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 :مقدمه

 صدایش مرا به ساحل گذشته کشاند،

 انگار او رفته بود و ... من مانده بودم و یک صدای مبهم

 ! صدایش در قلب من گم شد و من، در دل ساحل

 سال هاست او نیست و من هنوز

 ...سرگرم گذشته ی مبهم و ساحل پر نغمه ی خودمانم

 :خالصه ی رمان

 .شهختری به نام یگانه شروع میهمه چیز از د

 دست از رو ش حافظه سرش به شدید ی ضربه خاطر به ، تصادف یک اثر دختر هفده ساله ای که در سن پانزده سالگی در

 .میده

 .کنهبه سختی چیزهایی به یادش میاد و خانواده ش رو باور می

 .قاتی مبهم پیش میاد که او رو کنجکاو میکنهیک روز، با مردی آشنا میشه که از آلمان میاد و به دنبالش، اتفا

 ؟..چقدر اما ! احساساتش از به مرور زمان ، میتونه چیزهایی از این آدم بفهمه..اما بیشتر
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شنیدم.غلتی زدم و تونستم بفهمم..فقط یه صدای آشنا که اصال مالیم نبود و بیشتر مثل جیغ جیغ بود میچیز خاصی نمی

 .سرم رو بیشتر توی بالشت فرو کردم

 تو فهممنمی من!!خوابالو ی یگانه: شنیدم رو صداش و سرم باالی اومد مامانم که کردمتوی خواب هفت پادشاه سیر می

 نیستم؟ تو با مگه..داریما مهمون مثال..یازدهه ساعت پاشو! ؟!!آخه؟ بخوابی باید ساعت چند

 !زد و من هم که عجیب خوابم میومدمامانم همونطوری حرف می

 !مامان جون..پا شدم قربونت برم چشمامو مالیدم و به سختی پتو رو زدم کنار. بعد ، روی تختم نشستم: پا شدم

 .مامان باالخره راضی شد:حاال شد..پا شو ببینم.برو یه دوش بگیر خوابت بپره بعد بیا کمک من

کردم گفتم: مامان تو رو خدا این مهمون جان کیه که به خاطرش باید در حالی که موهای شلخته م رو با دستام مرتب می

 !بی خواب شم؟

 .ل دور دیگه.فامیل دور آدم اسمش رو خودشه...حاال خیلی کنجکاوی،از خودش بپرسمامانم گفت: یه فامی

به زور از روی تختم بلند شدم..با موهای شلخته و یه چشم نیمه باز!! رفتم سمت حموم.اونقدر خوابم میومد که حد 

 !تونست به پاهام فرمان بدهنداشت..طوری که مغزم نمی

 .بیرونبعد از نیم ساعت از حموم اومدم 

، رفتم توی اتاقم و شروع کردم به پوشیدن لباسام و خشک کردن  "من میدونم با تو مهمون جان عزیز  "با فکر اینکه 

 .موهام

 تا آشپزخونه تو پایین ی طبقه رفتم.باشم سرحال بعد از اینکه موهام کامال خشک شد بافتمش و تموم تالشم رو کردم که

 ! من وظایف گفتن به کرد شروع مامان بعدش لبتها که...بخورم کوچیک ی صبحونه یه

 ...نره سر حوصلم میزارم هنذفری من خب:گفتم مامان به دوست داشتم برم توی دیوار !

 !!! مامانم درحال چک کردن برنج گفت:خدا رحم کنه..صداشو اونقدری بلند نکنی که دیگه نشنویا

 !..دادم حال نداشتم دست به خونه بکشمرم.اگه آهنگ گوش نمیـی گفتم و رفتم سمت اتاقم تا هنذفریمو بردا "چشم  "

به خونه مون نگاه کردم.یه خونه ی بزرگ..یه حیاط بزرگ هم داشتیم که توش پر بود از گل و گیاه و درخت.تا جایی که 

 .اتوق بازیای بچگیم بودپ گه،بابام می

 از پر و بود قدیمی چون اطمونو دست نخورده گذاشتیم...چند سال بعد، وقتی بزرگ شدم خونه مونو بازسازی کردیم.اما حی

 ! بشه سازی باز که نمیومد دلمون هیچکدوممون...خوب حس

 ! د تا بدونم مهمون جان کیهنبو دلم توی دل ..!بود گفته مامان که کارایی صرف حدود دو ساعت فقط وقت گذاشتم
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دونستم..واسه اسم کوچیک صداش کنم و فامیلیشو نمی گرفت.چون خوشم نمیومد بهاز کلمه ی مهمون جان خنده م می

 !گفت خوب لقبی واسه بنده ی خدا گذاشتیگفتم مهمون جان که همیشه بابام بهم میهمینم بهش می

 .کرددونستم اسمش بود و اینکه توی آلمان زندگی میتنها چیزی که از مهمون جان می

 .برم ور گوشیم با قم تا یکمساعت دو بود که کارهام تموم شد و رفتم توی اتا

 از بعد.گرفتم رو ش شماره کنه که خبری ازش نیست !!تصمیم گرفتم یه زنگ به پسرخاله م، علی بزنم..ببینم چیکار می

 :داد جواب ثانیه چند

 بله یگانه؟

 به به آقا علی..سالم..چه خبرا؟ _من

 !یگانه من دارم ناهار میخورما یهو یادت افتاده زنگ بزنی _علی

 نیشخندی زدم و گفتم: چی میخوری حاال؟

 ! با بی حوصلگی گفت: الزانیا

 !با خنده گفتم: همون بهتر قطع نکنم نزارم بخوری

 !علی هوفی کرد:تا حاال ندیده بودم پشمکا هم مزاحم مردم شن

 ! پشمک به این خوشمزگی دلت بسوزه _من

 !!!همینطوری بودیم بعد هم تا خواست حرف بعدیشو بزنه قطع کردم.کال من و علی

 بیاد؟ مریمم بگم مامان ناهارم رو به سرعت برق و باد خوردم رفتم. توی آشپزخونه و به مامان گفتم: 

 .گفتم..دو سال از دوستیمون میگذشت و همیشه رفیق تنهاییام بودمریم، دوست صمیمیم رو می

 مامانم متعجب شد: وا؟ برای چی مریم بیاد؟

 !مَرده.علی هم که مرده.من تک دختر بشینم اونجا چیکار؟یکیو نیاز دارم مهمون جان که گفتین_من

 ! حس میکردم بهونه ی خوبی نیاوردم.چون حس غریبی نداشتم...فقط دلم میخواست مریم باشه

 !مامان زیر چشمی نگاهم کرد: یگانه این حرفا چه معنی...باشه هرکار میدونی بکن

 .کرد قبول کردن ناز کلی از بعد گوشیم و زنگ زدم به مریم..اونمبا لبخندم ازش تشکر کردم..رفتم سمت 

نزدیکای ساعت شیش عصر شده بود.خونه مون طوری شده بود که مونده بودم در وصفش چی بگم! توی دلم گفتم:خوش 

 !به حالت مهمون عزیز.چرا تو اینقدر خوش شانسی آخه؟

عوض کنیم..لباسام رو که پوشیدم، سریع عطر زدم و با مریم رفتیم  با مریم رفتیم طبقه ی باال تو اتاق من تا لباسامونو

 .پایین
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دونستم چرا.تا خواستم برم تو اتاقم مریم گفت در برو تو اتاقت اما نمیساعت هفت بود که آیفونو زدن.یه حسی بهم می

 !دستم رو کشید و دمِ گوشم گفت: حالت خوبه یگانه؟

 .با چمدون مشکیش اومد تو.یه شال گردن مشکی دور گردنش بود در که باز شد یه مرد نسبتا قد بلند

کردم یادم بیاد قبال جایی دیدمش یا نه !.. اما طبق گفته ی پدرم، انگار بعد از اون به صورتش خیره شدم..مدام سعی می

 :کارم بیرون کشیدتصادف مغزم ریسِت شده بود ! همون طور داشتم به مغزم فشار میاوردم که یهو صدایی منو از عالم اف

 ! به به..یگانه خانوم..چه عجب ما دیدیم شما رو

 :اینکه اسم منو چطوری میدونست برام عجیب بود ! لبخندی تحویلش دادم و گفتم

 .سالم..منم خوشحالم از دیدنتون..خوش اومدین

 .بابام گفت:مازیار جان.اتاقت طبقه ی باالس..همون که درش سفیده

 .رفت باال مازیار هم تشکری کرد و

 !..میدونستا اسمتو: زد بهم آروم مریم با آرنج

 !!چی؟ که خب: کردم اخم مریم به من که به خاطر افکارم اول محوش بودم

 مریم زد زیر خنده: دیگ به دیگ میگه روت سیاه ، تو روی چی محوی حاال؟

 آشپزخونه تو رفتم!  نمیاورد در بازی مزه یب اینقدر کردممی دونست چرا داشتم به مازیارچشم غره ای بهش رفتم. اگه می

 .بگذره وقت یکم تا وایسادم مامانم کنار و

 .مامانم درحال خورد کردن پیاز بود که نیشخندی زدم و به پیازا نگاه کردم

تو نمیدونم چطوری مامان فکرمو خوند که یه نگاه بهم انداخت و بعد به شوخی خندید: به به..کم مونده بود دخترمون بره 

 .فکر یه مرد غریبه که رفت

 من اخمی کردم:وااای مامان..اون از مریم اینم از تو ! من به خاطر یه موضوع دیگه بهش نگاه...بیخیال.چند سالشه مامان ؟

 ! سال ازت بزرگتره 15مامانم لبخند ملیحی تحویلم داد : 

 سالشه واقعــا؟ 32با چشمای گرد شده گفتم:یعنی 

 خوره ؟خت توی یه ظرف و بعد با همون لبخند همیشگیش گفت:وا مگه چند میمامانم پیازا رو ری

 ! اصلــا چه من به.واال بگم چی..مثال.تر پایین: گفتم با نیشخندی که هنوز رو لبم بود

 جا یه خود بی: گفت و کرد ریز چشماشو مامان ، مامانم خندید..مریم رو صدا زدم که بیاد پیشم.به محض اومدن مریم

 !افتاد دستم که من کمک کن سرخ رو زمینیا سیب یا بخون درس یا.ستاواین
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خوایم جلوی مهمونامون کار من و مریم از خدا خواسته گزینه ی دو رو انتخاب کردیم ! کال این طبیعت مادرمه..ما می

 .اونوقت کار دستمون میده نکنیم

 گشتمی رو کم.درحالی که داشت توی کابینتمریم که عاشق آشپزیه ، تقریبا مثل خودم ، تصمیم گرفت بیاد کم

 ؟ کجاس نمکدونتون یگانه: کرد نگاه بهم و باال آورد سرشو

با گفتن کلمه ی نمکدون یه حال افتضاحی پیدا کردم که حد نداشت..یادم اومد دفعه آخر که رفته بودم تو اتاق مازیار جا 

 !!!!نه دخترشون چه شوتهکمونده بود روی میزش..حاال خدا میدونه پیش خودش فکر می

 !با قیافه ای مثل لشکر شکست خورده گفتم: مریم.نمکدون تو اتاق مازیاره

 مازیار کیه؟ _مریم

 !با کالفگی گفتم: کیه به نظرت ؟

 !مریم ابروهاشو داد باال: آهـان..خب برو بیارش

 !!!خواد فکر کنه من دیوونه مچی چیو بیارش؟! دلم نمی_من

کنه تونم بریزم تو سیب زمینیا،یه دقیقه برو بیارش فکری راجع بهت نمید: شرمنده دارچین نمیمریم نفس عمیقی کشی

 ! خیالت راحت

 ! حالت گریه به خودم گرفتم و آروم گفتم: یعنی خیلی دیوانه ای مریم

 شده افتتاح تازه که مازیار اتاق جلوترشم قدم شیش-پنج.بود من اتاق جلوتر قدم سه-یه سری پله مارپیچی داشتیم که دو

 .کردمی تموم رو راهرو اون که داشتیم دستشویی حموم یه جلوتر یکم!  براش بود

 .رسیدم در اتاقش.صدای زیپ چمدون میومد.نفس عمیقی کشیدم و در زدم

 صدای مازیارو شنیدم: بله؟

 شه بیام تو؟نفس عمیقی کشیدم و گفتم:ببخشید آقا مازیار..می

 ! همون مازیار بگید ممنون میشم مازیار بعد از مکثی گفت:

گه رسمی حرف نزن.سعی کردم لبخند بزنم: اِممم..ببخشید.به شه بیام تو میگم میعجب آدم باحالی بود ! بهش می

 هرحال..میشه بیام داخل؟یه کاری دارم

م تو.یه نگاه تو چشماش صدایی نشنیدم.خواستم فحش نثار مریم کنم که درو برام باز کرد.بعدش رفت کنار در وایساد تا بیا

 .بردارم نمکدونو اومدم: گفتم کنم مالی ماست کردم سوتیم روکردم و بعد، کامال ریلکس درحالی که سعی می

 ! یه نگاه به روی میز اتاقش که قهوه ای تیره بود انداخت: نمکدون؟!نمکدون که جاش تو آشپزخونه س

و میز برداشتم و گفتم: دیگه ببخشید حواسم نبود جا موند اینجا..بازم سریع وارد اتاق شدم و توی یه حرکت، نمکدونو از ر

 .ببخشید
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 !سریع دویدم پایین و رفتم پایین تا نمکدونو تحویل مریم بدم..مریم با دیدنم گفت: چی گفت ؟

 !!چیکار داری تو ؟ _من

 ! عجب رفیقی داریما _مریم

 ! اونم خندید گفت نمکدون جاش تو آشپزخونه س ! همینهوفی کردم: واااای مریم..هیچی! گفتم نمکدونو میخوام 

 !با صدای کفشش که از پله ها میومد پایین یه نفس عمیق دیگه کشیدم.مریم گفت: برو بابا تو ام مگه هیوال دیدی؟

 ،.. دستمو به نشونه ی زدن باال آوردم: ببین یه کلمه ی دیگه بگی

 .تمریم لبخند ریلکسی زد و شونه ش رو باال انداخ

یه نگاه به پنجره ی آشپزخونه انداختم..اونقدر حرصم گرفته بود که عالقه ی خاصی داشتم سرمو بکوبونم توش و دیگه در 

 !!نیام

وقتی کمک کردنمون با مریم به مامان تموم شد یه نگاه انداختم به مازیار و دیدم که درحال نوشتن توی یه کتابه.یعنی 

 !نوشت؟نیومده داشت می

 .مبل نشستم.فاصله م تقریبا زیاد بود..زیر چشمی نگاهی به کتاب انداختم رفتم روی

چه متنای خاصی!فکر کردم شاید نویسنده باشه..پیش خودم فکر کردم که ای خدا این چه مهمونیه که من هیچی ازش 

 دونم؟نمی

 !؟خوندم یهو خودکارو برد باالی صفحه و نوشت:به چی زل زدی دخترهمون طور که متنشو می

 بله؟: سمتش برگشتم خنده م گرفت..سرمو برگردوندم اون طرف که سرفه مصلحتی ای کرد.

 !خب رک بهم بگو میخوای نگاه کنی _مازیار

 ها؟ من ؟ _من

 .اما بعد سریع به خودم اومدم و گفتم: آهان..اون متنه..قشنگه

 .تشکری ازم کرد و دوباره سرش به نوشتن گرم شد

 کردی؟می زندگی آلمان م ازش! اما فقط گفتم:کلی سوال داشتم که بپرس

 .آشپزخونه سمت رفتم و شدم بلند مبل روی از سرش رو تکون داد.لبخند مالیمی زدم و بعد،

 !یه نگاه به صورتش کردم..حقیقتا یکم شبیه من بود

 .بود خودم مثل چشاش حالت ولی چشمای مشکی داشت اما من عسلی،

 !انگار کنهیم غریبی: گفتم رفتم سمت مریم و

 !کنیمریم لبخند ملیحی زد:مثل تو! تو هم تا یکیو نشناسی خب غریبی می
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 .دونم! مطمئن باشدونه! واال مثل من نیست که هیچی ازش نمیمن کی اینطوریم؟!مطمئنا کل احدوالناس منم می_من

 !مریم نیشخند زد: توروخدا اینقدر حساس نباش دیگه.رو مخ نرو

 !..کشه از دستمکردم که مریم بدبخت داره چی میتم فکر میچیزی نگفتم اما داش

 .بود مریم که بود خوب باز اما...نبود بد اول روز واسه ، نفهمید هم کسی البته حاال باز ، با سوتیای من که

 !! رسه سر شامدونم حس شیشمش چجوریه که اینقدر زود میعلی هم که سر شام رسید.هنوزم نمی

 .تموم شد چون به دالیل کامال نامعلوم حوصله نداشتم همون بهتر که شام

 اما کردنمی صحبت داشتن همه که شام بعد زدم.مخصوصاافتاده بودم روی دنده ی بی اعصابی و همش با خودم حرف می

 ! دنیا این تو گردوندبرمی منو هی که مریمم ین دنیا نبودم وا تو من

 ..که مریم آروم بغل گوشم گفت: از هپروت بیا بیرون یگانهتوی استرس کنکور سال دیگه غرق شده بودم 

 :گفت بابام که شنیدم تازه دیگه تصمیم گرفتم دست از بی حوصله بودن بردارم..

 پس کتابت چاپ شد؟...

 .و تازه صدای مازیار به گوشم خورد که: آره خداروشکر..مثل قبلی دردسراش زیاد نبود

 !ستگیرم نشد..اصال حسشو نداشتم که بخوام چیزیو بفهممطی حرفای بابا و مهمون جان هیچی د

مریمم که یه ساعت بعدش رفت.پیش خودم فکر کردم: فردا هم که تعطیله.مازیارم که خونه مونه،درسم که دارم،واسه 

 !کنکورم که باید بخونم،باید به مامان هم کمک کنم..از دوستمم جزوه بگیرم...چقدر کار

 !فتم توی تختخوابم تازه بی خوابیم شروع شدلباسامو که عوض کردم و ر

 .گوشیمو برداشتم و کل اینستاگرام رو گشتم.از پیج عکس گرفته تا پیج طنز و جوک...و اصال خوابم نبرد

 نصفه دو ساعت..شدم خیره داشتم دوستش همیشه که اتاقم توی رنگ گلبهی ساعت گوشی رو گذاشتم کنار بالشتم و به

 .دادمی نشون رو شب

 ! فس عمیقی کشیدم..انگار نه انگار مهمون داشتیمن

اتفاقا با به یاد آوردن همین مهمون جان گرامی هزار تا خیال جا خوش کرد تو مغزم...اینکه خانواده ش کجان؟تا کی 

 میخواد ایران بمونه؟خواهر یا برادری نداره؟

 ..اینقدر به این چیزا فکر کردم و یه سری حدسا زدم که خوابم برد

****** 

با صدای زنگ ساعت گوشیم که یه پیانوی مالیم بود چشمامو باز کردم و نگاهم رو به ساعت دوختم..ساعت هفت صبح رو 

 .نشون میداد
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 ! چشمام از فرط خستگی به زور باز مونده بودن

باسام رو به زور از روی تخت بلند شدم و وقتی مطمئن شدم کسی نیست،دست و صورتمو شستم و برگشتم توی اتاقم. ل

 ! شن بلند دادن افتخار جان دخترخاله..بــه به:گفت بلند پایین،علی اومدم تا..پایین ی طبقه رفتم و پوشیدم

با کف دست آروم زدم تو پیشونیم و تا چونه م آوردمش پایین..! چرا من هر ساعتی که بیدار میشم، سحرخیز تر از من هم 

 !پیدا میشه ؟

 !نداری علی؟هوفی کردم و گفتم: تو خواب 

 !علی خندید: خیلی ممنون ! فقط من نبودم که..همه بیدار بودن

خواستم یه تیکه بهش بندازم که مازیار درحالی که یه برگه توی دستش بود و زوم شده بود روش،اومد سمت علی و گفت: 

 ...علی ببین این شماره

 !اما سرشو که آورد باال و منو دید آخرشو درز گرفت

 !..یه لحظه..اصال انگار جوری بود که آدم تحت تاثیرش قرار میگیرفتمنم خشک شدم 

 .مازیار بعد از مکثی گفت:صبح بخیر

 .یه لبخند کوچیک زدم : صبح شمام بخیر

 !از کنارشون رد شدم و رفتم توی آشپزخونه..چی شد یهو ؟

 ! یاد حرف مریم افتادم که بهم گفته بود تو زیادی حساسی

 :ه بشم و رفتم پیش مامانم که گفتسعی کردم بیخیال قضی

 .دختر ما باالخره بیدار شد ؟! یگانه جان بیا اینا رو ببر روی میز..دستت درد نکنه

 ...اگه واست زحمتی نیست خودت ببرشون.. مرسیدارم کار کلی امروز با لبخند گفتم: مامان جانم

 مامانم چشماشو ریز کرد: البد میخوای بری اینترنت گردی کنی؟

 ! مامان درس دااارم_من

 !!علی یهو پشت سرم سبز شد:خب خاله درس داااره

 !با صداش برگشتم سمتش و ابروهامو با تعجب باال دادم: بعضیا چقدر فضولی می کنن

 ! فضول خودتی پشمک صورتی_علی

 

 !پشمک به این خوشمزگی اما هیشکی از فضوال خوشش نمیاد_من

 !! ه کارتون برسینمامانم خندید:ال اله الی اهلل برین ب
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 ! علی پوزخند زد:این که کاری نداره

 ..سعی کردم صدامو شبیه علی کنم: زیادی زبونت درازه ها میدم کوتاهش کننــا

 !علی از لحنم زد زیر خنده: تو همون دوبلر شی بیشتر به دردت میخوره تا بری رشته پزشکی

خورم تموم شه بره..خیلی صبحونه ندارم یه شیر و کیک می نیشخندی تحویلش دادم و به مامان گفتم: مامان من حوصله

 .هم گشنه م نیست

صبحونه م رو که تو اتاقم خوردم دفتر و کتابام رو از کتابخونه برداشتم و نشستم پشت میزم و شروع کردم به خوندن واسه 

 .امتحان و زدن تست

 ..سعی کردم سرمو حسابی به درس گرم کنم

 !..و حفظ کردم و سواالشو جواب دادم.. مغز بیچاره م منفجر شد با این حجم از اطالعات نصف درسام رو کال خوندم

 ..تصمیم گرفتم یه استراحتی بکنم و دوباره دوره کنم که خیالم راحت شه

بود ! واقعا من چطوری تونسته بودم این همه درس  11از اتاقم اومدم بیرون و با دیدن ساعت مغزم سوت کشید..ساعت 

؟از پله های اتاقم اومدم پایین.تازه رسیده بودم به پایین پله ها که بازم حرفای علی شروع شد: بــه خانوم بخونم

 درسخون..چه عجب تشریف آوردین؟

 ! چشمامو ریز کردم و گفتم: ز گهواره تا گور دانش بجوی

 ! مامانم با اخم بامزه ش گفت: یگانه بیا اینجا کارت دارم

 بهم چاره مامان من از وقتی چشمم به این دنیا باز شد توی آشپزخونه بود! مامان چشم غره ایرفتم توی آشپزخونه.بی

 !! دختر نزن حرف حرفم رو کن کمکم بیا میگم بهت وقتی: گفت و رفت

 ..بخونم حسابی باید و دارم امتحان من گفتم: چشم..ولی مامان جان میدونی که

 ..بودم بیکار استراحت واسه فعال.بیرون رفتم آشپزخونه از مامانم لبخند کوچیکی زد و چیزی نگفت.منم

 .رفتم تو اتاق نشیمن و مازیارو دیدم که خیره شده بود به یه نقطه از میز..!طبق معمول خیره شدم بهش

 .کنم..؟ به قول مامانم فامیل دور آدم اسمش رو خودشهآروم زیر لب گفتم: به چی دارم فکر می

فکر امتحان پس فردا و حالتم دقیقا مثل مازیار شد،با این فرق که من به مبل روبه روم خیره  متاسفانه من هم رفتم تو

 ! بودم

 :گفت ! همون لحظه که این فکرو کردم ، بهم گفتخیلی دوست داشتم یه چیزی بهم بگه که متاسفانه هیچی نمی

 این ماه امتحان دارین درسته؟

 .شد شروع امتحاناتمون ماه این آره چشمامو روی هم فشار دادم و برگشتم سمتش:
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 دادین؟ تاشو چند االن تا _مازیار

 .چهار تاش مونده _من

 .لبخندی بهم زد: موفق باشی

یه لبخند مالیم تحویلش دادم..دوباره رفتم توی آشپزخونه ایستادم و درحالی که پشتمو تکیه داده بودم به دیوار ، به 

 .کردمآشپزخونه نگاه می

 نیدم..با یه اخم بامزه و خاصی نگاهش کردم: امرتون فضول خان؟صدای علی رو ش

 خندید: هیچی.حرفامو به دل نگرفتی که؟

 .گفتم: نه

 مطمئن باشم؟ _علی

 !آره مطمئن باش _من

 .بخونم درس دوباره تا اتاقم توی رفتم و بیرون اومدم آشپزخونه از علی نیشخندی زد.

 .نفس عمیقی کشیدم و دوباره شروع کردم

 .، نشستم تا درسامو دوره کنم " نهیکال هم یعل " نکهیفکر ا با

خوب و آروم و با عالقه درس  قدرنیکه ا ومدیم شینشستم و درسامو دوره کردم..به ندرت پ یچیفکر کردن به ه بدون

 ! وسوسه م نکنه یزیبخونم و چ

 ..دمیرو د اریکه رفتم ماز نییپا

 !؟ رونیب یری: مدمیرسبهم گفت نرم ! ازش پ یبرم که حس خواستم

 .سمیبنو تونمیکتابخونه.اونجا راحت تر م رمیسر م هیآره _اریماز

 .رو از تعجب باال بردم: خب پس باشه..فعال ابروهام

 .کرد و رفت یازم خداحافظ اونم

 ..ددایبدجور آزارم م دونستمیازش نم یادیز زیچ نکهیکردم.ا یـ"هوف " رلبیو ز دمیاز ته دل کش قینفس عم هی

 .دیدیمورد عالقه شو م لمیمبل نشسته بود و با لپ تاب ف یکه رو یسمت عل رفتم

کجا  اریماز یدیگانه؟ندیبرگردوند و به من نگاه کرد: عه درسِت تموم شد  لمشیرفتم کنارش نشستم نگاهشو از ف یوقت

 رفت؟

 .گفتم: رفت کتابخونه یلبخند با

 ! گهیقت به تو ماونو گهینم یچیبه من ه اری: مازدیخند یعل
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 .کنم تتیکه دوست دارم اذ یدونیم الیخیشد: ب رهیخنده و به لپ تابش خ ریشدم که بازم زد ز رهیخ یبه عل کالفه

 ..بود ومدهین اریناهار بخورن اما ماز خواستنی.همه مدادیظهر رو نشون م یدو ساعت

 کجاست؟ اریماز یمانم گفت: علکه ما ارمیباال انداختم و رفتم کمک مامان تا غذا رو ب یا شونه

 رفته کتابخونه نکهیگفت: مثل ا خوردیکه داشت موز م یدر حال یعل

 .ادیبهش زنگ بزن بگو ب گانهیباال داد و گفت:  ییابرو مامانم

 !ارم؟یب ریگرد شده گفتم: مامان شماره شو من از کجا گ یچشما با

 ! ه هستخون یبرنج گفت: شماره ش تو گوش ختنیدر حال ر مامانم

 .کردم و شماره شو گرفتم دایپ ارویماز یتلفنا شماره  ستیل یکردم و رفتم سمت تلفن . تو زیر چشمامو

 ؟ دیی: بله بفرمادمیشن ارویماز ی.بعد از چند تا بوق ، صدادادمیبوق گوش م یو به صدا رفتمیهال راه م یتو

 ام گانهیسالم ..  -

 اوردمیبه جا ن دیگفت: آها..ببخش یبعد از مکث اریماز

 واسه ناهار؟ نیای.خواستم بگم نمستین یلبخند زدم: مشکل ناخودآگاه

 .برسم گهید قهیدق 10..فکر کنم کمینزد _اریماز

 .میخب..باشه..منتظر _من

 .قربان شما..خدانگهدار _اریماز

 گفت؟ ینگاهم کرد: چ گذاشتیم زیم یکه برنج رو رو یدرحال مامانم

 .رسهیم گهید قهیده دق کهیگفت نزد -

 ! به موزش زد: ماشاال واقعا گهیگاز د هی یعل

 !!!پسرخاله م نیاز دست ا کشمیم یکه چ دیفهمیم کردمینگاه کرد.حس م یکرد و به عل یکیکوچ یخنده  بابام

 !..ور برم،زنگ خونه خورد مینشستم با گوش تا

 !وا کن درو یگفتم: عل یگذشته بود.به عل قهیدق 10ساعت نگاه کردم.. به

 ! شونه باال انداخت و رفت سمت آشپزخونه: به من چه؟ خودت باز کن یعل

 . مبل بلند شدم و رفتم تا درو باز کنم یاز رو رفتمیکه بهش چشم غره م یحال در

 :گفت یدادم که عل لشیلبخند تحو هی..دمید ارویکه باز کردم ماز درو
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 !؟ ییساعته کجا هیرو مخ معلومه  آخه

 ! کتابخونه محل سکوت است یدونی..اما همونطور که مدمیزد : زنگتم شن یندلبخ اریماز

 !گم؟یاز در اومد تو: واال..مگه دروغ م اری..مازدیخند یعل

 !علی خنده شو خورد: کتابخونه محل سکوت است..نه بابا ؟ حاال نمی خواد ثابت کنی بافرهنگی

 !؟ ندادن یاد بهت شکن ندندو جواب: آشپزخونه سمت رفت علی.زد مازیار نیشخندی

 ! همین که هیچی نگم بهترین جوابه -

 !!!..فهمی بهترین جواب چیهعلی زد روی شونه ی مازیار: دو دقیقه دیگه که آرامشتو به هم زدم می

 !اخم کوچیکی کردم: علی..بزار از راه برسه بعد شروع کن

 ! کار کنهمازیار لبخند تلخی زد: طبیعتشه .. وگرنه که می دونه باید چی

 ! مــازیــار _علی

 شم اما به موقعش ! می سپرمت دست یگانهمازیار شونه ای باال انداخت: شاید فکر کنی من حریفت نمی

 کجا از زبونو همه این!نشد حریفت خدا بنده..بود عالی اصال علی وای: گفتم و خنده زیر زدم رفت تا بعدشم رفت تو اتاقش !

 !تو؟ میاری

 ! دونی: هه هه هه دیگه قلق داره که تو قلقشو نمیعلی پوزخندی زد

 .دونستم چرارفتم تو آشپزخونه و بشقاب ها رو بردم تا بزارم روی میز..اصال اشتهایی نداشتم واسه ناهار.نمی

 .وقتی همه رفتیم و نشستیم ، مامانم به مازیار گفت: علی همیشه همینجوریه..تو خودتو ناراحت نکن

 ! بابا چرا ناراحت بشم ؟ فقط آدم وسوسه می شه که اذیتش کنهمازیار خندید: نه 

 ..علی درحالی که برنج می کشید گفت: حاال یه اذیتی نشونت بدم که دیگه وسوسه نشی

 .کنیلبمو کج کردم: ای بابا..سر ناهارم آدمو ول نمی

بین دوتا مرد احساس غریبی می  رفتم.کاش مریم بودش..آدمچون خیلی گشنم نبود به جای خوردن همش با غذام ور می

 !کنه! هرچند این یه باور مسخره بود که من داشتم

 ! طوری بودچیزی که ذهنمو مشغول کرده بود مازیار بود..یه فامیل دور آروم که کم حرف بود..یا با من این

 خوری؟با صدای مامانم از فکر بیرون اومدم: یگانه..غذاتو نمی

 .خورم..فقط یه لحظه رفتم تو فکرمان نگاه کردم: چرا دارم میسرم رو باال گرفتم و به ما

ناهارمونو که خوردیم ظرفا رو بردم تو آشپزخونه و بعد گفتم: مامان من خوابم میاد.. خیلی درس خوندم..عصرش هم از 

 .دوستم باید جزوه بگیرم
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 مامانم نفس عمیقی کشید و خندید: باز می خوای از کار در بری؟

 ! این چه حرفیه..پنج ساعته دارم درس می خونم وای مامان -

 ..دونم برو بخوابمامانم لبخندی زد و گفت: آره می

لبخند زدم و از پله ها رفتم باال تا برسم به اتاقم..خواستم برم تو که مازیارو دیدم که با سازش در اتاق وایساده بود و داشت 

 .کردکوکش می

 د باال و متوجه من شد: عه .. تو اینجایی؟رفتم سمتش..بعد چند دقیقه سرشو آور

 یه نیشخند کوچیک زدم و گفتم: گیتار میزنی ؟

 .خواستم ساز بزنم..واسه همین آوردمشتکون داد و گفت: می "آره  "سرشو به نشونه ی 

 تونم گوش بدم ؟با لبخندی گفتم: منم می

 مازیار مثل من لبخند زد: آره حتما.چرا نتونی؟

 .اتاقش و روی تختش نشستم..اونم رو به روی من روی یه صندلی نشست و شروع کرد همراهش رفتم تو

 متعجب نگاهش کردم..وقتی آهنگش تموم شد گفتم: این آهنگ چقدر قشنگه..خودت نوشتیش؟یغنی نُت و ایناشو؟

 آره..شاید یه متنم واسش نوشتم..خوبه؟_مازیار

 ! خوب نیست .. عالیه ! چقدر خالق_من

 .ندی زد: نظر لطفتهمازیار لبخ

 .گوشیمو که یواشکی گذاشته بودم ضبط کنه ، برداشتم: مرسی که برام ساز زدی..خیلی عالی بود

 .قابلی نداشت_مازیار

 .از اتاقش رفتم بیرون و رفتم سمت اتاقم..هنذفریمو برداشتم و گوشیمو با خودم بردم توی تختخوابم

 .وش دادمهنذفریو توی گوشم گذاشتم و به صدای گیتار گ

 ..کم کم چشمام بسته شد و خوابم برد.اما هنوز صدای مالیم گیتار شنیده می شد

 !آروم آروم چشمامو باز کردم..اولین چیزی که دیدم ، سقف اتاقم بود

 ..دید رو با دستم مالیدم و تازه متوجه صدای گیتار توی گوشم شدمچشمام که تار می

 !!!ومد این همون آهنگی بود که قبل از خواب که تو گوشم گذاشته بودمیه لحظه تعجب کردم و بعد تازه یادم ا

یه نگاه به ساعت انداختم و متوجه شدم دو ساعت بود که خوابیده بودم..پتو رو کنار زدم و لباسای قبلیم رو 

 .پوشیدم..بعدشم رفتم تا صورتمو بشورم

 .مو شستم و بعدش رفتم پایینتوی راهرو که رفتم صدای خنده می ومد ..! خندیدم و رفتم صورت
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 ! وقتی از پله ها پایین اومدم متوجه شدم که مازیار و علی تو هال نشستن و علی مراسم خنده برگزار کرده

خواد بفهمه من اینجام.گفتم: بــه بــه چه خنده ی خندید! دیدم تا من اعالم حضور نکنم نمیدو دقیقه کال داشت می

 !!..دلربایی

 !کنی ؟من خورد خنده ش رو کم رنگ کرد و گفت: تو اینجا چیکار می علی تا چشمش به

 نیشخندی زدم: به چی داری یه بند می خندی؟

 ! خندیدن جرمه؟داشتم جک می خوندم _علی

 کنی؟نیشخندمو خوردم و گفتم: داری مسخره می

 !خونهمازیار چاییش رو روی میز گذاشت: نه واقعا داره جوک می

 !!!!: شما که بهت نمیاد دروغ بگی ولی به هرحال راست و دروغش با خودتآروم توی دلم گفتم

 لبخند کوچیکی زدم و گفتم: علی مامانم کو؟

 !آخه از من میپرسی دختر؟_علی

 !البد نمی دونم که میپرسم آقای باهوش _من

 .رفت گفت: مثل همیشه توی آشپزخونهعلی درحالی که با گوشیش ور می

 !!مونن؟قدر تو آشپزخونه میتوی آشپزخونه..خدایا مادرا چطوری این راهمو کج کردم و رفتم

 ..طبق معمول دستمو تکیه دادم به اُپِن و موهامو دور انگشتام فر کردم: مامان من برم جزوه مو از دریا بگیرم

 .خب بگو دریا بیاد اینجا -

 !آخه مامان واسه چی بگم دریا بیاد؟ +

 !ب بگو بیاد اینجا یکمم باهم درس کار کنینمامانم اخم کوچیکی بهم کرد: خ

 ..نفس عمیقی کشیدم و رفتم توی هال تا تلفن خونه رو بردارم.علی که کال سرش توی گوشی بود و مازیار هم که نبود

 دادم گفتم: مازیار رفت تو اتاقش؟درحالی که به صدای بوق گوش می

 !قدرت ماوراء الطبیعه داره.. یه لحظه هست یه لحظه نیستکرد گفت: این انگار علی درحالی که به گوشیش نگاه می

 !خندی ؟خنده م گرفت و دقیقا همون لحظه صدای دریا رو شنیدم: بــه بــه یگانه خانوم به چی می

 خندیدم گفتم : هیچی بابا..دریا میای خونه مون؟درحالی که همچنان می

 ی؟انگار از سریع گفتنم تعجب کرد چون گفت: اِوا واسه چ

 ! بار دیگه خندیدم.آخ این دختر چه قدر باحاله
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 .خب میخواستم بیام ازت جزوه بگیرم ، گفتم یه سر بیای اینجا _من

 کدوم جزوه رو میخوای ؟ _دریا

 .همون جزوه که واسه سال دیگه س _من

 !!!! اونو از یکی دیگه از دوستام گرفتم که یه سال ازم بزرگتره.. نزنی لهش کنی بدبختم کنی _دریا

 !یعنی من اینقدر خشنم ؟ دست شما درد نکنه_من-

 ..علی به من نگاه کرد و پوزخندی زد که منم بی جوابش نذاشتم و چشم غره رفتم

دو ساعت -با صدای دریا از افکاراتم بیرون اومدم: باشه از مامان پرسیدم گفت اشکالی نداره میام.ساعت چند بیام ؟ یکی

 دیگه خوبه؟

که داشت از پله ها میومد پایین برگشتم سمتش اما نگاهم بهش نبود : خب آره دیگه زودی  با دیدن مازیار

 بیا.قربونت..خدافظ

 !قدر خوش خنده ای علی ؟مازیار یه نگاه به من انداخت و بعد رفت پیش علی و بهش گفت: چرا این

 :توی دلم خندیدم .. علی سرشو از گوشی بیرون آورد

 ! و عبوس و اخموییمثل تو که کال تو فکری 

 مازیار ابروهاشو باال داد: یه چیزی نگو که مرغ پخته الی پلو هم خنده ش بگیره ! تو دیدی من خشک و سرد باشم ؟

 ! علی از حرف مازیار خنده ش گرفت سعی کرد نخنده: خب بسه اینقدر نمک نریز

 ! وای خدا از دست اینا

 ..به سرم زد یکم توی حیاط بزرگمون قدم بزنم

رفتم توی حیاط و شروع کردم به قدم زدن.حیاطمون خیلـی بزرگ بود و یه تخته و یه تاب نیمکتی هم داشت.داشتم به 

 ! کردم که مازیار رو به روم دیدم که داشت میرفت سمت درامتحانام فکر می

 بهش گفتم: بازم می ری بیرون ؟

 !گی چیکار کنم ؟لبخند کوچیکی بهم زد: خب می

 ! که کال بیرونیآخه شما  _من

 ! وقتی آدم تو خونه حوصلش سر میره ترجیح می ده بره بیرون _مازیار

 ..لبخندی زدم: باشــه..هرطور راحتی

مازیار لبخندی زد و با چشماش ازم خداحافظی کرد..درو که باز کرد دید دریا پشت دره! بعد سریع راهشو کج کرد و رفت 

 !! بیرون
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 !ت: وا..این کی بود ؟دریا اومد سمتم و در گوشم گف

 .یه فامیل دور.. از آلمان اومده -

 ! دریا خندید: بـابـا مریم کلی حرف میزد ازش..پس اینه

 .هوفی کردم: از دست این مریم

 دریا بازم خندید: یه حسی به من می گه تو کال تعصب داریا؟

 !گفتم: نه بابا چی میگی؟

 .. کنهمی آروم آدمو آرامشش حتی! داشتنیه دوست چقدر که اومد یادم به این فقط شاید ..اصال بیخیال!

 ! ایستی.. تو باغ ن یچشمام تکون داد: آها یدستاشو جلو ایدر

 . تو میبر ایحواسم نبود .. ب دیهم فشار دادم.گفتم: ببخش یبه خودم اومدم و چشمامو رو ایدر یصدا دنیشن با

 ی!! وقت نداختیم کهیبهم ت ایدر ینبود و گرنه مطمئنا جلو منینشاتاق  یتو یخونه.خداروشکر که عل یتو میرفت ایدر با

 .اتاقم یباال تو یطبقه  میو مامانم تموم شد رفت ایماچ کردن در

 ؟ هیمال ک هینازکش رو درآورد: اون اتاق رو به رو ا شرتیسو ایدر

 .گهید ارهی! مال ماز یکنجکاو یلیباال دادم: دختر تو خ ابروهامو

! اصال  ایدیمهموناتو خر نکهی: مثل ارهیخنده ش بگ ایکردم که باعث شد در یکرد..هوف زید و چشماشو رز یلبخند ایدر

 !بکنم یسوال چیه یزارینم

 ! نی! هم دهیاعصابم پر کمی: نه خب..امروز دمیخند منم

 !پره؟ یکه زود م وزهیآروم در اتاقمو زد: نکنه اعصابت ف یلحظه عل همون

 فضول ؟ یدم: امرتون آقاکر یصداش اخم دنیشن با

 فهمهیآدم نم رهیدر م نیداره همچ عهیبشر کجا رفت؟ماشاال انگار قدرت ماوراءالطب نیا یدیند نمیخواستم بب یم _یعل

 کجا رفت ؟ یدیتو ند نمیکجا رفته ! حاالخواستم بب

 !شو بگو هیبعد بق رینفس بگ هی یعل _من

 کجا رفت؟ یدیبگو ند ..!! تودمیدر گفت:خب نفسمو کش یاز گوشه  یعل

 !بچه؟ یدار کاری..اصال تو بهش چگهید نیخدا کم کار به کارش داشته باش یا _من

 کنم؟یولش م نویمن ا یکنیباش فکر م الیخ نی: هه هه! صدنار بده آش به هم دیخند یبه شوخ یعل

 ! میدرس بخون میخوا یم ایخودت جست و جو کن من و در رونیبرو ب -

 !دایجد زنهیمشکوک م یلیمن خ یپسرخاله  نیا یدونیگفتم: م ایو بعدم رفت ! به درگفت  یچَشم یعل
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 ای..جزوه رو هم که ازش گرفتم و دردیساعت طول کش هیسراغ درسا که حدود  میساعت بگو و بخند باالخره رفت مین بعد

 .هم رفت

 لوش نشستم و گفتم: بابــا؟کتاب بود.رفتم ج هیکه درحال خوندن  دمیو بابامو د منیتو اتاق نش رفتم

 جــانم؟ _بابا

 کنه؟ یم تیمنو اذ نقدریا یزدم: چرا عل حیلبخند مل هی

 .و پسرخاله ت دوستت داره کننیم تیرو که دوست دارن اذ ییوقتا آدما معموال کسا یمتاسفانه بعض _بابا

 !باشه ینطوریفکر نکنم ا یول _من

 !هینطوریهم قایچرا دق _بابا

 ! مخصوصا حرف بابام زیهمه چ یو فکر کردن درباره  چوندنیع کردم موهامو دور انگشتام پشرو شهیهم مثل

همه صدق  یکه البته درباره  کننیم تیرو که دوست دارن اذ ییکسا ویآدما کس ییوقتا هی!  گفتیخب راست م آره

 .. کنهینم

 نقدریزدم: معلوم هست تو چرا ا لکسیخند رلب هیهم مواجه شدم..! اریبرگشتم سمتش که با ماز یعل یخنده  یصدا با

 ؟یخندیم

 ره؟یخنده ش نگ شهیبشر آدم م نیمگه با ا _یعل

 ! خورمیت به درد م هیواسه روح جهیدرنت رهیگیباال انداخت: من بهت بگم پخ خنده ت م یشونه ا اریماز

 !زبون درازن کننیزبون باز م ریکه د ییاونا گنیگفت: راسته که م دیخندیکه م یدرحال یعل

 !بعد ؟ یاطالعاتو از کجا درآورد نی: تو ایبا پشت کتاب آروم زد پشت عل اریماز

 !گفتمیکه بهت م یتو بدون خواستمیآقا شجاع ، اگه م یاز پشت بوم خونه  _یعل

رو  گهیهمد دیخوا یآوردن ، ولتون کنم تا صبح م فیتشر زیلجوج عز ونیکه خنده م گرفته بود گفتم: به به آقا یدرحال

 !؟ دیکن طیخ

 ! بشه ها شونیزیچ هیشونه باال بنداز تا شونه هات دور از جونت  نقدریگفت: ا یباال انداخت که عل یدوباره شونه ا اریماز

 !!! نشده..شمام کال بخند شونیزیفعال که چ _اریماز

 ؟ یاخو هیگفتم: آخه فــازت چ یرفت باال ، به عل اریماز یوقت

 چطور؟_یعل

 !کنه یم عتیضا یاونم که ه ادیمعلوم هست تو چت شده؟خوشم م _من



 

 

غریبه ای آشنا _ هلیا کاربر نودهشتیامثل   WWW.98IA3.IR 21 
 غ

 !نیگیحوصله نگام کرد:  بله بله..شما که راست م یب یعل

 ..ازش بدونم شتریحرف بزنم تا ب یدرست و حساب اریدوست دارم با ماز یلی..خناییخودم فکر کردم ، عجب روزا شیپ

 ..!شهیچرا نم دونمینم اما

 ! داشت شویگوش یکه آدم فقط حوصله  ییشروع شده بود .. از اون صبحا گهید یه کننده خست یصبح جمعه  هی

هم که  یبا حوله خشک کردم و رفتم تو آشپزخونه تا صبحونه بخورم.مامان و بابام که معلوم نبود کجا بودن ، عل صورتمو

 ! ستین ایتو اتاقشه  رایماز نمینرفتم بب یقدر حوصله نداشتم که حت! اون شیبرگشته بود خونه مجرد

به صبحونه  یخاص یعالقه  چیوقتا ه یدر آوردم و سه سوت صبحونه مو خوردم چون بعض خچالیاز  رویو پن نون

 یو چون ب منیمبل اتاق نش یرو نمیبرداشتم تا برم بش مویگوش یحوصلگ یو با ب خچالیبرگردوندم تو  روینداشتم .. پن

  !!!!چک کنم رامونستاگیا ریدل س هی نمیحوصله ام بش

که دوسشون داشتم..نصف  ییخواننده ها جیگذاشتم و شروع کردم به چک کردن پ "حوصلم سر رفته  "پست  هی

 گذاشتنیفالوورامم که همش کامنت م

بگو بخندونتت حالت جا  اریکامنت گذاشته: به ماز یعل دمیچک کنم که د کامویرفتم ال یالک ینطوری!!!همنطوریهم منم

 !!!!! ادیب

 !؟ینیدادم: عجب..تو آنال رکتیدا یخنده و رفتم به عل ریز زدم

 ! سیگناه ن ایدن یجا چیبودن ه نیآنال دونمیکه من م ییام داد: تا اونجا یپ قهیاز چند دق بعد

 خونمون؟ یایب شهیم یکردم:عل پیحوصله تا یب

 .اونجا بودم روزید نی!! من که هم؟امیب یبرام فرستاده شد:واسه چ یعل جیمس یمدت نسبتا طوالن هیاز  بعد

 .ای!کم کالس بزار پاشو بستیکه تو خونه ن میشکیخب حوصله م سر رفته ه _من

 .ادامه دادم نستاگرامیا ینداد..شونه باال انداختم و به گشتن تو امیپ گهیو بعد د دیامم رو د یپ یعل

ادامه دادم که با  یخوابالو به ور رفتن با گوش یچشما ..بادمیشن فیخف یصدا هیکه  کردمیو رو م ریطنزو ز یجایپ داشتم

 !!..زدم گهید غیج هیکه روبه روم بود  یکس دنیزدم..با د غیبلند برگشتم و ج یصدا هی

 !!!! کنمی..من سکوت مگهید غشونیگفت: دختران و ج دیخندیکه م یدرحال اریماز

 !؟ی!مگه خونه بوددیرخوابم پ یشوک بهم داد هیمثل اون خنده م گرفت: قشنگ  منم

 ؟یدینشن یاالن اومدم تو..واسه چ نینه من خونه نبودم.. هم _اریماز

 بود؟ یوحشتناک مال چ یزدم و از رو مبل بلند شدم: اون صدا مویگوش قفل

 .از دستم افتاد صدا داد فمیک یچیبرداشت:ه نیزم یافتاده بود از رو نیزم یرو که رو فشیک اریماز
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 !ده؟یصدا م یطورنیکه ا نیگذاشت فتونیتو ک یلیتر وامخیعذر م یلیخ _من

 !توش پره کاغذه ستین یلیتر _اریماز

 نجایا ادیب یمن حوصلم سر رفته بود گفتم عل ی..راستطورنیآهان که ا_من-

 ..یبا تعجب نگاهم کرد:خب به سالمت اریماز

 !؟یکار کن یشتریکالم ب یب یآهنگا یرو ستیذهنت ن یلبخند زدم: تو هی

 ..دیشا دونمیآورد: نم رونیشده ب پیتا ییزایباز کرد و چندتا کاغذ که معلوم بود توش چ فشویک اریماز

 ؟یکال کم حرف نمیکردم: بب زیرو ر چشمام

 !اصال حوصله حرف زدن ندارم ییوقتا هی: در حد وسط..دیکاغذ باال آورد و خند یاز رو سرشو

 ! مثل من قایو تو دلم فکر کردم: دق دمیکش قینفس عم هی

 واریخشکم زد! صورتش رنگ گچ د یعل ی افهیق دنیمبل بلند شدم و رفتم تا درو باز کنم..با د یزنگ در از رو یصدا با

 شده بود و معلوم بود از

 !شده..؟ ی؟چیعل ی..با تعجب گفتم: خوبدهیترس یزیچ

 خونه س؟ اری..مازدمیم حیاومدم داخل واست توض یتو وقت امیاول بزار ب کنمیخواهش م گانهی -

 ..ش یداخل: آره خونه س..چ ادیب یکنار در اومدم کنار تا عل از

 افتاده؟ یپشت سرش و گفتم: چه اتفاق دمی..منم دومنیسمت اتاق نش دیدو یعل دمیاومدم جمله مو تموم کنم د تا

 !..مارستانهین بکرده اال یسکته قلب گانهیپدر  اریکرد: ماز ارینگاه به ماز هینگاه به من و  هی یعل

 ؟یدادیخبر به من م هی دینبا یگفت: عل عیسر اریلحظه شوکه شدم..ماز هی

 ..پاهام شل شده کردمیم حس

 ...یچ یمبل گرفتم: عل یبه دسته  دستمو

 ..دمیرو نفهم یچیه گهیرفت و د یاهیخواستم جمله مو تموم کنم چشمام س تا

**** 

 !کردمیم یکرده من از ترس سکته مغز یسکته قلب گانهی یاباب یگفت یکه تو برگشت یجوراون_اریماز

 ! حاال هرچه بادا باد گمیکه من رک و پوست کنده حرفامو م یدون یخب م _یعل

 ..بوده زیآم تی..حال بابا که خوبه چون عملش موفقیعل یگرفت یرو م یکاش اول آمار همه چ یا _اریماز

 !وتا؟شما د نیگیم یچشمامو باز کردم: چ یسخت با
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 ..یبلند شد: خب خداروشکر به هوش اومد یصندل یاز رو اریماز

 آوردن بابام مثل برق بلند شدم: بابام..بابام حالش خوبه؟ ادیبه  با

بوده و حالش  زیآم تیزد: نترس حالشون خوبه..عملش موفق یکیآروم شونه م رو گرفت تا دراز بکشم و لبخند کوچ اریماز

 ..باشه یوز بسترچند ر دیخوبِ خوبه فقط با

 ..شده شوکه شدم ینجوریگفت بابا ا هوی یعل یبغضم گرفت..وقت ناخودآگاه

 یبه زود دمیاما نترس..قول م کنمیشونه م گذاشت: درکت م یو درکمال تعجبم دستشو رو دیکش قینفس عم هی اریماز

 .ینیباباتو بب

 .کت کنمگفت: بزار کم اریبلند شم که ماز مارستانیتخت ب یاز رو خواستم

 کجا رفت؟ یعل یگفتم: راست یکنجکاو با

 .رفته کجا دونمیناراحت بود که با حرفش تو رو ترسونده..االن نم _اریماز

 نم؟یبابامو بب تونمینم _من

 .استراحت کنه دیفعال نه چون با _اریماز

 .ی: ممنونم که کمکم کرددمیکش قینفس عم هی

 هم کمکت کنم. شتریبتونم ب مدواریداد: ام لمیتحو یحیلبخند مل اریماز

 رستانیاز دست دب یسه شنبه شروع شده بود.صبح زود رفتم امتحان آخرمو دادم و به نحو یبهار زیبعداز ظهر دل انگ

 !شده بود ییهوی یهمه چ یکردم!اون روز قرار بود بابام مرخص شه و خوشحال بودم..به قول عل داینجات پ

 ..سکته زده مارستانیرفتن ب یو وقت کردهیقلب بابام درد م شبیکه د دمیفقط فهم یعل یحرفا نیب

 هی دنمیبا د یشدم! عل نیو به سرعت باد سوار ماش دمیپوش دیبا شال همرنگش و شلوار سف یا روزهیخنک ف یمانتو هی

  داد که لمیتحو شخندین

 .. رو مخ همراه بود شخندین هیبا  پاسخش

گفت که بره از  یهم اومده بود.به من و عل اری.مازمارستانیسمت ب دمیدم و دوش ادهیپ نیاز ماش مارستانیب میدیرس تا

 .نه ایمرخص شه  تونهیدکتر بپرسه حال بابام چطوره و م

 .کنهینگاه م اریگرد شده به ماز یبا چشما یشده بودم که متوجه شدم عل رهینشسته بودم و به دستام خ یصندل یرو

 گفت؟ یمتشون رفتم: دکتر چبلند شدم و س یصندل یاز رو فورا

 اریبهم.به هردوتاشون نگاه کردم و رومو سمت ماز گفتینم یچیهم ه یو سکوت کرده بود..عل گفتینم یچیه اریماز

 :برگردوندم
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 ادی..؟ جونم داره به لبم منیگینم یزیشماها چ چرا

 ..اام یناراحت نش دوارمیصورتشو با دستش گرفت و بعد به من نگاه کرد: ام اریماز

 ؟یکل گلومو گرفته بود: اما چ بغض

 ؟یگیبهم نم یچیچرا ه اریگفتم: ماز یاز مکث بعد

 ..حالش بدتر شده نکهیمرخص شه .. مثل ا تونهیو نم مهیپدرت وخ تیدکتر گفت وضع _اریماز

 !...؟رهیمی..می..بابا..م..میعنیبوده..  زیآم تیعملش موفق نی..؟ شما که گفتی..چیعنی..یلکنت گفتم:  با

 ..رنیمینگفتم که م ستیبد برداشت نکن! من فقط گفتم حالشون خوب ن گانهینه _اریماز

 ..!فکر کنم..مغزم از کار افتاده بود یچیبه ه تونستمینم

 هی..چشمام پر از اشک شده بود..آروم آروم شروع کردم به گردیلرزیو روش نشستم..دستام م یگرفتم به صندل دستمو

 ..کردن

 ..شده بود سیخ سی..دستام از اشک چشمام خکردمیم هیصورتم گرفته بودم و آروم گر یوجل دستامو

گفتم:  رلبیشد نگاهمو از بابام گرفت..ز دهیاتاق که توسط پرستارا کش دیسف یچشمام برداشتم..پرده  یاز رو دستمو

 ..که..منو تنها ینه..باب..بابا..ت..تو گف..ت

مغزم فرو کنم و اون واسم  یدرسو تو تونستمیکه نم ییم رد شد..خنده هام با بابام..روزاچشما یخاطراتم با بابام جلو تموم

 ..دادیم حیتوض

 ..حوصله بودم یکه ب یخندوند وقت یمنو م ریدل س هیکه  ییروزا

 یفاقکنن !!! من چه ات یدارن به من نگاه م مارستانیم اونقدر بلنده که کل ب هیگر یخودم متوجه نشده بودم صدا یحت

قورت داده بودم و حاال، همه  زمویاسرار آم یِ کل زندگ یایبودم؟..انگار تموم ناراحت دینا ام نقدریواسم افتاده بود؟! چرا ا

 !کنن؟ شتریبهم جمع شده بودن تا دردم رو  یشون رو

..من بهت قول !کننیهمه دارن نگات م نینکن..بب هیلطفا گر گانهیشونه هام احساس کردم:  یرو رو یدست کس یگرما

 !..ان یقو شهیباشه..؟ پدرا هم گردهیبرم شتیبابات پ دمیم

 یبه پا سیدروغو بنو هیلبخند تلخ بهم زد: اگه پدرت برنگشت، هی..دمیدینگاه کردم.صورتشو تار م اریو به ماز برگشتم

 من..باشه؟

 ؟ینک تمیاذ نیاز ا شتریکه ب یخوا یبرام سخته.نم نمیبیکه م ییزایمثل تو چ منم

 ..بود هیاز گر سیم آروم تر شده بود و فقط کل صورتم خ هیگر

 رهیاتاق خ ی شهیو به ش دیکش قینفس عم هی اریجون زدم.ماز یلبخند ب هی یپشت دستم اشکامو پاک کردم و به سخت با

 .موند
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بود و نه  دیسف یاز پارچه  ی..  نه خبرشهیسمت ش دمیو دو دمیپر یصندل یاز رو دیسف یشدن پرده  دهیکنار کش با

 !..من از شوک سالم برگشته یبابا دادنیکه نشون م یلیاز کنده شدن سرم از دست بابام..وسا یخبر

 !!...گفتم: بابام زنده س یو با خوشحال برگشتم

 بهت گفتم ؟ یدیاشکشو پاک کرد و سمت من اومد: د اریماز

 ؟شهیمرخص م یسمت دکتر: پدرم ک دمیتکون دادم و دو عیسر سرمو

 .بدتر بشه تشونیوضع کنمی..فکر نمگهیگفت: تا سه روز د یاز ذوقم خنده ش گرفت و با لبخند دکتر

دوباره مثل قبل  شونیکه ا دمیبهشون وارد نشه..قول م یروان یاستراحت کنن و فشار روح دیبرگشتن خونه با یوقت فقط

 .نی..نگران نباشارنیبه دست م شونویسالمت

 نم؟یتونم پدرمو بب ینم _من

 .استراحت کنن دیفعال نه چون با _دکتر

 بگم برسونتت خونه؟ یبه عل یخوایگفت: نم اریکه رفت،ماز دکتر

 !بزار منم بمونم ؟خبیمونیم نجایشما ا یعنی _من

.خداروشکر خطرم رفع شده و تو هم که یسیوا نجایاگه ا یشی..خسته می.امتحانم که دادایکرد هیگر یلیتو خ _اریماز

 .تهراح التیخ

 !!!!!!هفده تا اس ام اس داده میمر دمیچک کردم که د مویراه خونه گوش یمنو رسوند خونه..ط یاصرار عل یکل با

 ..بابا حال بابام خوب شد خداروشکر یزدم و نوشتم: ا یزور لبخند به

 !؟یزودتر بگ یریم یتو!!!!!م یجواب داد: نترک عیسر میمر

 هیتو بغل دکتره نتونست  کردیداشت غش م یگه از خوشحال یم یهش بگو عل: بدیخوندم که خند یعل یرو برا امشیپ

 !خبر بده

 زدم بهش:زهرانار! مویجون، پشت گوش یهمون لبخند ب با

 دنیمال ریظرف و شروع کردم به پن یکه گذاشته بودم تو دستگاه و حاال آماده شده بودن گذاشتم تو یینون تست ها

 .روشون

 یچیبه ما ه یکنیاومد کنار من: به به دخترخاله خانوم ! صبحونه درست م بستیرو م رتششیسو پیکه ز یدرحال یعل

 !؟یدینم

 !..درست کن زم،خودتیعز یو گفتم: دست و پا که دار دمیخند

 .کردم من صبحونه خوردم یلبخند زد: شوخ یعل
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 کجا؟ یاو یسمتش و گفتم: او دمیاز کنارم رد شد..دو عیسر بعدش

 

 ! دختر جان نجامیپا شم برم خونه خودم سه روزه ا خوامیم شمینترس گم نم ه؟ی: چدیخند یعل

 کنمیم یبی؟! خب احساس غر کاریتو خونه بمونم چ اریاما من با ماز یبر یدوست دار دونمی..من میکردم: عل یهوف

 ایانگار گروه ماف یگیم نی! همچلکسهیچقدر آروم و ر نیبب یول کنهیم یبیخب اون بنده خدام با تو احساس غر _یعل

 !!!! آوردن خونه تون

 اد؟یم یمامانم ک یعل یخنده و گفتم: خب باشه برو..راست ریز زدم

 .مارستانیب مونهیشوهرخاله مرخص نشده گفته که م ی..تا وقتادیحاال حاال ها نم _یعل

 .رفت سمت در و منم که باهاش رفتم سمت در: خب..با..شه..خداحافظت یعل

 ..و رفتم تو فکر یصندل یصبحونه م رو خوردم..بعدشم نشستم رو عیسر پا، سر یطوربستم و همون یسر عل رو پشت در

ببرم که چقدر  یپ نیبه ا شتریآرومم کرده بود ، باعث شده بود ب اری، حال بابام بد شده بود و ماز روزیکه از د یوقت از

با هم حرف  ادیاصال ز نکهیبا ا دمیاز اخالقش فهم یادینسبتا ز یازیما، چ شیکه اومده بود پ یهفته ا هی نیمهربونه..تو ا

که هر وقت،چه  یحرف تکرار یسر هیبود.. ریو صبح بخ یسالم و خداحافظ هی رحددو سوم اوقات فقط د دی..شامیزد ینم

 !واریسرمو بکوبونم به د خواستمیم گفتمیخودم بهش م دم،چهیشنیم اریاز طرف ماز

 .نبود ادمیبه خاطر تصادف  دیشا ایبودمش.. دهیند تا حاال هم انگار

شالمو مرتب کردم،رفتم سمت  یبلند شدم و وقت یصندل ی.از روامیب رونیافکار ب نیهم فشار دادم تا از ا یرو چشمامو

واستم بستم.خ خچالوی، در  ختنیباز کردم. بعد از آب ر خچالویبرداشتم و در  یجا ظرف یاز تو وانویتا آب بخورم.ل خچالی

 !! ختیر یدلم هُر   خچالیپشت در  اریماز دنیآبمو بخورم که با د

 ! ایمنو بترسون یخوایقلبم گذاشته بودم گفتم: کال م یکه دستمو رو یدرحال 

 .سادمیپشت وا نیکه من ا یگفت: من ؟! من که نترسوندمت..فقط شما متوجه نشد یبا لحن خاص اریماز

 !!!شمیم: خب من اصال متوجه حضورت نمگفت زدمیآب م وانویکه ل یدرحال

! آخ  منهیاتاق نش یبلکه تو ستیتو آشپزخونه ن گهید اریرو مبل که متوجه شدم ماز نمیکه آب زدم خواستم برم بش وانویل

 !!عه؟یسر نقدریعکس العملش ا یدوست داشتم بدونم چطور یلیکه خ

 :شدن بهش،گفتم هریخ هیرو به روش..بعد چند ثان قایمبل نشستم.دق یرو رفتم

 ؟یکالم بزن یآهنگ ب شتریب یخوایبازم روش فکر کن.واقعا نم یدونم قبال گفتم..ول یم

 نگاه بهم انداخت و گفت: نه ! چطور؟ هیبود جا خورده بود. دایپ

 ؟یچ یکردم: آخه برا زیر چشمامو
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 !..حد نینه در ا یبهم..ول یه لطف دارگفت: تو ک کنهیباز م شویبود داره قفل گوش دایکه پ یلبخند بهم زد و درحال هی

 

 .سمینوینم گهیگفت: فعال د یبعد از مکث بعدش،

 ؟یچ یتعجب گفتم:برا با

 خواد،یم یپرداز الیخ ،چونیسندگیقفلش کرد و به من نگاه کرد: نو ش،دوبارهیگوش یا قهیاز چک کردن دو دق بعد

 ..از مکان وایرو یتو بردتیم

 .کنه یغافلت م یکنیم یتوش زندگ یکه دار یزمان

بود  یجور هی..سندهینو هی..مثل کردمیفکر م یلیخ ش،ی..منم تا دوسال پیگ یم یکنم چ یزدم و گفتم: درک م یلبخند

 .نبودم ایدن نیکه اصال تو ا

 !! ارتمیب رونیبه زور ب دیبا یکیبرم،  یرم..اما وقت یتو فکر نم ادیمن ز یدونیم

 ! ایر یتو فکر م یتو بدجور ی..راستمیل هممثل من لبخند زد: پس مث اریماز

 ؟یگفتم: خودت چ یو به شوخ دمیخند

 !؟ عیحد ضا نیدر ا یعنی _اریماز

دقت کنه  یکیفقط..اگه  یشه که اخم کرد یمعلوم نم ادی..اخماتم باحاله.زیکن یفکر م یوقت یکنینه..فقط اخم م _من

 ..کنمیاخم م شم مثل تو یتو فکر غرق م یلیخ یشه منم وقت یمتوجه م

 .هیپس تفاهم جالب _اریماز

 ! ده فکر کردناش مثل تو باشه یم فیک یلیگفتم: آره خب..اصوال خ کردمیباز م مویکه قفل گوش یدرحال

 !!باهاش حرف بزنم، باالخره کمیشدم.خوشحال بودم که تونستم  میگوش سرگرم

 کردیفکر بود آدم حس م یبه قول خودش تو ای شناختیچون منو نم دی..فقط شاستین یا یبود آدم فرار دایپ

 !!!!به هم ختیریهام م هیتموم فرض دیرسیتر بودم اما پاش که م ی..و صد البته من ازش فرارهیطورنیا

 :برداشتم و گفتم ویمبل کنارم بود،گوش یخونه که رو یزنگ گوش یصدا با

 ! که یاوردین مویبه پسرخاله جان طاقت دور به

 .خبر بد واست دارم هیفکر کن.. یطورنیو گفت: تو ا دیخند یشاز پشت گو یعل

 !خنده؟یموقع دادن خبر بد م یکس _من

  ادیکم کَمَک داره م یول یک نمیدوباره..هنوز نرفتم بب دیخواستم بگم مهمون دار یم _یعل

 .خب قدمش رو چشم ن؟یوا هم _من
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 !!!گمیکرد: مهمون نواز..صدفو م یهوف یعل

 

 شده گفتم: ص..صدف..؟! گرد یچشما با

 . کنم هیو گر نمیبش ادیبدم نم زدیم داد م افهیکردم که ق دایپ یحال افتضاح هیاسم صدف  دنیبا شن

 .. ؟! الو ی.. زنده ا گانهی: الو .. الو شدیم دهیاز پشت خط شن یعل یصدا

لحن  هیبا  اریچشمم که ماز یشتم جلومبل !! دستمو گذا یقطع کردم و افتادم رو ویگوش یعل یاعتنا به الو الو ها یب

 !؟ ینسبتا نگران بهم گفت: خوب

دختر بدجور گند اخالق و  هیهمون دختر عممه ..  یکی..یعنی..ادیقراره ب یکی..!! ادیچشمم برداشتم: نه ز یاز رو دستمو

 ..دادهیچشم باز کرده منو عذاب م یمغرور که از وقت

 ! یقراره دوباره مالقات کن ویجالب ابروهاشو باال داد: پس .. آدم اریماز

 !جالب ؟ یگ یآدما م نیواقعا..به ا _من

 !!! مرگ شمام شی..البته بنده پافتهیسر من اتفاق م ای..همه بدبختیدلم گفتم: البته شُما که راحت یتو

 ! گفت: آره خُب..چرا که نه ؟ اخالقشون جالبه اریدلم خنده م گرفت که ماز یحرف تو از

که  یرو برداشت و درحال یگوش عیسر یلیبودم که خ سادهیرو گرفتم.کنار مبل وا یعل یاشتم و دوباره شماره برد ویگوش

 !زمیعز یدخترخاله  یزن یبازم زنگ م دونستمیگفت: م شهیمعلوم بود داره از خنده روده بُر م

 !؟ ارنیم فیتشر یخانوم ک وونهیگفتم: د یو عصبان تیبا قاطع کامال

 :با خنده گفت ی! عل مینگام کرد که با نگاهم بهش فهموندم فعال عصبان نیهمچ اریماز

 !فرودگاه استقبالش یبر دیکــر فردا با طــونیگوش ش شالــایا

استقبالش بهشت زهراست و  امیکه م ییزجرم داده تنها جا یلیگفتم: چون خ مردمیم تیکه داشتم از عصبان یدرحال

 !!!موقع مرگش.والسالم

نشه از  وونهیکه د سوزهیم اریگرده ها! من فقط دلم واسه ماز یخجالت بکش به خودت بر م گانهیشو خورد: خنده  یعل

 ! دستش

که اون نشنوه گفتم:  یآروم طور یلیبرداشت و نگام کرد ! خ یگوش ینگاهشو از رو اریحرفش خنده م گرفت که ماز از

 ! من نشسته یخجالت بکشا..زشته توام جلو

باهاش بزرگ شده بودم..اما  یچون از بچگ گرفتی.عاشق خنده هاش بودم و از خنده هاش خنده م مدیبازم خند یعل

 !رو نداشتم یچیه یحوصله  گهیچون بحث ، بحث صدف بود د

 صدف خانوم ؟ نیبا ا یبکن یخوایم کاریمنو به خودم آورد: حاال چ یعل یصدا
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 ! ..جنونیدونم چه کار یکه نم یکار هی _من

 !!! یتره فعال قطع کنم تا بنده رو قورت ندادبه _یعل

 ! خنده م گرفته بود گفتم: هه هه..نمک نکهیا با

 !!!هه هه هه..خداحافظ شکر _یعل

 !! ناله م در اومد یقطع کردم که ناخودآگاه ، دوباره صدا ویمبل نشستم و گوش یرو

 یلیکه خ هیآدم هی یگ ی!خوبه خودتم م یفکرش یوسرش گذاشت: باز که تو ت یاُپِن باال یقفل کرد و رو شویگوش اریماز

 ! ارزش فکر کردنم ندارن یآدما حت نیکرده..ا تتیاذ

 امیکه تا م ی! طوریلیرو مخمه.. خ شیکه! کال همه چ دهیمنو عذاب م یلیچشمام گذاشتم: اما اون خ یدستمو رو دوباره

که هرچند االن حل  یمشکالت خونوادگ هیخاطر بوده..به  نیهم ی! از بچگ شمیم تیراحت از دستش بکشم ، اذ نفس

 ! صدف اثر گذاشته یانگار رو یشده ول

از جنگ کردنش با من  خوادیصدف نم کهنیمکث گفتم: اصال رُک بگم..من تنهام! چون من هرچقدرم از ا قهیدق هی بعد

 .ادیازش بر نم یداره و اونم کار که از اخالقش خبر هیمامانم! فقط عل ی..حتکنهیمنو باور نم یشکیدست برداره بگم ه

 !؟ گمیم یکه چ یکن یمکث کردم و بعد گفتم: درک م یکم دوباره

به  ستیخواد خودشو عوض کنه، تو الزم ن یلبخند زد:اگه صدف نم هیداده بود اومد جلوتر و  هیکه به مبل تک اریماز

 .هستم شتیبدون که من پ نویا ی..ولیخاطرش حرص بخور

 .یآرومم کنه.. مرس تونستیبود که م یزیچ نیزدم: بهتر لبخند ناخودآگاه

 !؟ ارنیم فیتشر یکُن ک تیخانوم اذ نیمبل بلند شد و رفت سمت آشپزخونه: حاال به قول خودت ، ا یاز رو اریماز

 ! نایکه چقدر پرواز سخت بود و ا رهیگی، االن خودشو م سهیسوئ یباباشَم تو ستیو گفتم: فردا .. ن دمیخند

 ! ایفکرش..باخت یتو یاز آبش خورد و بعد به من نگاه کرد: باز که رفت کمی اریماز

 !؟ گهیفرصت د هیکردم:  زیر چشمامو

 ! یموفق ش گهید نویا دوارمی..امگهیفرصت د هی یانگار..! ول یکن یدست به سرم م ی: داردیخند اریماز

 ..زدم و گفتم: قول یلبخند

 ...درکم نکرده بود نقدریا یکس و گفتم: تاحاال دمیکش قینفس عم هی

 !شنوم یم نویمبل نشست: خوشحالم که ا یمن رو یروبه رو اریماز

بهم  "صدف"در مورد  یشکیگفتم: تا حاال ه رلبیشدم .. در همون حال ز میلبخند بهش زدم و سرگرم ور رفتن با گوش هی

 کمک نکرده بود..!
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 ! رانیا ارنیب فشونویروز بعد، قرار بود صدف خانوم تشر

تابستونشو با  یلیحوصله داره تعط یاومدن صدف بود .. آخه ک فتهیاون روز اتفاق ب تونستیکه م یزیچ نیتر مسخره

 !صدف سر کنه ؟

 .بپوشم یفرودگاه چ یخودم فکر کردم که برا شیپ

 یلباسام نگاه رفتم سمت کمد لباسام و به یحوصلگ یقول داده بودم بهش فکر نکنم ، با ب اریبه ماز نکهیفکر ا با

 .دیسف فیرنگ با شلوار همرنگش و شال و ک یکرم یتور یمانتو هیانداختم .

