز دهانشو بااکراه

 هم.. کردمیم تمرکز برنامه يرو دیبا هم.  بود شده تر نیسنگ کارم..  بردمیم شرکت خودم با و همراز که بود يروز دو

 بود که یچ هر یول..  کنه کاریچ خواستیم دونمینم.. بود اش نقشه یبررس مشغول که ممیمر..  بودم همراز مراقب

  .بود کرده دیپل یلیخ و افشیق

 !؟ چطوره حالتون زیعزِ  یوسفی خانم سالم_ يمهدو ياقا

 : دادم پاسخ بودم کرده تعجب یکم که یحال در من

 !؟ خوبن محترمتون ي خانواده! ؟ نیهست خوب شما.. خوبم ممنون _

 !؟ مینیبینم شمارو سلفم يتو گهید..  دیزنینم ما به يسر یوسفی خانم..  خدا شکر..  خوبن بله _ يمهدو ياقا

 .. کردمیم احساس سرم يرو و شاخ گهید من

 . میمون ینم نهار يبرا چون. بله _

 . مینیبب شمارو هم ما که..  گهید دیبمون ؟؟؟ چرا _ يمهدو ياقا

 ..دیبرسون سالم خانواده به.. برم دیبا من دیببخش.. نیدار لطف ما به نسبت شما ممنون _

 .. باال رفتم

  ؟ يچطور.. مادر يسارا سالم _ ایرو

 ؟ يچطور تو خوبم سالم _

 بپرسم؟ سوال هی ییسارا _ ایرو

 .. دمینم جواب نخواستم اگه..  بپرس _
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 !؟ کجاست همراز يبابا _ ایرو

 .کشور از خارج_

 !؟ دیکنیم یزندگ جدا _ ایرو

 . اووهوم _

 .. نطوریا که _ ایرو

 ؟ طور کدوم_

 !؟ موندن کجا مارمولک دوتا اون پس..  یچیه _ ایرو

 .. کارخونه رفته هم رعنا.  اومدم خودم نیماش با امروز من..  داشت کار میمر..  انیم _

 . اهااان _ ایرو

 .. دیرس میمر که بودم نشسته اتاق يتو 

 ؟ يکرد رید ؟ يبود کجا سالم _

 .. سیگر لقمه هی دنبال به _ میمر

 !!!!!؟؟؟؟ سیگر_

 .. داره يکار سیگر به اجیاحت نکهیا..  دهیم صدا يادیز عقاب ياقا يکفشا کنمیم احساس..  سیگر.. اره _ میمر

 !؟ یگیم دروغ_

 .. تو جان به نه _ میمر

 . زد زنگ ایرو لحظه همون

 .. اتاقشون يبر گفتن..  دارن کارت سییر ياقا سارا _ ایرو

 .کردم اتاق داخل نیدورب به نگاه هی من 
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 ..!!! خدمتشون رسمیم االن بگو باشه _

 .. دهیم خبر شیمنش به..  کنهینم وجود اعالم خودش گهید.. گرفتتش رتیمد جو دایجد چه نیا _ میمر

 !؟ يکرد يکار االن تو..  میمر نمیبب یول.. اره _

 . کنه زشیتم دیبا..  داره گناه يدریح ياقا..  بشه فیکث شرکت ممکن اخه..  غروب يبرا گذاشتم هنوز نه _ میمر

 !؟ داره کارمیچ دونهیم خدا..  رفتم من پس باشه _

 . فرستمیم مثبت يانرژ برات من.. خدا امان به برو _ میمر

 .. مثبتت يایانرژ و خودت قربون _

 "دییبفرما " زدم در

 . کنه نگاه من به نکرد بلند سرشو اصال.. ادب یب.. شدم که وارد

 . سالم _

 .. نیکنیم کاریچ شرکت يتو االن شما بپرسم شهیم..  یوسفی خانم سالم _ عقاب

 .. ومدین خوشم لحنش از اصال

 .ومدمیم دینبا!  دیببخش _

 دمید چشماش يتو و غم لحظه هی همون يتو من اما.. گرفت نگاهشو عیسر یول. انداخت بهم نگاه هی کرد بلند سرشو

 . سوخت براش دلم یول چرا دونمینم.. 

 . نیباش(...)  ي کارخونه يتو با االن شما رینخ _ عقاب

 ..  داره یمشکل هی که بشم مطمئن شد باعث لحنش 

 . رفتن یجمال خانم که اونو _

..  دادم اجازه بهتون هم روز چند نیا اگه.  بودم کرده کار نیا مسئول رو شما من.. نیببر فیتشر دیبا شما _ عقاب

 ..بود دخترتون يماریب بابت...  نیبفرست خودتون يجا به رو دوستتون
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 . رمیم خودم فردا از..  شدم متوجه بله _

 ..کرد یقاط بازم

 .. میدار ازین یجمال خانم به نجایا در االن ما.. امروز نیهم از..  خانم نه فردا از _ عقاب

 کردم بغض چرا دونمینم.... کردیم پیتا ییزایچ هی داشت و بود تابش لب يتو سرش که گفتیم یحال در نارویا ي همه

 نیا کردیم م هیتنب داشت که موقع اون یحت..  نداشتم اون جانب از رو يبرخورد نیهمچ توقع اصال چون دیشا.. 

 ...امروز یول..  نداشت يتند اما.. زدیم حرف باهامون قدرت موضع از شهیهم..  نداشت باهام و برخورد

 ..  کردم ترك اونجارو عیسر و گفتم لب ریز " چشم" هی 

 ..  خواستمینم نویا من و دیدیم اشکامو مطمئنن موندمیم اگه چون

 نیتوه یکس به چوقتیه من..  بشم مسلط خودم به تا ستادمیا يا قهیدق چند هی...  رفتم ییدستشو سمت به مایمستق

 .  سوخت براش دلم که احمقم چقدر...  نداشتم یکس جانب از و نیتوهِ  طاقت چوقتمیه..  نکردم

 ..  رونیب زدم شرکت از و برداشتم فمیک و دادم میمر به مختصر حیتوض هی و اتاق يتو رفتم

 .. برم شرکت ،به نشم مجبور که دادمیم اختصاص خبره، به رو يکار ساعات تمام که بود يروز چند

 . برم شرکت به که بودم مجبور من و شد تمام هم مصاحبه کار بالخره یول

................. 

  ؟ ستین ازتون يخبر ؟؟..  شما نییکجا..  یوسفی خانم سالم _ شرکت نگهبان 

 !خبر؟ چه..  رفتمیم مصاحبه يبرا و يروز چند هی بله..  سالم _

 .. امانه و امن زیچ همه..  یسالمت _ نگهبان

 ..  بااجازه خوب.. شکر رو خدا _

 .. شدن وارد من با همزمان هم خانمش و يمهدو ، یسلطان ياقا

 . سالم _
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 !؟ نیخوب..  یوسفی خانم سالم _ یسلطان ياقا

 !؟.. نیهست خوب شما یسلطان ياقا ممنون _

 .. خوبم منم.. دخترم شکر _ یسلطان ياقا

 ..تـــََ دل یلیخ که ما..  ودی یخال جاتون واقعا یوسفی خانم نینبود _يمهدو ياقا

 . شد ساکت خانمش ي غره چشم با که میشد تنگتون دل گفتیم داشت

 هاااا توئه مال صداها سرو ي همه معلومه.. بود شده تر اروم بخش روز چند نیا واقعا..  جون سارا یخوب _ يمهدو خانم

 .. کشهیم یچ شوهرت چارهیب.. بود ساکت یلیخ اتاقتونم چون... 

 اکتفا يسر دادن تکون به فقط یول.. زنهیم طعنه داره..  ندارم شوهر من که دونهیم گفتیم بهم یحس هی چرا دونمینم

 .. کردم

  شدم بخش وارد

 !؟ یخوش ینیبینم مارو! ؟ يچطور خانم ایرو سالم _ 

 !! یدلتنگ از میمرد که ما ییکجا بابا.. سارا سالم _ ایرو

 :داد جواب بود اومده تازه که میمر من يجا به

 .. کردمیم گشادش برات من یگفتیم خوب زمیعز..  نایا مامانم يوا _

 .. نیبلد میدوزندگ ، یکفاش بر عالوه شما دونستمینم دیببخش _ ایرو

 .بودن کرده فیتعر براش نایا میمر.. کردیم اشاره عقاب يکفشا يکار سیگر به داشت

 !! ها بشه تنگ دلت گهید نمینب.. گلم یدونیم که حاال _ میمر

  من به رو و

 ؟.. کارخونه يبر نبود قرار مگه تو _ میمر
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 کیپ با گفت)  کارخونه سییر(  یلیاسماع صبح که بود کارمندا مخصوص نامه پرسش برگه جند فقط گهید نه _

 . شرکت فرستهیم

 ..  میبر اهان _ میمر

 کو؟ رعنا یراست..  امیب بدم و گزارش برم من_

 . کردیم پارك و نیماش داشت _ میمر 

 ؟ اومده سییر جان ایرو_

 .. اومدن اره_ ایرو

 ..رفتم من پس.. باشه_

  .. شدم وارد..  زدم و اتاق در

 گزارش ، تند دور يرو و کردم استفاده فرصت از منم..  خورد جا وضوح به چون نداشت منو دنید انتظار بود معلوم

 ..  رونیب اومدم و دادم عملکرد

 ..!!! نکنند یدلتنگ احساس همکارا گهید که ، سرمون يرو گذاشتم و اتاقمون معمول طبق و 

 .. شدم فراخوانده عقاب دفتر به که بود ظهر يکاینزد 

 که یبفهم یتونستیم و..  بود کرده رییتغ یکل به روز اون به نسبت رفتارش صبح نکهیا با..  نمشیبب نداشتم دوست واقعا

 . بدم حق بهش تونستمینم من یول.. بوده يزیچ ناراحت دیشا روز اون

 .. زدم در...  رفتمیم دیبا یول

 "دییبفرما"

 .. نیداشت يامر بنده با سالم _

 ..بود کرده هیگر دیشا..  بود قرمز چشماش..  زد لبخند هی من دنیباد کرد بلند سرشو

 دهیرس ها نامه پرسش که حاال..  نشدم متوجه یچیه من که نیداد حیتوض عیسر نقدریا صبح..  یوسفی خانم بله _ 

 .. نیبد حیتوض دوباره نیایب خواستم
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 . واال.. نداشت یروح تعادل "کال..  بود شده طونیش دوباره لحنش

 .طونشیش لحن نیا به نه..  شیدستور لحن اون به نه

 برم برگشتم و دادم و حاتیتوض تند تند بازم نیبنابرا..  نداشتم شو حوصله من یول

 : شدم متوقف صداش با که..  

  یوسفی خانم _ سییر

 !؟ بله _

 . دیببخش منو دوارمیام..  کردمیم برخورد ياونطور باهاتون دینبا روز اون..  بدهکارم شما به یعذرخواه هی من _ سییر

 .. رونیب اومدم" اجازه با "گفتم و کردم مکث یکم.  ستین مهم _

 يبرا بذار..  کن ولش گفتم یول..  کنهینم توهم به...  نکرده وفا کس چیه به استیر که بگم بهش خواستیم دلم

 واال.. باشه خوش خودش

..................... 

 : گفت ایرو سلف يتو

 ..دادم جواب تو مورد در همه يسواال به فقط روز چند نیا من که سارا يریبم _

 ؟؟ چرا ؟؟ من مورد در _

 :داد ادامه و کرد يا خنده ایرو

 که ضهیمر همراز بازم دنیپرسیم همه یه بعدم..  گهید شهیم احساس کامال تیخال يجا..  یطونیش که بس _ 

 !؟ يومدین

 !؟ واقعا _

 .. دیپرس همسرتم از و..  دیپرسیم تو از ، سمییر یحت..  اره _ ایرو

 !! فضول چه _
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 . کنه دعوتت یمهمون خواستیم..  خواستیم تو شماره بود اومده هم يمهدو _ ایرو

 . شدینم باز دهنم نیا از شتریب گهید

 ؟؟؟ منو _

 .. رهیگیم خودش..  ستین يازین گفت.. رمیبگ يجعفر خانم از نیبذار..  ندارم تو شماره گفتم منم..  اره _ ایرو

 . کردم نگاه میمر به

 .دمشیند روز چند من..  نگفت يزیچ من به دونمینم _ میمر

 .. نگفت يزیچ یول دمشید روزید من.. نگفت منم به _ رعنا

 !؟؟ کرده ازدواج يموسو که نیدار خبر یراست: شه منحرف افکارم شد باعث و شد یجانیه ایرو يا دفعه هی

 ؟ هیک يموسو _

 . گهید)  کل ریمد(  یرسول یمنش _ ایرو

  ؟.. بوده یچ تیموفق رمز نگفت. .  یگیم دروغ _ رعنا

 .. نگفت يزیچ اون مورد در_ ایرو

 :بود گرفته بدست و کالم ي رشته تازه که رعنا

 ؟.. هیک شوهرش _ 

 .. همکاراست از یکی شوهرش _ ایرو 

 ..شد خوشبخت سلف اومد بار چهار نیدید..  سلف میبر یه نیایب که گفتم برسرتون خاك _ رعنا

 شدن؟ اشنا باهم سلف يتو یدونیم کجا از ییرعنا_

 اگه شما..  کرده ثابت من به تجربه..  برم سبزت يچشما قربون..  زمیعز.. گفتنت ییرعنا اون قربون رعنا يا_ رعنا

 .کنم ثابت بهتون ینیع طور به تونستمیم االن سلف امیب من نیذاشتیم

 !؟ گرفته شمارو چشم برادرا از یکی کدوم میسلف يتو االن ما زمیعز خوب _ میمر
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 ..  گفت لب ریز اروم..  موند ثابت جا هی نگاهش و چرخوند چشم هم رعنا

 !!!برم قربونـــــــش.. کنهیم نگام داره خودش..  رمیبم یخوش از که االنه!!!!  ها بچه_

 منو پشت قایدق که کردیم اشاره ییجا به رعنا چون..  بود تابلو یلیخ گشتمیبرم اگه یول گهیم و یک بدونم داشتم دوست

 ..  بود میمر

 ..بودن روش به رو ایرو و خودش 

 ؟.. خوشبخت مرد نیا هست یک حاال _ دیپرس زودتر منو سوال میمر

 .. گهیم و سییر _ ایرو

 .. نگو که کنهیم نگاه ما زیم به عاشقانه نیهمچ اره _ رعنا

 ..  خنده ریز میزد دفعه هی و میکرد نگاه بهم کمی میمر منو

 !؟ درصد هی!!  کن فکر _ میمر

 . که دینیبب منوِ  یخوشبخت دیندار چشم..  دیریبم دیبر _ خنده با هم رعنا

 .. ستین بیع که جوادان بر ارزو _

 !؟ کنه درست یک بود قرار شام امشب اصال.. جواد گفت من به باز _ رعنا

 يبد خوردمون به اتواشغال يبخوا.  بخوره يمقو يغذا دیبا نشده خوب کامل هنوز همراز!!  نکن فکرشم خانم رعنا _

 .توهماا رهیم کالمون

 .. رمیگیم و حالتون گهید جور هی بابا خوب یلیخ _ رعنا

 .ذاشتیم رعنا نیا مگه یول.. میشد غذامون خوردن مشغول اون از بعد

 لیدل اصال..  شد ناراحت یلیخ ، شدم متوجه..  دید من بغل يتو همرازو که دفعه اون تو جون ،به سارا يوا _ رعنا

 .واال..بود نیهم وقتش چند نیا يرفتارا

_ اِاامنه دختر همراز که بودم گفته بهش اول روز همون که من ا . 
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 . دروووووغ _ رعنا

 ..میدیخند باصدا همه که گفت قشنگ نقدریا

 .مار زهر _

 

................. 

 .. شهینم خارج اتاقمون از ییصدا و..  میشد اروم العاده فوق که هیوقت چند االن

 ..!! متنبه نه..  میشد ضیمر نه ما.. دینکن اشتباه

 .. داکردنیپ مارو کردن اروم راه سییر جناب فقط

 کار اضافه دیبا میکن یطونیش مییبخوا اگه..  میندار دادن جولون فرصت که..  میدار کار انقدر شرکت میریم که صبح از

 شخصا خودش عقابم ياقا..  کنمیم و کارم و نییپا ندازمیم سرمو کهِ نیا..  تونمینم ها بچه وجود با من که میستیبا

 : گفتن به ماهم..  مونیپرکار بابت کنهیم یخواه عذر ازمون!!  حیمل لبخند هیبا و دهیم قرار ما اریاخت در رو ها پروژه

 ! گهیدِ  عاشق.. ادیم در رعنا دهن از فقط اونم که..  میکنیم تیکفا "میکنیم خواهش"

 ...ست کاسه مین ریز يا کاسه..  مینداشت خبر ماکه

 اضافه وقت نقدریا يچطور خانمش و يمهدو ياقا دونمینم فقط..  نمونه لنگ شرکت که..  میدادیم انجام رو کارا عیسر

 ..  زدن سر ما به بارم چند..  رنیبگ امار و بزنن سر ها بخش ي همه به که ارنیم

 سرك یکس یزندگ يتو که بود نیا..  میداشت که يا یژگیو تنها ما چون..  ومدینم در یاطالعات ما از خوب یول

 .. میدیکشینم

 پرسهیم ما از ام یه..  شرکت ادیم دیجد لباس دست هیبا روز هر..  شده عوض که یوقت چند چرا دونمینم که فرشته ای

 ؟!!! ــم خوبـــــ! ؟

 .. ادیز..  ادیاعت يبرا دام و است جوون بالخره.  میکنیم دییتا ماهم
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 ریسا و شده ادیز ما اتاق يبرا.. شرکت يها پروژه فقط که اومد عمل به کاشف ، يکار پر روز 10 از بعد تازه اما

 ..!!! کننیم دنبال رو یپرون مگس ي پروژه همکارااا

 !؟ ذارهینم خودش.. میباش نداشته يکار عقاب نیا به مییخوایم یه ما دینیبب

 اومده فشار یلیخ بهمون شییخدا..  بود سییر ياقا قتل ي نقشه دنیکش فکر در..  خبر نیا دنیشن از بعد که میمر 

 .. بود

 .ریاخ يها پروژهِ  یبررس يبراِ  نیسیمهند ي جلسه امروز..  داد خبر ایرو که میبود نشده خارج یناراحت از هنوز 

 ..ومدینم در میمر خون يزدیم کارد

 .. بذاره میعموم نقد ما کار يبرا خوادیم تازه پرو بچه نیبب _ میمر

 ؟؟ یکنیم یناراحت چرا پس..  میمطمئن کارمون به که ما..  اروم بابا _

 .. زمیبر و خونش برم بذار سارا _.. میمر

 : گفتم یمشت داش لحن ،با ارمیب درش حال اون از نکهیا يبرا

 . دااااش کون غالف بابا..  یخ یخیب _

 .. داد ادامه لحن باهمون میمر

 .کونم حرومش يزیت هی باس فقط..  حالله خونش موال به _

 .. یکون الوده یـوت نالـــ هی خون به دستتو تو که مردم من مگه..  داااش غلومتم خودم _ رعنا

 ...  میدیخند ییتا سه بعدم

...... 

 ..  مینشست عیسر ماهم..  بودن اومده همه میشد که کنفرانس اتاق وارد

 : فرمودند نطق هم سییر ياقا

 ..میکنیم یرسم رو جلسه هستن همه خوب_
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 رو یکس نگاه ینیسنگ من مدت نیا تمام در یول دیرس ما ي پروژه به تا شد صحبت پروژه يسر هی مورد در اول

 .. هیک نمیبب تا نکردم بلند سرمو بودم يبردار ادداشتی مشغول چون اما..  کردمیم احساس

 اما..  بودم کرده تعجبِ..  عقاب دمید..  کردم بلند سر..  بدم حیتوض من خواستن دخترا..  دیرس ما ي پروژه به یوقت

 دییتا مورد گفتمیم که يزیچ وهر..  شدم مواجه سییر لبخند با حیتوض حال در که شد لیتبد شاخ به یوقت تعجبم

 : گفت لب ریز میمر.. شد تموم صحبتام یوقت.. گرفتیم قرار شونیا

 .. ییخبرا نکنم غلط جون سارا _

 یکس دییتا منتظر انگار یول..  بودم شده متوجه هم خودم گرفت قرار میشونیپ يرو اخم هی ناخداگاه حرف نیا دنیباشن

 ..کنم باور که بودم

..  بود خصمانه کامال فرشته نگاه که بخورم قسم حاضرم یول کردنیم نگام یخاص طور همه..  کردم نگاه که جمع به

  ...شد ثابت بهم کردمیفکرم که يزیچ اون از زودتر نیوا

 .. "یمن يهوو تو" گفتیم..  اوردیدرم يباز مسخره فقط که رعنا..  میکرد صحبت ها بچه با یلیخ خونه يتو اونشب

 : گفتیم کارتونه نیا مثل

 .." نشم خوشبخت من یشیم باعث تو.. دونستمیم من"

 . کردمیم نثارش " يا وونهید" هی هم من

 . متاهلم که میبگ)  عقاب(  نیشاه به دیبا که میدیرس جهینت نیا به اخرش خوب یول

 .. کرده سوال همسرم ي درباره گفتیم ایرو که ياونجور اخه

 .. کنمیم یزندگ همسرم از جدا ، گفته ایرو به: گفتیم هم رعنا

 . داشته رو متارکه برداشت موضوع نیا از نیشاه..  میدادیم احتمال کهِِ نیا..  بودم گفته و نیهم بهش منم

 ..میدیخند نیشاه به عقاب لیتبد سر چقدر

  گفتمیم بهش دیبا خوب یول

 .. ستین يازین کردمیم احساس اوال چون..  بودم نشده جدا بهنود از هنوز من چون
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 .. فرصتشو ونه داشتم شوییتوانا نه من هم دوما و 

 . دمیرسیم بهش شتریب دیبا من..  بود فیضع و کیکوچ یلیخ همراز هم و داشتم یسخت مانیزا هم اخه

 ..  بود بهنود یتفاوت یب میاصل لیدل یول

 ش بچه یحت ای..  من دنید به يا عالقه چیه که..  بود داده نشون مادرش و پدر به یحت و من به واقعا مدت نیا يتو

 .. نداره

 ..  کنم موکول!  دارم ازین بهش که یزمان به رو خانواده دادگاه به مربوط مشکالت که بودم داده حیترج منم

 .!! داشت نخواهم شو فرصت که دونستمینم یول.. خوادیم اون که ستمین یاون من که..  فموندمیم بهش دیبا پس

**** 

 .. میرفت شرکت به که فردا صبح

 ..  بودم متعجب همکارا همه رفتار از

 ..یعصب و تفاوت یب...  خانماا و..  کردنیم برخورد هام با یمیصم و گرم یلیخ ونیاقا

 .. کنه منحرف موضوع نیا به نسبت منو ذهن کردیم یسع میمر یول

 . ختیر هم به من کردن اروم يبرا میمر معادالت تمام..  بعد ساعت هی اما بود شده موفق هم يحدود تا البته که 

 ... که میبود کار مشغول

 قبال گرچه. میباش همکارا دید يجلو کمتر میبود گرفته میتصم ، مینداد یتیاهم..  شد بلند سالن از يادیز يصدا سرو 

 .بود بهتر ينجوریا ، حال نیا با یول..  میدادینم انجام يکار عام مال در هرگز ما..  بود همکارا نیب مون اوازه فقط هم

 سمت به و میبش خارج ازاتاق سرعت به شد باعث نیهم..!!!  دیشن منو اسم شدیم واضح یلیخ..  صدا سرو شدن ادیز با

 .. میبر صدا

 ..شدیم تر واضح صداها میشدیم تر کینزد یهرچ

 ..نمیبب دیکن صداش..  کنهیم کار کجا..  گنیم که سارا نیا _
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 ؟؟.. کجاست هرزه ي کهیزن_

 .. شدن کند قدمهام

 !؟ کجاست.. نمیبب ادیب نیبگ_

 ..کرد دنیلرز به شروع پاهام

 .. کنهیم پهن دام من پسر يبرا کنهیم خود یب_

 ...بود شمارش قابل ریغ قلبم ضربان.. دادم هیتک وارید به و دستام

 .. گهید يصدا هی

 .. نداره جوونم رویپ.. کنهیم پهن دام مردا ي همه يبرا کهیزن نیا.. که ستین شما پسر يبرا فقط خانم_

 ..شد کندتر و کند سرعتم

 .. رتشیبگ ادیب پسرم بذارم من نهیبب خواب يتو..  کنهیم غلط_

 .. گهید يصدا هی

 . چسبهینم مهندس خانم به ها وصله نیا جون دختر باش ساکت_

 .. گهید يصدا هی

 .. شد وارد تین نیهم به اول از نیا..  يدریح ياقا یگیم یچ_

 بهش اونام..  کنهینم رحم خودشم يدوستا به یحت..  است نکارهیا دمیشن بود اومده که اول روز خودم من گهیم راست_

 ..  ندارن اعتماد

 ..نداشت و وزنم تحمل گهید پاهام..افتاد شماره به نفسم

 .. برگشتن ما سمت به همه ، شدنمون وارد با

 ..بود گرفته رو جا همه سکوت لحظه هی

 .. بودن همه
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 .. ایرو 

 ..  فرشته 

 ..  يمهدو خانم

 .. يمهدو ياقا

 .. يدریح ياقا 

 .... همه 

 .. شد ور حمله من سمت به فرشته ي اشاره با که..  ساله45 حدودا خانم هی و

 .. رتشیبگ و جلوش ادیب خودش به میمر شد باعث..  خابوند من صورت به که یلیس نیاول

 .. دادم گوش حرفاشون به و نیزم يرو خوردم سر وارید کنار از

 ..  رهیبگ اشغالو يتو ادیب که کاره و کس یب من پسر يکرد فکر..  پسرِِمن سمت ياومد یکنیم غلط هرزه ي دختره _ 

 ؟؟ انداخته پس ، بچه حاال تا نفر چند يبرا ستین معلوم کثافت نیا..  خانم شه قهیدق هی مال اشغال _ يمهدو خانم

 .. اعلم و اهللا گهید شو هیبق..  مطمئنم من دوتاشو..  ستین مشخص باباشون کدومم چیه 

 .. کردم حفظ شوهرمو يچطور دونهیم خدا.  دادیم نخ منم شوهر به یعوض تازه

 ..بندمشیم خودم واال..  یعوض دهنتو ببند _ دیغرّ رعنا

 .. بودم من اونجا ادم نیتر بدبخت و نیتر ساکت

 .. شدینم صادر هم دنیکش نفس فرمان یحت..  دادینم فرمان و يکار چیه مغزم

 .. کردیم یچیسرپ مغزم فرمان از..  بود چشمام بدنم فعال عضو تنها

 ..  کردیم هیتخل خودشو که بود چشمام فقط

 .. دیشنینم رو صداها ، یحت گوشمم گهید



 
 

 
 

 مھال کوه پنھان

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 94 

 ..دنیدیم چشمام یول 

 ... ـــدنیــــدیم

 .. هستن خوردن تکون حال در همه که

 .. کنه يریجلوگ خانم اون ي حمله از داشت یسع میمر 

 ..  گفتیم ییزایچ هی و دادیم تکون دستاشو هم رعنا 

 .. دمیشنینم من یول

 ...نشد یول..  کردم یسع

 ..ومدینم صداش 

 ..بودم من گفتن که یینایا.. زننیم حرف من درمورد دارن همه 

 ..نمیبیم رو همه..  هستن همه..  کنمیم نگاشون دارم 

 .. اونجاست بابامم

 .. هست مامانمم 

 ..دمید هم رو لدای و اشکان 

 ؟؟..  بودن نمرده مگه ؟؟.. کردنیم کاریچ نجایا نایا 

 ؟؟..کنن هیگر توننیم هم ها مرده مگه ؟؟ کنهیم هیگر چرا مامانم 

 .گرفت شتریب دلم ؟؟ دونهینم اونم! ؟ یچ اشکان. دارم اجیاحت بهش االن دونهینم ؟. کنه بغلم ادینم چرا بابام

 .. ستادنیا همه دفعه هی

 .. کردنیم نگاه جارو هی همه..  کردینم يکار کس چیه گهید 

 .. کردم نگاه اونجا به منم 
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 .. کردنیم نگاه اون به همه.. بود نیشاه 

 !!  بودن کنارش هم گهید دونفر 

 گرفتم؟ یفراموش من ای ؟ بودن بهیغر

 ..  کردنیم نگاه من به ينطوریا چرا

 ؟..  بودمشون دهیند حاال تا

 ..  گفتیم اونا به و ییزایچ هی داشت سییر

 ... بازم یول

 بشنوم؟ که کنم کاریچ..  دمینشن

 .. منه به ها نگاه ي همه حاال

 .. هم رعنا..  طرفم ادیم داره میمر

 ..کننیم بلندم

 ... ستمیایم پام يرو

 . دمیشن ییصدا بالخره..  دمیشن

 .  واشی واشِی...  بود یلب ریز

 !؟ دمیشن بود واشی چون

 ". متاسفم" 

 .. بود فرشته

 ؟..خورد تاسف چرا

 ؟.. ام هرزه من نکهیا خاطر به
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 ؟؟؟؟.. ام ـرزه هــــــــ من 

 ؟.. شد هرزه احمد بابا يسارا ؟؟.. ست هرزه سارا یعنی 

 ... نبودن...  نبود اونجا گهید.. کردم نگاه بابام به

 ام؟ هرزه من کردن باور ام؟؟ هرزه من کرد باور یعنی

 ؟.. شدم هرزه که شد یچ ؟.. شدم هرزه یک 

 .. داد فرمان پاهام به..  داد فرمان مغزم دفعه هی

 .."بدو عیسر"..  "بدو"..  "بدو"

 .. کنه؟؟یم ینافرمان پاهام چرا یول

 ؟؟.. بهیغر ينگاهها سمت رفت چشمام چرا 

 بود؟؟ مهمتر برام اونا نگاه چرا

 .. کردم نگاه بهشون میاشک يباچشما

 ؟؟..  ستمین هرزه من که ؟؟.. کننیم اشتباه نایا بگم خواستمیم چرا

 ؟..بود مهم براشون مگه

 ؟..بود مهم برام مگه

 "کنن نگاه بهم چطور که مهمه "..  "کنن فکر چطور موردم در که مهمه "..  "مهمه برام اره":  زد داد مغزم

 .. کردنیم اطاعت مغزم از دیبا.. اوردم فشار پاهام به

 .. یطیشرا هر در

 .. کردن اجرا پاهام بالخره

 ..  کردن اجرا و مغزم فرمان بالخره پاهام
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 .. دمیدو.. دمیدو

  ..دمیدو یول..  دونمینم کجا به

 .. دیدو سالن یخروج سمت به سارا

..  دیرسینم ان به هرگز میمر.. !!!  بود شتریب هم سرعت ي دونده از سارا سرعت یول..  دیدو دنبالش به هم میمر

 . بکند دیبا کاریچ دانستینم بود شده مستاصل

 ؟..بماند رعنا منتظر ای برود سارا دنبال به ایا 

 به تر عیسر نیماش با.. دیایب بود برگشته اتاق به شانیها فیک و چییسو اوردن يبرا که رعنا تا ستدیبا منتظر داد حیترج

 ..دنیرسیم سارا

 بود دهیرس يورود در به..  گذشت سرعت به سالن از..  شد خارج ازانجا و برداشت اتاق از را لیوسا سرعت به هم میمر

 .. دیکش را شیبازو یشخص که.. 

 .. بود نیشاه مادر

 ..اورد رونیب او دست از را دستانش کرد یسع..  کرد نگاه او به نفرتش تمام با

 شیات به شو یزندگ وگرنه..  نشه یافتاب من پسر ور و دور بگو..  کنمینم ولش من بگو دوستت به _ نیشاه مادر

 ..کشمیم

 : گفت شمرده ، شمرده دار خش يصدا همان با.. بود گرفته بغض را وجودش تمام..  کند کاریچ دانستینم رعنا

 .. محترم ظاهر به خانم

 ..مند عالقه بهش شمااا پسر ــه کـــــــ دیفهم ــــروزید تازه..  سارا 

 ..  دیپرستینم شما و پرستهیم اون که ییخدا همون به یول

 ..  وفتهیب شما سر تاج دل از مهرش که...  ختیر اشک سجادش سر...  صبح خود تا...  شبید

 يرو پسرتون گهید نیباش مطمئن:  دوخت چشم کند جدا رعنا يبازوها از را مادرش دستان داشت یسع که نیشاه به و

 . نهیبینم هم رو سارا
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 . رفت و..  کرد جدا اونها از روشو وجود تموم با و

 .. کرد نگاه مادرش به فقط نیشاه

 نکن نگاه من به ياونجور: گفت بغض با و کرد نیشاه به رو..  بود دهیلرز تنش رعنا يحرفا ریتاث تحت که نیشاه مادر

 .. داره و پسرش یخوشبخت يارزو که ، مادرم هی فقط من.. 

 ..  بزند ادیفر خواستیم..  نگفت يزیچ اما نیشاه

 ..  "يکرد بدبخت پسرتو تو" اما

 .." یگرفت منو يایدن تو" 

 .. "منه هیزندگ".. " منه يایدن سارا "

...  شدیم داریب..  دیخوابیم سارا عشق به نیشاه که بود یماه چند..  بود نیشاه روز و شب سارا که بود یماه چند 

 .امدیم سرکار

 .. کند یدرشت... کند یاحترام یب مادرش به که بود نشده حاال تا..  کرد خفه شیگلو در را همه اما

 . دهد رییتغ توانستینم را انها..  بود چشمانش در اما مادرش از رنجشش تمام

 .. نکرد یاحترام یب یول 

 .. بود دهیند پسرش از را نگاه نیا هرگز..  سوزاند را مادرش نگاه همان..  سوزاند را مادرش اما

 ؟؟؟.. داشت تیاهم حد نیا تا شیبرا سارا واقعا یعنی

 ..بود دهیرنج ، کرده رفتار نگونهیا کارش محل در نکهیا خاطر به دیشا ای

 ..کرد متفرق را همه ادیفر با چرا بود نگونهیا اگر

 ..  بدود سارا دنبال به خواستیم چرا بود نگونهیا اگر 

 .. بودن نگرفته اورا دوستانش اگر

  ؟؟ رفتیم او
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 .بود مهم شیبرا همه نیا یعنی

 ..  کردینم نگاهش نگونهیا یول..  زدیم ادیفر کاش

  نبود؟ درد پر نقدریا نگاهش که

**** 

 .. بود گرفته بر در را وجودش ي همه سرما..  دیلرزیم بدنش تمام..  دیدو رونیب سمت به سارا

 یحال در..  دیدویم روشن روز در يدختر اخر.. بودن کرده تعجب..  کردنیم نگاه رهیخ او به برش دور يادمها ي همه 

 . بود شده کبود کامال رنگش که

 .. بودند روان شیها گونه يبررو شیها اشک اما..  کردینم هیگر

 !؟ او چرا..  کردیم ناله ، اما او 

..  جا همان..  بسته را اش یتنفس راه بزرگ يا گلوله..  بود انفجار حال در اش نهیس ي قفسه..  بدود توانستینم گرید

 ..زد زانو نیزم يرو رو ادهیپ در

 .. کردیم تیرعا شیها لباس رنگ انتخاب در شهیهم که او ؟.. ردیبگ هرزه لقب او دیبا چرا

 .. کردینم يدلبر وقت چیه که او..  کردینم يلوند وقت چیه که او 

 !؟ نبود...  بود نیسنگ او يبرا..  بود نکرده نگاهم انها چشمان به یحت که یمردان يبرا گذاشتن دامِ  تهمت 

 .. بود نیسنگ یلـــــــــــــیخ چـرا

 .. کردیم درد اش نهیس..  بود شدن کوجک حال در شیگلو درون ي گلوله..  دیلرز اش چانه فکر نیا با 

 ؟ کردنیم نگاه او به هرزه کی چشم به که بود وقت چند.  باشد مجازات نیا مستحق که بود کرده چه

 ..  گرفت شدت اش هیگر

 ..  اورد خاطر به..  اورد خاطر به حاال

 ..  دیفهمیم حاال 
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 .. را ها نگاه ان

 ..را ها لبخند ان

 .. را لبخند با گاه یب و گاه يها سالم ان

 .. را ها کردن نازك چشم پشت ان

 ؟.. است زن کی که دانستینم او مگر..  بود دهینفهم حاال تا چرا

 ؟.. است مادر کی که دانستینم مگر

 !؟ ندارد شوهر که

 کنند؟یم نگاه چگونه شوهر بدون زن کی به که ؟..  کنندیم نگاه چگونه زن کی به که

 .. بود نشده مطلقه هنوز..  بود او ي شناسنامه در هنوز اسمش..  داشت شوهر که او یول

..  دیکوب شیرو به را در هیهمسا خانم یوقت دینفهم چرا..  دینشن را شانیها طعنه چرا..  دیند را نگاهها ان چرا..  دیند چرا

 ..  بود پسرش نگران

 او به منظورشان..  باشد ساختمان در مجرد فرد میده اجازه دینبا که شد مطرح ساختمان ي جلسه در یوقت دینفهم چرا

 .. بود

 ؟..کردندیم حفظ سارا برابر در را شوهرانشان هم انها..  بودند خود پسران نگران هم انها 

 !؟ گرفتینم خود به چرا! ؟ چرا

 یگ هرزهِ  برچسب از کردیم مصون اورا شناسنامه در اسم کی فقط...  داشت اش شناسنامه در اسم کی چون فقط چون

 ؟؟؟

 ؟.. بود اسم کی به کردن هیتک ، یزندگ از سارا سهم ي همه

 ... سوختیم..  دیکوبیم اش نهیس به تابانهیب قلبش..  دیدیم چشمانش يجلو در را مرگ سارا

 !؟ بود سارا ي نهیس در نکهیا خاطر به ای! ؟..  سوختیم که بود یناراحت خاطر به
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 .. خواستینم را او چکسیه...  خواستینم را او هم قلبش یحت

 ؟.. بود زنده چرا پس

 !؟ بود زنده که بود انها يبرا..  امد چشمانش يجلو شیها دختر ي چهره 

 ..  بود شده خسته اما..  گفتینم کفر..  ردیبم خواستیم او یول

 ..  ها طعنه از خسته..  ها نگاه از خسته

 .. هم پدرش..  دیکشیم پر مادرش يبرا دلش

 ..کند دور اطرافش ينماها گرگ ي همه انیم از را او و دیایب پدرش خواستیم..  خواستیم انهارا

 يروز همان..  بود مرده موقع همان کاش.. کند جا خوابشان تخت در مادرش و پدر انیم در را خود هیگر با خواستیم

 ..  بود مرده بخوابد دو ان انیم در بود شده موفق بالخره که

 جان انها اغوش در هم او تا..  رندیبگ اغوشش در کردیم وادارشان کاش..  بود انها انیم در هم یجهنم شب ان کاش

 ..دادیم

 .. بود نکرده گوش اشکان حرف به کاش

 .. نداشت مسابقه کاش.. کردینم ورزش کاش

 ..نبود مادر کاش..  نبود خاله کاش..  نبود عمه کاش

 .. کشدیم دكی را هرزه لقب که يا عمه به.. بود؟ سپرده که به را شیهمتا اشکان

 ؟ بدارد دوست.. ؟ کند تحمل را هرزه لقب با مادر کی توانستیم ؟ چه همراز

 ..  نداشتن دوست اورا هم فرزندانش یحت..  نداشت دوست را او یکس

 ..نکوبد سو ان و سمت نیا به را خود گرید که..  ردیگ ارام سارا قلب که بود یکاف هم صدا هی همان.. امد صدا هی اما

 ..  است دهیشن که بود مطمئن...  دیشن سارا و

 ..  فرزندش به مادر محبت از شتریب یحت..  دارم دوست رو تو من..  هستم تو با شهیهم من:  گفت او که بود دهیشن سارا
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 ..بود کرده حس خود دور به را او دستان سارا..  بود کرده حس را اغوشش يگرما سارا

 .. بود دهیشن را موذن" اکبر اهللا "يصدا سارا..  بود دهیشن سارا

  .. بود شده ارام و

 . دید شیرو به رو را امامزاده صحن..  کرد بلند را سرش

 .. بود دهیند را امامزاده نیا تاکنون..  کجاست دانستینم

 .دیکشیم سمت ان به اورا که یارامش..  ریناپذ وصف یارامش..  کرد ارامش احساس وجودش تمام با یول

 ..  را شدن سبک..  کردیم حس را بودن یته شتریب..  شدیم تر کینزد چه هر.. رفت طرفش به

 .. بود او همراز همسن..  دیلرز دلش..  گشتیم مادرش دنبال که دید را يا بچه دختر...  شد که اطیح وارد

 ..  دیدو سمتش به کنان هیگر دور از دخترك مادر که رود سمتش به خواست

 .. گفت "شکر را شیخدا" لب ریز و زد يلبخند اراده یب

 " هماهنگ چه "..  رعنا تا12.. میمر تا12..  داشت کال سیم تا24..  دراورد را اش یگوش نشیج بیج از

 .. نشست لبش بر يلبخند 

 به..  ببنند چهره ان با اورا خواستینم دلش یول..  داشت فرصت دخترها یلیتعط تا ساعت مین..  کرد نگاه ساعت به

 ..زد زنگ میمر

 :داد جواب بوق نیاول با

 ي کله اون يتو یعنی..  ؟ میریمیم اضطراب و یناراحت از ما یگینم..  ؟ یهست يگور کدوم هست معلوم چیه _ میمر

 ؟ داره وجود هم مغز اسم به يزیچ پوکت

 بود شده دار خش..  دیلرزیم شیصدا

 .. بودن خواهرانش..  نبودن دوستانش فقط انها اخر.  برد یپ انها ینگران عمق به توانستیم هم جمالت نیا بدون سارا 

 .. دیکشینم غربت درد..  دیفهمینم را یکس یب درد بود انها با یوقت واقعا سارا
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 .. نداشت دوش بر را یمیتی بار

 .. بود خواهرشان..  داشتن دوست اریبس را سارا هم انها

 احساس او تا..  کنند ياری را او تا..  باشند او با تا ، بگذرند شانیخانوادگ یزندگ يها یراحت تمام از که..  بود زیعز نقدریا

 .. نکند غربت

 .. بود یزندگ نمکدان نمک..  بود غرور کوه..  بود صبر ي اسطوره انها يبرا سارا

..  دیشنینم را ها حرف ان سارا که..بودند نرفته شرکت به امروز کاش که کردنیم ارزو را صبح تمام..  رندیبم بودن حاضر

 . بود کرده نابودش حتما طوفان نیا پس..  شکستیم مینس کی با که بود فیظر انقدر او

 !؟ میمر _ سارا

 !! میمر جان:  دیترک بغضش میمر

 ؟يزدینم حرف چرا..  دنبالت میایب بگو! ؟ ییکجا االن..  بگم یچ تو به من اخه

 ..  خوبم من ، نکن هیگر _ سارا

 . شنیم لیتعط گهید ساعت مین..  دخترا دنبال دیبر شما..  امیم خودم..  دینباش نگرانم

 !؟ يندار اجیاحت ما به! ؟ خوبه حالت یمطمئن تو یول..  میریم االن نباش نگران _ میمر

 .. دخترا دنبال میبر باهم دنبالت میایب ما ییکجا بگو

 .. اونا دنبال نیبر شما نه..  خوبم من اره _ سارا

 .. خدافظ..  رمیگیم تماس باهاتون خودم..  نیرینگ تماسم..  امیم زود 

 .. دارد اجیاحت ییتنها به االن او دانستیم..  کرد قبول ، بود نشده یراض هنوز انکه با میمر

 **** 

 اشک هنوز..  شدم وارد یوقت..  داشتم دلم يتو یبیعج ارامش..  بودم نشسته امامزاده صحن يتو که بود یساعت چند

 تنهام که هست یکی نکهیا احساس..  داشتم االن که بود ارامش نیا يبرا..  دمیشن که ییحرفا يبرا نه اما..  داشتم

 ..یلیخ..  بود ندیخوشا یلیخ..  بکشونه سمت نیا به منو که..  باشه باهام که..  نذاره
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 .  بود کنده ایدن نیا از منو که نقدریا

 .. اومدم خودم به هام شونه يرو یکس يدستا احساس با یول

 .. کن دعا منم يها بچه يبرا شکسته دلت که حاال خدا رو تو..  باشه قبول خانم

 .  کردم دعا هم خودم همراز و همتا يوبرا..  کردم دعا هاش بچه يبرا دلم يتو..  زدم بهش لبخند هی فقط من

 از..  گفتیم امامزاده از داشت..  کردم اون يها صحبت جمع و حواسم..  کردیم صحبت..  بود جا اون يرمردیپ هی

 ..  دیدرخشیم نور مثل..  شینوران ي چهره محو..  شدم صداش محو من یول..  شدنش کشته یچگونگ

 . رفت..  شد تموم که صحبتاش

 . شد دیناپد هیثان از يکسر يتو..  نبود گهید اون یول..  بدونم اسمشو خواستمیم رفتم دنبالش..  شدم بلند

 . رفته کجا که نشدن متوجه اونهام یول..  گرفتم و سراغش نفرم چند از..  گشتم دنبالش یلیخ

 .. کردمیم داشیپ بود يجور هر روز اون..  نجایا ارمیب و دخترام روز هی گرفتم میتصم یول..  شدم دیناام

 مطلقه هی که..  زنم هی که..  بودم دهیفهم گهید امروز.. خونه گشتمیبرم دیبا..  بود شدن کیتار کینزد گهید هوا

 .م شناسنامه يتو اسم وجود با یحت ، شمیم محسوب

 . بود میمر..  خورد زنگ میگوش موقع همون

 . سالم _

 ؟ يایب يخواینم ؟ ییکجا سارا سالم _ میمر

 .کننیم دارن کاریچ ؟ خوبن دخترا..  امیم دارم چرا_ 

 بهت..  اونجا يببر امروز دخترا بوده قرار گفت من به زد زنگ.  جونن يسور ي خونه. زدم زنگ نیهم يبرا_ میمر

 .. ينداد جواب و تیگوش یول..  زده زنگ بار چند

 ؟ ینگفت بهش که يزیچ.  رفت ادمی یول..  بود گفته اره _

 دنبالتون امیم منم..  اونجا برو االن..  اونجا بردم و همراز و همتا بعدم..  یستین اومده پبش يکار برات گفتم.  نه_ میمر

. 
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 . ام خسته یلیخ ایب زود..  خوبه اره_

 . اونجام گهید ساعت مین باشه_ میمر

  نمتیبیم.  باشه _

 پول بامیج يتو شهیهم ، بودن زده رعنارو فیک که يروز از..  داشتم پول اوردم شانس..  رونیب اومدم امامزاده صحن از

 .. ذاشتمیم

 .. دادم تکون دست يسوار هی يبرا

 " دربست"

 تونستمینم اصال..  سوختیم یلیخ چشمام..  بودم خسته یلیخ..  بستم چشمامو.. دادم و جون يسور ي خونه ادرس

 .. دارم نگهشون باز کامل

 .. امروز هیگر ای بود شبید یخواب یب خاطر به دونمینم

  " ؟ جاست نیهم..  میدیرس خانم"

 .. بود راننده

 . کردم نگاه اطرافم به و کردم باز چشمامو

 " درسته" 

 ..  شدم ادهیوپ کردم حساب رو هیکرا

 یول.. دادمیم سامون چشمام به یکم.. بود همرام فمیک کاش..  دمیکش صورتم به یدست جون يسور ي خونه يجلو

 ..نبود همراهم يزیچ

 .. زدم زنگ و دمیکش قیعم نفس هی..  دادم تکون و میخاک يلباسا

_ ؟.. دییشما خانم سارا ا 

 . بود خانم تایب
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 .. دیکن باز و در ممکنه.  بله _

 .نبود حواسم..  خانم دیببخش بله..  بله _ خانم تایب

 . تو دادینم رام وگرنه نداره پسر و شوهر خوبه..  رهیگیم یپرت حواس من دنید با نمیا شکر خدارو

 . گفتم بلند "سالم" هی..  شدم خونه وارد

 ..  داغونم بفهمن خواستمینم 

 بدم رو ایدن همه بودم حاضر که ییچشما همون..  بود متعجب چشم جفت هی دمید که يزیچ نیاول..  شدم ییرایپذ وارد

  .. نمشونینب گهید یول

 ... کردیم کاریچ نجایا یول.. بود دوستش حتما.. بود ستادهیا نیشاه کنار که همون..  بود همون

 ..  دیدو سمتم به من دنیباد که بود نشسته پاهاش يرو همراز 

 .. يبود کجا یمامان سالم _ همراز

 مورد در رو حرفا اون..  بود دهید تیوضع اون يتو و من مرد نیا که نبود مهم اصال..  بشم مسلط خودم به کردم یسع

 ..  بود کرده باور..  بود دهیشن من

 ؟ کو همتا..  داشتم کار دیببخش..  مامانم سالم _

  چطوره حالتون.  خانم سالم _ مرد

 . ستادهیا که شدم متوجه یول.  نکردم نگاه بهش

 .کنمیم خواهش دییبفرما.  ممنون.  سالم_

 : رونیب اومد اشپزخونه از جون يسور

؟يدادینم جواب تیگوش به چرا..  دخترم ياومد جون سارا ا 

 . شد گرم دلم..  کاشت ام گونه يبررو يا بوسه و اومد من سمت به

 .نبود حواسم دیببخش..  جون يسور سالم _
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 : گفت مکث با و کرد نگام یکم جون يسور

 ؟ شده یچ چشمات _ جون يسور 

 ِ یفصل تیحساس ستین یمهم زیچ _

 " کامال معلومه " یعنی که کرد نگام يطور جون يسور

 ..  دیرسیم نظر به نگران یکم..  کردم نگاش منم 

 !؟ ياومد مامان سالم _ همتا

 ... صدا سمت برگشتم

 ..شدیم دینبا که يزیچ اون شد ، من يخدا يوا

 .. دمیدیم اتفاق اون در حاضر يادما ي همه نکهیا يبرا کردمیم اماده و خودم دیبا پس..  نجاستیا که نمیا خدا يا

 ِ. جون پدر هیشب چقدر..  کردمیم نگاش داشتم نطوریهم

 ..  افتاد کار به مغزم تازه انگار 

 ؟ کنهیم کاریچ نجایا! ؟ باشه بهنود نکنه من يخدا يوا

 .. کردن یمعرف به کرد شروع جانیه با همتا که کردمیم فکر داشتم

 . ماننیپ عمو هم اقا اون..  بهنودن عمو شونمیا مامانِ ..  من مامان نیا جون عمو _ همتا

 رهیبگ دستم از و همراز خواست..  بود ستادهیا کنارم که جون يسور..  بودن ساکت همه..  بود گرفته جارو همه سکوت

 .. بودم دهیترس..  شدم مانعش من یول.. 

 .لرزوندیم و تنم ببره و همراز که اومده اون نکهیا به کردن فکر یحت..  فشردم خودم به شتریب همراز

 بود همراز دور که دستمو يرو دستاش با و زد بهم بخش نانیاطم لبخند هی.. شد ترسم متوجه کامال که جون يسور

 .شد دور ازمون و فشرد

 !!!! شد پوزخند هی وجودم ي همه
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 نقطه نیبدتر يتو درست..  شدم له اطرافم يادما يپا ریز من که يروز درست..  ادم همه نیا ونیم..  وقت همه نیا

 ؟ دیدیم دیبا..  ؟ دیشنیم دیبا..  ؟ بود یم دیبا اون..  نباشه کس چیه کردمیم ارزو که ییجا تنها..  میزندگ ي

 چشماش به..  ومدیم بهش چقدر..  يالجورد یاب بلوز هیبا..  بود تنش یمشک کتان شلوار هی..  بود پیت خوش چقدر

 .. کردم نگاه

 .بود بهنود هیشب!!!  نبود من هیشب همراز کاش يوا..  زدیم موج تعجب جذابش چشماش يتو

 .  گرفت را شیجا یتفاوت یب..  شد عوض نگاهش..  بود ممکن که يزیهرچ از تر عیسر یول 

 ..!! خانم خوشبختم تونییاشنا از _ بهنود

 مین.کرد عوض و ونیزیتلو يکاناال ، کنترل با و گرفت جا مانیپ کنار کاناپه يرو و گذشت کنارمون از راحت یلیوخ

 . بود من سمت رخش

 چرا پس ، رهیبگ ازم و همراز ممکن که دمیترسینم االن نیهم مگه..  شدم ناراحت شیتفات یب نیا از چرا دونمینم

 ..  کنه ییاشنا ابراز و بده دست باهام خواستیم دلم چرا..  شدم ناراحت

 . شده گهید اتاق هی وارد اتاق نیا از انگار که کرد سالم يجور هی

 کنجکاو اصال یعنی..  کنه یبررس و صورتم ياجزا کنه یسع که..  کنه نگاه بهم درست حداقل که داشتم انتظار دیشا 

 ؟. میشکل چه من نهیبب ، نبود

  ؟ شده زنش عاشق دوستش دهیفهم که یوقت نشده ناراحت اصال یعنی

 بزنه داد و گوشت يتو بزنه ادیب خواستیم دلت نه..  شد تر قیعم پوزخندم

 "؟ ينکرد رفتار نیسنگ چرا ؟ شده عاشقت من دوست که زن يکرد کاریچ "

 .. بده تاب الشویبیس بعدم

 .." ارمیم و نیشاه اون ي جنازه من "

 .زدمااایم لبخند فقط البته.  دمیخندیم داشتم علنن گهید

 . گهید نباشه تفاوتم یب اما..  کنه رفتار همسرش با تر میمال یکم هی..  خشونت نیا با نه حاال
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 ؟ بشه باز شما شین شده باعث که منهِ صورت يتو يزیچ چه بدونم شهیم.  خانم _ بهنود

  واال..  يدیم بو این دنبالم گهیم خودش ي هیسا به که اوناست از نیا..  متشکر خود از يپرو..  شد جمع کامال شمین

 ..  کنهیم نگام لبخند با داره دمید که مانیپ سمت کردم رومو

 حس یول نه ای درسته دونمینم. بزنم لبخند هی روش به شد باعث و نشست دلم به که..  بود یچ نگاهش يتو دونمینم

 . گناهم یب و نکردم يکار من دونهیم اون کردم

 .. کردم همتا به رو

 ..  میبر دیبا اریب همرازم يلباسا..  بپوش لباسات برو جان همتا _

 !؟ مینر شهینم مامان _ همتا

 !!! همتا _

 . رمیم االن..  چشم _ همتا

 .. بشه حاضر تا رفت اتاق سمت به غرغر با و

 .  بود اومده رونیب همتا غرغر يصدا با که جون يسور

 . کردم درست غذا من..  شمونیپ بمون شب ؟ يبر يخوایم کجا جان سارا ؟ شده یچ_ جون يسور

 . دمیپاش روش به يلبخند

 . میرسیم خدمت بعدا اشاهللا..  میبر دیبا ، دارم کار یلیخ..  جون يسور یمرس _

 . میشیم راحت جون يسور يغرغرا دست از ماهم.  گهید دیبمون..  خانم سارا کجا _ مانیپ

 . شد تر قیعم لبخندم

 . رهیبگ اغوش در و همراز که کرد باز دستاشو مانیپ

 . نیبگ جون پدر شیپ دیدار جرات...  غرغر و جون يسور _

 .. نکرد رد دستاشو.  بود من بغل که همرازم
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 . بودم کرده دایپ نانیاطم بهش قهیدق چند همون يتو. داشتم نانیاطم بهش..  نکردم یمقاومت منم

 ؟.. جون يسور يدار ییطرفدارا چه يوا _ مانیپ

 .. گهید خودمه گل عروس ؟ يکرد فکر یچ پس _ جون يسور

 . ونیزیتلو به رو ي کاناپه سمت دیچرخ نگاهم ناخداگاه..  دیپر رنگم ، عروس گفت تا

 .. شدینم دهید رخ مین اون يتو یالعمل عکس چیه یول

 . کردم نگاه بهش..  اومدم خودم به مانیپ ي سرفه يباصدا

 . زد لبخند بهم بازم

 .توش برم من کنه باز دهن نیزم خواستمیم..  دمیکش خجالت واقعا گهید دفعه نیا

 .دیرس دادم به در زنگ که

 .منتظرتونن نییپا گفتن..  هستن خانم میمر: گفت من به رو سالن يتو اومد خان تایب

 .. داخل انیب ينکرد تعارفشون چرا _ جون يسور

 .موننیم منتظر نییپا همون گفتن..  نکردن قبول..  خانم گفتم _ خانم تایب

 .. کنه دعوت میمر از شخصا خودش که رفت خانم يسور

 ..  ببوستش تا بشه خم کرد مجبور و مانیپ..  اومد ها لباس با همتا

 . نکن تیاذ رو عمو همتا

 .)کرد اشاره بهنود به ابرو با و.. ( بکنه هم هیبق قسمت خدا..  تایاذ نیا از باشه تا _ مانیپ

 . کردم حاضرش همراز

 خبر ماِ  یزندگ از حتما یول ؟ داره ینسبت چه بهنود با دونستمینم..  کردمیم حس مانیپ نگاه ینیسنگ مدت نیا تمام

 ..  کنهیم نگام ينجوریا که داره

 ..  کردم همتا به رو..  کردم بغلش..  کردم اماده و همراز
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 . کن پات کفشاتو برو_

 . میایم بازم ما..  دینباش ناراحت..  خدافظ مانیپ عمو..  بهنود عمو..  چشم _ همتا

 . مونهیم منتظرت عمو پس گریج باشه _ زد لبخند مانیپ

...  کنمیم تون مهیجر وگرنه..  دینکن تیاذ رو يسور مامان و نیباش یخوب يپسرا نیبد قول دیبا یول.. باشه _ همتا

 . شتوناایپ امینم

 . نکنه تیاذ رو ما ریبگ قول يسور مامان از توهم..  میدیم قول باشه _ مانیپ

 . نیکرد تیاذ رو يسور مامان ست ها بچه شما ریتقص همش.. کننینم اشتباه وقت چیه که مامانا _ همتا

 .کرد نگام پوزخند هی با ، کرد بلند سرشو..  کردم نگاه بهنود به ناخداگاه..  ختیر دلم

 .. دونستیم مقصر منو پس

 .. مانیپ اما..  نشست دلم به عالم غم ي همه

 ... .  کننینم اشتباه وقت چیه مامانا جوجو درسته _ مانیپ

 .شماایپ يایب منتظرم من!!  ایداد قول..  داد ادامه يشاد لحن با بعدم

 .. دارم کار فعال یول:  گفت و گرفت خودش به متفکر ي چهره هی بعدم..  امیم زود عمو باشه _ همتا

 . سرداره در یطانیش ي نقشه نیا بازم..  بگذرونه ریخ به ایخدا

 . منتظره خاله..  همتا بدو _

 . داخل اومد جون يسور که کردمیم یخداحافظ مانیپ با داشتم منم در سمت دیدو همتا 

 .. باال ادیم داره ممیمر ، يبر خوادینم _ جون يسور

  ... رفت و نذاشت من يبرا یاعتراض چیه يجا و

..  برم دیبا گفتیم بهم یحس هی یول..  بمونم ، داشت دوست دلم ته یحس هی یول چرا دونمینم..  بمونم کردم قبول

 . کردم قانع " کنهینم نگاهم همراز به اصال اون" ي جمله با و اخرخودم یول.  برسه همراز به دستش بذارم دینبا
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 ..  میبمون که کرده اصرار ما به نکهیا يبرا رفتیم مانیپ به بهنود که بود ییها غره چشم خاطر به دمیشا دونمینم 

 ..خودم يبرا بودم يا وونهید..  گرفتیم خندم چرا دونممینم من یول..  زدینم یحرف چیه اصال که بدبخت مانیپ

 .. بود یدنید دوتا اون دنید با میمر ي افهیق

 ..کردیم کل کل همتا با داشت حالم همون در..  شد منینش وارد کرده بغل رو همتا

 ..  توهمااا رهیم کالمون ياریب من شیپ رو دختره نیا اسم گهید بار هی گمیم بهت دارم همتا نیبب _ میمر

 ؟ کجاست جـــــونم رعنا خاله گفتم فقط..  نگفتم يزیچ که من خاله ا _ همتا

  ؟ نه ای يدیفهم..  توام جـــــــون خاله فقط من که!!  باشه تو جونِ دینبا دختره اون..  گهید نیهم د _ میمر

 !!!! ؟ يخرینم یبستن من يبرا که تو..  کنم انتیخ رعنا خاله به تونمینم خاله اخه _ همتا

 .کن انتیخ بهش ستین یوقت حداقل خوب یلیخ _بود شده کالفه گهید میمر

 .کنهیم انتیخ بهم شوهرمم فردا..  کنم انتیخ اون به اگه خاله اخه _ همتا

 حال در که مانیپ..  افتاد دوتا اون به چشمش که " ارماایم دخترت نیا سر ییبال هی نیبب "بگه من به رو برگشت 

 ..بود يو یت به نگاهش هنوز یول.. بود شده بلند جاش از يعاد کامال بهنود..  بود انفجار

 . بود ياراد ریغ کامال کارش نیا..  گشتیبرم داشت ، در همون از میمر يوا

  میمر_ کردم صداش

 .. برگشت

 .. کرد من به نگاه هی و..  دوخت چشم هردوشون به قهیدق چند

 ..  بود شده جمع چشمش تو اشک

 امروز..  داره یحال چه میمر دمیفهمیم..  بده انجام يکار کردینم یسع کس چیه..  بود نیسنگ واقعا امده وجود به جوِ

 .. انفجارِ حال در کردمیم احساس..  بود روش فشار یلیخ

 .. بود افتاده کار به مغزش تازه کنم فکر.. بود یسوال دفعه نیا نگاهش..  کرد نگاه من به دوباره میمر
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 .. کردم وبسته باز چشمامو..  زدم محزون لبخند هی جوابش در منم

 : گفت چون خوادیم حیتوض که بود دهیفهم میمر نگاه از کنم فکر..  اومد حرف به همه از زودتر مانیپ

 .. میکن یمعرف و خودمون نشد شرکت يتو صبح..  بهنوده نمیا..  هستم مانیپ من سالم_ مانیپ

 .. کنهیم نگاه ما به داره بهنودم که دمید تعجب با..  بودم برگشته سمتش به منم..  کرد بهش نگاه هی میمر

 . رنیگیم جرم ارتکاب نیح مچتو که ییادما هیشب..  بود يطور هی نگاهش

 .. شدم خوشبخت تونییاشنا از.  يجعفر میمر _ میمر

 .میبر جون سارا _ من به ورو

 ..  بود شده منینش وارد تازه جون يسور

 .. دیبمون ما شیپ دیبا شب کجا _ جون يسور

 .. میبمون ستین درست نیدار مهمان االنم..  میینجایا شهیهم که ما..  جون يسور یمرس _ میمر

 .. بود کجا مهمون...  شمیم ناراحت که نزن رو حرفا نیا _ جون يسور

 ..  نیدخترام که هم شما ، پسرامن که نایا 

 .. میدار نگه رو سارا نیا میتونست تا اومد در جونمون ، م بچه مانیپ نیا و من که تو ایب تو ایب

 : داد ادامه و کرد من به ورو

 نیبر..  کنمیم صداتون شام يبرا اومد يدیوح..  دیکن استراحت اتاقت يتو نیبر میمر با ، مادر جان سارا_ جون يسور

 .. بارهیم روتون سرو از یخستگ که زمیعز

 .  باشم راحت بمونم خواستمیم هروقت که..  داشتم اتاق هی اونجا من اخه

 خواستم ازش بااشاره بعدم..  "نباشه من نگران..  خوبم من" که کردم اشاره بهش چشم با منم کرد نگاه من به میمر

 .. اتاقم میبر

 .. بودن سرپا میمر از العمل عکس هی منتظر هم دوتا اون..  بود ستادهیا منینش يورود يتو هنوز میمر
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 .ادینم تو نکنه وادار انتیخ به منو تا من ي خاله نیا..  نینیبش شما جون عمو _ همتا

 ..  دیخند بلند مانیپ

 . کنه وادارت انتیخ به نتونه یکس تا خودم شیپ ایب پس_ مانیپ

 .. رفت مانیپ سمت به و نییپا دیپر میمر بغل از همتا

 ..کرد حرکت من اتاق سمت به و گفت لب ریز " دیببخش "هی هم میمر

 شروع عشقم که بودم اتاق به رفتن حال در..  کردم بغلش..  کنم بغلش که سمتم اومد همراز که برم دنبالش خواستم

 وقت هر بازم یول دمینم ریش بهش وقته یلیخ که اون با..  بود عادتش نیا..  مالوندن من ي نهیس به صورتشو کرد

 .. کنهیم انیب ينجوریا باشه گرسنه

 ..!! شنیم متوجه محل اهل همه باشه گرسنه اگه که همتا برعکس

 .  دمیم غذا عشقم به االن چشم..  من بشم فدات یاله _

 : گفتم همتا به حالم درهمون..  کردم حرکت اشپزخونه سمت به و...  دمشیبوس

 . يدار مدرسه صبح..  یبخواب دیبا شمام خانم همتا _

 . ادینم خوابم من مامان يوا _ همتا

 .. یبخواب دیبا یول _

 ..  شدم اشپزخونه وارد

 . گشنشونه..  بکشم همتا و همراز يبرا غذا یکم ممکنه جون يسور _

 .. یکشیم زحمتشو جان تایب..  زمیعز البته _ جون يسور

 . کشمیم االن جان خانم بله _ تایب

 شه موندگار دیشا.. بذاره تموم سنگ پسرش يبرا خوادیم که بود معلوم..  بود جوش و جنب حال در دائما جون يسور

 !!!! 
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 "یکن بندشیپا ات خوشمزه يغذاها با یکنیم یسع يدار حاال که بوده گشنه اونجا مگه "که بگه بهش نبود یکی یول

 .واال..

 اشپزخونه يتو ي نفره6 زیم يرو و دیکش غذا براشون دیپرس و وروجک دوتا نیا يمند عالقه نکهیا از بعد ، خانمم تایب

 ..  گذاشت

 .. دیکن استراحت نیبر شما..  دمیم غذا بهشون من ، نیا خسته شما جان خانم _ تایب

 .. برهیسرم رو شما ي حوصلهِ ..  بدقلق غذا خوردن يتو یکم همراز..  بدم غذا بهش دیبا خودم.  خانم تایب یمرس _

 .. دارم سردرد دایشد.. نیبد من به مسکن هی زحمت یب فقط

 . شدم دادن غذا مشغول

 .. ومدینم رونیب و بود من اتاق يتو ممیمر..  شدم دوتا اون مشغول ساعت هی حدود

 .. بمونه اونجا هم قهیدق هی بود محال نبود جون يسور ياصرارها خاطر به اگه مطمئنم 

 ..  برد خوابش زیسرم همون!!!!  ومدینم خوابش اصال که همتا

 ..  نیزم گذاشتمش..  کردم پاك صورتشو و دست..  دادم و همراز يغذا

 ..  کردمیم بغلش دیبا نیبنابرا..  بشه داریب بود محال گهید دیخوابیم یوقت معمول طبق یول..  کردم صدا رو همتا 

 ..  شدینم جدا من از..  ومدیم خوابش همرازم

 بود شده شروع غرغراش گهید که و همراز دست گمید دست هی با..  داشتم نگهش دستم هی با و کردم بغل رو همتا

 .. کردم حرکت اتاقم سمت به و گرفتم

  ..بشم منینش وارد صدا سرو یکم با کردم یسع..  ومدیم پچشون پچ يصدا اشپزخونه يتو از

 یکینزد لیدل به من یول رهیبگ دستم از رو همتا که شد بلند عیسر دنمید با مانیپ..  گذشتم که بهنود و مانیپ مقابل از

 .شد میقا من پشت همراز که کنه جدا و همراز خواست..  تشکرکردم محبتش بابت واز..  کردم رد کمکشو اتاقم

 ؟ یفروخت منو يزود نیهم به لوس دختر يا _ مانیپ

 . کنم صحبت همراز زبون به کردم یسع و زدم روش به يلبخند
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 .مامانم به چسبمیم..  شمیم لوس ادیب که خوابم من..  دیببخش عمو نه _

 .. کنمیم هیگر االن..  خوامیم و مامانم منم يوا _ مانیپ

 .. بود گرفته خندش مانیپ عمو يکارا از که همراز

 .کننیم هیگر کوچولوها بچه..  یکنیم هیگر چرا..  مامانت شیپ برو خوب..  جون عمو _ همراز

 ..  کنهیم دعوام که کن بغل منو ایب بگم بهش اگه یول..  رمیم باشه _ یساختگ بغض با مانیپ

 ؟ کنه بغلش یگیم مانیپ عمو مامان به..  یمامان _ گفت من به رو بود شده ناراحت مانیپ بغض از که زمیعز همراز 

 .. گمیم زمیعز اره _

 ..  دیبوس و کرد بغل و همراز رانهیغافلگ حرکت کی در مانمیپ

 .. کرد یعذرخواه و گذاشت من کنار اونو ، کنه اعتراض غیج با همراز نکهیا از قبل یول

 عشق و محبت و تیمسئول احساس به یربط چیه بود ریناپذ حیتوج برام حرکتش نیا..  نخورد تکون اصال که بهنودم

 .. بود بهره یب ازش شکر خدارو که بود یانسان ي فهیوظ هی وفقط..  نداشت

 .. دمیرس اتاقم به

 کنارش خودمم..  گذاشتم تخت يرو رو همتا..  بود گذاشته شیشونیپ يرو ساعدشو بودو دهیکش دراز تخت يرو میمر

 ..  دیخواب حرکت یب و گذاشت م نهیس يرو سرشو اونم..  دمیکش اغوش يتو و همراز..  دمیکش دراز

 ..  بدم ترك عادتشو نیا نتونستم ، کردم که هم يهرکار..  بخوابه من قلب يصدا با داشت عادت یبچگ از

 : گفتم اهسته ، نشه داریب نکهیا يبرا

  ؟ يداریب یمیمر _

 .. داد رونیب باصدا نفسشو میمر 

 . دارمیب اره _ میمر

 .. بود سقف به نگاهم منم..  دیخواب پهلو يرو من سمت به و
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 ؟؟.. شهیم دایپ ترم بدشانس ما از یعنی.. ؟؟ شد يجور نیا چرا _ میمر

 افتاده من يبرا اتفاقا نیا ي همه درواقع چون "ما" گهیم نشم ناراحت من نکهیا يبرا دونستمیم..  دارم دوسش چقدر

 . کردیم و مراعاتم بازم حال اون با یول..  بود

 که بشم دواریام شتریب که شهیم باعث نیا..  کنهینم فکر بد درموردم مانیپ ، کنمیم حس من یول..  میمر دونمینم _

 .ِ موافق باهاش بهنودم

 :گفت یمحزون لحن هیی با میمر

 !؟ باشه عقاب دوست دیبا بهنود نیا اونوقت..  استیدن يتو ادم همه نیا کن فکر سارا يوا _ میمر

 ..بود گرفته م خنده لحنش از منم

 .. موندم خدا کار يتو منم واقعا اره _

 ..شد يجد يا دفعه هی میمر

  بگم بهت يزیچ هی دیبا سارا _

  کردم نگاش منتظر

 .. شرکت بود برگشته امروز رعنا _ میمر

 ؟ بود برگشته یچ يبرا! ؟ یچـــــــــــــ _

 خوادیم دونستمینم من!!  داره کار جا هی رهیم دیبا اونم ها بچه دنبال برم گفت من به مینکرد دایپ تورو یوقت _ میمر

 ! کنه کاریچ

 !؟ یگیم دروغ_

 ، نیشاه..  نهیبیم که رهیبگ و يمهدو خانمِ  حال خواستهیم..  شرکت بوده رفته..  گفت من به بعدا..  خدا به نه _ میمر

 .. کرده اخراج يموسو و يمهدو

 ..شد یخال دلم ته

 ؟ یچ يبرا ؟ کرده کاریچ _
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 از يکرد خود یب" گفتن بهش و کردن دعوا باهاش مردا ي همه..  بود زده تو مورد در که ییحرفا بخاطر _ میمر

 .." میدیند ازش یزشت حرکت االن تا ما..  يکرد نیتوه سارا به ما جانب

 : داد ادامه..  کرد مکث یکم

 .. . کرده اخراج هم رو فرشته _ میمر

 .. بخورم تکون تونستمینم بود بغلم يتو همراز چون..  چرخوندم سمتش به سرمو دفعه هی من

 ؟ چرااااا _

 . خورهیم حرص داره که دادیم نشون کامال میمر صحبت لحن

 ... بود گفته نیشاه مادر به دروغ يسر هی نایا نیشاه ي خونه بود زده زنگ اون نکهیا مثل _ میمر

 حاالهم و کرده کارو اون نیشاه مادر که گفته يبد یلیخ يحرفا بود معلوم

 . گهیم لحن نیا با داره میمر 

  گفته یچ موردم در اون که دونستمیم دیبا من یول

 ؟ گفته ایچ _

 . کنه بیتکذ هم يجلو کرد مجبورش نیشاه که نهیا مهم..  ستین مهم..  کن ولش _ میمر

 ..  کنم تحمل تونستمینم و خودم مورد در گرانید بد افکار تصور..  شدم خوشحال دلم ته از واقعا

 !!! شده داده حیتوض بهنود يبرا که بود نیا يبرا دمیشا البته

 .. بود گفته م درباره یچ بدونم خوامیم _ 

 :گفت حرص با.  فرستاد رونیب بازدمشو و دیکش قیعم نفس هی میمر

 نیهم يبرا..  دونهینم نویا نیشاه و يدار رابطه شرکت يمردا ي همه با گفته..  يدار رابطه پسرش با تو گفته _ میمر

 . يندار رابطه نیا در هم یمشکل..  یستین باکره که ییاونجا از..  شده مند عالقه تو به

 :داد ادامه مکث یکم با
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 عالقه از و ستین مهم براش یول..  يدار بچه تو که کنهیم دییتا اونم..  پرسهیم تو مورد در پسرش از شب ، هم مادره

 خانم يحرفا با یول بکنه کارو نیا خواستهینم گفتیم مادره البته..  دهیم انجام و حرکت اون ، اونم..  گفته تو به اش

 .. شهیم کیتحر شتریب يموسو و يمهدو

 .  کنهیم جبران فردا داده وقول..  کرده یخواه عذر ازش یلیخ نیشاه:  گفتیم رعنا 

 . خوامینم جبرانشم..  گردمیبرنم شرکت اون به گهید من یول _

 ." دونمیم"..  دیخواب پشت به میمر

 به دمیشا دونمینم..  شد خوب کامال سردردم..  بود شده قیتزر بهم یبیعج ارامش انگار..  داشتم یخوب یلیخ احساس

 به و بستم چشمامو..  بخوابم خواستیم دلم..  بود کرده ارومم بود که یهرچ یول... کردم مصرف که بود یمسکن خاطر

  .. رفتم فرو یقیعم خواب

 . بود همرازم..  شدم مواجه خندون ي چهره هی با..  کردم باز چشمامو..  کردم حس صورتم رو يزیچ حرکت

 ..  بود ادگرفتهی مارمولک يهمتا اون از..  دیکشیم صورتم يرو پــر هی با..  شکمم يرو بود نشسته

 .. زدم مهیخ روش..  کنارم خوابوندمش و بغلم يتو دمشیکش هوی..  کردم نگاش یکم هی

 ..  یفهمیم خوردمت یوقت..  یکنیم تیاذ منو گهید حاال _

 بلند بلند..  ومدیم قلقلکش.. ..  دمیبوسیم شکمشو نطوریهم..  بود رونیب کامال شکمش..  بودم کرده تنش تنه مین هی

 ..  دیخندیم

 .. گفتیم دهیبر دهیبر همراز

 .. دیببخش..  دیببخش...  ین..  ما..  ما _

 .. کنه فرار دستم از بتونه که کردم شل دستامو يجور هی

 .. نکن فرار کن صبر..  بخورم خوشگلمو دختر نیا دیبا من..  ستین يفرار راه..  یبش مهیجر دیبا نمیبب کن صبر _

 .. دمیدویم تر اهسته دنبالش منم...  رونیب دیدو اتاق از عیسر..  کنه فرار دیبا که بود دهیفهم من يحرفا از که همرازم

 : گفت بلند..  دیدویم که نطوریهم همراز
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 .. بخوره منو خوادیم مامانم ، کمک جون عمو _ همراز

 . هست بهنودم..  میجون يسور ي خونه که نبود ادمی اصال يوا.. داد ستیا فرمان مغزم...  عموجون گفت تا

  گرفت درد یلیخ مینیب استخون..  يزیچ به خوردم محکم که کردم گرد عقب باسرعت

 با دمید..  کردم باز چشمامو عیسر..  بود بسته وچشمام..  بود شده جمع صورتم مینیب بخاطر اما عقب دمیکش ناخوداگاه

 .بود کرده اخم بهم..  کردم برخورد بهنود

 .. افتادم راه اتاقم طرف به و کردم یخواه عذر هی عیسر

 .. کردم کاریچ مگه..  بود کرده اخم چرا نیا وا..  دادم هیتک بهش بستم درو عیسر..  دمیرس که اتاق به

 ..!! شد الزم عمل که بود منِ  ینیب..  نشد شیطور که اون تازه.  بهش خوردم نبود حواسم خوب

 ..  خواستم عذر من بخواد عذر اون نکهیا يجا به

 ..  بغلش انداختم و خودم قصد از به من کرده فکر دمیشا

 ..!!! اره يواااا

 ..  کرده فکرو نیهم حتما..!!  ممنونه خود از یلیخ که ستین..  کرده و فکر نیهم حتما

  " اومده بدتم یلیخ نکهیا نه حاال "

 .. لبم يرو اومد طونیش لبخند هی کردم که يفکر از

 .. بود مینیب يتو هنوز عطرش يبو..  بود شده داغ تنم تمام..  زدیم تند تند قلبم

 ". واال..  ندارم که عقده..  نکردم قصدم از یول.. ومدین که بدم حاال"

 ". نینش يا عقده که کنهیم بغلتون ادیم یکی هرروز نبود ادمی دیببخش يوا"

 !! " سر بر خاك ریبم برو"

 .. افمویق يوا..  رفتم نهیا طرف به
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 خوششم تو از اصال نیا ، نکهیا به برسه چه..  رفتیم کردیم ولت دتیدیم افهیق نیا با ، بود عاشقتم اگه طرف بابا"

 .." ادینم

ِ  درست..  بود دهیژول ي دهیژول بودمشون گذاشته باز چون که موهامم..  بود شده زیر زِیر..  ادیز پف خاطر به چشمام

 ..!!! نبود کار در يدلبر جهینت در..  نبود قشنگ اصال ينطوریا یول..  بود بلند

 کامال میصورتِ  نیسوت يبندا که بود تنم یمشک يبند تاپ هی.. برسرم خاك يوا..  افتاد هام لباس به نگام تازه

 ..بود پام میمشک گشاد دنپاِ  ینخ شلوار هی..  دمیپوشیم مانتوم ریز معموال اونو..  بود مشخص

 البته..  خواب لباس يسر هی و..  داشتم اونجا کمیتون يسر هی..  دمیپوشیم جون يسور ي خونه ومدمیم یوقت معموال

 .. !! داشت یخرس يطرحها که یراحت شلوار و بلوز تا چند هی..  خفناا يخوابا لباس نیا از نه

 از هم رعنا و میمر تازه..  بخرم اونا از خودمم يبرا..  شدم مجبور بپوشه خواب لباس بشه یراض خانم همتا نکهیا يبرا

 .. خودش يبرا ، بود يا خنده ما ي خونه شبا خالصه..  دنیپوشیم اونا

 . بودم خسته که بس..  بودم نکرده عوض شبید خوب یول

 یول..  دادمینم خرج به وسواس دنیپوش لباس يتو اصوال..  رفتم کمد سمت به و کندم دل نهیا از.  کردم شونه موهامو

 ..  گردمیم لباس دنبال دارم چرا دونمینم االن

 " گفتیم شهیهم رعنا..  اوردمیم خودم يبرا یحساب و درست لباس دست چند هی کاش..  ندارم يزیچ نجایا که من اه

 " گهید بشه عاشقت ادینم کس چیه یکنیم رو کارا نیهم

 .." بشن لباسام عاشق خوانیم مگه" گفتمیم و دمیخندیم منم

 .. کنمیم يجور نیا پسر هی يبرا دارم حاال یول

 .. است قهیسل بد چقدر م بچه مادر نگه پسره..  برسم نظر به خوب خوامیم فقط..  ستین نطوریا هم اصال

 ". گشتیبرم همتا رسوندن از بعد میمر ای..  بود نجایا رعنا االن کاش"

 ".داشتمااا ازین بهشون االن..  ه ه اه"

 کوتاهِ  يروسر هیو..  بود باسنم يتارو شیبلند که برداشتم یمشک دیسف ربع سه نیاست بلوز هی..  بود خوب شلوارم

  کردم سر یمشک
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 .. شدم خارج و کردم باز رو در قیعم نفس هیبا..  شدم مطمئن خودم بودن خوب از یوقت

 .. دمیشنیم و مانیپ "گفتن طونیش " يصدا و همراز ي خنده يصدا.. گذروندم که رو راهرو طول

 .. نشست لبام يرو يلبخند

 ساکتش همراز نهیبب که یخال جون يسور يجا..  بود شده لیتبد طونیش دختر به عمو و بابا دنید با من ساکت دختر

 ..!!باباش يجلو ، بسته پشت از همتارم دست گهید

 اونا يکارا به داشت و بود نشسته خوابا اتاق يراهرو به رو بهنود..  کردم سالم و شدم سالن وارد لبخند همون با

 .. کردیم همراز دنبال مبال دور داشت مانمیپ..  دیخندیم

 .. گرفت پناه من پشت مانیپ دست از و اومد سمتم به دنمید با همراز

 . واال..  بودم تر راحت من گفتینم اگه..  گفت من به خشک سالم هی بهنود

 .. زدم لبخند بهش دلم ته از منم..  کرد بلند سالم هی..  مانیپ عوضش اما

 ؟ شما احوال!!  خانم سارا سالم _ مانیپ

..  ياورد پناه من به مامانت دست از شیپ ي قهیدق چند نیهم ينبود تو..  خائن هیدختر ا _ داد ادامه همراز به رو و

 پرت بغلش يتو و خودش محکم و رفت بهنود سمت به عیسر..  بخورمش قراره من بود اومده ادشی يانگار همرازم

 .. کرد

 ..  کردمیم نگاه زده رتیح حرکتش نیا به من

 "..!! داره قتیحق گفتنیم که یخون کشش نیا واقعا ای..  بودن شده یمیصم هم با نقدریا یک نایا"

 . شدم مواجه مانیپ لبخند با بازم و..  اومدم خودم به عیسر یول

 .. ریخ به صبحتون سالم _

 : گفت یزنک خاله لحن هی با مانیپ

 !!!؟؟.. خوابهیم همه نیا شوهرش مادر ي خونه ادم..  شده ظهر..  خانم هیچ صبح _ مانیپ

 : زد گوشش پشت موهاشو ناز و عشوه وبا
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 !!؟ خوابهیم ظهر لنگ تا ما عروس..  کردنیم اماده صبحونه شوهرشون يالیفام يبرا عروسا بود، رسم مایقد واال

 انجام يکار نکهیا بدون ينطوریهم نیا..  شهینم بمینص اخم جز يزیچ دونستمیم چون..  نکردم نگاه بهنود به اصال

 .. شدم خطاب هم خانواده عروس مانیپ طرف از گهید که حاال به برسه چه..  کنهیم اخم من به بدم

 : لبخند همون با

 لیفام يبرا گهید هم با...  دوستن مادرشوهرا با عروسا..  ستین خبرا نیا از گهید االن..  مانیپ اقا بود مایقد اون _

 !!!کننیم تؤطئه شوهراشون

 .. دیخند بلند مانیپ

 ..ادیبرم زیچ همه يسور مامان نیا و تو از..  میباش خودمون مراقب دیبا پس _ مانیپ

 . بود یداشتن دوست یلیخ..  اومد خوشم شتریب شیخودمون لحن از چرا دونمینم

 .. میکنیم اعالم بس اتش مهمونا يبرا ما.. نیدار و مهمون حکم االن شما راحت التونیخ نه _

 .. دیخند بازم مانیپ

 .ییجا..  یهتل برم خواستمیم..  بودم دهیترس یحساب تو جون به.. داد ادامه بهنود به رو و..  شکر رو خدا خوب _ مانیپ

 ..  زدیم لبخند داشت..  کردم نگاه بهنود به

 ! تیدرپ..  دیخند نیا عجب چه

 .. دمیخند منم

  میکردیم تتونیاذ کوچولو هی فقط..  نینبود مهمون اگه..  میستین خطرناك نقدرامیا _

 .  دادم نشون رو ذره هی م اشاره و بزرگم انگشت با

 ..  اورد در و من يادا بادستاش مانیپ

 !!! کوچولو هی فقط _ مانیپ

 . بود کرده شادم بود که یهرچ یول..  بهنود لبخند ای بود مانیپ اوردن در ادا خاطر به دونمینم..  دمیخند فقط من
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 ..  رمیبگ ازش و همراز که بهنود طرف رفتم

 .. بدم صبحونه بهت مامان ایب..  همرازم _

 : گفت همراز زبون از مانیپ

 ؟؟.. گهید ناهاره منظورت مامان وا_

 ..  دمیخند

 . صبحونه همون..  دخترم نه _ همراز روبه

 .. من به رو يجد لحن با..  کرد جا جابه بغلش يتو و همراز دستاش با بهنود

 .. میکن صحبت باهم دیبا بعدش..  دیکن لیم نیبر لطفا شما..  خورده صبحونه همراز _ بهنود

 .. بودم دهیترس..  دیلرز تنم

 .. کردم حرکت اشپزخونه سمت به برگشتم و رفتم عقب قدم به هی ناخداگاه که گفت يجد قدر نیا

 "؟ کنه صحبت من با خواستیم یچ يبرا"

 .. موندمینم شبید کاش

 ..  کرد کیتحر شویپدر مهر ، همراز نیا اخرش يدید

 ...  رتشیبگ ازم خوادیم حاال

 ." يندار منو دختر از يدار نگه تیصالح تو "بگه خوادیم حتما شد روزید که میگند اون با

 ..  داره دختر افتاده ادشی دهیم ثمر داره که حاال..  کردم بزرگش ییتنها سال همه نیا..  امینم کوتاه من یول

 ؟؟ است وهیم مگه یگیمیچ

 ..!!!!است زمانیعز شوهر وجود برکت از نمیا..  شدم وونهید رسما گهید..  منه هیزندگ ي وهیم گهید اره

  انهی خوردم اصال..  خوردم صبحانه يچطور که دمینفهم اصال افکار نیا تمام با
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 .. نکردم یتوجه هم خانم تایب يها اعتراض به..  کردم جمع رو صبحونه زیم

 داشته نگه خودمو زیم کمک به..  دنیلرزیم پاهام..  بود اشوب ییجورا هی دلم..  بدم طولش خواستیم دلم چرا دونمینم

 ..  بدم گوش بهنود يحرفا به تا برم نبودمزود حاضر بازم یول..  بودم

 .. شدم کوب خیم سرجام خانم تایب صدا با که بودم کرده مشغول خودمو یالک قهیدق چند دونمینم

  ؟ نیداشت الزم يزیچ بهنود اقا اوا _ خانم تایب

 ؟ شهیم تموم کارشون یک بدونم خوامیم..  هستم خانم ساراِ  منتظر خانم تایب نه _ بهنود

 . اه..  رهیبگ منو مچِ انگار ادیم خوشش یلیخ نمیا..  شد بدتر قبلم از حالم

 .. برگردم سمتش به شدم مجبور

 .بود شده صورتش نفکیال عضو که هم مسخره لبخند اون..  بود داده هیتک در چهارچوب به نهیس به دست

 ..  کردم نثارش و شین اون ببند هی دلم تو

 . خدمتتون امیم االن..  نیشد معطل دیببخش_ 

 ..  دیلرزیم کامال صدام

 ..!!! کرد اوت قندش يماریب خانم تایب نیا دفعه هی

 . منتظرتونن اقا خدا تورو نیبر..  دیکنیم اصرار شما..  دمیم انجام خودم گفتم که من خانم يوا يا _ خانم تایب

 نشده ساعتم 24..  شانسم بد همه نیا من چرا خدا اخه..  وارید به بکوبم سرمو خواستیم دلم لحظه اون يتو یعنی

 .. شدم عیضا جلوش بار2400..  دمید رو پسر نیا

 ..  کردم ترك رو اشپزخونه حرف بدون..  زدم جون تایب به منقبض فک با لبخند هی

 ..  شدم سالن وارد

 .بود همراز يباز مشغول هنوز مانیپ

 .. شد خسته عمو گهید بسه ایب همرازم _
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  ؟) مهدشِ  یمرب( ایرو خاله شیپ میبر مامان..  رسوند من به خودش زود همتا 

 ؟ خوشگلم باشه میریم فردا یول نه گهید امروز _ 

 . باشه _ همراز

  ؟ يدار خاله مگه تا چند تو بال _ مانیپ

 .. کرد هاش خاله شمارش به شروع باال اورد انگشتاشو زده جانیه همراز

..  ایرو خاله) ..  میمر مامام( سودابه خاله) ..  رعنا مامان(  نویم خاله..  رعنا خاله..  میمر خاله..  عمو دارم یلیخ _ همراز

 .. خاله..  نرگس خاله

 ؟ يدار عمو تا چند بگو حاال..  شدم خسته بسه..  بسه:  گفت مانیپ که دادیم ادامه همچنان داشت

 .. نیشاه عمو..  رجب مش عمو..  بابک عمو..  دارم عالمه هی عموهم _ گفت همرازم

 ..  بود شده اشنا یک نیشاه با بودم کرده تعجب

 .. شد عوض چهرش چون..  دید من صورت يتو و تعجب کنم فکر..  برگشت من سمت به بهنود دفعه هی

 !!..؟ گهیم و خودمون نیشاه همون _ بهنود

 .. اره یعنی که کردم اشاره بهش سر با

 .. بود گرفته بل مانمیپ

 ؟ يدید کجا و نیشاه عمو _ مانیپ

 دوسش یلیخ من...  داد شکالت بهم و دیبوس منو بعدم..  نمیبب تورو اومدم عموتم من گفت..  بود مامان سرکارِ_ همراز

 . دارم

 : گفت بهنود به رو يجد لحن هی با مانیپ

 !!  فروختت شکالت هی به دخترت که بهنود سرت بر خاك یعنی _ مانیپ

 .. شد جمع کامال شمین بهنود حرف با یول..  رمیبم خنده از خواستمیم یعنی..  نشه دهید م خنده که نییپا انداختم سرمو
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 .. بندمشیم خودم وگرنه..  مانیپ ببند _ بهنود

 .. کنم صحبت شونیا با دیبا من باش همراز مراقب درضمن

 " داد ادامه من به رو و

 ..دینکن معطل لطفا..  هستم شما منتظر اتاقم يتو من

 .. اومدم خودم به مانیپ يصدا با که..  کردمیم دنبال رفتنشو چشمام با

 .. مراقبشم من دینباش همرازم نگران..  ستین يجد دهیم نشون که اونقدرام..  نینباش نگران _ مانیپ

 ..  کرد پاسخ به وادار ناخواسته منو که زد يلبخند هی بعدم

 کند اریبس خون پمپاژ یول..  بود عیسر اریبس قلبم ضربان که یحال در..  رفتم بهنود اتاق سمت به و سپردم بهش همراز

 .. بشه حس یب کامال بدنم بود شده باعث که

 ..!!! کرد باز برام درو خودش بالفاصله که..  بده ورود ي اجازه که منتظرشدم..  زدم در به يا تقه

 . بود ستادهیا منتظرم در پشت که بود معلوم

 . کنم سالم عیسر و کنم هول دوباره..  شد باعث تشیجد..  کردم نگاه بهش..  کردم بلند سرمو

  .. کرد دعوت اتاقش به و من بادستاش..  داد و جوابم..  کنه کنترل شو خنده کردیم یسع که یحال در

 یبیغر حس هی یول..  بود نشده اضافه بهش يدیجد زیچ واقع در..  ومدمیم اتاق نیا به یلیخ قبال..  شدم اتاقش وارد

 .. کردمینم دایپ درونش ییاشنا از ینشان اصال..  بود اورده وجود به من در

 .. کردمیم یبررس اتاقو نگاهم با داشتم و بود بهنود به پشتم

 اتاقشم ي پرده..  بود شده دهیپوش يا صورمه یاب يها یروتخت از که ، ستش يها یپاتخت با یمشک دونفره تخت هی

 .. دبودیسف تاپ لپ هی تختش يرو..  نباشه رهیت یلیخ اتاق شدیم باعث که شیتخت رو از تر روشن یول بود یاب

 ... متوسط کتابخونه هی..  بود اتاقش ي گوشه هم یراحت ست مین هی

 . اومدم خودم به صداش با که کردمیم یبررس داشتم همچنان
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 ..  نیبود ومدهین اتاق نیا يتو قبال _ بهنود

 .. افتادم پته تته به معمول طبق بازم من

 . متاسفم..  بودم اومده چرا..  چ _

 : برهیم لذت من شدن هول از بود معلوم که بهنود

 !؟ یمتاسف چرا _ بهنود

 قیعم يها نفس با و رفتم دست از نفس به اعتماد کردم یسع..  کردم نثارش "ییپرو بچه"..  دنیکش یقیعم نفس

 .. شدم موفق هم يحدود تا..  بدم نجات

 . ببرم نیب از صدامو لرزش نتونستم..  کردم يکار هر یول

 .. دیکن صحبت من با نیخواستیم نکهیا مثل خوب..  ستین مهم _

 .. بود نشسته لباش يرو کج لبخند هی..  پاسخ از من زیگر خاطر به که بهنود

 .. کرد اشاره اتاقش يتو ي کاناپه به

 .. دینیبش دییبفرما کنمیم خواهش بله _ بهنود

 دلم..  رونیب زدیم شیات بدنم از..  هستم ياجرپز کوره هی يتو ، کردمیم احساس..  نشستم عیسر یحرف بدون

 .. هستم حرفاش دنیشن منتظر که فهموندم بهش نگاهم با..  نیبنابرا..  بشم خارج اونجا از تر عیسر چه هر خواستیم

 ییچشما عجب یلعنت..  کردم نگاش منم..  کرد نگام حرف بدون هیثان چند..  نشست من مقابل راحت یلیخ بهنود

 تر خوشگل بهنود مال بازم یول..  داشت بهنود با که يادیز شباهت وجود با همراز يچشما کنم اعتراف دیبا..  داشت

 ..  بود

 .. زدم گند باز که دمیفهم کجش لبخند با که بودم چشماش یبررس حال در

 !!! همراز هیشب یلیخ چشماتون _

 .. نداشتم میسوت کردن درست در یسع و شدمیم الل لحظه اون خواستیم دلم یعنی

 باال داد ابروهاشو از یکی..  شد تر قیعم لبخندش
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 .. داشت کم تورو فیتعر فقط..  هست نفس به اعتماد يخدا که نیا!!  سارا سرت بر خاك یعنی

 .خوشگله یلیخ همراز اره _ بهنود

 ..  بزغالهِ تیدرپِ  يپرو بچه

 .. بزنم کش پسر لبخند هی کردم یسع 

 ..  بازشد ششین..  یلیخ بله _

 .. دادم ادامه

 .. منه هیشب صورتش ياجزا ي هیبق..  رفته شما به چشماش فقط یول_

 :کرد خمار و چشماش 

 .. ادیم نندهیب چشم به اول نگاه در که يزیچ نیاول و..  ادیم حساب به قسمت نیمهمتر صورت يتو چشم _ بهنود 

 .. رنگشه بعد کنهیم جذب رو نندهیب که حالتشه اولش البته بله _

 .. گفتم چرت اوردم کم من باز

  باال انداخت ابروشم.. داد لمیتحو لبخند هی بازم بهنود

 . دییفرمایم درست شما بله _ بهنود

 .  گرفت ازم نگاهشو..  دیکش یقیعم نفس

 !؟ درسته..  یکن اقدام طالق يبرا ینتونست دخترا و تیکار ي مشغله خاطر به گفتیم مامان _ بهنود

 با شد مصادف شدنش يجد..  کردم فکر حال نیع در..  جانخوردم اصال نیبنابرا..  بودم کرده يزیچ هر ي اماده خودمو

 !!!  من شدم شخص اول

 .  کردم دییتا سر با و

..  یجوون هنوز تو بالخره خوب..  یکن اقدام نایا از زودتر داشتم انتظار نهیا قتشیحق..  دمیم حق بهت من خوب _ بهنود

 ..  يا بچه واقع در یعنی
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 ..!!! کوچولو مامان

 !؟..کردیم فیتعر ازم داشت یعنی..  نبود هیبق هیشب لبخندش نیا یول.. زد لبخند

 . گرفتم ازش و نگاهم..  زدم لبخند منم ناخداگاه

 : داد ادامه

 ..  ومدمینم راستش وگرنه..  یباش کرده ازدواج دیبا حاال تا کردمیم فکر _ بهنود

  بودم نیا منتظر من کنهیم فکر..  شد پرو ، دمیخند نیا به من باز بزغاله

 .. رفت هم يتو اخمام

 نطوریهم و همراز بودن فیضع خاطر به نشدم جدا ازتون اگه االنم تا..  کنم لیتحم یکس به خودم خواستمینم من _

 . کنم اقدام نتونستم که بود میشغل طیشرا

 .. داشت يادیزِ  يانرژ و وقت به ازین نیشاه هیتنب..  کنمیم درك خوب بله _ بهنود

 .. شدم الل معمول طبق من بازم..  ختیر زهرشو بالخره

 تا یول..  رمیبگ و اشکم زشیر يجلو که کردم جمع داشتم بدنم يتو توان یهرچ..  گرفت و میتنفس راه يجلو گلوله هی

 .. نشه دهید..  رهیبگ و اشکام زشیر يتاجلو گرفتمیم که یقیعم يها نفس تا گرفتم نییپا سرم ممکن يجا

 : گفت و دیکش یقیعم نفس بهنود

 .. کنم ناراحتت خواستمینم..  متاسفم _ بهنود

 ". شده حیتفر همه يبرا روزا نیا که يکار..  يکرد یول " گفتم دلم يتو و زدم یدرموندگ سر از يخند زهر هی

 .. نشد خارج ازم ییصدا یول

 : داد ادامه دید منو سکوت یوقت بهنود

 .. نیاریب و مدارك که دمیم خبر بهتون..  کنمیم صحبت لیوک هی با من _ بهنود

 .. برهینم يادیز زمان..  باشه راحت رانیا يتو یتوافق طالق کنمیم فکر
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 ..  کردم یخال و پر هامو هیر

 ..کنم جلوه نیا از تر فیضع دینبا..  بزنم حرف باهاش دیبا

 : گفتم..  داشتم سراغ خودم از که یتیجد تمام با

 !؟ یچ همراز حضانت _

 :  گفت و زد يلبخند صدام دنیشن با

 .. دمینشن يزیچ موردش در گهید یداشت و درخواست نیا که شیپ سال دو از

 .. زدیم هیکنا

 که بود شده ثابت بهم مرور به یول..  نداشتم یتیذهن شما از ایثان..  داشتم اعتماد جون يسور به که اوال شیپ سال دو_

 . نیخواینم و همراز شما

 .. یباش داشته واهمه همه نیا االن که شده باعث یچ پس _ بهنود

 : گفتم مکث یکم با..  کردم بهش ینگاه

 .. باشه يپدر هر يارزو تونهیم همراز _

 . شده دیکل يدندونا با..  کرد نگاه بهم و کرد بلند سرشو

 . مادرمه و پدر ي نوه فقط اون..  ستین من يارزو _ بهنود

  پوزخند هی با 

 .شد راحت المیخ..  خوبه _

 ..  رفت اتاقش پنجره سمت به..  شد بلند جاش از هوی بهنود

 . باشم سکوت نیا شکستن عامل خواستمینم منم..  بود کرده سکوت

 .. اومد حرف به بالخره قهیدق چند از بعد

 ..یکن فکر نیشاه شنهادیپ به یتونیم فاصله نیا يتو هم تو.. کنم تموم رو کارها تر عیسر کنمیم یسع _ بهنود
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 .. نذاشت که بدم جوابشو اومدم..  نشست م چهره يرو یقیعم اخم

 .. باشه ما دییتا مورد شوهرت دیبا نکهیا ازدواجت طیشرا از گفتیم مامان _ بهنود

 ..  کنمیم دییتا و نیشاه منم

 .. که دونهینم يزیچ ازمن فقط داره خبرا هم دخترا و طتیشرا از..  هیخوب پسر

 .. دمیم حیتوض براش خودم

 : گفتم يا شده کنترل حرص با

 ..!!! ستنین ازدواج يبرا من نظر مورد فرد شونیا صورت هر در..  نیبد حیتوض براشون شما ستین يازین _

  راحت یلیخ بهنود

 !؟ يدار نظر در رو یخاص فرد _ بهنود

 .. بدم پاسخ راحت خودش مثل کردم یسع

 !!  فعال البته..  ریخ _

 . کرد نگام يا هیثان چند و برگشت من سمت به..  بخونه نگاهم از حرفامو صحت خواستیم که انگار بهنود

 ..  فرستاد رونیب پرصدا نفسشو

..  داره میخوب یاجتماع طیشرا..  هیخوب پسر نیشاه دونمیم من که ییاونجا تا یول..  یلیما جور هر درهرصورت _ بهنود

 .. نکهیا مهمتر همه واز

 .. رفتهیپذ طتمیشرا و داره يادیز ي عالقه توهم به..  کرد مکث یکم

 .. بدم پاسخشو منطق همون با کردم یسع منم..  کنه یراض منو احساس یکم و منطق از استفاده با کردیم یسع

 ..  نداره تیاهم خودش خواست فقط _

 .. نداره تیاهم یلیخ موضوع نیا نمیشاه يبرا..  شهیم یعنی..  هیراض هم مادرش _ بهنود

 . باشم من مهم االن کنم وفکر..  داره من يبرا یول _ 
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 : بود شده دیناام من کردن قانع از که بهنود

 .یدونیم صالح خودت جور هر باشه _

 ..  کرد صدام که بشم خارج اتاقش از اومدم حرفش شدن باتموم

  سارا _ بهنود

 . برنگشتم یول..  ستادمیوا

 !؟ بله _

 .. یکن حساب من يرو برادر هی مثل شهیهم خوادیم دلم _ بهنود

 !! دینبا دونمیم

 ..  شد فشرده قلبم..  گرفت دلم یول 

 . لبم يرو اومد پوزخندم هی

 !!! نکردن..  کنن نگاه بهم خواهر هی چشم به برم رو دو يمردا ي همه خواستیم دلم حاال تا

 !!!!؟ داشت دیبا یتوقع چه گرانید از..  نهیبیم يخواهر چشم به رو ما شوهرمون یوقت معلومه خوب

 .نشد خارج دهنم از کلمه هی جز..  کردم يهرکار

 !! ممنون_ 

 . بشه بدل و رد نمونیب یحرف گهید نکهیا بدون..  رونیب اومدم اتاق از

 . بود مانیپ يبرا یزبون نیریش مشغول همراز و رفتم سالن سمت به

 . شد زحمتتون باعث!  دیببخش _

 ... برگشت سمتم مانیپ

 لبخندم جز يزیچ البته که...  بخونه نگاهم از و بهنود يحرفا ریتاث خواستیم حتما..  کرد نگاه صورتم به لحظه چند

 ..  بدم نشون مویناراحت که بودم یاون از تر مغرور..  نشد بشینص
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 . نهیریش یلیخ همراز..  یزحمت چه کنمیم خواهش _ مانیپ

 . نیدار لطف..  یمرس _

 : گفتم حالم همون در..  رفتم سمتش به

 ..  شده رمونید یلیخ که ، شو اماده بدو..  يکرد يباز یهرچ مامان بسه همرازم _

 ..  کنم اماده که بردم.. گرفتم و همراز

 ..  شدمیم اماده عیسر نیهم خاطر به..  نبودم شیارا اهل..  دمیپوش خودمم يلباسا..  پوشوندم لباساشو

 .. دنبالمون ادیب بزنم زنگ میمر به تا برداشتم و میگوش..  نبود همراهم پولم فیک

 .. بود نااشنا هم گهید يتا سه..  بود شرکت دوتاش..  کردم نگاه که ها شماره به..  داشتم سیم تا 5 

 پرونده در که "بگه خواستیم عقاب ياقا دمیشا..  مینرفت شرکت چرا بپرسن بودن زده زنگ حتما..  بود گرفته م خنده

 "!!! داشت میخواه حقوق يکسر حتما و..!!  شهیم درج

 ..  کردم يصدادار ي خنده فکر نیا با

 !؟ هیقشنگ جوك _ بهنود

 .. کردیم نگام لبخند با و بود داده هیتک در چوب چهار به..  برگشتم سمتش به و کردم هول صداش دنیشن با

 !! کردم نگاهش گنگ حالت هی با

 .. کرد اشاره میگوش به چشم با بهنود

 . یدنیشن خوب یول..  بود يتکرار البته!!  بله..  اهااان _

 چون!!  باشه تر جالب من يبرا کنم فکر..  یبخون منم يبرا شهیم..  بود مشخص ت خنده يصدا از کامال بله _ بهنود

 .. دمینش من مطمئنن

 و بود قشنگ که هامو اس از یکی..  کردم نگاه میگوش به..  فکرکرده یول..  بکشه حرف من دهن از خواستیم پرو بچه

 نیهم نیا..  دمیخندیم بلند فکرم به داشتم من و نبوده کار در یاس اصال که بفهمه خواستمینم..  گفتم براش بودم حفظ

 . خوامینم وونهید خلِ خواهر..  شدم مونیپش گهیم فردا!!  رفتهیپذ يخواهر فقط به مارو شیجور
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 .. بود گرفته م خنده بازم

 . يبخند بازم بودن حفظ وجود با تو که نبود نقدریا یول..  بود قشنگ یلیخ _ بهنود

 . کنم عوض و حرف دادم حیترج

 ؟یداشت يکار _

 .. شد شاد همه نیا که..  اورد کم گفت خودش با حتما..  لبش يرو نشست محو خنده هی 

 .. میرسونیم شمارم.  رونیب میریم مانیپ و من بگم خواستم _ بهنود

 !! بود دستور..  نبود شنهادیپ ي جنبه اصال که بود يطور لحنش البته..  رهیبگ جواب که ستادینا اصال

 . مینگفت يزیچ نکهیا..!!  میبود امر به مطاع که ماهم

 ..  نشدم متوجه من که کرد باز درو یک..  بودم بسته درو که من..  افتادم فکر نیا به تازه ، رفت که نیا از بعد

 با روشنشم يموها..  دیسف يتور ينایچ از بود پر که..  بود تنش يا گلبه رهنیپ هی نازم دختر..  کردم نگاه همراز به

 هی چون دیشا..  ومدین پدرش چشم به اصال یول..  بود شده یخوردن که واقعا..  بودم کرده درست یصورت يسرا گل

 .  دشیند..  کردیم يباز عروسکاش با و بود نشسته گوشه

 .  بگذره دخترش از راحت نقدریا تونهینم يپدر چیه وگرنه

 .. بودن ستادهیا در يجلو اماده هم اونا..  رونیب اومدم اتاق از و کردم بغلش

 ییباال موهاشم..  بود زده تا ارنج تا ناشویاست که..  دیسف ي مردونه بلوز هی با بود دهیپوش يا صورمه نیج شلوار هی بهنود

 ..  بود زده یگ خفه حد در که عطرم..  بود زده

 .. روش دیسف کت و دیسف شرتیت هی و روشن یاب نیج شلوار هی مانیپ

 !! خوشبو البته و..  بودن پیخوشت جفتشون که الحق

 . خوردینم تکون من بغل از و بود خسته من همراز معمول طبق یول رهیبگ بغلم از و همراز که اومد سمتم به مانیپ

 . بغلم يتو ومدین بازم..  نیبب سوخته پدر يا _ مانیپ
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 !! بذار هیما خودت از ياوو _ بهنود

 داره قبول یعنی..  داد نشون یالعمل عکس هی همراز به نسبت بالخره نیا..  کنم کاریچ یخوش از دونستمینم من يوا

 !؟ پدرشه که

 به لبخند با که..  افتاد مانیپ به نگام.. شد خارج خونه از عیسر چون گفتش از بود شده مونیپش انگار حرفش اون از بعد

 ..کردیم نگاه من

 ..  "کردیم م وونهید لبخنداش با اخر نیا"..  رفتم در سمت به و نییپا انداختم سرمو

..  نشستم عقب یصندل يرو یحرف چیه بدون جلو رفتم..  بود داده هیتک نشیماش به در يجلو بهنود..  رفتم که نییپا

 .. جلو یصندل يرو نشست مانمیپ..  شد سوار و زد دور و نیماش بهنودم

 .. دیکن ادهیپ البرز ابونیخ سر منو ممکن اگه _

 .. نزد یحرف اصال که بهنود

 !؟ ستین ییموال ابونیخ يتو..  ت خونه مگه! ؟ یچ يبرا اونجا _ مانیپ

 ..دنبالش برم دیبا س مدرسه همتا چرا _

 !؟ ینگرفت سیسرو براش چرا! ؟ دنبالش يریم هرروز _ مانیپ

 !!کنهینم قبولش یسیسرو چیه گهید که نهیا!!  هوا يرو فرستاد خودش قول به سشویسرو راننده بار چند اما..  گرفتم _

 همراز حرکت از هم من حال.  من به چسبوند شتریب خودشو..  پارشو چرتش م بچه همراز که خنده ریز زد چنان مانیپ

 ..  مانیپ ي خنده از هم بود گرفته م خنده

 ..  دیخندیم داشت یول بود روش روبه به نگاش..  کردم نگاه نهییا يِتو بهنود به

 . شده..  طونیش..  يجور نیا که رفته..  تو به..  پس..  گفت دهیبر دهیبر..  دیخندیم داشت هنوز که مانیپ

 !؟ گفت ينجوریا که کردم یطونیش نایا يجلو یک من..  ردمیم فکر داشتم همش..  بود شده یکی نیماش کف با فکم

 : گفت بعدش بالفاصله چون ، خونه ذهن ادم نیا انگار..  دیخند شتریب ، شدم ساکت دید یوقت مانیپ

 .. ياورد سرشون ییبالها چه که بود گفته برامون نیشاه _ مانیپ
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 ..  دیخندیم داشت بازم..  شد دهیکش بهنود سمت به اراده یب چشمام

 .بخندم م،یاورد در نیشاه سر که ییها بال ياور ادی خاطر به ای..  بکشم خجالت دیبا دونستمینم 

 . دمیخند و کردم انتخاب حل راه نیدوم بالخره

 .. رفته تو به که گفتم درست يدید _ مانیپ

 ..  شد قطع م خنده هوی

 .! رفته پدرش به..  نرفته من به!  نه _

 .  کنم يریجلوگ اشکام زشیر از تا دمیکش یقیعم نفس..  نشست گلوم يتو کهنه بغض هی اشکان ياور ادی با

 ..  شدمینم اشکانم ي کهیکوچ انگشت طنتیش يتو من _

 .. کنه رحمتشون خدا.  متاسم _ مانیپ 

 .. نداشتم خبر خانواده نیا با نسبتش از هنوز فقط..  داشت خبر من زیچ همه از مانیپ..  بودم زده حدس درست پس

  گفت یلب ریز" ي کنه رحمتشون خدا ، متاسفم "هی بهنودم

 .  ممنون _

 .. نداشت گفتن يبرا یحرف یکس انگار..  زدینم یحرف یکس چیه گهید

 .. خورد زنگ میگوش نکهیا تا..  شدم غرق گذشتم خاطرات يتو منم

  .. بود ناشناس همون ي شماره

 . بشه صاف صدام که کردم کوتاه ي سرفه هی

 . دییبفرما_

 .ومدیم یگوش پشت یکس دنیکش قیعم نفس يصدا

 .. الو _
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 .. بود همون جوابم بازم

 ؟ دیزنینم حرف چرا..  الو _

 نظر ریز منو حرکات ي همه کال و گرفتینم نهییا از نگاهشو بهنود..  بودن شده کنجکاو مانمیپ و بهنود..  کردم مکث

 !! ومدیم خوشم ش توجه از چرا دونمینم..  کردمیم نگاه اون به فقط منم..  داشت

..  نمیبب میگوش يرو و شمارتون گهید بار هی اگه..  نینش مزاحم گهید لطفا..  نیهست یک شما دونمینم من دینیبب_

 !! کرد نخواهم برخورد مودبانه گهید نیباش مطمئن

 : گفت خط پشت از یکی که کردمیم قطع داشتم

  خانم سارا سالم _

 . بود نیشاه

 نیا ي همه مقصر اون انگار..  گرفتم بهنود از يدلخور با و نگاهم..  نشست میشونیپ يرو اخم هی صداش دنیباشن

 !!  بود اتفاقا

 ؟ دستتونه یگوش خانم سارا _ نیشاه

 ..  دیلرزیم صداش

 ؟ییبابا ياقا نیداشت يامر..  دستمه بله _

 ..  نشست لبم يرو محو لبخند هی فقط یول گرفت م خنده حرکتش نیا از..  برگشت من سمت به کامال مانیپ

 ..  داشت نگه گوشه هی و زد راهنما عیسر بهنودم

 !!!؟ کننیم ينجوریا چرا نایا وا

 .. شد دهیقاپ دستم از یگوش که بودم بهنود حرکت شوك يتو هنوز من

 ..  کریاسپ يرو زد و گرفت دستم از رو یگوش مانیپ

 !؟ يومدین شرکت امروز چرا!!  سارا _ نیشاه
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 يرو زد تا..  بودما خانم سارا..  نبود کریاسپ يرو که حاال تا..  شهیم تر پرو نیا گمینم یچیه من یه ها ییپرو عجب

 !! سارا شدم کریاسپ

 : گفت..  بدم جوابشو اومدم تا

 .. تو يایب تو کهِ  در به چشمام همش صبح از من _ نیشاه

 .. زدیم حرف من با داشت نیا باال رفت ابروهام ناخداگاه

 ..!! وفتمیم پس ادیز یِخوش از االن کردیم فکر حتما..  کردیم نگاه من به متفکر داشت افتاد بهنود به نگاهم

 : گفتم يجد لحن وبا صورتم يرو نشست اخم هی فکر نیا با

 گهید من که بگم دیبا کارمند هی عنوان به فقط..  ومدمین چرا بدم حیتوض شما يبرا که نمیبینم یلیدل من ییبابا ياقا _

 .. کرد خواهم رهیمد ئتیه میتقد هم مو استفا برگه ، گهید روز چند تا و امینم شرکت به

 .خوش روزتون

..  کردم اخراج رو اونا يدو هر من کن باور..  بدم حیتوض برات دیبا من سارا کن صبر..  نه..  نه _ گفت عیسر نیشاه 

 .. مونهیپش یلیخ کارش از هم مامانم

 . نیباش موفق..  شهینم عوض من نظر صورت هر در ییبابا ياقا ستین مهم _

 . کردم قطع و تماس و گرفتم مانیپ دست از رو یگوش

 !! ننه بچه ي پسره..  ينکرد گوش حرفاش به شد خوب _ مانیپ

 !! کنه یخواه عذر ازت خواستیم..  يکردیم گوش حرفاش به بود بهتر یول _ بهنود

 ..  زدم پوزخند هی

 ِ .  يطور نیا من يبرا حداقل..  گردهیبرنم يجو به هرگز رفته اب _

 .. کرد بهم قیعم نگاه هی

 .  هیخوب پسر نیشاه! ؟ یمطمئن یگرفت که یمیتصم از _ بهنود
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 . داره نگهش مادرش يبرا خدا:  گفتم شدم دیکل يدندونا با بعدم..  گرفتم مویتصم من بله _

 .. زد لبخند بهنودم..  دیخند بلند مانیپ

 . بودم سوختن حال در درون از من یول دنیخند اونا

 ..  سالته چند قایدق تو سارا..  افتادم مادربزرگم ادی لحظه هی _ مانیپ

 .. بود استاد جو کردن عوض يتو که واقعا

 . سال22 _

 . کوچولو مامان گهیم بهت که داره حق بهنود نیا پس واقعا _ مانیپ

 ..  کردم نگه بهنود به

 ..  افتاد راه و کرد روشن و نیماش دنیخند حال در

 !! گهید کوچولوِ یلیخ بودن مامان يبرا _ بهنود

 . بشه دار حهیجر غرورم نیا از شتریب خواستمینم..  زدم لبخند

 .. کنم يباز هامم جهینت با تونمیم يطور نیا بد مگه _

 .. کنه يباز خوادیم هم یسالگ نود تو نیا..  ستمین طونیش من گهیم بعد _ مانیپ

 .. میدیخند

 شتریب سالم پنجاه همش م جهینت يبرا حساب نیا با پس..  شمیم مادربزرگ یسالگ يا خورده و یس همتا وجود با من

 . ستین

 ومدینم رمیگ نیماش..  شدمیم ادهیپ اگه نجاهمیا..  بود خواب همراز..  دادم یحرف بدون..  دیپرس رو مدرسه ادرس بهنود

 .. شدمیم تیاذ

 . کرد نگاه من به.. خورد زنگ بهنود یگوش که بگه يزیچ برگشت مانیپ

 !! نهیشاه _ بهنود
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 ..  دوختم رونیب به و گرفتم ازش و نگاهم..  کریاسپ يرو زد بازم مانیپ

 !؟ نیشاه شده یچ _ بهنود

 يرو رو یپاک اب ؟.. کنم کاریچ اون بدون من..  شرکت ادیب خوادینم گهید..  رفت دستم از سارام..  بهنود _ نیشاه

 !! ارواح ي خونه شده شرکت اون بدون..  ختیر دستم

 ..!!! خونش يبرا خوادیم دلقک..  که خوادینم زن ، احمق ایب

 !! هیخوب پسر گهیم یه ما ناشوهر نیا بعد

 عمر به که بود یادم نیتر اقتیل یب..  بود اومده بدم ازش..  برنگردوندم رومو یول کردمیم حس و نگاهشون ینیسنگ

 .. بزنه حرف من مورد در دادیم اجازه دوستش به راحت نقدریا دینبا..  نداشت هم یاحساس من به اگه یحت..  بودم دهید

 يایم یک زمیعز بگه " و روت روبه ادیب که یباش داشته توقع دمینبا..  کرد مادرت که يرفتار اون با _ بهنود

 " م؟یخواستگار

 .  شدینم تر ظیغل نیا از اخمام..  دادیم دست بهم تهوع حالت داشت گهید

 !؟ کجاست مانیپ! ؟ کنم کاریچ یگیم _ نیشاه

 .. دهیم گوش داره جاست نیهم _ بهنود

 . کردم حس يطور نیا من دمیشا..  بود نیغمگ لحنش

 . دارم ازین حالت راه به من که حاال..  یگرفت یاللمون ییاونجا!!  االغ مانِیپ _ نیشاه

 . نده ادامه گهید پس.  کردم رفاقت!!  کنمینم خورد تو چونه اونجا امینم که نیهم _ مانیپ

 : گفت تعجب از پر لحن هی با نیشاه

 .. کردم کاریچ مگه چرا _

 !! نیشاه شو خفه _ مانیپ

 . کرد قطع رو یگوش بعدم
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 : گفت و کرد من به رو مانیپ

 . بود شعور یب اولم از نیشاه نیا..  متاسفم واقعا من _ مانیپ

 ..  بزنم حرف باهاشون تونستمینم واقعا..  کردم نگاه بهش فقط

 به وقت چیه..  بشه مند عالقه بهم بهنود که دادمیم احتمال% 1 یحت مدت نیا يتو که خوردیم بهم خودم از حالم

 هی دلم ته همش..  دمشید که یوقت از..  اومد که یوقت از یول..  دوارمیام داشتنش به که بودم نکرده اعتراف خودمم

 کهِ  سراب هی فقط من يبرا یخوشبخت که دونمیم االن اما..  برسم بهش يروز هی ممکن که..  دادیم قلقلکم یحس

 ..  دمیفهم نویا ، شدمیم له داشتم نگاهش ریز که حاال..  کنم نگاه بهش دینبا

 .. نگفتن يزیچ هم اونا..  نگفتم یچیه

 .. شدم خارج نیماش از بود خواب بغلم يتو که همراز با و کردم " یخداحافظ "هی لب ریز..  میدیرس مدرسه به

 .. میبرسون رو شما تا میمونیم!! ؟ سارا کجا _ شد ادهیپ نیماش از مانیپ

 .. دییبفرما شما..  میگردیبرم باهم..  اومده میمر..  مانیپ اقا ممنون _

 .. کردم اشاره ومدیم سمتم که میمر به دست وبا

 .. یدونیم صالح طور هر _ مانیپ

 !! داد سرش دادن تکون با و مانیپ سالم جواب..  سمتم اومد میمر

 .. جداشدمااا ازت که ستین ساعتم دو هنوز..  ياومد اری با که نمیبیم..  سالم _ میمر

 .. قشیشف قیرف به بستیم منو داشت ادیز عشق از شیپ ي قهیدق چند نیهم!!!  زمیعز اری اتفاقا!!  واقعا اره _

 .. کرد وجودش نثار 18 مثبت چندفوش و اقتیل یب هی حرص با بعدم..  کرد نگاه بهم هیثان چند میمر

 .. ؟ هستن یچ منتظر دونمینم نرفتن هنوز..  نیماش تو میبر الیخ یب _ میمر

 .. کرد ترمز پامون يجلو هوی نیماش هی که نیماش سمت..  میرفتیم میداشت

  .. نیزم يرو نشستم فشردمو خودم به شتریب و همراز ترس از من
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 دادمیم فشارش بغلم يتو..  بودم کرده فرو م نهیس يتو کامال و همراز سر

 . بود گرفته و بدنم ي همه لرزش.. 