 .عطر زدن کارم تموم شد کمیزدم و با  میمال یرژ صورت کمی

خوشحال  یلیبابام مرخص شده بود خ نکهیبود..از ا دهیتولدم خر یانداختم.عاشقش بودم چون بابام برا یمانتوم نگاه به

 ..آوردن دوباره ش بازم خدا رو شکر کردم ادیبودم که با به 

و  دیمخلوط سف یلباسا یزدن ! عل یکه داشتن با هم حرف م دمیرو د یو عل اریو دم پله ها ماز نییپله ها رفتم پا از

 !یسرتا پا مشک اریبود و ماز دهیپوش شویمشک

 !ختم ؟ یر یم یصلــوات .. مگه دار ینپوش یگفت: کفش مشک اریو خطاب به ماز دیخند یعل

 !؟ دمیپوش یگفت:به نظرت من کامال مشک یبا لحن خاص اریماز

 دیکتتو سف ریلباسِ ز هی.فقط هیشلوارتم مشک هی، کتت مشک یپوش یم شویمشک دونمیکه م دهیکفشت که سف _یعل

 ؟!؟ ستین یمشک لمیمن استا یگیوقت ماون یدیپوش

انگار  نیزن یبا تمرکز حرف م نی.گفتم: ماشاءاهلل همچنجامیفهمن اب خوانیدوتا نم نیتا من اعالم حضور کنم ا دمید

 ! هیمذاکرات هسته ا

 !؟یدیمارو گوش م یحرفا یساعته دار هیمن خنده شو خورد: تو  دنیبا د یعل

 !؟یدار یمن مشکل پیانداخت: االن با ت یبه عل یبرگشت سمت من.بعدش نگاه یهم مثل عل اریماز

 !!!!کنه تتیآدم دوست داره اذ یزد یپیت هیمــاشاهلل هــزار اللــه اکبـر  یلندارم..و ینه مشکل _یعل

 !!..گهید نیتو ماش میبر ای: حتما از اثرات اومدن صدفه..بدیخند اریماز

دور و ورشه  یبه هرک ی..خاموشش نکنمونهیم یخدا.صدف مث گوش یبنده  گفتیحرفش خنده م گرفت..راستم م از

 ! کنهیاشعه پخش م

 ؟یمیبرداشتم و گفتم: بله مر وی..گوشزنهیداره زنگ م میمر دمید ن،یماش ینشستم تو ات

 با صدف؟ یکنیسلــام..چه م _میمر

محترم مجبور  یکردم.سوگند خورده بودم فقط تو بهشت زهرا برم مالقات صدف که متاسفانه به دست خانواده  یهوف

 .شده بودم سوگندمو بشکنم
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 ! دنبال عروس خانوم میریبا خانواده م میار..دمیکنیسر م یچیه_من

 حالش خوبه؟ اد؟یم ارمیگفت: عــه ماز هوی میمر

 ! خواهرم یکنجکاو یلیشما کال خ نکهیحوصله گفتم: نه..مثل ا یب

 !دمی..فقط حالشو پرسایداد ریبابا..گ ی: ادیپفش خواب میمر

 ...اونم خوبه..سالم داره خدمتتکردم ینشستن گفتم: شوخ نیاومدن و تو ماش یو عل اریماز یوقت

 .قطع کنم.خداحافظت دیاالن با زنمیجان بعدا بهت زنگ م میگفتم: مر یاز مکث بعد

 !استیر ی..مجلس بیزدیروشن کرد و بعد گفت: خب حرفاتو م نویماش یرو قطع کردم عل یگوش یوقت

 .گفتن نبود یبرا یحرف گهیزدم و گفتم: بله اون که مشخصه..فقط د لبخند

 ..شروع شد هیواکنشم چ نمیاگه صدفو بب کهنیا یمن درباره  االتیکه راه افتاد بازم فکر و خ نیماش

 !!!حوصله شم یب یلیفکر کردم که باعث شد خ هیقض نیرو همش به ا قهیچهل و پنج دق کل

 ..میو منتظر صدف موند میو وارد فرودگاه شد میپارک کرد نویماش

 !که به صدف بدم و منم برگردوندم به خود مامانمدسته گل بهم داد  هی مامانم

 آروم گفت: صدف کدومه ؟ یلیخ اریماز

 ! که چشماش سبز زاغه..اه یهمون _من

 !؟ کنهیم یکه داره با مادرتون روبوس ستین یهمون انایگفت: اح اریماز

 ! رونیب از فرودگاه بدوم دیبهم دست داد که حس کردم با یحال افتضاح هیصدف  ی افهیق دنید با

که هروقت  ییکرد..از کارا یبا مامان و بابام تموم شد اومد سمت من و بهم دست داد و باهام روبوس شیمراسم روبوس یوقت

 !! گرفتیخنده م م کردیم

 :صدف برگشتم سمتش یبه مامان و بابام گرم کردم که دوباره توجهم بهش جلب نشه اما با صدا نگاهمو

 !کردم..از آلمان چه خبر؟ دایپ دنتونویل شدم سعادت د..خوشحااریبه آقا ماز به

 !پررو ؟ نقدریبه افق نگاه کردم.آخه دختر ا یحوصلگ یهم زد ! با ب یبر حرفاش ، لبخند عالوه

 ..ستین یخبر خاص ی..سالمتطورنیزد: منم هم یکیهم لبخند کوچ اریماز

 !؟ رونیبرم ب شهی..مخورهیهم م حالم داره به کنمی، آروم گفتم: حس م یصدف رفت سمت عل یوقت

صدف رو به رو شدم ! از نگاهش معلوم بود  زیو برگشتم که با نگاه تمسخر آم دمیبهم انداخت که خند ینگاه مین هی اریماز

 !گذرهیم یذهنم چ یحدس بزنه تو تونهیم
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 !!!!یگفتم: باشد که رستگار شو شیدلم از دست افکار منف یتو

 ..گفته باشم بهت!!!!کُشمایخودمو م یعل نیتو ماش نشیاریب نیرفتم و گفتم: اگه بخوا بهش یچشم غره ا بعد،

 .شهیم یچ مینیگفت: تا بب اریماز

 !! رمیم ادهی.. تا خود خونه رو پ نایکن نیاگه اونو سوار ماش شه؟یم یچ مینیتا بب ویچ یبرگشتم سمتش: چ متعجب

 !؟ یندار یا گهیچشم .. خواهش دحالت کالفه به سقف نگاه کرد:  هیبا  اریماز

 !گفتم: از دست تو رلبیز

 !؟ یگفت یزیگفت: چ یبرگشت سمتم و با لحن کنجکاوانه ا اریماز

 . نگفتم یزیگفتم: من ؟! نه چ بهش

 ی..گفتم: به سالمتکردیم میداشت عصبان گهی.دارینگاه به ماز هی کرد،ینگاه به من م هیهنوز با اون حالت مرموزش  صدف

 ؟!؟ نیتو ماش میر ینم

صدف خنده ش  دنیکه از د یبود..مرد یشونه م احساس کردم.عل یرو ویدست کس ینگفت که گرما یزیچ اریماز

 هیاما االن فقط  گرفتیم

 :! خواستم ازش بپرسم چرا نگرانه که گفت دمیدینگران کننده رو لبش م لبخند

 !!! بنده خداما نیمن نگران ا ییخدا

 ! براش مهمه یلیخ اریانگار ماز یگیم یجور هیمنو !  یردم: کشتنگاش ک یکالفگ با

 ..مونهیمث جادوگرا م یشناسیصدفو که م یول ستین یخنده ش گرفت: در اون که شک یعل

 !..عاشقتما یعنیخنده:  ریحرفش زدم ز با

 یکه فرار یبنده خدا رو..طور کنهیش م وونهیبعد د پلکهیم اریدور ماز یکه ه نهی: درکل منظورم ادیمثل من خند یعل

 !آلمان گردهیبرم شهیم

آدم  یلیمن خ یاومد ول یبه نظر م یتیاهم یو ب کیکوچ یمسئله  دی!شاگفتیلحظه منو برد تو فکر..راست م هی حرفاش

 !!بودم یحساس

پسرخاله م  یار حرفااز کن تیاهم یچطور شد که نتونستم ب دونمیفکرش ، اما نم یتو رفتمییاگه مهم نبود واسم نم دیشا

 ! میباهم بزرگ شده بود یچون حکم برادرمو داشت و از بچگ گفتیبه من دروغ نم چوقتیه یبگذرم..از اونور ، عل

 دهانمو قورت دادم و گفتم: بسپرش به من آب

 بسپرمش به تو ؟ یگ یکه م یکنیم کاریخنده شو خورد: تو چ یعل
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 .نه نگاه کن یگیده..م یدختر رو نم نیبه ا اریکه ماز دمیا قول مچرا ام دونمیشدم! خودمم نم جیآه..گ _من

 !ادیکنار ب ایبا ک دونهیزد و گفت: موافقم..م یلبخند یعل

 ؟ نیتو ماش میبر نیای؟! نم نیکنیپچ پچ م نقدری: چرا شما دوتا ا دیحرفامون ته کش اریماز یصدا با

 !!ختم کن ید.. صلوات محم نیتو ماش میریگفت: باالخره م یعل

 .کن که من خسته م یگفت: لطف کن خودت رانندگ یداد که عل یعل لیکوتاه تحو یخنده  هی اریماز

 !..چرا امروز همه باهام دعوا دارن ؟کنمیم یبا تعجب گفت: باشه بابا من رانندگ اریماز

 ! دهیانتقال مداره امواجشو به همه  بره،یگفتم: نگران نباش دوباره صدف رفته رو و یحوصلگ یب با

 !تو جمع ما ومدیمامان و بابام نشست و ن نی.خداروشکر صدف رفت تو ماشنیتو ماش میرفت باالخره

 .از صدف فکر کنم ریغ یزیکردم به هرچ یراهو فقط آهنگ گوش دادم و سع کل

تو  نیتوجه شدم ماش.سرمو برگردونم و تازه منیماش ی شهیزد به ش یکیاز صدف!! ( غرق بودم که  ریافکاراتم ) غ یتو

رو از گوشم در آوردم که  یشدم و هنذفر ادهیپ نیشدن!!!! از ماش ادهیپ نیاز ماش یو عل اریخونه پارک شده و ماز نگیپارک

 ..ایگفت: ناراحت اریماز

 یلی.خآشنا شده بود. ی بهیغر هیدور نبود..اون برام مثل  لیفام هیزدم..واقعا چرا ناراحت بودم؟ اون درحد  یتلخ لبخند

 ! آشنا

 .خورده خسته م هی..فقط ستین یزیچ _من

 .یگیباشه که م نیهم دوارمیزد: ام یلبخند اریماز

 !برام مهم بود ؟ یعل یناراحت بودم؟ نکنه حرفا چرا

صدف  یمزه  یب یکه صدا کردمیرفتم تو اتاقم !! داشتم لباسامو عوض م دمیصدف دو دنیند یخونه که شدم به هوا وارد

 :گفت

 لباسامو عوض کنم؟ یکنیبوآ جونم؟ درو باز نم رما

!!! جوابشو ندادم که دوباره گفت: بوآ جونم نکنه ستیاتاق من ن یهست جات تو یزدم و تو دلم گفتم: هرچ یپوزخند

 ؟یزبونتو خورد

 !!!!! دهیدر گوش مار بوآ وز وز کنه بوآ قورتش م ادیکردم: مارمولک تا م یا خنده

 ..خودتو شاخ نشون بده ی!حاال هیایبه نظر م چارهی..چقدر ب: راند دومدیخند صدف

م شد..البته بود !  وونهید ایشه و مشت بزنه تو در..ب یخنده که باعث شد صدف عصبان ریشد زدم ز یکه م یهر بدبخت به

 !رهیم ادتی یشینداره بزرگ م بی..حرصت گرفته خانوم کوچولو؟ عیدرحال خنده گفتم: اوخ
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 نه ؟ ایتو  امیب یزاریم _صدف

 ! شه فیدوباره کث خوامیکردم نم زیگفتم: تازه اتاقمو تم کردمیکه شالم رو درست م یدرحال

 .صدف به گوشم نخورد یحرص دهنده  یصدا گهیکه گفتم، د نویا

 .عطر و تمام کمیبودم.. دهیپوش دیو شلوار سف دیسف یبا مانتو یشال سورمه ا هیبه خودم نگاه کردم. نهیآ یتو

 ! رسم یتو اتاقت..حسابتو م امیب یکه صدف گفت: نذاشت ییرایتو اتاق پذ نییپا یبرم طبقه  خواستم

 ! که بهش عادت نکرده باشم ستین یزیچ نمی.ایستیمن مهم ن یخونه واسه  نیا ی.تو توزمیعز نیو گفتم: بب دمیخند

 اریمبل کنار ماز یصدف اومد و رو دمینشستم که د اریماز یمبل روبه رو ی.روییرایتو اتاق پذ نییاز پله ها رفتم پا بعدش

 .نشست

 .صدف و مامانم و بابام بود یهم که اونور نشسته بود و حواسش گرم صحبتا یعل

 ..دیکرد و گفت: ببخش یسرفه ا اریبعد ماز ی قهیدق چند

 !بلند شد رفت تو آشپزخونه بعدم

دادم و گفتم: من برم  لشیتحو یرم تو آشپزخونه! چشم غره اکه مبادا ب دییپا یسبز داشت منو م یبا همون چشما صدف

 ! ارمیب ییچا

 ..!!!کنهیبند داره سرفه م هی اریماز دمیرفتم تو آشپزخونه د یوقت

 !بخور..حالت خوبه ؟ نیاز ا کمی ای: باریتوش و دادم به ماز ختمیبرداشتم و آب ر وانیل هیفورا  یبا نگران

بده..رسما داشتم خفه  رتیسرفه ش کمتر شد گفت: خدا خ یازش خورد و وقت کمیو  ازم گرفت وانویل عیسر اریماز

 ! شدمیم

 ؟ هویشد  ی! چ کردمیمنم رسما داشتم سکته م _من

 ..تند و تلخا بود نیصدف نشنوه گفت: عطرش از ا نکهیا یبرا یبه آروم اریماز

 !!برگشتم سمتش: چطور ؟ گرد شده یاستکانا با چشما یتو ختمیریم ییکه داشتم چا یدرحال

 نیبا ا شهیعطر تند و تلخ زده.. منم که هم هیچطور؟ صدف  ی: چفتهیاز آبش خورد تا سرفه ش کامال ب گهید کمی اریماز

رو  ختهیدر ادکلنو باز کرده ر کنمی..حس میزیچ هیبود  کمیبه سرفه..حاال باز  فتمیم ای رهیگیسرم درد م اینوع عطرا 

 !!!!هخودش بعد درشو بست

 ؟ یآب نخورد هیچرا  یسرت بابا..راست یخنده م گرفت: فدا فشیتوص از

 دادن؟یمگه سرفه هام امون م _اریماز

 ! دم ینشون نم تیعطر حساس ی..به بونمیشیمنم کنار صدف م نیمن بش ی: حاال اونو ولش کن..تو برو سرجادمیخند
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 ..اما _اریماز

 ! تره تو مهم یرو برداشتم و گفتم: سالمت ینیس

قلبم به درد  یول نمیبش ششیتعارف کردم و نشستم کنار صدف ! دوست نداشتم پ ییو به همه چا ییرایاتاق پذ یتو رفتم

  !!!کنهیداره سرِ عطر صدف سرفه م یکس نمیبب ومدیم

 ی..خوب شست و شو مغزنیمن که صدف آروم در گوشم گفت: آفر یاومد و نشست سرجا ارمیبعد ماز ی قهیدق چند

 ! یدیم

 نه گل من ؟؟ ای یکنیلبخند حرص دهنده م در گوشش گفتم: بس م با

 .گفتم: برو بابا رلبیبهم رفت که ز یچشم غره ا صدف

مگه ساعت  یبرسه ..ول انیشبم به پا نی؟! دوست داشتم زودتر ا خوردیانداختم.حاال مگه عقربه تکون م یساعت نگاه به

 ..یاضیر یزنگا تیجلو ؟ شده بود حکا رفتیم

! معلوم بود حوصلش سر رفته..منم  رفتیور م شیمامانم و صدف داشت با گوش یاعتتا به صحبتا ینگاه کردم.ب یعل به

 !! ) شکلک خنده ( کردیرو خفه م چارهیب اریعطرش داشت ماز ینیبب یاس ام اس دادم: نبود یبرداشتم و به عل مویگوش

 .برام نوشت: جون من ؟دهیاممو د یپ مدینگاه به صورتش کردم که از لبخندش فهم هی

 ؟ یکنیعطرشو حس نم یبو _من

 !! هیا گهید زیواقعا مال صدفه ؟! من حس کردم چ _یعل

شکلک  هی یاحساس کردنت ! عل نیدهانم که خنده م معلوم نشه: واقعا که با ا یم گرفت و دستمو گذاشتم جلو خنده

 مگه؟ هیبرام فرستاد: وا..چ سیپوکرف

 ..چه تو داره ها اریکرد: ماز پیره برام تادوبا بعدش

 ..میکمک کن شامو بکش ایبدم که مامانم گفت: دخترم ب ویجواب عل اومدم

 !؟ نمیبب ویک دیهم فشار دادم.من نخوام به صدف خدمت کنم با یچشمامو رو یناراحت از

 .کنمیتون مکمک امی..من خودم مشهیخسته م گانهی سین یازیصدف گفت: نه نه خاله جون ن هوی

صدف مودب باشم ! منم با حرکات چشم و ابرو بهش  یزدم که مامانم با حرکات چشم و ابرو بهم نشون داد جلو یپوزخند

 ! شده انگار یگفتم حاال چ

 تمینفهمه بعد تصادفم چقدر اذ یشکیه شدیکه باعث م دادیرو خوب بلد بود..چنان خودشو مظلوم نشون م یگریباز

 ..کرده

 !فهیصرفا جهت انجام وظ زیچند تا ظرفو بردم گذاشتم رو م یمبل بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه و الک یرو از
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حال اونقدر با  نی..با اشهیصدف ناخودآگاه اشتهاش کور م دنیفکر کردم که آدم با د نینشستن به ا زیهمه پشت م یوقت

 ! کردم که باالخره همه شامشونو خوردن یغذام باز

بود .. و طبق معمول از  سیسوئ یدفعه بحث، بحث کار و بار صدف تو نی. ا منیاتاق نش یتو مینشست میرفت دوباره

 سفرش یایسخت

 !ییگفتم: خوبه خودتم موقت اونجا رلبی.. ز گفت

 میکه عصبان یزیو رفته بودم تو فکر..اون چ کردمینبود و فقط داشتم به انگشتام نگاه م یچینگاهم سمت ه دفعهنیا

 ..بود یمبهم زیچ دکریم

 نگرهیبهم ساده لوح م قدرنیا نکهیچون از ا دی؟ شا دمیپس چرا جوابشو با خنده م رهیمغزم راه م یهمه رو نیصدف ا اگه

 !..رهیگیخنده م م

..و یبودن عل یگوش یو سر تو سیاز سوئ فاشیصدف و تعر یها ییحالت گذشت..همش مظلوم نما نیشب با مسخره تر 

 ..قسمت امشب بود نیکه بهتر دادینشون نم یو عکس العمل شدیصدف رد م یتفاوت از کنار حرفا یب یلیکه خ اریماز

 ! از حس نفرت شدیبدنم پر م کردمیصدف نگاه م یبه چشما یوقت

 ستیل نیرفت..برداشتمش و ب یشدم دوباره دستم به سمت هنذفر دنیخواب یو آماده  دمیلباس راحت تر پوش هی یوقت

 .واسه خودم گذاشتم ینیهنگ غمگآهنگا آ

افتادم که به  ییرهایتحق ادی..دیگونه م چک یو دو قطره اشک رو دیبود بغضم ترک فتادهین یاونقدرام اتفاق بد نکهیا با

 ..واسطه صدف شدم

طع کردم متعجب شدم..آهنگو ق اریماز دنیمو سر و سامون بدم که در اتاقم آروم باز شد و با د دهیافکار پاش کردمیم یسع

 رو درآوردم یو هنذفر

 !! دمیتو شن هیگر یگفت: پاک نکن..صدا اریشروع کردم به پاک کردن اشکام که ماز عیسر و

 !!حداقل یزدیدر م هی.. ختمیر کیاشک کوچ هی ه؟یچ هیدهانمو قورت دادم و گفتم:گر آب

 ؟ یکنیم هیگر ی! حاال واسه چیدیکرد: در زدم..شما نشن زیچشماشو ر اریماز

 !؟ یشد ینطوریکه ا یدیگوش م ی: چه آهنگشمیاومد پ اریکه ماز دیگونه م لغز یرو یا گهید اشک

 !!؟ یریگیم یافسردگ یگینم یول یا قهیکردم که گفت: خوش سل یرو واسش پل آهنگه

 .یکن هیبدون..دوست ندارم گر ویزیچ هیدوباره گفت:  اریکامل پاک کردم که ماز اشکامو

 !ت گرفت ؟ هین عطر صدف گرهمو یبرا نکنه

 ! نه و اشک هی:  نه بابا .. در ضمن..گردمیم گرفت و خند خنده

 ! ینیبه جز صدف بب یهر خواب دوارمی..امزیبه قول خودت اشک نر گهیو رفت سمت در: پس د برگشت



 

 

غریبه ای آشنا _ هلیا کاربر نودهشتیامثل   WWW.98IA3.IR 37 
 غ

 !!و گفتم: از دست تو دمیخند

 شد؟ لیکه به خنده تبد ختمیریشتم اشک م..چطور داهیبه چ یچ دمیدرو پشت سرش بست ، تازه فهم اریماز یوقت

 اکثر اماما..کم مونده بود نقطه ضعف منو بفهمه..خدا بهم رحم کنه! ایدلم گفتم:  یتو

 نکشون خونه مو شیبسه با چشمات تو به آت

  وونمویدل د نیتورو کم دارمو تو ا من

 !؟ هیگفتم: عروس ومدیکه انگار از چاه در م ییباال و با صدا دمیکش میشونیپ یرو تا رو پتو

 ؟ ازدههیساعت  نیپاش نیدیخانوم..افتخار نم ری: صبح بخنییپا دیصورتم کش یپتو رو از رو یعل

چشم وا  یمن از وقت شهینم لیدل گهیکردم: د یتخت به زور بلند شدم و رفتم سمت کمدم.. هوف ی؟! از رو ازدهیخدا  ای

 کردم با تو بزرگ شدم سرتو

 !! تو یایب یبنداز

 ! نداختیم کهیصدف ت کردمینم دارتینره اگه ب ادتی ی..ولحیبه افق نگاه کرد: صح یبامزه ا افهیبا ق یعل

: خب بغ نکن مگه ما دیخند یکردن در آوردم که عل هیگر ی..افتادم رو تخت و ادانجایاومد صدف اومده ا ادمی هوی

 م؟؟یستین

 من لباسامو عوض کنم رونی.. خنده م گرفت: خب حاال..برو ب هیانصدف عصب یسر اون عطر لعنت اریاومد ماز ادمی تازه

 یزانوم بود و رنگش گلبه یبلند که تا باال نیلباس آست هی.در اتاقو بستم و رونیزبونشو واسم در آورد و از اتاقم رفت ب یعل

 . هم پام کردم و رفتم صورتمو بشورم یشلوار ل هیو  دمیبود پوش

 ! اریو خواستم برم تو آشپزخونه که شونه م محکم خورد به ماز نییل از پله ها اومدم پاکه شستم طبق معمو صورتمو

 !!دیدهانمو قورت دادم و گفتم: اوخ .. ببخش آب

 !؟ یکنیم کاریچ نجایبهم نگاه کرد: سالم..تو ا اریماز

 خانوم کو؟ وونهی!!!! دیکنیم کاریچ نجایکه تو ا لیکردم: به همون دل زیر چشمامو

 ه؟یخانوم ک وونهید د؟یببخش _اریماز

 ! گهید گمی..صدفو میدی: پس نفهمدمیخند

 .ستیدونم که خونه ن یم نوی.. فقط ا دونمیزد: آهان..نم یلبخند اریماز

 ..گفتم: پس رفته نقشه هاشو واسه قا یعصب مهیلحن ن هی با

 !!مغز من دنیه واسه قاپعده که آخرشو درز گرفتم: پس رفته نقشه هاشو بکش هی دنیبگم قاپ خواستم

 ..رفتم تو آشپزخونه اریواکنش ماز دنیخنده م گرفت.بدون د میجمله بند از
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 !؟ یشد داریب رید قدرنیا ی..واسه چریکرد: ماشاءاهلل..ظهر بخ کیاخم کوچ هی دنمیبا د مامانم

..تو گانهیداد و برگشت سمتم:  لمیتحو ی: احتماال از اثرات اومدن صدفه! مامانم چشم غره اچوندمیدور انگشتم پ موهامو

 ..ستین ی؟ صدف اونقدرام آدم بد یآتش بس کن یخوایم یک

 !!! که مامانم گفته بود متضاد باطن صدف بود ییزای؟ چ ستین یحرف مامانم خنده م گرفت . اونقدرام آدم بد از

 یوقت گذروندم،یدختر م نیا یایس گرکه من با بدجن یی..روزاهیدختر بد میلیکردم: مامان صدف دو روئه ! اون خ یاخم

 کرد حواستون بود ؟ تمیاذ یبعد تصادفم کل

 !!نیباور نکن نیدیبه چشم د یگفتم: هرچ یاز مکث بعد

 ! نکن به صدف ظیغ اریماز یجلو نقدریا گمی.فقط بهت میگیم یتو چ فهممی: من که نمدیخند مامانم

 فکر کنه من با صدف لجم ؟ دیچرا با شدیم هوونیخودش داشت از عطر صدف د اریمامان ماز _من

 !! بچسبون به اون بنده خدا ! برو صبحونه تو بخور بچه میحرف هی: دیکش یقینفس عم مامانم

 یو شکالت خوردم و رفتم تو وهیآبم هیبازشون کردم فقط  یپلکمو چند لحظه بسته نگه داشتم و وقت یشدت خستگ از

 .. منیاتاق نش

 .نبود خوشحال بودم..بهتر که نبود صدف خونه نکهیا از

 کاریبا صدف چ دونهیهم خودش م ارینکنه..ماز شترینشون ندم تا آزارشو ب تیصدف حساس یگرفتم جلو میتصم

 کنه..اصال به من چه ؟

بد بود من رفتم جاش نشستم و آتو دادم دستش که:  اریحال ماز یکه صدف با خودش فکر کرده وقت کردمیفکر م نیا به

  خانوم من صدف

 ..صدف نیداره ا یپوچ و مسخره ا الیدوست دارم!!! چه خ ارویماز

نسبت به  یگرم..هر چ یدلم گفتم: دم عل ی! توکردیم یبردز باز یخودش انگر یاونجا نشسته بود و برا یمعمول عل طبق

 !تر بهتر الیخیصدف ب

 .بهشون نیتاده بود رو راه پله ها..شما بدصدف خانوم اف یبه گوشم خورد که به مامانم گفت: گوش اریماز یصدا

 !بلند شد یعل دنیخند ینکردم که صدا ییاعتنا

 !تو ام؟ هیمشت آروم ساکتش کرد: چ هیاومد تو آشپزخونه و با  اریماز

 بگم؟ زیچ هی..فقط یبوکسور یثابت کن خوادیقفل کرد و با خنده گفت: خب حاال نم شویگوش یعل

 !!!!!چه برسه به صدف خانوم سیوزغ خانومم ن نینگو صدف خانوم..ا نیه اگفت: جان من ب یاز مکث بعد

 ! خجالت بکش یخنده که مامانم گفت: عل ریحرفش زدم ز از
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 !؟یبشنو نویهم یخواستی..مایلبشو گاز گرفت که نخنده: ب اریماز

 ..ستیربطم ن یب نیداغونم کرد!! واال همچ هیخنده گفتم: قاف با

 بگم؟ ی..اگه نگم صدف خانوم چیواقعا که عل زد: یلبخند کج اریماز

 ! تره کیش ی..اصال صداش نکنیچیکردن: ه یبردز باز یبرداشت و شروع کرد به انگر شویدوباره گوش یعل

 ..دادیساعت نگاه کردم، دو ظهر رو نشون م به

 !بزارم از دست تو ابونیه و بگفت: من برم سر به کو اری! ماز کردیزمان بهتر حرکت م یبدون وجود اون صدف لعنت انگار

 ! زبونشو در آورد: از خدامه یعل

 ! رمیم یم یکاری..دارم از بیگفتم: عل یعل به

 !نیبه چشمام نگاه کرد: همچن شیمشک یسرشو آورد باال و با چشما یعل

ر با هم تناسب دارن دوتا چقد نیا نکهی..از ارید یلیو صدف خ گذرونهیبا وجودش زمانو زود م اریطور که معلومه ماز نیا

 ! خنده م گرفت

 میکه زندگ دمیرسیم جهینت نیبه ا کردمیبهش فکر م یکه وقت ی..طورگذرهیداره تند تند م یمهم نبود همه چ واسم

 ..هم باعث شده به سرعت نور بگذره..! هرچند خوب باشه ارینبوده و ورود ماز یبامزه ا یلیخ زیچ

تو دستم مامانم ازم  رمیبگ موی..مطمئن بودم اگه دوباره گوشدیرسیهنم نمبه ذ یچیحوصلم سر رفته بود ه چون

 !بس که کار کردم رتشیگیم

 ..قدم بزنم اطیتو ح کمیاز فرصت استفاده کنم و برم  ومدهیگرفتم تا صدف ن میتصم

گل رز  یبود پر از بو بزرگ خونه مون شده اطی.حیبهار یگرفته  یهوا هیو گرفته بود.. یمبل بلند شدم . هوا ابر یرو از

 ..گهید یو گال

 ..قدم بزنم کمیتا  اطیح یپنجره رو بستم رفتم تو یاز پشت پنجره برداشتم و وقت نگاهمو

که نشسته بود  دمید ارویعوض کردم و بندشو بستم.سرمو که آوردم باال ، ماز گهیکفش د هیکفشمو با  دمیدر که رس دم

 ..شسته بوداونجا و صدفم کنارش ن یتاب مکتین یرو

 ..شدم یعصبان هوی یچرا ول دونمینم

 !داره ..؟ کاریچ اریچِش شده؟ با ماز وونهیصدف د نیا

 خونه؟ ومدیم دیگرم شه.. حتما صدف االن با دیتا شا دمیکرده م رو به هم مال خی یدستا

 !! دیکه منو د واریبرگشت .. خواستم برم پشت د اریلحظه ماز هی
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شده بود..انگار  د و اومد سمت من .. خواستم در برم..بازم ازش فرار کنم..اما پاهام خشکبلند ش مکتیاون ن یرو از

 ! قدم بردارم تونستمینم

 ..بهش بگم که منصرف شدم یزیخواستم چ یعصبان یبه من با صدا دیرس یوقت

 ! سای..واگانهی: دیآروم دستمو کش اریازش برگردوندم و خواستم برم تو خونه که ماز رومو

 :که گفت دمیبرگشتم سمتش و دستمو محکم کش تیعصبان با

 !هو؟ی یشیم یعصبان ینجوریا چرا

 !ندارم؟ اریکنم ؟ سرش داد بکشم و بگم ولم کن ؟! اخت کاریمن چ یگیمن..م شیپ ادیخودش، م اون

  !..؟ گانهی یحساس نقدریگفت: چرا ا یاز مکث بعد

 ..؟گفتمیبهش م یچ دیدهانمو قورت دادم..با آب

که واسه من به کار برده واسه تو هم به کار  ییو آزارا تی!دوست ندارم اذ اریدارم ماز یتلخ ی: من..ازش تجربه هاگفتم

 ..!! ببره

 نیبگم.پس به هم شدی..روم نمینداره ول تیکه واقع گهیبهت م یبد یزایبگم االن صدف از من چ خواستمیواقع م در

 ..ربط اکتفا کردم یب یجمله 

 .کنم کاریچ دیبا دونمی..اما من میزد: ازت ممنونم که به فکرم یلبخند اریماز

 نشون دادم ؟! تیخونه..چرا حساس یاز سر زور زدم و رفتم تو یلبخند

 .. اتاق یسمت پله ها که برم تو دمیبا کفش تو خونه م عوض کردم و دو مویکفش ورزش

 . تختخوابم نشستم یاتاق رو یتو مدیرس یصدام زد اما من فقط رفتم تو اتاقم ! وقت مامانم

 .. خودم فکر کردم که من چم شده ؟ اوف شی.پکردیداشت گلومو سوراخ م بغض

 !! سالمه 17رحم کن من فقط  ایشه..خدا یم سر حساس بودنم زخم هیخواستم روح ینم

 ..مثل من که یآدم حساس هی. شهیوقتا خوبه اما خب نه هم یداشتم حساس بودن بعض دهیعق البته

 !؟ یکه حساس نهیبه خاطر ا یکیواسه  ختنیم گرفت. برو بابا..مگه اشک ر خنده

 .. چونه م اومده یگونه م سر خورده و تا رو یرو ی، تازه متوجه شدم اشک نییدهانمو که قورت دادم تا بغضم بره پا آب

 !!! و خودش دونهیخودش م اریپشت دست پاکش کردم.به من چه ؟ ماز با

!  ستین " اریماز "حساس بودن اونم سر  یکنه.پس.. به معن تشیر کردم، خب من دوست ندارم صدف اذخودم فک شیپ

 !خطم ؟ نیا یاصال من تو

 ..زدم یپوزخند
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 ..ای نمیرو بب یکردن عل یبردز باز یانگر ای؟  نمیمثال ماه صدفو بب یداشتم که بکنم ؟ رو کاریچ

 

لبخند زدم و از  نهیآ یباشم.تو یگرفتم عاد میتصم "نقطه سر خط !!!!!  " کهنیگردم..با فکر ا ریته خط گ کردمیم حس

 .نییپله ها اومدم پا

 یباز ایب نگزِتویآف ک زییکو یورداشتم: عل مویو گوش نییسرحال رفتم پا یلی! خ نییپا رفتمیباال م ومدمیاز پله م همش

 .میکن

 !رمایگیباشه..حالتو م _یعل

 ! زرنگ یاآق ی: هه هه کور خونددمیخند

 !..بپلکه به خودش مربوط بود اریصدف دور ماز نکهیگرم شد..ا نگزیآف ک زییسرمون با کو بیترت نیا به

 ..دارم یقصد خاص کردیفکر م اریوسط ماز نداختمیمن خودمو م اگه

 .زودتر اومده بود یلیکه انگار خ ارمیدور بود..دور چهارم بودم که صدف اومد تو خونه.ماز 6 یباز

وگرنه  کنهیصدق نم میلیخونه ما خ یتو یاریاخت یواریکه چار د فینوشتم: ح یقسمت چت باز یزدم و تو زخندپو

 ! رونیب نداختمشیم

 ! نییاز پا یسمت چپ شهیبه خودم اومدم: م اریماز یکه با صدا دونستمینم ویاضیسوال سخت ر هی

جواب اشتباهو زدم که گفت: من بهت گفتم اونه  یز دستچرا از دستش حرصم گرفته بود! ا دونمی.نمدمیدلم خند یتو

 !که

 !!! آوردم باال: تو عالم خودم بودم مِستِر سرمو

 !؟ یاریبهم انداخت: االن حرص منو در م ینگاه

 ! فکر کن یجورنی! لبخند زدم و گفتم: شما ا یاریزبونم کم م یکه دوستت دارم..و گرنه جلو فیدلم گفتم: ح یتو

 هم سن توئه ؟ اریده بهم اس داد: آخه فنچ ! مازدرحال خن یعل

 ! مونه یبرادر بزرگتر م هیمث  شیمزه..اختالف سن یاخم نوشتم: برو بابا ب با

 !! خب حاال پسرخاله نشو _یعل

گذاشتم کنار که صدف  ویسرم !! گوش یاشتباه زدم باختم..فدا اریکردن ماز تیکه واسه اذ یاضیسوال ر هیخاطر اون  به

 !دیکش دستمو

 !! چته تو ؟ وونهیو نگاهش کردم: د دمیخند

 کارت دارم ایپوزخند زد: ب صدف



 

 

غریبه ای آشنا _ هلیا کاربر نودهشتیامثل   WWW.98IA3.IR 42 
 غ

 ! با تو ندارم..دستتو بکش یمن حرف -

 

به  پلکمیم اریبچه..من هرچقدر دلم بخواد دور ماز نیبهش بگم: بب یزیچ هیشم  کیزد که باعث شد تحر یلبخند صدف

 !!نداره یربط چیتو هم ه

 !! ها..برو بابا خل و چل کنهین منو وا مگفتم: ده تیعصبان با

 دختر جون، نیکه گفت: بب دمیکار بود .. دستمو کش نیآروم وحشتناک تر یحرف زدن با تن صدا یعصبان

 ! نکن ازت متنفرش کنم ی.. کار هیگرفت فکر نکن خبر لتیتحو کمی اریماز

..با من در نویبوده..فقط بفهم ا مینگفتم از بزرگ یزیحسود ؟ جالبه !! اگه تا االن چ یدوستش دار دونمینم یکنیم فکر

 ..یفتیبه دست و پاهام ب کنمیم ی، کار یفتیب

 .. رونیزد و از خونه رفت ب یپوزخند بعد

 !دهانمو قورت دادم..چرا مقابل حرفاش سکوت کردم ؟ آب

و دستشو محکم  اطیح یم تورفت عیمبل بلند شدم و سر ینداشت..چرا از حقم دفاع نکردم ..؟ از رو قتیحق حرفاش

 ..که گفت: معلوم هست دمیکش

هم  اریماز یو جلو یکرد رمیتحق همهنیا یدوست دارم! مثل برادرم..اگه فکر کرد ارویوسط حرفش: آره..من ماز دمیپر

ضمن.. ! در  دهیم صیهم خودش خوب رو از بد تشخ اریندارم..ماز جینقش هو نجای..من ایکور خوند یبکن نکارویا یتونیم

 .. برو یبر یخوای؟ حاال هرجا م یدی! فهمزنمیم تویدگهام رگ ذوق ز شهی، با خورده ش یمنو بشکن یبخوا

 ..و دستامو مشت کردم ییرایاتاق پذ یعکس العملش رومو ازش برگردوندم .. رفتم تو دنید بدون

 ؟ یکرد شیزنم به شارژ، تو دوباره عصبانب مویرفتم گوش قهیمن فقط دو دق اری..مازای: بدیخواب تمیعصبان یعل یصدا با

خانوم با من لج  گانهیکه.. ستیمن ن ری: تقصدیکش یقینفس عم اریشک نکنه .. ماز اری..البته آروم که مازدمیخند

 افتاده..حاال چرا ؟

 !!..رایقدم اومدم جلو: چون ز هیسمتش و  برگشتم

 ؟ یبه صدف رو بد یمجبور ییخدا یشما دوتا ندارم ول یبه کَل کَال یگفت: کار یعل

 !! سوال ریز رمیش کنم م عیمن ضا کنهیبا من رفتار م یطور هیکنم ؟  کاریچ یگیبسم اهلل باز شروع کرد.. م _اریماز

  .. نگاه به چشمام کرد و روشو برگردوند..تازه متوجه رنگ چشماش شدم هی اریزدم.ماز یکج لبخند

 ! دمیرنگ چشماشو فهم کنه من تازه ینگاه نم نقدری..حاال اایب

 !؟یدستشو جلوم تکون داد: هنگ کرد یعل
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 !ندارم ؟ یچیبابا .. اه.. اصال من چرا حوصله ه یچیبرگشتم سمتش: ها؟ ه عیسر

 ..کردیم یبی! بس که انگار احساس غرشدیکنارم هم دلم براش تنگ م اریبا وجود ماز یحت

که صدف هست  یریو یریه نیا یتو دوارمی..فقط..ام گردهیه برم؟ البته برگشتنو ک یبرگرده آلمان چ خواستیم اگه

 ..نره

 ! کمک ای..بگانهیسه بعدازظهر بود.تا به ساعت نگاه کردم مامان بلند گفت:  ساعت

 که مامانم گفت: کجا ؟؟ رونیکه رفت سمت در از آشپزخونه اومدم ب اریماز دنیکردم و رفتم تو آشپزخونه.اما با د یهوف

 دونستمی!! نمدیکال نشن گهیرعد و برق د ی..دوباره صداش کردم اما با صدادیو صداش کردم اما نشن اریازم شیپ رفتم

 ..کنم کاریچ

 :کارو کردم.. با تعجب برگشت سمتم که گفتم نیمتوجه حضورم شه دستشو بکشم و هم نکهیا یشدم برا مجبور

 !تو خونه ؟ یمون ینم قهیدو دق چرا

 ؟ یبگ نویهم یها..اومد رهیگیاالن بارون م _اریماز

 !؟ زنمیباهات حرف م ادیکردم: نکنه بدت م اخم

 !داره ؟ یزد: نه دختر جان..چه ربط یکیکرد و بعد لبخند کوچ یهوف اریماز

 !؟یا ینجوری؟ مگه رنجوندمت ؟! مگه ناراحتت کردم که ا یا ی..تو از دست من فرارنمیهمون اخم گفتم: بب با

 !..هیجور هیخونه  یچرا زمان تو دونمی..فقط نمچکدومیگفت: ه یو بعد از مکثلبشو تر کرد  اریماز

 ..درو بست و رفت بعدش

 .. یکنیگفتم: پس تو هم مثل من فکر م رلبیز

 .. به در موندم رهیجا خهمون یا هیچند ثان

 ..دونستم یه هنوز نمبود ک یزیچ هی کردمیکرده بودم که اسمش عشق نبود..فقط.. حس م دایپ اریماز یرو یحس هی

 ؟ کنمیمن فکر م هییزایچه چ نیگفتم:اصال ا رلبی!!!! ز کردیکه فقط اخالق خودم درکش م یزیکه خاصه..چ یحس هی

 .صورتم افتاد به خودم اومدم و با پشت دست پاکش کردم..بعدشم رفتم تو خونه یکه رو یقطره بارون با

 ؟ یریم یدویچرا م ایب گمیم یچشم غره رفت: وقت مامانم

 ! کارم داشت اریماز هیدهانمو قورت دادم: خب چ آب

 .زیناهارو ببر رو م ایو منم باور کردم..ب یابروهاشو داد باال: تو گفت مامانم

 .خودتو خسته نکن یخود یب رن،یمامان جانم همه س_من



 

 

غریبه ای آشنا _ هلیا کاربر نودهشتیامثل   WWW.98IA3.IR 44 
 غ

هم که کال سرش تو  ی..علمردمیم یکاریاز ب گهیمبل نشستم.داشتم د یاومدم و دوباره رفتم رو رونیآشپزخونه ب از

 ! بود یگوش

 !؟ هیچ قایبدونم نسبتت به من دق دیدور ، نبا لی..شما اصال فاماریماز یگفتم: آقا رلبیدادم به مبل .. ز هیتک

 .اما فعال نه دمیپرسیازش م دیبا

 !؟ یندار یا گهیجان..کار د یگفتم: باقال یعل به

 . میچرخی.. م عاری.. ب کاری؟ب کاریال چگذاشت کنار و نگاهم کرد: مث شویگوش یعل

 ..یبه آسمون انداختم. گرفته و ابر یپنجره نگاه از

 ؟ کاریبارون رفته چ نی.تو ااریماز نیگفت: از دست ا یعل

و به من مربوط نبود..فقط دوست  ستهیجا وا هیفقط انگار عادت نداشت  اریکه منصرف شدم. ماز یطورنیبگم هم خواستم

 ! اما خب میزدیبا هم حرف نم نکهیبمونه خونه.با ا شتریداشتم ب

 مرموزه ؟ قدرنیچرا ا نیا یواال.عل دونمی: چمگفتم

رفتناشم به خاطر  رونینزنه.ب یحرف ادیفقط ممکنه ز ستیمرموز ن اریانگار از سوالم جا خورد.سرشو آورد باال: ماز یعل

 !کتابشه یکارا

 ! دمینشون م تینسبت به حرکاتش حساس نقدریچرا ا دونمی. نمگمیبهت م یکردم: چون مثل داداشم یهوف

 !!!شیساعت پ هیکه  یکرد طشی: خوب خدیخند یعل

 ..واقعا چرا ؟الشیخیم گرفت: اونو که ب خنده

 !! یحساس شد یادیمامانم گفت: البد کال ز شیپ رفتیکه م یمبل بلند شد و درحال یاز رو یعل

ته دلم  یزیچ هی یندارم..ول اریبه ماز ی؟ من حس زننیحرفو م نیه مبل.چرا همه همدادم ب هیبستم و سرمو تک چشمامو

 فقط یدار گهیم

 !ستیعشق ن یدوست داشتن به معنا شهیهم گهیاز طرف مغزم بهم م میروشن فکر هی..یزنیگول م خودتو

 .صد دفعه نیبهش ندارم ا ی.من حسیهرحال گفتم: عل به

 .اخالقش به دلت نشسته دیگفتم؟ خب گفتم شا یزیمن چکرد و گفت: حاال مگه  یپوف یعل

 .ساعت گذشته بود میساعت نگاه کردم.ن به

 یبارون مجبور بود نیا یصداش به گوشم خورد: تو هویشدم که  یاطرافم نگاه کردم و متوجه نبود عل اطبهیح یتو رفتم

 !؟ رونیب یبر
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بارون  دونستمیجا مکبود: من از  ستادهیوا قیآالچ ریبود و ز شده سیکه کامال خ دمید ارویمبل بلند شدم که ماز یرو از

 !رهیگیم

 بزرگ کشف کرده بود گفت: چشمات چرا قرمزه ؟ زیچ هیکه انگار  یعل

 ..ستیکه انگار حال جواب دادن نداشت گفت: من که چشمام قرمز ن یو طور دیکش یقینفس عم اریماز

 .. چرا.دورش کامال قرمزه_یعل

 ..گفتم: عه..سالم اریماز دنیو با د اطیاومدم تو ح یا زدن علصد یبهونه  به

 ..قرمز بود کمی..چشماش گفتیراست م یبهم زد.عل یلبخند اریماز

 ! ایسر خودت آورد ییبال هیگفت:  یبا نگران یعل

 ..فقط خسته م ستین یزیجان ؟! چ یکرد: آخه کدوم بال عل یکوتاه یخنده  اریماز

 !ینش سیکه خ قیآالچ ریز ایگفت: خب ب یه بودم..علشد سیخ بایتقر منم

 .رمیمیاستراحت کنم..دارم از سردرد م کمیگفت: من برم  اری.. ماز سادمیوا قیآالچ ریز رفتم

خودشو  قدرنیا نیگفت: بب یکه عل کردمیو رفت سمت در . داشتم رفتنشو تماشا م رونیاومد ب قیآالچ ریاز ز بعدش

 صدف کو ؟ یه کاسه خون.راستهالک کرده چشماش شد

چپ نگاش کردم: ببند..حوصلشو ندارم تو هم  یماه تا مدرسه مونده با چشما هیبندازن  ادمی خواستنیکه م یاوقات مثل

 ! بگو یه

 ! ی..من برم تا قورتم ندادحیچپ چپ نگاهم کرد: صح یعل

 !!دادمیو گرنه قورتت م رمیگفتم: س رفتیکه داشت م یدرحال

عوض کردم..خواستم  نیو لباس ج دیو شال سف دیشلوار سف هیرو با  سمیخ یخونه. لباسا یپشت سرش رفتم تو منم

 صورتمو بشورم که

 !..زهیر یداره اشک م دمیکه نگاه کردم د یواشکیبازه.. مهین اریدر اتاق ماز دمی..ددمیکوتاه شن یصدا هی

 !.چشماش قرمز بود نی..پس..واسه همنمشیبب یطورنی.دوست نداشتم ادیلحظه انگار قلبم لرز هی

 روزا رو بگذرونم .. ! نیا تونمیآرومش متعجبم کرد: واقعا نم یصدا

 ..؟ اریبغضمو قورت دادم و آروم در زدم: ماز

 اشکاشو پاک کرد و اومد سمت در تا کامال بازش کنه: جان؟ عیکه با پشت دستاش سر دمیپشت در د از

 !؟ یکردیم هیگر ی.. تو داشت نمیببدهانمو قورت دادم:  آب

 !؟ من ؟ یتو چشمام نگاهم کرد و بعد گفت: ک هیچند ثان اریماز
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 ؟ دونمیشده که من نم یزی.. چ یکردیم هیگر یداشت دمتیخودم د -

 .. کنهیسرم درد م کمی.فقط ستین یخاص زینداشت به جواب دادن: چ یلبشو تر کرد.انگار عالقه ا اریماز

 .عالقه نداره جواب بده دیازش نپرسم . شا یشتریب زیگرفتم چ میتصم

 ؟ ارمیبرات قرص ب یخوایزدم: م یزور لبخند به

 .شمیاستراحت کنم بهتر م کمی.ستین یازی..نیلب هاش نشست: مرس یرو یجون یب لبخند

 .یشیخورده استراحت کن بهتر م هی: پس باشه..گفتم

 ..فتم تو اتاقماز کنار در رفتم کنار و ر بعدش

 !بود ؟ ییتختم نشستم و صورتمو با دستام پوشوندم.منظورش از اون روزا چه روزا یرو

 !..دونستمینم گهید ویکی نیا ی هی..فقط قضکردیکه سرش واقعا درد م انگار

! منم  کنه یهم حسابش نم یلیخ اریماز ادینداره چون خوشم م یخودم فکر کردم، خداروشکر به صدف که ربط شیپ

 ..باهاش نکردم که یکار

 !..یاصال حسابش کن دی..نباهیدور معمول لیفام هیبا دستام پوشوندم..من چِم شده ؟ اون  شتریب صورتمو

 !..؟یچ یعنیو چشمامو بستم.. دمیتختم دراز کش یرو

 .. نمشینب گهیخواد بره آلمان و د یم یک ستیمعلوم ن ی؟! وقت هیچه دوست داشتن نیا آخه

 ..بود که تجربه کرده بودم یحس نیمتفاوت تر نیا

 .باز کردم..حالم بهتر بود چشمامو

 !! و چشمامو رو هم گذاشتم تا خوابم ببره واریانداختم و رومو برگردوندم سمت د یساعت نگاه به

 ..خوردیپنجره م شهیآهنگ آروم بود که به ش هیقطرات بارون مثل  یباال.صدا دمیچونه م کش یرو تا رو پتو

 ..خواب آروم هیکم چشمام گرم شد و خوابم برد.. کم

**** 

 !؟ رسهیمن م یساعته به کجا هیدوباره باز شدن..اه ! خواب  چشمام

 دنیانتظار شن شهیاز خواب بلند م ی.آدم وقتدمیباال کش میشونیپ یبا حرص پتو رو تا رو دفعهنی..ادمیشنیصدفو م یصدا

 !!خوب داره یصدا هی

 .ی..مثل احواالت سر صبح هر آدمبردیخسته بودم خوابم نم نکهیکردم بازم بخوابم..با ا یسع

 ! رو زدم کنار.بارون هنوزم قطع نشده بود پتو

 ! ..همون دختر شاد و سرحال بودم..خودمنهیآ یو رفتم جلو دمیپوش کفشمو
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 !!! ستیوجودم ن یتو یحساس بودن چیخودمو گول بزنم که ه تونستمیم گرفت.اونقدر شاد بودم که م خنده

 ! موضوع فکر نکنم نیبه ا کنمیم یکردم.باز شروع شدا..اصال سع یهوف

 ..خودش یرفته خونه مجرد ینگاه کردم.فکر کردم عل نییو بعد از بستن در از باال به پا رونیاتاق اومدم ب از

 

..!! خب ستیتو اتاقش ن دمیدر د یو از کناره  اریماز اتاق یرفتم جلو یالک یطورنیمزه م زدم.هم یبه شانس ب یپوزخند

 .یبه سالمت

 ! ، صدف بود دمیکه د یزیچ نیو اول نیینرده شدم.اومدم پا یسر خوردن رو الیخیب دفعهنیا

 !؟ رهیمیکه از شدت سردرد داره م یبدبخت داد نیبه خورد ا یزی..چنمیبهش: بب دمیزد که خند یپوزخند صدف

 بهش؟ دادمیقرص م یبهم بگ یسبزش بهم نگاه کرد: مرده بود یبا چشما صدف

 .یکنیش م چارهیبرسه که ب اریشه ! آره حتما خانوم مهربون دستت به ماز یخنده که باعث شد صدف کفر ریز زدم

 ؟ یکنیم یطورنیچرا ا گهیسوت بزن د یشد عیم رو خوردم و گفتم: صدف جونم ضا خنده

 !حسابه نی.ماشستیگفت: اعصاب که ن ینشستم رو مبل که عل تیعصبانکنارش رد شدم و با  از

 !! ای!! فکر کردم رفت یبرگشتم سمتش: عل یخوشحال با

 .که..با خاله هم که تعارف ندارم زارمیدرصد..من تورو با صدف تنها نم هیگفت: آره فکر کن  یعل

 کجاست؟ اری..مازی: علگفتم

 .خونهیور نشسته کتاب م.اونایدنشده نگرانش ش یچی: هدیخند یعل

 ..به سمت چپ انداختم: آهان ینگاه

 .شده یجور هی یلی!!! خواری؟ دوست دارم از دستش سرمو بکوبونم تو د هیچ یدونینگاه کردم: م یبه عل کالفه

 ! باشه دهیشد با من هم عق دایپ یکینگاه کرد: باالخره  اریبا خنده به ماز یعل

 !یحوصلگ یمرگم از ب یخونه من لبه  نیا یوشوندم: هوف..اصال توبا دستام پ صورتمو

 ! رونیخب پاشو برو ب _یعل

 ! بدنم کوفته س و خسته م کنمیکجا ؟ حس م ی..ولهیصورتم برداشتم: فکر خوب یاز رو دستمو

 ! مبل نشست: پس غر زدن ممنوع یکنارم رو یعل

 تو جمع ؟ دیارینم فی..تشرسندهینو یتن صداشو باال برد: آقا بعدش

 ! با نمک یآقا نیسرشو از کتاب باال آورد و با اخم نگاهش کرد: از دست ا اریماز
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 .دوباره شروع کرد به کتاب خوندن بعدش

 !لوسه ؟ قدرنیبشر ا نیگفت: چرا ا یعل

 ..کردی؟ سرش درد م یدار کارشیحال نداره، چ دیبابا..خب شا هی: لوس چگفتم

 !نداره ویشکیکه حوصله ه کنهیسر م ییروزا یها..فعال تو لمشهیف نیدلت خوشه ؟؟ ا گانهیبرو بابا  _یعل

 ..زهیر یبه خاطرش اشک نم چکسینداره چون ه یگفتم: ربط شیآوردن چند ساعت پ ادیبه  با

 ها ؟!؟ _یعل

 .یچیمبل بلند شدم: ه یو از رو دمیخند

 وانیل یبودم رفتم تو آشپزخونه .. داشتم تو کاریندش کرد! منم چون بو به زور بل دیو دستشو کش اریرفت سمت ماز یعل

 که ختمیریآب م

 گانهی الیخ یطورنیا کنمی..حس مرمیفاصله بگ گانهیاز  دی..بایبهت بگم عل قتویتوجهمو جلب کرد: بزار حق اریماز یصدا

 ! راحت تره

 ..حرفاش متعجب شدم دنیشن با

شد که از حرصم محکم صدا داد..با صداش به خودم  یچ دونمیاُپِن اما نم یرو گذاشتم رودستم بود  یکه تو یآب وانیل

 ..اومدم

 ..برگشتن و به من نگاه کردن یو عل اریماز

! هیدرک کردن من کار سخت دمیفهمیم دیتو؟! از اون اولشم با ایمن راحت تره  الیانداختم و گفتم: خ ارینگاه به ماز هی

 !ستیواسم مهم ن گهیوابسته تم!! باشه..د یکنیراجع به صدف از تو کمک نخوام چون فکر م گرفتمیم ادی دیبا

بالشتم  یباال و سرمو فرو بردم تو دمیپتو رو تا چونه م کش شهی..مثل همدمیتختم دراز کش یاتاقم و رو یرفتم تو عیسر 

 ..کنم یتا راحت تر بغضمو خال

 ..نفهمه یشکیکه ه یکاربکنم. تونستمیکه بود که م یکار تنها

 ..گفته بود؟ یشدم.؟ اصال چرا متعجب شدم؟! مگه چ ینجوریا چرا

 صدف بازم تنها بمونم.. یجلو نکهی..! از ادمیاز فاصله گرفتنش ترس دیشا

 ..افکار خودم بودم یو فقط تو دمیفهمینم یزیچ

 اون بود ؟ ریتقصکرد.نکنه  یم شتریرو ب االتمیو خ شدیذهنم تکرار م یصدف تو یحرفا

 .. زدن به چوب ی..مثل صدادمیشن یآروم یصدا

 ! در بود ی.صدادمیوقفه صدا رو واضح تر شن یربع فکر کردن ب هیاز  بعد
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..چرا درو باز گانهیگفت:  اریماز یاون صدف !! رفتم سمت در و قفلش کردم که صدا ایبود  یعل ای.هیمهم نبود ک واسم

 !؟ یکنینم

فاصله  یخوایم یخودم فکر کردم، تو که گفت شیبغض کردم .. پ تیحرصم گرفت و از عصبان شتریش بصدا دنیشن از

 !واست مهمه ؟ ،چرایریبگ

 

بفهمم چرا  دی؟ درو باز کن .. نبا یدیچرا جواب نم گانهیدر زد:  شتریب اریکه ماز نیزم یدادم به در و نشستم رو هیتک

 ؟ یشد یجورنیا

 ..به نظر اومدن واسم خنده دار حرفاش

 !..شم یدارم نگران م گهیمحکم تر در زد: درو باز کن دختر د اریکه ماز گفتمینم یزیداده بودم و چ هیدر تک به

در سرد  کردمیم یکه سع ی.در کمال تعجب خودم درو باز کردم و در حالدمیکش یقیبلند شدم و نفس عم نیزم یرو از

 : بله ؟حالت ممکن باشم بهش نگاه کردم نیتر

 ؟ یدادیجواب نم ی: واسه چدیکش یقینفس عم اریماز

 ! بگم خوامیچرا..نم یدیگرفته اما رسا گفتم: خودت فهم یبود؟ با صدا دهینفهم یعنیکردم.. شبغض نگاه با

 .بدم حیواست توض دیبا _اریماز

 .بزنم باهات حرف دی..بانیبش ایتو اتاقم: ب ادیب اریدر اومدم کنار که ماز یجلو از

داشتم که اون  یمحکم لیچشمام نگاه کرد و آروم گفت: من دل یتو اریچشمامو بستم..ماز هیتختم نشستم و چند ثان یرو

 .. حرفو زدم

 یعصبان شیدیکنار من د یوقت نیو واسه هم هیجد یلیتو و صدف خ اناتی..فقط حس کردم جرستمین یآدم لوس من

 ..یکنم راحت تر یاگه ازت دور دیفکر کردم شا دمیکه د تتوی..عصبانیفکر من که اون به خاطر قلب پاکته که به یشد

 ! باشم یمزاحم کس خوامیمهمونم اما نم جانیا من

 .. صاف و محکم حرفمو بزنم دیکه حرفامو کش بدم ! با ستمین یینمایس لمیف گریگفت: من باز یاز مکث بعد

 ...یشگیمورد و هم یب یرایبهت گفته..همون تحق یزیدف چگرفته گفتم: من فقط حس کردم ص یهمون صدا با

 ..!شد؟ یطورنیا هوی..چرا دیگونه م لغز یحرف دو قطره اشک از دوتا چشمام رو نیا با

 !.. ایکن هیقرار نشد گر گهیبا همون لحن آروم گفت: د اریماز

 .. چشماش نگاه کردم.. حرفاش ، صادقانه بود به

درکم کرده  دوارمیتختم بلند شد و گفت: ام یاز رو اری..مازرمیام رو بگ هیگر یکردم جلو یسع گهیزدم و د یلبخند

 ..یباش
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 .شم تیاذ خوامینکن. نم هیگر گهید کنمیکه از حرفش متعجب بودم گفت: خواهش م یدرحال بعد

 .رونیاز اتاقم رفت ب یبا لبخند بعد

 کردم..؟ هیگر نیا یجلو خدا باز من یکردم..ا یو هوف دمیتختم دراز کش یرو

پر سبک  هیخشک باشم . سرد سرد !! اما حرف آخرش چنان آرومم کرد که حس کردم حالم خوب خوبه و مثل  دیبا گهید

 ..شدم

 !!!بود نیآنال شهی..مثل هممیزدم به مر یریبرداشتم و واسه تنوع حسم تماس تصو مویگوش

 چشمات قرمزه ؟ قدرنیا یفت: حاال واسه چقرمز من گ یبعد از دو ساعت خنده به چشما میمر

 !ازم بپرس یوقت ه..زنگ زدم حال و هوام عوض بشه..اونمیمر _من

 می..سالم برسون بهش بگو مری؟ اوخ یکرد هیگر اری؟! واسه ماز اریمثل مکتشفا گفت: ماز هویخنده شو خورد و  میمر

 !چشه ؟ نمیبده بهش بب ویاصال گوش ؟یندازیم هیمنو به گر قیبا تو!!!! رف دونمیمن م گهیم

 !! به جان خودم یا وانهید میمر یگفتم: وا دمیخندیکه داشتم م یدرحال

 ..کن نزار غرورت بشکنه هیگر نیا یگفت: دختر کم جلو میمر

 ! زهیطرف فرو بر یالک یها هیتا فرض یکن هیگر ییوقتا هیاتفاقا بهتره  _من

 ؟ یکردیم هیشروع شد..حاال چرا گر حوصله گفت: سخن بزرگان یب میمر

 یکه تو ییرمردایاون پ ایمثل مادربزرگا  یکه ه ممیکردم.مر فیواسش تعر ویتخت نشستم و همه چ یرو یحوصلگ یب با

 .کردیم حتمیکنن نص حتشینص خوانیو م ننیبیجوون م هی ابونیخ

کرد اونکارو  نکارویا یواسم مهم شده که وا قدرنیامهمونه ها..چرا من  هی اریماز میکه تموم شد گفتم: اوف مر حرفام

 ..دور آدم اسمش رو خودشه لیکرد..به قول مامانم فام

 ..رفت واسه خودشرهیبگ نویا یکیرفت !  یعاشق شد یگیِپوزخند زد:  میمر

 ،.. یجمله رو بگ نیا گهیبار د هیمَرال  نیگفتم: بب سیپوکرف

 ..برات شهیاال.فقط بهت هشدار بدم غرورتو نشکن که بد مبگم و یبا همون پوزخند گفت: چ میمر

 !! نمیبیحوصله تو م یب ی افهیهمش دارم ق یریتماس تصو ینگاش کردم که گفت: بار آخرت بود زد یحوصلگ یب با

 ؟ شتیپ امیمن ب یخوایزدم که دوباره گفت: م یا یزور لبخند

 !من راحت ترم یحرف نزن میمر _من

 اونجا ؟ امیب یخوایمنه به فکرتما.م ریبشو داد باال و با اخم گفت: تقصل یگوشه  میمر

 .شمیزدم: ممنون م یلبخند
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 ! حاضر شم . تا اومدم بپرسم کجا ، رفت رمیگفت: باشه پس من م میمر

لم سر جاش حوص کمیتا  ادیبرسه.حداقل خوبه ب میقدم زدن تا مر ییرایاتاق پذ ینرده سُر خوردم و شروع کردم تو یرو از

 .. بهتر درک کنم ارویو هم بتونم بهتر ماز ادیب

رفتار نکنم  یکه طور دادمیاز اون جهت ذهنمو سر و سامون م دیکرده بود و حق داشت اما فعال با یازم عذرخواه البته

 ! دوست دارم ارویکه همه بگن من ماز

 !!! یمــیربغل کردم: سلــام م مویرو که زدن مثل جت رفتم سمت در و مر در

 !که بهم زد خنده م گرفت یجونم ؟ با چشمک گانهی یبهم زد و اومد تو: چطور یلبخند میمر

 میرفت مر اریماز یهمونطور جوابشو داد.وقت ممیلبخند بهش سالم کرد و مر هیبا  اریافتاد.ماز اریبه ماز میچشم مر هوی

 !خواست بره سمتش که محکم گرفتمش: کجــا ؟

 !!!! ارمیسرش ب ییبال هی شمیم کیو گرنه تحر ریبودنشو توروخدا..منو بگ لکسیخند و رگفت: لب میمر

 ! ومدینگه داشته بودم با خنده گفتم: تو که ازش خوشت م مویکه مر یدرحال

 ! باشه پشیمثل ت دیطرف اخالق به طرف .. اخالقشم با هی پیو گفت: ت دیآروم دستمو کنار کش میمر

 ریخدا گ یبنده  نیمن که بهت گفتم خودم مقصر بودم.چرا به ا م،ی.. درضمن مر یخوب نیقش به اواقعا که! اخال _من

 ؟یدیم

 !!مرد دعوا کنم هیبه سرم زده با  یچرا ول دونمیگفت: نم کردیم دیکه برق لبشو تمد یو درحال دیخند میمر

 !!خندمیم کمیدعوا کن منم  یبا عل نیخب بش _من

 .یجان ؟ سالم خوش اومد میکه مامانم گفت: عه مر مینیبش منیتو اتاق نش میبر میخواستیم

 میگفت: بـه..مر میمر دنیبا د هوی زدیحرف م اریکه داشت با ماز یهم افتاد و درحال یعل یمامانم دوهزار یصدا از

 !کجا؟ نجایخانوم..شما کجا ا

 .نجامیا شهیزد: واال من که هم یلبخند میمر

گفت: فکر  اریخنده م رو خوردم که ماز ی.اما تندرهیپوزخند بهم زد که باعث شد خنده م بگ هی یواشکی اریماز دنید از

 .دمتونیکنم قبال د

 ! گهید دشیشناسیدوستمم بود.م نجایا نیکه شما اومده بود ی: موقعگفتم

 !! همون لحظه گفت: البته نه کامال میمر

 .مهی.اسمشم مرمهیمیدوست صم _من

 زد : خوشوقتم یلبخند اریماز
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 م؟یدونیو ما نم یجون دوستتو آورد گانهیصدف به گوشم خورد:  یمسخره  یلحظه صدا همون

که دسته هاش رو  یا یو شال مشک یمشک یمانتو هیزدم.. دید پشوی.برگشتم سمتش و تومدیاز سمت راه پله ها م صداش

 شونه هاش ننداخته بود یرو

.تو دلم گفتم: آخه رهیباهاش راه م یواسم سوال بود چطور شهیکه هم شیهمون کفش پاشنه بلند مشک با

 !؟ ینشونن بد دتریکه سف یپوشیم ی..مشکربرنجیش

 .میزدم و رومو برگردوندم سمت مر یرژ لب قرمز هم به لبش زده بود.پوزخند هی

 .ت صدفهستم دوس مینداشتم تا االن.من مر دنتونویلبخند زد: آآآ صدف جان؟ سعادت د میمر

 ! میمر یکن ی..خوب نقش باز منیآهسته گفتم: آفر رلبیز

 دونم؟یفوت شده و من نم ی..؟ کسهیکال مشک نیآهسته دم گوشم گفت: چرا ا اریماز

 !!رو دادم پشت گوشم و برگشتم سمتش: جــان؟ موهام

 مویمر یش همرنگ رژلبش بود.طورناخنا ینگاه به دستاش انداختم..الک رو هیو باهاش دست داد. میاومد سمت مر صدف

 .نقش نبنده میمر یگونه  یکه رژلبش رو دیبوس

..مخصوصا فتهیبراشون ب یاز دست صدف در برن که مبادا اتفاق دیهمه با نجاینمرده.فقط ا ی: نه خداروشکر کسدیخند یعل

 !نکشدت یخوب حواستو جمع کن دیبا نجایا یتو که تازه اومد

! فقط یزنیم ستمایبوکست ن سهیبا اخم گفت: ک یبازوش.عل یمشت آروم زد تو هیداد و  لشیتحو یکیاخم کوچ اریماز

 ! هشدار دادم بهت

 !میما هم بدون دیبگ دیکنیپچ پچ م یجان چ ارینگاه کرد: ماز اریماز یچشما یلبخند طعنه دار زد و تو هی صدف

 ..کرده رییجان تغ اریبه ماز اریکردنش از آقا ماز وقت خطاباون دهید ارویداره ها؟! سه روز نشده ماز ییرو عجب

 ! تو جمع میاریشما رو هم م گهید یبا همون لبخند قشنگش گفت: بحث مردونه بود..انشااهلل بحثا اریماز

 .منیاتاق نش یتو میریم میو با لبخند گفتم: خب..منو مر دمیکش مویمر دست

 ! هیکنه خبر یفکر م یریگیم لیصدفو تحو قدرنیا میکردم: مر ی.هوفمیمبل نشست یو رو منیاتاق نش یتو میرفت

 .. یدوست دار ارویگفت: واال بال تو ماز ینگفت.اما بعد از مکث یچیو ه دیخند میمر

 ایبس کن توروخدا ! هم تو هم در میبه زور قورت دادم و با اخم نگاهش کردم: مر دمشیجو یکه داشتم م یموز کهیت

 حتیمنو نص یبعد تو دوباره دار نجایا یایافکارمو سر و سامون بدم گفتم ب نکهیا ی. من از رونیگیم نویا نیهمش دار

 ..که من یکنیم

 ! بزرگه ینشونه  هی یحساس قدرنیا ی! خب دختر جون وقت رینفس بگ هیوسط حرف من:  دیپر میمر

 !؟ هلوتو بخور دخترکم یکردم: خب حاال که چ یپوف
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از  ی..!خبرمیسکوت کن میداد حیو ترج میباالخره خسته شد میحرف زد ایاز همه جا و همه دن یوقتکه  بیترت نیا به

 ..نبود اریماز

 ؟ یعنی.کجا رفته ستین اری: مازگفتم

 .یپرسیم یهم دار یدر آورد: آخه از ک فشیاز ک شویگوش میمر

 !بده شیشست و شو مغز خوادیم صدف دوباره کنمیدونم اما حس م یبه جمعمون ملحق شد: من که نم یعل

 !!!رهیگیقرار نم ریکه اصال تحت تاث اریاون عطره ماز هی: واال به خاطر قضدمیخند

 میست..دار وونهید کمیما  یدختر عمه  نیگفت: ا ی.علکردیرو نگاه م یگرد شده و دهان باز من و عل یبا چشما میمر

 !میکنیخوشبوش صحبت م یاجع به عطرار

 ساعت چنده؟ یگفت: راست میزدم که مر یپوزخند

 .به ساعت انداخت: ساعت هشته ینگاه یعل

 .گهیمبل بلند شد: اوه اوه..پس من برم د یاز رو میمر

 .امی..بزار  تا دم در باهات بمیمر یموندیمبل بلند شدم: حاال م یباهاش از رو منم

 یدرازمون رو ط اطیطول ح میفت و منم باهاش رفتم.داشتاز همه ر یبعد از خداحافظ میو مر میزد گهیبه همد یچشمک

 :گفت میکه مر میکردیم

 ..نره ها ادتیهام  هیتوص گانهی

 .. نکن ری. تو هم ذهنتو درگرهینم ادمیزدن و گفتم: چشم .  یلبخند

 ! دت..برعکس خویدار یخونه که صدف گفت: دوست خوب یبستم.برگشتم تو اطویکردم و در ح یخداحافظ میمر از

 ..بهش زدم و از کنارش رد شدم یپوزخند

 .. ومدیزدن م تاریگ یباال تا مسواک بزنم و بخوابم چون واقعا خسته بودم .. صدا یطبقه  رفتم

 ..و لبخند زدم.عاشق ساز زدن بودم دمیکش یقیعم نفس

 گرم شد.. عیچشمام سر.اونقدر خسته بودم که دمیتختم خواب یآب تو وانیل هیزدم و بعد از خوردن  مسواکمو

 .شدم رهیخ زیبه م میشگیهم ییاعتنا ینشستم و با همون ب زیسر م یحوصلگ یبا ب

 ! شاده شهیمَردم که هم نیلبم اومد.عاشق ا یرو یلبخند یسرزنده و شاداب عل یصدا با

 ؟ اریماز یبهم صبر بده . باز که تو پکر ایگفت: خدا شیبا همون سرزندگ یلع

آورد: از  نییدستش رو پا یحرف عل نی.سرش رو با دستاش گرفته بود که با ااریم و چشم دوختم به مازبلند کرد سرمو

 .. داشت شهینم یشتریانتظار ب ترکهیو سرش از درد داره م دهیکه ساعت سه نصفه شب خواب یکس
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بخور.قهوه درست کردن  قهوه هیگفت: خب  اریبهم زد و درکمال تعجبم به ماز یو بعد چشمک دیکش یقینفس عم یعل

 .هیعال گانهی

 !؟ دیمنو وسط کش یچرا پا وااا

 !؟ شهیدرست م یقهوه همه چ هیبا  یعنیحوصله گفت:  یشد و ب رهیخ یبه عل اریماز

 .شهیحالت خوبِ خوب م گهید یقرصم بخور هینگاهش کرد: چرا که نه ؟  یهم جد یعل

 آخه برادر من ؟ یدار کارشیکنه.چنخواد قهوه درست  گانهی دیحاال شا _اریماز

 !! خورمیزدم و گفتم: اتفاقا من خودمم قهوه م یلبخند

 ! کرد: هه هه هه یکیکوچ یخنده  یعل

در آوردم و در دستگاه قهوه ساز رو باز کردم که  نتیکاب یقهوه و پودرشو از تو لتریآشپزخونه..ف یو رفتم تو دمیخند

 :به گوشم خورد یعل یدوباره صدا

 !؟ یحال یب قدرنیا شهیآخه ؟ تو هم یکه چ یعنی

 ! بهم ساخته باشه جانیا یفکر نکنم هوا یکرد: نه ول یهوف اریماز

بهت نساخته ؟ مخصوصا من که  یچطور گانهیمشت بهش زد: نوش جونت . با وجود من و  هیو با حرص  دیخند یعل

 !!؟ خندونمیهمه رو م شهیهم

 ..کرد: از اون لحاظ زیشد و چشماشو ر مبل بلند یاز رو اریماز

 ..خنده !! منظورش صدف بود ریزدم ز یمخصوص دستگاه پق یجا یتو ختمیریکه آب رو م یدرحال

خنده هاش بهت آرامش  یگیاومد: تو م ادمی میلبش اومد.همون لحظه حرف مر یرو یمن لبخند یاز خنده  اریماز

 نشونه س هی نی. ا دهیم

 ینطوریا نمیبرل ی: حاال اونو ول کن..تو تودمیرو شن یعل یکه صدا رونیب امیفشار دادم تا از فکرش بهم  یرو چشمامو

 !!؟ یبود

 بگم ؟ یبابا اصال چ ینه خب..ا _اریماز

 .. دستگاه رو زدم: االناست که حاضر بشه ی دکمه

 !! شِتیپ قهیون مشت چند دقجواب ا نمیداد: ا یمشت آروم به خورد عل هی شهیکرد و مثل هم یتشکر اریماز

 ..ارمیسرت ب ییبال هی دی.من باشهینم یطورنیبا اخم گفت: ا یعل

 ! ندارم ی.من که حرفاریتو آشپزخونه گفت: خب ب ومدیکه م یدرحال اریماز

 .. کردمینگاه م نشییفنجون پا یشدن قهوه تو ختهیبه ر یحوصلگ یبا ب زدمیم یکه به جر و بحثاشون لبخند یدرحال
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 ؟ یکلمه خوب بهم بگ هی یتونیگفت: م اریکه ماز کردمیم ریافکاراتم س یتو یطورهمون

 سمتش و نگاهش کردم: چطور ؟ برگشتم

 .. یزیچ هیگرفتم واسه نوشتن  دهیا دیدونم..شا ینم _اریماز

.. عشق.البته دی..شادونمیمفکر کردم و بعد گفتم: ن کمیبهش بگم؟  تونستمیم یلب هام اومد.چه کلمه ا یرو یلبخند

 !شده انگار یا شهیکل

 !شهینم یا شهیکل چوقتیه یو گفت: اما عشق واقع دیخند اریماز

 . قهوه شما نمی: ااریفنجون و دادم به ماز هی یتو ختمیکار دستگاه تموم شد قهوه رو ر یوقت

ز در خونه اومدن تو ! پس بگو چرا .همون لحظه مامانم و صدف ازیکرد و رفت نشست پشت م یازم تشکر اریماز

 یرو از کتابخونه اتاقم در آوردم و نشستم رو یسالم خشک و سرد به خورد صدف دادم..رمان کور هیکردم و  ینبودن..هوف

 ! دارم یفکر هیمن  هاالناسیگفت: ا یصفحه رو تموم کرده بودم که عل هیمبل تا بخونمش.

 .خونه نیتو ا دمی..من پوسییجا یجنگل هی میبر دیایبرگشت سمتش که گفت: ب نگاهم

 با خودتون نه ؟ دیارینگفت که من آهسته گفتم: و مطمئنا اون صدف رو هم م یزیچ اریماز

 !میدی..صدفو راه نمگهید بالیوال میبر میخوا ی: خب مدیخند یعل

 !!!!.. شهینمسرم  بالیاز وال یچی..من که اصال هگهیم میبستم و گفتم: اوه اوه به چه کس کتابو

 ! بلده یمل می! اون در حد ت دهیم ادتی اریخب ماز _یعل

 ! دیبا خودتون..منو راه ند بالیوال ی..ولمیزدم و گفتم: بر یپوزخند

تو  دیشا یطور.. اون میبا هم بر ادیبگو ب می؟ زنگ بزن به دوستت مر طورنیو کامال قاطع گفت: که ا یحوصلگ یبا ب یعل

 ! یهم راه افتاد

 ..یعل یولـ _من

 !لبش گذاشت که خفه خون گرفتم یاشاره ش رو رو انگشت

 ..ادیب تونهینداره و م یگفت که خداروشکر فعال برنامه ا ممیگفتم.مر میرو برداشتم و به مر یگوش یلیم یب با

و  نییطر زدم و بعد رفتم پاع کمیعوض کردم.. یو شال آب دیسف یو مانتو یآب یشلوار ل هیاتاقم و لباسامو با  یتو رفتم

 .مبل یشستم رون

 .داشت دیو شال سف دیسف یرنگ با کفش ورزش یسورمه ا پیت هی!!! با حرص نگاهش کردم..ادیصدف هم قرار بود ب انگار

ام دادم: مگه من بهت نگفتم  یپ یمتوجه پوزخند صدف شدم.با حرص به عل یرچشمیکه ز گهیبرگردوندم طرف د رومو

 !؟ ارین نویا
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 !..شه یکه خاله عصبان ذاشتمیکرد: آره حتما.جاش م پیتا یعل

 دنشی.از ددمید مویخونه مر اطیح یشم که تو نیمبل بلند شدم و خواستم برم سوار ماش یدست مادر بنده .. از رو از

 !.. اعصابمو خورد کنه یصدف ذره ا ذارهیراحت شد اونم هست که با وجودش نم المیخوشحال شدم و خ

 

 ..گهیجمعن د ستایبالیگفت: همه وال یکه عل می.وسط راه بودمیو راه افتاد میشد نیماش سوار

 ! گانهیزد: به جز  یلبخند طعنه دار میمر

 !!!..دیستیبلدم که شماها بلد ن یا گهید یزایدر آوردم و مثل اون لبخند زدم: البته من چ اداشو

بلد  بالیمن وال یدر آورد آه از نهادم برخاست ! گفتم: عل بالویتوپ وال یعل یو وقت میشد ادهیپ نیاز ماش میدیرس یوقت

 ! ــستمین

 ! گهید میدیم ادتیغر نزن دختر.. نقدریآهسته گفت: ا اریماز

 ارمیو ماز گانهیخانوم با هم  میتور زد اونجا و گفت: خب من و مر هی یساکت شدم!! عل هویگفت  نویدونم چرا اما تا ا ینم

 ؟یایصدف جان شما نم یراستبا هم.

آروم تر شدم که تازه  کمی دمیمخالفت صدف رو شن یسوالش بپرم خفه ش کنم.اما وقت نیا دنیخواست با شن یم دلم

 ؟ هیشما دوتام باهم .. چه کار میزدم: خب من و مر یا ی!!! لبخند زور میبه هم افتاد اریاومد من و ماز ادمی

 شهیتعادل برقرار م یطورنی..اگهیترن د یگفت: مردا قو چرخوندیکه توپو تو دستش م یدرحال یعل

 !باال رفته گفتم: نه بابا ؟ یهم فشردم و با ابروها یرو رو دندونام

 !ن؟یبکن نیخوایم کاری! چ ستمیدوباره گفتم: خب من بلد ن یکوتاه اومدم ول دمینشن یجواب یاز عل یوقت

 .داشت شهینم یشتریو شناگره انتظار ب کنهیم یباز نتونیکه بدم یا گانهیگفت: از  میمر

 .دمیم ادتی.. میکنیم یگرفتش برگشت سمت من: حاال باز یوقت اریو ماز اریماز یتوپو انداخت برا یعل

 ..نگفتم یزیکج کردم و چ لبمو

ولش کردم و  رمشیبگ کهنیا یمحکم توپو زد سمت ما و منم به جا یخب ! عل یور ولتونستم توپو بفرستم اون یبار چند

 .گرفتش اریماز جهیدر نت

 ! من نگرفتم رمی..گشیخودت بنداز دیسمت تو با ادی: توپ مدیکش یقیعم نفس

 .بزن سیسرو هی ایتوپو رو انداخت سمت من: ب بعد

 !بزن سیسرو ایب گهیم ستمیمن بلد ن گمیهوا گرفتم و پوکر نگاهش کردم: عجبا..م یرو توپو

 ؟ یستیبلد ن سمیسرو هیکرد: تبارک اهلل احسن الخالقین ..  یکیکوچ ی خنده اریماز
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با انگشتات..به کف دستت بخوره  یول فیحر نیتو زم شیندازیباال بعد با دست م یندازی..توپو منیبهم نشون داد: بب بعد

 ! خطا شهیم

 دمیتوپو از دستش گرفتم و گفتم: فهم یحوصلگ یب با

 !!!.. مایبباز یکنیم یکار هیال آروم گفت: حا اریماز

 ! ..اونم خوب بلدهادیبگو صدف ب یناراحت یلیزدم: خب خ یطعنه دار لبخند

 !!! ومدیخودش م ادیب خواستی..صدف اگه مینگاهم کرد: حتما..من دوست دارم تو کنارم باش اریماز

 شهیخودش برنده م میت کردیود چون فکر ملبش ب یرو یکه پوزخند خاص یدرحال ی..علکردیبا دهان باز نگاهم م میمر

 !! یصد تا شنا بر کنهیو گرنه معلمت مجبورت م گهیگفت: بزن د

 .صدفو صدا کنم دیها.من با شهینم ینطوریگفتم: ا نیکنم..واسه هم تیاذ ارویماز خواستیم دلم

 !!! گــانهیشده گفت:  دیکل یوسط حرفم و با دندونا دیپر اریاول اسمشو به زبون آوردم ماز یکلمه  تا

 یخنده مو خوردم اما هنوز همون لبخند یکنم تند تشیمن..اما چون قصد داشتم اذ یخنده حت ریحرفش همه زدن ز با

 ..ها شهیم نیهم یکن تیمعلمتو اذ یبا خنده گفت: بخوا یلبام بود.عل یرو کردیم انیکه دندونام رو نما

 !کردن داره ؟ تیاذ قدرنی..اگهید سویداد و برگشت سمت من: بزن سروخنده هاشون  لیلبخند تحو هی اریماز

استادا  نی: خدا از ادیخند کردیم یکه باز یدرحال یزدم..عل سیتوپو انداختم باال و خداروشکر خوب سرو یلیم یب با

 !!!!!!کنن کاریچ دیبا دنیم ادیحرف به دانش آموزا  هیکنه که با  بینص

 !..یکن نباز یباز : فعالدیخند اریماز

 شتریکردم ب یخنده م گرفت و سع ی! از افکارات عل شدیم 25معلم من بود مطمئنا نمره هام  اری.. فکر کن اگه ماز معلم

 ..رمیبگ ادیبهتر  بالویوال دیمتمرکز شم که شا یباز یرو

 اریمن خوب نبود اما ماز بالیبود که وال ما برنده شد..درست میبه اصطالح ت ایمن.. میت یساعت باز هیبعد از حدود  باالخره

 ! وارد بود یلیخ

 نداختمیتو رو م دیختم کن..اصال من با یصلوات محمد ینر کیگفت: المپ یبا لبخند خاص یعل میو نشست میرفت یوقت

 !خودم میتو ت

 !ودمشما نب میت ی: حاال که تویبرگشت سمت عل کردیکه اطراف رو نگاه م یو درحال دیخند اریماز

 !؟ دیگفت: چرا منو راه نداد یما نشست و بعد از مکث شیو اومد پ دیاز دور ما رو د صدف

حرفو بهش زد که صدف گفت: من  نیهم ی..! علدیچرا نگفت گهیحاال م ادیخودش گفت نم دیازش پرس یپررو..عل چه

 ومدمیو گرنه منم م ستیبلد ن بالیوال گانهی دونستمینم
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ما  میآب روشو برگردوند سمت صدف: البته ت کمیبعد از خوردن  اریکه ماز تیاز عصبان کردمیداغ م کم کم داشتم گهید

 !!!! میدونیبلده که ما نم یا گهید یزایچ گانهیخب..مطمئنا  یبرد ول

که  میبرد یسکوت به سر م ادیفر ینشه..تو عیبستش تا ضا عیسر یباز شد ول میبود که دوباره دهان مر نگونهیقصه بد و

 ..اریماز ایکنیم عیصدف با زرخند گفت: خوب منو ضا

 لیتبد یگریبه انسان د تواندینم چوقتیحرفو ازش نداشتم..اما خب به هرحال صدف، صدف است و ه نیانتظار ا اصال

 یجمله چ نیفهموند فاز صدف از گفتن ا اریکه صدف نفهمه به ماز یو با چشم و ابرو طور دیخند یالک یشود..! عل

 ! حرف رک و پوسکنده بود هیکردن نبود .. فقط درحد  عیوقفه گفت: ضا هیبعد از  اریبوده.ماز

 !میگردیبرم میقدم بزن کمی میریم می: من و مردمیرو کش میچمنا بلد شدم و دست مر یرو از

مهربونه  قدرنیا اریماز یردک کاریچ گــانهیگفت:  میمر میدور شد هیبلند کردم و تا از بق نیزم یبه زور از رو مویمر 

 ..یمهربونه ها..وا یلیخ یعنی ی؟وایچ یعنیکه زد  یحرف یدونیم یباهات؟! وااا

 !جمیولم کن من هنوز گ میدستمو گذاشتم رو سرم: مر یحوصلگ یدختر خل ! با ب نیکردم . از دست ا یپوف

 !.. یباغ نبود تو یاون لحظه که گفت دوست داره کنارش باش نکهی: مثل ادیخند میمر

نگفت؟ من دوسش  یگفت و چ یطرفو دوست داره؟ اصال به من چه اون چ یعنیحرفو زد  نیا یهرک یعنی میوا مر _من

 ..ایکه اون دوسم داره  ستیدارم و واسمم مهم ن

ه م: خنده و دستشو گذاشت رو شون ریزد ز میگفتم ؟! مر گهیبود د یچ یآخر یجمله  نیگفتم !! ا یچ دمیفهم تازه

 !!؟ ی..خوبگهید یکنیغش م یدار کنمیخواهرم حس م

 بگم؟ یچ یشد ، خب خودت گفت یو اخم نگاهش کردم که لبخند زد: اوه اوه ، چه عصبان تیعصبان با

تنومند  یدرختا یخب.به اطرافم نگاه کردم . به همه  یبودم ول یلحظه چشمامو بستم و وا کردم..هنوز عصبان هی یبرا

 ! همه جا سبز بود یه و چمن و..انگاربزرگ و بوت

 ویحال دل کس نیدر ع یچطور رفتار کنه ول یبا ک دونهیکه اون م نهیا ادیخوشم م اریکه من از ماز یلیدل هی دی: شاگفتم

بود که خونسرد رفتار  نیا اریفرق ماز یول یتو آشغال نداختیم کردیبود صدفو مچاله م اریماز یجا ی.االن هرکشکنهینم

 ..کردیم

! نایهم هیشب یلیشما دوتا خ یگفت: وا یوقفه نسبتا طوالن هی. بعد از دمی: بهله بهله .. از همون روز اول فهمدیخند میمر

 ! داره اریته چهره از ماز هیصورتت  یکه نه ول یلیالبته خ

 یعل شیپ میدوباره برگشت و میجنگل زد یتو کیدور کوچ هیبدتر رفتم تو فکر صدف ..!!  ینگفتم..ول یزیو چ دمیخند

من با  یچمنا منته یرو مینشست می.دوباره با مررفتیمسخره ش ور م فونی.صدف اونجا نشسته بود و با همون آنایا

 ..سرم بود یباال یآب ونآسم هی.چشمامو که باز کردم دمیچمنا دراز کش یرو یخستگ

 ! تو موهات رهیشالت م یاالن سوسک از تو گانهیکردنم گفت:  تیاذ یبرا یچشمام رو بستم که عل دوباره
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گفتم:  رلبیخسته بودم که ز قدرنیبار ا نیاونور ، ا دمیپریکلمه سوسک دو متر م دنیاوقات که با شن شتریب برخالف

 ..کوفت

 !بچه ؟ یکشیدر آوردم.مامانم نوشته بود: جلو مهمون دراز م مویتلگرام فرستاده شد گوش یکه واسم از تو یجیمس با

که  ستین یزی.شکلک قلب و خنده دادم و نوشتم: مامان جان چکنهیفکر م یجورنیخنده..قربون مامانم برم که ا ریز زدم

 ..یریگیسخت م

جنگل حوصلشون سر نره  انیگفت: مردم م ی.علفمیقفل کردم و گذاشتم تو ک مویجواب داده.گوش یمامانم چ دمیند گهید

 ! خوابهیم رهیگیم رهیحوصلش سر م گانهیوقت اون

 !..ساکت کنه نویا یکیگفتم:  ومدیکه از چاه در م ییصدا با

 ! یبخواب ترسهیگفت: ساکت که هست.م اریماز

 ! دمینخواب یاز خواب شبم درست حساب رمیمیکه دارم م دینیبیشدم و با اخم نگاهش کردم: خب خوابم ببره..م بلند

 !! نداره یادیه نکن گناه داره !! بنده خدا سن زبنده خدا رو خف نیگفت: حاال ا یعل

به من  شهیهم نیخانوم شما شاهد باش ا میگفت: مر یمشت آروم زد تو بازوش! عل هیداد و دوباره  لشیتحو یاخم اریماز

 !زنهیشت مم

 ..واسه خودم اوردمیقهوه م ن هیبا دستم گرفتم:  صورتمو

و چپوند تو  دیدر بهشت خر خی هی! بعدم به زور  ادیحالت جا ب یکن خی میریدر بهشت بگ خی هی میبر ای: بدیخند میمر

 !! دست من

 مویمر یو وقت میشد نیسوار ماش میحالم جا اومد..بعد چند ساعت رفت کمیخوردمش  یوقت میمر یحرف ها طبق

 :گفت یعل میرسوند

 .شهیما نم نیبرده اصال سوار ماش ییبو هیصدف  نیا

 !؟ ادیباال آورد: نکنه تو خوشت م شیگوش سرشو از اریماز

 .نبود یکس اریرفتم تو خونه و بعد عوض کردن لباسام نشستم تو هال.جز من و ماز یحوصلگ یخونه..با ب میدیرس باالخره

 ! صدف فوق العاده رو روان منه نیتونم ! ا ینم گهیمن واقعا د اریگفتم: ماز آروم

 ...بعد از تصادف یرایقبه خاطر تح گهیم یگفت: عل اریماز

 ..ننداز ادمی: لطفا گفتم

 ..دهیبهم دست م یحرفا من حس بد نیروانمه و از ا یصدف رو یگیکه م طورنیزد: ا یلبخند تلخ اریماز

 ! یستی..من پشتتم..تنها نگمیروز بهت گفتم، بازم م اون
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 ..یچشماش نگاه کردم.پر بود از مهربون یتو

بهم  یحس خوب کردمیمرورشون م یهاش گذشت..پر بود از خاطرات خوب که وقت یه ها و شاداون روز با تمام خند

 . روز ازشون گذشته بود هیفقط  کهنیبا ا داد،یدست م

تختم و از روش  یرو گذاشتم کنار رو می. گوش دادیرو نشونم م یبعدازظهر روز بهار 5رنگ اتاقم ساعت  یگلبه ساعت

 اریاز ماز خواستمیبود..م یبزرگ یلیخودم موضوع خ یاما برا ومدیتم که به نظر اصال بزرگ نمداش میتصم هیبلند شدم.

 !هیچ شیواقع تیهو یبپرسم که به نوع

 ..بفهمم خواستمیم نویبا من داره ؟هم یچه نسبت قایدور بود اما خب دق لیفام هیکه اون مرد  درسته

 دمینرده ها سر خوردم و رس ی.روهییرایاتاق پذ یاتاقش نبود پس تو یوانداختم.برعکس معمول ت اریبه اتاق ماز ینگاه

 .و رفتم تو اتاق نییپا

 .. کنهیم لیکتابشو تکم ی..مطمئنا داره نوشته هاکردیم ادداشتی یزیمبل نشسته بود و چ یرو اریماز اونجا

 یو آهسته صداش کردم که بهم نگاه کرد.سع زبونم بند اومده بود و پاهام سست شده بود ! آب دهانم رو قورت دادم انگار

 ؟ تونمیباهات حرف بزنم.م دیمن..با اریکردم تته پته م رو برطرف کنم..گفتم: ماز

 .اتاق من یتو میبر ایبهم زد و کتابش رو بست: آره چرا که نه..ب یلبخند اریماز

بگم اما خب  یچ دیبا دونستمیش نشستم.. نمتخت یاتاقش ، کنارش رو یتو میرفت یباال و وقت میهم از پله ها رفت با

 !؟ یا ی.. تو ک یعنی..  یشیمن م یِ ک قایبدونم تو دق دیمن با اریگفتم: ماز عیسر

 ؟ چطور ؟ هیمتعجب نگاهم کرد: منظورت چ اریماز

 ! نم؟ من حق دارم بدو یبا من دار ی؟ چه نسبت یهست یک قایاما دق یدور من لیکه تو فام نهی: منظورم اگفتم

گفتم:  تیبا عصبان دفعهنی..ادمیازش نشن یجواب یول دمیسوالمو پرس گهیو سکوت کرده بود.بار د گفتینم یچیه اریماز

 ! کنمایدارم با تو صحبت م

 ؟ یمهمه بدون یلیکرد: واست خ یکیاخم کوچ اریماز

 یچ دونمیستمو پشت گردنم بکشم که نمد تی.. دستم رو آوردم باال از عصبان یچرا ول دونمیکرد..نم میعصبان حرفش

 ..برداشت کرد و محکم دستمو گرفت

 !؟یکنیرفتار م ینجوریپدر..چرا ا یخاله  یکه گفت: نوه  دمیکش دستمو

 !یریگیم شی! تو دست پکنم؟یرفتار م یوقفه کم گفتم:چجور هینگاهش کردم و با  تیعصبان با

شو!  الیخیجان ب گانهی! ؟یگردیم ین، حاال هم نسبتمون مهم شده! دنبال چصدف، اون از حرف م انی..اون از جرایخدا_

 ؟یحساس نقدریچرا ا

 !حساس؟ ی وونهید یگیشد؟! گفتم: عه نه بابا؟! حاال بهم م ی..چسایوا سایوا
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 !؟یگفتم حرفامو ترجمه کن_

 یایداور شیانگار تو هم همون پ متنفرم!! پس شناسمشونیکه درست نم ییاز آدما یبهتره بدون یول ینه نگفت _من

 !...مـزخـرفنی..همتون مزخرفی!! تو هم مثل صدفیرو دار گهید یآدما

 !بهش گفتم یچ دمیتازه فهم هیاتاقم..بعد از چند ثان یو رفتم تو رونیب دمیواکنشش نشدم.از اتاقش دو متوجه

و اجازه دادم اشکام  دمیباال کش میشونیپ یتا روحرفا بود؟! پتو رو  نیا اریشد؟!حق ماز یحرص بغض گلومو گرفت.. چ از

 ..گونه هام سر بخورن یبه وجود اومده بود رو تیکه از عصبان

 ..به گوشم خورد یزیشکستن چ یسواالت بودم که صدا نیهم یکردم ..؟ تو یطورنیکرده که باهاش ا کاریاون چ مگه

 مهیو با در ن اری..رفتم سمت اتاق مازخوردیکه به گوشم م بود ییصدا نیآب اول ریش ی.صدارونیاومدم ب عیاتاق سر از

 !..قطره خون بود مواجه شدم هیشکسته و  نهیآ هیکه توش  یباز

اومد و کامال معلوم بود اعصابش  رونیب ییاز دستشو اریآب که قطع شد ماز ریش یشدم..صدا خکوبیترس همونجا م با

 ..خورد شده

 ..اتاق ینگاهم کرد و دوباره برگشت تو هیبرداشت.چند ثان من دست از قدم برداشتن دنید با

 یعنیبودم. سادهیاتاقش شوکه وا یشده بود..! جلو یرو شکسته بود و دستش زخم نهیاعصابش خورد بود که زده بود آ پس

 ..برم و ازش معذرت بخوام تونستمیکاش م یناراحت شد؟! ا نقدریا

 .ی..گند زدگانهی یگفتم: گند زد هی.. با گرهیگر ریواقعا زدم ز بارنیدوباره..ا یاتاقم برا یتو رفتم

 ..کردم خودمو کنترل کنم یسع هیساعت گر میاز ن بعد

 ! ازش عذر بخوام ذاشتیمزه م م یغرور ب نیکاش ا یشدم.ا رهیسرخم خ یو به چشما سادمیوا نهیآ یجلو

زدن در باال  ی.دستم به نشونه اریو رفتم پشت در اتاق ماز رونیاز اتاقم اومدم ب یخط خط یاعصاب خورد و فکرا هی با

 ..دمیرفت اما دستمو عقب کش

 ؟یبه خاطرش غرورتو بشکن دی.حتما بایکه گفت ی: حاال گفتگفتیاز درونم م یکس یطرف از

 ! ششی..برو پگانهیکرده  ی: اما اون بهت خوبگفتیکه م دمیرو شن یا گهیکس د یاونور هم صدا از

در به اتاقش نگاه کردم.دستش پانسمان شده بود و با دست سمت چپش که  دیحرف شخص اول شدم..از سوراخ کل میتسل

 ..سالم بود سرش رو گرفته بود

 ..بهش نگاه کردم ینیغمگ با

 ..!که مسخره ساخته بودمش یروز قشنگ نینشستم..خسته بودم.از ا نیزم یراهرو رو یو تو رفتم

اما بازم غرورم سد راهم شد ..  ششیراهرو قدم زدم و هربار رفتم سمت در تا در اتاقو بزنم و برم پ یپنج بار تمام تو فقط

 ..ایاز دستش بره  یادی..نکنه خون زنمی..بزاره حداقل دستشو ببیکاش ازم دلخور باشه ول یا
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که زدم رو  یگند نیر اراحت ت تونستمیم دیبود شا شمیپ می.کاش مردمیتخت اتاقم دراز کش یرفتم و رو یخستگ با

حرفارو زدم و  نیکنه که چرا ا حتمیسه ساعت کامل نص خواستیم گفتمیهضم کنم !! البته مشخص بود اگه بهش م

 ! خورد کردم ارویاعصاب ماز

 یلیزدم که االن به خاطرش خ یگند هیبرداشتم و براش نوشتم:  مویکنم.فقط گوش فیبراش تعر یچینداشتم ه حوصله

 !.. خسته م

 هیتو خونه نشسته بود و با  رونشیب پی.صدف با همون تنییاومدم پا یحوصلگ یپله ها با ب یرو قفل کردم و از رو یگوش

 ! غافل شه یاز اتفاق قهیکه نکنه دو دق دییپا یمسخره، داشت دور و ور خونه رو م یلیحالت خ

کجاست ؟ اصال  اریماز یدون ینم گانهیگفت:  یعلنشستم که  میشگیمبل هم یحوصله نداشتم پوزخند بزنم..رفتم رو یحت

 ..نجیا ومدهین

 ..دونمیوسط حرفش: من نم دمیدادم، چشمامو بستم و پر هیدادم به مبل و سرم رو هم تک هیتک

.. اون لحظه صدف  دمیازت پرس نیکجا..واسه هم رهیم گهیادامه داد: آخه معموال به تو م یاز لحنم جا خورد ول یعل

خسته م گفتم: فعال که نگفته . البد  یافق محو شه که با صدا یمبل بلند شد و رفت تو ی!! از رو گرفتیم شیتداشت آ

 ...گهیتو اتاقشه د

 !.. آروم چشمام گرم شدن و حس غش کردن بهم دست داد آروم

***** 

به من بدبخت نگاه کن ! کار  یورطنیبعد ا اریآقا ماز یسر دستت آورد ییچه بال نی: آخه خودت ببدمیرو شن یعل یصدا

 !!! یزنده موند ی.. موندم چطور قهی؟ نگاه کن چقدر عم یبود کرد یقحط

 ! که زنده م ینیبیلطفا ولم کن..م ی: علدیکش یقینفس عم اریماز

 ..یدرکش کن دیاختالل داره..با کمی گانهیآروم گفت:  یعل

 !شد.االن دو ساعته خوابش برده اردیم که ب گانهیگفت:  یچشمام باز شدن که عل آهسته

 .چشمام دنیبودم ؟! فورا مثل سرعت نور صاف نشستم و شروع کردم به مال دهیمگه من خواب یوا

 ! که انتظارشو نداشتم یزینگاهش کردم..اونم بهم نگاه کرد.چ هیو چند ثان اریناخودآگاه افتاد رو صورت ماز نگاهم

 دمید ارویماز کیلبخند کوچ یرچشمیز ی.. وقتیبود.نه واقع یشوخ هی شیاعت پکاش تموم حرفا و اتفاقات چند س یا

 .. آروم شدم

 کاش بازم با لبخنداش کمکم کنه... یکاش از دستم ناراحت نباشه.. ا یخودم فکر کردم، ا شیپ

 . اومد رونیآهسته آهسته چشمام از حالت بسته بودن ب
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ونه م باال چ یکه طبق معمول تا رو ییچشممو زد ! پتو یشمام بدجورچ یتو خوردیکه از سمت پنجره م دیخورش نور

 !! سردم بود یبیبودم رو کنار زدم. به طرز عج دهیکش

و  دمیرفته بود بکشمش.پرده رو کش ادمیشدم که موقع خواب بعد از ظهرم  یرو که عوض کردم متوجه پرده ا لباسام

 یافتادم و قلبم بدجور روزیاتفاقات د ادیچرا اما تازه به  دونمی..نمباشه هیو سا کیاتاقم تار یباعث شد همه جا نیهم

 ..سردم شده شتری! حس کردم ب دیلرز

 ییاز دستشو یاحساس سرما نکنم . وقت گهید دیکردم و رفتم دست و صورتم رو با آب داغ شستم تا شا یراهرو رو ط طول

 ! ساز زدن یورد..آخ صدابه گوشم خ تاریگ یاتاقم ، صدا یتا برم تو رونیاومدم ب

خاص..اگر  یآروم، همون نُت ها تمیآهنگش شدم ! همون ر ی فتهیآروم رفتم کنار در و گوش دادم.تو همون لحظه، ش 

 ! شد یروش متن هم نوشت، فوق العاده م شدیم

 دی!!! از کجا فهم رونیمد باو اریصدا قطع شد.سرمو از کنار در آوردم کنار که همون لحظه در باز شد و ماز هیچند ثان یبرا

 !؟ دادمیمن داشتم گوش م

 یزیچ هینگفت . دهانم رو باز کردم تا  یچیحرفا اما ه نیو از ا یسادیکنار در وا یداشتم برگرده و بگه واسه چ انتظار

لبخند  هیبهش زدم و از کنار در اومدم کنار که در کمال تعجب من اونم  یکیبهش بگم که منصرف شدم .. لبخند کوچ

 .که انتظارشو نداشتم یزیزد ! چ

 ..اما االن زدی؟ خب اگه ناراحت بود لبخند نم ستیاز من دلخور ن یعنیتختم نشستم .. پس ..  یاتاقم و رو یتو رفتم

 یگند هیامم رو خونده بود برام نوشته بود: باز  یکه تازه پ میرو برداشتم.مر میمنحرف کردم و گوش ایقضا نیرو از ا فکرم

 خانوم ؟ گانهی..مگه نه اریبه ماز شهیکه مربوط م یزد

 !براش ننوشتم یزیاما چ دمیخند

باعث شد منم برم  نیلبام نشست و ا یگوشه  ی.لبخند تلخنییپا رهیداره از پله ها م اریماز دمیکفش فهم یصدا از

 امیم سمت راه پله ها اما افکارم اجازه نداد ببدون جواب ، رفت یو سواال الیفکر و خ یاومدم و با کل رونی.از اتاقم بنییپا

 !نییپا

 !!!!!یسادیراه پله ها وا یساعته جلو هی گهیصدف از پشت سرم گفت: جون بکن د یلحظه صدا همون

 ! .راه باز جاده درازسمیوا نجایمتش و با حرص گفتم: دوست دارم تا صبح همس برگشتم

کنار پله نبود  ی..سه تا پله افتادم و اگه نرده هانییپا فتمیباعث شد از پله ها بروم رو ازش برگردوندم که هُلم داد و  بعد

 !راحت شم ی..با درد کنار راه پله نشستم و گفتم: خدا بکشدت الهفتهیبرام ب یاتفاق هیممکن بود تا ته برم و 

 ! رهیم ادتی یشی؟ بزرگ م زمی. دردت گرفت عز یزد و گفت: اوخ یپوزخند صدف

 یعنی!!!   کنهیاز اونجا داره منو نگاه م اریفشردمشون رو باز کردم و متوجه شدم ماز یهم م یرو که محکم رو چشمام

 بود ؟ دهید ویهمه چ
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اومد سمتم و خم شد طرف من..آروم گفت:  اری..همون لحظه مازمنیاتاق نش یاز کنارم با افتخار رد شد و رفت تو صدف

 ؟یخوب

..سرم رو آروم به چپ و راست تکون دادم که گفت: بزار کمکت یول کنهیبهش زدم نگامم نمکردم چون اون حرفارو  فکر

 .یکنم بلند ش

 ..با دست سالمش دستمو گرفت و بلندم کرد بعد

نبودش خونه  لیرفته بود خونه شون و به دل یمبل نشستم.عل یبهش زدم و ازش تشکر کردم.رفتم و رو یجون یب لبخند

 !دسوت و کور بو یلیخ

افتادم که گفت: نگاه کن چقدر  یحرف عل ادی.دهیبر یبود بدجور داینگاه کردم.پانسمان شده بود و پ اریدست ماز به

 ! یزنده موند ی..موندم چطورقهیعم

نگاهش به دستم خورد متعجب گفت:  ی.وقتمیبردار بخور ما خورد یزیچ هیگفت:  دنمیآشپزخونه و مامانم با د یتو رفتم

 !ه؟شد یدستت چ

 !! گفتم: صدف هلم داد یحوصلگ یب با

صدف اومد  زیمبل که صورت نفرت انگ ی.دوباره نشستم روادیحالم جا ب کمیواسه عصرونه خوردم تا  کیکوچ زیچ هی بعد

 ! جلو چشمام

 !کنه؟یکه کمکت م یکرد کاریکرد و گفت: راستشو بگو..چ یا خنده

 ستنیصدف ؟ همه شکل تو ن هیچ یدونیآرد ..! م یر پنج قاشق غذا خورزدم: دو قاشق نمک سه قاشق شک یحیمل لبخند

 ..جا کنن یکیخودشونو تو دل  ییدو رو قیکه از طر

 !نکن تورو از چشم همه بندازم یفقط بهت هشدار بدم کار_صدف

 یزنیکه م ییحرفا نیاز ا چکدومیه دونمیگفتم: مهم خودمم که م رفتیکه م ینیحوصله حرفاشو نداشتم در ح چون

 ...ستمین

که  ینامزدش ای ی؟ خواهرش یدیخر ارویبگه ماز ستین یکی؟  شهیپررو م قدرنیدختر ا ایخودم فکر کردم، خدا شیپ

 !به من ؟ یپریم یطورنیا

نگفتم ..  یزیاما چ رهیکه باعث شد دردم بگ دمیدست سمت راستم که کبود بود کش یحرص دست سمت چپم رو رو با

 !.. .. به خاطر دستش ادیب اریسر ماز ییبال دمیترسیهرلحظه م

 !!کنمینگاه نم عیچون ضا دی.. شا کنمیدارم نگاهش م یطورنیمتوجه نبود که هم اریماز

مبل بلند شد و  یاز رو اریماز ی..وقتشدیحرف زدن باهاش واسم راحت م دیبا من داشت شا کینسبت نزد هیکاش  یا

 .. رهیازش بپرسم کجا م تونستمیکاش م یاومدم.ا رونیاز افکاراتم برو برداشت  نشیماش چییسو
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 !.ه جا کردمبخونه جا  هی کردمینزده بودم. احساس م اریبا ماز یحرف چیکه ه یروز نیگذشت، دوم مگهیروز د هی

 

 .داشت یبزرگ و محکم یکه تنه یدادم به درخت هیم انداختم و تکشونه یرو رو میکوله پشت یحوصلگ یب با

 یبود من رو برسونه خونه. خداروشکر هوا ابر بود و طور یبرگشته بودم و قرار بود چون کالسم سر راه عل تاریکالس گ از

 !نبود که آفتاب کورم کنه

 :گفت یگوشش بود با نگران یرو شیکه گوش یبا عجله و درحال یکه عل رونیدرخت اومدم ب ریاز ز یعل نیماش دنید با

 ؟یندار اریاز ماز یخبر گانهی -

 ندارم..چطور؟ ینه من خبر-شدم:  کینزد یبه عل شتریکردم و ب یاکنجکاوانه اخم

 :. گفتدادیجواب نم زدیکه بهش زنگ م یاما انگار کس گرفتیو دوباره شماره م کردیرو قطع م شیگوش یه یعل

 !دهیجواب نم زنمیزنگ م یکه هرچ شمیسرش اومده باشه.گوش ییبال هی ترسمیخونه، م ومدهین شبیاز د -

 :نشون بدم لکسیکردم خودمو ر ینگران شدم اما سع یاز عل شتریب

 . اومده شیبراش پ یکار هیحتما  ست؛یبچه که ن -

 :شد و از پنجره گفت نیبا همون لحن نگران سوار ماش یعل

 .بکنم تونمیم کاریچ نمیسوار شو بب -

شد. حس  دتری! نم نم بارون آهسته شروع شد و بعد شدیجلو، کنار عل یصندل ینشستم رو یشدم و با نگران نیماش سوار

 !نداره یخبر خوب یبارون یهوا نیا کردمیم

 :هام بود گفتملب یکه انگشتام رو یدرحال

 !رمیمیم ینکن دارم از نگران یطورنیا یعل -

 :گفت یعل

 ..موندهکجا  اریماز نمیبزار من تو رو برسونم خونه بب -

آب دهانم و قورت  عیکنم بغضم گرفت و سر یکار تونمیاومد نم ادمی یاما وقت امیبهش بگم نه بزار باهات ب خواستمیم

 .نییدادم تا بغضم بره پا

گاز داد و  عیکرد و سر مادهیدر خونه پ یجلو داد،یجواب نم اریو هربار ماز زدیزنگ م اریراه رو فقط به ماز شتریب یعل

 .رفت

رو  مینرفته باشه. کوله پشت ی! فقط خدا خدا کردم با علرونیب رهیصدف آماده شده و داره م دمیخونه که شدم د وارد

 .تختم نشستم یرو یکمد و با نگران یگذاشتم تو
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 :گفتم رلبیز

 .ومدهیداشته که تا االن ن یکار هی دیناراحت باشم! شا دیمن نبا -

مونده بود نگاه کردم؛  زیم یکه رو ینشستم و به رمان یناهارخور زیرفتم. پشت م نییله ها پااومدم و از پ رونیاتاقم ب از

 .بازش کردم و شروع به خوندن کردم

 نیا دیداستان گم کنم تا شا یایدن یخودم رو تو خواستمیم دیشا رفت؛یچرا دست و دلم به کتاب خوندن م دونستمینم

 .خوبه اریوت قلب رو بهم بده که حال مازق

 !اریاتاق ماز یکتاب رو بستم و رفتم طبقه باال، تو گهید یاز خوندن شش صفحه  بعد

 .داشت یآروم یلیخ اتاق

و  یکردیدق م یداشت ینیآرامش بود که اگه از غمگ هیاتاقش ما قدرنیبه اتاقش دقت نکرده بودم. ا ینطوریا تاحاال

. البته خوردیبه خودش م قدرنیداره که اتاقش ا یچه اخالق اریماز ونستندیم نای! انگار اشدیتوش حالت بهتر م یومدیم

 !ر داده بودنییرو تغ شییجاها هیبود فقط  نیاتاق هم نیا

 .اومدم رونیهام رو بستم، از اتاقش بو چشم دمیکش یقینفس عم

نگاه  شیبه گوش یبا نگران ییابره ج شدیکه حاضر م یشدم. مامان درحال رهیخ نییپله ها به پا ینرده ها یباال از

 :و گفتم نییپا دمی.دوکردیم

 رون؟یب یریم یمامان دار -

 :س گفت گهید یفکرش جا دادیکه نشون م یبا لحن مامانم

 !آره آره -

 :گفت یاز مکث بعد

 .مارستانیب رمیم -

رو  یعل یاتاقم و شماره یتو دمیشد.دوشده؟! تا اومدم بپرسم در خونه بلند بسته  یچ یعنی... یعنیخشکم زد.  جاهمون

 .دادی! جواب نم یگرفتم. لعنت

 گانه؟یبار چهارم شماره شو گرفتم که باالخره جواب داد: بله  یبرا

 ؟ مارستانیب رهیمامان داره م یشده ؟ واسه چ یچ یگفتم: عل دمیترکیکه داشتم از بغض م یدرحال

 :و گفت دیکش یقینفس عم یعل

 !حثتون شده بود؟شما ها ب -

 !داره؟ یگفتم: آ..آره..چه ربط یشده؟! با لحن کنجکاو یچ ایشدم..خدا متعجب
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 ..فقط آروم باش لطفا گم،یبهت م یزیچ هی: یعل

 !تصادف کرده اریگفت: ماز یاز مکث بعد

 :که محکم گرفتمش و گفتم فتادیداشت از دستم م ی.. گوشدیحرفش قلبم لرز با

 ؟ یچ یعنی.. عی -

لطفا  یول ستیخوب ن ادی. االن حالش زاریماز نیخوابش برده بوده که محکم زده به ماش نیراننده پشت ماش هی:  یعل

 !ی! قول بده آروم باشیاریدر ن یبچه باز گانه،ی

بود؟!  مارستانی..باریاالن ماز یعنیپلک بزنم.  تونستمینم یکرد. شوکه شده بودم..حت شتریکالفه ش تپش قلبم رو ب یصدا

 !نداره تینه..واقع

 :دمیشن یرو از پشت گوش یعل یصدا

 ؟یزنیچرا حرف نم گانهیالو  گانه؟ی -

 :تن صداش رو باال برد یکه عل دیاز چشمام چک ینبود. قطره اشک یعل یبه حرفا حواسم

 !؟ یزنده ا گانهی ؟یدیالو چرا جواب نم -

 !دکریقطع رو به زحمت زدم. مغزم درست کار نم دکمه

 گفتیدروغ م یبود؟! خوب بود؟! عل هوشی..االن حالش بد بود؟ باریماز یعنی..دمیهام رو مال قهیم شقدو تا انگشت اشاره با

 ؟یچ ییجا هیکوبونده بود به  رونیماش یخودش از دست ارینه؟ اگه ماز

 .امیب رونیاز شوک ب تونستمی. نمختنیریم مگونه یرو یاوقفه چیبدون ه اشکام

 ریز کردمیم هیکه بلند بلند گر یشد. در حال لیبلند تبد هیگر کیصدام ، به  یب یهیشده چون گر یچ دمیتازه فهم انگار

 :لب گفتم

 نکردم. ینه؛ امکان نداره! من هنوز ازش معذرت خواه -

شروع کرده بود به  دتریدشه، ش دتریشد هامهیگر شدیکه باعث م یشده بود.بارون شیپ یقهیاز چند دق دتریشد هامهیگر

 شد؟ یرو خفه کنم اما مگه م مهیبتونم گر دیدهانم گذاشتم تا شا یدستم رو جلو دن؛یبار

 یا خورد،یبه گوش نم ادیز شه،یبارون به ش یدر پ یبلندِ خوردنِ قطرات پ ی.هام و صداهیگر یتو میزنگ گوش یصدا

 !کنه یاهام شوخبازم ب یکاش عل یرو بردارم. ا میگوش تونستمیکاش م

 رو برداشتم و با مِن مِن گفتم: ب.. بله .. ؟ میگوش یلرزون به سخت یدستا با

 :گفت یبا نگران یعل

 رمیمیم یمن پشت گوش یکنیمن قطع م یرو رو یگوش هویو  یگینم یچیه یپشت گوش یگیدختر چِت شده؟ نم -

 !؟یاز نگران
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 !رو بده بهش ی.. نه؟! گوششتهیخوبه.. پ اریز! مایکنیم یشوخ ی..دارگهیزدم: بگو د داد

 

ندارم  یشوخ -: سوزمیو هر لحظه م رمیگیم شیداغونم کرد که حس کردم دارم آت یطور یپر از بغض عل یصدا

 ..ستین ی..شوخگانهی

 :گفت یداد. عل یترسناک یمحکم پنجره رو بست کرد و صدا دیکه وز یتند باد

 جا ؟اون امیب یخواینکن. م هیش و گرآروم با کنمیخواهش م گانهی -

من  ایگونه هام؛ گفتم: نه ن یرو ختنیرینداشت چون دوباره م یا دهیفا کردمیهام رو با پشت دستم پاک ماشک یهرچ

 !گفتن؟ یخوبم! دکترا چ

 !مهیوخ تشیوضع گنیم نکهیاما مثل ا دونمیگفت: نم یبا مکث یعل

 ..رهیبگ مهیحرفش باعث شد دوباره گر نیچون ا دم،یپرسیکاش ازش نم یا

بهش  یمعذرت خواه هینه؛ من فقط واسم مهم بود که دوباره برگرده. من  ای شهینگرانم م یواسم مهم نبود عل گهید

 !بدهکارم

 یهام نشوند..حداقلش تولب یاون خنده رو یبه اندازه  یشکیاون درک نکرد و ه یبه اندازه  چوقتیمن رو ه یشکیه

 !سه سال نیا

 .هوا بهم بخوره کمیتختم بلند شدم. رفتم سمت پنجره تا  یاز رو یحال یب با

داره حال و روز من رو  یبهار یهوا نیصورتم؛ ا یزد تو یو نم نم بارون م خوردیصورتم م یبند تو هی یخنک بهار باد

 !کنهیم فیتوص

 !رو بردارم؟ یبود که گوش یاجیصال چه احتبرش دارم؛ ا خواستمینم گهیاما د خوردیبند زنگ م هی میگوش

 یش رو داشتم؛ جربه چون خودم تجربه دیداشته باشم. شا دیام تونمینم دادیهام نشون م هیچرا اما گر دونستمینم

 !رو انمیاطراف یها هیگر دنید یدردش رو..تجربه

 !..شدیمحالم بهتر  مهیوخ تشیوضع گنیبهم نگفته بود که دکترا م یاگه عل دیشا

 خوردنیگونه هام سر م یوقفه رو یکنم اشکام ب هیگر خواستممیاگه نم یکنه.. حت خیخنک بود که صورتم  یاونقدر هوا

 .دنیبریو امونمو م

با  یحرف اریمن و ماز ده؟یاما چه فا مارستانیبرم ب خواستمیآرومتر شده بود اما من هنوز آروم نشده بودم! م یکم بارون

 .میهم نداشت

 ! یاز خدا خواهش کنم حالش بدتر نشه؛ چه فکر تلخ دیس؟ مطمئنا نه! من فقط بامعجزه هیبودن من اونجا  یعنی
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 ممیگوش دنید ی. حتدمیتخت دراز کش یپف کرده رو یهاپنجره، با چشم یصدا جلو یب ی هیساعت تمام گر هیاز  بعد

 !هام سخت شده بودنبستن چشم سوختنیچون م یهام رو ببندم ولکردم چشم ی! سعکردیم نمیغمگ

 !که آخرش به سردرد برسه زمیاشک بر نقدریبود ا ومدهین شی. تاحاال پنییپا یو با سردرد رفتم طبقه  یسخت به

 ی. صدانیرو محکم پرت کردم زم یدرحال سوختن گوش یهابود. با چشم ی.دوباره علخوردیخونه داشت زنگ م یگوش

 !رونیازش افتاد ب شیکه باطر دید بیآس ینداد اما طور یبلند

آروم تر  کمی دیتا شا دمیتختم دراز کش یکردم و خوردمش، بعد رفتم و رو دایقرص سردرد رو پ یها به سختقرص نیب از

 !هام آروم بسته شدنشد که چشم یچ دونمیشم، نم

****** 

 " یعل "

از توش در اومده بود و انگار  شیخونه بود که باطر یگوش دمیکه د یزیچ نیانداختم و وارد خونه شدم. اول دیکل ینگران با

 .بود دهید یضربه محکم

نبود. انگار که آب شده  گانهیاز  یخونه اثر یجا چی! هکنهیکه هنوز کار م دمیرو گذاشتم داخلش و خداروشکر د شیباطر

 .نیرفته باشه تو زم

 .اتاقش یرفتم تو عیباال و سر یطبقه  دمیاتاقش رو نگشتم؟ دو چرا

 .بستم عی! پنجره رو سرنیزم یافتاده بود رو یطورهمون شیساکتِ ساکت بود، پنجره اتاقش باز بود و گوش اتاقش

 .بود یبارون یلیچقدر خنک بود؛ کال بهار امسال خ هوا

رو دوست  اریدختر ماز نیا نقدریا یعنیکه کامال معلوم بود پف کردن خوابش برده بود.  ییهاتختش نگاه کردم. با چشم به

 دوستش نداشته باشه؟ شدیداره؟! البته مطمئنا دوستش داشت؛ مگه م

کرده بود؟ مجبور بود پنجره رو باز  خیدستاش  نقدریچرا ا ایشونه ش که دستم به دستش خورد. خدا یبزنم رو خواستم

 !بزاره؟

 ؟یخوب گانهیشونه ش و گفتم :  یزدم رو آروم

 .نده ریگ کنهیبه خودش داد و گفت: سرم درد م یکونت یبه سخت گانهی

 :نگاهم کرد و بعد با ترس گفت هی، چند ثان دیهاش رو باز کرد و منو دکه چشم یبه محض اما

 !خوبه؟! حالش بدتر نشده؟ اری..مازاریماز -

 :دلم گفتم یلبم نشست.تو یگوشه  یتلخ لبخند

 ! ادیتصادف کنار م نیاون به خاطر ما نباشه به خاطر تو با ا -

 .بهتر هم نشده یبگم، فقط گفتم: دروغ چرا؟ نه بدتر نشده ول یچ دونستمینم
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سر  ییبال هیمن مطمئنم خودش  ؟یکه چ یعنیپر از اشک بهم نگاه کرد و بعد تن صداش رفت باال:  یبا چشما گانهی

 .خودش آورده

 

 مارستانن؟یب ایبعد صداش آروم شد و گفت: ک اما

 .! گفتم: فعال که صدف و مامان اونجانارهیدا، االن بهش بگم جوش مخ ای

شد  طورمنیکه هم نییپا زنیهاش برممکن بود اشک شدیم یعصبان یلیخ یشده. وقت یعصبان یلیمشخص بود خ کامال

 !گفت یزیکرد نه چ هینه گر شهیاما برعکس هم

مردم پشت تلفن از  ؟یدیجواب نم هی زنمیزنگ م یرچه یکه چ یعنی!  ی: دِ آخه دختر خوب شورشو در آوردگفتم

 .ینگران

 !یایجواب ندادن من تا خونه هم ب هیش رو باز کرد: الزم نبود به خاطر مشت کرده یدستا گانهی

 ؟یهم برام گذاشت یا گهید یاخم گفتم: مگه چاره  با

 !بودن و صداش گرفته بود هاش قرمز و پف کرده. چشمزدیرنگش موج م یعسل یهاچشم یتو یکالفگ

 .گذرهیانشاءاهلل که خطر م ؛یکن آروم باش یکنار تختش بلند شدم: سع از

******** 

 " گانهی "

 .بستم دوباره با افکارم تنها موندم یخونه رو که بعد از رفتن عل در

سرشه؟ من فقط  یمن صدف باال یانصافه که االن جا نی! استیباور کن انصاف ن ایخدا ست،یانصاف ن نیگفتم: ا رلبیز

 .برادر! من فقط دوست دارم باشه هیدوستش دارم... مثل 

 کردمیحس م ام،یبا نبودنش کنار ب تونستمیبود که م ییجا نی. اتاقش بهتردمیتختش دراز کش یاتاقش و رو یتو رفتم

 .کردنیرو رد م هیفرض نیهام اجا کنارمه اما چشم نیهر لحظه هم

لطفا دوباره حالش رو خوب  مونم؛ینکردم، پش یندارم!  من هنوز ازش عذرخواه یمن گناه ایگفتم: خدا رلبیبغض ز با

 !کن

 داشته باشم. دیکه بتونم ام نیبکشم. خسته بودم، خسته تر از ا قینفس عم هینا نداشتم  یحت

 ..هام رو آهسته باز کردمچشم

 !اتاقم یتو بودم و نه منیاتاق نش یبه اطرافم نگاه کردم.نه تو

 دهیهام خسته شده بودن و خواب.. چشمارمیاتاق ماز یافتاد تو ادمیاطرافم ، تازه  دنیهام عادت کرد به دکه چشم کمی

 ..که بتونم آروم تر باشم دمیکش قینفس عم هیتختش بلند شدم و  یبودم ! از رو
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 .شب بود 10اتاقش نگاه کردم.ساعت  یت چوبنداشتم ! به ساع ختنیر یبرا یاشک گهیکرده بودم که د هیگر قدراون

 . خون یهام شده بود کاسه .چشمسادمیاتاق که عوض شده بود وا ی نهیآ یجلو

بره . هنوز به خاطر بودنِ  نیهام از بچشم یهام تا قرمزچشم یتو ختمیقسمت داروها برداشتم و ر یچشم رو از تو قطره

 ..بودم یو عصبان نیغمگ مارستانیب یصدف تو

 ..و لو برم ! نگران بودم و حق داشتم که برم نهیمن رو بب یاگه عل ی.حتششیپ مارستانیب رفتمیهرطور شده م دیبا

شب رو نشون  11خونه رو برداشتم.ساعت  دیو بعد از شستن صورتم کل دمیپوش دیشال سف هیو  یمشک یهاباسل

 .بودم ومدهین رونیوقت شب ب نی..تا حاال ادادیم

اطرافم دوباره  دنیمهربون بود..با د رمردیپ هی یبهش دادم.راننده تاکس مارستانویگرفتم و آدرس ب یتاکس هی یسخت به

 .. صدا یکردم اما ب هیهام..گرگونه یرو ختنیهام راشک

 :که انگار نگران بود گفت یطور یتاکس ی راننده

 ؟ یکنیم هیگر یچ ی؟ برا رونیب یوقت شب اومد نیدخترم چرا ا -

اشکام رو با پشت دست پاک  یحال تند نیوجودم..با ا یتو ومدیم اینداشتم سوالش رو جواب بدم چون غم دن دوست

 !مارستانیب رمی..میچیکردم: ه

 :نگاهم کرد نیماش یباال ی نهیآ یتو از

 افتاده دخترم ؟ یاتفاق -

! گفتم: برادرم .. ومدیبه نظر مسخره م نیه ؟! ادورم حالش بد لی؟ بگم فام گفتمیبهش م یچ دیگلوم رو گرفت.با بغض

 !تصادف کرده

گفت: انشاءاهلل حالش خوب  رمردهی؟ بغضم رو به زور قورت دادم که پ دینسبت به ذهنم رس نیا ی..چطوربرادر

 .نکن دخترم هی..گرشهیم

م بارون کم کم شروع شد..اه ! چقدر بود .. نم نم آرو ینیو دوباره سرم رو باال آوردم.چه شب غمگ نییرو انداختم پا سرم

 .هیطوالن مارستانیب ریمس

 :بدم که گفت وی..خواستم پول تاکسدمیرس مارستانیبه ب یمدت طوالن هیبعد  باالخره

 !یبرادرت.برو که حالش رو بهتر کن شیدخترم..برو پ خوادینم -

 ....چقدر مهربون بوددیم چکگونه یرو یبهش زدم و قطره اشک یجمله رو گفت لبخند نیا یوقت

رو  اریمشخصات ماز نه؛یمن رو بب یداشت چون ممکن بود عل ییباال سکیشدم.ر مارستانیکردم و وارد ب یتشکر ازش

 .اونجا و اونم شماره اتاقش رو بهم داد یدادم به منش

 .حت کنناتاق تا استرا هی یبود که رفتن تو دایاونجا نبود و پ یشکیسمت اتاقش؛ ه دمیدو عیسر یلیخ
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اون پرده ، اون گوشه ،  ونیاز م دم،یدیم دیسف یپرده  هیفقط  شهیبپرسم . از پشت ش یزیاونجا نبود که ازش چ دکترش

رنگ  کمیبود حساس تر شده بود و  یصورتش بود؛ دستش که زخم یرو ژنیماسک اکس هیکه  دمیرو د اریماز یبه سخت

 .پانسمان دستش معلوم بود ریخون از ز

 .دمیدیبود که م یصحنه ا نیش سخت تربسته یهاچشم دنید

 !شده مارستانیب یتصادف راه هی یآروم گرفته بود که انگار نه انگار تو ی. طورکردیم موونهیآرامشش د نیهم

! مدام شدیتموم نم هامهیگر کردمیم هیگر یچرا هرچ دونمیکردم. نم هیو آروم آروم گر شهیش یرو گذاشتم رو دستم

 !احساس ورم داشته؟ قدرنیا یچ یبرا کنم؟یم هیقدر گر نیچرا ا کردمیخودم م شیپ

 .خودش یبود برا زیهمه چ یایکه گو دمیآه از ته دل کش هی

 .نمیکه صدف رو بب خوردیبمونم اما .. حالم به هم م مارستانیب یتا صبح همون جا تو شدیم کاش

حالش  یچ یبرا ایاَه. خدا ست،یمن ن یشکیخودم فکر کردم که اون ه شیم اما پتر بودباهام داشت آروم ینسبت هی اگه

 !؟ شهیخوب نم

 !اونجا بمونم شتریب تونستمیبهش فکر کنم. کاش م تونمیتصور بهتر نشدن حالش چنان برام سخت بود که اصال نم یحت

 :بهم گفت بود! با تعجب یو برگشتم..عل دمیشونه م قرار گرفت ترس یکه رو یدست با

 !؟یکنیم کاریچ نجایتو ا گانهی -

 .دکترش نبود یول نمیبب ارویماز مارستانی: ه..ها ؟ من ؟! من.. اومدم بگفتم

 .شروع شد ختنامینام رو بستم که بازم اشک ررو بغل کردم و چشم یعل

 :بغلم کرد یندارن ؟ عل یتموم هامهیگر نیخدا چرا ا یا

 .شهیانشاءاهلل بهتر م گمیمن دارم بهت م ؟یخونیم اسی هیآ نقدریا یواسه چ گانهی -

 ...یو گفتم: باشه ول رونیبغلش اومدم ب از

 :دیزد و وسط حرفم پر یلبخند تلخ یعل

 برسونمت خونه ؟ یخوایکه.. م گفتمی؟! من بهت م یکه حالش رو بپرس یهمه راه رو اومد نیا -

 :باال انداختم و گفتم یا شونه

 .خونه رمیم ی..خودم با تاکسنه -

م شونه ی. و روفمی.. ک یو راهمو کج کردم به سمت در خروج دمیکش قینفس عم هیکردم  یخداحافظ یاز عل یوقت

 .ادیب یتاکس هیانداختم و منتظر شدم تا 
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ونه رو بهش دادم خ ری! مسخوردیبه خالفکارا م افشیپسر جوون بود که ق هیآوردم و سوار شدم؛  ریگ یتاکس هی یسخت به

 !بر خالف خودش بود افشیو اونم تا دم خونه من رو رسوند، درواقع ق

 !مارستان؟یتونستم بتونم برم ب ینصفه شب..چطور کیهارو روشن کردم نگاهم به ساعت افتاد.و چراغ دمیخونه که رس به

رو خاموش کردم  میداشتم ! گوش یز علکال ا سیتا م نینگاه کردم، چند میلباس هام رو عوض کردم و به گوش یخستگ با

 .کردم بخوابم یو سع

 خوابم برد. عیکرده بودم ، سر هیگر قدراون

 .دارهیبر نم زنمیحاال که من زنگ م  زنهیخان خودش زنگ م یعل نیخدا ا ی شهیلب گفتم: حاال هم ریبا حرص ز

 :شد دهیشن یاز پشت گوش یعل یکال از طرف بنده صدا سیتا م شیبعد ش باالخره

 جانم ؟ -

 ؟ یاز نگران زنمیسکته ناقص م یمن پشت گوش یگی! نم یداریساعته بر نم هی یحرص گفتم: عل با

 باهام؟ یدار ی: حاال که برداشتم، کاردیکش یقینفس عم یعل

 خوبه؟ اریصدام آروم شد: ماز هوی

 .زننیرو م شونیقبل یم بهت .. دکترا حرفابگ ی! گفت: واال چزنهیکرد.مطمئن بودم داره لبخند م یمکث یعل

 !شدم: باشه رهیخ نیبه زم یدیناام با

رو  نیهم یزنی! هر روز زنگ مشه؟یبهتر م اریماز تی: به نظرت در عرض سه روز ، وضعدیکش یقینفس عم یعل

 باشه؟ کنم،یبشه خودم خبرت م یزیمن که بهت گفتم که دخترخاله جان.چ ؛یپرسیم

 میقدر زنگ زده بودم که دو بار مجبور شده بودم سچقدر زنگ بزنم ؟ اون گهیمبل نشستم.د یکردم و رفتم رو رو تر لبم

 .کارتم رو شارژ کنم

 !؟ی! تو باغگانهیافکارم رو پاره کرد:  یرشته  یعل یصدا

 !گفتم: آره آره دمیمالیهام رو مکه چشم یم گذاشتم و درحالشونه یرو رو یگوش یخستگ با

 .تو برو فعال -

 !مغزم هنگ کرده دونستمیکنم.فقط م کاریچ دیبا دونستمینم گهیقطع کردم.اصال د ویگوش عیسر

 ! خبر بودم یهم ب میبود که از مر یمبل گذاشتم. چند روز یرو همون جا رو یگوش

 فیکنم.تعر فیبراش تعر ویافتاده و منم مجبورم همه چ یبپرسه چه اتفاق خوادیاگه بهش زنگ بزنم م دونستمیم اما

 .نداختیم هیکردنشم فقط خودم رو به گر

 .ومدیم اریبارون واضح تر بود، البته صداش از اتاق ماز یباال . صدا یرفتم طبقه  
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 .شدیپنجره؛ کم کم داشت غروب م یباز شده بود. رفتم جلو کمیاتاقش.پنجره  یتو رفتم

 !امسال هیخوب یِ شده بودم.عجب بهار بارون رهیبارون خ به

 نیمبهم و غمگ یاما از بو شمیم سیخ یحساب دونستمیم نکهی.با ارونیژاکت بپوشم و از خونه برم ب هی خواستیم دلم

 .بهتر بود، تازه، عاشق بارون بودم یلیخونه خ

 !ابونیخ ینها توخونه رو برداشتم. بازم ت یدایبعدش کل دم،یپوش مویسرم انداختم و ژاکت سورمه ا یرو رو دمیسف شال

 .شدم سیخ یکل قهیبودم که در عرض همون چند دق دهیکرده بودم و به دم در رس یرو ط اطیطول ح تازه

 .و درش رو بستم رونیاومدم ب اطیح از

ها بلند  نیماش ریدزدگ یکه زد صدا ی.با رعد و برق بلنددیچکیداشت از شالم آب مهام. بیج یرو گذاشتم تو هامدست

 .شد

کنارش که معموال  ینییچراغ بلند تز هیبود و  یچوب مکتین هی ابونیخ هیبود.سر  رهیت مهین یو آب یخاکستر سمونآ

 .زارنشیپارکا م یبلندن و تو

 .بارون ریز مکتین یاز قدم زدن برداشتم و نشستم رو دست

 ! کردیتردد نم ینیماش چیپر از مردم.ه ییرو ادهیها بود و اونورش پ نیبه روم محل عبور ماش رو

م بلند شد،  هیگر یگرفت..بازم نتونستم احساسم رو کنترل کنم و صدا مهیآهسته بغض منم شروع شد و .. بازم گر آهسته

 .کردمیم هیهام پوشونده شده بود و گر.فقط صورتم با دستیچیو نه ه کننیم کاریمردم چ دمیدینه م

 هیصورتم برداشتم: دخترم چرا گر یمسن هم باشه دستم رو از رو دخوریزن که م هیو مهربون  میمال یصدا با

 !..؟ یکنیم

همه دارن نگات  نی.ببزمینکن عز هیگر قدرنیگفت: ا کرد،ینگاهم م یبرگشتم سمتش.با لبخند تلخ سمیخ یهاچشم با

 .کننیم

 .ن بدمنداشتم بهشو ی.جوابیاونم با نگران کردنیعده بهم نگاه م هی گفت،یهم م درست

 :دیرو پاک کردم که پرس اشکام

 ..کنهیم هیبارون داره گر ریدختر تنها ز نیو ا شهیشده؟داره غروب م یزیچ -

 .مهیداشتم که بگم؟ با بغض نگاهش کردم و گفتم: من! برادرم تصادف کرده و ... وضعش وخ یجواب چه

 :گرفت مهیگر م گرفت.کدوم برادر ..؟ دوباره هیکه بهش گفتم گر یجمله ا با

 !.. رهیمیداره م -

 یکه به نشونه  تیبودن وضع میوخ هی زدلمیم: عزشونه یهام شوکه شد؛ دستشو گذاشت روخانوم مسن از حرف اون

 !سیمرگ ن
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 ادی. به خدا توکل کن، انشاءاهلل که سالم مهیش دست همون باال سر هیدست دکتراس. بق کمشیگفت:  یاز مکث پس

 !رونیب

 !مثل تو داره یبرادرت خوشحالم که خواهر مهربون یزد: برا یلبخند بعدش

هم فشار بدم تا  یهام رو رونداشت.من خواهرش نبودم، فقط تونستم چشم قتیکه حق ینتونستم بگم مقابل حرف یزیچ

 .نیهم زه؛یاشکمم بر نیآخر

 .یشد سیخ یلی؟ االنم برو خونه، خ زمی.باشه عزشهیپررنگ تر زد: به خدا توکل کن. نشاءاهلل حالش خوب م یلبخند

 .بلند شدم مکتین یهام اومدن. ازش تشکر کردم و از رولب یرو یکم رنگ لبخند

 برام معجزه بسازه! تونستیم یهمون باال سر قطعا

 :با غرغر گفتم خورد،یبازم زنگ م کردمیم جکتیتماس ها رو ر یبند! هرچ هی. خوردیبند زنگ م هی میوشگ