 سارا سارا يصدا..  مانیپ و بهنود يها ادیفر يصدا..  نیماش در شدن دهیکوب يصدا..  دمیشنیم و اطرافم يصداها

 .. میمر گفتن عمو يصدا..  بابک يگفتنا

 و رفتمیم وعقب جلو یعصب حالت همون در..  دمیدینم یچیه و بودم کرده فرو همرازم يموها يتو سرمو من یول

 ..  خوردمیم تکون

 ..  دادمینم جواب من یول کردیم صدام..  نشست روم روبه اومد یکی

 .. کردم نگاش باال اوردم و سرم..  کرد يریجلوگ خوردنم تکون از و گرفت و هام بازو

 .. کن نگاش نیبب..  وفتادهین یاتفاق چیه..  خوبه همراز..  باش اروم سارا _ بهنود

 ..  فشردمش خودم به بازم و دمیکش غیج هی..  بود شده کبود..  کردم دور خودم از و همراز اروم

 دیکش بغلم از و همراز نفر هی يا دفعه هی..  دادمیم فشار خودم به شتریب و همراز من یول..  کنه ارومم کردیم یسع بهنود

 !! سوخت صورتم طرف هی که..  شد بلندتر منم يها غیج.. 

 . کن نگاش..  خوبه همرازم..  نیبب..  خوبن همه وفتادهین یاتفاق چیه!  خوب سارا باش اروم _ بهنود

 ..  بود کرده بغل و همراز که مانیپ سمت رفت نگام

 بود زده زانو روم روبه که بهنود به یاشک يچشما همون با..  بودن کرده دایپ خودشون راه اشکام تازه یلیس اون بعداز

 حالم همون در..  زمیبر اشک نشیس يرو گذاشت و دیکش اغوشش يتو منو یمعطل بدون بهنودم..  کردم نگاه

 ..  شدم اروم و..  بشم اروم نکهیا يبرا دیمالیم و پشتم بادستاش

..  بود کرده دایپ معنا برام خجالت تازه بودم اوومده خودم به..  رونیب دمیکش بغلش از و خودم و دمیکش یقیعم نفس

..  کردم دراز کردنش بغل يبرا من سمت به دستاشو و کردیم هیگر همراز..  شدم بلند ، کنم نگاه یکس به نکهیا بدون

 . رفتم سمتشون به

 مطمئن بودنش سالم از خواستمیم انگار.. کردم کنترل بدنشو ي همه و داشتم نگهش دستام يرو..  کردم بغلش یوقت

 . بشم
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 !؟ مامان _ همراز

 . شه فدات مامان یاله! ؟ یخوب زمیعز..  مامان جان _

 که کردمیم شکر خدارو همش..  کردیم نابود منو هم دادنش دست از ترس..  زدمیم بوسه صورتش سرو يرو تند تند

 . نشده پرت دستم از همراز و نشدم حس یب معمول طبق بازم نکهیا..  نشده شیطور

 نیهم خاطر به..  بود نشده لیتعط هنوز هم مدرسه..  بود یفرع ابونیخ که میاورد شانس..  شدم اطرافم متوجه تازه

 .  بودن نشده جمع برم دور يادیز يادما

 . بود یخون لبش ي گوشه..  سمتم اومد بابک

 .  یبترس نقدریا کردمینم فکر..  کنم یشوخ خواستمیم فقط..  جان سارا ببخش! ؟ یخوب سارا _ بابک

 . بگم بهش يزیچ نتونستم که بود محزون لحنش نقدریا

 .. زدمیم بهش ش مسخره هیشوخ بابت یلیس هی گرنه و داشتم ضعف هنوز اورد شانس 

 هوا..  ینیبش نیماش يتو يبر بهتره جان سارا: گفت من روبه و کرد نگاه بهش حرص با بود ستادهیا کنارش مانیپ

 ..  همراز هم یشیم تیاذ همخودت گرمه

 باز برام درو یوقت تازه..  رفتم یمقاومت چیه بدون منم..  کرد تیهدا نیماش سمت به منو و گذاشت پشتم دستشو یکی

 .بود بهنود که شدم متوجه نشستم من و کرد

 .. میبر ارمیب همتارو تا کن استراحت قهیدق چند _ بهنود

..  نیماش يتو اومد رعنا..  شد باز در که کردمیم بدرقه رفتیم مدرسه سمت به که اونو نگاهم با..  کردم دییتا باسر

 . کنهیم کاریچ نجایا رعنا کردم تعجب

 بود شده دیسف کامال لباش..  بود دهیپر رنگش

  ؟ ياومد یک! ؟ یکنیم کاریچ نجایا تو _ 

 .. کرد هیگر بلند و انداخت بغلم يتو و خودش یحرف چیه بدون رعنا

 ..  بود دهیترس همرازم..  کرد ارومش شدینم..  بود بدتر منم از دختره نیا
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 هیگر بلند بعدم..  یبکش نفس یتونینم که کرده بغلت محکم نقدریا مامان ینیبب یبش داریب دفعه هی داشت حق بچه

  کنهیم هیگر داره ت خاله که هم حاال..  کنهیم

 !!! گهید یترسیم خوب

  .. شمونیپ ادیب کردم اشاره بهش..  بود ما به هواسش یول کردیم صحبت بابک با مداشتیمر..  کردم نگاه اطرافم به

 .. دادنش يدلدار به کرد شروع بعدم..  کنه ول منو خواست رعنا از..  کرد باز رو جلو در و اومد میمر

 هنوز ، کردم تعجب..  رونیب ومدیم مدرسه در از داشت و بود گرفته رو همتا يدستا که بهنود سمت رفت هواسم من اما

 با همتا حاال..  انیب رونیب ها بچه ذاشتنینم اجازه بدون هم فاصله نیا يتو..  بود مونده شدنشون لیتعط تا ربع هی

 !!!  رونیب اومده بهنود

 .. کرد صداش مانیپ که نیماش سمت ومدیم داشت

 . کردن یزبون نیریش رعنا يبرا کرد شروع و شد نیماش وارد جانیه با هم همتا

 باعث نمیهم..  بودن یمیصم هم با یلیخ رعنا و همتا..  رفتیم ش صدقه قربون یه..  بود شده اروم تازه که هم رعنا

 !!  شدیم میمر حسادت

 باهم..  داد تکون سرشو بعدم و نیماش سمت برگشت که گفت بهش یچ بود ستادهیا مانیپ کنار که بابک دونمینم 

 .  اومدن ما سمت به و دادن دست

 عذر من از داشت چون..  بود گرفته م خنده من وسط نیا حاال..  کرد یخواه عذر دوباره و کرد باز منو سمت در بابک

 !! کردیم نگاه رعنا به یول کردیم یخواه

 ..  کردینم نگاه بهش اصال بود هشیتنب حال در که هم رعنا

 يبرا رعنا به بابک عشق از خواستیمِ ..  سرش يتو يفکر چه دونستمیم..  زدیم برق چشماش..  کردم نگاه میمر به

 . کنه استفاده دشیپل مقاصد

 : گفت میمر به رو که دید میمر يچشما يتو و برق نیا کنم فکر مانمیپ

 .. دیبمون خانما شیپ هم شما..  امیم شما نیماش با من نیبد و چییسو نیبریم فیتشر منزل اگه خانم میمر _ مانیپ
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 !؟ نشه زحمتتون.  شمیم ممنون بله _ میمر

 . خانم ست فهیوظ ، یزحمت چه نه _ مانیپ

 .. میمر نیماش سمت رفت و گرفت و چییسو

 در.  رفتم خونه سمت به ، بهنود ي رهیخ نگاه مقابل در..  بزنم یحرف که نیا بدون..  میدیرس خونه به بعد ساعت مین 

 . کنم ریتفس خودم يبرا خواستمینم گهید...  کردمینم توجه گهید من یول شدینم برداشته نهییا از نگاهش راه طول تمام

 ..  بود مانیپ با کردن پاره کهیت تعارف حال در میمر

 بهش يدیشد ازین..  شدم حمام وارد و گذاشتم تختش يتو بود رفته خواب به تازه که و همراز..  شدم که خونه وارد

 . رفتم دوش ریز لباسا همون وبا کردم باز و سرد اب..  داشتم

 : گفتم يبلند يصدا با رونیب اومدم اتاق از..  کردم عوض لباس

 .. یحال چه خدا يواِ .  نعمت هی واقعا حموم یدونستیم میمر _

 .. کردیم نگاه من به داشت ، بود نشسته ها یراحت يرو خندون ي چهره با بهنود..  شد یکی یقال با فکم دفعه هی

 .. کردم سالم يزود و شدم هول معمول طبق بازم

 ..!! رهیبگ منو حال که نیا از کردیم فیک اصوال..داد و جوابم بود شده تر پهن لبخندش که بهنودم

..  میدار مهمان که ندادن خبر من به که کردم االغ دوتا نیا بینص مادر و پدر با فوش تا دوسه دمید که و لبخندش

 هی با..  بود روش یتیک عکس که بود تنم يا صورمه شرتیت هی.. نه ای مناسب لباسم کنم یبررس که افتاد ادمی بعدم

 !!!  نداشت امکان بدتر نیا از یعنی که..  بودم پوشونده حوله با که هم بلندمو يموها.. يا صورمه یورزش شلوار

 ..دادم انجام و حرکت نیا بهنود يجلو جا همون!!  ستمین شیب یاحمق من که ییاونجا از یول

 !! خوبه پتیت که من نظر به _ بهنود

  پرو بچه هه هه هه

 .. شد بلند اش خنده يصدا که اوردم در براش شکلک هی ناخداگاه
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 اتاقم سمت به..  شدینم هم پرو جهینت در دیدینم بود بهش پشتم چون..  زدم لبخند ، اومد خوشم دنشیخند مدل از

 .کنم يدار ابرو مانیپ يجلو حداقل.. شدم عیضا که نیا يجلو..  کنم عوض و لباسم که رفتم

 اتاق از کردم سرم هم همرنگش شال هیو یخی نیج شلوار با)  اهایتالیا طرفدار گنیم من به(  يالجورد یاب کیتون هی

 ..  دمیکش ها بچه اتاق به سرك هی اول..  شدم خارج

 گفت رعنا! ؟.. خورنیم یچ ناهار..  دمیپرس ازشون اهسته..  خوردیم رو رعنا سر داشت باز هم همتا..  بود خواب همراز

 !! رنیبگ غذا رفتن مانیپ با میمر

 !!  شده جورِ  مانیپ نیا با چه میمر

 .بود مشغول ونیزیتلو کنترل با و بود نشسته سالن يتو بهنود

 ومدین دلم یول ارمیب برات يخوایم يشلوار ریز بگم بهش اومد زبونم به بار سه دو..  بود راحت اریبس ادم نیا اصوال 

 .. بود مهمون باشه یهرچ

 از ریغ به حاال تا ما که کردم فکر حالم همون در..  کنم درست میرازیش ساالد هی ارنیم رو غذا تا که اشپزخونه رفتم

..  کردیم برخورد باهامون ياونجور هیهمسا خانم میبود نداده راه خونه به يا گهید مرد ، جون پدر و رعنا و میمر يپدرا

 !!! شود چه ، مون خونه اومده ورگلم گل تر پسر تا دو که حاال

..  کنن يباز و باشن راحت توش ها بچه هم که..  باشه داشته هم کوچولو باغ هی که بخرم يالیو ي خونه هی برم دیبا

 پول برام همم..  بفروشه رو نجایا هم که ییموال به زنمیم زنگ..  بشم راحت فوضول يها هیهمسا دست از خودم هم

 . داره يگرفتار یکل خودش..  گمینم جونم پدر به..  کرد يکار شهینم تنها خونه نیا پول با..  بفرسته

 .. یکنیم زیر هارو اریخ نیا چقدر گهید بسه _ بهنود

 ؟. کردم زیر رو ارایخ همه نیا یک.. ؟ نشست روم روبه بهنود یک نشدم متوجه که بودم کردن فکر غرق نقدریا

 . ووردمین کم جلوش یول

 ..باشه زیر هاش اریخ دیبا گهید يرازیش ساالد _

 .  بود گرفته ش خنده من لحن از بهنود

 !!  له نه ، باشه زیر دیبا دونمیم _ بهنود
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 ؟ له نیا کجاش _

 .. ستین زیر گهیم بعد..  چکهیم ازش اریخ اب..  یبرگردون و ظرف نیا االن _ بهنود

 !! هیعال میلیخ _

 .. کن درست گهید یکی..  خورمااینم نویا من اه _ بهنود

 . گفتم دلم يتو و نیا..  پروووووووووووووووووووو

 . ندارم وقت ان گرسنه ها بچه..  تونمینم _

 .. کنمیم درست خودم بشور اریخ تا چند پاشو _ بهنود

 !! موهام به دیچسب ابروهام

 يتو و برداشت منو زیعز يارایخ ظرف.  شست و برداشت اریخ خچالی يتو از و شد بلند خودش..  دید و تعجبم یوقت

 ..  شد اریخ کندن پوست مشغول خودش و کرد شیخال اشغال سطل

 .. فرمود یم صادر رو دستورا حالم همون در

 .. کن خورد هارو گوجه و بکن پوست رو ازایپ عیسر پاشو!!  نینش سارا _ بهنود

 ..داد ادامه کج لبخند هی با بعدم

 .. یکنینم لهشون ، و یتونیم اگه البته_ 

 خورد مشغول و کرد تر ظیغل شو خنده که کردم نازك براش چشم پشت هی..  کردیم نیتوه من به رسما داشت گهید

 . نقص بدون بار نیا البته.. شدم ها گوجه کردن

 : گفت يجد لحن هی با که کردمیم خورد رو ازایپ داشتم حواسم تمام با

 !؟ سارا _ بهنود

 ! بله_

 :  داد ادامه یاروم لحن هی با باال اورد سرشو قهیدق چند از بعد..  بود نییپا سرش..  کردم نگاه بهش منتظر
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  !؟ یکنیم ضعف یناراحت و ترس موقع شهیهم _

 ... کردیم نگاه من به منتظر که بود اون حاال

 روزید هیغرب اون گهید..  بودم کرده دایپ بهش یخاص یکینزد احساس یول چرا دونمینم..  بگم براش خواستیم دلم 

 . برام نبود

 . کردم شروع و گرفتم یقیعم نفس

 خوادیم ، شهیم برگزار گهید هفته که کشور یقهرمان مسابقات يبرا ، کرد اعالم استادمون روز هی..  بود سالم 17 _"

  ".. میبخواب خوابگاه يتو شبا دیبا ست فشرده ش برنامه چون که..  بذاره اردو برامون

 شبا نداشت دوست اصال..  بودم کرده یراض یسخت به بابامو چون..  بودم خوشحال یلیخ من..  اردو میرفت _" 

 باعث که کرد دعوا یکل اشکان با یول شد یراض بابام التماس قهرو و ناله و اشک یکل از بعد تازه..  نباشم ششونیپ

 . اردو رفتمیم دیبا خاطرش به حاال که..  کنم شروع و ورزش من بود شده

  ".. بدم باج یکل شدم مجبور اشکانم به

 .. زدم يلبخند روز اون ياداوریبا

 چون منم..  شدینم موفق نپوشم اونو گهید من کردیم يهرکار ومدیم بدش ازش دایشد اشکان که داشتم بلوز هی" 

 ".. دمیپوشیم اونو ادیم بدش ازش اشکان دونستمیم

 .. کردیم نگام لبخند با بهنودم و کردم يدار صدا ي خنده 

 .. کرد پاره کهیت تنم يتو و لباس خواب يتو روز هی یحت شهینم باورت _"

 "..  بخره برام شو لنگه بره شد مجبور خودش که زدم غیج انقدر.  دمید یوقت منم 

 با بودم مجبور.  یاشغال بندازم چشماش يجلو و لباس اون خواست ازم و کرد سوءاستفاده تیموقع از ام موقع اون

 " کردم پنچر نشویماش اش خواسته نیا خاطر به!!  بلرزم بادا نیا با که نبودم يدیب من یول برقصم سازش

 ..  نیتمر میرفت" _ 
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 سر بهم ومدنیم روز هر اشکانم و بابا..  سرمون يرو میذاشتیم و خوابگاه تمام هام شب و میکردیم نیتمر روز تمام

 "!! شدمیم شرك ي گربه هیشب مواقع نجوریا در اصوال که منم..  شدنیم مواجه خوابگاه مسئول ي گله با که زدنیم

 ..دیخند بلند بهنود

 . یهست يازار مردم حال در اصوال..  دونمیم _ بهنود

 :  دادم ادامه و زدم يلبخند منم

 "..  فرستادیم بوس برام و کردیم قمیتشو پشتش از اشکانم و ذاشتیم حتینص يبنا بابامم " _ 

 ..  کردم هم يتو و اخمام دفعه هی

 ..  بود شده الهام بهش بابام انگار دمشونییم که بود يبار نیاخر اون" _ 

 و دادیم فشار اغوشش يتو منو همش

 !! شو بزرگ یول بکن طنتیش بابا زیعز يسارا!!  شو بزرگ من يسارا:  گفتیم

 .. دیکشیم ریت قلبم حرفاش با یول زدیم حرف يجور اون چرا دمیفهمینم من

 :گفت و داشت نگه منو بغلش يتو قهیدق چند اشکانم

 ".. شده خودت ي لنگه همتام نیا حاال يدادیم حرص منو تو کم _"

 ..  شدیم تر بزرگ لحظه هر که بود نشسته گلوم يتو بغض هی

 بابا برو" گفتمینم اشکان به وگرنه.  ومدمینم رونیب اغوششون از وگرنه نمشونیبیم کهِ  يبار نیاخر نیا دونستمینم" _

 ".. کنمیم رو تو يشاگرد شهیهم من..  خوشه دلت

 .. کردمینم طنتیش گهید يروزا از شتریب اونشب وگرنه

 ..  بود نمونده برام یجون گهید دمیکش دراز تختم يتو یوقت که!!  کردم طنتیش شتریب یول

 ..  دیلرز نیزم دفعه هی
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 هر هرکس..  رونیب میاومد عیسر ترس از هم ما..  زهیبر سوله يها شهیش شد باعث که اومد يبلند يصدا هی بعدش

 ..  میشد اطرافمون متوجه..  رونیب میاومد یوقت تازه..  رونیب اومد اونجا از و دیپوش اومد دستش که يزیچ

 ..  میدید رو شده کنده يدرختا

 .. ختهیر يها شهیش

 .. ختهیر يواراید

  دنشونیکش رونیب يبرا تالش..  کرده چپ ينایماش

  میدیشن صداهارو

 ..  ادما " يزهرا ای " و "نیحس ای" ادیفر يصدا

 .. ها بچه غیج يصدا

 ..  نایماش ریدزدگ يصدا

 بود نشده خراب ها خونه ي همه هنوز..  دمیدو خونمون سمت به و ختمیر پاهام يتو داشتم توان یهرچ اونا دنید با

 ... یول بود سالم هنوز خونمون دمیرس یوقت..  یکن دایپ و ریمس یتونستیم

 ..  بود بسته و میتنفس را دوباره که بود شده بزرگ نقدریا بغضم

 . شدینم یول.. بشه کیکوچ بغضم که. دمیکشیم قیعم ينفسا تند تند

..  رمیگینم دید یوقت داد بهم اب وانیل هی و شد بلند بعدم..  باشم اروم خواست ازم و گذاشت دستام يرو دستاشو بهنود

 .. بخورم که داشت نگه دهنم يجلو خودش

 . بودن شده ریسراز اشکام تازه یول..  شدم اروم خوردم اب که یکم

 .گرفتم موینمیب زشیابر يجلو باهاش من.. داد بهم دستمال هی بشیج يتو از بهنود

 ؟ يشد اروم _ بهنود

  که بدم ادامه خواستم..  اره یعنی که کردم اشاره بهش سر با
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 . نده ادامه کنهیم تتیاذ اگه سارا _ گفت و داد فشار و دستام بهنود

 ..  خوبم نه_

 ..  بشم یخال دیشا کنم دل و درد براش خواستمیم..  گفتمیم دیبا ومدیم اشکام هنوز یول

 .. اوردم ادی به عمرمو ي صحنه نیبدتر و بستم چشمامو

 گوشه بودم شده پرت..  بجنبم خودم به تا..  اومد یلعنت ي لرزه پس اون که تو برم در از خواستمیم بودم دهیرس تازه "

 ..  بهنود دمید جا همون از..  بود نخورده تکون و داشت يقو ي شهیر که اطمونیح يتو درخت هی به خوردم..  اطیح

 نکردم يکار چیه من..  خودم قشنگ اتاق..  ختیر چشمام يجلو بابام و مامان اتاق..  ختیر چشمام يجلو خونمون

 .. دمید ، و ختیریم داشت که لدای و اشکان ییطال قصر..  کردم نگاه فقط.

 .  دمید و شدم نابود ي ندهیا..  دمید مو گذشته ي همه

 مامانم بار نیاخر یحت من بهنود"..  نکردم يکار چیه و کمرم شکستن يصدا دمیشن..  شد نابود میزندگ ي همه دمید

 .. نزدم حرفم باهاش یحت کنه دعوام کارام خاطر به نکهیا ترس از..  دمیند و

 واقعا کارش نیا يبرا منم..  کنم یخال خودمو و زمیبر اشک راحت دادیم اجازه و کردیم نگام داشت ساکت کامال بهنود

 !! دردام نیتسک يبرا داشتم اجیاحت گوش هی به فقط من چون..  بودم متشکر ازش

 !داد؟ نجات مامان ؟ یچ رو همتا:  دیپرس شدم اروم دید نکهیا از بعد

  کردم دییتا سر با

 امدادگر دکتر عنوان به که جون يسور..  بودم نخورده تکون جام از و بودم نشسته اطیح يتو و شب تمام من..  اره _

 .. کرد خودش ونیمد عمر هی منو..  دیکش رونیب اونو دیشن رو همتا ي هیگر يصدا که بعدم..  کرد دایپ منو بود اومده

 .کرد نگام سکوت تو يا لحظه چند

 !؟ موند زنده اوارا يتو همتا يچطور _ بهنود

 . بود کرده حقم در خدا که بود یلطف يبرا بار نیا اما..  گرفت م هیگر دوباره

 .  داشت نگه برام و اشکان گلِ که بود دهید منو حال خدا حتما..  دونمینم _
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 !؟ نه یداشت دوست یلیخ و اشکان _ بهنود

 !! اشکان ياداوریبا..  شدیم کباب دلم يوا

 . داشتم و اشکان که بودم شانس خوش یلیخ..  بود دوستم..  بود خواهرم..  بود داداشم ، اشکانم!!  یلیخ _

 ..  شد پرپر زود یلیخ..  بود زیچ همه اشکان

 تو مثل ییکوچولو مامان حاال که همراز و همتا طور نیهم و.  داشت رو تو که بود شانس خوش یلیخ اشکانم _ بهنود

 . دارن

 .. کوچولو مامان گفتیم بهم ومدیم خوشم..  شد یخال دلم ته

  .. بشم لذت غرق نیا از شتریب نداد اجازه بهم در زنگ اما

 . بزنم صورتم به یاب هی تا رفتم ییدستشو سمت به بهنود يها نگاه درمقابل..  شدم بلند عیسر

 : گفت زدو يلبخند من دنید با مانیپ..  داخل بودن اومده ها بچه..  برگشتم یوقت

 ..  گرفتن غذا رفتن مهمونات يدینکش خجالت!!  خونه صاحب به به _ مانیپ

 .. بود گرفته م خنده

 .. خونم انیب قرار باز چتر يسر هی دونستمینم شمیپ قهیدق چند نیهم تا من بکشم خجالت چرا!  نه _

 .. میداد خودمون و غذامون پول حاال خوبه..  چترباز گهیم ما به ها ییپروووو عجب _ مانیپ

 !  متنفــره املت از مانیپ که بودم دهیفهم روز دو نیا يتو

 . گهید نیخوردیم..  کردمیم درست املت هی براتون نجایهم منم..  نیدادینم خوب _

 . شدیم خارج دماغش از دود که مانمیپ..  شد منفجر بهنود املت گفتم تا

 . ستمین مانیپ..  نکشتم زنتو نیا اگه من بهنود یعنی _ مانیپ

 !!!! زنتو..  شد یخال دلم ته

 . داد جوابتو خوبم یلیخ..  یکنیم غلط تو _ بهنود
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 . کنم حفظ جلوش و غرورم بتونم تا دمیکش یچ دونهیم خدا فقط..  بودم ابرا يرو گهید بهنود جواب با

 !؟ گهید يدیم من به ضعف نقطه تو خانم سارا _ مانیپ

 . بخنده بلند شد باعث که..  باال انداختم مانیپ يبرا بار چند ابروهامو منم

 با..  نخورده یچیه صبح از بچم..  کنم دارشیب که همراز اتاق سمت رفتم منم..  کرد صدا رو همه بود دهیچ و زیم میمر

 . کنه ضعف ممکن ، شده وارد بهش که میشوک

 .. شهیم خالصه دوتا نیا يتو من هیزندگ ي همه..  داشتم دوستش چقدر..  بخورمش خوادیم دلم که دهیخواب ناز نقدریا

 .. دمیشن سرم پشت از و بهنود يصدا که کردمیم نوازش شو گونه داشتم

 !؟ شهینم خواب بد یکن دارشیب _ بهنود

 . کنه مرگ ذوق منو بود گرفته میتصم کال نیا

 !!  برنگشتم

 صداش بفهمه نکهیا از..  دارم اجیاحت محبتش به بفهمه نکهیا از..  نهیبب و هام گونه التهاب نکهیا از..  دمیترس راستش

 ..  شهیم ارامشم باعث

 برادر هی مثل تونمیم فقط من..  خوادینم شیزندگ يبرا منو که بود گفته روشن و واضح یلیخ..  بود زده پس منو اون

 .. بود برادرانه محبتاشم ي همه پس..  کنم حساب روش

 . رهیبگ و صدام لرزش تا دمیکش یقیعم نفس

 ! نخورده يزیچ صبحم از..  کنه ضعف ترسمیم.  بخوره غذا کنم دارشیب دیبا یول..  چرا _

 ..داد صبحونه بهش تایب..  خورده چرا _ بهنود

 ..  بود ستاهیا کنارم گهید حاال

 . زدم بهش يلبخند

 دست از هم فقط ،ِ  قلق بد یلیخ خوردن يتو ، لوس ي دختره نیا اخه..  نخورده يادیز زیچ مطمئنم یول..  دونمیم _

 !! خورهیم خوب من
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 .. کرد نگاه همراز به و زد يلبخند بهنودم

 ! شهیم تو هیشب خواب يتو _ بهنود

 . ست بسته چشماش چون اره _

 !! تر خوشگل خواب يتو یول _ بهنود

 خواستیم قصد از ای..  زنهیم شمیات داره دیفهمینم یعنی..  کردیم ينطوریا بامن چرا دونمینم..  بکشمش خواستیم دلم

 .. کنه ياور ادی من به

 یکن قبول يخوایم من به شدن کینزد يبرا گفت بهم که یوقت..  افتادم میکرد صحبت یتلفن باهم که يبار نیاول ادی

 .. 

 يبرا دارم که بخندم خودم به دیبا حاال یول..  داره نفس به اعتماد همه نیا که..  دمیخند حرفش به چقدر اونموقع من 

 .. شمیم ونهید نداشتنش

 ..  کردمیم حس نگاشو ینیسنگ یول..  شدم همراز کردن نوازش مشغول..  نگفتم يزیچ گهید

 ..  نمیبب پاشو لُپووو ؟. یشینم داریب مامان يجوجو..  جوجو _

  گفتم شهیم اریهش داره دمید یوقت

 همراز گهیم همشم..  است گرسنه ي گرسنه..  اومده در مامان شکم يصدا نیبب..  خورمتااایم وگرنه..  جوجو شو بلند _

 ..  بخورمت امیم دارم..  هــمممممم..  خوامیم خوشمزه

 ..  کنم يباز باهاش خواستیم..  دیخندیم زیر مارمولکم همراز

 ..  هممممم _

 .. بود اومده در ش خنده يصدا گهید..  دادم قلقلکش و گذاشتم شکمش يرو لبام

 .. ااایندار همراز گهید..  يبخور منو اگه..  منو نخور یمامان نه _ همراز

_ ِنخورم تورو من تا..  میبخور غذا میبر پاشو پس ایگیم راست ا  .. 

 .. طونکیش سالم _ بهنود
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 . سالم _ همراز

 .. اومد سرمن پشت بهنودم..  کردم حرکت اشپزخونه سمت به و کردم بغل همراز

 ..  کردم نگاههاشون نثار پوزخند هی منم و کردن من به يمعنادار نگاه رعنا و میمر

 ..  بود یداشتن دوست مانیپ..  بود تلخ گوشت بهنود نیا چقدر هر..  زد من به بخش ارامش لبخند هی بازم مانیپ

.  گذاشتم مخصوصش یصندل يرو همرازم..  دمیکش کنار رو همتا کنار یصندل منم نشست مانیپ کنار رفت بهنود

 .  میشد خوردن مشغول

 ته اما..  دمیخندیم اشونیشوخ به فقط و کردم سرگرم همراز با و خودم منم..  بود یشوخ مشغول همتا و میمر با مانیپ

  ..دادیم ازارم دایشد که داشتم قیعمِ  یناراحت هی دلم

 يها بهانه به من اما..  شست اونا ییظرفشو نیماش اونکه با..  کردم مشغول ظرفا با خودمو یساعت غذا شدن تموم بعد

..  باشم بهنود نگاه ررسیت يتو کمتر که دادم نشون مشغول و خودم گهید يزایچ و کردنشون جا جابه مثل مختلف

 دور ازش و خودم شدیم باعث نمیهم..  کنه ثابت حرفاشو که کنهیم سوءاستفاده زنونم احساسات از داره کردمیم احساس

 .دارم نگه

 ..  رونیب رفتمیم دیبا بالخره يو

 به دار خانواده فوش چند نشستم تا یول ، نشستم میمر يکنار مبل يرو رفتم منم..  بودن نشسته ییرایپذ يتو یهمگ

 .  بودم نشسته بهنود يرو روبه قایدق چون دادم خودم

 ساعت چند..  شد باعث که..  زد بهم يمعنادار پوزخند چون..  مده.ین خوشم تصادف نیا از اصال که دیفهم کنم فکر

 .. بدم جواب مانیپ يسوال به و..  نکنم نگاه بهش اصال رو مونده یباق

 !؟ شرکت يگردیبرنم گهید..  سارا گمیم _ مانیپ

 . بود بسته من غرور قتل به کمر شرکت خاطرات ياداوری با نمیا..  هستم داغون االن خودم من..  دمیکش یقیعم نفس

 ! نه.  خوب _

 !؟ یباش فرار اهل ادینم بهت چرا _ مانیپ
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 . کنم تحمل تونمینم و باشن نداشته دوستم که یجمع اصوال و..  ندارم یتوجه یب به عادت من..  هستم اتفاقا چرا _

 . دارن دوستت دایشد جمع اون چون باشه برعکس کامال دفعه نیا کنم فکر یول _ مانیپ

 اخراج نکهیا يبرا اوناهم پس..  داره دوست منو که شونه سییر فقط..  ندارن دوست و من جمع اون یکنیم اشتباه نه _

 .. باشن داشته دوستم مجبورن نشن

 !؟ یکنیم فکر نطوریا واقعا _ مانیپ

 : گفتم و زدم یمحزون لبخند

 قضاوت موردت در نکهیا نه..  بشناستت کنهیم یسع یباش مهم یکس يبرا یوقت..  مطمئنم خان مانیپ کنمینم فکر _

 ..کنه

 ! بد چه!  خوب چه

 .. کنم فراهم و ییرایپذ لیوسا و شدم بلند وفتهین بهنود به نگاهم نکهیا يبرا

 .. میدیرسیم بحثمون خوب يجاها به میداشت تازه ؟ يریم کجا _ مانیپ

 .. نکردن ییرایپذ ازمون گهیم االن!!!  پرووا یکمی مهمونمون اخه کنم فراهم و ییرایپذ لیوسا رمیم دارم _

 ..  نگرفت خودش به منو ي هیکنا اصال مانیپ

 ..!! کنمیم ادیز شوهرت مادر شیپ فتویتعر منم..  گلم عروس برو نیافر _ مانیپ

 .. ششیپ بودم اورده کمم ییجورا هی مینگذر حق از البته..  بود گرفته م خنده شییپرووو همه نیا از

 تو پس یگیم راست ااا _ مانیپ.کننیم يدلبر شوهر لیفام يبرا عقد از قبل فقط رانیا تو..  ياومد رید یکمی _ میمر

 . کنم فیتعر مامانم شیپ ازت تا کن ییرایپذ پاشو

 . میدیخند بلند يصدا با

 . باشااا یلیخ خودت مراقب..  زمیعز ینکن رودل _ میمر

 .. کنمیم ازدواج عشق با دونستمیم شهیهم بهنود يدید..  يشد عاشقم دونستمیم..  زمیعز یمرس _ مانیپ
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 !؟ يکرد ازدواج خاله با االن عمو _ همتا

 . گهیم ارزوهاش از داره فقط نیا شم فدات نه _ بهنود

 ! ؟ یکن یعروس میمر خاله با يدار ارزو واقعا! ؟ یاخ _ همتا

 .. اوردم باال و دیسف پرچم عیسر..  شهیم بپا شر االن دمید

 !؟ يچا ای قهوه _ مانیپ به رو

  لطفا يچا _

 . کنم یاحترام یب خواستمینم..  کنم سوال نگاه با بهنود از شدم مجبور

 . یمرس يچا منم _ بهنود

 ..  خورنیم يچا االن دونستمیم که هم رعنا و میمر

 کیک ظرف و يچا ینیس برگشتم بعد و.  بردم سالن به و کردم خارج خچالی از رو وهیم ظرف و اشپزخونه رفتم

 . بردم و یشکالت

 ..کرد نطق مانیپ نیا باز که بگردونم رو ینیس خواستمیم

 دراز منم يگوشا بلکه بگردونه میمر نیا به بده..  يکرد دراز و بهنود نیا يگوشا ییچا بدون تو جان سارا _ مانیپ

 ..شد

 .. کنم تعارف بهش و يچا تا رفتم سمتش به.. حرفش به توجه وبدون دنیخند حال در..  دینخند بهش شدینم واقعا

 . دمیشن و بهنود يصدا حالم همون در

 ..  جان مانیپ شو خفه _ بهنود

 .. کردمیم حس و نگاهش ینیسنگ اما..  کنم نگاه ینیس به فقط کردم یسع..  گرفتم جلوش رو يچا

  .. شهیم پسرخاله زود یلیخ من ي پسرخاله نیا.  میمر دیببخش_ بهنود

 .. اومد در صدا به در زنگ که کندمیم پوست بیس همراز يبرا داشتم..  نشستم و کردم تعارف که و يچا
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 بود ساختمان داریسرا یرستم..  دمید توریمان از

 ؟ یرستم ياقا بله _ 

 ..  یوسفی خانم سالم _ یرستم

  سالم _

 يجلو گهید ربع هی تا نیساکن ي همه گفتن..  گذاشتند ياضطرار جلسه هی دکتر ياقا االن..  یوسفی خانم _ یرستم

 .  باشن داشته حضور ینگهبان

 . ینگهبان يجلو!!  جلسه! ؟ یچ یعنی

 . شدم متوجه یرستم ياقا بله _

 . بودن شون يچا خوردن مشغول سکوت در همه..  سالن سمت برگشتم 

 . کنم شرکت دیبا گذاشتن ياضطرار ي جلسه هی نییپا..  دیببخش منو دیبا _

  " دونمینم" یعنی که انداختم باال هامو شونه براش منم..  " شده یچ " دیپرس از چشماش با میمر

 . کردیم نگاه من به کنجکاو بهنودم

  نییپا رفتم..  دمیپوش مو یمشک يمانتو

..  بودم دهید امد و رفت موقع که يمعدود تعداد جز به..  شناختمینم و کس چیه یول ، ساکنم اونجا ماه چند داره خنده

 .. بودن امده یقبل ي جلسه يتو که ییها یوبعض

 . ستادمیا منتظر و کردم سالم

 ..  کردن تیشکا یوسفی خانم از نیساکن از یکی نکهیا مزاحمت از غرض..  یوسفی خانم سالم _ یمانیسل دکتر

  دمیپرس تعجب با

 !؟ من از _
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 داخل ي مسئله هی چون..  شدم مانع من..  رنیبگ تماس سیپل با خواستنیم شونیا قتایحق..  شما از بله _ دکتر

 ..  بشه حل جا نیهم دیبا و هستش ساختمان

 !!! نیزم به بود دهیچسب فکم رسما گهید

 !؟ شدم شما لطف و شونیا مجازات مستحق که زده سر ازم ییخطا چه که نیبد حیتوض هم من به شهیم دیببخش _

 شما مورد در يزیچ نیهمچ که دادم حیتوض هم شونیا به من..  دیرینگ خورده بنده بر لطفا..  یوسفی خانم _ دکتر

 !! محق خودشون شیاسا يبرا و هستن ساکن هم شونیا خوب یول..  نداره صحت

 . نبود يخبر ضعف از بار نیا شکر خدارو یول..  بودم انفجار حال در تیعصبان از

 . کردم مختل رو یکس چه شیاسا من که دییبفرما حیتوض کنمیم خواهش دکتر ياقا _

 جمع نجایا همه میکرد خواهش ما..  دیبش مسلط خودتون اعصاب بر کنمیم خواهش..  یوسفی خانم نیبد اجازه _ دکتر

 .. بشه يریگ یپ موضوع تا..  بشن

 . دمیکش یقیعم نفس

 ! منتظرم من دییبفرما _

 مورد دوستانتون و شما از که کردن ادعا نیساکن از یکی اما..  کنمیم عرض حیصر همه نیا که متاسفم من _ دکتر

 .. دنید یاخالق

 ! ؟ زده یحرف نیهمچ هی یک! ؟ دنید یاخالق مورد من از!!! ؟ یــ ــ چـــــــ _

  اومد تیجمع نیب از ییصدا

 نجایا..  شدینم قطع که تونم خنده يصدا و..  شدن ت خونه وارد اقا دوتا که دمید خودم يچشما با خودم!!  من _

 . ستین يکار کثافت يبرا ییجا کنهیم یزندگ خانواده

 .. نکردم تعجب نیهم خاطر به..  خورهیم اب کجا از موضوع که زدمیم حدس بایتقر

 .. ما يرو روبه واحد محجبه و مومن ي هیهمسا!!  درستکار خانم

 . شدینم خارج تیجمع از صدا. کردم نگاه بهش فقط
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 در مجرد فرد ستین صالح که بودم گفته اولم روز از من!!  کنه بیتکذ نتونست دکتر ياقا دیدید _ درستکار خانم

 !!! ندارن هارو تیمحدود از یلیخ و هستن هم مطلقه که شونیا مخصوصا..  باشه ساختمان

 . بود برده خدارو مومنِ یهرچ يابرو که یعوض اشغال..  بکشمش خواستیم دلم

 .. کردیم صحبت جانبم به حق چه

 . کردم داریسرا یرستم ياقا به رو..  زدم يپوزخند

 ..  نیریبگ تماس سیپل با نیبکش زحمت هی شهیم یرستم ياقا _

 ..  دادم ادامه درستکار خانم به رو و

 .. باشه داشته رو ادعا نیا هم يا گهید یکس اگر البته و.  کنم مشخص پاك خانم نیا با و فمیتکل دیبا امروز من _

 و محجبه دار سن خانم هی نیب توننینم که بود معلوم اما..  نزدن یحرف کدوم چیه..  کردم نگاه ها هیهمسا به منتظر و

 . کنن قضاوت یمعمول دختر هی

 .. میکن حل خودمون رو مسئله نیا که میشد جمع ما کنمیم خواهش..  یوسفی خانم _ دکتر

 یزندگ ساختمون نیا تو که ماه نیچند نیا در من که دیباش داشته قبول دوارمیام..  زمیعز يها هیهمسا و دکتر ياقا _

 ثابت بهتون حاضرم من باشه نیا از ریغ اگه که..  داشتم يکار یکس با نه..  کردم جادیا مزاحمت یکس يبرا نه..  کردم

 . کنم یعذرخواه یحت و..  کنم

 از ییرایپذ يبرا من..  دادم راه م خونه به رو یکس چه من که نداره یربط يگرید کس به نه و خانم نیا به نه اما

 . گرفت نخواهم اجازه یکس چیه از مهمانانم

 پسرمو و همسر تونمینم خانم نیا ترس از من..  خونه انیم شب نصف و شب فقط..  نداشتن مزاحمت بله _ رستگار

 . بذارم تنها

 . دیکنیم درازتر متونیگل از پاتونو شما گمینم يزیچ من یه..  خانم نیش ساکت _ دمیغر شدم دیکل يدندونا نیب از

 . رمیبگ تماس دکتر ياقا کنم کار چه _ یرستم

 .. نیریبگ تماس یرستم ياقا بله _
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 !! ؟ کارستیچ خانم نیا بشه مشخص همه يبرا نیریبگ تماس بله _ رستگار

 ..  شد حلقه کمرم دور یدست که وفتادمیم داشتم..  بود اومده سراغم یلعنت ضعف اون بازم..  بودم افتاده نفس نفس به

 . داشت بغل يتو و همراز بود بهنود

 .. ستین ضعف وقت االن..  سارا باش اروم _ بهنود

 !؟ ناراحت ای بشم خوشحال صداش دنیشن از دونستمینم

 . نبود زایچ نیا شاهد بهنود یول رمیبم بودم حاضر من..  داشت حضور کردنیم م له داشتن که ییجا بازم

 !!! دیرس بیغ از شاهدم..  داره قباحت واقعا _ رستگار

 . نیبذار تنها و پسرتون دیتونینم شما که کرده کاریچ خانمم بدونم شهیم خانم _ بهنود

 نیساکن به برسه چه.. بودم شوکه خودم من

 !؟ هستن همسرتون شونیا یوسفی خانم! ؟ خانومتون _ بود خورده جا کامال دکتر

 ازم پهلوم به فشار هی با بهنودم..  ندادم یجواب..  بودم بهنود حضور شوك يتو هنوز من یول..  کرد نگاه من به منتظر

 . بدم حیتوض خواست

 . هستن همسرم يدیوح بهنود ياقا شونیا بله_

 . کردم اشاره دکتر به دست با

 . دخترمون پزشک نطوریهم و ساختمان ریمد..  یمانیسل دکتر ياقا شونمیا _

 .. بدن دست باهم تا رفت دکتر سمت به و کرد رها دستاشو بهنود

 . اومد ما سمت به و کرد یمصنوع ي خنده هی دکترم

 ..  يدیوح ياقا دارید مشتاق _ دکتر

 . نیدار لطف..  ممنون یلیخ _ بهنود

 : گفتم یلب ریز اروم. سمتم اومد میمر..  شد جدا ازم بهنود یوقت
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 !؟ نییپا ادیب یگذاشت چرا _

 و بهنود دمید که نییپا امیب بردارم مو مانتو اتاق از رفتم يکرد رید دمید..  نییپا اومد یک دمینفهم اصال من _ میمر

 .. نییپا اومدن مانیپ

 .. دادن دست بهنود با هم ساختمان یاهال از تا چند 

 ..  شد حل موضوع نکهیا مثل خوب _ دکتر

 دیبا که زدن بنده خانم به یتهمت هی شونیا..  نیریبگ تماس سیپل با لطفا..  نشده حل هنوز!!  دکتر ياقا نه _ بهنود

 . بشه روشن

 ..  شدن اشتباهشون متوجه هم رستگار خانم!!  نیایب کوتاه يدیوح ياقا کنمیم خواهش _ دکتر

 ..  کرد حلقه دورم دستاشو و اومد من سمت به بازم بهنود 

 حضور در دیبا یول..  کردن نیتوه من همسر به یاهال ي همه حضور در علنن شونیا..  امیب کوتاه دیبا چرا _ بهنود

 .. کنن ثابت و ادعاشون سیپل

...  نکن وابسته تتیحما به منو بزنم داد خواستیم دلم..  نکن تیحما ازم..  بزنم داد خواستیم دلم..  دمیلرز لحظه هی

 . نکن نکارویا من با..  ندارم شو تیظرف من..  ندارم شو جنبه من

 کنم باز کمرم دور از دستاشو خواستیم دلم

 نباشه کس چیه که ییجا برم..  کنم فرار نگاهاشون و جمع از خواستمیم فقط گهید..  نبود مهم برام کس چیه گهید

 . کنم یخال مو بغض بتونم من

 ؟ نیبگ يزیچ نیخواینم رستگار خانم _ دکتر

 ..  بود شده ساکت کامال بهنود حضور از بعد که رستگار خانم

 . ندارم مشکل یکس با گهید من _ رستگار خانم

 و همسر و شما يبرا يچطور من همسر که دیکن ثابت بهم دیبا..  دارم من دیندار مشکل شما خانم بله _ بهنود

 !؟ کرده جادیا مزاحمت پسرتون
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 !! خدا امان به نیکردینم ول بچه دوتا با و جونتون همسر..  بود مهم براتون اگه شما _ رستگار

:  گفت بود دستش حمیتسب هی که ریپ ياقا هی که نداره یربط شما به شوهرم و من یزندگ طیشرا که بگم خواستمیم_

  خانم شو ساکت

 . دیپر رستگار خانم يرو از رنگ

 !؟ نیاومد یک شما یحاج.. اا _ رستگار خانم 

 مردم مورد در که دادم تذکر بهت بار چند..  ستین يخبر نه نمیبیم..  یکنیم ایح نمیبب منتظرم ست قهیدق چند _ یحاج

 . کن يمادر براشون گفتم بار چند..  نکن قضاوت

 .. گرفتیم دهیند رو ها دهید معصوم امبریپ نگفتم

 .یکنیم صادر حکمم..  یکنیم قضاوت دهیند ، یستین هم معصوم که خدا مومن تو حاال

 !؟ نیخوب..  رستگار یحاج سالم _ دکتر

 . دکتر ياقا سالم _ یحاج

 . اومد ما سمت به بعدم

 . دخترم سالم _ یحاج

 تحت بهنودم کنم فکر..  بود نشسته دلم به حرفاش..  بود انداخته زمیعز بابا ادی منو..  بود نشسته دلم به چرا دونمینم

 . بود کرده شل من دور از دستاشو چون بود گرفته قرار ریتاث

 . دینکن م شرمنده..  یحاج ماست از سالم_

 . یحاج سالم _ بهنود

 اصالِ..  اهیس روم..  دخترم کن حاللم.  شدم شوهرت و تو يرو ي شرمنده من..  دخترم شرمنده دشمنت _ یحاج

 . کنم یخواه عذر ییرو چه با دونمینم

 .. یحاج خدا رو تو نینگ _
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 چشمام از مدت نیا يتو من که..  کرد و کار نیا زن نیا چرا دونمینم من.  یکن تیشکا يدار حق شما پسرم _ یحاج

 . دمیند گلم دختر نیا از یول دمید خطا

  داد ادامه و کرد نگاه زنش به 

 حالل مارو یول دمیم انجام نیبخوا يکار هر من..  کرده شما يرو ي شرمنده منو یول..  کنه يمادر خواستهیم مثال _

 .دیکن

 .. نبخشه شمارو که حرفاست نیا از تر نازك من خانم دل..  ستین مهم..  یحاج دیینفرما _ بهنود

 !!!  من خانم

 !!! نازك دل

 چهرم يرو از یکس تا..  نهینب یکس و چشمام يتو غم تا..  نهینب یکس و هام گونه يرو اشک تا..  انداختم نییپا و سرم

 .. نبره یپ قلبم سوزش به

 ..  ست شکننده و فیظر من دل یدونیم که تو

 !! ؟ چرا پس

 گناه کدوم يبرا..  دهیم عذابم داره چرا پس..  رمیگیم طالق باشه گفتم منکه..  بکنه نکارویا من با دیبا چرا ایخدا يوا

 .  بشم مجازات ينجوریا دیبا نکرده

 يتو تر پاك دخترا نیا از که نده گوش کسم چیه حرف به ، بدون تو خانم قدر..  نیکرد لطف..  پسرم یمرس _ یحاج

 . یکنینم دایپ ساختمان نیا

 . باشم داشته داشتنشو یستگیشا دوارمیام.  یحاج حتما _ بهنود 

 . بخوابونم صورتش يتو یلیس هی خواستیم دلم..  کنم یخانم نمتونستم گهید..  ستمیبا تونستمینم گهید

  .. خونه برگشتم و گرفتم بغلش از و همراز

 ساختمون نیا تونستمینم گهید..  کنه دایپ و ییالیو ي خونه برام عیسر که دادم حیتوض براش و گرفتم تماس ییموال با

 . کردیم درد سرم..  کنم تحمل ادماش با و
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 اون يچشما بستمیم چشمامو تا.  شدینم پاك ذهنم از بهنود ریتصو یول بخوابم خواستمیم..  دمیکش دراز تختم يرو

 چون بودم مطمئن نویا..  نبود داشتن دوست..  نبود عشق..  داشتم بهش نسبت یخاص حس هی..  ذهنم يتو ومدیم

 نیهم اولش اونم..  نرم سمتش گهید که شهیم باعث و..  زنهیم شمیات ادشی هنوزم يا تجربه..  داشتم شو تجربه

 . ندارم و تحملش گهید..  بهنود حاال...  شد شروع يطور

 ..  کردیم قیتزر ارامش بهم بهنود طرف از شدن تیحما حس..  داشتم یخوب حس نکهیا نبود انکار قابل خوب یول

 به که دونستمیم چون..  کنم فرار که..  بکشم کنار داشتم دوست که..  دمیترسیم که بود ارامش قیتزر نیهم يبرا اصال

 من..  شمیم داغون دونستمیم..  کنم ترك تونمینم گهید..  بشم وابسته بهش اگه که دونستمیم چون..  معتادم حس نیا

 . شدمینم دهیگز دوبار سوراخ هی از..  داشتم شو تجربه

 !!! کنم دور خودم از تونستمینم و مواد قیتزر از بعد هیاول ارامش خوب یول

 ..دادیم ارامش بهم که بود يزیچ تنها االن خواب..  بخوابونم و خودم قرص هی با کردم یسع

 بود شب11 کردم نگاه تختم کنار ساعت به..  بود کیتار کامال هوا..  کردم باز و چشمام

 .. کردمیم یگرسنگ احساس

 وقت هر بود عادتمون..  گرفت م خنده ونیزیتلو يجلو شده پهن يها تشک دنیباد..  اتاق رونیب رفتم شدم بلند

 . بودیم حرفامون شاهد دیبا روشن يو یت که انگار..  میدیخوابیم ونیزیتلو يجلو.  میبزن حرف میخواستیم

 !؟ خواب ساعت خانم سارا سالم _ میمر

 !؟ کجان دخترا..  سالم _

 . کنهیم يالگوبردار ازش داره زشتتم دختر یکی اون..  خورهیم رعنارو مخ داره مارمولکت يهمتا _ میمر

 .. شون رابطه به کردیم حسادت واقعا..  زدم لبخند خوردنش حرص به

 .. نیپخت یچ شام..  گشنمه من _

 ..  کن جان نوش برو..  پلو کوفته _ میمر

 .. نینکرد درست يزیچ شما کنم باور یعنی یمیمر _
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 یگل یفروش تزایپ يتو خوردن تزایپ هوس گلت يدخترا چون..  یکن باور يمجبور یعنی..  باورکن زمیعز اره _ میمر

 . اونجا میرفت ما..  بودن کرده و جون

 دوست یلیخ اشیزبون نیریش خاطر به همتارو که بود معروف یفروش تزایپ هی صاحب مرصاد عمو همون ای جون یگل

 میمر بود قرمز لپاشم چون..  بود متنفر ازش میمر جهینت در..  داشت دوست اونو یلیخ هم همتا متقابال و..  داشت

 . یگل بود گذاشته اسمشو

 . دمیخند بلند بهش کردن فکر با

 .  خندهیم..  کنه تیترب ستین بلد بچه کشهینم خجالتم..  کوفت _ میمر

 . میمر بغل يتو کرد پرت و خودش همتا که دمیخندیم خوردنش حرص به داشتم

 !؟ و مرصاد عمو ای يدار دوست شتریب و من یجون خاله _ همتا

 .. رفتیم ور اون و ور نیا من پشت..  کرد فرار دستش از بعدم

 ..  يبد لشیتحو خودت نفعته به سارا..  کشمتیم رمیبگ تورو اگه من همتا _ میمر

 .م بچه دست يداد ضعف نقطه خودت چه من به _

 . ستمین میمر خاله..  جونت یگل عمو اون شیپ برو تورو گهید بار هی اگه من یعنی _ میمر

 .. میمر سمت دیدو و داد موضع رییتغ عیسر همتا

 . دارم دوست شتریب و مرصاد عمو ذره هی همش من بابا! ؟ عاشقتم من یدونستیم جونم میمر خاله _ همتا

 عشق همراز..  دنبالش ممیمر دیدویم فرفره مثل همتا اون اخه..  بودم شده پهن نیزم يرو خنده از گهید که رعنا منو

 . کردیم قیتشو همتارو..  مامانم

 کاش..  بردیم لذت داشت همتا یول کردیم یبدن هیتنب داشت مثال و بود کرده تهش سرو و گرفت رو همتا میمر بالخره

 . باشن يطور نیا ها هیتنب ي همه

 رعنا یگوش هم لحظه همون..  کردمیم ضعف داشتم نایا دست از بود م گرسنه کم..  بخورم يزیچ هی برم که شدم بلند

 .. خورد زنگ
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 . گهید دادیم حیتوض بعدا خودش خواستیم اگه..  نکردم یتوجه

 دونستمیم نشست لبم يرو یپهن لبخند..  زیم يرو يتزایپ ي جعبه به افتاد چشمم که بخورم یچ که بودم نیا فکر تو

  .. رهینم ادشونی منو

 خوابمون رعنا و میمر منو یول بودن خواب همتا و همراز..  میبود دهیکش دراز بودن کرده پهن ها بچه که ییتشکا يرو

 . بود یابک لمیف هی دادن نشون مشغول و بود روشن هم يو یت یول..  بود سقف به نگاهمون..  بردینم

 . کنم شروع خودم خواستنیم انگار بودن ساکت ها بچه

 . کرد صحبت باهام بهنودامروز _

 هردو يرو ، بودم وسطشون من چون..  شدن رهیخ من به و گذاشتن ساعدشون يرو و سرشون يکنجکاو با دوتا اون

 . بود من به

 . کردمیم نگاه سقف به هنوز من یول

 خودش هستش که یوقت تا..  بدم قرار ارشیاخت در و مدارك خواست ازم..  بشم جدا ازش حاال تا نتونستم دونهیم گفت

 . دادبهم همراز حضانت و کرد لطف یول..  کنه يریگیپ

 . کنه امتحانت خواستهیم دیشا! ؟ یمطمئن سارا _ میمر

..  کنم فکر موردش در خواستیم ازم..  کردیم فیتعر و زدیم حرف نیشاه مورد در داشت همش..  بود کجا امتحان _

 .ستین که يزور..  ادینم خوشش من از

 . کردیم ادیز ینافرمان چون ، داشت ازین هیتنب به چشمام..  خورد سر ام گونه يرو اشک قطره هی

 .. گفتیم اشیخوب و نیشاه از داشت هم مدرسه راه يتو یحت _

 چاك نهیس برات بعد قهیدق دو..  کنهیم فیتعر برات دوستش از االن..  هیچ کاراش نیا یمعن فهمم ینم من _ میمر

 !! عمو خان چارهیب..  کنهیم

 . رو سارا هم بکشه منو هم ، بود کینزد.. بود حقش ضمن در..  عموت خان نیا ستین چارهیب نمیهمچ _ رعنا

 . داره دوستت یلیخ بابک ، رعنا یول _ میمر
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 !! دونمیم _ رعنا

  گهید کن قبولش..  یکنیم تشیاذ همه نیا چرا پس _ میمر

 .. ترسمیم شکست از منم ، سخته انتخاب..  کنمیم و میسع دارم _ رعنا

 . کنه خوشبختت تونهیم..  هیخوب مرد بابک _

 . دوارمیام _ رعنا

 .اشپزخونه يتو گفتیم بهت یچ بهنود امروز سارا _ رعنا

 .دیپرسیم هام ضعف لیدل مورد در داشت _

 . نبود مهم براش تو حال که نبود اگه..  عاشقته نیا گفتم يدید _ میمر

  یعصب ي خنده هی..  دمیخند

 ؟يخندیم یالک چرا چته _ رعنا

 .. براتون بگم يزیچ هی _

 بگو _ میمر

 .کردیم کارشو داشت فقط امروزم..  اعصاب و مغز دکتر..  دکتره بهنود _

 ؟ یگیم دروغ _ رعنا

 .  دمیفهم شیپ ماه چند نیهم.  هیچ تخصصش دونستمینم یول دکتره دونستمیم نه _

 . داره یاحساس هی به نسبت که گمیم بازم من یول _ میمر

 . کنم حساب روش برادر هی مثل که خواست ازم حیصر یلیخ امروز!!!  داره اره _ 

 ِ . اقتیل یب که واقعا _ رعنا

 .. بچزونش نویا..  بشو نیشاه نیهم زن برو ایب گمیم من _ میمر
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 .. بود گرفته م خنده

 که هیوقت يبرا نایا ي همه تازه..  دنبالم وفتهیم وردنه با بزنم حرف..  يبساز زرهش فوالد مادر با يایم يتو اونوقت _

 . بشم عروسش کنه قبول

 .  خوابوندم کنارم و کردم بلند و همراز

 ي نهیس يرو اول دیبا من ي اندازه شهیم همراز کن فکر..  يبد ترك و همراز عادت نیا يخوایم یک پس سارا _ رعنا

 .تختش يتو شیبذار تو بعد بخوابه، تو

 . دمیخند

 ..  هیخوب فکر اره _

 .. یکنیم یفوضول که توچه به.  شوهرش هم..  ادیم خوشش خودش هم نیا _ میمر

 يرو سرشو و شد زیخ مین دوباره اونم چون کرد تعجب هم رعنا..  بود بهنود منظورش شوهرم!!  بودم کردم تعجب

 .گذاشت ساعدش

 !؟ يکنجکاو از دیرینم _ خنده با میمر

 . نمیبب بده حیتوض گهید نشو لوس اه _

 ..  بکشم شمارو جور شدم مجبور من..  نیدیخواب بعدم ، نیشد دعوت شام شما که شبید!!  بابا یچیه _ میمر

 : داد ادامه شد جا جابه یکم

 منم..  کرد تموم غذاشو همه از زودتر بهنود..  بودن ساکت همه شام موقع..  نذاشت جون يسور کنم دارتیب خواستمیم

 خواسته خدا از منم..  نذاشت..  کنه جمع زویم تا کنم کمکش خواستم کردم تشکر جون يسور از..  نداشتم اشتها ادیز

 ..  کنهیم نگات داره ستادهیا در يجلو بهنود و باز اتاقت در ، دمید که اتاقت يتو برگشتم

 کاریچ نمیبب که خواست ازم اشاره با..  نذاشت و گرفت بازومو مانیپ که بپرسم ازش برم خواستم..  کردم تعجب یلیخ

 .. نمیبیم 18 مثبت لمیف هی االن کردم خوش دلم فوضول که منم..  بکنه خوادیم

 ... دیکش روت رم پتو..  تخت يرو کنارت گذاشت و برداشت تو ي نهیس يرو از همراز و اتاق داخل اومد بهنود
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  اش هیبق خوب _ رعنا

...  و خودش اتاق بردش و دیبوس و کرد بغل و سارا گمیم االن يکرد فکر..  گهید رونیب اومد..  که نداره هیبق _ میمر

 نبود که دار زیچ لمیف

  ایح یب گمشو _ رعنا

 حسرت هی همش نایا یول..  بود ينجوریا واقعا کاش..  شد يجور هی دلم ته..  ومدیم خوشم کردنش فیتعر طرز از منم

 . شد خارج من يگلو از اه هی شکل به فقط که بود

 .. یقوط تو رهیم بهنود نیا حال خوب!!!  ستاین بد مانمیپ نیا گمیم من سارا _ میمر

 ..  زمیعز توا مال که مانیپ _

 . دمینفهم خودم نیزد نامم به یک ا _ میمر

 . شده تو جلد کفتر که دونمیم من..  یبفهم تو ستین الزم _

  . برد خوابم عیسر.. بود نرفته اثرش هنوزِ  قرص..  دمیخواب شکمم يرو دمیچرخ بعدم

 ..  بودم خونه کردن دایپ ریدرگ سخت بود يروز چند

 ..  کنم رد ای دییتا تا دادیم نشون من به و بودن خوب که ییاونا..  بود دهید و مورد چند تهران بود اومده ییموال

 هم باشم راحت توش خودم هم که خواستمیم خونه هی من..  بزرگ يادیز هام یبعض..  بودن کیکوچ يادیز ها یبعض

 ..  کنه نیتضم و تمیامن تا کنم يدار نگه سگ از بشم مجبور ترس از که خواستمینم يا خونه..  هام بچه

 ..  کردم دایپ و نظرم مورد ي خونه روز چند از بعد بالخره

 و داشت بزرگ درخت تا چند که کیکوچ نسبتا باغ هی و خوب اطیح هی..  داشت یقشنگ ينما که ییالیو ي خونه هی

 استفاده ازش شدیم راحت و بود پنهان دید از بزرگش يدرختا ي واسطه به که داشت کیکوچ استخر هی هم باغ يانتها

 .. کرد

 شنا همتا که هرچند..  نبودم استخر يتو همتا و همراز افتادن نگران و بود جدا اطیح از که بود نیا شیاصل تیمز یول

 .. کنه شنا تنها ذاشتمینم بازم یول بود بلد
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 سالن هی هم روش روبه و بود اشپزخونه چپت سمت يشدیم وارد که درب از..  بود تر قشنگ رونشیب از خونه داخل

 و نداشت دید اشپزخونه به که بود بزرگ سالن هی هم منینش راست سمت..  شدیم مناسب منینش يبرا که بود کیکوچ

 .خوردیم ییرایپذ درد به

 ..  دیرسیم راهرو هی به نییپا رفتیم خوردیم پله چند هم يورود درب راست سمت

 هی و رفتیم دوم ي طبقه به که داشت چیمارپ ي پله راه هی هم اون يرو روبه..  داشت قرار طرفش دو خواب اتاق دوتا

 .  شدیم ختم خواب اتاق تا دو به که کیکوچ يراهرو هی و دیرسیم کیکوچ نینشم

 خونه دیبا..  داشتم کیکوچ ي بچه من..  نداختیم وحشت به منو چیمارپ ي پله راه یول..  داشت یقشنگ نیزاید واقعا

 اهنگر هی از تونمیم که داد نانیاطم بهم ییموال اما.. کردینم دشونیتهد يخطر و..  بود هام بچه حال مناسب هم م

 اونم..  کنمیم اماده ییجا جابه يبرا و لیوسا تا که کردم خواهش ازش منم..  کنه درست حفاظ پله راه يبرا که بخوام

 . کنه اماده استخرو دور و پله حفاظ

 ..  رمیبگ تماس باهاش که کرده خواهش و گرفته تماس جون يسور که گفت میمر خونه برگشتم یوقت

 ..  دادمینم جواب مختلف يها بهانه به هاشون تلفن به روز چند نیا يتو!! ایخدا يوا

 ..  نبود يخبر بهنودم از

 سالم خواستمیم که نبود خودم يبرا فقط..  ادیب شیپ یمشکل برام خواستمینم..  باشم دور ازش کردمیم یسع داشتم

 . کردمیم مراقبت ازشون..  موندمیم سالم دیبا که بود همرازم و همتا يبرا..  بمونم

 !؟ داره کارمیچ نگفت _

 .. بود یشاک یلیخ دستت از یول نگفت نه _ میمر

 من انگار..  نتــتــونیبب نیایب گهیم زور به نایا ، شو بچه نه..  داره منو ي حوصله نه پسره..  مایشد يگرفتار عجب _

 .واال..  کنم جادو رو پسر که جادوگرم

 ..  بود گرفته اش خنده من يغرغرا از که میمر

 !!  ها هیخوب فکر _ میمر

 .. بشه عاشقت پسر نیا..  بدن بهت معجون هی بگو رماال نیا شیپ برو ایب گمیم سارا
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 !؟ برهینم خوات چرا يبلد ییالال که تو! ؟ ه ه اره _

 . نشه عاشقم یکس و ییجا برم نشده من..  منن عاشق ایدن ي همه..  گمشو برو _ میمر

 .. شنیم تو عاشق نگهبانا ي همه..  ادمی یگیم راست اره _

  یفارس لمیف خط زد باز

 هم یکــ هی بالخره حاال!!  یابجـــــــــ ياریب ما يرو به بــاس شوما ـرّم نــــ مهنس خاسگار من یعنی _ میمر

 . شوما جون به ـرّه نـــ وسوز سوخت یول داره زود ای رید..  گهید رهیگیم منو ادیم شهیم گوش دراز

 ..  گرفتم جون يسور شماره دنیخند حال در

 .. کنم يدلبر شوهر مادر يبرا خوامیم میمر شو ساکت _

 .. کن يدلبر مطبش بزن زنگ..  ستین شوهرت مادر _ بهنود

 ..  داد و جوابم زدیم موج توش خنده که ییصدا با و بود برداشته بهنود و بود شده برقرار تماس..  زد خشکم

 !! نحسم شانس نیا خاطر به فرستمیم خودم به که بود لعنت یعنی

 ؟ يکرد قطع سارا _ بهنود

 .. سالم!  نه _

 !؟ خوبن همتا و همراز! ؟ یخوب..  سالم _ بهنود

 ..  بود گرفته تماس جون يسور..  خوبن بله _

 .. گفت بود اشکار توش خنده که ییصدا با و دیپر حرفم نیب

 . کنه يدلبر عروسش يبرا که _ بهنود

 .. بود شده قرمز خجالت از هام گونه مطمئنم..  بود گرفته م خنده کنمیم اعتراف

 : گفتم خنده با منم

 !!  دلبره کال..  نداره يدلبر به يازین من شوهر مادر _
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 .. شیدید که یوقت يبرا دار نگه ، باال يببر یالک ستین الزم خونت قند ستشین که حاال _ بهنود

 !؟ مطبن یگفت..  کنمیم عمل ات هیتوص به حتما باشه _

 .. همراهشه لشیموبا نبود اگه.  اونجاست کنم فکر!! ..  زمیعز اره _ بهنود

  دیچیپیم سرم يتو دائما " زمیعز " ي کلمه

 !! لباس يها فروشنده یحت..  کننیم استفاده ازش ادما شتریب االن..  نبود بیغر همه نیا که زمیعز ي کلمه

 همه نیا من چرا..  کرد و کار نیا من با که کلمه نیا داشت یچ مگه..  بلرزم خودم به دنشیشن از من دیبا چرا پس

 یلیخ که یوقت یحت..  دادیم قرار ریتاث تحت رو همه نفسش عزت که ییسارا اون کجاست پس..  بود شده فیضع

 .. همرازش قد هم دیشا..  بود کیکوچ

 .. نداشتن دوست رو سارا نیا اشکانم و مامان و بابا..  ندارم دوست رو سارا نیا..  حاال یول

 کار نیا..  ادیم خوشم گفتنش زمیازعز من بدونه نداشت یلزوم..  نبره یپ درونم حال به که بستم کار به و توانم تمام

 .  کنهیم دار خدشه و غرورم فقط

 ..  برسون سالم مانیپ و جون پدر به..  ممنون _

 : داد رونیب صدا با و نفس بهنود

 . خدافظ.. برسون سالم دخترا به توهم..  حتما _

 خدافظ_

 تیرضا..  من جانب از هیتوج و..  خونشون به نرفتنم يبرا تیشکا و هیگال یکل از بعد.  گرفتم تماس جون يسور با

  . برم خونشون به دمیجد ي خونه به ییجا جابه از بعد دادکه

 تمام بایتقر..  میکن جمع لیوسا که بودم گرفته خانم کارگر تا چند منم..  کرده اماده رو خونه که داد خبر بهم ییموال

 .  نداشتم شویامادگ هنوز من یول..  بودن کار مشغول عمو خان شرکت که بود يروز چند هم رعنا و میمر. بود شده

 تونستمینم که ابد تا..  بود یخوب نیتمر البته.  باشم داشته نظارت کارها ي همه يرو خودم بودم مجبور نیهم يبرا

 . بودم داده زحمت بهشون یلیخ هم جا نیهم تا..  کنم حساب دوتا اون کمک يرو
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 اقدام خودم خونه يبرا دیشن یوقت جون پدر اخه..  میا اماده ییجا جابه يبرا که گفتمیم و زدمیم زنگ جون پدر به دیبا

 ییموال ي شماره.  کنم خبرش حتما دیبا ییجا جابه يبرا که گفت و..  شد ناراحت یلیخ نگفتم يزیچ بهش و کردم

 .  بده قرار یبررس مورد خودش رو خونه اون طیمح تا بود گرفته ازم هم

 ازین من..  بدونه ماجرا نیا از يزیچ بهنود خواستمینم..  باشه کارخونه بودم دواریام..  گرفتم و پدرجون لیموبا ي شماره

 . ومدمیبرم مشکالتم پس از خودم و نداشتم تشیحما به

 !؟ گلم دختر جانم _ جون پدر

 ! جون پدر سالم _

 . يکرد ریپ پدر نیا از يادی عجب چه..  زمیعز سالم _ پدرجون

 ..  بود شلوغ سرم چقدر وقت چند نیا دیدونیم که خودتون..  ام شرمنده _

 .. يداد انجام کارهارو ي همه خودت تو که مردم من مگه..  یگفتیم من به دیبا گمیم که نیهم يبرا _ جون پدر

 اخه..  نیبش تیاذ خواستمینم فقط خدا به..  نشه کم ما سر از تون هیسا وقت چیه انشااهللا..  جون پدر نکنه خدا _

 .. وقت چند نیا نیبود مهموناتون ریخودتوندرگ

 حضور..  مینبود مجبور میریبگ یمهمون هی دادیم تیرضا پسره نیا اگه.  شدم قافل ازتون منم بابا ببخش تو _ پدرجون

 ..  میکن تحمل شازده دنید يبرا و لیفام يجدا جدا

 . نبودم شما زحمت به یراض من _

 . ییجا جابه يبرا يا اماده..  کرده اماده رو خونه گفتیم ییموال..  دمیم انجام مو فهیوظ دخترم یزحمت چه _ جون پدر

 . میا اماده ما..  جون پدر بله _

 .. ما ي خونه نیبر دخترا با توهم..  رمیگیم تماس يباربر با االن من..  دخترم باشه _ جون پدر

 .. بگم کارگرا به خودم و لیوسا يجا که خونه برم دیبا..  نیبد اجازه اگه جون پدر نه _

 . ینش تیاذ که همراز و همتا دنبال بره زنمیم زنگ يسور به پس باشه _ جون پدر

 . یکنیم لطف..  ممنونم _
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 .نکن تعارف من با.  گلم دختر فمهیوظ _ پدرجون

  یمرس بازم _

 . بابا خداحافظ _ پدرجون

 . خداحافظ _

 . خونه اون رمیم منم..  برنیم و لیوسا که گفتم و زدم زنگ هم رعنا و میمر به..  کردم قطع نکهیا از بعد

 . برم که خواست ازم و دیرس جون پدر هم بعد قهیدق چند..  دنیرس يباربر از.  اوردم در نگیپارک از که و نیماش

 !؟ نه ای رفته دخترا دنبال شم مطمئن که گرفتم تماس جون يسور با بود مدارس یلیتعط ساعت

 . جون يسور سالم _

  یخوب..  زمیعز سالم _ جون يسور

 !؟ نیرفت دخترا دنبال جون يسور..  یمرس _

 ؟ گهید مهد همراز. رفتن مانیپ و بهنود نباش نگران زمیعز اره _ جون يسور

 ستین مهم..  بودم نکرده نجاشویا فکر اه

 ..دارم ییجا جابه که دنیفهمیم صورت هر در

 . زحمت يتو نیافتاد دیببخش..  مهد اره _

 ..  دنیم انجام و کارشون خودشون گرا کار..  مادر نجایا ایب خونتون يبر خوادینم توهم _ جون يسور

 . خورمیبرم مشکل به بعدا وگرنه باشم دیبا حتما خودم نه _

 !؟ بفرستم هم تارویب يخوایم..  یراحت جور هر زمیعز باشه _ جون يسور

 .  ستین يازین نه _

 .خدافظ..  نباش هم دخترا نگران.  دخترم باشه _ جون يسور



 
 

 
 

 مھال کوه پنھان

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 177 

 .خدافظ..  جون يسور یمرس _

 کارگرا نهار يبرا و رفتم رستوران هی به بعدم..  دادم سفارش و بشن اضافه دیبا دونستمیم که ییها لهیوس اول راه يتو

..  "داد و پولش دیبا نشده خشک تا کارگر عرق" گفتیم شهیهم بابام چون..  گرفتمیم پول هم عابر از دیبا..  گرفتم غذا

 .  نداشتم نقد پول منم

 که و ییها لهیوس که کردم صدا رو کارگرا از یکی..  شدم وارد..  بود دهیرس هم يباربر ونیکام خونه دمیرس یوقت

 وارد ساختمان درب از داشتم..  رفتم ساختمون سمت به و گرفتم دستم غذارو ظروف خودمم..  ارهیب در نیماش از دمیخر

  ... ستادمیا سرجام و شدم شوکه بهنود دنید با که شمیم

 . دادیم و ییجا جابه دستور کارگرا به داشت

 ..  سمتم برگشت که شد متوجه و نگاهمِ  ینیسنگ انگار..  کردمیم نگاه بهنود به و بودم ستادهیا سرجام خیم مثل

 !؟ ياومد جان سارا ا _ بهنود

 .. خونش برم زودتر بوده قرار من و اونهی خونه انگار که ياومد جان سارا گهیم يجور هی..  نیزم به بود دهیچسب فکم

 !؟ نیکرد دایپ يچطور رو نجایا شما بله _

 .. یگرفت رو کارگرا راه يجلو ور نیا ایب جان سرا..  گرفتم بابا از معلومه خوب _ بهنود

 . شدم کوب خیم در يجلو..  است قهیدق چند که دمیفهم تازه

 ..  کنم دایپ همراز و همتا تا چرخوندم اطرافم به نگاهم

 !؟ يگردیم یک دنبال _ بهنود

 .. دنبالشون يریم تو گفتن جون يسور..  همراز و همتا _

 .ادیم خودش بعدم..  خونه بردشون مانیپ _ بهنود

 ..  نبودم زحمتتون به یراض _

 ..  بهم زد لبخند فقط بهنود

 ..  زنهیم لبخند مسخره
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 .. کجاست ییموال نیا پس اه _

 ..  یگیم و منصور اهان! ؟ ییموال _ بهنود

 !؟ یشناسیم رو ییموال ياقا تو مگه _

 . شناختیم و همسرموکلش دیبا ، لیوک عنوان به بالخره. شدم اشنا باهاش اره _ بهنود

 کردن نازك چشم پشت هی با جوابشو و کردم ریتعب زیام تمسخر ي خنده عنوان به من که بود لبش يرو هم خنده هی

 .دادم ادامه ییموال کردن دایپ يبرا کردنم نگاه به..  دادم

 .  رهیبگ نهار رفته ، ستین _ بهنود

 . دادم نشونش و باال اوردم بود دستم که غذارو مصرف بار کی ظروف

 . گرفتم غذا که منم _

 . ببرن خودشون با میدیم..  نداره یاشکال _ بهنود

 .. گفت من به کارگرا به دادن دستور حال در

 . ننیبچ جا همون هاتو لهیوس بگم که کن انتخاب اتاقت برو توهم _ بهنود

 .. دهیم دستور من به داره خودم ي خونه يتو..  بود کرده کم ییپروووو يتو منم يرو ادم نیا یعنی

 که کنم فراهم خودم بهتر چه هر شناخت يبرا و طیشرا هی براش دیبا یول..  کنم امر اطاعت فعال دادم حیترج منم

 . نکنه منو به دادن دستور هوس گهید

 حایترج..  کردم عوض یاب هیروسر هی و یمشک کیتون هی با هم و شالم و مانتو..  کردم انتخاب رو باال ياتاقها از یکی

 .  نباشم بهنود دید معرض در که بود نیا يبرا شتریب یول..  بدم نظر ها اتاق دمانیچ در تا ستادمیا باال همون

 جاها هیبق و خونه اشپز به حواسشون اونا دونستمیم...  ومدیم رعنا و میمر يصدا چون ، بود راحت المیخ هم نییپا از

 .. هست

 کمکمون بودن اومده که یخانم تا چند با..  بودن رفته باربرا..  میبود لیوسا ییجا جابه ریگ در که بود یساعت چند

 .بود گرفته قرار خودش يجا در لیوسا ي همه و بود شده تمام بایتقر هم اون که..  میبود ییجا جابه مشغول
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 همتا و همراز يها لباس ییجا جابه با خودم..  بودم نرفته نییپا اصال من یول..  بودن امده باال بار چند رعنا و میمر

 ..  بودم نرفته هم نهار يبرا یحت..  بودم کرده مشغول کمدشون يتو

 . بود نمونده باال يادیز کار هم و بودم کردن ضعف حال در یگرسنگ از هم چون..  نییپا رفتمیم دیبا گهید یول

 ..  ومدیم مانیپ و میمر ي خنده يصدا ، اومدم باال که ها پله راه از

 .. بود بابکم هستن یهمگ دمید..  شدم که وارد رفتم صدا سمت به..  ومدیم منینش از صداشون

 . نشستم ییموال ياقا کنار ي نفره تک مبل يرو رفتم..  گفتم بلند سالم هی

 .  میمر يرو روبه هم رعنا و راست سمت هم بابک و میمر..  بودن روم روبه مانیپ و بهنود

 .  خواب ساعت خانم سارا سالم _ مانیپ

  گفتم دادمیم ماساژ و سرشونم که یحال در

 ! شوما جون به افتادم وکول کت از بابا..  بود کجا خواب _

 . يدیخواب یرفت خودت یگرفت کار به رو ما یکشینم خجالت سارا _ بابک

 !! اینگرفت رو بله من دختر از هنوز که باشه حواستم..  يداد انجام تو فهیوظ که تو جان بابک _

 : گفت يزیام طنتیش لحن هی با ، کردیم نگاه رعنا به که یحال در..  انداخت باال ابروهاشو بابک

 . میریگیم هم رو بله انشااهللا

)  بابک یمنش(  يعبد خانم نیهم ایب گفتم بهت چقدر..  يموند دل به حسرت که جونم عمو رمیبم برات یاله _ میمر

 ..  ریبگ

 .. شد قطع بازوش به رعنا يها یروفرش ییدنپا خوردن با حرفش

 !؟ يشد یوحش باز ياااا _ میمر

 .. ختیریب يعبد اون ای یمن دوست تو االغ..  حقته _ رعنا
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 وگرنه..  ارمیدرب خوب يها برادرزاده يادا خواستم لحظه هی ، گهید عمومه نمیا یول..  تو دوست معلومه خوب _ میمر

 ..  دمینم يعبد ییطال کمند يمو تار صدتا به تورو ي دهیگند کوتاه يمو تار هی من

 . شد اونا دنیخند باعث..  همزمان میمر فرار و من ي خنده که..  کردنیم نگاه رعنا به کبود ي چهره با مانیپ و بهنود

 . کنه جمع شو خنده..  شد باعث یعصب نگاه هی با رعنا که بود دنیخند حال در بابکم

 : گفت و کرد من به رو ییموال ياقا..  بودن گربه و موش لمیف ياجرا مشغول بچه که یخال در

 !؟ یهست یراض خونت از _

 ادی ادمو که داشت هم یدرشت کلیه و قد...  سبزه یپوست و یمشک يچشماها..  بود ساله 45 بایتقر مرد هی ییموال

 . لیوک تا باشه گاردیباد خوردیم بهش شتریب..  نداختیم مردان نیتر يقو

 .  زدم يلبخند تصور نیا با

 .. کنم هیته دیبا که داره کم لهیوس يسر هی فقط..  خوبه که فعال بله _

 . کنمیم هیته برات کن ستیل..  هستم گهید روز سه دو تا من _ ییموال

 مجرم هی حس چرا دونمینم یول.. کردمیم حس هم و بهنود نگاه هینیسنگ!!!  خدا يا..  تو شدم براش..  زدم لبخند هی ایب

 . کنه نگاه یقاض به تونهینم و داده انجام و ییخطا که داشتم و

 ..  امیم بر پسش از..  ممنون _

 .  کن خبرم یداشت یمشکل اگه پس باشه _ ییموال

 خودش لیوک به گفت بهنود..  شدم مونیپش که..  کنم صحبت باهاش هم طالق ي هیقض مورد در خواستیم دلم

 . گهیم

  حتما _

 . من مهمون شام امشب _ بابک

 : گفتم دانهیپل لبخند هی با..  دوختم بابک به و گرفتم ییموال از و نگاهم

 . کردمیم درست املت هی ستین يازین گهید نه _
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 .. يبنداز زحمت به ، ما يبرا و خودت خوادینم تو جان سارا _ مانیپ

 .  شد تر قیعم لبخندم

 . کنمیم ش اماده االن..  ستین یزحمت نه _

 .. ستیمان يجا گهید نجایا میبر پاشو بهنود _ مانیپ

 .زد مانیپ به لبخند هی و کرد بلند سرشو.. گفتینم يزیچ و بود نییپا سرش بهنود

 . داره دوست املت همراز.  اریب دار ور منم يدخترا اون یرفت..  دستت قربون _

 !؟ یستین بلد يا گهید يغذا املت از ریغ به تو سارا _ مانیپ

 ! نه _

 : گفت کردیم زیتم رو اشپزخونه داشت که کارگرا از یکی

 . کنم درست براتون نیدار دوست یچ..  شده تموم کارم من خانم

 زمیعز ي برادرزاده يطرفدار خاطر به..  هستن من مهمون امشب نایا..  نیشد خسته گهید شما..  ممنون _ بابک

 .!! مرصاد عمو یفروش تزایپ ببرمشون خوامیم

 . دمیخند و انداختم نییپا و سرم منم..  شدینم جمعم بود شده رعنا شین

 ..  جون عمو نکنم يخاستگار تو يبرا يعبد از فردا اگه ستمین میمر یعنی _ میمر

 . کنه حمله میمر به که شد زیخ مین رعنا..  شد جمع رعنا شین بازم

 .. است نهیگز نیبهتر یسنت رستوران..  میرینم فودم فست..  شهیم لوس داره اتونیشوخ گهید..  گهید دیکن بس _

 . داره یبستگ اقا نیا وجود به من ي ندهیا..  مرصاد اقا شیپ میبر دیبا امروز اتفاقا _ مانیپ

 کردو حس و میمر نگاه ینیسنگ مانمیپ..  بشه رهیخ بهش میمر که بود شده باعث نیهم..  زدیم حرف يجد کامال

 .. خورد گره هم در نگاهاشون
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 میمر..  کردم یخوشبخت يارزو براشون دلم يتو..  شدم رهیخ بود شده جادیا نشونیب که يقرمز قلب ي هاله به منم

 . بود یخوب پسر مانمیپ..  داشت اقتشویل

 داشتم دوست من اما..  بود کرده هیتصو یخدمات شرکت با ییموال..  کنم حساب هیتصو کارگرا با که رفتم شدم بلند

  .. بدم نشده خشک عرقشون تا و زحماتشون نهیهز

 .  نمیبب ها خانم نیا صورت يتو و لبخند نیا بازم یول..  بدم مو یزندگ ي همه بودم حاضر

 . بردم لذت دلشون ته از يدعاها دنیشن از و کردم شون بدرقه در دم تا..  گرفتم اژانس براشون

 .. نیباش خودتون مراقب..  خانم مهیسل سالمت به _

 .. کنه حفظ براتون خانمتون خدا..  اقا نکنه درد هم شما دست..  بده خداعمرتون..  خانم ممنونم _ خانم مهیسل

 .. کنهیم نگام لبخند با داره ، ستادهیا سرم پشت قایدق بهنود دمید برگشتم! ؟ اقا

 .. منتظرتونه نیماش دییبفرما..  خانم مهیسل یمرس _ بهنود

 . خداحافظ چشم _ خانم مهیسل

 . سالمت به _

 دونمینم..  بشم کالم هم بهنود با و برگردم دمیکشیم خجالت ییجورا هی..  کردم بدرقه چشم با و رفتنشون کوچه سر تا

 .. کنم برداشت یخاص جور داشتم دوست من دمیشا..  بشم معذب ، شدیم باعث که بود يزیچ چه لبخندش يتو

 .. اومد گوشم کنار از قایدق صداش

 !؟ یکنیم خرج راحت نقدریا شهیهم _ بهنود

 ..  کردم نگاه بهش

 ..  بود لبش يرو لبخند اون هنوز

 .. کنم فکر خواست دلم..  بگم دمیعقا از..  بزنم حرف باهاش خواست دلم چرا دونمینم

 ..  کنهیم سوال ازم داره که ، بشناسه منو خوادیم اون که
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 ..  مهمم براش که

 .. کنهیم يکنجکاو موردم داره که

 .. رفتنش به..  ییجدا ي درباره حرفاش به..  نکنم فکر ندهیا به خواست دلم

 .. گفتم زیچ همه از گفتم..  زدم حرف پس

 .. شهیهم اره ازهامین رفع يبرا _

 . نشست کنارم اونم..  نشستم ها پله يرو

 . زدم روش به يلبخند..  بود دوخته چشم بهم منتظر

 .. کنه دعا برام..  بزنه لبخند من به اون نکهیا..  گهید ازهاستین از یجزئ هم ارامش _

 ..  دهیم ارامش بهم

 ..  رهیم رونیب یراض من ي خونه از نکهیا

 ..  کنهیم یراض منو..  رهیم ش خونه به پر دست امشب نکهیا از شاده دلش نکهیا

 شدن کینزد سال هی..  لیتحص سال هی ي نهیهز اون ي بچه يبرا یول باشه من ي بچه شب هی شام دیشا پول نیا

 ..  تیموفق به

 زن چشمک ستاره اون وِ  یراض ازم بابام کردمیم حس..  کردم نگاه ها ستاره به...  شد يابر دلم اسمون بازم بابام ادی با

 .. رسونهیم و غامشیپ بهم داره ،

 ..  نشست لبم يرو یقیعم لبخند فکر نیا با

 .. بود اسمون به نگاهش اونم..  کردم نگاه بهنودم به

 .." پول خدمت در شما نه..  باشه شما خدمت در دیبا پول ":  گفتیم شهیهم بابام _

 ". دینکن پول ریاس و خودتون وقت چیه "
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 شهیم باورت..  کردینم خرج برامون ازمونین از شتریب وقت چیه بابام اما..  بود خوب یلیخ مونیمال وضع ما هیچ یدونیم

 سن هم يها بچه از مونیخوب یمال وضع خاطر به نداشت دوست..  مینداشت برداشت حق یول میداشت پول پر حساب هی

 ..  میباش داشته يبرتر حس ای..  میجداش سالمون و

 

 ..  شدمیم ساپورت مختلف يها هیهد با هم خانواده ي همه طرف از..  بودم لوس شهیهم که من مخصوصا

:  گفت اونم..  شدیم خسته دستام..  سمیبنو نداشتم دوست:  گفتم معلمم به بودم ننوشته هامو مشق بود سالم 8 بار هی

 . مدرسه ایب اتیاول با فردا

 منم.  يرینم مدرسه فتیتکال انجام بدون گهید گفت فقط..  دیفهم یوقت بابام..  ننوشتم دوباره و کردم لج باهاش منم

 به يفکر هی یول..  بزنم حرف تونستم ینم که بابام حرف يرو..  دادم تکون دییتا ي نشونه به سرمو کردن فکر حال در

 ..  بود دهیرس ذهنم

 ..بود شده زیانگ جانیه براش انگار..  نشست من يرو روبه..  شد جا جابه یکم بهنود

 !؟ خوب _ بهنود

 روز هر منم عوض در..  سهیبنو مشقامو کردم وادار و نداشت یخوب یمال وضع که دوستام از یکی..  گهید یچیه _

 ..  بخرم یخوراک براش

 . شهیم شاد بابامم..  بهشت فرستمیم حتما خدا و دمیم انجام کین کار دارم تازه..  کردمیم فکر موقع اون

 !؟ دنیفهم نایا بابت _ بهنود

 دادمیم دیبا یول داشتم یعنی..  نداشتم یبیج تو پول دوماه..  دیفهم بابام یوقت نهینب بد روز چشمات..  دنیفهم اهووم _

 ..  نبود يخبر هم دوچرخه از تازه..  نوشتمیم مشق دیبا هم امیهمکالس ي همه برابر دو..  دوستم اون به

 .  خنده ریز زد بلند حرکتم نیا با..  کردیم نگاه من به که بهنود..  دادم مینیب به ینیچ و گفتم رو کهیت نیا حرص با

 !؟ بود هتیتنب نیمهمتر دوچرخه _ بهنود

 : گفتم بود گرفته خندم اش خنده با که منم

 ..  نکرد نگاهم بهم یحت.. نزد حرف باهام هفته هی تا بابام که بود نیا بدتر اون از یول..  بود وصل جونم به م دوچرخه _



 
 

 
 

 مھال کوه پنھان

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 185 

 از..  کنه استفاده خودش نفع به گرانید بد تیموقع از دینبا هرگز من دختر:  گفت بهم فقط التماس و زار هفته هی از بعد

 ..  بسازه پله خودش يبرا اونا

 ..  بابام دختر و دوستم نیبهتر شد سوگل روز اون از _

 ..  بود هم هیشب زامونیچ همه..  سوگل يبرا یکی من يبرا یکی..  دیخریم دوتا يزیهرچ از گهید بابام

 !؟ ادتهی بابات يها جمله ي همه _ بهنود

 یسع شهیهم..  داشت اعتقاد در چون يگو دهیگز و يگو کم که نیا به..  زدینم حرف ادیز چون..  ادمهی شو همه ار _

 به جمله هی..  میدار شو تیظرف ما کردیم حس که وقتا یبعض اما..  میکن کاریچ که بده ادی اشکان منو به عمل با کردیم

 ..  میباش قفلش دنبال که دادیم بهمون دیکل عنوان

 . ینکن دایپ وقت چیه و قفلش و یباش داشته دیکل هزاران که نهیا از بهتر ، قفلش کردن دایپ و دیکل هی داشتن شهیهم

 .. ماندگار والبته

 . کنه رحمتشون خدا..  یداشت يا دهیفهم پدر _ بهنود

 . ممنون _

 ..  اتفاق همون يتو اونم! ؟ شد یچ اون ، سوگل _ بهنود

 . کردم درك و منظورش من یول..  نداد ادامه گهید

 .. نکردم دایپ و سوالش به دادن جواب فرصت ، کنه جلب و توجهمون که زد ییموال که يا سرفه تک با یول

 !؟ جان منصور شده يزیچ _ بهنود

 .. کنم زحمت رفع خواستمیم فقط..  شدم مزاحم دیببخش نه _ ییموال

 !؟ دیکنینم لیم ما با و شام مگه ییموال ياقا چرا _

 . بهتره بذارم تنها هم رو جوونا شما..  بشم مرخص اجازه با گهید نه _ ییموال

 .. يکردیم خوشحالمون يومدیم..  یراحت طور هر _ بهنود
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 ..  میکردیم اش بدرقه هم ما..  رفتیم در سمت به که یحال در

 . بعد دفعه اهللا انشا _ ییموال

 .. داد ادامه من روبه و

 .کن خبرم یداشت يکار..  جان سارا _ ییموال

 ..  بود شده نشیماش سوار

 . ممنون بازم..  باشه _

 .. کنمیم خواهش _ ییموال

  .. رفت و کرد وروشن نیماش و

 .. میشد که فود فست وارد

 کرده دایپ طرفدارم هی تازه..  یسنت رستوران میبر که نداد تیرضا مانیپ میکرد يکار هر چون..  بود یعصبان هنوز میمر

 شد یراض ممیمر بالخره پس..  بود مشخص که هم همتا فیتکل..  فود فست میبر که داشت اصرار دایشد بهنودم..  بود

 .. 

 که عشقم کفتر دوتا اون..  بهنود و مانیپ ي جبهه يتو بود رفته هم همتا..  میبود نیماش هی يتو همراز و میمر منو

 . نبودن یحزب چیه يتو و بودن یعاشق و عشق فاز يتو

 ..  میکرد انتخاب نشستن يبرا و دوم طبقه ي نفره هشت زیم..  میشد که وارد

 و میمر اونور یصندل عیسر مانیپ..  روشون روبه هم میمر منو..  کنارشون هم همتا..  نشستن هم کنار بابک و رعنا

 یصندل که بود یحال در نیا..  کرد انتخاب منو يکنار یصندل من تعجب انیم در بهنودم..  کرد انتخاب نشستن يبرا

 . کنه انتخاب نشستن يبرا رو اونجا که کردمیم تصور من و بود یخال مانیپ کنار

 مهمون از تا اومد سمتمون به یگل عمو میمر قول به ای مرصاد عمو که میبود ننشسته هامون یصندل يرو کامال هنوز

 ..  کنه استقبال!!  شیشگیهم ي ژهیو

 ..  نیامد خوش یلیخ..  سالم _ یگل



 
 

 
 

 مھال کوه پنھان

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 187 

  داد ادامه همتا روبه و

 !؟ يایم ما شیپ کم! ؟ عمو يچطور _ یگل

 .. زد مرصاد يبرا چشمک هی و کرد..  کردیم نگاشون یچشم ریز که میمر به نگاه هی مارمولکم يهمتا

 :داد وادامه کرد اشاره میمر به عدم.. خوبم جون عمو ممنون _ همتا

 .. بخورم تزایپ م خاله بدون ندارم دوست منم..  ارهیب منو کنهینم وقت جونم خاله اخه

 ..  نجایا ادیم که همتاست خاطر به و ستین یراض نجایا به اومدن از اون دونستیم مرصادم که بود تابلو نقدریا میمر

 نازك چشم پشت همتا يبرا یه ممیمر..  بودم انفجار حال در..  بود گرفت م خنده همتا ییپرو همه نیا از که من 

 .. دیکشیم نشون و خط و کردیم

 ..  شدمیم متوجه هاش نفس يصدا از نویا..  بود دنیخند حال در من کنار بهنودم

 ..  بودن دنیخند حال در همش نیماش يتو چون..  بود کرده فیتعر براشون همتا مطمئنن

 : ادیب در مانیپ يصدا.. شد باعث که زد میمر به لبخند هی مرصاد

 ! ؟ سفارش يبرا میبر دیبا ما ای..  دیریگیم سفارش خودتون!  دیببخش

 ..  ارمیب براتون نیدار لیم یچ..  نیشیم مجسوب ما ي ه ژیو مهمانان جزء شما..  کنمیم خواهش _ مرصاد

 ..  رفت گرفت که رو ها سفارش

 ..زدیم صدا و مانیپ که اومد اشنا يصدا هی که بود نگذشته نشستنمون از يا قهیدق ده هنوز 

 ! ؟ مانیپ _ نیشاه

 نهیبب بهنود با و من خواستینم دلم چون دیشا..  بودم دهیترس نقدریا چرا دونمینم..  زدیم تند تند قلبم..  زد خی بدنم تمام

..  کنم ازدواج باهاش که خواستیم ازم و کردیم فیتعر ازش بهنود که نمیبب رو یکس گهید خواستینم دلم دمیشا ای.. 

 ..  گذاشت ودی زیم يرو که دستام يرو دستاشو که دیفهم و حالم بهنودم کنمیم فکر

 هی شروع منتظر..  شدن ساکت..  بودن فود فست يتو که ییادما تمام..  کردمیم احساس..  زدینم یحرف یس چیه

 . بودن زیانگ جانیه يماجرا
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 ..داد ادامه چون بود نشده ما متوجه هنوز اونم انگار

 !؟ دیکنیم کاریچ نجایا _ نیشاه

 ..  موند ثابت دستامون يرو و شد عوض بهنود منو..  نیب نگاهش لحظه چند..  افتاد ما به چشمش که

 !؟ خبره چه نجایا _ نیشاه

 .دمیم حیتوض برات یصندل يرو نیبش جان نیشاه _ مانیپ

 : گفت من روبه مانیپ به توجه بدون نیشاه

 .. هست يمرد هر دست يتو دستات يا هرزه اشغال هیتو..  بوده درست زدنیم موردت در که ییحرفا ي همه پس _

 ..  بود کرده نفوذ استخونم مغز تا سرما..  دیلرز تنم

 .. دیغر بهنود

 .. یدونینم چیه تو..  نیشاه شو خفه _ بهنود

 !؟ بهنود دونمینم ویچ _

 : زد داد تر بلند بعدم

 که تو یلعنت..  يدینم و من يتلفنا جواب روزه دو که نیهم يبرا پس..  تو یال داشتم انتیخ انتظار یهرکس از

 نیبهتر تو مگه! ؟ يزد نارو بهم چرا! ؟ يکرد کارو نیا باهام چرا..  داشتم دوست نویا جونم از شتریب من یدونستیم

 !؟ یلعنت چرا اا ها..  یگرفت ازم منو عشق چرا..  ينبود برادرم تو مگه..  ينبود دوستم

 ... ستین یکنیم فکر تو که ياونطور هیقض اصال..  یکنیم اشتباه يدار تو _ بهنود

 دستات يتو عشقمو يدستا خودم يچشما با دارم یوقت کنمیم فکر يچطور من! ؟ یلعنت يچطور پس _ نیشاه

 ؟ نمیبیم

 يدار که ییتو نیا االن..  دخترشونه همرازم...  زنش که دوسالِ  بهنود زن سارا..  نکن عشقم..  عشقم نقدریا _ مانیپ

 ..  يدار چشم ناموسش به و یکنیم انتیخ دوستت به

 ..  کردیم نگاه بهنود و من به ناباورانه نیشاه
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 !؟ یگیم دروغ يدار _ نیشاه

 : گفت نیشاه به و اورد يفشار من يدستا يرو بهنود

 ..  نجایا از کن گم گورتو حاالم..  قتهیحق نیع _

  . شد خارج فود فست از و گفت یلب ریز متاسفم هی و کرد نگاه من به لحظه چند نمیشاه

..  کنن یخواه معذرت فود فست يتو يادما ي همه از شدن مجبور بابک و مانیپ..  بود گرفته جارو همه سکوت بازم

 گرم دلم یول..  کننیم نگاهم تمسخر با همه..  کردمیم احساس..  کنم نگاه بهشون که نکردم بلند سرمم یحت من اما

 بخواد ازم یحت ای..  بگه دروغ خودش حیتوج يبرا دمیترسیم..  بود کرده تیحما ازم ينجوریا نکهیا از..  بود شده

 گهید..  نداشتم و لرزش اون گهید..  شد گرم بدنم..  فشرد دستامو یوقت..  نکرد کارو نیا یول..  بزنم حرف باهاش

 پدر..  همسرم با فقط..  بترسم که بودم نکرده يبد کار..  نترسم من خواستیم..  خواستیم و نیهم اونم..  دمیترسینم

 ..  نداشت وجود گناه احساس يبرا یلیدل پس..  رونیب بودم اومده م بچه

 .. بود کرده مشغول..  بودم نشونده زیم يرو که همراز با و خودش و بود ساکت بهنودم

 :  گفت اهسته گوشم کنار میمر

 ..  کشتیم و نیشاه يکردیم ولش که نویا..  بده طالقت خوادیم نیا..  یمطمئن سارا _

 و خودم به چون..  باشه نداشته دوست منو که دارم شک گهید حاال..  ستمین مطمئن نه..  بزنم داد دلم ته از خواستمیم

 تفاوت یب بهش نسبت تونمینم گهید..  ستمین سابق يسارا اون گهید یول..  شده چم دونمینم..  دارم شک احساسمم

 ..  شده گرم وجودش به دلم گهید..  باشم

 ..  نگاهش به

 ..  دستاش به

 .. حضورش به

 .. دمینجنگ داشتنش يبرا که یزمان تا نه حداقل..  بدمش دست از خواستینم دلم گهید

 .. بجنگم خواستمیم..  گرفتم و ممیتصم
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 اونوقت یکن تالش داشتنش يبرا تو که خوادیم..  خوادیم و نیهم اونم..  زد بینه بهم یکی ذهنم يتو يجا هی اما

 ..  یگذاشت شیپ پا نقشه نیهم با اولم از تو که..  خوامتینم که بودم گفته بهت من بگه بهت و بزنه پست

 .. هستم ها یلیخ يارزو یاجتماع تیموقع نیا با من

 .. یکن کینزد من به و خودت یتونینم زایچ نیا با که بودم گفته

 .. خورمینم گولتو من گفتم يدید

 .. دیچیپیم سرم يتو افکار نیا تمام

 .. غرورم دادن دست از متیق به یحت بجنگم که خواستیم ازم دلم ته يزیچ هی اما

 .. خورد زنگ بهنود یگوش که بودم قلبم و مغز نیب جدال يتو

 داد جواب و یگوش " مامانه ".. گفتن با اونم..  رفت شیگوش سمت به نگاهم ناخواسته

 جون يسور از..  همراز و همتا دنبال میبود رفته یوقت اخه..  شد اشوب دلم جون يسور اسم دنیشن با چرا دونمینم

 با هم مارو و کرد رد احوال ناخوش جون پدر نکهیا بهانه به جون يسور..  که انیب همراهمون جون پدر با که میخواست

 .. باشه افتاده جون پدر يبرا یاتفاق که دمیترسیم من تماسش نیا با حاال..  بود کرده یراه ستین یمهم ادیز زیچ گفتن

 ... بودم مونده بهنود دهان به رهیخ طور نیهم

 .. کرد قطع و تماس.. میایم االن..  نباش نگران..  حتما..  باشه ي کلمه چند با هم بهنود

 .. برم دیبا دیببخش منو _ بهنود

 !!..  کرد متعجبم دوباره ، لبخند و نگاه هی با اونم..  کردمیم نگاه بهش ینگران با من

 ..  شده شیزیچ هی نیا ایخدا

 ..  میبر:  گفت مانیپ به رو و..  وفتادهین یمهم اتفاق نباش نگران _ بهنود

 !؟ افتاده یاتفاق جون پدر يبرا _

 !؟ شده یچ نمیبب که رمیم االن منم..  مارستانیب بردنش باال رفته فشارش..  اره _ بهنود
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 .  امیم همراهتون منم خوب _

 .. دمیم خبر بهت خودم ، خونه برو ها بچه با..  ستین يازین نه _ بهنود

 . بگو بهم..  نیداشت يکار اگه پس.  باشه _

 . خدافظ باشه _ بهنود

 . رفتن و کردن یخداحافظ جمع از مانیپ با

 ..  خونه میبرگشت هم ما

 .  میخوابوند تختاشون يتو رو همتا منم..  کرد بغل همراز میمر..  دنیخواب راه يتو همراز و همتا

 . داشتم ازین بهش واقعا خرابم حال نیا با..  کنم درست گاوزبون گل ي جوشونده که رفت هم رعنا

 همراهشون چرا که فرستادمیم لعنت خودم به همش..  کنم کاریچ دونستمینم..  گرفتینم اروم دلم..  مینشست سالن يتو

 ..  نرفتم

 !!!  نداشتم شوهرمو همراه شماره منم..  بود خاموش جون يسور یگوش اخه..  رمیبگ تماس باهاشون تونستمینم یحت

 .. زد زنگ بهنود که بود 2 يکاینزد ساعت بالخره

 !؟ شد یچ..  سالم الو _

 !!  يدیخواب کردم فکر..  سالم _ بهنود

 . بشم اروم..  شد باعث صداش يتو ي خنده

 !؟ خوبه جون پدر..  بخوابم تونستمینم زدیم شور دلم..  بودم داریب نه _

 .کن استراحت برو توهم..  کننیم مرخصش صبح..  خوبه زمیعز اره _ بهنود

 .. يداد خبر که ممنون باشه _

 .. يندار يکار فعال..  کنمیم خواهش _ بهنود

 . خدافظ نه _
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  . خدافظ _ بهنود

  

 ..  افتادم جا ام خونه يتو بایتقر منم و گذرهیم شب اون از يروز چند

 تا نه یعنی..  ندارم و اجتماع رشیپذ یامادگ هنوز..  نکردم قبول یول..  برم شرکتش به که خواست ازم بار چند بابک

 ..  بشه مشخص بهنود با فمیتکل که یزمان

 ..  من به شدن کینزد يبرا ونه..  کرده یاقدام طالق يبرا نه چون خوادیم یچ دونهینم خودشم بهنود مطمئنم

 هی فقط یول..  بود خونه اونم..  میرفت شون خونه به جون پدر دنید يبرا که یزمان جز به..  دمشیند بایتقر شبم اون از

..  باشه داشته يکار ای..  باشه خسته ممکن که کردم فکر منم..  ومدین هم شام يبرا..  رونیب رفت و کرد سرد سالم

 . خودم ي خونه اومدم و نموندم شب نیهم يبرا

 يخبر..  بود رانیا به سفر يبرا شونیاصل لیدل که ، یپزشک شیهما يبرا اصفهان رفتن مانیپ و بهنود که اونم از بعد

 .. میندار شونیسالمت جز هم

 خاطر به شیمرب چون..  کنم نظارت ناتشیتمر يرو مجبورم منم..  ورزش يرو همتا تمرکز و شده لیتعط ها مدرسه 

 اگه من بگه بهش ستین یکی..  کنم اش اماده مسابقات يبرا خودم خواسته من از یول..  کرده ش هیتنب طنتیش

 . واال..  سپردمش ینم تو دست که..  کنم کار باهاش خودم خواستمیم

 .. کنمیم استفاده ورزش سالن عنوان به خوشگلمون اطیح از دارم حاالم

 ..  بدو پنجه يرو گمینم مگه..  خانم همتا _

 ..  شدم گرم خدا به بسه..  مامان گهید کن ول _ همتا

 . زود..  بده انجام رو یکشش حرکات خوب یلیخ _

  کردیم غرغرم دادیم انجام ویکشش حرکات که یحال در همتا

  کرد داغونمون) ..  باشگاهش یمرب(  انیش به رحمت صد اه _ همتا

 . ممنوع غرغر _
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 همتا يکارا ي همه از..  بود شده م خنده باعث..  کنه دیتقل رو همتا حرکات ي همه کردیم یسع که هم زمیعز همراز

 دیپوشیم و زیسا نیکوچکتر خودش همتا..  بخرم کاراته لباس براش بود کرده مجبورم نیهم يبرا..  کردیم يبردار الگو

 لباس همتا مثل هرروز اونم..  بدوزن براش زشیسا دادم اخرم..  خواستیم کاراته لباس من از ، یفسقل نیا حاال.. 