مثل مَنگا منتظر زنگ  ایمنه که  ری..اصال تقصزنهیبهم زنگ م یه یکیبار اومدم بعدازظهر بخوابم  هیال منِ بدبخت حا -

خسته  قدرنیکه حاال ا خوندمیبند درس م هیکمرنگ تر کنم  کمیغمامو  نکهیواسه ا ایبده  اریاز ماز یخبر هیبودم تا  یعل

 !شم

 هام بسته بود گفتم: بله؟که چشم یرو برداشتم و درحال یگوش یخستگ با

 :حال بود، سرحال و شاد گفت یب یلیکه صداش خ گهید یبه گوشم خورد. بر خالف روزا یعل یصدا

 .؟ دلم هزار راه رفت یزنگ زدم برنداشت یچرا هرچ گانهی -

 .حالش خوب شده اریکه بگه ماز یابشم از لحظه دیناام خواستمی..نممارستانهیب یحس کنم هنوزم تو تونستمیم

 :که نا نداشت گفتم ییصدا با

 ؟یداشت یخواب بودم.کار -

 !به هوش اومده اریبه تو خبر بدم.خواستم بگم ماز ومدهیبابا..اصال به من ن یگفت: ا یعل

 .و رو شد ریجمله رو گفت ، انگار جهانم ز نیا تا

 ؟یگرفته ها بلند شدم: چ تخت مثل برق یباز کردم و از رو عیشدم، چشم هام رو سر شوکه

 !به هوش اومده..حالش بهتره اریماز گمی! م ید ی:  همون که شنیعل

 داشتم که بگم ؟ ی. چیدعاهام مستجاب شد؟ الل شده بودم پشت گوش یهمه  یعنی د،یم لغزگونه یرو یاشک

 :آهسته گفتم دیلرزیکه م ییبا صدا فقط

 ؟ شهیمرخص م یک -

 !بهت خبر بدم شهیبه هوش اومده بود، گذاشتم امروز که مرخص م اریکه بهت زنگ نزدم ماز یروز :  راستش اون دویعل
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 :گفتم نییپا ومدمیکه از پله ها م یدرحال

 .یبه گوش زدمیمثل منگا همش زل م ایسرم تو کتاب بود  ایدو روز چقدر نگران و ناراحت بودم؛  نیتو ا یدونینم -

 .میبرس گهیداشتم واست..فکر کنم تا سه ساعت د زیسورپرا گهید :دیخند یاز پشت گوش یعل

 " اریماز "

 !سرم یدستم بود و هم تو یشدم که هم تو یهام آهسته آهسته باز شدن و تازه متوجه درد بد چشم

،  یختو بعدش به س نجایاومدم ا یچ یو برا مارستانمیب یبفهمم تو دیطول کش قهیچند دق ی. حتومدینم ادمیبه  یچیه

 .اومد ادمیداشتم به  گانهیکه با  یاناتیرج

 

به هوش  ار،یگفت: بَه..آقا ماز یعل یحرکتش بدم.صدا تونمیکه متوجه شدم به دستم سرم وصله و نم دمیرو کش دستم

 باالخره؟ یاومد

 

 :زد یپوزخند یسمت راستم نگاه کردم که تازه متوجه حضورش شدم. عل به

 

  !نایکه دکتر باهات کار داشت و ا ییکنار تو بود به جز وقتا مارستانیصدف کال تو ب یول ایوقت حرص نخور هی گمیم -

 

 !خوب داره زیچ هی دنیانتظار شن کنهیگفتم: آدم چشمش رو باز م یچشم هام رو بستم و به سخت یکالفگ با

 

 ؟ینداشت یمشکل بودیم گانهی یعنیخنده گفت:  با

 

 !؟یکنیم سهیرو با صدف مقا گانهیتو  ستا،ینقشنگ  شمیشوخ نیاخم گفتم: بب با

 

هوشت  یبود که زد دوباره تا دو روز ب یفاز دکتره چ دونمینم یکه به هوش اومد شی. دو روز پمیگفت: حاال بگذر یعل

 !یکرد! به هرحال االن مرخص

 

 !چرا من نمردم؟ گمیچشم هام گذاشتم: م یرو رو دستم
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 !؟یوونگیبه د یزنیخودتو م ای یشد وونهی. تو جدا دگفت: خدا نکنه. یبعد از مکث یعل

 

 !فعال شمیم وونهیدرد سرم خارج از تحملمه، گفتم: دارم از درد د کردمیم حس

 

 .چِت شده ننیبب انی: بزار بگم دکترا بیعل

 

 !ستین یاجیهام برداشتم: احتچشم یدکترارو نداشتم..دستم رو از رو ی حوصله

 

 ؟یایزودتر به هوش ب شدیرو، نم گانهیهم  یکرد وونهیت نشست و با خنده گفت: هم منو دکنار تخ یصندل یرو یعل

 

جواب تو رو هم  دیحرف نزن، من که اصال درد ندارم؛ با قهیدق هیحوصله بهش نگاه کردم: نکنه دست من بود؟!حاال هم  یب

 !بدم

 

 میتسل نیجان به جان آفر اتیلجباز نیسر هم گفت: آخر از رفتیم رونیکه از در ب یو درحال دیکش یقینفس عم یعل

 !گهید ادیبابا کم غُر بزن بزار بگم دکتر ب ؛یکنیم

هام بود..موهام رو مرتب کردم چشم یکردم.چقدر غم تو یو به خودم نگاه سادمیاتاقم وا ی نهیآ یرو به رو یحوصلگ یبا ب

 !ادیهام به نظر نچشم یخستگ دیزده بودم تا شا ملیل رهام رو از قببرق لب زدم. مژه کمیهام خشک شده بود و چون لب

 

وقت بود  یلیهام اومد. خلب یرو ینرده ها سر خوردم و لبخند یبه کنار کشوند. رو نهیرو از آزنگ در من یصدا

 ! سر نخورده بودم یطورنیا

 

تصورشم حالم  یتر نشده باشه. حت میدوباره وخ اریحال ماز کردمیبود.. فقط خدا خدا م ی. علهیحدس بزنم ک تونستمیم

 !خب دلتنگش بودم نمش؛یکه نتونم پشت در بب کردیرو بد م

 

 بچه؟ یندار دیکردم خودم رو سرزنده نشون بدم: مگه خودت کل یسع یعل دنیباز کردم و با د درو
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 :گفت کردیم انیکه دندوناش رو نما یخونه و با لبخند یاومد تو یعل

 

 ؟ یباز کن حاال بده خواستم تو -

 

 !دمیرو خوب فهم شیبهم زد که معن یحوصله تر شدم. پوزخند یکه بودم ب یزیصدف از اون چ دنید با

 

 .نبود که نبود اریافق محو شه! نگاهم سمت در بود اما ماز یاز پله ها رفت باال تا تو بعد

 

 ! نگران نباش قدرنی. اادیکه انگار فکرم رو خونده، آهسته کنارم گفت: االن م ی، طور یعل

 

هام از در برداشته نشد که باالخره بعد لحظه هم چشم هی یمبل نشستم. حت یقوت قلب گرفتم و رفتم رو کمیحرفش  با

 !نمشیتونستم پشت در بب هیچند ثان

 

 .مبل بلند شدم و رفتم سمت در که نگاهش به من افتاد یاز رو عیسر

 

که  یبگم با اون کار تونستمیرو نم چکدومیگم دلتنگت بودم؟ نه، هب ؟یداشتم که بهش بگم ؟ بگم خوشحالم اومد یچ

 !اون روز باهاش کردم

 

من رو ناراحت  چوقتیمرد رو به رومم که ه نیخودم فکر کردم، عاشق ا شیلب هاش اومد. پ یرو یجون یب لبخند

 .کنهینم

 

 دیدوباره قلبم لرز شیدست زخم دنیمد تو. با دجوابم رو داد و بعد از در او یسالم آهسته بهش کردم که اونم به آروم هی

 .و حس کردم سردم شد

 

 ؟ ی... فقط آهسته گفتم: خوبیحرفا داشتم بهش بزنم ول یلیخ
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 گانهیلباش بود گفت: خوبم  یکه هنوزم رو ی. با لبخندشدینم یکردم حالت نگران صدام رو از خودم دور کنم ول یسع

 .جان! نگران نباش

 

نبود که  یاگانهیهمون  نیبستم؛ سرد شدم! ا خی کردمیخونه رفت باال.حس م یو از پله ها سرش درو بست پشت

 .شناختمیم

 

که به  ینتونم باهاش حرف بزنم؛ مخصوصا بعد اون اتفاق گهید دمیترسیاما، م نمشیرو شکر کردم که بازم تونستم بب خدا

 !بود ایدن هیهم  اریماز یبرامن، بلکه  ینه تنها برا کردمیاما حس م ومدینظر بزرگ نم

 

 .شب بود 8ساعت  چوندم،یموهام رو دور انگشتم پ کمیمبل و  یرو نشستم

 

 ! گرفتینبود، دلم م ییرایاتاق پذ یتو یشکیه دمیدیم یاتاقم، وقت یمبل بلند شدم و رفتم تو یرو از

 

 کنم؟ کاریچ دیفکر که االن با یم و رفتم توچونه ریرو زدم ز دستم

 

فکر کردم که  نیباال. به ا دمیم کشچونه یفکر کنم پتو رو تا رو خواستمیکه م یو مثل اوقات دمیتختم دراز کش یرو

بوده؛ هرچند که نبود. فقط  یاتفاق عاد هیفکر کرده تصادفش واسم  اریرفتار کردم، مطمئنا ماز لکسیکه من ر یقدرنیا

 !شده بودم وونهیو استرس د یاون روزا از ناراحت دونستیخدا م

 

اومده بود سراغم. دفتر  یخواب یهم گذاشتم تا بخوابم اما بازم ب یهام رو روهام دست از پلک زدن برداشتن و چشمچشم

کردن کاغذ! هروقت دلم  یو خط خط یسینشستم به چرت و پرت نو رم،یتحر زیرو برداشتم و پشت م سمینوچرک

 !دور مشنداختیو بعد م نوشتمیو م نوشتمیم گرفتیم

 

 .بود و خونه خاموش 11خودم رو سرگرم نوشتن کردم که متوجه ساعت نشدم. ساعت  قدراون

 

 .دنیبود همه خواب دایپ
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که پشت  یکس یهست. کاغذ رو مچاله کردم و انداختم دور و رفتم سمت در. ول یدر به گوشم خورد. فکر کردم عل یصدا

 یعنیاصال... مگه از من دلخور نبود؟  دارم؟یفکر کرده بود من ب ی! چطورار؟یماز کردم؛ینبود که فکر م یاون دمیدر د

 داشت باهام؟ کاریچ

 

 .بود حالش بده دایهاش بود و پچشم یبود که دستش رو نیکه من رو نگران کرد ا یزیچ اما

 

 !؟ ی! خوباری: مازگفتم

 

 .لحظه هیرفت  یاهیهام سخوبم! چشم چشماش برداشت: یبلند شده باشه، دستش رو از رو قیخواب عم هیاز  انگار

 

 .یبهتر ش کمیتخت من  یرو نیبش ایب ؟یباهام داشت یدر رفتم کنار: کار از

 

 .تختم. منم کنارش نشستم یازم کرد و نشست رو یتشکر

 

 .و نشداما تصادف کردم  زدمیباهات حرف م نایزودتر از ا دیباهات حرف بزنم. با دیبهتر شد بهم گفت: با کمیحالش  یوقت

 

 م؟یباهم داشت یانداختم؛ ما چه حرف نییرو پا سرم

 

 ! یمن رو ببخش دیزد که شوکه م کرد: تو با یو حرف دیکش یقیعم نفس

 

 .من ارینه اون !! گفتم: اما ماز کردمیم یعذرخواه دیتعجب نگاهش کردم. من با با

 

 .که من مقصر بودم گمیمن و شما گذشت.من فقط دارم م نیب یندارم چ یمن کار نی: بباریماز

 

 ینکردم... وقت یازت عذرخواه یگلومو گرفت: اما من مقصر بودم! من اعصابت رو خورد کردم؛ من تند رفتم! من حت بغض

 !کنم کاریچ دیبا دمیقدر شوکه شدم که نفهماون یتصادف کرد دمیفهم
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 .مگونه یرو ختیقطره اشک ر هی یک دمینفهم

 

 !یکن هیدوست ندارم گر گمیست که مدفعه نیهزارم نیاشکم رو پاک کرد: او  دیکش یقینفس عم اریماز

 

. نمونیب یاینه به تصادف فکر کنم نه به قضا خواممیحرفا! نم نیندارم به ا یم برداشت:من کارگونه یدستشو از رو بعد

 !نه من یباهات حرف بزنم تا نه تو ناراحت باش امیاالنم فقط خواستم ب

 

 از من ناراحت نبود؟ یعنیهش زدم، ب یکوچک لبخند

 ! گفتمیخب زودتر م کنه،یباهام مهربون رفتار م قدرنیا دونستمیبهش زدم. اگه م یکیلبخند کوچ

 

 .زدیچرا اما با لبخند من اونم لبخند م دونستمینم شهیبهم لبخند زد. هم اونم

 

 حالت بد بود؟ یچ یبرا یآوردن سوالم آروم لبخندم رو خوردم: راست ادیبه  با

 

 .ستیمهم ن ادیرفت. ز جیسرم گ ،یچیکرد: آهان... اون؟ ه یکنجکاوانه ا اخم

 

 .حداقل بزار پانسمان دستت رو عوض کنم خب س؟یمهم ن یچ یعنیلبام اومد:  یدوباره رو کمیکوچ لبخند

 

 !شمیشدم.بهتر م هست که مرخص یروز نیاول یول یبه فکرم دونمیم ست؛یمهم ن ادیباور کن ز گانهی _اریماز

 

پانسمان  دیبا گمیم یدست و پام زخم شده، وقت نیگفتم: من پونصد دفعه افتادم زم رونیب رفتمیکه از اتاق م یدرحال

 !عوض کنم دیواقعا با یعنیدستت رو عوض کنم 

 

و  واریونده بودبه دبرگشتم باال. سرش رو چسب عیمخصوص رو برداشتم و سر یپانسمان و دارو هیو  نییپله ها رفتم پا از

 !راه بره تونستیجاش بود نم یخوبه ها! هرک نیخودم فکر کردم، حاال باز ا شیهاش رو بسته بود، پچشم
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 ! دمید یشد وقت شیبود! اصال دلم ر میدستش وخ تینشستم و آروم پانسمانش رو باز کردم، چقدر وضع کنارش

 

 بود؟ ای دهید بیآس شتریتصادف ب یدستت تو نم،یبب دستش. گفتم: یرو ختمیریاز دارو م کمیکه  یدرحال

 

ش خوابش برده راننده ینیماش هی ادیم ادمیفقط  اد؛ینم ادمی یچیتصادف. البته من ه یبرداشت: تو وارید یرو از رو سرش

 !بود و زد به من

 

 ی؟! اورژانس چطورخدا! خوابش رفته بود ایش گرفت: گرد شده نگاهش کردم که از حالت صورتم خنده یهاچشم با

 کرد؟ داتیپ

 

از شاهدا  یکیبهم گفت مردم زنگ زده بودن اورژانس و  یکه به هوش اومدم عل شیدو سه روز پ ادیم ادمیمن فقط  -

 ...حرفا نیبغل صورتت و دستت پر خون بوده و از ا گفتیم

 

 !واقعا دلم واست سوخت یعنیخنده گفتم:  با

 

 !آخه؟ یخندیم یها، واسه چ هیرکرد: عجب دخت زیچشماشو ر اریماز

 

 :خب غرورم نذاشت بهش بگم چقدر حالم بد بود اون روزا، فقط گفتم یهست ول یمرد مهربون دونستمیم

 

 ..مسلما منم ناراحت بودمکنمیم ینه شوخ -

 

 !؟ییبه جا یرو نکوبوند نیکه؟! خودت که از قصد ماش نیبه من دروغ نگفت یگفتم: تو و عل یاز مکث بعد

 

 ..من بود یجواب برا نیو مبهم تر نیش، بلندترخنده نیکه ا دیخند
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 !!ره؟یگیم شیدستم داره آت کنمیهم فشار داد: چرا حس م یهاش رو روچشم هوی اریماز

 

 ! ! اثرات داروئه برادرِ منگهید دی: ببخشدمیخند

 

 !ذهنم؟ یتو ومدیم نیش اهمه خاطره چرا همه نیافتادم. حاال ا رمردیاون زن و اون پ ادیدوباره  "برادر من  "گفتن  با

 

 :گفتم بستمیکه داشتم پانسمان تازه رو براش م یدرحال

 

بودم.  یفعال یبچه دادم؛یو ادامه م شدمینم میهمه ش تسل یخوردم.مخصوصا از دوچرخه ! ول نیزم ادیمن بچه بودم ز -

 .کارا نیماهر شدم تو ا یلیخ نیهم یدکتر! برا رفتمیم ای کردنیدستم رو پانسمان م الیهمش از فام ایاون زمان 

 

ماه طول  هیم رو از دست دادم و تصادف حافظه هی یتو شی. چون دوسال پادینم ادمیهم  یلیگفتم: البته خ یاز مکث بعد

 !ترسمینم نی. البته از ماشادیکه از تصادف بدم م نهیهم یرو بشناسم، برا هیتا بق دیکش

 

 .گذشته گهیگفت: د دیلرزیم یکه کم ییفکر. با صدا یمکث کرد، انگار رفته بود تو هیانچند ث اریماز

 

 :زدم یحال لبخند تلخ نیبا ا د؟یحرف رو زد، صداش لرز نیا یشدم.. چرا وقت متعجب

 

 !رهیبگ ادیجون کندن  دیدل بکنه با تونهیکه از گذشته نم ی.کسدونمیآره م -

 

 :دستشه ! دستم رو برداشتم و گفتم یست دستم رو قهیچند دق دمیهم نفهم خودم

 

 .هال یتو رمیاتاق من بخواب، من م یبده تو یلیاگه حالت خ -

 

 !جان گانهی یلبخند زد: نه خوبم.ممنونم بابت همه چ اریماز
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 .اتاقش یبهم گفت و رفت تو ریشب بخ هی بعدش

 

 .تونستم کمکش کنمتختم. خوشحال شدم که  یرو دمیو دراز کش دمیکش قینفس عم هی

 

 .و خوابم برد دنیهام دست از پلک زدن کشزدم، آروم آروم چشم یلب خداروشکر کردم و ناخودآگاه لبخند ریز

 

**** 

 

 وونه؟ید ی! چرا بهم نگفتیزد: وا غیج میمر

 

  !کرد مهوونیگفت و شلوغ کرد که د " نیه "دادم..اونقدر  حیرو توض یهمه چ میروز به مر نیبعد از چند باالخره

 

 بهت؟ گفتمیم دیبا یچ یخَموش! خب برا یو آهسته گفتم: ا رخندهیز زدم

 

 !نشون نیخط ا نیخودت رو نه؟آقا ا یکشت هیگفت: مطمئنا تو اون دو روزه از گر میمر

 

 .گذشته ریبزارم از دست تو، حاال فعال که به خ ابونیمن سر به کوه و ب میخدا مر یخنده گفتم: ا با

 

 ! شنومیخورده بگو بلندتر حرف بزنه صداش رو نم هیگفت:  یوزخندبا پ یعل

 

 : عه عه فضولچه؟!یگوش یگذاشتم رو دستمو

 .گهیرو گفتم بهت د یقطع کنم. همه چ دینشست، آروم گفتم: من فعال با یکه اومد کنار عل اریماز

 

 کلک! باز فرشته نجاتت اومد؟ یگانهی یبا خنده گفت: ا میمر

 

 :! آروم گفتمشدینم یستم بهش بگم فرشته نجاتم تازه از دردسر در اومده ول. خوادمیخند
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 ؟یپس چ -

 

 !رفت میجمهور شد سیی! رزنهیحرف م ینشسته رسم یفقط! انگار حاال کنار ک نیتو بب نویا اریبسم اهلل. ماز ایگفت:  یعل

 

 :هوا گرفتشون یرو لکسیر یلیآرومش خ کیکه چند تا روزنامه پرت کردم سمتش و اونم با همون تکن دیخند اریماز

 

 جرمه؟ دنیخند -

 

 !کنمیمن فعال قطع م می: مرگفتم

 

 :قطع کردم و با خنده گفتم ویگوش

 

 !کنم تتیچرا دلم خواست اذ دونمینم یول ست؛ینه ن -

 

 !شنداشته با شیهنوز تو اغما هست کار کنهیتصادفش سر م یهوشیهنوز در اعماق ب نیا نیگفت: بب یعل

 

 :مشت آروم ساکتش کرد که گفتم هیطبق معمول با  اریماز

 

 !یاریم رونیحاال نه که من اون روزها داغون نبودم، تو هم به صورت جوک ب -

 

 نینگاهش سنگ وقتچیخودم شدم. ه یرو اریمنم حرف ته دلمو زدم که متوجه نگاه ماز یجوک عل نیبه لطف ا باالخره

به  یوا گهیبوده، واسه خودم هم تعجب آور بود د بیحس کنم حرفم براش عج تونستمینبود که بشه حسش کرد اما م

 !حال اون بنده خدا

 

 :گفت یبا پوزخند یعل
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. دیآ رونیاغما ب نیاز ا اریماز دیشا رونیب میبرو دیحاضر شو دیبرو دیبلند شو گرددیاعالم م یاز طرف عل قیطر نیبد -

 !نظرتان؟

 

 ..اغمام یتو یه من بگبازم ب نیگفت: بب اریماز

 

 آخه؟ میکل کل کنن، کجا بر خوانیدوتا دوباره م نی: حاال اگفتم

 

 !د؟یهوا تازه کن هی دیخوای..ولتون کنم باد بردتتون! نمی: ماشاءاهلل افسردگان گرامگفت

 

 !میاه افسردهک شهینم نیبر ا لیدل میبر میخوایازت بپرسم کجا م نکهیبردم باال: ا یحوصلگ یرو با ب هامچشم

 

 !..رو بگو نیگفت: هم اریماز

 

 :مبل بلند شد یو از رو دیخند یعل

 

به هم  ی! بعدش هم چه ربطن؟ی..اصال شما دو تا آفتاب از کدوم طرف در اومده پشت هم رو گرفتمیریم ییجا هیحاال  -

 !ن؟یدار

 

 !طش هستراب میلبخند طعنه دار گفت: ربطش به س هیبا  اریکه ماز دمیخند زیر زیر

 

 ...گفت: جدا چرا؟ نکنه یعل

 

 !گهیهست د لمونیبابا..فام یچیوسط حرفش: ه دیپر اریماز

 

 !بگه؟ خواستیم یباحال قسر در رفت ! اصال چ چه
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 :کرد زیهاش رو رچشم یعل

 

 حرف من تموم بشه؟ یتنت کن. اصال چرا نذاشت یکوفت هیپس پاشو  -

 

 ..کمی های! خشن شد؟یکوفت هیابروهاش رو باال داد: اریماز

 

حاضر شم  رمیاز خنده منفجر شم! گفتم: پس من م دیدوتا گوش بدم با نیا یکردم اگه بخوام کل روز به کل کال فکر

 .گهید

 

 !گفت: به صدفم بگو حاضر شه یعل

 

 !موهام رو بکنم؟ یخوای.. نکنه میحوصله برگشتم سمتش: خب به سالمت یب

 

رو دور  شیپرکالغ یمشک یکه موها یتختم نشسته بود و درحال یقم. صدف روو منم رفتم سمت اتا دیخند یعل

 .کردیکرده بود و فکر م زیهاش رو رچشم چوندیپیانگشتش م

 

برداره سمتت و بهت حمله کنه ! با اون  زیهر لحظه ممکنه خ دیفهم شدیم گورشیکردم، از ف یسبزش نگاه یهاچشم به

 !صداش

 

 رونی. از اتاق منم برو برونیب میبر میخوای! گفتم: پاشو برو حاضر شو مکنمیه منگا ویدارم ک نیرو بب من

 :کامال معلوم شد دشیسف یها.دندوندیخند

 

 !؟یخانوم رونیبرم ب دیکه با یدار ینکنه اسرار مخف -

 

 .خاصش بهم زل زد یهاتختم بلند شد و با همون چشم یرو از
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 یو دوست دار اریماز دونمیمن نم یکه حس کن یفکر کرد یدت چخو شیپ دونمیآهسته گفت: نم یصدا با

 

 !یکن فهمت رو باال تر ببر یاشکال از توئه..! تو سع دیندارم.شا اریبه ماز یحس چیگفتم: من ه یحیلبخند مل با

 

 رون؟یب یگفتم: حاال امکانش هست بر حیسردش نگاهم کرد. با همون لبخند مل یهاچشم با

 

 قتیاز حرفات حق کدومچیمشت کرده گفت: ه یبا دستا د،یشن شدیم یهم رو به خوب یهاش روفشردن دندون یصدا

 ..نداره

 

 :و گفتم دمیکش قینفس عم هی..دیکه کل خونه لرز یرفت و درو محکم بست طور بعدش

 

 !هزار و پونصدم بار یاز جنگ جهان نمیا -

 

شال کرم رنگ و شلوار  کی دم،یپوش خوردیاده بود و دکمه مسوخته که س یاقهوه یمانتو کیهام؛ سمت کمد لباس رفتم

ازش زدم  کمیبه خودم نگاه کردم. برق لبم رو برداشتم و  نهیآ یبستم و تو کیکوچ ونیرنگ مانتوم، بندش رو شکل پاپ

 ..عطر آماده بودم کمیهام. با لب یرو

 

 .رنگ یمشک پیشده بود.. با همون ت رهیخ نیبه زم تیو متوجه صدف شدم که با عصبان نییپله ها اومدم پا از

 

رنگ که  دیسوخته با همون ساعت سف یقهوه ا پیت هیشدم که همرنگ من بود!  پشیافتاد متوجه ت اریکه به ماز نگاهم

 ده؟یپوش یچ گانهی یدیتو از کجا فهم نمیگفت: بب یداده بود باال.. عل کمیرو  ناشیو سر آست بستیاوقات م شتریب

 

 !داره برادر من؟ یربط چه _اریماز
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هاشون باسل نیها، بب هیرابطش هست! من گفتم امروز خبر میزد: هه هه هه! به قول خودت، ربطش به س یلبخند یعل

 .هم باهم ست کردن

 

 به من انداخت و تازه حساب کار دستش اومد: آهان اون..؟ من از کجا بدونم آخه؟ کینگاه کوچ هی اریماز

 

 !ادیهم ب میکبابم کرده! اصال بزار من بگم مر نهیکنه، صدف بب : خدا بهمون رحمگفتم

 

 !آخه؟ یدار کارشی: چدیدستش رو کش اریسمتم که ماز ادی! خواست بگانهیگفت:  یعل

 

از عمد  کنهیفکر م نا؟یو ا یست کرد یبده به من واسه چ رینباشه بعد صدف گ میمر یخوایآروم گفت: م هیچند ثان بعد

 .فهممیفازش رو نم م،یرو کرد نکارایا

 

 !یقراره مجازات ش یدونستیکه نم یزیها. از سر چ سوزهیدلم واست م گمی: مدیخند یعل

 

واسه  گهیآب بخورم م امیکنم؟ من م کاریمن چ گهیجان د ینداره گفت: عل یچندان تیکه معلوم بود واسش اهم اریماز

 !؟یآب خورد یچ

 

 !؟یخندیم ی: به چدیخند کمیهم  اریخنده..از خنده ش ماز ریبلند زد ز هیگرد شد و بعد چند ثان یعل یهاچشم

 

 !زدمیخنده گفت: حدس م با

 

 حشیبا لبخند مل اریداد و بعد رو به ماز لمیتحو یکی. صدف پوزخند کوچدیجمع ته کش یبا ورود صدف تو هاشونصحبت

 :گفت کردیمعصوم م یلیکه صورتش رو خ

 

 !امکانش هس؟ ،یکمکم کن یمتن هی یخوبه خواستم تو تیسندگیکه نو ییجان! از اونجا اریماز -
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 ..امیزد: االن م کیلبخند کوچ هی اریماز

 

 !شد: ارواح عمش. اهلل علم رهیبا لبخند به سقف خ یعل

 

پونصد نفر رو به خنده  یروز شدیم نیبانمکه ! اگه کمد یعل نیخنده. چقدر ا ریدهانم و زدم ز یرو گذاشتم رو دستم

 ...اریماز چارهی! بنداختیم

 

کَنه بود که  یلیهم بود، خ یاومد.معلوم بود هر ک اریماز یزنگ گوش یاز نبودشون گذاشته بود که صدا یا قهیدق ده

 :بشنوه اریتن صداش رو باال برد تا ماز کمی ی. علشدیهم ساکت نم قهیدو دق یگوش

 

 !خودش رو کشت تیگوش نیا ایپاشو ب -

 

 .گهیشلوغش نکن اومدم د نقدریا یگفت: عل اریماز

 

 .دیابروهاش رو با تعجب باال داد و بعد خند یا هیرو که برداشت و به اسم مخاطبش نگاه کرد چند ثان شیگوش 

 

 ...جور بخنده نیهم شهیهم خواستمیاز خدا م ی! ولچیخودم فکر کردم، خودم که ه شیپ

 

 !م؟یبه گوش یدزنگ ز ینگاه کرد: عجبا.. واسه چ یخنده به عل با

 

 !یکن دای.. خواستم از دست صدف نجات پگهید گهی: ددیخند یعل 

 

 ..چارهینه بابا کارش تموم شده بود ب _اریماز

 

 !ماشاءاهلل ادیرنگ بهتون م نی! چقدرم ان؟یبا هم ست کرد هیصدف گفت: خبر هویلحظه،  همون
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 .حس کرد شدیوضوح م گرفتنمو به شی. آتستیبگم جواب ابلهان خاموش خواستیم دلم

 

. صدف خودش فکر هامیکرده بود یریبابا عجب گ ی. افشردیهم م یهاش رو روکرده بود و دندون زیرو ر هاشچشم

جواب بهت  هیاز خودم بپرس تا  یدار یدلم گفتم: سوال یتو ار،یداشت؟ مخصوصا به ماز یبه ماها چه ربط هیخبر کردیم

 !یبدم که توش بمون

! دهیم ریگ یزیبرده بود که صدف به هرچ یموضوع پ نیشد. انگار اونم به ا انینما اریماز یهالب یرو کیچلبخند کو هی

 .شد یاتفاق یلیبا همون لبخندش گفت: خ

 

 .شدم لیوسط فس نیمن ا گهید دیبر دیبلند گفت: پاش رفتیکه م یدر حال یعل

 

وقت بود که  یلیخ ینشستم. عل نیماش یود، رفتم و تورو باز کرده ب نیقفل ماش ی.دعلنیو رفتم سمت ماش دمیخند

 شد؟ یچ نتیماش ی. گفتم: راستکردیکار م شیهم با گوش ارینشسته بود و ماز

 

 ...آهن کهیت هیشد  نمیگفت: ماش اریکه ماز رخندهیزد ز یعل

 

 ..یما هست شمیکه خودت پ نهیگفتم: حاال مهم ا رلبیز

 

 ؟یگفت یزینگاهم کرد: چ یچشم ریرو قفل کرد و ز شیگفتم. چون گوش یچ دیکردم شن حس

 

 !یینجایهست که خودت ا نیخالصه کردن گفتم: گفتم مهم ا کمی با

 

عقب  یصندل یاومد تو؛ با لبخند براش دست تکون دادم که اونم با لبخند اومد و رو میلحظه در خونه باز شد و مر همون

 :خنده، آهسته گفت زیر زیر نشست.به همه که سالم داد برگشت سمتم و با نیماش

 

 آقا چه خبر با صدف؟ -
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 ! ! غذاش رو بهش داد بعدم نازش کردم بخوابهیگفت: سالمت یبه شوخ یعل

 

 .حسابه نیماش ستیگفت: اعصاب که ن رلبیز اریماز

 

 !خوبش کن ایرد داده ب یفکر کنم عل میدم گوشش گفتم: مر د،یخند میمر

 

 .به خنده میشروع کرد زیر زیزوم و هردومون ررو آروم کوبوند تو با فشیک میمر

 

زرد  زییپا یکه تو ییبودم.پر بود از برگا دهیمون کرد که تاحاال ند ادهیپارک بزرگ پ هیدم  یعل قهیبعد چهل دق باالخره

 !نداشتن برن الیشده بودن.انگار هنوزم که بهار اومده بود خ ختهیر نیزم یشده بودن و رو

 

جد  ای! ژنیامامزاده ب ایقلبش:  یدستاش رو گذاشت رو هویمات نگاهم کرد و  میکه مر میرفتیه مرا یطورنیهم میداشت

 میشد مر یقلبش برداشتم: چ یکه دستش رو از رو گفتیاماما رو م یداشت اسم همه بایپنج تن آل عبا! تقر ای! امبریپ

 !ات افتاده؟مگه بچه

 

 !باهم؟ نیتا ست کردکاظم! چرا شما دو  یامام موس ایگفت:  میمر

 

بود..فقط باعث کباب شدن  یشلوغش نکن باور کن اتفاق می: مردمی. خندگهیاسم اماما رو م نیساعته واسه هم هی پس

 !صدف شد

 

 ! گهی: بابا دل به دل راه داره دمیمر

 

 میتش اومد و رفتکه حساب کار دس دمیرو کش می. دست مردادیبود و با حرص حرفامون رو گوش م سادهیبغل ما وا صدف

 .اونور به صحبت

 

 :زد یحیلبخند مهربون و مل میمر
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به  یلیسوخته هم خ یا! قهوهنیسادیلحاظ که کنار هم وا نی. البته از انیشیقشنگ م یلیشما دوتا کنار هم خ -

 چند روزه؟ نیچه خبر ا ی. راستادیهردوتون م

 

 :ه زور ساکتش کنم.فقط گفتمب دیبگم..با نای.اگه بهش درباره بستن زخمش و ادمیخند

 

 .ی! عادگهید یچیه -

 

 کرد،یعوض م گهیرنگ د هیبود لباساش رو  اریماز یجا یباش. هرک الیخ نیام: صد نار بده آش به همشونه یزد رو میمر

 !نه؟

 

 :! گفتممونهیهات مهام رو بردم باال که اخم کرد: عه نکن چشمچشم یحوصلگ یب با

 

 .ادی! فوقش بخواد صدف حساب کار دستش بستیمهم نبابا اون که واسش  -

 

کل هفته  یحرصش در آد؟ خب گفت خوادیم یلیبه چه دل یدونی! نمگانهی یتو چقدر خنگ یسرش: وا یآروم زد تو میمر

 !کنهیم یطورنیکه ا ومدهیسرش بوده. اونم مطمئنا خوشش ن یباال مارستانیب یرو صدف تو

 

 .خودشه، چون باورت داره هیتم اخالقتم شبکه گف ستیلبخند زد: ن بعدش

 

 !هست که بهم داره یزدم: به خاطر لطف یتلخ لبخند

 

 ؟یگیم یمادر؟! چ یاز حرفم جا خورد: اِوا! قرصات رو خورد میمر

 

 .بود که لطف داره و مهربونه نی: منظورم اگانهی
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 :هاش رو بده باالبود که چشم مینوبت مر دفعهنیا

 

 !؟یدیم لیمشاور دروغ تحو میبه مر یصدف باورت داره.تو دار یجلو یته دل و قلب اون واقعا از -

 

راجع به  زنهیحرف نم یلیخ یعنیمبهمه  کمیاحساساتش  دونستمیمن فقط م یول گفتیراست م دمیخنده. شا ریز زدم

 !احساساتش

 

گوشش  یکیزدم به گوش خودم و اون گوشش رو  هیرو در آوردم.  میبود هنذفر گهیهمد یهمه سرشون گرم حرفا چون

 .کردم یآهن شاد پل هیو  میرو دادم به مر

 

 :گفت یکه عل میآهنگ بود یاونجا، وسطا یهامکتین یرو مینشست 

 

 م؟یقهوه بزن هی دیموافق -

 

 .شودیوارد م یالت ی: اوهو! علگفتم

 

 د؟یخوریخب... م ی. امروز اصال حوصله ندارم ولزی: کم مزه برگفت

 

 .ششیام گرفت و رفتم پبردم که بکوبونم تو سرش. از فکرم خنده فممی..کیعل شی. خواستم برم پمیقبول کرد همه

 

 :سفارش رو گرفت گفتم یوقت داد؛یسفارش چند تا فنجون قهوه م داشت

 

 !عذابه هیصدف همش ما نیا -

 

 اد؟ین یخواستیچپ چپ نگام کرد: وا... خب م یعل
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 ..که سوزمیرو ببرم م نایرو ببر همه ا نایند تا فنجون قهوه داد دستم: اباال انداختم که چ شونه

 

 .! دوتاش رو با خودم بردمگهید می.پنج نفر بودکردیم شلوغشم

 

ازش  ارویبشم فنجون ماز کیکرد. صدف دستاش رو مشت کرد که باعث شد تحر یتشکر اریرو که دادم به ماز شیکی

 ؟یوونگیبه د زدیخودش رو م ایشده بود  وونهیمزه، واقعا د یب یرهفرق سرش! دخت یتو رم،ذبکوبونمیبگ

 

سرش  ییبال هیمرد صبوره! من جاش بودم  نیچقدر ا ایبشم. خدا الشیخیبا چشم و ابروهاش بهم فهموند که ب اریماز

 .کنن هیبال ،مرغان آسمون به حالش گر اوردمیم

 

تو  نکهیخوردم.هوف؛ با ا زیر زیام رقهوه ییاعتنا یسوخته بود. با ب.صدقه سر صدف جانم، دستم میو نشستم کنار مر رفتم

 دونمیو عادت کرده بودم اما نم خوردمینگه داشتن خودم واسه امتحانات و خوندشون قهوه م داریب یبرا رستانیدوران دب

 .قهوه تلخ تره! اما بازم دوسش داشتم نیا کردمیشد که حس م یچ

 

 ارینکردم، آروم از پشت فنجون به صورت ماز یینظر داشت! اعتنا ریحرکاتم رو ز یو ه نیذره ب ریمن رو گرفته بود ز میمر

واسه  هیکیتو تار هینور یکنیفکر م ینیبیآدم آروم م هیشدن؛  یآدما عصبان شتریزدم. انگار چون ب ینگاه کردم و لبخند

 ...هاحرف نیو از ا رهیگینم و! چه خوبه  خودش رشیآخ یگیم هویخودش! 

 

 !؟یزنیلبخند م نیکه همچ یدید یگرفتن حالم زد به بازوم: خانوم جون چ یبرا میمر

 

هاش مهربونه چشم قدرنیگفتم: به صدف ماشاءاهلل هزار اهلل اکبر ا یبه شوخ کردمیام رو فوت مکه دست سوخته یدرحال

 !رو لبم نهیشیلبخند م نمشیبیم

 

 ...میبگو ما هم بخند یخندیم یجون به چ میگفت: مر که صدف رخندهیآروم زد ز یپق میمر

 !میدیخندیم میگفتیواال. جوک م یچیگفت: ه هیچپ چپ نگاهش کرد و بعد چند ثان میمر

 

********* 
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 .دشیگذشت و باالخره فردا صبح مثل برق و باد رس هاشیو بد هایشبم با تموم خوب اون

 

 .بودم دهی. تا حاال بنفشه رو ندنجایا انیپدربزرگش ب یدختر پسرعمو شدیکه م دورش، یالیاز فام یکیبا  میبود مر قرار

 

 .سازهیها مبا همه سن گفتیم میاما از من بزرگتر بود و مر دونستمیرو نم سنش

 

 !تا برسم سمت در دمیدویم دیبزرگ و دراز بود و با اطمونیح اط،یسمت ح دمیخونه که به صدا در اومد دو زنگ

 

 غیاز سرم افتاده بود صاف کردم و درو باز کردم. بنفشه ج دنیبود. شالم رو که به خاطر دو نجایهم اون روز ا یعل قضا از

 !نه؟یزد: ا

 

 :چپ چپ نگاهش کرد میمر

 

 :و بهم نگاه کرد میمر یبازو یدرو وا کنه؟! بنفشه آروم زد تو ادیمرد ب هی ینکنه انتظار داشت -

 

 جون گانهیخوشوقت شدم  -

 

 .زمیعز طورنیکردم: منم هم غلشب

 

 یپرپشت یکوتاه ول یهاهاش مظلوم بود و مژه.چشمدیروشن و پوست سف ییخرما یو موها ییدختر با چشم خرما هی

 .داشت

 

 !گرما نیکه. هالک شدم تو ا ارمیرو ب نمینذاشت ماش تیدوست گرام نیگفت: ا بنفشه

 

 بنفشه؟ ومدیبارون ن شیسه ساعت پ نیکرد: مگه هم زیهاش رو رچشم میمر
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با تو طرف شه؟ خب من  تونهیم یگفت: ک زدیو بنفشه خودش رو باد م میکردیم یرو ط اطیکه طول ح یدرحال

 کنم؟ کاریچ امییگرما

 

 !جر و بحثتون باال گرفته ها ومدهی: نگفتم

 

 !شهیم وونهیو آدم د نهکی! از اونا که درکمال آرامش برخورد میگفت: مهمونم دارن فعال. چه مهمون میمر

 

 : خب بَده حاال؟گفتم

 

 !هست نیدختر کال هم نیا گانهی: ولش کن دیخند بنفشه

 

 شیجا نبود و با گوش چیکه اصال حواسش به ه یشروع شد. عل گهیخونه و دوباره مراسم مالقات همد یتو میاومد باالخره

 .اومد سمت ما یشخندیبا ن رفت،یور م

 

 !رفت نیهنگ کرد و لبخندش کم کم از ب هیت و با بنفشه چشم تو چشم شد چند ثانسرش رو باال گرف یوقت

 

 !گفت: سالم یبه عل یجد یلیخ بنفشه

 

 شما؟ دیبه خودش اومد: سالم. ببخش هیبعد چند ثان یعل

 

 درسته؟ ن،یجون هست گانهیجونم. شمام پسرخاله  میمر یهازد: از آشنا یکیلبخند کوچ بنفشه

 

 !شد؟ یکه بنفشه گفت: عه چ اطیو رفت سمت ح دیه پته تکون داد. بعدش دوسرشو با تت یعل

 

 ! واال دونمی: نمگفتم
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 ه؟یک گهید نیکه اومد سمتمون بنفشه گفت: ا اریماز

 

 !زمیعز یچیگفت: ه کردیکه بهم نگاه م یزد و درحال یشخندین میمر

 

 م؟یمر یاز من رو سرکار گذاشتو بنفشه گفت: ب دیخند میاز ابروهام رو دادم باال که مر یکی

 

 !؟نی: مهمون داردیبحثمون ته کش اریماز یصدا با

 

 .ستهستن. اسمشون بنفشه میمر یاز آشناها یکیگفتم: آره!  عیو بعدش سر دمیرو مال هامچشم

 

 :که بنفشه با ذوق گفت میمبال نشست یرو میزد.رفت یزد و بنفشه هم بهش لبخند یکیلبخند کوچ اریماز

 

 بودش؟؟ یطرف ک نی. ادهیکه مثل آدم جواب نم میمر -

 

 .ستسندهی... نونجایمدت اومده ا هی یو فقط برا کنهیم یدورمونه. آلمان زندگ یالیاز فام یکی:  من

 

 !س، عجب.. من فکر کردم روانشناس هست سندهی: پس نودیآروم سوت کش بنفشه

 

 . چه خبرا ؟نی: حاال اون بنده خدا رو ولش کنگفتم

 

 !رفت؟ دیدو هویشد  یچ ی! فقط آقا علیگفت:سالمت نفشهب

 

 !؟یدونیتو نم یعنیگفت:  یشخندیبا ن میمر
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 !دمیرو نفهم شیرفت و با آرنج زد تو پهلوش که معن یچشم غره ا بنفشه

 

 .دونستیم اریماز دیکرد؟ شا ینطورینبود پس چرا ا شیچینگاهش کردم. خب ه هیثان چند

 

 :شد مبل بلند یاز رو میمر

 

 !جمعش کرد شهینم گهید شهیم دایتو اتاقت..االن سر و کله صدف هم پ میبر ایب گانهی -

 

 .درباره صدف هم بهم گفته می: مررخندهیزد ز یپق بنفشه

 

 ..براتون ارمیشربت هم ب هیخان،  یعل نیبپرسم کجا رفت ا اریکه من گفتم: من برم از ماز میاتاق من و نشست یتو میرفت

 

 :و صداش کردم که برگشت سمتم اریماز شیو بنفشه رو باهم تنها گذاشتم.رفتم پ میو مر رونیق رفتم باتا از

 

 کجا رفت؟ یعل یدیند اریماز -

 

 شده مگه؟ یدور و ور هست. چ نیهم یول قایدق دونمینگاهم کرد و بعد گفت: نم هیچند ثان هی

 

 !از شما بپرسم مثال خواستمی: اتفاقا منم مدمیخند

 

 ..گهیلباش اومد.گفتم: خب پس باشه د یرو یمن لبخند یاز خنده  اریازم

 

 ها شدم.آشپزخونه و مشغول درست کردن شربت یتو رفتم

رفتم کنارشون نشستم که  دن،یخندیو م زدنیو بنفشه حرف م میباال تو اتاقم. مر یشربت رفتم طبقه وانیبا سه تا ل

 تو؟ ید ! اصال جاش رو از کجا بلدمتوجه پفک کنارشون شدم: اون مال من بو
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 .نگفت یزیو چ دیخند میمر

 

گذاشته  ریروت تاث اری! ماز؟یساکت نقدریدخترم چرا تو ا یها رو دادم دستشون که بنفشه گفت: وازدم و شربت یلبخند

 ا؟یآ

 

 !بودم که بخوام آروم بشم؟ یمگه چ ؛یگیم ی: نه بابا چدمیخند

 

 !هست یکجا رفته؟ اون که آدم رک یعلنگفت  اریزد: ماز یچشمک میمر

 

 مهمه واستون؟ قدرنی. حاال چرا ادونستینم یچیدونه پفک برداشتم: اونم مثل من ه هی یحوصلگ یب با

 

 !جذابه یعل گهیاز شربتش خورد: بنفشه م کمی میمر

 

 .یورت دادزبونت رو ق گنینم یحرف نزن می: مرمیسر مر یزدم که بنفشه سرخ شد و آروم زد تو یلبخند

 

 !خب هست که هست ن،ی: حاال بس کنگفتم

 

 !با ذوق گفت: قربون شعورت واقعا هویاز شربتش خورد و بعدش  کمی بنفشه

 

 سییگفت: ر میکه مر میگوش یرو دمیاس ام اس پر یصدا دنیکه با شن میدیخندیو م میگفتیها ماز آزمون میداشت

 !داده مگه؟ امیجمهور بهت پ

 

 نوشته بود: رفتن؟ .دمیبود!خند یعل

 

 !؟یادفعه هیما چِش شد  یِ عل نیشد. ا نیآفال گهیکه د "نه  "کردم  پیتا براش
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 .دهینشون م یات چه واکنشو گرنه معلوم نبود پسرخاله ستمین والیناخوناش گفت: خداروشکر ه دنیدرحال جو بنفشه

 

 !ادیخوشت م چون ازش یزنیها رو محرف نینشون، ا نیخط ا نیگفت: آقا ا میمر

 

 !ومدنیبه هم م یلیخ کردمیتصورش م یکنار عل یبود و وقت یهامون شروع شد. بنفشه دختر بامزه و شادحرف دوباره

 

 .زنهیبنفشه رو ازش گرفتم و قول داد که بهم زنگ م یبود که رفتن. شماره میساعت هفت و ن یحدودا

 

 .رهیور م شیخودش با گوش یه و برانشست یگوشه ا هی یعل دمیکه د منیاتاق نش یتو رفتم

 

 !خب رهیامونتون بگ قهیآشپزخونه گفت: دو دق یخنده که مامانم از تو ریو برگشت. زدم ز دیترس هویکنارش که  نشستم

 

 ! گهیعالم د هی یتو میکه بر میستین اریداد زد: واال خاله هم سن ماز یعل

 

 !یکنیکاراش رو تکرار م یکه ه دیرسبه تو هم ن یریخ اریبازوش که گفت: از ماز یتو زدم

 

 جان؟ یآوردن حرفم گفتم: عل ادی! با به کردیم یشوخ اریبا ماز قدرنیچرا ا دونستمینم دم،یخند

 

 : جانم؟ هیمهم انیجر هی دهیرو قفل کرد و به من نگاه کرد، انگار که فهم شیگوش

 

 !زدم: چت شده بود تو؟ یلبخند

 

 .نشده بود میچیبهم نگاه کرد اما با تسلط کامل گفت: ه و دیانگار رنگ و روش پر کمی

 

 !شد شیدوباره سرگرم گوش بعدش
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گفتم: جدا شما دو تا  هویبه کارش نداشته باشم که  یکرد فعال کار میبا چشم و ابرو حال اریحوصله نگاش کردم که ماز یب

 !شده؟ یحاال امروز چ نیموش و گربه بود روزیتا د

 

به من  یخودشه ول یتو قدرنیچرا ا یعل دونهیم کردمینخنده، حس م خواستیبود م دایزد. پ یکیلبخند کوچ اریماز

 .گهینم یزیچ

 

که  دیدو نیچشمک زد و همچ اریبعدش به ماز گانه؟ی..من برم هوا بخورم باشه زهیمبل بلند شد: چ یاز رو هوی یعل

 .رفت یبود و ک یک دمینفهم

 

کنم دختر  تتیاذ خواستمیگفت: م اریقد هندونه شده بود خواستم برم سمت اتاقم که مازهام از تعجب که چشم یدرحال

 که! ادیدلم نم یول

 !آخه ی.آخه چقدر تو خوبدمیخند

 

بشم، کتابم رو برداشتم  ایقضا الیخیگرفتم ب می. پس تصمدیرسیبه ذهنم نم یچیتختم نشستم؛ ه یاتاقم و رو یتو رفتم

 .در زد یکیدرس بخونم که  کمیتا 

 

 .کتابخونه گذاشتم و درو باز کردم ی! کتابم رو توهیحدس بزنم ک تونستمیم

 

 ...بهت بگم یزیچ هیگفته بود  یتو؟ عل امیب شهیبهش زدم که گفت: م یپشت در بود. لبخند اریماز

 

 گفتم: خب؟ یو با کنجکاو میتخت نشست یشدم! سرم رو تکون دادم. هردو رو کنجکاو

 

 ...نجایاومدن ا روزیکه د ینگاه کرد و گفت : اون خانوم بهم هیثان چند

 

 !البته به اصطالح خودشون ریبره امر خ خوادیم یعل گنیم نکهیگفت: مثل ا یاز مکث بعد
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 !؟یآوردم جلو و چند بار پلک زدم: چ کمیحرفش خشکم زد. جان؟! سرم و  با

 

بره  خوادیدوستش داره و م یبهت بگم، عل گهیر دطو هیگفت: بزار  یحالت صورتم بعد از مکث دنیبا د اریماز

 !اشیخواستگار

 

 !هام گرد شد: جان..؟تعجب کردم و چشم شیاز پ شتریب

 

 ؟یراحت تر متوجه بش ارمیبلندگو ب یخوای: مدیغش خند غش

 

 ؟یم گفتکنم االن؟! اصال چرا تو به کاریمن چ ؟یگیم یجد اریلبام نشست: ماز یاز خنده رو یش لبخندخنده از

 

 !بگم که متاسفانه شدم واسطه دیدرباره خودم با یول دونمیرو نم یکن کاریم گرفت: اون که چزد که خنده یتلخ لبخند

 

 .دمیگفتم: پس من چرا نفهم رلبیو ز دمیکش قینفس عم هی

 

 .بهشون بگه که یبه دوستت بگ دیبوده. فکر کنم با نیهم لشیاومدم: دل رونیب میصدام زد که از افکارها آروم

 

خبر چه  نیا دنیبعد از شن میمر نکهیاز فکر ا رون،یاز اتاقم رفت ب اریو ماز میتخت بلند شد یزدم؛ از رو یکیکوچ لبخند

 جواب داد: جونم عشقم؟ عیسر یلیش روو گرفتم که خ. شمارهرخندهیز زدم دهینشون م یواکنش

 

 نخورده؟ ییم بود گفتم: سرت به جاونهش یرو میو گوش زدمیکه صفحات کتابم رو ورق م یدرحال

 

 شده؟ ی: عه! حاال ول کن. چدیکش یقیعم نفس
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رو از گوشم فاصله بدم تا کر نشم؛ گفتم:  یکه مجبور شدم گوش دیکش غیچنان ج هویکردم که  فیرو براش تعر یچ همه

 !؟یکشیم غیکر شدم چرا ج میمر یوا

 

 !ادیودم قبوله چون بنفشه هم ازش خوشش مبه جان خ گانهی یگفت: وا یفیخف غیبا ج میمر

 

 ...: پس برو به تازه عروس بگو ودمیخند

 

 ؟یزاریروش لقب م یکه الک یدونیوسط حرفم: شلوغ کن... حاال از کجا م دیپر

 

 ،یکرد یجورنیا یستیتو که بنفشه ن گمیبه بنفشه بگو و خبرش رو بهم بده. فقط م ،یخنده: حاال هرچ ریزدم ز دوباره

 !خدا به اون رحم کنه

 

 !. خداحافظدمیبود که بخنده: باشه حاال خبرش رو بهت م مینوبت مر دفعهنیا

 

روم  یلیخ اری!مازدمیخندیم یطورنیبود که ا یبار نیماه اول هیخنده، بعد حدود  ریرو قطع کردم و بلند زدم ز یگوش 

 .ه بودمقدر سرزنده بودم چقدر آروم شدکه اون یاثر گذاشته بود. من

 

هست. اما  یلیخ کنهیدرک م کهنیهست؛ ا یلیخودش خ فهمهیدرد من رو م اریماز کهنیخودم فکر کردم، ا شیپ

 !ته قلبم مبهم هست یزیچ هی شهیهم

 

 دوستش دارم؟ نقدریا فهمهیمن رو درک کنه چرا نم تونهیکه بهتر از همه م اون

 

 خدا اصال من چِم شده؟ ی. واستیاشتن به منزله عشق نهنوز مطمئنن نبودم! چون مطمئنا دوست د خودمم

 

 ..میهم افتاد یعروس هیپس  ز؛یر زیر یول دمیخند دوباره
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 !م؟یزنگ خورد. مر میکه دوباره خواستم شروع به درس خوندن کنم دوباره گوش یوقت درست

 

 !شد یحدس بزن چ گانهیگفت:  غیرو برداشتم که با ج یگوش

 

 نیکرد یکیدست به  اریدرمان! تو و ماز یدرد ب یگفته؛ گفتم: ا یبفهمم بنفشه چ کهنیاز ا نجایبا ه یحوصله ول یب

 ..هابا شما دونمیمن درس بخونم، اگه آزمونم رو بد بدم من م نینزار

 

 !مبچه هیرگریاز شوک زد ز ؟یآیبنفشه تو هم م شیپ رمیگفت: اونو ول کن ! من دارم م غیج با

 

 !نیا شماها چقدر لوس هستباب یکردم: ا یپوف

 

 .ششیپ میریکنه بعد م یش حالبه خانواده یجور هی! بزار اول میستیذوق ن یمثل تو ب میستی: لوس نمیمر

 

 رو بستم: خدا رحم کنه! کتاب

 .اون سه شنبه و چهارشنبه همش مشغول درس خوندن بودم و اصال حواسم به اطرافم نبود یتو

 

 .شد یطورشد و اون یطورنیکه بنفشه ا دادیمار مو بهم آ زدیزنگ م میمر فقط

 

 ...هاحرف نیو از ا یخواستگار ادیب یدادن! قرار شد عل یپنجشنبه خانواده بنفشه هم اوک روز

 

 یکه صدا چوندمیپیمبل نشسته بودم و موهام رو دور انگشتم م یرو یحوصلگ یهام کامل شده بود، با بدرس چون

 :رو بردارم که مامانم گفت میتو آشپزخونه تا گوش دمیود نیبلند شد؛ همچ میگوش

 

 !انیب ستیتو قرار ن یخواستگار گانهی

 

 !یباش داریساعت نه صبح ب شهی! باورم نمزیدختر سحرخ یگفت: ا میرو برداشتم که مر میگوش .دمیخند
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 زم؟یعز یدار کارمیحوصله گفتم: با تشکر، خب چ یب

 

 !نجایا یایواسه همون تو امروز م رهیمیداره از استرس م ییوراج هیبا خنده گفت: بنفشه  میمر

 

 کنم؟ کاریاونجا چ امیاز تعجب گرد شد که مامان چپ چپ نگاهم کرد: من خودم طرف خونواده دامادم پاشم ب هامچشم

 

 !ما کمک کن شیپ ایفعال ب ی! ولایبرگرد خونه با اون ب یبعدا اگه خواست ،ییتو با ما ریزد: نخ غیج

 

 گه؟ید ارمیب زاتیتجه یسر هیزدم: پس من  یشخندین

 

 ؟یایم یبا عل یگردیبرم یبلند شد: مگه نگفت یبنفشه از پشت گوش یصدا

 

 .ارمیم ی. ولشهیم یچ نمیبعدش گفتم: تا بب ،ینه و آقا عل یگفتم: عل یدلم به شوخ تو

 

 .ایگفت: باشه فقط زود ب میمر

 

 .امیم شمیحاضر م عی: پس من سرگفتم

 

 .نایا میمر شیپ رمیگفتم: مامان من م رفتمیکه از پله ها باال م یرو قطع کردم و درحال یگوش

 

 .نکردم فقط لبم رو چرب کردم شیبنفش رنگ زدم. آرا پیت هیاتاقم،  یمامانم بپرسه چرا رفتم تو نکهیا قبل

 

 !بلد نبودم خط چشم بکشم یحت ومدیبدم م شیاز آرا چون
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رو بستم و  میجلو؛ ساعت مچ دمیکش شتریم انداختم و شالم رو بشونه یش حوله و.. گذاشته بودم رو روکه تو میپشت کوله

 رسونمتیکارا دارم، م یسر هیگفت: من همون اطراف  بستیکه ساعتش رو م یدرحال اریکه ماز رونیخواستم از در برم ب

 .اونجا

 

 ؟یدونیتعجب برگشتم سمتش: آدرسش رو از کجا م با

 

 .رو بهم گفته بود ابونهیخ ی. فقط علدونمینم قایزد: دق یندلبخ

 

 .گهیجا داون رسونمتی! مگانهی یکنیکه گفت: چقدر ناز م رمیم رمیگیم یتاکس هیخودم  شه،یزحمت م ی: مرسگفتم

 

 .زدم و آروم گفتم باشه یکیکوچ لبخند

 

 گفت؟ یآهن نبود که عل کهیت هیهمون  انایو راه افتاد گفتم: اح میکه شد نشیماش سوار

 

 .ستگهید یکی نیکرد و گفت: ا یاخنده تک

 

 .گانهیگفت:  ارینگاه کردم که ماز رونیرو تکون دادم و از پنجره به ب سرم

 

 : جانم؟من

 

 .... به صورتش نگاه کردم که گفت: راستش منهیکرد واسه چند ثان زیهاش رو ررو گاز گرفت و چشم لبش

 

 .یچی: هدیکش قینفس عم هیکه  بهش نگاه کردم منتظر

 

 ؟ی! تو چیبریکردن من لذت م تیاز اذ یلیخ کهنی: مثل اگفتم
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 !یچی. هیو دوباره گفت: گفتم که حضرت انرژ دیکش گهید قینفس عم هی

 

 ؟یحضرت انرژ یگفت یبه ک دیکردم: ببخش زیرو ر هامچشم

 

 ؟یستین گه،ید یزد: هست یشخندین

 

خونه که بنفشه  یکردم و رفتم تو یخداحافظ اریبنفشه بودم، از ماز یشد که دم خونه عیرچقدر س دونمی. نمدمیخند

 بود؟ اریزد: اون ماز غیج

 

 گفتم: آره خودش بود، چه خبرا؟ یلبخند با

 

 !سرمون یکار هوار شده رو یخونه کمک که کل ایهاش رو ول کن، پاشو بگفت: حاال چه خبر میمر

 

 !هنوز حس کرد شهیم ارویکردم عطر ماز حس

 

 !نه ایعطر زده  دیفهم شدیم یو به سخت زدیم شهیکه هم دادیرو م یمیهمون عطر مال یرو بو کردم.، هنوز بو شالم

 

 ؟یرو کش رفت یعطر ک نمیخنده دارش گفت: بب یبا نگران میمر

 

 خونه ست؟ یبنفشه ک یراست ،یشکیو درحال رفتن به خونه گفتم: ه رخندهیز زدم

 

بابام که فوت کرده، فقط مامانم هست و خواهر بزرگم که کانادا  م؛یی! خودمون تنهایشکیش رو گاز گرفت: واال هلب بنفشه

 !رفت رهیبگ وهیم خواستیکه گفتم بهت، مامانمم م کنهیم یزندگ

 

 .گفتم: خدا رحمتش کنه رلبیز
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 تو؟ یآورد یحوله واسه چ گانه،ی یگفت: وا میمر

 

 .لباس هم آوردم یسر هیبرم حموم،  خوامیم م؟خبیمرسواله  نمی: آخه اگفتم

 

 ...ایگفت: فقط زود برو ب بنفشه

 

 دختر استرس داشت! نی. چقدر آخه ارخندهیز میزد میمن و مر شینگران از

 .ساعت دو بعدازظهر شد. مادر بنفشه هم اومده بود یساعت گذشت و حدودا نیچند

 

 !میکرد فیهم از دستپختش تعر یبنفشه، کل اونم دستپخت مادر میناهار اسنک خورد یبرا

 

 زم؟یکجا عز ؛یسیبلند گفت: نامه بنو میمو برداشتم و خواستم برم که مرحوله رم،یرفتم دوش بگ میدو و ن ساعت

 

 . سوال داره؟گهیحموم د رمی! مدیخند یاسترس یخانوم خانوما نی! باالخره ای: وادمیکه منم خند رخندهیزد ز بنفشه

 

 ...ی. خداحافظ! زود برگردزمی: باشه عزگفت میمر

 

گفت:  کردیم انیکه دندوناش رو نما یخنده، مادر بنفشه با لبخند ریز میچپ نگاش کردم که دوباره هممون زد چپ

 !ادیکه! م رهیدخترم، سفر قندهار نم یدار کارشیچ

 

دوش خشک شده  ریکه انگار ز یجور ،یطورکارهام رو کردم و همون یاقهیدق ستیزدم و رفتم تو حموم، ب یشخندین

 .موندم ریباشم اون ز

 

 !بود و حاال عاشق شده واسه ما؟ طونیش قدرنیا یعل نیکه چطور ا کردمیفکر م نیربع بود که همش به ا هی حدود
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فکر  نیبودم به ا ترطونیقبال ش کهنینبودم. فقط از لحاظ ا اریازش نداشتم، من که عاشق ماز یکه خودم دست کم بماند

 !با خودم چند چندم دونستمی... خودم نمدیشا ایافتادم؛ 

 

 ریت تو دوش گپونزده گالن آبمون هدر رفت،کله گانهیاز پشت در بلند شد:  میمر یهمون افکارات بودم که صدا یتو

 کرده؟

 

 ادیم اریما بعد مازرو دست  یمونیتو حلقت م رهیش گرفت: نخند! االن آب مخنده کمیکه اونم  رخندهیزدم ز بلند

 .کنهیمون مخفه

 

 !؟یکنیم یآب رو بستم: به اون چه خب؟ همه ش اونو قاط دوش

 

آشپزخونه که بنفشه گفت: ماشاءاهلل هزار اهلل اکبر  یاومدم تو گرفتمیو م که با کاله آب موهام یو درحال دمیپوش موحوله

 !رنگ و روش باز شده

 

 .دمیازش کردم و رفتم لباسام و پوش یداد. تشکر دستم یتوت فرنگ هیو  دیخند میمر

 

 ه؟یدرحال زنگ خوردن بود. اومدم برش دارم که بنفشه گفت: ک میگوش منیاتاق نش یاومدم تو یوقت

 

 جان؟ گانهی: دیچیتو گوشم پ یعل ی! دکمه سبز رو زدم که صداینگاه کردم: عل یصفحه گوش به

 

 پسرخاله؟ ییمبل نشستم: جانم؟ کجا یرو

 

 !و اول بگم؟ بد... کدوم یکیخوبه و  یکی. دوتا خبر دارم! الیخی:  اون که کجام رو بیلع

 

 ...ادیب تونهینم اریخبر بد که گفت: ماز گفتم
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انتظار  شهینم نیاز ا شتریمرد ب نینبود، از ا دی! گفتم: واال ازش بعواریتا وسوسه نشم برم تو د دمیکش قینفس عم هی

 !داشت

 

 !مون ناراحت شدهدخترخاله نکهیثل ا: مدیخند یعل

 

 ه؟یبه خاطر خودت گفتم. حاال خبر خوبه چ ست،یمبل بلند شدم و خونه رو قدم زدم: نه بابا مهم ن یرو از

 

 !من شیپ نجایگفت: آرمان اومده ا یبا سرزندگ یعل

 

 آخه؟ یگفتم: جدا؟! چجور یروم. با خوشحال ختنیر خیسطل آب  انگار

 

 قای. هرچند از من بزرگتر بود، دقمیبود یو هم باز میباهم خاطره داشت یلیبود و خ کتریبود که ازش کوچ یبرادر عل آرمان

 !که به قول خودش موقت بود؛ اهلل علم کردیم یکانادا زندگ ی. تویمثل عل

 

 .نجایا ادیکرده که ب فیسفارت بوده و براش رد یاز رفقاش تو یکیگفت: بهت گفتم که!  یعل

 

رو قطع کردم و خبرش و به بچه ها دادم. بنفشه که داشت عرق سرد  یگوش یو بعدش با خوشحال میحرف زدباهم  کمی

 !کمک ادیب یکیگفت:  ختیریم

 

و  دمیکرم رنگم رو پوش یها..حدود ساعت هفت بود که لباسمیمرتب و آماده کرد ویو همه چ میکمکش کرد میو مر من

 .مینشست کیها هم اومدن تو. بعد سالم و علمهمون

 

که هردوشون شکل موش شده  میدیو بنفشه خند یچقدر به عل میمن و مر کهنیا نیواسم جالب بود و همچن هاشونبحث

 !بودن

 

بلند شد و همه  میبلند اس ام اس گوش یکه صدا دادمیگوش م هایسر خواستگار یشگیهم یبه حرفا یهمونطور داشتم

 !برگشت سمت من مینگاها مخصوصا مر



 

 

غریبه ای آشنا _ هلیا کاربر نودهشتیامثل   WWW.98IA3.IR 112 
 غ

 

و  لنتیسا یرو گذاشتم رو میکه همه به صحبتاشون ادامه دادن.گوش میزدم و سرم و کردم تو گوش کیلبخند کوچ هی

 ؟یرو دار یناشناس بود. نوشته بود: شماره عل یشماره  هیبه اس ام اس انداختم.  ینگاه

 

 شما؟ دیکردم: ببخش پیتا وزپلنگیشدم..به  سرعت  متعجب

 

 !باشه به نظرت؟ تونهیم ی: کتر از من نوشت عیهم سر اون

 

 شما؟ گمیزدم و نوشتم: درد. م یآخه؟ لبخند کج دیرسیبه ذهنم م یدادم باال. ک ابروهامو

 

 ارمینوشت: ماز گهید قهینکرد. بعد چند دق پیتا قهیدق چند

 

! گانهیخدا  یبل... ام یکه از خنده غش نکنم رو دمیخند زیر زیو گذاشتم جلو دهانم و ر شد. دستم یقد نعلبک هامچشم

 درد؟ ینگ یمردیم

 

 .: شرمنده من ندارمنوشتم

 

 ...نطوریکرد: که ا پیتا

 

 پیتند تا قدرمنیو ا زاشتیم یزیچ یشکلک هیزدم. کامال مشخص بود حوصله نداره، اگه داشت  گهیلبخند کج د هی

 ؟یندار ؟مگهیخوایم ی.نوشتم: واسه چکردینم

 

 !کارتش رو انداخته تو جوب میبوده که س یچه فکر یوت دونمی! نمیچی:  هاریماز

 

 ؟یکال حوصله ندار نمیو تند نوشتم: بب دمیکش قینفس عم هی
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 !؟ی: نه که حاال تو دارنوشت

 

 !یزدم و نوشتم: خودت که استادم یشخندین

 

 مردمیم یم از کنجکاورو قفل کردم، داشت میشدم و گوش الیخیب یول اد؛یباهاش بحث کنم تا حالم جا ب کمی خواستمیم

 کنم! تشیاذ خواستمینوشته اما م یکه چ

 !ستین یکردن کار خوب یگفتم: فضول رلبیاومد. ز زیر شخندین هی میمر

 

 !رو گوش بده فوق العاده جالبه نایا یهابحث نیو آهسته گفت: من و ول کن.دبش دیخند میکه گفتم، مر نویا

 

 !هیبحث زندگ ست،یهم ن یالبن! البته الکج یموضوعات نیهمچ شهی. همگفتیم راستم

 

نگاهم کرد  یرچشمی. آرمان زمیکردن با گوش یاومد و شروع کردم به باز یشد که بحثشون به نظرم طوالن یچ دونمینم

 .دمیاس ام اسش رو شن یصدا هویو 

 

 !م شماره من رو دارنانگار همه ماشاءاهلل

 

 !نیبود: به به دخترخاله. خوشگل کرد نوشته

 

 !ن؟یدعوت نکرد تونیآقا آرمان؟ چرا ما رو نامزد نیفکر کرد ینازک کردم و نوشتم: بهله! پس چ یرچشمیز

 

 !؟یخارج نامزد یایو درست کنه ب زاتیحال داره و یخنده گذاشت: برو بابا! ک شکلک

 

 !آشنا اومده خونه شماها یبهیچشمتون روشن. غر ینوشت: راست یبا مکث بعدش

 

 ! حاال چرا آشنا؟ار؟یآشنا؛ هان؟ ماز یبهیغر هیفکر کردم.  کمی
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داداشت واست  یتو خواستگار نمی. ببنجایکه اومده ا شهیم یدو سه هفته ا ؟یدیزدم و نوشتم: بله..تازه فهم یلبخند

 !ست؟یجلب توجه ن

 

 !شد حوصلم سر رفت یخورده طوالن هی. نوشت: آخه دمیکوتاهش رو د یخنده

 

انشاءاهلل  میرسیبه تفاهم نم هیمادر بنفشه اومد: خب سر مهر یشد که صدا یچ دونمیو زدم. نم میو قفل گوش دمیخند

 .گهیروز د هیواسه  میبزار

 

سر شوهر  ریز زدمیبودم خوب حدس م دهینشن نکهیو منم با ا هیگر ریز زدیم ،یکردیبود که انگار ولش م یجور هی یعل

 !زهیریفشه رو دوست داره، حتما هزار سکه به پاش مبن یکه عل طورنیم باشه و گرنه اخاله

 

 !یجان. پاشو از رو صندل عیبا آرنج زد بهم که دردم گرفت: ضا میافکاراتم غرق بودم که مر یتو

 

 !پا شم دیبا دمیتو دختر. خودم فهم یریماساژ دادم و آهسته گفتم: درد نگ بازومو

 

و بنفشه  میمر شیدوست داشتم پ یلیگوشه. خ هیبودن هرکدوم  سادهیوا دهیو بنفشه مثل موش آب کش یعل چارهیب

 .رفتم یم دیخب من طرف خونواده داماد بودم و با یول نیا همچنبمونم و اون

 

 نیماش هی یتو هیو بق میبود نیماش هی یتو ی.من و علمیشد نیو سوار ماش میرفت یو خداحافظ یاز روبوس بعد

  .خدا یسرشو چسبوند به فرمون: ا یتم، علکمربندم رو بس یجلو.وقت گه،نشستمید

 

 !به خوردت دهیم یمشت اساس هی اریخونه ماز یریو مثل لشکر شکست خورده نکن! االن م افتیق -

 

 .نگاهم کرد یرچشمیکه ز دمیخند اریماز تیاذ یادآوریرو روشن کرد. با  نیفرمون برداشت و ماش یسرش و از رو یعل
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 !یحضرت انرژ شمیتو نم فینوشته: من که حر مدیباز کردم که د رومیگوش

 

 بدم؟ ی... براش نوشتم: مژدگونی. چه اسمیانرژ حضرت

 

 کرد: چطور؟ قبول شد؟ پیتا عیبود چون سر شیگوش یکنم اون لحظه سرش تو فکر

 

 !یشی... برعکس! گفتم خوشحال مزیقبول شد انگار امتحان کنکور بوده! با خنده نوشتم: نه عز گفتیم یجور هی

 

 !م گرفت: جان؟کرد که خنده پیتا ینکرد و بعد طور پیچند لحظه تا 

 

 .گهیروز د هیگذاشتن  دنیبه توافق نرس یزیچ هیبادمجان. ردِ رد که نه، سر  _من

 

 !گانهینوشت: دارم واست خانوم  یبعد از مکث اریبود! از دست من، ماز یتوافق هسته ا انگار

 

 !دهسنینو یآقا نی: به همچننوشتم

 

 ..بار نیاما ا کردمیم تشیحرص داشتم اذ یاز کس یوقت اصوال

 

 بود! میاز سر شوخ طبع دیچرا... شا دونستمینم

من  یبود ول میشدم.ساعت تازه هشت و ن ادهیپ نیبه خودم اومدم و از ماش نگیپارک یتو یعل نیبا پارک شدن ماش

 !مردمیم یداشتم از خستگ

 

که انگار  یی. کاراهادادیتابش نشسته بود و داشت کارهاش و انجام مپشت لب اریرفتم تو، ماز خونه رو که باز گرفتم و در

 !انیَ به چ یچ فهممینم وقتچیمن ه

 

 تنها؟ نجایگفتم: سالم. خوش گذشت ا یشخندیبلند شد و بهم سالم کرد که با ن زیپشت م از
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 !بودم کاری: نه که حاال بدیکش یقیعم نفس

 

 !؟ی. گفتم: خوبشهیبود؛ نه مثل هم یجور خاص هیاهش کردم، نگ هیثان چند

 

 !برگشت و نگاهم کرد: آره خوبم هیتعجب کرد چون چند ثان انگار

 

 .مبل نشسته بود و با دستش سرش رو گرفته بود یرو یبرداشتم تا آب بخورم. عل وانیل هیسمت آشپزخونه و  رفتم

 

 !؟یبود یطورنیا ی. تو کیعل دهیآخر نرسکه به  ایرفت سمتش و کنارش نشست: دن اریماز

 

 دواریخودم و ام یخود یب خوامینگاه بهم انداخت و گفت: نم هی یها. علاز مبل یکی یو که خوردم، رفتم نشستم رو آبم

 .زارهیبابا نم شه،یهم به من بگن م ای... کل دناریکنم ماز

 

 :ششونه یو دستش رو گذاشت رو دیخند اریماز

 

 ....  باهاش حرف بزنستیتوئه مال اون که ن یبابات حق انتخاب نداره زندگ گمینم -

 

 .. اعصابم خورده فعالدونمیکرد: نم یهوف یعل

 

نرده سر خوردم  یسرم و از رو یمبل بلند شدم و رفتم سمت اتاقم.لباسام رو که عوض کردم، شالم و انداختم رو یرو از

 .نییپا

 

جان؟! حاال نشد که  یمرد عل گنی: به تو ام مزدیغر م یسر عل رلبیداشت ز یمامانم ه و بابام اومده بودن تو و مامان

 .ومدیخونش در نم یزدیهم که کارد م یدختر! عل ادهیکه ز یزینشد، چ
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چقدر ناراحته ، حاال  یکه عل ینیبیآشپزخونه و پچ پچ کنان گفتم: مامان جان ول کن توروخدا خودت م یتو رفتم

 .ادیب شیکه صالحه پ یزیچانشاءاهلل هر

 

 اریماز هیلنگه اون، فقط کاف یکیدفعه شروع کرد سر من غر زدن: دخترمم که  نیچپ چپ نگام کرد و ا مامانم

 ...شه ، و لیرو بکنه جمعتون تکم تونیطرفدار

 

بود و  دهیپر خوابم یول دادی! ساعت ده شب و نشون مرونیدادمش ب "مامان جان  یوا "و با جمله  دمیکش یقیعم نفس

 !بخوابم تونستمینم گهید

 

 .بود و فقط چراغ اتاق من روشن بود کیخوابم بره، کل خونه تار دیبخونم شا کمیرو برداشتم که  خیتار کتاب

 

و  نیی. از پله ها اومدم پانمیته خونه تونستم بب کینور تار هیو فقط  رونیساعت دو نصفه شب بود که از اتاق اومدم ب حدود

 ؟یداریتو هنوز ب ؟یبهش زدم و نشستم کنارش: عل یفکره؛ لبخند تلخ یمبل نشسته و تو یهنوز اونجا رو یلع دمید

 

 !یکن عل ؟ولیدیمتوجه حضورم شد و نگاهم کرد. گفتم: هنوز نخواب یعل

 

 یزیبابام هرچ یبه خودم مربوطه ول میزندگ گه؛یدرست م اریندارم به بابا. ماز یدیام چیه یچرا ول دونمی: هوف! نمیعل

 .من یواسه زندگ دهیدوست داره انجام م

 

درست  یهمه چ دمیقول م شه،یهات کم کم داره قرمز مخان! پاشو بخواب چشم ی: بزار فردا نِق بزن؛  پاشو علدمیخند

 !گهی. پاشو دشهیم

 

آشپزخونه تا آب بخورم،  یتوکردم و بعد رفتم  بشیبه زور من بلند شد و رفت سمت اتاق تا بخوابه. با نگاهم تعق یعل

 .هوا بهم بخوره کمیباغ که  یو رفتم تو دمیرو پوش میژاکت بافتن

 

ازش  کیهالل کوچ هیکه فقط  یانداختم؛ به ماه ینگاه یابر مهین ینشستم و به آسمون و هوا اطیح یتاب مکتین یرو

 !برداشتن شد که آروم، پلکام دست از پرواز و بال بال زدن یچ دونمیمعلوم بود. نم
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 :کردیآروم صدام م اریچشمامو آروم باز کردم. ماز کردیکه آهسته اسمم و زمزمه م یآروم کس یصدا با

 

 ؟یدیخواب گانهی... گانهی -

 

 .خواب آلود گفتم: آره، خواب بودم یو با صدا دمیهام مالکه روم انداخته شد چشم ینازک یپتو با

 

 .نجایا یخوری! پاشو سرما میرژنشست: پاشو خانومِ ان مکتین یرو اونم

 

 .شمیبخوابم االن پا م کمی: اومدم هوا بخورم، خوابم برد! بزار گفتم

 

 .اتاقت بخواب یبلندت کرد! پاشو دختر برو تو شهیهم نم لیبا جرثق یاالن بخواب گانه؟یکرد:  یهوف

 

و شالم و  دمیتختم دراز کش یم باال و روکردم، از پله ها رفت یرو ط اطیطول ح یبلند شدم و با خستگ مکتین یرو از

 .شد که دوباره خوابم برد یچ دونمیبرداشتم.نم

 

 !هیک نمیخودم احساس کردم، اونقدر خسته بودم که حال نداشتم بب یرو رو ینگاه کس ،یداریخواب و ب یتو

پاشو  ها،یوقت ساعتت رو کوک نکن هی! گهیپاشو د گانهی: دمیمامانم از خواب هفت پادشاه که نه، هشت پادشاه پر یبا صدا

 .شد ریکِالست د

 

 !دمیمرتب کردم: باشه مامان جان، فهم کمیو موهام و با دست  دمیهام رو مالبه زحمت چشماوه کالسم. اوه

 

 دم،یموهام خشک کردم و شونه شون کردم. سه سوته لباسام و پوش دم،یرفتم دوش گرفتم و لباسام و که پوش عیسر

 مویمشک یکه داشتم کفش ورن یرو برداشتم و درحال میمشک فیک ن؛یبا شال همرنگش و شلوار ج یکرم یمانتو

 !بلند گفتم: خداحافظ دمیپوشیم
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 !وقت هی یخانوم صبحونه نخور گانهیبا اخم گفت:  مامانم

 

 !.فعالخورمیم یزیچ هیم انداختم: نگران نباش قربونت برم، تو راه شونه یو رو فمیو ک دمیخند

 

 .میستیما خونه ن ی! از کالس اومدگانهیگفت:  یبلند یبرم مامان با صدا نکهیا بلق

 

 کردمیحس م شهیکه هم یکالس م؛یراه افتادم سمت کالس نقاش ادهیکردم و پ یط دنیو با دو اطیگفتم. طول ح یاباشه

 .دهیم یخاص یتازگ هیبه روحم 

 

 دمیافکارم غرق بودم که به خودم اومدم و د یچقدر تو دونمیگرفتم و خوردم.نم ریش هیو  کیکوچ کیک هیراه  یتو

 !چقدر زودگذره یزندگ دم،یدلم خند یسرکالس نشستم! تو

 

 شتریب شدیکالس، باعث م ومدیهم که با من م میحس تازه بود. مر هیرفت و خودش  ادمی یدو ساعت، همه چ واسه

 !امیدوست داشته باشم ب

 

! میگفتم: مر میبه مر کردم،یرو جمع م لمیکه وسا یدرحالشد. لیده بود که کالسمون تعطدواز -میو ن ازدهیساعت  حدود

 شد؟ یچ یخواستگار

 

شنگول نبود  دونه؛یهم م یشد! آقا عل یبه ساعتش نگاه کرد و گفت: خب خب دو ساعت گذشته، اوک یشخندیبا ن میمر

 !امروز؟

 

 نگفت بهت؟ اری!مازی! فقط خواستم بهت بگم بدوندونمین نم: مرخندهیگرد شده نگاهش کردم که زد ز یهاچشم با

 

 ...برن که خواستنیم ییجا رنیگرد شده گفتم: پس به من گفتن م یهمون چشما با

 

 بهم؟ گفتیم دیبا یچ یگفتم: نه بابا... اون واسه بستمیو م فمیک پیکه ز یجمله مو درز گرفتم و درحال آخر
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 !؟یکن تشیاذ یدوس دار دایجد نقدریگفت: چرا ا یلبخند خاص هیبا  میمر رونیب میترفیکه از در کالس م یدرحال

 

البته که اونم... نه خب اون با من  کنم،یم تشیتصادفش واقعا داغون شدم، اذ هیکه با  یزدم. جدا چرا ؟! من یکج لبخند

 !فرق داشت

 

 .بنده خدا نیبه جون ا یافتاد ،یباهاش کل کل کنکه  ستین ی: فکر کنم چون علدیخند میکه مر دونمیخودمم نم گفتم

 

 .دی: شادمیخند

 

خودم راه  یاز هم جدا شد، داشتم برا رمونیداره و مس یکار هیگفت  میکه مر میاز کالس دور شده بود یقدم چند

 .ستادیکنارم ا ینیماش هیکه حس کردم  رفتمیم

 

 هیزاده! ابروهام و با تعجب دادم باال که با نکنه آخه حالل کارتیبگم خدا چ ی! اِارهیماز دمیچپم رو که نگاه کردم د سمت

 :گفت یخاص تیجد

 

 !دارم یپسرخاله جانتون دستور دادن، من که کار و زندگ -

 

 ؟یکنیم کاریچ نجای: انیماش یرو پرت کنم سمتش! نشستم تو فمیداشتم ک دوست

 

 !؟شدم آدم بد یاین ادهیروز خواستم پ هی: حاال من اریماز

 

 .نزد یحرف نیهمچ ی: کسدمیخند

 

 !. عجبیکن تیاذ یطور نیا یخواستیم  "واست دارم  " یدلم گفتم: پس اون روز گفت یتو آروم
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 هی یانگار عل یول دمیهاش نفهماز حرف یادیز زیرو که برداشت چ یبود! گوش یزنگ خورد، عل شیلحظه گوش همون

 .بهش داده بود یخبر خوب

 

 !. صدف برگشت خونهیکه گفت: راست میراه بود یناوسط

 

 خبر خوب و بهت داده بود آره؟ نیا یدلم گفتم: پس عل یحوصله نگاهش کردم و تو یب

 

 چندروز کجا گم و گور بود؟ نی: پس اگفتم

 

 ؟یپرسینگاهم کرد: از من م یچشم ریز

 

 !یخوشحال شد یلیخ نکهیل اگفتم: واال خبرا دست شماست، مث کردمینگاه م رونیکه از پنجره به ب یدرحال

 

 !خندمیدلم گفتم:حاال بزار منم بهت م یتو نم،یرو بب کشیتونستم خنده کوچ نیبغل ماش نهیآ از

 

 .بود گهید زیچ هیداد  یکه عل یگفت: اون خبر یاز مکث بعد

 

 شهیکه پا نم مایشعور کنار ب یصدف ب نیبا ا یکردم فکر کنم چجور ینپرسم ازش، فقط سع یزیچ گهیگرفتم د میتصم

 !سیبرگرده سوئ

 

 شونیبوده که ا یبپرسم اون خبر خوب چ یسمت خونه تا از عل دمیشدم و دو ادهیپ نیاز ماش عیسر م،یدیکه رس خونه

 .گنیبه ما نم یچیه

 

 !از هم دیوقت جا نمون هی: دیخند یعل ساده؛یوا یکنار عل اریماز دمید یخواستم برسم به عل تا

 

 گه؟یدرباره ش به من نم یچیه یشکیکه ه هیخبر خوبه چ نیبپرسم ا شهی: ممدیکش قینفس عم هی
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 نگفت بهت؟ اریگرد شده بهم نگاه کرد: مگه... ماز یبا چشما یعل

 

نفس آدم بند  یگیطور که تو م نیمشت آروم زد بهش و گفت: ا هی اریشده بود؟ ماز یمونده بود سکته کنم، مگه چ کم

 !. خودت بهش بگوادیم

 

 هست؟ یفردا مراسم نامزد نیبهت نگفت پس ا اریگفت: مگه ماز یبعد از مکث یعل

 

 شدینم داشیپ نجایا یگفتم: آهان! پس اگه عل اریکردم و به ماز زیهام و رتعجب کردم و هم خوشحال شدم؛ چشم هم

 !نه؟ یگفتیبهم نم یچیه

 

 !ستمیقدرها بدجنس نزد: خوشبختانه اون یلبخند تلخ اریماز

 

 ...بنفشه؟ فکر کنم به کمک شیپ یفردا بر یتونیتو م گانهی ال،یخیهارو بگفت: حاال اون یعل

 

 !دوستمه ها هیمثال نامزد رم؟ینم یفکر کرد یوسط حرفش: پس چ دمیپر

 

 !من ؟ ای یداد باال: منم که چغندرم. تو آخر طرف بنفشه ا یابروهاش رو با ناراحت یعل

 

 !یشکیاصال هشد  ینجوری: حاال که ادمیخند

 

 !از جمع مونهیعقب م شهیهم گانهینداره،  یجان ربط اری: واال به مازدمیصدف رو شن یلحظه صدا همون

 

که مثل آفتاب پرست رنگ هر  ییکه گفتم: به جا دینگاهش کردم؛ صدف از واکنشم خند تیسمت صدف و با جد برگشتم

 !هیبه چ یچ یدونیکه م ینظر بد یموضوعات یکن تو یسع ،یریرو به خودت بگ یموضوع

 



 

 

غریبه ای آشنا _ هلیا کاربر نودهشتیامثل   WWW.98IA3.IR 123 
 غ

دلم خنک شد؛ داشتن با  دمیصورت صدف د یرو که تو تیعصبان دن،یهم شن یو عل اریگفتم اما حس کردم ماز آهسته

 که رفتم سمت اتاقم! کردنیتعجب من و نگاه م

 ...نشونت بدم که یعقب هیکه من عقبم؟!  د،یکه خونه لرز یوارد اتاقم شدم و درو محکم بستم جور

 

بود: باز  یرو برداشتم. عل میو اخم گوش یحوصلگ یهم شد. با ب داتیمانع ادامه دادن افکار تهد میاس ام اس گوش یاصد

 کرد پشمک؟ یمغزت اتصال

 

بهم نگفته بود پشمک! شکلک خنده گذاشتم و  یوقت بود که عل یلیخ دم،یشد و خند لیکم کم به خنده تبد اخمم

 !رو از جلو چشمم دور کنه نیا یکینوشتم: آره! اِرور داد. 

 

 !ینگفت ینگ کنه؛یم وونهید ارمیماز چ،یکه االن صدف من رو که ه نییپا ایکرد: تو فعال قهر نکن، پاشو ب پیتا عیسر یعل

 

کنه. هنوز اس ام اسمو کامل نفرستاده  کاریچ دیبا دونهیحوصله شد، نوشتم: اون خودش بهتر از من م یصورتم ب دوباره

 :نوشت یبودم که عل

 

 !دونهیخب اون بهتر م یول -

 

زدم و  یو مشک دیسف پیت هیو قفل کردم،  میام رو فرستادم و گوش یکرده پ پیکه حرف خودم رو تا نیاعتنا به ا یب

 !ور بندازمشو اون ورنیا نکهیسرم انداختم. بدون ا یرو یشالمو همون طور

 

 !دیرسیتابستون گرمم از راه م گهید میماه و ن هیانداختم،  میگوش میبه تقو ینگاه

 

 .یخوریسر هم م مونی: عه چشمم روشن! مثل مدمیصدفو جلوم د یکه چشما نیینرده ها سر خوردم و اومدم پا یرو از

 

 :و براش چپ کردم و خواستم برم که گفت هامچشم
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آب خوش از  زارمینم جامنیکه ا یتا زمان یدونیروت گذاشته نه؟ به هرحال م یادیفشار ز اریماز اناتیجر نکهیمثل ا -

 !نییتو بره پا یگلو

 

حرصش  شتریبهش نگم ب یچیاگه ه دونستمیخاطر کالسم خسته بودم و حوصله کل کل با صدف و نداشتم، م به

 !چوب خدا صدا نداره؟ گنیم یدیشن یبکن، راست ادیاز دستت بر م یگفتم: هرکار یشخندیبا ن نیهم یبرا ره؛یگیم

 

دور  دمیچیپیم یقرار بودم، موهام و ه یکه ب یو طبق اوقات سادمیآشپزخونه کنار مامان وا یرد شدم و رفتم توکنارش  از

 !شدیاوقات چون موهام حالت دار بود، فر م یاز نو. گاه یروز از نو و روز شد،یتموم م یو وقت کردمیول م یانگشتام و ه

 

 :که انگار دستم و خونده باشه گفت یطور مامانم

 

 خانوم؟ گانهی هیباز چ -

 

حرفام و خوردم و گفتم:  نیهم یبود! برا یشگیهم زیچ نیو ا کنهیاگه بخوام از صدف بنالم حرفام و باور نم دونستمیم

 م؟یدار یم، غذا چخورده خسته هی... فقط یچیه

 

 !یوقت کمکم نکن هی! تو هم مهیجواب داد: ق یحوصلگ یب با

 

افتادم که  یحرف عل ادیبشم.  یهمه چ الیخیبه مامان کمک کنم و ب کمیذروندن وقت گرفتم فعال واسه گ میتصم

 :گفتیم

 

 !یچیه گهیکه د یباهاش رو در رو بش یهست، بخوا نیصدف کال هم -

 

افتادم.خنده م گرفت، قبال  نجایاومده بود ا اریروز اول که ماز ادی کردم،یها رو سرخ م ینیزم بیس یحوصلگ یبا ب داشتم

 !و نداشتم که بهش سالم کنم نیرمق ا یتح
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آدم  نیبه قول ا ای نیتو زم رمیم شمیبهش سالم کنم، آب م خوامیهست، هروقت م ینجوریدلم گفتم االنم هم یتو

 !مثل خودت آدمه چارهیب نیتاحاال هزاران بار بهم گفته بود که: بابا... ا می! و مرشمیآسفالت م دها،یجد

 

 !ی! الحق که حساس؟یکن یعاد کیسالم عل یکشیه خجالت مک یترسیم یاز چ تو

 

فقط  کردمیخودم فکر م یول یتو مثل خودش آروم شد گفتیم میمر.شیپ میماه و ن هی یگانهینداشتم با  یفرق چیه

 !مینجوریخودش ا یجلو

 

 !سوختن هاینیزم بی! سگانهیمامانم به خودم اومدم:  غیج یصدا با

 

 !هم در شرف سوختن بودن شونیسر هیسوخته بود و  شونیسر هیانداختم،  هاینیزم بیبه س ینگاه

 

 :مامانم شروع شد یکه غرغرها یکردم تو آشغال یرو خال هاینیزم بیس یحوصلگ یب با

 

از هر لحاظ ازت بهتره و  میکرد، سه روزه تو هپروته! مر لیو م فیرو ح هاینیزم بیحواسش کجاست! س ستیمعلوم ن -

 .بردیکه حوصلم رو سر م ییهاحرف لیاز قب

 

 :گفت یشخندیآشپزخونه و با ن یخوشحال و سرزنده اومد تو یکه عل کردمیم یرو از اول خالل هاینیزم بیس داشتم

 

 !خانوم؟ گانهی یاکارهیامروز چ -

 

 :حوصله گفتم یظرف، ب یتو کردمیم یرو خال هاینیزم بیکه س یدرحال

 

 ؟یخوشحال قدرنی... تو چرا ایچیه -

 

 !گهید یشیبشه خوشحال م فیزد: تو هم اگه کارات زود زود رد یلبخند یعل
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 بشه؟ فیدارم که بخواد زود زود رد ی: وا مگه من چه کارگفتم

 

نکنه!؟ من که دوسش  تشیاذ  قدرنیرو دوست دارم صدف بره گم شه که ا اریچون ماز خوامیدلم گفتم: مثال م یتو

 ...مدیشا اینداشتم، 

 

 !گانه؟ی یکنیم هیخنده دار چ یفکرها نی: ادیکش غیکردم مغزم از اون ته سرم ج حس

 

 یانگر خوادیم زدمیکه حدس م یرو گرفت دستش و درحال شیمبل نشست.گوش یو رو منیرفت سمت اتاق نش یعل

 !ستیسرحال ن نجایا یشکیه کهنی... مثل اریکنه گفت: نخ یبردز باز

 

هاش رو تار قدر تند که دستاون ن،یچ دونستمیکه نم کردیم پیتا ییزایچ هینشسته بود و تند تند  پشت لپ تاب اریماز

 !یدیدیم

 

 .دونستمینم لشویخونه که دل یتو موندیکجا بود، معموال نم دونستمیهم که نم صدف

 

 .شتیپ امیب امخویم گفتینه م زدیهر وقت باهاش کار داشتم نه زنگ م ادی! خوشم مییکجا میمر یا

 

تا  شمیپ ادیزنگ بزنم و بگم ب میتموم شد، دادمش به مامان و رفتم تلفنم و برداشتم تا به مر اینیزم بیس اتیعمل باالخره

 .ادیهم قبول کرد که ب میبه من نگفته. مر یچیه اریآقا ماز نیکه ا میکن یزیبرنامه ر یواسه نامزد

 

 :بود و رفته بود تو فکر، صدام و صاف کردم و گفتم سادهیوا اریماز. سادمیآشپزخونه وا ی گهیطرف د هی رفتم

 

 !ستیواسه فکر کردن؟! کال حواست ن هیقحط جا

 

 !به قول شماها با چشم باز خوابم برد کردم،یاومد و گفت: فکر نم رونیاز افکارش ب اریماز
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 !کنم؟ کاریچ دیمن وقت ندارم با هست؟! االن یعل یکه نامزد یبره که صداش زدم: چرا به من نگفت خواستیم

 

 .داشتم..خودش منظورمو متوجه شد ادیکه ز وقت

 

که  یاخم خاص هیصورتش گذاشته بود، با  ریکه دستش رو به صورت مشت کرده ز یداد به اپن و درحال هیو تک آرنجش

 !لیدل کیبود گفت: به هزار و  یمثل شوخ

 

 ش؟یکیمخصوص خودم گفتم:  یصورتم و با اخم بامزه  ریرو گذاشتم ز دستم

 

و  یکیسر من  ،یبمال رهیش یرو بتون یکه گفتم: سر هر ک میاپن برداشت یخنده مون گرفت،دستمون و از رو هردومون

 !یتونینم

 

 !یحضرت انرژ دمیداد: فهم یزد و سالم نظام یلبخند اریماز

 

 !کنهیدرحال خنده داره بهم نگاه م میمر دمی.رفتم سمت در که ددمیخند

 

 بخنده! خوادیمطمئن بودم سه ساعت م یول م،یبا هم کل کل کن یجورنیانتظار نداشت ا دیشا

 ...خدا از دست شما دوتا یگفت: ا دیخندیکه داشت م یباحال، درحال یدیجور الق هیاز در اومد تو و 

 

 !یکار نیهمچ دایکه از دستم بر م یدونی. ماوردمیم نیدورب هی نیکن یطورنیقراره ا دونستمیم اگه

 

 :زدم و گفتم یهاش لبخندجواب خنده در

 

 .نوع تنوعه هیهم  زهایچ نیواال ا -
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 .گهیمرغا؟! حتما شنگوله د یبنفشه رو بده قاط خوادیکه م کنهیچه م یگفت: خب... آقا عل میمر

 

 !شماره هاشون رو بده به هم ستیپا بده ن یکی ادی: آره چه جورم! فقط خوشم مدمیخند

 

. پرسنیحال همو م ننزیزنگ م قهیو سه دق ستیتخت، سر هر ب التیافتاد وسط بحث ما دوتا: اون و که خ اریماز یصدا

 !ینباش انیکه در جر زنهیتو حرف نم یفقط جلو

 

 ن؟یدیلو نم یزیچرا چ نیاطالعات دار قدرنیگفت: شما که ا میمر

 

مشکوکه، من ازش  یلیخ نیآهسته دم گوشم گفت: به خدا ا می. مرمیدیکه ند ییجا هیشو باال انداخت و رفت  شونه

 .ترسمیم

 

فقط  ،یازش بلد زیکه فقط اسم و چند تا اطالعات ناچ یا بهیغر ست،بهیغر هیباال گفتم: مثل  میرفتیپله ها که م از

 !نیهم

 

 !؟یخوب نیآدم به ا هیگفتم: زهرمار! ترسناک چ هوی یول

 

 !دیوالفضل... باشه ببخشاب ایخنده و گفت:  ریزد ز میمر

 

 یکنیتخت که گفت: چه م یرو میمانتوش رو در آورد و شالش رو هم از سرش انداخت. نشست میمر م،یاتاق که رفت یتو

 ؟یکرد یزیبا مراسم؟ برنامه ر

 

 :گفتم رفت،یزود م قدرنیکه ا دمیپائ یساعت رو م یهیثان یهام ، عقربه هاکه با چشم یدرحال

 

صدفم که اصال ولش کن که  رسه،یبه آدم نم رشیهم که خ یکه لج شده باهام بهم نگفت مراسم رو... عل اریمازنه بابا،  -

 !مونی. محوصله ندارم
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 ؟یفرهنگ شد یب قدرنیا ی: عه عه! تو کدیخند میمر

 

 !هم خوب تحملش کرده نجایتا ا اریازش خب... واال ماز ادی: بدم ممن

 

 یتصور هی ،یکنیم یچه تصورات یدرباره ک نیگفت: آخه تو بب دمیکه خوب ند اوردیدر م شفیبرگه از ک هیکه  یدرحال

 .ادیکن که آدم با مغزش جور در ب

 

 ...کرده جمیگفتم: گ رلبیز

 

 :گفت یقد نعلبک یهابا چشم میچندبار پلک زدم که مر عیسر شن،یهام آروم دارن تر مکردم چشم حس

 

 !صدف؟ ای ارهیشدم. منظورت ماز جیگ دم،یاالن... االن من نفهم -

 

 ...منظورم یچی: هدمیخند

 

 .برگه رو نشونت بدم نیخب بزار ا رون،یب ایب کنهیکه ناراحتت م یوسط حرفم: از هر بحث دیپر میمر

 

 ادته؟یجون و  نیریش -

 

 .لتونیفام یاز دوستا ادمه،ینباشه!؟ خوبم  ادمی: چرا گفتم

 

 .برگه شه نمیا ن،یو بب ایداره ب شگاهی! خواهرش آراگهی: خب دگفت

 

 یکنینم یقرار یتو ب مگهی. دمیو دِ برو که رفت کنهیآماده مون م عیو سر کنهیم یباز یاونجا، پارت میریم ینامزد روز

 .شد رید یکه آ
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 ؟یزدم و گفتم: خب خداروشکر جور شد. وقت گرفت یلبخند

 

 .بعد بهش زنگ بزنم یخب ، گذاشتم تو قبول کن نگاهم کرد: نه کردیم یکه با موهاش باز یدرحال

 

 .رمیش رو بگبزار شماره -

 

 .گشنمه م؛یبخور ارمیب یزیچ هی نییجان من برم پا میگفتم: مر کردیصحبت م میمر کهنیا نیح

 

 !ها یای: باشه بابا برو... زود بدیخند

 

 .از تو آشپزخونه برداشتم زیو رفتم چند تا چسر خوردم  نیینرده ها تا پا یو درو بستم، رو رونیاتاق اومدم ب از

 

 :صورتش گفت یرو یشخندیوقت گرفته بود و منتظر اومدن من بود. با ن میطبقه باال، مر دمیدو

 

 .من که انتخاب کردم ،یبپوش یخوایم یشد! فقط موندم تو چ فی... ردشگاهیاز آرا نمیا -

 

 !: دخترا؟دمیو از پشت در شن یعل یلحظه صدا همون

 

 داشیخودم پ یکه فقط تو یباز کردم، با لحن مخصوص یعل یو درو رو دمیکه خند دیشال و مانتوش رو پوش عیسر میمر

 ه؟یمردم آزار! چ یگفتم: ا نیکنیم

 

 .بندهیم یداره خال اریماز ای نجاستیا میفقط خواستم مطمئن شم مر ؛یچی:  هیعل

 

 .یدیم لمیتحو یبپوشم اونوقت تو چ یتو چ ینامزد کنمیحوصله گفتم: من دارم فکر م یب

 



 

 

غریبه ای آشنا _ هلیا کاربر نودهشتیامثل   WWW.98IA3.IR 131 
 غ

 !؟یپرسی! از من چرا مژامهی: پیعل

 

 خان؛ چه طرز جواب دادنه؟ یکردم و گفتم: دارم واست عل زیهام رو رتخت غش کرد، چشم یاز خنده رو میمر

 .ارمیشما سر در نم یآخه، از کارها دونمی: من نمدیشونه باال انداخت و خند یعل

 

 !رسهیبه آدم نم رتیخان؛ برو خ یبستم: برو علدرو روش  یشوخ به

 

 !یدونیها، خوبه خودتم م کنهیم یشوخ ینجوریا شهیهم نیکه گفتم: ا دیخندیهمچنان داشت م میمر

 

کدومش بهتره  مینیبب رونیب اریب یکه انتخاب کرد ییهابابا... برو از تو کمدت لباس دونمیآروم تر شد: آره م میمر یخنده

 .یکه بپوش

 

 !رو هم نکردم، فاتحه مع الصلوات کارنیا یخنده: من اصال حت رینگاهش کردم و بعد زدم ز یحوصلگ یب با

 

مورد  نیا ینگاه نکن؛ من تو یجورنینگاهم کرد که با خنده در کمدم و باز کردم و گفتم: ا یقد نعلبک یهابا چشم میمر

 !رمیبگ میتصم تونمیتو نم ییخاص بدون راهنما

 

 .میزیبر سر بر دیبا یچه خاک نمیبب اریهات رو بو گفت: پس لباس دیدوباره خند میمر

 

 .بهت گفتم ینگو، حاال انگار چ یطورنیا میصورتم آوردم و گفتم: عه! مر یرو یخاص اخم

 

 میمر جلف هم نبودن در آوردم که یمانتو نبودن، ول هیهم شب یلیکمد چند تا مانتو که به نظرم خوب بودن و خ یتو از

 :هاش رو چپ کردچشم

 

 یگذاشت یها... مانتو واسه چ هی! مثال عروس؟یمهمون یبر یخوایآخه مگه م یآورد هیچ نای! اهاشهیم تیزیچ هیآخر  -

 جلو؟ نیا
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از  ریغ ییهالباس گرانیجلو د ادیخوشمم نم گه،یمانتو انگار روپوش مدرسه گذاشتم جلوت! قشنگن د یگیم نی: همچمن

 !گهید یدونیبپوشم. خودت خوب م زهایچ نیا

 

و  دیکش فیخف غیج هی می. مرومدیبود که حداقل بهم م ییزایچ نیها رو برانداز کرد، به نظرم بهترگفت و لباس یاباشه

 !کردم داشیگفت: پ

 

التر از زانو با کمیبودمش و نو مونده بود،  دهیکرم رنگم و نشونم داد که ته تهش فقط دو بار پوش یانداختم. مانتو ینگاه

 .نقش و نگار ساده یسر هی! با ومدنیبودن به هم م یعسل یاقهوه بایهام هم تقربود و چون چشم

 

 .مطمئنم ادیبهت م یلیگفت: خ میمر

 

 ؟یشال چ دارم،یو بر م نیباال انداختم و گفتم: هم یاشونه

 

کار شده بود و  کیکوچ یلیخ یهانیه روش نگک یشال نسبتا تور م،یبه شال هام بنداز یتا نگاه میکمدم و باز کرد در

 :تر بود ورداشت رهیاز مانتو ت کمی

 

 !خوشگله یلیخ نیا -

 

 !خوشگل بود گفت؛یراست م یبودم ول دهیو کجا خر یشاله رو ک ومدینم ادمیکردم،  زیرو ر هامچشم

 

 .میگذاشت یارو گوشه هالباس

 

 !دهیپر تیر اون حس شوخ طبعاصال انگا گانه،ی یگفت: چقدر تو آروم شد میمر
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نرده که  ی. از رومینیال بشتو ه میبر میگرفت میاز ته دل! تصم ایم تلخه خنده دونستمینم ینگفتم، حت یزیو چ دمیخند

 !وقت؟ هی یشیکله پا م یگینم ،یگفت: حقا که دوست خل و چل خودم میسر خوردم مر

 

 :گفت میشم دادم که مردسته از موهام و پشت گو هیشال سرخ رنگم  ریز از

 

 ...کنم که مرغان هوا به حالش یکار هی ار؛یاصال؟آخ آخ دوست دارم دستم برسه به ماز یزنیچرا حرف نم -

 

 !واسه خودش! صدف رو بگو هیالمعارف رهیگفتم: حاال اونو ولش کن؛ دا دمیخندیکه م یوسط حرفش و درحال دمیپر

 

جون،  میکه صدف گفت: به به! مر دمیدهانم گذاشتم و خند یتو! دستم و رو دیدر وا شد و صدف پر هویکه اومد  اسمش

 !نیینجایظما که بازم ا

 

 !داره؟ کاریبا تو چ ارمش،یاستغفراهلل، ذوستمه دوست دارم ب یدلم گفتم: وا دختره یمحو شد..تو مخنده

 

 !دنتونین! خوشحال شدم از دبزنتش گفت: به به صدف جو خوادیکه انگار م یزد و طور یا یلبخند زور میمر

 

 .گفت: پاشم برم میگرفت که مر شیزد و راهش رو به طرف آشپزخونه پ یپوزخند صدف

 

 !بهت گفته انگار ی! حاال چم؟یمر یبریصدف حساب م نیاز ا قدرنیشد: چرا ا یقد نعلبک هامچشم

 

به حال  ینه وا ایگفته  یزیچ گرانیبه دم درباره دونمینم شمینجوریکرد و گفت: اصرار نکن بابا، هم یهوف میمر

 .بعداهاش

 

باش.آدرسش رو  شگاهینره؛ ساعت دو آرا ادتیگفت: پس  بستیمانتوش رو م یهاکه دکمه یو برداشت و درحال فشیک

 .کنمیاس ام اس م
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 دمیهال د یتو و بستم. اطیکامال رفت. در ح یکردم و وقت بشیبا نگاهم تعق رون،یو براش باز کردم و رفت ب اطیح در

 :. گفتمنجامیمن ا فهمنیندم نم یانشونه هیتا من  دمینشستن به کل کل! د اریو ماز یعل

 

 !نیشروع کرد رونیرفتم ب قهیدق هیماشاءاهلل! هزار اهلل اکبر باز من  -

 

 ؟یکنیم کاریچ نجایبرگشت سمتم و گفت: عه! تو ا یعل

 

 .نیادامه بد تونیاشماها به مذاکرات هسته ؛یچیخنده گفتم: ه با

 

 دیاریم فیو تشر مونیعروس د،یومدیمراسم ما و ن یسر هی یتو دیگفت: شما که گند زد اریکرد و خطاب به ماز یهوف یعل

 گه؟ید

 

 .زود برم ادیبه احتمال ز یول امیشونه باال انداخت و گفت: م لکسیر یلیخ اریماز

 

 !ن؟یبزن بکشش؛ گفتم: کال درحال در رفتن گفتیمانگار نگاه هردومون  م،یبه هم نگاه کرد یو عل من

 

 !ن؟یدار یو گفت: شما مشکل دیخند اریماز

 

 !ی. خود داندونمیباال انداختم و گفتم: من چه م شونه

*** 

 

 یهاو باز کردم و نگاه کردم به قسمت تماس میرفتم سمت اتاقم، قفل گوش عیسرم گذاشتم و سر یکاله حموم و رو

 هیشو گرفتم که شماره دمیخندیکه م ی. درحالمیمر یبلند باال از اسما ستیل هی یتو شدیکه خالصه مجواب داده نشده 

 :بوق نخورده جواب داد

 

 !چند دفعه بهت زنگ زدم؟ یدونیبخر! م یو بفروش خروس قند تیگوش نی! ایگیِ  ارنیخبر مرگت رو ن یاله -
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 ؟یداشت کارمی.چاریحموم بودم! حاال جوش ن میخنده گفتم: مر با

 

! شگاهیآرا امیب تونمینم یبگ ینود زنگ نزن قهیدق فه؟یرد یداشته باشم؟! خواستم بپرسم همه چ کاریچ یخوایم -

 ...مرتبه؟اوضاع خونه خوبه؟ خودت یچ ؟همهیهاتو کنار گذاشتلباس

 

 فه،یکامال رد یرومه.همه چآ یخوب و مرتبه همه چ یوسط حرفش: همه کارام رو کردم مامان بزرگ جونم! همه چ دمیپر

 .شگاهیآرا امیب یچجور دونمیفقط نم

 

 .ایب ریبگ یتاکس هی ؛یاختراع شده به نام تاکس یزیچ هی: میمر

 

 ریهوا که مثل کو نیتو ا یبدوم دنبال تاکس دی! بایرو پشت گوشم بردم و گفتم: خوب شد گفت سمیخ یاز موها یادسته

 !مونهیم

 

 !؟یواسه چ میدار دار نامهیدنبالت. دخترخاله گواه میایعشق کولر. اگه بشه بگم با زهره ب و گفت: باشه بابا دیخند

 

 .دنبالم ای: عاشقتم! باشه پس ساعت دو برخندهیز زدم

 

 .من... خدافظ زدلی: باشه عزمیمر

 

 یرم کردم و از روو موهام و خشک کردم، طبق معمول شالم رو س دمیهام و پوشلباس نکهیرو قطع کردم و بعد از ا یگوش

 !بخورم بره یکیکوچ یآشپزخونه تا صبحونه یتو نییها سر خوردم و رفتم پانرده

 

 !ت هم دوماد شد آخربا لبخند گفت: پسرخاله رفتیآشپزخونه ور م لیکه داشت با وسا یدرحال مامانم

 

 .کم شه هاشیطونیدرصد فکر کن از ش هی یبا خنده گفتم: آره... ول آوردمیدر م خچالی یاز تو رویکه پاکت ش یدرحال
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درد  یخوردم. سرم بدجور عیرو سر نشستم و صبحونه  یناهارخور زی. رفتم پشت مدیرو که گفتم مامانمم خند نیا

 .قرص بخورم و بخوابم هیگرفتم  میتصم کرد،یم

 

مسلما نبود؛ بابامم نبود و  که ی! علرفتیاطرافش چشم غره م زیبند به همه چ هیو  ییرایپذ ینشسته بود گوشه صدف

 .هم که طبق معمول نبود اریماز

 

 .رفتیم ی! هگذاشمشیدلم م یکجا دیبا دونستمیکه نم خوردمیقدر از دستش حرص ماون ییوقتا هی

 

 .شد که خوابم برد یچ دونمیبهتر شم. نم دیاتاقم و درو بستم که راحت بخوابم تا شا یو که خوردم رفتم تو قرصم

 

*** 

 

 .اومده می! پاشو مرگانهی! گانهی:  مامان

 

و  واریکه دستم خورد به د نیزم یزدم رو رجهیاز تخت خواب ش عیمامان، انگار برق من و گرفت، سر یصدا دنیشن با

 .معطل شدن نایا میبوده؟! پاشو مر یابابا؟جلسه توافق هسته هیداغون شد! مامانم با خنده گفت: چ

 

لب  ریمعطل بودن! مدام ز نایا میو زدم، دلم ضعف کرده بود اما فعال مر دمیو سف یگلبه پیو تموهام و شونه کردم  عیسر

 ؟یکردیم کاریچ کردینم دارتیخنگ؟ اگه مامان ب یگانهی ی: چرا ساعت و کوک نکردکردمیغرغر م

 

 یرپ هم ط اطیح طول بستمیو م دمیسف داسیکنان بند آد یل یو ل کردمیفحش نثار خودم م نیکه چند یدرحال

نخنده، نگاهم کرد؛  کردیم یکه سع یتعجب کرد و درحال دنمیمواجه شدم! با د اریبا ماز دمی! به دم در که رسکردمیم

 :بهش گفتم

 

 .سالم... من فعال برم! خدافظ -
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 !بوق وحشتناکت! داد زدم: اومدم بابا نیلب گفتم: خدا نکشتت زهره! با ا ریز دمیکه شن یبوق بلند با

 

 .نیسرعت در رفتم سمت ماش نیبا خنده نگاهش کردم و بعد با آخر کرد،یگرد شده نگاهم م ینابا چشم اریماز

 

 !د؟یحالت د نیتورو با ا اریرو شونه هات، ماز فتهیساعته؟! شالش رو توروخدا، کم مونده ب هی ییکجا گانهیگفت:  میمر

 

 .اگفتم: به درک باب خوردمیکه ته دلم حرص م یدرحال

 

 !و گفت: عاشقه بابا ولش کن دیخند بنفشه

 

 ییدایآهنگ ش شگاه؛یجلو. زهره گاز داد و رفت سمت آرا دمیشدم. شالم کش الیخیب ینثارش کنم ول ی"کوفت" خواستم

 !دیبنفشه استرس داشت شد یول کرد،یو گذاشت و باهاش زمزمه م ونیحامد هما

 

گذشت  قهیچند دق دونمی. نمشگاهیسمت آرا میو رفت نییپا دمیجون پر نیریش یهااز ترس اخم شگاه،یسمت آرا میدیرس

 .انجام نده یظیغل شیآرا کردمیخدا خدا م ش،یو آماده بودم واسه آرا یصندل یکه نشسته بودم رو

 

 .دمیکش یقی. شالم رو دور شونه هام انداختم و نفس عمدیپرسیاوقات نظر آدم و م شتریخداروشکر ب اما

 

و شاگرداش هم  نیریبود.مطمئن بودم ش میسمت راستم و بنفشه هم سمت راست مر میپم نشسته بود، مرسمت چ زهره

 !داشت یبستگ نیریبه ش شتریکار بنفشه ب یول کننیهممون و م یزمان کارها

 

 ...و یزرشک رهیت هیسا هیزنم،یم غیرژ ج هی گانهی یبا خنده گفت: خب برا نیریش

 

 ...میجون از شما انتظار نداشت نیریم گفتم: شکه با اخ رخندهیزدن ز همه
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 نیدرستش کن یجور هی! گهیاخالقش و د دیدونیبه شدت حساسه، خودتون م ظیغل شیبه آرا نیبا خنده گفت: ا میمر

 !من و بزنه ادین

 

 .بکنم تونمیم کاریچ نمیتا مثل اون ستش کنه، گفت: بب هیرنگ لباسم چ دیازم پرس یوقت

 

 .داشت ی. صورت خوشگلدیروشن و پوست سف ییخرما یموها ،یمشک یهادختر با چشم هیانداختم.  یزهره نگاه به

 

 !نداشتم شیبس که عادت به آرا ومد،یقلقلکم م شیطول آرا یتو

 

 کمیکرم،  بیبا ترک یحیمل هیبودنش حساسم! سا ادیو ز ظیبه غل دونستی. چون مدیکش یمشک کیخط چشم کوچ هی

 :.گفترهیرنگ بگ کمیفقط  دمیزد که پوست سف یکم رنگ یلیخ ی... رژگونهیاقهوه کمیو  دیسف

 

 بزنم؟ یحاال رژت رو چ -

 

 .رژ قرمز کم رنگ خوب باشه هیگفت: فکر کنم  میمر

 

 یبه اندازه بود. زهره گفت: ماشاءاهلل ماشاءاهلل! چقدر خوشگل شد شمیزد .پررنگ هم نزد، به نظرم آرا حیرژ قرمز مل هی

 .گانهی

 

 کنم؟ کاریگفت: خوشگل بود، خوشگل تر شد دخترمون! موهات و چ نیریش

 

 .نی! موهام و با سشوار لخت کنگهید پوشمیشال م م،یکم ندار نی: اونجا مرد همچگفتم

 

 غیج یکی یکیقدر خوب شده بود که همه خوشگل شده بودن، بنفشه اون یلیواسم انجام داد؛ همشون خ کارونیهم

 !میکردیو بغلش م میزدیم
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 .و عقدشون باشه یکه قرار بود نامزد ییسمت جا میهام رو عوض کردم و رفتسمت خونه، لباس میرفت عیسر

 

اون  یرو تو میکرده بود؛ انگار کل احساس و همه چ یکه زهره پل یکیموز یغرق شده بودم تو یهمه چ الیخیراه ب یتو

 !ختمیریآهنگ م

 

سر  ی( روهیچ دمینفهم وقتچی. هیهرچ ایتور  دونمیکه تور رو )نم ییاز کسا یکیم سالن، از بخت بد یتو میدیرس یوقت

 !میمن بودم و مر گذاشت،یم یو عل گانهی

 

که ندونه از کجا  ختمیریواسش م ییهانقشه هیخونه  یتو ومد،ی... اگه نمادین خواستیبود. فقط دلم م ومدهین اریماز هنوز

 خورده!

 !شه ندرالیمثل س میاز زندگ یکم بود که بخش نیارور داد. هملحظه حس کردم مغزم  هی

 

قدر مشت زدم که دستم درو باز نکرد؛ انگار رفته بودن. اون ینداشت، کس یادهیتا صدف بشنوه اما فا دمیبه در کوب محکم

 .تخت ی. نفس نفس زنان نشستم رورفتیم یداشت رو به کبود

 

نه  ی. مطمئنا نه علنمیصورتم رو بب تونستمینم کیتار ی نهیو از تو آ شدینمالمپ روشن  زدمیبرق رو م دیکل یهرچ

 .اتاق حبس بودم یو من ته باغ تو ومدیم کیموز یافتاده! صدا ریگ نجایا یکی زدنیبنفشه حدس نم

 

 دیشاشدم.  دینا ام بایتقر د،یشنیزدن به درم رو نم یصدا یتخت و کس یاون حالت نشسته بودم رو یساعت تو مین

گرفتم داد  می... تصمگهیدو ساعت د دیشا ای گهید قهیپنج دق دیشا ؟یباغ مونده!؟ اما ک یکجا گانهیوسطاش شک کنن که 

 :از درونم بهم گفت یکیبزنم، ذما انگار 

 

 ؟یداد بزن یخوایکه م شنوهیصدات رو م یاحمق ! ک یگانهی

 

ساعت شده باشه،  هی زدمیحدس م یبود که اونجا بودم ول چقدر گذشته دونستمیرو بسته بودم. نم میساعت مچ کاش

. ومدیوقتا به سراغم م یکه بعض یدنیکش ریپشت سرم شده بود، ت یتو یدنیکش ریبه ت لیشده بود و تبد شتریسردردم ب

 .رفت یرو به کبود شتریبلکه دست خودم ب د،یدر رو نشن یصدا یدر زدم اما نه تنها کس شتریو ب دمیکش یقینفس عم
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 شنوم،یدو نفر رو م یپا یکه حس کردم صدا کردمینداشت. داشتم فحش نثار روح مبارک روشنا م یادهیتالش فا گهید

 :دمیرو شن میمر یدر زدم که صدا شتریب

 

 !تو در زنهیمشت م قدرنیکه ا نجاستیا یاوونهیکدوم د ستیمعلوم ن -

 

 :و گفت دیکش یقینفس عم اری! مازکنه؟یم کاریچ نجایا نیکه جوابش رو داد کُپ کردم... ا اریماز یصدا با

 

رفته باشه ساعت  شهیزده.خونه که نم بشیغ مهیساعت و ن هی! باالخره االن ست؟یکه ن گانهی وونه،یاز اون د منظورتون

 .هشت شب

 

 :گفت اریدر که ماز یمشت زدم تو شتری. بومدین میمر یصدا

 

 ؟ نجاستیا یک -

 

 !گهیباشه؟ منم د نجایا تونهیم یبود، تن صدام رو بردم باال: ک سردرد خشنم کرده چون

 

 !؟یک _اریماز

 

 ام؟یمن ک یدونیواقعا نم یعنینکن لطفا.. یباهام شوخ اری: مازمن

 

 !عجب م،یفرشته نجاتت شد ارمیچقدر جذاب؛ من و ماز ؟یافتاد ریگ نجایخدا... تو ا یو گفت: وا دیخند میمر

 

 .نجایا شمیم وونهیدارم د دیدرو وا کن دیایستم بهت نرسه، بمگه د میزدم: مر داد

 

 !تو ؟ امیکه درو بشکنم ب یخوایس؟ نماز من ساخته یگفت: مثال چه کار یبا لحن خاص اریماز
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 !مِستِر خوامیرو ازت م نیهم قای: اتفاقا دقمن

 

 کشهیعشقتون م یم: اصال هرکارگفت یبلند یتخت و با تن صدا ی.نشستم رودمیآرومش رو شن یتک خنده  یصدا

 !تا بپوسم مونمیم جانیا قدرنیمنم ا ن،یبکن

 

رفته  اریماز شدی. کاش ماریماز ایبود  میمر ایکه رفت.  دمیرو شن یکی یپا یفقط صدا دم،یاز هردوشون نشن ییصدا گهید

 !باشم سادهیوا یک یونداشت جل یقدر اعصابم به خاطر سردرد وحشتناکم خورد بود که فرقباشه، چون اون

 

 ! رشیدست روشنا جونه. برو ازش بگ دی: کلگفتم

 

 به من دختر خوب؟ یگیحرفه م نمی؟ آخه ا هیک گهی: روشنا داریماز

 

احوال  نیا یمنو تو خواستمیبود که نرفته بود. آب دهانم رو محکم قورت دادم؛ نم اریممکن نبود، خود ماز نیاز ا بدتر

 ...داشته باشه تونهیو بدتر از اون اخالق مضحکش که االن م خته،یکه حتما ر یملیقرمز و ر یهامدختر با چش هی! نهیبب

 

که  دمیش رو شنآهسته یغر غرها یاز کجا آورده بود ؟ صدا دویقفل در به گوشم خورد.ک ل یتو یزیچرخوندن چ یصدا

 :گفت یم

 

 ...پا قفله هی یدر رو قفلشم نکرده باش نیا ایخدا

 

 :گفت اریتخت بلند شدم و نفس نفس زدم که ماز یباز شد. از ترس صداش از رو یبیمه یصدابا  در

 

 .ییمرد و زنده شد که تو کجا میمر ؟یکنیم کاریچ نجایبپرسم ا تونمیم -
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و  دیکش یقیمنداشت. نفس ع دهیچند بار محکم زدش اما فا شه،یروشن نم دیچراغ که د دیدستش رو برد سمت کل بعد

 :گفت

 

 .همه نگرانت شدن میبر ایمات نگاهم نکن، ب یجورنیا -

 

 :ام گفتمگرفته ینگران تر شن!  با صدا یوحشتناکم برم اونجا تا بنفشه و عل افهیبا اون ق خواستمینم

 

 ؟یدستمال دار -

 

 !: نه بابا دستمالم کجا بود؟اریماز

 

 !تو؟ یشد یجورنیاخم گفتم: چرا ا با

 

 .الیخیب دونم،یآروم شد: خودمم نم شهیش مثل همو صدا دیکش یقیعم نفس

 

 " روزا رو بگذرونم نیا تونمی..واقعا نمایخدا"اون روز افتادم:  ادیکه کم کم باز شد  اخمم

 

 داشت که بهم نگفت؟ یخودش مشکل دیشا ایمن بود؟  شیکه پ ییروزها؟ روزا کدوم

 

چجور  اریبا ماز دیکه با کنهیفکر نم نیکه به ا یاوونهید بودم! وونهینبودم... من فقط د چکسشیداشت نگه، من ه حقم

 شتریاحساسش ب دنیفهم دیشا ای ست؛یازش دستم ن یزیمهمون که همچنان چ هیبود؟  یداشته باشه. مگه اون ک یرفتار

 ...اما گه؟ید میخونواده بود هی یعضاهممون مثل ا دونم،یواسم مهم بود؟! نم شیاز زندگ

 

 آبه؟ ضد ملتی: راریماز
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. دمیند یاهیهام رد سانگشت یو خداروشکر رو دمیگونه هام کش یشدم، دستم و رو داریب یقیاز خواب عم اریماز یصدا با

 :و گفتم دمیخند

 

 ..دی! شادونمینم -

 

 گهید یکِ  دمیبلندش رو نداشتم..نفهم کیباغ و موز نیا یوگرنه تاب بودن تو آوردمیم ریقرص گ هی شدیم یاز هر ک دیبا

 :بلند گفت میکه مادر مر میمر زیراهم رو کج کردم سمت م دم،یو کنارم ند اریماز

 

 دخترم؟ یجان کجا بود گانهی -

 

 ن؟یشما قرص سردرد دار یمفصله، راست شهیشدم! قض یو گفتم: زندون دمیخند

 

 .االن کنهیقرص بهش بده وگرنه غش م هیبا قهقهه گفت: مامان  میمر

 

 یسع گهیبود خوردمش. د زیم یکه رو یایبه دستم داد و من با آب معدن یصورتش قرص یرو حید ملبا لبخن میمر مادر

 کردیکه بود باالخره قرصه اثرش رو م یکردم به سردردم اعتنا نکنم، هرچ

 

 یابود و نه مثل عشق یاقشنگ بود؛ نه عشق افسانه یلی. عشقشون خکردمیو بنفشه نگاه م یعل یلبخند به خنده ها با

 !غم ایدن هیو  موندیو معموال دختره م دیرسیکه دو روزه به آخرش م یامروز یمزه یب

 

و فکر  دادمیهم فشار م یهام رو رو! چشماد؟یب ادمی اریاز ماز یزیچ شهیم ایبستم، خدا هیچند ثان یرو برا هامچشم

 .ذهنم مونده بود یخاطره از قبل ازش تو هی. کاش تصادف نکرده بودم و حداقل ومدیتو ذهنم نم یچیاما ه کردمیم

 

بابا مثل  هیکه آدم راحت باشه، چ رمیخودمون بگ نیب یجشن خودمون هیبار  هی دی. من باشهینم یطورنیگفت: ا میمر

 !! همش بچه ها وسطنمیمجسمه نشست

 

 !! اجراش کن حتماهیخوب یدهیزدم و گفتم: ا شخندین
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مرد با شتاب از جلوم رد شد،  هی هوی! که ایکه: ب زدیبنفشه که داشت بهم چشمک م شیبلند شدم تا برم پ یصندل یرو از

شدم که داشت  اریگردنم و سردم شد. سرم رو که برگردوندم سمت چپ متوجه ماز یچنان با شتاب که باد رفت تو

سمت  یشد و رفت. ابرو نیسوار ماش دمیما بود که د زیم کیدنز بایواسه خودش! آروم رفتم سمت در باغ که تقر رفتیم

حرفش افتادم که گفت:  ادی رفت،یم یجورنیشدم که داشت هم رهیخ نشیراستم رو باال بردم و با تعجب به ماش

 ! امیم یبمونم. ول یلیخ تونمینم

 

گوش کنم  خواستمیکادوها رو بدن، نم خواستنیکه م ومدیپچ پچ مهمون ها م ی. صدارونیرو با حرص دادم ب نفسم

 :که گفت دمیرو شن یکی. فقط هیپچ پچ هاشون درباره چ نمیبب

 

 !خشک شده اونجا؟ گانهی چرا

 

 !ایب گانهی ایب گانهیهمون لحظه بود که همه داد زدن:  قایدق و

 

قابل توجه بودن متنفر بودم! تازه خواستم قدم  عیطرز فج نیمرموز سمتم بود، از به ا ینگاه ها از جمله اون روشنا کل

 :دیچیآرمان تو گوشم پ یکه صدا میشون رو بد هیسمت مامان تا به قول خودشون، هدبردارم 

 

 !میبر ای! ب؟یشد اریحاال چرا خشکِ ماز -

 !آب دهانم و محکم قورت دادم و گفتم: آخه به تو چه؟

 

 :گرفت باال میتسل یدستاش رو به نشونه کردیعقب عقب حرکت م نایکه به سمت مامان ا یو درحال دیآرمان خند

 

... باور کن ستی! دستِ من ن؟یموضوع فکر کرد نیبگه، به ا ستیپنهون کرده که االن وقتش ن ییزهایچ هی اریماز دیشا -

 !ستیدست من ن

 

 !و من خبر ندارم؟ گهیرو پنهون کرده؟! نکنه باز آرمان داره چرند م یدرشت شد شد؛ چ هامچشم
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با آرنج  میمر ی! هر از گاههیدلم چه آشوب یتو دونستینم یشکی... هنایا خودم و رسوندم سمت بنفشه عیسر یهاقدم با

 .ایدن نیتو ا گردوندیتو بازوم و برم م زدیم

 

روزا رو  نیا تونستمیم دیها به عقب بچرخن، شاعقربه شدیزدم، کاش م یشخندیروز اول مهمون جان افتادم! ن ادی

 !که بود بسازم ینیقشنگ تر از ا

 

اما  کنهیخفه ام م دونستمیبگم!م میبه مر ممویگرفتم تصم میتصم دیخره کادوهاشون تموم شد و وقت شام رسباال یوقت

 :گذاشت جلوم؛ گفت شویکیبا دو تابشقاب غذا اومد سمتم و  میمر ینبود، وقت یاگهید یچاره 

 

 !؟یاز پنهون کار گفتیداشت م ی! چتون پررو شدهآرمان -

 

 .! جواب من رو بدهوونهیبازوم و گفت: د یبا اخم زد تو میدهانم تا جوابش و ندم. مر یاشتم توکباب گذ کهیت هی عیسر

 

سکوت مشغول خوردن شام  یتو یاقهیچند دق د،ینپرس یزیچ گهیکه گذاشتم حساب کار دستش اومد و د یاگهید کهیت

 ...گرفتم که یمیتصم هی میکه گفتم: مر میبود

 

 ؟یچ میکه با ذوق برگشت طرفم: تصم جمله م تموم نشده بود هنوز

 

االن، مطمئن نبودم! برگشتم  یول کردنیازشون استقبال م میبودن که مر ییزایچ گرفتمیکه م ییمایتصم شهیهم

 :طرفش و گفتم

 

باهاش  ادیز خوامیباشم! اصال..نم یخجالت یگانهیمثل روز اول همون  خوامی! مشهیداره واسم مهم م یادیز اریماز -

 .گهید نیشم تو چشم باشم، همچ

 

 !صدات کل باغ رو گرفت وونهیدهانش گذاشتم: خدا شفات بده د یخنده که دستم و جلو ریزد ز میمر
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اومد  اریماز یوقت دیبا یتر ش یحاال خجالت یایهم خجالت شیجور نیتو هم ؟یگیم یدار یچ گانهیبا خنده گفت:  میمر

 !دکم بو نیهم ،یدنبال سوراخ موش بگرد

 

 گه؟ید یدی: منظورم رو فهمدمیکش یقیعم نفس

 

 !گه؟ید یباش لکسیمثل خودش ر یخوای... به اصطالح مدونمیشونه باال انداخت: نم میمر

 

 !قایدق -

 

 .شاممون تموم شد یتا وقت مینگفت یزیبکشه، هردومون چ قیبود که نفس عم میدفعه نوبت مر نیا

 

دوستات و پسرخاله ت باشه بعد حوصلت  نیاز بهتر یکی یعروس شهیودم! مگه ممنم بد عنق ب رفت؛یحوصلم سر م داشت

 .دیهم به سر رس یکه کم کم عروس کردمیم یپوچ باز ایگل  لیاز فام یکی یکهیسر بره؟! داشتم با دختر کوچ

 

وم در گوشش که آر دیبود .به تظاهر بغلم کرد و بوس یموذ یقسمتش اون روشنا نیشروع شد، بدتر یخداحافظ مراسم

 :گفتم

 

 !یبگرد یبهتر یکن دنبال نقشه ها یخانوم کوچولو، سع یستینقشه هات موفق ن یتو یلیخ -

 

هام گرم هامو بستم که چشمدادم و چشم هیتک شهیشدم.سرم و به ش نیبه صورت متعجبش زدم و سوار ماش یپوزخند

 .شدن و خوابم برد

 

*** 

 

 ؟یش داریب از خواب ناز یخوای! نمگانهی:  مامان
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کار  یکل ؟یکمکم کن یخوایغر نزن. نم گهیرو نوازش کرد: پاشو د شونمیپر یغر زدم که موها رلبیمامان بود، ز یصدا

 !خانوم گانهیادارم... با شُمام

 

کرد اومد  دایتوش پ شدیم یکه به سخت یعسل یهاسبز مامان با اون رگه یهاباز کردم. چشم یرو به سخت هامچشم

 .واسه من یغش کرد شبیاز د نمیو گفت: حاال شد! پاشو بب دیصورتم، خند یجلو

 

 یرو یتختم بلند شدم، شالم رو الک یپاشو! از رو زدیغر م یمامانم که ه شد،یم یاون روز اول داشت واسم تداع خاطرات

 .ییسرم انداختم و رفتم سمت دستشو

 

به صورتم زدم  یآب خنک دم؛یبه خودم اخم کردم و بعدش خند نهیآ یپف کرده بود. تو کمیصورتم نگاه کردم، چشمام  به

 .هام رو عوض کردم و شالم رو درست بستم.لباسرونیم خشکش کردم اومدم ببا حوله یو وقت

 

 ! ریسر خوردم و سرزنده گفتم: صبح بخ هالهیم یهام و نشون نده، از روکرم پودر زدم تا پف چشم کمی

 

ازم  یرفتار نیوقت بود چن یلیکه االن هستم! بابا که خ ینیدختر غمگ نیشم؛ نه ا یشاد قبل یگانهیهمون  خواستمیم

 :بود با تعجب گفت دهیند

 

 !هایسرت گذاشت یدخترم! خونه رو رو ریصبح بخ -

 

 متویتصم "بهم گفت:  یکیانگار  یلحظه ماتم برد ول هی دنشیبود، با د شیکنارش نشسته بود و سرش تو گوش اریماز

 " رفت ادتی

 

بار اومده بود  نیکه اول شیماه پ هیمثل  خواستمیرو به روش، متاسفانه چون جا نبود مجبور شدم. م زیم یرو نشستم

 لیفام هیاما خودش که گفت  کتره؟ینسبتش بهم نزد یعنیهم بود؟  هیشب کمینگاهش کنم؛  چرا صورتامون  یواشکی نجایا

 ...دور

 

 ! ری: صبح بخاریماز
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رو  ییدرست کردم،چا ریلقمه نون پن هی زیهمه چ الیخیگفتم و ب یریصبح بخ د،یکش رونیمن و از افکارم ب اریزما یصدا

 بابا متوقفم کرد: کجا؟ یبرداشتم و خواستم برم که صدا

 

 ...درس بخونم رمیسمتش و گفتم: م برگشتم

 

 .وبر رتریبار د هی ؟یداریتابستونم دست از درسات برنم ی: تودیخند بابا

 

 !نمیم بش یقبل یبلند شده بود. نشستم سر جاش که بابا با چشم و ابرو بهم نشون داد که سرجا شیقبل یاز جا مامان

 

 .خوردمیبودم آهسته صبحونم رو م رهیخ یام گذاشته بودم و به گوشهچونه ریکه دستمو ز یدرحال

 

رو قفل کرد و  شینگاهش کردم که گوش یچشمریبشر خونه بود؟ ز نیو ا میصبح ما از خواب بلند شد هیعجب  چه

 :خواست بره که بابا گفت

 

 .گهیاز همد نیدر بر نیخوای! مهیزیچ هیشما دوتا دردتون  نکهینه ! مثل ا -

 

 :برگشت سمتمون و گفت کردیم انیکه دندوناش رو نما یبا لبخند اریدهنت بابا، ماز قربون

 

 .رم بابا جاندر ب خوامیمعلومه که نم ه؟یچه حرف نیا -

 

پوستم موند.  یناخونم رو یبلکه دردم گرفت و جا دم،یدیگرفتم، نه تنها خواب نم شگونی. پوستم رو نایجان؟! خدا بابا

 :منحرفم کنه گفت ایقضا نیاز ا خواستیبابا که ذهنمو خونده بود و م شدم؛یم وونهیداشتم د

 

 ت رفت!بخور، نصف لقمه اتییخورده از اون چا هی -

 :رو برداشتم و آروم ازش خوردم... آهسته گفتم ییچا وانیآب دهانم رو محکم قورت دادم. ل
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 !بابا ؟ گهیبهتون م شهیهم اریماز -

 

 :خورد. چقدر همه امروز به چشمم مشکوک بودن! بابا گفت شییاز چا کمیتعجب کرد...  بابام

 

 ..پسرم یاونم جا -

 

 نشیریتلخ بود؛ عادت نداشتم ش ییکردم و صبحونه م رو کامل خوردم. چا یو عادخودم عیاز تعجب باال رفتن. سر ابروهام

 .به اتاقم دمیکردم تا رس یپله ها رو ط عیبلند شدم و سر زیم یکه از خاله م به ارث برده بودم! از رو یزیکنم، چ

 

 !بکشمش خوامی..آخ که چقدر مکردیم شیبود و داشت آرا سادهیم وا نهیآ یجلو صدف

 

 : زد یلبخند کج دیمنو د یوقت

 

 صبحونه تو؟ یمار بوآ جونم خورد -

 

 :حرص گفتم با

 

 !؟یکنیم کاریچ یباز دار -

 

 :زد و گفت شخندین اونم

 

 .رمیو بعدش م نمیبیرو هم م اریخونه دوستم، ماز رمیم - 

 

 :برداشت که گفتم مزیم یرو از رو ملمیلبام نشست. صدف ر یرو یپوزخند ممیتصم یادآوریمشت کردم. با  دستامو
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 !برو بخر یمگه شهر هرته؟! خودت ندار -

 

 :زد چشمک

 

 ! خوشگله.. دوست دارم بزنم -

 

 :تختم نشستم و گفتم یرو ادینم نییپا طونیاز خر ش دمید یوقت

 

 ...یصدف به خدا اگه خرابش کن -

 

 :شونه ش صاف کرد یرو فشویکه تموم شد ک ملشیر

 

 !..زمیعز کنمیخرابش نم -

 

 :نم

 

 !رونیبرو ب ایو.. استغفراهلل! ب زمیعز  -

 

! ساعت رو نگاه کردم. تیبه صورتم نگاه کردم. سرخ شده بودم از عصبان نهیآ یکرد. در رو بستم و از تو یرو مخ ی خنده

 .میریتولد بگ ایشاپ باشم تا واسه در یقرار بود ساعت سه کاف

 

 :نرده ها سُر خوردم و گفتم از

 

 که؟ یانی... در جرایبرم تولد در خوامیمامان م -
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 :و گفت دیخند مامانم

 

 ؟یخوایم یباز چ -

 

  :من

 

 برم مامان؟ یبا چ -

 

 :گفت کرد،یرو جمع م زیم یرو یکه ظرفا یدرحال مامان

 

 .کار داره ییجا کیبرو بابات  یبه من کمک کن، دوما با تاکس ایاوال ب -

 

 :گفتم متعجب

 

 !شنیموهام خراب م زمیریاالن اگه برم شر شر عرق م یداشتم حتما؛ ول یا گهیکار دگرما ؟! اگه  نیا یمامان تو -

 

 :گذاشت خچالی یرو تو ریاپن گذاشتم. مامان پن یرو رو ظرفا

 

 کنم؟ کاریچ یگیاالن م -

 

 :و گفتم چوندمیرو دور انگشتام پ موهام

 

 .من رو برسونه ادیب یبگو عل -

 

 :ردگرد شده نگاهم ک یبا چشما مامانم
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 .بنفشه ست؛ روزش رو خراب نکن شی! االن پستایمجرد ن گهید یخانوم عل گانهی -

 

 :زدم و گفتم یشخندین

 

 !وقت هست یبنفشه کل دنیداره! بهش بگو خودشو لوس نکنه که واسه د یکنار هم بودنم حد -

 

عالمه بوق خوردن  کیبعد از  رو گرفتم. یرو برداشتم و شماره تلفن عل ی. گوشدیکش یاز کالفگ یقینفس عم مامانم

 :جواب داد.. صداش خواب آلود بود؛ گفت

 

 ! الو -

 

 :سرزنده کردم و گفتم شدیکه م یرو به هر بدبخت صدام

 

 ! ! ساعت خوابن؟یکنیاز ما نم یادیخانومتون و  شیخونه پ نیرفت گهی.. دیبه به آقا عل -

 

 :صدام هول شد و گفت دنیبا شن یعل

 

 راحت باشم؟ یذاریروزم نم کی؟!  یتپشمک صور ییتو -

 

 :و گفتم دمیخند

 

 !؟ییجا کیتا  یمن رو برسون یتونیم یعل یخسته ها.. راست گهید نیپا ش -

 

 :بلند گفت بنفشه
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 !نکن تشیآقامون خسته س؛ اذ -

 

 :هم و حاال... بلند گفتم یجلو شدنیم دیسرخ و سف یه روزید نیدو تا داشتن! تا هم نیا ییرو چه

 

 .ادیهم م میها، مر استیولد درت -

 