 . نیتمر ومدیم و دیپوشیم

 ..  بود يمهد بازگشت يکاراها ریدرگ میمر

 .. نشدم خوشحال برگشتش يبرا..  شدم ناراحت رفتنش از که ياونقدر..  تصورم برخالف من..  دیرس روز اون بالخره

 قبول که يروز همون از یعنی..  کردم مدفون ذهنم ي گوشه و خاطراتش که وقته یلیخ..  نداشت یتیاهم برام یعنی

 .. کردم فراموشش..  رفت و کرد ول حس ایدن هیبا منو که يروز از دمیشا..  کردم مدفونش..  باشم داشته و همراز کردم

 منم..  داشتن حق یلیخ گردنم به اش خانواده و میمر..  کنم کمک بهش..  کردمیم یسع منم..  بود کاراش دنبال میمر

 .. بذارم تنهاشون یلحظات نیهمچ يتو خواستمینم

 .. کارها انجام و میمر کمک به رفتن و همتا دادن نیتمر..  بود شده کارم روز چند نیا يتو

 ..  میبود دستورات انجام حال در نظام يسربازها نیع هم ما و دادیم خرج به یخاص وسواس) میمر مادر( جون سودابه

 ..  بود کرده عوض رو يمهد یمهمون دعوت يها کارت بار سه فقط

 خونشون برم خواستمیم یوقت که من..  بشه پخش ها کارت داد تیرضا تا..  کرد چک رو مهمونا ستیل شخصا بار 40

 ..  کردیم م وونهید که ذاشتیم جون سودابه سر به سر و کردیم غرغر نقدریا هم همتا..  داشتم عذا

 ..  بود همراهش جا همه بود شده ما الیخ یب رسما..  بود شده بابک ریدرگ یعاطف نظر از دایشد هم رعنا

 احساسش داد اجازه..  و گذاشت کنار و داشیترد سال چند از بعد هم رعنا بالخره چون..  شدیم من یخوشحال باعث نیا

 ..  رهیبگ بال پرو بابک به

 از ییرایپذ ي اماده که میشد خط به سربازان ي همه و دیرس ، گشتیبرم قندهار سفر از شازده که يروز بالخره یول

 . میبش شونیا مبارك قدوم

 .  بپوش يا صورمه نیج با رو يا رهیش لباس اون جان همتا _

 . باشه _ همتا
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 .بود شده عروسک نیع..  دیسف کوتاه نیاست بلوز هی با دمیپوش سره هی نیج هی همرازم يبرا

 کردن بغل موقع تا دمیپوش استارامم ال..  دمیپوش روشن یاب شال هی و يا صورمه مانتو هیبا روشن یاب نیج هی خودمم

 . باشم نداشته یمشکل همراز

.. روندم فرودگاه سمت به و گرفتم و بودم داده سفارش قبل از که خوشگل گل دسته هی راه نیب میرفت خودم نیماش با

 براش مختصر طور به منم..  دیپرسیم ازش همش هم..  داشت ذهنش يتو يازمهد یمبهم خاطرات هی چون هم همتا

 .. دادم حیتوض

 يرو دنید منتظر چشم جفت نیچند..  بود نشسته نیزم يرو هم يمهد پرواز..  بودن اومده همه..  میدیرس یوقت

 .. شازده

 .. دمیشن و میمر غیج يصدا که بودم صورتش کردن زییتم مشغول من و بود خورده شکالت همرازم

  اوناهاش..  اومد _ میمر

  .. کردم نگاه دادیم نشون انگشت با که ییجا به

 .. رفتن راه موقع جذبه و صالبت همون با..  اندام خوش و پوش خوش ، خوشگل يمهد همون..  بود خودش..  دمشید

 ..  زننیم برق که ، اهیس يچشما همون با

 ..  زننیم شیات که

 .. کننیم نابود که

 ..  نکرده رییتغ برام يزیچ چیه دمیفهم..  دیلرز دلم و دمشید یوقت

 .. سارام همون من

 ..  رزهیم دلش ، عشقش دنید بار هر با هنوزم که سارا همون

 ..  لرزهیم بدنش

 ..  لرزهیم صداش

 .. رابیس دنشید بار هر با و شهیم تاب یب دنشیند بار هر با که سارا همون
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 ..  ومدیم سمتمون به که قدم هر با

 .. دیکوبیم م نهیس وارید به و خودش تر عیسر..  شدیم شتریب قلبم یتاب یب

 ..  بشه ازاد خواستیم

 !! بره صاحبش سمت به و کنه پرواز خواستیم

 !؟ هیچ يبرا دونستمینم که..  بود نشسته گلوم يتو کهنه بغض

 ..  حسرت ای..  یدلتنگ دونستمینم

 .. شدن زده پس و ریتحق يبرا ای و

 ..  بستیم مویتنفس راه داشت گهید..  شدیم بزرگتر ، ومدیم سمتمون به که يمهد قدم هر با بود که یهرچ

 ..  کرد یتالق نگاهم با نگاهش یوقت

 ..دمید رو سارا یزندگ ي عاشقانه لمیف..  دمید مو یدلدادگ لمیف..  دمید

  ببره و میمر بود اومده که یوقت..  دانشگاه در يجلو نگاهش نیاول

 . بود گرم..  بود نیتحس از پر نگاهش

 ..  تنفر از پر اما بار نیدوم

 ..  تنفرش پراز نگاه ، زد شمیات چقدر که

 .. شه عوض که کردم تالش چقدر که

 !؟ بود شده مهم برام موقع همون از یعنی

 !؟ شد تموم گرون برام نگاهش اون شناختم و دمید شو گرم نگاه یوقت دمیشا ای

 ..  کرد نگاه چشمام به یوقت

 .. اومد ادمی
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 .. غشیدر یب يها تیحما..  هاش محبت

 ..  صداش ارامش

 .. حضورش نتیام

 ..  زشیبرانگ غرور يها رتیغ

 ..  گاهش یب و گاه يها زدن سر

 .. وقتش یب و وقت يها تلفن

 .. رهیم ادشی و شیبدبخت عوامل ادم مگه..  اومد ادمی رو همه

 .. کنه فراموش تونهیم شو قشنگ يها حس ادم مگه

 ..  کنه فراموش رو شدن زده پس حس تونهیم ادم مگه

 .. ببرم ادی از و رفتنش ي لحظه تونمیم مگه..  کنم فراموش شو داشتن حسرت تونمیم من مگه

 ..  تونستم کردم فکر چرا

 ..؟ ام وابسته يسارا همون هنوز من رفت ادمی چرا

 .. نگاهش نوازش لمس محتاج..  صداش دنیشن محتاج يسارا همون

  ؟ کردم فراموش که کردم فکر چرا ؟ کردم فراموش زود نقدریا چرا

 .. کرد کاتش قشنگم همراز..  شد کات میزندگ عاشقانه لمیف..  کردم نگاه بهش صورتم با همراز يدستا لمس حس با

 !؟ یکنیم هیگر چرا مامان _ همراز

 .. بودن کرده یچیسرپ چشمام بازم..  بود نشده متوجه بازم...  بود سیخ..  کردم لمس و صورتم..  کنمیم هیگر

 به دادم جهت رییتغ عیسر..  بود ستادهیا بابک و رعنا کنار هم همتا..  نبود من به حواسش یکس.. کردم نگاه اطرافم به

 ..  ییدستشو سمت

 ..  بود زده پس منو بار هی اون..  بدم نشون فیضع يمهد يجلو خواستمینم..  نهیبب و ضعفم یکس خواستمینم
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 دنید به چشمام ازین حس از..  دمیترس قلبم ضربان ادیز سرعت از..  دمیترس دلم لرزش از..  دمیترس خود از شتریب اما

 ..  روحم یسرکش از..  دمیترس صداش دنیشن به گوشام ازین حس از..  دمیترس گرمش نگاه

 بشه یقربان یروح..  بود ممکن ان هر که يا صحنه از..  کردم فرار که دمیترسیم خودم يوجود ياجزا یچیسرپ از من

  .. کردم فرار

 ..  شده دور صاحبش از کرد حس نکهیا خاطر به دمیشا..  شد قلبماروم..  صورتم يرو خنک اب حس

 من اون نظر از..  کردیم نگاه بهم متعجب و متفکر..  کردم نگاه ساکتم و اروم دختر به و..  دمیکش قیعم نفس بار چند

 .. رشیپذ رقابلیغ حتما و..  نداشت ییجا المعارفش رةیدا يتو مادر ي هیگر و ضعف..  يقو و بودم بزرگ

 ..  مراقبشم که..  گاهشم هیتک هنوز من که..  میقو هنوز من که..  خوبم من بشه مطمئن تا..  زدم لبخند بهش

 . باشه مراقبم که..  کنه ارومم که..  دارم گاه هیتک به ازین منم..  شهیم بد حالم منم که دونستیم چه اون

 که..  شهیم ناراحت هم مامانش که دیفهم کاشت م گونه يرو که يا بوسه با..  دیفهم قشنگم همراز..  دیفهم یول

 اش بوسه با که..  دیفهم شیکیکوچ ي همه با اونم..  باشه داشته تیحما به ازین و بشه دار غصه ممکن هم مامانش

 .. بده ارامش بهم و کنه تیحما ازم تونهیم که..  کنه ارومم تونهیم

 ..  بهش است وابسته وجودم چقدر..  دارم دوستش چقدر!!  دونهیم خدا فقط يوا

  گفتم و فشردمش خودم به

  کردمیم دیبا کاریچ نداشتم رو شما اگه من..  مامان عشق _

 .. بهش زنمیم)  مشت ي ضربه(  یزوک خودم بگو کرد تتیاذ یکس اگه..  اینکن هیگر یمامان _ همراز

 ..  دمیخند بلند يصدا با

 .. مامانشه مراقب که بشم ورزشکارم دختر يفدا من یاله _

  بود رعنا..  خورد زنگ میگوش

 !؟ جانم _

 !؟ ییکجا سالم _ رعنا
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 !؟ شد تموم ایپرس احوال! ؟ نییکجا شما.  ییدستشو..  سالم _

 . گشتیم تو دنبال ممیمر..  گردنیبرم دارن همه بابا.  اره _ رعنا

  امیم االن باشه _

 !؟ يایم خودت ای..  میبمون _ رعنا

 ! ؟ گهید شتهیپ همتا..  نیبر شما نه _

 : گفت و کرد يا خنده رعنا

 !! ششیپ يبر که داشته نگهش گرو يمهد بابا نه _

 !!!!؟ طبع شوخ هنوزم پس _

 !! پیت خوش البته و..  اره _ رعنا

 .. دمیخند

 ..  یزنیم حرفارو نیا يدار که يکرد اب ریز بابک سر رعنا _

 .. کنمیم فیتعر خودش يجلو االن ادیم داره ایب...  هیک بابک بابا برو _ رعنا

 !؟ هیک _ بابک

 .. ساراست _ رعنا

 .. میهست یجنابعال منتظر ما..  يموند کجا پس بگو _ بابک

 . امیم دارم بگو بهش _

 ..  شده تر پیت خوش و خوشگل واقعا جان يمهد..  گفتمیم داشتم اره _ رعنا

 .. داد ادامه مکث یکم با

 !!!! برادر يجا البته
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 ..  خنده از بودم مرده نوریا من

 !؟ گهید میمر برادر يجا..  ات عمه جون اره..  گمشو _

 . يتر باهوش میمر از تو که دونستمیم شهیهم..  نیافر _ رعنا

 .. زمیعز حالله خونت وگرنه..  باشم تر باهوش بابکم از انشااهللا _

 .. کرد اضافه تر اروم بعدم..  البته صد که اون از _ رعنا

 شده خوشحال همه نیا که کنمیم فیتعر اش برادرزاده از دارم کرده فکر..  شدینم باز بناگوش تا ششین که ينبود اگه

 .واال.. 

 .. شده تو هیچ عاشق بابک نیا دونمینم من که رعنا يریبم _

 هم تو بلکم..  داد جواب بهنودم يبرا من تیموفق رمز دیشا..  گمیم بهت خونه..  بپرسم ازش بذار یگیم راست _ رعنا

 . يدید چه خدارو..  یبش خوشبخت

 اوردم در و ملمیر عیسر..  داشت پف چشمام..  کردم نگاه صورتم به گهید بار هی..  میکرد یخداحافظ دنیخند حال در

 . زدم چشمام يتو هم اهیس کمرنگ خط هی..  زدم ملیر یکم هی

 .. بود رفته نیب از هم چشمام يقرمز..  کردم هیگر نبود معلوم گهید..  بودم شده خوب

 خونه برم بشم مجبور من که برده رو همتا میمهد..  نایا میمر ي خونه رفتن همه ": گفت رعنا..  سالن به برگشتم یوقت

  ".. شون

 ذارمیم و رمینم االن من دونستیم..  ستین شون خونه یکس االن پس شنبه سه امروزم..  بود هفته اخر یمهمون چون

 تر یطوالن دارید ي لحظه یهرچ چون..  بود بهتر ينطوریا البته..  بود کرده یکش گرو نیهم يبرا..  رمیم یمهمون روز

 " بار هی ونمیش بار هی مرگ ایمیقد " قول به..  شدیم شتریب منم اضطراب..  شدیم

  زد زنگ میمر که خونه برگردونه همتارو بخوام رعنا از تونستمیم چون..  بودم مونده نرفتن و رفتن نیب هنوزم

 . سالم..  الو _

 ! ؟ ییکجا تو هست معلوم چیه _ میمر
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 .. شما ي هیسا ریز _

 . نجایا برسون تو خود م هیسا ریز از لطفا..  ستادمیا شما نیماش ي هیسا ریز نگیپارک يتو من..  خانم نمکدون _ میمر

_ یرفت يکرد ول مارو يدید و داداشت خان..  کردم فکر ا !! 

 . ندارم اومدن خونه حق شما بدون گفتن..  نذاشتن جون سودابه و داداشم خان..  برم خواستمیم _ میمر

 .. میبر نگیپارک سمت به که کردم اشاره رعنا به زدن حرف نیح در

 ، یبش معتاد بعدم..  ارنیب سرت بال ببرن و یبش یابونیخ دختر و یبمون کوچه تو ، تو تا امینم منم پس..  جان يا _

 ..  نکنه نگاه بهت کس چیه

 .. بود زده هیتک بهش بود گذاشته نیماش سقف يرو دستاشو..  بود روم روبه قایدق ممیمر...  گفتمیم داشتم همچنان

 ..  ییسارا یش الل يخوایم _ میمر

 ! نه _

 ؟ ییکجا االن _ میمر

 .. سرت پشت _

 : سمتم برگشت میمر

 .. هستم خانم االف است قهیدق چند یدونیم _

 .. گهید ومدمیم خودم من یرفتیم خوب _

 : گفت و کرد نگام مشکوك و کرد زیر چشمشو میمر

 !؟ يومدیم یمطمئن _

 ! نه یعنی که انداختم باال ییابرو لبخند با..  بود گرفته م خنده شناخت همه نیا از که من

 .. خورمیم وارید جرز درد به نشناسم تورو که من..  دونستمیم _ میمر

 !؟ یبمون منتظرم گفته جون سودابه یگفت که تو _
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 . بده چییسو.  شناخته تورو مامانمم گهید همون _ میمر

 .. میشد سوار و دادم و چییسو

 !؟ کجان بابک و رعنا _ میمر

 . رفتن بابک نیماش با _

 ..  دیمالیم م نهیس به و صورتش چون بود شده ش گشنه همراز

 .. گرسنته شه فدات مامان یاله _

 . اووهوم _ همراز

 .. رمیبگ براش يزیچ هی دار نگه يدید يسوپر هی میمر _

 . گهید بده بهش يدار دون و اب فتیک تو شهیهم توکه _ میمر

 ..  بردارم رفت ادمی شدم هول منم..  بود شده رید صبح..  اوردمین نه _

 .. باشه _ میمر

 .. دیخر بود عاشقش همراز که کیک با رکاکائویش هی..  شد ادهیپ خودش و داشت نگه مارکت سوپر هی يجلو

  .. میدیرس یک دمینفهم و شدم صورتش و لباس داشتن نگه زییتم و همراز خودن یدرگ من خونه تا گهید

 ..  بشم مسلط خودم به تا دمیکش یقیعم نفس در يجلو

 دهید ، سال و سن کم چند هر مادر کی و زن کی عنوان به االن..  کنم جلوه جلف زن هی يمهد يجلو خواستمینم

 . گوشیباز ي بچه دختر کی نه.. کردیم رفتار کامل زن کی مثل دیبا که شدمیم

 ..  تو میرفت و کرد باز و در موتیر با میمر

 ..  دنیرس ما از زودتر اونا که دادیم نیا از خبر بابک ي شده پارك نیماش

 هی بزرگش يفضا برخالف که بزرگ اطیح هی و داشت یخوشگل یینما که بود ییالیو دوبلکس ي خونه هی شون خونه

 .. بود فرش سنگ اطیح ي هیبق..  بود کرده رشد توش یمیقد درخت هی که داشت کیکوچ ي باغچه
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 ..  بود شده مخلوط هم با من قلب کوبش يصدا و ها فرش سنگ با نیماش کیالست برخورد يصدا

 و جداشه ازم نبود حاضر و من به بود چسبونده و خودش اونم چون..  بود شده منتقل همرازم به اضطرابم کنمیم فکر

 ..  بره میمر بغل

 ..شدیم کمتر استرسم ينطوریا..  فشردمش خودم به شتریب اونو منم

 سالم هی با میمر..  بشم تر اروم شد باعث..  خورد صورتم به که کلر از حاصل خنک يهوا هرم..  میشد که سالن وارد

 .. براق اهیس چشم جفت هی جمله از..  بشه جلب ما سمت به همه تجه شد باعث کرد جمع به که بلند

 ..  کردیم دایپ صورتم يتو و زمان گذشت اثر داشت اونم کنمیم فکر..  میکرد نگاه هم به يا قهیدق چند

 !؟ شدم عوض یلیخ.  سالم _

 . اومد خودش به دمیفهم..  دیپاش روم به که يلبخند با

 .  يرییتغ نیکوچکتر بدون..  شیپ سال سه يسارا همون..  اصال نه!!  سالم _ يمهد

 .. ام بچه دوتا مادر گهید حاال..  شدم عوض چون..  ينکرد نگاه بهم خوب پس

 !ِ؟ خودت ي بچه _ يمهد

 ..  داده خبر بهش میمر دونستمیم..  کرد اشاره همراز به

 .. اووهوم _

 ..  بلرزه دلم دوباره شد باعث که نگاه هی..  کرد نگام فقط

 .. کردم سرگرم هیبق یپرس احوال با خودم..  نکرده یسرکش نیا از شتریب تا..  دهیدزد ازش نگاهمو

 . زنهیم برق يشاد از که چشماتون ماشاهللا! ؟ نیخوب..  جون سودابه روشن چشماتون _

 . سخته چقدر بچه از يدور یفهمیم يمادر خودت که تو..  خوبم یلیخ..  زمیعز اره _ جون سودابه

 ..  سخته واقعا..  بله _

  دادم ادامه و کردم نگاه..  بود من يرو نگاهش که يمهد به س.نامحس طور به و
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 .. ذارنینم تنها شمارو گهید و برگشتن مهندس ياقا که یسالمت به _

 .. رمیبگ براش افتاب ي پنجه مثل دختر هی و بزنم باال نیاست براش دیبا گهید یول..  شکر یاله _ جون سودابه

 . زدم تلخ لبخند هی..  نییپا ختیر دلم

 .  شونیا يبرا مناسب يها نهیگز دنبال..  میبگرد دیبا گهید..  طوره نیهم _

 . مادرجون کنمیم خبرتون خودم اش موقع به..  نیبکش زحمت ستین الزم _ يمهد

 .. من يرو نگاهش ینیسنگ یول بود جون سودابه با صحبتش طرف

 .. اورده من سر ییبال چه که دونستیم خودشم حتما

 ..  گشتم همتا دنبال چشم با ، بهش توجه بدون

 !؟ کجاست االن..  نکرد تتونیاذ که همتا _ 

 با تازه..  کردیم یزبون نیریش براش داشت بود يمهد شیپ ، شیپ ي قهیدق ده تا یتیاذ چه زمیعز نه _ جون سودابه 

 !؟ شیدیند..  کردیم يباز تاب اطیح يتو رفتن)  میمر ي کهیکوچ دخترخاله(  پوپک

 ..  دمشیند نه _

 .. کرد دعوت غذا صرف به رو همه جون سودابه

 راحت)  میمر ي کهیکوچ خاله(  ساناز خاله يدال و درد از تا..  کردم مشغول همراز به غذا دادن با خودم هم غذا موقع

 ریز از هم..  اونا یزندگ يتو جاشیب يها دخالت و گفتیم مضخرفش شوهر خواهر از داشت زمیم سر تا چون ، بشم

 .. کنم فرار يمهد يها نگاه

 .. کنم فرار شتریب شدیم باعث نمیهم..  کنه صحبت باهام خوادیم..  کردمیم حس یول چرا دونمینم

 مد نیدتریجد و گوشت و مرغ یِگران ي درباره میمر يها خاله يحرفها به و نشستم یساعت چند هم غذا صرف بعداز

 .  کردم صحبت...  و جواهرات و طال انواع و مو رنگ روز

 ..  زدم لبخند و کردم نگاه يمهد يبرا میمر يها خاله دختر ، ژاله و نوسیژ يها يدلبر به و

 ..  ندادم نشون یتوجه یول کردم حس و نگاهشِ  ینیسنگ هم مدت تمام در
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 !! بود دشوار بس يکار بودن خانم که واقعا..  اوردمیم کم داشتم گهید

 کرد فراهم طیمح اون از فرار يبرا یخوب فرصت منم يبرا غرغراش با که..  کردیم يریگ بهانه و ومدیم خوابش همراز

 .. 

 يمهد يها نگاه و...  يجعفر ياقا و جون سودابه و میمر ياصرارا مقابل در و کردم یخداحافظ جمع از بهانه نیهم به

 .رونیب زدم خونه از

 .. کردم تعجب دمید که يزیچ از دمیرس خونه به که یوقت

  .. بودن من منتظر و بودن داده هیتک نیماش به مانیپ و بهنود

 .. برگشتن که بود نگفته جون يسور..  کننیم کاریچ جا نیا دوتا نیا..  کردم تعجب

 !! مانیپ عمو ا _ همتا

 ..کردم پارك نشونیماش پشت و نیماش

 به شون توجه من توقف با..  بود کفشاش به نگاهش ، بهنودم..  بود شیگوش گرم سرش مانیپ..  نبود من به حواسشون

 .. شد جلب من سمت

 است هرلحظه کردم فکر من که يطور بغلش يتو دیپر و..  دیدو مانیپ سمت به و شد ادهیپ نیماش از همتا ستادمیا تا

 .. نیزم شه پرت پشت از مانیپ که

 . بهنود عمو سالم.. جونم مانیپ عمو سالم _ همتا

 ..  جونم عسل همتا.. سالم _ مانیپ

 .. ست امان و امن زیچ همه و وفتادین یاتفاق شکر خدارو 

 ..  زمیعز سالم _ بهنود

 . بود زدن نق مشغول همچنان اونم..  برداشتم شیصندل يرو از و همراز و شدم ادهیپ نیماش از

 . ستادهیا کنارم که شدم بهنود متوجه..  بستم و نیماش در یوقت
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..  دمید يطور نیا من دیشا ای.. زدیم برق چشماشم مطمئنم..  کردیم نگاهم یخاص جوره..  بود لباش يرو لبخند هی

 .. زدیم برق چشماش یول

 .. بود شده تنگ براش دلم..  کردم حس دمشید که حاال..  زدم لبخند بهش منم

 . ریخ به دنیرس..  سالم _

 !؟يکجابود..  یمرس سالم _ بهنود

 !؟ نیستادیا منتظر وقته یلیخ..  نایا میمر ي خونه _

 !؟يدادینم جواب و تیگوش چرا..  میینجایا که هست یساعت مین هی ما نه_ بهنود

_ نشدم متوجه بود فمیک يتو دیببخش! .. ؟ يزد زنگ ا . 

 .. نرفت بغلش همراز که رهیبگ بغلم از همراز خواست

 .. دادم حیتوض عیسر..  بشه ناراحت دمیترس

 .. رهینم کس چیه بغل ادیب خوابش یوقت..  ادیم خوابش _

 . مالهیم ت نهیس به صورتشو داره..  هست شم گشنه..  دونمیم _ بهنود

 ..  دونستیم همراز عادات خوب چقدر..  کردم نگاهش تعجب با

 .. بشه جلب سمتمون به مانمیپ توجه شد باعث که دیخند بلند..  دید م چهره يتو تعجب یوقت

 !! خانم سارا..  ستمین يبد پدر هم ها نقدریا من _ بهنود

 روز چند از بعد بالخره که بهنود نیا به یگفت یچ! ؟ یخوش يدیدینم مارو!.. ؟ يچطور..  جون سارا به به _ مانیپ

 !؟ دیخند

 . دمیخند اش افهیق رییتغ به بعدم..  گفتم من..  نگفت يزیچ سارا_ بهنود

 .. بود گرفته م خنده

 !؟ یگفت یچ تو حاال خوب _ مانیپ
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 .. ادیم خوابش هم ست گرسنه هم همراز..  بگم برات تو میبر يریمینم یفوضول از اگه _ بهنود

 .. میبر یول سخته نکهیا با _ مانیپ

 ..  بود سخت برام واقعا همراز با که گشتمیم فمیک يتو دیکل دنبال حالم همون در..  رفتم خونه سمت به حرف نیا با

 در..  تو میرفت و..  کرد باز و در خودش..  شد دیکل کردن دایپ مشغول خودش گرفت دستم از فیک حرف بدون بهنودم

 از در کردن باز يبرا بود مجبور و بود کرده بغل رو همتا مانمیپ چون..  داشت نگه باز مانیپ منو يبرا خودش رم يورود

 .. کنه استفاده پاش

 . بردم مانیپ و بهنود يبرا و کردم درست خنک شربت هی بعدم..  بود گرم واقعا هوا..  کردم روشن کلر شدم وارد تا

 ..  بدم نشون بهت و اتاقم يایم عمو _ همتا

 ..  نکن تیاذ رو عمو جان همتا _

 .. داد ادامه و زد یمانیپ لبخند هی من به ورو..  امینم چرا زمیعز اره _ مانیپ

  نباش نگران..  شمینم تیاذ اصال _

 . نکردم اغراق بود قشنگ واقعا لبخنداش نیا بگم اگه..  زدم لبخند منم

 به نمیا مسلما و..  نداشت معنا براشون تعارف اسم به يزیچ اصوال..  کرد روشن و ونیزیتلو و نشست سالن يتو بهنودم

 . بودن گرفته و خوبشون عادات یول..  نبودن زده غرب البته..  بود غرب فرهنگ با یزندگ سال چند خاطر

 .. شدمینم معذب و بودم تر راحت منم ينطوریا

 داغ رویش براش شدم مجبور..  خواست داغ رکاکائویش مامان خوشگل یول بدم غذا بهش و اشپزخونه يتو بردم و همراز

 يرو و اوردم در..  داشتم خچالی يتو شهیهم دوتا نیا داشتن دوست لطف به که کمیک..  شکر و کاکائو یکم با..  کنم

 نگاه همراز خوردن کیک به داره که شدم بهنود متوجه..  ختمیر وانیل يتو رویش یوقت..  گذاشتم همراز يجلو زیم

 .  کنهیم

 .. دیکش همراز يکنار یصندل بهنود

 ..  داره دوست یلیخ کیک..  من خوشگل _ بهنود
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 ..  بشه تر رنگ پر بهنود ي خنده شد باعث که دراورد اووهوم هیشب ییاوا هی پر دهن با همرازم

 . گذاشتم همراز يجلو و ریش..  دمیخند منم

 . عسل..  جانم يا _ بهنود

 ..  دارم دوست یلیخ هم کاکائو ریش _ همراز

 .. یباش ریش ي وونهید دمیبا..  گهید يبهنود دختر _ مانیپ

 . بود شده اشپزخونه وارد تازه

 . شباهت همه نیا از..  بود گرفته م خنده که من

 !!؟ يدار دوست یلیخ ریش _

 ! اره یعنی که..  داد تکون سرشو خنده با بهنود

 .. بود یکاف ي اندازه به شکر خدارو..  زمیبر کاکائو ریش وانیل هی براش شدم بلند

 ؟ زمیبر توهم يبرا..  مانیپ _

 .. نخوردم ریش بس از و گرفتم هیتغذ سوء من نیا دست از..  زیبر اره _مانیپ

 . کنهیم یخودکش کاکائو ریش يبرا..  گرفتم هیسوءتغذ همراز نیا دست از منم:  گفت ذوق با همتا

 . بهنود و همراز ای..  مانیپ همتاو..  بخندم کدومش تفاهم به دونستمینم من حاال

 ..  کنه حموم فرستادم همتارم..  خوابوندم اتاقش يتو بردم و همراز..  خوردن و کیک رویش نکهیا از بعد

 هی..  بودم نکرده ياشپز خودم..  خونم اومدن مانیپ و بهنود که يبار چند نیا يتو..  کنم درست غذا تا اومدم خودمم

 .. هستم کدبانو که بدم نشون خواستیم دلم ییجورا

 از که نطوریا..  داشت دوست همراز..  کنم درست پلو زرشک خواستمیم..  کردم سیخ هم هارو زرشک و اوردم در مرغ

 !!  داشت خواهد دوست بهنودم..  ومدیم عمل به شواهد

 . داشت دوست همتا..  کنم درست يا تابه کباب تا بودم دهیخر تازه که هم کرده چرخ گوشت 
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 .شدیم کینزد اشپزخونه به ، من با صحبت حال در که دمیشنیم و مانیپ يصدا

 .. ستین ازشون يخبر کجان دوستات نیا..  جون سارا _ مانیپ

 .. زدم لبخند..  بود ستادهیا در چوب چهار يتو..  برگشتم

 .. شهینم داشیپ ورا نیا ایزود نیا به و برگشته سفر از تازه برادرش..  بگم دیبا که میمر منظورت دوستام از اگه _

 . ستادیا کنارش اومد بهنودم..  زد طونیش لبخند هی مانیپ

 .دمیپرس..  کرده تون دعوت شب جون يسور چون فقط..  نداشتم يمنظور نه _ مانیپ

_ کردمیم درست شام داشتم من..  کردن دعوت جون يسور ا . 

 .. گهید وقت هی يبرا بمونه اون _ بهنود

 .. بده یمهمون خوادیم جون يسور امروز..  میخوریم پختت دست از میایم گهید بار هی اشاهللا اره _ مانیپ

 .  باشه _

 ..  دمیپرس خچالی يتو لیوسا برگردوندن حال در

 !؟ خبر یب چه! ؟ نیبرگشت یک یراست _

 . میکن خبرتون که نینداد جواب لتونمیموبا نینبود منزل شما ، نبود خبر یب..  میامد صبح _ بهنود

 ..دادیم يدلخور يبو لحنش

 !؟ رمیبگ تماس باهاش من داشت توقع یعنی..  شده چش نیا ایخدا

 ..  باشم توجه یب لحنش به کردم یسع

 . نشدم متوجه..  میبود نایا میمر ي خونه بعدم..  استقبال میبود رفته صبح از اره _

 .دیماس لبم يرو لبخند شد باعث که..  بود دلخور هنوز نگاهش..  کردم نگاه بهش لبخند با

 . نشست يو یت يجلو و برگشت
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 . نشست بهنود کنار رفت و زد بهم چشمک هی بعدم..  کردیم نگاهم لبخند با داشت بازم مانیپ یول

 . ومدیبرنم ازم یگردان سر و تعجب جز يکار منم

 يسپر ونیزیتلو کردن نگاه و يچا دنینوش به فقط و..  نشد بدل و رد نمونیب یخاص حرف همراز شدن داریب تا گهید

  . شد

 ..  نشست و نمونیب ي اومده وجود به سکوت مانیپ که میبود نشسته ساکت هرسه

 ..  کن مهمون یسنت یبستن هی به رو ما ایب حاال ، ينداد کوفتم من به سفر يتو ، تو بهنود گمیم _ مانیپ

 . خودم مثل قایدق..  موندیم ها بچه مثل.  بود گرفته م خنده

 .. بود من حساب به يخوردیم يزیچ هر هتل يتو که تو..  رهیبگ و چشمات _ بهنود

 . دیچسبینم بهم..  یکن حساب يخوایم تو اخرش دونستمینم که موقع اون خوب _ مانیپ

..  بود گرم یلیخ نگاهش..  شد يجور هی دلم که کردیم نگاه بهم یقیعم لبخند با بهنود..  دمیخندیم داشتم علنن گهید

 . شد گرم منم دل

 ..  بخونه يزیچ نتونه چشمام از حداقل که نییپا انداختم و سرم..  گرفت رنگ مم گونه کنم فکر

 . ببره یپ حالم به چشمام از یکس خواستمینم..  بود قشنگ یلیخ میدرون حال

 .. کرد منتقل بهم يشتریب يگرما صداش

 . تو خاطر به نه!  ها بچه و سارا خاطر به یول.  باشه _ بهنود

 شام..  کردینم دعوتمون شام جون يسور کاش فقط.  برسه ما به میبستن هی نایا قبل از میحاضر ما..  بابا باشه _ مانیپ

 ..داد املت بهمون سارا نیا بس از میمرد..  رونیب مونیبردیم

 .. میدار املت شام يدار دوست تو چون گفت مامان اتفاقا _ بهنود

 !!! کنهیم جور خوب رو تخته و در خدا که الحق _ مانیپ

 المثل و ضرب هی با..  کنن میا عقده ي جنبه یب برسر خاك..  رمیبم خواستمیم ادیز ذوق از..  گرفتم دندون به و لبام

 .. شدم فیک خر همه نیا
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 : گفتم و..  کردم مشغول وهیم يها یدست شیپ و ییچا ظرف..  کردن جمع با خودم عیسر

 .. نشده مونیپش بهنود تا میش اماده عیسر پس باشه _

 .. دنیخند بلند همزمان بهنود و مانیپ

 .. داشت خنده از ییها رگه که دمیشنیم صداشون یول..  دمشونیدینم گهید بود بهشون پشتم

 .. ستین ياعتبار تو به دیفهم هم سارا ایب _ مانیپ

 .. بشه يزیر خون ترسهیم..  بکنم تورو ي کله ممکنه ان هر دونهیم ریخ نه _ بهنود

 .. کنم اماده و همراز و همتا که رفتم و..  دادم سامان رو اشپزخونه عیسر باخنده

 گذاشته همراز ي نهیس يرو دستاشو و بود دهیخواب پهلو به همتا..  بود دهیخواب همراز شیپ بود اومده حموم از هم همتا

 . رفت ضعف هردوشون يبرا دلم.  بود کرده یمخف همتا ي نهیس يتو سرشو همرازم..  بود

 داشت دوست..  کردم یکی و اتاقاشون خودشم خواست به..  بود خواهر مثل براش واقعا داشت دوست و همراز یلیخ

 . باشه ششیپ همراز

 !! لدای مثل درست..  دیخوابیم یوقت شدیم مظلوم چقدر کردم نگاه همتا به..  دمیکش دراز کنارشون رفتم ناخداگاه

 .. شد تنها دخترشم..  بود تنها خودش..  زد شیات و دلم لدایِ  یبیغر ادی بازم

 .. گرفت شیات دلم

 میلیخ که داره همراز..  داره همتا یول نداشت خواهر لدای..  داره همرازم..  داره منو همتا یول نداشت سارا که لدای اما

 .. دارن دوست گرویدیهم

 .. دنیم هم يبرا جونشونم

 اد؟یم خوابت..  یبخواب خودتم ای یکن داریب نارویا ياومد _ بهنود

..  باشه کرده عمل سرخود چشمام بازم که دادمیم احتمال چون..  کرد لمس و صورتم دستام عیسر صداش دنیشن با

 ..  بود سیخ صورتم..  بود درست حدسمم
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 نیا بابات من چقدر و اوردین روم به خوب یول..  بود دهید و صورتم مطمئنا و بود داده هیتک در چهارچوب به بهنود

 .. شدم ممنون ازش کارش

 .. کنمیم دارشونیب االن!  نه _

 .. کردم نوازش صورتاشون دستام دوتا با

 !!! گهید نیبلندش ها شده خسته مامان..  نیپاش نیخواینم لپوها _

 ..  کرد باز مهین چشماشو هی همتا

 .. نشده صبح هنوز..  بخواب بغلم يتو ایب زمیعز ایب..  ایب _ همتا

 . اوردیم در منو يادا داشت..  بود گرفته م خنده

 !؟ یبخواب يریبگ که تو شیپ اومده مانیپ عمو..  مارمولک نمیبب شو بلند _

 .. شد باز کامال چشماش همتا

 ! ؟ رفت...  يوا يا _ همتا

 !! یش داریب تو منتظره..  بخوره یبستن بره خوادیم یول هنوز نه _

 .. نشست شد بلند همتا

 . میبر..  دارمیب من _ همتا

 ..  کرد پرواز یبستن و مانیپ سمت به و داد بهنود به تند سالم هی و رفت در سمت به عیسر و

 . افتاد راه همتا دنبال من به توجه بدون..  بود کرده باز چشماشو..  یبستن اسم دنیشن با همرازم

 .. خنده از بود مرده بهنود

 .. همراااااز..  بگم تونستم فقط..  حرکتشون از زده بهت من

..  زد که یحرف با یول..  ينداد یبستن حاال تا من ي بچه به گهیم نیا االن..  نذاشتن واسم ابرو که ، من رمیبم یاله

 . شدم اروم و گرفت خندم
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 . يدار دوست میبستن که من بشم فدات یاله _ بهنود

 نداشته یبستن حسرت نیازا شتریب ش بچه تا کنم اماده و لباساشون عیسر خواست ازم و گرفت لپش از ام گنده ماچ هی

 .واال..  باشه

  .. میبود نشسته یفروش یبستن يتو..  بکنم شو فکر که يزیچ از تر عیسر یلیخ

 " ؟ ییکجا " بود نوشته..  بود میمر اس ام اس..  شد خاموش و روشن میگوش که..  میبود نشسته تازه

 .. مییکجا که ندادم خبر بهش که افتاد ادمی اسمش دنید با

 "! ؟ ییکجا تو..  میبخور یبستن میاومد دخترا و مانیپ و بهنود با ".. نوشتم براش عیسر

 ..  زد زنگ اومد يوردیدل تا

 .. دادم جواب خنده با..  گرفت م خنده شیفضول از

 .. خانم فضول..  کردم اضافه اروم.  سالم _

 .. کردم تعجب دمیشن که ییصدا از یول

 !؟ نییکجا قایدق..  سالم _ يمهد

 ِ . میمر کردم فکر دیببخش.  ییتو سالم _

 ..  کردم نگاه زیم يرو يگال به و نییپا انداختم سرمو.  بودن شده رهیخ من دهان به تعجب با مانیپ و بهنود

 .. کردمیم گناه احساس دیشا دونمینم..  وفتهیب بهشون نگاهم خواستمینم

 . ينبود خونتون در میاومد..  ستادهیوا من شیپ اونم..  نه..  اره _ يمهد

 ادیب امروز نداشتم توقع یول..  بودم دهید ازش کارا نیا از یلیخ قبال چون..  نکردم تعجب..  لبم يرو نشست پوزخند هی

 ..  بود دهیرس صبح تازه اخه.. 

 . نیموند در پشت شدم شرمنده..  نیدادیم خبر کاش..  رونیب میاومد اره _
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 سعادت دیشا..  نییکجا بگو..  یشوهرت با دمیشن! ؟ نییکجا االن..  دنبالتون میاومد رونیب میبر میخواستیم _ يمهد

 .. میکرد صرف هم دور و شام..  میکرد ارتشونیز ، میاومد شد

 !!  پرو بچه..  بود کرده میکفر اش طعنه از پر لحن

 !! مهندس ياقا..  میباش خدمتتون در میتونینم نکهیا..  کردن دعوت مارو شام امشب!! ..  شوهرم مادر..  متاسفم _

 ..  یراحت طور هر _ يمهد

 " یلعنت ".. گفت که دمیشن رو يمهد يصدا یول گرفت ازش و یگوش میمر

 ؟ یخوب سارا..  سالم _ میمر

 !؟ اونجا نیایب نیخوایم ینگفت من به چرا! ؟ يچطور تو.. خوبم اره یمیمر سالم _

..  رونیب شام میبر گرفتن میتصم بابک و يمهد نیا دفعه هی..  دونستمینم شیپ ساعت مین تا خودمم اخه _ میمر

 .. بهتره يریبگ قرار شده انجام عمل يتو..  ياین ممکن..  گفتن که بزنم زنگ خواستم

 .. گرفت قرار شده انجام عمل يتو خودش..  بده قرار شده انجام عمل يتو منو خواستیم..  گرفت م خنده

 !؟ یگفت يمهد هیتنب يبرا ای..  یدعوت جون يسور ي خونه واقعا حاال _ میمر

 ..  بود خبر با يمهد به احساسم از میمر

 ! رعنا هم..  اون هم..  دنیفهم..  سوختم تب يتو روز چند و..  زدم زار خونه تا فرودگاه از من و رفت نکهیا از بعد یعنی

 .. بود کرده دعوت رم رعنا تو..  کرده دعوتمون جون يسور..  ام بچه مگه بابا نه _

 .. دیقاپ دستم از و یگوش مانیپ دفعه هی

 .. بود مونده باز دهنم تعجب از

 !؟ نیخوب..  خانم میمر سالم _ مانیپ

_.............. 

 ..  میدیدیم شمارو میداشت سعادت امشب کاش _ مانیپ
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 ازش چشم و زیم يگال يرو بود کرده زوم..  کنم توجه مانیپ يحرفا ي هیبق به نذاشت بهنود متفکر ي چهره

 .. زدم پوزخند هی..  کنه فکر من به بودم دواریام..  کنهیم فکر یچ به بدونم خواستیم دلم یلیخ..  داشتیبرنم

 .. داشتم ییارزوها چه که سوخت خودم يبرا دلم

 !!! میرسیم حتماخدمت..  باشه _ مانیپ

 !؟ بود گذاشته قرار باهاشون امشب يبرا یعنی! ؟ میرسیم خدمت یچ یعنی..  اومدم خودم به

 حرف باهاش داشتم بود کجا حواست پس گهیم االن..  بپرسم ازش نتونستم کردم يکار هر یول..  بپرسم داشتم دوست

 ..نزد یحرف اونم که بپرسه ازش بهنود بودم دواریام..  زدمیم

 ؟ میشد دعوت مهندس ياقا یمهمون به هم ما که ستین مهم براتون یعنی..  نیکنیم نگاه يجور نیا دوتاتون _ مانیپ

 !! هیعال..  چرا..  چرا _

 .. بود بدتر هیگر تا صد از که..  زدم لبخند هی

 کنم تحمل و انیاطراف يها نگاه و بهنود دیبا حاال..  داشتم مشکل اونجا يمهد وجود و یمهمون با شیطور نیهم من

.. 

 .. بود زده جانیه دایشد.. ذاشتیم مانیپ نیا مگه یول کردمیم فکر میبخت بد به و بودم نشسته ساکت کامال

 ..  کردیم صحبت یمهمون مورد در جانیه با داشت همش

 ..  دیپرسیم میمر ي خانواده و اقوام مورد در من از یه و بود زده ذوق ها دهیند یمهمون نیع بچه

 .. يمهد جز به البته گفتمیم همه از..  دادمیم حیتوض براش لبخند با منم

 . قیتحق يبرا بود نکرده دایپ بهتر و یکس منم از..  بدونه ش ندهیا زن برادر از داشت دوست ناخواسته..  مانمیپ یول

 متفکر چهره به و..  بدم پاسخ سواالش به ادیب وجود به چهرم و صدا يتو يرییتغ نکهیا بدون..  کردمیم یسع همش

 . باشم توجه یب بهنود

  .. خوردم هم عمرمو یبستن نیتر تلخ و نیبدتر خالصه
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 اما.  روزمه يتو ي لحظه نیبدتر يمهد دنید که کردمیم فکر نیا به رفتمیم رونیب خونه از داشتم یوقت صبح

 .. کردن نیکم من انتظار در..  بد لحظات دونستمینم

 .. دمید جون يسور ي خونه يتو و مانیپ و بهنود ي خاله..  جون يحور که دمیفهم یوقت نویا

 .. بودم دهید هاشو عکس فقط من..  کردیم یزندگ سیانگل يتو که بود جون يسور ي گهید خواهر و مانیپ مادر ایحور

 یزمان مال اونم..  بودم دهیند و جون يحور شتریب بار چهار سه..  کردمیم یزندگ خانواده نیا با من که یمدت تمام در

 .یب یب ي خونه ومدیم اطالع بدون جون يحور که بود

 ... ومدمینم رونیب اتاقم از ای..  نایا میمر ي خونه رفتمیم..  انیب خوانیم دونستمیم که یزمان وگرنه

 ..  من از اون نه و ومدیم خوشم اون از من نه

 ..  مینداشت بهم یاحساس بشم جون يسور ي نوه مادرِ.  بهنود همسر نکهیا از قبل تا البته

 .. شدیم یعصبان مرگ حد سر تا دیدیم منو وقت هر..  جون يحور جون لیعزرائ..  شدم من اون از بعد یول

 یول..  بود یخوب دختر..  من وسال سن هم داشت دختر هی چون..  باشم ارتباط در باهاشون داشت اصرار یب یب یول

 حاال..  زدینم حرف جمع سر هم کلمه 10 نشستمیم ششیپ یوقت..  نبود جور من اتیروح با که بود ساکت نقدریا اون

 .. دونهیم خدا بود یچ يبرا اصرار همه نیا

 ..  بردیم جنون مرز به منو هاش لبخند که داشت یعوض پسر هی..  اه اه

 !!! کنن لیتکم منو خوب روز که نجایا بودن اومده زیعز ي خانواده نیا امشب هم حاال

 پناه جون يسور ي خونه يتو اتاقم به لباس ضیتعو ي بهانه به..  مسخره يها تعارف و یزورک يها یروبوس از بعد

 ..  خودش يبرا بود یمتیقن..  نشستمیم ششونیپ کمتر هم قهیدق چند..  بردم

 ..  خوردم و دنیپوش لباس حرص و جون يسور ي خونه اومدم من بازم..  کردم باز و لباسام کمد در

 ..  نجایا بذارم ارمیب بخرم یمهمون لباس دست چند حتما برم دیبا فردا..  اه

 با که برداشتم ربع سه نیاست یاسی سکوزیو بلوز هی فقط..  اوردمین یخاص لباس..  ستین یکس کردمیم فکر چون امروز

 . نبود مناسب!  جون يحور يجلو اصال که بپوشم میمشک نیج شلوار
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 ..  رونیب رفتم و کردم سرم میمشک و یاسی از یبیترک شال هی..  نداشتم يا چاره یول

 ..  بودن نشسته هم کنار دونفره مبل هی يرو بهنود و مانیپ..  بودن شده جمع ییرایپذ يتو همه

 . داشت مشکل خودش با نمیا..  نکرد نگاهم من به اصال و بود نشسته اخم هی با بهنود

(  یمحب ياقا کنار بغل به همراز جون پدر..  نفره سه مبل هی يرو کنارش)  سورنا(  مت و)  ایسون(  پت و جون يحور

 کنار تک مبل هی يرو و دادم یکل سالم هی منم..  نشونیب هم همتا..  گهید ي دونفره مبل هی يرو)  جون يحور شوهر

 ..  نشستم نشستم جون پدر

 . کردیم یسخنران داشت و بود شده مجلس دار سکان معمول طبق جون يحور

 .. رانیا ادیب یکن یراض و مامانت يندار عرضه تو..  مانیپ نمیبب _ جون يحور

 امیب تونمینم منم کنه ول و کارش تونهینم بابات گهیم لهیذل شوهر شما خواهر..  داره یربط چه من به خاله بابا _ مانیپ

 .. داره یربط چه من ي عرضه به گهید..  رانیا

 .. کرد اضافه طنتیش با بعدم

 . بزنن یزندگ يتو اول حرف که ستنین قدرتمند شما مثل که همه _ مانیپ

 .. کرد اشاره یمحب ياقا به چشم وبا

 ..شیاوردیم زور به دیبا..  یکنینم قبول يا عرضه یب گمیم یوقت د _ جون يحور

 .. ارمشیب خودم با رمیبگ و گوشش که است ساله دو ي بچه مگه..  خاله وا _ مانیپ

 ..  میدیخند

 داد حیترج بود انداخته من همراز ادی اونو هم ساله دو ي بچه اسم و ادینم بر مانیپ زبون پس از دید که جونم يحور

 ..  کنه امتحان من يرو شو شانس

 !؟ متینیبینم..  ییدایپ کم! ؟ جون سارا یخوب _ جون يحور

 " متینیبینم که شکر خدارو " "! ؟ يا زنده هنوز" یعنی که بود يطور لحنش

 .. کنم ارتتونیز نتونستم بود من یسعادت کم بله..  خوبم بله _
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 !!! شده سخت میگیزند..  يدار بجه دوتا بلخره! ؟ گهید ادیز تیگرفتار گهید االن خوب اره _ جون يحور

 خواستیم کارش نیا با..  گذاشت مبل دسته يرو خودش دست ریز و گرفت و دستم جون پدر..  خوردیم و خونم خون

 . نگم خانم خاله نیا به يزیچ و کنه ارومم

 . کردم تشکر گرش تیحما دست و خودش از لبخند با و کردم نگاه بهش

 ..  دییفرمایم حیصح..  بله _

 . باشم داریام تشیحما به تونستمینم مطمئنن..  بود کرده که یاخم او با..  نکردم نگاه اصال بهنود به

 ي پسره..  بود ما به حواسش ای زدیم حرف مانیپ با داشت دونمینم..  داد لمیتحو گنده لبخند هی که مت به افتاد نگاهم

 ..  چندش

 یوقت..  کردیم نگاش حرص با و بود شده مت لبخند متوجه که کردم نگاه مانیپ به..  بدم پاسخ لبخندش به نکهیا بدون

 .. بود پنهون پشتش دیپل حرکت هی دیفهم شدیم راحت که زد طونیش لبخند هی کنمیم نگاش دارم دید

 بود يچا گردوندن حال در خودش چون خانم تایب که..  بود ظرفش از شکالت برداشتن مشغول همراز لحظه همون

 .. ببره باباش يبرا و قندون..  خواست ازش

 ِ. پدرش بهنود که بودم نگفته همراز به میمستق حاال تا..  شد حبس م نهیس يتو نفس

 با هم تایب..  شکستیم و جمع سکوت که بود ها نفس يصدا فقط چون..  نداشتن من از بهتر یحال هم هیبق کنم فکر

 . بود شده رید گهید یول..  گفته یچ که دیفهم تازه جمع سکوت دنید

  .. داد مانیپ به و قندون..  نداد بهنود به یول رفت بهنود سمت به و برداشت و قندون زمیعز همراز

 . شناختینم و خودش پدر من ي بچه..  رمیبم براش یاله

 ..  بده اون به پدرته بهنود که بگه بهش دیبا مانیپ

 .. دیبوس و بغلش دیکش و همراز حرکت هی يتو چون..  شد ناراحت کنم فکر بهنودم

 هنوز یدوسالگ سن يتو و باشه داشته و پدر داشتن حسرت دخترم من اشتباه با دیبا چرا..  بود گرفته غم و وجودم تمام

 ..  نشناسه و پدرش
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 .. جون يحور احساست ابراز با شد برابر دو غمم

 .. نشناسه و پدرش داره حق..  رمیبم یاله _ جون يحور

 فشرد خودش به شتریب و همراز و زد بهش تلخ لبخند هی بهنود

 ایدن به ها بچه چشماشون يجلو پدرا االن..  یپدرش نکهیا به یباش داشته شک!!  مادر يدار حق توهم _ جون يحور

 .. يندار خبر همسرم سرو از و ییایدن سر اون که تو..  باشن پدرش نکهیا به دارن شک..  انیم

 ! مـــــامــــــان _ همزمان مت و پت

 . باش زدنت حرف مواظب جان ــــــــیحور _ یمحب ياقا

 !؟ گفتم یچ من مگه _ جون يحور

 يچشما با که بدم و جوابش خواستم..  کردم ظیغل اخم هی..  کردیم نیتوه من به رسما داشت..  ومدینم باال نفسم

 . شدم ساکت..  باشم اروم خواستیم ازم دستام يرو فشارش با که جون پدر يدستا و جون يسور ملتمس

 ..  نداشتن یتوجه من ي شده له تیشخص به و..  کردنیم فکر بهش احترام و خودشون مهمون به فقط اونا یول

..  کردم نگاه بهنود به..  شدمیم منفجر درون از داشتم..  داشتم من کهِ  هیزندگ چه نیا اخه..  خوردیم بهم داشت حالم

 .. داشتم ازین تشیحما به االن من..  بگه يزیچ هی داشتم توقع ازش

 : گفت راحت یلیخ و کرد من يچشما به نگاه هی بهنود

 شباهت متوجه دیبکن من دختر به نگاه هی اگه..  جان خاله دخترمه عروسک نیا که دارم شک من گفته یک _ بهنود

 .. پدرشم من که میبود نگفته بهش مایمستق حاال تا ما که نهیا يبرا شناسهینم منو اگه..  نیشیم من به ادشیز

 ..  دوخت من به و دلخورش نگاه بعدم

 ..  دلخوره ازمن نیا..  باشم دلخور نیا از دیبا من!!  عجبا

 ..  کرد کم و خشمم اتش از یکم بازم یول..  نبودم یراض حرفاش و شیطرفدار از ادیز نکهیا با خوب یول

 ..  بکشم نفس توش تونستمینم..  بود شده نیسنگ برام اتاق يفضا..  رفتم اشپزخونه سمت به و..  شدم بلند یحرف بدون

  " ستین ریتدب را کرده خود" که دونستمیم نمیا خوب یول
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 ..  زدندیم یدرست يحرفا ایمیقد شهیهم

 . یبمال تنت به و زیچ همه هیپ یقول به و یکن دقت هم عواقبش به دیبا يدیم انجام رو يکار هی یوقت

 سرزنش حرفش خاطر به و جون يحور داشتن که دمیشنیم رو هیبق و مانیپ يصدا..  خوردن اب حال در اشپزخانه يتو

 .. دیشن نخواهم هرگز..  کرد ثابت بهم ها لحظه گذر که بشنوم و نفر هی يصدا خواستیم دلم فقط من یول..  کردنیم

 ..  کردم سرگرم جون تایب با و خودم..  برنگشتم حال به گهید

 صعه خاطر به..  خواستن عذر ازم جداگانه و بیترت به مانیپ و جون پدر و جون يسور که هرچند..  بودم ناراحت هنوز

 .. بودم دلخور هنوزم و نشد من ارامش باعث کدوم چیه یوول..  کردن تشکر..  دادم خرج به که يصدر ي

 يسور..  موندم اشپزخونه يتو ساالد کردن درست و تایب به کمک ي بهانه به و نرفتم ییرایپذ به گهید نیهم خاطر به

 ..  ارهیب در من دل از کردیم یسع همش و موند کنارمون جونم

..  گرفت ازم مو خانواده اگه خدا..  کردم شکر يا خانواده نیهمچ داشتن يبرا خدارو یول..  شدم ناراحت که اون با

 ..  داد قرار راهم سر خوب ي خانواده هی عوضش

 .شمیم غره خودم به داشتنشون خاطر به..  دارم دوستشون میواقع ي خانواده ي اندازه به که دونهیم خودش فقط که

 کرده بغل و همراز بهنود..  رفتم ناچار به منم..  کرد دعوت زیم سر رو همه جون يسور..  میدیچ و شام زیم نکهیا از بعد

 .. بودن کرده اشغال سورنا و مانیپ شمیکنار یصندل..  بود

 جون يسور و ایسون کنار و گرفتم ازش و همراز و رفتم جلو..  نمیبش کنارش برم ستمین مجبور که بودم خوشحال واقعا

 ..  نشستم بهنود يرو روبه

 و زدم بهش لبخند هی منم..  کرد یخواه عذر ازم مادرش خاطر به گوشم کنار اهسته و گرفت و دستم ایسون نشستم تا

 . بود یخوب دختر واقعا..  فشردم دستاشو

 ..  شدم همراز به دادن غذا مشغول و نکردم نگاه کس چیه به هم غذا اخر تا گهید

 . زدم لبخند مانیپ و همتا يها یشوخ به و

 بود شده متنبه ظاهرا نگفت يزیچ گهید جونم يحور..  میشد جمع ییرایپذ يتو جون يسور اصرار به دوباره شام از بعد

.. 
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..  وفتادی من به نگاهش یاتفاق هم اگر..  کردینم نگاه من به اصال چرا دونمینم..  دادیم ازارم که بود بهنود يها رفتار اما

 ..  گردوندیبرم روشو اخم با

 .. بود دلخور پدرش بهنود که بودم نگفته همراز به چون دیشا

 بهنود چون..  نداره همراز نشناختن و جون يحور حرف به یربط چیه گفتیم بهم یحس هی یول دونمینم درست

 .. بود شده عوض رفتارش..  شدم ییرایپذ وارد نکهیا از بعد بالفاصله

 : گفت چون..  بود شده بهنود رفتار رییتغ متوجه هم همتا

 !؟ ادیم خوابت بهنود عمو _ همتا

  گفت و زد يلبخند هی بهش بهنود

 !؟ چطور نه _ بهنود

 . یساکت که ادیم خوابت نکهیا مثل همتا گهیم میمر خاله..  نمیشیم ساکت وقت هر من..  یساکت یلیخ اخه _ همتا

 .. شد همه ي خنده باعث حرفش نیا

 .. خورهیم رو همه سر که مانیپ نیا..  زمیعز ساکتم شهیهم من _ بهنود

 .. که ستنین ورزشکار و يانرژ پر ماشاهللا که تو مثل همه..  طونیش اخه _ مانیپ

 .. خودم شیپ ایب کن ولش نویا 

 خشن مامانم و انیش نیا مثل..  یش ورزشکار..  دمیم نیتمر بهت خودم ما ي خونه ایب روز چند هی نداره اشکال _ همتا

 .. مهربونم یلیخ.. ستمین

 .. بدم نیتمر منم _ همراز

 !؟ يشد یمرب توهم طونیش يا _ مانیپ

 .. داره زرد کمبربند عمو بابا اره _ همتا

 . نهیبب عمو بزن یزوک هی عسلم:  گفت همراز به رو و
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 ..  زدیم یزوک و بود کرده مشت و دستاش همرازم

 يناشکر بابت درگاهش از خواستم عذر چقدر و دوتا نیا داشتن يبرا کردم شکر خدارو چقدر لحظه اون يتو من و

  .. هاش نعمت

 ..  دمیخند همراز و همتا ياداها به و نشستم قهیدق چند

..  دادیم گوش همتا حاتیتوض به داشت دقت و ذوق با مانمیپ..  کنه ورزشکار و مانیپ و بهنود بود گرفته میتصم واقعا

 .. بود گرفته قرار مانیپ توجه مورد که میمر حال به خوش..  بود یداشتن دوست که واقعا

 ..  داشتیبرنم ازش چشم بهنودم..  کرد نگاه کاراشون به و ستادیا مانیپ و همتا شیپ یکم هی همراز

 ..  بود کرده خطر احساس دمیشا ای..  بود افتاده انیغل به اش پدرانه احساسات دیشا دونمینم

 به روشو کنه نگاهم نکهیا بدون دیرس من به تا من سمت اومد و شد خسته همراز یوقت یول..  داشتیبرنم ازش چشم

 ..  برگردوند مانیپ سمت

 اما..  زدم لبخند هی منم..  بود رفتهیپذ و شکست کنم فکر..  زد تلخ لبخند هی..  بود من به جونم يسور حواس ي همه

 .. بود درك قابل ریغ من يبرا یول.  بود ملتمس نگاهش..  کرد نگاهم يجور هی بعدش

 نیبهتر..  کردم تالش بهنود دنید بار هر با مدت نیا تمام من..  بود متفاوت کردن لیتحم با من نظر از کردن تالش

 . باشم معقول..  باشم

 ..  بکنم دیبا کاریچ خوادینم منو یوقت..  کنم لیتحم بهش و خودم تونمینم یول

 بهش که داره توقع ازت چرا..  کنهیم توجه بهت نقدریا چرا خوادینم رو تو اگه که زد بینه بهم ذهنم ته يزیچ هی اما

 ِ ..  پدرش بهنود که يبد ادی اش بچه به که..  یبزن زنگ

 دختر مال ها يپرداز الیخ نیا..  يبذار کنار رو احمقانه افکار نیا يخوایم یک پس..  زد ادیفر يا گهید قسمت بعدم

 بازم..  نبود یکاف يخورد شکست يمهد مورد در بار هی..  يدار بچه تا دو و یزن هی االن که تو نه..  هاست بچه

..  پدرشه خوب داره حق همرازم مورد در..  کنه يبرادر برات خوادیم که بود گفته بهت اون..  یبش شکسته يخوایم

 .. بشه نشناخته دخترش توسط جمع يجلو نداره توقع

 ..  بود برده خوابش..  کردم احساس و همراز ینیسنگ که بودم غرق افکارم يتو
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 راه اتاقم سمت به و کردم یخواه عذر جمع از شدم بلند..  بود یخوب ي بهانه شکر خدارو..  کردم جاش جابه بغلم يتو

 .. بگه ریخ به شب که کردم اشاره همتا به حال همون در..  افتادم

 .. اومد دنبالم دادو ریخ به شب جمع به یحساب نیتمر هی قول و مانیپ به گنده بوس هی دادن با هم همتا

 ..  بزن و مسواکت برو خانم همتا _

 . باشه _ همتا

 کنارش کردو عوض و لباسش هم همتا..  کردم ضیتعو خواب لباس با و لباساش اهسته و گذاشتم تخت يرو و همراز

 .. دیکش دراز

 .. ریخ به شب_ همتا

 ..  ریخ به شب _

 ..  بودم نخونده نماز هنوز..  رمیبگ وضو تا ییدستشو رفتم منم..  دیخواب بست و چشماش تا معمول طبق خانم همتا

 و نشستم جون پدر کنار حرف بدون اهسته..  رفتمینم نبودم مجبور اگه..  سالن به برگشتم و خوندم و نمازم نهیتومان با

 گوش هیبق يها صحبت به ساکت..  گفتم یلب ریز ي بله..  سرم تکون با..  دنیخواب ها بچه دیپرس که سوالش جواب در

 .. دادم

 .. خوبه براش هواش و اب رییتغ..  لواسون يالیو نیبر يروز چند هی گفتیم يدیوح دکتر _ جون يسور

 .. شمال میبر گمیم که من _ سورنا

 !؟ سارا هیچ تو نظر..  موافقم منم _ مانیپ

 .. دادیم قرار ریتاث تحت منو شیمهربون واقعا داشتم یخوب حس..  زدم لبخند هی بهش

 .. دیبدون صالح خودتون طور هر..  ندارم ينظر من _

 !؟ ياینم تو یعنی نیا _ مانیپ

 .. میمر برادر یمهمون برم دیبا من که یدونیم..  متاسفم _

 .. شمال میریم جمعه..  گهید میدعوت هم ما..  فرداست پس که اون خوب _ مانیپ
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 !؟ یگیم یچ گهید

 . شهینم..  داره مسابقه هم همتا _

 ! ؟ داره مسابقه یک _ مانیپ

 .. دادم ریگ دونمیم یعنی که..  دیخند طونیش اونم..  ایهست يریگ عجب یعنی که کردم نگاش يجور هی

 . بود منتظر همچنان

 .. جمعه _

 . میمرب هیتماشاچ امیم من..  هیعال _ مانیپ

  دمیخند

 .. نداره اقا یتماشاچ خانم مسابقاتِ..  رانیا نجایا خان مانیپ _

 .. شده خانماا جزو هم همتا ا _ مانیپ

 .. بپرس خودش از کنم صداش يخوایم _

 .. کشهیم منو اینکن و کار نیا..  برسرم خاك نه يوا _ مانیپ

 ..  کرد نگاه چشم من اتاق به يا بامزه حالت به بعدم

 .. باشه شما به حواسم دیبا همش..  گذرهینم خوش من به نینباش ها بچه و تو اگه..  ساراجان یمرس _ جون پدر

 و باز یماه مثل دهنم فقط یول..  ادیم بدم جون يحور نیا از من بگم خواستمیم..  نکردم قبول هنوز که من..  جااانم

  .. شد بسته

 .. جون يحور شدن بلند با شد همزمان من دییتا

 ..  باشم باهاشون قرار منم که بود اومده زور بهش یلیخ که کنم فکر..  بود گرفته م خنده

 .. گهید نهیهم.. " شهیم سبز اش لونه دمه ادیم بدش پونه از مار " گنیم

 ..  نشست دلم يتو دیپلِ  يشاد هی..  بگم دروغ تونمینم که خودم به
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 کرد نییپا باال بار چند و ابروهاش و زد لبخند هی..  نموند دور مانیپ نیب زیت يچشما از که دیپل لبخند هی اون متعاقب و

 .. 

 ..  شد تر قیعم من ي خنده

 ..  شد گرد تعجب از چشمام بهنود لبخند دنید با اما

 ..  دیخند بالخره

 کردینم نگاه من به گهید کردم نگاهش یوقت..  کردم حس شو نگاه ینیسنگ فقط چون ، بخنده من به نبودم مطمئن اما

 .. زدیم لبخند اما.. 

 !!!  بشن شاد من و..  کنن یخداحافظ یسالمت به و..  بشن بلند شدن مجبور هم هیبق جون يحور شدن بلند با

 شده ما تیحکا..  " دو هر از خونه صاحب..  ادیم بدش مهمون از مهمون " گهیم که افتادم المثل و ضرب هی ادی دوباره

.. 

 کنار و دمیپوش و دوزم همتا خواب لباس مسواك بعد..  اتاقم يتو رفتم و گفتم ریخ به شب هی منم رفتنشون از بعد

 .. دیخواب م نهیس يرو و باال دیکش و خودش..  شد اریهش که کردم نوازش و صورتش یکم..  دمیخز همرازم

 قول به که کردمیم فکر نیا به موهاش نوازش حال در..  کنه ترك و عادتش نیا تونهینم که ، من بشم فداش یاله

 .. بدم ترك شو عادت نیا دیبا..  ریز اون که شمیم له من..  بخوابه م نهیس يرو بخواد بشه بزرگتر همراز اگه رعنا

 .. ؟ کرد يطور نیا امروز چرا..  بهنود سمت شد دهیکش ذهنم دفعه هی

 ..  بودم مجازات نیا مستحق که بودم کرده کاریچ مگه..  نکرد نگاه من به اصال

 ..  گرفت شیات دلم افتادم که جون يحور حرف ادی

 ..  بزنم لبخند بعدش..  بشنوم..  نگزه ککم و بشنوم ییحرفا نیهمچ دیبا که دمیرس کجا به نیبب

 ..  باشم نداشته تیحما انتظار شوهرمم از

 یعنی شده کلفت پوستم گنیم یوقت گهید که فهممیم االن..  بشم شاد شوهرم ي خاله پسر و شوهرم پدر تیحما از

 ! ؟ یچ
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 به گهید..  شدم رتیغ یب دمیشا دونمینم..  اومدم کنار باهاش گهید..  شده يعاد برام که دمیشن نقدریا گهید انگار

 ..  ندارم رتیغ تمیشخص

 ..  باشم داشته تونمیم یتوقعات چه میا شناسنامه شوهر از..  باشم نداشته رتیغ خودم به خودم یوقت داره خنده

 " کن صوبت درست من زن با فهیضع " بگه بده تاب لیبیس ، شه بلند که

 ..  احمقم هی که واقعا..  زدم پوزخند هی

 .. داشت اره.. زدم لبخند هی! ؟ داشت و ارزشش واقعا..  کردم نگاه همرازم به بازم

 . دمیکش هام هیر به و موهاش يبو..  دمیبوس و موهاش يرو

 ..  ومدینم رونیب از ییصدا و بود ساکت جا همه یول..  کردمیم فکر داشتم که بود ساعت چند و بود چند ساعت دونمینم

 .. بودن خواب همه که کنم فکر

 يسور که دادمیم احتمال..  ندارم و چکسیه يحرفا دنیشن یامادگ االن..  بستم عیسر و چشمام..  اتاقم در شدن باز با

 . کنه صحبت باهام بهنود مورد در بخواد و باشه جون

 .. رهیم بستم يچشما دنید با کردمیم فکر

 .. نبود حون يسور عطر عطرش یول..  هیک نمیبب نکردم باز و چشمام..  شدیم کینزد تختم به که دمیشن و پاش يصدا

 ..  کردیم دشییتا هم قلبم ضربان وِ  بهنود که گفتیم بهم یحس هی

 پلکام که دمیترسیم همش..  کنهیم نگام داره دونستمیم..  کردمیم احساس و نگاهش ینیسنگ..  نشست تختم نییپا

 ..  گذاشت تخت يرو کنارم و کرد بلند بغلم از و همراز اهسته چون..  دینفهم شکر خدارو یول..  دارمیب که بفهمه و بلرزه

 ..  نگاهش ینیسنگ هم باز و نشست نییپا دوباره

 .. نکن رو کار نیا من با:  بزنم داد شم بلند خواستیم دلم

 ..  ندارم جنبه من

 ..  کنهیم یتابیب چقدر داره نگاهت خاطر به نیبب..  است جنبه یب دلم..  رمیگیم خودم به رو همه من
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 ..  زد بینه ذهنم يتو یکس هی اما

 ..  داره یربط چه اون به ، یفیضع و احمق تو

 و داره دوسش اونم يدار حق بهش نسبت و يدار دوست و همراز همه نیا تو یوقت..  نهیبب دخترشو اومده فقط اون

 ..  گهید داره حق بهش نسبت

 ..  نداشتم یول داشتم و بهنود توجه منم خواستیم دلم..  کردم حسادت هم خودم دختر به لحظه هی احمق من اما

 !! شهیهم مثل..  بودم کرده بغض

 ..  نشه دهید کنم ارزو نکهیا جز نداشتم يکار من..  دیکیچ صورتم يرو چشمام ي گوشه از سمج اشک قطره هی

 .. دمیشن و اش کالفه نفس يصدا

 موهاش يتو و دستاش..  بود خودش..  بشم مطمئن رفتنش از که کردم باز و چشمام..  شد دور تخت از و شد بلند هوی

 ..  ببندم و چشمام عیسر شد باعث که کرد مکث یکم.  رفتیم در سمت به و بود کرده فرو

 نفس.. شد حبس نمیس يتو نفسم..  شد خم صورتم يرو..  شد کینزد تختم به که دمیشن و قدماش يصدا دوباره

 م نهیس به و خودش محکم قلبم..  بود شده بزرگتر بغضم..  بود گرفته شیات دلم..  خوردیم صورتم به داغش يها

 ..  دیکوبیم

 !!! رفت و دیبوس و میشونیپ یطوالن و نرم بهنود

 .. رفت و زد شیات و میشونیپ

 ..  بود شده يشاد وجودم ي همه..  گذاشت تنها يدواریام ایدن هی با منو و رفت

 ..  شدم لذت غرق..  رفت نیب از اش بوسه با دلم يتو يها غم ي همه اما است مسخره

 ..  دیبار ذوق سر از اما..  دیبار بارم نیا چشمام

 .. بشه کیشر قلبم يشاد يتو داشت دوست اونم انگار..  نگرفت شو بارش يجلو هم عقلم

 ..  ببلعه و شادم وجود خواب گذاشتم..  بستم و چشمام

  .. شادتر ییفردا دیام به
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 ..  کردم نگاه اطرافم به گنگ لحظه چند..  شدم داریب خواب از ومدیم رونیب از که ییصدا و سر با

 ..  هستم جون يسور ي خونه ادمی

 بهنود ي بوسه يجا و دمیکش میشونیپ به دست هی..  صورتم يرو نشست لبخند هی بهنود ي بوسه و شبید ياور ادی با

 .  کردم لمس و

..  بودم کرده غذا م صبح نماز..  شستم و صورتم و دست اتاق سیسرو يتو نییپا اومدم تخت از اهسته یول يانرژ با

 و کردم سرم هم یاب شال هی دمیپوش میمشک نیج شلوار همون با یاب ییمونویک بلوز هی و خوندم غذاشو و گرفتم وضو

 ..  رونیب رفتم

 .. شدم اشپزخونه وارد يانرژ با

 .. دادن و جوابم ییرو خوش با..  نشستم و کردم سالم..  بودن نشسته زیم دور..  بودن داریب جون يسور و جون پدر

 .. بود ومدهین هنوز بهنود..  میداد شو جواب لبخند با..  کرد سالم بلند و شد وارد من از بعد مانیپ

 جون يسور و من از ینوع به و کردیم صحبت شمال سفر يتو ما یهمراه به دعوتشون و میمر مورد در داشت مانیپ

 .  داشت دعا التماس

 ..  بشه وارد بهنود که اشپزخونه در به نگاهم یول..  کردمیم دییتا سر با و بود مانیپ يحرفا به گوشم

 گرم مربا کره و تست نون با و سرم..  نکردم نگاه در به گهید پس..  زدم گند که دمیفهم مانیپ طونیش لبخند با اما

 ..  کردم

 . زدم محو لبخند هی..  شد وارد بهنود..  نشد ادیز یلیخ انتظارم

 !!!  کرد یلب ریز سالم هی هم من به..  کرد سالم تک تک به

 .. شد هم هیبق تعجب باعث من تعجب بر عالوه که..  کرد یتوجه یب من به علنن

 مشغول هیبق يها نگاه به توجه بدون..  نهیبش کنارم و ادیب داشتم توقع بازم احمق من..  نشست مانیپ شیپ رفت

 ..  شد خوردن صبحانه

 . نکنم نگاش..  نشدم عیضا هیبق و مانیپ يجلو نیا از شتریب گهید تا دادم حیترج منم
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 .. نهیبش خواست ازش جون پدر که شه بلند خواستیم بهنود صبحانه از بعد

 .. کنم مطرح رو یموضوع خواستمیم..  نیجمع همتون که حاال _ جون پدر

 !!  هیعیطب البته که..  شناسهینم و بهنود همراز..  انداخت فکر به منو که افتاد یاتفاق شبید خوب

 بهنود دختر همراز نکهیا مورد در گهید بهتره..  کردم فکر من نکهیا..  خوادینم همراز کرده اعالم بارها که بهنودم

 !!! میکن یمعرف پدرش عنوان به رو سارا همسر..  کنه ازدواج جان سارا که یوقت تا..  مینکن یصحبت

 خودتم..  بده بهش دمیم بهت وهم بهنود ي نامه وکالت امروز..  کن صحبت ییموال با جان سارا هم طالقتون مورد در

 ..  ستین یمناسب يجا اصال ، ها دادگاه يتو نیبر نینباش مجبور که بده بهش وکالت هی

 .. دادیم تکون سر حرفاش دییتا در و دادیم گوش جون پدر يحرفا به راحت یلیخ..  کرد نگاه بهنود به ناخداگاهم

 ..  زدم پوزخند هی ام احمقانه احساس و خودم به منم..  زد لبخند هی و کرد نگاه من به

 بود یکاف مدتم نیا يبرا..  ارمیب در و کردم تن به که یتیخر لباس نیا دیبا گهید..  دادم قورت و بغضم و گرفتم ینفس

 : گفتم يجد يصدا هی با.. 

 .. فقط..  ممنون بله _

 .. دادم ادامه و کردم نگاه جون پدر به

 ..  همراز _

 .. گرفت و منظورم جونم پدر..  ندادم ادامه گهید

 .. خواستشینم اولشم از بهنودِ ..  خودت يبرا همراز..  دخترم ستین یمشکل _ جون پدر

 . ممنون _

 ..  کنم اعتماد بهش بازم کاراش تموم از بعد داشت توقع..  کردیم نگاه من به حرص با بهنود

 .. رهیبگ ازم و همراز و ادیب شبه هی که نخوردم حرف و دمینکش عذاب همه نیا

 .. کنه خرج يا گهید کس يبرا تونهیم و شیپدر عشق
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 ..  باشم تفاوت یب کردم یسع

 هم..  رمیبگ لباس فردا یمهمون يبرا برم دیبا من..  نیدار نگه و همراز ساعت چند کنم خواهش شهیم جون يسور _

 ..  دخترا يبرا هم.  خودم يبرا

 : گفت و کرد پاك و گونش يرو اشک جون يسور

 .. جان سارا يبر يخوایم یک با _ جون يسور

 : گفتم و زدم مادرانش عشق به لبخند هی

 .. خورهیم منم درد به خوبه شم قهیسل!! ..  کنه انتخاب و هاش لباس دیبا خودش ، که نیدونیم..  رمیم همتا با _

 .. باشه راحت التیخ همرازم بابت از..  برو زمیعز باشه _ جون يسور

 . یمرس _

 : گفت اشپزخونه از شدن خارج حال در و شد بلند بود ساکت لحظه اون تا که مانیپ

 .. بخرم فردا واسه کش میمر لباس دست هی همتا و تو ي قهیسل به خوامیم..  امیم همراهتون منم _ مانیپ

 ..  نشوند همه لب به لبخند هی بازم اما..  بود نیغمگ صداش لحن نکهیا با

  .. رفت دنبالش و شد بلند حرف بدون بهنودم

 ..  کردم نگاه بود داده دستم به جون پدر که يا نامه وکالت به راه يتو

 .. نداشت يزیچ من يبرا يخوار و خفت جز رابطه نیا ي ادامه..  کردمیم تمومش دیبا

 .. داد جواب بوق تا چند از بعد..  گرفتم رو ییموال شماره

 ..  خانم سارا سالم _ ییموال

 . زدم يلبخند گرمش يصدا دنیشن با

 ! ؟ چطوره حالتون..  سالم _

 !؟ يکرد ما از يادی عجب چه! .. ؟ يچطور تو..  خوبم منم _ ییموال
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 .. شماست يپا زحمتام شهیهم که من..  خوبم من _

 .. ادیبرم من دست از يکار..  افتاده یاتفاق..  دمیم انجام مو فهیوظ من..  یزحمت چه _ ییموال

 .. بذارم ونیم در باهاتون و یموضوع دیبا..  نمتونیبب ممکنه اگه خواستمیم..  به راستش _

 ..  شدم نگران بگو االن..  جان سارا یموضوع چه _ ییموال

 که هست مدارکم يسر هی ضمن در..  کنم صحبت باهاتون تونمینم یتلفن..  ستین یمهم زیچ..  نینباش نگران نه نه _

 .. بدم بهتون دیبا

 يایب یتونیم..  دارم طیبل برگشت يبرا فرودگاه رمیم دارم االن..  داشتم جلسه تهران امروز من..  نیبب باشه _ ییموال

 .. فرودگاه

 .. رمیگیم تماس باهاتون دمیرس..  برسونم بهتون و خودم کنمیم یسع..  االن _

 .. منتظرم من پس.. باشه _ ییموال

 .. کرد عوض و ریمس یحرف چیه بدون اونم..  بره فرودگاه سمت به که خواستم مانیپ از..  کردم قطع که یوقت

..  کرد ونیمد خودش به کار نیا بابت و من و..  موننیم منتظرم همتا با که گفت من به رو مانیپ..  میدیرس یوقت

 .. بکنم اناتیجر نیا وارد رو همتا خواستمینم

 شدت به حال نیا با..  بود ما يکارها و روابط انیجر در شیب و کم..  کردم صحبت طالق ي هیقض مورد در ییموال با

 با شخصا خودش که بدم اجازه خواست ازم یحت..  داشت من میتصم کردن عوض در یسع همش و..  کرد مخالفت

 ..  کردم مخالفت من که..  کنه صحبت بهنود

 . کنم عمل احساس يرو از بخوام که من نه و..  رهیبگ میتصم احساس يرو از بخواد که بود بچه بهنود نه

 طرف از نامه وکالت هی خودش خواستم و..  دادم لشیتحو و مدارك یقطع ممیتصم که دادم نانیاطم بهش که یوقت

 گفتن با و داشت رو دهیعق نیهم هم ییموال..  بهتره..  نشم انیجر وارد مایمستق جون پدر قول به..  کنه میتنظ من

 .. کرد یخداحافظ من با..  دمیم و بشیتیتر



 
 

 
 

 مھال کوه پنھان

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 231 

 هی یبانیپشت بدون دیبا چطور حاال که نیا از ترس..  ییتنها از ترس..  انداخت چنگ دلم به یبیعج ترس رفتنش با

 چسبونده من یشونیپ به هم مطلقه مهر گهید روز چند تا یول..  شدمینم محسوب مطلقه زن حاال تا..  کنم یزندگ اسم

 .. شد خواهد

 .. کنم دور خودم از و افکار نیا..  کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس

 بود مشخص يجا هی و زیچ هی فقط ومقد..  بود یخاک ي شانه کنار بود اگر هم یتوقف و رفتمیم دیبا که بود یراه نیا

 .. بودم کرده حرکت کند سرعت با فقط هم حاال تا..  شدیم یط دیبا که

..  نکرد یمخالفت کارم يبرا یحت ای..  کدم کاریچ که دینپرس ازم یحت..  زد بهم لبخند هی فقط مانیپ..  شدم نیماش سوار

 .. رمشیبگ دهیناد کردم یسع من که گفتیم يا گهید زیچ تلخش لبخند یمعن اما..  بود موافق هیقض نیا با اونم حتما

 .. میبر دیبا کجا..  میا کارهیچ االن خوب..  دیپرس یخاص لحن هی با که نبود یراض اومده وجود به جو از دیشا مانمیپ

  میبخر منو لباس میبر اول معلومه خوب..  گفت همتا..  بدم یپاسخ من نکهیا از قبل

 . میخریم تورو يبرا اول طونیش باشه _ مانیپ

 .. میهست خانم همتا ریدرگ ها ساعت که دونستمیم االن نیهم از منم

 از ها ساعت بودم حاضر که ومدیم خوشم هاشون لباس از نقدریا.  بود کودك لباس مخصوص..  میشد که پاساژ وارد

 .. بگذرونم پاساژ اون يتو کردن دیخر و دنید صرف و وقتم

 حرکات به لذت با مانمیپ و کردیم اجرا شو مغازه يها لباس ي همه با مدل هی مثل شدیم يا مغازه هر وارد که همتا

 و شدم میتسل من هم اخرش..  نداشتن یتوجه من يخوردنا حرص به هم اصال..  کردیم قشیتشو و دیخندیم همتا

 .. کردم سرگرم همراز يبرا لباس انتخاب با و خودم

 شده نییتز يا نقره رگ از يها رگه با یطوس خوشکل بلوز هی با گرفتم براش یمشک ساپورت با یمشک کوتاه دامن هی

 .. داشت هم ست سر دستمال هی که.  بود بلند هم ناشیاست.. بود

 و داشیخر روشن یاب ي تنه مین هی با کوتا یل دامن هی و ینارنج تاپ با..  یمشک دیفی یتیکبر يبرمودا شلوار هی

 يکارا ریدرگ که هم ها فروشنده..  زدمیم لبخند و کردمیم ذوق یکل تنش يتو کدوم هر تصور از و..  کردم لیتکم

 .. کنن عمل دستوراتش به ای..  بخندن کاراش به دونستنینم..  بودن همتا
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 يباال قدش که یطوس دکلته راهنیپ هی هاش انتخاب انبوه نیب از پاساژ کردن نییپا باال ساعت چند از بعد بالخره 

 نیاست بلوز با دیسف کتان يبرمودا شلوار هی و..  یطوس مخمل یعروسک يکفشا و یمشک ساپورت هی با بود زانوش

 يبرا مانیپ ياصرارها مقابل در و..  گرفتم رو يا قهوه کرم تاپ و روشن يا قهووه کوتاه دامن هی و..  یصورت کوتاه

 .. کردم مقاومت کردنشون حساب

 مانیپ يبرا ختنیر زبون و يمشتر و فروشنده با انداختن عکس و کردن نییپا باال یکل از بعد که هم زمیعز يهمتا

 به حلقه غالم هی مثل مانمیپ..  میبخور غذا پاساژ همون يتو فود فست به میبر که خواست..  بود شده گرسنه و خسته

  .. نداشتم شونیهمراه جز يکار منم..  رفت دنبالش گوش

 نشدم متوجه اصال من..  شدهیداریخر خان مانیپ توسط هم همتا يها انتخاب ي هیبق که دمیفهم ، مینشست یوقت تازه

 . کردمیم حساب من دینبا هم رو هیبق گفت و نکرد قبول کنم حساب شو نهیهز خواستم یوقت.. 

 .. دنیخند مانیپ با میمر يخوردنا حرص ادی با و خورد تزایپ!!! مرصاد عمو و میمر ادی به مدت تمام همتا

 داخل يباد پارك به بدم اجازه که خواست من از..  بود شرك ي گربه هیشب که يا افهیق هی با هم شدنش ریس از بعد

 ..  کنه يباز ها بچه با و بره سالن

 .. دادم رو اجازه نیا بهش کنم صحبت مانیپ با میمر به راجع که فرصت نیبهتر االن نکهیا فکر با منم

 .. میشد شیباز تماشا مشغول سکوت در..  رفت همتا کهیوقت

 ..  گفتم مانیپ به..  کردمیم مزه مزه مو نوشابه یحال در بعد یکم

 !؟ يدیم جواب..  بپرسم سوال هی مانیپ _

 .. دمینم جواب بود سخت..  بپرس گفت و کرد نگام طونیش

 !؟ هیجد میمر مورد در نظرت _

 . گفت مکث یکم با و زد بهم لبخند هی مانیپ

 .. دارم بهش نسبت یخوب احساس..  ادیم خوشم ازش اره خوب _ مانیپ

 .. زدم لبخند لحنش به
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 .. يدیرس خوب احساس نیا به يچطور..  دنید بار دوسه يتو بدونم شهیم _

 .. شناسمیم شمارو وقته یلیخ من..  که ستین دنید بار دوسه _ مانیپ

 !!!  شد یکی نیزم با من فک

 ! ؟ شناسمتونیم وقته یلیخ که یچ یعنی

 ..  شد جالب

 .. بکنه يبلند ي خنده مانیپ شد باعث که شدم جا جابه جام سر یخاص حالت هی با

 .. گهید يریمیم یفضول از يدار االن _ مانیپ

 : گفتم و دادم تکون سرمو خنده با منم

 !!نگو يندار دوست..  شدم کنجکاو فقط نه _

 .. دیخند تر بلند مانیپ

  اه..  ذارهیم باال تاقچه ها کرده گل میفضول دهیفه حاال بود گرفته حرصم کردیم نگام خنده با نطوریهم

 .. يخوریم حرص چرا گمیم بابا باشه _ مانیپ

 .. دوختم دهنش به چشم منتظر..  نگفتم يزیچ

 . بود مون خونه هم ییایجور هی یعنی..  بود بهنود منو یمیصم دوست..  نیشاه خوب _ مانیپ

 يبرا فرصت هی دنبال که منم..  دیخر خونه هی..  کنه یزندگ نایا مامان با..  نشد حاضر..  سیانگل اومد یوقت بهنود

 ..  بودم ازشون جداشدن

 ..  میبود یخوب يدوستا میبر رانمیا از نکهیا از قبل ما اخه..  ششیپ رفتم

 .. بود من خاطر به اومد بهنود که میلیدال از یکی

..  میبود باهم شهیهم..  شد تر قیعم میدوست کم کم..  میشد اشنا یمهمون هی يتو نیشاه با هم وقت چند از بعد

 .. شد ما ي خونه هم عمال نمیشاه ينجوریا
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 کنه کار اونا شرکت يتو و رانیا ادیب کرد قبول شییدا يها خواهش و مادرش ادیز اصرار با..  شد تموم درس یوقت یول

.. 

 : داد ادامه و کرد بلند ي خنده هی

 .. شهیم رو روبه وونهید ي زلزله تا سه با دونستینم اما مانیپ

 .. دمیخند منم

 .. مینداشت باهاش يکار ما..  بود وونهید اون _

 .. بود شده قطع یمهندس بخش يبرقها بار هی ای..  بود شده تند و تلخ شییچا بار چند فقط..  دونمیم اره _ مانیپ

 ..  گفتم دمیخندیم که یحال در من

 .. بود نیشاه اومدن از قبل مال که اون _

 دیبا شما مقابل در که بود داده هشدار بهش شییدا واقع در..  بودن داده گزارش بهش رو همه یول..  خوب اره _ مانیپ

 .. باشه داشته تن به رزم لباس

 . گرفت م خنده هشیتشب از

 .. مینداشت يریدرگ اونقدرام گهید بابا نه _

 .. نینداشت يریدرگ میریبگ فاکتور رو خورده سیریگ يکفشا و کردن ریگ اسانسور يتو اگه البته..  دونمیم بله _ مانیپ

 . ها قیدق اطالعاتت _

 ..  کردیم لیمیا ما يبرار هاتون لمیف..  دادیم گزارش ما يبرا و کاراتون ي همه مو موبه نیشاه اره _ مانیپ

 !؟ یگیم دروغ _

 .. گهید دمیچیپیم نسخه براش تا دمیدیم و مورد دیبا من اخه اره _ مانیپ

 .. بود نیزم يرو فکم رسما گهید

 !؟ يدادیم خط بهش تو _
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 ..داد تکون اره ي نشونه به يسر خنده با

 !!! نهیشاه اتیعمل متفکر مغز يکرد فکر پس نه _ مانیپ

 . ییکارا نیهمچ..  بود دیبع مغز یب عقاب اون از کنمیم فکر یچ هر خوب

 : گفت و کرد بلند ي خنده هی بعدم..  دادمیم ارائه و هام حل راه لماتونیف دنید با منم _ مانیپ

 .. کردم ساکتتون يچطور يکرد حال خانم سارا _ مانیپ

 .. نشست لبم يرو يلبخند فقط مانیپ يحرفا از شوکه من

 .. بودن کاریب همکارا ي هیبق بعد..  اتاقمون يتو مینیبش ها ساعت ما يشد باعث تو _

 .. کرد تشنه خودشِ  خون به منو و.. داد تکون سر بازم مانیپ

 !! که ينکرد تیاذ و نیشاه کم یوجب مین يتو..  يبخور حرص خوادینم حاال _ مانیپ

 . دمیخند

 .. یشناسیم خوب یلیخ ممیمر پس _

 .. دوخت بهم شو نگاه بعد..  دوخت چشم اش نوشابه وانیل به..  کرد مکث یکم مانیپ

 !! نه بگم شو راست _ مانیپ

 . یداشت و کارامون از لحظه به لحظه گزارش که تو!!  چرا _

 . شناسمتونیم کردمیم فکر بودم دهیند تورو که یوقت تا _ مانیپ

 : گفتم تعجب و بهت با

 !!!! منو _

 .. زد تعجبم به یمانیپ لبخند هی مانیپ

 .. شناسمینم دمیفهم بعد یول..  شناسمتیم کردمیم فکر..  بودم نشده اشنا باهات که یوقت تا..  رو تو..  اره _ مانیپ
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 .." دمتید نیشاه شرکت يتو بار نیاول يبرا که روز اون یدونیم "

 دادم تکون سر..  زدم یتلخ لبخند روز اون ياور ادی با

 .. داد ادامه و کرد مکث یکم اونم

 ..  مینیبب رو تو که شرکت میاومد نیشاه اصرار با یول میبود اومده که بود روز هی تازه ما روز اون _ مانیپ

 : کرد اضافه خنده با و

 .. " خودش يبرا بود یعاشق برسر خاك"

 ..  دوختم م نوشابه وانیل به و چشمام و دمیکش خجالت یول چرا دونمینم

 ي خنده..  دهیم انجام خفا در و کاراش ي همه که یطونیش و بایز دختر هی تو که کردمیم فکر موقع اون _ مانیپ

 .. برده و نیشاه نید و دل هاش خنده نیهم با و...  داره یقشنگ

 .. ينبود نطوریا اما

 .. ِ" هاش بچه يبرا مهربون مادر هی ي نمونه ، طونیش دختر نیا..  دمیفهم بعد"

 .. " برادرش يبرا عاشق خواهر هی"

 ..  "اش برادرزاده يبرا فداکار ي عمه هی"

  بودم ابرا يرو گهید من

 .. "ِ  شوهرش مادر و شوهر پدر يبرا یداشتن دوست عروس هی"

 !!!"ِ  مهموناش يبرا نمونه يکدبانو هی..  مهمتر همه از "

 نییپا شدم پرت ابرا يرو از

 !؟ یگذاشت سرکارم _

 ..  دیخند

 !؟ يکرد يفکر نیهمچ یچ يبرا نه _ مانیپ
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 .. ندادم يزیچ شما به شربت ریغ به حاال تا که من..  بود معلوم اخرت ي جمله از _

 .. دادم ادامه یبدجنس با بعدم

 !؟ ام کدبانو يدیفهم کجا از..  براتون نپختم هم ساده املت هی یحت _

 . ننداخت تا و تک از و خودش یول..  کرد نگام حرص با

 یول یکن درست شام یخواستیم که روزید ای..  یکن درست املت یکن لطف يخوایم یوقت..  گهید نیهم _ مانیپ

 !! گهید..  نشد قسمت

 .. میدیخند

  .. خورد زنگ شیگوش..  نشد که سیانگل به برگرده خوادینم مگه..  هیچ اش برنامه..  بپرسم ازش خواستم

  میفود فست تو ما ایب..  يدیرس..  سالم _ مانیپ

_................ 

 . باالست..  اره _

_............... 

 . باشه _

 : گفت من به رو و کرد قطع

 . دیرس االن..  مییکجا که بودم داده اس ام اس بهش..  بود بهنود _ مانیپ

 .. نداد من به و کردن فکر و تعجب فرصت

 ..  رهیبگ لباس خوادیم کنم فکر _ مانیپ

 !!!! رنیگیم لباس نجایا از انیم نایا..  خرنیم لباس اونجا از رنیم مردم..  بود گرفته م خنده من

 هم موفق کنمیم فکر..  ندم نشون یتوجه قلبم عیسر کوبش به و..  رمیبگ خودم به تفاوت یب ي چهره هی کردم یسع

 .  بودم
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 . اهاان _

 ..  مینشست کجا دادکه نشون بهش دادن تکون دست با مانیپ..  داخل اومد بهنود هم لحظه همون

 ..  نشست و عقب دیکش و من يکنار یصندل و داد یکل سالم هی اومد سمتمون به میمستق دید مارو

 .کرد نوازش و ینیب و خورد بهم عطرش

 ..  نشه خارج هام هیر از که کردم حبس نهیس يتو و نفسم ها احمق نیع

 ..سوخت اش بوسه ياداوری به از هم میشونیپ

 !؟ یخوب:  گفت و زد يلبخند من به رو بهنود

 . نشه دهیشن و دهید صدام و گلگونم ي چهره يتو تعجبم کردم یسع یلیخ

 .ممنون بله _

 !کو؟ همتا یراست! ؟ نیدیخر یچ! ؟ نیکرد کاریچ خوب _ بهنود

 ِ يباد پارك يتو همتا..  بپرس یکی یکی بابا _ مانیپ

 .. کرد اشاره بود همتا که یقسمت به دست با و

 .. میکن دیخر میتونست دخترا يبرا فقط..  میدینخر يزیچ هم ما _ مانیپ

 .. نیکرد کور و بازار چشم االن کردم فکر!! .. ؟؟؟ واقعا _ دیخند بهنود

 !!!.. خانم همتا توسط ما توسط نه یول..  شد کور که بازار چشم _ دیخند مانمیپ

 .. دمیخند منم

 :  داد ادامه من به رو مانیپ

 !..؟ شهیم یچ بشه بزرگ همتا سارا یول _

 !!!.. بود کرده خودش ریاس رو ها فروشنده ي همه بچه ذره هی امروز!!  بهنود يدیند
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 .. دیخندیم کاراش به یه هم سارا نیا تازه

 .. من گردن ندازهیم داره حاال..  دادن حرص منو کم همتا اون با امروز..  هااا ییپرو عجب

 !!!!؟ دمیخندیم من _

 .. دیخند فقط مانیپ

 ..  کرد همتا نثار " طونیش "هی دنیخند حال در بهنودم

 ..  دیخندیم بهنود

 .. کنم فرار دستش از ونستمیم کاش..  کردیم داغونم داشت بهش یکینزد..  زدم يخند زهر

 .. بود گرفته در عقلم و قلبم نیب یسخت جدال..  بودم شده یدوگانگ دچار دایشد

 .. زونیگر امروز يها خنده از عقلم..  بود شده گرم هاش خنده به دلم

 متعجب امروزش يا خنده با..  کنم درك شو شبید يها اخم لیدل ام نتونسته هنوز..  بود یسخت کار رفتارش لیتحل

 .. کرده ترم

 .. کنهیم حسادت تو بر دور يمردا به!!  کرده حسادت..  بزنه ادیفر خوادیم دلش قلبم

 .. داده قرار تمسخر مرد مو یاحساسات قلب مغزم که دهیم نشون لبم يرو پوزخند اما

 .. کنه نگاه بهنود يها خنده به کنه نگاه که کنهیم زد گوش قلبم به

 .. ندهیخوشا يا دهیکش بند به هر يبرا اسارت از ییرها خبر..  تهییجدا خبر دنیشن يبرا امروزش يها خنده

 ..  گهید میبر نیهست یچ منتظر خوب _ بهنود

 ..داد ادامه من روبه و

 ..  میاریم کم وقت هم شیجور نیهم..  پسند بد و بدقلق یلیخ دیخر يتو مانیپ نیا یول..  دونمینم تورو سارا _ 

 ..  نگفتم يزیچ و دادم کش خنده شکل به و لبم طرف هی

 "! ؟ هیچ يبرا تیمیصم همه نیا "..  کرد عبور ذهنم از که يزیچ تنها
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 .. کنه صدا رو همتا که شد بلند مانمیپ

 ..  گفت برداشت رو ها لباس ي بسته بهنود..  رفت مانیپ تا

 !؟ يدیخر یچ من دختر يبرا نمیبب _ بهنود

 ..  زدیم زنگ گوشم يتو گفتنش " من دختر " ي کلمه

 ادتی یرفتیپذ خودت..  یباش نداشته یحق مقابلش در گهید تو شده قرار و منه دختر همراز که بگم بهش خواستمیم

 ؟ یکنیم يشاد سیدار که ستین نیهم يبرا مگه..  ؟ ستین

 لباس دونه دونه نطوریهم بهنود..  شدنینم خارج دهانم از ها کلمه..  بود کرده قفل ذهنم..  بودم شده الل انگار یول

 .. دادمیم تکون سر فقط الل يادما مثل من اما..  کردیم فیتعر طرحش و رنگ از و اوردیم در همراز يها

 ..  نبود درك قابل برام کاراش از چکدامیه

 !! بهنود عمو سالم _ همتا

 !؟ يچطور..  گل خانم همتا سالم _ بهنود

 !؟ يدید و لباسام.  عمو خوبم _ همتا

 ..  خشگله یلیخ..  دمید اره _ بهنود

 . بشه خوشگل من مثل..  رمیبگ خوشگل لباس مامانم يبرا میبر _ همتا

 . دمیخند

 : گفت دفعه هی همتا که میشدیم خارج پاساژ از میداشت

 !؟ ایدینخر برام ریافتابگ کاله..  هیفروش کاله ي مغازه..  نیبب رو جا اون..  مامان _ همتا

 . بشم قدش هم تا بودم شده خم که یحال در 

 !؟ يدار خونه يتو ریافتابگ کاله تا چند شما..  خانم همتا _

 .. کرد شمارش به شروع دستاش اون با عسل
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 ..  تا ازدهی..  ده _ همتا

 !؟ یکنیم استفاده کدومشون _

 .. کدوم چیه _ همتا

 !؟ چرا _

 .. شهیم خراب موهام اخه _ همتا

 .. خرمیم برات بازم من که یکن فکر شده باعث یچ وقت اون _

 .. کرد نگاه بودن ستادهیا کنارش که بهنود و مانیپ به داشت لب به لبخند که یحال در

 . رهیم ابروت..  یسیخس کننیم فکر ينخر برام اگه..  باهامونن مانیپ عمو و بهنود عمو اخه _ همتا

 .. گرفت سنگر..  بود دنیخند حال در که مانیپ پشت بعدم

 ..  دیکش ، بود مانیپ بغل يتو گهید االن که رو همتا لپ.  دیخندیم داشت بهنودم

..  یفروش کاله ي مغازه سمت رفت بهنود منو به توجه بدون مانیپ..  کردمیم اجرا ویتیترب اصول چشمام با داشتم هنوز

 .. داد پاسخ سیخس مامان ي کلمه با فقط من يها اعتراض جواب و

 یگرم دستاش يگرما..  کرد جیگ "رسما منو..  دستم گرفتن با بهنود که بودم مانیپ حرکت یگنگ يتو هنوز من

 .. کرد کند هام رگ يتو و خون انیجر سرعت..  کرد قیتزر وجودم به و یخاص

 هنوز و نداشت یتوجه حالتم و من به اصال که بهنود به نگاه هی و کردم شدیم دهیکش بهنود توسط که دستام به نگاه هی

 ..  کردیم نگاه همتا و مانیپ به داشت

 ..  برگردوند سمتم به و نگاهش که بکشم رونیب دستاش از و دستام کردم یسع

  .. رفت اونا سمت به..  کنه ول و دستام نکهیا بدون و کرد وارد دستم به فشار هی که..  دید یچ نگاهم يتو دونمینم

 ..  میگرفت قرار مانیپ و همتا مقابل دست يتو دست کهیوقت

 ..  برگردوند سرشو اخم با عیسر و کرد نگاه دستم يتو بهنود يدستا منو به تعجب با همتا
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 ..  زد چشمک من به خنده با..  ستین حواسش بهنود دید یوقت هم مانیپ

 . بردم یپ همتا شعور به و دمیکش خجالت مانیپ از من یول

 هم نیهم يبرا..  بذارم احترام شعورش به دیبا که منم نیوا..  داره درك قدرت و شده بزرگ همتا که دمیفهم تازه

 .. بدم حیتوض و بهنود و خودم نیب روابط و..  کنم فیتعر براش خونه به دنیرس محض به گرفتم میتصم

 .. کرد جدا دستم از دستامشو لحظه همون که برد یپ همتا تیحساس به دیشا بهنودم

 .ستادیا یم من ستادنیا با و داشتیبرم قدم من يها قدم با..  نخورد تکون من کنار از..  دیخر مدت تمام در یول

 جان بهنود "..  انداخت کهیت بهش مانیپ..  کنم پرو و لباس برم خواستمیم یوقت بار هی که..  کرد تکرار نکارویا نقدریا

 .." نشه گم پرو اتاق يتو وقت هی که برو باهاش هم تو يخوایم

 .. زد لبخند فقط..  بهنود

 .......  شدم سرخ من و

 بود گرفته رو همتا يدستا که یوقت مخصوصا..  دارم دوسش اشکان مثل کردمیم حس..  بود یداشتن دوست واقعا یول

 .. کردیم چشمام مهمون و اشک..  دادیم دست بهم حس نیا شتریب..  کردینم جدا خودش از و

 فوق جنسش که کارشده یمشک ي دکلته راهنیپ هی من)  مانیپ و بهنود و همتا(  علما شدن القّول متفق از بعد بالخره

 رنگ و یاصل ي پارچه جنس از ي تنه مین کت هی با..  بود پوشونده و روش یاب ي هاله با پوریگ هی..  بود لَخت العاده

 جادیا و یخوشکل تضاد هی بلند ناشیاست چون و..  خوردیم گره جلوش..  پوشوندیم مو نهیس يرو تا فقط که ، پورشیگ

 ..  بود کرده

 !!!!..  ننیبب تنم يتو و لباس کدوم چیه نذاشتم اعتراض ي نشونه به منم

 ممکن لباس دنید يرای هاش اصرار و بهنود وجود با که بخوام نظر همتا از تونستمیم فقط که بود نیا میاصل لیدل البته

 ..  نبود

 حساب و لباس پول بهنود..  اومدنم رونیب از قبل شد باعث که..  کردم اعالم بهشون لباس از خودم دییتا فقط نکهیا

 .. کنه سرکوب اخماش با باهاش کردن حساب يبرا منو لیم..  کنه

 .. میخردیم هم یمشک یاب شال هی دیبا فقط.  دمینخر داشتم که هم یمشک کفش
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 ..  دمید بهنود يتوچشما و نیتحس برق..  بخرم همرنگش شال هی دیبا گفتم که یوقت

 و کاراش از کدوم چیه..  دادم قول خودم به گرفت و دستام که اول همون از چون..  نداد دست بهم یحس چیه من اما

 .. بره نیب از..  خودم يجلو حداقل..  نفسم عزت نیا از شتریب نذارم..  رمینگ خودم به

 مثل اونم نکهیا به علم با مو یناراحت بازم یول..  باخبره احساسم از که بود داده نشون بهم رفتاراش با مانیپ که چند هر

 ..  بردم نیب از..  برام مونهیم اشکان

 .. بشه رو یکس يبرا دستم ذارمینم گهید یول

 مواجه همتا اعتراض با که..  دمیخر جون يسور ي خونه يبرا و ام کارشده دیسف تاپ با یمشک شلوار و کت دست هی

 .. شد

 !؟يدار خونه يتو ، شلوار و وکت همه نیا که تو..  مامان اه _ همتا

 .  دارن مهمون که یوقت يبرا اونجا بذارم دیبا..  گرفتم يسور مامان ي خونه يبرا_

 در شهیهم و شمیم دعوت خونه به حتما بازم یول..  نباشم هم خانواده اون عروس اگه یحت که دونستمیم حال هر به

 .. بود بازخواهد روم به خونه اون

 اهاان _ همتا

 قصد به هم اول از که بود مشخص کامال اما..  نگرفتن يزیچ یخستگ و بودن وقت رید ي بهانه به مانیپ و بهنود

 .. بودن اومده ما یهمراه خاطر به و بودن ومدهین دیخر

 .میدیخر مردونه راهنیپ هی هرکدوم يبرا تشکر ي نشونه به هم همتا منو

 يکارها برابر در یزدگ شگفت و مانیپ و همتا دست از دنیخند و شلوغ يپاساژها در گذار و گشت ها ساعت از بعد و

 .. میبرگشت جون يسور ي خونه به..  بهنود

  .. نییپا ارهیب و کنه اماده و همراز که بخوام خانم تایب از که شد باعث ادیز یخستگ

 بود تنم يتو هنوز شبید یخستگ..  زدم غلط جام يتو يا قهیدق چند هی..  شدم داریب خواب از که بود ده حدود ساعت

 ..  کنم بیتکذ نویا تونستمینم متاسفانه ومن بود یخوب روز واقعا اما.. 
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 ..  بودن خواب..  دمیکش دخترا اتاق به سرك هی

 منم و ومدنیم همراهم دیبا..  بودن داریب یفسقل دوتا نیا از..  ارمیب در عذا از یدل هی حموم برم که بود فرصت نیبهتر

 ..  کردمیم يباز اب نایا با خودم شستن يجا به دیبا

 تماس من با تونهینم..  شلوغه سرش حتما اون بزنم زنگ دیبا میمر به که کردمیم فکر نیا به خودم شستن حال در

 ..  نشد که رمیبگ تماس خواستمیم خونه میاومد که شبید..  رهیبگ

 !!!  بود خدمت در شهیهم هود نیراب مثل هم واقعا..  دنبالم ادیب)  يمهد( هود نیراب با بخواد و تنهام بفهمه دمیترس

 ..  بشم رو روبه يمهد با خواستمینم هم..  نداشتم و جون سودابه دستورات انجام ییتوانا..  بودم خسته هم قتایحق

 .. ندارم جنبه که بود کرده ثابت بهم تجربه چون..  بود ام نفع به دمشیدیم کمتر یچ هر

 .. بودن خواب هنوز دخترا رونیب اومدم یوقت..  بودم حموم يتو و یساعت هی

 درست که و موهام چون..  نداشتم شگاهیارا به ازین خداروشکر..  کردم خشک سشوار با و موهام و دمیپوش لباسم عیسر

 ...  امیبرم پسش از خودم..  ستین شگاهیارا به ازین کمه و محو یلیخ که شمیارا..  کنمینم

 تا هم دخترا دونستمیم..  ستین خوردن صبحانه وقت گهید..  کنم درست نهار يبرا يزیچ هی اشپزخونه يتو رفتم

 .. شنینم داریب نکنم دارشونیب

..  بشه اماده یمهمون يبرا نجایا ادیب بود قرار.. رعناست دونستمیم..  زدن و در زنگ که بودم کرده اماده و یماکاران مواد

 ..  میبر جا نیهم از دنبالمون ادیب بابک

 ..  کردم تعجب توریمان يرو مانیپ و بهنود ریتصو دنید با اما

 .دادم جواب متعجب يصدا همون با

 .. سالم _

 !؟ یکن باز يخواینم..  سالم _ بهنود

 . تو دییبفرما..  دیببخش چرا _
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 هی با..  بودم دهیپوش دیسف کتان شلوار هی..  ادیم بابک کردمیم فکر نکهیا خاطر به..  بود خوب..  کردم نگاه هام لباس به

 و منتظرش يورد در يجلو..  کردم سر عیسر بودم گذاشته دست دم هم و دمیسف یطوس شال..  یصورت یطوس کیتون

 .. شدم

 ..  اومد من نیماش پشت نیماش کردن پارك از بعد هم مانیپ..  من سمت اومد دستش کاور دوتا با بهنود

 .. دیرس زودتر بهنود

 !؟ يچطور..  سالم _ بهنود

 !؟ دیکنیم کاریچ نجایا..  خوبم..  سالم _

 ناراحت..  منه منتظر میمر..  بهتره..  میبر زودتر نه ، گهیمِ ..  شب یمهمون گمیمِ ..  هول مانیپ نیا که بس _ بهنود

 . شهیم

 .. دمیخند

 !؟ یخوب..  شهیپ عاشق خان مانیپ سالم _

 !؟ ينشد حاضر هنوز چرا تو..  سالم _ مانیپ

 ..  شهیم شروع هفت ساعت یمهمون..  شم حاضر زود عاشقم تو مثل من مگه _

 .. برسه رید شون ندهیا دوماد زشته بابا برم زودتر دیبا من..  جان سارا _ مانیپ

 .. گفتم دمیخندیم که یحال در

 !نجا؟یا ياومد چرا..  گهید یرفتیم ندهیا دوماد خوب _

 کس " دونمیم که من..  کنهیم يکار هی برات سارا ایب..  نه یگیم تو..  میبر ایب گمیم یه خان بهنود ایب _ مانیپ

 " من انگشت ناخن جز من پشت نخوارد

 .. شد وارد و زد کنار در از منو..  زدیم حرف که همونطور

 .. کنه يخاستگار برام شو خاله دیبا خودش گلم يهمتا نیا اخرشم..  من يهمتا کجاست _ مانیپ

 ..  هنوز خوابن _
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 ..  اتاقشون سمت رفت یگیم دروغ گفتن با اونم

 .. گرفتم مانیپ از و نگاهم بهنود يصدا با

 !؟ ينشد اماده هنوز که يکردیم کاریچ خانم سارا خوب _ بهنود

 !!! ياشپز فیشر شغل _

 !؟ یباش شگاهیارا دیبا االن..  کردم فکر ا _ بهنود

 .. گهید ست ساده یمهمون هی..  شمیم اماده خونه..  ستین يازین نه _

 !؟ حاال یپختیم یچ خوب _ بهنود

 . یماکارون _

 .. هیماکارون عاشق..  شهیم شاد یلیخ یبگ مانیپ به خوب چه ا _ بهنود

_ کنم اماده يا گهید زیچ يندار دوست اگه یچ تو..  خوبه ا  .. 

 .. دارم دوست!  نه _ بهنود

 !؟ انینم جون پدر و جون يسور _

 .. میش اماده جا نیهم میاومد ماهم..  کنه استراحت خواست..  بود باال فشارش کم هی بابا..  نه _ بهنود

 ..  اهااااان _

 . کردم مشغول کارم با خودم و نگفتم يزیچ گهید

 .. میخورد..  کردم اماده و یماکارون بهنود يها نگاه ریز بالخره 

 ..  کردن تعجب مانیپ و بهنود..  دنید از هم اونها..  اومدن هم بابک و رعنا نهار از بعد

 چه ".. یعنی که انداختم باال براش يا شونه منم..  دیپرس ازم ابرو و چشم با..  بود شده کش بابک یحساب که رعنا

 ".. دونمیم
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 یکم و چشمام پشت..  شدم کردن شیارا مشغول خودمم..  کنه اماده همراز و همتا که فرستادم..  بود اماده که رو رعنا

 یصورت رژ هی اخرم در و زدم یصورت ي رژگونه هی..  دمیکش چشمام ریز هم براق یاب خط هی..  زدم ملیر و کردم اهیس

 ..  براق

 . شدیم دهید و..  بود چشم يتو یلیخ چشمام روشن رنگ خاطر به یول..  بود ساده شمیارا اونکه با

 با چون..  زمیبر صورتم يرو و موهام تونستمینم..  دادم ییباال جلوش و کردم جمع باال رهیگ با هم بلندمو يموها

 .. نبود جور کوتاهم یشونیپ

 ..  رونیب رفتم و گرفتم دوش عطر با و کردم سرم و شال و دمیپوش لباسمو

 .. عروسکم سمت رفتم منم..  کردیم درست همتارو يموها داشت رعنا

 .. دمیپوش شمیعروشک يکفشا..  کردم اش اماده یوقت

 واقعا..  خوشکلش ي دکلته اون با..  بود کرده جمع سرش يباال و بود دهیکش سیبابل رو همتا ییطال يموها رعنا

 ... گذاشتم کنار و اوردم در صدقه فمیک يتو از عیسر..  رفت ضعف دوشون هر يبرا دلم..  بود شده یخوردن

 ..  شدم خارج اتاق از اونا از زودتر..  بودن اماده همه بایتقر

 راخت ما رسوندن بابت الشیخ مانیپ و بهنود دنید با بابکم..  بشن اماده مهمون اتاق يتو بودن رفته بهنود و مانیپ

 .. کنه کمک برادرش ي خانوده به که رفت..  بود شده

 باهاش نکهیا از بعد صبح..  بخورم اب که اشپزخونه رفتم.. کشهیم منو میمر نکهیا فکر با 6:15..  کردم نگاه ساعت به

 راه هنوز چرا که بود زده زنگ بار n بعدم..  ششونیپ میبر زودتر ما یول..  ندارن يکار فعال که بود گفته..  زدم حرف

 .. دیوفتادین

 ..  اشپزخونه يتو اومد بهنودم که خوردمیم اب داشتم

 .. کردم نگاش رهیخ بهنود دنید با و برگشتم ییپا يصدا دنیشن با

 .. بودم شده رشیگ نفس کلیه و راشیگ نگاه جذب..  بود اش برازنده جذاب ي کلمه واقعا

 براش همتا و من که یهمون.. يا صورمه و یاب خونه چهار ي مردونه رهنیپ با..  بود دهیپوش يا صورمه نیج شلوار هی

 يا صورمه کتان کت هی و..  بود کرده انینما و فرمش خوش بدنه و بود بدنش جذب کاماال..  میبود کرده انتخاب
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 .. کردیم ییخودنما شتریب دشیسف و غهیت هشت باصورت که..  بود داشته نگه باال ژل با موهاشم

 .. گرفتم قرار پسند مورد که شدم مطمئن..  نشست لبش يرو که يلبخند با..  بود من یابیارز مشغول اونم

 !؟ يدیم اب منم به _ بهنود

 .. شدم رد بغلش از و دادم دستش به و وانیل..  ختمیر اب براش و گفتم يا باشه سرم دادن تکون با

 کش میمر واقعا..  دیسف کت و یاب شرتیت هی با يا صورمه نیج شلوار هی..  بود پیت خوش اونم..  بود شده اماده مانمیپ

 .. بود شده

 !؟ ایکن يدلبر يخوایم یحساب..  پیت خوش بابا _

 !! باشه..  کن فیتعر من از یه هم تو..  زن مادر چشم تو برم خوامیم گهید اره _ مانیپ

 .. نکشته منو خانم عروس تا..  میبر حاال..  باشه _

 . بود شده رید واقعا..  میبر که کردم صدا رو ها بچه

  . میبر که دادن تیرضا..  رفتن عروسکام ي صدقه قربون یکل از بعد مانمیپ و بهنود

 بهنود با وسوسه نیا و..  رهیبگ و دستام بهنود که بشم نیا از مانع تا..  فشردم خودم به محکم و همراز..  میدیرس یوقت

 ..  کردم دور خودم از و شدن دهید

 ..کرد اجرا شینما..  بودن لحظه نیهم منتظر که ییادما يبرا که داره یاشکال چه..  گفتیم بهم ذهنم ته ییجا هی یول

 بهتر يبد دست از رو دهیند بهنود..  یکنیم مضحکه و خودت شتریب صحنه نیا يبااجرا..  که زد بینه گهید یقسمت اما

 !!! معقول و شده دهید بهنود از ادیم نظر به

 .. ختیر بهم بهنود توسط نیماش از شدن ادهیپ با معادالتم ي همه اما

 کی نقش..  مهمانانش از ییرایپذ يجا به يجعفر ي خانواده زرگی اطیح که بود شده باعث نیهم..  بود يابر هوا

 .. بکنه اجرا رو یعموم نگیپارک

 به و میدیخر راه نیب که رو یگل دسته شدن ادهیپ از بعد بهنود..  بشن ادهیپ هم هیبق تا..  بودم ستادهیا نیماش کنار در

 .. گرفت بغلم از و همراز یحرف چیه بدون..  اومد من سمت به داد مانیپ دست
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 .. دیکش سالن يورود سمت به خودش با و..  گرفت راستش دست با منو دست و

 ..  شدم مونیپش يمهد یعصبان و رهیخ نگاه با که ارمیب در دستش از و دستام خواستمیم

 ..  اومدن استقبالمون به يورود درب يجلو يجعفر ي خانواده..  میدیرس ما که بود مین و هفت ساعت

 اش خانواده به رو مانویپ و بهنود حضور میمر مطمئنن..  کردمیم و فکرش من که بود يزیچ تر اسون معارفه مراسم

 .. بود کرده یمعرف

 .. کردن یخوشحال ابراز دنشید از..  کردن برخورد بهنود با گرم یلیخ جون سودابه و يجعفر ياقا

 .. یخوشحال ابراز..  کرد تشکر متقابال بهنودم

 . برم در يمهد ي خصمانه و میمر قهرالود يها نگاه ریز از لبخند با کردمیم یسع منم

 .. کردم یپرس احوال باهاش کنم نگاه يمهد به نکهیا بدون

 دوئل نیا شروع منتظر ساکت هم رعنا و میمر..  بدوزم بهش و نگاهم که شد باعث بهنود با کردنش صحبت لحن اما

 .  بود گذاشته دانیم به پا ندانسته و نداشت خبر دوئل از اصال اون سر که یدئل..  بودن

 ..  ریخ به دنیرس..  مهندس ياقا..  سالم _ بهنود

 .. بهنود ي خاله پسر و دوست..  مانمیپ سالم _ مانیپ

 ..  نشده خوشحال اصال مانیپ و بهنود با ییاشنا از دادیم نشون که یلحن با هم يمهد

 . خوشحالم تونییازاشنا. هستم يمهد..  سالم _ يمهد

 ..  دادن دست هم با و

 !! دکتر ياقا..  میبود دارتونید مشتاق واقعا _ يمهد

 با..  يکردیم فکر یشناختینم رو يمهد اگه..  رمیبم خنده از رمیبم خواستمیم من که..  گفت ظیغل چنان و دکتر ياقا

 . بکنه و برداشت نیهم بهنودم کنم فکر..  گرفته لهجه کشور از خارج یزندگ سال چند

 . داد پاسخ لبخند هی با..  کمرم پشت دستاش دادن قرار از بعد خبر یب جا همه از بهنود
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 . مهندس ياقا..  میبود سعادت کم _ بهنود

 : گفت من روبه يمهد هو

 .. کنمیم ییراهنما و ونیاقا من..  لباستون ضیتعو يبرا ها بچه شیپ داخل نیبر شما جان سارا _ يمهد

..  کنم نگاه بهش و زمیبر نگاهم يتو وجودم خی تمام کردم یسع..  بود میمر ملتمس يچشما به نگاهم که یحال در

 .. خوردیم بهم تعصبش و رتیغ از حالم

 افتیدر رو يمهد يحرفها در نهفته یمنف يانرژ دادیم نشون که..  شد بدل و رد مانیپ و بهنود نیب کوتاه نگاه هی

 ..  کردن

 : گفت و اورد کمرم به فشار هی بهنود..  بدم پاسخ من نکهیا از قبل

 ها خانم منتظر ما..  دیکن استقبال تون گهید يها مهمان از دیبا شما..  جان مهندس میشینم شما مزاحم _ بهنود

 . کنمیم خواهش نییبفرما شما..  میمونیم

 ..  نشه دهید لبخندم تا دوختم نیزم به و نگاهم..  نشست لبم يرو يلبخند ناخواسته

 ..  میشد سالن وارد يمهد خشم از پر چشمان مقابل در

 ..  میکن ضیتعو هامون لباس تا میرفت میمر اتاق به رعنا همراه

 .. کرد شروع میمر ، سرمون پشت در بستن محض به

 !؟ سارا هیچ انیجر _ میمر

 .. کنمینم تعجب بهنود يکارا از گهید که کردم تعجب نقدریا روز چند نیا من..  دونمینم _

 . "دادم ییموال به طالق يبرا و مدارك"..  بود یچ يداد که یاس ام اس اون پس _ میمر

 همه با داره انگار که کنهیم نگاه سارا به يجور هی دمشید که ظهر از..  کنهینم ول رو سارا لحظه هی پسره نیا _ رعنا

 .. برهیم لذت وجودش ي

 .. باشه داشته تیواقع که کرد ارزو و شد شاد..  رعنا از جمله نیا دنیشن با که دلم به لعنت..  من به لعنت

 .. فرستادم رونیب و بارم حسرت نفس
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 ..  ستین هضم قابل کاراش اصال _

 ..  کردم فیتعر براشون و روز چند نیا عیوقا مختصر بعدم

 !؟ ببوسه و تیشونیپ بعدم..  کنه یمحل یب بهت دیبا یچ يبرا! ؟ یچ یعنی _ میمر

 !!! دهیم ازارم داره گهید یول..  دونمینم _

  .. کرد موکول بعد به حرفهامون ي ادامه..  مانیپ و بهنود ياور ادی با رعنا

 يبرا ناچار به منم..  دوختند ما به و نگاهشون..  بودن اومده که میمر اقوام از یاندک تیجمع سالن داخل به ورودمون با

 ..  دادمیم تکون سر همه

 از يتعداد..  بود کرده انتخاب نشستن يبرا رو نایا میمر لیوسا از یخال سالن از یقسمت اش خانواده همراه به یکس هر

 .. وستنیپ جمعشون به هم همراز و همتا که..  بودن يباز مشغول سالن از یقسمت هم لیفام کوچک يها بچه

 خاطر به شهیهم..  بود یداشتن دوست العاده فوق..  میکردیم خطابش خانم حاج ما که بابک مادر و میمر بزرگ مادر

 .  بود دیبع يبد پسر يمادر نیهمچ از..  کردمیم بابک رشیپذ به بیترغ رو رعنا مهربونش وجود

 که یوقت یحت..  میشدینم ناراحت هاش حرف از هرگز ما که کردیم صحبت بایز يقدر به مینشستیم کنارش که یوقت

 .. کردیم دعوامون

 . منه يها رفتار ، بهنود از من ییجدا لیدل کردیم فکر..  کردیم سرزنش بهنود با رفتارم بابت منو بارها

 ..  گذارهیم و حتینص يبنا که مطمئنم..  نهیبب بهنود با منو خواستمینم نیهم يبرا

 با هم بابک و..  بودن صحبت مشغول)  رعنا مادر(  جون نویم با و بود نشسته رعنا ي خانواده کنار سالن از يا گوشه

 .. کردیم گفتگو رعنا پدر

 .. کرد!!  پرواز بابک يسو به ما به توجه بدون بابک دنید با هم رعنا

 . واال.. اری وصال يبرا میشد يا بهانه ما و..  داد تکون دست برامون و..  شد بلند رعنا دنید با هم بابک

 . بودن شده ما متوجه شون همه گهید حاال..  شد خارج نهادم از اه

 .. داد قرار خطاب منو)  رعنا پدر(  یجال ياقا که میبود دهینرس بهشون هنوز..  میرفت سالن از قسمت اون به
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 .. متینیبب ها مراسم نیا تو نکهیا مگر..  وقت هی یبزن سر ما به ياین..  بابا یخوب..  خانم سارا به به _ یجمال ياقا

 .. دادمیم دست باهاش که بود يمرد تنها البته و داشتم دوستش واقعا..  دادم دست باهاش

 . دیکن رونمیب جون نویم با که نقدریا..  کنم جبران دمیم قول یول..  یشرمندگ جز ندارم يزیچ من_

 .. جان بابا..  خودته ي خونه هم اونجا که یدونیم خودت _ یجمال ياقا

 . کردم یبوس رو هم خانم حاج و جون نویم با

 ..  نکنم رونتیب دمیم قول من ایب تو _ جون نویم

 : داد ادامه..  زدیم موج ازش طنتیش که یلحن با و

 !؟ شیوردین م بچه کو..  ادیب بفرست منو يهمتا.  ستین مهم میومدین خودت اگه البته

 !!!! شدیم یخوب الت..  بود ما گروه يتو اگه جون نویم کردم فکر..  میدیخند

 .. کردم اشاره بود همتا که یقسمت به دست با

 ..  راحت المیخ دارم رو همتا تا پس _ 

 . زمیعز باشه راحت التیخ..  بابا اره _ جون نویم

 سپرد من به و مانیپ و بهنود یمعرف فهیوظ نگاهش با خانم حاج..  نیروت يها یپرس احوال و سالم از بعد دنمونیرس با

 .. 

 .. باالتر نیا از یبدبخت..  خدا يا

 شیپ خانم نویم که بدم خانم حاج به و حتینص ساعت کی ي بهانه که کردم باز دهن..  کردم اشاره بهنود به دست با

 .. کرد یدست

 !؟ همراز پدر..  شوهرته بهنود اقا شونیا سارا _ جون نویم

 ..  دادم تکون سر دییتا ي نشونه به یمصنوع لبخند هی با و کردم یخال و پر هامو هیر

 !؟ نیدیفهم همراز به شباهتش از..  گلم مامان نیافر _ رعنا
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 .. کرد دییتا و داد تکون يسر داشتیبرنم بهنود از چشم که یحال در جون نویم

 . تونییاشنا از خوشبختم یلیخ _ بهنود

 ..  نمیبب شمونیپ نیایب! ؟ پسرم یخوب _ یجمال ياقا

 : دیپرس من به رو و کرد اشاره کردیم نگاه هیبق به لبخند با و بود ستادهیا ساکت که مانیپ به و

 !؟ دخترم شوهرته برادر شونمیا

 ..  بهنود ي خاله پسر..  یجمال ياقا هستم مانیپ _ مانیپ

 .. نشستن کنارشون و رفتن بابک و یجمال ياقا سمت به بهنود و مانیپ

 .. مینشست جون نویم و خانم حاج کنار هم رعنا منو

 : گفت و کرد نگاهم لبخند با خانم حاج انتظارم برخالف اما

 بود گرفته م خخنده..  اکبر اهللا صد..  نیایم بهم واقعا..  شوهرت خوشکله چه يپسر چشم به مادر يوا _

 . میش جدا هم از روزا نیهم یسالمت به میایم بهم یلیخ چون اتفاقا خانم حاج..  گفتم دلم يتو

 . نیدار لطف..  ممنون _

..  کنه دود هام بچه يبرا اسفند هی بگو کنهیم کار داره اشپزخونه يتو خانمه نیا به برو مادر جان رعنا _ خانم حاج

 .. ناستیا دنبال نگاهاشون همه..  بخورن چشم ترسمیم

 ..  رفت بهش شده محول فهیوظ انجام يبرا و شد بلند چشم يرو به هی با هم رعنا

 . ستین نطورامیا..  خانم حاج نیکنیم اغراق نیدار گهید _

 . کننیم نگات يچطور کن نگاهشون..  گنیم درست _ جون نویم

 من شدن دهید خاطر به بلکه..  ییبایز در بهنود منو تفاهم خاطر به نه اما..  بود من به ها نگاه از یلیخ گفتنیم راست

 .. بکنه و فکر نیهم که دادم اجازه ، خانم حاج به لبخند هی با اما.  بود مرد هی کنار در
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 حاج ي جمله با که خورمیم لذت با و بود اورده خدمتکارا از یکی و ییالبالو شربت و کردمیم ارامش احساس یکم تازه 

  شد کوفتم خانم

 از تو هم..  کنم صحبت کلوم دو باهاش من هم که نجایا ادیب کن وصدا شوهرت برو پاشو ، مادر پاشو _ خانم حاج

 .. یکن حفظش مجلس يدخترا يها نگاه دست

 .. کردیم ارشاد مارو دیبا حتما امروز خانم حاج..  نشست دلم به عالم غم دوباره

  .. ادیب سمتمون به که کردم اشاره زدیم لبخند و بود من به نگاهش که بهنود به چشمام با

 .. اومد سمتم سرعت به جمع از یعذرخواه هی با اونم

 ..  نکرد غیدر ازمون حشوینصا و خاطرات و..  نذاشت کم فیتعر از..  دنشید با هم خانم حاج

 و..  کردیم دییتا سرش يها تکون با و دادیم گوش دقت با خانم حاج صحبت مدت تمام در بهنود که بود نجایا جالب

 ..زدیم لبخند و کردیم نگاه من به هم یگاه

 در یحرف خانم حاج يها صحبت يال البه یوقت اما..  دهیم تکون سر یالک و دهینم گوش اصال که کردمیم فکر اولش

 !!!  مماس نیزم با فکم و شدیم گشاد تعجب از چشمام..  زدیم هاش حرف دییتا

 .. هاست ناشناخته جزء که کردیم کینزد تیواقع نیا به شتریب منو لحظه هر و

 ها بچه سمت به و شدم بلند عیسر..  شد بلند اهنگ يصدا که بودم خانم حاج با بهنود رفتار لیتحل حال در همچنان

 .. کنهیم هیگر اهنگ بلند يصدا با همراز دونستمیم..  رفتم

 ..  بود کردنش اروم حال در هم همتا و هیگر حال در همراز..  بود درست حدسم

 .. افتاد هق هق به کرد یمخف گردنم يتو سرشو..  بشه اروم تا..  کردم بغلش

 .. باشن داشته هم رقص مراسم کردمینم فکر..  کنه مراقبت ازشون سپردمیم جون يسور به و اوردمشونینم کاش

 بهش شروط و شرط یکل با..  بره همراهشون که خواست اجازه ازم هم همتا..  کنن يباز اطیح يتو خواستنیم ها بچه

 .. دادم اجازه

 .. شدم چشم تو چشم يمهد با برگردم هیبق کنار تا برگشتم که نیهم
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 ..سرداد هیمو..  دیلرز میلعنت دل بازم

 يزیچ چشمام ذاشتمیم دینبا..  نکردم نگاه بهش وقت چیه یول کردمیم حس نگاهشوِ  ینیسنگ شهیهم مدت نیا يتو

 .. بده نشون و

 .. کرد صدام که کنم عبور کنارش از بهش توجه بدون کردم یسع و گرفتم ازش و نگاهم عیسر

 .. نکردم نگاهش یول..  ستادمیا

 !؟ بله _

 !! االن نیهم..  بزنم حرف باهات دیبا سارا _ يمهد

 ..  کنهیم هیگر داره همراز که ینیبیم..  تونمینم االن متاسفم _

 !! حاال نیهم..  گفتم یچ يدینشن _ يمهد

 ..  زدم پوزخند هی

 ...  ییجا هی..  يروز هی دیشا

 ..  شدم کالمش تحکم نیهم عاشق

 ..  بردیم عرش به منو صداش اقتدار یزمان هی دیشا

 . ببره منو خوادیم که جا هر دلم ذارمینم گهید!  نه گهید حاال یول

 ..  گذشتم کنارش از اهسته و اروم بدم شو جواب نکهیا بدون

 . گذشت کنارم از اهسته و اروم اون يروز هی که طور همون

 ..  بردم پناه تراس به

 ..  همرازم هم داشتم ازین ازاد يهوا به خودم هم

 .. کرد عوض و رشیمس و شد منصرف ومدیم طرفم به که بهنود دنید با که ادیب دنبالم خواست يمهد

 ..  دمیبلع و ازاد يهوا..  شدم که تراس وارد
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 ..  شده تراس وارد هم بهنود که زدم حدس پشتم یکس دنیکش نفس حس با..  شد اروم همرازم

 .. شدم مطمئن صداش دنیشن با و

 !؟ شوهرت با..  کرد اضافه مکث یکم با! ؟ یبرقص يخواینم تو _ بهنود

 !  نه _

 ! ؟ یرقصینم وقت چیه یعنی! ؟ چرا _ بهنود

 .. رقصمینم که وقته یلیخ!  نه _

 !؟ يدیرقصیم قبال یعنی _ بهنود

 .. کردم يصدادار ي خنده

 !! اشکان با هماهنگ اونم..  یلیخ..  اووهوم _

 !! یرقصینم..  یستین بلد چون کردم فکر! ؟ واقعا _ بهنود

 ! نشه خجالتم باعث که هستم بلد ينقدریا _

 . کردم اضافه صداقت با و

..  دمیرقص رعنا خواهر ایروف یعروس دفعه هی چرا البته.  نباشم بلد گهید واقعا دیشا..  دمینرقص وقته یلیخ خوب یول _

 .. نبود بد

 .. یبگ لشویدل شهیم _ بهنود

 ..  دمیکش یقیعم نفس

 نکهیا هم اش گهید لیدل هی و.. دهیم ازارم اشکان ادی رقصمیم وقت هر نهیا نشیمهمتر اما..  دارم ادیز که لیدل خوب _

 . خوامینم نویا من..  شهیم جلب بهت ایلیخ توجه یرقصیم یوقت

 ! ؟ يدیرقص ایروف یعروس چرا پس _ بهنود

 .  برقصم تانگو باهاش برم االن داشت توقع حتما..  بود دلخور لحنش
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 ..دمیخند

 . کردیم توجه جلب..  دمیرقصینم اگه اونجا خوب _

 . دادم ادامه..  شد کنجکاو

 هوی که..  بشم رد رقصنده تیجمع کنار از اومدم..  بخورم اب برم خواستمیم..  مارمولک میمر نیا ریتقص همش _

 ..  وسط دیکش منو میمر و شد دهیکش دستم

 ..دیخند بلند

 !! دخترا شما دست از امان _ بهنود

 ...  سالن داخل میرفت بود تنها مانیپ نکهیا يوبرا..  میزد حرف که یکم

 .. کنهیم هیگر..  نیزم خورده اطیح يتو همتا که گفت و اومد سمتم به ها بچه از یکی که سالن به میبود برگشته تازه

  ؟ کجاست همتا نمیبب رفتم مو سپرده بهنود به همراز منم

 بدنش در را زخم سوزش و..  خوردیم نیزم خودش انگار..  فرزندانش خوردن نیزم بار هر با..  بود گونه نیهم شهیهم

 ..  کردیم حس

 ..  بودند همزادش انها ییگو

 شیصدا و گشت همتا دنبال به شده پارك يها نیماش نیب در..  رفت ها يجعفر بزرگ اطیح سمت به بغض و دلهره با

 ..  دینشن ییصدا یول..  زد

 .. شد شوکه دید که يزیچ از و رفت اطیح درخت تک سمت به

 ..  نبود یسخت کار شیبرا شناختنش که دید را يمرد ي هیسا

 ..  ها تیجمع انیم چشم با گشتن و ادیز يها يانتظار چشم مدد به

 .. بود بحر از را اتشییجز

 . دنیند ها سال گذشت با یحت
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 .. شد متوقف شیصدا با که برگردد خواست

 .. بزنم حرف باهات دیبا نجایا ایب سارا _ يمهد

 ..  بود لحنش نفکیال عضو کلمات کردن ادا يدستور دانستینم اما..  نباشد يدستور کلماتش بود کرده یسع

 .. را رشییتغ در نهفته تالش یحت..  دانستیم یکس هر از بهتر سارا را نیا و

 ..  رفتیم دیبا..  خواستینم اما سارا

..  وفتادهین یاتفاق شیهمتا يبرا و است بوده يمهد جانب از اطیح به سارا کشاندن نقشه که بود دهیفهم گرید حاال

 .. بود شاکر را شیخدا دل ته از نیهم يبرا

 ..  شد دهیکش يمهد توسط شیبازو که..  زدیبگر انجا از که بود برگشته

 ..  بدهد دست از را فرصت نیا خواستینم اما..  بود خبر با سارا زیگر از هم يمهد

 نبود حاضر هرگز حاال..  بود رفتهیپذ شیسارا دنید عشق به را یمهمان نیا دردسر تمام..  بزند حرف سارا با خواستیم

 ..  دهد دست از را فرصتش

 !!! جبر از استفاده متیق به یحت

 . بزنم حرف باهات دیبا..  بمون..  سارا _ يمهد

 ..  بشم دهید نجایا تو با من..  نداره یخوش صورت که یدونیم حتما..  برم دیبا تونمینم _ سارا

 . نداشت يمهد يرو بر يریتاث نیکوچکتر اما..  کرد دیتاک شینجایا يبررو

 . دمینم یتیاهم کس چیه به من _ يمهد

 .. ختیر کالمش در را حرصش تمام سارا

 شوهرش کنار در داخل اون دیبا االن که دارم شوهر زن هی من که ينکرد فراموش..  داره تیاهم من يبرا اما _ سارا

 !!!!؟ یفهمیم..  باشه نشسته

 .  بفهمد که خواستینم..  دیفهمینم يمهد
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 ..  بدهد دست از را او یحت که کردینم فکر وقت چیه..  کرد نگاه شیسارا به بار حسرت یچشمان با

 .. کند صحبت شوهر عنوان با يگرید کس از حضورش در حاال که

 ..  يندار یتیاهم اون يبرا که یدونیم خوب خودت _ يمهد

 ! ؟ ستیچ تیواقع دانستیم..  دیکش ریت قلبش کرد حس سارا

 ..  بود زودرنج يسارا توان از زجراورتر ، دینبا که یکس زبان از تیواقع دنیشن اما

 .. بود توانش از فراتر

 .. بود هم مغرور..  بود حساس که اندازه همان به سارا اما

 ..  گفت بود شیگلو در که یبغض وجود با..  داد حاضر درخت تک به را اش هیتک

 . ام بچه پدر طور نیهم و..  شوهرمنه اون _ سارا

 در را اشک برق که یوقت. دیفهم قلبش سوزش از. ..  کرده وارد شیسارا روح بر يا ضربه چه که دید وضوح به يمهد

 .. دید شیسارا چشمان

 ..  فرستاد لعنت خود بر روز چند نیا در هزارم بار يبرا و

 ازش چرا..  خوادینم رو تو احمق اون سارا..  یکنیم اصرار ستین داریپا که يا رابطه به يدار چرا سارا _ يمهد

 . یکنیم يجانبدار

 ....... من اما

  دارم دوست هنوزم من

 .....  کلمات نیا در نهفته يجادو از دیلرز دلش

 ..  داشت را جمله نیا دنیشن يارزو چقدر

 ..  دیرساند صبح به را ها شب جمله نیا دنیشن دیام به چقدر

 ...  دیشن..  بشنود خواستینم که ییجا نجایا در حاال
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 .. دیشن..  داشت را حسرتش که یقشنگ اعتراف

 ..  رید یلیخ..  بود رید گرید اما

 . انتظار يها هیثان ي همه وسعت به بود رید

 ..  دید را سارا پوزخند..  دید هم يمهد

 .  باشد دانیم نیا ي خورده شکست توانستینم..  کردیم تالش دیبا اما

 ... یداشت دوست منو توهم که دونمیم سارا _ يمهد

 . کرد انیب را داشت شک ان به زین خود که را یفعل مکث یکم با و

 !!!  يدار و

 .. داشت درد..  داد ازارش هم کرده نابودش دانسته او نکهیا به کردن فکر..  گرفت را وجودش ي همه ضعف

 . کند ادیفر را غرورش ي همه شد باعث که يدرد

 !! اشغال هی مثل..  يکرد ولم و یدونستیم پس _ سارا

 ..  يکرد ولم و سوزمیم نداشتنت شیات تو دارم یدونستیم

 ..  يکرد نابودم

 ! ؟ جونم از يخوایم یچ گهید حاال

 ... دینال بغض از پر يصدا با

 !؟ هااااان! ؟ یستین مطمئن ينکرد نابودم کامل نکهیا از دیشا ای..  نشده ارضاع هنوز غرورت _

 .. دینال سارا خروش از زده بهت يمهد

 ..  سارا..  بودم احمق هی فقط من _ يمهد

 ..  نداشت خبر عشقش وجود از که کوچولو احمقِ هی
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 ..  دیفهمینم که احمق هی

 !!!.........؟؟ چرا دیفهمینم

 ..  است کالفه نهیبینم رو سارا یوقت چرا

 ..  تپهیم سارا دنیند با قلبش چرا دیفهمینم که احمق هی

 .. کنهینم انیطغ و اروم دنشید با چرا

 ... خورمیم قسم..  بدم ازارت نمخواستم..  دمیفهمینم من سارا

 ......  دمیفهمینم فقط

 .. اونه هدفش ي همه کردیم فکر.  داشت و ییاروپا کشور هی يتو لیتحص ي ادامه يارزو که..  بودم بچه هی من سارا

 .. رونهیب بزنه م نهیس از خوادیم چرا..  تابهیب قلبم چرا که دمینفهم میخداحافظ موقع یحت..  دمیفهم رفتم یوقت

 همه یوقت..  کردیم یتاب یب قلبم عکسات دنید با که یوقت..  دمیشن و صدات یضیمر هفته هی از بعد که دمیفهم یوقت

 .. زدیم ادیفر تورو بدنم ياعضا ي

 ..  خوامیم وجودم ي همه با تورو که..  پرستمتیم که دمیفهم موقع اون من سارا

 ..  بودم مطمئن خودم به هم تو عشق به..  شدم مطمئن تو به عشقم به که اندازه همون به احمق هی مثل اما

 .. کردم تیخر قسم عشقت به سارا..  کردم تیخر سارا

 .. تونمینم تو بدون گهید..  نکن همیتنب تمیخر خاطر به قشنگم يسارا

 عاشق اخر..  بود کوچک شیبرا سارا ي نهیس..  ادیب رونیب اش نهیس از خواستیم..  بود افتاده تکاپو به هم سارا قلب

 .. باز عشقش يبرا بالش و پر و بود

 .. معشوقش سمت به..  مقصدش سمت به پرواز..  داشت پرواز يبرا باند به ازین

 ..  کردینم او به یکمک هم عقل..  بشکافد را اش نهیس بتواند که بود ان از تر ناتوان اما
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 نگاهت ادی با..  تاتیحما..  رتتیغ..  اتیمهربون عاشق..  صدات عاشق..  نگاهت عاشق..  بودم عاشقت من اره _ سارا

 . شدمیم داریب دنتید عشق به و..  بستمیم و چشمام

 .. بود بودنش عمه تشیمسئول نیشتریب که دختر هی..  بودم دختر هی فقط موقع اون اما

 ..  بچه دوتا مادر..  هست مادرم که شوهردار زن هی..  زنم هی االن اما

 . شمینم داریب..  بندمینم و چشمام نگاهت ادی به گهید حاال..  ستمین عاشق گهید حاال

 .. زد ادیفر را أسشی ي همه هم يمهد

 که یزنیم نهیس به و يمرد سنگ چرا یلعنت..  یگرفتینم ازم نگاهتو ینداشت اگه..  يدار دوستم دونمیم یلعنت _

 .. يندار بهش یاحساس

 .. زد ادیفر را غرورش هم سارا

 اجازه هم قلبم به یحت..  کنمینم انتیخ بهش..  دارم دوست..  یفهمیم..  دارم دوست و شوهرم..  دارم دوستش چرا _

 . دمینم انتیخ

 .. را دادن دست از درد..  کرد حس را حسادت ریت سوزش يمهد

 .. دینال درد همان با اما

 نیا ي همه دونمیم سارا..  جداشه ازت خوادیم دونمیم سارا..  نداره دوست اونکه..  نداره بهت یتوجه که اون!! ؟ چرا _

 !! ؟ یزنیم پسم چرا پس..  شِینما کاراش

 !! یلعنت! ؟ يدینم فرصت بهم چرا

 . رمیمیم من..  نکن غیدر ازم نگاهتو..  نکن ولم فقط..  کنمیم صبر يبخوا تو که وقت هر تا..  کنمیم صبر من

 .. کرد زمزمه دل و عقل جدال نیا از خسته هم سارا

 .  باز با باز..  کبوتر با کبوتر _

 ..  نبودم..  جنستم هم..  کردمیم فکر که ام موقع اون یعنی..  ستمین جنست هم من..  یباش جنست هم با دیبا تو

  .. شوهر یب چه شوهر با چه..  مادرم هی فقط االن من
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 .. دادیم نشان اهشیس و بلند يموها انبود انیم دستانش دنیکش با را نیا..  بود شده کالفه يمهد

 .. گفت سارا میتصم از یشاک یلحن با

 چقدر همتا یدونیم خودت..  دارن ازین پدرم به تو يها بچه..  یکن یزندگ تنها يخوایم یتاک! ؟ سارا یک تا _ يمهد

 ..  حقشون در کنم يپدر و..  باشه زیعز برام همرازت هم اندازه همون به دمیم شرف قولِ ..  زیعز برام

 .. بده فرصت بهم

 ..  کند قبول..  زدیم ادیفر دلش سارا

 هی با فقط را حسش ي همه اما..  بوده شیارزو داشتن را يمهد دانستیم هم خودش..  ایدن نیا در خواستیم چه مگر

 .. داد نشان دار صدا پوزخند

 و پدر درشت و زیر يارزوها دیبا تو..  یکن بزرگ رو گرید یکس يها بچه يبخوا که ینیا از تر جوون یلیخ تو _ سارا

 .. یکن براورده و مادرت

 .. داد ادامه يدار درد بغض با..  زدیم لبخند يمهد ملتمس چشمان به که یحال در

 .. خورمینم تو درد به من _

 .. بود کرده انیطغ گرید..  بود دهیرس خط يانتها به گرید يمهد

 یکس دست ذارمینم من..  کنه براورده و خودت يازهاین دیبا یک پس..  يندار ازین تو مگه..  یچ خودت پس _ يمهد

 .. کن فرو گوشت تو نویا..  برسه بهت

 ..  ستیخوب يزورگو او..  دیشیاند فقط سارا

 .. احساس جهنم ان از برود که برگشت او به توجه بدون و

 و داد هیتک درخت به را او و دیکش را بازوانش..  برد ورشی سمتش به و شد يکفر یتوجه یب نیا از هم يمهد

 ..  گذاشت سارا ي شده دیسف ترس از يها لب يرو بر را لبانش بالدرنگ

 ي بسته خی يها لب با يمهد داغ لب برخورد و بود شده بسته که او چشمان به فقط يمهد حرکت از شوکه اما سارا

 .. داشت توجه خودش
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 .. کردیم حس وجودش بند بند با را حقارت بلکه..  نبرد لذت

 ..  بکند توانستینم يکار چیه او و..  کردیم تر نیسنگ يبرا را دنیکش نفس که یحس

 ..  بود یکاف سارا امدن خود به يبرا همان که کرد یمکث..  باشد اورده کم نفس ییگو هم يمهد

 .. دیغر خواباند يمهد گوش به که يا دهیکش با

 ..  یاشغال یلیخ _ سارا

 ..  یفهمیم..  یلیخ..  یپست یلیخ_

 .... خورهیم بهم ازت حالم_

 . عشق ریاس و بود يمهد که او..  کردیم اب را سنگ دل شیصدا لرزش

 ........  دارم ازین من اره_

 .....  نداره دوستم شوهرم من اره_ 

  بود عذابش باعث هم گفتنش..  بود شده ارام شیصدا..  زد ضجه

 . ستمین مهم براش..  کنهینم توجه بهم..  ادینم خوشش من از _

 . باشم مهم یکس يبرا که..  کنن توجه بهم که..  دارم ازین منم که مهمه اره

 ..  کننیم توجه بهم که تو مثل ییمردا از خورهیم بهم حالم اما

 .. باشم توجه مورد..  باشم مهم تو امثال ییمردا يبرا نکهیا از متنفرم

 .. یفهمیم ازت متنفرم..  خورهیم بهم تو امثال از حالم..  یفهمیم

 .... کثافت يتو یول..  بخوره بهم یاشغال چیه دست نذاشتم سال همه نیا

 . نمتیبب ستمین حاضر گهید..  يمهد خورهیم بهم ازت حالم

 ..  بود داده سر تنفر ادیفر و بود دوخته چشم يمهد به..  بود سیخ اشک از صورتش که یحال در
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 .. بود شکسته را سارا کارش نیا با يمهد

 . بود نکرده را نکاریا زهیغر و هوس يرو از هرگز که دانستیم خدا فقط اما

 . خواستینم را سارا شکستن هرگز..  بود کرده اجرا را قلبش فرمان فقط او

 .. نداشت یوصال گرید یحت دیشا که يدور..  بود کرده دور را او ، شیسارا به شدن کینزد يجا به ناخواسته یول

 . نشست گل به و شد سست زانوانش..  کرد خم را کمرش هم ییجدا به کردن فکر یحت

 .. بود ستادهیا یکیتار در يمرد هم گرید يسو از

 .. کردیم خاموش مشتش فشردن با را خشمش اتش بود ستادهیا

 ..  بکشد را بود کرده تعرض شیسارا به که را یکس و برود خواستیم

 حق شیسارا..  ستادیا یول..  سوخت قلبش..  ستادیا نرفت اما..  کند له شیپاها ریز را مرد ان که بود نیخشمگ انقدر

 . داشت او که همانطور..  داشت انتخاب

 .. را چشمانش مقابل در عشقش دادن دست از درد..  دیخریم جان به را همسرش ياعتماد یب درد

 . خارج توانش از و بود ادیز شیسارا دادن دست از درد..  دیلرز پشتش ي رهیت

 ..  دیکشیم دوش به را نداشتن دوست تهمت بار و بود ستادهیا

 ..  دارم دوستش منکه:  کرد زمزمه محتاطانه

 .. زد ادیفر دلش

 ..  دارم دوستش یول..  یک از دونمینم..  دارم دوست و همسرم من

 ..  جونم از شتریب یحت..  دارم دوستش یول يچطور دونمینم

 ..  اوست مال سارا بزند ادیفر خواستیم

 ..  یزندگ تالطم پر يایدر در ناخداست او..  ستیزندگ نیا سکاندار اکنون که اوست
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 عربده و..  کند سرکوب را باز ذهن به مربوط دیعقا بتواند خواستیم دلش..  داشت گفتن زور ییتوانا خواستیم دلش

 .. اورد دست به را شیسارا کشان

 .... شد ناله دلش ادیفر ي همه اما

 ..  باشه عاشق تونهیم اونم که بودم دهینفهم حاال تا چرا

 ..  عشقشه منتظر اون..  ستمین من رنگارنگش يها خاستگار کردن رد يبرا لشیدل ي همه دمینفهم چرا

 ..  دمینم دستش از وقت چیه که کردم فکر چرا

 !!! ؟ چرا

 ..  اش شناسنامه يتو من اسم فقط چون

 .. ستین من يبرا که قلبش اما

 ..  شکست نگاهش دنید با..  دیلرز پشتش ي رهیت بهنود دنید با و برگشت سارا

 ..کردیم شتریب را عذابش بهنود توسط حالت اون در شدنش دهید تصور

 ..  دینال وجودش ي همه با

 !!!! ااااایخدااااااا

 . دینال..  بهنود درد از پر صورت دنید با

 ..  دونستمینم..  نجاستیا..  اون..  اون دونستمینم من..  من خدا به _ سارا

 .. بود دفعه هی..  دمینفهم من..  دفعه هی اون

 .. شد حبس اش نهیس در نفسش..  بود شده شتریب شیگلو درد

 ..  بود شده باز دنشیکش اغوش در يبرا که..  بهنود باز يدستا دنید با اما

 .. سپرد او اغوش به را دردش ي همه

 ..  کند سیخ را بهنود درد از پر ي نهیس اشکانش گذاشت و
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 .. ردیبربگ در را بازوانش بهنود خشم از منقبض يها وعضله

 ..  دیایب رونیب اغوشش از خواستینم سارا

 .. بود نخواسته را او که یکس..  نداشت دوست اورا که بود یکس مال اغوش نیا اگر یحت

  .. بود یاله نفس به متبرك اما

 : گفت..  دیبوسیم و موهام يرو.. دادیم ماساژ و پشتم داشت که یحال در..  اومدم خودم به گوشم کنار صداش دنیشن با

 !؟ باشه..  خونه میبر کن اماده هارو بچه برو دلم زیعز _ بهنود

 ..  بودم شده اروم واقعا..  جداشدم ازش و دمیکش یقیعم نفس

 ..  بود کرده بهم که ياعتماد ای..  بود اغوشش خاطر به ارامش نیا..  دونمینم

 .. دو هر دیشا ای

 ..  باشه تشکر ي ستهیشا که نداشتم يزیچ..  بودم ممنون ازش وجودم تمام با

 .. کنم نگاهش میقدرشناس حس ي همه با و بزنم لبخند هی تونستم فقط

 " برو"..  کرد زمزمه لب ریز..  کرد نگاه بهم هیثان چند که نیا از بعد بهنودم

 " چشم"..  شد ادیفر من وجود ي همه و

 يها یاهیس..  دادم صورتم به یوسامان سر و شدم راهرو يتو یبهداشت سیسرو وارد..  سالن به شدن وارد از قبل

 کردم میترم و شمیارا و رفتم میمر اتاق به..  نباشه معلوم چشمام يقرمز نکهیا يبرا یول..  کردم پاك و چشمام اطراف

.. 

 ..  شدم سالن وارد و دمیپوش و هام لباس

 !؟ يبر يخوایم کجا! ؟ شده یچ: دیپرس و اومد سمتم به دنمید با میمر

 ..  داره مسابقه فردا هم همتا..  ستین خوب حالم..  خونه رمیم دارم _

 .. نینخورد شام هنوز _ میمر
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 جلو شلوغه سرشون دمید..  کن یعذرخواه مادر و پدر از خودت خواهش هی فقط..  بمونم تونمینم..  یمیمر یمرس _

 ..  نرفتم

 .. دنبالتون امیم صبح..  باشه _ میمر

 !؟ باشه..  ایب شب فردا..  يا خسته تو..  میریم خودمون خوادینم _

 .. برو باشه _ میمر

 خانم حاج و جون نویم کنار هم همتا..  دیخندیم بابک به داشت و بود رعنا بغل يتو و همراز..  رفتم نایا رعنا سمت به

 .. بود نشسته

 ..  کردم تکرار براشون رو ها حرف همون و کردم یخواه عذر

 من ییتنها..  بودیم بابک کنار در دیبا االن اون..  نذاشتم یول ادیب همراهم خواستیم..  کردم یخداحافظ هم رعنا با

 .. نداشت ها اون به یربط چیه

 يزیچ نکهیا از سرخوش منم..  میرفت سالن یخروج سمت به..  کرد یخداحافظ جمع از لبخند با یحرف چیه بدون مانمیپ

 .. کرد خودش ي شرمنده شتریب کارش نیا با منو و دینپرس ازم

 .. بودن اقوام با صحبت مشغول که دمید رو يجعفر ياقا و جون سودابه

 از هم مانیپ..  اوردم در دلشون از بهانه و عذر یکل با من..  کردن هیگال رفتنمون از و اومدن سمتمون به ما دنید با

 .. کرد بهانه و يکار امدن شیپ و خواست عذر بهنود و خودش جانب

 ..  بود ستادهیا نیماش کنار بهنود

 ..  بودن کرده سکوت همه..  زدینم یحرف یکس نیماش يتو

 .. بودن حاکم جو متوجه هم اونا دیشا..  بودن ساکت همرازم و همتا

 .. شد زیت هاش گوش بهنود يصدا با که..  بخوابه تا گذاشت پام يرو سرشو هم همتا..  بود نشسته بغلم يتو همراز

 !؟ يشهرباز میبر هیچ نظرت ییهمتا _ بهنود

 : گفت زده ذوق همتا
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 . میبر..  جون عمو موافقم من _ همتا

 همتا اقیاشت دنید با یول..  داره مسابقه صبح هم همتا..  بخوابن زود دیبا ها بچه..  میبر میتونینم که بگم خواستم

 .. نگفتم يزیچ و شدم ساکت

 .. روند يباز شهر سمت به شنهادشیپ رشیپذ از سرخوش بهنودم

 و بودم کرده فراموش و طنتمیش من که کردنیم طنتیش همتا و مانیپ يقدر به..  میبود پارك يتو و یساعت چهار سه

 .. دادمیم تذکر مامان هی نقش در

  .. دادنیم حرص منو و وستیپیم جمعشون به بهنودم اوقات یگاه

 ..  برسونمش قهیمسا به هم بعدش و بخوره همتا تا..  کردمیم اماده رو صبحونه دیبا..  دمینخواب گهید صبح نماز از بعد

 .. بود دهیکش زحمت یلیخ مسابقات نیا يبرا زمیعز

 .. برگشتم عقب به بهنود يصدا با که بودم صبحونه لیوسا کردن اماده مشغول اشپزخونه يتو

 !؟ یکنیم کاریچ _ بهنود

 ..  کردیم نگاهم بود بسته بایتقر که ییچشما و ختهیر بهم يموها با

 اتاق سمت به من تعجب کمال ودر..  تو اوردن بودن خواب که رو ها بچه مانیپ و بهنود..  خونه میبرگشت یوقت شبید

 .. رفتن مهمان

 !!!!؟ خوبه ستنین تعارف اهل اصال نایا نکهیا: دمیپرسیم خودم از همش منم

 .. دمیخواب مغشوش يافکار با و انداختم باال ندانستن از يا شونه خودم يبرا بعدم

 حس وفتادمیم دنشیبوس ادی که یوقت تا من بازم..  ارهیب در یناراحت از منو که بود کرده شویسع تمام بهنود که اون با

 پاکش کنم یسع و بکشم لبم يرو یدست بار هی قهیدق چند هر شدیم وباعث..  گرفتیبرم در و وجودم ي همه حقارت

 . کنم

 . شدمیم اروم بهنود اعتماد ياداوری حس با بازم اما

 .. گفتم جاش به یول ستین معلوم بگم خواستمیم..  منه جواب منتظر هنوز بهنود دمید
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 .. کنمیم اماده شو صبحونه دارم..  گهید داره مسابقه امروز همتا _

 .. رفت ییدستشو سمت به و گفت یاهاان..  بود شده باز کامال چشماش حاال که بهنود

 ..  کنم اماده رو ها بچه که رفتم و..  شدم کارم مشغول

 .. نشد روم یول! ؟ کنه مراقبت همرازم از تونهیم..  مونهیم خونه اگه بپرسم بهنود از خواستیم دلم

 : گفت رمیم ها بچه اتاق سمت به دید یوقت خودش که

 .. باشه حواسش کنمیم سفارش بهش..  مونهیم خونه مانیپ..  نکن داریب و همراز _ بهنود

 هی خواستیم دلم حرص از..  کنه مراقبت ش بچه از دیبا گهید یکی اونوقت..  همراز پدر بهنود..  گرفت ییجورا هی دلم

 ..  نگفتم يزیچ و کردم يمادر نیبنابرا..  شهیم تیاذ من يلجباز خاطر به همرازم دمید که..  کنم نثارش نکرده الزم

 گفت همتا به بهنود چون..  شدم زده خجالت افکارم از..  میشدیم خارج خونه از میداشت که یحال در بعد ساعت مین اما

 .. شهیم خبر با جهینت از باشه ينفر نیاول تا مونهیم منتظر اش مسابقه انیپا تا که

 بمونه منتظر و برسونه مارو خواستیم که یعنی نیا

 .. کرد صدام بهنود که بشم ادهیپ خواستم..  میدیرس که مسابقه محل به

 ! سارا _ بهنود

 !؟ بله _

 !؟ يدار منو ي شماره _ بهنود 

 .. خندمیم دارم که کرد تعجب بهنود..  گرفت م خنده

 .. دیفهم و خندم یمعن ینف ي نشونه به سرم تکون با

 .. تویگوش من بده باشه _ گفت خنده با بهنودم

 .. برگردوند بهم و انداخت سیم خودش يبرا و کرد ویس و شمارش..  دادم بهش مویگوش

 . بزن زنگ شد تموم..  کنم دایپ پارك يجا اطراف نیا رمیم من _ بهنود
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 .. بکشه طول دیشا..  يا خسته خونه برو..  اایبمون ستین الزم _

 .. نباش منم نگران تو برو..  مونمیم پس دادم قول همتا به ستین مهم _ بهنود

 .. اورد در حرکت به و نیماش و زد چشمک هی بعدم

..  دنبالمون ادیب بعدش که خواسته و شمارم نمیهم خاطر به و مونهیم که کنهیم یشوخ داره کردم فکر زد که یچشمک با

 بعد..  بده نشون بهش کاراته مقدس لباس يتو و خودش خانم همتا تا گرفتم تماس باهاش همتا اصرار به که یوقت اما

 . کردم قضاوت زود بازم که دمیفهم..  رفتیم همتا ي صدقه قربون و بود ستادهیا سالن درب يجلو قهیدق 5 از

 ..  نداشتم بشم لذت غرق نکهیا جز يکار منم

 !!! نداشت وجود ییجدا هرگز که کردمیم ارزو ، اونجا ودر

 و مانیپ..  میرفت رونیب شیقهرمان حکم با و بود ختهیاو گردن به شو خوشرنگ مدال همتا که یوقت بعد ساعت چند

 ..  بود داده ادرس بهش بهنود حتما..  بودن ستادهیا بهنود کنار همرازم

 ..  کرد برابر ده رو همتا يشاد نمیهم

 به خوشمزه ناهار هی به رو همه واقع در..  شدم ادهیپ تپل هینیریش هی..  همتا یقالب يطال مدال گرفتن مناسبت به

 .. کردم دعوت یسنت رستوران اشپز دستپخت

 ..  شناختینم پا از سر همتا

 روبه هم همتا و مانیپ..  نشست کنارم عیسر بهنودم..  نشوندم کنارم و همراز..  نشستم که من..  مینشست تخت يرو

 .. رومون

 ..  کرد انتخاب به شروع دستشو گرفت منو مانیپ

 .. کنم انتخاب خوادیم دلم یچ هر من..  یشینم ناراحت جان سارا _ مانیپ

  کردیم نگاش لبخند با بهنودم..  بود گرفته خندم منم

 .. باش راحت نه _

 ِ !!!!!!!!!! هوشمند معدم یدونیم اخه..  شمیم گرسنه واقعا کنه حساب خوادیم گهید یکی یوقت اصال من _ مانیپ
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 .. مردمیم داشتم گهید من

 .. ها ظرف شستن يبرا..  بخرم دستکش جفت هی دارم که یپول از برم دیبا پس..  واقعا _

 .. میدیخند همه

 !؟ جونم همتا نه مگه..  خودته مشکل گهید اون _ مانیپ

 .. داد تکون سرشو خنده با مارمولکم يهمتا

 .. دسر و ساالد و غذا نوع چند..  دادن سفارش به کردن شروع هم با

 .. بود افتاده خنده به هم گارسون یحت گهید

 .. نده ادامه کردمیم خواهش ازش..  دادمیم فشار دستم يتو و قلبم یشینما منم

 .. مینیبش جامون سر میتونستینم خنده از گهید اوردن که رو ها سفارش

 .. میکردیم نگاهشون خنده با بهنودم منو..  کردن خوردن به شروع بالدرنگ هم همتا و مانیپ

 ..  خونه میبر که میشد بلند..  برگشت نخورده دست اون از یمین که غذا خوردن موقع خنده و یشوخ یکل از بعد

  . شد مانعم ، بود نشونده شیشونیپ به که یمصنوع اخم با..  کنم حساب برم که سپردم بهنود به همراز

 .. میکرد پهن ونیزیتلو يجلو جامونو..  میکن صحبت میخواستیم که یزمان معمول طبق

 ..  بودن خسته یلیخ..  دنیخواب شب سر همون که همراز و همتا

 منم يغرغرها به و دیخر بردن رو ها بچه زهیجا عنوان به مانیپ و بهنود..  رونیب میاومد رستوران از نکهیا از بعد اخه

 ..  نکردن یتوجه

 . کردن درو یعبارت به یعنی..  کردن رو رویز رو یفروش يباز اسباب يپاساژها تمام

 .. شد عروسک پر بغل هی حاصلش که

 ..  گفتیم مانیپ و بهنود از براشون داشت خوابش وقت تا همتام..  اومدن رعنا و میمر غروبم

 .. دادم جواب دوتا نیا يسواال به فقط منم اونا دنیخواب از بعد
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 !؟ دیخر خرس هم تو يبرا یعنی _ رعنا

 !!! هوروش گذاشت اسمشم..  پسرمون نمیا ایب:  گفت بعدم..  دستم داد دیخر خرس هی اره _

 !؟يکرد کاریچ تو _ میمر

 . گفت بامزه یلیخ اخه..  دمیخند..  بکنم یخواستیم کاریچ _

 !!! برسرت خاك یعنی _ میمر

 . دمیخند

 ..  بود بانمک که تو جون به میمر _

 .. گهید شده سوار سرت پسر یکنیم رو کارا نیهم!!  شتوین ببند _ میمر

 . اومد در اه هی شکل به و..  شد قطع خندم

 !؟ نکردم که کردمیم دیبا کاریچ! .. ؟ کنم کاریچ یگیم _

 .  شکستیم و نمونیب سکوت همراز و همتا اروم يها نفس يصدا فقط..  میبود ساکت یقیدقا تا گهید بعدش

 .. کردن فکر حال در و بود سقف به نگاهمون سه هر

 :  گفت و کرد بودم دهیخواب وسط که من به رو و دیخواب پهلو به میمر لحظه چند از بعد

 !؟ هاست بچه و تو شیپ همش چرا! ؟ دهیم یمعن چه کاراش نیا خوادینم رو تو اگه _ میمر

 .. کنم لیتحل و کاراش تونمینم من.  بگم یچ دونمینم _

 !؟ دهینم محلت جون يسور ي خونه نیریم یوقت یگفت تو سارا!  دارم هینظر هی من _ رعنا

 .. بوده جون يسور ي خونه من با بدش يرفتاها ي همه حاال تا خوب اره _

 !! بده تو با مادرش پدر يجلو فقط نیا گمیم من _ رعنا

 !! عمو زن يا احمقانه ي هینظر _ میمر
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 پرت سمتش به کنه يکار بتونه میمر نکهیا از قبل و برداشت مبل کوسن برداشت زیخ میمر از عمو زن دنیشن با رعنا

 .. کرد

 !؟ کشهیم یچ تو دست از عموم خان چارهیب!!! ؟ یوحش چته _ میمر

 .. عمو زن یگیم من به باشه اخرت دفعه ضمن در!!  فروخت عموش خان به منو نشده یچیه هنوز مارموز خائن _ رعنا

 .. ندونم من که هست يزیچ! ؟ نیزد یحرف مگه..  نمیبب کن صبر _

 .. شهیم برگزار یرسم يخاستگار هفته اخر يبرا شده گذاشته مدارا قرار شبید..  پس يندار خبر و خانم!  به _ میمر

 !! میافتاد یعروس هی پس جانم يا _

 . دمینم تله به دم حاال حاال من..  دینزن صابون و دلتون _ رعنا

 .. شد خونده تیمحرم ي غهیص برام شبید بودم من پس..  ات عمه جون اره _ میمر

 .. شدم زیخ مین هوی

 !؟ یگیم من به يدار االن وقت اون..  يکرد غهیص تو نمیبب کن صبر _

 : گفت یاروم يصدا با و دیکش قیعم نفس هی و کرد مکث به رعنا

 ! ینداشت یخوب طیشرا شبید تو اخه _

  دمیکش دراز سرجام هم بعدش..  کردم نگاهش حرف بدون

 ..  افتاد یاتفاق چه يمهد تو نیب شبید یبگ يخواینم _ میمر

 .. داد ادامه..  کنم بیتکذ اومدم تا

 هی بودن دهیفهم مهمونا ي همه..  بود شده ها وونهید مثل يمهد تو رفتن از بعد شبید یکن بیتکذ خوادینم _ میمر

 .. دیکش گاریس درختمون تک کنار صبح خود تا که بعدشم..  هست شیزیچ

 .. گرفت حرصم..  اخرش ي بوسه و حرفهاش و يمهد ياور ادی به از

 .. کردم فیتعر براشون و زیچ همه و کردم یخال و پر هامو هیر حرص همون با
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 يزیچ نداشت یلیدل پس..  بود خودم خواهر..  نبود يمهد خواهر فقط نظرم از میمر..  يا کلمه حذف بدون و زیچ همه

 ..  کنم پنهان ازش و

 . داشت و حس نیهم من به اونم بودم مطمئن

 ..  هیخوب ي نهیگز بهنود از تییجدا از بعد اون..  یکنینم فکر يمهد به چرا سارا _ رعنا

 . زنمیم نهیس به و برادرم سنگ دارم که یکن فکر تو اگه یحت..  دارم و نظر نیهم منم _ میمر

 .. لبم يرو نشست تلخ لبخند هی

 .. یبزن نهیس به و برادرت سنگ من خاطر به تو که دارم یچ من مگه _

 .. اونه برنده يمهد با ازدواجت يتو گمیم نیهم ي واسه..  يمهد از شتریب اقتتیل..  یهست یعال تو _ میمر

 .. باشه داشته تونهیم من از بهتر ییها تیموقع اون..  خورمینم يمهد درد به من..  حرفه همش نایا _

 نویا..  توا عاشق يمهد که نمیا از مهمتر..  يدار شترمیب ، چیه يندار کم هیبق از يزیچ تو..  سارا نگو چرت _ میمر

 .. نذاشتم احمق من..  کنه يخاستگار ازت خواستیم مامانم بار هی یحت..  میدونستیم هم بره نکهیا از قبل

 !!؟ چرا _ رعنا

 شیپ با دمیترس منم..  ندارم ازدواج قصد گفتیم یه هم همش..  بود کرده رد و محسن تازه سارا..  اخه _ میمر

 !! ادین خونمون گهید..  هیقض نیا دنیکش

 . زدم پوزخند سرنوشتم به

 .. کنن يخاستگار ازم بود نذاشته میمر..  بودم سوختن حال در يمهد عشق يتو من که یموقع اون

 .. بودم نشده يباز نیا وارد االن من ذاشتیم اگه که..  شد خارج نهادم از اه

  ... کنن سکوت دادن حیترج هم رعنا و میمر..  نگفتم يزیچ گهید

 .. شدم داریب صورتم با همراز کیکوچ يدستا لمس حس با صبح

 و زد ساراکش لبخند هی..  دید و بازم يچشما که یوقت..  کردیم نوازش و صورتم داشت و بود نشسته شکمم يرو

 ..  دیمال م نهیس به شو صورت
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 .. کنم شکر داشتنش خاطر به رو خدا که بود نیا دیرس ذهنم به که يزیچ نیاول و رفت ضعف براش دلم

 دمید که است گرسنه و شده داریب همراز که چند ساعت مگه..  کردم نگاه ساعت به و تعجب با فشردمش اغوشم يتو

 ..  بود صبح هشت تازه ساعت

 .. هشت ساعت تازه..  يشد داریب چرا مامان همراز _

 .. دیمال م نهیس به شو صورت حرف بدون بازم

 ادمی..  بود یخال ، انداختم رعنا و میمر يجا به نگاه هی..  شدم بلند یول کردیم درد سرم اونکه با..  شدمیم بلند دیبا گهید

 .. باشن سرکار دیبا که اومد

 نون به و شیصندل يتو نشوندم و همراز..  شده دهیچ صبحونه زیم دمید..  اشپزخونه يتو رفتم و کردم بغل و همراز

 .. بشورم و صورتم که رفتم خودمم..  دستش دادم و دمیمال صبحانه شکالت تست

 هنوز هم همتا..  کردیم يباز عروسکاش با همرازم..  کردم مشغول خونه يکارا با و خودم..  خوردن صبحونه از بعد

 !!!! بود خواب

 .. رفتم سمتش به و شستم مویکف يدستا عیسر میگوش زنگ يصدا با که شستمیم رو صبحونه يظرفا داشتم

 : مضمون نیا به..  بود بهنود طرف از اس ام اس هی

  " میبر..  دنبالتون امیم نیباش اماده گهید ساعت دو تا..  زمیعز سالم "

 !؟ میبر بود قرار کجا..  کردم تعجب

  نوشتم واسش نویهم

 "!؟ میبر قراره کجا..  سالم"

 . اومد جواب عیسر

 "! ؟ رفته ادتی..  گهید شمال "

 يحور با سفر یول..  کردم قبول جون پدر با یستیرودربا يتو شب اون..  کنم کاریچ..  نبودم شمال ادی اصال يوا يا

 .. کنم تحمل تونستمینم و جون
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 .. نوشتم بهنود يبرا نیهم يبرا

 " ندارم و سفر تیموقع اصال االن..  میاین ما شهیم "

 . زد زنگ..  اومد شیوردیدل تا

 ..بود گرفته م خنده عملش سرعت از

 . نباشه مشخص صدام يتو م خنده که کردم یسع

 !؟ سالم _

 !؟ يایب يخواینم چرا! ؟ هیچ هیقض..  سالم _ بهنود

 .. ندارم و سفر یامادگ االن کنمیم حس فقط..  نداره یخاص لیدل _

 پدر هی دل يخواینم که تو ضمن در..  شهیم جادیا تیامادگ خودش سفر يتو ، شو اماده برو بدو! ؟ یچ یعنی _ بهنود

 !!؟ هاان..  یبشکن و مهربون شوهر

 .. کشتیم منو حتما بود نجایا میمر االن اگه..  دمیخند لحنش به باز که من به لعنت يا

 ..نداد من به و یاعتراض گونه چیه فرصت و کرد قطع "نمتیبیم "هی با..  خندمیم دارم دید که یوقت اونم

 با مثل به مقابله يبرا يا نقشه تا دادم اجازه دمیپل ذهن به حالم همون در..  کنم جمع و لمیوسا که رفتم اجبار به منم

 .. کنه یطراح جون يحور

 ازشون تا..  گرفتم و میمر ي شماره عیسر..  کنم تحمل و جون يحور تونمیم تر راحت رعنا و میمر با نکهیا فکر با

 .. انیب هم اونا بخوام

 !؟ شده یچ..  سالم _ میمر

 .. بشه يطور بود قرار مگه یچیه..  سالم _

 .. گفتم نیهم يبرا.. یباش خواب دیبا االن يبود داریب وقت رید تا چون تو کردم فکر فقط!  نه _ میمر

 ... بدش نوع از نه یول افتاد اتفاقم..  کرد دارمیب بود ش گرسنه همراز بابا نه _
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 !؟ يکرد سرم به جون..  گهید بگو خوب ا _ میمر

 .. زد زنگ االن بهنود..  بابا خوب یلیخ _

 !!!!!!بود؟ شده تنگ دلش هیچ!!  خوب چه _ میمر

 دینبا گفت..  امینم گفتم..  گهید شمال گفت..  کجا گفتم منم..  میوفتیم راه گهید ساعت دو شو اماده گفت!  بابا نه _

 . کرد قطع بعدم..  شکوند و شوهر پدر دل

 !؟ کنم کاریچ..  نبودم شمال ادی اصال میمر

 .. میایم فردا پس فردا ماهم..  برو تو..  نباش نگران _ میمر

 !؟ یگیم راست _

 نیا یول..  کرد دعوتمون زد زنگ جون يسور خود روزمید..  کردن دعوتمون یمهمون يتو مانیپ و بهنود!  اره _ میمر

 .. میریم بعد دیکن تموم نیگرفت که رو پروژه اول گهیم..  میایب ذارهینم عمو خان

 .. منتظرتونم من پس..  شد یعال یلیخ _

 . نباش نگران..  میایم زود زمیعز باشه _ میمر

 . خداحافظ فعال پس.. یمرس _

 ..  باش ها بچه و خودت مراقب.  زمیعز خداحافظ _ میمر

 .. بود یمتیغن برام رعنا و میمر وجود..  داشتم یخوب حس واقعا..  کردم قطع که یوقت

 ارزو همش..  افتاد تنم به يا رعشه..  ادیب همراهشون هم يمهد ممکن نکهیا ياور ادی با بعد ي قهیدق چند یول

 .. ادین کاش يا که کردمیم

 بچه و خودم يها لباس و لیوسا خودمم..  بخوره صبحونه که دارکردمیب رو همتا اول نیهم يبرا..  نداشتم يادیز وقت

 .. گذاشتم تختشون يرو کنم تنشون بود قرار که ییها لباس..  دمیچ چمدونم داخل و کردم اماده رو ها

 کرده حمام روزید رو ها بچه شکر رو خدا..  شم حاضر خودم و رمیبگ دوش هی تا رفتم همتا به سفارش یکل با بعدش

 . بودن زیتم..  بودم
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 خشک سشوار با و موهام و دمیپوش لباس عیسر..  ومدیم سالن يتو از مانیپ و بهنود يصدا رونیب اومدم که حمام از

  .. کنم اماده رو دخترا که رفتم و کردم ممیموال شیارا هی..  کردم

 . میافتاد راه..  کردمیم فکرشو که يزیچ از زودتر یلیخ

 چمدون يجاساز حال در هم همتا و مانیپ..  بود همراز لباس کردن عوض حال در بهنود..  شدم خارج اتاق از که یوقت

 .. بود نمونده من يبرا يکار عمال و..  بودن نیماش تو ها

 فالکس و برداشتم لیاج و وهیم يمقدار..  کنم اماده هامونو یخوراک سبد تا اشپزخونه يتو رفتم و کردم تشکر بهنود از

 ..  وانیل و قند و يچا

 .. مامان يعسال يبرا لقمه و ریش و کیک البته و

 !!!! داد همتا لیتحو و دیخر و تنقالت همشو و شد ادهیپ مانیپ راهم يتو

 .واال..  رفت فنا به مانیپ و بهنود اومدن با..  دمیکش زحمت تشونیترب يبرا سال چند نیا يتو که قدر چه هر

 و پدر و.. دادیم ش ادامه همرازم..  گفتیم و اولش همتا..  خوندیم شعر مانیپ و بهنود يبرا همتا کمک به داشت همراز

 .. کردیم لذت غرق و عموش

 مثل تونستمیم یعنی..  باشه يچطور دیبا بهنود با رفتارم الیو يتو گفتمیم خودم به همش..  شدم خودم افکار غرق منم

 ..  کنم رفتار باهاش همسر هی

 .. باشه يطور نیا خواستیم دلم

 ! ؟ من نه..  باشه بهنود جانب از دیبا عالقه ابراز نیاول زدیم بینه همش..  رفتیپذینم عقلم اما

 ..  مونهینم یباق من از يزیچ گهید..  بزنه پسم همه يجلو بهنود اگر تازه

 .. گرفتم و سراغشون مانیپ از دیام نیا با..  بشن مونیپش اومدنشون از کردم ارزو جون يحور ياور ادی با

 و جون يسور با اونا نباش نگران _ مانیپ داد پاسخ یسرخوش لحن هی با برده یپ من منظور به بود معلوم که مانمیپ

 .. هستن منتظرمون راه سیپل يتو يدیوح ياقا

 .. کردیم نگاهم نهییا يتو از لبخند با بهنودم.. 
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 ..  شد خارج نهادم از اه..  جمله نیا دنیشن با

 . نموند دور بهنود نیب زیت يچشما از که.. نشست میشونیپ يرو یاخم ناخداگاه

 ..  شد بلندش ي قهه قه باعث و

 ..  دیخند بلند اونم نیبنابرا..  دیرقصیم نزده که مانمیپ

 .. کردنیم نگاهشون يکنجکاو با منم وروجک دوتا نیا

 ..  نکردم توجه بهشون گهید یول..  گرفت م خنده منم اونا ي خنده از

 .. انیب همراهمون نتونن تا کنم خراب و نشونیماش يجور هی میدیرس یوقت که کردم فکر نیا به

 !!!  خراب نیماش و موندیم مت ، پسره نیا احتماال چون..  ستین یمناسب حل راه که دمیفهم فکر یکم با اما

 .. انیم جون پدر ای ما نیماش با هم هیبق

 . کردیم خیس تنم بر رو مو هم جون يحور با شدن همسفر به کردن فکر یحت

 چشم يتو فرد تنها..  بودن کردن صحبت حال در و بودن شده ادهیپ نیماش از..  دمشونید دور از..  میدیرس که یوقت

 !!!! بود دیبد دیند مت نیا ، جمع در حاضر

 .. دیسف کوتاه شلوار هی با بود دهیپوش دیسف يا حلقه نیاست بلوز هی که

 .. رنیگیم اشتباه ساحل با و شمال ي جاده که ییادما از ادیم بدم نقدریا

 ..  نداشتم یمشکل اصال دنیپوش اسپرت با البته

 .. داشت دیسف يها خط بغلش که یمشک شلوار با..  بودن دهیپوش کوتاه نیاست شرتیت هی کدوم هر مانیپ و بهنود مثال

 ..  دیسف شال و يریش کوتاه مانتو با بودم دهیپوش دیسف بگ شلوار هی منم

 .. میبود نشده لخت گهید یول

 ..  ارمیب جا به و ادبم عرض مراتب تا شدم ادهیپ نیماش از کامل اکراه با

 ..  دیبوس مو یشونیپ و دیکش خودش سمت به منو اونم..  دادم دست جون پدر با و کردم یپرس احوال همه با
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 .. نشست لبم يرو لبخند هی دنشونید با..  بود عموش دختر کنار ایسون

 دیرسیم ذهنت به جمله نیا خداگاه نا..  دشیدیم یوقت که يحد به بود بایز یلیخ..  بود یخانم و ناز دختر واقعا ، روژان

 " نیالخالق االحسن و اهللا فتبارك "

 .. کردیم برابر چند شویبایز که بود یداشتن دوست و خانم نقدریا اما..  نبود يا اسطوره یول بود بایز

 .. نبود ذهن از دور اش العاده فوق نیوالد وجود با البته که داشت يا اسطوره رتیس واقع در

 ..  بود بهتر من يبرا نیا..  نداشت من با يهمسفر نیا از دادن نشون شاد يبرا یسع چیه جونم يحور

 رو اجازه نیا من خوب یول باشن کنارشون در داشتن دوست..  نبودن بند دوپا يرو جون پدر دنید با همرازم و همتا

 .. شدنیم تیاذ کمتر هم جون يسور و جون پدر..  بود تر راحت المیخ بودن خودم شیپ یوقت..  دادمینم

 : گفت و اومد سمتم به سورنا که بودم روژان و ایسون با بش و خوش حال در

 .. نیباش روژان و ایسون شیپ دیایب ما همراه هم شما بهتره خانم سارا _ سورنا

 .. کنهیم دایپ مصداق المثل ضرب نیا که نجاستیا..  جون يحور شیپ امیب مونده نمیهم فقط

 " شهیم سبز اش لونه دم..  ادیم بدش پونه از مار که"

 .. گفت زودتر خودش که بدم شو جواب اومدم..  گهید نهیهم

 .. رنیم نایا خاله با بابا و مامان _ سورنا

 ..  رفتن زودتر و کردن یخداحافظ یمحب ياقا و جون يحور همراه به جون پدر و جون و يسور هم لحظه همون

 يجا به خودش و شد حلقه دورم بهنود يدستا..  بدم و جوابشون اومدم تا..  دمید منتظر مت برگشتم اونا رفتن از بعد

 .. داد پاسخ من

 نگاه من به..  بگذرونه نایا ایسون با که هست وقت یکاف اندازه به هم اونجا..  ادیم خودمون با سارا گهید نه _ بهنود

 : دیپرس و کردم

 !؟ زمیعز نه مگه
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 دییتا ي نشونه به سرمو تونستم فقط و کردم نگاه داشت فاصله صورتم با متر یسانت چند فقط که صورتش به منم

 . بدم تکون

 : شدیم تکرار سرم يتو رعنا ي جمله نیا همش و..  کنم پاك صورتم از تونستمینم و تعجب و بهت اما

 " بده تو با مادرش و پدر يجلو فقط نیا گمیم من "

  !؟ ومدین من سمت..  بودن مادرش پدر کهیوقت تا بهنود چرا نکهیا و

 ..  بود نشسته کرده بغ هم همتا..  بود خواب بغلم يتو همراز..  میدیرس یوقت

 حساب هی با من اما..  بود کرده انتخاب ایدر روبه اتاق هی خودش يبرا همتا و میبود اومده الیو نیا به هم قبال

 هم من با دیبا هم همتا و بود ادیز تعدادمون چون..  کنه استفاده اتاق اون از تونهینم که بودم گفته بهش یسرانگشت

 .. بردیم سر به قهر يتو حاالم..  شدیم اتاق

 شوهراشون و يحور و يسور توسط که داشت نییپا خواب اتاق تا دو که بود دوبلکس يالیو هی..  جون پدر يالیو

 منو هم رو يگرید و سورنا و بهنود و مانیپ شویکی..  برداشتن روژان و ایسون شویکی که بود باال اتاقم تا سه..  شد اشغال

 .. دخترام

 !!!! کردنیم تحمل هم و مت دیبا که بهنود و مانیپ از ریغ به بودن یراض همه..  بود یخوب میتقس بایتقر

 اب و ستادنینا راه يتو ما مثل نکهیا هم و افتادن راه زودتر ما از هم چون..  بودن دهیرس ما از زودتر هیبق و پدرجون

 .. انداختن راه نهارو بساط و دنیرس زود نکهیا!!!  نکردن يباز

 .. میخورد هوله هله راه يتو که بس..  مینبود گرسنه چکدومیه ما یول

 .. میکن رهیذخ يانرژ غروب يبرا تا..  میکن استراحت یکم میداد حیترج

 میبود نجایا که يروز چند نیا يتو..  گذاشتم کمد يتو اوردم در ساك از هامو لباس عیسر اتاق يتو شدن وارد بعد

 .. شدنیم چروك عیسر!!  مرطوب شمالم يهوا..  نداشتم دنیکش اتو ي حوصله

 بودن دهیخواب شدیم یساعت مین که همرازم و همتا کنار و کردم عوض دوستم همتا یخرس يخوابا لباس با لباسم بعدم

 . برد خوابم که دینکش هیثان به..  دمیکش دراز
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 ها لباس همون با و شدم بلند عیسر..  باشن رفته ساحل سمت به دمیترس..  نبود يخبر همراز و همتا از دارشدمیب یوقت

 .. رونیب رفتم اتاق از

 پاهام يرو تونستمینم ترس از گهید..  بود ساکت هم اونجا و نییپا رفتم عیسر..  ومدینم ییصدا باال يها اتاق از

 .. بود افتاده کار از مغزم..  ستمیوا

 .. اورد خودم به منو بهنود يصدا که دمیچرخیم خودم دور سرگردون يطور همون

 !؟ رونیب ياومد ينجوریا چرا! ؟ سارا شده یچ _ بهنود

 شدم قفل فک نیب از..  ارهیب رونیب یسست نیا از منو بتونه که ينقدریا نه اما..  شد تعجبم باعث صداش يتو ینگران

 ..  بگم تونستم فقط

 !؟ دخترا....  بهنود _

 ..  بود ام شده دیسف و لرزون يلبا يرو از ای اومده سراغم یحس یب دوباره دیفهم که بود صدام لحن از بهنود دونمینم

 ..گفت اروم گوشم کنار و دیکش اغوشش يتو منو و اومد سمتم به سرعت با

 .. ماننیپ شیپ اطیح يتو دخترا نترس..  ششیه _ بهنود

 ..  دمینکش نفس است قهیدق چند که دمیفهم..  شد باز میتنفس راه که یموقع تازه

 .. بودن من یزندگ ي همه اونا..  کردیم نابود منو دادنشونم دست از فکر یحت

 ..  بشه هام هیر وارد بهنود عطر شد باعث که..  دمیکش نفس هی

 يتو شتریب سرمو و بکشم گهید قیعم نفس هی که شد باعث نیهم..  شد قیتزر بهم بخش ارامش حس هی متعاقبش و

 تر تنگ دورم دستاشو ي حلقه که دیفهم حالم انگار اونم..  بدم ییخودنما اجازه اشکام به و..  کنم فرو بهنود ي نهیس

 ..کرد

  !! کنه جدا خودش از منو عیسر بهنود شد باعث که اومد یکس يپا يصدا لحظه همون اما

 .. رفت ییدستشو سمت به ما به توجه بدون که بود پدرجون

 ..  کردمیم فکر بهنود ضینق ضدو يرفتارا به و بودم ستادهیا مستاصل همچنان من
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..  رفتم اطیح در سمت به قدم هی نیهم خاطر به..  بود نشده راحت همراز و همتا بابت المیخ هنوز ، هم طرف اون از

 .. شدم متوقف بهنود يصدا با یول

 !؟ یکن عوض و لباست يخواینم!!  زمیعز سارا _ بهنود

 .. کرد اشاره لباسام به چشمامش با..  کردم نگاه بهش

 هام شونه دور دیرسیم کمرم يرو تا که بلندمم يموها و بود تنم یخرس شلوار و بلوز همون..  کردم نگاه خودم به

 .. کردیم عمل روش تل هی مثل میمشک بند چشم و بود ختهیر

 و برداشتم دیسف خنک شلوار هی کمد از..  شدم اتاقم وارد..  دادم ریمس رییتغ ها پله سمت به عیسر بهنود به توجه بدون

 .. گرفت م خنده..  افتاد نهییا به نگاهم یوقت..  انداختم سرم دمیسف شال هی..  دمیپوش کرمم کیتون با

 !!! شد ست خودش اما..  نداشتم لباسم کردن ست يبرا يتفکر و میتصم چیه

 ..  کردم پرواز اطیح سمت به بایتقر و شدم ریسراز ها پله از

 ..  بود گذاشته سرکار و یجماعت و بود گرفته معرکه هم باز همتا..  گرفت م خنده دمید که يزیچ از

 زدن کاتا محو..  بود ستادهیا سرپا و گرفته بغل همرازو بهنودم و گهید طرف هی روژانم و ایسون و طرف هی سورنا و مانیپ

 .. بودن شده همتا

 گرم ادم مگه اخه..  نیینخوا من از ، تونمینم گهید:  گفت بلند کردو تموم و کاتاش عیسر..  دید منو تا مارمولک يهمتا

 !!!! باشه جوابگو خوادیم یک رهیبگ ام عضله من اگه..  زنهیم کاتا ، نکرده

 .." اومد خوشت" یعنی که کرد نگاه من به يجور هی بعدم

 .. کردنیم نگاه بهش شده گشاد يچشما با هیبق یول..  دنیخندیم داشتن ییاشنا همتا اخالق به که بهنود و مانیپ

 .. " يبندیم دیسف بعد دفعه یول نداره یاشکال" یعنی که..  کردم نگاهش يجور هی جواب در منم

 ..  کردیم نگاه من به شده کج يسر و افتاده يها شونه با که..  دیفهم و نگاهم در نهفته راز همتا خود فقط که

 : گفت من به رو مانیپ

 .. شهینم وارد صدمه هامون عضله به..  میکن يباز یوسط ما دنیدیم اجازه استاد _
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 : گفتم و دمیخند

 !! یکن پرتاب و توپ فقط تو باشم وسط من يبذار اگه نه _

 ..  یارکشی ایب خوب..  یزرنگ که واقعا _ مانیپ

 ..  من با همتا..  گفت عیسر بعدم

 .. شد جمع ي خنده باعث که..  رفت پشتش عیسر هم همتا

 :گفتم اسمون روبه

 !!!!!! روزگار يا..  کنار ذارتتیم راحت یلیخ کن بزرگ بچه ینیبیم ایخدا _

 : گفتم و گرفتم و دستش..  جلوم انداخت و خودش عیسر روژان که..  بهنود بگم خواستمیم..  میدیخند بازم

 ... روژان _

 ..  شد هم در بهنود ي افهیق دمید وضوح به

 !!! نکنه تکرار گهید که زدم بینه بهش عیسر اما..  شد شاد دمیپل ذهن لحظه اون بگم شو راست

 .. اومدم خودم به کرد انتخاب و بهنود که مانیپ يصدا با

 .. کرده انتخاب و بهنود دشیپل ذهن اونم که بدم صیتشخ تونستمیم راحت..  کردم نگاه که اش چهره به

 .. ایسون _

 !!  ينخود هم تو:  گفت بهش مانیپ که بود مونده سورنا فقط

 ..  کرد قبول زونیاو یلب با هم مت

 : گفت و دیخند دوباره مانیپ

 ..بد رهینگ لتیتحو کس چیه که نیا یول.. خوبه یلیخ که بودن ينخود البته _

 .. کرد مهمونش ییدنپا هی هم سورنا
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 .. میدیخند ماهم

 ... میباش وسط دیبا ما که شد مشخص خنده یکل و شکستن و گردو از بعد

 .. ستادیا گهید طرف و نشوند يا گوشه همراز بهنودم..  ستادنیا طرف هی همتا و مانیپ

 ..  گرفتم و اول بول من..  شد پرتاب که اول توپ همون

 : گفت بلند بود، گرفته يجد یلیخ رو يباز که زمیعز يهمتا

 . گهید بزن درست ، يا حرفه مامانم گمیم ، بابا..  عمو گفتم يدید _ همتا

  میدیخندیم خودنش حرص به

 .. بدم زهیانگ بهشون خواستمیم فقط..  راحت التیخ..  هست حواسم _ مانیپ

 .. گفتم يبازار کوچه لحن هی با

 !!!  داش ، باش خودت فرك به شوما _

 .کنمیم سوسکت..  هینجوریا ا _ مانیپ

 .  دادم ادامه لحن همون با بازم

  یاُشکوالت ما واسه یالت گرونید واسه اگه!!!  داش _

 .. خنده ریز زدن بلند هیبق و مانیپ

 : گفت که دمیشن سرم پشت و بهنود يصدا

 .. نکن یطونیش _ بهنود

 .. داشت تعصبم حال نیع در..  بود خنده از ییها رگه صداش يتو..  ختیر قلبم

 ..  کنم برداشت ينطوریا خواست دلم دیشا دونمینم

 .. شدم رو روبه چشمکش و لبخند با که..  کردم نگاه بهش و برگشتم
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 .. شد برابر نیچند يانرژ اما..  ادیب نظر به مسخره دیشا

 ... سرت پشت مامان يواِ ..  پات ریز مارمولک خاله يوا مثل ییها لهیح با و شد شروع يباز دوباره

 .. شدن خارج نیزم از روژان و ایسون زود یلیخ..  بستیم کار به مارمولک يهمتا که

 

 . واال..  خورمیم وارید جرز بدرد که نشناسم و خودم دختر اگه من بالخره..  نداشت يریتاث من يرو هاش حربه اما

 شده بسته توپ به که بودم من فقط نیبنابرا..  بود فیحر گروه يتو رسما گهید که مونینخود..  خوردن که دوتا اون

 .. بخوره بهم توپ نذاشتم داشتم سراغ خودم از که يریپذ انعطاف تمام با یول..  بودم

 !خخ اخخخ:  گفت که همتا يصدا با دفعه هی

 .. وفتمیب نیزم يرو..  شد باعث که کرد برخورد کمرم به توپ هم لحظه همون و..  شدم خیم

 .. اومدم خودم به..  بود زده زانو کنارم که بهنود ادیفر با که شده یچ دونستمینم درست هنوز

 .. بود احمقانه کارتون یلیخ _ بهنود

 .. بود پشتم به سمت نگاهش..  کردم نگاه بهش

 . کردیم نگاه من به و بود ستادهیا مانیپ کنار سالم همتا...  کردم نگاه پشتم به برگشتم

 ..  خوردیم هم به ضعفم نیا از حالم...  کرد دایپ صورتم يرو و راهش که بود اشک بازم

 .. بود باخبر اون از هم دخترم یحت که یضعف

 . دادم ییخودنما ي اجازه چشمام به..  پوشوندم و صورتم دست با

 دور از دستاشو..  ببخشمش خواستیم من از که قشنگش يصدا و گرفت قرار گردنم دور پشت از همتا فیظر يدستا

 .. دمشیکش اغوشم يتو..  کردم باز گردنم

  ... دادیم و اشکان يبو شهیهم مثل

 .. نشستم نرم يها شن يرو ساحل يتو
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 اب داشت و بود نشسته قسمت نیتر عمق کم يتو وپیتو هی با که همراز به و بودم کرده جمع اغوشم يتو هم پاهامو

 ..  کردمیم نگاه کردیم يباز

 ..  بود یاروم دختر واقعا

 یکس به ازارش واقع در..  کردینم شلوغ اصال خودش وگرنه..  داشت همتا از يالگوبردار اثر بر طنتشمیش اندك همون

 .. دیرسینم

 ..  گشتم همتا دنبال نگاهم با

 .. دنیخندیم و ختنیریم اب هم يرو داشتن و بودن جلوتر مانیپ و بهنود همراه

..  دادم اجازه وپیتو از اش استفاده شرط به یول..  بره همراهشون شنا بودن بلد وجود با یحت همتا نبودم یراض اونکه با

 .. نکردم یتوجه هم همتا يغرغرها به اصال و

 ..  بودن اب داخل هم ایسون و روژان

 به اونا همراه و کنم صبر رعنا و میمر اومدن تا که دادم حیترج من اما..  کنم شونیهمراه که کردن اصرار یلیخ منم به

 ..  برم پالژ

 ..  برد اب داخل به خودش همراه و همراز من به توجه بدون و اومد بهنود هم بعد قهیدق چند

 ..  گفتمیم ذکر لب ریز و بودم نشسته زنها ریپ نیع منم

 .. الیو يتو میبرگشت..  گرفت شونیانرژ ي همه ایدر کهیوقت بعد ساعت هی

 .. گذشته خوش بهش واقعا بود معلوم..  داشت ویشاداب و برق بازم اما چشماشون يقرمز وجود با همراز و همتا

 ... کردم که يکار نیاول میبرگشت یوقت

 ... کردم خشک موهاشون سشوار با هم بعد و کردم حمام و همراز و همتا

 .  میبخور شام که میرفت هم بعد و

 .. کنه فیتعر براش و روز اتفاقات که خواست..  بود نشسته کنارش که همتا از جون پدر شام سر
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 پدر به که بود گرسنه يحد به همتا یول..  بخوره غذا اون يباصدا..  باشه همتا با وقت هر که بود کرده عادت انگار

 .. کنهیم فیتعر براش و زیچ همه شام از بعد گفت جون

 !!! جون يحور جز به البته..  شد همه ي خنده باعث که..  شد خوردن مشغول ولع با هم بعد

 !!!شام از بعد يبرا کنهیم رهیذخ يانرژ داره..  بودم مطمئن ییجورا هی..  بود ساکت

 .. خورد جوجه کهیت هی فقط من يها تالش تمام با..  نخورد يادیز يغذا شام موقع همراز اما

 ..  بده غذا بهش داشت یسع و کردیم خطاب بابا دختر و اون مختلف لیدال با یه..  بود نشسته کنارش که هم بهنود

 !!!! کردینم نگاهم یحت من به اما

 پدرش میبگ همراز به دینبا که کنه ياداوری بهش داشتم انتظار..  کردم نگاه پدرجون به بابا دختر گفت یوقت بار نیاول

 !! دهینشن یبیعج حرف انگار..  اوردینم خودش يرو به اونم اما..  هیک

 غذا به..  کنهیم فراموشش بهنود دنیند با و کهیکوچ هنوز همراز که تیذهن نیا با و نکردم یتوجه بعدش گهید یول

 . شدم مشغول خودم خوردن

 که بود هم يا قهیدق چند..  شدم سرش یداغ متوجه که بدم م گرفته پوست بیس از همراز به خواستم شام از بعد

 .. باشه شیالودگ خواب خاطر به کردمیم فکر اما..  حالهیب دمیفهم

 ..  بشم مطمئن تا گذاشتم شیشونیپ يرو و لبم

 .. فهیضع یلیخ هنوز بدنش..  بره اب يتو ذاشتمیم دینبا..  داشت تب اره

 . شد من متوجه که بود ينفر نیاول جون يسور

 !؟ جان سارا شده یچ _ جون يسور

 .. داره تب همراز کنمیم حس یول..  دونمینم _

 ..  گذاشت همراز یشونیپ يرو دستاشو..  سمتم اومد عیسر بهنود..  دوختن من به و نگاهشون هم هیبق حرفم نیا با

 . کنم اش نهیمعا دیبا..  داغه اره _ بهنود

  ... رفت اتاقش سمت به و کرد بلندش من دست يرو از بعدم
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 اگه و نبود همراهم افیش اما..  داشتم اومد ایدن به همراز که یوقت از و عادت نیا..  داشتم فونینیاستام همراهم شهیهم

 .. بود خطرناك یلیخ رفتیم باال همراز تب

 ..  بود فیضع شیبچگ از اون

 .. نذاشتم سر پشت یخوب يباردار دوران من چون دیشا دونمینم

 .. ندارم همراه افیش که شد مطمئن که یوقت بهنود

 .. بود نشده قطع تبش که یزمان يبرا..  رنیبگ افیش که رفتن مانیپ با و

 ..  ارمیب نییپا و تبش هیپاشو با کردمیم یسع منم

 ..  شد قطع تبش ساعت کی از بعد بالخره

 .. زدنیم سر بهش دائما ای..  بودن اتاق يتو ای هیبق و جون پدر مدت نیا تمام

 .. کنن استراحت و برن که خواستم ازشون تبش شدن قطع با اما

 .. بودن نکرده دایپ يروز شبانه ي داروخونه احتماال..  نبود يخبر مانمیپ و بهنود از

 ..  ان خسته که بود معلوم..  برگشتن که بود دو ساعت

 .. کنن استراحت یکم که رفتن شده قطع همراز تب..  شدن مطمئن که یوقت هم اونا

 که میوقت..  ببرم راهش بغلم يتو خواستیم فقط..  دیخوابینم و بود کرده لج همراز..  بخوابم تونستمینم من یول

 ..  بشه خواب بد دمیترسیم بود خواب هم همتا..  کردیم هیگر و شدیم داریب تخت يتو ذاشتمشیم

 .. شد اتاق وارد بهنود..  بردمیم راهش داشتم که بود قهیدق چند دونمینم

 :  گفت بغلمه يتو همراز دید یوقت

 !؟ کرده تب بازم شده یچ

 ارامش بهم باشه پدر هی کنهیم یسع داره نکهیا حس..  داد شیافزا بدنم يتو و خون گردش سرعت نگرانش يصدا

 .. دادیم
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 !!!  دکتر هی اون که ومدیم ادمی عیسر چون..  بود هیثان چند يبرا فقط یول

 : گفتم و دادم تکون نه ي نشونه به سرمو

 .. کنهیم هیگر نیزم ذارمشیم..  کرده لج یول..  نه _

 .. نداد بهم و مقاومت ي اجازه..  گرفت ازم و همراز جلو اومد اروم بهنود

 .. يشد خسته تو..  ببرم راهش من به بده _

 .. بود شده خشک..  شدم کمرم یخستگ متوجه..  نشستم تختم کنار یوقت تازه

 : گفتم و دادم بدنم به یقوص و کش

 !!  یشیم خسته هم تو..  نشه داریب دیشا..  تخت يرو بذارش ایب _

 .. يشد خسته یلیخ امروز بکش دراز یکم تو..  نباش نگران _ بهنود

 ..  کنه تب بازم ممکن بمونم داریب دیبا..  ادینم خوابم نه گفتم..  گذاشتم تخت يرو و سرم

 .. بودم اروم بود بهنود که حاال..  وفتادیم هم يرو همش پلکام یول

 .. داشتم اعتماد بهش یول چرا دونمینم

 ... یسالمت نا..  هست بهش حواسم خودم دارمیب من بخواب _ بهنود

 .. برد خوابم..  نشدم حرفاش متوجه گهید

 ..  کردینم کار مغزم انگار بودم گنگ هیثان چند تا..  شدم داریب یوقت

 ... داشت تب همراز..  اومد ادمی زیچ همه هوی اما

 داده هیتک بهش سرم فقط بودم دهینخواب تخت يرو من که اومد ادمی دفعه هی یول..  شدم زیخ مین تختم يرو از عیسر

 .. بود شده باز هم موهام کش..  بودم

 ..  بود بهنود کار حتما

 .. اورد هجوم صورتم به خون فکر نیا با
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 .. که کنم دایپ و بهنود تا برگردوندم سرم

 ..  نشوند لبام يرو و يلبخند دمید که يا صحنه و دمیکش یقیعم نفس

 ..  اش نهیس يرو همرازم و بود دهیخواب اتاق ي کاناپه يرو

 ..  بود داشته نگهش ارزش با یش هی مثل..  بود کرده حلقه همراز دور دستاشو

 ..  بود اونا به نگاهم

 ..  دخترشه که کردیم حس واقعا یعنی..  داشت عالقه همراز به بهنود واقعا

 .. کردیم کارو نیا من با يلجباز سر از فقط ای

 روابطشون در يریجلوگ در یسع حاال تا که من..  کنه يلجباز باهات بخواد نداره یلیدل..  زدم يپوزخند افکارم به

  بود پدرش اونم صورت هر در..  دادمینم خودم به و حق نیا واقعا..  نکردم

 ...  کنه يپدر دخترش حق در تونهیم رهیبگ من از و همراز نخواد که یزمان تا من نظر از و

 .. بشم مطمئن نداشتنش تب از که هم..  بردارم اش نهیس يرو از همراز که شدم بلند

 : دراومد صداش که کردمیم بازم دورش از و بهنود يدستا اهسته داشتم

 .. رجاشی ذارمشیم خودم و دخترم باشه بذار _ بهنود

 .. نکنه تتیاذ _

 .. کرد باز و چشماش

 .. اصال!  نه _ بهنود

 !؟ ينکرد دارمیب چرا! ؟ کرد تب دوباره شبید _

 با یحت..  يدیخواب که بود صبح بایتقر..  يبود خسته یلیخ توهم..  گذاشتم افیش باال رفت تبش بار هی چرا _ بهنود

 .. ينشد داریب همرازم ي هیگر
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 اصال یول..  شدمیم داریب عیسر بودم حساس که همرازم يصدا به..  بود سبک "کال خوابم من..  کردم تعجب یلیخ

 .. بودم نشده متوجه

 .. زحمت يتو يافتاد _

 .. بود متفکر..  کرد یبررس و صورتم ياعضا تک تک نگاهش..  کرد نگاه بهم

 .. نهیبش لبم يرو يپوزخند شد باعث که..  دیلرز دلم

 .. نداشت یول..  باشه داشته بهم دید منو که يروز نیاول خواستیم دلم که بود ینگاه

 ..  ومدینم بر ازم حرکاتش درك..  کردم نگاهش متفکر منم

 ..  نداشت هم يریدرگ پس..  نبود من المعارف رةیدا يتو نگاهش ي ترجمه

 .... رفتم اتاق يتو سیسرو سمت به و گرفتم ازش و نگاهم

  .. کردمیم حس کردیم م بدرقه که و نگاهش ینیسنگ اخر ي لحظه تا اما

 ..  نکرد جدا خودش از و همراز هم لحظه کی بهنود امروز

 ..  داد و سوپ نوع هی سفارش خانم تایب به نهارشم يبرا و داد بهش صدقه قربون یکل با رو صبحانه

 . جون يسور لذت والبته..  بود شده همه تعجب باعث که کردیم رفتار يطور

 نهیبینم منو به نسبت و بهنود هیسرد کردمیم حس من که..  کردیم نگاه رفتارهاش و بهنود به لذت با چنان نهار زیسرم

.. 

 ..  نداشت یتیاهم براش ای..  نهیبب خواستینم واقعا هم دیشا

 ..  دیچیپ سرم يتو یمنف افکار تمام لحظه هی

 ..  زیعز یلیخ هم براش و..  پسرشه اون حال هر به

 ..  جون يسور شیپ برگرده داشتنش خاطر به دیشا و رفتهیپذ و همراز که مهمه..  رفتهینپذ منو که ستین مهم

 ..  کنم يباز غذام با فقط که بود شده باعث افکار نیهم
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 !؟ بشه بزرگ پسرش همسر توسط من دختر خواستیم هم دیشا

 ..  کردم یلب ریز تشکر هی...  شدم بلند هوی موضوع نیا به فکر با

 : دیپرس که جون پدر جواب در و

 !؟ ينخورد يزیچ که تو! ؟ کجا جان سارا

 .. کنم استراحت رمیم و ندارم لیم که گفتم و زدم يلبخند

 .. نشد مزاحمم هم یکس..  نشدم خارج اتاقم از هم شام موقع تا و

 .. دارم استراحت به ازین..  شبید یخوابیب خاطر به که کردنیم فکر حتما

 ..  ومدنین من سراغ که گذرهیم خوش بهشون یحساب که بود معلوم..  دمیند همرازم و همتا یحت

 ... رفتم رونیب شام يبرا

 پاهاش يرو همراز بهنودم..  بودن نشسته زیم دور یهمگ..  بشه صرف وونیا يتو یمحب ياقا شنهادیپ به بود قرار شام

 کارو نیا خودش" که گفت بهم سرد یلیخ اونم..  بدم غذا بهش که رمیبگ و همراز خواستم جلو رفتم..  بود نشونده

 .." کنهیم

 ..  شد برقرار همه نیب سکوت يا هیثان چند جمله نیا گفتن با

 که همتا کنار و رفتم یحرف بدون..  بودم کرده عادت اش خانواده جمع يتو بهنود سرد يرفتارها به بایتقر گهید من اما

 ..  نشستم بود ساکت یبیعج طور به

 ... خودم يبرا بعدم..  دمیکش غذا همتا يبرا اول

 ..  نکنم بلند و سرم که کردمیم یسع بود توانم در که ییاونجا تا

 فکر يبرا موضوع یکاف حد به..  بذارم يانرژ رشیتفس يبرا بشم مجبور بعدش که نمیبب رو یکس نگاه خواستمینم

 .. داشتم کردن

 !!!!!  کرد لیتکم و خوبم روز جون يحور هم شام از بعد

 .. میدیخندیم و میدادیم گوش سورنا يها یگ مزهیب و مانیپ خاطرات به و میبود نشسته هم کنار سالن يتو
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 .. دادیم قرار خودش مخاطب منو مواقع شتریب در..  ناراحتم من که بود کرده حس مانیپ کنم فکر

 بغل يتو نکهیا بدون يچطور همراز نکهیا به و کنم دییتا هاشو حرف سرم دادن تکون و لبخند با که کردمیم یسع منم

 .. نکنم فکر ، دهیخواب بهنود بغل يتو..  باشه من

 .. داد رد پاسخ دنشیکش اغوش در يبرا پدرجون درخواست به تعجبم کمال در و بود داده من به اشو هیتک هم همتا

 : گفت جون يحور که بود شده تمام مانیپ يها حرف تازه

 هامون خواهرزاده موند دلمون به ارزو ما بابا! ؟ گلم يریبگ زن يخوایم یک پس!!!  خاله ، جان مانیپ _ جون يحور

 .. تو از اونم بهنود از اون..  رنیبگ یعروس و کنن ازدواج

 .. بدم و احمق زنک نیا جواب یحت ای..  کنم يدار ابرو و بمونم بتونم که بود اون از تر لیتکم میظرف

 مو ساله چند کهنه بغض و..  کردم اروم و خودم " سنگ در یاهن خیم نرود "که فکر نیا با..  نزدم یحرف جوابش در

 . دادم قورت

 ..  گهیم داره یچ که فهمهینم اصال کنمیم فکر اوقات یگاه

 .. نداشت یتیاهم برام گهید اما..  کردمیم حس رو همه نگاه هینیسنگ..  رفتم اتاقم سمت به و گرفتم بغلم يتو رو همتا

 ..  نکردم گرفتنش يبرا یاقدام گهید..  نداد بهم و همراز بهنود که شام موقع از

 .. ارهیب اتاقم به و همراز خودش دادم حیترج

  .... اوردین و همراز هم خواب يبرا یحت بهنود اما

 . رونیب زدم اتاق از و کردم سرم مویروسر

 بود یشب نیاول امشب..  رمیبگ ازش همرازو و بهنود اتاق يتو برم خواستمیم..  خوابن همه که دادیم نشون الیو سکوت

 .. بخوابم اون بدون تونستمینم من حاال...  دیخواب من بدون همراز که

 .. رهیبگ ازم و همراز نخواد بهنود که نبودم مطمئن گهید حاال..  کردیم یتاب یب قلبم

 . بشه کینزد همراز به نیا از شتریب ذاشتمیم دینبا

 !!!!  باشن داشته ینامناسب طیشرا که دمیترسیم من بود پسرا اتاق خوب اما
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 ..  شم وارد نبود حیصح اصال

 .. نبود یول باشه باز اتاقشون در بودم، دواریام رونیب اومدم یوقت

 .. ومدینم ییصدا..  ستادمیا اتاقشون در پشت یکم

 ..  بودن خواب احتماال

 ..  اتاقم داخل برگشتم

 ..  بود دهیخواب همتا

 .. رفتم ساحل سمت به و شدم خارج الیو از و انداختم دوشم يرو شالو

 ..  بودم تر یراض منم..  بود کرده روشن هم رو ایدر يها یکینزد تا الیو يها چراغ..  نبود ادیز الیو تا ساحل مسافت

 . نداشتم دوست هم رو کنه خراب و خلوتم که ییروشنا البته..  نداشتم دوست رو یکیتار

 !! روشن یلیخ نه و بود کیتار یلیخ نه که نشستم ایدر کینزد ییجا نیبنابرا

 و ریدلگ اونم امشب که دادیم نشون امواجش يصدا اما..  نبود معلوم ازش يزیچ یاهیس جز که بود ایدر به نگاهم

 !!! من مثل درست..  نداره ارامش

 ! ؟ کجا من و کجا اون اما

 ..  رهیگیم انتقام و کنهیم هیتنب..  کنه يدراز دست مشیحر به که یهرکس راحت یلیخ ایدر

 ..  کنهیم یینما قدرت..  سنگ و صخره به امواجش کوبش با

 دوستدارانش ي خونه به و برکت ارامشش با هم ییجا هی اما..  نشونهیم خواهاش بد و ها دشمن دل به رعشه صداش با

 ..  ارهیم

 !!! .. ؟ من یول

 ..  ناتوان و فیضع ادم هی
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 ازش یکس منتظر که ادم هی..  هام میحر نجات يبرا یتالش نکهیا بدون..  بشه نیتوه ممیحر به ذارمیم راحت یلیخ

 ..  ارهیب دشمناش اندام به رعشه و کنه غرش جاش به گهید یکس..  کنه دفاع

 .. باشم دواریام بهش نداشت یلیدل..  کنم فکر کاراش و بهنود به خواستینم دلم

 . کنم طلب حرفهاشو و يحور مقابل در تشیحما دینبا پس

 .. منه ضعف فقط لشیدل..  نداره بهنود یگ عالقه یب به یربط چیه کنهیم برخورد ينطوریا من با اگه جون يحور

 ..  کنه نیتوه من تیشخص به علنن که دهیم رو اجازه نیا خودش به اونم که اومدم کوتاه مقابلش در يقدر به

 ..  امینم کوتاه گهید یول

 ..  کنم يباز رو خوبه عروس نقش خوامینم گهید

 !!خوبه عروس

 ..  زدم پوزخند افکارم و خودم به

 .. باشه مهم براش بدم و خوب که نداشت قبول خانواده عروس عنوان به منو اصال جون يحور

 .. داشت شهیم يانتظار چه اون از پس رفتهینپذ منو شوهرم یوقت داشت حقم البته

 شیاسا دستش از اشنا و دوست که میدختر همون من وگرنه..  کردم یخانم اومدم کوتاه االن تا اگه بفهمونم بهش دیبا

 . شهیم احساس میخال يجا نباشم ییجا اگه که میهمون..  نداشت

 ..  بود عاشقش اشکان که همون..  بود عام و خاص زده زبون غرورش که همون..  ادمم همون

 ..  اشکان

 .. دیکش پر براش دلم..  شد پر ادشی از ذهنم بازم

 گذزهیم که سال هر انگار..  دادمش دست از که شیپ سال شش از شتریب..  کنمیم حس شتریب و شیخال يجا حاال

 .. کنمیم حس میزندگ يتو و شیخال يجا شتریب

 !! ؟؟ افتاده يروز چه به گوششیباز و لوس خواهر نهیبب کجاست اشکان
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 .. شده کلفت مردم يها حرف دنیشن مقابل در پوستش که برسه يروز هی

 !!؟؟ییکجا اشکان

 يها حرف بوکس سهیک شده حاال..  کنن دعواش يدادینم اجازه هم مادرت و پدر به یحت که يخواهر ینیبب ییکجا

 !!؟ مردم

 ..  شده تنگ برات دلم

 .. کرد دایپ صورتم يرو راهش و شد چشمام مهمون دوباره سالم چند نیا همدم

 هم با همتون چرا..  یگذاشت تنها و دخترت منو چرا..  خودت شیپ يبرینم منو چرا..  شمیپ ياینم چرا قشنگم داداش

 ..  نیگذاشت تنهام

 ..  و یوسفی ي خانواده لوس دختر من

 .. گذاشتن تنها غم ایدن هی با منو..  بردن خودشون با رم تو بابا و مامان

 ..  داره رو تو هم اونجا که لدای حال به خوش

 ..  شده ییتنها ریدرگ من يروزا نیا يایدن ینیبب ییکجا

 .. یداداش کشهیم پر اتییزورگو يبرا دلم..  برم ییجا ییتنها یذاشتینم ادتهی

 .. دمیکش اه هی اشکم و بغض ونیم در

  . بذارم قلبم يرو دستامو و بترسم شد باعث که..  دمیشن گوشم بغل و ییصدا لحظه همون

 . ينشد متوجه نبود حواست تو یول..  اومدم صدا و سر با..  بترسونمت خواستمینم ببخش _ مانیپ

 !؟ ياومد وقته یلیخ..  نبود حواسم اره..  ستین مهم _

 ..  گفت و زد بهم يلبخند مانیپ

 !!!  اشکان ییکجا که یگفت یوقت از نه _ مانیپ

 .. داد ادامه یمحزون لحن هی با و
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 !! ؟ یداشت دوسش یلیخ و اشکان _

 .. دوختم ایدر یاهیس به و گرفتم ازش نگاهم و دمیکش یقیعم نفس هی

  یلیخ اره_

 .. یکنیم فکر بهش ینیغمگ یوقت شهیهم _ مانیپ

 . دیچک چشمام از اشک قطره هی

 .. برم ادشی از ذارهینم همتا..  ادشمی به شهیهم من _

 .. دادم ادامه ، بود شده صدام لرزش باعث که گلوم يتو ناخواسته بغض هی با و

 .. کشمیم و نداشتنش حسرت نمیغمگ وقت هر اما _

 .. داره تو مثل يخواهر که خوشحاله یلیخ حتما..  اشکان حال به خوش _ مانیپ

 .. نشست لبم يرو تلخ لبخند هی

 اما..  کنم مرور خاطراتمو سکوت يتو من بود گذاشته..  بود ساکت مانمیپ..  شد برقرار نمونیب سکوت يا قهیدق چند

 .. داشتم شمال يتو اشکان با که یخاطرات از بگم خواستیم دلم..  بزنم حرف..  خواستیم دلم امشب من

 .. بود کرده ياور ادی برام رو یکس یب درد و.. بود اورده هجوم ذهنم به یشرج يها ژنیاکس نیاول با که یخاطرات

 .. گفتم صدام لرزش به توجه بدون..  گفتم مقدمه بدون گفتم یپ

 نداشت دوست اصال..  کوچولو من و بودن بزرگ شون همه..  شمال میاومد دانشگاهش يدوستا و اشکان با بار هی _

 !! بره ییجا من بدون

 ..  جوجو يچطور گفتنیم و دنیکشیم لپامو بار هی دنیدیم منو که کدوم هر اما و بودم رستانیدب اول

 ..  جوجو بود گفته بهم اشکان نیا که بس از

 .. گهید گرفتمیم و حالشون دیبا..  دمیکش نقشه براشون منم که کردن کارو نیا نقدریا



 
 

 
 

 مھال کوه پنھان

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 300 

 بودم کرده اغشتش قرمز سس با که دمیسف ي مالفه هی و دمیپوش دیسف شلوار بلوز هی..  بودن دهیخواب که یوقت شب هی

 ..  سرم يرو انداختم ،

 .. دادیم يشتریب جانیه میباز به و ومدیم بارونم اونشب شانسم از

 غیج تونستنیم تا من دنید با شدن داریب خواب از هم دخترا..  دمیکش غیج و رفتم دخترا اتاق يتو ظاهر همون با

 ..  شدم پسرا اتاق وارد هم بعدش..  دنیکش

 ..  گذاشتن فرار به پا..  بودن دهیترس دخترا غیج ریتاث تحت هم اونا

 ..  کردم خنده هی بغضم انیم در روز اون ياور ادی با

 .. شد بلند مانیپ ي خنده يصدا دفعه هی

 !!؟ یکنیم یشوخ _ مانیپ

 .. دادم تکون نه ي نشونه به سرمو

 .. خوردنیم هم به یه هم پسرا..  گهیهمد به بودن دهیچسب دخترا شونیدیم دیبا _

 ..  برداشتم سرم از رو مالفه و دمیخند بلند..  کنم کنترل خودمو نتونستم گهید دنشونید با

 .. بودن ساکت همه يا قهیدق چند تا دنمید از بعد

 نیع ساحل يتو..  رفتم در ، بودم فرار ي اماده قبل از که منم..  بود اشکان برداشت زیخ سمتم به که ينفر نیاول

 .. بودن تشنه خونم به یگ همه..  کردمیم فرار همشون دست از موش

 : گفت..  دیخندیم داشت هنوز که مانیپ

 .. کردن کارتیچ بعدش _

 .. کنن هم هیتنب گرفتن پتو جشن برام اونشب..  گهید یچیه _

 .دیخندیم هنوز مانیپ

 .. رفتیم رژه چشمام مقابل و بود شده زنده ذهنم يتو خاطراتم تازه من اما
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 .. کردمیم یطونیش یلیخ الیو يتو..  میبود اومده همکاراشون و بابام و مامان با بار هی _

 ..  بود هم افاده و سیف يخدا..  بود افتاده لیف دماغ از انگار..  بود مرجان اسمش..  داشت دختر هی بابام همکار

 ..  کهیت باد به مشیبست باهم اونشب..  اشکان نه ومدیم خوشم ازش من نه

 ..  دادیم تذکر بهمون یه مامانمم

 !! نه من یول..  اومد کوتاه اشکان

 . بودم بزرگتر همتا االن از یکم هی..  گهید بودم بچه

 .. نذار مرجان سر به سر سارا گفت بلند مامانم

 .. کنه هم هیتنب که دنبالم مامانمم..  گذاشتم سرش يرو و سرم شدم بلند منم

 ..  شد رگ به رگ و خورد چیپ پاهام دمیرس که الیو يانتها به اما..  الیو بزرگ يراهرو يتو دمیدو منم

 ..  کردم هیگر و نشستم جا همون درد از منم

 یمحسن عمو تا..  ادیب دادنینم اجازه اشکانم به ، ومدنینم جلو..  کنمیم هیگر دارم مامانم ترس از کردنیم فکر هم هیبق

 .. کنمیم هیگر پام درد از دیفهم و دنبالم اومد)  بابام همکار( 

 ..  گفتم و کردم نگاه بود شده قرمز خنده از که مانیپ به

 ساعت چند از بعد که..  بود داده مسکن بهم فقط دکتر اخه..  برد راه بغلش يتو صبح تا منو اشکان اونشب مانیپ _

 ..  بود رفته رشیتاث

 .. کردم اضافه خنده با و

  .. باشم کرده فرار هیتنب از که بود شیقاط هم ناز یکم هی..  نبودا دردم همش البته _

 باهاشون روز چند..  دونستیم باعثش مامانمو که اتفاق نیهم يبرا شهیم باورت..  داشت منو يهوا شهیهم اشکان _

 .. نخورد غذا و بود قهر

 : گفت خنده با مانیپ
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 !؟ نه..  کشتیم و يحور خاله..  بود نجایا امروز اگه پس _

 ..  کردیم کاریچ بود اشکان اگه که کردمیم فکر نیا به داشتم..  کردم مکث یکم

 .. کنه نیتوه بهم بخواد یکس که نبودم نجایا اصال من..  بود اشکانم اگه گفتم اهسته یلیخ _

 : گفت هام حرف ریتاث تحت هم مانیپ

..  ادنیز ایدن نیا يتو ماریب يادما متاسفانه..  يزیبر بهم همه نیا ادم هی يها حرف با دینبا تو اما..  سارا متاسفم _

 .. یکن مقابله باهاشون یباش مقاوم دیبا تو..  ادنیز اش نمونه هم يا خانواده هر يتو

 ..  ننیبب ضعفتو يبذار دینبا مهمتر همه از..  یباش فیضع دینبا

 .. يکردیم دفاع گرانید مقابل در حقت از که موقع همون مثل یباش يقو که یبکن تو یسع دیبا

 : گفتم اومدم هاش حرف ونیم

 .. بود اشکان بر هیتک با کارام ي همه..  برام بود کوه مثل..  داشتم و اشکان موقع اون _

 .. ینداشت و اشکان يستادیایم هم نیشاه مقابل در که یوقت تو اما..  درسته _ مانیپ

 ..  کردم نگاه بهش فقط

 دیبا..  کردیم وابسته خودش به همه نیا منو دینبا اشکان.. بودمیم اشکان به یمتک همه نیا دینبا من..  گفتیم درست

 ...اشکان بدون کنم دفاع حقم از تونستمیم

 ..  کنم تالش یکم دیبا فقط..  تونمیم که دونمیم خودمم

 دهیم نشون که يزیچ اون بهنود یول..  کننده ناراحت البته و سخته دونمیم..  نشو ناراحت بهنودم يرفتارا از _ مانیپ

 .. ستین

 : گفتم و رفتم حرفاش نیب

 ..  باشم داشته بودن همسر انتظار ازش دینبا..  خوادینم منو که بود گفته بهم هم اول از اون...  شمینم ناراحت _

 دونمینم اما..  دهیم نشون کامال رفتارش..  داره دوست یلیخ تورو مطمئنم من..  ستین نایا بحث اصال سارا _ مانیپ

 ..  بده نشونش گهید يجور کنهیم یسع داره چرا
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 لطفش شهیهم هم روز چند نیا يتو..  کنم باز حساب روش برادر هی عنوان به تونمیم که بود گفته من به اولم از اون _

 .. فهممینم و اش خانواده جمع يتو رفتاراش لیدل من اما..  شده حالم شامل

 .. کنهیم یخال شونه جوابش ریز از اما..  بپرسم ازش کردم یسع بارم چند..  کنهیم کارو نیا چرا دونمینم منم _ مانیپ

 شهیهم که هست سالم نیچند..  شناسممیم خوب یلیخ و بهنود من..  بگم بهت رو يزیچ هی خوادیم دلم سارا یول

 شیدوست انسان حس بخواد که رهینم خانما سمت اصال..  نبوده يطور نیا يدختر چیه به نسبت اون اما..  میبود باهم

 .. کنه گل

 .. شدینم کینزد بهت..  نداشت یاحساس بهت اگه باش مطمئن هم تو

 ادی با بازم اما..  باشه داشته تیواقع داشتم دوست دلم ته از...  شد گرم دلم مانیپ يحرفا دنیشن با که کنم انکار تونمینم

 ..  ببندم دل سراب به دینبا..  بشم یاحساسات دینبا که گفتمیم خودم به کارهاش ياور

 ..  شد برقرار سکوت نمونیب يا قهیدق چند

 : گفت مقدمه بدون مانیپ دفعه هی

 .. هااا براش شهیم یخوب هیتنب کنم فکر..  میکن ادهیپ هم يحور خاله يرو و تیباز نیا هیچ نظرت سارا _

 :گفتم..  دمیخندیم شنهادشیپ به که یحال در

 !! شهینم نه _

 ..  کنمیم کمکت منم..  باحاله یلیخ بابا!!! ؟ شهینم چرا _ مانیپ

 !!!! دکتر ياقا ستین خوب براش جانیه جون پدر که یدونیم..  شهینم _

 ... یکن ازاد و دیپل سارا اون دیبا تو االن بابا...  خوبه عروس ي شبکه زد نیا باز!  ه اه _ مانیپ

 ..  ان عاطفه یب تو مثل همه مگه _ بهنود

 : دیپرس شوك همون يتو و بود کرده تعجب اومدنش از مانمیپ..  کردم نگاه نشست کنارم که بهنود به تعجب با

 !؟ ياومد یک _ مانیپ

 : گفت مانیپ سوال به توجه بدون میحضورش شوك يتو ما دید که بهنودم
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 !!؟ ستین خوب بابام يبرا که نیدیکشیم من ي خاله يبرا يا نقشه چه نیداشت حاال _ بهنود

 ..  من خاطرات کردن فیتعر به کرد شروع جانیه با مانمیپ..  کردم اکتفا يلبخند زدن به فقط من

 کردم حس که دادمیم گوش داشتم عالقه با..  بود یدنیشن خودمم يبرا مانیپ زبون از خاطراتم دنیشن..  بود دار خنده

 .. شد حلقه دورم بهنود يدستا

 ...  کردم نگاه بهش

 و کردیم وارد کمرم به کیکوچ فشار هی ام هیثان چند هر..  دادیم تکون سر و دیخندیم بلند يصدا با داشت که همونطور

 .. کردیم تر کینزد خودش به منو

 .. کردیم برخورد صورتم به خندانش نفس ، بهش شدن تر کینزد با

 ..  زدیم شمیات داشت کمرم يرو دستاش يجا..  شهیم تر گرم بدنم لحظه هر کردمیم حس

 .. گرفتیم ازم و دنیکش نفس قدرت..  صورتم يرو هاش نفس هرم و

 ..  ندونستم زیجا و موندن گهید

  .. بردم پناه اتاقم به اونا متعجب يها نگاه مقابل در ریخ به شب هی با و شم بلند هوی

 ..  شدم داریب خواب از شکمم يرو نیسنگ یش هی افتادن حس با صبح

 .. نشستم تختم يرو شدم بلند و گفتم بلند يا هی

 : گفتیم که دمیشن و میمر يصدا لحظه همون

 .. یکنینم ول و خواب شمالم يتو گهید..  يشد تنبل ياینم کار سر وقته چند..  خوابالو ي دختره نمیبب شو بلند _

 ..  شدینم باز چشمام درد زور از

 .. دمیکش دراز شکمم يرو و کردم روانش و روح نثار االغ هی لب ریز

 !؟ يمرد! ؟ چته _ میمر

 !!؟ یکن داریب و ادم ، ادم مثل یتونینم چرا..  شو خفه _
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 .. بود شده تنگ برات دلم..  شدم زده ذوق تو جون..  کنم کاریچ _ میمر

 . شد مواجه بازوش يرو من مشت با که..  کرد بغلم بعدم

 !!! بود تن به تن یجنگ اغاز نیهم

 .. میدیکش دراز تخت يرو..  میزدیم نفس دو هر که یحال در..  میزد و گریهمد یکم

 : دمیپرس و دمیکش یقیعم نفس

 !؟ نیاومد یک _

 .. شهیم یربع هی _ میمر

 .. بود 11..  کردم نگاه ساعت به حرفش نیا با

 .. بپرسم میمستق شدینم روم اما! .. ؟ نه ای اومده که بپرسم هم يمهد مورد در خواستیم دلم

 : دمیپرس من من یکم با نیهم يبرا

 !؟ نیاومد ایک با...  حاال..  خوب چه _

 .. دوخت بهم شو رهیخ نگاه و گرفت قرار من روبه..  بود دهیخواب باز طاق حاال تا که میمر

 : گفت مکث یکم از بعد

 !!!  ومدین _ میمر

 ..  شهیم شر امیب..  نمیبب يا گهید کس با سارا تونمینم گفت

 .. مینکرد ياصرار ماهم البته

 ..  کردم تیامن و یراحت احساس و بردم لذت داشت که ییباال درك همه نیا از

 " ممنون " گفتم باشه دهیشن داشتم شک که ییصدا با

 .. داد پاسخ دستام يرو دستاش فشار با و دیفهم لبام حرکت از میمر یول
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 !!!! واقعا ینباش خسته!!  يدیخواب خودت یکن داریب و نیا ياومد خانم میمر!  به به _ رعنا

 . دمید..  بود داده هیتک در چوب چهار به و داشت اغوش در رو همتا که رو رعنا و در سمت برگشتم

 ..  بود شده تنگ دوشون هر يبرا دلم واقعا که دمیفهم تازه

 .. نییپا میبر که میشد حاضر..  داشت هم اونا یتنگ دل از نشون که وبوسه ماچ مراسم از بعد

 نبود يخبر یجمال ياقا از یول..  بودن نشسته بابک همراه جون نویم و يجعفر ياقا و جون سودابه..  نییپا میرفت یوقت

 ..  داشت تیمامور بازم احتماال.. 

 ..  بخورم صبحانه که رفتم هیبق با یپرس احوال و سالم از بعد

 .. خورده صبحانه همراز کرد اشاره بهم بهنود که رمیبگ و همراز خواستم

 دورتر من از و اون روز هر داشت بهنود حاال..  خوردینم غذا یکس دست از من همراز..  اوردیم در و شورش داشت گهید

 .. ومدیبرنم يکار من از..  کردیم

 ..  خوردم رو صبحونه اشکار یحرص با

 .. رونیب میبر بشم حاضر که رفتم میمر خواست در به و

 رییتغ و پوستشون رنگ ها خانم تا پالژ میبر و میبخور نهار میبر بعدم..  میبگرد و اطراف يبازارها میبر اول بود قرار

 .. بدن

 در صد مخالف شهیهم که انگار نه انگار..  کنه برنزه خان بابک لیم باب خواستیم نشده چیه هنوز لیذل شوهر يرعنا

 ..  بود پوستش رنگ رییتغ صد

 !!!! کنهینم انسان با که يکار چه يدار شوهر

 ..  بسپارم مهربونش پدر به و همراز و..  باشم خودم يبرا فقط امروز که گرفتم میتصم اتاقم يتو

 ..  ومدمیم راه باهاش منم..  بود بودن پدر مشتاق یلیخ که حاال

 ..  کردم کم وجدانم عذاب از رمیگیم رو رابطه نیا يجلو..  خونه میبرگشت یوقت که فکر نیا با و

 ..  خورد بهم معادالتم همه..  کنه عوض که بدم و همراز لباس که شد اتاقم وارد بهنود که یوقت بعد ي قهیدق چند اما
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 .. ادیب ما همراه خواستیم اونم دیشا دونمینم

 ..  بده حیتوض دیشا که کردم نگاهش یکم

 ..  نبود يخبر یول

 که یحال در..  شد لباسش ضیتعو مشغول جا همون اونم..  دادم دستش و همراز يها لباس یحرف چیه بدون نیبنابرا

  .. کردمیم حرکت به وادار حسمو یب بدن و گرفتمیم شیات رفتیم همراز از که ییها صدقه قربون خاطر به داشتم من

 ..  رفتم

 .. بودم سارا من..  رتمندیغ اما

 .. داشتیم رتیغ هم خودش تیشخص و غرور به دیبا پس..  داشت رتیغ کس همه و زیچ همه به نسبت که ییسارا

 .. هستن انسان يبرا خدا نعمت نیبزرگتر تیشخص و غرور

 کردمینم و کار نیا گهید یول..  کردم کمرنگش..  بشمارمش کیکوچ تونمیم میزندگ حفظ يبرا..  کردمیم فکر حاال تا

 .. 