 !کننیم کاریچ نمیبب خواستمینبود؛ در واقع م ی.. هدفم رفتن با علومدنیباهاشون جر و بحث کردم و آخرشم ن یکل

 

 ..بودمیم یقو دیکه گرفته بودم سخت بود اما با یمیبرم. تصم اریبا ماز تونستمینم

 

  :مامان

 

 ببرتت؟ خوادینم -

 

 :و گفتم زیم یورو گذاشتم ر یگوش

 

 !اد؟یبگم زهره ب -

 

  :مامان

 

 ...اون وقت تو ختهیسرش ر یکار رو یسال دوم دانشگاهشه و حساب گانه؛یداره  یزهره کار و زندگ -

 

 :وسط حرف مامان دمیپر

 

 .ادیاونم خواست ب دیمامان جان، بعدشم شا لشهیامروز که روز تعط -
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 :زنگ زدم که گفت میمر یهره رو نداشتم به گوشز یرو برداشتم. چون شماره  یگوش دوباره

 

 !ها؟ -

 

 :باال دادم ابروهامو

 

 چه طرز جواب دادنه بچه؟ -

 

 :گفت میمر

 

 :و گفت دی. بعد خنددمیرو سر و سامون م دیآناه یدارم موها گانه؟ی ییاِوا..تو -

 

 جانم؟ -

 

 :خنده گفتم با

 

 شاپ ؟ یمن رو برسونه کاف ادیب یگیزحمتت نشه ها؛ به زهره م میحاال شد.. مر -

 

  :میمر

 

جات  گمیبه زهره م ن؛ییپا یایب ریبنفشه د یمثل روز عروس خوادیدنبالت. فقط دلم م میایتولدو، م ادیبهش زور کردم ب -

 !بزاره

 

 :لبخند گفتم با
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 .. امیباشه زود م -

 

 :آشپزخونه و گفتم یرو قطع کردم، اومدم تو یگوش یاز خداحافظ بعد

 

 .رسونهیمنم م اد؛یه خودش مزهر -

 

 گذاشتمیم دی. نبادمیکش یقیکجا بود؟ نفس عم اریفکر رفتم. ماز یمبل نشستم و تو یزد. رو یلبخند کم رنگ مامان

 .دوباره واسم مهم بشه

 

 ..سرگرم کردم ونیزیرو با تلو خودم

 

نداشت ! انگار  یلطف یخونه انگار بدون عل تر از همه خوردمش تا برم آماده بشم.. عیمن سر میدیچ زیم یرو که رو ناهار

 .کل کل کنه اریبا ماز اینبود من رو بخندونه  یکس

 

 کیرژ و  مل،یر کمی. دمیپوش دیو شال سف یکم حال با کفش هم رنگش، شلوار ل یبلند صورت یاتاقم رفتم. مانتو سمت

. به بابا اطالع داده ومدیش زهره م گهید ی قهیمبل نشستم. پنج دق یو کادو رو فیذره هم عطر زدم و بعد از برداشتن ک

 .زدم رونیاز خونه ب عیکه بلند شد سر میگوش گتک زن ی.. صداگردمیبودم که حدودا ساعت هفت برم

 

 :عقب سمت چپ شدم و گفتم ی. سوار صندلدیخند ام،یکه انتظار نداشت زود ب زهره

 

 سالم ! خوب اومدم؟ -

 

 :و گفت دیخند میمر

 

 !جواب داده دامیهدفکر کنم ت -
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 رفتیداشت با ضبط ور م میسرم رو برداشتم. مر عیسرد بود. به غلط کردن افتادم و سر کمی شه؛یدادم به ش هیرو تک سرم

 !نکرد که دوست داشته باشه دایپ یو آخرشم آهنگ

 

 یخوشگل بود ! وارد کافچقدر  ای.. خدامیشد ادهیباغ کوچولو و سرسبز بود، نگه داشت و پ کی یکه تو یشاپ یکاف یجلو

 مینشست مونیو بعد از تموم شدن احوال پرس میرفت ششونیو سوگل نشسته بودن کنار پنجره. پ ایشاپ شدم. آتنا، در

 :و گفت دیخند ای. دریصندل یرو

 

 از مهمونتون چه خبر؟ -

 

 :آورد شینیب یرو رو نکشیع آتنا

 

 !همه بفهمم ؟ افتاد و قراره من آخر یاتفاق کیخانوم باز  گانهی -

 

 .ومدینم بیبه نظر اصال غر شیپ میماه و ن کیواسم بود؛ البته تا  یبیغر یزدم. مهمون..! چه کلمه  یکم رنگ لبخند

 

 :من

 

 ! خوبه، سالم داره خدمتتون یسالمت -

 

 تیکبرعکس، شمع ها رو با  یو بعد از گرفتن کل میبودن آورد دهیخر میرو که سوگل و مر کشی. کدنیشون خند همه

 :روشن کردم و گفتم

 

 ..آرزو کن کی -

 

 :زد و گفت یا یطانیش شخندین ایدر
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 !بدخواهام رو بخورم یحلوا کنمیآرزو م -

 

  :سوگل گفت رخنده؛یز میمون زد همه

 

 .بد نکن یآرزوها -

 

 ای. درمیش کردو بغل میلب گفت و بعد شمع ها رو فوت کرد. واسش دست زد ریچشم هاشو بست و آروم آرزوش رو ز ایدر

 :گفت

 

 !ادیب دیخب، حاال کادوهاتون رو رد کن -

 

که اونا  یقدر همون قاینبودم. منم خوشحال بودم، دق نیهمه خوشحال بودن اما من! غمگ یعنیخوشحال بود،  چه

. به خدا باشم الیخیگرفتم ب می. تصمادیکنار ب ممیبا تصم تونستیآشوب بود. قلبم نم کمیدلم  یخوشحال بودن. فقط تو

 .کردیکادوها رو باز م شتکردم که با ذوق دا ایتوکل کردم و بعد خودم رو محو در

 

پول سوغات  فیگوشواره و منم واسش ک کیآتنا  ک،یکوچ یقاب نقاش کی میشال، مر کیدستبند، زهره  کی سوگل

 ..بود یرنگ یرو آورده بودم که شاد و رنگ رازیش

 

ظرفا واسمون گذاشت. آروم مشغول خوردن  یو تو دیرو بر کیرد و بغلمون کرد؛ ککه از همه مون تشکر ک نیاز ا بعد

چه  کردمیخودم فکر م شیو پ دمیخندی. به خاطراتشون مکردیم فیواسمون تعر ریداشت از داداشش ام ای. درمیشد

 ...خودش یبشه و بره تو نیلحظه هم غمگ کی ذارهیخوبه که داداشش نم

 

 :گفت ایکه خطاب به در دمیرو شن یمرد یکه صدا میکردیم فیتعر میداشت

 

 !خانوم شماره بدم ؟ -
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! برگشتم سمتش و دهانم رفتیمغزم م یبود و شخصا داشت رو سادهی. کنار من واکردیتکرار م یه م؛یبهش نگفت یزیچ

 :داد زد ای! درا؟ی! برادر درر؟یبگم که فکم وا موند..ام یزیرو باز کردم تا چ

 

 ! ریام یزیچ یلیفراهلل؛ خ.. استغ یلیخ -

 

 :که زهره گفت میدیخند هممون

 

 بود. رتونیذکر خ -

 :نشست و گفت ایکنار در یصندل ی. رودیخند ریام

 

 .بد نبوده باشه بتیانشاءاهلل که غ -

 

 میقد ادیحالم نگاه کردم.  یب یصورت ی!... به ساعت مچگذشتیها چطور داشت م قهیدق دونمیزدم. نم یکج لبخند

 :تادماف

 

 !ت زهیجا نمیا ،یسیامال نقطه ها رو جا به جا ننو یتو گهید یبهم قول داد - " 

 

  :من

 

 !ل؟یپاست -

 

 .یکه دوست دار یهمون رنگ دم؛یخوشگل خر یساعت مچ کیخانوم... واست  طونینه ش -

 

 .رو بهم داده بود، البد بابا بوده نیا ینبود ک ادمی

 

 .دادینشون مرو  قهیو پنج دق یو س شیش ساعت،
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 :دمیکش یقیعم نفس

 

 .شهیبرم خونه، مامانم نگرانم م دیخب بچه ها ممنونم... من با -

 

 :شونه ش انداخت و گفت یرو رو فشیک میبلند شدن. مر یصندل یو زهره هم از رو میمر

 

 .زمی. بازم تولدت مبارک عزمیبر گانهیما هم با  گهیآره د -

 

 :داد و گفت یبه بدنش کش و قوس می. مرمیزهره شد نیو سوار ماش میکرد یخداحافظ ریو ام ایدر با

 

 .خوش گذشت ش،یآخ -

 

 :برگشت سمتم و گفت میدر بره. مر میمنو بِکِشن تا خستگ دیخسته بودم که انگار ده نفر با یجور کیزدم.  پوزخند

 

 !ایشد یجور کی یلیخ دایجد -

 

 :من

 

 اد،یم ادمیداره  ییزایچ کیشدم چون  یجور کی. آره یگی؛ تو بازم ملطفا! خوبه خودم بهت گفتم چه مرگمه م،یمر -

 ...چون اخالقم حساس شده و

 

 :متعجب نگاهم کرد و با آرامش گفت میمر

 

 .میکنی! حاال راجع بهش صحبت مدمیجان، فهم گانهیباشه  -
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 :و گفتم دمیکش یقی. نفس عمدمیفهمیرو نم تمیعصبان لیدل خودم

 

 !میمر دیببخش-

 

 :گفت میکردم که مر یو زهره خداحافظ میبشم، از مر ادهیخواستم پ یدم خونه مون سکوت بود. وقت ات

 

 .کار دارم گانهیمن با  سایلحظه وا کیزهره  -

 

 :با لبخند سمتم اومد و گفت می. مرسادمیجام وا سر

 

رو  یعصبان ی گانهیون من ... هوم؟ چیبد اخالق شد نیواسه هم ادیخوابت م دی. شایتو کال امروز خسته بود -

 !شناسمینم

 

 :دیخند بعدش

 

... اما به خاطرش از غرورت و اخالقت هیبزاره. آدم خوب ریروت تاث ادیبه مبحث مهمونتون! نذار ز میرسیخب، حاال م -

 زم؟یعوضشون کنه، باشه عز ینگذر. نذار کس

 

 !دارم یآغوشش، حس کردم چه دوستِ خوب ی. اون لحظه تودیکرد و بوس بغلم

 

و مامان هم نشسته بود  خوندیانداختم و وارد خونه شدم. چراغ هال روشن بود؛ بابا کتاب م دی. کلمیکرد یهم خداحافظ از

 !اون تو کنهیم کاریاگه نفهمم چ ستمین گانهیلپ تاب بود.  یسرش تو شهیهم که طبق هم اریگوشه... ماز کی

 

 :انداخت ییرایبه ساعت اتاق پذ ینگاه بابا
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 .ها یشما قرار بود ساعت هفت خونه باش -

 

 :دمیرفتم و گونه ش رو بوس سمتش

 

 .شهیبود... تکرار نم کیهم تراف کمیبابا جون،  دیببخش -

 

چرا تا امروز فکر نکرده بودم که  دونمیاما نم شن،یم یطورنیسن ا نیا یبابا و مامان شکسته بود. البته همه تو صورت

 !ر و مادرش جون تر باشن؟پد دیبه سن من، با یدختر

 

 :و مامان گفتم اریشدم و رو به ماز الیخی! بومدیسراغم م یافکارات چه

 

 .سالم -

 

زدم و از پله ها باال رفتم. لباسام رو عوض کردم و بعد  یشخندی. نطورنیجوابم رو داد و مامان هم هم یبا لبخند اریماز

 :گفتم یشوخ یشوخ نیح نینه رفتم تا آب بخورم. در همسمت آشپزخو ن؛یینرده سر خوردم پا یدوباره از رو

 

 .زنشون رو ها دنیچسب ی! دو دستن؟یاز پسرخاله جان ندار یشما خبر اریآقا ماز -

 

 :و پشت بندش دمیتک خنده ش رو شن یصدا

 

 !حتما کنمیبه دستم برسه عرض م یخانوم... اخبار گانهینه  -

 

نداشت که  یچیکاناال رو گشتم... ه یرو روشن کردم و همه  ونیزیل. تلومب یو نشستم رو دمینفس سر کش کیرو  آب

 .چقدر به زور خودم رو سرگرم کردم که تازه ساعت نه شد دونمیتوجهم رو جلب کنه. نم

 

 :مامان
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 ارم؟یبرات ب یخوریجان شام م گانهی -

 

خونه نامرتب رو به رو  کیبا  خواستیوقت دلش نم چیه د؛یکشیخونه م یبه سر و رو یمامان بود که داشت دست یصدا

 !بشه

 

 :گفتم

 

 .میخورد یزیچ کیمامان جان، با بچه ها  یمرس -

 

 ایدن نمیور برم تا بب میبا گوش کمیهم واسه انجام دادن نبود، سمت اتاقم رفتم تا  یواقعا حوصله م سر رفته بود و کار چون

چشمام گرم  گهیکه د ییکارا. تا جا نی؛ آهنگ دانلود کردم و از ارو چک کردم نستاگرامیاخبار خوندم، ا کمی... هیدست ک

 !ادیم راغمشد و حس کردم کم کم خواب داره به س

 

چراغ هال روشنه. مامان  دمیکه د نییکتابخونه م... مسواک زدم و رفتم پا یرو خاموش کردم و گذاشتم کنار کتابا میگوش

 .رفته بود خاموش کنن ادشونی دیهم روشن بود؛ اونم شا ونیزیودن. تلوواسه من روشن گذاشته ب دیشا یو بابا نبودن ول

 

 !کاناپه خوابش برده یآروم رو اریماز دمیرو برداشتم و خاموشش کردم که د ونیزیتلو کنترل

 

 .دینشن یکاناپه و چندبار صداش کردم ول یزدم. کنارش نشستم رو یرمق یب لبخند

 

خورد. خنده م گرفت!  یکیفقط اخم کرد و تکون کوچ یار چشم هاش رو باز کنه ولب نیا دیشونه ش تا شا یزدم رو آروم

 ...چقدر خسته بود چارهیب

 

موضوع فکر  نیراه داشتم به ا ی. توارمیشدن نداره سمت اتاقم قدم برداشتم تا برم براش پتو ب داریب الیخ دمید یوقت

 !فهمهینم یکه چقدر خسته ست و کس کردمیم
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بود؛  ری. انگار درگکردیو اخم م رفتی... مدام با لپ تابش ور مدیدینم یانگار کس یچشم هاش قرمز بودن ولدو روزه  نیا

 !دمیفهمیکه من نم یزیچ ریدرگ

 

 !عود کرد. دستش بهتر شده بود؟ میروش که نگران دمیرو آروم کش پتو

 

 ...دستش رو گرفتم، هنوز پانسمان بود اما معلوم بود بهتر شده آهسته

 

 نیو فکرم رو از ا دمیکش یقی! نفس عمفتهیب ادمی یلعنت یدوباره اون روزها خواستمیبغض گلوم رو چنگ زد. نم وبارهد

 .منحرف کردم ایقضا

 

روشن  کمیته آشپزخونه بود که اونجا رو  ک،یچراغ کوچ کیصدا آبم رو خوردم و چراغ هال رو خاموش کردم. فقط  یب

 :گفتم رلبیبهش زدم و ز ی. موقع رفتن، لبخندداشتینگه م

 

 ...یخوب بخواب -

و سرم  دمیکش یاز سر کالفگ ی. هوفکردمیرو پاک م خواستمینم گهیکه د ییو آهنگ ها گشتمیآهنگ ها م ستیل یتو

 :افتادم میحرف مر ادی. لبخند زدم، اونم لبخند زد! نهیآ یرو آوردم باال که نگاهم دوخته شد به دختر تو

 

 ".شناسمیرو نم یعصبان ی هگانی نیمن ا " -

 

اما نه مثل قبال! برق لب زدم و لباسام  ،یلیکه گود رفته بود. نه خ دمیچشمم کش ریبه ز یتخت بلند شدم و دست یرو از

 !دمیکش ختمیبه سر و ر یرو عوض کردم. در واقع دست

 

تنگ شده بود... اگه دست خودم بود  یعلچقدر دلم واسه  یزود نیانداختم. آخ که به ا نییبه پا ینرده ها نگاه یباال از

 .باشه؛ بس که من رو عادت داده بود به خودش شمونیخونه و پ یتو شهیازدواج کنه تا هم ذاشتمیعمرا م

 

خودم بزنم که منصرف شدم و رفتم طبقه  یدلم باز بشه. خواستم با گوش کمی دیزنگ بهش بزنم تا شا کیگرفتم  میتصم

 :زنگ بزنم. بلند گفتم خونه یتا از گوش نییپا ی
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 ؟یرو حفظ یمامان شماره خونه عل -

 

  :مامان

 

 !دفترچه تلفنه یتو  -

 

نوشته شده بود. شماره رو گرفتم  "یعل یخونه "اسمِ  یکه جلو یتلفن رو برداشتم و نگاهم رو دوختم به شماره ا دفترچه

 :دمیشن یزنونه ا یصدا ،یعل یصدا یجواب داد و به جا ینسبتا طوالن یکه بعد از مدت

 

 د؟ییالو! بفرما -

 

 :من

 

 !من رو شناسهیانگار نم دییبفرما گهیم نیهمچ -

 

 :بنفشه

 

 !یاز ما کرد یادیتو؟ چه عجب  ی! چطورگانهیاِوا  -

 

  :من

 

 !فتهیما ب ادی کمی یعل نیذاریچرا نم دونمینم م،یشما هست ادی شهیما که هم -

 

 :دی. بنفشه غش غش خندومدیم یاز پشت گوش یزیسرخ شدن چ یصدا
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 .دست شما درد نکنه واقعا -

 

 :و گفتم دمیخند

 

 ن؟یدار یناهار چ -

 

  :بنفشه

 

 ...دست پخت بنفشه جون... ماه ماه ن؛یو بب ایب میدار مهیق -

 

 :قلبم گذاشتم و با خنده گفتم یرو رو دستم

 

 .خواست ینیزم بیدلم س شتریدلم خواست، البته ب یوا -

 

 :بنفشه

 

 ن؟یدار یخودتون ناهار چ -

 

  :من

 

 .میدار ایما الزان  -

 

  :بنفشه

 

 .یحساب نیشد یاون که خوشمزه تره خانوم! سنت  -
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 :رو گرفتم که گفت یسراغ عل میکه حرف زد کمی

 

 !سرکاره ی... علستایحواست ن -

 

 :تعجب گفتم با

 

 !االن لنگ ظهره ها -

 

 :هم تعجب کرد اون

 

 ناتی. خاله اخورمیسبک م زیچ کیامروز شب کاره؛ من خودم خونه باشم  یان از اون نظر؟ نه علداره؟!... آه یچه ربط -

 .خونه مون انیدارن م

 

 :... گفتمدیچسبیبهم م یلیصحبت با بنفشه هم خ یگرفته شد ول یاز نبود عل حالم

 

 !ایسالم برسون -

 

 :گفت یبا لحن طعنه دار بنفشه

 

 !از مهمونتون چه خبر؟ -

 

 :کردم یهوف

 

 یهم جلو قدرنیا ن،یریبه بابا مامانش احوالش رو بگ نی!... زنگ بزنن؟یریگیاز من م نویسراغ ا نقدریچرا ا فهممیمن نم -

 ...اگه مهمون بود که نی! انیمن مهمون مهمون نکن
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 :خنده گفت با

 

 !دمایفقط پرس د؛یباشه بابا ببخش -

 

  :من

 

گل کرده بدونم  میلپ تاپه. منم فضول یروزها کال تو نیداشته باشم؟! ا یخبر که من بخوام گهیبه من م یزیمگه چ -

 .هیچ ریدرگ

 

 :بنفشه

 

 .خب برو سر لپ تاپش -

 

 :من

 

 .اگه بشه حتما -

 

انداختم که پخته بود... از فر درش آوردم و  ایبه الزان ی. رفتم سمت فر و نگاهمیرو قطع کرد یو گوش میکرد یخداحافظ

 :و گفتم ایدلم رو زدم به در دادم،یشتم برشش مکه دا یدر حال

 

 ه؟یزیچه چ ریقدر درگ نیا اریماز یدونیمامان تو نم -

 

 :دمینگاهم کرد که از کارم دست کش نیهمچ مامانم

 

 .گهیبه من نم یچیه یشکی! هه؟یخب چ -
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  :مامان

 

 !دونمیمنم نم یحت گه؟یبه من م یکنیتو واقعا فکر م گانهیاالن  -

 

 !باهاش ندارم؟ ینسبت چیکه ه رهیم ادمی قدرنیزدم. چرا ا میشونیکف دست به پ با

 

 :مامان

 

 .باش گهید یزهایفکر چ نینرو. بش نینخ ا یقدر تو نیتو فعال ا -

 

 :بشقاب و گفتم یرو گذاشتم تو ایاز الزان یا کهیت

 

 !؛ آدمه واسه خودش"نیا" یگیکه بهش م ستیفنجون ن اریمامان ماز -

 

 :دیخند

 

 .حاال باشه تو ام -

 

 یبلند شدم و رفتم تو زیرو هم روشن کردم. غذام که تموم شد از پشت م ونیزینشستم و تلو یناهارخور زیم پشت

 :آشپزخونه

 

 انجام بدم؟ یدار یمامان جان! کار -

 

 :دلش گفته باشه ینگاهم کرد که انگار تو یجور کی
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 " !؟یآفتاب از کدوم طرف در اومده مهربون شد " -

 

 :بعدش گفت اما

 

 .مونده باشه ینه دخترم، چه کار -

 

 :من

 

 !خب حداقل بذار ظرف ها رو بشورم؛ حوصله م سر رفت -

 

 :خنده گفت با

 

... شما برو زمیعز شورمیکنه! خودم م رییو شصت درجه اخالقت تغ صدیکه س ارهیچه به سر آدم نم یحوصلگ یب نیبب -

 !خودت رو سرگرم کن

 

باشه؛ باز  ریبه گوشم خورد. خ ییخنده ها یاتاقم رفتم. هنوز زمان نگذشته بود که صدا ینداشتم تو یکه کار ییاونجا از

 !نجا؟یاومده ا یک

 

 :لب گفتم ریو ز دمیکش "یهوف" ست،یتوش ن یکس دمید یو وقت اریسمت اتاق ماز رفتم

 

 !کرد تو رو دایبار بشه پ کیآرزو کردم  -

 

 شیکه پ نیمبل نشسته بودن، خشکم زد؛ صدف و آرمان! ا یدو نفر که رو دنیو با د نییرفتم پاپله ها به سرعت نور  از

 !ه؟یچ گهینبود اما دست تو دست بودنشون د یهم بودن، بحث

 

 :با خنده گفت دیمتعجبم رو د ی افهیکه ق آرمان
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 ن؟یباغ یخانوم تو -

 

 :زدم و گفتم یخنده که پوزخند ریبلند زد ز صدف

 

آدماست،  یکه گول ظاهر بعض یخوردن نیکه بدتر دیداشته باش فیباغ تشر یه تو باغم. شما حواستون باشه توبنده ک -

 !دینخور

 :و گفت دیبود... آرمان هم باهاش خند دهیخنده. کامال منظورم رو فهم ریصدف زد ز

 

 !زبونت زهر داره آخه؟ قدرنیبابا؛ چرا تو ا یمنظورت رو خوب رسوند -

 

تا خودم رو  دمیکش یقینفس عم نیهم یبرا اد؛یبکشم که خونه به لرزه در ب یغیبود سر هر دوشون چنان ج آن ممکن هر

 :گفتم قینفس عم دنیکنترل کنم. بعد از کش

 

 !لطفا ایبه خودت ب ؛یآرمان تو نامزد دار -

 

و صاف  دیکش رونیدست صدف بافتاده بود! دستش رو از  ادشیآرمان آروم آروم بسته شد. انگار تازه  شیحرفم ن نیا با

تسلطش رو به دست آورد و با اعتماد  هویزدم. آرمان که کامال دستپاچه شده بود،  یکی. پوزخند کوچیصندل ینشست رو

 :به نفس گفت

 

 !؟یریگیو باهاش گرم م یریگیرو م اریتو چرا دست ماز ه،یجورنی... در ضمن حاال که المهیصدف فام -

 

 ی! به چه حقرم؟یگیمن گرم م دونهیاز کجا م نی! ازنه؟ی! به من تهمت من؟یا گفتیم یشد. چ م حبس نهیس یتو نفسم

 !زنه؟یحرف ها رو م نیا

 

 .بود که از کوره در برم نیبهتر از ا یداشت ول یپوست دستم فرو کردم. درد بد یرو محکم تو ناخنم
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 :نسبتا بلند گفتم یبا تن صداو  دمیکش یقی. نفس عمطیاون شرا یسخت بود داد نزدن تو یلیخ

 

 یکیرو با خودت و صدف  اری... تو من و مازستیکه هست مثل تو متاهل ن یهر چ اری! مازرونیب ادیاز دهنت م یبفهم چ -

 !! جالبه؛ برو خجالت بکش... واقعا واست متاسفم؟یکنیم

 

 :گفت یهال و با نگران یاومد تو عیبلندم مامان سر یصدا از

 

 گانه؟ی یزنیچرا داد م نجا؟یچه خبره ا -

 

 :دهنم رو قورت دادم و با حرص گفتم آب

 

 .نیاز خواهر زاده تون بپرس -

 

 زدن،یو شالم رو در آوردم. کارد م ستادمیا نهیآ یباال و در رو محکم بستم. رو به رو دمیاز پله ها دو دم،یراهمو کش بعد

 !ومدیخونم در نم

 

 نیهم یبرا ومد؛یاشکم در م شدمیم یعصبان یبدجور یوقت شهی... نه! همیناراحت پر از اشک شده بود؛ نه واسه چشمام

 !دفعه، وقتش نبود نیا یضعف دارم ول ایناراحتم  کردنیهمه فکر م شهیهم

 

از من حرص  قدرنیا یتخت نشستم... واسه چ یو اشکم رو کامل پاک کردم. رو دمیچشمام کش یپشت دستم رو با

 .نرفته بود ادمیاز  یعروس یوداشت؟! هنوز حرفاش ت

 

  .که ناخنم توش فرو رفته بود، جاش مونده بود و قرمز شده ییانداختم. جا یدست چپم نگاه به
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 یزیده بود. چدر زد. آب دهانم رو قورت دادم؛ گلوم خشک ش یکه کس کردمیو فوت م کردمیدستم رو نوازش م داشتم

 :دمیمامان رو شن ینگفتم که صدا

 

 تو؟ امیب !گانهی -

 

 :راحت شد المیمامان خ یصدا دنیشن با

 

 .مامان ایب -

 

تخت نشست و موهام  یزد و اومد سمتم، کنارم رو یچارچوب در ظاهر شد. لبخند یباز شد و مامان تو یتق یبا صدا در

 :رو نوازش کرد

 

 ؟یا یعصبان -

 

 :گفتم یبه آرومکه مامان رو ناراحت نکنم،  نیا یسوال بود؟! برا نمیبودم! ا یعصبان

 

 !یلیخ -

 

 :زد و گفت یحیدوباره لبخند مل مامان

 

 .نداره ینباش دخترم، اشکال یعصبان -

 

 یذره اخم هم نداشت! راست کی یدفعه حت نیمهربون بود، اما ا شهیشدم... مامان چه مهربون شده بود! البته هم متعجب

 :کردم و گفتم یکیه بود؟! اخم کوچآرمان؟! اصال آرمان بهش گفت ای دادیمامان حق رو به من م

 

 ...آ ایحق با منه  -
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 :گفت یجمله م کامل نشده بود که مامان با نگران هنوز

 

 !شده؟ یدستت چ -

 

 !مامان چقدر نگران شد چارهیم گرفت. ب خنده

 

 :گفتم

 

 .ایمامان، نگران نباش... جوابم رو نداد ستین یزیچ -

 

 :کرد و گفت یتک خنده ا مامان

 

گفت. ولش  ییزایچ کی دهیبر دهیو آرمان هم بر کردی! صدف با دهن باز داشت نگاه منیکرد جی شما دو تا من رو گواال -

 !چشه ستیبچه معلوم ن نی... اگانهیکن 

 

 :گفتم عیباز به مامان نگاه کردم و سر شیشل شد. با همون ن شمین

 

 رفت؟ یراست -

 

 :گفت رفتیدر مکه سمت  یتخت بلند شد و در حال یاز رو مامان

 

 .من شیپ نییپا ایب ؟یبغض کرد نجایا ینشست یآره رفت... حاال واسه چ -

 

که  نیا یشدم. برا الشیخیانگشت شصتم مونده بود که قرمز شده بود؛ب نییناخن پا یرو به دستم دوختم. سه تا جا نگاهم

 ...سردآب  ریو دستم رو گرفتم ز ییببرم رفتم سمت دستشو نیرو از ب فشیسوزش خف
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 یمبل و با گوش یاومدم. صدف نشسته بود رو نییبا دستمال خشکش کردم، از پله ها آروم پا یسمت اتاقم و وقت دمیدو

 :از مبال که گفت یکی یاعتنا بهش نشستم رو ی. برفتیمزه ش ور م یاپل ب

 

 !یشد یوحش -

 

 :. گفتمدمیکش یقیهم گذاشتم و نفس عم یرو هیچند ثان یرو برا چشمام

 

 !یفکر کن یجورنیا یتونیم کنهیاگه خوشحالت م -

 

 :رو قفل کرد شیو گوش دیخند

 

 !مگه آرمان بچه ست؟ زنم؟یآرمان رو گول م یفکر کرد ه؟یمشکلت چ -

 

 :من

 

 !! آرمان هم کامال مشخصه بچه سستین دیازت بع -

 

 نیهم یبرا د؛ید منیاتاق نش یرو تو اریکرد. خواست جوابم رو بده که ماز یا یعصب یکرد و خنده  یقروچه ا دندون

 :گفتم یچرخوند. با لبخند واریدهنش رو بست و روش رو سمت د

 

 !نیکه اومد یمرس -

 

 :نگاهم کرد و گفت متعجب

 

 چطور؟ -
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 :من

 

 .قرار بده تیمخ بنده رو مورد عنا خواستیصدف م ن،یومدیچون اگه نم -

 

  !داد و بعد رفتباال  "دمیفهم" یابروهاش رو به معن اریماز

 

 :بودم که صدف با حرص گفت دنیحال خند در

 

 جوجه؟! یکنیم یحاال زبون دراز -

 یعوضش من بدتر خنده م گرفت که دندون قروچه ا ی... ولرمیحرفش انتظار داشت که من خفه خون بگ نیصدف با ا

 :کرد و دوباره گفت

 

 !وسط یکشیرو م اریازم ،یشیمن نم فیاحمقِ بدبخت که حر یبابا شاخ! دختره  -

 

 :خنده هام گفتم ونیم

 

 .سوت بزن یشد عیضا -

 

 .رمیبگ لمیش ف افهیاز ق شدیخنده. کاش م ریآشپزخونه و دوباره زدم ز یمبل بلند شدم و رفتم تو یرو از

 

 :گفت نهیاومد سمتم و دست به س یلحظه مامان با اخم کمرنگ همون

 

 !انگار یدیچشم بابات رو دور د ؟ینکیم عیضا یدختر عمه ت رو ه یواسه چ -

 

 :م رو خوردم و گفتم خنده
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از من متنفره؛ بعدِ تصادف  ست،یمن جواب بدم؟ من هر چقدر بهتون گفتم صدف آدم بشو ن یاالن مامان جان انتظار دار -

که قربون صدقه  ظاهر صدف قدرنی... انیطرفش رو گرفت یشما ه کنه،یم رمیتحق یچرا ه دونمیکه نم ییزهایهم سر چ

همه  ازیتا پ ریاون س ،یبه اون اعتماد داشته باش دی! شایبپرس اریخود ماز از یتونیم ،یکنیاگه باور نم د؛ینیرو نب رهیم م

 !دونهیرو م یچ

 

و  یعل دنیو با د فونیرفتم سمت آ عیبهم بگه که زنگ در به صدا در اومد؛ سر یزیمتعجب نگاهم کرد... خواست چ مامان

 :زدم غیشه جبنف

 

 !اومدن ایک نیمامان بب -

 

 :دیمن خند دنیبا د یدست در دست هم اومدن تو... عل یتند کردم که بنفشه و عل اطیهام رو به سمت ح قدم

 

 .میمثل چسب دوقلو ا یدختر خاله! انگار فراموش کرده بودم که ما دو تا از بچگ یوا -

 

 :گرفت و گفت شگونشیحرفش بنفشه ن نیا با

 

 !؟یگُل کرده؛ پس من چ شونیسه بسه، حاال محبت دختر خاله پسر خاله گب -

 

 :گفت عیاومده باشه سر ادشی یزیانگار که چ یحرفش سمتم اومد و محکم بغلم کرد... منم محکم بغلش کردم. عل نیا با

 

بگو؛  یزیچ کی گانهی! رمیمیم یرو به من بده، من االن از فضول نیآمار ا یکیکجاست؟ باز در رفته؟  اریماز نی... ااریماز -

 ...مگه تو ازش خبر

 

 :دمیحرفش پر وسط
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 !؟یاومد ایهفت ماهه به دن گه؛ی! آروم باش دیعل یوا -

 

 :اومد اریماز یو بعدش صدا دمیرو شن یکس یتک خنده  یسرم صدا پشت

 

 !نجامیبشنوه... ا گانهیخدا از دهن  -

 

 یعنیراحتن..  گهیبا همد نقدریا یو عل اریچرا ماز دمیفهمیونه ش. نمش یرفت سمتش و بغلش کرد و زد رو عیسر یعل

 !شناختن؟یهم رو م

 

 :یعل

 

 ن؟یارینم فیخانوم تشر گانهی -

 

چه خبر که  میاز مر دمی. پشت سرش راه افتادم و در همون حال از بنفشه پرسکردیبود که داشت نگاهم م یعل یصدا

 !رهیم ادشونی یهمه چ کننیرو خدا؛ تا ازدواج منداره. ملت رو نگاه کن تو  یگفت خبر

 

 !صدف مغزم اِرور داد و خنده م گرفت یبه صدف رفت که من جا یتو بنفشه چنان چشم غره ا میاز در که اومد 

 

 نایا یعل یبودم. وقت ستادهیگوشه ا کی یجور. منم هموندیرو بغل کرد و بوس یبنفشه و عل شهیهم که مثل هم مامان

 :مبل نشستن، گفتم یرواومدن و 

 

 ...یزیچ یمرغ یگوسفند کی نیگفتیورا، چه خبره؟! م نیخب چه عجب از ا -

 

 :دیوسط حرفم پر یعل

 

 !باال بود شهیو دستتم هم یاول بود فیرد شهیکه هم یینکن! تو البد از همونا ینیریخب خب بسه... خود ش -
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 :که گفتم دنیخند همه

 

 !ن؟یچرا اومد نیمونده به آخر بودم؛ حاال نگفت یکی فیبه خاطر قدم رد یول باال بود... شهیدستم که هم -

 

 :کرد زیچشماشو ر بنفشه

 

 !مایبر نیناراحت یلیدَدَم... خ یوا -

 

 :اخم گفتم با

 

 .دیدل من پوس ن؟یومدیچند وقته ن نیدونی! مدمایمن فقط پرس ده،یچه زود هم جو م -

 

 :انداخت ارینگاه به ماز کی یعل

 

 !بشر؟ نیبا وجود ا -

 

 :زد و گفت شخندین یبه حالِ اون. عل یوا گهیناخودآگاه باال رفت... منم تعجب کردم د اریماز یابروها

 

 !ستیکه اصال حواست ن ختهیکار و بار سرت ر نقدری... تو ازنمایالبته منم حرفا م -

 

 :مبل جلوتر اومد یتن صداش رو آروم کرد و از رو بعد

 

 !که؟ یدخترخاله مون رو دار یف هواصد نیا یجلو -
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 :مکث آوردم باال و گفتم یدستم رو به نشونه  عیلبخند زد که سر اریماز

 

 !صدف ازم دفاع کنه؟ یکه جلو ارهیماز ی فهیوظ نیمگه ا دم؛ی... من نفهمسایوا سایوا -

 

 :اریماز

 

 !ست؟یبه نظرت ن -

 

 :و گفتم اریسمت ماز برگشتم

 

 .نجایا یتو تازه اومد ...دونمیخُب... نم -

 

 :زد شخندیدوباره ن یعل

 

 !اون وقت؟ هیربطش چ -

 

 :باال آوردم میتسل یدادم و دستم رو به نشونه  هیرو به مبل تک سرم

 

 !میباشه آقا من تسل -

 

 :منیاتاق نش یکه مامان اومد تو دنیشون خند همه

 

 ن؟یچه خبره معرکه گرفت -

 

 :زدم و گفتم یکج لبخند
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 نکنه صدف حرصش گرفته؟ م،یزنیحرف م میکه دار مینگرفتمعرکه  -

 

 :شل شد که مامان سرش رو باال گرفت یعل شین

 

 ...گانهی نیخدا از دست ا یوا -

 

 :من

 

 !اِ مامان من چِمه مگه؟ -

 

 :آورد و شونه ش رو باال انداخت نییسرش رو پا مامان

 

 !نی... شما به حرفاتون برسیچیه -

 

 :فشه با خنده گفتمامان رفت بن یوقت

 

 !جواب یمرس -

 

 :گفت عیسر یعل

 

 م؟یکه اومد میداشت کاریچ میخانوم کنجکاو! بگ گانهیخب  -

 

 :تکون دادم که گفت سرمو
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 !یایب دی... و تو هم بامیشب اونجا دور هم باش یرستوران کی میبنفشه گفته بر یها لیاز فام یکی -

 

 :باال رفت و گفتم ابروهام

 

 قا؟یدق لیکدوم فام -

 

 :گفت یقبل از عل عیسر بنفشه

 

 !خواهر بزرگم -

 

 :گفتم یرو که گفت شوکه شدم؛ با خوشحال نیا

 

 نجا؟یواقعا؟! اومده ا یوا -

 

 :تکون داد که گفتم سرشو

 

 .به مامان هم بگم دیبا دونم؛یخب نم -

 

 :کرد یهوف بنفشه

 

 .ادیخاله خودشم م که نی... بعدش هم ایخودت عاقل یستیتو بچه ن گانهیبابا  -

 

 :کرد یاخم کنجکاوانه ا اری! مازکردینگاه م اریعالمت سوال به ماز هیشب ی افهیانداختم که داشت با ق ینگاه به عل کی

 

 !؟یکنیچرا به من نگاه م -



 

 

غریبه ای آشنا _ هلیا کاربر نودهشتیامثل   WWW.98IA3.IR 182 
 غ

 

 :کرد زیچشم هاش رو ر یعل

 

 .یحاال خود دان کنم؛یلهت م زنمیم ،یایاگه تو ن اریماز -

 

 :داد هیبست و سرش رو به مبل تکچشم هاش رو  اریماز

 

 !چقدر کار دارم یدونیخودت م یعل -

 

 !دو ساعت واسه خودت باش کیرو بزار کنار،  یسپهر کهیدو ساعت اون مرت کی... حاال دونمیبله م -

 

 :دیکش یقینفس عم اریبود؟! ماز یک ی. سپهرمیو بنفشه جفتمون هنگ کرد من

 

 .نذار خراب بشه ،یآخراشه عل -

 

 :کرد یهوف یلع

 

چشم هات چقدر خسته  نیرو ولش کن. بب نیچند ساعت ا کیخواهشا  یچقدر واست مهمه ول دونمی! آره ماریماز یوا -

 ...رهینم رونیلحظه فکرش از ذهنت ب کیست! 

 

 :گفت عیسر بنفشه

 

 !ه؟یک یسپهر نیبگ شهیم یول کنمیم یفضول دیببخش -

 

 :آهسته گفت یعل
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 .اریماز یاز همکار ها یکی -

 

 :گفتم دیترد با

 

 ...ست سندهیکه گفت نو اریهمکار؟ ماز -

 

 :جواب داد یاون عل ی. سکوت کرده بود. جاگفتینم یچیه اریماز

 

 ؟یتو چ ارینه؟ ماز ای یایم ینگفت گانهی. خب کنهیم کار م گهید یجا کینه  -

 

 :حال گفتم نیبا امغزم بود که...  یسوال تو ی! من کلنیا چونهیپیخوب بحث رو م چه

 

 .امیباشه من م -

 

 :هم آروم گفت اریماز

 

 .مونمینم یلیخ یول امیمن م -

 

 :دیخند یعل

 

 .گانهی! برو حاضر شو میا یواال ما به همونشم راض -

 

 :مبل بلند شد یاز رو اریماز
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 .امیمن بعدا م ن؛یو آدرسش رو به من بد نیشُماها بر -

 

فکر بودم که  نیا یتو کردم،یداشتم موهام رو شونه م یاتاقم تا حاضر بشم. وقت یتو گفتن چون رفتم یچ دمینشن گهید

 .ارمیدر ن یسپهر نیرو از دماغ ا اریماز یها یاگه تموم خستگ ستمین گانهی ؛یِاون سپهر ار،یماز یها یعامل تموم خستگ

 .فارغ کنم یکردم خودم رو از سپهر یو سع دمیکش یقینفس عم

 

. اونجا نییشونه م، از پله ها اومدم پا یرو نداختمیرو به صورت کج م فمیکه ک یزدم. درحال یا روزهیفو  دیسف پیت کی

 :... ابروهام رو باال بردم و گفتمدیپوشیکه داشت دم در کفش م دمیرو د یعل

 

 !میما هم برس یوقت صبر نکن کیپسرخاله جان  -

 

 :و گفت دیخند

 

 !گردن من؟ یندازیم ؛یشیحاضر م ریبه من چه؟ تو د -

 

 :تا کفشم رو بپوشم گفتم اوردمیکه پام رو از صندلم در م یآوردم و در حالدر یرو از جا کفش کفشم

 

 .شمیحاضر نم رتریاوهو! از بنفشه که د -

 

 :بنفشه از پشتم در اومد یصدا

 

 !خوبه لنگ منم وسطه -

 

 :گفتم دمیخندیکه م یخنده... در حال ریزدن ز همه

 

 !بنفشه -
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 :بنفشه

 

 !با تو طرف بشه ؟ تونهیم یرو تو رو خدا. ک نیا یصدا -

 

! در رو ستنیجان بازم در دسترس ن اریکه ماز نی... مثل اریخونه، نخ ینگاه انداختم تو کیو قبل از بستن در  برگشتم

 یعل نیسوار ماش عیرو هم پشت سرم بستم و سر اطی. در حاطیپشت سرم بستم و به حالت دو خودم رو رسوندم به در ح

 .شدم

 

 :گفتم اوردم،یدر م فمیک یرو از تو میتر یکه ام پ یدرحال

 

 !کجان؟ هیپس بق -

 

 :سرش رو سمت من چرخوند عیسر بنفشه

 

 .رستوران منتظر ما هستن یهم تو هیخودمون. بق میآهنگ با حال دار یما کل ا؛یاریرو در ن تیتر یام پ -

 

 :نگاهم کرد نیماش ی نهیآ یرو شل کرد و از تو ششین یعل

 

 .دَخلمون اومده میبرس ریو اگه د -

 

 :گفت عیسر یزد که عل یبا مشت آروم زد به عل بنفشه

 

 .یکنیتر رفتار م میمال کمی! منتها ایاریبساط رو... تو هم ورژن ماز نیا نیبابا جان من! جمع کن -

 

 :! شونه باال انداختم و گفتمهیچ هیقض دونستیبهم نگاه کرد. بنده خدا نم جیکه بنفشه گ دمیخند
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 .ش مفصله هیبابا قض یچیه -

 

 :یعل

 

 !بدبخت من یبازو یتو زنهیسالم هم بهش بکنم مشت م کی نه،یبیهر وقت من رو م اریماز نیمفصله؟! آقا ا ویچ یچ -

 

 :هام گرد شد چشم

 

 !زنهیانگار مثال زده لهش کرده... خوبه بدبخت آروم م گهیم نیهمچ -

 

جلوتر از ما رفت و من و بنفشه  یاونجا. عل میدیکه باالخره رس نیشد تا ا یو خنده و آهنگ ط یرستوران با شوخ ریمس

 :پشت سرش. بنفشه آروم دم گوشم گفت

 

 .گهید کنمیم ی! اونجا همه رو بهت معرف؟یتو چرا بغ کرد -

 

رستوران  "به تابلو انداختم... یتب کردم و نگاهتکون دادم. شالم رو مر "باشه  " یزدم و سرم رو به نشونه  یشخندین

 ." دیخورش

 

 نامیزنده! ا کیبود... از اون ور هم موز شهیبلند سمت رچپ رستوران مواجه شدم که کنار ش زیم کیدر رفتم تو و با  از

پا شدن. تک  ! همشون با ورود ما برگشتن و لبخند زدن و بعدش هم از جاذارنیزنده م کیحوصله دارن که سر غذا موز

 .اونجا بودن الشونیبگم نصف فام تونستمیکردم؛ در کل م یتک با همه سالم و احوال پرس

 

کرد  انیزد که دندون هاش رو نما یمن لبخند دنیخود بنفشه بود! با د هیشب یلیبه خواهر بنفشه که خ میدیرس باالخره

 :و دستش رو به سمتم دراز کرد
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 .نمتیکه باالخره تونستم بب نیا خوشحالم از یلیجان! خ گانهی -

 

 یپسر بامزه خورد با موها کیکردم که چشمم به  کیکردم... با شوهرش هم سالم و عل یدست دادم و روبوس باهاش

 :. ابروهام باال رفت و با انگشتم به شبنم )خواهر بنفشه( نشونش دادمیفرفر

 

 باشن؟ یک شونیا -

 

 :شبنم از پشت سر گفت شوهر

 

 !آرتا پسرمونه، -

 

که بنفشه  دنیمتعجبم همه خند ی افهی! از قکرد؟یاز تعجب باز شد... پس بنفشه خواهر زاده هم داشت و رو نم دهنم

 :گفت

 

 !یبش زیخواستم بهت نگم که سورپرا -

 

 یور یشخندیکه از خنده ن یشده بود و اخم کرده بود! خنده ام گرفت؛ در حال زونیآرتا نگاه کردم. لب و لوچه ش آو به

 :لب هام بود دستم رو به سمتش دراز کردم

 

 !ام گانهیخوشوقتم آقا آرتا، من  -

 

دستم آروم فشردم و بعدش رفتم و  یبا همون اخم با مزه ش دست کوچولوش رو به سمتم دراز کرد... دستش رو تو آرتا

 .که بنفشه وسطمون بود یهم سمت چپ بنفشه نشست، طور یکنار بنفشه نشستم. عل

 

. با خنده کردیو چپ چپ همه مون رو نگاه م نهیرومون هم شبنم و شوهرش و آرتا نشسته بودن؛ آرتا دست به سبه  رو

 :گفتم



 

 

غریبه ای آشنا _ هلیا کاربر نودهشتیامثل   WWW.98IA3.IR 188 
 غ

 

 !کنه؟یم ینجوریآرتا ا نیشبنم چرا ا -

 

 :شبنم

 

 .االنم که خودش رو لوس کرده شه؛یباهاشون آب نم خشیمن تا آدما رو خوب نشناسه  یبچه  نیا -

 

 :دیخند یعل

 

 .خودتونه پس مثل -

 

 :گفت یشخندی. شوهر شبنم با نمیزدیبلند حرف م یبا تن صدا دیبا نیهم یزنده بلند بود برا کیموز یصدا

 

 .مرغا یقاط نیپس باالخره خواهر زن ما رو کرد ؛یخب خب آقا عل -

 

 :دستاش رو باال گرفت عیزد به بازوش که سر یبه شوخ یعل

 

 .گمیمن گهی... باشه دارهیاوهو! چه جوش م -

 

 :روش رو به سمت بنفشه چرخوند بعد

 

 !؟یچه خبرا خانومِ قاط -

 

 :گفت ییغویج غیبا لحن ج شبنم

 



 

 

غریبه ای آشنا _ هلیا کاربر نودهشتیامثل   WWW.98IA3.IR 189 
 غ

  !یرعلیام -

 

 !لوس آخه؟ نقدریلبخند! بچه ا کیاز  غی... اما آرتا دررخندهیز میمون زد همه

 

 نایپشت سرم انداختم. ا یا شهیش واریبه د یبه خوردن، نگاه میکه غذامون رو آوردن و شروع کرد قهیچند دق بعد

که انگار فکرم رو خونده باشه، سرش رو آورد عقب و از پشت سر  یطور ی.. علومدهیهنوز ن اریوقت ماز غذاشونم آوردن اون

 :بنفشه گفت

 

 .بشه داشی. هزار باره! االن هاست که پستیدو بارش که ن یکینگران نباش حاال، کار  -

 

امان از باطنم! دلم  یسرگرم غذا خوردنمم ول دادیآروم آروم غذام رو خوردم. ظاهرم نشون مسرم رو تکون دادم و  ینگران با

 .لحظه هم راحتم نذاشته بود کی ی. فکر اون سپهردیجوشیو سرکه م ریمثل س

 

 !هیچ اریبفهمم ربطش به ماز تونستمیدرباره اش، بازم نم زدمیحدس م یچ هر

 

 :لب گفتم ریز

 

 .اریزخدا نکشه تو رو ما -

 

 :لحظه بنفشه با آرنج آروم زد به بازوم همون

 

 !؟یگفت یچ -

 

 :و منگ سرم رو باال آوردم و گفتم جیگ

 

 !چطور؟ ؛یچیها من؟! ه -
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 :باال انداخت یشونه ا بنفشه

 

 .یگفت یزیچ کیلحظه حس کردم  کی. دونمیچه م -

 

بلند شد و  یصندل یبعد از اون از رو قهیت چند دقبعدش آرتا شروع کرد به جر و بحث با مامانش! درس قهیدو دق درست

 .رفت سمت در

 

 :بنفشه ( از جاش بلند شد یکه پژمان ) پسر عمو ارتشیخواست از سر جاش بلند بشه و بره ب شبنم

 

 .ارمشیم رمیمن م ن،یتو بش -

 

 :بلند شد یلصند یکم بشه، از رو االتمیاز فکر و خ کمیتا  رونیبزنم ب قهیکه از خدام بود دو دق منم

 

 !رمیمنم با پژمان م -

 

 :شبنم

 

 !کنهیم خیغذات  ؛یتو بر خوادیجان نم گانهی -

 

 :زدم یلبخند

 

 .کنهینم خی ایراحت نیشما راحت به ا الینه خ -

 

اونجا واسه خودش  کیکوچ اطیح ی... آرتا داشت تورونیب میپشت سر پژمان راه افتادم و از در رستوران رفت بعدش

 :شلوارش بود بلند صداش زد بیج یکه دستش تو یمت در. پژمان در حالس رفتیم
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 .نجایا ای! آرتا بییآرتا... آرتا... آرتا -

 

 :سمتش برگشتم

 

 .ارمشیم رمی! من مگردهیشما بر نم یبا سر و صدا نمیبیکه من م یبچه ا نیا -

 

خم شدم و آروم به سمت  دم،یپشت سرش که رسقدم هام رو به سمت آرتا تند کردم.  عیگفت و منم سر یباشه ا پژمان

 :خودم برگردوندمش

 

 !شما؟ یبا ما قهر یآقا آرتا، واسه چ -

 

 :همچنان اخم کرده بود. با لبخند گفتم یگرفت باال ول عیصدام سرش رو سر دنیشن با

 

با  کمی یخوایاصال م ؟یواخینم ،یبا ما هم حرف بزن می! دوست دارمییشما یها لیما ها از فام ؟یکشیاز ما خجالت م -

 تو؟ میبعدش بر میحرف بزن نجایهم ا

 

 :بامزه ش گفت یمتفکرانه اخم کرد و بعدش با صدا کمی آرتا

 

 !باشه -

 

سمت چپ رستوران. پژمان دم در رستوران نبود، البد  یباز یها لهیزدم و دستش رو گرفتم و بردمش سمت وس یلبخند

 .رفته بود تو
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 یبا ذوق سرسره باز االکلنگ اونجا و نگاهم رو دوختم به آرتا کوچولو که داشت یها یاز صندل یکی یرو گذاشتم رو فمیک

که کفش  نیاتا  میبا هم حرف زد کمیسرسره سُر خورد، همونجا نشست. منم سمتش خم شدم و  یاز رو ی... وقتکردیم

 :فتگ ییصدا هویفکر کردم پژمانِ که  دم؛یرو د یکس یها

 

 .هیمزه ابا یچه بچه  -

 

 .سادمیشدم و صاف سر جام وا خکوبیلحظه م کی اریماز یصدا دنیشن با

 

 :گفت عیسر آرتا

 

 !ه؟یک نیا گانهیخاله  -

 

سرم رو  عیدوختم. بعدش سر اریماز یسوال آرتا تازه به خودم اومدم. سرم رو گرفتم باال و نگاهم رو به چشم ها با

 :برگروندم سمت آرتا و گفتم

 

 .از اقواممونن یکی شونیا -

 

 :دیبه آرتا زد و اومد سمتش... به سمتش خم شد و پرس یلبخند اریماز

 

 ه؟یاسمت چ -

 

 :گفت کرد،یم انیبامزه ش رو نما یکه دندون ها یبا لبخند آرتا

 

 ه؟یآرتا... اسم شما چ -

 

 :دیآرتا کش یموها یتو یدست اریماز
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 .ارهیاسم منم ماز -

 

 :دمیپشت سرم شن پژمان رو از یلحظه، صدا همون

 

 .نایشد قیما رف یخوب با آرتا کوچولو اریآقا ماز -

 :. پژمان با لبخند گفتکردیم انیزد که دندون هاش رو نما یپژمان برگشت و لبخند یبا صدا اریماز

 

 .بنفشه ست یآرتا کوچولو هم خواهر زاده  نیبنفشه ام، ا یمن پسرعمو -

 

 :گفت عیرباهاش دست داد و بعدش پژمان س اریماز

 

 .که همه منتظرن می... برمیبر -

 

 :راه رفتن پژمان گفت نیسمت در. ح میمون رفت همه

 

 !؟یاومد رید نقدریچرا ا اریآقا ماز -

 

 :اریماز

 

 .اومدم رید نیکار داشتم؛ به خاطر هم کمیراستش  -

 

و نگاهش کردم. بازم چشم هاش  برگردوندم یخودم رو گرفتم که پوزخند نزنم. سرم رو به طرز نامحسوس یزور جلو به

فکر... داشتم به  ی! رفتم تویخدا برات نسازه سپهر ی! ادمشیفهمیکه انگار فقط من م یا یخسته بودن؛ همون خستگ

 !اریخوردم به ماز هویتا انجام بدم که  ادیاز دستِ منِ بدبخت بر م یکه چه کمک کردمیفکر م نیا
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اومده  نیا یعنیفکر.  یکردم و دوباره رفتم تو یعذرخواه عید... برگشت سمتم که سرآراسته ش زیبه! گل بود به سبزه ن به

ذهنم اومد که  یتو یعل یصدا ه؟ی! نه بابا همکار چشه؟یکنه؟! اصال همکارشه، چ ستیرو راست و ر اروی نیکه کار ا رانیا

 " !یسپهر کهیمرت "گفت 

 

 :مع کرده بود که نخنده؛ گفتلبش رو ج اریهمون لحظه دوباره خوردم بهش! ماز درست

 

 !... فاصلهریخب فاصله بگ -

 

کردم. بعدش ازش فاصله گرفتم.  یگفتم و دوباره عذرخواه "یچشم" عیکه خنده ش گرفته بود خنده م گرفت. سر نیا از

فعال  شیپ مغزم یکال انگار از بچگ کنم،ی! بس که فکر مهیتا در طوالن اطیح ریمس نقدریا کردمیچرا حس م دونستمینم

 !بوده

 

 !حال اومد؛ پختم واال گرمیصورتم... ج یخورد تو یتو. با ورودمون باد خنک میدر رو باز کرد و رفت پژمان

 

 :بر افروخته گفت اقهیکه شبنم با ق میصندل یکردن. منم نشستم رو یهمه بلند شدن و سالم و احوال پرس اریماز دنید با

 

 !یگوش نداد کنهیم خیگفتم غذات  گانهیبابا  -

 

 :زدم یشخندین

 

 ..بابا سی! مهم ن؟یمطمئن نقدریکه ا یمگه ازش خورد -

 

 :گفت عیبود. سر سادهیپشتش وا اریبرگشت و پشتش رو نگاه کرد که ماز یعل

 

 !پشتم؟ یسادیوا لیمثل عزرائ یچ یمن. برا شیپ نیبش ایب ا،یب -
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 :! گفتملیم گرفت؛ عزرائ خنده

 

 !؟یدیم هیلقب ها چ نیکش! اپسرخاله جان خجالت ب -

 

 :گفت شخندیو با ن ینشست کنار عل اریماز

 

 !میعادت کرد گهیواال ما د -

 

 :متعجب گفت بنفشه

 

 !پس یرزرو کرد ه؛یچرا کنارت خال گمیوا... پس من م -

 

 :یعل

 

 .شما رو تنگ نکرده که یجا چارهیخانومم ب -

 

کلمه خودشون رو لوس کرده بودن بدم  نیبس که با ا دیشا دونستم؛ینم لشمی! دلومدیکلمه بدم م نیچقدر از ا خانومم،

 .ومدیم

 

 :گفت یعل

 

 شو؟ یجناب سپهر الیخیب قهیمگه بهت نگفتم دو دق ؟یاومد رید نقدری... چرا اایزود ب میحاال خوبه ما بهت گفت اریماز -

 

 :برگشت سمتش و آروم گفت اریماز
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 .کنم تیمدارکم کامل باشه تا بتونم شکا دیه، من باو مهم یجد یلی. خستین یشوخ نیا یعل -

 

! بنفشه محکم زد دمیدیمرگ رو به چشم هام م یبه عبارت ای شدم،یگلوم... داشتم خفه م یتو دیحرفش آب پر نیا با

 :و گفت رخندهیزد ز یکردم. عل دایپشتم که از خفه شدن نجات پ

 

 !زهیریم یه جانمون شناخت نداره دلش هُر ، دخترخال" تیشکا " یگیکه تو م ینجوریبرادر ا -

 

 :کردم و با لب کج گفتم زیرو ر چشمام

 

 !؟یچ یعنی تیشکا دونمیمن نم یعنی ه؟یمنظورت چ -

 

 :گفت عیسر اریماز

 

 .نیموضوع بش نیا ریدرگ خوامی... نمنیبش الشیخیب -

 

سمت  دیدو کرد،یکه هاج و واج داشت نگاهمون م. آرتا کنمینم ینداره و دخالت یتیکردم تظاهر کنم که برام اهم یسع

 !اصال کردیخوشش اومده بود.. ولش نم اریآرتا کوچولومون هم انگار از ماز نی. اسادیو کنارش وا اریماز

 

 .کرد یرو ماست مال هیقض عیسر اریماز یبشه ول رشیدستگ یزیچ کیداشت  یسع یعل

 

که اونور واسه خودشون  دمی... سرم رو برگردوندم و بزرگتر ها رو دبچه ها نشستن به صحبت کردن میرو که خورد غذامون

 .نبود نوری.. اصال هم حواسشون به ازدنینشسته بودن و حرف م

 

. درست نستاگرامیا یآوردم و شروع کردم به چرخ زدن تو رونیب فمیک یرو از تو میکه حوصله م سر رفته بود گوش منم

 :! گفتمیحقا که دوست خودم دم؛یسبز رو کش ی زنگ زد. دکمه میبعدش مر قهیچند دق
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 بله؟ -

 

 :میمر

 

 سالم! چه خبرا دخملک؟ کیبله و بالل! عل -

 

 :باز گفتم شین با

 

 .رستوران میبا بچه ها اومد ستین یخبر خاص یسالمت یسالم... مرس د،یببخش -

 

 یاتاق قفل شده  یکه من بدبخت رو از تو یت! از وقاریشروع کرد به دو ساعت حرف زدن درباره ماز میرو گفتم مر نیا تا

. بعد با دمیخندیبزنم و فقط داشتم م یحرف تونستمینجات داده بود... منم که نم ینجات داد بهش لقب فرشته  یعروس

 :گفتم یفوق العاده آروم یصدا

 

 .خدا نکشتت، جلوم نشسته خب میمر -

 

 :دیخند میمر

 

 ..گهید گمیهمون دارم م یبرا -

 

 :گفت ینفهمه که عل یزیچ اریماز کردمیم یو از اونور هم داشتم سع دمیخندیدهنم گذاشته بودم و م یرو جلو دستم

 

 !. سالم برسون به خواهرمِیمطمئنا مر یریمیاز خنده م یکه تو دار نجوریا -

 

 :بلند گفت یو با لحن الت دیصداش رو شن میمر
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 !یچاکر اَخَو -

شروع کرد به دوباره مثل  میرو کم کردم که درست همون لحظه مر یگوش ی... صدادنیدخن میمر یصدا دنیهمه با شن

 :حرف زدن یطوط

 

 گمیرو باهاش صاف کنم! دِ م یکه سرش کرد ییها هیگر نیمن حساب ا اریرو بده به ماز ی! گوششهینم ینجورینه، ا -

 !رمیپس بگ دیاشک هات رو با نیمن تک تک ا گه؛یبده د

 

از خنده م خنده ش گرفت  میمر دم؛یخند زیر زیو ر زیم یبشم. سرم رو گذاشتم رو وونهیم مونده بود دک میدست مر از

 :کرد به خودش مسلط بشه و ادامه داد یسع یول

 

 !بشنوه ها زنمیندارم که... داد م ینخند؛ شوخ زم،ی! نخند عز؟یخندیجان چرا م گانهی -

 

تا  سادمیگوشه وا کیبرداشتم و رفتم  زیم یسرم رو از رو نینداره. بنابرا یاصال شوخ میمورد مر کی نیا یتو دونستمیم

 !وقت داد زد صداش پخش نشه کیاگه 

 

 :گفتم عیکه بتونم بحث رو عوض کنم سر نیا یبرا

 

 !چه خبرا؟ روزگار به کامه؟ یمیخب مر -

 

 :شد و گفت الیخیهم انگار ب میمر

 

 ؟یخوبه... شما چ یآره الحمداهلل همه چ -

 

 یکه نفسم تو ی! در حالختیگفت که قلبم ر یبلند "نیه "چنان  میمر هویکه  "!  یو دلتنگ یسالمت "بگم  خواستم

! با شدیاحساس م یدست هام به خوب ریقلبم از ز دیقلبم... ضربان شد یم حبس شده بود دستم رو گذاشتم رو نهیس

 :گفتم ینگران
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 !م؟یشد مر یچ -

 

و شبنم و بنفشه و پژمان و شوهر شبنم هم با  ی. عالوه بر اون، علکردینگاه م یکه داشت با نگران رایرو دوختم به ماز نگاهم

 !هاج و واج در حال نگاه کردن بود اریماز یپا یشده بودن. آرتا هم که نشسته بود رو رهیخ ینگران

 

 :گفت یبا لحن نگران و پر استرس میمر

 

 !رو بهت بگم یزیچ کیرفت  ادمی گانهی -

 

 چارهیراحت شد... ب الشونیحرکتم خ نیهم با ا هیقلبم برداشتم. انگار بق یاز سر آرامش کردم و دستم رو از رو "یهوف"

 :حرف بزنم گفتم میمال کردمیم یکه سع یها! در حال

 

 حاال؟ یبگ یخواستیم یشده! چ یدهنم گفتم چ یجانم آرامشت رو حفظ کن. قلبم اومد تو میمر -

 

 :لحن پر استرس گفتبا همون  میمر

 

 گانهیبعد برگشتن به من گفتن چون  ،ییجا کیبرن  خوانیمحترم م یها لیفام نیشده؛ ا یچ یدونینم گانهی یوا -

 !خوبه رکسانا رو واسه چند ساعت بذارن اونجا یلیرابطه ش با بچه ها خ

 

 :گفتم کرد،یم انیکه دندون هام رو نما یلبخند با

 

 ه؟یچ بشیع ...ادیخب باشه، بگو ب -

 

 :میمر
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 !نکنه تتیوقت اذ کیواسه خودش؛  هیبچه هم بچه ا نیا گانهیآخه  -

 

 :همون لبخند گفتم با

 

 !؟یتینه بابا چه اذ -

 

 :گفتم یحوصلگ یرفت و با ب نیلبخندم از ب یزیآوردن چ ادیاما بعدش با به  

 

 !هاش رو پاک کرد لیفا یدم دستش، زد همه رو دا میبار گوش کیکنه.  یتو رو خدا دوباره نزنه کار میمر یول -

 

 :و گفت رخندهیزد ز میادآوریبا  میمر

 

 یلیباز تو هم خ ی! ولارهیدر نم یکه سر از تکنولوژ چارهیب نینکنه؛ خب ا یکار میگیراحت ما بهش م التیخ زمینه عز -

 .دستش ینذار جلو یگوش

 

داشتن، بر عکس  یتیبود. ماشاءاهلل چه خانواده پر جمع میمر یکه دخترِ دخترخاله  گفتیرو م یدختر کالس اول رکسانا،

 :زدم و گفتم یما! دوباره لبخند

 

 .داشته باشه یمشکل کنمی. مامان هم فکر نمادیبگو ب ستش،ین یمشکل زم،یباشه عز -

 

 :میمر

 

 .فعال خداحافظ زم؛یباشه پس... بازم شرمنده عز -

 

 :من
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 .دشمنت شرمنده؛ خدانگهدارت باشه -

 

 :گفت یعل گذاشتم،یم فمیک یرو تو یکه گوش نیا نی. حیصندل یرو قطع کردم و برگشتم و نشستم رو یگوش

 

 !اونجا... انگار هتله رنیماشاءاهلل همه م -

 

 :برگشت سمتش و با لحن کنجکاوِ مخصوص به خودش گفت اریماز

 

 !گه؟ید یانداخت کهیاالن به من ت -

 

 :گفت یکه عل میدیمون خند همه

 

 !ادیما نم یخونه  یشکیبگم ه خواستمی! مه؟یچ کهینه برادر من ت -

 

 :از اون ور گفت شبنم

 

 !نیدعوتمون کرد یلینه که خ -

 

 :گفت یباال آورد که عل "بزن قدش  "شبنم دستش رو به نشونه  شوهر

 

 . ...گهید میشیباجناق جان ما باالخره با هم تنها م -

 

 !خندهیرو نگاه کنه تا فردا صبح فقط م نایا نهیخواد بشآدم اگه ب دن،یهمه خند دوباره

 

 :دوباره برگشت سمت من و گفت یعل
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 !بود خب؟ یک گانهی -

 

 :که لبم رو کج کرده بودم گفتم یحال در

 

 .اونجا ادیچند ساعت م کیگفتش رکسانا فردا  میمر -

 

 :خنده و گفت ریزد ز یعل

 

 .خدا بهت رحم کنه ار؛یماز یوا -

 

 :تمگف عیسر

 

 ...فقط ه،ی! رکسانا دختر خوبایرینگ یجد اریماز -

 

 :دیوسط حرفم پر یعل

 

کالس  میزنیدرباره ش حرف م میکه دار یرکسانا خانوم نیرو پاک کرده! البته ا گانهی یها لیبار زده همه فا کیفقط  -

 .هیاول

 

 :گفت یبا لحن متفکرانه ا اریماز

 

 ".دمیآهان، فهم " -

 

 !دنینددوباره همه خ که



 

 

غریبه ای آشنا _ هلیا کاربر نودهشتیامثل   WWW.98IA3.IR 203 
 غ

 

 :که بنفشه گفت میبود سادهیرستوران وا اطِ ی. موقع رفتن، دم درِ حمیکه بر میهممون پا شد گهید ی قهیچند دق بعد

 

 .ما یخونه  نیایخب حاال که بحثش شد، پس فردا ب -

 

 توننیدارن و نم یکار کیدارن، البته همه گفتن  یحالِ مهمون باز ینگذشته ول شونیماه از عروس کی! هنوز نایرو بب نایا

 :! خنده م گرفت. بنفشه برگشت سمت من و مظلومانه گفتانیب

 

 !گانهی ییتو دمیام -

 

 :که گفتم دیخند یعل

 

 .امیندارم پس فردا... م یخب، من کار خاص -

 

 :بغلم کرد عیسر بنفشه

 

 !پس جمعه منتظرتم ؛یخودم یِخواهر ییوا -

 

 کی یدفعه بنفشه و مامان و شبنم با شوهرش تو نی. انیماش یتو میو نشست میکرد یخداحافظ گهیهمه از همد بعدش

 یراه افتاد، رفتم تو نیرو زد و ماش نیاستارتِ ماش یعل ی. وقتنیماش کی یتو اریو ماز ینشستن و من و عل نیماش

 ...فکر

 

 نیسته بود. امشب هم از افکر بود... بازم؟! امشب هم خ ینشسته بود و تو یکنار عل نیماش ینگاه کردم که جلو اریماز به

 !میمال یتک خنده  کیهم  ی. هر از چند گاهزدیرمق م یب یفقط لبخندا ،یخسته بودنش، ناراحت بودم! از خستگ

 

 .کردمیم یخودم رو خال یجور کی دیبا دم،یکش یقیعم نفس
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کرده بودم  وشیو س عکس که دوسش داشتم کیرو روشن کردم و  میگوش نترنتیدر آوردم، ا فمیک یرو از تو میگوش

 :که روش نوشته بود لمیپروفا یگذاشتم رو م،یگالر یتو

 

 که دلم، لک زده لبخندش را... یتو همان -

بود! در همون حال  نیکه کالس نداشتم اوضاع هم ییبودم. کال انگار روز ها کاریمبل و ب ینشسته بودم رو یهمون طور

 .رفتمیور م یهم واسه خودم با گوش

 

 !خودش راحت بشم از دستش؟ یسر خونه زندگ گردهیبرم یک نیا ایم که خونه بودن. خداجان ه صدف

 

 افهیق یبهم زد و نشست رو به روم... آدم سر ظهر یکه پوزخند دمشیهال د یذهنم اومد تو یکه فکرش تو نیهم قایدق

 !تحمل کنه؟ یچجور نویا ی

 

کرده بود و داشت سر تا  زیسبزش رو ر یزده بود. چشم ها یادمجونب پیت کیبه سر تا پاش انداختم، اونم با نفرت!  ینگاه

 :! آخر سر حرصم گرفت و گفتمشد؟یمگه م یتفاوت باشم ول یکردم ب ی! سعکردیمن رو نگاه م یپا

 

 !؟یدیآدم ند زمیعز هیچ -

 

 :صدف

 

 !کنمیرو نگاه م دمیدارم فضول جد زم،یعز دمیآدم د -

 

 :زدم و گفتم یگفت. پوزخند دهیکش یجور خاص کیرو  " زمیعز "... استغفراهلل! آخه

 

 !نفرتت عود کرده؟ ه؟یباز چ ؛یآخ -
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 :گفت تیبا عصبان عیسر

 

 نیخونه! پا شم زودتر برم از ا نیا یتو کنهیتو رو تحمل م یچجور اریرو ندارم. موندم ماز یکیتو  یببند بابا... حوصله  -

 .خراب شده

 

 :! با همون پوزخند گفتماریبه ماز بستیو مر یهمه چ دایام گرفت. جد خنده

 