 .. ببره سوال ریز منو نفس عزت نداشت حق گهید کس چیه نه و بهنود نه

 !!!  رفتم

 .. زدم حرف..  دمیخند پاش به پا..  کردم حرکت بهنود دوش به دوش

 .. کنه يباز احساسم با ذارمینم که دونستمیم گهید اما

 ..  بشه ممیحر وارد دمینم اجازه بهش گهید که دادم نشون بهش رفتارم با

 .. بابک مثل..  مانیپ مثل شد باهاش رفتارم

 !!!! دوست هی!!!  برام شد برادر هی مثل..  خواستیم خودش که همونطور

 .. نمیبب يبرادر و کنم يخواهر..  باشم خواهر که کردم تالش

 .. بود سخت چون کردم تالش
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 ..  بود من يهمپا..  بود همراهم جا همه بهنود

 ..  ها فروش دست کنار..  ها کیبوت يتو..  رو ادهیپ يتو..  نیماش يتو

 ..  بود سخت

 داشته اطرافش به یتوجه نکهیا بدون..  ادیم راه کنارت داره ، دوستت برادرت، که یبقبولون خودت به که بود سخت

 .. باشه

 ..  بده پاسخ رو دخترها ي رهیخ ينگاهها نکهیا بدون

 !!؟ يخوایم یچ بخونه نگاهت از کنهیم یسع داره..  باشه تو به توجهش ي همه کنهیم یسع داره

 !! ؟ يدیپسند و کدوم

 ..  داره نگه دور هرزه يها نگاه از تورو کنهیم یسع داره

 .. شدنش یدائم يبرا ینکن ارزو و..  بودنش ياعتبار يبرا ينخور حسرت تو اما

 .. نکردم ارزو و نخوردم حسرت گهید..  شدم موفق اما

 ..  بشه حلقه کمرم دور دستاش نذاشتم گهید

 ....  بده گرما بهم بدنش يگرما نذاشتم گهید

 !!! اش دهیرنج نگاه از باشه خواهش ي دهیقص نگاهم نذاشتم گهید

 ..  کردم ارزو و شون یخوشبخت و دوختم دوستام به و نگاهم

 ..  نخوردم حسرت..  نکردم حسادت

 ..  کردم دعا و بردم لذت..  زدم لبخند و کردم ارزو فقط

 ..  باشم خوشبخت خودمم نکردم یسع گهید اما

 ..  بودم خوشبخت من

 ..  دوستام با هام بچه با
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 ..  دیجوشیم رگام يتو م خانواده از که یعشق با

 ..  یکن حسش دیبا که گهید يها احساس ي همه مثل احساسِ هی یخوشبخت که دونستمیم گهید حاال

 ..  یکن تجربه زانتیعز کنار در

 .. نداره تالش به ازین فقط بودن خوشبخت

 ..  یکن نگاه دل چشم با..  یکن نگاه دیبا

 .. ینیبب که يبخوا یکاف فقط يادیز یلیخ..  ینیبیم اطرافت يتو حتما

 ..م خانواده ي همه..  عشقش و برادرم تنها ادگاری..  دارم رو همتا چون خوشبختم من

 .. کردم تجربه باهاش ارویدن يتو حسو نیتر قشنگ..  داد و بودن مادر حس بهم که دارم و همراز

 شونیخوشبخت با هم حاال..  نذاشتن تنهام..  کردن میهمراه میزندگ سخت لحظات ي همه يتو که دارم و دوستام

 .کننیم منتقل بهم و لحظات نیبهتر دارن

 .. بدم یخفت هر به تن خاطرش به که ندارم یمال مشکل

 !!  يمهد یحت ای بهنود بدون یحت..  بودم خوشبت من

 ..  ندارم و بهنود که ستین مهم ها نیا ي همه برابر در

 ..  ستین مهم..  ستین که حاال اما..  بود که بود خوب

 ..  کنهیم عیسر و شدنت غرق فقط که باتالقِ يتو زدن هودهیب يپا و دست فقط داشتنش يبرا تالش

  .. بلعدتیم خودش يتو بمونه ازت ياثر نکهیا بدون و

 يبرا یجمال و يجعفر ي خانواده بود قرار بعدش..  میبود یمحب ياقا مهمون و شام یهمگ خونه میبرگشت که یوقت

 .. بود کینزد نجایا به چون..  بابک يالیو برن خواب

 ..  برم همراهشون داشتم میتصم منم

 ..  وفتادین یخاص اتفاق بودم کرده حل جون يحور ییچا يتو که يرو رونیب يها قرص لطف به شام از بعد
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 !!! کنه پهن ییدستشو کنار شو خواب يجا..  شد مجبور جون يحور فقط

 ، من زیام طنتیش لبخند..  رفت ییدستشو سمت به و کرد یخواه عذر جمع از بار نیچندوم يبرا جون يحور که یوقت

 ..  کردیم اش بدرقه اراده یب

 !!! نشد اش متوجه مانیپ جز یکس و

 ..  کرد اعالم ام حانهیقب عمل از و خودش تیرضا..  داد بهم انگشتاش با که یپرفکت عالمت با

 !!! بود وونهید من مثل اونم احتماال

 ..  گرفتمیم وجدان عذاب یکم اش دهیپر رنگ و حالت اون يتو جون يحور دنید با منم البته

 !!! بخوابه تا خوندم ییالال وجدانم يبرا هاش حرف ياور ادی با اما

 همه يجلو بهنود که یوقت اما..  برم همراهشون که کردن اصرار یلیخ من به..  برن خواستنیم که یوقت رعنا و میمر

 ..  برداشتن ما بردن يبرا تالش از دست..  بخوابه اون شیپ خوادیم همراز که کرد اعالم

 شونیهمراه يبرا یلیتما هم همتا البته..  شد مواجه من مخالفت با که..  ببره رو همتا داشت اصرار یلیخ بابک البته

 ..  نداشت

 !!!بود گرفته شیپ منو از نشدن جدا ي هیرو همچنان و

 ..  دمیفهمینم هم رو بهنود يکارها نیا لیدل اما..  نبودم اونا همراه رفتن مشتاق یلیخ

 .. کنه يپدر کنهیم یسع داره و شده مند عالقه دخترش به که کردمیم باور دیبا یعنی

 .. بده ازارم قیطر نیا از خوادیم و برده یپ من ضعف نقطه به نکهیا ای

 ..  کرد بشتر منو يخوددار..  بود که یهرچ لشیدل

 .. برسه بهش داره یهدف اگه ذاشتمیم و دادمیم نشون ضعف دینبا

 ..  داده پدرجون به يمحضر وکالت هی بهنود حال هر به..  باشم نگران دینبا همرازم بابت از

 .. بشم تر مصمم هدفم يتو شد باعث نیهم و کردم ارامش احساس..  بود وجودم يتو پدرجون از که ياعتماد حس با



 
 

 
 

 مھال کوه پنھان

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 311 

 .. شدن رفتن ي اماده..  دنبالتون میایم زود صبح..  گفتن با اونام..  بمونم دیبا که دادم نشون رعنا و میمر به نگاهم با

 دور ازم " خوابهیم من شیپ همراز ت اجازه با " گفتن با و گرفت بغلم از و همراز و اومد سمتم به بهنود رفتن که یوقت

 .. شد

 ...  کنم یمخف ضعفم و ترس حس..  دمیپاش روش به که یمصنوع لبخند با کردم یسع بازم

 به شیکینزد و من از همراز شدن دور فکر از و..  داشت خواهم مشکل دنیخواب يبرا هم بازم امشب که کردم فکر و

 .. افتاد تنم به يا رعشه بهنود

  ... شد اون به معطوف فکرم تمام..  شدم مواجه همتا يها اشک با که یوقت بعد ي قهیدق چند اما

 ..  بود دوخته چشم کران یب يایدر به و بود نشسته ها سنگ تخته انیم در سارا

 .. شود گم ایدر امواج يها ادیفر انیم در شیها ادیفر تا بود امده انجا به

 ..  نشنود یکس شیخدا جز را دردمندش يصدا که

 ..  برسد شیخدا به ایدر يصدا قدرت لهیوس به شیصدا خواستیم هم دیشا

 ..  شود یدگیرس شیهمتا يخدا شیپ شیدادخواه ادیفر

 .. امد خودش به میمر يصدا با

 !!؟ یکنیم کاریچ نجایا سارا _ میمر

 .. کرد نگاه میمر به دردمندش چشمان با سارا

 ..  زدیم ادیفر را درد صورتش..  شد فشرده دنشید از میمر قلب

 .. نداشت را شبید لطافت گرید و شده پژمرده ییگو

 : دیپرس سارا از بود انداخته چنگ جانش به که ناشناخته یترس با میمر

 !!؟ شده یشکل نیا افتیق چرا!! ؟ سارا شده یچ _ میمر

 .. بود افتهی هیگر يبرا تازه یتوان انگار میمر يصدا دنیشن با سارا
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 ..  داد بارش اجازه شیچشمها به

 .. باشد قلبش درد يبرا یزبان ریز قرص تونستیم اشک دیشا

 .  شکافت را گرفته اسمان دل هقش هق گذاشت دوستش فینح يها شانه بر سر

 ...  گرفت دنیبار دردمندش دل يبرا هم اسمان

 !! یتابستان یافتاب ي هفته وسط درست هم ان

 .. ختیر اشک شیهمپا اما..  کرده نگونهیا را سارا يزیچ چه دانستینم میمر

 : کرد گفتن به شروع اش خورده بند دل نیتسک يبرا سارا

 !!!! ـه عمـــ گفت بهم همتا شبید میمر _ سارا

 .. شود دیتشد اش هیگر شد باعث قلبش سوزش نباریا

 : داد ادامه

 ..  شده ساکت یلیخ همتا کردمیم حس بود روز چند

 همراز مثل و شده ضیمر کردم فکر احمق من اما..  بود دهیچسب من به اش همه روز چند نیا مثل که شیدید روزید

 ... کرده تب

 .. دادم هم فونینیاستام بهش یحت..  بشم مطمئن تا زدمیم دست سرش به یه

 .. شد یکی اسمان غرش با اش خسته هق هق

 : دینال ناتوان

 !؟ بود یشکل چه بابام..  عمه گفت بهم _

 !!؟ رفت و کرد ولم که کردم یطونیش من!! ؟ داشت دوست منو بابام عمه

 .. بود اتاق يتو اشکانم یکنیم باور میمر

 .. زدیم زار اشکانم...  زدیم حرف همتا
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 : گفتیم و کردیم پاك منو ياشکا داشت کوچولوش يدستا اون با

 ..  شمیپ برگرده کنم کاریچ..  شده تنگ بابام يبرا دلم عمه

 .. کنه بغلم ادیب شدم یخوب دختره همراز مثل منم یگیم بهش عمه گفت بهم میمر

 ..  شد بلند هم میمر هق هق نباریا

 .. شتریب هم دیشا..  اش نداشته ي زاده برادر ي اندازه...  داشت دوست رو همتا هم او

 ..  باشد نداشته دوست را همتا که بود یکس مگر اصال

 .. را اشکان دل زیعز يهمتا

 : دینال سارا

 ..  نهیبب یخال اشکان يجا يروز هی ممکن هم زمیعز همتا که دمینفهم وقت چیه احمق من _

 .. کنه حس و دستاش یخال يجا همتا که بوده نقدریا اشکان ي ساله دو محبت که دمینفهم

 ....  دمینفهم

 ......... دمیند

 .. کردم نگاه هاش خنده به فقط

 ..  نالمیم دارم شبید از

 ..  شد غم غصه پر دلشان دو هر

 .. زدیم موج شیصدا در یناتوان

 ..  کنم حفظ اشکان ادگاری يچطور!! ؟ کنم کاریچ بگو تو میمر _ سارا

 !!؟ بشه اروم که دخترش به بگم یچ..  کنم اروم و اشکان خون پر دل يچطور

 .. رمیبم خواستمیم من..  ومدیم در کشیکوچ دهن از که يا کلمه هر با شبید
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 ..  زد ادیفر

 .. زد ادیفر را شیخدا نام نباریا اما

 نگاهش امنش پناه در و..  بخشد ارامش کوچکش دل به..  کند ارام را شیهمتا تواندیم شیخدا فقط که دانستیم او

 .. دارد

 ..  زند ادیفر را شیخدا نگونهیا که..  شود پژمرده شب کی در که دادیم حق سارا به میمر

  . سازد ارام را قلبش..  دهد نیتسک را غمش بخواهد او از

 .. دیچکیم صورتمون سرو از اب..  الیو میبرگشت یوقت

 ..  میشد الیو يراهرو وارد

 .. ومدیم همراز با زدنشون حرف و جمع يها خنده يصدا

 .. گرفتم و بود کنارم که و میمر يجلو دستام با و..  ستادمیا

 ..  بودم شده زیبرانگ ترحم یکاف حد به..  نهیبب حالت اون يتو منو یکس خواستمینم

 ..  میبش وارد یپشت در از که خواستم میمر از اشاره با

 ...میشد وارد یپشت در از

 .. میرفت باال یکی تا دو رو ها پله

 ..  نکردم بهش یتوجه اما..  بود باز بهنود اتاق در

 .. شدم متوقف بهنود یعصب يصدا با که بودم دهیرس اتاقم در به

 !!؟ يبود کجا االن تا _ بهنود

 !!! هیچ يبرا تشیعصبان دادمینم صیتشخ..  برنگشتم یول بودم ستادهیا

 ..  کرد تکرار سوالشو دوباره..  دمینم جواب دید یوقت

 ..  داره نگهش اروم کردیم یسع داشت که تر بلند ییصدا با نباریا اما
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 ..  اوردم زبون به و" ساحل "ي کلمه لب ریز بهش کردن نگاه بدون

 ..  نبودم لجباز چوقتیه من

 .. بشه يجار اشکامم..  شهیم خارج دهانم از که يا کلمه هر با دمیترسیم االن اما

 : گفت ، بودن شده دیکل حرص از که ییدندونا با بشه تر کینزد من به کردیم یسع که یحال در بهنود

 .. غلــ چه ساحل يتو شب نصف از بدونم شهیم _ بهنود

  يکردیم یغلط چه گفتیم داشت

 .. خورد بهم زمیبرانگ ترحم ي چهره از حالم شتریب منم..  نداد ادامه گهید و شد ساکت من ي چهره دنید با

 .. خورد بهم حالم..  بشم خوشحال خودم به نسبت توجهش و رتیغ از نکهیا يجا به حالت اون يتو

 : دیپرس و گرفت صورتم دوطرف دستاشو

 !؟ يکرد هیگر چرا! ؟ شده یچ _ بهنود

 ..  نشست میشونیپ يرو ظیغل اخم هی

 .. شدم اتاقم وارد و شدم رد کنارش از متعجبش يچشما مقابل در

 ..بود کرده حس و اشکان یخال يجا همتا..  بود کرده گل همرازم به محبتش که یوقت از

 ..  کردم نگاه.. بود دهیخواب تخت يرو معصمومانه که همتا به و نکردم یتوجه بهش گهید

 ..  بپرسه و انیجر میمر از کردیم یسع که دمیشنیم و بهنود نگران يصدا اما

 .. زدم اش برادرانه احساس به پوزخند هی

 ..  گرفتم قرار سرد اب دوش ریز هام لباس همون با و برداشتم و حمامم حوله کمد داخل از

 . بره نیب از..  بود نشسته گلوم يتو همتا دنید با بازم که یبغض بشه باعث اب يسرد دیشا

 رابطه نیا از شهیم تیاذ داره که باشم همتا نگران دیبا حاال اما..  بود بهنود به شیوابستگ و همراز بابت مینگران حاال تا

.. 
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 .. بشه خشک تا گذاشتم باز..  داشت نم هنوزم شیبلند خاطر به یول.. کردم خشک موهامو..  لباسام دنیپوش از بعد

 .. نییپا بود رفته کنم فکر..  نبود يخبر میمر از 

 کم مو نهیس يتو درد تونستمینم..  کردم نگاه ، داشتم دوستش شتریب ازجونم که يزیعز به ام نشسته تخت يرو رفتم

 ..  کردمیم دیبا کاریچ..  کنم

 .  دخترام يبرا نه و..  بود خوب خودم يبرا نه سفر نیا..  امیب و سفر نیا خواستینم دلم اولم از

 تونستمینم اما..  بشم خارج یلعنت ییالیو نیا از و کنم جمع و لمیوسا االن نیهم که داشتم نویا ییتوانا خواستیم دلم

 . باشم نشناس نمک جون پدر و جون يسور يها محبت مقابل در

 .. دمیکشیم میزندگ يبرا حیصح ي برنامه هی بعدش و..  کردمیم تحمل روزم چند نیا دیبا

 ..  شدم تر اروم فکر نیا با

 .. کردمیم صداشم اهسته..  کردمیم نوازش رو همتا ي گونه که یحال در

 !؟ پاشه خوادینم من يجوجو _

 .. نشد داریب یول خورد کوچولو تکون هی

 .. دمیبوس و صورتش و بردم صورتش کینزد و سرم

 !!!  ایدیخواب یلیخ..  خانم تنبل گهید پاشو _

 . گرفت يجا اغوشم يتو و..  چسبوند بهم شتریب خودشو و کرد شتریب تکونشو

 ..  بود شده گلوم ثابت يپا که هم یلعنت بغض نیا..  کنم يریجلوگ لرزشش از که دادم فشار لبامو..  شد خون دلم بازم

 .. باشه طونیش صدام لحن کردم یسع و دمیکش موهام يتو دست هی

  کنمااایم دارتیب گهید جور هی یپانش اگه..  لپو نمیبب پاشو _

 .. نکرد باز چشماشو یول..  نشست لباش يرو لبخند هی

  ااایخواست خودت...  باشه!! ؟ نه یشینم داریب _
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 .. شد بلند اش خنده يصدا..  کردم دادنش غلقلک به شروع شدم خم شکمش يرو

 ..  براش رفت ضعف دلم

 . شو بلند زود..  یبخواب تو باشم داریب من داره یمعن چه..  االی پاشو _

  .. دیخندیم داشت همچنان

 ..  بشوره صورتشو تا فرستادمش..  دیخند یکل نکهیا از بعد

 .. گذاشتم سرم يرو مویمشک کوتاه يروسر و کردم جمع سرم يباال موهامو خومم

 . بستم یخرگوش و کردم شونه موهاشو و کردم عوض هاشو لباس اومد رونیب همتا که یوقت

 .  داشت دوست مدل نیا یلیخ خودش

 ..  کرد باز اغوشم يتو اومدن يبرا دستاشو..  شد تموم که کارم

 ..  دمشیکش اغوشم تو هاش یبچگ مثل

 .. دیرسیم نظر به بزرگ یلیخ اگه یحت بود همتا روز امروز نظرم از

 صدا با کردمیم یسع حالم همون در..  کنم تر تند هامو قدم شد باعث همراز هیگر يصدا..  میرفتیم نییپا که ها پله از

 .. کنم ارومش کردنش

 .. دیدو سمتم به و اومد نییپا مانیپ اغوش از دیشن صدامو تا اونم

 .. ادیب نییپا اغوشم از ستین حاضر که داد نشون کارش نیا با..  کرد حلقه گردنم دور و دستاش همراز دنید با همتا

 . کردم بغل هم همرازو و نشستم دوزانو يرو بود بغلم يتو همتا که همونطور

 ..  دنیخند صحنه نیا به تمام يخبریب با هم جمع ي همه

 !!! کرد حسادت همتا که کردنیم فکر دیشا

 .حسادتش نه..  اورده پناه من به که شیپناه یب از اون که دونستمیم من فقط اما

 . بود شده جمع خوشکلش يچشما يتو اشک صحنه نیا دنید با که.. میمر البته و
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 .. کرد ثابت همه به کرد حلقه همراز دور دستاشو همتا کهیوقت نویا

 .. دمیفهم شیشگیهم عادت از نویا..  بود گرسنه همراز

 !؟ مامان خوشگل گرسنته _

 .. اومد حرف به جون يسور بده و جوابم همراز نکهیا از قبل

 ..  خورهینم یکس دست از گهید يکرد عادتش بد..  نخورد صبحونه میکرد يکار هر ما..  مادر اره _ جون يسور

 نیا دیبا که داشتم قبول خودمم...  بود مادرانه ي هیتوص فقط..  نبود یبدجنس يرو از اصال لحنش.  نشدم ناراحت

 .. زدم لبخند و دادم تکون يسر فقط نیبنابرا..  دادمیم ترك عادتشو

 :داد ادامه اونم

 .. خوردیم لقمه دوتا حداقل اون دست از بچه نیا..  چشه صبح از ستین معلوم بهنودم _

 .. کنهیم اعالم جمع يتو و تشیموفق و کنهیم افتخار پسرش وجود به داره که بود نیا مثل شتریب اش جمله نیا

 .. سوخت دل ساده يمادرا ي همه و خودم يبرا دلم شتریب..  نشدم ناراحت بازم

 .. رفتم اشپزخونه به شدم بلند بودن اغوشم يتو همتا و همراز که نطوریهم هم بعد

 ..  نشدن گاهشونیجا ترك به یراض من يها عسل از چکدومیه یول رنیبگ و شونیکی که کردن یسع رعنا و میمر

 . کردن دایپ گفتگو ي ادامه يبرا یموضوع جمع که شد باعث نمیهم و

 . کردم شروع..  نگید..  نگید يصدا با بعد..  رفتم اشپزخونه سمت به

 .. امد میخواه فرو اشپزخانه باند در گرید ي هیثان چند تا..  دیببند را خود يها کمربند لطفا..  محترم مسافران خوب _

 .. کنه ریس و خودش ينطوریا خواستیم انگار..  مالوندیم من به و خودش فقط همرازم..  دیخندیم زیر همتا

 : گفت..  دیخند من يصدا دنیشن با هم خانم تایب

 .. نیاومد خوش ما فرود باند به دخترا سالم _ خانم تایب

 ... بود گرفته م خنده
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 !! خودت يبرا ها ییبال هم شما خانم تایب _

 .. براتون ارمیب صبحونتون تا دینیبش..  نیبش..  مادر نیهمنش کمال _ خانم تایب

 خانم تایب یمرس _

 .. نیزم گذاشتمشون..  زدم يا بوسه دوشون هر يموها يرو

 .. پام يرو همرازم و نشست کنارم یصندل يرو همتا

 بود زیم يرو که ،ییکاکائو ریش و ریش و پرتغال اب و مربا و کره و گردو و ریپن و صبحونه شکالت و یعسل مرغ تخم به

 !؟ دیخوریم یچ دمیپرس و کردم اشاره

  صبحونه شکالت _ همتا

 ..  شد خوردن مشغول و دیمال تستش نون يرو و برداشت صبحانه شکالت از

 . خوامیم کاکائو ریش _ همراز

 و ختمیر رمیش وانیل هی..  بخوره یعسل مرغ تخم اول دیبا که گفتم و کردم سوءاستفاده کاکائو ریش به اش عالقه از

 .. گذاشتم کنارش

 . کاکائو ریش بعد يبخور یعسل مرغ تخم دیبا اول _

 .. خورد شیعسل مرغ تخم از..  رشیش به نگاه با بعد و کرد مکث یکم هم همراز

 !؟ ينخورد يزیچ رکاکائویش از ریغ به کردم يکار هر من چرا پس..  طونیش يا _ بهنود

 و اش هیتک..  دید منو نگاه یوقت..  کردم نگاه بود داده هیتک اشپزخونه در چهارچوب به که بهنود به کردم بلند سر

  .. اومد سمتم به و برداشت

 .. اومد سمتم به و برداشت و اش هیتک

 .. نشست روش و کرد انتخاب منو يرو روبه یصندل

 !!! همتا به من حواس ي همه و بود همراز به حواسش ي همه
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 ..  بود شده خشک دستش يتو تست نون همتا

 . بود همراز مقابل که دستش ي لقمه و بهنود به حواسش ي همه و

 !! لقمه اون گرفتن حسرت در همتا و رهیبگ و بهنود ي لقمه خواستینم همراز

 ..  شهیم داغون داره نشیبب..  جونم از يخوایم یچ بزنم داد سرش خواستیم دلم..  کنم کاریچ ایخدا

 ..  بود دخترش رفتن صدقه قربون مشغول جا همه از خبر یب اون اما

 .. سوزهیم اش رفته از پدر حسرت در داره روش به رو درست دختر هی دیفمینم

 .. رو احمقانه يباز نیا کن تمام بگم بهش که بزنم ادیفر سرش که داشتم و توانش کاش

 .. بودم شهیهم از ناتوانتر من..  نداشتم اما

 ..  دیفهمیم دیبا..  دیدیم دیبا خودش اون..  نبود یگفتن که زیچ همه اما

 .. بسپارم بهنود به همراز نکهیا جز..  ومدینم بر دستم از يکار

 .. کردیم غیدر همتا از لقمه ندونسته اون

 .. گرفتمیم خونش پر دل يبرا لقمه دونسته..  من و

 يباز باهاش که خواست همتا از و شد اشپزخونه وارد مانیپ که داشت ادامه يباز گربه و موش نیا قهیدق چند دونمینم

 .. کنه

 .. بره تونهیم بخواد اگه که گفتم بهش منم..  خواست اجازه ازمن نگاهش با نازم يهمتا

 .. داده دست از منم کنه فکر خواستینم دلم..  شدیم تیاذ یکاف حد به

 ..  داره ازین مانیپ محبت به االن کردمیم حس یول

 . کرده و کار نیا یاگاه يرو از که داد نشون ، کرد بهنود به که یاخم با و من به لبخندش با مانیپ

 ..  کردم یقدردان همتا به توجهش از ایدن هی..  کردم تشکر مانیپ از نگاهم با من و

 ..  دیکش سر و رشیش وانیل و خورد و بودم گرفته براش که يا لقمه عیسر
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 .. کردم صداش که رفت در سمت به دیبوس منو ي گونه نکهیا از بعد

  همتا _

 ! ؟ مامان بله _ همتا

 : گفتم کنم کنترل صدامو لرزش کردمیم یسع که یحال در

 !؟ دارم دوست یلیخ که یدونیم _

 .. داد تکون اره حالت به و سرش..  زد قشنگ لبخند هی

 .. شد خارج اشپزخونه از..  رفتیم انتظار ازش که يانرژ با و

 : کردمیم فکر نیا به..  بود اغوشش يتو همتا و مانیپ به نگاهم که طور همون

 . تپهیم گرانید يبرا که ایدر یِکرانیب به یقلب..  داره یبزرگ روح مانیپ چقدر

 .. هیاسمون..  ستین ینیزم مرد نیا..  کردمیم حس

 .  باشه همتا محافظ ي فرشته که اومده خدا طرف از و

 متوقف صداش با که..  کنم يریجلوگ بهنود مقابل اشکام زشیر از تا برم و بشم بلند خواستم..  دمیکش عقب رو یصندل

 . شدم

 برام یفرق همراز با همتا کن باور..  منم...  یعنی که..  همتا که دمینفهم اصال یعنی..  خواستمینم من سارا _ بهنود

 .. فقط من..  ندارن

 ..  بود دهیفهم پس

 : داد ادامه..  نشست من کنار یصندل يرو اومد و شد بلند شیصندل يرو از

 ..  هستم هم همتا فکر به من..  هست منم دختر همتا..  کنم تیاذ رو همتا خواستمینم من سارا _

 ..  متاسفم من سارا..  همتاست به توجهت ي همه چرا تو که دمیفهمینم اصال..  احمق منِ

 .. حماقتم خاطر به ببخشم
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 .. گفتمینم يزیچ..  بود نییپا سرم مدت نیا تمام در

 .  کردم نگاه نادمش يچشما به..  باال اوردم و سرم حرفش نیا با

 ..  بشکنه غرورش خواستمینم..  گرفتم ازش و نگاهم

 خاطرش به بخواد که نداشت اون قبال در میا فهیوظ..  نداشت ینسبت من يهمتا با اون..  نداشتم یتوقع ازش من

 .. شکل نیا به اونم..  کنه یعذرخواه

 .. حساسه یکم همتا فقط..  ندارم یتوقع من..  نگو ينجوریا کنمیم خواهش _

 ...  و همراز جلوش شهیم اگه

 ادامه عیسر...  اش زده بهت ي چهره دنیباد که انهی شده منظورم متوجه نمیبب تا کردم نگاه بهش...  بدم ادامه نتونستم

 : دادم

 .. بخوام ازت نیا که هییپرو...  هیادیز توقع دونمیم البته _

 .. کرد سکوت به وادار منو گذاشت لبام يرو که اش اشاره انگشت با اون بار نیا

 !؟ يکرد هیگر شبید موضوع نیهم يبرا _ بهنود

 .. کردم نگاه بهش فقط جواب در

 ..  کرد نگاه بهم هیثان چند تا اونم

 ..  فشرد گرفت گرمش يدستا يتو و سردم يدستا بعدم

 : گفت بود مشخص لرزشش که ییصدا با

 .. صبحم ي خودخواهانه يادهایفر خاطر به و یختیر من حماقت خاطر به که ییاشکا خاطر به سارا متاسفم _ بهنود

 گرم مویشونیپ ، بود کرده هیتک اپن به صدا یب بود يا قهیدق چند که میمر و من رتیح و بهت مقابل در و شد بلند بعدم

  .. کرد ترك رو اشپزخونه و دیبوس یطوالن و

 بهم اون..  کردمیم شتریب باهاش مو فاصله من که هرچقدر..  شدم رهیخ شیخال يجا به سردرگم و زده بهت قهیدق چند

 .. شدیم کترینزد
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 !؟ یخوب سارا _ میمر

 .. بود میمر که بود خوب چقدر..  دوختم بهش نگاهمو

 .. کنم تحمل تونمینم..  شدم خسته گهید میمر _

 : گفت من لحن ریتاث تحت میمر

 .. بشه کینزد بهت کنهیم شویسعی همه داره که اون چرا _ میمر

 .. همتا يبرا هم و خودم يبرا هم..  دارم شدن لیتحم حس..  خوامینم و یکینزد نیا گهید من حاال _

 : گفت يگر خیتوب لحن هی با میمر

 .. يکرد همتا يفدا و تیزندگ ي همه شهیهم _ 

 .. کرد کیتحر و میمر شتریب که نشست لبم يرو لبخند همتا ي چهره ياور ادی با

 .. کردم فیتعر ازش انگار..  شتوین ببند _ میمر

 .. کردم يدار صدا ي خنده

 .. يکردیم نیا از ریغ يکار يبود من يجا تو اگه..  کنم فکر که نزن حرف يجور _

 ..  يذاریم هیما يدار جونت از ام بهیغر هی که من يبرا تو

 .. کرد نگاه بهم بود سرشار چشماش از که یعشق با میمر

 .. يشدیم تر کینززد من به کس همه از موقع اون..  داشت و اقتتیل يمهد کاش _ میمر

 . مونهیم افتاب ي پنجه مثل شیدید..  روژان مثل یکی..  داره و من از بهتر اقتیل يمهد..  میمر نکن شروع _

 .. میشد ساله هفت یترش که بده شوهر خودت منو فعال..  يبنداز راه ازدواج بنگاه خوادینم..  خوبه خوبه _ میمر

 .  داشتم ازین بهش واقعا که يا خنده..  میدیخند دومون هر

 ..  دیخندیم ما ي خنده با مامانم همراز
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 . بکنم دیبا چکار که کردمیم فکر نیا به منم..  دادیم نازش بلند بلند داشت بود اومده وجد به همراز ي خنده با میمر

 .. شدیم تیاذ شتریب همه از که باشم همتا نگران دیبا باشم خودم و همراز نگران نکهیا از شتریب که دونستمیم نویا اما

 .. کرد نگاه من به ها زده جن مثل بود اورده خاطر به رو یموضوع که میمر هوی

 : کرد نگاه بهم متفکر حالت به و کرد زیر چشماشو بعدم

 . هست منم دختر همتا گفت که بود یچ منظورش بهنود سارا گمیم _ میمر

  انداختم باال هامو شونه

 نهیبیم یوقت ادمه اونم بابا..  يریگیم يجد زیچ همه چرا تو..  گفت يزیچ هی کنه ارومم خواستیم نداشت يمنظور _

 .. ستین که سنگ از گهید شهیم ناراحت..  شده ناراحت همتا

 به و میشد بلند من درخواست به هم بعد قهیدق چند..  نگفت يزیچ گهید و داد تکون يسر دییتا ي نشونه به میمر

 . میرفت هیبق کنار سالن

 .. بودن صحبت مشغول هم يجعفر ياقا و جون پدر..  کردیم صحبت و بودن نشسته هم کنار ها خانم

 .. بود گرفته گرم روژان و ایسون با هم رعنا

 .. کردنیم يباز داشتن بابک همراه دمشونید سالن از يا گوشه که گشتم مانیپ و همتا دنبال چشمام با

 یگناه اون بالخره..  کنم ناراحتش خواستینم دلم..  اتاقش يتو بود رفته کنم فکر..  دمیند و بهنود کردم نگاه یهرچ

 .. نداشت

 .. باشه داشته گردنش ینید بخواد که نبود اتفاق نیا مسئول یکس و بده دست از مادرشو و پدر که بود نیا همتا ریتقد

 .. کردمیم پر همتا يبرا و اشکان یخال يجا دیبا که بودم من نیا

 براشون یحل راه که بود ریاخ اتفاقات ریدرگ ذهنم اما..  دادمیم گوش هاشون حرف به ظاهرا و مینشست دخترا و رعنا کنار

 .  کنم دایپ

 : داد قرار مخاطب منو که اومد بابک يصدا دفعه هی

 !؟ ینشست هنوز که تو سارا _ بابک
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 .. کردم نگاه بهش تعجب با

 !!؟ نمینش بود قرار مگه _

 .. نمینش بود قرار مگه گهیم تازه کرده عالف مارو دوساعت..  باش و خانم به _ بابک

 : داد ادامه کنمیم نگاهش تعجب با هنوز من دید که یوقت

 . گهید رونیب میبر مییخوایم..  میهست یجنابعال منتظر صبح از بابا..  گهید شو بلند _ بابک

 !!!؟ هوا ـن ــــیا تو _

 ..  زده کمانم نیرنگ و اومده بند بارون که يداد طولش نقدریا شما ماشاهللا تازه..  چشه مگه اره _ بابک

 . امیب تونمینم من گفتمیم بهت نیمن منتظر یگفتیم زودتر خوب _

 ..  شد بلند رعنا و بابک يصدا همزمان بار نیا

  چراااا _

 ..  میبخند بلند همه شد باعث که

 : گفت بلند و زد بابک کمر پشت دست با مانیپ

 . تفاهم بابا _ مانیپ

 .. میدیخند تر بلند بار نیا

 .. میبر شو اماده برو گهید نشو لوس سارا بابا _ رعنا

 . کنهیم تب دوباره..  نشده خوب کامل هنوز همرازم..  ستین خوب هوا..  خودم جان به شهینم _ 

 : اومد حرف به بود ساکت بزرگترا ي هیبق مثل موقع اون تا که جون يسور لحظه همون

 .. مادر برو همراهشون تو..  دارمیم نگاه من و همراز _ جون يسور

..  بود نشسته جون يسور کنار که جون يحور که یچشم پشت با که زدم لبخند محبتش خاطر به کردم نگاه بهش

 .. دیماس لبم يرو
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 ..  شد نشیگزیجا اخم هی

 .. گرفت دهیند اما..  دید

 .. بود گرفته و وجودش ي همه حسادت

 . کنهیم تیاذ شمارو همراز..  روننیب وقت رید تا ختنیر برنامه ها بچه که يطور نیا..  جون يسور نه _

 .. نبود یمشکل خوردیم غذا دستم از اگه فقط..  نداره یتیاذ مادر نه _ جون يسور

 .. هاا تابستونه وسط بابا..  شهینم شیچ چیه..  گهید شو بلند اه _ بابک

 ..  کرد اعتماد شهینم هوا نیا به..  گل يعمو خان _

 : گفت کرد نگاه رعنا به خنده با..  بود افتاده خنده به گفتنم عمو خان خاطر به که بابک

 ..  بگو بهش يزیچ هی تو خانمم _ بابک

 هی با..  نشه دهید اش انداخته گل يها لپ که نییپا انداخت سرشو..  شده اب قند دلش يتو که بود معلوم هم رعنا

 : گفت يا مسخره لحن

 !!!؟ ـا اقــــ بگم یچ _ رعنا

 ..  خنده از میبود مرده که يوا

 : میگفت همزمان میمر منو

 !!! سر بر خاك ریبم برو _

 : گفت پله از اومدن نییپا حال در بهنود که میبود دنیخند حال در هنوز

 .. باشه همراهت بردار گرم لباس براش فقط خوبه هوا _ بهنود

 : گفتم زبون به یول کردم نثارش بودم یجنابعال دستور منتظر هی دلم يتو

 ..  اوردمین براش گرم لباس _

 .. کرد باز رفتن اغوشش به يبرا دستاشو بهنود شدن کینزد با که همراز دنید با انا
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 ..  شد دهیکوب سرم به پتک مثل تلخ تیواقع نیا 

  . بدم پاسخ و کجاست پدرش که سوال نیا همراز يبرا هم يروز هی دیبا که

 . موندم رهیخ بهنود به يا قهیدق چند که شدم متوجه تازه..  اومدم خودم به زد پهلوم به میمر که يا سقلمه با

 .. کردن فکر مشغول که دادیم نشون اش چهره..  بود من به نگاهش اونم قیدقا نیا تمام در

 ستادیا کنارشون و رفت بودن ستادهیا همتا و مانیپ که ییجا سمت به همراز به توجه بدون اونم..  گرفتم ازش و نگاهم

 .. 

 : گفت.. بود دایپ کامال صداش در که يا خنده با هم مانیپ

 ..کرد صادر رو اجازه که شوهرتم..  گهید شو اماده پاشو خانم سارا خوب _

 .. بگم یچ دونستمینم

 .. نمیبب مادرش و پدر مقابل و العملش عکس خواستمیم..  بهنود سمت شد دهیکش نگاهم

 .. دادیم نشون همتا با کردن صحبت مشغول و خودش..  بود شده خم کمر تا و بود نییپا سرش

 .. داد جواب عیسر من يجا به که کرد درك و حالم انگار هم میمر

 .. مانیپ ــا اقــــ شده تموم يساالر مرد ي دوره گهید _ میمر

 . افتنیب بخنده یهمگ شد باعث که کرد ادا رعنا مثل رو اقا

 کردیم نگاه بهنود به رهیخ که شدم جون يسور متوجه ناخداگاه..  دادم تکون و سرم و کردم ازاد و شدم حبس نفس منم

 .. 

 .. بود عشق نشیبارزتر اما..  داشت وجود زیچ همه نگاهش يتو

 .. داده قرار ها مادر و ها پدر ي همه وجود يتو خدا که یمحبت فرزند به عشق

 .. فرزند یپ در هاش نگاهی همه شهیهم بود مادر

 ..  کردیم نگاه بهنود من به متفکر جونم پدر
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 : گفت میمر روبه داشت کنترلش در یسع که يا خنده با..  بردیم لذت بحث نیا از ظاهرا که مانمیپ

 يتو میخواست..  میداد شما به دوره نیا يتو مردا ما که یِآوانس نیا..  ستین ییخبرا نیهمچ..  خانم میمر نه _

 .. باشه تر بخش لذت ما يبرا دادنتون شکست تا دیکن دایپ نفس به اعتماد خودتون

 ..  شد منفجر جمع دوباره

 .. ستین بیع جوانان بر ارزو..  میگیم موارد جور نیا در ها خانم ما..  البته بله _ میمر

 .. شه براورده اشاهللا..  کن ارزو شما

 .. نموند دور من نیب زیت نگاه از که..  زد برق مانیپ يچشما

 .. هاااا باشه کردن ارزو به ازین گهید نکنم فکر اما..  کنمیم ارزو!!  باشه _ مانیپ

 .. خودم جان به شده براورده

 .. بود شده قرمز کردم نگاه میمر به..  بود گرفته م خنده من

 .. ینیبب یتونستیم االن که بود نادر يها دادیرو از یکی میمر خجالت دنید کال..  شد تر پهن لبخندم

 شو حاضر برو پاشو..  مونگلته شوهر اون تو دست از کشمیم یهرچ مار زهر:  گفت لب ریز خندمیم دارم دید که میمر

 .. نکرده نطق دوباره نیا تا

 شم حاضر رمیم "جمله گفتن با..  شدم بلند و رفتم حرفش ونیم که..  کنه شروع دوباره خواست مانیپ هم لحظه همون

 . کردم اعالم و موافقتم "

 .واال..  گرفته و کیالمپ يطال کرد فکر احتماال..  کرد میتعظ گرانید مقابل من دادن شکست خاطر به هم مانیپ

..  بود بهنود يدستا يتو دستاش و بود ستادهیا بهنود کنار که همتا سمت برگشتم..  کردم جا جابه بغلم يتو و همراز

 . کنم حاضرش تا ادیب همراهم که کردم اشاره

 .کنن عوض و لباسشون تا انیم همتا همراه دارن مانمیپ و بهنود شدم متوجه که رفتمیم باال ها پله از داشتم

 .. گشتم یمناسب لباس دنبال همراز يها لباس نیب..  شدم اتاقم وارد اونا به توجه بدون
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 تر گرم همه از که..  بودم اورده یاب ساپورت با یل دامن هی و یاب بلند نیاست ي بهاره بلوز هی همراز يها لباس نیب از

 ..  بود

 .. قرمز یگردن پشت تاپ با پوشوندم دیسف يبرمودا شلوار هی هم همتا

 ..  بستم یخرگوش هم رو هردو يموها

 .. همرنگش شال و يا سورمه نیج با دمیپوش یاب کوتاه مانتو هی خودمم

 ..  دمیرسیم نظر به دهیپر رنگ يادیز شبید یخواب یب خاطر به..  کردمیم نگاه خودم به نهییا يتو داشتم

 شمیارا لب برق با و زدم هم محو ي رژگونه هی..  دمیکش چشمام يتو هم رو یاب مداد..  زدم هام موژه به ملیر یکم

 . کردم لیتکم

 . خوبه لباسم عمو:  گفت که همتا يصدا با

 ..  کردیم نگاهش داشت لبخند با که دمید و بهنود..  برگشتم در سمت به

 . عروسکم يشد ناز چه جانم يا _ بهنود

 ..  گرفت دستاشو و رفت بهنود سمت به و زد چرخ هی اومده خوشش بود معلوم همتا

 : گفت..  دیچرخ همتا از دیتقل به همرازم

 ...  شدم علوسک منم _

 ..  براش رفت ضعف دلم بشم فداش یاله

 يرو نشست عیسر یول بغلش دیکش همرازو و کرد باز دستاشو بالفاصله چون..  نداشت من از بهتر یحال بهنودم

 : گفت و کرد بغل همتارم زانوهاشو

 . من دارم ییها عروسک چه خدا يوا _

 !!!!  موند یم اگر..  شدیم یخوب پدر واقعا..  بردم لذت شعورش همه نیا از

 به و رونیب دیکش بهنود بغل از رو همتا و دیرس راه از مانیپ که کردمیم نگاه هم اغوش يتو تا سه اون به لذت با داشتم

 .. رفت ها پله سمت
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 ..  بود اومده خوشش کردم شیارا ي چهره از کنم فکر..  زدیم برق چشماش..  کرد نگام لبخند با بهنود رفتنش از بعد

 . رنیبگ رنگ هات گونه شهیم باعث که ییها نگاه همون از

 !؟ يحاضر:  دیپرس

  .. میبر که کرد اشاره اونم..  دادم تکون سرمو فقط

 .. رفتم ها بچه سمت به باشه قدم هم من با داشت یسع که بهنود به توجه بدون

 .. بگذره خوش بهم خواستمیم امروز

 ..  کنم يدور و..  باشم همسرم کنار در نبود قرار حتما

 . ببرم لذت سفرم از و باشم کنارش در دوست هی عنوان به تونستمیم

 .. میشد که اطیح وارد

 .. دادیم گوش حرفهاش به داشت و بود نشونده نشیماش کاپوت يرو رو همتا مانیپ

 .. بود حلقش يتو بایتقر..  بود ستادهیا بود کرده حلقه بابک يها بازو دور دستاشو که یدرحال رعنا

 که ممیمر مطمئنن..  نگذشت من ذهن از" سر بر خاك" جز يزیچ چیه لحظه اون در

 . بود دهیعق هم من با..  بود ستادهیا کنارشون فاصله یکم با

 .. زد چشمک..  کرد اشاره سمتشون به چشماش با که کردم بهش نگاه هی

 که یعنی نیا..  داد نشون رو دوتا اون هاش انگشت با و کرد پچ پچ گوشم در و اومد من سمت به بلند يقدمها با بعدم

 .. میبخند بلند دیبا حاال..  میکنیم مسخره رو اونا میدار ما

 . بشه دیتشد ما ي خنده شد باعث نیهم..  شد بلند اعتراض به بابک يصدا ما ي خنده يصدا با

 و خط برامون چشماش با و کنه پنهان تشویعصبان..  کردیم یسع و بود اروم شده ما ي سوژه امروز دونستیم اما رعنا

 .. دیکشیم نشون
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..  میبر بهنود و مانیپ همراه ها بچه و میمر منو شد قرار..  بود شده دهیکش بهنودم و مانیپ به حاال که خنده یکل از بعد

 !!!انیب خودشون عشقم کفتر دوتا اون

 .. برن بازار به دیخر يبرا بود قرار..  بودن کرده اعالم انصرافشون قبال که روژانم و ومت پت

 .. داشت لذت یلیخ رعنا و بابک دادن حرص..  داشت ادامه نمیماش يتو دنیخند بلند و دادن نشون انگشت با روند نیا

 یکل با رو همتا و بمونم نییپا همون همراز خاطر به شدم مجبور من که..  نیکاب تله میرفت همتا درخواست به اول

 .  موند کنارم ممیمر..  بسپرم مانیپ و بهنود به سفارش

 سرکار ملت و میسوزوند شیات یکل ماااایقد ادی به چون..  گذشت خوش شتریب نییپا اون میمر منو به کنمیم فکر البته

 ..  میگذاشت

 . میانداخت عکس خودمون از مختلف يها ژست با و

 !!! میکرد خودمون ي شرمنده یکل رو اونا و میگرفت خودمون به کالفه ي چهره برگشتن هیبق که یوقت درست اما

 ..  میگذرونینم بد خودمون به ما که دونستیم مسلما و بود ما گروه يتو شیپ وقت چند تا خائن يرعنا خوب اما

 !! داد نشون بود انداخته باال برامون که ییابرو با نویا

 ..  کرد یتالق بهنود نگاه با نگاهم که..  برگردوندم رومو و کردم نازك براش یچشم پشت منم

 " دیببخش " گفت لبش حرکت با و زد قشنگ لبخند هی

 .. دادم نشون مشغول همراز با خودمو و گرفتم ازش و نگاهم عیسر..  شد يجور هی دلم ته

 ..  شهیم کینزد بهم داره بهنود که میدیم چشمام ي گوشه از اما

 ..  گرفت بغلم از و همراز یحرف چیه بدون و رسوند بهم خودشو گام چند با

 ..  میبخور نهار که میرفت که هم بعد

 که ییها صحنه از داشت که همتا و میمر با خودمو کردمیم یسع من اما..  داشتیبرم قدم من کنار مدت تمام در بهنود

 .. کنم مشغول.. کردیم فیتعر و بود دهید
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 کنارم بزنه حرف من با نکهیا بدون فقط..  بزنم حرف باهاش خوامینم که بود دهیفهم انگار..  گفتینم يزیچ گهید اونم

 .. کردیم صحبت بابک با یگاه ای مانیپ با و ستادیایم

 رو اونجا میشد مجبور..  اومد در همه يصدا اخر که میدیخند بلند ما انداختن کل میمر و مانیپ نقدریا رستوران يتو

 ..  میکن ترك

 !!! کردن رونمونیب که بگم بهتر البته

........................ 

 گذاشته يباد يباز لیوسا نجایا از باالتر یقسمت هی اما..  بود یخصوص بایتقر ساحلش..  میبود دهیرس ساحل به تازه

 . کنن استفاده ها بچه که..  بودن

 . بود کم امد و رفت بایتقر قسمت نیا اما

 .. دیرسیم گوش به اوازشون و تاریگ يصدا و بودن نشسته جوونا از تا چند

 حالم همون در..  کنه ییهنرنما برامون تا الیو کنار ساحل میبر شب که گفتیم داشت و بود اومده وجد به مانمیپ

 . بودن گهیهمد دنیبوس حال در که جوون پسر دختر هی به خورد چشمش

 .. میکن تشونیاذ که کرد اشاره من به و شد باز ششین صحنه نیا دنید با

(  میول به اصال..  کرد در به راه از منو و بود ناباب قیرف مانیپ خوب یول..  کردم مخالفت بودم یخوب ي بچه چون من

 .. نکردم یتوجه کنه منصرفم داشت یسع که)  بهنود

 کنترل قابل گهید..  بود تر ماریب هم ما از که بود شده دایپ یکی حاال..  میداشت يازار مردم يماریب که میمر و من

 .. ما مینبود

 روبه مانمیپ و میمر..  ستادمیا پشتشون و رفتم پسر و دختر سمت به..  کردم باد توشو و برداشتم رو همتا پسیچ پاکت

 .  ستادنیا روشون

 ..  نشدن ما متوجه اصال که بودن لذت غرق نقدریا ایونیح

 در صدا خودشون از و دنیچرخیم دورشون و پوست سرخ نیا مثل هم دوتا اون..  ترکوندم و پاکت مانیپ شمارش با

 .. اوردنیم
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 .. بترکم خنده از خواستیم دلم..  بود يا صحنه عجب

 !!!! نکنن ها غلط نیا از مالعام يتو وقت چیه گهید کنم فکر که جداشدن هم از نیهمچ پسره دختر

 . دیلرزیم دیب مثل تا..  کرده پنهان پسره ي نهیس يتو سرشو دختره

 کرد دایپ خودشو قهیدق چند از بعد..  کرد نگاه ما حرکات به گنگ و نخورد تکون جاش از هیثان چند تا ترس از هم پسره

 ..  شد بلند داد هی با و

 .. میکرد فرار یسمت به هرکدوم هم ما

  ... رفت هوا اخم يصدا دفعه هی که دمیخندیم بلند يصدا با داشتم

 هم هام کفش از..  بود شکسته که يدلستر ي شهیش..  کردم نگاه پاهام به..  نشستم نیزم يرو سوزش شدت از

 . بودمش دهیند که بود ها شن ریز کنم فکر..  بود دهیبر راستمو يپا بود گذشته

 خارج پام از فشار با خون و بشه خارج پام از هم شهیش شد باعث که دراوردم و کفشم شهیش به توجه بدون و شدم خم

 .. بشه

 .. بکشم غیج هی شد باعث و داد نشون خودشو دردش پام از شهیش کردن خارج از بعد تازه

 .. رسوند بهم و خودش عیسر..  بود تر کینزد من به همه از که مانیپ

 نیا با هم حاال ، بود نییپا شبید یخوابیب خاطر به فشارم..  نبود بدنم يتو یجون کردمیم حس..  بودم کرده ضعف

 ..  داد نشون و خودش ضعف شکل به اتفاق

 !؟ دفعه هی يشد یچ! ؟ یخوب سارا _ مانیپ

 .. شد شیبررس مشغول و گرفت دستاش يتو و پاهام

 ... يدراورد پات از رو شهیش چرا دختر اخه _ مانیپ

 :داد ادامه کنه يریجلوگ يزیخونر از فشار با کردیم یسع که یحال در

 .. داره هیبخ به ازین..  درمانگاه میبر دیبا _

 . میدیشنیم رو صداها اما..  دارم نگه باز و چشمام ذاشتینم ضعف
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 .. رهیبگ و نبضم کرد یسع و گرفت دستش يتو دستامو مچ..  است بسته چشمام و دمینم جواب دید یوقت

 .. نهییپا فشارتم يوا _ مانیپ

 .. اومد بهنود داد يصدا که کنه بلندم که اورد پام ریز دستاشو کردم حس

 .. نزن دست بهش _ بهنود

 ..  دمیشنیم همتارم هیگر و همراز غیج يصدا

 .. درمانگاه مشیببر دیبا..  افتاده فشارش _ مانیپ

 .. ارمشیم خودم _ بهنود

 .. کشهیم غیج داره که اریب و همراز تو _ مانیپ

 ..  جهنم به _ داد با بهنود

 .. برمیم رو سارا من..  اریب رو اونا تو

 .. دیدو و کرد بلند دستاش يرو من نمیح نیهم در

 .. بود غرزدن درحال که میشنیم ، زدیم موج توش ینگران که صداشو دنیدو درحال

 .. بود انتظارم در طرفش از جانانه هیتنب هی وگرنه...  نبود خوب حالم که اوردم شانس

 ..  دادیم بهم یخوب حس هی صداش يتو هینگران اما

 .. کنم نگاه نگران بهنود به دارم نگه باز و چشمام تونستمیم خواستیم دلم

 .. خورد بستم يپلکا که بود یتکون اندك فقط میسع تمام با اما

 نشون و خط مانیپ يبرا و کردیم سرزنش طنتمیش خاطر به منو توجه یب و دیدویم داشت همچنان چون..  دیند اون اما

 .. دیکشیم

 ..  شدیم دورتر هرلحظه صداش

 .. دیچیپیم ذهنم يتو جمالتش از ینامهوم اصوات فقط..  گفتیم یچ دمیفهمینم



 
 

 
 

 مھال کوه پنھان

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 335 

 .. دمینفهم یچیه گهید و شد قطع که هم هیثان چند از بعد

 ..  کردم باز و چشمام دستام يتو يزیچ سوزش حس با

 اش مقنعه يرو..  کردیم جدا دستم از و سرم سوزن داشت و بود ستادهیا سرم يباال دیسف لباس با که دمید و یخانم هی

 .. بود شده نوشته اسم هی

 " یرستم کایمل"

  ، یمشک يابروها و چشم..  داشت ییبایز صورت کردمیم نگاه بهش داشتم

 ..  دادیم نشون و خودش شتریب سرش يرو یمشک ي مقنعه ي واسطه به که داشت يدیسف پوست

 .. شد بازم يچشما متوجه که بودم صورتش یابیارز مشغول همچنان

 !؟ یخانم یخوب! ؟ يشد داریب زمیعز ااا _ کایمل

 .. نهیبش لبم يرو لبخند هی شد باعث که داشت هم یقشنگ يصدا

 .. خوبم که گفتم چشمام بستن و باز با

 .. کرد تحمل نشه که نبود يقدر به یول کردیم حس پام يتو سوزش یکم

 .. بود یشاک یلیخ که شوهرت! ؟ يکرد یطونیش دمیشن _ کایمل

 یبمون زنده يخوایم اگه..  برسه دادت خدابه..  کرد دعوا یلیخ و زنش و برادرش..  کرد اضافه قشنگ لبخند هی با بعدم

 .. یکن استفاده ات زنانه يها حربه از دیبا

 ..  گرفت م خنده طونشیش لحن از

 "!!داش يشدیم یخوب الت يبود ما پره دم اگه تو" بگم بهش خواستیم دلم

 ..  کردم راحت بهنود بابت از الشویخ..  "هست حواسم" گفتن با..  دادم خرج به یخانم اما

 . رونیب رفتن تازه..  بودن نجایا همشون االن تا..  ياومد بهوش بگم بهش برم من پس..  زمیعز خوبه _ کایمل

 !! یمرس باشه _
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 !!! هاااا دارن یعالم خودشون يبرا هم پرستارا

 .. شدن اتاق وارد میمر و ادیز يصدا سرو با مانیپ هم سرش پشت..  شد وارد بهنود بعد ي قهیدق چند

 !!! شده شناخته مانیپ همسر عنوان به..  کنه یذوق چه میمر يآ..  بود میمر ، زنش از منظورش پس

 ..  نشست تخت يرو کنارم و رسوند بهم و خودش عیسر میمر

 . بود نشسته تختم کنار یصندل يرو بهنودم

 !؟ يا زنده هنوز سارا يوا _ مانیپ

 بد گفتیم کایمل که هم قدرها اون اوضاع پس..  کردیم نگام داشت لبخند با..  رفت بهنود سمت به نگاهم..  دمیخند

 .. نبود

 .. دیپرس و حالم دستاشو يتو گرفت و دستام..  کنمیم نگاش دارم دید یوقت

 . کردم اکتفا سرم دادن تکون به منم

 !! يمرد یسالمت به گفتم يکرد ضعف تو که ياونجور _ مانیپ

 .. رهیم و ادیم ینفس هنوز خواهان بد چشم يکور به _

 !! يشد فلج و يافتاد تو که میاورد یشانس عجب سارا یول..  شکر یاله _ مانیپ

 .. خوادیم کتک دلت بازم نکهیا مثل..  مانیپ شو ساکت _ بهنود

 .. مینبود زنده ما االن افتادینم اتفاق نیا اگه..  گمیم راست بهنود جون به _ مانیپ

 ..  بود یشاک دستمون از بد عاشقه پسر

 .. خنده ریز میزد یهمگ صحنه اون ياور ادی با

 .. افتادم همراز و همتا ادی دفعه هی

 !!؟ کوشن همراز و همتا میمر _

 .. دادنینم راهشون مارستانیب..  خونه برن رعنا با فرستامشون _ میمر
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 !!؟ کرد هیگر یلیخ همراز _

 : داد جواب مانیپ میمر يجا به

 .. فروختت کاکائو ریش به بعدش یول کرد هیگر یکم _

 .. دمیخند

 !!! خائن يا _

 .. بره رعنا با نشد یراض دتیند یوقت تا..  نهیبب تورو ارمشیب میشد مجبور..  کرد یتابیب یلیخ همتا عوضش _ میمر

 .. بود ادیز یلیخ من به شیوابستگ..  زدم تلخ لبخند هی

 : گفت ، کردیم نگاه بود نوشته برام دکتر که يا نسخه به داشت که بهنود

 .. شونینیبیم..  خونه میریم االن زمیعز نباش نگران _ بهنود

 .. بود گفتنش زمیعز و بهنود لحن خاطر به زدم حدس که زد يمرموز لبخند و اورد دستم به يفشار میمر

 .. کردیم يپرداز الیخ..  بود نکرده عادت بهنود لحن به هنوز

 ..  زدم پوزخند شیسادگ به دلم يتو

 .. کردم جدا دستش از دستامو..  کردم نازك براش که یچشم پشت با

 انجام شو صیترخ يکارا که میریم مانیپ منو..  باشه مرخص کنم فکر ، شه اماده..  کن کمکش لطفا..  میمر _ بهنود

 .. میبد

  !! حتما ، باشه _ میمر

 .. خونه میگشتیبرم میداشت و میبود نشسته نیماش يتو

 .. بودم شده خسته روحم یول..  نه که جسمم..  بودم خسته یلیخ

 رابطه به راجع میمر ي عاشقانه توهمات به بودم مجبور..  بود شده جادیا مانیپ و بهنود اومدن تا که يا فاصله يتو

 ..  بدم گوش بهنود و خودم
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 ..  بود کرده برداشت تعصبش يجا به و بهنود محبت..  زدیم و خودش حرف اون و نداشت يا دهیفا هم بیتکذ

 ..  بود یمتالش و ریدرگ یکاف ي اندازه به خستم ذهن..  کنم فکر زهایچ نیا به نداشتم دوست من

 ..  بزنه چنگ يزیچ هر به که يقدر به..  بود فیضع روحم

 .. بدم رو اجازه نیا بهش نداشتم میتصم من یول

 برسرش يادیفر بار نیاول يبرا که شد باعث نیهم..  کردیم کیتحر منو سرکش قلب هاش حرف با داشت میمر حاال

 .. بزنم

 . بود رنجونده خودمو میمر از شتریب که يادیفر

 .. کردیم نگاه رونیب به داشت سکوت يتو..  کردم نگاه بهش برگشتم

 ..  کردم کارو نیا یول..  کنم ناراحتش نداشتم دوست

 : گفت که يا جمله تنها ادمیفر مقابل در اونم

 . يبد رییتغ و يزیچ یتونینم هم من سر ادتیفر با سارا متاسفم _ میمر

 ..  نگفت یچیه گهید بعدم

 .. کنه کمکم تونهیم خودش که گفت و ستادیا مقابلش در..  کنه کمک من به دوباره خواست اومد بهنود هم یوقت

 .. خودم از بهتر یحت..  کنهیم درك حالمو دونستمیم

 .. نبودم مطمئن خودم به فقط چون..  دادیم ازارم بهنود به راجع هاش حرف اما

 .. شدیم تحققش از مانع حرفها و لیمسا نیا که دونستمیم يدور و ممکن حل راه تنها

 . کنم ناراحتش نداشتم حق احوال نیا ي همه با اما

 .. شه جلب بهم توجهش تا گرفتم بود پاهاش يرو که دستاشو

 ..  دلخور نگاه هی..  کرد نگاهم

 ..  نبودم یخوب طیشرا يتو منم اما ، داشت حق دونمیم
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 ..  خواستم عذر ازش لبم حرکت با و دوختم بهش و نگاهم نیتر مانیپش

 .. نداشتم و شیناراحت طاقت

 ..  زد روم به يلبخند

 . نه قهر اما ، میداشت يدلخور..  میبود شده دوست هم با که یوقت از

 .. میاومد خودمون به..  بود نشسته بهنود کنار جلو یصندل يرو که مانیپ يصدا با که میکردیم نگاه هم به هنوز

 .. کردیم نگاهمون داشت جلوش ي نهییا از

 .. دیبزن هم به ژکوند لبخند ينجوریا خانما شما شده باعث یچ که نیبگ ماهم به شهیم _ مانیپ

 . کرد نگاهمون پاسخ منتظر

 ..  بود خانومانه یکم هی یشرمندگ عرض با _ میمر

 !!  نطوریا که _ مانیپ

 دوخته چشم روش روبه به..  کنه نگاه ما به نکهیا بدون..  کردم نگاه هم بهنود به نهییا از..  دیخند بلند يصدا با هم بعد

 .. زدیم لبخند و بود

 .. میدیرس بالخره

 .. ومدنیم دنبالمون به هم مانیپ و بهنود و رفتم ساختمان يورود سمت به لنگون میمر کمک با

 .. کرد جا بغلم يتو خودشو اطیاحت با و دیدو سمتم به..  بود اومده رونیب نیماش يصدا دنیشن با همتا

 .. دمیبوس و موهاش يرو و کردم بغلش محکم

 : گفت بود من به هیشب تینهایب که یلحن با..  شد جدا ازم یوقت

 .. هاست بچه يبرا طنتیش..  يشد بزرگ گهید تو زمیعز..  نکن طنتیش بگم بار چند جون سارا _ همتا

 .. میدیخند بلند يصدا با همه

 ..  زدم ضربه شینیب به انگشت با
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 !!! برگردونن بهت و خودت يحرفها ها بچه که یوقت از امان

 .. گذاشتم تنهاش که کرد هیگال ازم قشنگش زبون با رسوند بهم و خودش..  بود جون پدر بغل يتو که همرازم

 .. کردم یخواه عذر ازش و دمشیبوس بار چند

 ..  بذارم تنهاش بازم که دیترسیم..  کرد هیگر که نیزم بذارمش خواستم..  برم راه اغوشم يتو همراز وجود با تونستمینم

 .. رفت بهنود بغل همگان رتیح و بهت مقابل در اما..  نرفت کس چیه بغل

 .. ترسوندیم نبودش و ندهیا از منو و بود شده وابسته بهنود به یلیخ بچه نیا..  نشوند دلم به عالمو غم

 .. شدم تمیموقع متوجه اورد بازوم به میمر که يفشار با

 .. شدم سالن وارد رعنا و میمر کمک با منم و بودن شده سالن وارد همراز همراه بهنود

 ..  بدم گوش یاهال ي همه يها حتینص به که بودم مجبور من..  میشد که سالن داخل

 !!!! داشتن حضور اتیعمل نیا يتو هم اونا که اوردنینم خودشون يرو به اصال مانیپ و میمر که بود نجایا جالب

 .. بسپارم ادی به و حشونینصا از يزیچ که بودم یاون از تر جیگ من اما

 . کنم استراحت یکم شام زمان تا و برم اتاقم به که خواستم اجازه نیبنابرا

 استراحت یکم از بعد که خواست ازم بذاره انیم در همه با و یمهم مطلب خوادیم شام از بعد نکهیا باگفتن جونم پدر

 .. برم نییپا حتما

 ضربان بودکه شده باعث نمیهم..  شهیم مربوط من به حتما مطلب نیا که بودم مطمئن يجور هی..  داشتم دلشوره یکم

 .. بزنه تند قلبم

  .. رفتم خواب به زود یلیخ بودم کرده مصرف که يقو يها مسکن وجود با اما

 .. شدم داریب خواب از بغلم يتو همراز نکهیا باحس

 ..  کردم باز و چشمام

 .. دیدیم تار یکم هم چشمام..  کردمیم یجیگ احساس هنوز
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 ..  کردم نگاه دیمالیم م نهیس به صورتشو که همراز به و داشتم نگهشون باز یسخت به

 .. فشردم خودم به شتریب همراز و بستم و چشمام دوباره و کردم نگاهش هیثان چند

 .. دمیکش ها هیر به موهاشو خوب يبو

 ..  یبش داریب نهاتیزتریعز وجود حس با که بود خوب یلیخ

 ..  بود کرده جدا بدنمو از یجزئ انگار..  بود کرده تجربه من بدون خوابو که بود روز چند

 ..  کردمیم خال احساس

 .. باشم دلخور ازش بود شده باعث نمیهم..  بود داده نشون خودشو شتریب خال نیا لحظه نیا يتو ، حاال

 ... نشوندمش شکمم يرو و کردم بلندش م نهیس يرو از

 . بهنود هیشب که کردمیم حس شتریب گذشتیم که روز هر..  کردم نگاه اش چهره به

 ..  کردم اخم..  کردم حسادت

 : گفتم بهش داشتم که يا بچگانه هیدلخور با

 !!؟ هستم منم که ادیم ادتی گرسنته یوقت فقط _

 .. دیفهمینم حرفهامو یمعن..  کرد نگاه بهم تعجب با خوشگلش يچشما با

 ..  ناراحتم دستش از که کنه درك تونستیم اما

 .. کرد هیگر و انداخت بغلم يتو و خودش دوباره و کرد غنچه و لباش

 ..  شدمیم ناراحت گناهممیب ي دوساله دختر دست از که بودم دهیرس ییجا به گهید حاال..  بود گرفته م هیگر منم

 .. کنم ارومش که کردم یسع و نشستم جام يتو..  دمیبوس موهاشو يرو بار چند

 .. کردیم نگاه ما به و بود داده هیتک وارید به که شدم بهنود متوجه شدم بلند یوقت تازه

 .. بود شده حرفهام متوجه حتما..  دمیکش خجالت یلیخ



 
 

 
 

 مھال کوه پنھان

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 342 

 .. بوده همراهش یکس حتما و ومدهین باال رو ها پله ییتنها خودش همراز دمینفهم که بودم احمق چقدر که يوا

 : گفت لبخند همون با..  دید خودش متوجه نگاهم یوقت

 .. داشت یمعن هزار لبخندش اما..  اوردین روم به کالم در

 خرمیم یل یل قاقا توهم يبرا " " کنه حسادت اش بچه به يدید مادر اخه " " يا بچه یلیخ "گفتیم داشت دیشا

 " نکن هیگر

 !!؟ يبهتر _ بهنود

 : گفت که دادم پاسخ سرم دادن تکون با

 .. ينخورد يزیچ ظهرم از..  يبخور شام نییپا میبر بهتره _

 . یمرس..  امیم باشه _

 : گفت رهیبگ دستم از و همراز که بود شده خم که یحال در..  اومد سمتم به بهنود

 !؟ يخوایم کمک _

 . امیم و شورمیم و صورتم منم..  نیبر شما..  تونمیم خودم!!  نه _

 . باش مراقب يایم که ها پله از فقط..  زمیعز باشه _ بهنود

 . باشه _

 خواب و یجیگ حالت تا زدم اب صورتم به بار چند و ییدستشو رفتم..  کنم استفاده تونستمیم راستم يپا ي پاشنه از

 .. بره نیب از میالودگ

 . بودم زیبرانگ ترحم یکاف اندازه به..  دادم رنگ بهش رژگونه یکم با..  زدیم يدیسف به پوستم رنگ

..  کنه مطرح یمهم موضوع خواستیم که افتاد ادمی تازه جون پدر يصدا دنیشن با که رفتمیم نییپا ها پله از داشتم

 .. افتاد جونم به دلهره بازم

 .. کنم مشغول خودمو همراز به دادن غذا با فقط..  بخورم يادیز زیچ نتونم که شد باعث هم دلهره نیهم
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 ..  شدم بلند زیم از رترید یکم همراز خاطر به

 . دمیترسیم..  بشنوم و پدرجون يها حرف خواستینم دلم اما..  بود مسخره

 ها مسکن اثرات ای..  بود اضطرابم يبرا دونمینم که.  بود گرفته یحس یب هی بدنمو..  زدمیم حدس که انچه از دمیترسیم

.. 

 . بود چسبونده يغذاخور زیم به بخوام نکهیا بدون منو..  بود که یهرچ

 . افتدیم بالخره اتفاق نیا..  رفتمیم دیبا اما

 .. بودن خوردن يچا مشغول همه شدم ییرایپذ وارد یوقت

 . بودن شده گهیهمد با صحبت مشغول هم ها خانم..  بودن ياقتصاد لیمسا درباره گفتگو گرم يجعفر ياقا پدرجونو

 .. دادم گوش ماراشیب از یکی ي درباره جون يسور يها صحبت به..  نشستم میمر کنار

 .. بودن گهیهمد با صحبت مشغول ، بودن نشسته ما يرو روبه درست هم مانیپ و بهنود

 ..  بود کرده فراموش جون پدر ظاهرا

 .. دیخند حماقتم به و شد منظم قلبم ضربان..  شدم خوشحال ممکن شکل نیتر احمقانه به

 .. هستن مغزها بدن يفرمانروا که کرد ياداوری بهشون دیبا یگاه..  گذرهینم ها قلب لیم باب شهیهم ایدن خوب یول

 !!!کنن يساالر شهیهم توننینم اونا و

  .. کرد صحبت به شروع من به کردن نگاه با جون پدر

 .. کنمیم شروع ، اومد هم زمیعز دختر که حاال خوب _ جون پدر

 يکار همه شهیهم..  دونهیم خوب خودشم ، ستین عروسم فقط..  منه گل دختر سارا که دیدونیم شما ي همه راستش

 ماهش يرو ي شرمنده من که خورده رقم يطور طیشرا حال هر به اما..  باشه داشته حس نیا سارا که دادم انجام

 ..  باشم

 اولشم از ما..  نداره یربط بهنود به و بوده ما جانب از..  باشه هم یگناه اگه که میدونیم يسور منو که بگم نمیا البته

 .. میخواستیم و يزیچ نیهمچ سارا از دینبا
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 . کرد نگاه..  بود انداخته نییپا سرشو که جون يسور به و کرد مکث

 ..  داره ربط ما به موضوع..  بودم مطمئن گهید

 . بود گردش در جون پدر منو نیب هم بهنود ي کنجکاوانه نگاه

 : داد ادامه مکث یکم با جون پدر

 ..  ادیبرنم یکس دست از هم يکار افتاده اتفاق نیا که حاال اما _

 ..  بشه گفته ها حرف نیا که خواستم امروز لیدل دو به منم

 ..  منِ تیوص دنیشن يبرا فرصت نیبهتر و نیهست جمع شما ي همه نکهیا اول

 ...گرفت تماس من با ییموال ياقا ، سارا لیوک امروز نکهیا لیدل نیومهمتر دوم و

 : داد ادامه و زد ینیغمگ لبخند کرد نگاه بهم

 ..  کرده درست رو سارا و بهنود طالق يکارها که گفت

 .. مونده محضر قرار فقط و

 ..  کردمیم حس رو همه نگاه هینیسنگ

 ..  شد تموم بالخره..  زدم يپوزخند

 .. افتاد اتفاق نیا راحت چه و

 ..  کردم نگاه کردیم نگاه من به تعجب با که بهنود به و اوردم باال و سرم

 .  نهیبب چشمامو يتو حسرت خواستمینم..  گرفتم ازش نگاهمو

 ..  کردنیم نگام یناراحت با هیبق و مانیپ

 !!! ترحم دمیشا

 .. بودم شده زده پس کلمه یواقع يمعنا به من..  داشتن حق البته
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 .. تابستون يگرما يتو خنک اب وانیل هی خوردن از تر راحت..  بود نخواسته منو بهنود

 : داد ادامه ما احوال به توجه بدون جون پدر

 و یزمان چه که بپرسه خواستیم..  کنه صحبت باهات بود نشده موفق نکهیا مثل یول..  بود زده زنگ هم سارا به _

 .. رهیبگ وقت محضر يبرا

 .. کرد نگاه من به یسوال جون پدر

 .. کردیم نییتا زمانو دیبا اون..  کردینم یفرق روزش من يبرا

 ..  دوختم بهنود به مویسوال نگاه منم... 

 ..  کردیم نگاه من به یظیغل اخم با

 .. بود ناراحت اون..  بودم شده زده پس من..  دمیفهمینم و نگاهش یمعن

 .. بود طلبکار اون..  بود یعصبان اون

 .. نداشتم تمسخرشون از پر لحن و صداها دنیشن توان..  بود بهتر سکوت نیا..  بود گرفته و سالن همه سکوت

 .. خوردیم بهم هاشون نگاه از حالم..  بود دهنده ازار هم نگاهشون اما

 ..  کنم فرار اونجا از خواستیم دلم

 . شکست و سکوت نیا بالخره جون يسور اما

 : دیپرس ازم اورد درد به و دلم که یمحزون لحن با

 !؟ مادر يداد لیتحو لتیوک به و مدارك یک!!  جون سارا _

 : گفتم نلرزه که بودم برده کار به توش و میسع تینها که ییصدا با

 .. دادن لیتحو بهم پدرجون که يروز همون _

 .. شد دلخور بهنود نگاه که دمید وضوح به

 ، ختیر قلبم
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 ..  نشد خوشحال چرا

 . جداشه من از خواستینم مگه..  خواستینم نویهم مگه

 .. کنم فکر نیشاه شنهادیپ به خواستیم ازم که نبود خودش مگه

 !! اش خانواده مخالفت وجود با یحت..  منه يبرا نهیگز نیبهتر نیشاه که

 .. بود یچ يبرا يدلخور پس

 ..  بود شده نیسنگ نفسم

 ..  کنه کمک میتنفس راه شدن باز به و بباره خواستیم چشمام

 ..  کنه یچیسرپ ذارمینم گهید..  ندادم رو اجازه نیا بهش اما

 !!! نداشت ازین نشونه گهید..  بود معلوم شکستم

 .. نبود مهم برام که گفت ییزهایچ از..  گفت پدرجون

 ..  نداره یمعن نباشه يمهر که یوقت مهر

 .. انسان جسم و روح بکارت متیق به یحت

 . کرد سکوت بهنود..  انداختم نییپا سرمو و گفت..  دادم گوش من و گفت جون پدر

 .. نیسنگ سکوت نیا شکستن دیام..  داشتم دیام من..  گفت جون پدر

 .. شدم اب من و گفت جون پدر

 ..  دمید که یالعمل عکس تنها اما

  !!! رفتن و بود یگوش هی به زدن چنگ

 : زد ادیفر بایتقر میمر اتاقم يتو شدنمون وارد محض به

 ..  نهیبیم هم رو تو ي جنازه دید گوششو پشت اگه گهید _ میمر
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 ... ي پســره بزنمش شم بلند خواستیم دلم که شدم یعصبان نقدریا سارا يوا

 : گفتم تحکم با ، رفتم حرفش انیم

 ـم ـــیمر _

 .. کردم اشاره کردنیم نگاهش تعجب با که همراز و همتا به چشمام با..  کرد نگاه بهم

 : گفت و بست حرص با و چشماش میمر

 .. میگردیبرم دنبالتون امیم صبح..  کنم وجمع لمیوسا رمیم _ میمر

 . کنم تحمل و جو نیا تونمینم گهید ایب زود..  باشه _

 ..  داغونه یلیخ دونستمیم..  رفت یحرف چیه بدون

  باش اروم بابا..  بزنم داد خواستیم دلم

 ..  شدم زده پس من

 ..  نخواستن منو

  گفتن و کردن نگاه من يچشما به میمستق

 .. يندار هم و يا شناسنامه اسم هی از استفاده حق گهید شما

 ..  يبد پس و اسم دیبا

 !!ینداشت شویستگیشا شما

 . شد داده لمیتحو یرسم و شده چیپ کادو ي جعبه هی يتو که ییحرفها

 .. گلم عروس متاسفم مثل یکلمات

 .. گلم دختر شرمنده

 .. میکرد اشتباه ما
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 .. کادوم جعبه يبرا بود ونیاشانت هی همش

 .. یبرنج دینبا تو..  اورده رو من به یخوشبخت بگم بهش خواستیم دلم

 ..  یهست تو که ناراحت گرفتن کادو از یک

 ..  یزنیم ادیفر تو که

 .. يندازیم غبغبت به باد که

 .. کرد شیات يرو اسفند مثل رو هیبق که بود تر راحت!!!  شده زده پس من يبرا هیقض نیا هضم انگار یول

 . بودم من..  بود اروم که یکس تنها

 ... بهنود به رعنا زیام تنفر يها نگاه

 .. جاش از بابک یعصب برخواستن

 ... ایسون و روژان گفتن متاسف يتو ترحم..  جون يسور يصدا یب ي هیگر

 .. ادیز فاجعه عمق که داد نشونم همش

 ..  ارومم من فقط که

 .. رگم یب یِنیزم بیس من فقط که

 ..  بودم اماده من اما

 .. نبندم دل کنمیم یسع دارم که وقته یلیخ

 .. نشم ریتحق ادیز که کنمیم نیتمر دارم وقته یلیخ

 ..  بودم موفق

 ..شد خالصه بغضم يتو فقط ، دردم ي همه که بودم موفق اره

 !!!! ..  نکرد ینافرمان یحت چشمامم که
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  .. ستین کار در یبخشش گهید بار نیا که بودن دهیفهم چشمامم دیشا

 .. گذاشتم تخت يرو ، بود دهیخواب که و همراز

 ..  بود دهیخواب ادیز يها جواب و سوال از بعد بالخره هم همتا

 بهش و قتیحق بودم مجبور..  شهیم بد حالم هست جا همه به حواسش و باهوشه همه نیا که نیا از ییها موقع هی

 .. بگم

 يتو گهید یول. کرد یچیسرپ جمع يجلو که درسته..  سوختیم هیگر خاطر به چشمام..  کردیم درد شدت به سرم

 !! بودم کرده ظلم بهش گرفتمیم اگه که رمیبگ و بارشش يجلو تونستمینم خلوت

 . بستم چشمامو و خوردم مسکن قرص هی

**** 

 . شدم داریب خواب از..  خوردیم گردنم به که یکس يها نفس حس با

 ... دیبوسیم منو داشت

 .. بودم دهیترس

 .. دمید که يزیچ از..  کردم باز یاهستگ به چشمامو

 .. بست خی بدنم يتو خون

 ..  بود کرده فرو گردنم يتو سرشو و بود زده مهیخ بدنم يرو کامال سورنا..  بود اومده بند نفسم

 ..  بود افتاده بدنم به لرزه

 ..  بود شده شتریب اون يها بوسه تعداد

 ..  بود شده قطع بدنم يتو خون انیجر..  بدم تکون خودمو تنستمینم..  بود گرفته و وجودم تموم یحسیب

 ..  بود شده منقطع نفسام

 .. کرد نگاه بهم خمارش يچشما با کرد بلند سرشو..  بود گذشته شدنم کیتحر یمعن به و نیا سورنا
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 .. دیبوس مو گونه و زد بهم زشت لبخند هی

 ..  اومدم خودم به که بود موقع اون تازه

 .. کنم منتقل بهش و خشمم یاروم يصدا با کردم یسع

 . یعوض اشغال کن ولم _

 : گفت شدیم دهیکش که ییصدا با هم سورنا

 ! ؟ يـبر..  ـــینم ــذت.. لـــ که ــو..  نگــــ ـزم..  ــــیعز هیــ..  چــ _

 ..  داد دست بهم تهوع حالت دهنش بد يبو از

 .  شد مانعم دستاش با که شم بلند کردم یسع

 ... غیج تا رونیب گمشو برو..  یعوض شو خفه _

 .. بدم ادامه نذاشت لبامو يرو گذاشت و لباش

 .. کردیم پاره بالمو داشت واقع در..  دیبوسیم لبامو داشت انهیوحش

 ..  دادینم بهم یحرکت چیه ي اجازه انداخت بدنم يرو بدنشو..  بجنبم خودم به تا

 .. معمول حد از ادتریز هم زورش و بود شده کیتحر کامال

 ..  امیبرب پسش از نتونم یرزم يها ورزش يتو سابقه همه اون با شدینم باورم

 ..  کنم جدا خودم از اونو کردمیم یسع بودم ختهیر پاهام يتو و توانم تمام

 .. پاهامو هم بدنش با و بود کرده مهار دستام دستاش با اون اما

 .. ومدیبرنم من از يکار عمال

 ..  شدیم شتریب من قدرت انگار..  شدیم کیتحر شتریب اون یهرچ اما

 .. بشم غیج بتونم ، کنه جدا ازم لباشو تا دادمیم تکون راست و چپ به و سرم و..  کردمیم تقال
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 .. کرد پاره و بلوزم حرکت هی با و کرد ول دستامو

 ..  نبود خودش حال يتو گهید

 .. زدیم بهم یهم پشت يها بوسه..  رفت گردنم گوشو سمت به و کرد رها لبامو يتو

 .. گفتم يبلند يصدا با و..  دادم هولش دستام با

 .. اشغال کن ـم ولــــ _

 .. کردیم نگاه سورنا منو به و بود شده شوکه یل و بود شده داریب من يتقالها يصدا با هم همتا

 .. بشنون صدامو نایا پدرجون نداشتم دیام میبود باال ي طبقه چون..  بود گرفته م هیگر

 .. بودن رونیب مانمیپ و بهنود

  شدیم دهیکش بدنم يرو که رو سورنا يدستا کردم یسع و دمیکش غیج يدیناام با

 .. کنم جدا

 ...  دنیکش غیج به کرد شروع اونم و شد خارج شوك از من يها غیج با یول..  بود شوك يتو هنوزم همتا

 ... کنه رهام تا زدیم ضربه سورنا به کشیکوچ يدستا با

 ..  وارید سمت به پرت رو همتا دستاش با و زد من به یلیس هی ما واکنش در هم سورنا

 اما..  بزنم ضربه بهش زانوم با و رونیب بکشم بدنش ریز از و پاهام تونستم که داد بهم مضاعف يانرژ هی کارش نیا با

 .. کنه مهار پاهامو تونست بازم اون و شدم جیگ لحظه هی زد بهم که یلیس با

  .. ومدینم ازش ییصدا..  بودم هم همتا نگران گهید حاال

 ..  بود داده دست بهم یکیریستیه حالت..  بودم شده دیناام گهید

 .. زدمیم صدا رو خدا و دمیکشیم غیج وجودم تمام با

 ..  شد پرت بدنم يرو از سورنا سرعتم همون به شد باز يبلند يصدا با در دفعه هی

 ..  بودن شده وارد مانیپ و بهنود
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 .. زدشیم داشت و سورنا جون به افتاده يا انهیوحش طرز به بهنود

 ..  کردیم کمک بهش داشت مانمیپ

 .. دمیچیپ دورم و برداشتم رو ملحفه..  دیچیپ بدنم يتو که يلرز حس با

 .. بودم دوخته چشم روم روبه ي صحنه به شوکه و بودم کرده کز تختم گوشه

 ..  کنه جدا ازش اونو داشت یسع مانیپ گهید حاال اما..  زدیم لگد بهش پاهاش با و بهنود و بود افتاده نیزم يرو سورنا

 .. کردیم تر محکم و هاش ضربه و دیکشیم عربده بهنود اما

 ..  شد تر اروم..  بود زده چنگ من يبازو به و بود شده داریب که همراز يصدا با

 .داشت توج اطرافش يصداها به تمیعصبان يتو که خوبه

 ..  کنم توجه بهش که بودم یاون از تر حس یب من اما..  دیکشیم غیج همراز

 ... ادیب سرم به بود ممکن که ییبال از..  شدیم شتریب بدنم لرزش لحظه هر

 ... برمن يوا

 .. کردینم پمپاژ خونو انگار گهید قلبم

 اما..  کنه ارومش که کرد یسع و گرفت اغوشش در و همراز و اومد سمتم به..  شد من تیموقع متوجه یوقت مانیپ

 .. کردمیم نگاه بهش فقط من اما..  بغلم ادیب خواستیم و بود کرده باز من سمت به دستاشو همراز

 ..  شد همتا متوجه تازه که بود کردنش اروم يتقال حال در مانیپ

 ... رفت سمتش به

 ..  شد دهیکش دنبالش نگاهم منم

 ..  دیلرزیم و بود کرده کز وارید ي گوشه هم همتا

 . کردیم نگاهش فقط..  دادینم یجواب یول کردیم صداش مانیپ

 ..  دنیکش غیج به کرد شروع..  زد بهش مانیپ که یلیس با اما
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 .  بودم دوخته چشم ها صحنه نیا به و دمیلرزیم فقط..  کنم یحرکت تونستمینم من اما..  دیکشیم غیج همرازم

 .. دیکش اغوشش در اومد همراز سمت به صحنه نیا دنید با..  بود در يجلو انگار که روژان

 ..بود گرفته بغلش يتو..  دیکشیم غیج همچنان که رو همتا مانمیپ

 .. کنه ارومش کردیم یسع

 .. دیکش بغلش يتو منو نفر هی که کردمیم نگاه بهش داشتم

 غیج داشتم و بودم بسته چشمامو..  بکشم غیج شد باعث که..  دیچیپ بدنم يتو يبد لرز ترس از دوباره دفعه هی

 .. بکشم رونیب دستش از خودم که کردمیم تقال و دمیکشیم

 . بشم جدا ازش کردمیم یسع فقط..  دمیشنینم و ییصدا چیه

 . کردیم م وونهید بکشه دست بدنم به دوباره یلعنت اون نکهیا حس

 .. دمیشن کنه ارومم کردیم یسع که و بهنود يصداها و کردم دایپ و ییشنوا قدرت صورتم يتو سوزش هی حس با

 ..شد تموم..  ستین یچیه..  باش اروم زمیعز..  منم سارا باش اروم _ بهنود

 !! شدم اروم تیمحرم ي کلمه یواقع يمعنا به

 .. کردیم کر و فلک گوش صداش که یهق هق..  کرد ازاد هقمو هق که یارامش

 .. بود شده تر اروم بهنود ي نهیس فشار يتو که یهق هق

 .. دادیم بهم که یتیامن به

 ..  کنم لمس وجودم تمام با و تیامن نیا تا زدمیم چنگ و بهنود رهنیپ به

 ..  کنم حس و ارامش که

 . نکرد غیدر ازم...  دارم ازین کمرم يرو و موهام يتو دستاش نوازش وجود به..  ارومم وجودش با که دیفهم بهنودم

 : دمیشنیم صداشو

 ..  نجامیا نجامیا من..  دلم زیعز باش اروم..  شم فدات باش اروم _
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 ..  کردیم ارومم صورتم يرو بعدم و موهام يرو هاش بوسه

 .. دادیم نشون خودشو من طرف از ییصدا کم ارومو يها هیگر با حاال که یارامش

 ..  کردیم و خودش یسع داشت دورم دستاش فشار با بهنودم

 ..  بدبختم چقدر که کنم فراموش که

 .. ندارم تیامن خودمم ي خونه يتو یحت اسمش از بعد که

 !!! يا دغدغه چیه بدون بخوابم راحت و کنم هیتک اسمش به دینبا گهید که بره ادمی که

 ..  بود ادمی من اما

 ..  اورد ادمی بهنود به سورنا يحرفا

 .. کرد که يا خنده

 " دهد کس نه..  خورد خود نه " گفت که یالمثل ضرب

 .. یعصب ي خنده بازم

 .. بازم

 .. گهید ببرم لذتشو من بذار..  يکرد تفش که تو

 ..  مویبدبخت اورد ادمی

 ..  شدم زده پس که اورد بادم

 .. شمیم حساب تفاله هی که

 .. بست دل بهش دینبا و گذره زود امن و گرم اغوش نیا حس که اورد ادمی

 ..  ببندم دیام ارامش نیا به دینبا که بود ادمی

 .. اور ادیاعت ارامش نیا که
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 ..  ندارم یساق گهید بشم معتاد یوقت که

 ..  شهیم هست که ینیا از شتریب دردم ، وقت اون که

 ..  زنمیم بند خودمو همراز و همتا يبرا..  خورمیم بند دیبا و بودم شکسته اما

 ..  کردم باز کمرم دور از دستاشو نیهم يبرا

 ..  بود یکاف جا نیهم تا

 . سپاسگذار و بودم ممنون هم جا نیهم تا..  نداشتم ازین نیا از شتریب

 .. کردم باز دیکشیم غیج فیخف داشت هنوز که همتا گرفتن يبرا دستام و شدم ازش بهنود زده بهت يچشما مقابل در

 . سپرد من به اونو..  کنه يکار همتا يبرا تونهینم دید که یوقت مانمیپ

 : زدم حرف همتا گوش يتو و نشستم تخت يرو

 ..  شد تموم یچ همه باش اروم همتا _

 .. زدیم غیج هنوز یول بود شده اروم یکم همتا

 .. بود گذاشته ریتاث هم همتا یزندگ يرو من نحس سرنوشت..  بود گرفته گلوم بغض

 : گرفتم قاب دستام با صورتشو

 !!  کن نگاه بهم _

 . کوه هی مثل..  یباش مجکم خودت دیبا یباش گاه هیتک يخوایم یوقت.. خوردیم بهم صدام لرزش از حالم

 : براش باشم کوه کردم یسع وجودم تمام با..  گفتم بلندتر بار نیا..  نکرد گوش

  کن نگاه بهم گفتم _

 .. کرد نگام صدا یب

 !!!!باشه؟...  شد تموم..  تو شیپ نجامیا من..  شد تموم _
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 .. کرد هیگر و کرد یمخف م نهیس يتو سرشو

 ..  ترکهیم داره دلم که کنم کاریچ ایخدا...  ایخدا

 ..  کردیم یتاب یب اغوشم يبرا که همراز و کردیم نگاه من یبدبخت به یاشک يچشما با که روژان به افتاد نگام

 ..  اورد سمتم به همراز که گرفت طرفش به دستامو

 .. دادیم فشار بهم و خودش و زدیم چنگ اغوشم به همرازم

 .. کدوم چیه شدنینم اروم..  گرفتم هردوشون صورت نیب سرمو

  .. خوندیم برام داشت غصه یوقت مادرم که ییالال..  خوندم ییالال گوششون يتو

  

 /خونه در اومد سگ پونه گل ال ال اال

 /اومد ش بچه و رفت خودش اومد بدش کردم چخش

 /هرگز تو غم نمینب نرگس گل ال ال اال

 /رهیگینم خوابت چرا  رهیز گل ال ال اال

 /همراش خدا رفته باباش خشخاش گل ال ال اال

 /خاله شیپ رفته مامان الله گل ال ال اال

 ی/باش مونسم و سیان یباش گلم ال ال اال

 /من خونه زیعز ال ال اال من دونه کی گل ال ال اال

 /تیمو تار يفدا ال ال اال  تیبو و رنگ يفدا ال ال اال

 /وونیا يتو رفته بابا  حونیر گل ال ال اال

 /صندوق سر رفته زمیعز فندق گل ال ال اال
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 /خسته شده جونم همتا  پسته گل ال ال اال

  /من خونه چراغ ال ال اال من بابونه گل ال ال اال

  

 ... کردن باز و خودشون راه اشکام

 

 يسرباز به رفته بابات يناز الالالالگل

  تنها شدم رفته بابات نعنا گل الال

 

 .. فشردم اغوشم يتو شتریب رو همتا..  دیپرکش اشکانم يبرا دلم

 

  بسته سفر بار بابات پسته گل الال الال

  .. شیتشو نکن رفته بابات شیکشم گل الال الال

  

 .. شدم دلتنگش دوباره ماه دو از بعد امروز

 ..  کشمیم يپدر ي خونه زییپا جنس از خنک يها شهیش به و دستام

 ..  زنهیم شمیات داره که ییگرما..  رهیبگ وجودمو يگرما شهیش يخنکا که کنمیم فکر دیشا

 ..  بود بخش لذت ییجا هی و يروز هی دیشا که ییگرما

 . کنهیم خاکسترم و سوزونهیم داره منو فقط االن اما

 ..  گذرهیم تلخ و زیانگ نفرت شب اون از دوماه

 .. امیپرواز بلند مرگ..  ارزوهام مرگ شب
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 ..  پرم و بال ختنیر شب

 ..  احساسم بکارت به تجاوز شب

 .. گذشت بهنود اغوش يتو مقاومتم ي همه با که یشب

 ... که یشب و

 .. کردم رهیذخ هام هیر يتو و بدنش يبو و دمشید بار نیاخر يبرا

 ..  غرورم حفظ يبرا نه گهید کردم ترکش

 ..  کردنم یزندگ.. موندنم زنده يبرا فقط کردم ترکش بلکه

 .. شدنم روپا يبرا

 ..  کنم صاف دمویخم کمر بتونم نکهیا يبرا کردم ترکش

 ..  باشم کرده هیتک یواه دیام هی به نکهیا بدون

 !!! بذاره گردنم به ینید که ییعصا کمک بدون..  بشم صاف خودم خواستمیم بار نیا

 ...  باشم تنها که داشتم ازین یابیباز نیا يبرا اما

 .. باشم دور که

 .. ام یِپ به..  م شهیر به برگردم که داشتم ازین

 ..  بود کرده علم قد حاال و بود شده رونیو که يا خونه..  میپدر ي شده يبازساز ي خونه مثل

 . سرو مثل بود کرده راست کمر

 ..  بود گذشته دوماه

 ..  شدم جدا بهنود از بشم حاضر محضر يتو نکهیا بدون جون پدر کمک با

 .. راحت و اسون
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 .. تفاوت هیبا اما..  عقدمون مثل درست صدا یب

 .. بود عروس بزرگ بیغا بار نیا

 . اسون یلیخ

 . شد خارج..  بود شده ام شناسنامه وارد که ییصدا یب همون به بهنود اسم

 !!!! رفته یخان نه و امده یخان نه که انگار

 ... دوماه از بعد حاال اما

 . دمید..  کردم روشن لمویموبا هیگوش میمر ياصرارها با که دوماه از بعد

 . دمید یول..  مویدیم دینبا که ییزهایچ

 .. شدیم عذابم باعث حاال اما..  داشتم دنشویشن يارزو ییروزا هی که ییحرفها

 .. سهراب مرگ از پس بود دارو نوش که ییحرفها

 * ؟ ییکجا سارا سالم*

 *؟ زمیعز يدینم جواب و تیگوش چرا جان سارا* 

 * بدم حیتوض برات تا بردار ویگوش کنمیم خواهش یول..  یناراحت دونمیم زمیعز سارا* 

 .. * بردار و یگوش لطفا* 

 .* درم پشت من..  زکمیعز درو کن باز* 

 ..* تو امیم وارید از وگرنه کن باز*

 *؟؟؟؟؟ ییکجا سارا* 

 .. * بدم حیتوض برات بذار..  یکنیم فکر تو که ستین ياونطور...  یلعنت اخه* 

 .* وفتهیب اتفاق نیا خواستمینم من..  بده اجازه بهم زدلمیعز..  من يسارا* 
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 .. *  بگو دلتم سنگ پدرشوهر اون به نویا..  دمینم طالقت من* 

 !*؟ یهست يگور کدوم بگو..  بده جواب یلعنت* 

 .* یکنیم تمیاذ يدار چرا!!  ينبود لجباز که تو اخه..  سارا* 

 . * کنمیم خواهش...  برگرد من هیزندگ* 

 .. * بده جواب دمیم قسمت دخترامون جان به سارا* 

 .* شد ينجوریا چرا دونمینم..  کنم درست و مونیزندگ کردمیم یسع داشتم فقط احمق من* 

 ..  يشد مونیپش که بگو بابا به خودت کنمیم خواهش..  عمرم..  جان سارا* 

 ..* کنم جبران بده فرصت بهم کنمیم خواهش سارا

 ..*  يبر دستم از ذارمینم من سارا* 

 ..  نیهم

 .. بود هفته هی مالِ هاش دارم دوست ي همه..  عشقش ي همه

 ..  دمیشن االن و حرفهاش ي همه که خوشحالم االن

 !! عشق نه..  بود عادت يرو از اش عالقه ابراز ي همه..  دونمیم گهید حاال

 ..  دونستمینم کهیوقت

 .. شدم نابود رفتنش خبر دنیشن از وجودم تمام با بازم

  !! بدم یفراموش دست خاطراتشو ي همه..  تونستمیم گهید حاال

 . ریخ به دنیرس..  سالم _

 .  یمرس..  سالم _ ییموال

  کردم اشاره داخل به دست با
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 .  تو دییبفرما _

 !؟ چطورن دخترا! ؟ تو یخوب _ ییموال

 !؟ نیدیرس یک..  خوبن هم اونا..  خوبم من _

 : گفت رفتیم منینش سالن سمت به که یحال در ییموال

 . بزنم ها بچه و تو به يسر هی امیب قبلش گفتم..  نرفتم خونه هنوز..  شهیم یساعت هی _

 . قهوه ای نیدار لیم يچا..  نیکرد لطف _

 . لطفا قهوه _ ییموال

 . گردمیبرم االن _

 و دیکش يادیز زحمت ما يبرا واقعا ییموال که کردمیم فکر نیا به بودم کردن درست قهوه مشغول که نطوریهم

 .. بود کرده کمک بهم لیوک هی از شتریب شهیهم

 هرگز من..  نبود اون اگر هم دیشا..  شدمیم مشکل دچار یلیخ ییموال بدون خودم ارید و شهر به برگشتن يبرا من

 !! رعنا و میمر يدعواها و قهر و اصرار همه اون با اونم..  گشتمیبرنم

 ..  بود خورده ضربه یلیخ ماجرا اون از که همتا هم و خودم هم..  داشتم ازین ارامش نیا به من اما

 منو که بود تالش در خودش قول به و..  بود شده تر يجر مییجدا خبر دنیشن با که بود يمهد هم لمیدل نیمهمتر اما

 ..  کنه ازدواج به یراض

 .. اومدم خودم به بود کمینزد یلیخ که ییموال يصدا با

 !؟ چطوره همتا _ ییموال

 .. بود ستادهیا اپن سنگ پشت کردم نگاه بهش و برگشتم تعجب و ترس یکم با

 : داد ادامه من حالت به توجه بدون

 !؟ يکرد صحبت دکترش با _
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 رو زهایچ يسر هی ییموال يبرا شدم مجبور..  مردا خصوص به من اطراف يادما با همتا يها العمل عکس از بعد

 . کرد یمعرف بهم بود روانشناس که و دوستانش از یکی اونم..  کنم فیتعر

 :گفتم بعدش..  بشم مسلط خودم به که کردم يا سرفه

 بهش دینبا گهیم دکترش.  دارم مشکل رفتن رونیب يبرا هنوز اما..  زنهیم غیج شبا کمتر گهید..  شده بهتر یلیخ _

 .. ندارم شویناراحت طاقت منم اما..  بمونه وجودش يتو ترس نیا بدم اجازه

 هم..  کرد شیکار شهینم گهید..  بشه کهنه ترس نیا..  يرینگ و جلوش االن اگه اما..  سخته برات دونمیم _ ییموال

 . ستین خوب همتا ي ندهیا يبرا هم..  سخته خودت يبرا

 يبرا مرد یمرب از کرد شنهادیپ یحت.  باشه تعامل در مردها با شتریب بذارم دیبا گفت..  گفت و نیهم هم دکتر اره _

 . رهیم ناله و اشک با هم مدرسه..  بشه جدا من از هم لحظه هی یحت ستین حاضر همتا اما..  کنم استفاده ورزشش

 . نباش نگران..  شهیم درست _ ییموال

 ..  رفتم منینش سمت به گذاشتم ینیس داخل یشکالت کیک همراه به و ختمیر فنجون يتو رو قهوه

 نرده به و کرده کز ها پله راه در کنار که شدم همتا متوجه که بپرسم ییموال از کارخونه يکارها تیوضع از خواستم

 . بود دهیچسب

 .  رفتم همتا سمت به و کردم یعذرخواه ییموال از

 .. شدم بدنش لرزش متوجه رفتم که کشینزد

 ..  خواستم کمک خدا از دلم يتو و دمیکش یقیعم نفس

 کردم یسع..  بود خواب همراز..  رفتم اتاقش سمت به و کردم نوازش و موهاش يرو..  شد اروم یکم کردم که بغلش

 ..  کنم عوض رو همتا خواب لباس صدا بدون

 .. کرد مقاومت..  میبر نییپا که گرفتم و دستاش

 !! نییپا مینر _ همتا

 .. کردم نگاه اش شده غنچه يلبا به
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 .. یداشت دوستش که تو..  اومده منصور عمو..  گلم میدار مهمون ، من يهمتا _ 

 . امیب خوامینم _ همتا

  رمیم من همراز شیپ بمون پس باشه _

 : گرفت محکم دستامو همتا

 !!!  نرو هم تو نه _ 

  مهمونمون شیپ میبر دیبا..  گلم دختر که شهینم _

 .. رمیبم خواستمیم که کرد نگاهم ینیغمگ حالت هی با همتا

 . نبود خوب براش فاصله نیا..  رهیبگ فاصله مردا ي همه از بذارم دینبا گفتیم دکترش اما

  . نکرد ول منو يبازو و دست هم لحظه هی یحت اما..  ادیب همراهم شد یراض بالخره

 .. بود بهتر يطور نیا یول بودم دلتنگشون..  برگردم که خواستیم معمول طبق بازم..  کردم صحبت میمر با

 دخترِ و بودن حادثه اون ي بازمانده که ها هیهمسا از یکم تعداد يبرا بودم مجبور که هرچند..  بودم تر راحت نجایا

 خوب بازم اما..  بخرم جون به زشونویام ترحم ينگاهها و بگم پدرش و همراز از..  شناختنیم رو یوسفی ياقا طونِیش

 ..  بود

 منو سفارش با میمر اما..  دهیپرس من از يبار چند مانیپ قیطر از که گفتیم میمر البته..  نداشتم يخبر بهنود از

 . میخوب که گفته فقط و کجام من که نگفته بهش پدرجون

 ..  بود مشخص بهنود با من فیتکل

 ..  باشم یلیتحم عروس خواستمینم گهید من

 .. رهیبگ حالشو خواستیم و بود کرده لج بهنود با انگار..  کنم درك تونستمینم و پدرجون اما

 همون به بهنود اما..  که هشیتنب ينطوریا تونهیم و شده من ي دلخسته و عاشق گهید بهنود کردیم فکر اونم حتما

 ..  بود زودگذر احساس هی احساسشم و بلرزه بادا نیا با که ستین يدیب و ستین ينطوریا که کرد ثابت

 . شد تموم اونم ، رفتنش با که يپدر ي شده قلمبه محبت هی دمیشا
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 ..  برگردم که خواستیم ازم و زدیم زنگ بهم روز هر بایتقر هم جون يسور

 ..  بود دهنده ازار براشون يدور نیا و بودن وابسته یلیخ همراز و همتا به دادمیم حق بهش البته

 " دیببخش..  تونمینم فعال"..  بود يزیچ هی فقط من جواب اما

 شنهادمیپ نیا از باز يرو با اونم..  انیب ما شیپ اونا که خواستم ازش که يحد تا..  کردیم یتابیب همچنان اون اما

 . کنهیم مطرحش پدرجون با که گفت و کرد استقبال

**** 

 فونیا سمت به باشه ییموال ممکن نکهیا فکر با..  اومد در صدا به در زنگ که بودم یماکارون کردن درست مشغول

 ..  رفتم

 !؟ بله_

 .. ادیب در شاخام تعجب از بود کینزد داد جواب یوقت اما

 .منم کن باز:  گفت که بود میمر

 ..  بودم دلتنگش دایشد..  کردم پرواز یخروج در يسو به بایتقر صداش دنیشن با

 . کردیم پارك اطیح يتو نشویماش داشت که بود خودش واقعا

 . کرد باز من دنیکش اغوش در يبرا و دستاش..  شد ادهیپ نیماش از من دنید با

 !! وونهید

 . کنم ولش که دادم تیرضا غرغراش دنیشن با ، دمشیبوس یکل که نیا از بعد..  بود تنگ دلم چقدر که يوا

 . بمونه مارمولکات اون يبرا هم يزیچ هی الاقل بذار!!  که منو يخورد بابا يوا _ میمر

 . دمیخند

 ! یخودت مارمولک _
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 یکنیم کاریچ نجایا تو ، اومدم اونا دنید يبرا من اصال..  کشهیم پر براشون دلم! .. ؟ خاله يعسال کجان حاال _ میمر

 .. 

 . مهده همرازم..  است مدرسه که همتا _

 .. دنبالشون میبر بپوش لباس برو بدو..  جانم يا _ میمر

 . دارن سیسرو خوادینم _

 . میبر بدو..  ندارم طاقت من..  دارن سیسرو ویچ یچ _ میمر

 خاموش و گاز ریز تا رفتم قبلش یول..  بشم حاضر که رفتم خوب دختر هی مثل نیبنابرا..  امینم بر پسش از دونستمیم

 !! میگردیبرنم خونه به حاال حاال که دونستمیم خوب اما..  بود حاضر غذام گرچه..  کنم

 .. رونیب میزد خونه از و شدم حاضر میمر يگفتنا عیسر عیسر مقابل در بعدش

 . شد تازه دلم داغ..  میمر ي جمله دنیشن با گذشت که یکم

 .. ارمیب دست به و معلماش دل همتا مدرسه میبر دیبا االن تازه يوا _ میمر

 . شده ساکت یلیخ و ستین قبل طونیش يهمتا اون گهید همتا دونستینم که اون..  داشت حق..  زدم یتلخ لبخند

 .. شده ساکت یلیخ..  ستین ياونجور گهید نه _

 . بشه یمعن براش زیچ همه ام جمله هی نیهم با که داشت شناخت من يرو ينقدریا میمر اما..  نگفتم يزیچ

 !؟ شده بهتر ینگفت مگه _ میمر

 !! نه..  طنتیش یول.  زنهینم غیج شبا گهید که حد نیا تا..  شده بهتر _

 و داره همراز به که هیعشق خاطر به اونم که ، همراز با يباز عروسک به شهیم خالصه اش کودکانه يباز ي همه

 !! بشکونه دلشو خوادینم

 : گفت حرص با..  دیرسیم نظر به یعصب یکم که میمر

 ! ؟ یبگ من به نارویا دیبا االن _
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 . ومدیبرنم دستت از يکار..  يبود گرفتار هم خودت تو..  گفتمیم بهت یچ _

 . میبود دهیرس همتا مدرسه به چون..  نتونست که کنه غر غر شتریب خواستیم

 مدرسه زنگ نکهیا تا میستادیا منتظر میبزن یحرف نکهیا بدون قهیدق ده.  شد ادهیپ نیماش از و کرد پارك مدرسه کنار

 چیه بدون و ساکت..  شد خارج مدرسه از که بود ینفرات نیاخر جزء بایتقر همتا..  اومدن رونیب ها بچه و شد خورده

 .. یطنتیش

 ..  شد رو روبه میمر منو با که کنه دایپ سشویسرو کرد بلند سرشو رونیب اومد مدرسه از

 ..  کردیم نگاه میمر به و بود زده ماتش تعجب از

 هم رو همتا يرو نیا نداشت انتظار حتما..  کردیم نگاه همتا به بود چشماش يتو که یغم با..  کردم نگاه هم میمر به

 .. نهیبب

 !!! بوده یچ گهید مارشیب..  نهیا یوقت شده خوب يهمتا..  کردیم فکر هم دیشا ای

 از و شد شاد میمر دنید با مدتها از بعد همتا و دنیدو گهیهمد سمت به..  کردن نگاه بهم مات که يا قهیدق چند از بعد

 ...  دیخند دل ته

 .. داد نشون شویدلتنگ میمر به صورتش دنیمال با و شد خوشحال یلیخ میمر دنید از همرازم

 . داشت و دومشون مادر حکم براشون میمر ، داشتن حق

  .. نمیبب میزندگ يتو و میمر ریتاث تونستم دمید همتا از اونشب که ییها خنده با تازه اما ، دونستمیم رو نایا نکهیا وجود با

 . گذاشت رو همتا هم میمر..  گذاشتم تختش يرو رو همراز

 ..  موندینم باز چشماشون گهید یخستگ از برگشت راه يتو

 منو با که ییمردها درمقابل هنوزم که هرچند..  میبر يشهرباز به که کرد شنهادیپ خودش همتا ها مدت از بعد امروز

 ..  دادیم نشون واکنش کردنیم صحبت میمر

 !! دورش چندان نه يروزا مثل بود شاد و دیخند دلش ته از امروز..  دیخند که داشت تیاهم نیا بازم اما

 .. شدم خارج اتاق از و گرفتم همتا ارامش از پر و بایز صورت از و نگاهم میمر ي اشاره با
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 !! کنم فیتعر دیبا که دارم زیچ یکل..  بزنم حرف خوامیم بنداز يو یت يجلو جامونو بدو ییسارا _ میمر

 .. ندارم تشک کردن پهن حوصله..  من اتاق يتو میبر گهید کن ولش _

 ..  بخوام يو یت يجلو خوادیم دلم..  خوامینم _ میمر

 .. یخوابیم يو یت يجلو یکن دل و درد يبخوا شوهرتم با..  کنهیم لج ها بچه نیع خوب یلیخ _

 !! یخواب که خوبه یوقت يبرا فقط سکوت و یکیتار..  دارهینم برم وهم روشنه یوقت..  گهید اره _ میمر

 !؟ يخوریم ، یچ ییچا..  امیم االن باشه _

 یبزن حرف برام دیبا..  یبخواب صبح تا يندار حق امشب..  کنمیم دم ییچا منم..  کن پهن رو تشکا برو تو اره _ میمر

.. 

 : گفتم رفتمیم خواب اتاق سمت به که طور نیهم

_ اا؟ شد یچ..  یبزن حرف یخواستیم تو که االن تا ا! 

 . یش سبک و یکن دل دردو ذارمیم که بشه خوش دلت خواستمیم فقط _ میمر

 .. بود گرفته م خنده

 . وونهید _

 .. کردم نگاه ومدیم سمتم به ییچا ینیس با که میمر به و نشستم روش و کردم پهن رو ها تشک

 ..  شده تر پخته کنمیم حس اما..  نشده عوض يظاهر نظر از یلیخ..  دمشیند که ماه دو نیا

 !!!  تر خانم ییجورا هی

 ..  مشترك یزندگ هی يبرا شهیم اماده داره گفتیم بهم احساسم

 !!؟ یکنیم نگاه یچ به _ میمر

 . يشد بزرگ کنمیم حس دمتیند که وقت چند نیا!!!  تو یخانم يرو نیا به _
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 بعدم..  گهید بود يا خورده و ماه هی همش وقت چند گهیم نیهمچ!!  يشد مادربزرگ تو کنمیم حس منم اره _ میمر

 . بشم بزرگ کردم وقت یک زدمیم حرف تو با داشتم همش منم..  يبود اورده در و مخابرات پدر تو که

 : گفتم حرفش به توجه بدون

 !!؟ نه يشد عاشق _

 ..  خورد جا حمیصر سوال از

 شیپ وقت چیه بودم دهیند سالها نیا تمام يتو..  شده يخبر که بودم مطمئن گهید..  کردم نگاه بهتش به لبخند با

 ... حاال..  بشه کردن دل و درد قدم

 .. بگه بهم حسش از خوادیم مطمئنم

 ..  کنمیم گوش بگو خوب _

 . دمیدیم نگاهش يتو و صالیاست حس بار نیا اما..  کرد نگاه بهم بازم

 !! میمر یخوب پسر مانیپ _

 : گفت ینیغمگ لحن با و داد هیتک بود زانوش يرو که دستاش به سرشو میمر 

 !! دونمیم _

 !!؟ هیچ يبرا صالیاست همه نیا!! ؟ کجاست مشکلت پس _

..  برسم شتریب شهیم باعث نمیبیم تورو که نیهم..  ترسمیم..  خوامیم من که باشه یهمون..  ستمین مطمئن _ میمر

 بگذرم که هم ترسام نیا ي همه از تازه..  باشم داشته مشکل تا هزار ممکن بعدش یول..  ندارم یمشکل االن من نکهیا

 ..  اونجا ، اون...  نجامیا من..  بشناسمش تونمینم.. 

 : گفت و داد گوشش پشت و شدش ازاد يموها یکالفگ با

 !!!؟ بشناسمش تونمیم يچطور من ، روز يتو لیمیا تا چند و تلفن با اخه _

 !!!؟ شینشناخت بود نجایا که یوقت چند نیا تو یعنی _

 .. کردمینم اشتباه بهنود مورد در همه اون که بشناسم ادمارو یراحت نیهم به تونستمیم اگه من...  ـه هـــ _ میمر
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 داشتم من حال هر به..  نبره یپ یناراحت به میمر که انداختم نییپا سرم..  گرفت دلم اسمش دنیشن با بازم چرا دونمینم

 .. بشه خبر با میدرون رانگریو حس نیا از میمر نداشت یلیدل پس..  کنم فراموش کردمیم یسع

 نیا اما..  زدیم ادیفر حرکاتشم ي همه..  داشت دوست یلیخ رو تو بهنود..  کنمیم حس هنوزم من یول...  سارا _ میمر

 .. ختیر بهم و معادالتم ي همه رفتنش

 ..  داره دوستم کنمیم حس منم که بگم بهش خواستیم دلم

 دوست يصدا استخونام شکستن يصدا با همزمان..  کردم حسش دادیم فشارم اغوشش يتو یوقت زیانگ نفرت اونشب

 ..  دمیشنیم هم رو و احساسش يها دارم

 ..  خورد بهم معادالتم ي همه رفتنش با منم بگم

 .. نکنه ترکم که..  برگرده که بودم دواریام محضرهم موعد تا یحت من که بگم

 ..  کرد ترکم..  رفت که نهیا تیواقع..  رفت اما

 !!!  رفت..  اومد که ییصدا یب همون به..  رفت

 .. کنهینم دوا ازم و يدرد گفتنش چون نگفتم..  نگفتم اما

 رو دهیعق نیهم اونم که کردم حس مانمیپ يها حرف نیب من اما..  نه ای بگم که درسته دونمینم سارا راستش _ میمر

 یحرف گهید رفتنشون از بعد اما..  " دادیم وقت بهنود به دیبا..  کرد عجله سارا" که گفت میمستق بارم هی یحت..  داره

 .. کنه دخالت یکس کار يتو نداره دوست که یدونیم..  نزد

 .. شدیم هم عذابم باعث چیه کردینم که ارومم گهید ها حرف نیا..  کردم یخال اه هی با هامو هیر

 زمان..  یبکن يکار چیه تو ستین الزم..  بده فرصت خودت به هم مانیپ مورد در اما..  کن فراموشش ستین مهم _

 جوانب ي همه و یکن نگاه اطرافت به باز يچشما با که نهیا یبکن دیبا که يکار تنها تو و کنهیم حل مشکالتو خودش

 ..  یکن دایپ و مانیپ یمنف و مثبت نقاط یکن یسع و..  یبسنج و

 یکن نگاهش دوست هی چشم به یتونیم..  ازدواجت يبرا يا نهیگز حتما مانیپ یکن فکر که ستین ازین کارم نیا يبرا

 ریتاث هم شناختت رو و رهیم نیب از استرست ينطوریا..  شیبشناس یکنیم یسع يدار تیدوست تداوم يبرا که یدوست.. 

 .. ذارهیم يشتریب
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 دراز و گذاشت من يزانو يرو سرشو..  رابطه نیا يتو شده جادیا استرس احتماال و من يحرفها ریتاث تحت میمر

 .. دیکش

 : دادم ادامه کردمیم نوازش و موهاش که نطوریهم

 طیشرا نیا يتو..  کردم بنا اشتباه هی ي هیبرپا مویزندگ من..  باشه من یزندگ مثل ستین قرار ها یزندگ ي همه _

 .. یباش داشته و خوب انیپا هی انتظار یتونینم

..  يبردار چشمات از رو ینیب بد نکیع کن یسع پس..  یباش داشته و مشکالت نیا من مثل توهم ستین قرار یول

 !!؟ باشه

 . بست و چشماش و کرد جا جابه پام يتو سرشو

 .. نذاره تنهام که يبخوا خدا از..  یکن دعا برام دیبا هم تو..  کنمیم یسع _ میمر

 !!! گلم راهته ي بدرقه شهیهم من يدعا _

 !! یمادربزرگ عاشقتم _ میمر

  .. میدیخند

 !!؟ کنم کاریچ همتا با..  میمر _

 کینزد بهت دیدیم رو مردا تا ماجرا اون از بعد یگینم مگه..  شده بهتر یلیخ االن که ینیبیم..  نباش نگران _ میمر

 . یخوب ي نشونه همش نایا..  نداد نشون العلم عکس یحت..  کرد نگاه فقط یحت امروز یول..  زدیم غیج شنیم

 همتا يغایج زنگ به گوش همش نمیهم يبرا..  طوفان از قبل ارامش امروزش يکارا دمیترسیم همش..  کردم سکوت

 .. بودم

 !!!؟ دیکش مارستانیب به سورنا کار اونشب يدیفهم سارا _ میمر

 !!!  یعوض اشغال حقش البته!! ؟ یچ يبرا _

 بودن شده مجبور ایسون و روژان اصرار به هم اونا..  خورده شکمش به يها ضربه خاطر به گفتیم مانیپ _ میمر

 ..  مارستانیب ببرنش



 
 

 
 

 مھال کوه پنھان

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 371 

 ..  رفتن رژه چشمام يجلو سورنا الش و اش ي چهره

 !؟ نبودن اونا میرفت ما یوقت نیهم واسه _

 !!! شدن شوکه..  ستین بچه یول جاتره دنید و اومدن یوقت گفتیم!!!  اووهوم _ میمر

 : گرفت خندم لحنش از

 ..  دمیدیم و بهنود ي چهره و بودم خواستیم دلم يوا _ میمر

 !!!  کرده کونیکنف زده رو همه..  ختهیر بهم رو خونه اومده يکرد فکر حتما اره _

 ..  دیخندیم بلند میمر

 هم یکس..  تر اونور دومتر شنیم پرت ، زنهیم لیوسا به ضربه هی..  يهند يلمایف نیا مثل کن فکر يوا _ میمر

 .. فهیحر رو همه تنه هی!!!  ستین جلودارش

 .. اوردیدرم هم رو حرکات يادا که گفتیم یحال در نهارویا ي همه

 .. بودم شده پهن نیزم يرو خنده از گهید

 ..  گذاشت من بالشت يرو سرشو هم میمر..  گذاشتم بالشت يرو سرمو

 ..  بود هاش نفس يتو خنده اثار هم هنوز

 يجا همه بهنود..  گفت حرفاش نیب بار هی فقط..  نگفت کرده کاریچ بکشم مانیپ زبون از کردم يکار هر یول _ میمر

 يکرد غرق ایدر يتو خودتو یداشت که يا هیروح با کردهیم فکر..  کرده رو رویز ساحلو که بعدم..  گشته دنبالت رو الیو

!! 

 .. افتادم دمیکش که ییها غیج ادی دوباره..  نگفتم يزیچ

 !!! میش غرق ایدر يتو مامان میبر یبگ..  يریبگ هارو بچه دست کن فکر..  است وونهید چه _ میمر

 ..  بود لبخند هی فقط تالشم ي همه پاسخ اما..  بخندم که کردم تالش

 .. خوردن اب هیسادگ به..  ذاشتینم تنهام..  بودم مهم براش اگه
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 . کشتمیم خودمو حتما..  دنیرسینم مانیپ و بهنود اگه _

 : دادم ادامه دمینشن میمر از ییصدا

 !!؟ بودن کجا هیبق و جون پدر يدینفهم _

 ..  جون يحور هیخانوادگ دوستان از یکی يالیو..  بودن رفته نکهیا مثل!!!  چرا _ میمر

  شنوهینم منو يها غیج يصدا و ستین خونه یکس که دونستیم سورنا پس _

 .. بودن دهیدو ها وونهید مثل الیو يتو تا..  دنیشن ساحل از هاتو غیج يصدا گفتیم مانیپ سارا _ میمر

 ..  بود کرده عمل نانهیخوشب یکاف حد به دلم..  کردیم دوارمیام دوباره که ییحرفها بشنوم نداشتم دوست

 !! بشنوم شیپنهان يها محبت از ستین مهم برام گهید _

 . بشه زخمهام مرهم خواب گذاشتم و بستم چشمامو و کردم پشت بهش هم بعد

**** 

 .بود نشده خارج بدنم از روزید یخستگ هنوز..  دارشدمیب که صبح 

 . ومدیم همتا سیسرو گهید ساعت مین تا و بود هفت..  کردم نگاه ساعت به

 ..نبود جاش يتو میمر

 .. کرده کارو نیا قبال میمر دمید که کنم اماده رو همتا ي صبحونه تا شدم بلند جام از

 .. کنه دارشیب کنهیم یسع داره میمر دمید..  رفتم همتا خواب اتاق سمت به

 .. ها شه رید یلیخ که پاشو..  خاله عشق نمیبب پاشو _ میمر

 خورد کیکوچ تکون هی فقط..  کنه باز چشماشو تونستینم ادشیز یخستگ خاطر به هم همتا

 !!؟ يبد نشونم معلمتو ـا اقــــ يببر منو نبود قرار مگه..  ییهمتا گهید پاشو _ میمر

 .. نمشیبب يببر منو دیبا گفتیم بهش..  مرده همتا معلم..  بود دهیشن کهیوقت..  بود گرفته م خنده
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 .. بود گرفته خندش هم همتا

 !!؟ يدیم بهم مانویپ عمو ي شماره خاله _ همتا

 .. دراوردن ادا به کرد شروع همتا باز يچشما دنید با میمر

 .. نگه بهش يزیچ کردیم التماس..  مانیپ به همتا یچغل از بود دهیترس مثال

 ..  دمیخندیم بودمو ستادهیا یدرگاه يتو منم

 از بخوابم همتا رفتن بعداز داشتم که میدیام ذره هی همون همراز شدن داریب با چون..  بکنم تونستمینم هم يکار البته

 .. رفت نیب

 ، کرد موکول بعد به معلمو اقـــا دنید ممیمر و.. میرسوند مهد به و وهمراز مدرسه به رو همتا میمر با صبحونه از بعد

  میکن دیخر خونه يبرا که میرفت

  ... دیرس ما با همزمان و ییموال که میبود برگشته تازه

 . نیخوب..  ییموال ياقا سالم _

 ..  خوبم جان سارا سالم _ ییموال ياقا

 ..  رفت نشیماش عقب صندوق سمت به و کرد یاحوالپرس هم میمر با

 : داد حیتوض..  شد رو روبه رعنا منو کنجکاو نگاه با یوقت و اورد رونیب سهیک يتعداد

 نداشته دیخر فرصت و يدار مهمان دیشا گفتم..  کردم دیخر هم تو يبرا..  کنم دیخر خودم يبرا بودم رفته راستش _

 . یباش

 .. کردم تشکر زحمتش بابت و..  زدم محبتش خاطر به لبخند هی

..  شهیم زحمت شما يبرا یلیخ ينجوریا..  موندگارم حاالها حاال..  ستمین مهمون منکه یول..  نیدیکش زحمت _ میمر

 ... میایم دیخر از االن نیهم ما ضمن در

 .. بود مشخص کامال ای..  کردم حس و کالمش طعنه داشتم ازش که یشناخت خاطر به من دونمینم

 .. نکرده افتیدر و میمر یمنف يانرژ که دمیفهم..  زد ییموال ياقا که یحرف با اما
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 .. برام ستین یزحمت ، هیحرف چه نیا..  کنمیم خواهش _ ییموال ياقا

 : گفتم عیسر بزنه یحرف میمر نکهیا از قبل

 . داخل نییبفرما..  ییموال ياقا ممنون _

 .. داخل بذارم نارویا کن باز درو فقط..  برم دیبا..  جان سارا یمرس _ ییموال ياقا

 !!؟ شد چقدر نیبگ پس _

 ..  کرد نیریش اخم هی ییموال ياقا

 ..  هاا نشنوم گهید _ ییموال ياقا

 :کرد اضافه خنده با هم بعد

 !! منه دست پوالت ي همه رفته ادتی

 ..  ممنون بازم _

 .. بود دوخته ییموال به نگاهشو نیتر خصمانه..  کردم نگاه میمر به

 !!! بود رفته باال تعصبش بابت ابروهام

 .. بود گذاشته ریتاث ممیمر يرو همتا رفتار روز دو نیا يتو

 .. برسه کارهاش به که رفت و گذاشت داخل لیوسا حرف بدون ییموال ياقا

 

 .. کنم جا جابه و میکرد يداریخر که یلیوسا تا شدم اشپزخونه وارد..  لباسام ضیتعو از بعد

 ..  ارمین روش به شو خصمانه رفتار و کنم سکوت دادم حیترج منم..  نزد یحرف ییموال ياقا مورد در گهید میمر

 ..  دمیشن و میمر یتلفن صحبت يصدا که بودم ها وهیم شستن مشغول

 امیدرب خجالتش از یحساب برم بشورمو تر عیسر رو ها وهیم که کردمیم فکر داشتم..  رعناست که کردم فکر خودم شیپ

 .. 
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 .. فروخت عمو خان به مارو يزود نیهم به!! ..  برسر خاك ، میمر قول به يِ دهیند شوهر

 ..واال..  گذرونده یخوب نیا به و يهمسردار کالس کجا..  بپرسم ازش کردمیم فکر داشتم

 .. اومدم خودم به میمر يصدا با که بودم ذهنم يتو رعنا يسایگ دنیکش حال در

 .. کنمیم صدات دارم ساعته1 کجاست حواست...!!  سارا _ میمر

 !!؟ شده یچ..  دیببخش _

 .. بزنه حرف باهات خوادیم..  خطه پشت مانیپ ایب..  یچیه _ میمر

 ..  ختیر دلم

 .. شد جادیا دلم يتو یترس هی بازم یول..  بود کرده پر و اشکان يجا برام و داشتم دوست مانویپ نکهیا با

 بهنود به فرد نیکترینزد االن اون باشه که یهرچ

 ..  خطه پشت وقته یلیخ مانیپ!!  ستاااین خوب حالت نکهیا مثل!! ؟ چته سارا _ میمر

 !!!! راحت التیخ ستشین بهنودم

 اونم..  زنمیم حرف اشکان با دارم انگار..  بزنم حرف خوامیم مانیپ با فقط نکهیا به دیام با..  دمیکش قیعم نفس هی

 .. زنهینم یحرف بهنود ورد در و کنهیم درك حالمو حتما

 .. رفتم تلفن سمت به

 .. برداشتم رو یگوش لرزونم يدستا با

 .. رمیبگ صدامو لرزش که کردم سرفه هی

 .. سالم _

 : دیچیپ گوشم يتو شادش يصدا

..  تنها..  ایدن سر اون دارم برادر هی ینگ وقت هی..  اینکن ما از يادی وقت هی..  معرفت یب..  خانم سارا سالم _ مانیپ

 .. ها نشسته خواهرش محبت ذره هی انتظار چشم
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 .. بود گرفته وجودمو ي همه اضطراب شیپ ي قهیدق چند تا رفت ادمی که..  بود يپرانرژ نقدریا

 .. یکن یگ گله یباش داشته جون تا ریبگ نفس..  لحظه هی خوب _

 .. ندارم یمشکل گهید حاال..  شد زیر سر دفع هی..  بود شده انباشته همش نایا تو جون به نه _ مانیپ

 ذره هی انتظار چشم..  تنها..  نجایا.. خواهرت و ییایدن سر اون که...  بامعرفتم داداش يچطور تو..  شکر خدارو خوب _

 !!؟ ها نشسته برادرش محبت

 !!!؟ یکنیم يبردار یکپ من يها یگ گله از که يندار تیخالق ذره هی یعنی _ مانیپ

 ..  کردم عوض برادرو و خواهر يجا..  يریبگ ازم تیرا یکپ حق یتونینم..  گهید چرا _

 ..  ییپرو هنوزم..  خوبه نه _ مانیپ

 !!! میکنیم يشاگرد _

 : گفت دیخندیم بلند من لحن به که یحال در مانیپ

 !!؟ خوبن عمو همراز و همتا..  سارا براتون شده تنگ دلم يوا _

 .. اومد خط ور اون از صدا هی دفعه هی که بدم جواب خواستم

 !!؟ ساراست یچ _

 .. دمیترس!!! ؟ یوحش چته يهوووو _

 .. چسبوند یگوش به گوششو شدو کینزد من مات ي افهیق دنید با میمر..  دیپر رنگم

..  دیچیپ گوشم يتو صداش که دادمیم گوش اونا کشمکش به داشتم هنوز..  بود خودش مطمئنم..  بودم شده جیگ

 .. بود دهیدو انگار..  زدیم نفس نفس

 !!؟ یخودت!!  سارا الو _ بهنود

 !!!!؟ سارا..  بزن حرف کنمیم خواهش!! ؟ یخوب..  زمیعز سارا..  سارا _

 .. شدیم بسته و باز..  بشه خارج ازش ییصدا نکهیا بدون دهنم..  بودم شده خشک..  کنم کاریچ دونستمینم
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 .. بشنوم صداتو بزن حرف..  کنمیم خواهش من يسارا _ بهنود

 ..  نیزم خوردم سر وارید کنار

 .. کرد پر و گوشم بازم دارش خش يصدا

 .. بشنوم صداتو کنم کاریچ ، من يسارا..  ســارااااا _ بهنود

 ..  دیبلعیم کلماتشو تک تک داشت روحم

 ..  گذاشتم رو یگوش...  بود شده نامنظم گلوم يتو بغض خاطر به نفسام

 .. کردیم یسرکش داشت قلبم بازم

 !!! دلتنگشم چقدر دمیفهم که بود نیا میبدبخت اوج

 ..  سوزوندیم و زخمم..  باشه زخمم مرهم نکهیا از شتریب حرفاش..  خواستمینم نویا من

 ..  کنه اروم ، دیکوبیم وقفه یب که و قلبم ضربان تونستیم که بود اشک تنها

 .. داد قرار ارمیاخت در سخاوتمندانه و اغوشش و نشست نیزم يرو کنارم میمر

 .. زدم زار و گذاشتم مهربونش ي نهیس يرو سرمو

 : دمیشنیم گوشم کنار دارشو بغض يصدا

 .. هست بهنودم..  دونستمینم خدا به..  دیببخش سارا _ میمر

 .اومد تازه...  نبود _

 ..  زدم هق

 اومدم شیزندگ از منکه میمر..  کنهیم تمیاذ ينجوریا داره که کردم کاریچ مگه میمر..  کنهیم نکارویا من با چرا میمر _

 ؟ دهیم ازارم داره چرا پس رونیب

 .. دلم زیعز باش اروم..  باش اروم..  ششششیه _ میمر

 !!؟ چرا بگو بهم!! .. ؟ چرا میمر _
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  !!!؟ هیچ کاراش یمعن دمیفهمیم کاش..  دونستمیم کاش _ میمر

 **** 

 .. بودن ارتباط در لیم قیطر از فقط..  دادینم جواب مانیپ يتلفنا به گهید میمر..  گذشت بهنود تلفن از يروز چند

..  دادمینم جواب من اما..  زدیم زنگ خاص زمان يتو شب هر اونم..  بود بهنود دست ي خونه ي شماره گهید حاال اما

 .. شهیم کیتحر مویدلتنگ فقط ينطوریا دونستمیم

 .. بود کرده مشغول خودش به و ذهنم بهنود بر عالوه یموضوع هی بود يروز چند

 ..  رونیب میبود رفته دخترا و میمر با که شیپ روز چند به گشتیبرم هم همش

 گاهیجا همتا خواستمینم..  ومدمیم تنها شهیهم..  میبود اومده که یمدت نیا يتو..  قبور اهل ارتیز زمان و بود پنجشنبه

 تصور همون خواستیم دلم..  کنه تحمل و غم نیا بتونه که بود نشده بزرگ یکاف حد به..  نهیبب مادرشو پدرو يِابد

 .. بود کرده دایپ خوندنشم ییتوانا حاال که ، اسم هی و سرد قبر سنگ هی تا..  باشه ذهنش يتو مبهم يلدای و اشکان

 مقبره کنار زانمیعز گاهیجا..  کنم طرف بر مویدلتنگ زانمیعز خاك سر و بکنم کارو نیا تونستمیم میمر وجود با حاال اما

 .. ببرم رو ها بچه ارتشیز ي بهانه به تونستمیم که بود شهرمون يتو يا امامزاده ي

 ..  میکرد سرمون مونویمشک چادر..  میشد وارد یوقت

 ..  شدن وارد..  بودم دوخته نمازشون يبرا که دیگلدارسف چادر همرازم و همتا

 .. کردن جلب خودشون به هارویلیخ توجه ورودمون بدو همون از

 ..  اورد هجوم دلم به ایدن خوب يها حس ي همه شدنمون وارد با

 ..  کردیم حل خودش يتو ادمو که بود اونجا بر حاکم ارامش رتریدلپذ و مهمتر همه از

 .. گذاشته ریتاث همتا و میمر يرو ارامش نیا که کنم حس تونستمیم کامال

 که هم همراز البته و

 ..  بود شده شینوران و بزرگ لوستر و امامزاده يا نقره صحن به کردن نگاه مشغول سکوت يتو

 .. سرخاك برم منم تا..  باشه ها بچه مراقب خواستم میمر به اشاره با خوندم ارتیز نماز و کردم ارتیز نکهیا از بعد
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 ..  کرد دییتا سرش تکون با اونم

 .. رفتم ام خانواده ارامگاه سمت به و..  اومدم رونیب امامزاده از و شدم بلند جام از اروم یلیخ

 براشون بزرگ يخدا از و خوندم فاتحه ، دنیخواب خاك ها خروار ریز کبارهی که شهرم مردم ي همه يبرا جا همون از

 ..  کردم مغفرت طلب

 .. پرشده بایتقر االن یول بود کوچک یلیخ قبال که گذاشتم گورستان به پا

 !!!! ستین کننده ارتیز از ياثار یول

 ریاس همتا و من مثل..  هم دیشا ای..  انیب ارتشونیز به که ندارن رو یکس گهید..  نیارمد نجایا که یینایا دیشا دونمینم

 .. بودن شده غربت ارید و شهر

 ... یدوم یول ، نینچش زاشونویعز از يدور درد و غم که بودن خوشبخت یلیخ پس..  بود یاول اگه که

 ...  دمیرس ام خانواده قبر کنار به

 کنه اروم و خودش هیگر با تنگم دل گذاشتم و کردم نییتز و پاك قبرشون..  میبود دهیخر که ییها گل و گالب با اول

.. 

 کنم هیگال دیبا کدومشون از..  کنم شروع دیبا کدومشون از و..  کدومشون يبرا دونستمینم اما..  بزنم حرف خواستمیم

 ..  بخوام کمک کدومشون از.. 

 خواستیم نداشتم دخترامو ییتنها ي دلشوره گهید و بودم اومده که حاال..  گرفتینم اروم دلم اما..  نزنم حرف خواستم

 .. کنه سبک خودشو و بزنه حرف

 : باشه مشخص مخاطبم نکهیا بدون..  گفتم پس

  نینبود یراض ازم..  نیگذاشت تنهام چرا!! ؟ نییکجا _

 ..  ندادم گوش حرفتو که ببخشم..  ببخشم _

 ..  نذاشتم کم براش همرازم مثل کن باور..  کردم مویسع ي همه..  قسم قلبم يتو عشقت به..  براش کنم کاریچ _
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 به عشقش يتو..  شدیم خالصه اش خانواده يتو شیزندگ ي همه موقع اون تا که بودم ي بچه دختر هی همش من _

 .. کردم اشتباه دونمیم..  کنم کاریچ..  اونا

 .. نیگذاشت تنهام هم با یهمگ که بود شماهم ریتقص اما _

 ... قشنگم دختر راهت ي بدرقه شهیهم من يدعا یگفتیم تو!! ؟ ينکرد دعام _

  یلیخ..  داره ازین دعا به..  کن دعا همتا يبرا _

 و اشکان که يا بوسه..  کنمیم حس و مامانم يها نوازش..  کردیم حس..  شدم سبک..  شدم یخال که نقدریا..  گفتم

 .. کردم حس و گذاشتن میشونیپ يرو بابام

 ..  کردم حس لدارمی نگران يها نگاه اما

 .. کنه لونه کشیکوچ دل يتو غم نذارم..  برسم گلش به و باشم يقو دادم قول..  دادم قول بهش

 .. کردم یخداحافظ ازشون و شدم بلند هم بعد

 

 اغوشش يتو هاشو زانو و يقبر کنار بود نشسته که شدم يمرد متوجه..  امامزاده صحن به گشتمیبرم داشتم یوقت

 ... بود گرفته

 !! شهر نیا ریگ نفس و دلخراش شب از بود بازمانده هی و دهیداغد هی اونم

 هر که و بود بانمیپشت شهیهم مدت نیا تمام يتو که يمرد..  شناختمیم خوب یلیخ و مرد نیا من..  رفتم سمتش به

 .. شدیم من یِاصل مامن بود مشکل وقت

 ..  شد من متوجه تازه..  شدم کشینزد یوقت

 چوقتیه که اش خانواده يبرا يا فاتحه خواستمیم فقط..  بزنم هم بر خلوتشو خواستینم دلم..  کردم سالم سر با

 . برم و بفرستم بودمشون دهیند

 .. فرستادم فاتحه و نشستم قبرشون کنار سکوت در

 .. خوندم قبرو سنگ يرو يها نوشته کنجکاوم نگاه با
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 ....  روان کین ارام مرحومه

 همسرش

  بود سالش 33 همش..  رفت سنش به نگاهم

 .. نشستم شیکنار سنگ کنار شدم بلند

 ... ییموال الدیم ناکام جوان

 ... ساله15

 بوده بچه چقدر ایخدا يوا

  يبعد قبر

 ییموال نایمب خردسال کودك

 .. ساله 5

 .. شدن يجار ، نداشتن و بانم زندان يچشما تحمل گهید اشکام

 ... يبعد و يبعد و يبعد

 .. کنه خلوت زانشیعز ي همه با تا..  دیکشیم طول ساعتها..  شدم دور اونجا از یحرف چیه یب و شدم بلند

  .. بده نیتسک کسمو یب درد و رهیبگ دربرم امامزاده ارامش گذاشتم بازم

 .. کرد برخورد ییموال ياقا ي نشسته خون به چشمام به نگاهم..  میشد خارج که اونجا از

 ..  بود ستادهیا ما منتظر

 .. شد متوجهش هم داشت اغوش در همرازو که میمر

 : گفت لب ریز ، بود مشخص کامال صداش از که یتعجب با

 .. کنهیم کاریچ نجایا نیا _
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 : دادم جواب خودش مثل منم

  قبور اهل ارتیز _

 .. میشد ییموال ياقا کینزد هم با و گرفتم رو همتا دست

 .. سالم_

 .. ییموال ياقا سالم _ میمر

  باشه قبول..  سالم _ ییموال ياقا

 باشه قبول هم شما يبرا..  ممنون _

 در و..  کرد سالم فقط..  بشه کینزد دینبا دونستیم که هم همتا به.. کرد نازش و دیکش و همراز يلپا ییموال ياقا

 .. داد سالمشو جواب همتا تعجبم کمال

 .. دمیدیم هم ییموال ياقا و میمر نگاه يتو و تعجب نیا

 یول..  نداشتم یمشکل من البته..  میرفتینپذ اولش..  کرد دعوت نهار به مارو تیموفق نیا ي واسطه به هم ییموال ياقا

 ..  رفتیپذ همتا موافقت خاطر به اونم که بود مخالف میمر

 ..  دمیفهمینم شو خصمانه ينگاهها..  شدیم تعجبم باعث رفتاراش

 خودش ریدرگ منو ذهنِ وقته چند نیا تمام جوابش که دمیپرس و رفتارش لیدل ازش..  کردم دایپ که یفرصت نیاول يتو

 .. بود کرده

 " ستین یعیطب..  ادینم خوشم محبتاش از "

 ..  بودم نکرده نگاه ییموال ياقا رفتار به نگاه نیا از وقت چیه حاال تا..  شدم جیگ

 يبرا که ییها تالش..  همراز و همتا..  خودم به نسبت محبتاش و رفتاراش..  بود شده رفتارش جمع حواسم ي همه

 .. کاشتیم همراز ي گونه يرو که ییها بوسه..  کردیم همتا با کردن برقرار ارتباط

 ..  نبود يطور نیا یول..  باشه میمر منو حضور در فقط کردیم یسع بود اگه که..  ریتزو و ایر بدون..  بود خالصانه همش
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 لیوسا با همراهش دخترا يباز مشغول و نبودن نگاهمون رسیت يتو ظاهرا که دمید وقت و هاش بوسه و محبتاش

 ..  بود يشهرباز

 ..  خودم به..  ییموال به..  کردم فکر یلیخ روز اون از بعد

 ..  داده دست از شو خانواده من مثل اونم نکهیا به..  کمونینزد طیشرا به

 .. کرده تجربه و حس نیا و بوده پدر هی اونم نکهیا

 .. بودنش ریپذ تیمسئول به..  بودم کرده تجربه کنارش مدت نیا يتو که یارامش به

..  بودم کرده تجربه کنارش که یقشنگ حس ي همه مقابل در اما..  کردم فکر یحت هم سالمون ستیب هیسن تفاوت به

 ..  بود کمرنگ

 !!! بود شده یمخف دمید از یحت که يحد تا

 .. بود انداخته سرم يتو خودش که بود يافکار نایا..  کنم مطرح میمر با خواستمیم اما

 ..بشم دییتا هم خواهرم طرف از خواستمیم فقط..  بودم گرفته و ممیتصم

 .. گذاشتم مهد همرازم و رسوندم مدرسه رو همتا صبح

 .. بود خوردن صبحانه مشغول..  بود شده داریب تازه میمر برگشتم یوقت

 .. ریخ به صبح..  سالم _

 !!؟ يبود کجا..  سالم _ میمر

 .. مدرسه بذارم رو همتا رفتم _

 .. بره سیسرو با نبود قرار مگه _ میمر

 .. دنبالش ادیب تونهینم شده خراب نشیماش گفت و زد زنگ صبح سشیسرو راننده یول چرا _

 !!؟ يخوریم ییچا..  اهان _ میمر

 .. خوردم همراز همتاو با..  نه _
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 ..  خورد شوییچا از قلوپ هی

 !!؟ میا کارهیچ امروز _ میمر

 .. میکنیم استراحت و میمونیم خونه..  یچیه _

 ... میبخور که کن درست خوشمزه نهار هی پس..  هیعال _ میمر

 !!؟ دیکن کوفت نیدار لیم یچ..  سرورم حتما _

  مهمونمااا من..  گهید نشو پرو ا _ میمر

 ..  کردم نگاهش کردمو زیر چشمامو

 خونتو يکارا ادیب که ستین خانم تایب گهید نجایا..  بزنم یبرق جارو رمیم منم..  نکن نگام ياونجور خوب یلیخ _ میمر

 !!! که بکنه

 .. بکش هارم اتاق..  است عادالنه نیا..  نیافر _

 !! برسه اش فهیوظ به که رفت و شد بلند حرف بدون هم بعد..  کرد نگام و کرد زیر چشماشو اون دفعه نیا

 مرتب رو اشپزخونه هم بعد..  کردم درست ساالد و گذاشتم بار يسبز قرمه منم..  میبود مشغول دومون هر دوساعت تا

 .. کردم

 .. بود يو یت کردن تماشا مشغول و بود شده تموم کاراش هم میمر

 .. بزنم حرف باهاش که بود فرصت نیبهتر االن..  بردم براش کیک با همراه و ختمیر قهوه فنجون دوتا

 .. بزنم حرف باهات خوامیم یمیمر _ 

 : گفت..  بود کیک خوردن مشغول و بود ونیزیتلو به نگاهش که یحال در

 ... دمیم گوش بگو خوب!!!  خوبه یلیخ _ میمر

 .. مهمه حرفام..  خوامیم و حواست ي همه من اما _
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 هامو گفته تیاهم زانیم چشمام يتو از خواستیم..  کردیم نگاه چشمام به میمستق..  شد دهیکش سمتم به نگاهش

 .. بسنجه

 .. دوخت يو یت به و نگاهش تفاوت یب دوباره اونم..  کردم نگاه بهش یمعمول یلیخ

 : گفتم مقدمه بدون نیبنابرا زدمیم رو ضربه دیبا

 .. کنم يخاستگار ییموال از برم خوامیم _

  .. کردمیم ینیچ مقدمه اول دیبا که دمیفهم افتاد سرفه به و دیپر گلوش يتو کیک که یوقت اما

 !!؟ یگفت یچ _ میمر

 .. ستین تکرار به ازین و شده متوجه که دونستمیم..  کردم نگاه بهش فقط

 !!؟ يکرد یشوخ که بگو _ میمر

 !!!؟ باشم یشوخ حال در االن ادیم من به _

 : کرد فوران فشان اتش مثل دفعه به و کرد نگاه صورتم به هیثان چند

 ..  عمل به برسه چه یکن فکر بهش یحت که یکنیم غلط..  یکنیم غلط تو _ میمر

 ..  کردم نگاه بهش بازم

 !!!..؟ دمید یعصبان حد نیا تا میمر حاال تا که کردمیم فکر داشتم

 !!!!؟ باشه یعصبان حد نیا تا که داره حق نکهیا ای

 .. دیغر دوباره دمینم بهش یجواب دید که یوقت

 !! ؟ يریبگ احمقانه ماتیتصم يخوایم یک تا _ میمر

 : داد ادامه دید که اخممو

 !!؟ نه ای اره..  ارمیب مهد از و حماقتت مدرك برم يخوایم _

 .. دمیغر که بودم من نیا نباریا
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 !!  یبزن داد سرمن يندار حق _

 .. ستادیا بودم نشسته مبل يرو که من مقابل و شد بلند جاش از..  نداشت رفتارش يرو یکنترل گهید میمر

 ..  یکن ازدواج پدرت همسن مرد هی با يبر که نزنم داد!! ؟ یکن حماقت دوباره که نزنم داد _ میمر

 : زد غیج بایتقر

 !!!! یبکن هم يخاستگار ازش يخوایم تازه _

 من يجا چوقتیه..  ینداشت منو طیشرا وقت چیه چون!! ؟ یدونینم نه!! ؟ چرا یدونیم..  بکنم نکارویا خوامیم اره

 !!؟ ينبود

 .دادیم ادشیز حرص و تیعصبان از نشون صورتش یِسرخ و بود شده منقبض فکش

 : دیغر دشدشیکل يدندونا نیب از

 !!؟ یکن ازدواج که يشد جدا بهنود از کنم فکر نذار..  شناسمتینم کنم فکر نذار سارا _ میمر

 .. زدم افکارش به يپوزخند

 !! ؟ ندارم ازین من که!!.. ؟ ام راهبه هی من که یکن فکر تو که بود شده باعث یچ _

 : دادم ادامه..  کردیم نگاهم ناباورانه

 .. باشم مادر نکهیا يبرا شدم خلق فقط که..  ندارم ازین که يکرد فکر بودم خوددار شهیهم چون _

 .. زدم داد

 !!! ؟ میشناسینم حاال که يکردیم فکر موردم در يطور نیا یلعنت اره _

 ..  بود ساکت

 ..  کنم سرکوب ازموین و باشم خونه يتو شوهرم با که بود راحت برام یکنیم فکر!! ؟ یزنینم حرف چرا گهید بگو _

 صرف مویزندگ يروزا نیبهتر از دوسال نکهیا خاطر به..  همراز اوردن ایدن به خاطر به فقط نه یول..  بودم احمق من اره

 ..  کردم اسم هی دنیکش دكی
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 ..  یفهمیم..  کردم سرکوبش ، ازمین حس اوج يتو که..  بودم احمق نمیا خاطر به اره

 .. بگم میبدبخت از يخوایم

 ..  بکشه و نازم شوهرم..  کنم ناز خوادیم دلم چقدر نکهیا

 .. بدم حیتوض برات شتریب ای یفهمیم

 ..  شدم ساکت

 ارمیب زبون به مویزندگ يتهایواقع نیدرناکتر..  شدم مالیپا تیشخص از دفاع يبرا شدم مجبور نکهیا از خورد بهم حالم

.. 

 ... بود دردناك اونم يبرا من هیزندگ تیواقع انگار..  نبود من از بهتر اونم حال

 شیتلخ ي همه با حرفهامو خداشکر..  مشیببر نیب از میکردینم یسع کدوم چیه اما..  بود شده یطوالن نمونیب سکوت

 .. کدومون چیه يبرا..  اوردین وجود به یبغض

 .. میبود زده یبدبخت سر از که بود ادهامونیفر خاطر به دیشا

 : شکست و سکوت که بود میمر نیا بالخره

 !! ؟ ییموال چرا حاال _ میمر

 !! یننشست بهنود رحم انتظار به چرا نگه که بود نیب واقع نقدریا حداقل خداشکر

 ..  یبدون همشو يخوایم..  لیدل هی و هزار به _

 .. سر ي هیسا..  خوامیم پناه سر..  ام خسته 

 .. دمید خودم دنبال رو هرزه ينگاهها رفتم که هرجا نکهیا از ام خسته 

 !!کوه نه باشه تپه گاه هیتک نیا اگه یحت..  باشم داشته گاه هیتک خوامیم..  کنم دلخوش کوه هی اسم به که بسه برام 

 .. ستین نیشاه مثل..  ستین يمهد مثل..  ستین کاوه مثل ییموال دونمیم..  پدرمه يجا ییموال که دونمیم

 .. هست من مثل اما
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 ..  است دهید داغ من مثل

 ..  کرده ازدواج بار هی من مثل

 ..  دهیچش و داشتن فرزند طعم من مثل

 ..  تنهاست من مثل

 .. کنهیم قبول هام بچه با..  کنه قبولم اگه کاوه مثل که..  کنه يپدر هام بچه يبرا تونهیم

 .. پسرش يبرا گذاشتن دام تهمت..  بزنه یهرزگ تهمت بهم که نداره يمادر

 و پوست از يا نوه..  شو نوه دنیکش اغوش در حسرت..  باشه داشته پسرشو تنها ازدواج حسرت که نداره يمادر

 .. خودش استخون

 : دادم ادامه دمشیشنیم زور به خودمم که ییصدا و پوزخند هیبا

 ..  بکوبه سرم يتو اشو زاده خواهر نگرفتن یعروس حسرت که نداره يا خاله

 .. بده نامشروع لقب پدرش به هیشب ي بچه به

 .. گذاشت سرش يرو و دستاش و نشست مقابلم مبل يرو..  کردم نگاه بهش

 ... است خسته اونم کردم حس..  دیکشیم دوش به منو يغما شهیهم

 ..  گذاشتم هم يرو چشمامو و دادم هیتک مبل یپشت به سرمو

 : گفتم وار زمزمه

  خوامیم اروم یزندگ..  خوامینم پردردسر عشق با یزندگ میمر _

 ..  خوادیم دغدغه یب و اروم هیزندگ هی دلم..  ام خسته میمر 

 .. کنه صاف خودش به هیتک با دمویکمرخم که..  بکشه دوش به مویزندگ بار که باشم داشته همراه هی خوادیم دلم 

 .. یبکن فکرشو که يزیچ از شتریب یلیخ..  ام خسته 

  .. نزدم یحرف گهید منم..  زدینم یحرف اما..  کردیم فکر یچ به دونمینم..  بود ساکت 
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 ..  شکستیم يو یت اروم يصدا فقط رو خونه سکوت که بود یساعت هی

 .. کردینم خاموش هم رو يو یت یحت..  بود نخورده تکون جاش از میمر

 .. کنم دم گاوزبون گل يمقدار نکهیا هم..  باشم سرزده غذام به هم تا اشپزخونه رفتم منم

 .. کردیم استفاده ازش اعصاب تمدد يبرا مواقع نجوریا در شهیهم مامانم

 بلند سرشو هم کردم خاموش رو يو یت یوقت یحت..  نداشت اطراف به یتوجه و بود نشسته حالت همون يتو میمر

 .. نکرد

 .. کردم صداش اروم و گذاشتم زیم يرو مقابلش رو دمکرده وانیل

 ..  زدیم ادیفر غمو چشماش..  کرد نگاه بهم و کرد بلند سرشو

 ..  کردم اشاره وانیل به چشمام با

 .. کنهیم ارومت بخور _

 .. شد رهیخ ازش شده بلند بخار به و کرد بلندش هم بعد و دوخت وانیل به و نگاهش

 به صداش با...  کردمیم فکر شده اوره عذاب همه يبرا چقدر من هیزندگ که موضوع نیا به..  کردم کارو نیهم منم

 : اومدم خودم

 !!؟ يریبگ مویتصم نیا شده باعث که لهیدال نیا ي همه فقط که نگو بهم سارا _ میمر

 ..  زدم شیزرنگ و شناخت همه نیا به یتلخ لبخند

 .. دیفهم نویا..  شدیم منتظرش نگاه از کامال..  دارم هم يا گهید لیدل که بود مطمئن بایتقر

 ..  کننیم یزندگ ما از اونورتر خونه دوتا..  دمید و مون هیهمسا ياقا کنم دیخر يسوپر از رفتم که روزید _

 : دادم حیتوض..  بشنوه خوادیم که دادیم نشون نگاهش با

 رفتیم منطقه يباسازیز و يشهردار يکارا دنبال..  بودمش دهید يبار چند..  اومدن يبازساز از بعد..  نبودن نجایا قبال

 .. دادیم حیتوض یاهال يبرا و
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 :دادم ادامه و دمویکش یقیعم نفس

 !!؟ بود بسته و سبد درب..  گذاشته اشغال سبد يتو رو اشغال دخترتون شبید که دیپرسیم ازم

 .. بستم هم و درب و اوردهین دخترم و اوردم هارو اشغال خودم شبید که دادم حیتوض منم

 ..  زدم کنجکاوش نگاه به تلخ لبخند هی

 .. بود ختهیر بهم جارو همه...  بود رفته اشغال سبد يتو گربه _

 کینزد بهش یخانم که کننینم موضوع تیاهم به یتوجه و ان مالحظه یب ها هیهمسا که دادیم حیتوض برام داشت 

 ..  شد

 ..  دمیفهم مرده يبازو به خودش کردن زونیاو از نویا..  همسرش احتماال..  بود یجوون دختر

 ..  دمیفهم ام گهید زیچ هی از

 :دادم ادامه و کردم یمکث

 اش دهیفهم و مودب شوهر به..  جداشدم ازشون نکهیا از بعد بالفاصله هم بعد و کرد باهام که يسرد یِاحوالپرس از _

..  ایزنیم حرف ها زن با یلیدل هر به خوب " گفت بود نکرده نگاه میمستق بهم گفتگومون ي فاصله يتو یحت که

 " طونیش

 ..  زنهیم تهمت بهم لیدل یب چه..  لیدل با چه یهرکس

 .. رمیگیم قرار هرزه ينگاهها تجاوز مورد خودم ي خونه يتو یحت و ابونیخ يتو که ستین نیا میبدبخت فقط من

 !!! هستم ، دارم شوهر يها خانم يبرا سوءظن جادیا باعث یحت که نهیا من هیبدبخت

 .. دیچک نییپا چشماش از..  گرفتیم و زششونیر يجلو بود معلوم که ییاشکا

 اگه..  رهیگیم ازت تویجوون و داره برات یسخت تاوان اما..  کنهیم حل مشکالتتو فقط ییموال با ازدواجت..  سارا _ میمر

 دوستت یلیخ خدا به..  بده ییخودنما ي اجازه يمهد به حداقل پس..  ستین یحرف يبد فرصت بهنود به يخواینم

 .. داره

 !! باش مطمئن..  پسرشه هیخوشبخت و یخوشحال ارزوش مادرمم
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 بدم جولون ي اجازه احساسم به که نبودم یادم گهید من..  بخونه مویدرون لیم نگاهم از دمیترس..  دمیدزد ازش نگاهمو

.. 

 : دمیپرس حرفش به توجه بدون

 !!؟ یزنیم حرف ییموال با _

 ..  کردم وارد بهش دومم شوك

  ؟؟؟؟ من _ میمر

 .. کنمیم صحبت خودم شو هیبق..  کن فراهم رو نهیزم شیپ..  تو اره _

 یکنیم فکر..  یکن یراض يخوایم يچطور و پدرجون و جون يسور..  یچیه اون حاال!!  يشد خل کامال تو _ میمر

 .. بکنه و اشون نوه يپدر ، ریپ ییموال ذارنیم

 !!! باشه جوون حتما که ستین ازین باشه یخوب پدر نکهیا يبرا ادم..  خانم میمر _

 ..  ذارنیم احترام من نظر به حتما پدرجون و جون يسور ضمن در

 !!!؟ یبرگردون بهشون همرازو دیبا گفتن!! ؟ یچ نذاشتن اگه _ میمر

 !! یکن روشنش دیبا تو و..  ستین باغ يتو کال که ییِموال مشکلم فعال..  بود خواهد یچ جواب یدونیم اونصورت در _

 : گفت يمشهود کامال يلجباز با میمر

 ..  کنمینم نکارویا من _

 : گفتم زدمو لجاجتش به يلبخند

 .. خوامیم من چون..  یکنیم نکارویا تو _

**** 

 .. کن صحبت ییموال با که شد یراض میمر کشمکش روز چند از بعد بالخره

 ..  بود گذاشته قرار خونه از خارج باهاش من خواست به
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 ..  بود سخت برام درموردش کردن صحبت نهیزم شیپ بدون..  کنه فراهم من يگفتگو يبرا رو نهیزم شیپ که بود قرار

 رو زحمت کال میمر روز اون که دمیفهم..  میگرفت قرار منصور از يخبریب يتو يروز چند و برگشت میمر یوقت اما

 !! کرده کم من يبرا

 .. اعلم و اهللا فقط..  يچطور حاال..  " کردم حالت شامل لطفمو " گفتیم..  دمیپرسیم ازش که هم یوقت

 يبرا میمر گرفتن دست باعث..  " نیندار الزم يزیچ " اسِ ام اس به بود شده ختم فقط که منصور تماس قطع نیهم

 .. بود شده من

 .. ذارهیم کالس برامون هم پدرم همسن مرد یحت که فهموندیم بهم يجد و یشوخ با بار هر که

 که نبودم حاضر بودمو شده بیترغ ازدواج نیا به دایشد..  "ارهیم جاذبه ناخداگاه دافعه" که لیدال همون به بنا منم

 !! امیب کوتاه

 .. زننیم سر ما به ندهیا روز چند یط جون يسور همراه که داد خبر پدرجون که بودم منصور جواب کشمکش يتو هنوز

 !! کنم صحبت باهاشون منصور با ازدواجمو ي درباره نجایهم تونستمیم..  بود بهتر ينطوریا که کردم فکر

  .. کردمیم صحبت منصور با دیبا قبلش اما

 جون يسور و پدرجون یوقت که کندمیم وا باهاش هامو سنگ دیبا..  کنم صحبت منصور با که بودم گرفته میتصم

 ..  باشه هماهنگ صحبتامون..  اومدن

 ..  یچیه که بود یمنف جوابش هم اگر

 ..  نبود مهم برام

 مونیسن تفاوت خاطر به بدونم که داشتم شناخت ییموال از ينقدریا اما..  شدیم لگدمال تمیشخص و غرور که چند هر

 .. نباشم ناراحت موضوع نیا بابت ادیز..  بود شده باعث نمیهم..  من بودن بد خاطر به نه.  رفتهینپذ

 . دمیشنیم بارهیا در و نظرش و.. زدمیم حرف باهاش رو در رو دیبا صورت هر در

 ..  کنم استفاده اونجا تلفن از و برم اتاقم به که شدم خارج اشپزخونه از
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 میمر..  بود شده رمیگ دامن که يادیز یِخوشبخت خاطر به چون..  کنم صحبت تونستمینم همراز و همتا يجلو

 .. افتادنِ چاه يتو و اومدن در چاله از نکارمیا که بود معتقد هم هنوز..  کردینم من با يِهمکار چگونهیه

 .. داد جواب بود تر کینزد همه از که همتا..  شد بلند تلفن يصدا که رفتمیم خوابم اتاق سمت به داشتم

 !؟ بله _ همتا

_ ...... 

 کیتحر حس نیا یلیخ که نذاشت همتا اما..  خط پشت یکس چه بدونم که کرد کنجکاوم شتریب همتا نگاه يتو تعجب

 .. بشه

 !!؟ یخوب..  جونم عمو سالم:  گفت خوشحال همتا

_........ 

 .. ومدیم رونیب اتاقش از داشت..  گشتم میمر دنبال چشمام با گرفته تماس مانیپ که فکر نیا با

 !!؟ خوبن همه اره _ همتا

_........ 

 !!؟ زنهینم زنگ میمر خاله به گهید چرا..  کجاست مانمیپ عمو..  خوبه مامانم _ همتا

 .. ادشدیز قلبم ضربان موضوع نیا دنیفهم با چرا دونمینم..  بود خط پشت بهنود

 .. کرد توجه همتا به و شد گوش وجودم ي همه

 . یبزن حرف باهاش گمیم زد زنگ عمو اگه گهیم بهم همش خاله اخه _ همتا

_.......... 

 .. شده خوب االن اما..  کرد هیگر یلیخ تون خونه نیبرگشت شما یوقت فقط..  خوبه عمو اره _ همتا

_....... 

 ..  اره منم _ همتا
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_....... 

 : گفت کردن فکر قهیدق چند از بعد...  شد کردن فکر مشغول همتا که گفت بهش یچ دونمینم

 .. دارم دوست اره _

 در..  رفتیم همتا سمت به که افتاد میمر به نگاهم که..  کردمیم نگاه خندان يهمتا به متفکر و بودم کرده زیر چشمامو

 .. نشست همتا کنار رفت و داد من کنجکاو نگاه لیتحو يپوزخند نمیح نیهم

 .. اومدم خودم به همتا يصدا با که بودم میمر پوزخند فکر يتو هنوز

 !! کنهیم درست ذرت همراز منو يبرا داره..  است اشپزخونه مامانم _ همتا

_......... 

  کنهیم نگاه يجر و تام داره عمو اره _ همتا

_.... 

 ... ادیب تا نیباش داشته رو یگوش..  باشه _ همتا

..  کنهیم صدا منو االن کردمیم فکر..  شدم ناراحت چرا دونمینم..  کرد صدا و همراز و کرد دور خودش از رو یگوش

 درخواست ازم اصال حاال یول..  نشه میتینارضا متوجه همتا هم..  نکنم صحبت باهاش هم که گشتمیم يا بهانه دنبال

 .. بدم پاسخ بهش بخوام که بود نشده

 .. دادیم گوش بهنود يحرفها به و بود چسبونده گوشاش به رو یگوش همراز

 .. نیزم گذاشت و دیبوس رو یگوش بعدم " ایب ":  گفت بغض با بار هی فقط..  گفتینم يزیچ

 .. !!!!! دمیترسیم انچه از سرم به بود امده

 فکر خودم خام الیخ با من و بود شده اروم گهید کردیم شویتابیب که اول روز چند از بعد.. بود شده وابسته بهنود به همراز

 !!!  ستین نطوریا که دمید حاال یول..  کرده فراموشش که بودم کرده

 و بود داده گوش پدرش به حاال..  کنه صحبت تلفن پشت از رعنا با بود نشده حاضر هم لحظه کی یحت که من همراز

 .. بود فرستاده بوس دور راه از براش
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 يبرا امو اراده تلفن نیا..  کنم کاریچ دونستمینم..  گرفتم دستام نیب سرمو و نشستم اشپزخونه یکیسرام يها پله روس

 ..  بود کرده سست ممیتصم کردن یعمل

 يبرا خودم یقلب لیم به خاطر به..  بهنود با همراز و همتا خوب ي رابطه خاطر به فقط نه..  خودم يبرا خوردم تاسف

 !!! بهنود برگشت

 هی که شدم بلند..  دیترکیم نداشتم براشون هم یحل راه که يادیز يفکرها از داشت سرم..  دادم رونیب اه هی با و نفسم

 .. کنمیم فکر ممیتصم و منصور ي درباره بعد..  کنه اروم مو خسته ذهن که بدم اجازه خواب به و بخورم مسکن

 .. کرد پا به یاشوب دلم يتو..  تلفن يصدا بازم که بودم شده فارق مسکن خوردن از تازه

 استفاده صحبت يتو که يسرد لحن از..  بشناسم مخاطبشو صحبتاش از تا کردم دقت بهش..  داد جواب میمر نباریا

 .. خط پشت منصور که شدم متوجه کردیم

..  باهاش صحبت ي شده انجام عمل يتو حداقل..  شد بهتر ينطوریا که فکر نیا با اما..  نداشتم شویامادگ اونکه با

 ..  شدیم کمتر استرسم

 بدون..  گرفت سمتم به مبل پشت از دستاشو..  گرفت من سمت به و تلفن هیگوش " خدمتتون یگوش "گفتن با میمر

 ..  بگه یکالم ای..  کنه نگاهم نکهیا

 .. کنم یم نگاهش دارم و ستادمیا پشتش من بود مطمئن انگار

 : دادم جواب..  کنم صاف و صدام تا..  کردم یکیکوچ يا سرفه..  گرفتم دستش از رو یگوش..  رفتم سمتش به

 .. ییموال ياقا سالم _

 !؟ یخوب..  سالم _ منصور

 !!؟ نیخوب شما..  خوبم بله _

 : گفت يا گرفته لحن با و کرد مکث یکم

 .. کنم يکار نیهمچ يخوایم ازم چطور پس..  هستم شما و ییموال تو يبرا هنوز من _

 : گفتم يا انهیدلجو لحن با..  فرستادم لعنت خودم پرت حواس به اه
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 .. نینداد یپاسخ من درخواست به هنوز شما هم بعد..  نکردم عادت هنوز..  دیببخش _

 ..  میبزن حرف باهم رونیب ایب امروز..  شدم قانع باشه _ ییموال

 !؟ یک..  باشه _ 

 !!؟ خوبه گهید ساعت کی _ ییموال

 !! خوبه بله _

 !! فعال..  دنبالت امیم باش اماده پس _ ییموال

 . خدافظ..  نمتونیبیم باشه _

  خدافظ _ ییموال

 .. گرفت ازم روشو و داد تکون برام تاسف يرو از يسر..  کردم نگاه میمر به و زدم و قرمز ي دکمه

 تنها نه اما..  برداره ذهنم دوش يرو از يبار..  کنه درکم شتریب یکم داشتم توقع..  داشتم یذهن هیریدرگ یکاف قدر به

 !! باشه هم روحم سوهان بود گرفته میتصم حاال که نبود حالم کمک

 فعال..  کنم صحبت رفتارش به راجع میمر با تونستمیم هم بعد..  بشم حاضر که رفتم و فرستادم رونیب و پرحرصم نفسِ

  ... بود ییموال منصور من ي دغدغه نیمهمتر

 ..  مینشست یسنت رستوران هی هیلژخانوادگ يتو

 ..  نزدم یحرف..  ادینم خوشش شاپ یکاف طیمح از که داد حیتوض و اومد نجایا به شدم سوار که یوقت

 ریز خروجت زمان تا يشدیم وارد که یوقت از معموال..  نبود خلوت يبرا یدنج يجا..  ومدینم خوشم طیمح اون از منم

 !! يبود توش حاضر افراد نظر

 یدنج يجا...  شدیم استفاده ازش شاپ یکاف عنوان به که داشت جدا یخانوادگ لژ هی که بود یسنت رستوران هی نجایا

 !! خلوت البته و بایز..  بود

 .. داد دستمون به منو و گفت امد خوش و شد کینزد بهمون يمرد نشستن محض به

 !!  کیک همراه قهوه اونم و دادم سفارش انار اب منصور متعجب يچشما مقابل در من
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 ..  میبود نشسته تخت يرو

..  یطوس دیسف راه راه ي مردونه بلوز هی با بود دهیپوش یمشک دوخت خوش يا پارچه شلوار هی..  کردم نگاه ییموال به

بود انداخته پاهاش يرو هم شلوارش ست کت .. 

 ..  دوخت من به و گرفت اطراف يادما و فضا از نگاهشو که بودم ظاهرش یابیارز مشغول

 .. دادم و پاسخش شکل همون به منم..  زد يا خسته لبخند

 : بود نجایا به دادن نظر از و حرفش شروع

 !!؟ نه! ؟ يبود ومدهین نجایا قبال _ منصور

 !! نه _

 ..  کردن درست يبازساز از بعد رو نجایا اخه..  درسته _ منصور

 :داد ادامه یتلخ ي خنده با

..  شدن ساکن يبازساز از بعد..  ستنین نجایا مال شهر نیا مردم شتریب نصف!!  ستنین شهر نیا مال هاش صاحب _

 .. برسه دادشون به نبود یکس و خاك خروار هی ریز رفتن شب هی يتو همشون که ییادما نیگزیجا

 !! شدن يجار صورتم يرو هام اشک دوباره و شد خراب حالم روزا اون ياداوری از

 : داد ادامه بود شده ثابت نقطه هی يتو نگاهش که یحال در من حال به توجه بدون

 ..  پدرت يقراردادها از یکی يبرا گهید شهر هی به بودم رفته _

 کمک ازم و کردیم صدام که دمیشنیم دخترمو يصدا..  دمید کابوس مدت تمام اونشب یول..  شده یچ نداشتم خبر

 کابوس هی فقط کردم فکر..  شدم مونیپش بار هر اما..  رمیبگ تماس خونه با که خواستم دارشدمویب بار چند..  خواستیم

 ..  نمیبیم رو ها خواب نیا دارم یوابستگ یلیخ دخترم به وچون... 

 .. داره ورشون هول و بپرن خواب از اونا ممکن بزنم زنگ اگه حاال

..  خواستم و پرواز نیاول طیبل و فرودگاه رفتم..  رونیب زدم هتل از نزده افتاب و گذروندم بود یکندن جون هر به صبح تا

 .. شد نابود خاك خروارها ریز شبه هی میزندگ ي همه و اومده سرم ییبال چه گفتن بهم که بود اونموقع تازه
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 .. ختمیر یم اشک صورت يپهنا به که افتاد من به نگاهش تازه جمله نیا از بعد

 : کرد هول

  ببخشم..  برد هوا و حال اون به منو نجایا يفضا لحظه هی فقط..  کنم ناراحتت خواستمینم..  ببخش جان سارا _ منصور

 : گفتم دمیپاش روش به يلبخند

 .. بپرسم شدینم روم خوب یول! ؟ يکرد دایپ نجات چطور که بود سوال خودمم يبرا اتفاقا!!  نباش نگران خوبم _

 .. کنم استفاده شخص اول از که بود حواسم

 .. داد پاسخ لبخندمو و دیکش یقیعم نفس

 .. ارنیب من يبرا قند اب وانیل هی که گفت اوردیم مارو يها سفارش که يمرد به

 !!! بزنم انارم اب به لب نذاشت بخورم و قند اب نکهیا از قبل وتا

 الزم زمان اونم حال هر به..  گرفتمینم خورده بهش منم..  کردیم رفتار من با دخترش مثل درست..  بود گرفته م خنده

 ..  ادیب کنار موضوع نیا با تا داشت

 : دیپاش روم به يلبخند

 !!؟ نشده روت و یبپرس ازم یداشت دوست یچ گهید نمیبب بگو حاال خوب _ منصور

 : گفتم و کردم يا خنده

 !!؟ بپرسم _

 !! حتما اره _ منصور

 !!؟ نه ای بپرسم باشه درست نبودم مطمئن..  کردم نگاه بهش خندان و کردم مکث یکم

 : دمیپرس خجالت یچاشن یکم با و زدم ایدر به دلو بالخره

 !!؟ يشد اشنا يچطور خانمت با بدونم خواستیم دلم شهیهم _

 : گفت..  دمینفهم شویمعن من که زد يلبخند هم بعد..  کرد نگاهم متعجب یکم
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 خونه يتو جلسه چند..  يخاستگار رفتم منم..  بود دهیپسند و دهید مادرم..  بود یسنت کامال ما ازدواج خوب _ منصور

 ..  ازدواج که بعدم..  میکرد صحبت

 : داد ادامه و کرد يا خنده..  دید که منو متعجب يابروها

 .. ومدیم وجود به ازدواج از بعد ها شناخت شتریب..  کردنیم ازدواج ينجوریا اونموقع..  که نداره تعجب _ منصور

 !! شناخت به برسه چه..  دمیند یحت شوهرمو خودم اومد ادمی که!! ؟ یچ ومدیدرم اب از بد اگه حاال..  بپرسم خواستمیم

 خجالت ازش دیشا دونمینم..  باشه خودم هیزندگ تیواقع بهم منصور سوال پاسخ نداشتم دوست..  شدم ساکت پس

 !!  نه هم دیشا.. رمیبگ فاصله ازش خواستمیم دمویشیکیم

 : گرفت دست به و کالم رشته منصور اما..  کردم سکوت

 میزندگ به ارام که یارامش با هم بعدش و.. کردم شروع رو یمعمول یِزندگ هی..  نشدم عاشق من..  یدونیم _ منصور

  شهیهم..  بودم یراض ازش شهیهم..  بست پامو و دست عشقش..  شدم بندیپا معنا تمام به..  کرد قیتزر

..  زدیم موج حسرت و عشق چشماش از..  گفتیم هاش بچه و اون از و زدیم حرف همسرش با یزندگ مورد در ییموال

 کینزد از عشق نیا و..  باشه فرزند و همسر اون يجا که خواستیم دلش چقدر کردیم حس ادم که زدیم حرف يطور

 .. کنه لمس

 از داره و اونجام یچ يبرا من بود افتاده ادشی تازه انگار..  دوخت من به و گرفت یقال يگلها از نگاهشو لحظه هی

 .. کنهیم فیتعر داره منو يهوو حکم ندهیا در که یکس

 ..  نبود نیا از ریغ به يزیچ هم سرم يتو چون..  گهید زیچ نه بود يکنجکاو فقط من نگاه يتو اما

 خانواده به هم فکرم يتو یحت..  دادمینم اجازه خودم به که بود محترم و احترام قابل من يبرا يقدر به ییموال ياقا

 .. کنم حسادت اش

 داشته که نخواستم وقت چیه من دیشا یعنی..  نداشته یجانیه وقت چیه من یزندگ..  یبدون که گفتم نارویا _ منصور

 ..  باشه

 ، سنمون تفاوت از نظر صرف یبدون دیبا..  نداشتم طنتیش هم یجوون اوج يتو یحت..  بودم اروم شهیهم اصوال من

 ..  توِ منو بزرگ تفاوت نیا
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 : داد ادامه خودش و اورد باال سکوت ي نشونه به و دستاش که بزنم یحرف خواستم

 با رو تو که نمیا عاشق که کنم اعتراف دیبا نکهیا و..  دارم دوست و طنتاتیش یلیخ من که بگم نمیا البته _ منصور

 .. يخندیم و یکنیم طنتیش دوتا اون يهمپا که کنم نگات...  ببرم يشهرباز همراز و همتا

 .. باشم همپات تونمینم وقت چیه و هستم کارات هیتماشاچ فقط من که يریبگ نظر در دیبا نمیا اما

 !! يندار یسن که تو!! ؟ چرا _

 : گفت و زد من لجوج لحن به يا خنده منصور

 تیشخص کال سنم از نظر صرف من که گفتم من گل دختر یول..  خوشحالم یلیخ هیکم سن سال 45 تو نظر به اگه _

 .. بودم یتماشاچ فقط..  کردمینم طنتیش هم خوابگاه يتو و ییدانشجو دوران يتو یحت من..  دارم یاروم

 : داد ادامه

 يزیچ که دونمیم يپدر از..  باشم برات کامل همسر هی تونمینم من..  منه با یزندگ يها تیواقع نایا سارا _ منصور

 ... يهمسر یول..  ذارمینم کم هات بچه يبرا

 : زد لبخند من مات نگاه به..  کرد نگاهم

 هم االن نیهم البته..  سالته 33 تازه تو و شمیم ساله 55 من که کن نگاه گهید سال 10 به..  نکن نگاه االن به _

 میمر دوستت مثل..  باشن داشته توننینم هیقض نیا به یخوب دید مردم که کن فکر نیا به و..  فاحشه مونیسن تفاوت

 !!! نداره تو با من از بهتر يرفتار مطمئنم که

 عنوان به نکهیا ای..  ینکش خجالت که يبذار قدم نجایا مثل خلوت يجاها يتو پا من با يمجبور نکهیا به کن نگاه ای

 !! یکن ادی ازم پدرت

 !!؟ یراحت چطور خودت نیبب..  یکن خطابم يچطور ستین مهم من يبرا البته

 . کن نگاه بهش باز دید با و کن فکر زیچ همه به

 ..  بود العاده فوق..  مرد نیا یبزرگ از بود شده پر و ذهنم ي همه
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 قابل برام اندازه از شیب..  برام کردیم فرق ییجورا هی مرد نیا اما..  بودم دهید ادیز بزرگ ادم یزندگ تمام يتو من

 ... بود احترام

 چراغ نیبش دخترات و خودت که منه افتخار باعث..  بود مثبت نظرت بازم اگه..  کن فکر برو..  خانم سارا حاال _ منصور

 ..  خونم

 : کرد اضافه خنده با بعدم

 !!! چراغ چهل شهیم میزندگ..  باشن که همرازم و همتا..  يا خونه چراغ تو _

 :داد ادامه یاروم لحن با

 !! دوست هی مثل پشتتم شهیهم که بدون و..  کن حساب دوست هی عنوان به من کمک يرو بازم که نه هم اگر

 ..  زدم که بود یجون کم لبخند..  بکنم تونستم که يکار تنها

 واقعا ، مشکالتم همه نیا با من که کنم فکر نیا به و..  کنم هیگر ریس دل هی و بشم جدا ازش خواستیم دلم فقط

 .. دارم و مرد بزرگ نیا اقتیل

 !!؟ میبر:  گفت و دیفهم حالمو شهیهم مثل اونم

  .. میاومد رونیب بایز مکان اون از و کردم دییتا سر با

 : شدم متوقف منصور يصدا با که شدمیم ادهیپ نیماش از داشتم

 ...  سارا _ منصور

 برام زدن حرف نمیهم يبرا..  داشتم بغض هم هنوز..  هستم حرفاش دنیشن منتظر که دادم نشون نگاهم با و برگشتم

 .. بود سخت

 : داد ادامه مکث یکم با هم منصور

 ..  کن فکر حرفام به خوب کنمیم خواهش _ منصور

 : گفت که کردم دییتا سر با

 ..  ذارمیم احترام بهش من رهیبگ یمیتصم هر که..  باشه ادتی نمیا خوادیم دلم _
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 .. کرد حرفهاش یچاشن هم يلبخند و " یمیتصم هر " گفت وار دیتاک دوباره هم بعد

 !!! پرمعنا البته و بود قشنگ یلیخ لبخندش

 .. نزدم یحرف فعال دادم حیترج یول بودم مطمئن بایتقر میتصم از که اون با هم من

 پس..  بودن من هیزندگ از يریجداناپذ بخش اونا حال هر به!!  نه همراز و همتا از اما..  بودم مطمئن ممیتصم و خودم از

 ..  بود ممکن ریغ برام اونا رشیپذ بدون يریگ میتصم

 و همتا نظر نکهیا درمورد جوابم دادن بعداز...  شدم ادهیپ نیماش از و نگفتم يزیچ..  کردم اکتفا يلبخند زدن به فقط

 .. کردمیم صحبت باهاش کنه جلب همراز

 .. شد دور من از یبوق تک زدن با و کرد روشن و نیماش منصور

 ..بود منصور يحرفها ریدرگ هم هنوز ذهنم..  کردم یط و ساختمان تا شده فرش سنگ ریمس و کردم باز درو دیکل با

 دونمینم..  کنم ذهنم ي ملکه و هاش گفته ي همه خواستیم دلم..  کردمیم تکرار و حرفهاش ي همه ذهنم درون

 !!!!! داشت ذهنم يتو که بود یگاهیجا خاطر به دیشا

 ..  برگشتم..  بود اطیح در شدن باز خاطر به که یکیت يصدا با که بودم افکار نیهم يتو

 !!! بود رعنا

 ..  اطیح داخل ارهیب و نشیماش خواستیم حتما..  کنه باز و در چفت که کردیم یسع داشت..  بود نشده من متوجه

 ختم تلفن به ارتباطمون ي همه و بودمش دهیند که شدیم یماه چند..  بردم یپ میدلتنگ عمق به دمشید که یوقت تازه

 زدیم دامن میدلتنگ به نمیهم..  بشنوم تلفن پشت از صداشو بودم نتونسته یحت که بود يروز چند خوب یول..  بود شده

.. 

 تازه که رعنا..  کنم رفع و یدلتنگ نیا دنشیکش اغوش در با زودتر چه هر تا کردم یط و اومده ریمس عیسر يها قدم با

 ... کرد مکث یکم..  شد من متوجه ، بود کرده بلند و سرش هام قدم يصدا دنیشن با

 .. کرد حرکت نشیماش سمت به و برگشت من به یتوجه نیکوچکتر بدون تعجبم و يناباور نیع در و

 ..  بود تفاوت یب همه نیا که!!! نداشت؟ منو هیدلتنگ از يا ذره یحت یعنی..  باشه توجه یب بهم رعنا که شدینم باورم
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 دست از و بدم رییتغ مخالف سمت به رمویمس..  شد باعث ومدیم سمتم به سرعت به که رعنا دنید بعد لحظه چند اما

 . کنم فرار دستش يتو فرمان قفل و رعنا

 ..  دمیدو ، گذشت ها فرش سنگ يرو از شدیم که یسرعت تمام با

 .. بود نمونده بدنم يتو یتوان گهید هم..  بود گرفته ام خنده هم

 : دمیشنیم سرم پشت از رو رعنا يصدا

 !! کشمتیم سارا..  توام با سارا..  سایوا سارا _ رعنا

 ..  داره منو کشتن ي زهیانگ االن که هست یعصبان ينقدریا باشم مطمئن که داشتم شناخت ازش ينقدریا

 .. دادم دست از عقلمو ای..  ام وونهید مگه _

  یسیوا نفعته به پس..  رمیگیم بالخره تورو که من..  سایوا سارا _ رعنا

 ..  کننیم نگاه گربه و موش ي زنده يباز به دارن و ستادنیوا وونیا يرو که دادیم نشون همتا و میمر ي خنده يصدا

 ایدن از مسلمون حداقل که گفتم نمویشهادت دلم يتو..  نداشتم يفرار راه که بودم دهیرس باغ از یقسمت به بایتقر گهید

 .. دمیشن کینزد از و میمر يصدا که بودم شده دیناام گهید..  برم

 ... کردم نگاه بود رعنا که ییجا برگشتم

 داشت..  بود شده برابر نیچند تشیعصبان ي واسطه به که يزور تمام با هم رعنا..  بود گرفته رو رعنا دمید و میمر

 ..  کنه جدا میمر يدستا حصار از خودشو کردیم یسع

 .. کنم دایپ یعصبان يرعنا دست از يفرار راه تا کردم نگاه اطراف به فاصله نیا تو..  بکنم تونستمینم يکار

 بودم مطمئن نکهیا هم..  بود پناهگاه نیتر دست دم هم چون..  بود من يبرا نهیگز نیبهتر االن درخت از رفتن باال

 .. ادینم دنبالم درخت يباال رعنا

 .. شدیم شکسته داشت میمر مقاومت..  نداشتم وقت ادیز..  شدم کار به دست عیسر

 يتو منو همراز و همتا که بودم دواریام..  نشستم بود محکم ظاهر به که يا شاخه يرو و رفتم باال باغ کهن درخت از

 يبرا که رو هیفرض نیا..  گفتیم که ییها " مامان باش مراقب " و دیکشیم همتا که یغیج با اما..  ننینب حالت نیا
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 که..  نهینب منو و باشه خواب خونه داخل همراز حداقل که بودم دواریام بازم اما..  کرد باطل و نداشتم ياموز بد همتا

 !!!! شد لیتبد يدیناام به برگشتم سمتشون به نشستمو که یوقت اونم

 که بود معلوم دوشون هر خندان ي چهره از..  بودن ستادهیا ما یکینزد و بود گرفته دستاش يتو همرازو يدستا همتا

 !!! کرده و مادرشون جون قصد رعنا که دنینفهم هنوز

 .. دوختم..  بود ستادهیا درخت نییپا درست که رعنا به و گرفتم همراز و همتا از نگاهمو رعنا یعصب يصدا با

 به رعنا در درخت از شدن پرت خاطر به یبچگ از که یترس بابت کردم شکر رو خدا اش برافروخته ي چهره دنید با

 .. باال ادیب تونستینم حاال و بود اومده وجود

 .. بذارم زنده تورو اگه نامردم من..  يایم که نییپا بالخره..  خانم سارا _ رعنا

 !!!؟ زمیعز يشد یوحشـــ چرا..  جووووون رعنـــــــــا..  چته _

 .. ات احمقانه يکارا نیا با..  بشم یعصبان االغ يتو دست از دینبا..  چمه من _ رعنا

 لمیتحو ثانهیخب لبخند هی..  بود کرده شیشیات ينطوریا که بود گفته هم رعنا به پس..  کردم نگاه میمر به حرفش نیا با

 !!! انداخت باال بار نیچند ابروهاشو و داد

 .. دیرسیم نظر به یراض کارش از اندازه از شیب ظاهرا

 !!؟ گلـــــــــم یکن منصرف ممیتصم از منو که ياومد راه همه نیا..  کنم کاریچ یگیم االن خوب _

 به گور يمهد اون ای..  مرده مادر نیشاه اون با چرا یکن شوهر يخوایم که تو االغ اخه..  بکشمت اومدم!!  نه _ رعنا

 !!؟ ينکرد ازدواج يگور

 رو يزیچ اونها يبرا هنوز..  کردم اشاره که همراز و همتا به چشمام با بهش دلخور ینگاه با و گرفتم دندان به لبامو

 ..  کنه نگاه ما به یجیگ با که دادمیم حق همتا به حرفها نیا با حاال..  بودم نداده حیتوض

 !!!نداشت بود میگور گوربه يمهد نیا خواهر که ممیمر به یتوجه که بود یعصبان نقدریا

 ..  کن صحبت درست ياووو _ میمر

 ..  کننینم پخش حلوا که دعوا يتو..  باش ساکت _ رعنا
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 .. میکنیم صحبت هم با هم بعدش..  بکن خواست دلت يکار هر تو ، نییپا امیم من!! ؟ یکن تمومش شهیم _

 ..  بگه يزیچ ها بچه يجلو بدم اجازه بهش خواستمینم گهید

 رید که نبوم مطمئن اومده شیپ وضع نیا با هم االن..  کردمیم صحبت دیبا خودم فقط حساس و باهوش يهمتا با

  ... باشه دهینفهم و زیچ همه اون و باشه نشده

 .. دادمیم گوش حرفهاشون به ظاهر در بودمو نشسته کنارشون منم..  زدیم حرف رعنا با داشت میمر

 .. بود شده ساکت ياور شگفت طرز به که بود همتا ریدرگ ذهنم ي همه

 ..  اومد در خجالتم از یحساب رعنا..  نییپا اومدم درخت از نکهیا از بعد

 دو من سرسخت نیمخالف حاال که تفاوت نیا با..  داد رخ دوباره میمر با يتکرار يها صحنه همون و میشد خونه وارد

 .. دیطلبیم کردنشون یراض يبرا و یمضاعف تالش و بودن نفر

 صورت به ما يها حرف ي همه نکهیا با..  کنه یمخف و خودش کردیم یسع که بودم همتا متوجه هم موقع همون از

 .. کنه برطرف باهوشم يهمتا بابت منو هینگران تونستینم بازم..  بود شده انجام یتلگراف

 ...  بود رعنا با صحبت مشغول میمر

 ..  کنن منصرف منصور با ازدواج از منو بتونن قیطر نیا به دیشا تا..  گشتنیم من مشکل حل يبرا یحل راه دنبال

 هضمش بود ممکن..  موندیم دهیپوش هیقض نیا چقدر هر..  دادمیم حیتوض بهش و کردمیم صحبت همتا با دیبا من یول

 .. باشه تر نیسنگ براش

 .. رفتم همتا اتاق سمت به و شدم بلند ، رعنا و میمر يها حل راه و گفتگو به توجه بدون ، فکر نیا با

 .. زدم ضربه در به و دمیکش یقیعم نفس اتاق در پشت

 .. کردم باز اروم درو..  باشه خواب دیشا کردم فکر دمینشن ییصدا یوقت بعد هیثان چند..  شدم پاسخ منتظر

 ..  کنم داشیپ تا اتاق يتو چرخوندم چشم..  بود همتا از یخال تخت بود دمید يتو که ییجا نیاول

 ..شدینم باورم
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 سیخ صورتش..  بود زده زل اتاقش وارید يرو همراز و خودش منو بزرگ ییِتا سه عکس به و بود کرده کز اتاق کنج

 .. بود

 ..  دهیم دستم کار ادشیز هوش بالخره که دونستمیم

 ..  گرفت صالیاست وجودمو ي همه

 .. کنم استفاده یکلمات چه از دیبا مقابلش در دونستمینم اصال

 اغوشم در کردمو رد گردنش پشت از دستامو..  دوختم رو روبه به خودش مثل نگاهمو و نشستم نیزم يرو کنارش

 .. کرد کینزد بهم شتریب و خودش یمقاومت چیه بدون اونم..  گرفتمش

 ..  کردمیم نوازش و موهاش فقط..  گفتمینم يزیچ..  دمیبوس بوشو خوش يموها يرو و دمیکش یقیعم نفس

 ریتقص اون از يشتریب مین بخوام خودم نکهیا بدون متاسفانه و..  بود ادیز واقعا سنش يبرا یناراحت و یسخت همه نیا

 ..  بود من

 قانعش اونا مثل بشه که نبود بچگونه افکارش..  کردم استفاده ها تیواقع از شعورش به احترام با موهاش نوازش حال در

 ... کرد

 هام حرف درك از و هاش العمل عکس دیبا..  گرفتم خودم سمت به روشو و نشوندمش پاهام يرو و کردم بلندش

 .. دمیدیم

 !!!؟ گفت یچ من به شمال يتو شیپ ماه چند که ادشهی من يهمتا _

 .. کرد نگام کنجکاو

 !!! ؟يدیپرس یچ ازم يبود ناراحت که اونشب ادتهی _

 :دادم ادامه..  داشت بد ي خاطره شمال يتو یکاف حد به..  ندادم بهش کردنو فکر اجازه

 !!؟ ادتهی! ؟ کجاست پدرت که يدیپرس ازم _

 .. کنم استفاده ازش بودم مجبور اما..  نهیسنگ براش چقدر هیقض نیا دمیفهمیم چشماش يتو اشک از..  کرد دییتا سر با

 .. بخورم غصه و کنم هیگر نکهیا جز..  نداشتم برات یجواب چیه منم ادتهی _
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 .. کردم نگاهش لبخند با

 .. باشم نداشته براش یجواب من بازم و بپرسه ازم و سوال نیا همرازم يروز هی که ترسمیم نیا از من حاال _

 : دادم ادامه مکث یکم با و کردم نگاه متفکرش چهره به

 نکهیا خاطر به نه،..  نداشتم همراز يبرا یجواب نکهیا خاطر به فقط نه..  بخورم غصه و کنم هیگر دیبا هم وقت اون _

 ..  کشهیم ریت قلبم اشکاتون از قطره هر با که یدونیم..  نمیبب دخترامو از یکی ناز ياشکا گهید بار هی مجبورم

 يرو بوسه هی و..  کرد پاکشون کوچولوش و گرم يدستا اون با همتا که بود شده روون هام گونه يرو اشکام ناخوداگاه

 . کاشت سمیخ يها گونه

 !!؟ ستین مگه..  گهید باباشه بهنود عمو..  داره بابا ، خدا شیپ باشه رفته باباش که ستین من مثل همراز اما _ همتا

 : گرفتم بغلم يتو سرش و دمیکش یقیعم نفس

 وقت چیه گهید دیشا..  دوره یلیخ هم ما از..  کنه یزندگ کشور از خارج رفته..  خوادینم رو ما باباش اما..  داره اره _

 .. مشینینب

 .. گردهیبرم کنارمون يزود به و شده تنگ برامون دلش که گفت خودش..  ادیم اون اما _ همتا

 !! ما شیپ نه..  اونجاست عمو هیزندگ..  مونهینم ما شیپ اما..  ادیب دنتونید يبرا دیشا من ییهمتا _

 !!؟ باشه همراز يبابا که یکن ازدواج یکی با يخوایم حاال _ همتا

 !! دمیم قول..  کنمینم يکار چیه من نیینخوا همراز ای تو اگه یول..  تو يبابا هم همراز يبابا هم _

 !!؟ شناسمشیم من _ همتا

 ..  بودم مردد اسمش گفتن يتو..  کردم دییتا سر با

 : گفتمیم دیبا..  کردم نگاه کنجکاوش ي چهره به

 !!  منصور........  عمو!!  اره _

 ..  شد مینگران باعث که کرد مکث یکم
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 مقابلش در و کردیم سالم بهش حداقل..  داشت منصور با يبهتر يا رابطه..  کردیم يدور مردها از که یمدت نیا يتو

 .. بود شده من ینگران باعث سکوتش نیا حاال..  دادینم نشون واکنش

 : اومد حرف به گذشت ساعت مثل من يبرا که ییها هیثان گذشت با

 !!؟ نداشت زن منصور عمو مگه _ همتا

 : دادم پاسخ و زدم توجهش و دقت همه نیا به يلبخند

 .. کنهیم یزندگ تنها حاال..  داد دست از زلزله اون يتو و اش خانواده ي همه ما مثل اونم یول..  چرا _

 با نه..  احساسش با..  رهیبگ میتصم خودش بذارم دادم حیترج..  ختمینر برهم و سکوتش..  بود رفته فرو فکر به همتا

 !!! بود خارج درکش از دیشا که ، من یِلیتحم منطق

 سرش يرو مرگم ي لحظه تا تمیحما هیسا و..  هستم کنارش در شهیهم که گفتم بهش گرم نوازش يدستا با فقط

  .. بود خواهد گسترده

 .. گذشتیم منصور با من صحبت و رعنا اومدن از که بود يروز چند

 يضرور جمالت از کردمیم یسع فقط صحبت يتو و گذشتیم سکوت يتو برامون زمان خونه يتو که يروز چند

 .. میکن استفاده

 .. بدم بهش جوابمو رمویبگ تماس باهاش من که بود منتظر چون..  داشت حق البته..  بود نگرفته یتماس هم منصور

 ..کردم واگذار زمان به حلشو راه و کردم سکوت نیبنابرا..  بدم انجام و يکار بود محال همتا نظر داشتن بدون اما

 .. رفتن خودشون يها اتاق سمت به کدوم هر هم بعد..  میخورد سکوت يتو روز چند نیا معمول طبق و شام

 ..  بود خورده غذاشو همرازم..  دمیچ ییظرفشو داخل رو ها ظرف و کردم جمع و زیم و شدم بلند جام از

 يفضا تحمل گهید..  بزنم قدم یکم خواستیم دلم..  کردم تنش همراز کاپشن دمویپوش مویزییپا میضخ يمانتو

 ..  بود سخت برام خونه نیسنگ

 .. رونیب زدم خونه از ممکن يصدا نیکمتر با و گرفتم دست به و همراز کیکوچ يدستا

 .. بود نرفته ییجا مهد و خونه از ریغ به روز چند نیا که همرازم يبرا هم..  بود خوب من يبرا هم يهواخور نیا



 
 

 
 

 مھال کوه پنھان

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 409 

 .. بمونم مطلق يخبریب نیا يتو ذاشتینم مطمئنن..  دهیم ازار منو چقدر سکوتشون که دونستنیم کاش

 يها اصرار مقابل در یحت که بود نجایا جالب..  دادینم محلم و بود گرفته شیپ در و میمر ي هیرو روز اون از بعد از رعنا

 ..  برگرده که خواستینم و کردیم مخالفت هم برگشتش يبرا بابک

 ادی با لحظه همون درست اما..  کنم فراموش و زیچ همه و.. بشم مردد ممیتصم يتو که شدنیم باعث رفتاراشون با

 .. کردمیم مقاومت مقابلشون در..  شدمی مونیپش منصور مهربون چهره ياور

 قشنگم دخترك..  کنم فکر همرازم به و کنم یخال يزیهرچ از و ذهنم کردم یسع..  کردیم همراز که ییزایخ و جست با

!! 

 ..  بود نیعابر از یخال بایتقر ابونهایخ و بود 10 کینزد ساعت..  میرفت خونه کینزد پارك سمت به

 یکاف و دید..  بون انداخته پارك داخل و نورش ابونیخ کنار يها چراغ اما..  بود خلوت میدیرس که هم پارك به

 ..  برد ها تاب سمت به و دیکش من يدستا همراز..  کردنیم

 .. دیخندیم بلند و بردیم لذت اونم و دادمیم هلش..  نشوندمش تاب يرو و کردم بلندش

 !؟ پالک میاومد نگم یاج به یمامان _ همراز

 !!؟ عروسکم ینگ چرا _

 .. کنه هیگل و بشه ناالحت دیشا اخه _ همراز

 !؟ باشه..  پارك ارهیب تو با اونم فردا دهیم قول مامان..  شهینم ناراحت زمیعز نه..  شم فدات من یاله _

 . میایم مامان با فلدا گمیم بهش..  نشه ناالحت که کنمیم بوسش من پس..  باشه _ همراز

 .. بگو عسلم باشه _

 .. بود افتاده خواهرش ادی به شیشاد و خنده اوج يتو همراز

..  نداشت یمعن براشون گهیهمد بدون يشاد..  دنیپسندینم همو از يدور..  بودن وابسته بهم یلیخ..  زدم لبخند هی

 !!! یتن البته و یواقع خواهر دوتا مثل درست

 .. میبگذرون خوش میایب..  یگینم ما به چرا پارك يایب يخوایم که تو خوب _ میمر
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 .. دنبالمون بودن اومده همتا و رعنا و میمر..  کردم نگاه سرم پشت به برگشتم

 : دمیپرس تعجب با

 !!؟ میینجایا ما نیدیفهم يچطور _

 : گفت و زد من تعجب به يلبخند میمر

 ! میاومد هم ما.. یگذرون خوش سمت نیا نیایم همراز با نیدار دمید کردم نگاه که پنجره از دمیشن درو يصدا _ میمر

 ..  بود گرفته ام خنده

 .. نشست تاب يرو کنارش و همراز سمت اومد عیسر همتا

 : گفت بلند و دیکش يشاد از یغیج دنشید با همراز

 !!؟ ياومد..  یاج سالم _ همراز

 !!؟ خودت با يبود وردهین منو چرا..  اومدم اره _ همتا

 .. میکن يباز التمونیم باهم فلدا..  گفت مامان.. دیببس _ همراز

  باشه _همتا

 ... زدم شون خواهرانه يها يدلخور به يلبخند

 .. دادنیم گوش دخترا يگفتگو به و بودن ستادهیا کنارم حرف بدون رعنا و میمر

 .. کردن نگاهم و برگشتن کردن حس که و نگاهم ینیسنگ..  انداختم بهشون ینگاه

 : گفتم همتا لحن هیشب یلحن با..  دادم قرار میشونیپ نیب اخم هی و کردم غنچه لبامو

 !!؟ نیندار دوست منو گهید چرا _

 ي سرسره سمت و گفت دار کش ششششیا هی ممیمر..  رفت سرسره سمت به کردو نازك برام یچشم پشت رعنا

 .. رفت چیمارپ

  میبود شده ها بچه نیع..  بود گرفته خندم
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 دوختم بودن گرفته و گریهمد يدستا حاال که همراز و همتا به و نگاهم و نشستم کشونینزد یچوب مکتین يرو رفتم

 .. 

 .. نشست کنارم و اومد خوردن سر دور چند از بعد میمر

 : گفت مقدمه یب

 . کنم صحبت باهاش دیبا..  بذار قرار باهاش فردا _ میمر

 :داد ادامه..  کردم نگاه بهش

 و جون پدر که یوقت بذار تویینها میتصم..  میکنیم صحبت باهاش..  کنم روشن براش رو زهایچ يسر هی دیبا _ میمر

 ..  اومدن جون يسور

 : کرد مکث یکم

..  نطوریهم اونم..  يدار دوستش توهم که دونمیم..  میبش مطمئن بهنود ومدنین از قطع طور به خوادیم دلم _ میمر

 ..  فهممینم و کاراش لیدال اما..  دونمیم کنم پاك الشویمیا مجبورم هرروز که من و نیا

 :داد ادامه و کرد نگاه چشمام به رهیخ

 !!! همراز به ونه..  داره ینید خودت به نه..  مونهینم گردنت میحق ينجوریا

 ..  کردم دییتا سر با

  .. کنم یزندگ تونمیم تر راحت پدرجون دییتا با..  بود نیهم کار نیبهتر بود اون با حق

 .. گرفتم تماس منصور با

 ..  ندم یقطع جواب انیم جون يسور و جون پدر که یوقت تا که خواستم ازش

 .. کرد استقبال ممیتصم نیا از و..  رفتیپذ انتظارم مطابق اونم

 يها صحبت به هم..  کنه برقرار ارتباط همتا با هم بتونه تا..  میبر رونیب دنبالمون ادیم هفت ساعت که گفت هم بعد

 .. بده گوش ، شروطش واقع در..  میمر

 .. " پسندهیم و فود فست همتا "...  دادم بهش دیکل کی اخر در محبتش همه نیا پاس به منم
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 .. کردمیم کمکش حتما منم..  بشه روزیپ که کنه یسع خواستیم که یوقت

 

**** 

 مونیسن تفاوت ينطوریا..  نشونیتر نیسنگ البته و..  کنم انتخاب و لباسم نیبهتر کردمیم یسع داشتم..  بود غروب

 ..  ومدیم چشم به کمتر

 ، کردم انتخاب و یطوس یمشک يروسر هی و میمشک دوخت خوش يا پارچه شلوار با زانو يرو تا یطوس يمانتو هی

 .. دمیپوش

 .  شدیم لیتکم میمشک یسانت سه پاشنه يها کفش با

..  بخوام نظر هم رعنا ای میمر از تا شدم خارج اتاق از..  برام بود لباس انتخاب ایدن کار نیتر سخت که ییاونجا از یول

 ... شدیم راحت المیخ اونا دییتا با

 .. زدیم حرف تلفن با داشت انگار..  دمیشن و میمر يصدا که بودم راهرو يتو

 .. هست حواسم راحت التیخ..  بابا نه _ میمر

_ ........ 

 .. برس کارات به تو..  گهید دادم قول..  دادم قول یوقت!!!!  عجبا _ میمر

_....... 

 !!؟ هیچ مشکلت گهید پس..  يکرد صحبت اونم با یگینم مگه!!!  خدا يوا _ میمر

_ ...... 

 .. شد بلند میمر ي خنده يصدا که گفت یچ دونمینم

 !!؟یـ ـــیپرو یلیخ یدونستیم یول..  باشه _ میمر

_ ..... 
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 !؟ خوبه..  هست حواسم خودش جان به باشه _ میمر

..  دید متعجب و رفته باال ییابروها با منو و برگشت هوی که دادیم گوش بود خط پشت که یاون يها حرف به داشت

 : داد ادامه صحبتش به من به توجه بدون و شد مسلط خودش به عیسر یول..  شد هول یکم کردم جس

 !!! ادیب که فرستمشیم..  هست حواسم من..  جان بابک باشه..  باشه _ میمر

 !!؟ يندار يکار فعال..  رسونمیم تویبزرگ..  یباش سالمت

_ ........ 

  خدافظ _ میمر

 : گفت بودم ستادهیا حالت همون با هنوز که من روبه و کرد قطع و یگوش

 .. رسوند سالم بابک یراست..  نکردم يکار هنوز من..  يا اماده اا _ میمر

 : گفت میمر به من يجا به..  رونیب اومد اتاق از رعنا که بود نشده خارج دهنم از کامل باشن سالمت هنوز

 ... بزنه حرف تونهینم..  داره مهم ي جلسه هی گفتیم اونکه..  بود زده زنگ بابک میمر اا _ رعنا

 : داد جواب و برگشت رعنا سمت به یدستپاچگ یکم با میمر

 .. بدون ، یدونستینم..  تره مهم جلسه از ادم ي برادرزاده شهیهم ضمن در!!!  گهید..  اره _

 .. نداد و میمر جواب گهید من تعجب کمال در و گفت دار کش اهااااان هی رعنا

 .. رونیب ياومد چرا تو یراست..  گهید بشم اماده برم من خوب _ میمر

 : بودم اومده رونیب یچ يبرا اومد ادمی تا کردم فکر یکم..  یجیگ حالت همون با

 .. کنم عوضش برم ای خوبه..  بپرسم نظرتونو لباسم مورد در خواستمیم...  اهاان _

 : گفت و کرد نگام دارانهیخر یکم میمر

 !!؟ رعنا هیچ تو نظر..  ستین نیسنگ يادیز شام قرار هی يبرا نظرت به یول..  خوبه _

 ..  نهیسنگ منم نظر به _ رعنا
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 .. بده نشون کم سنمو خوامینم..  گهید خوامیم نویهم منم خوب _

 ..  رفت اتاقش سمت به و داد تکون تاسف يرو از يسر برام بعد ي هیثان چند و کرد زیر و چشماش میمر

 ..  دوختم رعنا به و نگاهم

 .. شد اتاقش یراه من به توجه بدون هم بعد هیثان چند..  کرد نگاه نیزم به و دیکش شیشونیپ يرو دستاشو

 . کنم اماده و همراز و همتا تا رفتم و فرستادم رونیب مو خسته نفس

 ..  اومد ساعت راس منصور

 ..  میبود اماده یهمگ هم ما

 ..  بود داده هیتک نشیماش به که میدید شیمشک دوخت خوش شلوار و کت با و منصور میشد خارج که در از

 امد خوش رعنا به و کرد یاحوالپرس میمر با..  اومد سمتمون به و گرفت نیماش از شو هیتک شدنمون خارج محض به

 ..  کرد سالم من به شیشگیهم لبخند همون با هم بعد..  گفت

 باهاش دادن دست يبرا دستشو و کرد سالم همتا به هم همه از اخر و..  دیبوس و کرد بلند نیزم از و همراز هم بعد و

 ..  اورد جلو

 ..  کرد کترینزد من به خودشو و داد دست باهاش کوتاه یلیخ مکث یکم از بعد همتا

 ..  هستم یراض رفتارش از که دادم نشون بهش لبخند هی با و گرفتم دستشو

 .. دوختم ، بود داشته نگه باز برام رو جلو در که اون به و گرفتم همتا از نگاه منصور يصدا با

 ..  بود بغلشون يتو همرازم..  بودن نشسته پشت رعنا و میمر

 يجا منصور کنار در خودم هم بعد و..  نهیبش میمر شیپ که کردم کمک همتا به اول..  برداشتم گام نیماش سمت به

 . گرفتم

 .. شونو خانواده تک تک حال بعد و و دیپرس رعنا از و بابک حال همه از اول منصور نیماش يتو

 ..  میبر فود فست هی به شام يبرا که کرد شنهادیپ هم بعد
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 چندان کردنش یراض و بود بچه حال هر به..  کردیم تماشا و رونیب خندون یلب با که بود همتا به نگاهم بغل ي نهییا از

 .. نبود یسخت کار

 ..  میبزن يشاد پارك به يسر هی حتما شام از قبل داد شنهادیپ که بود شده خبر با تیرضا نیا از انگار هم منصور

 .. بردیم لذت يشاد پارك از شهیهم..  بود یچراغون چشماش حاال که کردم نگاه همتا به بازم

 .. داد رییتغ يشاد پارك سمت به رویمس منصور ، جمع موافقت با

 ...  میدیرس یوقت

 با هم همتا..  کرد دراز همتا دست گرفتن يبرا دستاشو و گرفت رعنا اغوش از و همراز عیسر العمل عکس هی با منصور

 ..  گرفت دستاشو ، نگاهش با من از اجازه کسب تعلل یکم

 . دادم جوابشو سر با که..  برهیم يباز يبرا رو ها بچه که داد نشون من به اشاره با منصور

 : گفت و داد قرار میبود ستادهیا هم کنار که میمر منو نیب سرشو رعنا...  شدن دور ازمون یکم نکهیا از بعد

 .. بخره رو همتا يباد پارك و فود فست هی با تونست...  نیدید..  بلد چه..  اوه..  اوه _ رعنا

 : داد ادامه که دمیخندیم لحنش به داشتم

 !! پرو...  اومده خوششم چه و شتین ببند _ رعنا

 : گفت کردیم زیر چشماشو که یحال در من روبه و کرد رعنا نثار " شو ساکت " هی ، من جواب از قبل میمر

 !!؟ نه..  يداد خط خان منصور نیا به تو نمیبب _ میمر

 : گفتم نده لوم صدام يتو ي خنده کردمیم یسع که یحال در

  هاااا یزنیم ها حرف چه!!  بابا نه _

 !!!!!!؟ هیشاد پارك و فود فست همتا ضعف نقطه دونهیم که داره بیغ علم خودش نیا یبگ يخوایم یعنی پس _ میمر

 !!؟ گهید دارن دوست و پارك ها بچه ي همه خوب..  ایزنیم ها حرف وا _

 .. رفتم پارك ي دهیسرپوش سالن سمت به و کردم بهشون پشتمو عیسر هم بعد



 
 

 
 

 مھال کوه پنھان

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 416 

 ..  نزد یحرف گهید یول نشده قانع بودم مطمئن اونکه با ممیمر

 کینزد يفود فست يتو شامو..  منصور با میمر یخصوص البته و یطوالن يها صحبت و دخترا يباز یساعت دو از بعد

  .. میکرد حرکت خونه سمت به و میخورد پارك

 رو قوه سه جلسه و میبود داریب صبح يها یکینزد تا معمول طبق شبمید..  کردم باز چشمامو تلفن زنگ يصدا با

 ..  میکردیم برگذار

 .. میدینرس يا جهینت به و مشونیرسوند انیپا به ییگو پرت و چرت با هم معمول طبق

 .. بدم و خط پشت سمج مخاطب جواب که رفتم و کردم باز پلکامو از یکی یسخت با

  کنم صاف صدامو تا کردم سرفه هی بسته يچشما با دمیرس که یگوش به

 !!؟ بله _

 .. بود يپرانرژ و شاد جون پدر يصدا..  بود گرفته من يصدا چقدر هر

 !!؟ بابا یخواب هنوز..  گلم عروس سالم _ پدرجون

 . بود 9:10..  چرخوندم راهرو يتو يوارید ساعت سمت به و نگاهم و..  زدم لبخند يپرانرژ و شاد لحن به

 !! ؟ خوبن جون يسور! ؟ نیخوب..  پدرجون سالم _

 !!؟ خوبن دخترات! ؟ يچطور تو..  میخوب ما _ جون پدر

 !؟ شمونیپ نیایم یک..  مییشما دلتنگ یلیخ..  میخوب هم ما _

 . شتونیپ میایم میدار..  دارم پرواز ظهر از بعد ما بگم زدم زنگ نیهم يبرا _ پدرجون

 !؟ دنبالتون میایب نیدار پرواز یساعت چه..  میشیم خوشحال..  هیعال یلیخ _

 نکن راه زابه رو ها بچه خودتو یالک..  میایم فرودگاه يها یتاکس با خودمون ما..  دخترم خوادینم _ پدرجون

 ..  میهست منتظرتون ما پس..  نیراحت هرطور پدرجون باشه _

 !!بابا؟ يندار يکار فعال..  نمتیبیم..  برم قربونت _ پدرجون
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 .. دیبرسون سالم جون يسور به..  گهید نه _

 .. دخترم خداحافظت..  حتما _ پدرجون

  خداحافظ _

 که یالعمل عکس از راستش..  بود افتاده دلشوره هی دلم ته..  دادم ماساژ و چشمام و گذاشتم دستگاه يرو رو یگوش

 ..  دمیترسیم داشته خواستیم پدرجون

 گردنم به اونا..  برنجن ازم نداشتم دوست..  بود شده ترسم باعث نیهم..  کنم ینیب شیپ تونستمینم هم و جون يسور

 بدست..  بگذرم خودم حق از که بودم کرده عادت شهیهم اما..  دارم حق منم دونستمیم که هرچند..  داشتن حق یلیخ

 !!! دمیپسندینم گرانید ازار متیق به و اوردنش

 با کردیم یسع و بود ستادهیا روم روبه دهیژول يموها و یخرس شلوار و بلوز با که اون به و کردم بلند سر میمر يصدا با

 .. کردم نگاه..  کنه رونیب سرش از و خواب..  دهیم بدنش به که یقوس کشو

 !!؟ بود یک _ میمر

 . رسنیم ظهر از بعد..  انیم دارن!!  جون پدر _

 :کرد نگام موشکافانه و زیر و چشماش..  کرد نگام یکم میمر

 .. شهیم مشخص زودتر منصورم و تو فیتکل..  خوبه یلیخ نکهیا!! ؟ هیچ مشکلت!! ؟ خوب _ میمر

 .. فرستادم گوشم پشت و موهام و دستام با و دادم رونیب و نفسم

 .. دارم دلشوره یکم فقط..  ندارم یمشکل _

 : گفت و حالم نیهم در و ییدستشو سمت رفت من حس به تفاوت یب

 منصور به بزن زنگ هی االنم..  یباش يزیچ نگران خوادینم تو..  منصور منو به بسپار و زیچ همه..  نداره دلشوره _ میمر

 .. کنه اماده دیبا و خودش اونم..  انیم دارن نایا پدرجون که بده خبر بهش و

 . کامال نه یول..  بود کرده ترم اروم یکم میمر خونسرد لحن

 ..  کنه اماده اونا اومدن يبرا و خودش اونم تا گرفتمیم تماس منصور با دیبا..  بو میمر با حق
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 دوساعته کوتاه صحبت هی با یتونست منصوری وقت که کردمیم فکر نیا به..  گرفتمیم و منصور شماره نکهیا نیح در

 !! ..  کنهیم تالش داره وصلت نیا يبرا خودش حاال که کنه قانع و میمر

 ..  شد خواهند قانع جونم يسور و پدرجون که باشم دواریام تونمیم پس

 .. کردم سالم و اومدم رونیب فکر از تلفن خط پشت از منصور مهربون يصدا دنیشن با

 ! سالم _

 ؟ یخوب!!  خانم سالم _ منصور

 !!؟ يچطور تو..  خوبم _

 !! میباش داشته رو شما يصدا دنیشن سعادت صبح ما شده باعث یچ حاال..  خوبم منم خدا شکر _ منصور

  دمیخند

 فکر..  نجایا انیم عصر جون يسور و پدرجون که بدم خبر بهت نکهیا هم و...  بپرسم و حالت زدم زنگ هم راستش _

 !!م..  یکن صحبت باهاشون که فرصت نیبهتر کنم

 دلم.. کنم صحبت پدرجون با خودم بخوام که دمیدینم خودم يتو اصال راستش..  کردم مکث یکم بستن جمع يبرا

 من نیا حال هر به..  بکنم ازش یخواست در نیهمچ مایمستق شدینم هم روم خوب یول..  بزنه حرف اون..  خواستیم

 !! منصور نه..  بود من غرور..  بشه شکسته يغرور بود قرار اگه حاال..  دادم و شنهادیپ نیا اول که بودم

 .. کرد ادشیز هیمهربون و خودش ي شرمنده منو و زد که یحرف با شهیهم مثل بازم اون اما

 .. یکن دخالت تو ستین الزم..  کنمیم صحبت باهاشون و امیم فرصت نیاول يتو خودم..  نباش نگران _ منصور

 : گفتم زدیم موج توش تیرضا که ییصدا و لبخند با

 ..  منصور ممنونم _

 .. دمیشن و صداش کامال من که دیکش یقیعم نفس

 !!؟ يندار يکار فعال..  کنمیم خواهش _ منصور

  خدافظ..  نه _
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 ..  دمیم خبر امیب خواستم _ منصور

 : دادم جواب شماره به کردن نگاه بدون منصوره نکهیا فکر با..  خورد زنگ دوباره که بودم گذاشته رو یگوش تازه

  !!؟ منصور بله _

 !!؟ يزدیم حرف منصور با یداشت ساعت هی _ بهنود

 !!؟ یدلتنگ از ایِ  تیعصبان از دونمینم..  کنمیم حس بدنم يتو فیخف لرزش هی طلبکارانش يصدا دنیشن با

 .. کرده تر تند نفسامو سرعت و گرفته ازم کالمو قدرت هست که يزیچ هر

 ..  سرد وارید کنار سرخوردن يتو فقط شهیم جمع توانم ي همه

 . رهیبگ و سوختنم يجلو تونهینم..  کنه کم التهابم از تونهینم هم ذره هی یحت اما

 : دهیم ادامه يتر اروم لحن با..  ساکتم نهیبیم که بهنود

 !!؟ دستته یگوش!! .. ؟ سارا _ بهنود

 .. بدم و جوابش ذارهینم گرفته گلومو که یبغض..  گمینم يزیچ بازم

 شدم یعصب اشغاله همش دمید زدم زنگ که االنم..  شمیم ونهید دارم تیدلتنگ از خدا به..  ببخشم من يسارا _ بهنود

.. 

 دلم چقدر که دمیفهم صداش دنیشن با االن که..  دلتنگشم منم گفتمیم بهش که داشتم قدرت نقدریا خواستیم دلم

 .. است وابسته صدا تن نیا به چقدر که.. تنگه

 ..  پسندهیم رو عالقه ابراز مدل نیا چقدر که

 .. داد نشون حسرتم که یاه..  کرد نوازش مو گونه که شد یاشک يها قطره فقط نایا ي همه اما

 !!! ؟ یبگ يزیچ يخواینم!!! سارا؟ _ بهنود

 ..  گفتنش سارا مدل نیا خاطر به نزنم داد سرش تا گرفتم دندون به لبامو
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 ازم اونارم داشت..  زدنش زنگ بار هر با اون حاال..  بود مونده برام خاکسترش فقط گهید..  بود سوخته یکاف حد به قلبم

 .. سپردیم باد به و گرفتیم

 ..  نکن محروم صدات دنیشن از مگو..  بگو يزیچ هی من يسارا _ بهنود

 ..  سکوت بازم

 .. بره فرو دستم گوشت يتو ناخنام شد باعث که دادم فشار و کردم مشت دستامو

 ، حرفاش نیب یگوش نکردن قطع و حرفاش به دادن گوش خاطر به خودم به که یخشم اتش از یکم دردش دیشا

 .. بشه کمتر...  داشتم

 .. خوردیم بهم داشتم صداش و حرفاش دنیشن به که يازین و ضعف نیا و خودم از حالم

 ..  بود کرده بغض بهنودم

 ..  کرد بغض ، شد مونیپش ادشیفر از که يا لحظه همون از

 ..  بود شده واضح گهید حاال یول

 ...  هیثان به هیثان

 ...  نفس به نفس

 ..  ستین یسخت کار حسش که يحد به.....  مشد تر واضح

 .. یلیخ..  دلتنگم یلیخ سارا _ بهنود

 ..  بود کرده سکوت اونم گهید حاال

 ..  شکستیم اونو دارمون بغض يها نفس فقط که یسکوت

 ..  داشتن حرفها یلیخ که ییها نفس

 ها حرارت لغات ي دامنه از که یکیزیف حضور یحت ای..  بزنه حرف کالم به بتونه که نداشتن لغات المعارف رةیدا اما

 .. کنه استفاده
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 !!  بگه سخن يسرد و یگرم لغات با و

 .. شکستم رو معنا پر سکوت نیا..  دمیکش که یقیعم نفس با

 !! شه برطرف تیدلتنگ و یکن صحبت باهاشون یتونیم راحتر يریبگ تماس غروبها..  خوابن هنوز بچه _

 ..  گفتم

 ..  گفتم يدلخور با

 .. رمیبگ صدامو لرزش که..  کنم خفه گلومو يتو بغض تا دمیکش یچ که دونهیم خدا فقط یول

 ..  نکنن رسوام شتریب نیا از تا

 ......  یول

 .. شکستمیم دینبا که و يزیچ!!  شکستم بالخره

 !!کن باورم..  داشتم رو تو صدا دنیشن حسرت من..  سارا _ بهنود

 .. شدینم خفه..  کردینم يریفرمانپذ هقم هق..  نبود خودم دست اشکام گهید

 ..  زدم زار و گذاشتم رو یگوش

 ..  بشکنمش خواستمینم

 ..  نبودم یکس دلِ شکستن مرد ، من اخه

 ..  کنم حفظ خودمو يِ خورده بند نفس عزت خواستمیم فقط

 .. خلق يِ شده مهر بغض شکوندن به چه منو..  خلق از يگذار گله به چه منو

 ..  ستمین کار نیا ادم من

 .. باشم که نگرفتم ادی اصال..  ستمین نبودمو
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 .. ستین من کار ــدن ـــــــیدر..  باشم بره شدم خلق من

 .....  بار هی فقط...  بار هی خواستم فقط و فقط من اما

 .. نشکنم ـودم خـــــ

  !!! شکستم کردم شنا اب انیجر برخالف یوقت..  شکستم اما

 .. بودن يباز مشغول همراز و همتا با رعنا و میمر..  بودم نشسته اطیح يتو

 .. بودن جون يسور و پدرجون منتظر اطیح يتو بودن اومده شیپ ساعت کی از

 ..  دارشدمیب تازه و بودم خواب مسکن زور به بود اومده سراغم صبح از که يسردرد با من اما

!!  ي بچه چهارتا نیا يباز به و بودم نشسته اماده..  بود یشمی ست شلوار و بلوز هی که مناسب لباس و دوش از بعد

 ..  کردمیم نگاه زمیعز

 ..  شده دیافسا خاله ا _ همتا

 ..  کرنلِ رمینخ _ رعنا

 .. کنهیم خراب و مونیباز..  ستین بلد فوتبال رعنا خاله..  گهید ایب مامان _ همتا

  امیم بعدا من..  برم قربونت دیکن يباز خودتون _

 .. شد بلند میمر ي خنده و رعنا اعتراض يصدا

 .. مارمولک دادم ادی فوتبال بهت خودم من.. ییپرو یلیخ..  یـ ـــــــیآآآآآآآ _ رعنا

 !!؟ دیدونینم و دیافسا و کرنل نیب فرق که شما..  نیداد ادی من به شما _ همتا

 .. دیدویم سرشون پشت هم زمیعز همراز..  دنبالش هم رعنا و کرد دنیدو به شروع همتا حرف نیا با

 .. شمیپ اومد میمر که بودم دنیخند حال در

 !!! ؟ یخوب _ میمر

 ..  دمیکش قیعم نفس هی



 
 

 
 

 مھال کوه پنھان

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 423 

 اووهوم _

 با يخوایم يچطور..  شهیم بد حالت همه نیا صداش دنیشن با توکه اخه..  یکنیم و کار نیا خودت با چرا _ میمر

 !!؟ یکن ازدواج يا گهید کس با و يایب کنار خودت

 .. دوختم میمر به و گرفتم رعنا و همتا از و نمیغمگ نگاه

 .. دهیم ازارم داره فقط..  کنهینم مشخص فمیتکل بهنود بابا!! ؟ کنم کاریچ..  میمر دونمینم _

 : دادم ادامه کالفه ییصدا با

 کشهیم شیپ پا با و زنهیم پس دست با داره همش..  نکرده عالقه ابراز میمستق من به حاال تا یحت بهنود..  میمر اخه _

 .. ستمین مطمئن داشتنش دوست از یحت که یوقت!! ؟ بمونم منتظرش دیبا یک تا من.. 

 !!  نیهم..  دلتنگمه گهیم فقط اون میمر

 : فرستادم رونیب مو خسته نفس

 قلبم به بازم احمق منه اما..  بود گفته بهم اولم روز از نویا..  کنهیم نگاه دوست هی ای خواهر هی چشم به من به اون _

 ..  دادم جولون ي اجازه

 : گفت بلند..  است کالفه بود معلوم کامال که میمر

 عالقه ابراز بهم میمستق یگیم يدار تو بعد..  برات کنهیم یخودکش داره ایدن سر اون اروی بابا..  گهید نگو چرت _ میمر

 یکنینم چک اصال که لتمیمیا..  يدینم زدن حرف ي اجازه بهش که تلفن پشت..  يداد اجازه بهش اصال تو..  نکرده

 .. یخونینم کنمیم يکار هر که هم رو زنهیم منم به که ییالیمیا.. 

 : گفتم خودش از تر بلند و شدم بلند جام از یکالفگ با

  یلیخ..  کنهیم درد سرم..  میمر کنم تمومش و بحث نیا _

 ..  برگشتم ساختمون سمت به هم بعد

 .. باش مطمئن ، یشیم مونیپش روز هی یول..  یکنیم يدار شهیهم که يکار..  کن فرار _ میمر

  " دونمیم"..  کردم زمزمه لب ریز و اوردم باال دستامو..  بود بهش پشتم که نطوریهم
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 ..  کنم دایپ دردم يبرا نیتسک هی تا و رفتم اشپزخونه سمت به

 !!! بدنم نبات و نقل بود شده قرص و بود دهیبر و امونم میعصب يها سردرد که بود يروز چند

 تمام که همراز و همتا بلند يها خنده يصدا به و بودم گذاشته زیم يرو سرمو و بودم نشسته اشپزخونه یصندل يرو

 ..  دادمیم گوش بود کرده پر و اطیح

 يجا برام نیا و..  بود شده اش گذشته مثل خونه يتو همتا حداقل که بود نیا کنارم رعنا و میمر اومدن یخوب

 .. گردهیبرم اش گذشته گاهیجا به هم اجتماع يتو و رونیب که داشت يدواریام

 ..  میهست يزیعز يها مهمان منتظر که افتاد ادمی..  شد بلند که زنگ يصدا

 .. کرد من يلبا مهمون و لبخند ادشونی طیشرا نیا با یحت که زیعز نقدریا

 .. دییبفرما جون پدر سالم _

 ..  رفتم يورود در سمت به خودمم..  زدم درو

 ..  دنیدویم در سمت به و بودن شده متوجهشون همراز و همتا

 .. دیبوس و دشونیکش اغوش در و..  رفت سمتشون به کردو تر تند و قدمهاش دنشونید با هم جون يسور

 : گفت اعتراض با جون پدر

 !!؟ یـ چــ من پس _

 ..  رفت پدرجون سمت به نییپا اومد جون يسور بغل از همتا..  حرف نیا با

 .. بودن يدلبر مشغول هنوز همراز و همتا..  میدیرس بهشون ما که یوقت

 !! ؟ نیخوب..  جون يسور سالم _

 !!؟؟ یخوب تو..  ــــزمیعز سالم _ جون يسور

  اومدم رونیب بغلش از

 .. بودم دلتنگتون یلیخ..  ممنونم _
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 .. نیموندیم خودم شیپ اونجا..  نجایا يومدینم کاش..  مادر بود شده تنگ براتون دلم منم _ جون يسور

 . زدم محبتش به يلبخند فقط..  نگفتم يزیچ

 .. کردم پرواز بایتقر پدرجون سمت به

  پدرجون سالم _

 .. اومد من سمت به و گذاشت نیزم بود کرده بغل همزمان که و همراز و همتا پدرجون

 !! ؟ بابا یخوب..  قشنگم دختر سالم _ پدرجون

 !!؟ نیخوب شما..  ممنونم _

 .. میعال واقع در یعنی..  خوبم دمید رو شماها که حاال..  بابا اره _ پدرجون

 .. دمیخند

 : گفت و کرد باز پدرجون يبرا و دستاش همراز..  اومدم رونیب پدرجون بغل از تا

  همراز

 .. بغل ییبابا _ 

 .. فشرد خودش به و همتا و کرد بغلش دوباره پدرجون

 : گفت من روبه یشوخ لحن با

 بغلشون ینوبت دیبا..  کنم بغلشون همزمان تونمینم گهید..  شدن بزرگ یلیخ ماشاهللا..  يداد نایا به یچ بابا _ پدرجون

 .. گهید کنم

 .. دیکن بغلشون دینبا..  پدرجون شدن بزرگ گهید _

  همراز

 .. خولمیم لیش اخه..  شدم بزلگ من..  ییبابا اله _ 

 .. کرد لپاش از گنده بوس هی پدرجون
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 .. بشم زدن حرف يفدا من یاله _ پدرجون

 : گفت يا گونه اعتراض لحن با هم همتا

 !!؟ نشده نوبتم هنوز..  نوبتماااا تو من..  ییبابا _ همتا

  .. نکرد یتوجه منم يها اعتراض به و گرفت اغوش در همتارم و شد خم و دیخند بلند پدرجون

 ..  کنم درست فسنجون نهار يبرا تا..  شدم داریب خواب از همه از زودتر صبح

 هم رعنا و میمر..  کنم درست غذا تونستمینم داشتم که يسردرد وجود با چون بودم گرفته رونیب از شام يبرا شبید

 !!! .. بودن ازاد دولت هفت از که

 فردا اشاهللا..  بخورم گلمو و عروس پخت دست داشتم دوست" که گفت تشکر از بعد خوردنش موقع پدرجون یول

 ".. باباجون

 .. بودم کرده دییتا زده خجالت منم

 .. شد اشپزخونه وارد جون يسور که بودم کردن درست غذا مشغول

 

  ریخ به صبحتون سالم _

 .. يدارشدیب زود چه مادر یخوب..  ریخ به هم تو مادرصبح سالم _ جون يسور

 .. نهار يبرا وفتهیب جا تا بذارمش شدم بلند زود..  کنم درست فسنجون خواستمیم _

 : زد يلبخند جون يسور

 

 ..کرد یشوخ رینگ يجد اون بابا!!! ؟ يِدیوح حرف خاطر به مادر _

 ..  دارن حق پدرجون..  جون يسور نه _

 : دادم ادامه خنده با
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 !! امیب نظر به کدبانو پدرجون يجلو خوادیم دلم خودمم درضمن _

 بود انینما توش خنده هنوز که یاروم يصدا با و خورد شو خنده سرعت به یول..  کرد يصدادار ي خنده جون يسور

 : گفت

 .. کنمیم داریب هارو بچه صدام با االن..  نخندون منو طونیدخترش يوا يا _

 : گفتم نمیح همون در..  شدم صبحونه زیم کردن اماده مشغول

 داریب ظهر تا یخستگ از مطمئنم که گرفتن یکشت پدرجون با نقدریا شبید که ها بچه..  نیباش راحت جون يسور نه _

 .. بهتره داربشنیب هم رعنا و میمر..  رسهینم بهش صدا اصال سالن اونور که پدرجونم اتاق..  شنینم

 یصندل يرو و گذاشتم جون يسور يجلو و ختمیر ییچا وانیل دوتا..  نشست زیم پشت و زد يلبخند جون يسور

 .. نشستم شیکنار

 : شکست جون يسور و سکوت نیا که..  میبود شده خوردن صبحونه مشغول سکوت يتو که بود يا قهیدق چند

 !!؟ شد یچ دمینفهم که من واال!! ؟ نجایا ياومد يشد بلند خبریب نقدریا مادر چرا _ جون يسور

 : داد ادامه..  دمینم یجواب دید یوقت جون يسور..  کردم سرگرم دستم يتو يچا وانیل با خودمو و بودم کرده سکوت

 

 اونا خوب یول..  يحور يدوستا از یکی ي خونه ینینش شب میبود رفته ما..  بود خوب زیچ همه که شمال يتو _

 ..  نیستین شما میدید میاومد که صبحم..  میبمون کردن مجبورمون

 اونشب که ییبال از هنوز بدنم..  بود نشسته میشونیپ يرو اخم هی ناخداگاه اونشب ياور ادی از یول..  نگفتم يزیچ بازم

 .. ومدیدرم لرزش به ادیب سرم به بود ممکن

 بشه خبر با موضوع از که کردیم تالش ، گذشته شب همون محور و حول ماجرا ي همه بود شده متوجه که جون يسور

 .. 