 !زتیعز سیسوئ شیواال من که از خدامه، برو پ -

 

به ساعت  یشد! نگاه وونهید ایبه هم؛ ب دیمبل بلند شد و رفت سمت در. در رو باز کرد و محکم کوب یحرفم از رو نیا با

 !شب؟یاز د اوردمیرو در ن میچ. اصال من چرا ساعت مدادیرو نشون م میانداختم. ساعت دو و ن میمچ

 

و من اصال حوصله  ادیفکر کردم که االن رکسانا م نیبه ا کردمیکه بند ساعت رو باز م یرو برگردوندم و در حال دستم

 !حوصله دارم یلیخ کردمی... البته اون موقع که قبول کردم فکر مگهیخودم بود د ریندارم. تقص

 

و  کردمیکه شسته بودم رو خشک م ییآشپزخونه، داشتم ظرف ها یفتم تواُپِن و ر یرو گذاشتم رو یمچ ساعت

 :به گوشم خورد اریماز یباز شدن در و از اون ور صدا یسر جاشون که صدا گذاشتمیم

 

 !بردن؟ نیهمه شو از ب یعنیخدا رحم کنه.  -

 

و در همون  کنهیگه ها رو نگاه مبر یسر کیشونه اش و داره  یرو گذاشته رو یگوش دمیسرم رو برگردوندم که د متعجب

 !! عجب... خدا قوتمنیسمت اتاق نش ادیحال هم داره م

 

 :اریماز

 

 !همشون رو؟ دهیخر ؟یعنی گنینم -
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 ؟ -

 

 :اریماز

 

 .مدرک مونده کی نیاز بابت اونا راحت باشه؛ فقط هم التیتو خ -

 

 ؟ -

 

 :دیرو با تعجب باال داد و بعد خند ابروهاش

 

 !کنه؟یباور م یبگم ک یخال یخال یجور نیپسر؟! ا یکنیمسخره ممن رو  یدار -

 

 !مبهم حرف زدنش خنده ام گرفت نیاز ا شتریخنده اش منم خنده ام گرفت... البته ب از

 

 :اریماز

 

 .بکنم تونمیم کاریچ نمیکه گفتم؛ من با لپ تاب برم بب ییزحمت تو برو دنبال همون جا یآره ب -

 

 ؟ -

 

 :اریماز

 

 .دمیرو انجام م شاتشیرایراحت باشه... و التیتم که خگف -
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 :دیدکرد که منم با سر جوابش رو دادم. همون لحظه دوباره خن ینگاهش افتاد به من و با سرش سالم تازه

 

 !کارا برو دنبال اون نیا یتو! به جا یزیریچقدر مزه م -

 

 ؟ -

 

 :اریماز

 

 .قربانت، خدافظ -

 

 :آورد. صفحه شو قفل کرد و گفت نییشونه ش پا یرو از رو یپن و گوشاُ یها رو گذاشت رو برگه

 

 ست؟ین یکس -

 

 :باال انداختم و گفتم یظرف رو هم که سر جاش گذاشتم و دستام رو با حوله خشک کردم، شونه ا نیآخر

 

 .رفت؛ مامان هم کار داشت رفت شیپ قهیده دق نیصدف که زد به سرش هم -

 

. زیرو هم برداشت و نشست پشت م شیتکون داد و رفت تا لپ تاپ رو روشن کنه؛ گوش " دمیفهم " یرو به معنا سرش

 :گفت کرد،یرو نگاه م شیکه گوش یدر حال اریاز مبل ها... همون لحظه ماز یکی یمنم دوباره نشستم رو

 

 !یقشنگ لیچه پروفا -

 

 :بلند کردم و ناخودآگاه گفتم میرو از گوش سرم
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 !؟یک لیپروفا -

 

 :رو گرفت باال و گفت سرش

 

 پس؟ گمیرو م یک لیپروفا گه،یشما د لیپروفا -

 

 :لب گفت ریآروم ز بعدش

 

 ...که دلم لک زده لبخندش را یتو همان -

 

. هر چند مثال حواسم به میگوش یبهش زدم و سرم رو دوباره کردم تو یاثر کرد که لبخند زد! لبخند لهیانگار پروفا پس

 ...گذشت یساعت کیفکر کردم که  زایچ نیبود. اونقدر به هم اریحرف ماز شیبود. حواسم کال پ یگوش

 

 :و گفتم دمیبود... دکمه سبز رو کش میزنگ خورد؛ مر میلحظه، گوش همون

 

 جانم؟ -

 

 :میمر

 

 !میسادیدر رو باز کن ما پشت در وا گانهی -

 

 :کردم و گفتم یدادم. هوف هیسرم رو به مبل تک یکالفگ از

 

 !اختراع نشده؟ فونیبه نام آ یزیچ کی انایاح میمر -
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 :گفت ییغویج غیکنه. با لحن ج یبود که هوف میدفعه نوبت مر نیا

 

 !حاال؟ کنهیم ی! چه فرقگانهی -

 

کردم تا زودتر  یط دنیرو با دو اطیپشت سرم بستمش، طول ح یرو قطع کردم. رفتم سمت در و وقت یو گوش دمیخند

 .رو باز کردم، نفس نفس زدنم هم شروع شد در یبرسم. وقت اطیبه در ح

 

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

 

بودم... به  اشی. عاشق نقاشدیکشیم یداشت واسه خودش نقاش یهمه چ الیخیرو دوخته بودم به رکسانا که ب نگاهم

 .استعداد داشت دنیکش ینقاش یتو یلینسبت هم سن و ساالش خ

 

 :لحظه رکسانا با اخم گفت همون

 

 !صلم سر رفتخاله حو -

 

 :زدم که گفت یشخندین

 

 !کنم؟ یباز اریعمو ماز یبا گوش شهیم -

 

 :هم نبود! گفتم یبد ی دهیم گرفت. ا خنده

 

 !ار؟یمگه نه آقا ماز ه؛یخوب ی دهیآره ا -

 

 :سرش رو باال آورد و گفت اریماز
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 !رو از دست بدم میگوش یها لیفا خوامیواقعا نم یول دیببخش -

 

 .االن روحشم خبر دار نبود دادینم لشیاطالعات تحو نقدری! اگه ایلع نیدست ا از

 

 :اریماز

 

 !به هم دارن یادی... چه ربط زاریعمو ماز گهیبه من م گانه،یخاله  گهیبه تو م  -

 

 :باال انداختم و گفتم یا شونه

 

 !مهمه مگه؟ -

 

 :برگشتم سمت رکسانا و گفتم دیبحثمون ته کش یوقت

 

 ره؟یپس چرا حوصله ات سر م ؟یکشینم یخاله مگه نقاش -

 

 :کرد و گفت زونیو لوچه ش رو آو لب

 

 !زشته کنمیحس م -

 

 :و گفتم دمیبه سرش کش یدست

 

 .خوشگله میلیزده؟! خ یحرف نیهمچن یک -

 

 .کردن یحرفم قوت قلب گرفت؛ چون ساکت شد و دوباره نشست به نقاش نیبا ا انگار
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 یتو رهیم رون،یب ادی. از لپ تاپ مکردیکار م شینگاه کردم که داشت با گوش اریبه ماز رو از رکسانا برداشتم و نگاهم

 :کردم بلند بلند فکر کنم... گفتم ی! سعیگوش

 

 !چشم هات درد نگرفتن؟ -

 

 :سرش رو باال آورد متعجب

 

 !چطور؟ -

 

 :انگار خودش هم متوجه نبود! گفتم نه،

 

 !یگوش یتو ایلپ تاپه  یسرت تو ایرفته که  ادتیانگار خودتم  -

 

 ...بابا یهم نگفت! ا یچیکرد؛ ه پیرو تا یزیچ شیزد و دوباره با گوش یشخندین

 

 یخال یخال یجور نی، ا "بردن؟!  نیهمه شون رو از ب یعنی "، "همشون رو؟!  دهیخر "فکر حرفاش... یکردم برم تو یسع

 ..." دمیرو انجام م شاتشونیرایخودم و "، "! کنه؟یباور م یبگم ک

 

. زدیراجع به مدارک حرف م یرستوران افتادم که به عل یحرفش تو ادیبرده بودن؟! مدرک، آره خودشه!  نیاز ب ویچ

خدا. من آخر از  ای. ارمیدر م یکارآگاه باز یکه دارم الک نیبازم مدارک! من رو بب ؟یچ شاتیرای... ویسپهر ؟یمدارک ک

 کیکه از حرف هاش  نیا یکردن ها و تالش برا لیو تحل هیتجز نیا ما. اشمیم هوونید اریماز یحرف ها لِ یتحل هیسر تجز

 !آره خودشه کردم؛یم دایرو پ یسپهر نیآدرس ا دی... بارسوندینم ییکنم، من رو به جا دایپ یسرنخ

 

 :لحظه رکسانا گفت همون
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 !من گشنمه گانهیخاله  -

 

 :باشم میکردم مال یسع یه بودم ولبچه هم گشنه اش شد. کالف نیا ،یریو یریه نیا یتو

 

 زم؟یعز یخوریم یچ -

 

 :باال انداخت و گفت یا شونه

 

 .یدونیخودت م یهرچ -

 

ظرف. گذاشتم جلوش و  یبرداشتم و گذاشتم تو وهیچند تا م خچال،ی یبلند شدم و از تو یحوصلگ یمبل با ب یرو از

 :گفتم رایخوردمش رو به ماز یدونه انگور برداشتم. وقت کیخودم 

 

 !خب رونیب اریسرت رو از اون ماس ماسَک ب قهیدو دق -

 

 :بود گفت نییکه سرش هنوز پا یرو باال برد و در حال ابروهاش

 

 !باال ارمیماس ماسک، چشم من سرم رو م نیخودتون هم بگ یبه گوش نیهر وقت حاضر شد -

 

 دیافتادم؛ با یآدرس سپهر ادیخنده م رو کنترل کنم.  کردم یدر همون حال سع ی... خنده ام گرفت ولنایرو بب نیا ایخدا

 .دیرسیکردنش به ذهنم م دایواسه پ یینقشه ها کی

 

 :رکسانا

 

 !خاله من گشنمه -
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 :سمتش و گفتم برگشتم

 

 !ست؟یجلوت ن وهیمگه م زمیعز -

 

 :گفت اریلحظه ماز همون

 

 !واسش درست کن یزیچ کیخب  -

 

 :حوصله گفتم یب

 

 .اینکن ییراهنما کیندارم، شما هم  یآشپز یاصال حوصله  -

 

 :اریماز

 

 .رسهیبه ذهنم نم یا گهید ییواال راهنما -

 

گرفتم تا حرف  میواسه رکسانا درست کنم. شانس نداشتم که... آخر سر تصم یزیچ کیپا شم  دیآخرشم با دونستمیم

 :دلم رو بزنم. گفتم

 

 !ه؟یکه... مگه توافق هسته ا نیریو باهاش ور م یبه گوش نیزنیقدر با دقت زل م نیماشاءاهلل ا -

 

 :گفت اورد،ینم رونیب یهم از گوش قهیدق کیکه سرش رو  یحال در

 

 !یبه نحو -

 

 !کردی. چه خوب بلد بود جواب من رو بده و رو نمدمیخند
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 :رکسانا واکنش نشون داد و گفت هویکه  دمیخندیم زیر زیداشتم ر

 

 !نیکنیث مخاله چقدر شماها با هم بح -

 

 :گفت شیشگیبودن هم لکسیبا همون ر اریبود. خنده م رو خوردم که ماز دهیبچه هم فهم نیا ماشاءاهلل

 

 .کنهیم تیکه خاله تون چقدر من رو اذ ینیبیم -

 

 :که من رو برق گرفته باشن گفتم انگار

 

 !کنمینم تیمن که اذ -

 

 :اریماز

 

 !یکنیچرا اتفاقا م -

 

 :که رکسانا دوباره با ناله گفت "رو؟!  نیا یز کجا در آوردا "بگم  خواستم

 

 !نخوردم یچیخاله من گرسنمه؛ از صبح ه -

 

 کیو راه افتادم طرف آشپزخونه تا  میشونیپ یشد که کف دستم رو زدم رو نی... ااریماز ایرو بدم  نیبودم جواب ا مونده

 :گفتم اریو خطاب به ماز رونیاومدم ب عیبود. از آشپزخونه سر میدرست کنم! ساعت دو و ن یزیچ

 

 گه؟ید یخوریشما هم ناهار م -
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 :اریماز

 

 ...خور یزیچ کیممنون من  -

 

 یرو یکیکه اخم کوچ یباشه و در حال دهید یا یناگهان زیچ کیانگار  هویجمله ش رو تموم نکرده بود که  هنوز

رفتار هاش  نیدر خونه. شونه باال انداختم؛ انگار به او رفت سمت  یکینشسته بود شروع کرد به زنگ زدن به  شیشونیپ

 .عادت کرده بودم

 

ساعت  میبشه! بعد از حدود ن ریگرفتم کوکو درست کنم که رکسانا باالخره س میتصم مییفقط خودم و رکسانا دمید چون

 :م بند بود بلند گفتمخونه شروع کرد به زنگ خوردن؛ چون دست یکه باالخره کارام تموم شد و گذاشتمش تا بپزه، گوش

 

 ؟یداریرو بر م یخاله جان گوش -

 

 :اومد سمتم و گفت عیکه سر شستمیبرداره. داشتم دستم رو م زیم یرو از رو یتا گوش دیگفت و دو  " یچشم " رکسانا

 

 !هیعمو عل گانه،یخاله  -

 

که  یرو ازش گرفتم و در حال یحرف خوشحال شدم که حد نداشت. دستم رو که خشک کردم گوش نیا دنیبا شن اونقدر

 :دیچیپ یعل یرو از دستش گرفتم. صدا یزده بودم گوش شخندین

 

 !ا؟یدختر خاله جان در دسترسن آ -

 

 :گفتم شخندیهمون ن با

 

 !برادر؟ یبله که در دسترسن... چطور -
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 :کرد و گفت یخنده ا تک

 

 !خونه مون ایخواستم بگم برنامه کنسل شده؛ فردا ن ،یسالمت -

 

 :! با تعجب ابروهام رو باال دادم و گفتمکنهیخودش هم کنسل م کنهی... خودش دعوت منایبشر رو بب نیا

 

 !جان؟ -

 

 :متعجبم خنده اش گرفت و گفت یصدا دنیشن با

 

جوجه باد  اطیح یاونجا، بعد من تو میایگفت عوضش ما ب دیبرنامه مون رو فهم یواال عرضم به حضورت که خاله وقت -

 !بزنم

 

 :سمت هال، گفتم رفتمیکه م یحال در

 

 .آها -

 

 :گفت یبا نگران یاز مکث کوتاه بعد

 

من نگران  شیینه؛ خدا ایفارغ کنم  یسپهر نیرو از ا اریخورده ماز کی تونمیم نمیهم داره... بب گهید تیمز کیتازه  -

 !بنده خدام نیا

 

 :گفتم عیسر

 

 !؟یرو بگ اروی نیا انیجر شهیم یعل -
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 :قِصِر در بره گفت خوادیکه معلوم بود م یحنل با

 

 .حاال بعدا از خودش بپرس الیخیب -

 

 :دلم گفتم یتو

 

 !نبود ازیهمه اصرار من ن نیا گهیاگه قرار بود به من بگه که د -

 

 دیبا شدمیم تیهم اذ یاگه کل ی... حتیبه سپهر گشتیداشت برم زیبه سراغم اومد. بازم همه چ بیدلشوره عج همون

 !ران؟یکارش اومده بود ا نیبه خاطر هم اری. اصال نکنه مازدمیکشیم رونیب یزبون عل ریرو از ز ایقضا یجور کی

 

 :یعل

 

 !؟یباغ ی... توگانهیالو  -

 

 تیموقع کی یاونم تو دم،یفهمیرو م یهمه چ یجور کی دیمن با یافکارم از دستم در رفت ول یرشته  یعل یصدا با

 :شد که گفتم نیا د؛یذهنم رس به یا دهیا کیخاص! 

 

 !مییبدو میسر بر کیکه  ایخب از صبح ب -

 

 :و گفت دیخند

 

 .پشمک یباشه چشم... اگه تو اصال بتون -

 

 :باز گفتم شین با
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 !ارهیکم م یک مینیبیحاال م -

 

 :یعل

 

 ؟یندار ی! فعال کارمیرسیخانوم؛ به حسابتون م گانهیباشه پس  -

 

 :کردم و گفتم ی... هوفدیبه ذهنم رس یزیچ هویکه  " نیهمچن "بگم  خواستم

 

 ! صدف -

 

 :یعل

 

 !تو نگران اون نباش، االن خونه ست؟ -

 

 :حوصله گفتم یاز من! ب رهیگیازش خبر م گردهیبرم نیبده بعد ا میدلدار خوامی... من منایرو بب یعل

 

 ! نه -

 

 :و گفت دیخند

 

 !باهاش زدیکه داشت حرف م دمیصداش رو شن نجایکه اومد ا یر دور! اون روز اولاِفِش رفته دو یبا ب دیشا گه،یهمون د -

 

 :داشت.گفتم یکیکوچ یایسرگرم بود و چه دن یمسخره ا یزایزدم... دختر عمه جان، جانِ جانان به چه چ یپوزخند

 

 .ندارم؛ به بنفشه سالم برسون. فعال خدا نگهدارت ینه پسرخاله جان کار -
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 :یعل

 

 .ت، خدافظقربون -

 

ظرف و رکسانا رو صدا  یاز کوکو با نون گذاشتم تو کهیت کیآشپزخونه...  یرو که قطع کردم دوباره برگشتم تو یگوش

باعث شده بود اشتهام کور  اریماز یایفکر کردن دوباره به قضا یغذاش رو بخوره. خودم هم قرار بود بخورم ول ادیزدم که ب

 اریبود که ماز یکه بود وحشتناک مهم و جد یهر چ یقضاوت کنم... ول مه شدیبته نم! الیسپهر یبشه. خدا نبخشتت اله

 !رفتینم رونیلحظه هم از فکرش ب کی

 

انگار  کردم،یحس م یجور نیوقت ها ا ی! بعضکنهیداره خسته ش م یزیچ کیافتاده،  یاتفاق کیباز  کردمیم حس

 ...چرا دونستمی! نمدمیفهمیم

 

 ادمیبرداشتم تا آب بخورم.  وانیل کی. آب دهانم رو قورت دادم و دیافتادم. قلبم لرز شیدست زخم ادیدوباره  ناخودآگاه

 !نه ایباشه ازش بپرسم بهتر شده 

 

که آرومم کنه. بهشت زهرا...  ییجا کی ،ییجا کیبرم  خوادیفکر کردم که دلم م نیبه ا خوردمیکه آب م یطور همون

 .رفتمیروز م کیقت بود نرفته بودم و دلم براش تنگ شده بود. حتما و یلیبرم سر خاک بابا بزرگ. خ

 

هم نکرده بودما؛  یخونه جا به جا کردم! کار کیکه انگار  یلحظه حس کردم خسته م، جور کیرو که شستم  وانیل

خسته شده  اری! انگار منم مثل مازگذاشتیخودمم اثر م یحس کردنا داشت رو نیچِم شد. انگار هم هوی دونستمینم

 .تا اونم بخوابه ادیبخوابم. رکسانا هم گفت که باهام م کمیباال تا  یگرفتم برم طبقه  میبودم. تصم

 

خوب  یزهایکردم به چ یو چشم هام رو آروم بستم. سع دمیچونه م باال کش یتخت و پتو رو تا رو یرو دمیدراز کش آروم

 . همونجور خوابم بردلبخند  کیشد که با  نیفکر کنم، ا

 :رکسانا
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 !پاشو گانهی... خاله گانهیخاله  -

 

 تونمینم دمید ی! وقتشد؟یاعتنا باشم و بخوابم مگه م یکردم ب یسع ی. هر چکردیاسمم رو صدا م یبچگونه ا یصدا

پلکم رو باز کرد و چشمم به رکسانا افتاد که نسبتا تار  یکنم، غلت زدم و برگشتم سمت اون صدا که دست یکار

 !دمشیدیم

 

 :حال گفتم نیچشم هام و در هم دنیشروع کردم به مال آروم

 

 شده خاله؟ یزیچ -

 

و... که خنده  ینشد داریب یبش داریب سادمیوا یساعته تنهام و هر چ میبلبل شروع کرد به حرف زدن که من ن نیع رکسانا

 !دمیام گرفت و گفتم فهم

 

 :رکسانا

 

 !یدیخاله دو ساعت کامل خواب یوا -

 

 :گفتم زدمیکه موهام رو شونه م یدرحال

 

 ساعت چنده؟ ی! راستدیعوضش چسب -

 

 :بگه، گفت یزیچ کی اوردیکه انگار داشت به مغزش فشار م یبه ساعت اتاقم انداخت و در حال ینگاه

 

 !هفت یپنج، بزرگه رو یرو کهیکوچ -
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شالم رو آزاد  ی! وقتمیدادیجواب م یجورنیهم می... بچه که بودریبخ ادشیلبام اومد.  یرو یحرف لبخند پررنگ نیا با

 .میبر نییسرم انداختم و مرتبش کردم، دست رکسانا رو گرفتم تا پا یرو

 

 :گفت یراه پله ها رکسانا با کنجکاو ریمس یتو ن،ییپا میرفتیم میداشت یوقت

 

 ...آقاهه نیا -

 

 :من

 

 ؟یگیرو م اریماز -

 

 :رکسانا

 

 !شناسمشیازش نگفت؛ منم نم یزیبنفشه چ م،ینیبنفشه رو بب میربا م میاومده بود ه؟یاوهوم، ک -

 

 میحتما مر ی! دم بنفشه گرم... ولاریشروع نکرد دو ساعت حرف زدن از ماز یکیخنده! چه عجب  ریبزنم ز یپق خواستمیم

 :گفتم یشخندی. با نسهیکه اونم وا سادمیوا م،یدیراه پله ها که رس نییبهش گفته. پا ییها زیچ کی

 

دوره که من تا  لیفام کیو  کردهیم یکه آلمان زندگ نهیا دونمیبشر م نیکه از ا یزیمن تنها چ یباورت نشه ول دیشا -

از خودش  دیبه اون صورت! فکر کنم با دونمیازش نم یزیدر کل چ یول ادینم ادمی دمیهم د دی... حاال شادمشیحاال ند

 !هیکه ک یبپرس

 

 :سمت راستم به گوشم خورداز  اریماز یلحظه صدا همون

 

 .رکسانا جان اومدن دنبالت -
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 یبه من انداخت و بهم چشمک زد؛ بعد با حالت مرموز یو سمت راست رو نگاه کردم. چه حالل زاده! رکسانا نگاه برگشتم

 :گفت

 

 !پرسمیبعدا ازش م -

 

رو جمع کردم و کوله  لشیوسا ی. وقتشیکوله پشت یرو بذارم تو لشیهال تا وسا یکردم و باهاش رفتم تو یخنده ا تک

برگشتم  یدر، مادرش بود. بعد از سالم و احوال پرس یو باهاش تا دم در رفتم. جلو دمشیاش رو پشتش انداختم، بوس

 .خونه یتو

 

 نمیسر به سرش بذارم بب کمیخودم گفتم  شی. چه عجب! پخوندینظر گرفتم که خدا رو شکر داشت کتاب م ریرو ز اریماز

 :شد که گفتم نی! ادهینشون م یاکنشچه و

 

 .یستیمیفالگوش هم که وا دایجد -

 

 :ابروهاش رو داد باال و گفت نیهم یگرفت که مخاطبم اون بوده! برا هیرو گرفت باال و بعد چند ثان سرش

 

 !من؟ -

 

 :من

 

 !آره -

 

 :اریماز

 

  !دهیند یها زیبه حق چ -
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 :من

 

 !ون وقت؟ا یکردیم کاریکنار من و رکسانا چ -

 

برگشت سمت  یکنه که بعد از مکث ینشستم... اما انگار خواست تالف یمبل کنار ینگفت. منم رفتم و رو یزیو چ دیخند

 :من و گفت

 

 !زنه؟یمرموزانه چشمک م یکه اون جور یگیم یمردم چ یخانوم به بچه  گانهی -

 

رو بگم، هم حرف دلم رو زدم؛  تی... اگه واقعتهفینم یکردم. اگه دروغ بگم، اتفاق خاص نیخودم سبک سنگ شیپ عیسر

خنده ام گرفته  یباشم ول لکسیر کردمیم یکه سع یرو انتخاب کردم و در حال یدوم نیهم یهم حرف رکسانا رو! برا

 :بود، گفتم

 

ن که م نایو ا هینسبتتون با ما چ دونمیو نم یکردیم یکه شما کجا زندگ دیچه عرض کنم واال؟! رکسانا پرس -

 .و گفتم از شما بپرسه دونستمینم

 

 :( ادامه دادماریمتعجب ماز ی افهیق دنی)با د

 

 !گمراه کنم؟ یمردم رو واسه چ یبچه  ه؟یمن چ ریواال... خب تقص -

 

 :که ابروهاش رو داده بود باال گفت یدر حال اریماز

 

 !خانوم گانهیدست شما درد نکنه  -

 

 :من
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 .نداشت یقابل کنمیخواهش م -

 

 :و گفت دیخند یبعد از مکث اریماز

 

 !بد نبود یگرفتینفس م کیازت انتظار داشت؛  شهینم نیاز ا شتریب گه،ید یا یحضرت انرژ -

 

 یکه جلو نیشد که واسه ا نیافتادم. ا یاون روز و اون سالم نظام ادی... یو شونه باال انداختم. حضرت انرژ دمیخند منم

. دمیرو شن میزنگ گوش یدهنم. درست همون لحظه صدا یحالت مشت شده گذاشتم جلودستم رو به  رم،یخنده م رو بگ

 .رو بردارم میرفتم سمت آشپزخونه تا گوش

 

که  نیرو برداشتم و در همون حال رفتم سمت اتاقم. حالم خوب بود، به خاطر ا میذوق کردم و گوش میاسم مر دنید با

 .ادیلب هاش ب یکنم که لبخند رو کیکوچ یلیکار خ کیکه تونستم  نیبود، به خاطر ا دهیخند اریماز

 

 :میمر

 

 !سالم -

 

که دور اتاق راه  ی! در حالداستیکه نکوست از سالمش پ یزدم... تلفن یشخندین میمر یشاد و سر زنده  یصدا با

 :گفتم رفتم،یم

 

 ؟یخودم، چطور قیسالم بر رف -

 

 :میمر

 

 .بنفشه گفت ن؛یبرگزار کن یدورهم نیخوایم دمی! شنیمثل پلو تو دور -
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 :من

 

 .نجایا انیحاال اونا م نا،یا یعل شیقرار بود من برم پ یعنیاوهوم...  -

 

 :و گفت دیخند

 

شما  میدیبرم خونه خواهر بنفشه. د خوامیبه آدم بد بگذره! منم م دونمیم دیبع نایا یخوش بگذره؛ هرچند با عل -

 !مینموند بینص یکه ما هم ب نیدار یدورهم

 

 :گفتم یآوردن سپهر ادیبه  با

 

جان بکشم  یراجع به سپهر یاز زبون عل یزیچ تونمیم نمیبب ارم،یهم در ب یکارآگاه باز خوامیم ست،یتازه فقط اون ن -

 .نه ای رونیب

 

 :نداشت گفت یدیکه انگار ام میمر

 

 !وقت چطور؟ اون -

 

 :من

 

 !حداقل دلش نرم بشه ایبده  یا یسوت کی یعل دی... شامیبدو میگفتم بر -

 

 :و گفت رخندهیزد ز میمر

 

برات  یبندر یگفتیحرف ها رو تو به سنگ م نی. ادادیلو بده، م یزیچ خواستیاگه م یخدا خفه ات نکنه! بابا عل -

 .زدیم
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 :گفتم لکسیزدم و ر یحیمل لبخند

 

 .مینیبیحاال م -

 !... رفتماگانهیبدو  -

 

 :! شالم رو پشت سرم محکم کردم و داد زدمکُشتیمبود که داشت خودش رو  یعل یصدا

 

 .اومدم -

 

 :زد و گفت یشخندین دنمیبود. با د سادهیمنتظرم وا یعل دم؛یرس نییکردم تا به پا یط عیها رو سر پله

 

 !جات بذارم خواستمیم -

 

 !هلو بد یزیچ کی یکنم که عل یچرا استرس گرفته بودم. به هر حال قرار بود کار دونستمینم

 

نخ من نرفته بود  یتو یلیهم که خ یپنهون کردم... عل نیدروغ شخندین نیهم ریزدم و تمام استرسم رو ز یشخندین منم

 :بفهمه که چِم شده ( گفت تونستی) وگرنه خوب م

 

 .امیمن االن م سایوا نجایلحظه ا کیپس شما  -

 

بود و همون چند تا ورقه و  اریداره... بازم، همون ماز کار اریبا ماز دمیکج کرد، فهم منیرو سمت اتاق نش رشیمس یوقت

 !نه ایرمز داشت  نمیمهلت نکرده بودم بب یکه حت یشگیهمون لپ تاپ هم

 

 :دیبه گوش رس یعل یرسا یصدا منیاتاق نش از
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 !اریماز -

 

 :اریماز

 

 !بله؟ -

 

شده؛  یکه حس کردم بحثشون جد نمیاتاق برم نش یکه خنده م گرفت. خواستم تو "بله  "گفت  یجور بامزه ا کی

 :دمیرو شن یعل ی. از اونجا صداواریپشت د سادمیوا نیواسه هم

 

 نیمنفعتش ا ز،یهوا؟! خب دوست عز یرو رهیآب، شرکتش هم م یرو یزیرو بر اروی نیا یکه پته ها نهیاالن منظورت ا -

 !ه؟یوسط واسه تو چ

 

 :بود گفت یعلآروم تر از  یکه حت ییکرد و با صدا یهوف اریماز

 

 ؛یعل دهیسرم آورده؟! نفسم رو بر ییکه... چه بالها یدونیخودت م ست،یجان، بحث من اصال اون شرکت ن یعل نیبب -

االن که  نی. همهینقطه ضعف من چ دونهیخوب م ینه با خودم! لعنت یکرده... حت دمیاز جونم تهد زتریهزار بار با عز

. تموم دارمیدست از سرش بر نم ایراحت نیبه ا یشدم ول ته. خسزمیجون عز هم جون من در خطره هم نجا،ینشستم ا

... مو به موش رو گزارش یکرده باشه عل یکه با خانواده همکاراش و خود همکاراش کرده، هرکار یخالف هاش، هر کار

ن کار یبه دست اون ا گهید یها یقربان یکنه؛ عالوه بر خودم به خاطر همه  کاریچ رهیگیم می. دادگاه خودش تصمدمیم

 .کنمیرو م

 

  !وسط بود ینداشت. مطمئن بودم بحث اون سپهر یفاصله ا نیبا زم فکم

 

 :یعل

 

 ...نیبب ار،یآروم باش ماز -
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پا  کی ارویفکر کنم. پس  کمیفاصله گرفتم تا  واریگفتن چون از د یبعدش چ دمی. نشندمیفهمیاز حرف هاشون نم یزیچ

 ...خدا ایهم مشکل داره،  اریه و با مازشرکت دار کیخالفکاره، 

 

 :یعل

 

 .میبدو که بر گانه،ی -

 

 :زدم و گفتم ی... لبخندکردیداشت نگاهم م یبا لبخند مهربون یبرگشتم. عل ایدن نیا یتو یعل یصدا با

 

 .میبر -

 

باز کرد و  مهیونه رو ندر خ د،یپوش یشدم تا اونم کفش هاش رو بپوشه. وقت یرو پام کردم و منتظر عل میورزش یها کفش

 :گفت یبلند یدر با تن صدا یاز ال

 

 .ها متهیغن زنمیکه باد م نی! من همگهید نیجوجه رو آماده کن نیشما هم ا میایخاله جان تا ما م -

 

 :مامانم اومد که با خنده گفت یصدا

 

 !باشه آقا پسر -

 

 :گفت یرو که برداشتم، عل یآب معدن یبطر

 

 .خرمیخودم م یبرگشتن بنده؛یو بال آدم رو مولش کن بابا دست  -

 

 :نگاه به ساعتش کرد و گفت کی یرو همونجا گذاشتم. عل یتکون دادم و بطر یسر
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 .همون پارکه که گفتم میبر ایخب خب، ب -

 

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

 !هوف... چقدر خوش گذشت -

 

 :از آبش خورد کمیو  دیخند یعل

 

 !که یستینمیوا قهیدق کیمن رو... بابا دنبالت کردن مگه؟!  یکه کشت نیبله خوش گذشت با ا -

 

 !ارهیکم م یک میدیها ها ها، حاال د -

 

خونه و آب  میگشتیبرم ادهیپ می. داشتمیبرگرد میداده بود تیباالخره رضا دن،یساعت راه رفتن و دو کیاز  بعد

گرفتم سواالم رو بپرسم... واسه  میآب تصم یکل بعد از خوردن نی! استرسم دوباره عود کرده بود؛ واسه هممیخوردیم

 :مظلومانه گفتم نیهم

 

 !یعل -

 

 :که از لحنم متعجب شده بود گفت یحال در

 

 !بله؟ -

 

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 

 ...زهیخب، چ -
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خالقش رو ... من اگهی. پسرخاله مه دشدیم الیخیلفتش داد و گرنه ب یه شدیطرف نم کیبپرسم. از  یچجور دونستمینم

 !خورم؟یم ینشناسم به چه درد

 

 :دهانم رو قورت دادم و با مِن مِن گفتم آب

 

 !کنه؟یکجا کار م یکه... سپهر یاِم، خواستم بگ -

 

 :کردم نخندم یسع یخنده! از خنده ش خنده م گرفت ول ریزد ز یعل

 

  .زنمایحرف م ی! من دارم جدیعل -

 

 :ا بناگوش باز شد. در کمال تعجبم گفتت ششیخنده ش رو خورد و به جاش ن یعل

 

 !رو ول کن هیکه چه شرکت نیاونجا بوده. حاال ا شیچند سال پ اریشرکت که ماز کیشرکت،  کی یتو -

 

 !شهیم یجلو عال میفرمون بر نیحرف زده و اگه با هم یگفتم که عل "یخدا رو شکر"لبم  ریز

 

 :گفتم 

 

 خالفکاره؟ ارویکه...  نیاِم؛ بعدش ا -

 

 :یعل

 

 !پا بشه بره دادگاه تونهیکه نم یالک اریوگرنه ماز گه،یآره د -
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آب خوردم  کمیبغضم گرفت...  یچرا ول دونستمینم ادآوردنش،ی. با به زدیازشون حرف م اریافتادم که ماز ییها دیتهد ادی

 :دمیبود؟ پرس یمنظورش ک "تر از جونم... زیعز ".نییتا بغضم بره پا

 

 !؟یحاال هر چ اینامزد داره؟!  اریهم داشتم؛ ماز گهیسوال د کی -

 

خنده! با  ریبهم انداخت و بعد دوباره زد ز یهیدست از قدم زدن برداشت. نگاه عاقل اندر سف یجمله رو گفتم عل نیا تا

 :گفتم یکالفگ

 

 ...اِ -

 

 :گفت د،یخندیم دهیبر دهیکه هنوز بر یدر حال یعل

 

 ده؟یبه ذهنت رس یسوال ها کِ نی... اایزنیا م! حرف هگانه؟ینامزد کجا بود  -

 

! خواهر، برادر، پدر، مادر، ه؟یفکر کنم که منظورش ک نمیبش دی! حاال باشدیراحت تر م المی، خ"آره  " گفتیاگه م حداقل

گذاشتن  قدر بهش اعتماد داشتن که نی. مامان و بابا چطور انیَخانواده اش ک دونمینم یمن حت ؟یکه چ یعنیخدا...  یا

 !اد؟یب نجایا

 

که درباره  یاما... اگه اطالعات ستین یشک هیمردِ محترم اریکه ماز نیخب، در ا یلحظه از خودم حرصم گرفت ول کی

 گن؟یپس چرا نم کنهینم جادیا میزندگ یتو یرییو تغ ستیوجود داره به من مربوط ن اریماز

 

 :گفت عیسر یبپرسم، عل اریدرباره خانواده ماز یدهنم رو باز کردم تا از عل تا

 

 چه خبر؟ گهیخب د -

 

 !گرفتم فک مبارک رو ببندم و الم تا کام حرف نزنم میتصم که
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 :به خودش داد و گفت یبه محض ورود به خونه، کش و قوس یخونه. عل میدیتا رس دیطول کش قهیدق ستیب حدود

 

 .میخونه؛ از گرما مُرد یقربون هوا -

 

 :بابا

 

 !یرو خونه خودت حساب کرد نجایا گهیواال شما که د -

 

آشپزخونه و با مامان و بنفشه مواجه شدم که داشتن جوجه ها رو  یتو دمیراست پر کی. منم دنیبابا همه خند یصدا با

 :داد و گفت لمیتحو ی. بنفشه لبخندکردنیم خیس

 

 خوش گذشت بانو؟ -

 

 :امان گفتساالد برداشتم که م یاز تو اریخ کهیت کیتکون دادم و  سر

 

 !گانهی نمتیبیناخنک نزن... دارم م -

 

 :زدم و گفتم یشخندین

 

 .امیم یزود رم،یدوش بگ کی رمی! مکنمیم یباشه من معذرت خواه -

 

 :داشت، گفت یکه حالت شوخ یبا چشم غره ا مامانم

 

 .کار برو ریاز ز یه -
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 !تاهل، چقدر سختهم یِعل دنیلحظه حس کردم د کیخنده. واسه  ریزدن ز یو عل بنفشه

 

دوش گرفتم تا بعدا نگن  کی عیپا نمونده بود واسم. لباس هام رو برداشتم و سر گهیکردم، د یها رو به حالت دو ط پله

 .کنهیاصال کمک نم گانهی

 

 :که نوشته دمیرو باز کردم و د یام داد. قفل گوش یپ میمر دمیحال خشک کردن موهام بودم که د در

 

که تو دلت تنگ لبخندهاشه؟! هر چند حدس زدنش اصال  هی... اون آدم خوشبخت کستایبد ن یعوض کنرو  لتیپروفا " -

 " !ستیسخت ن

 

 :کردم و نوشتم ی! البد آره... تک خنده اخوشبخت؟

 

 !ستین یخبر ری! درضمن... نخیانداخت ادمیخوب شد  -

 

 اری. سر راه به اتاق مازنییاالخره تونستم برم پاگذشت تا ب میهم به خشک کردن موها و جواب دادن به مر قهیدق نیچند

 !بنده ات چرا آروم و قرار نداره؟ نیا ا،ی. خداستیتوش ن یکس دمیهم سر زدم که د

 

گرفتم  میشدم. از کنار آشپزخونه گذشتم و تصم الیخیخودمم ب یبا خودم قرار گذاشته بودم که برم کمکشون ول خودم

 ار،ینسبت به ماز الیخیمغز ب کیلحظه از خدا خواستم به منم  کی! زدیجوجه باد مخودش  یکه داشت برا یعل شیبرم پ

 .نشم ریدرگ نقدریمن ا گهیبده که د یمثل عل

 

 نی... ااطیح یتو یمکتیهمون تاب ن یشدم. نشسته بود رو اریو خم شده بودم که متوجه ماز دمیپوشیکفشم رو م داشتم

 !کنهیشک م شینشستن عاد کیآدم به  کنهیم یکار کیماشاءاهلل  نیبب ایموندم! خدا دهیخم هیشد که چند ثان

 

شده بود.  یهمه چ الیخیلحظه ب کیخسته بود که واسه  یلی. فکر کنم خنمیبه سرم زد که برم کنارش بش یجور نیهم

با لبخند کم  متوجه حضورم شد و هیفکر بود که تازه بعد چند ثان یو کنارش نشستم. انگار تو ششیشد که رفتم پ نیا

 :گفت یرنگ
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 !سالم کِیعل -

 

 :من

 

 نجا؟یا ی! چرا نشستکمیسالم عل -

 

 :گفت لکسیو بعد، ر دیچشماش کش یرو یدست

 

 .خسته شده بودم ،یطور نیهم -

 

! پس دمیبود که روز اول دستش د یکردم... همون دفتر زیدفتر کنارش ثابت شد. چشمام رو ر یو رو دیچرخ نگاهم

 .بودمش! فوقش دو ماه بود دهید شیهشت سال پ-انگار هفت زدمیحرف م یجور کیداره! البته  هنوزم همون رو

 

 :اریماز

 

 !؟یکنینگاه م یبه چ -

 

 :زدم یرو گرفتم باال و لبخند دستپاچه ا سرم

 

 ...دفتره نیا -

 

 :گفتم عیسر بعدش

 

 !؟یسینویم شهیهم -
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 :رو زد و گفت یشگیرمقِ هم یلبخند ب همون

 

 یشاد یتو یحت ای تیغم، عصبان یاز روحت. تو یجزئ شهیم فته،یباشه و دستت راه ب ادیز یسندگیعشقت به نو یتوق -

 .یسیبنو یدوست دار ؛یرو خلق کن یزیچ کی یهات دوست دار

 

 :. گفتمرهیافتادم و باعث شد که خنده ام بگ میعادت بچگ ادیحرف هاش،  با

 

 " !خودشه؟ نیا یوا " یکه بگ یاریدر ب یزیچ کیاز توش  هویبعد  ،یسیمتن بنو کیو  یباش یشده عصبان یعنی -

 

استعداد نداشتم  یسندگینو یکه اصال تو نی. با اکردنیآسمون پرواز م یبه دسته پرنده ها انداختم که داشتن تو ینگاه

 !عادت رو دارم نیاالن هم هم یآوردم؛ حت یبودم به نوشتن رو م یعصبان یوقت شهیاما هم

 

 :کرد و گفت یتک خنده ا اریزما

 

هم خوب  یلیخ دیشا یو روش کار کن یبهش پر و بال بد کمی یپر و بال داد، وقت زهایچ نیبه ا دیوقت ها. با یآره بعض -

 .بشه

 

 :نشست اریشد و بعدش، اومد و اون سمت کنار ماز دهیاز پشت سرمون شن یعل یصدا

 

 !ن؟یشما دو تا خلوت کرد نیگیم یچ -

 

 :رفتم و گفتم یبه عل یبه شوخ یره اچشم غ 

 

 !خوب در آورد؟ زیچ کی ینوشت تیعصبان یمتن که تو کیاز  شهیکه چطور م دمیپرسیم نیداشتم درباره ا -

 

 :زد یشخندین یعل
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 !اصال مگه ممکنه؟ -

 

 :اریماز

 

 !ست؟یآره، چرا ممکن ن -

 

 :دیخند یعل

 

 !سهیبنو تونهیصال نما نیرو چه به نوشتن؟! ا یپشمک صورت نیبابا ا -

 

 :داد لشیمشت آروم تحو کی اریماز

 

 !رو داره لشی... اتفاقا اگه بخواد و دوست داشته باشه پتانسیول کن عل -

 

 :یعل

 

 !بوکستم؟ سهیمگه من ک -

 

 :بهش چشم غره رفتم و گفتم دوباره

 

 !؟یشد عیهه هه هه ضا -

 

 :گفت اریبگه که ماز یزیدهنش رو باز کرد تا چ یعل
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 !گهیشو د الیخیب -

 

 :لب گفت ریز

 

 " .نامحسوس یخفه شو " -

 

 خنده! ریزدم ز که

 :باشه یکرد جد یرو خورد و سع شخندشین یعل

 

 !مگه؟ شهی... مادیب شیپ یواسه کس دونمیم دیبع یول -

 

 :اریماز

 

 !اومده؟ شیپ گانهیپس چطور واسه من و  -

 

 !اومده شی... پس انگار واسه خودش هم پ" گانهیمن و  "

 

 :شونه باال انداخت و گفت یعل

 

 !نیدار یالبد شما دو تا استعداد ذات -

 

 :گفتم رفتمیکه چشم غره م یحال در

 

 .استعداد یپشمک ب گفتیداشت به من م شیپ قهیهمونه که تا دو دق نیا -
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 :تاب بلند شد یخنده و از رو ریزد ز یعل

 

 .نیجه ها رو باد بزنم؛ شما هم به مذاکراتتون بپردازجو هیبق رمی... من مرمیگیحرفم رو پس م -

 

 .ما دو تا رو تنها گذاشت و رفت اونور باغ تا به کارش برسه بعد،

 

اما... دوباره همون  ادیسرزنده به نظر ب یعل یتا جلو کنهیداره تالش م کردمینگاه کردم. حس م اریبه ماز یچشم ریز

 :حالت به صورتش برگشته بود. آروم گفتم

 

 ؟یچرا ناراحت -

 

و  دیکش یقیکه نگاهش به گوشه و کنار باغ بود نفس عم یبودم! در حال دهیپرس ییهویمکث کرد، حق داشت.  هیثان چند

 :گفت

 

 .در کل خوبم ی... ولکننیم تمیاذ کمیوقت ها خاطرات گذشته  یبعض -

 

 دونستمیپر از آرامش باشه، م شیعد زندگبه ب نیلحظه از خدا خواستم از ا کی. زدمیحدس م دیگذشته! با خاطرات

 .آرامش رو داره نیا اقتیل

 

 !به دستش انداختم که هنوز پانسمان داشت. چقدر از اون ماجرا گذشته بود؟ ینگاه نامحسوس

 

 :. گفتمومدین ادمیفکر کردم  یچ هر

 

 ... دستت بهتره؟یراست -

 

 :به دستش انداخت ییو نگاه گذرا دیکش یقیخودم احساس کردم... نفس عم ینگاهش رو رو ینیسنگ
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 .پانسمانش رو باز کنم دیفردا با-خوب شده. امروز گهید بایبهتره، تقر یلیآره خ -

 

هر  "حس بهم دست داد که  نیاز اشک به چشم هام هجوم آورد. دوباره ا یانیهام گرم شدن و احساس کردم جر چشم

... درست همون یالک یها زی! من اون رو تحت فشار قرار دادم، سر چخودم رو گول بزنم، مقصر خودمم ایچقدر انکار کنم 

 "!که افتاد رو هضم کنم، هنوز که هنوزه ییها تفاقا تونمیداره؛ نم ییها یریچه درگ دونستمیموقع که نم

 

 :صدام نلرزه، گفتم کردمیم یکه سع یحال در

 

 .خودم بود ریهمه اش تقص دونمیم د،یببخش -

 

 !اشک هام کنترل داشته باشم یرو کمی رمیبگ ادی دی... من باایچشمم افتاد. خدااز  یاشک قطره

 

 :برگشت سمتم و گفت اریماز

 

 ؟یدونیتو هنوز خودت رو مقصر م -

 

 :تکون دادم که گفت "آره  " یرو به نشونه  سرم

 

اون  ،یرو بدون زهایچ یلیخ یت. تو حق داشی... گفتم که تو مقصر نبودمیما درباره اون موضوع با هم صحبت کرد یول -

 .یدونیم شتریاالن ب ی... ولیدونستیدرباره من نم یادیز زیموقع چ

 

 :پشت دست اشکم رو پاک کردم و گفتم با

 

 .به هر حال... متاسفم -
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 :زد یلبخند اریماز

 

 .یراجع بهش فکر کن خوادیهم نم گهیمتاسف نباش، د -

 

 :از ته باغ داد زد یعل

 

 !کنهیم خیتو االن غذا  نیایب نی... پا شگانهی... اریماز -

 

 :تاب بلند شدم یرو از

 

 !میآروم؛ اومد -

 

******** 

 

 :نوشته بود ای. درخوندمیگروه م یبچه ها رو هم تو یام ها یپ زدمیدستم گاز م یکَت تو تیکه به شکالت ک یحال در

 

 !داره یکنکور. به هوش خود آدم بستگ واسه ارهیبه خودش فشار ب دینبا میَلیبابا به نظرم آدم خ -

 

 :ام فرستاد یپ عیسر میکه مر "داره  یچه ربط " سمیبنو خواستم

 

 !کنهیم یجلوش کار خراب یانتگرال بذار یول هیداره؟! رکسانا هم دختر باهوش یچه ربط -

 

 :خنده و نوشتم ریز زدم

 

 !میدمت گرم مر -
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 :شتکالسمون ( نو یاز بچه ها گهید یکی)  زهرا

 

 .خوشمان آمد م،یمر نیآفر -

 

 :کردم پیتا ا،یتوسط در سیزمان با فرستاده شدن شکلک پوکرف هم

 

 .از امسال شروع کنه دیبه نظرم آدم با -

 

 :ام داد یپ میمر

 

 .قایآره دق -

 

تند تند اومدم و از پله ها  یآشغال یرو قفل کردم، کاغذ شکالت رو انداختم تو میکردم و گوش یاز بچه ها خداحافظ یوقت

! کنارش نشستم و سرم رو ستیآشپزخونه ن ی. خوشحال شدم که باالخره توخوندی. مامان نشسته بود و کتاب منییپا

 :زدم و گفتم یشخندیشونه اش گذاشتم، ن یرو

 

 !یمامان چه عجب ناهار درست نکرد -

 

 :گفت دیکه موهام رو بوس نیو بعد از ا دیخند مامان

 

 .گرم کن بخور خچاله،ی یتو شبید ی!جوجه گهید میی. فقط خودمون دو تانایدخترِ من رو بب -

 

 :گفتم

 

 کجان؟ اریبابا و ماز -
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 :و گفت یدست کتاب رو ورق زد و رفت صفحه بعد کیبا  مامانم

 

 .شیشگیهم یالبد رفته دنبال کارا دونم؛یرو نم اری. مازرونیبابات کار داشت رفت ب -

 

 :شونه ش برداشتم و با لحن کش دار گفتم ی... سرم رو از روهیچ هیقض نستدویانگار مامان هم م پس

 

 ...مامان -

 

 :مامان

 

 .گانهیمحکم حرف بزن  شهیهم -

 

 :من

 

 ...برم خواستمی. خواستم بگم مدیچشم، ببخش  -

 

 :گفتم عیکنجکاو مامانم انداختم و بعد سر یبه چشم ها ینگاه

 

 !برم بهشت زهرا خواستمیم -

 

 :گفت کرد،یکه به کتابش نگاه م یدر حال نمماما

 

 !نه -
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 :کردم اخم

 

 !مامان! آخه چرا؟ -

 

 :بهم نگاه کرد نکشیع یبا مداد کتاب رو نشونه گذاشت و از باال مامان

 

 قطعه پدر بزرگ؟ یبر یخوایم -

 

 :تکون دادم که مامان گفت "آره  " یبه نشونه  سرمو

 

 !یکنیاز اعتماد منم سوء استفاده نم ،یگردیبشه برم کیهوا تار که نی... قبل از ایبزرگ شد گهید -

 

 :گفتم

 

 !برم؟ یعنی -

 

 :مامان

 

 .نره ها ادتیمن رو  یحرف ها گانهیبله برو!  -

 

 :من

 

 .چشم -

 

 :آشپزخونه تا غذا رو گرم کنم. مامان گفت یمبل بلند شدم و رفتم تو یاز رو 
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 .زود برو یبر یخوایشده! مشب  یها، تا بر رهی... االن دگانهی -

 

 :کردم یهوف

 

 !مامان شهینم یزیچ -

 

 :تاسف تکون داد و بعد گفت یبه نشونه  یسر مامان

 

 ؟یها رو که بلد ریمس -

 

 :و گفتم دمیکش رونیب فمیک یرو از تو دیکل

 

 .نیبله بلدم؛ نگران نباش -

 

 نیرو پشت سرم بستم. به مقصد بهشت زهرا ماشکردم و در  یکه خوش خوشان کارام رو کردم، خداحافظ نیاز ا بعد

 .شدم یگرفتم و راه

 

بفهمم  یاز سپهر تونستمینم یچیکه ه نیخسته شده بودم از ا گهی. داریسمت ماز شتریراه ذهنم به هزار جا رفت، ب یتو

برام مهم بود دلم  اریازچون م ی... واقعا هم به من مربوط نبود! ولدادیبه زور م یکه عل یا مهینصفه ن یپاسخ ها یو همه 

 .کمکش کنم تونستمیبفهمم، چه بسا م شتریب خواستیم

 

! بعد ومدمیزود تر م دی.. باگفتیشدم. مامان راست م ادهیساعت هفت دم قسمت قطعه ها پ بایساعت بعد، تقر کیحدود  

 .ختمیسنگ آب ر یبودم؛ رو ومدهیوقت بود که ن یلیکردم. خ دایپدر بزرگم رو پ یقطعه  قهیاز چند دق
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ها  زیچ یلیخ ادیشدم. ناخودآگاه لبخند زدم...  رهیخ زد،یعکس لبخند م یکه تو یرینشستم و به صورت مرد پ یکنار

 شنوهیم کردمیکه با پدربزرگم رقم خورد. شروع کردم باهاش درد و دل کردن، حس م میخاطرات کودک شتریب ادیافتادم، 

 .کنهیو درک م

 

 ساعت هشتِ! دمینگاه کردم، د میبه ساعت مچ یشد و وقت کیکه هوا تار چقدر گذشت دونمینم

زودتر از  دی! باگهید گفتیزدم. مامان راست م میشونیشد؟! با کف دست به پ یچ ن،ییبا شوک آروم دستم رو آوردم پا

 !عاقبت گوش ندادن به حرف مادر نمیا رون؛یب ومدمیخونه م

 

! مطمئن بودم اگه برم زدیو محکم قورت دادم و به اطراف نگاه کردم. پرنده پر نمشده بود. آب دهنم ر کینسبتا تار هوا

راه  کمیبلند شدم و  نیزم ی. از رونمیتا صبح اونجا بش شدینم ی... ولنیو بب ایکه ب کنهیبه پا م یآشوب کیخونه مامان 

 نیبه ا یبهشت زهرا یقطعه ست تو یجا نمی! اشه؟ینبود؛ مگه م یشکیه ماکنم ا دایپ یزیچ ،ینیرفتم تا اونجا ماش

 کی! اما اگه واقعا دمیشنیبود که م یبه خاطر خرافات دی. شادمیترسیباشه م کیکه بهشت زهرا تار نیاز ا شهی! هم؟یبزرگ

 !؟یچ ادیسرم ب ییبال

 

 !دمیرسیبرم خونه ساعت ده شب م ادهیپ خواستمیاز سنگ قبر ها نشستم. اگه م یکیناچار کنار  به

 

که  دینکش یخونه رو گرفتم. طول یشماره  عیکال از مامان! سر سیدر آوردم؛ چهار تا م بمیج یرو با ترس از تو یگوش

 :گفت ییآشنا یصدا

 

 بله؟ -

 

 :گفتم

 

 ؟ییتو یعل -

 

 :دمیشن یتک خنده ا یصدا
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 !ارمیمن ماز ؟یعل -

 

 :از تعجب باال رفت. دوباره آب دهنم رو قورت دادم ابروهام

 

 ... مامانم هستش؟زهیچاِ...  -

 

 :اریماز

 

 ؟یدار یکار ،یعل ینه با بابا رفتن خونه  -

 

 :رفتن بود؟! با تته پته گفتم رونیآخه چه وقتِ ب د؛یلحظه حس کردم تن و بدنم لرز کی

 

 ...م... من -

 

 :دمیرو شن ارینگران ماز یصدا یاز مکث بعد

 

 االن؟ ییکجا گانه؟ی یخوب -

 

 :لرزون گفتم یبود؛ دستم رو مشت کردم و با صداکرده  خیانگشت هام  سر

 

 .خونه امیکه... بخوام ب ستیاطراف ن نیا نیمن... بهشت زهرام! اصال ماش -

 

 :اریماز

 

 وقت شب؟! کدوم قطعه؟ نیبهشت زهرا؟! ا -
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 :گفتم

 

 ...کیو  ستیب فیقطعه دوازده ، رد -

 

 :وسط حرفم دیپر اریماز

 

 .امینرو تا من ب ییجا ؛یگیها رو م کدوم حدود دمیباشه باشه فهم -

 

 .بگه قطع کرد یزیکه چ نیبدون ا بعد،

 

طول  یساعت کیفکر کردم که االن  نیو به ا دمیپشت گردنم کش یمانتوم گذاشتم. دست بیج یرو قفل کردم و تو یگوش

 .شهیخوب م یلیکنم خ دایرو پ یکی نجای! اگه بتونم انجایا ادیب اریتا ماز کشهیم

 

کردم خودم رو آروم کنم و  یشروع کردم به ور رفتن باهاش. سع یریو یریاون ه یدر آوردم و تو بمیج یرو از تو میگوش

 ...و رسهیم اریو االن ماز ستین یزیبگم چ

 

ترسم رو  تونستمینم گهیشده بود و د کی! هوا کامال تاردیطول کش یا قهیشد و چهل و پنج دق یطوالن یادیانتظارم ز اما

 .کنم دایرو پ یبتونم کس دیراه رفتم تا شا کمینم... بلند شدم و پنهون ک

 

شدم.  یاالتیخ کردمیربع ادامه داشت. حس م کی-قهی. اون صداها تا ده دقشنومیم ییصداها کیلحظه حس کردم  کی

 !ومد؟ینم اریچرا ماز

 

کمکم کنن. قدم هام رو  توننیکردم م . خوشحال شدم و فکردمیچند نفر رو د هیراه رفتن، از دور سا قهیاز چند دق بعد

که فرار کنم  نیا یو عقب عقب رفتم... به جا دمیسه تا مرد ترس دنیبا د دم،یرس شونیبه چند قدم یتند کردم اما وقت

 .شکمم جمع کردم یو پاهام رو تو ستماز سنگ قبرها نش یکیکنار  عیپاهام خشک شد! سر
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 :زد و گفت یشخندین ونشیکیشدن،  کیباالخره نزد هیچند ثان بعد

 

 !کنه؟یم کاریتک و تنها چ نجایخانوم جون ا کیبه به،  -

 

 :کلمه بگم... آب دهنم رو دوباره و دوباره قورت دادم. مَرده گفت کی یحت تونستمینم

 

 .خونه؛ اعتماد داشته باش متیبریما م ایب ؟یگم شد -

 

 یکیآخه؟!  ییکجا اریخنده. ماز ریراست تکون دادم که زدن ز . سرم رو به چپ ورهیام بگ هیترس کم مونده بود گر از

 :شون با خنده گفت گهید

 

 .نکن عروسک رو تیاذ -

 

 :زبونم باز شد باالخره

 

 !ن؟یدار کارمیچ... چ -

 

 :بلندتر گفت یهمون مَرده با تن صدا دوباره

 

 !خوشگله مگیبمونه؟! به خاطر خودت م نجایا یدختر جون تک و تنها واسه چ کیاالن  -

 

 :دمیاز دور شن یبلند یصدا

 

 اد؟یباهات ب دیکه با یباهاش دار یمگه زوره؟! چه نسبت اد؛یب خوادینم -
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 !! ضربان قلبم آروم تر شد. باالخره اومداریبود، ماز خودش

 

 !؟یبشن چ ریاگه االن درگ یصداش سمتش برگشتن. وا با

 

 :زد یپوزخند مَرده

 

 !؟یش کارهینه بابا؟! بعد تو چ -

 

 :اریماز

 

 .شم کارهینداره من چ یبه تو ربط -

 

 !شم کارهینداره من چ یهه؛ خب پس به تو هم ربط -

 

 :شو گرفت قهیاومد جلو و محکم  اریشده بود. ماز یهام قد نلبک چشم

 

 نه!؟ ای یکنیولش م -

 

... از ترس چشم دیکوبیوار م وونهی. قلبم دومدیلحظه نفسم در ن کیدر آورد،  بشیکه مَرده از ج یضامن دار یچاقو با

قدر ترس رو تجربه  نیعمرم ا یگونه هام سُر خورد. تو یپاهام گذاشتم. اشک هام رو یهام رو محکم بستم و سرم رو رو

 .نکرده بودم

 

تم؛ و اضطراب و ترس باال گرف هیترسم چند برابر شد؛ کارش رو تموم کردن نه؟! سرم رو با گر دمیکه شن یناله ا یصدا با

کُشتش؟! نه،  اری... مازاری... مازیافتاده بود، از ترسم کم شد، ول نیزم یو مَرده که رو زدیکه نفس نفس م اریماز دنیبا د

 یها قینبود، آروم گرفتم. اون دو تا رف یبه خودم افتاده بود و خون کینزد ن،یزم یکه رو ییچاقو دنیامکان نداره. با د

 !مَرده کجا رفته بودن؟ یعوض
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 :اومد سمتم و دستش رو دراز کرد اریماز

 

 .بلند شو ؟یخوب -

 

 :رو گرفتم و بلند شدم. مَرده با ناله گفت اریدست گرم ماز هراسون

 

 !کشمتی... میعوض کشمتیم -

 

 :زد یپوزخند اریماز

 

 !بُکش ایب ،یپا ش یهر وقت تونست -

 

بود. استرس  ومدهیم بند ن هیهنوز گر م،یکه شد نیاشم کیقدم هاش رو تند کرد؛ منم پشت سرش راه افتادم. نزد بعد

داشبورد برداشت و دستم  یاز تو یبهم کرد و بعد، دستمال ینگاه اریشدم. ماز نیتموم وجودم رو گرفته بود. سوار ماش

 :داد

 

 .نکن هیگر -

 

م رو متوقف کنم.  هیگرکردم  یبود... سع دهیفا یدستش گرفتم و اشک هام رو پاک کردم؛ هر چند ب یرو از تو دستمال

 .رو روشن کرد و راه افتاد نیدرنگ ماش یب اریماز

 

 .بگم یچیه کردمیحق داشت. منم جرئت نم گفت،ینم یچی... اما ههیراه رو اخم کرده بود. کامال معلوم بود عصبان کل

 

 :گفت قهیاز چند دق بعد
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قبل  عیسر دیبا ییجا نیهمچ یریم یوقت یدونیتو نم یعنی! فهممیهات رو نم یدقت یکارها و ب نیا لیواقعا دل گانهی -

! کردن؟یم کاریاونا باهات چ دمیرسیم ری! اگه من د؟یچقدر من رو ترسوند یفهمی! م؟یبشه، برگرد کیکه هوا تار نیاز ا

ربع  کی! ؟یدیشنیمن رو نم یبودم... تو چرا صدا دهیرس رترید قهیچند دق قط! اگه فکردم؟یم کاریچ دیاون موقع من با

بهت اجازه دادن  یواسه چ دونمی. نمیدیقدر صدات زدم و نشن نیصدام گرفت ا کردم،یتمام داشتم بلند اسمت رو صدا م

 ...که

 

 :تموم وجودم رو پر کرد. بلند داد زدم تیعصبان ناخودآگاه

 

سرزنشم  یدو ساعته دار . اون وقت تویلعنت شدمیم وونهیحرف نزن! من داشتم از ترس د گهیحرف نزن... تو د -

 !؟یهست یچه آدم گهی! تو د؟یکنیم

 

 :بلند گفتم هی. بعد چند ثاندیکش یقینفس عم ینگفت؛ فقط از کالفگ یچیه اریماز

 

 !بشم ادهیپ خوامیبزن کنار م -

 

 :ابروهاش رو از تعجب باال داد اریماز

 

 !نه؟ ینیبیم ادیز لمیف -

 

 :من

 

 .بزن کنار -

 

 :اریماز

 

 .گانهینکن  یگوونید -
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 :من

 

 !بزن کنار -

 

 !در رو باز کردم هویبه حرفم گوش نداد  یوقت

 

 .سادیوا نیو بعد، ماش رونیشد تا پرت نشم ب دهی. دستم محکم کشدیچیگوشم پ یبلند ترمز تو یصدا

 

 ...نگاه کردم اریبه ماز شوکه

 

 .بست؛ متعجب شدم یبلند یا صداشد و در رو ب ادهیپ نیبهم نگاه کرد. بعد از ماش تیاخم و عصبان با

 

کنه! اما فقط خم شد و  یکه بخواد کار دمیبعد رفت سمت در من. ترس د؛یکشیم قی. داشت نفس عمسادیوا هیثان چند

 .هیچند ثان یکمربندم رو برام بست. تونستم عطرش رو حس کنم، برا

 

 . ...رو هم قفل کرد نیشد و راه افتاد. در ماش نیدر سمت من رو محکم بست و سوار ماش بعد

 

 !؟یچ نییپا شدمیپرت م نیکردم؟ اگه از ماش کاریمن چ اد،یم ن هیگر یدهنم گذاشتم تا صدا یرو جلو دستم

 " اریماز "

 

شده؟ چرا  یطور نیا گانهیکه چرا  کردمیخودم فکر م شیدادم... مدام پ رونشیب یو با کالفگ دمیکش یقیعم نفس

 !کردم؟یم کاریچ دیمن با نییپا شدیر پرت ملجبازه مقابل من؟ اگ قدرنیا

 

 .بهش بگم دیبا یچ دونستمیواقعا نم گهیاما د کردیم تمیاذ یلیهاش خ هیگر
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بهم  یوقت کنهیکه نگرانشم! درک نم کنهی... اما هنوز درک نمکردمیسرزنشش م دینبا دیخودم فکر کردم، آره شا شیپ

که چقدر دوستش دارم،  دونهینم گانهیسرم خراب شد!  یرو ایزهرام، دن گفت من بهشت دهیزنگ زد و با اون لحن ترس

 ...که چقدر برام مهمه نیا

 

که  یی. آدم هادمیترسیاونجا م یشب وجود داشت، اعتقاد نداشتم. از آدم ها یکه راجع به بهشت زهرا تو یخرافات به

 .دستش بدم از گهیبار د کیطاقت نداشتم  گهی! دارنیسرش ب ییممکن بود هر بال

 

از  ی! انگار جزئشهیدادم. سر درد داشتم، مثل هم هیو آرنجم رو بهش تک نییپا دمیسمت خودم رو نصفه کش ی پنجره

 ...خودم شده بود

 

تا بتونم آب  گشتمیم یسوپر مارکت کی. با چشم هام دنبال کردیبند اومده بود و داشت آروم هق هق م گانهی ی هیگر

 :گرفته گفت یپارک کردم، با صدا یسوپر مارکت کیرو کنار  نیماش یآروم تر بشه. وقت دیبخرم و بدم بهش تا شا

 

 !کجا؟ -

 

 :رو پنهون کنم تمیکردم عصبان یسع

 

 .واست رمیآب بگ رمیم -

 

هم شده بود. آب رو گرفتم سمتش  شتریشدم، هق هقش ب نیرو که گرفتم و سوار ماش یشدم. آب معدن ادهیپ نیماش از

 .نفس رفت باال کیگرفت و  یمعطل یکه ب

 

 ...دختر لجباز و معصوم نیبغل، از روش بر دارم؛ از ا ی نهیآ یکردم نگاهم رو از تو یسع

 

 ( گانهی )
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بهم بگه! از ترس  خوادیم یخونه، مامان چ میفکر کنم که اگه االن بر نیبه ا تونستمیحالم افتضاح بود که اصال نم اونقدر

و اون موقع  ابونیخ کی یتو دیچی. پخوردمیرو خرد کنم، تند تند آب م اریبشه و اعصاب ماز هق هقم بلند یکه صدا نیا

 !رهیداره راه رو اشتباه م دمیبود که فهم

 

 :گرفته و به زور گفتم یصدا با

 

 !؟یریم یکجا دار -

 

 :رو داشت... گفت کیهمون اخم کوچ هنوز

 

 !خودم یخونه  -

 

 :و گفتم دمیگفت؟! مثل برق از جام پر یچ نیا

 

 !کنهیخودم، مامانم االن سکته م ی! پاشو من رو ببر خونه ؟یگیم یدار یچ ؟یچ -

 

بهش  دینبا دمیبرگشت و نگاهم کرد. آب دهنم رو محکم قورت دادم و فهم "معلوم هست چته؟!  "به حالت  اریماز

 .دمیپریم

 

 :رو به رو به روش دوخت و گفت نگاهش

 

 !وضعم تا خونه تون برم؟ نیبا ا ینکنه انتظار دار -

 

 :؟ گفتم"وضعم  نیبا ا "

 

 ...مامانم یول -
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 :اریماز

 

 .زنمی! باهاشون حرف مگانهی -

 

 یو به گوش کردمیبرداشت قطع م اریماز یکه وقت نیا ی! به جاهیخوب یلیخ زی... عقل چکردمیبدتر کالفه ش م داشتم

 یطونی! شن؟یا یکردم من کجام! حاال من پا شَم برم خونه  فیعرنشستم واسه آقا ت یهمون طور زدم،یمامان زنگ م

 .شب بزنم فرار کنم گهیم

 

که ناخن هام رو  یشد، منم در حال ادهیپ نیاز ماش ی. وقتنگیپارک یرو برد تو نیکوچه و بعد ماش کی یتو دیچیپ

 !ناخن برام نموند هگیانداخت و در خونه رو باز کرد، د دیو کل میرفت یشدم. تا وقت ادهیپ دمیجویم

 

 :. گنگ نگاهش کردم که گفتختیبرداشت و واسه خودش آب ر وانیل کیآشپزخونه  یاز تو عیتر از من رفت و سر جلو

 

 .گهیتو د ایب -

 

. دوباره شروع یمیگرم و صم یفضا کیخوشگل با  یول کیکوچ یخونه  کیانداختم.  یبه خونه ش نگاه عیتو و سر رفتم

 :با صداش من رو متوجه خودش کرد ارین هام... مازناخ دنیکردم به جو

 

 .خونه برمتیجا بخواب، فردا م نیامشب ا -

 

 .اتاق رفتم یاتاق رفت و درش رو باز کرد. پشت سرش راه افتادم و تو کیآروم تر شده بود. سمت  لحنش

 

 .عت ده بودبه ساعت اتاق انداختم؛ سا ی! نگاهنجایبمونم ا دیکار دستم اومد که امشب با حساب

 

 :اریماز
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 ست؟یگشنه ت ن -

 

 زدمیکمد که حدس م کینداشت جز  یچیتکون دادم. اتاق ه "نه" یترس اشتهام کور شده بود. سرم رو به نشونه  از

 :نگاه کردم. گفت اری. برگشتم و ناخودآگاه به مازکیکوچ یواریساعت د کیتخت و  کیباشه، با  یخال

 

 .خوابمیمبل م یرو رمیجا بخواب، من م نیتو ا -

 

 :گفتم عیسر

 

 ...مبل یرو رمینه من م -

 

 :وسط حرفم دیپر

 

 .ینگران باش خوادی! نمگفتمیخودم بهت م ،یهر چ ای گرفتیکمرم درد م ای... اگه راحت نبودم گانهی -

 

 :رفت و گفت رونینگفتم. از اتاق ب یزیانداختم و چ نییرو پا سرم

 

 .بخوابم رمین مبهم بگو؛ م یخواست یزیاگه چ -

 

 یتخت بود... شال و مانتوم رو در آوردم و گذاشتم باال یکه رو یخوشرنگ یقهوه ا یپتو ریز دمیرو قفل کردم و خز در

 .تخت

 

 رونیاون سه تا مرد وحشتناک رو از ذهنم ب کردمیم یکه سع یخسته بودم که در حال ادیکردن ز هیبه خاطر گر اونقدر

 .د و خوابم بردگرم ش عیکنم، چشم هام سر



 

 

غریبه ای آشنا _ هلیا کاربر نودهشتیامثل   WWW.98IA3.IR 257 
 غ

که توش بودم و  ییجا دنیبه بدنم دادم و بعد به سمت چپ غلت زدم. با د یآروم آروم چشم هام باز شد. کش و قوس