 ..  نداره خبر که دونستمیم..  کردیم شب اون ي هیقض دونستن يبرا که يادیز يها اصرار با

 ..  کردم سکوت پس
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 .. کنهیم ادیز مویروح يها عذاب فقط.. کنهینم دوا ازم يدرد گفتنش دونستمیم چون

 .. بود دایپ لحنش از کامال نیا..  بود شده کالفه من سکوت از جون يسور

 ..  اونشب به مربوط شد که یهرچ دونمیم _ جون يسور

 یحت ، گشتیم شما دنبال و بود شده ها ونهید مثل که که بهنود از اونم..  یرفت یگذاشت خبر یب هوی که تو از اون

 ..  کنه کنترل اونو تونستینم مانمیپ

 اومدن بار هر با فقط..  دادینم بهمون یحساب و درست جواب میدیپرسیم که میهرک از..  زد بشیغ هوی که سورنا از اونم

 .. ختیریم اشک ایسون و دیکشیم عربده بهنود اسمش

 ..  کنمیم نگاه بهش

 ينحو هر به که شده اونشب ریدرگ ذهنش يحد به بود معلوم..  کنم منحرف و ذهنش که بگم دیبا یچ دونمینم

 ..  بشه خبر با ماجرا از خوادیم

 .. کردم من من یکم

 خوب..  شده درست طالقمون يکارا دمیشن که یوقت.....  من.....  خوب.....  جون يسور دیدونیم خوب..  راستش _

 .. مینموند شما منتظر ما نکهیا..  برگرده زودتر خواستیم داشت کار ممیمر..  بمونم اونجا شتریب دمیند صالح گهید

 :  دادم ادامه کردو نگاه متفکرش ي چهره به

 ..  ـم خواستـــینم نویا من خوب..  شدیم وابسته بهنود به دایشد داشت همراز راستش _

 .. کردم اضافه عیسر بعدم

 ..  نشه تیاذ حاال که...  بود همراز خود خاطر به فقط البته _

 !!!  بود گذاشته و رشیتاث مدتم همون گـرچــه

 .. کرد داغونم شتریب انحرافش ریمس اما..  کنم منحرف شب اون از جون يسور ذهن تونستم شکر خدارو

 ..  بود شده وابسته همراز به دایشد بهنودم یول..  مادر یداشت حق اره _ جون يسور

 ..  فهممیم مادرم هی که من نویا..  شد داغون یلیخ بهنود رفتنت از بعد یول..  نشه باورت دیشا..  مادر جان سارا
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 .. بشه شتریب حرفاش ریتاث تا..  دهیم تکون يسر و کنهیم نگاه من به

 .. باشه تفاوت یب وجودشه از ییجز که دخترش به نسبت که تونهینم..  پدرِ هی اونم حال هر به _ جون يسور

 انیب افتخار با و عالقه يرو از همشِ  مشخص کامال البته که زنه،یم که ییها حرف و جون يسور لحن چرا دونمینم

..  یپدرش نکهیا به یباش داشته شک!!  مادر يدار حق توهم " ندازهیم جون يحور ي جمله ادی منو فقط و فقط..  شهیم

 سرو از و ییایدن سر اون که تو..  باشن پدرش نکهیا به دارن شک..  انیم ایدن به ها بچه چشماشون يجلو پدرا االن

 " يندار خبر همسرم

 که نبود مطمئن نقدریا که اونموقعِ ..  همراز پدر که شد مطمئن بهنود چطور..  نهیشیم هام لب يرو بزرگ پوزخند هی

 حاال و شد مطمئن نقدریا دفعه هی که شد یچ..  برسونه اثبات به و دخترش تیماه و کنه دفاع من تیشخص از بخواد

 !!!! ونهیگر و وابسته که هم

 حسادت یحت ای و هاش حرف از یناراحت گمون به...  دید منو يِ ختهیر ، مجوز بدون يها اشک یوقت ، اما جون يسور

 :  براومد حیتوج درصدد ، همرازم به بهنود ي پدرانه محبت به

 شده ها ونهید مثل رفتنت از بعد یول..  وردین زبون به اولش دیشا..  مردیم تیدور از داشت کن باور سارا _ جون يسور

 پچ مانیپ با اتاقش يتو و خونه گشتیبرم ها جنازه مثل که شبم..  دنبالتون رونیب ومدیم شب تا صبح از روز هر..  بود

 ..  کردیم پچ

 از و شده کشف تازه دختر دنبال بازم..  داشت ربط من به کجاش نیا خوب " گفتم دلم يتو و..  زدم گهید پوزخند هی

 " گهید.. بود اش دهیرس اسمون

 .. دیند و پوزخندم جون يسور یول

 بهش رو شما يجا خواستیم من و يدیوح از همش و بود افتاده التماس به اخرش گهید..  شدینم باورم _ جون يسور

 ..  میبگ

 : داد ادامه من از اشکارش يدلخور با بعدم

 از هم يکار و نمیبب و شدنش اب بودم مجبور..  نییکجا شما دونستمینم روز چند تا خودم که من یول _ جون يسور

 .. ادیبرن دستم
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 شتریب تو از مطمئنم که طالقتونم يبرا..  گفتینم و بود کرده لج باهاش ، سنش اون با..  چشه نبود معلوم که میدیوح

 ارید رفت شد بلند بازم م بچه که کرد يلجباز نقدریا اخرم..  نکرد توجه بهنودم يها خواهش به یحت..  کرد تالش

 .. غربت

 ..  کنهیم لطف من به حرفهاش نیا با داره کردیم فکر جون يسور

 ...  شمیم داغون من دونستینم اما

 یزخم قلب يبرا و شهیم ارامشم باعث..  دوارهیام من با یزندگ به و داره عالقه من به بهنود نکهیا دنیشن کردیم فکر

 ..  کنهیم ادیز و قلبم يتو سوزش فقط..  نداره عذاب و رنج جز يا ثمره من يبرا..  دونستینم اماِ ..  مرهم من

 ..  گرفتم میزندگ يبرا بزرگ میتصم هی که من يبرا درد..  درد من يبرا

 .. کنمیم فکر يا گهید مرد به دارم که یحال در..  گهیم برام پسرش عشق از که يدواریام مادرِ دنید ، برام عذابِ

 ..  نگو برام بگم و بزنم زار براش خواستیم دلم

 .. نگو هات يدواریام از..  نگو عشقت از نگو

 ..  حرفات با نکن دواریام هم منو نگو

 .. یکنیم شتریب و ترسم که نگو

 .. العملت عکس دنید از ترس..  هات حرف دنیشن از ترس..  ممیتصم گفتن از ترس

 .. زنمیم رقم هام بچه و خودم يبرا دارم که یمبهم ي ندهیا از ترس

 بازم دنیبار ساعت مین از بعد یحت..  همه نیا با اما..  بود ادیز سرعتش که یاشک..  ختمیر اشک اهسته و اروم فقط اما 

 ..  ببره نیب از و بغضم..  بود نتونسته

  !! خواستیم يتر يقو يروین..  بود خارج چشمام تیظرف از بغضم شکستن

..  کنم کمتر سرمو درد از یکم مسکن و خواب با دیشا تا رفتم اتاقم به و کردم یعذرخواه همه از نهار خوردن از بعد

 ..  کنهیم داغونم داره گهید یعصب ممتد يها سردرد نیا

 .. کردم فکر جون يسور نیغمگ و ناراحت ي چهره به..  دمیکش دراز تختم يرو
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 .. شد اتاق وارد همراز که بودم نبسته چشمامو هنوز

 : گفت خوشگلش يصدا با و تخت يرو دیکش و خودش

 .. دالم الال..  کن بغلم..  مامان _ همراز

 يسور يجا اگه منم که کردمیم فکر نیا به..  کردمیم نوازش و موهاش يرو که نطوریهم..  دمشیکش بغلم به عشق با

 که داشت حق هم جون يسور پس..  بود هام بچه مال میزندگ ي همه من..  گرفتمیم خودمو ي بچه طرف بودم جون

 ..  کنه تالش پسرش يبرا

 ... اش پدرانه محبت ای باشه عروسش به محبت و عشق ، کنارش به پسرش برگشت بهانه که نباشه مهم براش یحت و

 !! دادمیم دینبا خودم به دستشو از شدن ناراحت حق یحت من پس

 ..  رفتم خواب به الیخ فکرو در غرق

 همه از و محبت که يگر نوازش کیکوچ يدستا هم بعد و..  شد داغ هام گونه يرو کردم حس که بود بسته چشمام

 .. داشت خودش يتو شتریب ایدن ي

 ..  نکردم باز چشمامو

 .. داشت تمیرضا از نشون که بود نشسته لبم يرو لبخند یول

 ..  خواستیم و شدن دهیبوس دوباره و دوباره دلم

 ..  گذاشت صورتم يرو هاشو گونه و دیکش باالتر م نهیس يرو از و خودش مکرر يها بوسه از بعد همرازم

 کردم بلندش و گذاشتم بازوهاش ریز دستامو هم بعد..  دمیبوس محکم لپاشو يرو و دمیکش نهیس به و هاش نفس عطر

 ..  نشوندمش شکمم يرو و

 ..  کردم نگاه ، میهست ي همه به لبخند و عشق با و کردم بلند سرمو

 !!؟ نفس يشد داریب یک..  مامان عشق سالم _

 !!؟ یشینم دالیب یخواب همش تو..  شدم دالیب کهِ  یلیخ _ همراز

 .. دیخندیم بلند اونم..  دادم قلقلکش و سمتش برگشتم و تخت يرو خوابوندمش
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 ! ؟ يدیخواب بازم تازه يبود خواب ظهر تا که تو ای..  خوابم همش من مارمولک _

 : بده هم جوابمو خنده نیح در کردیم یسع

 .. کنه الال لَفت بازم مامان..  گفت خودش یابج..  یخوابیم شتلیب تو _ همراز

_ اون و دونمیم من رمشیبگ بذار حاال..  شهیم بلند تیاج اون گور از شایات ي همه پس ا .. 

 !!؟ یکن کالیچ يخوایم _ همراز

 ..  خورمشیم شام يجا به..  کنمیم چپش ي لقمه هی _

 !!؟ یخولیم منم _ همراز

 ..  نهارم يبرا ذارمیم بزرگتره که اونو..  خورمیم شام يبرا تورو یراست اره _

 .. کنه فرار که دادم فرصت بهش و کردم باز دستامو

 . طونکیش ستایوا..  یهست من یزندان تو!! ؟ یکنیم فرار يدار کجا نمیبب سایوا _

 .. دمیدو دنبالش اهسته منم..  دیدو در سمت به ومدیبرم ازش که یسرعت نیشتریب با و کرد استفاده فرصت از هم همراز

 ..  بودن نشسته ونیزیتلو مقابل میمر از ریغ به همه..  میدیرس که سالن به

 اغوش به يبرا و دستاش که پدرجون به و خودش عیسر " کن فالل یاجــ ": گفتیم بلند که یحال در همرازم

 ..  شد یمخف و رسوند ، بود کرده باز دنشیکش

 بود شده قائم پدرجون يبازوها وپشت بود داده گوش خواهرش حرف به ظاهرا هم همتا..  دنیخندیم حرکاتش به همه

.. 

 .. نشستم جون يسور کنار یراحت يرو و گفتم یهمگ به ریخ به عصر و سالم هی

 .. خورمتونیم بالخره من..  نایکرد فرار دستم از دینکن فکر طونکایش يا _

 ..  شده من يفردا نهار ي وعده که کردیم فیتعر همتا يبرا و دیخندیم زیر داشت هم همراز

 ..  بخورم خوامیم خودم رو نایا..  منو يعسال شونیبخور ذارمیم من مگه _ جون پدر
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 .. رفت جون يسور سمت به نییپا دیپر عیسر همراز حرفش نیا با

 .. بخولن منو خوانیم همه..  کمک یمامان _ همراز

 ..  ذارمیم من مگه..  عروسکم بگردم دورت من یاله _ جون يسور

  ندالم یاج گهید من اونوقت..  خولدتایم وقت هی ییبابا..  نجایا ایب یاج _ همراز

 ..  دنیخند بلند جون يسور و جون پدر

 بودم دهیخواب چقدر اوه..  دادیم نشون و شش که کردم نگاه ساعت به حالم همون در..  ارمیب ییچا تا رفتم اشپزخونه به

 .. اوردنین روم به جون يسور نه و پدرجون نه شکر خدارو یول.. 

 :  کرد وجود اعالم بلند میمر که ارمیدرب تیسکوئیب خواستم

 ِ خچالی يتو..  پختم کیک..  سارا _ میمر

 !! بود شده فعال چقدر..  نیافر

 .. برگشتم سالن به يچا همراه و دادم برش و کیک

 رونیب هم شام..  میبر يشهرباز به که کرد شنهادیپ پدرجون که کنم درست دیبا یچ شام يبرا که بودم نیا فکر يتو

 ..  میبخور

 !! نبود مهم ما نظر پس..  بودن رفتهیپذ و درخواستش هوا يرو که همرازم و همتا

..  ببرم میبود رفته منصور همرار که یسنت رستوران همون به رو یهمگ امشب که گرفتم میتصم منم..  میرفتیپذ هم ما

  .. پسندنشیم من مثل هم هیبق که مطمئنم..  بود یدنج يجا

 : شد اتاقم وارد میمر که میبود شدن اماده مشغول

 و خودش جون پدر به که فرصت نیبهتر االن..  همراهمون ادیب اونم بگو منصور به بزن زنگ بدو..  بدو سارا _ میمر

 .. بده نشون

 .. شدیم دایپ توش هم یمونیپش از ییها رگه دیشا دونمینم..  بود کرده پر وجودمو تمام استرس..  شد یخال دلم دفعه هی

 : گفتم میمر به رو بود افتاده دلم به که يدیترد با
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 .. زوده هنوز یمیمر..  کن ولش _

 .. منه کردنه قانع يبرا تالش در مصمم اما میمر

 يخود هی دیبا یول..  بزنه یحرف امشب حتما که ستین الزم حاال..  فرصت نیبهتر االن اتفاقا..  زمیعز نه _ میمر

 .. کنن دشییتا اشون نوه پدر عنوان به دیبا اونا حال هر به..  بده نشون

 .. کنه یهمراه مارو امشب که خواستم ازش و دادم اس منصور به..  میمر ياصرارها با

 از..  کنهیم اماده و پدرجون نکهیا گفتن با هم بعد..  موند کمنتظر که گفت و داد پاسخ منصور که یموقع تا هم میمر

 .. شد خارج اتاق

 بدون برداشتم کمد از فقط و فقط..  نبود کار در یانتخاب البته..  دمیپوش و کردم انتخاب و یلباس اشفته و ریدرگ یذهن با

 .. باشم داشته یتوجه طرحشون ای رنگ به نکهیا

 .. کنم اماده روهم اون تا رفتم همراز اتاق به که هم بعد

**** 

 ..  شد يسپر ارامش با و بود یخوب شب انتظارم برخالف

 هم استقبال نیهم..  روشد روبه پدرجون استقبال با که کنهیم مونیهمراه هم منصور که بود گفته پدرجون به میمر

 ..  بود کرده دلگرمم یکم

 برخورد و محسنات از هم جون يسور..  بود شده گفتگو و صحبت گرم منصور با پدرجون هم رستوران و پارك يتو

 ..  گفتیم منصور با همراز و همتا خوب ي رابطه و حیصح

 رشیپذ به من که هرچقدر..  کردیم تر گرفته و یناراض يرعنا ي چهره اما..  شدیم من يدواریام باعث نایا ي همه

 . بشه واقع اونا مخالفت مورد که کردیم ارزو همش و داشت دیام رفتنشونینپذ به رعنا..  داشتم دیام پدرجون

 که بگم بتونم دیشا یحت..  بود مشغول تلفنش با ریمس طول تمام در و گفتینم يزیچ تعجب کمال در که هم میمر

 !! بود رفتهیپذ هم رو منصور میمر

 در و بزنه سر ما به شتریب هستن نجایا که يروز چند نیا خواست منصور از پدرجون که هم خونه به برگشت موقع

 ..  کنه مونیهمراه هامون گردش
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 .. نهیبچ خودش رو یحیتفر ي برنامه که خواست و رفتیپذ لیم کمال با هم منصور

 .. میرفتیپذ هم جون پدر و ما

 ..  برسه اش مدرسه به هم همتا که باشه 10 ساعت از قبل تا ظهر از بعد يبرا برنامه که کردم ياور ادی من البته

 نتونسته گهید..  بودم کرده که یساعت چند خواب وجود با..  شدم موهام کردن خشک مشغول..  اومدم رونیب حمام از

 .. بخوابم بودم

 تا که هم رعنا و بود خاموش جون يسور و پدرجون اتاق برق..  کردم یسرکش همراز و همتا به و رفتم رونیب اتاق از

 سرك با که..  بود خواب االن احتماال و اتاقش يتو بود رفته دنیرس محض به..  بود کرده غرغر خونه به دنیرس

 .. شدم مطمئن اتاقش به دنیکش

 ما دیشا..  داره جق اونم کردمیم حس چون..  شدمینم دلخور داشت که يتند و یتلخ تمام وجود با هاش حرف از

 یحت ای..  میباش داشته نظر اختالف که هیعیطب نیا و..  جداست اون دید از یزندگ به من دید اما میباش دوست و همسن

 نداره وجود توش بغض و نهیک چیه یول..  میکن لیتحم بهم تر حیصح دمونید از که و دمونیعقا دعوا و قهر با مییبخوا

 . داشت نخواهد هم يا يدلخور پس.. 

 .. کنم کاریچ یخواب یب نیا با دونستمینم واقعا چون..  باشه داریب اون بودم دواریام..  دمیکش سرك میمر اتاق به

 نور ي همه.. بود يزیچ پیتا مشغول و بود گذاشته پاش يرو هم شو تاپ لپ و بود نشسته تختش يرو..  بود داریب

 ... بود شیپاتخت يرو خواب چراغ شامل فقط هم اتاق

 و يزیچ عیسر هم بعد..  بشم وارد که کرد اشاره بهم من دنید با..  بود کرده بلند و سرش در کردن باز يصدا با میمر

 .. بست تاپ لپ کردو پیا

 .. رفتم تختش سمت به..  بستم و در شدمو وارد اهسته منم

 !!؟ يدینخواب چرا..  سالم _ میمر

 !!؟ يکردیم کاریچ..  ظهرم از بعد خواب خاطر به..  ومدینم خواب _

 خواستم..  کنهیم غرغر داره شتریب نجایا اومده که هم رعنا..  نوشتمیم بابک يبرا برنامه هی داشتم یچیه _ میمر

 .. ببندم و دهنش
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 .. زدم يلبخند

_ گهید نوشتمیم يدادیم کارمیب منم خوب..  هیچ نمیبب بده ا .. 

 :کرد جور و جمع و خودش عیسر یول..  شد دسپاچه یکم میمر کردم حس

 .. سمینویم بعدا خودم..  کن ولش خوادینم نه _ میمر

 ... بکشم دراز که کرد اشاره و کرد باز من يبرا هم ییجا..  دیکشیم دراز تختش يرو که یحال در

 !!؟ یبگ پدرجون به يخوایم يچطور!! ؟ یکن کاریچ يخوایم حاال بگو تو خوب _ میمر

 : دمیکش ندونستن سر از یاه دهیکش دراز نطوریهم

 ..  نکنن قبول اگه..  میمر ترسمیم یلیخ..  دونمینم _

 ..  یسیوا هم عواقبش يپا دیبا..  يریگیم یمیتصم هی یوقت..  که نداره ترس _ میمر

 پدرجون رفتار از یدرست ینیب شیپ تونمینم..  تشهیشخص شدن خورد و منصور يبرا ترسم..  ترسمینم خودم يبرا من _

 .. باشم داشته مقابلش در جون يسور و

 بسپار و زیچ همه نظرم به..  کنه اقدام دیبا يچطور دونهیم خودش اونم..  شهیم درست زیچ همه..  نباش نگران _ میمر

 ..  بلد خودش اون..  منصور دست

 : داد ادامه زدیم موج توش خنده که یلحن با هم بعد

 .. کردیم جون يسور و جون پدر يبرا يا يدلبر چه امروز...  يدیند _ میمر

 ... داره یسرسخت نیا به بیرق که بهنود چارهیب

 .. کرد عوض و حرف عیسر چون..  شده مونیپش زد که یحرف از کردم حس

 ..  هیقاط یلیخ بابک..  میبرگرد دیبا رعنال منو گهید کنم فکر...  یراست _ میمر

 : گفتم بازم یول..  کنم عوض و اخرش ي جمله درباره صحبت و یقبل بحث خواستینم دلم اونکه با
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 منم به البته..  کمکش کارخونه يبر بگم بهت خواسته ازم منصور تازه..  يبر يخوایم کجا..  نکن لوس خودتو _

 .. هیمرخص فعال ممیمر..  تونمینم فعال گفتم من یول..  نیایب هم با..  اومده میمر که حاال گفتیم

..  بره ذاشتمینم نبود وسط بابک يپا اگه..  کنهیم فرق اش هیقض رعنا مورد در..  يبرگرد يخوایم یگیم تازه تو حاال

 .. دونهیم و قدرش شتریب بابک..  برگرده رترید یهرچ..  زود فعال حال اون با بازم یول

 نشه عقده وقت هی..  کنه ناز دیبا شتریب کم هی..  کرده ناز من بدبخت يعمو واسه کم االن تا..  نکهیا نه حاال _ میمر

 !!! براش

 .. دمیخند اش مابانه شوهر لیفام لحن به

 ..  یخال رعنا يجا _

 بدبخت منصور نیا مثل..  بره ادتی از خنده که دیکشیم ساتویگ نقدریا بود نجایا االن اگه که..  پر جاش اتفاقا _ میمر

 .. کرد رد رو رعنا يها یمنف يانرژ فقط امروز که

 .. دمیخند منصور به کردناش نازك چشم پشت و رعنا ياور ادی با بازم

  .. افتاد هم يرو پلکهامون نکهیا تا میدیخند و گفت بودم دهیند من و بود کرده که ییکارها و رعنا از میمر که هم بعد

 ..  برم اتاقش به که بود خواسته ازم پدرجون

 .. بود انداخته دلم در و یمبهم ترس نمیهم..  کنه صحبت خواستیم زیچ چه درباره که دونستمیم

 هم پدرجون..  بود کرده مونیهمراه هامون گردش يبرا منصور هم مدت نیا تمام در..  بود گذشته اونشب از هفته هی

 میمر نیماش با هم ما..  رفتنیم منصور نیماش با جون يسور همراه شهیهم که بردیم لذت مصاحبت نیا از يحد به

 ..  میکردیم حرکت اونها سر پشت

 خارج بود هم شهر از خارج که منصور دوستان از یکی باغ از که امروز اما..  بود نشده گفته هم یحرف مدت نیا يتو

 کرده باخبرشون موضوع از منصور که بودم مطمئن بایتقر پدرجون متفکر و جون يسور ي گرفته ي چهره با..  میشدیم

 .. 

 از بودم نتونسته من..  میبود شده بالیوال و یوسط يباز مشغول منصور دوست ي خانواده همراه به رعنا و میمر و من

 ..  نمیبب رو يزیچ پدرجون العمل عکس
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..  بودم گذرونده یگذرون خوش به ایدن از فارغ و روز طول تمام که بردمیم سر به يخبر یب يتو يحد به واقع در یعنی

 ..  دید نخواهد من به خوش يرو ایدن که دونستمیم دیبا شهیهم اما

 ..  دمیپرس موضوع دربازه ازش و دادم اس منصور به

 .. کرد شتریب و یدرون اشوب داد بهم که يدیمف و مختصر و کوتا پاسخ با اونم

 "کنن فکر موضوع يرو شده قرار..  کردم مطرح رو يخاستگار موضوع..  بله "

 ..  پوشوندم دستام کف با صورتمو و نشستم تخت يرو

 بر يمادر و پدر حکم..  بودن نوه مادر تعهد از خارج که یکسان به..  باشم جوابگو دیبا من حاال و روز اون دیرس بالخره

 ..  داشتن من گردن

 رو اجازه نیا خودم به..  نبود نیب در هم تعهد اون يپا اگه یحت که بودم کرده افتیدر محبت وجودشون از يحد به

 ..  بدم انجام رو يکار نظرشون گرفتن نظر در بدون که دادمینم

 اعالم علنا هم راه يتو..  بودن کرده سرگرم همراز و همتا با و خودشون و بودن شده متوجه انگار هم رعنا و میمر

 .. امیبرب موضوع پس از دیبا خودم و کننینم دخالت مورد نیا يتو گهید که کردن

 داشتن من نظر از ریغ ينظر باز اگر هم بعد..  داشتم کردنشون قانع در یسع..  دادمیم حیتوض دیبا فقط..  شدم بلند

 .. گذاشت خواهم احترام نظرشون به حتما

 .. زدم در دمویکش یقیعم نفس پدرجون اتاق در پشت

  دییبفرما _ پدرجون

 ..  شدم رو روبه جون يسور اشک از پر و قرمز يچشما با و کردم باز درو

 ..  کرد زیسرر قلبم به رو عالم يها درد تمام نگاهش با اما گفتینم يزیچ..  شد فشرده قلبم

 ..  کردیم سرباز داشت گلوم يتو نشسته بغض

 يسور که انصاف به..  زدم زار..  کردم رها مهربونش اغوش در خودمو و رفتم سمتش به نشسته اشک به يچشما با

 .. میکن یخال رو بغضمون که داد دوتامون به رو اجازه نیا سکوتش با و نکرد غیدر ازم و محبتش از پر يدستا هم جون
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 يرو اخم و قرمزش يچشما با که شدم پدرجون متوجه تازه و اومدم خودم به پدرجون يصدا با یقیدقا گذشت از بعد

 .. کردیم نگاه ما به داشت بودنش متفکر از نشون که شونشیپ

 !!؟ ساراجان _ پدرجون

 پدرجون يجا هم خودم مهربون يبابا اگه واقعا دونمینم..  دمیکشیم خجالت ازش ییجورا هی..  دمیدزد ازش و نگاهم

 ..  دمیکشیم خجالت قدر نیا بود مهربون

 !! پسرش به پدرانه مهر از سرشار هم قلبش و بود بهنود ،پدر پدرجون حال هر به

 !!؟ يبد ازدواج نیا به تن يخوایم بهنود با يلجباز خاطر به جان سارا _ پدرجون

 : دادم پاسخ عیسر..  کردم نگاه چشماش به و کردم بلند سر..  بود شده انیب يمند گله اما میمال لحن با که حرف نیا با

 ..  پدرجون اصال نه نه _

 : دادم ادامه تر اروم بعد

 .. ستمین يلجباز ادم من _

 : کردم افتیدر و پاسخم هم یاروم همون به

 ..  دونمیم _ پدرجون

 : داد ادامه که گرفتم ازش نگاهم بازم

 تو با ساله20 هیسن تفاوت هی..  باشه خوب که هم چقدر هر منصور!! ؟ یکن يکار نیهمچ يخوایم چرا پس _ پدرجون

 .. داره

 : گفت الودش اشک دارو بغض يصدا با جون يسور که بودم نداده یجواب هنوز

 .. خورمیم قسم..  داره دوست یلیخ رو شما اون..  گردهیبرم بهنودم جان سارا _ جون يسور

 االن بهنودم فیتکل..  بشنوم انتخاب نیا يبرا رو سارا لیدال خوامیم االن..  باش نداشته يکار اون به _ پدرجون

 ِ مشخص

 گفتم براش..  شدم دار خش يصدا با هم بعد و کردم نگاه پدرجون منتظر ي چهره به..  شد برقرار نمونیب سکوت یکم
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 ..  ترسام از گفتم..  مییتنها از گفتم

 .. شدن اجتماع وارد از ترس

 .. دوستش پدر به يدختر الود حسرت يها نگاه از ترس..  همراز جواب یب يها سوال از ترس

 ..  پدر بدون قضا از ، ساله هفت يدختر مرد از زیگر از ترس

 .. دیجد نیمادرشاه هی..  دیجد نیشاه هی داشدنیپ از ترس

  همتا مرد معلم از ترس

 ..  افکارش و هیهمسا خانم از ترس

 .. هیهمسا مرد نگاه از ترس

 .. افکارش و لیفام پسر نگاه از ترس

 ..  لیفام زن وارِ شکنجه يها حرف دنیشن دوباره از ترس

  ییتنها و مبهم يا ندهیا از ترس

 از..  گرفتم رو احمقانه یبعض ظن به دیشا میتصم نیا که یلیدال از..  گفتم ها ناگفته ي همه از..  گفتم زیچ همه از

 .. بودم دهیکش مدت نیا تمام يتو که ییها یسخت

 ..  شدم ساکت هم بعد

 ..  نداشتم بغض اما داشتم اشک..  بودم شده یخال یخال گهید

 نیب از يمادر ي مادرانه يدستا یگرم با..  بود رفته نیب از جون پدر ترحم از یخال اما و محبت از پر يها نگاه با بغضم

 ..  کردیم قیتزر وجودم به يشتریب يگرما بودنش غیدر بدون و حسابیب که بود رفته

  !! يسپاسگذار و بود یگرم سراسر..  نداشت ییمعنا توش يسرد گهید که يوجود

 ..  بود شده انها انیم لیحا که بود سکوت فقط ، شب ان از بعد

 ..  نبود اور درد که یسکوت
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 ..  نبود هم طوفان از قبل ارامش

 .. نبود سکوت اصال دیشا

 ..  شهیاند در نه..  بود کالم در فقط بود سکوت اگر که

 .. بود غوغا ها شهیدراند

 ..  ردیگیم بزرگ يها میتصم که پناه یب يدختر ي شهیاند در يمرد

 ....  کینزد ، پدر سن به دیشا ندیبیم يمرد قیال را خود یجوان اوج در که يدختر

 ..  باشد داشته گرفتنش دهیناد در یسع یحت ای..  ندیبب را ها تفاوت نیا نکهیا بدون

 .. را قیعم تفاوت همه نیا..  ندیبینم واقعا او انگار

 .. دخترك کالم در را ها حس نیا ي همه..  بود دهید مصلح ریغ چشم با او که ، نبود سخت شیبرا موضوع نیا درك

 !! اش گشته مسن نگاه و جوان يها چشم نیا از بود دهیخم کمرش و

 ..  دشیام نشستن حسرت به ي شهیاند در اما یزن

 !! میتصم کی از..  بود گرفته درد حاال که یوجدان هم دیشا و

 ..  نداشت یشیدوراند که یمیتصم

 يِ کرده لیتحص يِ پخته زنِ از يسو نه و...  مانده دور خانواده از يِ خورده زخم يِ ساله18 دخترِ کی جانب از نه

 ..  روزگار يِ دهیچش گرم و سرد

 که يا ساله23 دیشا ای 22 جوان دختر میتصم خاطر به وجودش ي همه که است دهیرس يا نقطه به اکنون که یزن

 ..  باشد داشته براش پدرانه یگاهیجا تواندیم که کندیم فکر يمرد به دارد او یخودخواه خاطر به حاال

 !!! یدرماندگ و یپناه یب سر از که..  عشق سر از نه هم ان

 یکم ، شیپناه یب از سواستفاده یکم هم دیشا و يظاهر ییبایز و شیمهربان ي واسطه به که یوقت همان اگر دیشا

 .. دادینم قرارش اش مادرانه يمکرها يبرا يا نهیگز و..  بود کرده نگاهش مادرانه
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 .. دیدینم انسالهیم يافکار و جوان يا شناسنامه یسن با يا نقطه در را او حاال

 ..  شود هوار برسرش ، جانبش از درخواست نیا دنیشن با که بود محق نقدریا خواستیم دلش

 ..  نبود اما

 ..  بود کرده گوشزدش شهیهم از شتریب وجدانش را نیا

 ..  جوان يدختر تیزن يبرا زد هیمو و کرد هیگر فقط پس

  درمانده و پناه یب..  شهیش جنس از يمادر یِبیغر يبرا

 ..  ذهنش در ي پرورانده يایرو همه ان خاطر به..  خودش يبرا و

 .. انتخابش دنیکش رخ به يها تالش يبرا

 ..  داشت یقربان کی فقط و فقط که یانتخاب

 يروزها يبرا ، گرم یدست دیشا و..  دارد اش نگه که زندیم چنگ یسمانیر به فقط حاال که یظرافت سراسر یقربان

 .. داشت خواهد شیپ در که یسخت

 ..  بود فشار تحت یناراحت همه نیا از قلبش که يدختر اما

 .. بود جالب

 ..  دهیخم فشار ییتنها تحمل همه نیا از کمرش و بود شده جمع دخترك نیا کوچک ي نهیس در ایدن يها درد ي همه

 .. حاال اما

 نشسته اسی به دیام ي همه که.  ندینب را يمو دیسپ يرمردیپ ي دهیخم کمر و بدهد را عمر ي همه بود حاضر هم باز

 ..  ندینب را يمادر ي

 ..  بود سخت یکس یناراحت دنید او مهربان دل يبرا

 .. بود رنج..  گذشتیم عشقش از يمادر دیام نشکستن يبرا که او يبرا

 .. بود سخت او يبرا
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 ..  بود درد..  دندیدینم او با را فرزندانشان هیخوشبخت مادرانشان که نیشاه و کاوه چون یمردان عشق که او يبرا

 يفداکار گرید پس..  بود گرفته را میتصم نیا منطقش يرو از فقط و..  نداشت چنته در هم یعشق چیه او که حاال

 .. اشان نشسته اسی به دلِ يبرا کردینم

 نگردد دیناام انها دیام دیشا تا..  شدیاندینم ازدواج به گرید وقت چیه او نخواهند زشیعز دو نیا اگر که بود مطمئن پس

..  

 . بمونم منتظر و.  نباشم سکوت نیا ي شکننده که دادمیم حیترج منم..  داشت ادامه همچنان پدرجون سکوت

 سشیسرو ي راننده شبید..  رسوندمیم مدرسه به رو همتا دیبا..  بودم صبحانه کردن اماده مشغول اشپزخونه يتو

 تونمیم اگه بود خواسته.  برسونه مدرسه به رو ها بچه ندهیا روز سه دو يتو تونهینم که بود گفته و بود گرفته تماس

 يتو ممکن یکس هر حال هر به ، بودم رفتهینپذ که.  ادیب کنه درخواست گهید ي راننده از نه اگر ، بکنم نکارویا خودم

 . بشه يگرفتار دچار شیزندگ

 . بخوره صبحونه و بشه حاضر تا کردم صدا رو همتا و دمیچ که زویم

 . برگشتم خونه به و کردم دیخر يمقدار رفتم بار تره به و مدرسه رسوندم رو همتا

 . ببرم داخل دامویخر ممکن يصدا سرو نیکمتر با کردم یسع و کردم باز و در دیکل با

 !!! بود يریگ شماره مشغول و ستادهیا تلفن کنار که دمید و پدرجون ، شدن وارد محض به اما

 بود نکرده دایپ هم رو نهییا به کردن نگاه فرصت هنوز و دارشدهیب تازه که بود دایپ امر شواهد از و دیرسیم نظر به اشفته

. 

 !؟ یخوب.  پسرم سالم الو _ پدرجون

_ ........ 

 سارا تو و نیب غهیص هی که کن هماهنگ محضر هی با عیسر بگم که گرفتم تماس راستش ، خوبم هم من _ پدرجون

 !! داشت دینخواه یمشکل هم رفتم رونیب يبرا ينطوریا!!  بشه خونده

 .. شد برابر نیچند تعجبم
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 !!؟ چرا.  بشه محرم من با که خواستیم ازش داشت.  کردیم صحبت منصور با داشت جون پدر

 .  بذاره انیجر در و من نکهیا بدونه! ؟ گرفته و میتصم نیا سرعت نیا به چرا

_......... 

 :بود دایهو کالمش در تنش و تیعصبان.  بود یشاک ينطوریا پدرجون که بود رفتهینپذ منصور حتما

 هم.  یکن امد و رفت خونه نیا به یبتون که یباش محرم باهاش دیبا تو ، گهید گمیم که هست ازین حتما _ پدرجون

 . رنتیپذیم و رنیگیم انس باهات شتریب دخترا هم ، نیشیم اشنا شتریب هم اتیخصوص با شما

 ..  بود انداخته دلم به هم رو اضطراب بلکه نکاست من تعجب از تنها نه پدرجون لیدال

 و رفتن رونیب يبرا که مینبود يحد به اما.  میبود يمعتقد ییها ادم منصور، یحت ای و پدرجون هم و من هم که درسته

 میکردیم تیرعا رو ممونیحر خودمون که همون.  میباش داشته تیمحرم مهر به ازین حتما یکس با کردن صحبت ای

 .  بود کرده جیگ واقعا منو لیدال نیا با پدرجون االن یول.  کردیم تیکفا

_........ 

 . میایم اونموقع تا ماهم ، ریبگ وقت10 ساعت يبرا نیافر _ پدرجون

_... 

 !؟ يندار يکار فعال.  بفرست برام و ادرس فقط.  میایم خودمون ما ستین يازین نه _

_........ 

 . خداحافظ _ پدرجون

  کرد قطع رو یگوش هم بعد

 گوش اش مکالمه به تعجب و بهت با که منو و برگشت ، کردیم صحبت تلفن با داشت من به پشت حاال تا که پدرجون

 : دید دادمیم

 . نیبش محرم باهم تا رهیبگ محضر وقت که زدم زنگ منصور به ، شو اماده زودتر برو ، دخترم ياومد ا _ پدرجون

 ..  رفت اتاقش سمت به من مبهوت نگاه به توجه بدون هم بعد
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 . شدم رو روبه جون يسور ي زده غم ي چهره با که کردمیم اش بدرقه نگاهم با

 نیا خاطر به یحت ای و کنه هیگال من از که بود نشده وقت چیه مدت نیا يتو اما ، مخالفه ازدواج نیا با که دونستمیم

 . کنه سرزنشم انتخاب

 . رمیبگ نگاهش از رو از و بشم اش شرمنده شتریب که شدیم باعث لمیدال نیهم

 . کردیم نگاهم خندان ییچشما و يعاد یصورت با که میمر به و گرفتم و نگاهم

 به و خودش يجا بود اومده بوجود تعجب خاطر به که شدم گرد يچشما و ابروهام نیب گره ناخداگاه و کردم تعجب بازم

 .  بده متفکر و شده زیر يچشما

 . بشناسم رو اش خنده ي اماده ي چهره که شناختمشیم يحد به

 اتاقش به ، داره نگه شو خنده تونستینم گهید نکهیا يبرا ای بود من ي موشکافانه نگاه خاطر به دونمینم هم میمر

 . ومدین رونیب محضر به رفتن وقت تا گهید و برگشت

 . بود برگشته اتاق به که هم جون يسور

 . کنم کم میاشفتگ از هام دیخر ییجابجا با کردم یسع و شدمو اشپزخونه وارد ریدرگ یذهن با

 ..  ناشناخته ي ندهیا هی از دلهره ای ترس حس هی..  بود اومده بوجود دلم تو یخاص حس هی

  ترس حس هی

  ، رییتغ هی از

  تحول يبرا تلنگر هی از

 .. دمشیدینم يزود نیهم به چون دیشا دونمینم

 !! الوصول راحت..  بود یراحت نیهم به چون ای

 . نداشت ترس یول داشت ینگران که هفته هی..  داشت دغدغه هفته هی فقط

 !!؟ داره دغدغه چرا!! ؟ داره دلهره چرا!! ؟ داره ترس چرا حاال یول
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 .. نبودم مطمئن پدرجون رشیپذ از چون دیشا دونمینم

 ... دیشا

 شده گرد بغض..  کنم یمخف دستامو لرزش..  کنم دور خودم از و ترس کشمیم که یقیعم يها نفس با کردمیم یسع

 . کنم خفه گلومو يتو ي

 . رفت هوا به و شد دود پدرجونِ  " گلم دختر شو اماده باش زود " يصدا با هام تالش ي همه اما

 !؟ بود یچ يبرا عجله همه نیا..  بود الزم سرعت همه نیا واقعا ایا اما

 !!؟ يخوایم هنوزم سارا دیپرسینم ازم پدرجون چرا

 : بگم و کنم ادیفر و بغضم ي همه منم که دیپرسینم چرا

 !!! باشم داشته و رییتغ نیا طاقت که!!  بخوام و تحول نیا ستمین مطمئن گهید!!  ستمین مطمئن گهید!!!  ـه نــــــ

 !!؟ کرد عجله همه نیا چرا! ؟ داشت عجله همه نیا چرا!! ؟ دینپرس چرا

 ي اماده يها لب و خندون يچشما لیدل و جون يسور نگاه يِ شده شتریب غم لیدل ، رو عجله همه نیا لیدل دمینفهم

 .. و میمر ي خنده

 .. دمینفهم

  شدمو منصور يا غهیص همسر من و شد تمام زیچ همه که یوقت تا دمینفهم باز

 .  میبرگشت خونه به ینیریش ي جعبه با که یوقت تا دمینفهم باز

 !! دمید فونیا توریمان يتو و بهنود ي چهره که یوقت تا دمینفهم باز

 !! و دیتاک همه اون و عمل سرعت همه اون و اصرار همه اون لیدل دمیفهم تازه

  !! شد انینما ام زده تعجب يچشمها يجلو ، دایپ نیتر پنهان اون که یوقت دمیفهم تازه

 . کردیم نگاهم تعجب با.  شدم اتاقش وارد
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 دست من به یحس نیهمچ حاال تا هم دیشا.  بود دهیند من از رو يبرخورد نیهمچ حاال تا..  کنه تعجب داشت حق

 . بدم نشون خودم از رفتارو نیا که بود نداده

 .  بود خورده گره متجبش نگاه به یرگیخ با من منتظر نگاه

 !!!؟؟؟ چته _ میمر

 . شد روزیپ من نگاه ها نگاه جنگ در بالخره.  کردمیم نگاهش همچنان

  میمر

 بجنبمو خودم به امیب تا بودم خواب که منم.  خورد زنگ تلفن ، يبذار مدرسه رو همتا یرفت که صبح راستش خوب _ 

 . زدیم حرف پسرش گل با جانیه با داشت و بود برداشته جون يسور.  بدم جواب و تلفن

 ..  رهیبگ ادرس بود زده زنگ ، نجایا يبرا داره پرواز گهید ساعت دو تا و تهران دهیرس که گفت بهش بهنود

 : داد ادامه..  کردمیم نگاهش داشتم همچنان

 که هم رو اش هیبق..  گرفت رو یان میتصم اون و دیفهم پدرجون بعدش ، که نداره کردن نگاه ياونجور خوب _ میمر

  یدونیم خودت

 من..  بود بهنود با پدرجون يلجباز خاطر به فقط شیپ ساعت چند اتفاق ي همه.  شد دهیکش شیات ب وجودم ي همه

 . هــا یلیخ حیتفر باعث احتماال و..  بودم کرده يباز و احمق ادم هی نقش وسط نیای تو هم

 ..  شدم کنده خونه اون از و برداشتم رو و شالم و مانتو داشتم سراغ خودم از که یسرعت نیشتریب با

 ..  بدم بارش اجازه اشکام به بتونم که ییجا..  بکشم نفس توش راحت بشه که ییجا برم.  کنم فرار خواستیم دلم فقط

 ..  بدم حیتوض هقم هق يبرا توش نباشه ازین که ییجا

 .  کنم تیشکا..  کنم هیگال بتونم که ییجا

 . کنه اروم و دردم از پر دل که ییجا

 .  ستادمیوا روش روبه

 .  بزنم داد نذاشت بغضم اگه.  بزنم حرف.  کنم هیگال همشون از تونستمیم رونیب نیا..  بود بهتر رونیب.  نرفتم داخل
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 . کنم ادیفر و دلم رنجش.  بزنم زار..  زمیبر اشک

 .  نشستم امامزاده اطیح وسط

 . وسطش درست

 . ام خانواده ارامگاه راستم سمت و بود مطهرش حیضر روم به رو که ییجا

 .  نداشتم سراغ اون از بهتر ییجا

 : گفتم و زدم زار

 !!ـرا؟ چــ!! .. ؟ ـام اقــ چرا _

 !!؟ یکــ تا نیپرسیم ازش نیکینزد خدا به که شما

 نیا تحمل که نشده بزرگ اونقدر..  است بچه هی هنوز سارا نیگیم خدا به..  کشهینم گهید سارا نیگیم خدا به!! ؟ اقام

 .  باشه داشته و فشار و استرس همه

 امتحان که نیگینم خدا به چرا پس..  نینشناخت منو مگه مدت همه نیا تو..  شتونیپ امیم همه نیا منکه!! ؟ ـام اقــ

 . خدا شیپ نیبش واسطم که کنم کاریچ..  رهیبگ نظر در برام و يتر اسون

 . ادیز برام فشار همه نیا..  ام خسته گهید ، قسم زرگوارتونی جدّ به

 !!!!؟ ــام ــــ اقـــــــــــ

 

 *** 

 . رنج و ییتنها خروار کی انیم.  گذاشتن تنهام که يا خانواده..  رفتم ام خانواده ارامگاه سمت به شدم بلند

 !! هام یبچگ مثل درست.  دمیکش دراز مادرم پدرو مزار سنگ نیب یخال يجا يتو

 لمس رو اش مادرانه ينفسها سکوت اهنگ هم.  باشم داشته رو پدر صالبت پر يدستا هرم هم تونستمیم که ییجا

 .  کنم
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  التماس بدون..  ترس بدون..  منت بدون

 .  بود يابر اسمون به نگاهم

 . خواستیم هیگر دلش..  بود گرفته من مثل دلش هم اسمون

 . زدم بهش يلبخند

 : گفتم و کردم بلند کرانشیب یاب سمت به دستامو

 . نشه تنگ تیابر دلِ تا..  یش اروم تا ببار

 ... من مثل

 . کنه گرم و سردم يدستا مادرم گرم يانگشتا تا..  کنه يباز موهام يرو پدرم يدستا الیخ گذاشتم و بستم چشمامو

 ! ؟ نیگذاشت تنها منو چرا!! .. ؟ نیرفت چرا!!! ؟ بابا _

 ینیبینم! .. ؟ کننیم کاریچ دخترت با دارن ینیبینم یعنی..  کنه يپدر بام تونهیم تو از ریغ به یکس يکرد فکر چرا _

 !!! ؟ ینشست اروم همه نیا که

 .. کنهیم يباز من با خودش پسر هیتنب و يلجباز خاطر به يدید..  خودشه پسر فکر به فقط جونم پدر يدید _

 !! ؟ يــد ـیـد نـــ _

 پسرشون غم و خشم به فقط نیدیند..  نکردن توجه من ترس و خجالت به یحت امروز..  نیدیند!! ؟ يدیند..  یمامان _

 توجه من گلگون ي چهره به نکهیا بدون..  بردنیم لذت پسرشون مونیپش ي چهره از يچطور نیدیند..  کردنیم نگاه

 . کنن ییا

 . نیببر منم نیاینم چرا!! ؟ پس ییکجا!! ؟ ییبابا يوا!!! ؟ مامانم يوا

 خواست من از بهنود دادن حرص خاطر به جون پدر یوقت امروز نیدیند مگه..  کشمیم یچ نیبینم مگه..  نیببر منم

 .  شدم اب..  نمیبش شوهرم کنار

 .. دیخند مانیپ نگاه و گرفت شیات بهنود نیدیند..  کردم هیگر خون..  نیدیند

 .. رفت سهیر میمر نگاه و شد ریز سربه منصور نیدیند..  دمیکش درد..  نیدیند
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 !! ؟ ـو احساسمـــ شدن غارت نیدیند!!! ؟ ـو منـــ رفتنِ غمای به نیدیند

  !!؟ بمونم منتظرتون دیبا یک تا!! .. ؟ دنبالم نییاینم چرا پس

 . خونه برگشتم که بود شده کیتار گهید هوا

 ..  بود نشده کم یچیه دردم از اما..  بود شده یخال بغضم

 ..  بود نیسنگ هنوز..  کردیم درد هنوز قلبم

 ..  اضطراب استرسو همه نیا از تابیب

 ..  شدم يپدر ي خونه بزرگ اطیح وارد..  کردم باز درو دمیکل با

 . بود شده کیتار هوا

 . شد باز يبلند يصدا با در ، بخوره سالن در يها رهیدستگ به دستم نکهیا از قبل

 . گذاشتم عقب به یقدم و بودم دهیترس ، بود شده جادیا که يبلند يصدا از

 . دمیشنیم رو کوبش يصدا که يحد به بود شده تر تند قلبم ضربان

 . نشنوم و بود روم روبه که یکس دار کش و تند يها نفس يصدا که نبود ياونقدر قلبم يصدا اما

 . شدم رو روبه بهنود یعصب ي چهره با و گشتم صدا دنبال پرسشگر ، نگاهم با

 .. کردیم نگاهم یظیغل اخم با

 . گذشتم کنارش از و گفتم يا اهسته سالم الودش خشم نگاه به تفاوت یب و دمیکش يا خسته و قیعم نفس

 . کرد حضورم متوجه رو هیبق و دیدو سمتم به همراز شدنم وارد محض به

 . زدم عذرخواهانه لبخند و دادم گوش اش کودکانه يها هیگال به و دمیکش اغوش به و همراز و نشستم زانو دو يرو

 : دمیشن و جون پدر يصدا هم نیح نیهم در

 !؟ دخترم يبود کجا جان سارا _ جون پدر
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  کردم نگاه اش چهره به و کردم بلند سر

 .. سالم _

 . يبود کرده نگران یلیخ مارو يبود کجا ینگفت..  زمیعز سالم _ جون پدر

 . بدم و پدرجون پاسخ تا نشستن انتظار به دادن رو و سالمم پاسخ هم هیبق

 . برخوردم یمشکل هی به کنم دیخر یکم رونیب رفتم دیببخش _

 !!! بود ام خورده ترك غرور حفظ يبرا..  بود ابروم حفظ يبرا..  گفتم دروغ

 . رو ستادهیا کنارم مرد صدادار پوزخند..  دمیشن

 ..  گرفتم دهینشن اما

 !!!  حضورش مثل درست

 . نگفت يزیچ کالم در اما..  بود اشکار کالمش لحن درون نکرد باور اما جون پدر

 !! یبگ شوهرت به رفتن رونیب از قبل شهیهم بهتره اما..  دخترم نداره یاشکال _ پدرجون

 .. ستادهیا کنارم هیعصب مرد دار کش يها نفس کیتحر يبرا دوباره يا ضربه..  زد گهید يا ضربه

 .. ارزومند و زده حسرت یزن ي خسته روح يبرا يا ضربه و

 ... زیر ییها خنده يبرا يا ضربه و

 : داد ادامه پدرجون

 !!! یکن جمع و حواست ي همه دیبا گهید..  بود شده نگران یلیخ ، شـــوهـــرت جان سارا _

 !! یپاک و یمهربان جنس از يمرد يریز سربه يبرا اخر ي ضربه و

 . بده قرار هدف رشویز سربه يچشما نگاهم هیخستگ تا دوختم شیریز سربه به چشمامو

 : گفتم و زدم يا خسته لبخند..  خورد بهم که نگاهش
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 . کنمینم تکرار گهید..  کنم ناراحتت خواستمینم!!  متاسفم _

 يبرا و..  بود مهربونش قلب دادن يباز خاطر به که..  نبود امروزش ینگران و اومدن رید خاطر به فقط تاسفم ي همه

  وجودم ي برگرفته در یشرمندگ

 ..  کرد کاریچ اون اما

 ... زد شیات وجودمو ي همه شیگرم از که زد بهم يا کننده دلگرم لبخند

 . کنارم ي ستادهیا مرد به....  ناخواسته...  زدم ضربه من بار نیا

 !! کرد روشن و بهنود العمل عکس اتش که کرد افتیدر هم بهنود منصور لبخند يگرما دیشا یحت ای

 اش گرمازده ي چهره به منو دلخور نگاه حرفش با که کرد دراز بغلم از همراز گرفتن يبرا رو لرزونش يدستها که

 .. دوخت

 !! برس شــــــــــــــــوهـرت به برو شما..  دارم نگه دخترمو من بده _ بهنود

 . سوزوند منو ستادهیا کنارم مرد نگاه غم حاال اما

  !!!! نداشتم يا فاصله شدن خاکستر تا انگار

 .. دمید ییدستشو ي نهییا يتو و الودم پف يچشما و صورت یوقت تازه

 .. شدم متوجه و بهنود يها پوزخند و هیبق و پدرجون يِناباور لیدل

 .  متورم و بود شده زیر ادیز ي هیگر براثر که ییچشما

 .. دهیبار ساعتها زدیم ادیفر ، هم دور فواصل از یحت که

 .. کنه کم و میدرون التهاب ، شیسرد دادم اجازه و داشتم نگه رشیز صورتمو و کردم باز و سرد اب

 . گرفت وجودمو ي همه لرز و افتاد شماره به نفسم که موندم حالت نیا به نقدریا

 .. کردم نگاه نهییا يتو دختر به و کردم بلند سرمو

 .. بود داده يدیسف به و خودش يجا و نبود ياثر صورتش يتو يقرمز از حاال که يدختر



 
 

 
 

 مھال کوه پنھان

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 453 

 . نهییا از خارج دخترك مبهم ي ندهیا از ترس اثر بر ای..  بود شده نیگزیجا سرما اثر بر دیشا که يدیسف

 اتاقم سمت به همه ي رهیخ يها نگاه مقابل در و..  اومدم رونیب و کردم مرتب سرمو يرو یخاک شال سردم يدستا با

 ..  بذارم روحم یب ظاهر يرو بر یتفاوت یب نقاب ، لباسم کردن عوض با تا رفتم

 ..  کنم صحبت هیبق يبرا ، گذاشتم سر پشت روزِ ینیریش از و برگردم و

 بابت ازشون و کردم نگاه هیبق به ، ام شده درشت ، شیارا زور به يچشما با و رفتم رونیب اتاق از لباسم ضیتعو از بعد

 . کردم یعذرخواه!!!  شام نکردن اماده

 . نمیبچ و زیم..  شده داده سفارش شام امدن تا که رفتم ام اشپزخونه سمت به دار خانه ربات هی مثل هم بعد و

 !!؟ سارا _ میمر

 . کردم نگاه در چهارچوب به داده هیتک میمر به و برگشتم

 .  یبش تیاذ خواستمینم!!  دیببخش _ میمر

 : کنه حیتوج و رهیبگ ازم نگاه شد باعث دلخورم نگاه

 !! ـو تـــــــ خاطر به..  بشه هیتنب بهنود خواستمیم فقط..  نکن نگام ياونطور _ میمر

 . يدیکش مدت نیا تمام يتو که ییها یناراحت خاطر به

 ..  ارومم ، شده گرفته انتقام با االن من که کردیم فکر چرا..  زدم افکارش به يپوزخند

 .... اروم ارومِ

 ..  ستمین انتقام مرد من که بود اومده ادشی انگار..  دادیم شیدرون حال از خبر درهمش ياخما

 ..  سوزونهیم خودمو همه از اول انتقام اتش و

 ..  نگه يزیچ داد حیترج هم میمر..  شدم کارام انجام مشغول کالم بدون

 يکار چه مشغول خوادیم که داد نشون خچالی از ساالد لیوسا کردن خارج با هم میمر و کردمیم اماده و ظروف من

 .. بشه
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 نگاه به توجه بدون.  شدم همراز به دان غذا مشغول ، یناراحت ي گهید يها زمان ي همه مثل من ، باز هم شام زیسرم

 ! گرانید کنجــــــکاو يها

 ..  کردم يدار خود جمعشون به شدن وارد از ظروف شستن و زیم ياور جمع ي بهانه به یساعت تا هم اون از بعد

 . شد تمام هم من يکارها بالخره اما

 .رفتم!!  خندونشون جمع سمت به کامل یلیم یب با و کردم اماده رو يچا ینیس ينواز مهمان رسم به هم باز

 . کردمیم یبررس و تشونیموقع بود ینیس گردوندن مشغول که طور نیهم

 بود نشسته روشون روبه ي نفره تک مبل يرو هم جون پدر..  بودن اشون مزه با خاطرات فیتعر مشغول میمر و مانیپ

 .. کندیم پوست وهیم همراز يبرا و

 .  بود قرمزش بیس کردن پوست مشغول و بود نشسته کنارشون ي دونفره مبل يرو هم منصور

 . دادنیم گوش مانیپ يها حرف به ظاهرا و بودن نشسته دونفره مبل يرو جون يوسور بهنود اما

 . شدم خکوبیم پدرجون حرف با که برگردم پناهگاهم به خواستمیم

 . شوهرت شیپ نیبش ایب..  يشد خسته بابا ایب..  ياریب يزیچ يبر خوادینم گهید ایب..  جان سارا يریم کجا _ پدرجون

 . گرفتم جمع از نگاه و..  نشستم منصور کنار عیسر و زدم بهش يا اشفته لبخند

 یمنف يانرژ تونستمیم هم حالت اون يتو یحت اما..  کنم کم خجالتم از تونمیم بهشون نکردنش نگاه با کردمیم فکر

 .. کنم افتیدر و بهنود نگاه

 صوت نیا يتو نهفته ارامش يتو من و رفت نیب از گرم يصدا هی از ي جمله هی با فقط ایدن بد يها حس ي همه اما

 . شدم غرق

 . ستین يزیچ ، باش اروم _ منصور

 . شد دراز سمتم به ، کردیم حمل خودش با رو یمهربون يدستا يگرما با که یبیس و

 !! نگاهم به گرفته هدف یِمنف يها موج وجود با یحت رفتینم نیب از که يلبخند و

 .. بشم همتا بتیغ متوجه تونستم که همه اون قیتزر از بعد تازه اما
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 الشیخ يتو که بود يمردِ  یپ حواسشی همه اون اما..  بپرسم سوالمو بتونم بشه ام متوجه دیشا تا کردم نگاه میمر به

 !! رفته کف از تر قبل یلیخ دل نیا که نیا از خبر یب و بود میمر يبرا يدلبر مشغول

 ومدیبرنم من از کار نیا که بزنم برهم و مهمانم ارامش نیا از شیب خواستمینم یعنی..  بپرسم تونستمینم هم منصور از

.. 

 .. رفتم اتاقش سمت به یخواه عذر هی با و شدم بلند باشه اتاقش يتو ممکن نکهیا فکر با

 . ومدین ییصدا.  زدم در

 .  شدم وارد و کردم باز رو در اهسته

 بسته چشماش.  رفتم جلوتر.  بود سخت چشماش بودن باز صیتشخ یکیتار يتو..  بود دهیکش دراز تختش يرو همتا

 . بود صورتش يرو شده خشک اشک رد اما ، بود

 ي احمقانه يکارها به يسر حتما که بگم تونستمیم هم ندونسته اما..  مونده يجا بر یچ يبرا دونستمینم که یاشک

 !! داره من

 . زدم روش يا بوسه و کردم نوازش و نرمش يموها

  . کردم ترك و اتاق ، کنمیم صحبت باهاش فردا نکهیا فکر با هم بعد

 .. نبود من به حواسش یکس و بودن مشغول ظاهرا همه برگشتم سالن به که یوقت

 پر بهنود توسط میقبل يجا دمید تعجب کمال در که نمیبش میقبل يسرجا و برگردم توجه جلب بدون که کردم یسع منم

 !!! شده

 . کردم نگاه ، کنه حیتوج منصور با صحبش با و شدنش جا به جا کردیم یسع که بهنود به و نشستم جون يسور کنار

 انداختم نییپا سرمو و دادم پاسخ لبخندشو شده سرخ..  اومدم خودم به منصور لبخند با که بودم رفتارش یابیارز مشغول

 . دوختم زیم به و

 . بود یچ موقع یب گرم يهوا نیا لیدل دونمینم..  بود شده گرمم

 !!! بود زییپا اواخر موقع یب يگرما خاطر به دیشا
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 !! بود اخرش نگاه يتو بهنود ي خورده گره يابروها دنید هم دیشا ای..  منصور مهربون لبخند دیشا ای

 به گرمم يدستا و بردم پناه اشپزخونه به يچا يها استکان بردن ي بهانه به شد باعث بود که یلیدل هر به دونمینم

 . سپردم اب ریش يخنکا

 . گذاشتم داغم يها گونه يرو و خنکم يدستا..  کردمیم گرما احساس هنوز کارم شدن تمام از بعد

 . وفتهیب تالطم از و بشه اروم یاندک دیشا تا..  برسه ام زده اشوب ذهن و مغز به اب يخنکا تا بستم چشمامو

 !! کرد تقال به شروع شدت با قلبم ییصدا دنیشن با که بود نشده ازاد االتیخ بند از ذهنم هنوز

 !!؟ خوبه حالت!! ؟ سارا _ بهنود

 !!! کنه يریجلوگ هام هیر ینافرمان از تا دمیکش یقیعم نفس

 ..  نداشتم یکنترل بدنم ياعضا از کدوم چیه يرو گهید من نکهیا.  بود دار خنده

 . کردیم تیفعال يکند به مغزم

 . نداشت من يریدرگ از پر ذهن يبرا یتعجب يجا البته که

 . اومدم خودم به بود گرفته جلوم بهنود که یاب وانیل با که بودم ام اشفته ياعضا کنترل ریدرگ هنوز

 . بدم هیتک بهش و ام خسته تن که خواستیم ازم و بود دهیکش عقب برام رو یصندل

 . دادم هیتک بهش و سرم و گذاشتم زیم يرو و ارنجم و نشستم

 هم يخور يچا کوچک قاشق هی نباریا..  دمید روم جلو اب وانیل دوباره که بودم حالت اون هی قهیدق چند دونمینم

 . دادیم بهم و قند و اب مخلوط از خبر که بود داخلش

 ..  دمینوش ازش یکم و گرفتم و وانیل حرف بدون

 افتاده تالطم يتو و خسته زن هی تا..  امیب نظر به افتاده فشار با زن کی دادمیم حیترج شتریب حالت نیا يتو حال هر به

!!! 
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 رو يادیز يمعنا تونستمیم کردمیم نگاه بهش و خواستمیم اگر که ینگاه..  کردیم نگاه بهم حرف بدون هم بهنود

 امشب..  بدم انجام رو يا صفحه چند نگاه کی ترجمه بتونم که بودم یاون از تر خسته امشب من یول.  بخونم درش

 !! بودم کرده گم رو ها نگاه المعارف رةیدا

 !!! رهیبربگ در و دمید یاهیس گذاشتم و بستم راز و رمز پر ي دروازه اون به هامو چشم پس

  کردم باز رو ام خسته يها پلک پدرجون يصدا با که بودم نشده غرق کامال هنوز

 . اش بدرقه برو شو بلند رهیم داره شوهرت..  بابا ، جان سارا _ پدرجون

 بهنود الود غضب ي چهره با و شدم بلند جام از بفهمم و صداش يتو ي خنده يها رگه لیدل کردمیم یسع که یحال در

 .... شدم رو روبه

 مهربانِ مرد سمت به ، ستادهیا اپن کنار يمرد نیخشمگ چشمان مقابل در و دادم تکون يسر يباز نیا از خسته

 . رفتم خورده لقب شوهرم

 ما کنار در رو شب خواستمیم منصور از که!!  مانیپ البته و منصور و پدرجون معمول تعارفات به و ستادمیا يا گوشه

 . رفت در سمت به " ریخ به همتون شب ممنون" گفتم با منصور که..  دادمیم گوش ، کنه يسپر

 ! شدم روان دنبالش به يمهمانواز رسم به منم

 .  ستادیا ، میدیرس که یاصل در به..  میکرد یط سکوت در و اطیح طول

 . بود نشسته دلم به یترس چرا دونمینم یول..  کنه صحبت باهام خوادیم که دونستمیم

 !! باشه شده ناراحت من بتیغ شدن یطوالن و اشپزخونه يتو بهنود حضور از دمیترسیم

 !! شهیهم مثل..  داد ارامش به و خودش يجا ترسم احاس ي همه ، لباش يرو نشسته مهربون لبخند دنید با اما

 !!؟ یخوبـــ _ منصور

 . کردم دییتا سر با

 . یباش خسته یلیخ کنم فکر..  دهیپر یلیخ رنگت یول _ منصور

 . کردم اکتفا يلبخند به فقط اما..  خوبمِ  خوب..  نه گهید حاال یول بود بد حالم االن تا بگم خواستمیم
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  دیکش یقیعم نفس منصورهم

  ومدیبرنم يکار من دست از یول..  بابت نیا از متاسفم..  يگذروند رو يبد روز امروز دونمیم _ منصور

 . کردم نگاه بهش جیگ

 : داد ادامه

  کنمیم فسخ رو غهیص رمیم فردا _ منصور

 . داد نشون کوچک اخم هی با و خودش میجیگ شدت نباریا

 : داد ادامه ینیدلنش لبخند با و گرفت قاب صورتم يرو دستاشو..  ابروهام ونیم نشسته اخم دنید با منصور

 یشیم خوشبخت بهنود از شتریب من با که دادمیم احتمال هم درصد هی اگه خدا به!!  سارا نکن نگام ياونجور _ منصور

 ..  گذشتمینم ازت هم لحظه هی ،

 !! تـــره قیال ازم بهنود که دونمیم اما

 . گفتم هم جون پدر به شیپ روز چند نویا

 : داد ادامه و کرد مکث یکم

 !!!؟ کنمیم انتخاب و کدوم بهنود و خودم نیب احساس، گود از خارج دیپرس ازم _ منصور

 .. زد يا خسته لبخند

 .  نداشتم دادن جوالن يبرا ییجا احساس از خارج يواد يتو من که متاسفم _ منصور

 ..  انداختم ریز سربه

  "! ؟؟ کنم سجده ، يدیدم درونش تیمهربون از که مرد نیا به ؟ ستین درست ایا ـا ــیخدا " زدمیم ادیفر ذهنم يتو

 . گرفت ام گونه از اشک رد اشاره انگشت با و گذاشت ام چونه ریز به دست

 .... يکرد تو یسع حداقل ای..  يکرد جدا بهنود از و راهت تییجدا از بعد که دونمیم ، گلم سارا _ منصور

 . بهنود و تو وجود از ییجز که يدار زیعز هی که نره ادتی وقت چیه اما
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  داد قرار لبهام يرو سکوت ي نشونه به شو اشاره انگشت که کنم اعتراض خواستم

..  است خورده زخم..  است دهید بیاس روحت دونمیم!! ؟ سارا.  شهینم لیدل نیا فقط که دونمیم.  سسسسیه _ منصور

 ..  باشم مطمئن که دمید بهنود يچشما يتو عشق نقدریا امروز من باش مطمئن اما

 ..  زخمات يبرا مرهم نیبهتر

 . هات یخستگ يبرا گاه هیتک يبهتر و

 ......... و

 يبذار ازادش و يبد بها احساست به یکم هی فقط اگه..  شیریبپذ یتونیم که دونمیم که دمید گرما تو نگاه يتو نقدریا

!! 

 ..  رهیبگ و زدنم زار يجلو تا گرفتم دندون به لبامو

 ..  مرد نیا یِداشتن دوست تیشخص با بودم کرده کاریچ..  مرد نیا با کردمیم کاریچ داشتم من

 به که همسر هی عنوان به نه..  مرگ وقت تا باهاتم شهیهم من بعد به حاال از که یبدون خوامیم..  جانم سارا _ منصور

 !! یکن نگاه پشتت به و يبرگرد یکاف..  سرت پشت درست هستم شهیهم!!  بزرگتر برادر هی عنوان

 !!؟ کردیم کاریچ من با داشت..  بزنم زار خواستیم دلم

 !؟.. بود مهربون باهام چرا!! ؟..  کردینم نیتوه بهم چرا

 ازین..  داره هیتنب به ازین بهنود که دونمیم نمیا ، اما..  موافقم کنهیم داره پدرجون که يکارا با گمینم!! ؟ ییسارا _ منصور

 .. ستین یراحت به اوردنت بدست که بفهمه داره

 دیبا..  میگینم بهش يزیچ غهیص فسخ از فعال.  کنمیم کمکت منم..  ستین بودنت شهیهم لیدل يبود قبال اگه که

 !!! بشه هیتنب

 . چوقتیه..  ـن نکــ استفاده رتشیغ از هشیتنب يبرا چــوقتیه ـا امـــ

 .  رنیبگ عهده به هشویتنب ، شیذهن يهایریدرگ بذار

 : گفتم گلوم يتو یشگیهم اری با



 
 

 
 

 مھال کوه پنھان

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 460 

...  من.  نداختمینم دردسر يتو رو شما چوقتیه دونستمیم اگه احمق من..  من..  بشه يطور نیا خواستمینم من _

 !! بدم ازارت خواستمینم

 .. گرفت اغوشش گرم پناه يتو منو یحرف چیه بدون

 .. دیبوس زیر و کرد موهام مهمان نفسهاشو يگرما هم بعد

 روزام نیبهتر.  بود من هیزندگ يروزها نیبهتر وقت چند نیا..  نشدم تیاذ چوقتیه من..  زمیعز باش اروم _ منصور

 .  ـن باورکـــــ.. 

 : گفت خنده با و دیکش رونیب اغوشش از منو دفعه هی هم بعد

 . بدم حیترج قرار بر و فرار دیبا هم حاال..  کردم يباز مردت رتیغ با ظاهرا..  شد خطرناك اوضاع يوا يا _ منصور

  . شدم رهیخ رفتنش به و دادم تکون يسر فقط نیبنابرا..  بشم منظورش متوجه که بودم اون از تر جیگ

 ... من

 !!!! گفتیم منو واقعا

 ..  بودن کرده من ي درباره يفکر چه واقعا

 !! بودم کار نیا ادمِ من

 !!؟ بودم کردن کیتحر ادمِ من!! .. ؟ بودم کردن هیتنب ادمِ من

 !!؟ هستم دادن يباز و کردن يباز ادمِ من

 . باشم گریباز تونمیم من که..  کنم يباز تونمیم من کردنیم فکر واقعا

 !!؟ بندازم چنگ نیزم به خوادیم دلم سردرد زور از االن من چرا بود طور نیا اگه

 !! ؟ بودم مرگم حال در جانیه و استرس فرط از امروز من چرا

 وجدان سرد يدستا امروز چرا پس ، بدم يباز رو ادما تونمیم راحت نقدریا من اگه

 !!!؟ بود شده حلقه فمینح گردن دور
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 نــــــــ مرد که کنم يباز خوب نقدریا که.  امیبرم نقش نیاِ  پس از من ، کردیم فکر واقعا شینما نیا کارگردان

 . کنه باورم مقابلم ي شهیـاهنرپ

 ! کنهیم تونویتابیب همراز داخل نیاریب فیتشر..  شد تموم ، نگاهتون ي بدرقه اگه!!!  خانم سارا _ بهنود

 معروف ي جمله ، کارگردان که دمیفهم و اومدم خودم به مقابلم ي شهیـاهنرپ نــــ مرد حرص از پر يصدا دنیشن با

 !  کنم شروع دیبا من و..  گفته رو " شهیم ضبط!!  حرکت "

 .  کرد یتالق اش زده حسرت نگاه با نگاهم و دمیچرخ سمتش به

 . نبود نگاه نیا يتو ازشون ياثر یول ، نمیبب نگاهش يتو تویعصبان و حرص فقط االن داشتم انتظار

 . گذشتم کنارش از یحرف چیه بدون و کردم یط و داشتم باهاش که يا فاصله قدم هی

 !! بود شده پــــر من ي شهیـاهنرپ نـــ مرد عطرِ با مخلوط ژنیاکس از که یگذرگاه

 !! شدم خشک جام سر دارش بغض يصدا دنیشن با اما ، کنم هیهد هام هیر به خالص ژنیاکس تا برداشتم یقدم

 ! نکن کارو نیا من با سارا!! ؟ سارا _ بهنود

 .. دارم یشگیهنرپ قصد من بود دهیفهم پس..  ستمین یخوب گریباز من که نیدید..  دونستمیم

 ..  بده بهم گهید فرصت هی کنمیم خواهش سارا _ بهنود

 . خوادیم فرصـــت

 .. خواستیم فرصت من از

 خبر حتما.  ست گهید یکی گردان مهره..  هستم يباز نیا کنیباز فقط و ندارم ینقش چیه من که نداره خبر حتما پس

 . نکنن کم هارو مهره و يباز ارزش که کننیم اش دهید اب دارن فقط..  شده انتخاب که نداشت

 !!!! ببرن باال و لمیف فروش جانیه کردنِ اضافه با که

 : کرد متوقفم صداش دوباره که دادم حرکت فرمان پاهام به

 !!  کنم یزندگ شما بدون تونمینم من _ بهنود
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 " همراز بدون ای من بدون " زد ادیفر حرص و یبدجنس با احساسم

 " نکرد استفاده سوء حقش از وقت چیه اون..  نباش انصاف یب " زد ادیفر بلندتر منطقم اما

 .. کنم ترکتون خواستمینم همرازمون جان به _ بهنود

 !! ؟ کنه ترکمون خواستینم

 !!؟ کرده ترك مارو کردیم فکر که ، بود کنارمون مگه

 : داد ادامه سرعت به اون بازم و دادم ادامه راهم سرعت به بازم

 یول..  بگم بهت خواستمیم..  بودم سپرده لمیوک به کارهارو ي همه..  ببرم شمارو که کردمیم یسع داشتم سارا _ بهنود

 اونا که خواستمینم احمق من..  کنن سوءاستفاده احساسم از خواستمینم.. رهیبگ و جلومون که بفهمه مامانم خواستمینم

 ..  باشن نبرد نیا روزیپ

 .. دیند بهنود

 . دیند و دلم يرو نشسته يگرما.  دیند هم نگاه يتو افتاده برق..  دیند لبامو يرو لبخند

 . شدن خواسته نیا..  شدن نـــزده پس نیا یِنیریش حس چقدر

 . باختم!!  شب هی يتو رو یچ همه اما:  گفت تر اهسته که دیند

 . بده انیپا يباز نیا به جانمیه از پر قلب دمیترس.  دراوردم حرکت به لرزونم يپاها

 : داد سرعت قدمهام به صداش دنیشن اما..  کردم حرکت اهسته

 !!! خانم سارا ، برسه بهت یکس دست بذارم محاله اما _ بهنود

  !! داشتن ـاز ــــــــــین و ـازشدن نـــــــــ ، نیاِ  يتر نیریش حس چقدر و

 . بود دهیبر و امانم سردرد..  بودم خسته یلیخ اونشب

 ... اما

 . بود داده رنگ م خسته صورت به که يشاد.  بود گرفته يشاد و وجودم ي همه اما
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 !! ستنین صورتمِ  یعیطب میگر نیا شاهد گهید!!  يبردار لمیف عوامل که کردم شکر رو خدا چقدر و

 و انداختم تخت يرو و جانمیه پر اما خسته جسم و رفتم اتاقم به!!  تابمیب همراز بودنِ خواب از شدن مطمئن از بعد

 . بستم چشمامو

 .. دمیخواب ، خونم انیجر يتو ، بهنود ي شده قیتزر عشقِ با شب تمام

 . نبود یبخش لذت نیا به.  نبود یاروم نیا به بود ها ماه که یخواب

 !!  کنم حس گلگونم پوست يرو رو داغ ییدستا نوازشگر لذت حس درونش تونستمیم یحت که یخواب

 ....  یحت و

 !!  بفرستم هام هیر به رو ایدن تلخ عطر نیتر خوشبـــــو

 . دارشدمیب خواب از يادیز يانرژ با صبح

 ...  ترس ـا امــــ

 .... ـرس تــــ از شدم پر

 ...و ببندم و چشمام دوباره شد باعث ، بود من یزندگ نفکیال جزء که یترس

 .. خوابهام عشق ار پرا يایدن به بزنم ـگ چنـــ

 .. بستم و چشمام

 ..  دمیکش یقیعم نفس

 !! من يکنار اتاق گرمابخش مرد تلخِ عطر لمس از پرشد که ینفس

 .  اورد لبهام به رو لبخند که ینفس

 . کرد هیهد بهم و شدن خواسته قشنگ حس که ینفس

 ... که ، ترس از نه نباریا اما..  شدم پر دوباره

 ..  عشق از..  شور از شدم ـر پـــ
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 ...  اتاقم يِ شده لمس نفس از شدم ـر پـــ

 . شدم بلند

 ..  کردم اماده صبحونه

 ..  کردم حاضر رو همتا

 .. روزید ي روزمره مادرِ همون شدم

 !!! ترس از سرشار و عشق از یخال روزِید يِ روزمره زنِ اون نه ـا امـــ

 . بودم ـــزیچ همه پـراز

 !! بشم زن که کردم تالش

 !! مردم يبرا کنم یزنانگ که

 ..  وجودم يتو کرده رسوخ يدایپ نیتر پنهان به ، دادم پشت

 ! گرم گاه هیتک نیا از شدم گرم و

 .  کردمیم صحبت هم همتا با دیبا امروز

 . ذاشتمیم احترام متفکرش ذهن به دیبا.  کردمیم مشورت اونم با دیبا

 .. کردم بلند سر رینفوذپذ و اشنا ییصدا با که بودم غرق متفکرم يهمتا و خونه سکوت يتو

 . ریخ به صبح..  سالم _ بهنود

 . ریخ به هم شما صبح...  سالم _

 .. دیبوس رو پا زیگر يهمتا ي گونه و اومد

 !!؟ چطوره من يهمتا _ بهنود

  همتا يریز به سر و..  بود پاسخش سکوت و
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 همتا از نگاه بهنود زیبرانگ تعجب ي جمله با که ، اش قصه پر درد ي غصه دلم يتو و بود شده دوخته همتا به نگام

 .  دوختم بهش و گرفتم

 دل ي غصه دادن پـــر يبرا کنهیم تالش من يهمپا داره که ، هست يمرد که برام کرد ياور ادی که يا جمله

 .  من ي پـُـرغصه

 .. مدرسه رسونمیم و گلم يهمتا امروز خودم من سارا _ بهنود

 .. کرد نگاه همتا به و کرد سکوت هم بعد

  برسه گوشم به يمرد مهربان بلند يصدا شد باعث که یسکوت

 لیدل يبود قبال اگه که.. ستین یراحت به اوردنت بدست که بفهمه داره ازین..  داره هیتنب به ازین بهنود!!!  ییسارا "

 " ستین بودنت شهیهم

 !! ندم بهش جولون اجازه و دارم نگه قلبم يتو لبخندمو شد باعث که ییصدا

 .. همتا مخالفت به دوختم نگاهمو و

 ... ـا امـــ

 . شدم مواجه براق یچشمان و تفاوت یب يظاهر با فقط

 !! کردم افتیدر رو نشده مطرح که یسوال پاسخ و

 : کردم تعارف خشک و پرغرور اما

 . کن استراحت برو تو.  برمشیم خودم..  ممنون نه _

 . برم تو نیماش با يبد اجازه اگه که دارم کارهم رونیب..  گهید مهد يذاریم همرازم..  برمشونیم من _ بهنود

 هنجره به زدیم اتش گرماش یول بود و سرد ظاهر به که ییصدا با و..  صورتمو يرو نشسته لبخند نهینب که کردم پشت

 : گفتم ، خودم ي

 . همتا ي مدرسه امیب دیبا هم خودم من اما..  یراحت هرطور _

 : گفت که بود تفاوت یب اون يسرد به نسبت ای دیرس بهنود به کالمم حرارت دونمینم اما
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 .  هیعال ، باشه _ بهنود

 : شدم خودم ، یطوالن هیشگیهنرپ نیا از خسته

 . کنمیم اماده و همراز من يخوریم صبحونه تو تا پس _

 فرصت دیشا و..  بودم کرده هیهد بهش که یبودن پدر فرصت خاطر به دیشا..  ازم کردیم تشکر که صداشو دمیشن و

 . خواستیم ازم که! یبودن همسر

 پود و تار از يدختر يبرا کردن رفتار پدرانه و بودن پدرانه يبرا بود شده یسع وجودش ي همه که و يمرد دمید و

 . است گهید یکس وجود

 . يگرید پدرِ جنس از يمرد با کنهیم یکینزد!!  ینیگز يدور و یتفاوت یب نیع در که يدختر و

  . زدم لبخند ، اون ي شکرانه به و دمید..  شد برابر نیچند لذتم و دمید

 . بود گذشته بهنود اومدن از روز چند

 . تیامن و بود ارامش سراسر من يبرا که يروز چند

 . یزندگ شوق پدرجون و جون يسور يبرا..  يشاد و خنده همراز و همتا يبرا

 !! یسرسپردگ و یدلدادگ هم مانیپ و میمر يبرا و

 . رونیب میبر مییخوایم ادیب امروز بگو بزن زنگ هی شوهرت اون به پاشو خانم سارا _ مانیپ

 .  دمیخند

 ..  بود کرده امتنان اومدن رونیب از که بود یحال در نیا.  برگشت که بود اتاقش به رفتن حال در بهنود

 . بود شده جمع زیر يها خنده موجب و بود برگشته جمع به منقبض یفک با مانیپ جمله دنیشن با حاال

 از من اما..  باشه داشته حضور ما جمع در که رفتیپذ هم یداشتن دوست و مهربان منصور ، مانیپ يها اصرار با بالخره

 . بشه!!  من مرد رتیغ کیتحر موجب که کنهینم يکار هرگز اون که دونستمیم حاال

 . بود من مرد ، من محرمِ مرد نگاه از ، ینامحرم نیع در که يمرد
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 .  میبود منصور انتظار در اماده و دهیپوش لباس

 .  میرفت رونیب که در از..  دیرس بالخره که

 نیماش با هم هیبق و..  میشد منصور همراه همراز و جون يسور و پدرجون و من ، پدرجون!!  مِیتقس تیریمد رسم به

 . شدن یراه من

 . شدمیم لذت غرق من..  دووندیم شهیر وجودم يتو مردم رتیغ نیریش حس..  بود برگرفته در و وجودم ي همه يشاد

 !!  من مرد یِدگیشور و من دل با کردیم يباز ، جاذبه قانون

 .  بهنودو ينوپا ، من گمان به حسِ کردیم پخته ، من يها یمحل یب و

 ! داد رو یوسط شنهادیپ مانیپ.  میدیرس که منصور باغ به

 ... خاطره از کرد پر و من وجود ي همه و

 !! بد و خوب يها حس يزیسرار و...  شمال نیریش و تلخ خاطرات

 .شد شروع همتا و بهنود و مانیپ یگروه هم و منصور و میمر و من گرفتن قرار وسط و جمع رشیپذ با يباز

 ... من يها جواب و مانیپ يها يکُر و همتا يها فیتعر و

 ....  بهنود يها وخنده

  " نکن یطونیش " جمله هی از شد پــُر من گوش و

 ! دیکش شیات به منو ادشی حاال یول..  کرد گرم فقط موقع همون دیشا که يا جمله

 .داشت ادامه يباز

 .. نکرد جدا من يها لب يرو از خنده که يباز

 . دیخندیم هم بهنود یحت..  بود همه يها لب يرو خنده

 .. رفت هم يتو بهنود يها اخم شد من يبال سپر و گرفت قرار من کنار منصور که یوقت درست اما

 . رفت و کرد بهانه رو یخستگ و دیکش کنار من مرد ي خورده گره يها اخم دنید با ، نیمهربانتر اما و
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 .  مینشست جون پدر و جون يسور کنار و دمیکش کنار منم ، هیتنب البته و يسپاسگزار رسم به و

 . دمید منصور و جون پدر نگاه يتو تیرضا اثار کارم نیا با

 . بود یخوب شب

 . کردیم تر اروم منو نیا و گردهیبرم خوبش يروزها به داره مانیپ و بهنود يها تالش وجود با بود معلوم هم همتا

 به مانیپ يصدا با که بودم جون يسور با صحبت مشغول ، بهنود و مانیپ ي شده درست يها کباب خوردن از بعد

 . برگشتم سمتش

 !! ستاین بد یبچرخ جوونا ما با هم یکم هی!!  زن رهیپ مامان خوب _ مانیپ

 : گفتم و کردم یبدجنس

 !!؟ کنمیم صحبت باهاش من که رهیپ جونم يسور یبگ يخوایم االن _

 ! ایکن خراب مو خاله منو نیب یتونینم.  باشه حواست..  ياووو _ مانیپ

 نیتضم اصال من و!!  مهمتره جون سودابه با االن تو روابط که ستین حواست تو نکهیا مثل یول..  هست حواسم من _

 !! کنم رفتار االن هیمهربون به موقع اون که کنمینم

 !! شد سرخ میمر و دیخند بلند مانیپ

 ... مانیپ اما ، کردم یبدجنس یکم فقط من

 : گفت بلند و کرد بود بهنود و جون پدر با صحبت مشغول که منصور روبه

 . زهیبر بهم مارو ي کوزه کاسه کم.. کن ادبش یکم هی ببر وردار زنتو نیا ایب..  منصورخان _ مانیپ

 : گفت جوابش در بعد یول کرد نگاهش گنگ یکم اول..  بود خودشون صحبت غرق اونموقع تا که منصور

 . هست مگه ترم مودب من خانم از _ منصور

 ، من ـت ــــــــــــینیام احساس دیتشد و ، من مرد ـرت ــــــیغ به شد يتلنگر بازم و

 . جمع از شدن دور شدنو بلند ، شد العملش عکس که انداخت من مرد دل به و ترس پدرجون يبعد ي جمله اما
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 شیدائم که گرفتم وقت براتون ندهیا ي هفته يبرا کردم صحبت خوب محضر هی با ، جان منصور خوب _ پدرجون

 . دیکن

 !! زد من مرد ترس به پدرجون که يلبخند و.  دیپر جون يسور يرو از رنگ و

 ..  سکوت و بود سکوت فقط گهید و

 . بود خوب زیچ همه

 . بود شوق اشک بود اگه که نبود یاشک گهید..  بود یعال من يبرا یعنی

 . بود شده من وجود ریناپذ ییجدا جزء ارامش

  ، بود کرده راست مو دهیخم کمر تیامن

 ..  بودم ستایا

 ... محکم و قرص

 .. دلهره..  ترس بدون

 . زنانه قشنگ يها حس از زیلبر و..  زنده و شاد

 ..  سپاسگزار ـا امــ

 . ایدن خوب يها نعمت ي همه يبرا

 . بودن یموقت دیام يکورسو به ، من نامحرم مرد يها زدن چنگ يبرا

 . لذت سر از من گاه یب و گاه يها لبخند و

 ..  ـا امـــــــــــ

 .. خوبم يها حس نیا ي همه نیب در درست

 . دمیشن رو ایدن خبر نیبدتر..  دمیشن
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 یدلتنگ و قبور اهل ارتیز روز و است پنجشنبه امروز نکهیا گمان به.  داشتم یبیعج حس..  بودم شده داریب که صبح از

 . گذروندم ظهر تا ، اشکانم دارید شوق و خانواده

 .  داد و اشکانم امانت تصادف خبر و گوشم يتو شد مرگ ناقوس تلفن زنگ يصدا نکهیا تا

 ..  استقامت و صبر امتحان هم باز

  .. درد..  ناله..  اشک هم باز

 .. خنده و حیتفر قصد به نه نباریا اما..  شدن رهسپار یهمگ هم باز

 ..  بهنود هیتنب و ازار قصد به نه

 . شوند مطمئن یکودک سالمت از که رفتن

 ..  امده سرشان بر چه ننیبب که رفتن

 ذره برنگشتنش به نکهیا بدون..  بودن کرده اش یتیتقو يها کالس رهسپار عشق با صبح که یکودک دنبال به رفتن

 ... شندیاندیب يا

 ..  اش کودکانه يها خنده دنیشن دیام به رفتن

 ... اما دنیشن شانی همه

 ...  را دنیخند کودکانه يصدا نه

 .  را دنینال و ستنیگر وار زنانه دنیشن که..  را دنیخند وار زنانه نه

 .. را وار مادرانه يا عمه يها یناارام ، دنید

 .. را یرلبیز يها " ـدا خـــــ ـدا خـــــ" ذکــــر ، دنیشن

 ..  را خواهرانه يها دل و درد..  را مادرانه يها التماس دنیشن

 ... دل در ، کردن هیمو ، دردش پر دل يبرا چقدر و
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 یوقت که ، را خونش در غرق يهمتا...  سارا هنوز، بود دهیند که بود یزمان يبرا فقط ها ناله و ها اشک نیا ي همه اما

 .... دید

 !! الل و شد کور

 .. نبوده شنوا و نایب چگاهیه ییگو

 . ـد ــــــیخم دوباره و نداشت یحت ستادنیا قدرت گرید ، دید یوقت که

 ... شکست

 .  شد دردش پر جسم گاه هیتک که دانستیم یخوب به میمر را نیا و

 !! نبود يزیچ کم..  دانستیم میمر

 . عشق ـا ــــــــیدن ـک ــــی و سارا ـک ــــی و بود همتا ـک ـــــی

 .. بود تابیب کوچکشان يهمتا يبرا اوهم..  بود تاب یب هم میمر

 . سارا دلِ بر رسد چه..  کشاندیم یستین يسو به هم را میمر یحت تیوضع ان در همتا دنید

 ... سارا روح بر يوا...  سارا دلِ بر يوا

 ..  سارا دل با کرده چه دانستیم شیخدا فقط و

 . عمل قبل يامضا يبرا ، را بچه پدر کردیم خطاب که را پرستار پرسش يصدا دینشن که يحد به

 .. را اشکانش اوردیب ادی به دوباره تا دینشن که خوب چه و

 . را مردش گفتنِ "منم" محکمِ يصدا دینشن و

 . را سرش پشت ستادهیا کوه اوردیب ادشیب تا ، دینشن که بد چه و

 . را شیهمتا دیجد تیهو مدرك دیند یحت و

 مادر دیشا ای مادروارش ي عمه به متصل یزندگ به زند چنگ یجراح غیت ریز است قرار که ، بود شانیهمتا حاال که

 . وارش عمه
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  ، ها یتاب یب و ها ینگران بازار اشفته ان در

 معالج پزشک همکارِ کردن دایپ دنبال به مانیپ..  ختیریم اشک و کردیم صدا را خدا و بود تاب یب وار هیدا میمر که

 : بود جمله هی فقط سارا ذهن در...  اش شده اضافه شناسنامه به تازه دخترك نجات ي شهیاند در بهنود و همتا

 " ـدا خــــــ ، کمیکوچ یلیخ امتحان نیا يبرا من "

 ... چیه گرید و

 .... یتاب یب ، يزار ، هیمو ، اشک بدون...  یخال یِخال

 که رنگ یاب ي پرده به را گنگش نگاه و مارستانیب اورژانس ي الوده و سرد نیزم يرو بود نشسته خاموش و ساکت

 . ـا ـــیاح اتاقک يبرا بود درب حکم

 دست از را يا لحظه و بزند یپلک نبود حاضر یحت که ، ندیبیم سرد یاب ان يورا در را نشیخون يهمتا ییگو که ینگاه

 .  دهد

 . رفتندیم پزشک اتاق سمت به که بود ییها مردانه محکم يها گام ، اورژانس پوش یاب اتاقک از تر انطرف یکم و

  دانستن پدرانه رسم به که يگرید و ها ندانسته دانستنِ رسم به فقط دیشا یکی

 از متاثر و دارید از خوشحال دیشا بعد ، متعجب دیشا اول ، شیپزشک ي جامعه نام به همکاران دنید با هم همتا پزشک

 ، دارید نیا لیدل

 .. عمل لیدال و کوچکش ماریب تیوضع از گفت

 ...  را انها يبرا اسان ظاهر به عمل انجام ، کرد شنهادیپ و

 !!!  برگشته فرنــــــگ از تازه توانمند و حاذقِ پزشکان يبرا دادیم عمل یسخت از خبر که یدستان لرزش از خبر یب

 ..  کردن یبررس وار متخصص ، دنیشن هم مانیپ و بهنود

 !!!  محبوبشان دخترك عملِ ناموفق ي مهین به فکر از دنیلرز و

 . بسپارند يگرید کس بدست را زشانیعز يهمتا نبودند حاضر که دانستندیم هردو یول
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 تا..  رفت مهربانش يسارا سمت به و کرد رها جوان دکتر تعارفات شر از را خود ، یدرون میتصم نیا از اشفته اما بهنود

 . کند درمان را اشان شده مشترك دخترِ او نانیاطم و اجازه با

 خواهد انجام زین خود يها نیزتریعز از یکی يبرا يروز شدیاندیب نکهیا بدون..  بود کرده گرانید يبرا بارها که يکار

  . داد

 . رفت گلش برگ از پاکتر همسر سمت به سست ییگامها با بهنود

 .  رفت خواهد خطرات ي همه يپا تا ، کند رهیذخ همتا به نسبت را ، سارا عشق از یکم اگر که دانستیم

 . یخال ي مهین تا دیایم چشمش به شتریب وانشیل پر ي مهین و

 . کند رهیذخ و ردیبگ تا رفت يکار هر از قبل پس

 از..  بود ستادهیا محبوبش همسر کنار که يمرد دنید با جلوتر یکم اما..  گرفت جان شیها قدم انگریطغ حس نیا با

 .  شد یخال درون

 . بسته بر رخت بدنش از روح و رفته لیتحل شیانرژ ي همه کرد حس

 ... کنارش در ، را همسرش به خودش از تر محرم يمرد ندیبب توانستیم چگونه

 ..  شیزندگ بزرگ حماقت يبرا نفرست نینفر و لعن خود بر و باشد ارام هم باز

 ..  نکند لیتحل..  کند نگاه..  توانستیم چگونه

 . کترینزد ، نامردش خود از مردتر ، يمرد به و شدیم دورتر او از لحظه هر که يهمسر به شدیاندین توانستیم چگونه

 . خودش اثبات يبرا راه بودن باز از کند مطمئنش که باشد مرد انقدر ، مرد ان اگر یحت

 مهربون دل اوردن بدست..  بکن و تالشت و جلو برو ، نترس جان بهنود " دیبگو که باشد مرد انقدر مرد ان اگر یحت و

 " ستین سخت یکنیم فکر که هم اونقدرا سارا

 . او بر شیخدا کرده حالل ، که را يکار ، او حضور در کند مراعات که باشد مرد انقدر اگر یحت و

 .. تر محرم خودش از يمرد اغوش در همسرش گرفتن ارام دنید است خارج توانش از که کند چه یول

 .... نامحرم يهمسر يها زدن پس از ترسدیم دلش که کند چه
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 يها نگاه ي همه از خبر یب ، یرنگ یاب منحوس اتاقک مقابل بود نشسته دلمرده اما جوان يدختر تر انطرف یکم

 . حرص پر يها نفس و شفاف

 . را شیمهربان کندینم غیدر هم نگاه با یحت که ، افتاب جنس از يمرد دورتر قدم چند باز و

 ..  کردیم هیمو دیایب خواستیم برسرش انچه و بود امده سرش بر انچه بر و بود نشسته کرده کز يا گوشه اما میمر

 کردیم نگاه و بود نشسته همسرش مقابل ، فضا در شده احاطه یِمهربان يپرتوها به توجه یب و بود امده سرعت پر بهنود

 . شیهمتا از را نگاهش کردینم غیدر هم پلک کی فاصله به یحت که سارا ي دلمرده و غمزده ي چهره به

 ..  را کالمش شیسارا شنودینم نکهیا از نبود غافل هرگز و..  ینگاه مین دیام به کرد شروع بهنود

  شیسارا از دیپرس و کالم در ختیر ، را جونش همه..  را عشقش ي همه..  را شیانرژ ي همه ـا امــــ

 !!؟ يدار اعتماد من به!!  سارا _ بهنود

 ..  را سوال نیا سارا دیشن که ، ـا هــــ ـن ختـــــیر همه ان در بود چه و

 دوباره که ، ـت مثبـــــ ي نشانه به دهد تکان يسر توانست ، هم تفکر از یخال ذهن با یحت که وجودش در بود چه و

 .ـر زتـــیلبر یحت بار نیا و ها شدن یخال ي همه از را بهنود کند پر

 !!ـادت حســــ از یخال و ـق عشــــ از پر ییایدن بود بهنود حاال

 ..  استقامت و یستادگیا يبرا..  رزم يبرا بود اماده ، جانش گرفت قوت

 . ـوه کـــــ کی کاملِ ي نمونه شود نکهیا يبرا بود اماده

  و مهربانش لبخند به زد لبخند ، همسرش محرم مرد به کرد نگاه..  شد بلند

 عمل يبرا دیبا مانیپ و من..  یکن هیته دارم الزم دارو و لیوسا يسر هی یبکش زحمت شهیم..  جان منصور _ بهنود

 . میبش اماده

  و بهنود کالم در جان همه ان به زد لبخند ، را ها شدن ـر پـــ و ها شدن یـ خالــــ ان بود دهید که منصور

 . یباش موفق که شااهللا ان برو..  جان بهنود چشمام يرو به _ منصور

 .. را جوان پدرِ و پزشک ي خواسته کند اجابت تا رفت
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 .  خورد قبطه بار هزاران يبرا و ، را شیرو شیپ بزرگ مرد حسادت بدون کالم دیبلع هم بهنود و

 .. همسرش غار اری از بود بهتر یکس چه و..  سپردیم یکس به دیبا را شیسارا اما..  شدن حاضر يبرا رفتیم دیبا

 ز گر که " کند خارج سرش از نتوانست کرد هرچه و..  ستینگر اش نشسته خون به چشمان در و رفت میمر سمت به

  " يگرید در دیگشا زرحمت..  يدر ببند حکمت

 . را

 .  را زیچ همه او به سپرد ، راحت یالیخ با و زد شیسارا يبرا خدا رحمت به يلبخند

 .  بهنودِ  " باش مراقبش " میمر نگاه از بود يا هودهیب ي جمله چه و

 !! خواهرش ، نه که دوستش يبرا دهدیم جان دانستیم که او يبرا

 ..  عمل از قبل یامادگ يبرا بردن هم را همتا.. رفت که بهنود

 . اسانسور ي شده بسته درب يرو بر ، نباریا ماند رهیخ که سارا نگاه و

  . اش یپ در ، گرفته گارد هم میمر و..  دیدو رونیب سمت به و ستادیا که دینکش قهیدق به اما

 ..  ومدینم باال نفسم که دمیدو نقدریا

 ..  گفتمیم دل غم..  زدمیم حرف باهاش دیبا

 .. بده جا امنش اغوش يتو منم ، دیبا اگه که..  نکنه باز اغوش همتا يبرا فقط که خواستمیم ازش دیبا

 ...  ام خانواده مثل

 .. کجاست اونجا که افتاد ادمی..  ستادیا حرکت از پاهام هوی

 .. دادم ستیا فرمان پاهام به

 هم و..  بزنم حرف باهاش هم بتونم که ییجا..  برم کجا دیبا که بفهمم ، بتونم ، دنید با دیشا که چرخوندمیم سر

 .. رو لدای سیخ نگاه نمینب که..  کنم نگاه اشکان دلخورِ يچشما يتو نباشم مجبور

 .. و انداختن پوست يبرا ییجا..  رفتن يبرا رو ییجا بودم نکرده دایپ هنوز



 
 

 
 

 مھال کوه پنھان

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 476 

 . دمید و میمر ، برگشتم..  گرفت هامو بازو یکس که

 ..  کردیم حبس نفسمو سرخش يچشما

 با هم طمیشرا نیبدتر يتو یحت..  نهیبب و خندونش يلبا ، فقط بود کرده عادت چشمام..  دنشونید به نداشتم عادت

 .. گرفتمیم يانرژ میمر لبخند دنید

 .. زنهیم زار داره که اومده سرمون ییبال چه که دونهیم اونم حتما..  حاال اما

 . میبر دیبا..  میمر _

 !!؟ میبر کجا _ میمر

 : گفتم وجودم به بود زده شیات که بغضش از پر يصدا به توجه بدون

 . دارم حرف خدا با که ییجا هی میبر..  ییجا هی میبر..  میبر _

 .. زانمیعز ارامگاه و محبوبم ي امامزاده سمت رفت نشونه اشارم انگشت هم بعد

 !! نه اونجا..  تونمینم..  نمیبیم و اشکان اونجا!!  نه اونجا یول _

 ..  واسط کردن دایپ يبرا ، گشتمیم ییجا هی دنبال چشمام با بازم و

 !!  من يخدا منو نیب واسط

 ..  من دل به کنه رحم که ازش بخواد که ازش بخوام که..  هامو حرف بهش بگه که

 : گفت..  بود شده من خراب حال متوجه انگار که میمر

 ! ؟ میبر کجا..  میرینم اونجا باشه.  ییسارا..  باشه _ میمر

 . کنم فکر بزار دونمینم _

 میکینزد همتا به که هم..  یبزن حرف خدا با یتونیم هم اونجا..  مارستانیب ي نمازخونه يتو میبر يخوایم سارا _ میمر

 . میشیم خبر با عملشم ي جهینت از

 .. بشه رسونم غامیپ بخوام یک از!! ؟ کنم کاریچ واسط با یول..  بود بهتر اونجا.. گفتیم راست
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 مارستانیب همون به برگردوندم رمویمس به داد جهت دستاش با..  برگشتن جز ندارم يا چاره بود دهید انگار که میمر

 . داره دلش يتو زمویعز که همون!!!!  نحس

 ..  بزنم حرف اش نمازخونه يتو که رفتم

 .. ـا امــــــــ

 ..  گفتن يبرا نداشتم يزیچ...  مفروش يِمتر دوازده چهار در سه اتاق اون به دمیرس یوقت

 ـات لغـــ نیچند همون جز..  بودم نگفته واسطه یب و میمستق حاال تا..  نبودم بلد نکهیا يبرا..  نداشتن حرف يبرا نه

 . نمازم هنگام یـ عربـــ يـرار تکـــ

 .. رو سارا دردمند دل يصدا برسون خدا به ، ـام اقــــ..  بودم گفته همش

 . بدم قرار خطاب ، میمستق ، خودم رو خدا دیبا چطور دونستمینم حاال اما

 ..  گفتمیم دیبا یول

 . نشستم اش کعبه به رو و دمیکش سر به رو دهیچروک گلدار دیسپ چادر

 ... کمیکوچ من که..  نده قرار نیا يتو و مصلحتش که..  برگردونه بهم رو همتا که..  کنه رحم بهم که گفتمیم دیبا

 : گفتم یفارس لغات نیتر ساده با..  گفتم و

 ..  واسطه یب اومدم خدا

 ... ـا تنهـــــ..  اومدم خودم

 ... بگم اومدم

 ..  نکن ام شرمنده خدا..  کمیکوچ خدا..  ناتوانم خدا..  ام خسته خدا

 ..  بودم دار امانت خدا

 یگذاشت چرا!! ؟ شیداد پس بهم چرا پس شیریبگ ازم یخواستیم توکه خدا..  اشکان يچشما تو کنم نگاه يچطور خدا

 ..  نفسم به بشه بند که..  کسم همه بشه
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 !! ؟ کنم کاریچ خدا

 !! ؟ کردم کاریچ خدا

 !!نبودم؟.  بودم شکرگزارت شهیهم

 .بودم که قسم خودت به..  بودم

 !! خدا شکرت گفتم..  دمیخند اگه که

 !!  خدا يبخوا تو یچ هر گفتم..  کردم هیگر اگه که

 .. تیبزرگ به دادم یـ گواهـــــ ، خنده هر از بعد هرروز و شب هر که

 . امبرمیپ........  محمدت رسالت به

 . امامم.........  تیعل تیوال به

 ..  ت نیام محمد حق به خدا

 . برگردون بهم و امانتم ، دارم امانتم

 .. سردادم هیمو و گرفتم سر قران...  دادم قسم..  زدم حرف باهاش..  گفتم

  . افتادم گاهم سجده کنار حال یب و نموند برام یجون گهید که یوقت تا

 . بذارم هم رو چشمامو دوباره که کرد مجبورم و خورد چشمام به يادیز نور ، کردم باز که چشم

 ..  کردم نگاه اطرافم به و کردم باز چشمامو از یکم یاهستگ به نباریا

 . شدم تمیموقع متوجه..  بود دهیخواب و بود گذاشته چشمام کنار و سرش که میمر دنید با

 ..  بودم دهیکش دراز تخت هی يرو ، بزرگ نسبتا اتاق هی يتو

 ..  بود بسته چشماشو و بود نشسته تختم کنار یصندل يرو که دمید بهنودم ، نمیبب یخوب به رو جا همه تا برگردوندم سر

 .. بشم زیخ مین شد باعث هم نیهم و افتادم زمیعز يهمتا ادی ، بهنود دنید با تازه که بودم گنگ هنوز
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 ! ؟ گرفتاره یتیوضع چه يتو االن من يهمتا..  اومده روزگارم به چه که دمیفهمیم دیبا

 . کردن نگاه بهم و شدن داریب هم بهنود و میمر همزمان ، من شدن زیخ مین با

 !!؟ یـ کنــــیم هیگر چرا!! ؟ شـده یچ _ میمر

 .. بود کرده يابر و دلم يهوا و گلوم به بود انداخته چنگ دوباره بغض

 !!!؟ ـا همتـــ!!! ؟ ـم ــــیمر _

 .. شد ساکت بهنود دست ي اشاره با که بده و جوابم که خواستیم میمر

 و قلبم سوزش و کردیم یهج برام رو یبدبخت ي کلمه داشت ، بهنود سکوت ي نشونه به يدستا و میمر نگران نگاه

 .. بهنود اومد حرف به بالخره که ، دتریشد

 .  خوبه حالش همتا! ؟ سارا باش اروم _ بهنود

 : داد ادامه..  دوختم بهش فروغمو یب نگاه

 . کن باور..  گمیم بهت و قتیحق _ بهنود

 . شد نور چشمام يتو و دیدرخش دلم يتو اول دیام

 : دمینال و ختمیر صدام يتو و التماسم ي همه منم..  لباش ي گوشه نشست لبخند که دید گمونم به بهنودم

 . منمشیبب که ببر منو پس _

 ..  هوشِیب فعال یول..  خوب..  میریم باشه _ بهنود

 ... و باشن نگفته بهم و قتیحق از یبخش نکهیا از دمیترس بازم

 . کنمیم خواهش بهنود بگو بهم...  اره..  ـا کمــــــ يتو رفته حتما یگیم دروغ _

 .. که ـاره دوبـــ بودم زدن هق ي اماده و

 .  حلقت يتو کنمیم و خچالی نیا یبزن ـگ ونــ يبخوا بازم اگه خدا به _ مانیپ

 :  داد ادمه نگاهم به توجه بدون اون و..  کردم نگاهش مات
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 ...  میبخواب ذارهینم..  رمیمیم یخستگ از دارم!!!!  بابا يا..  گهید خوب خوبه گهیم یوقت _ مانیپ

 . ه ه ه اه..  بخوابم بذار بده ادامه سکوتت به هم حاال خوب دختر نیافر

 يلبخند و اومدم خودم به ، میمر بلند ي خنده و بهنودِ  " مانیپ شو خفه " يصدا با که کردمیم نگاه بهش داشتم هنوز

 .  نشست لبم يرو

 .. بهم گهیم راست که دونمیم..  کنهیم ارومم یشوخ نیع در کالمش تیجد

 !! کلمات میتفه يبرا ، کنه استفاده هم چشماش برق از يگریباز يتو تونهینم چکسیه تونستینم وگـرنه

 .  کردم دایپ هم بهنود بخش ارامش لبخند و میمر مطمئن نگاه يتو نویا

 .. ومدهین شیپ براش یمشکل و سالمِ من يهمتا که مطمئنم گهید حاال..  یلیخ شدم اروم

 ..  کردم نگاه مانیپ طرف به هم باز

 ..  بخوابه که کردیم یسع و بود دهیکش دراز کاناپه يرو

 !!؟ گهید خونه یرفتیم!! ؟ يدیخواب نجایا چرا خوب _

 . برم نذاشته که بپرس شعوریب ي پسره نیا از _ مانیپ

 ..  کرد نگاه مانیپ به اخم با و گرفت ازم نگاه لبخند با بهنود..  کردم نگاه بهنود به یکنترل قابل ریغ لبخند با

 : داد ادامه من به رو و اومد حرف به مانیپ هم باز..  بزنه یحرف خواستیم که نیهم اما

 بهش بعد..  باشم خانم همتا احوال مراقب پزشک عنوان به و بمونم دیبا گهیم من به ـررو پــــ ي پسره _ مانیپ

 شیپ دیبا من..  نکرده الزم گهیم..  میکن استراحت خونه میبر عشقم نیا منو بذار الاقل ، یهست توکه خب گمیم

 !!!! باشم خانومم

 .. شدن گلگونش حاال احتماال که سردم يها گونه به رو خون کنهیم پمپاژ و قلبم رهیگیم ضربان

 . کردم عوض رو موضوع ، خودم گمان به و دمیچرخ میمر سمت به ، بهنود توجه از لذت در غرق

 !!!!؟یـ کـ از!!!  عشــــقم _
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 متکلم مانیپ بازم که..  زد لبخند و انداخت نییپا و سرش لذت در شده غرق احتماال و سرخ و زده خجالت هم میمر

 : شد وحده

 !!؟ يدیشن عشقمشو فقط..  زدم حرف همه نیا!!! ؟ ـم خانــــ سارا _ مانیپ

 .. گهید فتهیوظ چون.  کنم تشکر تونمینم خوب یول..  دمیشن رو همه..  خوب چرا _

 :  کردم نگاه بهنود به یپرسش حالت بعدم

 !!؟ ستین پزشک فیوظا از ماریب به یسرکش مگه _

 !! خندهیم بلند و دهیم تکون و سرش کالمم طنتیش از سرخوش بهنودم و

 ندهیا به دوزمیم نگاه دواریام و..  مو غمزده ي گذشته کنمیم فراموش ، هام خنده يتو من و ادیم در مانیپ داد بازم که

  .. روم شیپ مبهم ي

 . دوختم در به نگاهم خوردیم در به که ییها ضربه دنیشن با

 لبخندم تو اومد در از که یجوون پرستار دنید با اما..  بود نشسته لبام يرو يلبخند ، باشه منصور دیشا نکهیا فکر با

 . شد جمع

 !!! هیجور هی بهنود به نگاهش نوع کردمیم فکر و نداشتم بهش نسبت یخوب حس اصال چرا دونمینم

..  شد صورتم عضالت شدن منقبض باعث و کرد لیتبد نیقی به حدسمو ، زد بهنود به که ییما مرگ مکش لبخند با

 !!  بودم نکرده اش تجربه وقت چیه که یحس..  کرد خونم انیجر وارد حسادتــو حس و شد شروع قلبم تیفعال

 ..  نداشتم تیمالک حس مخالفم جنس به نسبت چوقتیه نکهیا خاطر به دیشا

 ....  بهنود به نسبت حاال اما..  بودم نکرده تجربه هم داشتم بهش که ینیشیات حس و يمهد به نسبت یحت

 : کرد بهنود به رو یخاص ي عشوه با اول پرستارِ

 !!!! ـر دکتــــــ ياقا سالم _ پرستار

 .. کرد جستجو و بهنود العمل عکس ناخداگاه هم من نگاه

 . کرد سالم مانیپ به!!!!  شتریب ي عشوه یکم با هم بعد
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 . داد و پاسخش خونسرد يا چهره با ، یول بهنود.  نکرد نگاش اصال که مانیپ

 .. بشه بسته ششین تا بده و جوابش جذبه و اخم با داشتم توقع چرا دونمینم..  گرفتم ازش نگاهمو و کردم اخم

 !!؟ نیبپرس دخترمو حال ، نیگرفت تماس خانم _ بهنود

..  شد کمتر خشمم از یکم ، " نکن حساب من يرو ، دارم بچه و زن خودم من ، خانم یعنی" که حرف نیا دنیشن با

 .. بود حرفا نیا از تر پرو ، دهیترش ظاهرا دختره نیا اما

 : داد جواب ، بود شده منتقل صورتش و دست حرکت به صداش از حاال که عشوه همون با

 .  نرفته نیب از شیهوشیب هنوز یول نرماله، دخترتون تیوضع گفتن دکتر بله _ پرستار

 تابیب دنشید يبرا بازم و..  کردم شکر من به اش دوباره دادن نشون خاطر به رو خدا لب ریز و دمیکش یراحت نفس

 . رنینگ ازم دنشید فرصت هام یتابیب خاطر به که ندادم نشون يزیچ یول..  شدم

 اما ، کنه چک و سرمم که ومدیم من سمت به ، بود يدلبر واقع در و شیاحوالپرس ي ادامه مشغول هنوز که یودرحال

 .  هست حواسش خودش گفت و نذاشت بهنود

 : گفت بهنود به رو ، بود يرضو رزا تونستمیم لباسش يرو از حاال که پرستارِ

..  ننیبب رو اذرنوش دکتر ياقا و شما خوانیم مارستانیب سیرئ ، يفوالد دکتر ، ـر دکتـــــ ياقا دیببخش _ رزا

 .  دفترشون نیببر فیتشر دیکن لطف خواستن

 : داد ادامه ینیریخودش محض هم بعد

 . کنن حفظتون نجایهم که..  ببندن قرارداد باهاتون داغه تنور تا خوانیم..  کنم فکر _ رزا

 دلم تا ارمیدرب ناخونام با براقّشو يچشما شم بلند که داشتم قدرت نقدریا خواستیم دلم لحظه اون يتو من که يوا

 !! بشه خنک

 ..  بود رفته يقرمز به رو میگندم پوست رنگ احتماال و بود شده شیات وجودم ي همه

 با میمر بودم يخودخور حال در من که يا لحظه درست چون..  خوردمیم حرص داشتم که نبودم من فقط ظاهرا اما

 : گفت بود انینما درونش کامال خوردن حرص که یخاص لحن
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 سردش..  ستین داغ تنور به يازین اصال که شما مثل یمهربون و دلسوز يپرستارا وجود با!!  خانم نیدار اریاخت _ میمر

 !!! چسبهیم شما وجود يگرما با هم

 پنهان و سرخوشم لبخند تونستمینم ادیز یخوش از..  ببوسمش پاشم خواستیم دلم..  وجودم يرو شد یاب حرفش نیا با

 ..  کنم

 لب ریز و..  دیخند بلند يصدا با رزا حال به مالحظه بدون و داد نشون رو غرب يتو شدن بزرگ فرهنگ که مانیپ

 .. رفت میمر شدن یرتیغ قربون

 خارج هممون دست از کنترل گهید ، کردیم مانیپ که يا خنده با یعنی..  دیخندیم و بود انداخته نییپا سرشو بهنودم

 . بود شده

 ..  رفت و داد حیترج قرار بر رو فرار ، ـو لبـــــــ هم رزا

 : کرد مخالفت مانیپ که کرد رفتن عزم بهنود ، میدیخند یحساب که یوقت

 .. گردمیبرم رمیگیم و عشقم دست گهید روز چند من..  یبمون يخوایم ـل ــــیذل زن يتو..  امینم که من _ مانیپ

 . گرفت من از ، بهنود یِلیذل زن دنیشن يبرا رو یخوش گونه هر فرصت داد نشون میمر که یالعمل عکس با

 : گفت و ستادیا کمر به دست و شد بلند دفعه کی میمر

 !! ؟ ـن ــــــــیبرگرد ـون عشقتـــــ با ـن ــــــیخوایم واقعا..  ا _ میمر

 : گفت بهنود روبه و شد بلند يجد کامال ي چهره با هوی..  کرد نگاه میمر به رهیخ لحظه چند مانیپ

 !!! ـــمیکن امضا و قرارداد که میبر بهنود _ مانیپ

 با ـو هــــی اما..  میگفتینم يزیچ و میبود کرده سکوت لحظه چند تا هممون ، شیجد و کرده اخم ي چهره دنید با

 ..  میکرد ـر منفجــ هامون خنده شدت از اتاق حرفاش لیتحل

  ... شد اتاق وارد برافروخته يا چهره با رعنا و شد باز شدت به اتاق در که میبود دنیخند حال در هنوز

 !! یـ لـــیخ..  نیاحمق یلیخ..  نیخندیم!  مرض _ رعنا

 ..  دمید بدنشو يتو لرزش وضوح به ، گفت یوقت رو یلیخ
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 ..  کرد هیگر يبلند يصدا با میمر و منو رتیح و بهت انیم در هم بعد

 ..  زد ضجه نه که هیگر

 يتو که یشتاب با..  برم سمتش به و کنم خارج دستام از و سرم که خواستم و اومدم خودم به عیسر هاش هیگر دنید با

 به خودش و دارم نگه دست که کرد اشاره من به دست با که بود اومده خودش به تازه میمر ظاهرا ، داشتم حرکاتم

 !!  رفت انیگر يرعنا سمت

 . شدن خارج اتاق از ممکن شکل نیتر صدا یب با هم مانیپ و بهنود

 . شد رو به رو ما اشک از سیخ صورت و سرخ يچشما با و..  شد اتاق وارد جون پدر که میبود شده اروم یهمگ تازه

 یسع هم من..  نبود موفق یول..  رهیبگ اغوشش در اونو تا کرد تالش یلیخ..  رفت رعنا سمت به میمر نکهیا از بعد

 ! بدم شیدلدار کالم با..  داشتم که یضعف ي همه با کردمیم

 : دیغر و کرد انیطغ رعنا که بود ها دادن يدلدار و تقالها نیهم يتو

 !! ؟ هیچ جان رعنا مرض!!! ؟ هیچ جان رعنا..  مرگ _ رعنا

 نمیبب امیب بعد..  نجایا برسونم و خودم مرگ حالت با بعد..  ـن موتــــــ به رو خانم که بشنوم دیبا کشور ور اون از من

 .. کنهیم کر و فلک گوش هاش خنده يصدا با داره و نشسته نجایا سالم و حیصح ، ـم خانـــــــــ نیا

 هم میمر کنم فکر..  داشتم خودم کنترل در یسع وجود ي همه با یول بود گرفته م خنده اولش خوردیم که یحرص با

 ..  بود کرده قرمز ياونطور که..  نداشت من از بهتر یتیوضع

 .. بعدش خوب یول

 دنیبار منم ياشکا ، ترس و بود بغض سراسر و نبود درونش يخبر حرص از گهید حاال که ، رعنا يها جمله دنیشن با

 .. داد شستشو دوباره صورتم و گرفت

 .. زنمیم پا و دست ینگران يتو ازتون يخبر یب از هم ينطوریهم!!  دورم راه من نیگینم..  انصافا یب اخه _ رعنا

 !! میمر مشک دم ياشکا و منو درد پر دل به برسه چه..  شدیم اب سنگ دل ، کردیم که یهق هق با

 ..  شدم زنده و مــردم..  کردم هیگر ـا نجــــیا خود تا ـا اونجـــ از _ رعنا
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 ..  نگفتم بابکم به یحت..  نجایا امیم دارم نگفتم مامانمم به

 : داد ادامه بود دوخته من به که مندش گله نگاه با بعد

 !!! ؟؟ نیبد تونویسالمت خبر منم به نیتونستینم _ رعنا

 . کردیم گوش ریز سبه..  بود کرده حقش در که یکوتاه از معذور هم میمر..  کردیم هیگال..  گفتیم رعنا

 ..  باشم هم يا گهید نگرانِ زِیعز فکر به من که ذاشتیم همتا فکر مگه که کردمیم فکر نیا به من ـا امـــ

 ..  شده رهیخ من به مند گله يطور نیا حاال که دونهینم يزیچ همتا از ـوز هنــــ اونم مطمئنم که يزیعز

 .. نهیبب اگه..  بشنوه اگه..  بدونه اگه مطمئنم

 ..  زاشیعز ي همه و ایدن از ببرم که دهیم حق من به

 ..  بشه مسلط تا نگفتم..  بشه تر اروم تا نگفتم اما

 يبرا دونستمیم..  سوزونهینم منو فقط همتا پوست يرو خراش که دونستمیم..  زهیعز هم رعنا يبرا همتا که دونستمیم

 ..  بشه کنده ایدن از ، یحت یزمان اندك يبرا موضوع نیا دنیشن با اونم دیشا که دونستمیم..  درده اونم

 ...  بودم نکرده استفاده راه نیا از هم خودم ي تبرئه يبرا یحت که داره يدرد چه دونستمیم

 . برگشتم سمتش به پدرجون يصدا با

 !!!؟ یسالمت به شده خوب که همتا!!! ؟ ـا شماهـــــ تونه چه _ پدرجون

 .. نمیبب و العملش عکس که کردم نگاه ، بود نشسته اتاق يتو ي کناپه يرو میمر کنار که رعنا به عیسر

 فرستادم رونیب و شدم حبس نفس..  بود نشده پدرجون حرف متوجه نکهیا الیخ به..  بود اشکاش ریدرگ هنوز ریز به سر

 مین جاش يتو دوباره ، رعنا هوی که بود من با شیدگیعق هم از نشون هم میمر يها نفس فرستادن رونیب يصدا.. 

 .. شد زیخ

 !!؟؟ شده یـ چـــــ همتا!! ؟؟ نیگفت یـ چـــــــ _ رعنا

 و کردیم نگاهش فقط..  شده جیگ رعنا العمل عکس از بود معلوم که جون پدر یول..  بود جون پدر مخاطبش نباریا

 .. اوردینم زبون به یکالم
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 : دیغر و برگشت میمر سمت به ، پدرجون از پاسخش نگرفتن از کالفه هم رعنا

 !!! ؟ شده شیزیچ همتا _ رعنا

 : داد ادامه من به رو و

 !!؟؟ نه نیگینم يزیچ من به که شده شیطور!! ؟؟ اره..  شد بد هم تو حالت نیا يبرا!! ؟ شده یچ بگو خدا تورو _ رعنا

 ..  داد سر هیمو بار نیا و برگشت اول حال به هم بعد

 هیگر و باهاش شدم ـا همپــ ، خواستیم مرگ دلم ، ادیب سرم به بود ممکن که ییبال به ، هم کردن فکر با یحت منکه

 . کردم

 .. خنده هم..  بود گرفته اش هیگر هم ما حرکات دنید با هم میمر

  . بست یم بهمونم بودن فیضع انـــگ و کردیم سرزنش مارو هاش خنده و ها هیگر و نیب

 .. رو یسخت اون کنه خورد ام مادرانه قدرت دیشا تا ، گذاشتم سخت ي شهیش يرو سردمو يدستا

 ..  ـده ـــــیخواب يفلز تخت اون يرو که کوچولوم دخترك به برسه که

 ..  ـدهیخواب که کنم فکر خواستیم دلم..  اره

 .. کنهیم استراحت داره معمولش يها طنتیش از خسته..  اش مدرسه فیتکال انجام از خسته که

 شده یگج قابِ کیکوچ يدستا يرو به...  سرش يرو شده دهیکش دیسف باند يرو به ببندم چشمامو خواستیم دلم

 .. هاش گونه درشت و زیر يها خراش يرو به..  اش

 يبرا..  کنهیم جمع يانرژ ها فرشته کمک با خوابش يتو داره و دهیخواب من يناقال يکوچولو که کنم فکر فقط و

 !!!ـا ــــــــیدن هی يبرا کردن يدلبر

 کنارمِ  یلحظات که يمرد وجود يِگرما کردن حس ای ارامشو نیا ، جونم به کردم قیتزر که بود فکر نیا با دونمینم

 .. کنهیم فکر ، يزیچ چه به دونمینم ، من يهمپا داره و ستادهیا

 . دادیم دست بهم یخوب حس هی که یارامش
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 دربرابرش نتونم که بود يقو نقدریا که یحس..  مرد اون به کنم هیتک پشت از و بکشم عقب ، کردیم وادار منو که یحس

 ..  ارمیب تاب

 !! اغوشش يتو بودم شده ذوب نه که گرم حاال تا..  نداشتم رو مسلمون اسم دنیکش دكی حرمت اگه و

 زدیم ادیفر رو " ـا اتکــ" که صدام با ، ـا امــ جونمو يتو کرده رخنه ي وسوسه کنم دور که دمیکش یقیعم نفس

 !!! بتونم که بودم نخواسته هم دیشا..  کنم يکار نتونستم

 !!؟ ادیم بهوش که یگفت و قتیحق بهم!! ؟ بهنود _

 ..  بود قشنگ یول..  بود یچ سر از دونمینم که زد يلبخند بهنودم

 . باش مطمئن خوبه..  بود نرمال..  کردم چک مشویعال ي همه..  خوابه فقط االن اون!!  زمیعز اره _ بهنود

 !! خوابالودم يهمتا به دوختم و گرفتم لبخندش از چشم ، تر مطمئن نباریا منم

 ..  داد نجات ها یدلنگران همه نیا از و من و کرد باز چشماشو دخترکم بالخره بعد یساعت

 .. شد بسته دوباره و دینکش قهیدق به که هرچند

 يبرا..  رنگش يبرا..  بره ضعف دلم دوباره من نکهیا يبرا بود یکاف هاشم چشم يا لحظه چند کردن باز همون اما

 .. بود نشده خاموش االنم یحت که توش ي نهفته برق

 ... و

 ..  رو اشکانم براق يچشما اومد ادمی ، هام رفتن ضعف نیا ي همه يتو

 ... و

 ..  رو یدلسنگ به معروف اشکان از بود برده دل که رو لدای يچشما خوشگل رنگ ادین ادمی اگه که بود یانصاف یب

 ... و

 که بود اونا ریخ يدعا از دونمیم که..  ایدن نیا به گلشون يچشما ي دوباره شدن باز از ، خندونشونو يلبا نکنم تصور

 .. من دلِ به ، کرد رحم خدا
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 برگشت مانیپ و رعنا همراه به من اصرار به و پدرجون خواست به..  شد مطمئن همتا سالمت از که یوقت هم میمر

 دنید با و بزنه همتا به يسر بتونه هم جون يسور که باشه همرازم مراقب هم..  کنه یاستراحت هم که..  خونه

 .. کنه برطرف رو شیدلنگران

**** 

 به بود شده منتقل تازه که همتا از بشم غافل يا لحظه که بودم نشده حاضر یحت و بودم مارستانیب يتو که بود روز دو

 . بخرم جون به دردهاشو..  محبتام با که من به داشت ازین ، گهید وقت از شتریب و بخش

 پدر وجود از خوشحال اما ، ساکت همتا و..  بودم شده يانرژ سراسر من و..  بود مونده کنارمون روز دو نیا تمام بهنودم

 !!! یموقت و باشه يا هیعار پدر نیا اگه یحت ، مادر و

 که بودم خورده حرص نقدریا ،و و بهنود به...  و پزشک و پرستار توجه بودم دهید نقدریا..  بودم نجایا که يروز دو يتو

 . نکنم یتوجه بودنم بچه دوتا مادرِ و سال و سن به و باشم موافق میمر شنهادیپ با

 !!؟ ها بچه گمیم _ میمر

  هووم _

 !!؟ نیا هیپا بکنم خوامیم يکار هی _ میمر

 پرستارِ دوتا توسط بود شده محاصره که مانیپ به بود شده دوخته که نگاهش رد گرفتن و میمر به رعنا و من نگاه هی

 !!میبزن ییناقال نه که یطانیش لبخند و میببر یپ دشیپل افکار به که بود یکاف ، شنیستیا کینزد

 . هستم _

 . ـم هستــــــ _ رعنا

 میبد انجام رو يکار ، هم یقبل یِهماهنگ و نقشه بدون میبتون که میداشت تجربه نقدریا حرفه نیا يتو نفرمون هرسه و

. 

 .. کنم پرت و حواسش که کرد اشاره مانیپ سمت به..  بود دهیرس ذهنش به يفکر ظاهرا میمر

 .. رسوندم پرستارا و مانیپ به و خودم بلند يها گام با و دادم تکون يسر
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_ سالم!!! ؟ یینجایا مانیپ ا . 

 !!! تو شیپ اومد!! ؟ يدید و میمر..  میاومد تازه اره..  سالم _ مانیپ

 !؟ داخل ینرفت چرا تو..  داشتم کار رونیب بودم اومده!!  دمیند نه _

 االن تا که يپرستار دوتا اون به سر با و نشوند لب به ینامحسوس لبخند بود شده مشکوك من رفتار به ظاهرا که مانیپ

 . کرد اشاره ، رمیبگ اشون دهیناد داشتم یسع

 . کنم عرض یسالم خواستم ، دمید رو ها خانم یول..  ومدمیم داشتم..  بله _ مانیپ

 !! انگاشتنشون دهیناد از یخواه عذر و کردم سالم و خوردم جا ممکن شکل نیتر واضح با منم

 !؟ ها خانم نیخوب..  نبود حواسم اصال..  دیببخش يوا يا _

 . دادن رو جوابم ییرو خوش با ، براشون بشم پل من که کردنیم گمان دیشا ها پرستار

 : دادم ادامه و براشون شدم پل یبدجنس با من و

 .. هستم روشون گل ي شرمنده واقعا که خانما خدمت دادم زحمت يحد به من روز چند نیا..  جان مانیپ _

 .. کرد دییتا سر با و زد لبخند فقط من ذهن يتو دیپل ي نقشه از خبر با احتماال مانمیپ و

 . میدیم انجام رو مون فهیوظ فقط ما..  خانم کنمیم خواهش _ پرستار

 شیپ کردنشون لطف حاال.  ستین مهم براشون فهیوظ اصال که هستن ایلیخ واال ، ما به نیکرد لطف..  دیینفرما _

 !!  کش

 : فرمود نطق مانیپ که دادن تکون تواضع به يسر من فیتعر از سرخوش هم ها پرستار

 . کرد خواهد استفاده یمجرب پرسنل از ، سابقه نیا با یمارستانیب مطمئنن!!  بله _ مانیپ

 نجایا!!  گرفتن بهره هم شونیشناس ییبایز حس از انتخابشون يتو مارستانیب سییر که کرد اضافه دیبا نمیا البته _

 . هستن بایز ـاد ـــیز حد به ها خانم همه

 ..  میبر که کرد اشاره من به دست با..  کنه کنترل و خودش تونهینم گهید کرد حس که مانیپ
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 ، شونیشیارا لوازم مارك ي شده دییتا از سرخوش يپرستارا پشت به محسوس نا طور به ، کرد مانیپ که يا اشاره با

 . کردم نگاه

 . بود شده تمام کارشون انگار هم رعنا و میمر

 رعنا و میمر سمت به.  نکردم یتوجه موضعم عیسر رییتغ نیا از شون زده بهت ي چهره به و شدم جدا ازشون عیسر

 . کشوندم خودم دنبال خطاکار ي بچه هی مثل مانیپ.  رفتم

 . ومدنیم ما سمت به شده کنترل يلبخند با ، بود سرزده ازشون که یعمل از سرخوش هم رعنا و میمر

_ ؟ نیدید رو همتا!! ؟ نیینجایا شما ا!! 

 . زدم میمر به یچشمک و

 !؟ يبود کجا تو..  میدید..  اره..  اره _ میمر

 . داشتم کار نییپا بودم رفته _

 .. شد بلند شنیستیا ستگاهیا پشت از یغیج يصدا هی که میزدیم حرف میداشت نطوریهم

 !!! میرفت مارستانیب يبارویز پرستاران سمت به مانیپ همراه به مهیسراس ماهم

 از بعد که ، داشته بدنش يتو و زیت جسم هی رفتن فرو احساس..  نهیبش یصندل يرو بود خواسته که يپرستار ظاهرا

 !!!! شده مواجه یالودگ به مشکوك سرنگ هی با یبررس

 .. بودن گذاشته مسابقه وارید گچ با پوستش رنگ..  بود یدنید پرستاره ي افهیق يوا

 يها حرف زمان و نیزم به و برداره صورتش از و بودن ـاس کلــ يـا هــ نقابِ بود شده باعث یالودگ از ترس و

 ..  بزنه کیرک

 . کنم ارومش که کردمیم یسع منم

 ..  نشده تیزیچ که یفهمیم ، يدیم شیازما.  ستین يزیچ..  باش اروم..  زمیعز نترس _

 : فرمود نطق ، من يها نطق ادامه در هم میمر
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 مارستانیب نیا تازه..  کرده شرفتیپ یلیخ علم االن ماشاهللا..  ـه کــ نداره ترس همه نیا..  گل دختر اره _ میمر

 ..  کننیم درمانت..  ينشد اشاهللا که..  یباش شده ام الوده اگه که داره میخوب یلیخ يدکترا

 :داد ادامه مانیپ به رو تمام حرص با بعدم

 .. ـان جــ مانیپ ـه نــــ _ میمر

 و میمر منو نیب جشیگ نگاه بهنودم..  دیخندیم علنن مانیپ..  بخنده که گوشه هی رفت و شد الیخیب رسما که رعنا

 . بود گردش در مانیپ

 !!  نبود مبتالمون به مشکوك پرستاره به حواسش هم یکس

 : گفت پرستار یکی اون به رو و گرفت میمر از نگاه مانیپ قهیدق چند از بعد بالخره

 هم ستونییر با..  کنن شیازما و سرنگ يتو خون تا بفرستن رو نفر هی که نیریبگ تماس شگاهیازما با لطفا خانم _

 شــــیسالمت يبرا نباشن مارستانیب يتو يروز چند هی اگه کنم فکر..  کنن رد یمرخص شونیا يبرا نیریبگ تماس

 !! بهتره ـون

  !! بود دوخته الود اخم میمر به و عاشقش نگاه که کردیم انیب یحال در و اخرش ي جمله

 . میبود همتا لیوسا ياور جمع مشغول ، میمر همراه

 درد هنوز که اون با..  شدیم مرخص دخترکم امروز شکر رو خدا..  بده انجام رو صیترخ ییکارها که بود رفته هم بهنود

 .. میباش مراقبش خونه يتو دادیم حیترج بهنود اما ، بود نشده خوب کامال و داشت

 يتو کوچک خچالی کردن یخال مشغول هم میمر..  بود دهیخواب بودن کرده قیتزر بهش که ییها ارامبخش با همتا

 ..  بود اتاق

 !!؟ خدمه يبرا يبذار يخوایم رو نایا سارا _ میمر

 . براشون برمیم بذار..  اره _

 !!؟؟ يدید و جون پدر با جون يسور ي مشاجره حاال تا ، يزیچ هی سارا یراست.  باشه _ میمر

 . نطوریهم جونم پدر..  قائله یخاص احترام پدرجون يبرا شهیهم جون يسور..  اصال نه_ 
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 !! شهیم بلند تو گور از شایات ي همه بگو پس _ میمر

 !؟؟ چطور _

 طور به ماهم..  ومدیم اشون مشاجره يصدا..  میبرگشت یوقت..  رونیب میبود رفته رعنا منو امروز بابا یچیه _ میمر 

 .. گفتنیم یچ میدیشن!!  یاتفاق کامال

 . بود وسط یخانوادگ نیریش يها بحث يپا اگه خصوص به..  بودن فضول واقعا رعنا و میمر..  بود گرفته ام خنده

 !! ؟ بود یچ من به ربطش حاال خوب _

 . برسونه منصور به تورو و بتازونه خوادیم طونیش خر بر سوار هنوزم جون پدر ، بابا یچیه _ میمر

 : داد ادامه من به توجه بدون میمر یول..  شدم مات

 " بسشه..  شده هیتنب گهید بهنود " گفتیم جونم يسور..  گرفته محضر وقت براتون گهید ي هفته اخر يبرا _ میمر

 !! .. ؟ یدونستـــــیم..  برگردونه بهش تورو ، برگشت یوقت که بوده داده قول بهنود به جون پدر نکهیا مثل _ میمر

 : نشد من از یپاسخ منتظر یحت و داد ادامه جانیه با

 ، کنه یزندگ خوادیم يا گهید جور سارا خود یوقت تونمینم من یول..  دادم قول اره " گفتیم یه پدرجونم _ میمر

 ". کنم مجبورش

 وقت چند نیا که يدید..  داره دوست رو سارا چقدر بهنود یدونیم توکه..  باهاشون کارو نیا نکن "گفتیم جونم يسور

 اخه...  انیب کنار باهم سارا و بهنود بذار..  پاهاش يجلو نشو سنگ..  کنهیم ولز جلزو شیات يرو اسفند مثل داره چطور

 "!!!؟ يشد اش از تر داغ ي کاسه چرا تو

 " خانمم بخواد دیبا خودش یول..  دونمیم..  دونمیم..  گفتیم یه پدرجونم "

..  نره ابرومون تا گرفتم دهنشو عیسر..  دیخند صدا با رعنا که بود احساس با نقدریا ، خانمم گفت یوقت يوا _ میمر

  " يا 18 مثبت يکارا سراغ رفتن..  کردن صلح کنم فکر..  شد قطع صداهاشون " گفتیم یه..  کردیم ول مگه یول

 .  بودم کارام انجام مشغول ، مغشوش یذهن با و ریز سربه من یول..  دیخندیم و گفتیم میمر

 .. داشتم ازین بهنود به چقدر که کردمیم فک و
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 ...  داشت تیاهم بودنش چقدر بدونم شدیم باعث که دادیم بدنم به یلرزشش ، روز چند نیا يتو بهنود نبود تصور

 ..  ام خسته قلب يبرا بود یناج هام دغدغه ي همه يتو

 !!  داشت چشم بدون!!! ـت منــــــــــــ بدون

 ... ها دونستن نیا ي همه بود قشنگ چقدر و

 ..  کردیم حضورش یپررنگ يبرا که یقشنگ يها تالش ي همه دونستن

 تونستمینم هنوزم اما.  کردیم اب دلم يتو لویک لویک و قند ، منه یِراحت يبرا مردم يها تالش ي همه ، نکهیا دونستن

 یهرچ..  بود کجا از اش منشاء دونمینم.  داشتم دلم ته یترس هی هنوزم..  بدم بهش کامل رو ممیحر به ورود ي اجازه

 ..  نبود ياعتماد یب بود که

 ..  بهنود به بود اعتماد وجودم ي همه من که

  ترس اما

 .. اونها ي مقابله يبرا یناتوان از ترس..  باشه میزندگ ي نشده فیتعر مکررات تکرار از دیشا

 ..  دونمینم

 ..  بود شده مشغول ذهنم

 ..  رهیبگ اغوش به رو همتا اهسته کردیم یسع بهنودم و بود رفته رونیب میمر که اومدم خودم به یوقت

 مشکل براش و رفتن راه و.  بود گچ يتو ، چپش يپا و راست دست یول..  بود شده خوب يحدود تا بدنش یِکوفتگ

 ..  کردیم

 !!؟ میبر!! ؟ يا اماده _ بهنود

 !!؟ شد تموم کاراش..  میبر اوهوم _

 . شد تموم ، نباش نگران زمیعز اره _ بهنود

 یمخف سرم انداختن نییپا با ، بود اومده لبام يرو ، وجودم يتو گفتنش زمیعز ینیریش از که يا ناخواسته يلبخند

 .. کنم پنهان يجور چیه ، دیدرخشیم و بود یزندگ شوق از سرشار حاال که رو ییچشما تونمینم بودم مطمئن اما..  کردم
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 . کنن ییخودنما همه يبرا و بشن ادیفر که گذاشتم و نکردم پنهانش يبرا هم یتالش پس

 شده اضافه بدم و خوب يها حس ي همه ي تجربه به هم گهید حسِ هی..  کردمیم عبور خروج سمت به که سالن از

 ..  بود

 توجه مرکز ي همه با..  شییبایز ي همه با..  غرورش ي همه با..  علمش ي همه با که يمرد داشتن از غرور احساس

 .... گرفتناش قرار

 ..  ـنِ مـــــــــ ـرد مــــ

باشه من برادر ي بچه پدر!!  نه که من ي بچه پدر کنهیم یسع داره ، حاال که من مرد .. 

 .. بشه کم اش یاجتماع وجه از یحت یاندک دیشا که کنه فکر نیا به يا ذره نکهیا بدون

 ..  منه يبرا که دونمیم من و

 به بدم حیترج رو مارستانیبِ  منحوس دیشا يراهرو يتو زدن قدم دوشادوش ، ایدن خوب يها لذت ي همه با من و

 !!! فرانسه يها ابونیخ نیبهتر يتو رو تنها زدن قدم

 دنیشن با که کنم دایپ و مانیپ و میمر که رفتم من و خوابوند عقب یصندل يرو همتا بهنود..  میدیرس که نیماش به

 .. شدم متوقف یکس طرف از اسمم

 !؟؟ یوسفی خانم _

 ..  برگشتم

 همتا با کرده تصادف ي راننده دیبا ها اون از یکی زدمیم حدس که اقا دوتا همراه..  معلمش و همتا ي مدرسه ریمد

 .. بود ازاد ضمانت دیق به که باشه

 .. سالم _

 !!؟ خوبه جان همتا! ؟ نیخوب _ يمهدو خانم

 .. ممنون بهتره بله _
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 هم دهیند ، کمرم ي هیناح يتو اومده وجود به شیات از که برگرفت در منو یدست ، کرد یمعرف قصد يمهدو خانم

  .. تنم نقاط تمام يتو رو گرما کرد پخش نگاهش حرارت که کردم نگاش برگشتم اما..  هیک بدم صیتشخ تونستمیم

 .. زد لبخند و کرد وارد کمرم به فیخف فشار هی که..  شد حالم متوجه کنم فکر

 !!؟ یکنینم یمعرف زمیعز _ بهنود

 خودشو داره یلیخ بود معلوم..  بود يقرمز روبه بهنود ي چهره که زدمیم منگ یلیخ کنم فکر..  بود گرفته م خنده

 .. نخنده بلند که کنهیم کنترل

 : کردیم نگاه ما به يکنجکاو با حاال که يمهدو خانم به رو و دمیکش یقیعم نفس

 !!! همسرم _

 ..  میکن شیمعرف يا گهید عنوان با خواستمینم

 !! ـتونستم ـــینم ، بود شده حلقه دورم که ییدستا با ، خواستمیم اگرم یحت یعنی

 ..  زدیم موج یقدردان قشنگش يچشما يتو..  دوختم بهش و نگاهم..  کرد وارد کمرم به که يفشار با

 :کردم اشاره دست با يمهدو خانم به و گرفتم ازش نگاه

 ..  معلمشون ياکبر خانم شونمیا و هستن همتا ي مدرسه ریمد يمهدو خانم شونیا _

 : کردم مکث یکم

 .. شناسمینم و ونیاقا متاسفانه _

  در و کرد دراز بهنود سمت به دستشو عیسر بود ستادهیا ياکبر خانم کنار که يمرد

 . ياکبر خانم همسر هستم جورابلو من سالم:  کرد یمعرف و خودش نیح نیهم

 ..  کرد یخوشبخت ابراز و داد دست باهاش بهنودم

 : گفت بهنود به رو ، بود مشخص کامال صداش يتو که جانیه یکم با ياکبر خانم

 !!! ـر دکتـــ ياقا میبود دارتونید مشتاق ا _ ياکبر
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 :داد ادامه نباشه مطمئن يزیچ از انگار هم بعد

 !!؟ گهید نیهست پزشک _ ياکبر خانم

 درسته بله _ بهنود

 .  کرده تعجب یکم بود معلوم

 ..  نیبرگشت که بود نگفته اما..  کنهیم تیفعال کشور از خارج و..  پزشکه پدرش که بود گفته جون همتا _ ياکبر

 کفش به و نگاهم و رمیبگ نییپا و سرم شدم مجبور نیهم يبرا..  بود شده گشاد پونگ نگیپ توپ قد من يچشما

 ..  بدوزم ياکبر خانم دار پاشنه يها

 دستاش فشار از هم و کالمش لحن از هم نویا..  بود يشاد در غرق.  شکستیم گردو دمش با انگار که هم بهنود

 .. کنم حس تونستمیم

 . برگشتم تازه چون خانم بله _ بهنود

 .. کردینم ول که بود بهنود منتظر که بود وقت یلیخ انگار میاکبر خانم

..  نیاریب فیتشر مشاغل یمعرف يبرا بخواد شما از خواستم ازش که شیپ روز چند چون..  درسته بله _ ياکبر خانم

 !؟ گهید نیاریم فیتشر بعدا شاهللایا حاال..  نیستین که گفت و شد پکر

 . اومد خواهد شیپ یچ نمیبب تا..  هینطوریا دخترم تیوضع االن که فعال _ بهنود

 همسرش به ، ساکت مرموزِ مرد یمعرف با و اومد کالمش انیم جورابلو ياقا عیسر که بده ادامه خواستیم ياکبر خانم

 : نداد و شتریب صحبت اجازه

 .. هستن يجواد ياقا شونمیا _ جورابلو

 .. داد ادامه مکث یکم با

 .. کردن تصادف دخترتون با شونیا متاسفانه _

 . بود خودش..  بود درست حدسم پس

 : گفت بهنود به رو دیشن شدیم یسخت به که ییصدا با و انداخت نییپا سرشو هم مرد
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 هی خودش دخترتون یول..  خدا به بودم مراقب میلیخ..  بشه يطور نیا خواستمینم من خدا به..  اقا دیببخش _ يجواد

  "واقعا متاسفم من..  نیماش يجلو اومد دفعه

 .. داد دست باهاش و کرد دراز يجواد ياقا سمت به دستاشو بهنود

 خوشبختانه که بود نییپا هم ماشنتون سرعت نکهیا خصوص به..  نینبود مقصر شما..  يجواد ياقا دونمیم _ بهنود

 .. نشده وارد ما دختر به يریناپذ جبران ي ضربه

 : داد ادامه کردیم نگاهش يمحو لبخند با که يمهدو خانم روبه هم بعد

 ..  فرستادن رونیب به باشن مطمئن سشیسرو امدن از نکهیا بدون منو دختر که هستن مدرسه نیمسئول مقصر _ بهنود

 سکوت ي نشونه به دستاشو بهنود که بزنه یحرف خواست ، بود گرفته لبخندشو يجا اخم گهید حاال که يمهدو خانم

 : داد ادامه خودش و اورد باال

 ..  نیبودیم مراقب نایا از شتریب دیبا..  نیکرد یکوتاه شما..  خانم رمیپذینم رو یحیتوج چیه من _ بهنود

 :داد ادامه يجواد ياقا به رو و

 موقع اون تا که مدرسه نیمسول به و نیرسوند مارستانیب به رو دخترمون که يجواد ياقا میممنون شما از ما _ بهنود

 .  دمیم تیرضا رمیم يزود به من..  نیداد خبر!!!  بودن نشده هم متوجه یحت

 به و دیکش دستاشو بهنود که..  ببوسه بود دستاش يتو هنوز که و بهنود يدستا که خواست و کرد تشکر يجواد ياقا

 . ببوسه دستاشو که نداد اجازه شکسته یول انسالیم مرد نیا

 از که..  ياکبر خانم زبون از همتا يها حرف دنیشن خاطر به نباریا نه یول..  بودم تعجب يتو هنوز ، هم من و

 !! همتا تصادف به راجع بهنود قیدق اطالعات

 : داد ادامه يمهدو خانم به رو مسلط یول بهنود

 یب نیا بعد ي دفعه اگه یول..  خانم میکنینم تیشکا ازتون نباریا دخترمون یسالمت ي شکرانه به!!!  خانمم و من

 .. کرد خواهم تیشکا ازتون نیباش مطمئن..  گهید کسه يبرا چه..  خودم دختر يبرا چه..  بشه تکرار ها یاطیاحت

 تکرار گهید که داد قول و کرد یعذرخواه سپاسگذارانه بار نیا یلحن با ، بود شده راحت الشیخ انگار که يمهدو خانم

 .. شهینم
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 . رفتن و کردن یخداحافظ!!  همتا دنید بدون هم بعد

 .. شدم جدا ازش ، میمر دنبال رمیم گفتن با ، بهنود سپاسگذار و رهیخ يها نگاه ریز از فرار يبرا و دمیکش یقیعم نفس

 خانمش منو راحت چه بهنود..  شدینم پاك لبم يرو از خنده و بود يا گهید يجا فکرم یول گشتیم میمر دنبال چشمام

 دخترش و من يبرا که داره حق اون و همسرشم االن که بود شده باورم خودمم من که يحد به..  کردیم یمعرف

 ..  رهیبگ میتصم

 ... کردیم فوران تیمالک حس کلماتش تک تک از

 !!  کالمش يتو حس نیا از بودم نبرده لذت بگم که بود یانصاف یب یول

 : اومدم خودم به یکس يصدا با که گردوندمیم چشم فقط..  نمشیبب واقعا نکهیا بدون بودم میمر دنبال سرگردان

 !!!؟ ـر دکتــ خانم نیگردیم یکس دنبال _

 .. بودن مارستانیب يپزشکا از دوتا برگشتم

 !!؟ نشیدید شما..  میمر دوستم دنبال بله _

 : گفت و کرد اشاره یپشت اطیح از یقسمت به خورهیم حرص داره بود معلوم که دختره

 .. ستادنیا اذرنوش دکتر با قسمت اون _ 

 .. رفتم قسمت اون به و کردم تشکر عیسر ، کالمش شین به توجه بدون من یول

 .. کنهیم صحبت شین و حرص با ياونطور مارستانیب متشخص دکتر خانم دیبا چرا که دمیفهم تازه و

 در یسع مانمیپ و بود ستادهیا ، کنهیم هیگر داره و گرفته صورتش يجلو دستاشو یچ يبرا دونستمینم که یحال در میمر

 .. دیبوسیم تند تند و شیروسر ریز از زده رونیب يموها يرو و گرفت اغوشش يتو اونو هوی که داشت کردنش اروم

 ..  دمیکش براشون شوم ي نقشه هی و زدم یطانیش لبخند هی

 .. شد دهیکش بازوم ، کنم اجراش خواستم که نیهم

 . نمیبب ایب..  نکن یطونیش _ بهنود
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 .. نذاشت که کنم اعتراض خواستم

..  کنه وجود ابراز کرده دایپ فرصت ما بدبخت ي خاله پسر نیا يعمر بعد حاال!! ؟ يدار کارشونیچ بچه اخه _ بهنود

 !؟ يریبگ ازش و فرصت نیا يخوایم تو اونوقت

 ...  بود کرده کور شمویع..  دمیبرچ لب

 !؟؟ گرفت و پسر و دختر دوتا اون حال شمال تو نبود ات پسرخاله نیهم مگه..  کنهیم يطرفدار اش خاله پسر از چه _

 : گفت دیخندیم من خوردن حرص به يبلند يصدا با که هم بهنود 

 !!؟؟ خدا به داره گناه..  گهید ببخشش تو..  باشه خوب _

 .. بدم نجاتش دستش از نرفتم چرا که شهیم ناراحت ازم بعدا دوستم ، تازه..  نداره گناه چمیه _

 !!؟ هیناراض االن دوست یمطمئن _ بهنود

 شیمخف بهنود از که برگردوندم رومو که نشست لبم يرو يلبخند ابراست يتو االن دونستمیم که میمر ياداوردی با

  .. دیخندیم بلند ينجوریا که بودتش دهید انگار یول..  کنم

 احساس هنوزم یول..  دمیخواب که وقته یلیخ که کنم درك تونستمیم اتاق یکیتار از..  کردم باز چشمامو رخوت با

 ..  کردمیم یخستگ

 يتو..  دمیکش سرش به یدست..  بود خواب هنوز دلم زیعز..  کردم حس همرازو هینیسنگ تازه که دمیکش یقیعم نفس

 اوردنشیم مالقات ساعت هیبق و جون يسور که يا قهیدق چند همون فقط..  بودم شده قافل ازش یحساب روز چند نیا

 يسور..  کردمیم هیگر پاش به پا و رفتیم ضعف دلم که کردیم هیگر يحد به دنمید با که اونم..  نمشیبب تونستمیم ،

 شتریب همرازو و بود اومده زود هم رعنا که بود راحت المیخ بازم حاال..  بود شده تیاذ واقعا روز چند نیا يتو جون

 .. کردیم سرگرمش حیتفر و بردن پارك با و بذاره وقت براش تونستیم

 سمت به عیسر منصور و کرد یتاب یب ما دنید با که بود منصور اغوش يتو.  دمیدیرس خونه در يجلو یوقت هم امروز

 هم کردن حمام يبرا یحت که..  نکرد ولم هم لحظه هی گهید و بود انداخته بغلم يتو و خودش همرازم و..  اومد نیماش

 . ببرمش همراهم شدم مجبور
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 روز چند نیا يتو بپرسم ازش خواستیم دلم یلیخ...  داد و جوابم یگرم به اون و کردم یاحوالپرس منصور با هم بعد

 .. هاینامهربون نیا بود دیبع مهربونم منصور از..  کجابوده

 که یحال در ، رسوند ما به و خودش عیسر..  دیشن و ذهنم يصدا انگار بهنود که کنم هیگال بتونم بودم فرصت منتظر

 : گفت من به رو بود اغوشش يتو همتا

 انجام ییتنها به خودش رو همتا يکارها ي همه..  دنیکش زحمت یلیخ روز چند نیا زیعز منصور جان سارا _ بهنود

 . داد

 مورد در همه نیا کجا از بهنود نکهیا دنیفهم خاطر به فقط لبخندم نیا اما..  کردم تشکر و زدم لبخند و گفتم اهان هی

 ..  بود سرجاش هنوز ام هیگال اما..  بود ، دونستیم تصادف

 .. سربزنه ما به که نداشته فرصت یحت که کنم قانع و خودم تونستمینم..  کردم جمع لبخندم بالفاصله نیبنابرا

 : گفت کوتاه ما از بهنود شدن دور محض به که شد من دلخور ي چهره متوجه کنم فکر هم منصور

 !!؟؟ نداشت..  داشت ازین زمان نیا به کنم فکر..  کردم نکارویا بهنود خاطر به فقط خدا به.  جانم سارا نشو ناراحت

 وستیپ بودن ستادهیا در يجلو یهمگ حاال که هیبق به ، باشه من از یپاسخ منتظر نکهیا بدون و دیپاش روم به يلبخند

 .. 

 بیر دنید از واقعا خودم..  میکن رد روش از رو همتا تا میستادیا که همتا یِسالمت يبرا بود کرده گوسفند نذر پدرجون

 رو همتا يچشما بخوام ازش تا کردم نگاه بهنود به..  پوشوندم همرازو يچشما عیسر خاطر نیهم به ومدیم بدم گوسفند

 .. کرده پنهان بهنود ي نهیس يتو سرشو خودش زمیعز يهمتا..  دمید که ببنده هم

 و خودم که هم بعد..  کردم حمام رو همتا رعنا کمک با اول و کردم یخواه عذر عیسر من..  میشد داخل که هم بعد

 . میدیخواب االن تا و میکرد حمام همراز

 .. دمیکش یقیعم نفس

 .. میبود دار زنده ،شب امشب مطمئنن میبود دهیخواب ما که ينقدریا..  کنم دارشیب تا دادم همراز به یتکون

 تخت يرو..  بخوابه خوادیم هنوزم دمید یوقت..  کردم صداش اهسته بار جند و دمیکش بورش يموها به یدست

 .. شدم بلند خودم و گذاشتمش
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 کوتاه يروسر با هم یشمی بلند نیاست بلوز هی و یمشک کتان شلوار هی..  شستم و صورتم و دست ، اتاق سیسرو يتو

 .. رونیب رفتم و کردم سر میمشک

 .. بود دهیخواب راحت بود کرده که یحمام از بعد اونم..  دمیکش سرك همتا اتاق به

 ..  بودن جمع یهمگ شدم که سالن وارد

 . بود رفته و کرده بهانه و شرکت و يگرفتار اونم که نبود منصور فقط

 !!؟ نیخوب!!  خواب ساعت...  خانم سارا عجب چه..  سالم..  سالم _ مانیپ

 . کردم تشکر لب ریز و انداختم باال براش که ییابرو به فقط اما..  يبهتر شما بگم خواستمیم ، ظهرش کار ياور ادی با

 !! دیخندیم ریز به سر گذرهیم من سر يتو یچ دونستیم انگار که بهنود

 : گفتم بشنوه خودش فقط که يطور لب ریز و نشستم میمر کنار ایراحت از یکی يرو

 !!!؟ بود ـرم گــــــ خان مانیپ اغوش امروز!  خانم میمر به به _

 .. دمیرس مقصودم به منم..  دیپر میمر يرو از رنگ

 !!؟ یکن درست برام قهوه هی یکن لطف شهیم جان میمر _

 !! نبود نفعش به اصال کردیم يکار اگه که..  کنه يکار نتونه تا گفتم بلند

 یمفت مردم دختر گهید تا انداختم باال براش ییابرو منم...  شده يخبر که دیفهم مانمیپ رفت من به که يا غره چشم با

 !! نکنه بغل یمفت

 : گفت بلند که بود کرده گل طنتشیش کنم فکر بهنودم

 .  خرهیم رونیب از رهیم مانیپ ، نیبکش و کردن درست شام زحمت خوادینم امشب خانم میمر _ بهنود

 ..  زد من به چشمک هی بعدم

 : کرد مخالفت جا همه از خبر یب جون يسور
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 درست غذا براش خودم..  خورده مارستانیب يغذا همش م بچه روز چند نیا..  هیچ رونیب يغذا مادر نه _ جون يسور

 .. کنمیم

 !! خونه ارهیب رهیبگ خوادیم ، میبر میتونینم رونیب که حاال..  بده شام که بود داده قول مانیپ ، جون مامان نه _ بهنود

 ..  نکن درست شام جون میمر.  باشه!! ؟ استینجوریا ا _ مانیپ

 :داد ادامه جون يسور به رو و دیجلوکش خودشو بعدم

 !!؟ یکنیم ات زاده خواهر نیا يبرا يکار هی خانم خاله _ مانیپ

 . بگو جون خاله حتما اره _ جون يسور

 من که يخاستگار من يبرا نیبر نجایا ادیب پاشه پا توك هی بگو من مامان به بزن زنگ هی..  برم قربونت اخ _ مانیپ

 !! ارهیب قهوه مردم يبرا یه خانمم..  بدم شام نشم مجبور یه

 زیر ییدوتا و.  کردمیم فیتعر رو ماجرا رعنا يبرا اهسته منم..  شد جیگ شتریب جون يسور و دیخند بلند صدا با بهنود

 .  دمیخندیم

 !!؟ یگیم مادر ویک..  يریبگ زن يخوایم یسالمت به خوب..  پسرم یگیم یچ _ جون يسور

 .. ستین بهیغر _ مانیپ

 : داد ادامه و کرد اشاره اشپزخونه به چشماش با و

 . رمیبگ خانم عروس از رو بله منم تا..  دیبزن زنگ نایا مامان به فعال شما _ مانیپ

 : زد یپررنگ لبخند مانیپ انتخاب از یراض جونم يسور

 . زنمیم زنگ مامانت به االن!!  شکرت ایخدا..  پسرم یبش خوشبخت یاله _ جون يسور

 : داد ادامه یطونیش لحن با ، رفتیم تلفن سمت به که یحال در و شد بلند مبل يرو از

 .. رهیگیم سامون سرو داره اش وونهید و خل پسر که شهیم خوشحال یلیخ حتما خواهرم _ جون يسور

  .. بود روزنامه مطالعه مشغول سالن ي هیگوش حاال تا که جون پدر یحت..  دنیخندیم بلند همه..  شد منفجر سالن هوی
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 داشتن میتصم ایگو..  برسونم کالسا به رو همتا بود خواسته ازم و بود گرفته تماس معلمش روزید..  کردم حاضر رو همتا

 همه همتا تصادف با یول بودن کرده شروع هم رو درسها..  کنن استفاده ادیالمپ مسابقات يبرا گهید نفر چند و همتا از

 ..  بود ختهیر بهم هاشون برنامه ي

 تینها که بود داده قول هم ياکبر خانم..  کردم قبول داره و نشستن کالس سر طیشرا دمید که یوقت گفتم همتا به

 .. کنهیم همتا یراحت يبرا و تالشش

 چون ، خونه يتو..  کردم صدا رو همتا و دادم انجام رو کارها ي همه شده يزیر برنامه رباط هی مثل..  شدم بلند صبح

 .... االن یول..  کردنیم جا جابه رو همتا ، مانیپ ای بهنود شهیهم و میکن استفاده لچریو از میتونستینم بود مفروش

 ..  بخوره صبحونه تا بردمش هم بعد..  بزنه مسواکشو کردم کمک و بردم ییدستشو و کردم بغل رو همتا

 يتو تونستمینم..  نشه داریب یکس تا..  نکنم جادیا ییصدا نیکوچکتر که کردمیم یحال در رو کارها نیا ي همه

 .. کنم نگاه صورتشون

 یحساب و بوده خونه رو يروز چند که نهیا خاطر به کردمیم فکر..  زدینم یحرف و بود ساکت هم همتا که بود جالب

 ..  خورده باد پشتش

 ..  رفتم در سمت به و کردم بغلش..  دمیپوش براش رو همتا لباس

 رو همتا و کردم باز و عقب در..  رفتم نیماش سمت به و برداشتم و مویدست دم هیمشک يمانتو ، در کنار یجالباس يرو از

 ..  کردم تنم مانتومو بود کرده بغ يهمتا به نگاهم که همونطور و بستم و در..  نشوندم

 ..  اومدم خودم به بهنود يصدا با نکهیا تا..  بود کرده تر ریدرگ ، رمویدرگ ذهن واقعا درهمش ياخما

 ..  ومدیم ما سمت به بود گرفته بغل يتو رو همتا لچریو بهنود..  کردم نگاه سرم پشت به و برگشتم

 . اومدم من _ بهنود

 من و..  کرد باز رو همتا سمت در و داد پاسخ کنه نگاهم نکهیا بدون روز چند نیا معمول طبق که کردم سالم بهش

 شاد یلیخ حضورش از که بود معلوم و بود گرفته بهنود از قهر حالت به روشو که نمیبب رو همتا شاد صورت تونستم تازه

 . شده

 : گفت که بود کرده حس انگار بهنود
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 !؟ گهید دیببخش یخانم همتا _ بهنود

 ..  نزد یحرف بازم یول برگردوند بهنود سمت به روشو همتا

 دست از همتا چرا اصال که افتادم فکر نیا به هوی هم و کرد یخواه عذر همتا از چرا که بهنود از بودم متعجب من و

 !!؟ کرده قهر و ناراحته بهنود

 .. دیکش طول حمامم..  گهید دیببخش _ بهنود

 : گفت بود دهیورچ لباشو که یحال در همتا

 !! رفته ادتونی کردم فکر _همتا

 .. دشیبوس و دیکش نرم لپاشو ، همتا اوردن حرف به از خوشحال هم بهنود

 نشماااا عیضا دوستات يجلو یکن کمک بهم دیبا.  دارم استرس خورده هی فقط..  عروسکم بره ادمی شهیم مگه _ بهنود

.. 

 اشکان يهمتا يبرا پدربودن از بهنود گفتیم بهم که بیعج حس هی..  بهنود یمهربون از بود شده پر ذهنم ي همه

 .. ستین ایر..  ستین تظاهر..  ستین اجبار يرو از گفتیم بهم که یحس هی..  برهیم لذت

 !!.. ؟؟ نبودم گهید من چرا پس ، بود منفعت دنبال اگه که..  بودیم درش ینفع دیبا..  بود اگه که

 ریز ییجورا هی و بود یپنهان چرا! .. ؟ رو هاش محبت دمیدینم من چرا! .. نداشتم؟ ییجا رابطه نیا وسط گهید من چرا

 !.. ؟ یپوست

 .  بود مهم بودن پدر فقط و نبودم مهم براش من گهید چرا

 يتو و لچریو من به توجه بدون هم باز اون یول..  کردم نگاه بهش. اومدم خودم به ، بست که و نیماش درو بهنود

 . داد يجا و نیماش عقب صندوق

 .. کرد غیدر ازم و نگاهش هم باز یول کرد دراز سمتم به دستاشو

 : گفت تر کوتاه و کرد نگاهم کوتاه ي لحظه هی يبرا..  کرد حس منو گنگ نگاه یِنیسنگ که یوقت اما

 !! چییسو _ بهنود
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  .. گرفتم طرفش به و چییسو یاعتراض چیه و یحرف چیه بدون و دمیکش یقیعم نفس

 . همتا ي بازگشته يها طنتیش و بهنود دل ته از يها خنده به.  دادم گوش فقط ، مدرسه به دنیرس زمان تا

 ..  ناراحت خودم به نسبت بهنود یتفاوت یب از ای باشم خوشحال همتا ترس شدن کم از دیبا که کردم فکر مدرسه تا و

 . باشم تفاوت یب یحت ای..  کنم هیگر خون ای بخندم

 نیا به کرد يدور ازش شدت به همتا و اومد بهنود کمک به همتا ي مدرسه يبابا ، یفروغ ياقا و میدیرس یوقت اما

 به نسبت فقط و نداده دست از ترسشو ، مردها ي همه به نسبت هنوز ، من يکوچولو همتا که بردم یپ هم تیواقع

 .. دهینم نشون واکنش انشیاطراف

 ..  میناسپاس خاطر به کنم ياستغفار لب ریز.  شد باعث نمیهم

 .. خودم به وجودش ياور ادی يبرا خدا از کنم تشکر و

 گوشه اشک که و شیپ ماه چند يهمتا هنجار نابه طیشرا اورد ادشی و العمل عکس نیا از دیترس کنم فکر هم بهنود

 رنگ پر رو حضورش يگرما و رهیبگ اروم قلبش ضربان از همتا تا..  فشرد خودش به رو همتا و شد جمع چشماش ي

 . کنه حس تر

 عقب و خودش عیسر همتا یپ در یپ يها لرزش دنید با و داشت خبر همتا طیشرا از يحدود تا که هم یفروغ ياقا

 .. شد دور نیماش کنار از و دیکش

 ..  میرفت مدرسه سمت به..  بود گرفته بغل رو همتا که بهنود کنار و..  دراوردم رو همتا لچریو

 ... هم همتا البته و کنه رها رو همتا نبود حاضر هم لحظه هی یحت بهنود چون..  موند استفاده یب کامال لچریو البته

 بود شده شکفته ياکبر خانم گل از گل همه از شتریب و..  میشد رو روبه یگرم بااستقبال..  میدیرس که مدرسه دفتر به

 . هیبق از بود تر گرم که..  انگار

 ..  بود خوب زیچ همه

 . بود خوب هم لباش يرو خنده اومدن..  بود خوب همتا لرزش رفتن نیب از

 ..  بود خوب هم ياکبر و يمهدو خانم يها تشکر و ها خنده
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 ... بود هم یعال یحت دیشا..  بود خوب هم کمرم ي رهیت يرو بهنود يدستا يگرما و

 .. ختیر برهم زیچ همه رفتیم کالسش سمت به معلمش همراه همتا که یزمان درست..  دفتر درب يجلو درست..  اما

 . شد وجودم مهمون که بود غم دوباره و رفت نیب از من يبرا یخوب ي همه

 : گفت من به خطاب ، همتا دنبال بود شده چشم وجودش ي همه که یحال در بهنود

 براش تو و خودم اسم به ، همتاست دیجد ي شناسنامه توش..  ياریب منو فیک نیماش از یکن لطف شهیم _ بهنود

 ..  بود رفتم از قبل..  بودم گرفته شناسنامه

 . بود الزم ، ببرمتون خواستمیم یوقت

 .  نداشتم باور من اما ، بود گفته هم رو شناسنامه..  ببره مارو خواستیم که بود گفته..  دونستمیم

 يتو باشه داشته عمل يازاد همه اون که!!!  عمل يبرا بده تیرضا تونستینم پدر اسم بدون که بودم نکرده فکر یحت

 ..  يریگ میتصم

 !!  بودم شده فکر یب چقدر که

 ..  دار برش.  هست هم تو دیجد ي شناسنامه _ بهنود

 : داد ادامه نیسنگ یلحن با ، من خراب حال به توجه بدون

 .. کنمیم درستش ازدواجت از قبل تا اونم که!!  نشده ثبت توش طالق هنوز یول _ بهنود

 . رفت و

 هیتک ، هم هاش دست متظاهر يِگرما به تونمینم یحت که فهموند بهم و رفت..  گذشت تنها یپوچ ایدن هی با منو و رفت

 ..  کنم

 یاسم بدون..  دیجد مادر و پدر با همتا دیجد ي شناسنامه برداشتن يبرا اما ، نیماش سمت به رفتم..  رونیب رفتم منم

 ..  لدای و اشکان از

 !! مدرسه يایاول يرو به نشه ادیفر ، م زده غم ي چهره که رفتم
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 من ریتقص واقعا یعنی..  نبودم فشار همه نیا مستحق واقعا من..  دونستمینم حقم که ، شیتوجه یب به که کردم فکر و

 !! ؟ بود

 ..  بود درد ، کمتر چقدر..  بود شده خوب ش،یپ روز چند تا زیچ همه چقدر

 کم درختاش يبرا رو يپدر ي خونه غم و بود برداشته رو باغ کل هامون خنده يصدا که یشب همون از همش اما

 .. شد عوض دوباره ، بود کرده

 : بود داد قرار مخاطب منو شام زیسرم پدرجون که یشب همون

 !!؟ یبکن يخوایم کاریچ جان سارا خوب _ پدرجون

 : داد ادامه ، دید منو گنگ نگاه که یوقت و

 !! منصور..  گمیم شوهرتو _ پدرجون

 : داد ادامه و بشه تمام بهنود يها سرفه تا کرد مکث فقط و

 ادیز و کنهیم رو ما مراعات حاال..  بابا داره حق اونم. یکن تیاذ نیا از شتریب و شوهرت دخترم ستین درست _ پدرجون

 .. میبمون شتریب و میکن ییپرو هم ما که شهینم لیدل نجایا ادینم

 التماس يصدا ای!! .. ؟؟ رو جون يسور " کن تمومش کنمیم خواهش "اروم يصدا دیشن ینم واقعا یعنی..  دونمینم

 !! ؟؟ منو قلب يها

 : دادیم ادامه همچنان که

 باشه راحت المونیخ ها بچه و توِ  یراحت از دیبا اونم يبرا که ، مونیزندگ سر میبرگرد دیبا ماهم حال هر به _ پدرجون

.. 

 يتو نشسته بغض ای..  جونو يسور ياشکا زشیر ای و بهنود ي شده منقبض يها مشت..  دیدینم پدرجون واقعا یعنی

 .. کردیم یتوجه یب که منو يگلو

 ..  نهیبب خواستینم ای دیشنینم

 !!؟ خوبه..  براتون رهیبگ وقت هفته اخر يبرا رمیگیم تماس منصور با _ پدرجون
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 ..  خواستیم فرار دلم من اما..  خواستیم جواب من از

 رو هیبق ي نشسته غم به يچشما و جون يسور ونِیگر يچشما و بهنود تیعصبان از سرخ يچشما دنید تاب بدنم

 .. نداشت

 : دیخروش من از قبل که بود نامطمئن من جواب از انگار بهنود اما..  منن جواب منتظر همه

 !!؟ نیبد ادامه رو يباز نیا یک تا قرار پدر _ بهنود

 برق که..  هیثان از يکسر يتو کردن گرمم که..  من قلب يتو شدن يجار که بود ایدن خوب يها احساس ي همه

 .  چشمام به انداختن

 ... اما

 !! جون پسر ستین يباز یزندگ که يدیفهم تو که وقت هر _ جون پدر

 : گفت ممکن لحن نیتر نامطمئن با هم بعد..  کرد نگاهش فقط بهنود

 .  کنمیم خواهش..  بده جبران فرصت بهم _ بهنود

 ..  بدم فرصت بهت دیبا که ستمین من نیا _ پدرجون

 ..  منتظر يها نگاه توجه مرکز شدم که بودم من هم باز و

 .. صدا یب منه..  ریز سربه من

 ..  براشون باشم داشته پاسخ که داشتن یتوقع چه..  بشه خارج من يگلو از که نبود ییصدا یوقت

 دنیفهمینم کدوم چیه اونا و کردنیم يرویپ اون حرکات از حرکاتم ي همه و زدیم ادیفر و بهنود وجودم ي همه یوقت

 ..  خواستنیم کالم و

 !!! فرار جز کردمیم چه..  کرد برداشت فرصت طلب ادمویفر همه اون پدرجون یوقت

 ..  ومدیبرنم ازم يکار واقعا

 ..  کنه حسم بهنود خواستیم دلم..  بفهمن خودشون خواستیم دلم
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 ..  گلومو بغض نهیبب

 ..  وجودمو ادیفر..  قلبمو يصدا بشنوه

 .. صداشو..  نگاهشو ازم کرد غیدر ، فرصتم روز چند نیا تو که دینشن..  یحت دینشن اونم اما

 .  نزد دم گهید دویشن پدرجون يها حرف که من از بود شده دیناام هم دیشا.. باهام کرد قهر و شد بچه که

  !! دیجد ي شناسنامه يتو طالقم ثبت يبرا خواستیم فرصت ازم حاال که

 تحمل رو يادیز فشار روز چند نیا..  داشتم يبد سردرد..  بودم داده هیتک یصندل هیپشت به سرمو و بودم بسته چشمامو

 .. بودم کرده

 .. کنم باز چشمامو که شد باعث در شدن باز يصدا

 . بود بهنود

 ..  نشستم اونجا که هست یساعت کی دمید کردم نگاه که نیماش ساعت به

 .  افتاد راه و کرد روشن و نیماش..  نشست یحرف نیکوچکتر بدون هم باز

 !!؟ انهی دادم مدرسه لیتحو ای..  دمید و مدارك ایا که دینپرس ازم یحت

 یسخت کار..  بود یبیعج یلیخ کار بخونن اعمالم از..  نگاهم از و حرفم خواستمیم نکهیا..  بود حقم یمحل کم نیا واقعا

 ..  بود

 ..  زهایچ یلیخ گفتن بود سخت منم يبرا

..  کنم یزندگ باهات خوامینم که بگم و مهربونم منصور يچشما يتو کنم نگاه که سخته من يبرا که دیفهمینم چرا

 ..  نداشتم و بهنود که بود یوقت مال من ماتیتصم ي همه بگم

 ..  زترهیعز برام..  مهمتره برام بهنود..  خوامینم رو تو گهید دارمش که حاال که

 .. قائلم احترام فقط تو يبرا یول..  دارم دوست و بهنود من که

 عنوان به ، رو تو دیشا یول..  پدرمون نیا گنیم دوستاشون به افتخار با منم يها بچه که!!!  زترهیعز هم هام بچه يبرا

 ..  نکنن قبول پدرخودشون
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 . شمیم هیتنب دارم نگفتنش خاطر به حاال که ، رو زهایچ نیا بگم حرف به تونستمیم من مگه..  شدیم مگه اصال

 .. اورد خونه نگیپارک يتو رو نیماش بهنود نشدم متوجه یحت که کردم فکر نقدریا

 ..  رفتم ساختمان سمت به و شدم ادهیپ نیماش از

 باز و در و کردم مکث در پشت یکم..  هستن داریب یهمگ ظاهرا که دادیم نشون ومدیم داخل از که ییصداها سرو

 ..  کردم

 . کردم همه به کوتاه سالم هی و کردم حرکت بود اشپزخونه از که صدا سمت به

 !!؟ يبرد رو همتا..  یخوب..  دخترم سالم _ پدرجون

 . جون پدر بله _

 سرم پشت از رو بهنود يصدا که دادمیم گوش اش کودکانه يها هیگال به و دمیکش اغوش در گرفتمو میمر از و همراز

 .. دمیشن

 . یهمگ بر سالم _ بهنود

 . دیبوس و گرفت بغلم از اهسته همراز..  کردینم یاحترام یب ، یحت هم هاش یناراحت يتو وقت چیه

 . کاشت من دل يتو دوباره و حسرت همراز به محبتش با

 .  رفتن رونیب همراهش به مانیپ ي اشاره با هم بعد

 . دادم نشون مشغول شدم نیریش يچا با خودمو کردمو تاز ینفس

 شیپ در هم یعروس هی که یسالمت به..  رسنیم يزود به..  گردنیبرم دارن مانیپ مادر پدرو ، جان سارا _ پدرجون

 .  میکن فراهم رو مهمانانمون از ییرایپذ تدراکات تا میبرگرد دیبا هم ما..  میدار

 .. زدم ریز به سر و یخجالت میمر به لبخند هی

 ..  بودم خوشحال براش واقعا

 . داره خودش پشت نگفته هزار که دونستمیم..  لرزوندیم و تنم ها رفتن از حرف نیا اما
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 .. بگذاره فردا يبرا رو عقد قرار امروز نیهم که گرفتم تماس منصور با نیهم خاطر به _ پدرجون

 !! گفت رو ها نگفته بالخره

 !!! ؟ یچ بود گذاشته ، کردنم فکر يبرا که یفرصت پس!! .. ؟ یچ من پس..  گذاشت و قرار

 !!!!؟؟ نه ای کردم انتخاب و بهنود دینپرس ازم چرا..  دینپرس ازم چرا

 .. کالمش قدرت به..  چشماش به زدم چنگ نگاهم با..  کردم نگاه جون يسور به ملتمس

 ! رو دلم حرف ازم بپرسه که..  دلم يبرا بشه واسط که

 تالش گهید نبود حاضر که نداشت دیام يباز نیا يتو يروزیپ به گهید انگار..  بود اورده کم انگار هم جون يسور اما

 .. رهیبگ دهیند منو نگاه ینیسنگ که ، کن

 ... که منم

 . نخواستمش يروز هی که رو یحق کنم طلب و بزنم حرف بتونم که یاون از تر فیضع..  بودم فیضع..  بودم ناتوان

 ..  دلم شیات يرو باشه اب اون العمل عکس حداقل تا کردم نگاه میمر به

 . نداد ملتمسم نگاه به یپاسخ..  اونم اما

 : داد ادامه هم جون پدر

 ..  شیازما يبرا دیبر ادیم االن _ جون پدر

 ..  بزنم حرف که کردم باز دهان 

 !! داره اعتبار و نشده ماه هی هنوز.  دادن شیازما قبال ، ستین يازین _ میمر

 که یکس..  کردیم صحبت من عقد از راحت یلیخ که بود میمر..  يخونسرد همه نیا از..  نشد بسته گهید دهانم

 ..  زنهیم حرف تمام یالیخ یب با داره حاال..  اشتباه ازدواج نیا از منو کردیم منع شهیهم

  .. رو بارشم ي اماده ياشکها ننیبب که نموندم..  هاشونو حرف بشنوم که نموندم..  نموندم گهید
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 بعد هنوزم که..  کردمیم فکرشو که بود يزیچ اون از تر دهنده ازار گلوم يتو بغضِ..  زدمیم زار و رفتمیم راه اتاق يتو

 ..  بودم نکرده رها زدن زار همه اون از

 ..  سکوتش خاطرِ به که..  بهنود دادن دست از خاطر به فقط نه ، بود بد حالم

 .. بود خونسرد نقدریا که بشم يا گهید یکس عقد فردا قرار که دونستینم هم دیشا دونمینم

 نکیا از..  داشتم دلم يتو نخواستنش از که یوجدان عذاب يبرا..  بود مهربونم منصور يبرا بدم حال هم دیشا دونمینم

 ..  زنمیم زار يجور نیا دارم که..  خوامشینم گهید هست اون که حاال..  نبود بهنود که یوقت تا خواستمشیم

..  کرده پدرجون کردن یراض يبرا و تالشش ي همه مهربونم منصور که دونستمیم ، هام ندونستن ي همه با اما

 نخواسته..  قائله من يبرا که هیشأن خاطر به فقط ، ما تیمحرم فسخ از نشده خبر با ، پدرجون هنوز اگه که دونستمیم

 . ادیب نییپا!  مردم رمقابلِ د قربم و ارج نخواسته..  باشم شده کوچک من

 .. دینشن یکس..  دیند یکس..  نبود مهم یکس يبرا اما..  کردم هیگر..  رفتم راه

 .. دمیشن هم.. دمید هم من اما

 یتلفن يها صحبت يصدا به و..  بود کرده پر رو خونه کل که رعنا و میمر يها خنده يصدا به بدم گوش بودم مجبور

 !!  نبود هاشون صورت يتو یناراحت از يخبر که مانیوپ بهنود يها امد و رفت به کنم نگاه و!!  پدرجون و جون يسور

 ..  بودم من خونه اون يتو یناراض فرد تنها ظاهرا

 ! خونه اون يتو بودم شده فراموش..  نشد گرانید يکنجکاو باعث هم نرفتنم نهار يبرا یحت

 . دیکش شیات و قلبم..  کرد برابر نیچند و دردم برگشت که همتا

 داشت پزشکش پدر به نسبت که يافتخار احساس از و گفت بهنود يِپدر از برام و اتاقم يتو اومد برگشتنش محض به

 .. 

 ..  بود شده اعالم همه به که دشیجد لیفام از

 يپدر نیهمچ داشتن بابت بهش که معلمش از..  بشن پزشک بودن شده راغب بهنود فیتعار با که هاش یهمکالس از

 ..  بود گفته کیتبر
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 !! ـرت حســ من وجود ي همه و بود ـق عشــ همتا وجود ي همه لحظه اون يتو

  .. هام یناتوان حسرت..  هام نتونستن حسرت..  هام نداشتن حسرت

 واقعا ، دمیکش خوابها اتاق و سالن به یسرک..  نبود خونه یکس که انگار..  ومدینم رونیب از ییصدا..  کردم باز و اتاقم در

 ..  نبود خونه یکس

 ..  بودن داده حیترج موندن خونه به رفتنو رونیب که داشتن یخوب شب همه که انگار

 . بشن خبر با من خراب حال از کنن یسع ای..  بپرسن من از نکهیا بدون

 ..  بودم دهینشن و صداشون من که ، بودن رفته بودم حمام من که یوقت حتما

 از تر خسته من ، حال هر به اما..  نگفتن يزیچ که حمامم من دنید یول..  کنن خبرم تا بودن اومده اتاقم به هم دیشا

 ي لحظه نیتر سخت و شب نیا يتو که مردم از کنم توقع یحت ای..  شونیشاد همه نیا به رمیبگ خرده که بودم یاون

 ! نکنه یخال پشتمو میزندگ

 ..  رفتم مادرم و پدر ي شده يساز باز اتاق سمت به

 به و برداشتم ، یرانیو و خاك همه اون از بودن ادگارمی تنها که و مادرم يکربال به شده متبرك ي سجاده و پدرم قرآن

 ..  افتادم راه اتاقم سمت

 . بود نیهم داشتم اجیاحت بهش االن که يزیچ تنها دونستمیم

 و کردم لمس رو چادر ي پارچه..  نشستم متبرکش ي سجاده سر و دمیکش سر به و مادرم گلدار چادر و گرفتم وضو

 .  شدن ادیفر سلوالم تک تک ، دمویکش ینیب به و چادر ي پارچه..  مادرمو نبود ، دنیکش ادیفر انگشتام

 ..  خواستیم مادرانه حتینص..  خواستیم دستاشو سخاوت..  خواستیم رو اغوشش دلم

 ...  امیدن از ییجدا از قبل شب ، خواستیم یدخترانگ دلم و دخترها ي همه مثل بودم باکره یروح با يدختر منم اخه

 ..  انتخابم شب..  هام یدخترانگ از ییجدا

 ..  شینینش سجاده ي خاطره و بود ادشی حاال که بود چادر هی فقط..  نداشتمشون..  نبود اما

 .  بود ایدن از شدن جدا بستن قامت و بود ییایدن م هیگر که نبستم قامت اما ، گفتم حیتسب..  کردم سجده..  کردم هیگر
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 .  شهیهم..  گفتیم پدر

 . خواستم عشق..  خواستم صبر..  خواستم ارامش..  کردم خواهش..  کردم هیگر

  ، مغربانه شدنه کندن حد به یحت..  ارزش یب يایدن از کندم دل و بستم قامت که یوقت تا بودم نشده اروم هنوز اما

 ..  قرارم یب قلب يبرا کرد تیکفا..  بود یکاف برام نیهم اما

 . بلندتر ياعشا يبرا بستم قامت ، شدن کنده نیا به معتاد منه هم باز و

 ..  لبخند و ارامش با بار نیا اما ، پدرمو ادگاری قران کردم باز

 .  زدم لبخند فقط..  شد تکرار گوشم يتو پدرم صوت کلمات دنید با یوقت بار نیا

..  سختم يروزها يبرا شده رهیذخ که صداشِ  یملکوت به بودم سپرده گوش يقدر به حداقل که شاکر و بودم اروم

 ..  نداشتنش يروزا يبرا

 ..  کردم سرمه چشمام يرو به و دمیبوس و بستم و قرآن

 .  کردم خاموش مو یدلبستگ

 ..  دوباره کردم باز و ییخدا تین

 هیا.  هود ي سوره»  کرد نخواهد عیضا را کوکارانین پاداش خداوند که ، کن ییبایشک و« *  را میخدا حل راه دمید و

 115 ي

 ..  شد لبخند وجودم ي همه

 .. پس و پاداش خدام بود کرده وعده..  کردم ییبایشک

 ..  هام رفته دست از..  هام نداشته از کنمینم هیگال گهید..  کنمینم تیشکا گهید.  کنمیم ییبایشک

 کتابخونه داخل و دمیکش جلدش يرو رو اش شده يگلدوز روکش و دمیبوس باره سه و دوباره رو پدر قران..  شدم بلند

 . گذاشتم خودم ي سجاده کنار کمد داخل کردمو جمع هم رو مادرم ي سجاده.  دادم قرار ام

 به ، يمنصور هر و يبهنود هر از یخال ، ها دغدغه ي همه از یخال یذهن با و خوردم سردردم رفع يبرا مسکن هی

  .. رفتم خواب
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  که ، گرم ییصدا و..  کردم حس موهام يرو رو گونه نوازش ییدستا و خوردم یتکون

 !؟ یپاش يخواینم خانومم _ بهنود

  خوابم اگه که دیشا خواستیم دلم.  باشم خواب دیشا کردمیم فکر.  شدینم باورم

 .. باشه ادیفر سرم يتو..  بمونه گوشم يتو صدا نیا ابد تا..  نشم داریب گهید ، بودم

 

 ..  کردمیم حسش..  بودم داریب من اما

 زنده حد نیا تا داره وجود هم یخواب مگه..  میدیشنیم رو همه..  دارشو خش يصدا...  نفسهاشو یگرم..  دستاشو یداغ

 ..  باشه

 خندون چشم جفت هی دمید که يزیچ نیاول و شد باز چشمام ناخداگاه کردم حس هام گونه يرو لباشو یِداغ که یوقت

 . بود

 من يبرا لحظه اون يتو که زیچ اما. تختم به بود داده هیتک و هاش ساعد و بود نشسته زانوهاش يرو تختم کنار

 .... بود صورتم با صورتش ي فاصله..  داشت تیاهم

 ور شعله و قلبم ي شده خاکستر شیات که رشینظ یب لبخند البته و ، خوردیم صورتم به که اش سوزاننده يها نفس و

 . کردیم

 ..  بزنه رونیب و بشکافه رو شیپوست وارهید ، خواستیم تمام کوبشِ با و بود هزار دور يرو قلبم ضربان

 !!؟ کنمیم صدات دارم است قهیدق چند یدونیم!! ؟ یدارشیب يخواینم یخانوم _ بهنود

 !؟ امیب در منصور عقد به من که نهیا يبرا عجله همه نیا واقعا! ؟ بود یچ منظورش

 .. خوابه هنوز من خانوم بعد!!!  ادهایم عاقد االن خانومم پاشو _ بهنود

 . کردمیم نگاهش گنگ چنان هم من

 !!؟ زمیعز یکنیم نگام ينطوریا چرا _ بهنود

 ... منصور با يخوایم _
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 . ندم ادامه که گذاشت لبام يرو انگشتشو

 یمن هیزندگ ي همه تو!!  باشه تو مهربونِ منصور کس اون اگه یحت.  رهیبگ ازم رو تو یکس..  ذارمیم من مگه _ بهنود

 !! سارا

 . بود شده نامنظم نفسهام و..  دلم به بود انداخته چنگ دوباره بغض..  دیلرز ام چونه

 قطره..  شد باعث که ، کاشت پشتشون به يا بوسه و گرفت دستاش يتو و دستام عیسر ، العملم عکس دنید با بهنود

 .. بشن يجار هام گونه يرو از اشک يها

 . دیبوس و گرفت رو هام گونه يرو اشک يها قطره انگشت سر با

 .  بود شده درخشانم يچشما و لبهام مهمون که بود لبخند ، هیگر همه اون انیم

 : گفت. دیلرزیم انگار، ، بغض از که ییصدا با لبخندم دنید با بهنودم

 !!؟ باشه بخند، شهیهم ، ندارم و اشکات طاقت من ، سارا _ بهنود

 يها اشک بود اومده ادمی هم باز ، بار نیا اما..  ساختیم منو قشنگ يها لحظه که بود ها صحنه تکرار هم باز و

 !! دنیبرچ لب و خواستیم یبچگ دلم شبموید

 : دمینال بغض همون با

 !!؟ زمیبر اشک یگذاشت شبید چرا پس _

 مال که بفهمن همه تا زهیبر اشک همه ان عشقم ذاشتمیم دیبا ایگو ، خانومم اخه..  ختناتیر اشک يفدا یاله _ بهنود

 . دادینم تیرضا بابام!!  منه

 . دمیخند

 . يدیخند!!  شدم راحت اوفــــــــ _ بهنود

 . رفتیم اتاق ي کاناپه سمت به و بود شده بلند جاش از بهنود..  زدم يا گهید دیپل ي خنده

 خوبه برات نیبب بپوش شو بلند..  یبپوش امروز گرفتم نویا برات رونیب میبود رفته که شبید..  یخانم شو بلند _ بهنود

 .. 



 
 

 
 

 مھال کوه پنھان

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 517 

 . کردیم خارج کاورش از و لباس داشت همچنان

 ! شرط هی به یول..  باشه _

 . شد کارش مشغول دوباره و زد بهم لبخند هی 

 !! خانم طونیش باشه _ بهنود

 : گفتم ختمویر صدام يتو و تمیجد ي همه و دادم قورت مو خنده

 !!؟ طالق يبرا يبد وکالتنامه بهم دیبا _

 : گفت حرص با و تند و برگشت دفعه هی

 . بدم وکــــــالتــــنامه تو به ـاره دوبـــــــ بخندم ـودم خـــــ ـور گــــــ به ـن مـــــــ _ بهنود

 . دمیخند بلند و کنم کنترل خودمو نتونستم العملش عکس با یول..  بدم ادامه خواستمیم

 ..  خورهیم حرص داره بود معلوم هنوز اما بهنود

 !! ؟ يـد خنــیم _ بهنود

 . کردم پرواز سیسرو سمت به و دادم حیترج قرار بر و فرار منم

 . سایوا يمرد اگه..  برسم خدمتت تا سایوا..  نمیبب سایوا _ بهنود

 . ستمینمیوا نامردمو ، خوامینم _

 !!؟ گهید يایم رونیب بالخره باشه _ بهنود

 ! ندادماااا بله بهت هنوز من جوون بهنود _

 !!! من بشم گفتنت بهنود نیا يفدا یاله يا _ بهنود

 نور..  زدیم برق هم ام شده زیر و کرده پف يچشمها یحت..  کردم نگاه نهییا به..  رفتینم نیب از لبام يرو ي خنده

 .  نمیبب توش تونستمیم راحت رو یزندگ

 . زدم مسواك یسرخوش با دمویپاش صورتم به اب یکم
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 اغوش يتو که اومدم خودم به یزمان..  شدم دهیکش دفعه هی که..  شد یچ دمینفهم..  اومدم رونیب که ییدستشو از

 .. دنیچشیم و لذت بدنم يها سلول ي همه و بودم بهنود

 !!؟ یشیم یطونیش من يبرا گهید حاال _ بهنود

 . دمیبلع تنشو عطر وجودم ي همه با و دمیخند

  شدم طونیش بازم

 . نامحرمماااا شما به هنوز من..  دیکن ولم لطفا..  بهنود ياقا _

 : کرد ولم اروم بهنود

 !! تو با دونمیم من وقت اون..  گهید یشیم من مال گهید ساعت هی تو _

 : گفتم یسرخوش با و دادم گردنم به يقر

  موقع اون تا حاال _

 : گفت و بغلش يتو دیکش من دوباره بهنود

 ! بخورمت که یکنیم وادارم خودت نیبب _

 ؟؟؟ ـان خـــ بهنود _

 !؟ خان بهنود ـان جــــــــ _ بهنود

 . کن ولم _

 . تونمینم...  یعنی... خوامینم _ بهنود

 ي فاصله تا ، ساعت هی قدر به یحت. جدابشم ازش تونمینم کردم حس هم من که نقدریا..  گفت اهسته یلیخ و تونمینم

 !! شدن ییخدا

 ! یلیخ..  سارا دارم دوستت یلیخ _ بهنود

 . برهیم اوج به ، محبت همه اون ونیم هم باز که هیملکوت جمله نیا چقدر..  ایخدا يوا
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 . نکش نییپا اوج نیا از منو گهید..  قسم قشنگ حس نیا به ، قسم تیبزرگ به ایخدا

 ..  گفتم یاروم همون به و گرفتم فاصله ازش خجالت یکم با

 !!  دارم دوست منم

 . شد باز یکیکوچ تق با در که کردمیم نگاه بود بهنود يدستا يتو که يدیسف لباس به ریز به سر

 : گفت و دیکش داخل یسرک مانیپ

 .رسهیم گهید ساعت مین تا که گرفت تماس عاقد االن..  شدم دوماد و عروس خلوت مزاحم دیببخش _ مانیپ

 : گفت بهنود به رو..  بده قورت شو خنده کردیم یسع که یحال در هم بعد

 !! ـا ستــین بد عقد از بعد يبرا يبذار رو 18 مثبت يکارا خان بهنود _ مانیپ

  . کرد پرت ، بسته در البته و مانیپ سمت به رو یعسل يرو کوسن شد خم بهنود و شدم ریز سربه دوباره من

 ..  کردم تن به بود دهیخر برام بهنود که رو يدیسف شلوار و کت

 . شدم شوکه..  میبر دیخر به شب مراسم يبرا هم بعد بپوشمشو خواست ازم..  داد بهم نکهیا از بعد

 یمراسم نیهمچ هی يبرا اما ، نبودم ریسختگ چوقتیه اونکه با..  نداشتم شویامادگ اصال من و میریبگ مراسم بود قرار

 .  بود الزم یامادگ حتما کردیم صحبت ازش بهنود که

 فقط ها میتصم نیا از من سهم و بود شده انجام کارها ي همه که..  داشتم رشیپذ جز هم يا چاره مگه اما

 . بود ادیز هم یلیخ که..  بود زشیسورپرا

 . بشه برگزار ساده مراسم که خواستم ازشون فقط یول رفتمیپذ

 . کردم هم رو یمیمال شیارا و دمیکش یقیعم نفس

 . شدم خارج اتاق از و دمیپوش رو صندلم و دیسف شال

 . بود ایمح زیچ همه

 . ومدیم من سمت به خنده با و بود دهیپوش یجذب یخردل شلوار و بلوز که دمید و میمر
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 باال ابروهامو جاش به و کردم محوش روزشید يکارها ياداوری با دفعه هی و زدم مانیپ دل و شییبایز به يلبخند

 . فرستادم

 !!؟ يشد اخالق خوش باز..  خانم عروس چته _ میمر

 . ادیم سمتمون به دمید و جون يسور که بدم و جوابش خواستم

 . کنمیم صحبت باهات بعد...  زمیعز خوبم _

 زد يدیپل لبخند هم بعد.  دیرس جون يسور به گرفت و نگاهم رد یشگفت با نداشت من از برخوردو نیا انتظار که میمر

 .کرد شکر رو خدا بشنوم، من فقط که يطور لب ریز و

 . جون يسور سالم _

 . يشد بهتر!! ؟ یخوب..  گلم عروس سالم _ جون يسور

 . زدم لبخند فقط

 لج ي دنده سر مرد نیا اما..  هات هیگر يبرا بود خون دلم شبید خدا به..  میکرد تتیاذ که ببخش _ جون يسور

 . میبگ بهت نمذاشت و بود افتاده

 . نکنه خراب شمویارا و نده دستم کار گلوم بغض دوباره تا گرفتم دندون به لبامو

 ..  کنم هیگال بود منتظر دیشا..  بدم منتظر جون يسور به دیبا یجواب چه دونستمینم

 اوردمیم زبون به امو خواسته و ومدمیم حرف به دیبا من..  بود خودم طرف از بود که یهرچ..  نداشتم یگ گله که من اما

 . 

 که دارم ازین مادرم به دایشد من االن که کرد حس دیشا..  دیکش اغوشش به منو جون يسور که انداختم نییپا سرمو

 ! اروم بودمو یراض من صورت هر در..  بود شاد پسرش داشتن يبرا اندازه از شیب هم دیشا..  نکرد غیدر ازم و محبتش

 : دمیشن و بهنود يصدا هم لحظه همون

  بعد يبرا نیبذار کاتونویتبر..  ماست منتظر وقته یلیخ عاقد گهید نیایب بابا..  نیینجایا ا _ بهنود
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 تا هاشو نیاست که بود کرده تن دیسف جذب بلند نیاست بلوز هی!  من مرد بود شده تر جذاب قدر چه..  کردم نگاه بهش

 .  يا سرمه کتان شلوار با ، بود زده تا ارنج

 . یباش داشته عجله همه نیا ادینم بهت بهنود..  اوه اوه _ میمر

 . میدیخند جون يسور منو

 : گفت بود شده رهیخ من يچشما به که یحال در و فشرد دستاش يتو منو دست بهنود

 ! يدیفهمیم رو عجله همه نیا لیدل..  دمیکش یچقدرسخت اوردنش بدست يبرا یدونستیم اگه _ بهنود

 .. میاومد خودمون به میمر ي کهیت هم بعد و سرفه يصدا با که میبود رهیخ بهم همچنان

 !! که رسهینم عقد به گهید شیخورد..  بسه حاال خوبه _ میمر

 دلم يتو و انداختم ریز به سر و شدم قرمز معمول طبق منم..  زد لبخند هم بهنود..  دیخند بلند يصدا با جون يسور

 . دمیکش نشون و خط زمیعز میمر يبرا

 

..  داشتم یخوب یلیخ حس..  میبود نشسته ، بودن دهیچ مادرم و پدر اتاق يتو رعنا و میمر که ییبایز ي سفره سر

 . منه يبرا ایدن ي همه کردمیم احساس

 و شد بلند پامون به که یکس نیاول..  شدم سالن وارد بهنود دست به دست یوقت.  دمید رو منصور که یوقت از مخصوصا

.  کردن منتقل بهم رو ایدن يها ارامش ي همه انگار زد که یحیمل لبخند اون با.  منصوربود ، زد دست افتخارمون به

..  نهینب نگاهمو يتو خجالت و چشمامو ي گوشه ي شده جمع اشک تا انداختم نییپا سرمو اومد سمتمون به که یوقت

 .  کرد یخوشبخت يارزو برامون و گفت کیتبر بهمون و داد دست مردونه بهنود با و شد کمینزد متانت با اون اما

 کیتحر منو هیشرمندگ حس تا ارهیب زبون به یکالم نکهیا بدون..  شد دور ازمون بود اومده که ینرم همون به هم بعد

 . کرد خودش ونیمد منو کارش نیا با چقدر و..  کنه

 کرد یعذرخواه ازم ریاخ ياتفاقها نیا بابت تعجبم کمال در هم بعد..  دیبوس و دیکش اغوش در منو و اومد هم پدرجون

 .  دونستهیم الزم هردومون يبرا که گفت و

 .  کردم تشکر زدمو لبخند فقط شیمهربون همه نیا برابر در منم
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 . اومدم خودم به رعنا يصدا با

 . بخره گل کوچه سر یفروش گل رفته عروس _ رعنا

 . میدیخند

  فرمودن نطق خانم رعنا بازم و کرد تکرار رو خطبه دوباره عاقد

 ! يریگ گالب کاشون برده ، دهیخر يمحمد گل رفته عروس _ رعنا

 . دیخند هم عاقد نباریا

 ! ماشااهللا یفعال عروس چه _ عاقد

 : دیپرس گوشم کنار بهنود که دمیخندیم داشتم

 !!؟ کردن عقد نایا رعنا نیا گمیم سارا _ بهنود

 : دادم پاسخ يجد من

 !!!؟ چطور ، هنوز نه _

 ! نپرونن مزه یکس عقد سر گهید که رمیبگ نایا از من یحال هی..  دمیچ برنامه عقدشون سر يبرا یچیه _ بهنود

 . شد جلب سمتمون به همه توجه که خنده ریز زدم یپخ ، بود لحنش يتو که یحرص از

 !!؟ دیخند ينطوریا که بهنود گوشش ریز یگفت یچ _ مانیپ

 : گفت چه تو به گهیم داره بود معلوم کامال که یلحن با..  کنه کنترل شو خنده کردیم یسع که یحال در بهنودم

 . جان مانیپ گمیم بهت بعدا..  یچیه _ بهنود

 .  کنم کنترل خودمو تونستمینم من حاال يوا

 .. اوردینم کم که مانمیپ

 خدا خوب..  داداش سوخت برات لحظه هی دلم..  خندهیم داره سارا..  يخوریم حرص يدار تو کردم فکر اهان _ مانیپ

 .شکر رو
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 . میدیخندیم میداشت یهمگ

 ي جعبه هی کردو بشیج يتو دست عیسر بگه يزیچ رعنا نکهیا از قبل بهنود بار نیا که خوند سوم بار يبرا عاقد

 .. گرفت من طرف به و دیکش رونیب قرمز مخمل

 . یکن کاریچ دیبا یدونیم خودت که خوبه..  بهنود نیافر _ رعنا

 . يبذار تو اگه یول..  بلدم اره _ بهنود

 . انور و نوریا بره عروس رسم خوب..  کنم کاریچ من وا _ رعنا

 . دمیدویم دنبالش دیبا هنوزم من..  یگفتیم تو که ينجوریا..  گردهیبرم زود معموال یول اره _ بهنود

 . اومد در زیعز عاقد يصدا که میدیخندیم ماهم و کردنیم کل کل داشتن هنوز نایا

 . لمیوک خانم عروس _ عاقد

 : گفتم بود دونده شهیر وجودم يتو بهنود از که ياعتماد همه با دمویکش یقیعم نفس

  " بله " جون يسور و پدرجون و مادرم و پدر روح ي اجازه با _

 و شکوند رو جمع سکوت که ، اش شده حبس نفس کردن یخال با شد همزمان درست دستام يرو بهنود يدستا فشار

 . بشن قدم شیپ کیتبر يبرا و انیب خودشون به همه شد باعث

 !! بشه لبو همرنگ رنگم هیثان از يکسر در شد باعث و دیکش اغوشش يتو منو يریغافلگ هی يتو بهنود قبلش اما

 ! مایهست جمع يتو!  زمیعز ، جون بهنود _

 .  کنم بغلت خوادیم دلم یهمسرم.  دونمیم ، نگو یچیه _ بهنود

 ! گهید بکن مانمیپ يگرفتنا دست فکر یول دونمیم _

 . دارمت که خوشحالم یلیخ..  دارم دوستت جونم از شتریب سارا _ بهنود

 . کنم شکر خدارو و بزنم ادیفر و کنم دایپ یخلوت يشاد همه نیا از خواستیم دلم..  نبود خودم دست حالم یخوش از

 ! زمیعز نطوریهم منم _
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 : گفت و اومد کمونینزد مانیپ لحظه همون

 هاست ییابرو یب نیهم يبرا نیبذار تنها عقد از بعد دومادو و عروس گنیم یوقت ، جون خاله گهید نهیهم _ مانیپ

 . گهید

 . اوردمین باال سرمو یول..  جداشدم بهنود از فشار هی با

 ! گهید همسرشه..  مادرجون هیچ ییابرو یب وا _ جون يسور

 . بخنده بلند بهنود شد باعث که..  گفت يزیچ بهنود گوش ریز و دمونیبوس و اومد ما سمت به هم بعد

 اونا که بودم خوشحال چقدر من و..  گفتن کیتبر و اومدن سمتمون به که بودن يبعد نفرات هم منصور و پدرجون

 !! نبودن و بودن رفته عاقد ي بدرقه يبرا شیپ ي قهیدق چند

 که ، دیسف طال از ست مین هی هم مهربون منصور و دادن هیهد ساعت هی ما از کدوم هر به جون يسور و پدرجون

 .  بود بایز ارمیبس

 زدن غرغر مشغول همچنان که مانیپ به رو فشردیم خودش به منو و بود گذاشته من پشت دستاشو که یحال در بهنود

 : گفت ، بود

 ! نگرفتم و حالت تا دورشو چشمام يجلو از برو حاال!!  مانیپ اقا يخورد _ بهنود

 ! داداش گهید بذارن تنهات قهیدق ده هی حداقل که گفتم خودت يبرا من الیخ یب بابا _ مانیپ

 . يریبگ رو بله ینتونست هنوز که باش خودت فکر به برو!  یباش من فکر به نکرده الزم _ بهنود

  سهله که خودش..  گرفتم باباشم از رو بله..  بابا يکار ییکجا _ مانیپ

 .  انداخت غبغب به يباد و انداخت باال ییابرو هم بعد

 ! داداش کن جمع و حواست لطفا پس..  داره دوست یلیخ منو يجعفر عمو که یدونیم جون مانیپ _

 . بخندن يبلند يصدا با مانیپ هم ، بهنود هم شد باعث که. کردم ادا خودش مثل و داداش

 منم با و گفت کیتبر و دیبوس و بهنود صورت و شد خم هم بعد و اورد باال من يبرا میتسل حالت به دستاشو مانیپ

 . داد هیهد بهمون عسل ماه يبرا ، برگشت و رفت طیبل هی داد دست
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 هم با دنیکش نشون و خط و انداختن کل مشغول دوباره من به توجه بدون بهنود و اون یول..  کردم تشکر ازش یلیخ

 . شدن

 رومون روبه که بود کوچولوم فرشته تا دو سمت به حواسم ي همه من اما ، بودن کردن کل کل مشغول مانیپ و بهنود

 .. کردنیم نگاه رو ما و بودن نشسته

 ختهیر دورشون هم رو موهاشون..  بودن دهیپوش رنگ ییطال و دیسف بال هی همراه به رو ها فرشته لباس دوشون هر

 . بودن

 بغل همتا رفت و شد بلند همراز دنید با بهنودم..  انداخت بغلم يتو خودشو و اومد سمتم به دید منو نگاه یوقت همرازم

 . نشست کنارمون برگشت و کرد

 و بودن کرده مشغول بودن بسته حجله صورت به که ییها بادکنک با خودشون و بودن خوشحال یلیخ همرازم و همتا

 . دنیخندیم

 .  دمیبوس رو همتا صورت ، شدم خم

 . خوامیم منم:  گفت گوشم کنار بهنود لحظه همون

 محسوس نا طور به هاشو گونه يرو و طرفش برگشتم..  نبود ما به حواسش یکس ظاهرا..  کردم نگاه اطرافم به

 . دمیبوس

 .  ستین قبول خوامینم _ بهنود

 .  دیبوس لبامو عیسر کردو سواستفاده اون اما ، کردم نگاه درهمش صورت به خندون يلبا با

 . یببوس يجور نیا دیبا یعنی..  کرد اشاره لبام به و انداخت باال ابروهاشو هم بعد

 . کردم نگاه گهید طرف هی به گرفتمو ازش رومو باخنده

 . بود ستادهیا بهنود کنار که اومد مانیپ يصدا که

 !!براتون؟ کنم یخال اتاق داداش _ مانیپ

 ! پسر گل ببند جان مانیپ _ بهنود
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 !!؟ نرفته که ادتی..  گهید يریگیم همون از يبد یدست هر از گنیم زمیعز _ مانیپ

 . دمیخندیم فقط که من

 . مینبود امان در اونا يگرفتنا دست از وگرنه. نبودن که بود زده بشونیغ کجا هوی دونمینم هم رعنا و میمر

 ! میمرد یگ خنده از بابا يوا:  گفت بهنود روبه همرازم دفعه هی که بودم دوتا اون فکر تو

 قلقلکشون و..  رفتیم هردوشون ي صدقه قربون و دیکش اغوش به رو همراز دفعه هی حرفش ادیز جانیه از بهنود

 . دادیم

  . دارن بغل به رو هاشون بچه عقدشون يتو که میهست يدوماد و عروس نیچندم ما که کردمیم فکر منم و

 ..  نذاشتن..  نخوام نکهیا نه..  دمیند و بهنود گهید عصر تا روز اون

 ..  کنن تیاذ مارو تا بودن کرده یکی به دست رعنا و میمر و مانیپ

 که دیکشیم نشون و خط اونا يبرا ای..  رفتیم م صدقه قربون ای..  دادیم من به که ییها اس ام اس يتو هم بهنود

 . بخندم من شدیم باعث

 يسر هی ي هیته يبرا هم مانیپ و بهنود..  میرفت رونیب شگاهیارا لباسو دیخر يبرا رعنا و میمر همراه عقد از بعد

 . رفتن فرودگاه از مانیپ مادر پدرو از استقبال و لیوسا

 . من يبرا موندیم فقط..  بودن دهیخر روزید و هاشون لباس رعنا و میمر..  دیکش طول ظهر تا دنمونیخر لباس

 از..  دمیپوشینم دکلته من که ییاونجا از اما..  بود شده کار اش نهیس يرو که دمیخر يا نقره ي دکلته لباس هی

 و..  میشد کت شدن اماده منتظر یساعت کی حدود..  کنن درست هم کوتاه کت هی مدلش يرو از که خواستم فروشنده

 !!! بود شده قشنگ هم واقعا رعنا يها غرغر خلف بر

 ..  میباش هم با مینتونست هم باز و نبود کارساز بهنود منو يها دیتهد و ها اصرار هم یلیخ نهار يبرا

 ..  میرفت شگاهیارا به میمستق که هم بعد

 ..  کردم دایپ رو نهییا به کردن نگاه ي اجازه موقع اون تازه..  کردم تن و لباسم میمر کمک با
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 بود صورتش يرو که یمیمال ي نقره شیارا با و بود دهیپوش یمشک دیسف دامن و کت هی..  بود شده بایز واقعا هم میمر

 شلوار و کت هی که مخصوصا..  دادیم نشون و خودش شتریب و بود رنگ یصورت شیارا رعنا اما..  بود شده بایز واقعا.. 

 . بود داده نما یلیخ دشیسف پوست به که داشت تن به هم فیکث یصورت

 . بود شده ونینیش جمع و باز صورت به هم هردو يموها

 . باشه میمال حتما شمیارا که بودم کرده يادیز دیتاک شگریارا به چون ، بود راحت المیخ من اما

 زیر یمعن تازه..  بود داده انجام چشمام يرو يادیز کار که دمید تعجب کمال در..  کردم نگاه خودم به یوقت یول

 . دمیفهم رو رعنا و میمر يها دنیخند

 : اومد حرف به شگریارا که کنم اعتراض تا کردم باز دهان نکهیا محض به

 یول...  باشه محو کردم یسع یلیخ تازه..  بگذرم تیرنگ يچشما از نتونستم کردم که يکار هر یول...  زمیعز دونمیم _

 ..  يشد محشر خدا تورو کن نگاه

 يمحو قرمز رژمو و ها گونه..  دادیم نشون تر دهیکش چشمام..  بودم شده بایز واقعا گفتیم راست..  کردم نگاه دوباره

 ..  بود کرده

 صورت و خودش کار از ، بهنود اومدن تا.. بود شده مطمئن هم تیرضا از که هم شگریارا..  زدم تیرضا سر از يلبخند

 .. کرد فیتعر!  من نقص یب

 . رفتن ، بود رسونده خودشو یمهمون يبرا که بابک و مانیپ سمت به..  شدن خارج من از زودتر رعنا و میمر

 چوب چهار به هیتک که دمید و بهنود اول شدم خارج که یوقت..  رفتم یخروج در سمت به کردمو سر مویریش شال منم

 . کردیم نگاه پله راه به و بود داده

 ..  شدم پشیت محو و دمیپاش بهش يلبخند

 .  بود زده یصدف کراوات و بود دهیپوش دیسف بلوز و یمشک شلوار و کت هی ، دلم زیعز

 ..  بود زده شونه باال به موهاشم

 . رفتم سمتش به لبخند همون با!!  ظاهرا بود من یابیارز محو لبخند با اونم
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 . خودم پیت خوش ياقا به سالم _

 . خودش سمت دیکش و گرفت دستمو

 !!؟ یکنیم میدلبر حاال که يشد دلبر کم..  خودم يبانو عسل به سالم _ بهنود

 !! اقا کنمیم يهمسردار دارم _

 .  عروسک بشم تیدار همسر نیا يفدا من یاله _ بهنود

 ! نکنه خدا _

 !!؟ میبر _ بهنود

 . اهووم _

  زد ضربه دماغم به انگشت با

 !! کنمینم نیتضم و امشب اصال من وگرنه..  نکن يجور اون لباتو يثانو اطالع تا گهید _ بهنود

 . دمیکوب بازوش به مشت هی خنده با

 !!؟ ـود بهنـــــــ _

 ... نیتضم وگرنه..  خانم یکنینم صدا يجور نیا منو يثانو اطالع تا تازه..  بهنود دلِ حان _ بهنود

 ..  بده ادامه نذاشتم

 .. دمیفهم ـزم ــیعز باشه _

 .... وگرنه یکن صدا زمیعز منو دینبا يثانو اطالع تا تازه _ بهنود

 .. دیبوس لبامو اروم و شد خم و خورد و حرفش من ي افهیق دنید با خودش بار نیا که

 . نکن نگام ينجوریا گهید _ بهنود

 شده ادیز که بدنم حرارت از شالم دادن تکون با کردمیم یسع منم.  کرد حرکت رونیب سمت به و دیکش دستامو هم بعد

 . کنم کم بود
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 . شد بلند صلوات يصدا ، اومدن رونیب محض به

 !! نیشد فرما فیتشر بالخره..  عجب چه _ مانیپ

 !! کنمیم يشمار لحظه تیعروس يبرا چقدر که دونهیم خدا فقط ، جان مانیپ يوا _ بهنود

 سر میبر هم ما عمو خان ي اجازه با البته ، نایا عمو وخان و شما از بعد شاهللا ان..  ادتیز لطف از دونمیم _ مانیپ

 ! مونیزندگ

 .  میدیخند

 !! ییپرو یلیخ _ بهنود

  شد خم کمرش تا مانیپ

 . میچاکر ما _ مانیپ

 !!؟ یخوب عمو خان سالم _

 !!؟ یخوب تو جان سارا سالم _ بابک

 !!؟ ياومد که خوشحالم..  یمرس _

 يکار گهید..  نیکرد ورشکست منو کردنتون کار نیا با دوستات نیا و تو ضمن در..  امین تونستمیم مگه _ بابک

 . امین مراسمت به بخوام که نداشتم

 ..  میدیخند

 ! مایکنیم کار گهید یکی يبرا میریم میکنیم ولت..  ها باشه حواست بابک اقا _ رعنا

  .. دیکنیم لطف من به واقعا _ بابک

 ..  شد تموم میکردیم فکرشو که زیچ اون از زودتر یمهمون

 .. میگذاشت سر پشت رو یخوب شب اما
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 سخت ، بود شده ایمح زیچ همه سرعت نیا با نکهیا باور..  بودن کرده اماده یمهمون يبرا رو باغ..  میشد وارد که یوقت

 ..  بود

 امد خوش و میکرد یاحوالپرس شناختمیم و همشون بایتقر که ییها مهمان با و..  شدم ادهیپ نیماش از بهنود کمک با

 ..  میگفت

 ..  بودن اومده ي همه

 ..  بودن اومده بابک مادر زم،یعز خانم حاج همراه هم جون سودابه و يجعفر ياقا

 . بودن نشسته کنارشون هم جون نویم و یجمال ياقا

 وجودم تمام با منم و..  بودن پشتم خانواده هی مثل و بودن همراهم سخت طیشرا يتو شهیهم..  داشتم دوستشون واقعا

 . بودم ونشونیمد

 . دارن رو خاص يبو هی مادرها پدرو ي همه واقعا..  دادنیم مادرمو پدرو يبو چقدر

 بودنشون چقدر که دونستیم مطمئنن..  کرد تشکر یلیخ اومدنشون يبرا و شد خوشحال یلیخ دنشونید از هم بهنود

 . مهمه من يبرا

 ..  کردم تعجب یلیخ دمید رو يمهد که یوقت اما

 ..  کنه پنهان شویناراحت که کردیم یسع وجودش تمام با و بود اومده یول..  ادین که داشتم توقع دیشا

 . بود مشخص دادیم کشویتبر جواب داشت یوقت صداش يتو که بود کرده تعجب من مثل کنم فکر بهنودم

 دعا شیخوشبخت يبرا ، داشتم االن که یخوشبخت حس و وجودم تمام با انداختمو نییپا سرمو شیناراحت دنید با من اما

 . کردم

 ..  بودم دلتنگش واقعا..  کردم پرواز سمتش به بایتقر و دمید رو یب یب میرفت که جلوتر

 کنم یگ زنانه ستمیبا بتونم االن که بود کرده يمادر برام و بود کنارم عمرم يها لحظه نیتر سخت يتو که بود یب یب

 . هام بچه يبرا کنم يمادر کناش در و

 . باشن مانیپ مادر پدرو دیبا زدمیم حدس که بود نشسته اقا و خانم هی کنار 
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 . کنم یدلتنگ رفع خودم به فشردنش با کردم یسع و دمیخز اغوشش يتو

 اغوش در رو یب یب خودش و دیکش رونیب یب یب اغوش از منو بهنود ، دنیبوس و دنییبو و اشک قهیدق چند از بعد

 . دیکش

..  کردم صحبت باهاشون یتلفن که يبار چند جز به..  کردم یاحوالپرس مانیپ مادر ، جون ایحور با فاصله نیا تو هم من

 . بودن نشسته دلم به واقعا هم کوتاه يها ارتباط نیهم يتو یول..  نداشتم باهاشون یارتباط

 واقعا لحاظ نیا از و..  باشن تیشخص با يا خانواده دیبا که بفهمم تونستمیم بودن گذاشته مانیپ يبرا که یوقت از البته

 . بودم خوشحال میمر يبرا

 . بودن اونجا هم!  ایسون و یمحب ياقا و جون يحور

 بهت که ییها حرف و يحور خاله خاطر به ": گفت و فشرد دستش يتو دستامو بهنود..  میرفتیم سمتشون به یوقت

 ". تم شرمنده هم شهیهم..  متاسفم بود زده

 . خوشحالم و یراض االن و.  کردم پاك دلم از هارو یناراحت ي همه که دادم نانیاطم بهش لبخندم با منم

 خاطر به فقط نه..  کنم تحمل رو سورنا ي افهیق نبودم مجبور حداقل که بود نیا از میخوشحال ي همه که نگفتم اما

 . کنهیم برقرار ارتباط برش و دور يمردا با داره تازه که زمیعز يهمتا خاطر به بلکه..  خودم

 . نگفت ما به سرد کیتبر جز يزیچ که بود اومده کوتاه ظاهرا هم جون يحور

 . میکن کشیشر مونیشاد يتو میخواست روش نیا با و میداد رو و پاسخش گرم یول ما

 ازش و ، دیبوس و دیکش اغوش در و بهنود مردونه..  بود نکرده غیدر ازمون لبخندشو بازم که..  مهربونم زویعز منصور و

 .. کنه خوشبختم و باشه من مراقب خواست

 .  خواستیم بارش دلم و بودم کرده بغض من اما..  داد و پاسخش یسرخوش با بهنود

 . کنم فراموش و منصور ییتنها ، بودم تونستهینم یحت هم لحظه هی دنشید از بعد

 ..  کنه ارومم منصور از کردنم دور با ، کرد یسع و گرفت بر در منو منصور ي اشاره با بهنود که کنم هیگر خواستمیم

 . بدم قورت و بغضم کردم یسع دمویکش یقیعم نفس..  شدیم مگه اما
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 انتظار هم اون انگار. کردن زده شگفت و بهنود هم منو هم که بودن اش خانواده و نیشاه هم نفرات نیاخر و

 .  نداشت رو اومدنشون

 و دمشیبخش داشتم که يتر قشنگ حس و قشنگ شب حرمت به منم و خواست عذر ازم بارها و بارها نیشاه مادر

 . کردم تیموفق يارزو پسرش و خودش يبرا

 .. کرد تیموفق يارزو برامون و گفت کیتبر یلیخ هم نیشاه

 

 و دنیرقص يبرا ها بچه ياصرارها به و مینشست گاهیجا يتو کوچکمون هیمهمون اخر تا و میرفت گاهمونیجا سمت به

 دنیرقص به!  داماد و عروس نه مادر و پدر تا دو مثل هم دست به دست و..  میداد یمنف پاسخ بهشون شدن ملحق

 . میدیخند عشق با و میکرد نگاه دخترامون

 

 گرفته برامون مانیپ که یطیبل..  میکن حرکت تهران سمت به بود قرار مهمونامون ي همه ي بدرقه از بعد یمهمون اخر

 رو يروز چند فعال بود قرار و..  میبود گذاشته دیع التیتعط يبرا رو رانیا از خارج سفر و..  میبود کرده کنسل و بود

 .. نمونه دور درس از ادیز هم همتا که ، میکن يگرد رانیا

 و شدینم یراض بهنود یول..  میبر و میبذار اونا شیپ و همراز و همتا که داشتن اصرار یلیخ..  میمر و جون يسور البته

 ". باشن همراهمون میریم هرجا دیبا هامونم بچه..  میا خانواده هی ما ":گفتیم جوابشون در

 . کردمیم شکر خدارو هزارباره و مردم عشق و شعور همه نیا از..  شدمیم لذت غرق من و

 .. گرفت دستش يتو منو يها دست جلو اومد جون پدر..  رفتن وقت

 . نذاشت ، ببوسم دستاشو که شدم خم

 ! بابا نکن م شرمنده..  دخترم هیکار چه نیا _ پدرجون

  پدرجون باشه شرمنده دشمنتون _



 
 

 
 

 مھال کوه پنھان

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 533 

 بود اور عذاب برام چقدر تیناراحت و يزیعز برام چقدر دونهیم خدا فقط اما ، کردم تتونیاذ یلیخ ، بابا ببخشم _ پدرجون

 .. 

 ! نینذاشت کم يزیچ برام شما..  پدرجون ندارم یگ گله من _

 ..  نینکش یسخت که کردم مویسع ي همه یول گذاشتم دونمیم..  زمیعز نه _ پدرجون

 : گفت دادیم گوش پدرجون يها حرف به و بود ستادهیا کنارم ساکت که بهنود روبه هم بعد

 که یوقت تا که ام یدونیم..  هستم سارا پدر ، باشم تو پدر نکهیا از قبل من که یبدون خوامیم خان بهنود _ پدرجون

 .. نذاشتم دستات يتو دستشو ، نشدم مطمئن ازت

  دونمیم خوبم..  جان بابا دونمیم بله _ بهنود

 . ینکن دمیناام که کن جمع و حواست پس _ پدرجون

 : گفت و گذاشت چشماش يرو راستشو دست بهنود

 ! میباش خوشبخت که بکنم مویسع ي همه دمیم قول..  چشمام يرو به _ بهنود

 . داد دست مردونه بهنود با و دیبوس منو یِشونیپ و شد خم..  سپرد بهنود دست به منو يدستا نکهیا از بعد هم پدرجون

 ادتی و یبش یزندگ غرق وقت هی نشه..  امانت دستت همتا که نکن فراموش وقت چیه..  بابا نکته هی فقط _ پدرجون

 ! ها امانته دستت اشکان گل که بره

 . امیبرب بزرگ تیمسئول نیا پس از بتونم تا دارم ازین رتونیخ يدعا به یول ، دونمیم نمیا بله _ بهنود

 : زد ضربه چند اروم بهنود ي شونه به پدرجون

 .  پناهتون و پشت خدا دیبر..  پسرم سرتونه پشت شهیهم مادرت منو ریخ يدعا _ پدرجون

 .. میگرفت میمر و مانیپ بغل از ، بودن رفته خواب به یخستگ از بودن کرده طنتیش بس از که همرازو و همتا

 . برد عرش به و بهنود کردم حس که اورد زبون به رو يا کلمه يداریب و خواب درحالت همتا جا همون یول

 : گفت بهنود يصدا دنیشن با همتا ، گرفتیم مانیپ بغل از رو همتا داشت بهنود یوقت
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 ... بـابـا _ همتا

 : گفت وجودش ي همه با هم بهنود

 !! ـا ـابـــــ بــــ ـان جـــــــــ _ 

 انگار چون..  زدمیم هم لبخند کنارش در من اما..  بود يجار جون يوسور میمر منو يها گونه از که بود اشک هم بعد

  . رو ـان اشکــــ تیرضا سر از لبخند بودم دهید که بودم من فقط

 . بود گرفته هم منو دست بود گذاشته دنده يرو که یدست با بهنود و میبود نشسته نیماش يتو

 . میبود دوخته چشم ، بود شده روشن یکم نیماش يچراغها با که یکیتار به هردو

 و جذاب مرد نیا واقعا که کردم فکر نیا به.. دوختم رخش مین به نگاهمو دادمو در به امو هیتک دمویچرخ سمتش به

 !! منه؟ يبرا گهید االن یداشتن دوست

 : کرد نگام لبخند با و برگشت که کرد حس منو ي رهیخ نگاه انگار بهنود

 !؟ یکن نگام يطور اون يندار حق يثانو اطالع تا نگفتم مگه _ بهنود

 . دمیخند

 !؟ يکردیم فکر یچ به _ بهنود

 ، یمن مرد ، یمن مال االن گهید که نیا به _

 : کردم اضافه طنتیش با و

 !! اوردم بدستت تا کردم يدلبر دمویپاش دام برات يچطور نکهیا _

  دیخند

 !! طونیش _ بهنود

 .  بپرسم بود کرده مشغول ذهنمو بود سالها که رو یسوال خواستمیم دمویکش یقیعم نفس

 !!؟ بپرسم سوال هی بهنود _
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 !!  نباشه سخت اگه _ بهنود

  ستین سخت _

 ! بپرس پس _ بهنود

 !!؟ ومدیم بدت ازم لیاوا اون چرا _

 . کرد نگاه بهم و برگشت

 . ادیب بدم تو از کنمیم غلط من _ بهنود

  دمیخند

 دماایپرس يجد _

 : گفت و دیکش یقیعم نفس..  کردیم فکر داشت انگار..  کرد مکث لحظه چند بهنود

 به که هستن دخترا از یلیخ که دونستمیم فقط..  ادیب خوشم ای ادیب بدم ازت بخوام که شناختمتینم اصال من _" بهنود

 ". مامانم از بهتر یراه چه و..  بشن کینزد بهم خوانیم من یاجتماع تیموقع خاطر

 انگشت یول بود گرفته ام خنده منم..  خنده ریز زد بلند که دید یچ من ي چهره يتو دونمینم..  کرد نگام برگشت

 . کردم اشاره ها بچه سمت وبه گذاشتم مینیب يرو امو اشاره

 : گفت بود شده تر اروم یکم حاال که بهنود

 "!!!!  ـطــ ـقــــ فــ که نبود باالم نفس به اعتماد خاطر به..  گرفت م خنده يکرد نگام ياونجور _" بهنود

 . میدیخند بازم

 زود شدنیم بزرگتر طیمح هی وارد یوقت یول بودن خوب ظاهرا که ییدخترا..  بودم دهید ادیز دوستام يتو" _ بهنود

 ". ندارن ادمو عشق ارزش کردمیم فکر.  کردنیم گم خودشونو

 . دمیبرچ لب و کردم لوس خودمو

 .  ستمین يطور اون من نیدیفهم کجا از وقت اون _
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 "!؟ نه ای يبد کشتن به مارو کارات نیا با یتونیم امشب نیبب..  بشم کردنت ناز نیا قربون من یاله_" بهنود

 . شد يجد بهنود هوی که میبود خنده درحال

 ي همه با که دونمیم فقط اما..  میزندگ ي همه يشد تو یک از اصال ای..  شد یچ دونمینم واقعا من سارا" _ بهنود

 "..  من برگردوندن يبرا لهیوس هی نکهیا ای..  يبود مادرم انتخاب نکهیا يبرا دیشا دونمینم..  کردمیم مقاومت وجودم

 . سخته براش ها حرف نیا گفتن چقدر دادیم نشون که ، نشست شیشونیپ يرو اخم هی

 حضانت و طالق يبرا وکالتنامه ازم که بعد یول..  منه به شدن کینزد فقط قصدت که کردمیم فکر اولش" _ بهنود

 واقعا و کننینم فکر مثل دیتول از ریغ به يزیچ چیه به ایدن نیا تو که ییزنا نیا از کردم فکر خودم با ، یخواست همراز

 ". خورنینم گهید یچیه درد به هم

 جور هر داشت حق پس شناختینم منو که اون کردمیم فکر که یوقت اما..  گفتم دروغ ، بود نشده بد حالم بگم اگه

 . شدمیم اروم ، کنه فکر من به راجع بخواد

 : داد ادامه من حالت به توجه بدون اما بهنود

 ". بفرستم رو گهید نفر هی يبرا خودم اسپرم يجا به و کنم لج خواستمیم راستش" _ بهنود

 . شوندیم قلبم به رو سرما هم بهش کردن فکر یحت..  دیلرز بدنم کردم حس

 ام گونه يرو هم اشکام حاال که من دنید با و برگشت سمتم به عیسر که کرد حس دستام از رو سرما نیا انگار بهنودم

 .. داشت نگه و کشوند یخاک ي شونه به و نیماش ، بود يجار

 :  داد حیتوض قبل از تندتر.  دیبوس تند و صورتم يرو و دیکش اغوشش به منو

 که ندادم اجازه خودم به وقت چیه یول..  بود احمقانه فکر هی فقط همراز جون به یول..  دونمیم..  دونمیم" _ بهنود

 شد باعث.  باشه عقدمون از بعد حتما که يبود کرده دیتاک مامان به نکهیا..  ینذاشت تو یعنی..  باشه فکر هی شتریب یحت

 ..  کنم لعنت خودم ، بهش کردن فکر خاطر به یحت

 . رمیبم خوامیم..  بابا گهیم بهم و نمیبیم و همراز که هربار ، االنم کن باور ، من يسارا

 " " ببخشمش " گفتیم بغض با مداوم و فشرد خودش به شتریب منو بهنودم..  شد شتریب م هیگر
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 . شدم جدا ازش...  شدم اروم..  کردم هیگر ریس دل هی که یوقت

 . بودم ناراحت بازم اما

 .. کرد یرانندگ هم در ییاخمها با و انداخت راه و نیماش..  شدم اروم دید یوقت هم بهنود

 ..  مینگفت يزیچ کدوم چیه ، يا قهیدق چند

 بهنود نکهیا تا.  ارمیب بدست دوباره و ارامشم تا بود الزم من خصوص به.. هردومون يبرا کنم فکر که يا قهیدق چند

 : اومد حرف به دوباره

 هی با گهیم و زنهیم زنگ مادرم روز هی..  يبد حق منم به خوادیم دلم اما..  يدار یاحساس چه االن..  دونمیم " _ بهنود

 .. گذاشته يقرار نیهمچ شناسمشینم که دختر

 ". بذارم اونا يبرا امو بچه ستمین خودم که حاال که خوادیم من از فقط و

 . نداختیم تنم لرزبه و نبود هضم قابل برام ، بکنه باهام خواستیم که يکار هنوزم یول..  کردمیم درکش واقعا

 : داد ادامه و کرد وارد دستام به فشار هی

 که یعاقبت از..  بودم دهیشن و بودم دهید که ییزهایچ همه از ، دمیترسیم..  نداشتم یخوب طیشرا منم خوب " _ بهنود

 ". کنم رها تمویموقع و ندهیا ي همه خاطرش به کردیم مجبورم

 : داد ادامه لبخندم دنید با اونم..  زدم لبخند

 یحت که دونمیم.  نمیبب تو يلبا يرو ، رو لبخند که بدم مویزندگ ي همه حاضرم که دونمیم حاال ، سارا یول _" بهنود

 به گهید ستمین حاضر ، داشتم قبال که یخوب يها تیموقع همه اون با یحت.  باشمتون نداشته لحظه هی ستمین حاضر

 ". برگردم یزندگ اون

 . زدم لبخند احساسش ابراز به

 . دیبوس یطوالن روشو و کرد بلند ، بود دستش يتو که دستامو بهنودم

 عالقه مورد دختر از برامون نیشاه که یوقت مخصوصا..  کنم انتخاب همسرمو خودم خواستیم دلم شهیهم" _ بهنود

 ". گفتیم کارات تو از و زدیم لیم برامون شهیهم نیشاه..  گفتیم اش
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 . اومدم حرف به

 . بود گفته برام مانیپ..  دونمیم _

 : داد ادامه دادو تکون يسر

..  رتریز به سر تا..  بود ينطوریا بود ما با که نمیشاه..  بود خودمون الك يتو سرمون شهیهم مانیپ منو" _ بهنود

 .. هیک کنه جلب و نیشاه نظر تونسته که يدختر نیا میبدون که بود جالب مانیپ منو يبار شهیهم نیهم واسه

 ماهم خودش گمان به..  بود کرده ارسال ما يبرا لماتونمیف از یبعض یحت..  میدادیم گوش حرفاش به اقیاشت با شهیهم

 . میکنیم انتخاب و دوستت دوتا اون

 به اقیاشت با یول..  کردمینم نگاه کردیم ارسال برام مو بچه همسرو يلمایف و عکس شهیهم مامانم من..  شهیم باورت

 دختر نیا بدونم که نیا بدونه..  دمیکشیم نقشه براشون مانیپ با..  کردمیم نگاه نیشاه ي عالقه مورد دختر ریتصاو

 ". دوستم سهم نه..  منه سهم..  خودمه همسر وقار با و خانم حال نیع در و طونیش

 : گفت لبخند با و کرد نگاه بهم

 خودش ، داشته تشویموقع که خوردم قبطه نیشاه به داشتمو و حسرتش همش دلم يتو بدونم نکهیا بدون _" بهنود

 . نه من یول.  کنه انتخاب همسرشو

 . ومدیم خوشم اطرافم يدخترا از نه و بود کرده انتخاب برام مادرم که دمیپسندیم رو يدختر اون نه

 تو که بود دهیفهم نیشاه موقع اون تازه..  شرکت شیبود برده بود شده ضیمر که و همراز که يروز هی یحت ادمهی

 کن قیتحق " گفت بهش مانیپ یول..  میبود ناراحت یلیخ براش هم ما..  بود شده خراب سرش ایدن..  يکرد ازدواج

..  بود خوشحال یلیخ..  جداشده همسرش از اره که داد خبر دوباره روز چند از بعد..  " باشه شده جدا همسرش از دیشا

 . میبود خوشحال براش هم ما

 .. دمتید طیشرا اون يتو و اومدم که هم بعد

 ". گذاشتم تنهات طیشرا نیا تو که دادم فوش خودم به ندونسته چقدر شب اون یکنیم باور

 ..  بود شده یداستان عجب واقعا..  بود گرفته ام خنده

  مادرن پدرو یول...  نمشناسن گرویهمد که يشوهر و زن _
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 . زد لبخند بهنود

 . فرستادیم لعنت خودش به که يمرد..  خوردیم خوشو همسر حسرت که يمرد..  شد یداستان عجب واقعا_" بهنود

 داده بهم رو ایدن انگار ، کوچولومون همراز و همتا دنید با اما..  بود خراب حالم هنوز واقعا خونه برگشتم یوقت ، یدونیم

..  نمتیبب بودم کنجکاو راستش..  نمیبب رو تو چرخوندمیم چشم خونه يتو همش که بعدم..  رفت ادمی زیچ همه..  بودن

 .  يبرگرد زودتر که يبود در به چشمام فقط..  بپرسم ازت که دادینم اجازه بهم هم غرورم..  ينبود یول

 کردمیم فکر همش که يمرد که دمیفهم تازه ، دمید که تو کرده پف يچشما و ياومد اشنا ي چهره اون با که هم بعد

 .  خودمم..  هیبدبخت ادم تو دادن دست از خاطر به

 "! خودمه زن دمیکش حسرتشو همه نیا که يدختر و

 .. گرفتیم یناراحت وجودمو ي همه..  افتادمیم که بدم حال و شو خاطره و اونشب ادی به

 !!؟ یکن نیشاه میتقد منو یخواستیم که بود هات حسرت نیهم يبرا پس _

 : دیکش خودش سمت به منو و سمتم برگشت و داشت نگه دوباره و نیماش بهنود

 ! ؟ کرده تتیاذ همه نیا رو تو که رهیبم بهنود یاله " _ بهنود

 داشتم شب تمام..  بودم گذرونده که بود يبد شب خاطر به همش..  يزتریعز برام ایدن همه از که خودت جان به یول

 ..  داشتم بهت خودم که يا نپخته خامو احساس و کردمیم فکر داشت بهت نیشاه که یقیعم عشق به

 .. تره محق من از نیشاه که کردمیم فکر همش

 با یحت..  کنم میتقس یکس با رو تو ستمین حاضر دارمو عالقه بهت که کردمیم احساس دنتید بار هر با بعدش اما

 .  داره دوستت همه نیا دونستمیم که نیشاه

 تنهات هم لحظه هی نداشتم دوست گرفتمویم شیات یباش مند عالقه نیشاه به ممکنه تو که کردیم حس که یوقت یحت

 ".  یکن فکر اون به که بذارم

 : گفت بهم وجودش ي همه با کردو نگاهم سکوت يتو قهیدق چند هم بعد

 !!؟ یببخش اشتباهاتم ي همه خاطر به منو یبتون یکنیم فکر سارا _ بهنود
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 : گفتم لبخند با و کردمو غنچه لبامو

 ..  کنم فکر دیبا..  دونمینم اوووووم _

 .  دیبوس نرم لبامو کردو کم صورتم با اشو فاصله بهنود دفعه هی که..  دادم نشون متفکر خودمو و

 . نکن ينجوریا لباتو گفتم _ بهنود

 . من یهمراه با و تر یطوالن یول بار نیا..  دیبوس منو بازم و
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