. تازه دادیپشت سرم انداختم که ساعت ده رو نشون م یواریبه ساعت د یبلند شدم. نگاه عیمتعجب و سر شناختم،ینم

 ...ن کجامافتاد و اال یچه اتفاقات شبیاومد د ادمی

 

که  اریماز دنیو بعد در اتاقِ بسته رو باز کردم. با د دمی. چشم هام رو مالدمیتخت بلند شدم؛ مانتو و شالم رو پوش یرو از

 !کُپ کردم کرد،یمبل نشسته بود و با لپ تاب کار م یرو لکسیر یلیخ

 

 :تازه نگاهش به من افتاد و گفت اریماز

 

 !سمت راسته ییسالم، دستشو -

 

رفتم. در  ییحرف زدن نداشتم! فقط سر تکون دادم و سمت دستشو یدهنم رو قورت دادم. گلوم خشک شده بود و نا بآ

! چرا ه؟ینطوریا اریکه چرا ماز کردمیفکر م نیتا بهم شوک بده و بهتر بشم، به ا زدمیکه آب خنک رو به صورتم م یحال

 !فتاده؟ین یاتفاق چیانگار ه کنهیرفتار م یجور کی

 

خودش  شیپ اریدستمال برداشتم تا صورتم رو خشک کنم. البد ماز منیاتاق نش یاز تو عیو سر رونیاومدم ب ییدستشو از

 کردم؟یم کاریچ گهیپسرخاله شد! د ومدهین نیا کنهیفکر م

 

خورد.  اریازرو بردارم که چشمم به م میسمت اتاق تا گوش رفتمیاون جا شالم رو مرتب تر کردم. داشتم م ی نهیآ یتو

 :اعتنا به نگاه متعجب من گفت ی! باوردیم رونیب خچالی یو... از تو ریداشت نون و پن

 

 !میریبخور بعدش م یزیچ کیشما لطف کن  -

 

 :من

 

 ...آخه -

 

 :اریماز
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 !چشم هات گود افتاده ریبه خودت نگاه کن؛ ز -

 

از اتاق  فمیرو برداشتم و با ک میگوش عیش بشم. سرسر بار خواستمینم نیاز ا شتریب ی! ولدونستمیم گفت،یم راست

 .آشپزخونه بود یکه تو یکیکوچ زیکنار م یها یاز صندل یکی یاومدم. نشستم رو رونیب

 

. اخم کردم... گرفتیعالم، لقمه م الِیخیب ش؛ییاعتنا یبازم با همون ب اریازش خوردم. ماز کمیرو برداشتم و  ییچا استکان

 " !خدا؟ یبرات بکنه که نکرده بنده  دیبا کاریچ گهید "که  کردیگاهم دم گوشم نجوا مناخودآ ریهر چند ضم

 

 :دمیرو شن اریماز یصدا دمیجویکه با اخم لقمه م رو م یحال در

 

 !مثال؟ یاالن قهر -

 

 :کردم اخمم رو حفظ کنم. لقمه رو قورت دادم و گفتم یسع یشدم ول متعجب

 

 ؟یکنیفکر م یخودت چ -

 

 لکسیر یلیکه واسم کرده. اما دست خودم نبود... خ یهمه کار نیبود که بخوام اخم کنم، اونم بعد از ا یانصاف یب یلیخ

 !یلیبود، خ

 

 م،یکه جمع و جور کن کردمیکمک م اریو داشتم به ماز میصبحونه خورد ینگفت. وقت یچیه گهید یزد ول یشخندین

 :گفتم

 

 ؟یبه مامان گفت -

 

 :اریماز

 

 .راحت التیخ بله شما -
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 :تمسخر گفتم با

 

 !باشه تونستهیم یواکنشش چ ،یبهش گفت یدوست داشتم بدونم وقت یلیخ -

 

 :حوصله نگاهم کرد یو ب دیدست از کارش کش اریماز

 

 !خوردِت شهیمَن عسل هم نم کی! با گانه؟ی یکنیم ینجوریچرا ا -

 

کم کنم که خدا رو شکر موفق  شیالیخیاز ب کمیتا  زدمیم یرداشتم به هر دَ ی! ولچارهیب گفتیام گرفت؛ راست م خنده

 !هم شدم

 

. استرس گرفته بودم که به مامان میشدیخونه م یِ راه میو داشت نیماش یتو مینشسته بود اریبعدش با ماز ی قهیدق چند

 :. آروم گفتدیرفتم که متاسفانه د اریبه ماز یبگم؛ چشم غره ا یچ

 

 !طول نکشه یلیول بده قهرت خق ی... ولیقهر دونمیم -

 

 .نگفتم یزیکه زد من عمرا بتونم باهاش قهر باشم! سکوت کردم و چ یحرف نی! با ا؟یرنگ تعجب گرفت... چ صورتم

 

 :گفت اریکه ماز میخونه بود یها کینزد

 

، باشه؟ من خودم بهش حق بده. بد جوابش رو نده ؛یهر چ ایبود  یعصبان دونمیگفت، حاال نم یزیاگه مادرت چ گانهی -

 .کنمیباهاشون صحبت م

 

 .زدم یحرفش تموم استرسم فراموشم شد. لبخند کم رنگ نیا با

 

 :گفتم میکردیم یرو ط اطیکه طول ح یکنم! در حال ینتونستم نقش باز گهید م،یشد ادهیرو پارک کرد و پ نیماش یوقت
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 .دونمیکردم م تتیاذ یلی. خیممنونم به خاطر همه چ -

 

 .شدمیتر م کیصادق بودم! انگار داشتم بهش نزد اریبا ماز نقدریبار بود که ا نیاول

 

 یدر و با لحن یبر افروخته اومد جلو ی افهیمامان با ق م،یجواب حرف هام رو داد. در خونه رو که باز کرد یلبخند با

 :رو به من گفت تیو عصبان یمخلوط از ترس و نگران

 

 چوقتیبشه برگرد؟ ه کیکه تار نیتا شب؟! مگه من بهت نگفتم قبل از ا یخانوم معلوم هست تو کجا بود گانهی -

! ؟یچ شدیم تیزی... اگه چیندار تیبهشت زهرا؟! صالح یبر یجو گرفتت پا ش هویتو بشم!  یها یلجباز فینتونستم حر

 !رونیب یبر ییبه بعد بذارم تو تنها نیاگه از ا ستمیمادر ن

 

 یزیبهم اشاره کرد که چ عیسر اریگلوم نشست. ماز یتو ینیتموم وجودم رو پر کرد و حس کردم بغض سنگ تینعصبا

 یسمت راه پله رفتم. صدا عیحرف هام رو قورت دادم و سر یهمه  اریماز یاتاقم برم. به خاطر حرف ها ینگم و تو

 :مامان دوباره به گوشم خورد یعصبان

 

 ...سر رهیخ ی! دختره ؟یکنیحاال واسه من راه کج م -

 

 :دمیرو شن اریماز ی! صدانیهم ه،یکنم که مامان االن فقط عصبان یادآوریکردم به خودم  یسع

 

 .دمیم حیمن براتون توض ن؛یآروم باش -

 

 نهتویم دونستمیکه بود، م یبه مامان بگه؟ هرچ خوادیم یچ اریفکرم بود که ماز یاتاقم رفتم و در رو بستم. مدام تو یتو

 . ...مامان رو قانع کنه

 

 یها امیگروه تا دوباره پ یآوردم و رفتم تو رونیب فمیرو از ک می. گوشدمیتختم دراز کش یهام رو عوض کردم و رو لباس

 !وقت نکرده بودم بخونم میکوفت یِادامه دار بچه ها رو بخونم که اون روز، به خاطر بهشت زهرا
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بود که حوصله  ینیاالن اونقدر اتفاق سنگ ی! ولگفتمیم میبه مر فتاد،یواسم مکه  یهر اتفاق شهیزدم... هم یلبخند

 .هاشون کردم امیبشم و شروع به خوندن پ الیخیکردم ب ی. سعگفتمیبعدا م دیکنم. شا فینداشتم تعر

بودم که  دهیرس اِم ها یپ یبد خنده م گرفت. به وسط ها طیاون شرا یو زهرا گروه رو ترکونده بودن! تو ایماشاءاهلل در

 :دمیرو شن یعل یدر اتاق رو زد و بعد صدا یکس

 

 !یگیِ -

 

 :زد و گفت یلبخند یرفتم تا در رو باز کنم. عل عیرو قفل کردم و سر یگوش

 

 تو؟ امیب تونمیم -

 

 :کردم لبخند بزنم یکنار در رفتم کنار و سع از

 

 .آره حتما -

 

 :شست. کنارش نشستم که بدون وقفه گفتتختم ن یلبه  یرفت و رو عیاومد تو و سر یعل

 

 !شده ریتو ش ریش یاوضاع حساب گانه؟ی یکرد کاریچ -

 

 :رفتم و گفتم یغره ا چشم

 

 !یدونیمثال تو نم یعنی -

 

 :دیخند

 

 !گفتم ی! انگار چ؟یریچشم غره م یحاال واسه چ -
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 :کردم و گفتم یهوف

 

 با مامان حرف زد؟ اریشد؟ ماز یچ -

 

 :اخت و گفتباال اند شونه

 

 .البد آره -

 

 :من

 

 گفت بهش؟ یچ -

 

 :یعل

 

 .بود ی. فقط خاله عصبانگفتنینم یچیکه اومدم ه ی! موقعدونمیمن چه م -

 

 :گفت یکه عل دمیکش یقیعم نفس

 

 .که اتفاق افتاده هیزیحاال بغ نکن... چ -

 

 :سمتش و گفتم برگشتم

 

 ؟یدونیرو از کجا م انیتو جر -

 

 :د شدتخت بلن یرو از

 

 .شده یبهم زنگ زد گفت چ اریماز شبید -
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 .که نکرده ییواسم چه کارها اریماز ارهیاصال قرار نبود به روم ب انگار

 

 :گفت یاز مکث بعد

 

 !ن؟ییپا یایچرا نم ی. راستکنهینگران نباش دخترخاله جان... خشم خاله فروکش م -

 

 :رو کج کردم و گفتم لبم

 

 !نییپا امین درست کردم، حتما مکه م یاوضاع نیآره با ا -

 

 :خنده ریزد ز یعل

 

 !ایب دمیدرست شد من بهت اس م طیخب هر وقت شرا -

 

 .و پشت سرش در اتاق رو هم بست رونیهم از اتاق رفت ب یتکون دادم. عل "باشه  " یم گرفت. سرم رو به نشونه  خنده

 

***** 

 

نوشتن  یو الک یچند ساعت خودم رو با گوش نیم نمونده بودم! کل ااتاق یتو نقدریعمرم ا یدو بعد از ظهر شد. تو ساعت

 ...کاغذ سرگرم کردم یتو

 

 :رو برداشتم و واسش نوشتم یشد که گوش نی. ادادیهم که اس نم یدلم درد گرفته بود. عل یگشنگ از

 

 !اوضاع هنوز خرابه؟ -

 

 :شد و شکلک خنده فرستاد نیآنال عیسر
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 !رهیبگ لتیتحو یلیخاله خ دمیقول نم ی! ولنییپا اینه بابا ب -

 

 ...برعکس یول گرفتیم لمیتحو دیهم نبا اریماز یحت گرفت،ینم مطمئنا

 

و از  ایزدم... بعد دل رو زدم به در یرفتم. شالم رو مرتب کردم و به زور لبخند نهیرو قفل کردم و سمت آ یگوش صفحه

 ...وداومدم. استرس تموم وجودم رو گرفته ب نییپله ها پا

 

بهش زدم و  یکم بود! پوزخند نمونیهم ایراه پله ها متوجه صدف شدم؛ ب نییدهنم رو محکم قورت دادم که پا آب

 :خواستم از کنارش رد بشم که گفت

 

 !تو افتاده ریکه گ اریماز چارهینه؟! ب ،یزد گهیگند د کیباز  -

 

اکتفا کردم و  گهیپوزخند د کیحرف ها بودم... به  نیخسته تر از ا یجواب دندون شکن بهش بدم ول کی خواستیم دلم

 .از کنارش رد شدم

 

آشپزخونه پشت  یمامان رفت، تو ی. وقتچوندمی. موهام رو با استرس دور انگشتم پنهیچیرو م زیمامان داره با اخم م دمید

 ینگاه نیتر کیکه کوچ نیابدون  داشتیرو با اخم بر م یغذاخور یدادم. داشت ظرف ها هیسرش راه افتادم و به اپن تک

 !بهم بندازه! انگار اصال وجود نداشتم

 

 :تته پته گفتم با

 

 !ن؟یخوای... کمک نمزهیاِ... چ -

 

 :مامان

 

 .نه -

 

 :من
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 .با... شه -

 

تا  ی... علزدنینشسته بودن و با هم حرف م اریو ماز یرفتم. عل منیاتاق نش یو تو دمیدو رونیاز آشپزخونه ب عیسر

 :گفت اریبه ماز عیحضور من شد سرمتوجه 

 

 !ها دونهیرو م یهمه چ گانهی -

 

 :به من انداخت که گفتم یو بعد نگاه ینگاه به عل کی اریشد... ماز یقد نلبک چشمام

 

 !دونم؟یرو م یچ -

 

 :یعل

 

 !رو یسپهر انیجر -

 

! دونم؟یرو م یاز کجا همه چ رک شده؟! من نقدریا یشده عل یخودم فکر کردم حاال چ شیتعجب کردم... پ شتریب

 اریکه ماز نَنیکه هست جرم هاش سنگ یکنه؛ اما هر چ تیازش شکا خوادیم اریکرده که ماز کاریچ یسپهر دونستمینم

 .رهیسخت در تالشه مچش رو بگ نقدریا

 

 :فتمگ اریبه ماز یبود! با لحن مظلومانه ا یا گهید زی... بحث من چرونیب امیب یکردم از فکر سپهر یسع

 

 ؟یبا مامان حرف زد -

 

 :و گفت دیپشت گردنش کش یدست اریبهش نشستم که مجبور نشم بلند حرف بزنم. ماز کینزد یاز مبل ها یکی یرو

 

 .یبهشون مهلت بد دیبا ن؛یاز دستت عصبان کمیهنوز  یآره... باهاشون حرف زدم ول -
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 !دیبحثمون ته کش یجور نیناهار صدامون کرد و ا یراناخن هام... مامان ب دنیتکون دادم و شروع کردم به جو یسر

 

 یبرا دیپرسیکه مدام از مامان م هیچ انیبهش نگفته بود جر ی... انگار کسومدیناهار بابام سرزنده و سرحال به نظر م سر

 .میدادینشون نم یواکنش چیبه اون راه و ه میزدیهم که خودمون رو م یو عل اریخودشه؟! من و ماز یتو نقدریا یچ

 

رو  زیم ی. وقتکردیاما اصال بهم نگاه نم کردیاخم نم گهی. دارمیاز دلش در ب دیبه مامان کمک کردم تا شا یاز ناهار کل بعد

 .کنهیم کاریچ اریماز نمیرفتم تا بب منیاتاق نش یکردم و دستام رو شستم، تو زیتم

 

 !داشتم یاون حس بهتر شیپ انگار

 

تا  گهی... اگه جاش بودم، دکنهیرو م شیشگیهم یداره کارها کشیلپ تاپ و با اخم کوچ طبق معمول نشسته پشت دمید

 !دادمیبا لپ تاپ انجام نم یکار چیآخر عمرم ه

 

 یکه بار رو نیا یبرا دیلحظه به ذهنم رس کی... نجامیسر و صدا دو تا مبل اونور ترش نشستم. متوجه نشد که ا یب

 کیکار کوچ کیواسش انجام بدم.  یکار کی تونستمیم دینه! شا ایکمک الزم داره دوشش رو سبک تر کنم ازش بپرسم 

 ...من انجام داد یبرا یهمه کار روزیکه د یمرد کیواسه 

 

 :چونه م گذاشته بودم، گفتم ریکه دستم رو ز یحال در

 

 !؟یخوایکمک نم -

 

 :جا خورد... بهم نگاه کرد و گفت کمی

 

 ؟یکمکِ چ -

 

 .واست انجام بدم یبتونم کار دیگفتم شا ؛یسپهر نیاجع به هم... ردونمینم -

 

 :تاپ رو بست و گفت لپ
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 !رو بهت گفت، نه؟ یسپهر یایقضا یعل -

 

 :گفت یبعد از مکث اری! ماززدمیحرف م اریبا ماز یداشتم راجع به سپهر شدیتکون دادم. باورم نم سر

 

 .کردیم اتانیجر نیتو رو وارد ا دیاشتباه کرده... نبا یعل -

 

 :زدم یلبخند

 

 ؟یخوایکمک نم ،یکار رو کرده! حاال نگفت نیکامال به جا ا یعل -

 

 :و دوباره لپ تاپ رو باز کرد دیخند

 

 . ...لجباز یدختره  یا -

 

 :که گفت دمیخند

 

رده. لطف ک پیاز دوستام تا یکی... وقت نکردم چکش کنم، هیکرده. متن مهم یکه سپهر ییمتنِ از کارها کیراستش،  -

 !نداشته باشه؟ یزیچ یبخشِ گنگ ای یپیاشتباه تا ینیبب شیبخون یکنیم

 

کرده بوده؟!  دیتهد یرو با ک اریماز یسپهر فهممیاگه اون متن رو بخونم م یعنی. اوردمیخودم ن یبه رو یشدم ول متعجب

 :قبول کردم و گفتم

 

 چرا که نه؟ -

 

 .رو درآورد شیخودشم گوشرو برام آورد.  لیتاپ رو بهم داد و فا لپ
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 شدیمربوط م شتری... بشدیدهنم باز م شتریب رفتم،یجلو م شتریب یکردم و شروع به خوندن کردم. هر چ زیهام رو ر چشم

 !شانس... کدوم بستگان؟ یبخشک یاز بستگان! ا یکی دینوشته بود تهد لیفا یمال! تو دنیباال کش ای دیتهد ایبه تجا*وز 

 

 ریکرد و ز یدادم. ازم تشکر اریماز لینداره، لپ تاپ رو تحو یمطمئن شدم بخش اشتباه یکردم و وقترو کامل چک  متن

 :لب گفت

 

 . ...و سردرد ارزشش رو داشت یداریهمه شب ب نیکنم. فکر کنم ا یرو قطع تیبرم شکا دیبا فردا

 

سرم  یبالشت فرو کردم و پتو رو تا باال یسرم رو تو یمکرر از خواب بلند شدم. با خواب آلودگ یتق و توق ها یبا صدا

لوازم  زیم یکشوهام و رو یصدف که داشت تو دنیاما صداها ادامه داشت. با حرص از خواب بلند شدم و با د دمیباال کش

 :تخت خواب بلند شدم و هلش دادم یاز رو عی... سرفتگر تیتموم صورتم رنگ عصبان گشت،یرو م شمیآرا

 

 !؟یکنیم کاریچ -

 

 :گفت یبهم انداخت و با پوزخند یهنگا

 

 .ننداختمت ینره هنوز از چشم کس ادتی! رهیگیرو باش... مثال داره مچ من رو م نیا -

 

 :صدام باال رفت تن

 

 !نداره؟ قتیحرف هات حق یوقت یبکن یخوایم یمثال چه غلط -

 

 :زد که گفتم یا گهید پوزخند

 

 . ...رونیمشو باتاق من؟! گ یتو یاومد یاصال تو به چه حق -
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 :گفت رفتیم رونیکه از اتاق ب یحال در

 

 .شمیراحت م وونهید یِو از دست تو رمیم گهیخداروشکر امروز د -

 

 لیوسا تی. با عصباندیبریداشت امونم رو م گهی. ددمیموهام دست کش یسرش محکم در رو بستم و با حرص تو پشت

بره؟!  خواستیم یعنی. رمیحرف آخرش افتادم که گفت امروز م ادی . در همون حالدمیرو مرتب سرِ جاشون چ زمیم یرو

 !خداروشکر

 

 .نبود؛ رفته بود دنبال بنفشه یرفتم. عل نییلباسام رو عوض کردم. رفتم دست و صورتم رو شستم و از پله ها پا عیسر

 

که بدون  نیمتعجب شدم... ا خورد،یو صبحونه م زدیکه نشسته بود و راحت با بابا حرف م اریماز دنیهال شدم و با د وارد

 :و گفت دیمن خند دنیمات شدم! بابا با د هیبود که چند ثان بیاونقدر برام عج دمشیدیم یگوش

 

 !کانون گرم خانواده؟ یباالخره اومده تو اریجالبه که ماز -

 

 :لبم اومد و گفتم یرو یشخندین

 

 !چه جورم -

 

 :آشپزخونه بلند گفت یاز تو مامان

 

 صدف کجا رفت؟ هگانی -

 

 ی! رفتم تودیناراحت که راجع به صدف ازم پرس یخوشحال شدم که مامان باالخره باهام حرف زد و از طرف یطرف از

 :آشپزخونه و گفتم
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 !من اومده بود لینه... در ضمن امروز سر وسا -

 

 :گفت یبا کالفگ کردیکه داشت ظرف ها رو خشک م مامان

 

 .دمینفهموقت مشکلت رو با صدف  چیه -

 

 :حالت صورتم رو عوض کردم. با لحن کشدار گفتم عیبه مامان انداختم اما سر ینگاه سیف پوکر

 

 !؟یمامان... آشت -

 

 :کرد و گفت یکیاخم کوچ مامان

 

 !برگشته ها رونیب یبر یتونینم گهیکه د نینظرم راجع به ا یفکر نکن گانهی یبله... ول -

 

 :دمیرفتم سمتش و گونه ش رو بوس عیمامان رو قانع کنه! پس سر تونهیورد مم کی نیا یتو اریماز دونستمیم

 

 .قربون مامانم برم من -

 

 :با تشر بهم گفت مامانم

 

 ".نمیخب حاال، برو بب " -

 

که مونده  شییاز چا کمینشستم. بابا  زیو پشت م رونیلبخندش رو جمع کنه. از آشپزخونه رفتم ب کردیم یداشت سع اما

 :و بلند شد دیسر کشبود رو 
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 .سر به بچه ها بزنم؛ خدافظ کیمن فعال برم  -

 

 :. مشغول لقمه گرفتن شدم؛ در همون حال گفتممیکرد یازش خداحافظ اریو ماز من

 

 !برگرده؟ خوادیصدف م -

 

 :زدم و گفتم یتکون داد. لبخند "آره  " یبه نشونه  یسر اریماز

 

 . ...خداروشکر -

 

 !میفرودگاه که بدرقه ش کن میبر میمجبوربشم  ادآوریالبته  -

 

لبش رو جمع کرد که  زونمیآو ی افهیق دنیبا د ارینون برداشتم. ماز یرو دنیمال ریو دست از پن دیلحظه پفم خواب کی

 :نخنده که گفتم

 

 !ام؟یمن ن شهینم -

 

لقمه م رو قورت  یافتادم... به بدبخت اریخود ماز ادی هویگاز به لقمه م زدم که  کیتکون داد.  "نه  " یبه نشونه  سرشو

 :دادم و گفتم

 

 ؟یکن تیشکا یبر یخوایامروز م -

 

 :اریماز

 

 .آره باالخره -
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 اریماز یدو هفته کامل خوردم؛ انگار خوشحال نیحق داشت خوشحال باشه. صبحونه م رو بعد از ا یهمه خستگ نیاز ا بعد

 :گفت اریکه ماز زیبه جمع کردن م بلند شدم و شروع کردم عی! سرکردیداشت خوشحالم م

 

 واسه فرودگاه؟ ادیم یعل -

 

 :گفتم

 

 بره؟ خوادی. ساعت چند مدونمینم -

 

 :خنده ش گرفت و گفت اریباال آوردن در آوردم که ماز یهمون حال ادا در

 

 .ساعت پنج -

 

 :من

 

 !و اون دونمیکه من م ادین -

 

 :. گفتمکنهیداره برگه هاش رو جمع و جور م دمیل که دها یآشپزخونه بردم. برگشتم تو یها رو تو ظرف

 

 ؟یبر یخوایساعت چند م -

 

 :ها رو مرتب کرد و گفت برگه

 

 .گهیدو ساعت د-یکی -

 



 

 

غریبه ای آشنا _ هلیا کاربر نودهشتیامثل   WWW.98IA3.IR 273 
 غ

 :زدم یلبخند

 

 . ...یموفق باش -

 

پوستم  یتو ی! از خوشحالشد؟یداشت تموم م اریماز یریدرگ یراست یراست یعنی. دمیپشت گردنم کش یدست

که  کردمیچت م میاتاقم داشتم با مر یکردم. دو ساعت تو پیرو تا ایقضا میمر یاتاقم و برا یتو دمی... دومدیگنجینم

 :زدم غیبنفشه ج دنیدر اتاق رو زد. سرم رو باال گرفتم و با د یکس

 

 !؟یاومد یتو کِ  -

 

 :و گفت دیخند

 

 !طون؟یش یکنیچت م یبا ک یدار -

 

 :در سبز شد یجلو یعل م،یکرد رو بغل گهیهمد یسمتش و وقت رفتم

 

 !دو تا رو نیبه ا به -

 

 :زدم و گفتم یلبخند

 

 !باالخره رهیصدف داره م ی... علیوا -

 

 :کرد یتک خنده ا یعل

 

 .! البته فعال فرودگاه موندهمیشیاز دستش راحت م گهیآره د -
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زد. روم رو با نفرت ازش  یما به زور لبخند دنی. صدف برگشته بود خونه و با دمیرفت ییرایاتاق پذ یتو نییبچه ها پا با

 .دلم ضعف رفت پشیت دنی. با دبستیرو م شیکه داشت ساعت مچ اریبرگردوندم. چشمم خورد به ماز

 

 . ...ماشاال هزار اهلل اکبر -

 

 :کرد زیچشم هاش رو ر اریبود! ماز یعل یمعمول صدا طبق

 

 !اوه اوه؛ باز شروع شد -

 

 :گفت اریاعتنا به ماز یب یعل

 

رو به خاک بماله... دست دست  یسپهر یپوزه  خوادیم پمونیدوستِ خوشت نیباالخره ا نیختم کن یصلوات محمد -

 .شنومیرو نم ایعقب یصدا

 

 :کردیم انیزد که دندون هاش رو نما یلبخند اریخنده. ماز ریز میو بنفشه زد من

 

 .ینکنه عل کارتیخدا بگم چ -

 

 :نده ش گرفته بودخودش خ یاز حرف ها یعل

 

 !میمدارکت رو کِش برن بدبخت بش انین یسپهر ینوچه ها هویحواست باشه ها...  گمیم -

 

 :دیخند اریماز

 

 .ستین دیبع نایواال از ا -
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لحظه حس کردم انگار جنس لبخندش فرق  کیزد.  یکه بره سمت در، لبخند نیسامسونتش رو برداشت و قبل از ا فیک

 . ...داشت

 

 :ر رو پشت سرش بست. محو رفتنش بودم که بنفشه با آرنج زد به بازومو د رفت

 

 !؟یکنیدخترم کجا رو نگاه م -

 

 :آروم گفت یمبل که عل یرو میبه خودم اومدم. نشست عیسر

 

 شرف ها یب نیاز ا یبوده باشه... البته هست ول یواقعا مدارکش کاف میدعا کن دی. فقط بااریاز ماز نمیخب خداروشکر ا -

 .ادیبر م یزیهر چ

 

 :گفتم ینگران با

 

 !بشه یسپهر رِیدرگ نمیواقعا حال ندارم دوباره بب ه؛ینه انشااهلل کاف -

 

 :زد و گفت یشخندین یعل

 

 !صدف یبدرقه  میتا بعدش بر میخودمون رو سرگرم کن مینیتا ساعت پنج بش دی... بامیفارغ بش اریحاال از ماز -

 

 :نگاهش کردم که بنفشه گفت یلگحوص یو با ب دیپفم خواب هوی

 

 !یعل یحقا که ضدحال _

 :بنفشه بلند شد یدر حال حاضر شدن بودم که صدا

 

 !گهید ایبدو ب گانهی -
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 .اومدم -

 

 !یبر نگرد ی... آخ برکردیرو نگاه م شی. صدف با اخم داشت گوشدمیدو نییعطر زدم و از پله ها پا عیسر

 

نشستم.  نیماش یرفتم. در رو باز کردم و تو اریماز نیمحکم سمت ماش یبا قدم ها و دمیرو باز کردم، کفشم رو پوش در

! کردینگاهم م نهیآ یکه داشت از تو یکه چشمم خورد به چشم کس کردمیعقب شالم رو درست م ی نهیآ یداشتم از تو

 :تعجب گفتمخنده! با  ریشد که زد ز یچشم هام قد نلبک اریماز دنیو با د نییسرم رو آوردم پا عیسر

 

 !؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 

 :خنده گفت با

 

 .ساعته منتظر شماهام مین -

 

کردم... بنفشه  ینشست! هوف نیماش یو تو دیپر یبهش بگم که در جلو باز شد و عل یزیچ کیرو باز کردم تا  دهنم

 :گفت یعقب نشست که عل یصندل

 

 .یریم نایخاله ا نیماش یتو کردمیمن فکر م -

 

 :مشت زد یعل یبازو یتو شهبنف

 

 !بشه؟ یصدف که چ شیپ نمیاوال مثال همسرتم. دوما برم بش -

 

 :گفت اریزد و خطاب به ماز یشخندین یعل
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 .میشیاز دست صدف راحت م میکه دار میاستارت بزن بر -

 

با اومدن صدف انگار فقط من  شون نه... هیاما به بق د،یشا اریبه کار اونا نداشت؛ به ماز یم گرفت. مطمئنا صدف کار خنده

 .بدن یبهم دلگرم خواستنیم ینطوریو ا کنهیم ریصدف چقدر من رو تحق دونستنی! اونا فقط مشدمیبدبخت م

 

 :گفت یکه عل میراه بود یها وسط

 

 د؟یبه کجا کش تتیشکا اریخب ماز -

 

 :دیکش یقینفس عم اریماز

 

 .هام بهتر بشه یخواب یب نیفکر کنم ا ی... ولشهیمعلوم م گهیچند روز د -

 

 :زد و گفت اریماز یبه شونه  یدست یعل

 

 .دمیخوابیتو بودم، تخت م یحاال بغ نکن! من اگه جا -

 

 :بنفشه

 

 .تو یالیخیآخه ماشاال ب -

 

 :کرد یپوف یخنده... عل ریز میزد

 

 یشیموفق م یدونیا! داداش تو که مکاره نجوریا یتو هیافراط اریکه ماز نهیکن. حرفم به ا طیما رو خ یخانوم شما ه -

 !ه؟یهات واسه چ یخواب یب
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دلم  یتو دادمیم حیزبونم قفل شده بودم. ترج شهیبزنم اما مثل هم یحرفِ عل دییدر تا یحرف کیدوست داشتم  یلیخ

 . ...که چقدر موفق شدنش واسم مهمه نیمرد تموم قلبم رو گرفته و ا نیکنم ا یادآوری

 

 :دیخند اریماز

 

 !کنمیرو م میچشم؛ سع -

 

و  دنیو صدف رس نایمامان ا رترشید قهیو چند دق میشد ادهی. پمیدیشد تا اونجا رس یراه تا فرودگاه با حرف زدن ط کل

 :سمت فرودگاه که مامان در گوشم گفت میرفتیم میشدن. داشت ادهیپ

 

 !ایکن ظیبه صدف غ نمی... نبگمیم یچ نیگوش کن بب گانهی -

 

 .خودم رو گرفتم و فقط به سکوت اکتفا کردم یبه زور جلو یکنم ول هیدوست داشتم گر تیعصبان از

 

... صدف هم خداروشکر گرم صحبت میاونجا و منتظر شد یها یصندل یرو میتا پرواز صدف مونده بود. نشست قهیدق چهل

که طبق معمول افتاده  میبود اریو ماز. فقط من دنیخندیو م زدنیو بنفشه هم که با هم حرف م یبا مامان و بابا شد؛ عل

 .زدیکالم باهام حرف نم کیهم  اریبه هم و ماز میبود

 

 ...شدیگوشم تکرار م یصدف تو یها حرف

 

 " !نکن تو رو از چشم همه بندازم یکار کی " -

 

 خواستیدروغش م ی. اگه با حرف هاگذاشتینم رونیوقت بدون تموم کردن نقشه هاش پاش رو از تهران ب چیه صدف

 ...اری! اما مازشناختیخوب من رو م یچون عل شدیرو خام کنه موفق نم یعل

 

 :رو در آوردم و براش نوشتم میبشنوه... گوش یزیصدف چ خواستمینگرفت. کنارم نشسته بود اما نم امونم
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 بهت نزد؟ یصدف از من حرف بد -

 

 :بهم انداخت و نوشت ینگاه میشد. ن نیلحظه آنال همون

 

 !؟یدیام م یچرا پ -

 

 :لب گفتم ریز

 

 !هم دارم؟ یا گهید یفضول چاره  نیبا وجود ا -

 

 :کرد پیتا رفت،یم نیکه آروم آروم لبخندش از ب ی... بعد در حالکردیم انیزد که دندون هاش رو نما یلبخند

 

 نه؛ چطور؟ -

 

 :اما نوشتم شدمیم مونیاِم رو براش فرستاده بودم پش یپ نیکه ا نیکم داشتم از ا کم

 

 !؟یگیکه نم یبدونم. الک خواستمیکال م -

 

 :ننوشت. برگشت سمتم و آروم گفت یزیچ یکرد ول نیامم رو س یپ

 

 .ینگران یزیچ کیباهام رو راست باش... تو از  گانهی -

 

 :گفت یاز مکث بعد
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 شده؟ یزیچ -

 

 یواسه ب یا گهی... درمون دگفتیاما انگار راست مراه حل بود؟!  نیبه چشم هاش کردم. واقعا رو راست بودن بهتر ینگاه

 :هام نداشتم. نوشتم یقرار

 

 ".نکن تو رو از چشم همه بندازم یکار کیبهم گفت  " -

 

 :صورتش اومد و آروم گفت یرو یکیگرفتم. با خوندن حرفم اخم کوچ اریماز یرو رو به رو میگوش و

 

 .زده یحرف الک -

 

 :ام فرستاد یپ دمیکه د کردمیرو پاک م ... داشتم متندمیکش یقیعم نفس

 

 .کنه یکار تونهینم یعنی شناسمیمن تورو م یوقت -

 

که  یمن یازش بپرسم اما برا خواستیبودم؟ دلم م دهی! واقعا؟! چطور من نفهمشناخت؟یمن رو م اریشدم. ماز متعجب

 . ...شدم تا وقت بگذره میگوش یدن توزدم و بعد سرگرم رمان خون یبود. لبخند یکاف زدمیباهاش حرف نم یلیخ

 

زد اما به من که  یا یبره. به ناچار بلند شدم. صدف به همشون لبخند زور دیکه صدف با دمیبلند شدن مامان و بابا فهم با

بعد از تصادفم،  رهاشیتموم تحق یکه به اندازه  ی! پوزخندیپوزخند واقع کیتظاهر نکرد. پوزخند زد،  یحت گهید دیرس

 . ...بود تلخ

 

صورتش نگاهش کرد!  یتو یحس چیبود که با اخم به صدف نگاه کرد و صدف هم بدون ه اریکه متعجبم کرد ماز یزیچ

 .کرد و رفت یبعد به زور از هممون خداحافظ

 

 :گفت یعل ن،یسمت ماش میرفتیم میکه داشت ی. در حالمیرفت رونیفرودگاه ب از
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- 

 

 .ت شدهم راح گانهی الیرفت... خ ش،یآخ

 

 :اریماز

 

 !هممون راحت شد الیخ یبه نحو -

 

که  یزیچ گشت؛یزود آلمان برم ای ریبود و د یکه موقت یمعجزه بود... معجزه ا کیواسم  اریلبم اومد. ماز یرو یلبخند

 .بهش فکر کنم یحت خواستمینم

 

بعد از رفتن صدف،  یِتم و با خوشحالگوشم گذاش یرو تو ینشستم. هنذفر نیماش یتو "تا اون موقع خدا بزرگه  " بافکر

 به خونه آهنگ شاد گوش دادم! دنیتا رس

مخم راه بره... اما از اون ور، هممون  ینبود رو یکس گهی! دگذشتیبهم خوش م یلیسه روز گذشت. با نبود صدف خ

نداشت اما انگار  یحالت چیاز همه نگران تره. صورتش ه اریخود ماز کردمی. حس ممیبود اریماز تِیشکا ی جهینگرانِ نت

 .زدنیم یا گهیچشم هاش حرف د

 

و  زدی. عوضش هر روز زنگ مکردمیکه متاهل شده عادت م نی. کم کم داشتم به اومدیخونه مون ن یسه روز عل نیا یتو

 .دیپرسیاوضاع و احوال رو م

 

خوب  یحس ها نیا ی. همه ردکیخوشحالم م یلیکه خ یزیچ م؛یزدیحرف م گهیراحت با همد گهیهم د اریو ماز من

 !برگردم یسرحالِ قبل ی گانهیبه اون  یادیباعث شده بود بتونم تا حدود ز

 

استرس گرفتم. واقعا تحملش برام  یقبل یاز روزها شتریمشخص بشه... اون روز ب تیشکا ی جهیفردا نت نیبود پس ا قرار

اون  نمیبه مجازاتش برسه تا بب یسپهر کردمی. فقط دعا مبشه یسپهر ریدرگ خوادیدوباره م اریماز نمیسخت بود بخوام بب

 !از ما فرار کنه خوادیم یچجور اریموقع ماز
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بشنوه! بنفشه هم که از خدا خواسته رفت  اریرو از خود ماز تیما تا جواب شکا یخونه  ادیب خواستیم یموعود، عل روز

 !رفتیظار متازه عروس به شدت انت کیکه از  یزیچ نا،یمامانش ا یخونه 

 

 کهیت کی ی. هر از چند گاهمیکردیم یباز نگزیآف ک زییبا هم کو میو داشت میهم در سکوت کامل نشسته بود یو عل من

 عیکه زنگ در خورد... سر میدوباره شروع کن میو خواست میشد ی! مساومیشدیو دوباره مشغول م میانداختیم گهیبه همد

 :و گفتم دمیاز جا پر

 

 !یخودشه عل -

 

 :آشپزخونه اومد یمامان از تو یصدا

 

 .در رو باز کن گانهی -

 

 :دیخند یسمت در که عل دمیدو ریشصت ت مثل

 

 .امیمنم ب سایبابا وا -

 

! پس شروع شدیکنم صبرم تموم م یرو ط اطیطول ح خواستمی. اگه مدمیکفشم رو پوش عیسر یاعتنا به حرف عل یب

نگاه به  کی اریموفق شدم! ماز باینفس هام رو آروم کنم، در رو باز کردم. تقر کردمیم یکه سع یو در حال دنیکردم به دو

 !خنده ریو زد ز زدینفس نفس م نانداخت که داشت پشت سر م ینگاه به عل کیمن و بعد 

 

 :و گفت دیکش یقینفس عم یعل

 

 ... آدم بهش برسه؟ذارهی... مگه مگانهی نیا -
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 :گفت اریبهش زدم که خطاب به ماز یشخندین

 

 شد؟ یچ -

 

 :اریماز

 

 . ...تو امیب نیحاال بذار -

 

 :یعل

 

 !خودیب -

 

 :کرد یعل یبازو یحواله  یمشت آروم اریماز

 

 !برسم؟ یذاریم -

 

 !شروع شد نیا یباز مشت زدن ها ایب -

 

 :. گفتمدمیخند

 

 !یسوال بپرس ازش هوی یکه بخوا شهینم لیدل دمیکه من دو نی! حاال اسایوا قهیدو دق کی یعل -

 

 :لب گفت ریز ی... علومدین رونیآشپزخونه ب یتو. مامان از تو میو اومد میخونه رو باز کرد در

 

 !که ستیخاله اصال کنجکاو ن -
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 :اریماز

 

 .بهشون زنگ زدم -

 

 :گفت شخندیبا ن یکه عل میمبل نشست یسه تامون رو هر

 

 !؟یدیخب االن از راه رس -

 

 :گفت یو ناگهان دیکش یقینفس عم اریماز

 

 . ...به نفع من تموم شد -

 

 :گفتم یو با خوشحال دمیکش یفیخف " نیه "حرفش  نیا دنیشن با

 

 !واقعا تموم شد؟ یعنیواقعا؟!  -

 

 :دیخند یعل

 

 !تموم شد یباالخره همه چ کنهیدخترخاله جان باور نم -

 

 :به شونه ش زد و گفت یدست یداد. عل هیسرش رو به پشت مبل تک یزد و با خستگ یلبخند اریماز

 

 !ماینیسرحال رو بب اریوقتشه ما اون ماز گهی... دینداشته باش یفکر یو دغدغه  یاستراحت کن یتونیم گهید -
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 :اریماز

 

 !نداشته باشم یفکر یفکر نکنم بتونم دغدغه  -

 

 !د؟یرس یش نمبه مجازات یشروع شد؟! مگه سپهر گهید زیچ کینگاه کردم. باز  اریبه ماز سیف پوکر

 

 :گفتم افهیق باهمون

 

 !دونم؟یشده که من نم یباز چ نم،یبب سایوا -

 

 :به من انداخت و با خنده گفت یو بعد نگاه اریبه ماز ینگاه یعل

 

بسازه واسه  یکنه. دوست داره دغدغه فکر یبدون استرس زندگ تونهیکال به استرس عادت کرده، نم اریبابا... ماز یچیه -

 !خودش

 

 :گفت اریکه ماز دمیکش یاز سر راحت یوفه

 

 .دست شما درد نکنه -

 

 :یعل

 

 . ...برادر من الیخی! بکنمیخواهش م -

 

 " هیک "گفتم  عیکه زنگ زده بلند شد. سر یاسم کس دنیو با د بشیج یزنگ خورد. دست کرد تو شیلحظه گوش همون

 :که گفت
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 !خانومم -

 

 :شمردم و گفتم متیفرصت رو غن م،ییتنها اریخودم و ماز دمید یخنده. وقت ریز میرو در آوردم که جفتمون زد اداش

 

 .دوستم رو بهش برگردونم یجزوه  دی... من فردا بااریماز -

 

 :خنده گفت هیو با ته ما دیوسط حرفم پر اریماز

 

 !کنم؟ یمامانت رو راض یخوایو م -

 

 :زدم و گفتم یدستپاچه ا لبخند

 

 .شهیآره اگه م -

 

 :مکث کرد و گفت هیثان چند

 

 !یاریسر خودت ن ییبال کیدوباره  گانهی یبکنم واست. ول تونمیم کاریچ نمیبا... شه. بب -

 

 :هام رو باال دادم چشم

 

 !کن حواسم هست باور -

 

 :یعل

 

 !یاومد به خودم زنگ بزن. مامانت رو نگران نکن شیواست پ یانشااهلل که حواست هست... اگرم مشکل -



 

 

غریبه ای آشنا _ هلیا کاربر نودهشتیامثل   WWW.98IA3.IR 287 
 غ

 

 :زدم و گفتم یلبخند

 

 .یباشه، مرس -

 " اریماز "

 

 یتا بتونم برا دادیم یآرامش هر چند کم بهم انرژ نیاما هم د،ی( آروم شدم. نه اونقدر که بایمجازات شدن پدرام )سپهر با

 :گفتیم یچشمم بود وقت یجلو شیصبر کنم... هنوز لبخند کج لعنت میبعد یخواسته 

 

حدس  یتونینم ی... حتاریماز یکرد تی. فقط اگه شکاینکن تیره؟ به نفعته که شکا... آیزرنگ یلیخ یکنیحس م " -

 " !ارمیدلت م زیسر عز ییچه بال یبزن

 

پوزخند صدا دار اکتفا کردم و با  کیصورتش بکوبونم! اما فقط به  یکرد. چقدر حرف داشتم که تو یکیستریه یخنده  و

 .نمشیشدن دادگاه، نبکه تا قبل از شروع  ییمحکم رفتم جا یقدم ها

 

! مثل برادرم شتریسال؟ هشت سال؟ نه ب شی. چند سال با پدرام دوست بودم؟ شرفتیچشمم کنار نم یاز جلو خاطراتم

اون هم باهام اومد.  ن،یرفتن به برل یکارهام درست شد برا ی. وقتمیشناختیبهتر م یرو از هر کس گهیکنارم بود... همد

 . ...مدت، پدرام عوض شد؛ بد عوض شد کی ازبعد  ی. ولمیبود کیشر و میشرکتمون رو راه انداخت

 

 یدختر ی هیو گر غیج یشرکت، صدا یکه پشت در اتاقِ پدرام تو ی. اون روزرفتیچشم هام کنار نم یروز از جلو اون

م پدرام رو صدا در مشت زدم و بلند اس یشوکه بودم و در رو باز نکردم. تو نم،یبب زدمیکه حدس م یزی. از چدمیرو شن

سرم رد  یکه تو یدر رو به روم باز کرد. فکر یبا دستپاچگ رامشد و پشت بندش، پد شتریدختر ب ی هیگر یزدم... صدا

من، دستپاچه  یها دنیصورتش نکنم. سوال پرس یحواله  یو مشت رمیخودم رو بگ یباعث شده بود به زور جلو شد،یم

 .که نثارم کرد "یرونیگمشو ب " یها ادیپدرام، و آخرش فر یجواب دادن ها

 

روز به روز بدتر  زی... همه چیشدم ول دواریدرست بشه! بهش ام دینداشت، اما گفتم شا یحیتوج چیکه کرده بود ه یکار

کارهاش  انیدر جر دیفهم یو اون. وقت نیمال ا دنی... و از اون طرف، شروع کرد به باال کشگهید ی چارهیب یشد. دخترها

 یپدرام، اون پدرامِ قبل نیا دمیکه تحمل نکردم... اون موقع بود که فهم ودکرد. اون موقع ب دمیتهد زمیبا عزقرار گرفتم 
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 کردمیاحساس م دنشونیتماس هاش رو هم ضبط کرده بودم! موقع شن زش،یآم دیتهد ی. عالوه بر اس ام اس هاستین

و به خاطر  زمیعززنم، اما مجبور بودم... به خاطر شونه هامه. دوست داشتم هر دفعه رد تماس ب یرو نیبار سنگ کی

آدم ها  یکه پول و قدرت، بعض دونستمیرحم شد. اما فقط م یب نقدریا یکجا و چطور دمینفهم چوقتی... هگهید یایلیخ

 . ...کنهیرو عوض م

 

 :زدیگوشم زنگ م یتو یهام رو به سمت دادگاه برداشتم. جمله ا قدم

 

 !خودمون بود؛ و گرنه دشمن که جرئت سالم کردن هم نداشت قیاز رف میضربه خورد یما هر چ -

 

*** 

 

 !؟یباغ ی... الو برادر! تواری... مازاریماز -

 

 :لب گفتم ری. زکردمیخودم دوره م یرو برا شیچند لحظه بستم. داشتم دو ساعت پ یهام رو برا چشم

 

 .رفتم شیفکر دو ساعت پ یجام... تو نیآره هم -

 

 :با خنده گفت نایرو زدم. س نیکمکم کرد. استارت ماش تیروند شکا شرفتیپ یتو یلیکه خ یبود، دوست عل نایس یصدا

 

 !یرو به خونواده بد یکه مژدگون میبر -

 

 :بهم انداخت و گفت ینگاه نایداشتم. س اجیزدم. خوشحال بودم اما واقعا به خواب احت یکم رنگ لبخند

 

 !؟یکه تصادف کرد ومدیاون روزم خوابت م ره؛یداره مضدحال... نگاه کن چشم هاش  یا -

 

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس
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 .خسته م -

 

 :نایس

 

بوق. االنم حقشه... بره گوشه زندان شرش کم! شما که  ی کهیمرت نیسر ا یدیکش یخواب یچقدر ب شیی. خدادونمیم -

 ؟یبخواب یتونیراحت م گهید

 

 :اریماز

 

 .گانهی -

 

 :نایس

 

 !کنن؟ یرو عمل داشونیتهد زنینر یسپهر یخونتونه؟ نوچه ها یعل یانشااهلل. راست شهیدرست م اون که -

 

 :دمیخند

 

 .بکنن. تو نترس توننینم یکار چیه ایخودشه... ثان شیاوال نوچه هاشم که جاشون پ -

 

 :گفت نیعقب برد تا دراز بکشه. در همون ح کمیرو  شیصندل

 

 !اریماز یمطمئن یادیز -

 

 :بهش انداختم و گفتم ینگاه
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 کنه؟ شیکرده که االن بخواد عمل یرو عمل داشیاز تهد کیدو سال کدوم  نیا یمگه تو -

 

 :کرد یپوف

 

 یعلن گهی. االن که دیکردینم یباز ریو با دم ش یکردیم یرکیز ریکه اون موقع کارات رو ز نیبرادر من... به خاطر ا -

 !یبترس دیشده با

 

 :رو تموم کنم، گفتم یبحث الک نیکه ا نیا یبکنن. برا توننینم یکار چیه گهیبودم د مطمئن

 

 !تو؟ ایضدحالم  شتریسوال؛ به نظرت االن من ب کی نایس -

 

 :هاش رو باال آورد و گفت دست

 

 .بهت گفتم اطی... محض احتمیبابا تسل -

 

 :و گفترو صاف کرد  یکه صندل میبود نایس یخونه  کیسکوت شد. نزد یا قهیدق چند

 

 !وجود نداره یا یسپهر گهیبفهمه د یوقت شهیخوشحال م یلی( خگانهیوروجک ) نیمطمئنم ا -

 

 :زدم و گفتم یلبخند

 

 .ارهیمن سر در ب یکنه و ازش حرف بکشه تا از کارها تیرو اذ یعل یه ستیالزم ن گهیآره، د -

 

 :فتلبش بود، گ یخنده رو یها هیکه هنوز ته ما یخنده. در حال ریز زد
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 یآرومت تونست یرفتارها نیخب... تو با ا یول ادینم ادشیرو  زهایچ یلیکه خ نیواقعا دوستت داره؛ با وجود ا گانهی -

 !یاریدلش رو به دست ب

 

 :کردم یکیکوچ اخم

 

 .ناینکن س شیهند لمیف گهید -

 

 :خوش خنده باشه! با خنده گفت دمیبا گردهیم یکه با عل یکس گهی. ددیخند دوباره

 

 !نهینکن... هم یخوایباور کن م یخوای! حاال مگمیبابا راست م -

 

 :شدن گفت ادهیدر خونه ش نگه داشتم. قبل از پ یجلو

 

 .اوضاعش؛ نگران نباش شهیهم انشااهلل درست م گانهیبهش فکر نکن.  گهی... د"تموم  "جا  نیهم یسپهر -

 

 ت خونه راه افتادم.به سم ،یدر جواب حرف هاش زدم و بعد از خداحافظ یلبخند

 " گانهی "

 

 :ومدیآشپزخونه م یاز تو اریبحث کردن مامان با ماز ی. صدادمیجویمبل نشسته بودم و ناخن م یرو

 

 !به بار آورد اون دفعه؟ یا یچه بدبخت یدیپسرم... مگه ند ار،یماز -

 

 :اریماز

 

 .ادیم شی! پدهیکه به آخر نرس ایحاال دن -
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 :مامان

 

 !بهشت زهرا؟ مونهیوقت شب م نیتا ا ی! کدوم دخترده؟یخر نرسبه آ ویچ یچ -

 

 :اریماز

 

 .نیزنیحرف م گانهیاز  ینطوریکه ا نیدیمردم رو ند یشما دخترها -

 

 !... زد به هدفاوه

 

 :گفت یبعد از مکث مامان

 

کنم؟ اگه اون سر تهران  کاری... اون موقع من چارهیسر خودش م ییبال کی. اما هنوز خامه، نوجوونه، هیدختر خوب گانهی -

 ...من مادرم! اگه یول یرو کم کن مینگران یخوایم دونمیبکنم؟ پسرم م تونمیم کاریمن چ ادیب گانهیسر  ییبال کی

 

 :دیوسط حرفش پر اریماز

 

 یاتفاق چیدوستش رو بهش بده و برگرده! ه یجزوه  ایکینزد نیهم خوادیبره اون سر تهران؛ م خوادینم گانهیمادر جان  -

 .فتهیهم نم

 

 :مامان اومد یسکوت شد، بعد صدا هیثان چند

 

 .خونه برگرده عیبهش بگو سر یباشه... ول -
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! ادیبر م اریمتقاعد کردن مامان فقط از ماز دونستمیاز جام بلند شدم. م یو با خوشحال دمیناخن هام کش دنیاز جو دست

 :و آروم گفت رونیآشپزخونه اومد ب . همون لحظه ازکردیرو درست م زیبا آرامشش همه چ

 

 !برگرد خونه عیسر یشد؛ فقط رفت یراض -

 

 :دمیپر نییزدم و باال پا یلبخند

 

 !یمرس یمرس یمرس -

 

و بعد از چک  نییپا دمیدو عی. بعدش دوباره سردمیخودم رو به اتاقم رسوندم و سه سوته لباس هام رو پوش دنیدو با

 :متوقفم کرد اریماز یجزوه رو جا نذاشتم، در رو باز کردم و خواستم برم که صداکه مطمئن بشم  میکردن کوله پشت

 

 .سایلحظه وا کی -

 

ذهنم  یکه مطمئن بشه حرف هاش تو یآروم و محکم، طور یو با لحن سادیبگه... رو به روم وا خوادیم یچ زدمیم حدس

 :گفت شه،یحک م

 

 افتاد به من زنگ بزن، خب؟ یوقت اتفاق کیاگه  -

 

 :کردم یکنجکاوانه ا اخم

 

 !اد؟یب شیبرام پ یممکنه اتفاق یکنیچرا؟! اصال چرا فکر م -

 

 :و آروم فوتش کرد. بعد با آرامش گفت دیکش یقیعم نفس

 

 ؟یخوایکه... م ینگرانشون کن یخوایکه نم نیخاله ت. بعدش ا یخونه  رنیمادر و پدرت دارن م _
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 .جواب سوال دومم رو نگرفتم -

 

 :اریماز

 

 !چرا نگرانم نیمن بب یخودت رو بذار جا -

 

 :دوخته بودم، گفتم نیکه نگاهم رو به زم یکه من زده بودم واقعا حق داشت! در حال یحق داشت... با گند انگار

 

 .یباشه، ممنون که به فکرم -

 

 :اریماز

 

 !گانهیبهت اعتماد کردم  -

 

 :حوصله شد. گفتم یم ب افهیق دوباره

 

 !قعاوا یمرس یوا -

 

شونه م صاف کردم و به  یرو رو می. کوله پشتدمیآروم خنده ش رو شن یکه صدا دمیپوشیکفش هام رو م عیسر داشتم

 یخنده  یبود! صدا ایدن یقیموس نیمن قشنگ تر یخنده ش، برا یزدم... صدا یقدم برداشتم. لبخند اطیسمت در ح

 !دو ماه باعث شد احساس کنم زنده م نیا یکه تو یمرد

 

کردم اما اون  تشیاذ نقدریاول اومدنش ا یکه روزها فیبود که تونست درکم کنه... ح یکس نیاز تصادفم بهتر بعد

 شی... پدادیجواب م یصدف هوام رو داشت، به ابراز احساساتم با مهربون یبهم نگفت که برنجم. جلو یزیچ نیکتریکوچ
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لب هام نشست.  یرو یآرومم کنه..؟ لبخند یچجور دونهیمخوب  نقدریمهربونه؟! چرا ا نقدریخودم فکر کردم، چرا ا

 !فرودگاه بهم گفت یطور که توبود. درست همون یآدم شناسِ خوب اریماز

 

 .ایدر یبه خونه  دیرسیباالتر م ابونیکردم. دو تا خ یاول رو ط ابونیخ

 

گلوم نشست. اگه برگرده  یتو یکیکوچ موقته! بغض یمعجزه  کی اریماز دمیکه فهم یروز ادیافتادم.  شیچند روز پ ادی

 گهیاما من د ستین یخوب زیچ یوابستگ گفتنیم می. از قدشهیمثل قبل م میکنم؟ دوباره زندگ کاریچ دیآلمان با

 ستین یچشم هام بخونه... کس یکه احساساتم رو از تو ستین یکس گهیفکر کردم که د نیکنم. به ا شیکار تونستمینم

رو دوست داشتم؛  اریخوردم ربط بده و سرزنشم نکنه! من ماز میزندگ یکه تو یا یقبل یربه هارو به ض راتمیکه تقص

خودم  شی. پکشمیبدتر درد م ینطوریا دمیفهم یول ست،ین ینطوریمدت خودم رو گول زدم که ا کیوقت بود.  یلیخ

م؟ اما اگه اون من رو دوست نداشته کنم؟! بهش بگ کاریچ دیرو دوست دارم با اریماز دمیفهم گهیکردم، االن که د رفک

 .دوم رو هم رد کردم ابونیخ ؟یباشه چ

 

در ارتباط  میتونیکنم؟ خب م کاریاونجاست، اون موقع چ شیبه هر حال خونه زندگ ؟یچ نیمجبور بشه برگرده برل اگه

حرف بزنم. دوباره لبخند  میربا م دی! باده؟ینشون م ینگم؟! اگه بگم چه واکنش ای. بهش بگم دیلحظه قلبم لرز کی م؛یباش

 .... مطمئنمشهیصالحه م یلب هام جا خوش کرد. هر چ یرو

 

طرفه و خلوت بود.  کی ابونیبشم. خ نایا ایدر یاون دست تا از اونجا وارد کوچه  رفتمیم دی. بادمیسوم رس ابونیخ به

 یکه صدا میقدم برداشت ادهیابر پبه سمت ع گهیخانوم د کی. با شدیم یپارک بزرگ منته کیبه  ابونیسمت راست خ

 !طرفه نبود؟ کی نجایمتعجب شدم. مگه ا ینیماش دنیبا د و. سرم رو چرخوندم به سمت راست دمیرو شن یترمز بلند

 

 . ...نیزم یمحکم افتادم رو ه،یثان کیعرض  در

 

 .و درد تموم وجودم رو پر کرد دیچیگوشم پ یتو یغیج یصدا

 

 . ...تفاق افتادا زیلحظه همه چ کی یتو فقط
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. دیچیپ یگوشم م یداشت تو ادیفر یچشم هام تار شد. اشک بود؟! انگار آره! صدا دن؛یشروع کرد به چرخ زیچ همه

سرم  یکه تو یکه بهم زده بود. درد بد یراننده ا یشوکه  ریکه دورم جمع شده بودن. تصو یمامان، مردم غیج یصدا

 .یا شدن با فراموشبا خاطراتم! درد آشن یبود، درد خداحافظ

 

نشدم؟! چرا  هوشیاتفاق افتاد؟! چرا ب گهیبار د کی... شدیم یداشت واسم تداع یپونزده سالگ یخاطرات تصادفم تو تمام

که با  نمیبیخمارش م ی! چرا صورت راننده رو با چشم هاکنم؟یگونه هام حس م یاشک رو رو یهنوز به هوشم و گرما

 !کنه؟یبهم نگاه م یناباور

 

 !؟یریبه دختر مردم، در م یشرف! زد یب سایوا -

 

 .زنگ بزنه آمبوالنس یکیآقا  -

 

! ست؟یجمع ن نیا یتو اری... چرا مازاریافتادم. ماز نیزم یگاه بدنم کردم و خواستم بلند بشم اما با درد رو هیرو تک دستم

 !رسه؟یچرا به دادم نم

 

شده بود بدنم به  یرو که خون ادهیهمون زن کنار پ دنیبلند شدم. با د رو برداشتم و میکول یداشت اما با بدبخت یبد درد

پارک که دست چپ، کنار  مکتیعقب تر. خوردم به ن یلیرعشه افتاد. شده بود سپر من؟!عقب عقب رفتم... عقب تر، خ

 !کجاست؟ می.. گوشمی. گوششدیزن برداشته نم ناو ی. نگاهم از رومکتین یبود. افتادم رو ابونیخ

 

 ی. شماره کردیرو برام سخت م دنیو د ختیریگونه هام م یوقفه رو ی. اشک هام بدمیکش رونیب میرو از کول میشگو

 :جواب داد عیرو گرفتم؛ سر اریماز

 

 جانم؟ -

 

 :گفت یشد. با نگران دتریم شد هیگر

 

 !؟یکرد کاریباز چ گانهی... گانهی -
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 :بگم اما نتونستم. گفتم یزی. دهنم رو باز کردم تا چدیفهمیرو م زی! از صدام همه چشناختیمن رو م خوب

 

 .م... م... من... ت... تصا... دف -

 

 !؟ییکجا -

 

 :هوا دنیبلع یبهتر بود. تقال کردم برا زیاز همه چ نیچرا، فقط خواست بدونه کجام! و ا دینپرس

 

 . ...د... دم... پ... پا... رک "..."... بون... ایخ... خ... خ -

 

 .امینرو تا ب ییباشه؛ جا باشه -

اون زن  یم از رو رهیآوردم. نگاه خ نییرو پا یشد... گوش بمینص یبوق ممتد گوش یداشتم اما فقط صدا اجیبه صداش احت

رو ازم گرفت، منم صورتم  زهایچ یلیکه خ یاون روز ،یاون روز لعنت یمنم مثل اون شده بودم؟!.تو یعنی. شدیبرداشته نم

شده بودم... آره؟! اما  هوشیشدن؟! فکر کنم ب رهیو وحشت بهم خ ترحمدورم جمع شدن و با  ینطوریبود؟ مردم ا یخون

 ی! کِ گانه؟یشد  ینطوریا یچشممه؟! کِ یگوشمه؟! چرا چهره تارِ مردمِ مضطرب هنوز جلو یتو غیج یچرا هنوز صدا

 ؟یدیداغون شد و نفهم تیزندگ

 

 !زنگ بزنه آمبوالنس یکیآقا  -

 

 !زدن همه زنگ -

 

! ؟ینباشه چ میواقع یپسرخاله  یبود؛ اگه عل یلعنت یِ فراموش نیبهتر از ا یلیخ مُردمیاگه م دی... ترحم... ترحم! شاترحم

باشن... من  نی! اگه مادر و پدرم دروغه؟یچ یواقع یبفهمم خوشحال تونستمیم یم شدت گرفت. مگه من بدون عل هیگر

 .تونمیبدون اونا نم
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 یسوال ب نقدریهام بود. چرا ا یبدبخت ادیکه فر ییصدا متنفر بودم! صدا نی. از ادیچیگوشم پ یبوالنس توآم ریآژ یصدا

شکستنم رو  یصدا نیاز ا شتریگوش هام گذاشتم تا نشنوم، تا ب ینبود جواب بده؟! دست هام رو رو یجواب داشتم و کس

. من دینوا رو ند یمن ب ی. خورد شدم! اما انگار کسدیشنن یاما کس م؛... زجه زدشدیآمبوالنس قطع نم ینشنوم. اما صدا

 .بزنم... اما نشد غیکه نبود. خواستم ج خواستمینجات م یفرشته  کی

 

 دم؛یخودم صورتش رو د یبرانکارد گذاشتن، با چشم ها یکه زن رو رو دمیآوردم؛ با دو تا چشم هام د نییهام رو پا دست

 رمیکه به منم زد فرار کرد؟! پ ی. راننده ادمیکه راننده ش فرار کرده بود رو د یلعنت نی! اون ماشدمیچشم کبودش رو د

 !کرد و فرار کرد؟

 

 .دیلطفا دور مصدوم رو خلوت کن -

 

بار...  کیسرم...  ی! محکم زدم توغه؟یمثل ج زی... چرا همه چغیترمزِ بلند مثل ج کی. دیچیگوشم پ یبلند ترمز تو یصدا

 یثابت شد؛ رو اریماز یو باالخره... رو دیبود؟ نگاهم چرخ غیمثل ج زیهار بار، پنج بار! چرا همه چدو بار... سه بار... چ

 !که منتظرش بودم یکس

 

هام  هیبود که من رو نجات داد.گر یتنها کس اریبود، واقعا بود. ماز ینجاتته! ول یفرشته  اریماز گفتیم یبه شوخ میمر

نظر  ریهمراه بود؛ حرکاتش رو ز یهم با سخت دنمیصداش بزنم. اما نفس کش شدیشد، هق هق کردم.کاش م شیاز پ شتریب

بهش  گفتم،ی. که گمم نکنه... بهش منهیدلم آرزو کردم مثل بهشت زهرا نشه... که من رو بب ی! توشهیگرفتم، مثل هم

باعث  شهیش آشفته؛ مثل همبشه... حرکاتش آروم بود اما چشم ها ریکه دوباره د نیچقدر دوسش دارم. قبل از ا گفتمیم

 !من بودم... لعنت به من... لعنت به من شیآشفتگ یو بان

 

 .کردن دایاون زن و آمبوالنس برداشت؛  چشم هاش باالخره من رو پ یرو از رو نگاهش

 

 صورت پر یرو دنشیکه با د یتر از لبخند نیریش ط،یاون شرا یتو یچیبودم. اما ه یچه حالت یشد و تو یچ دونمینم

 .آمبوالنس دوباره بلند شد ریآژ یاز اشکم نشست نبود! قدم هاش رو به سمتم تند کرد. صدا
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دوباره به سرم ضربه  یعنی. کردیرفت، چقدر سرم درد م نیتمام وجودم رو گرفت. لبخندم از ب بیترس عج کی هوی

بشم و  هوشیوش کنم، اگه االن برو فرام ی! اگه دوباره همه چدمیترس به جنون رس نیبا ا دم؛یخورد؟! به جنون رس

 !؟یچ ادین ادمی یچیه

 

 :دادیمحکم شونه هام رو تکون م یدست

 

 !گانهی... گانهی... گانهی -

 

صورتم  یوقفه رو یبرگشتم که حاال کنارم نشسته بود. اشک هام ب اریبه خودم اومدم. به سمت ماز ادیفر یصدا با

عطر  نیا خواستمیبره؛ نم ادمیآغوشِ امن  نیا خواستمیبغل کردم. نمرو  اریشد! فقط محکم ماز یچ دمینفهم خت،یریم

به هر  گفتم،یحرف هام رو بهش م دیاما با کردم،ی. هق هق مهبر ادمیمرحم زخم هام رو  خواستمیفراموشم بشه... نم

 :یمتیق

 

 .... ت... تر... س... سمیم... من... م... م -

 

 :آروم گفت رد،کیکه آروم کمرم رو نوازش م یحال در

 

 .تموم شد گهی. دنجامیمن ا شه؛ینم یچیجان! ه گانهینترس  -

 

 .بره ادمیدردهام رو  شدیجمله هاش، همه باعث م نیدردم رو آروم کنه. ا اریقد جمالت ماز تونستینم یمسکن چیه

 

کردم.  هیسال ها گر نیموم ات یشده بود. انگار به اندازه  سیخ سِیکردم. شونه هاش از اشک هام خ هیچقدر گر دونمینم

 .نگفت و گذاشت سبک بشم یزیاما اون چ

 

 :و صورتم رو نوازش کرد دیکش رونیهام تموم شد، اما هق هق هام نه... آروم من رو از آغوشش ب هیگر
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 ؟یدرد دار -

 

 !دست هام، پاهام، سرم، قلبم کرد؛یرو تکون دادم. همه جام درد م سرم

 

 :اریماز

 

 .مارستانیب میریاالن م ،اریطاقت ب کمی -

 

 :گفتم هیگر با

 

 .نه!... تورو... خدا -

 

 :نگاهم کرد. با هق هق گفتم متعجب

 

 !رمی... ب... بگی... دو... دوباره... ف... فراموشخوامینم -

 

 .فتهینم یاتفاق چیه زم،یعز شهینم یچیه -

 

 .داشتم که گذاشتم من رو ببره نانیاطم اریدوباره، اما اونقدر به ماز یاز فراموش ،یهوشیاز ب دم؛یترسیم

 

رو با ترس  مارستانیتا ب دنیو چقدر برام سخت بود که کل لحظات رس م؛یبش نیو سوار ماش میکمکم کرد تا بر آروم

 کنم. یسپر

 " اریماز "

 

حال بد  دنیسرم آوار شد، چقدر د یرو ایدن گهیبار د کی. افتادیوار و پشت سر هم م نویاتفاقات بد داشت دوم ی همه

 .دستم به وجود آورد یتو گهیدردِ د کیمُشت زدم؛ اما دردم رو کم نکرد. فقط  وارید یعذاب آور بود. چقدر تو گانهی
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 هم بود؟ یا گهید ی... مگه چاره شدمیآروم م دینشستم و سرم رو با دست هام گرفتم. با مارستانیب یصندل یرو

 

 !نیمعرفت من رو بب یبَه پسر ب -

 

لب  یرو یرو به روم... لبخند رمردیسرم رو به سمت راست برگردوندم. نگاهم گره خورد به دکترِ پ عیصدا سر دنیشن با

صورتش که  یرو یو چروک ها نیبا همون تحکم... با تمام اون چ ؛یهام نشست. چشم هاش، مهربون بودن اما منطق

 !شناختینم ونمن رو بهتر از ا یشکی. هدادیم ادشیز ینشون از تجربه ها

 

 :که شروع کنم با خنده گفت نیاز ا قبل

 

 !یسر به من نزن کی -

 

 :دمیخند

 

 .چقدر گرفتار بودم دیدونیم د،یببخش -

 

 :شونه م قرار گرفت یرو دستش

 

 .ازت نداشتم یخبر چیه یشد؟ از اون موقع که بهم زنگ زد یچ تتیپسرم. شکا دونمیم -

 

 :زدم یجون ی... لبخند بایال باشم خوشح تیشکا ی جهینت یبرا دونستمینم

 

 .به نفع من تموم شد -

 

 :شونه م زد یرو ی. با لبخنددمیچهره ش د یرو تو یخوشحال برق
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 .مونهی. ماه پشت ابر نمیریگیباالخره حقت رو م دونستمیم -

 

 :قدم شد شیبپرسم که پ گانهی... دهن باز کردم تا راجع به دمیکش یقیعم نفس

 

 ینگران یداره. جا ی. بدنشم به خاطر ضربه، کوفتگدهیحالش خوبه، فقط فشارش افتاده و ترس گانهی! یراننگ دونمیم -

 .ستین

 

 !وجودم رخنه کرد یچند سال تو نیا یها ی... تموم درد و خستگدمیاشک هاش رو د یمن وقت دونستینم

 

 ؟یبهش گفت -

 

 !کنم؟رو تموم  یدلتنگ نیا ستیبگم؟! حقم ن دینه، هنوز نبا -

 

 :دیشد، پرس یصورتش جد حالت

 

 ؟یا یرفتن یکِ -

 

 .خالص بود ریت کی... برام مثل سوالش

 

 ن؟ی. سوالم رو جواب نداددونمینم قیدق گه؛ید یدو هفته -یکی -

 

 .ادیب ادشی ییزهایچ کیتا خودش  یصبر کن دیبا -

 

 :دادم هیپشت سرم تک واریبه د یرو با خستگ سرم
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قدم به عقب بر  کیبازم  ینجوریو... ا رمیصبر کنم؟ کم کم دارم م دیو ماهِ تمام گذشت. چقدر بادو ماه گذشت... د -

 .رهیم ادشیرو  یهمه چ گانهی. گردمیم

 

 :دیخند

 

 !دوستت داره؟ یلیخ یدونیم -

 

 :کرد؛ بعد ادامه داد یمکث

 

 یفرق داره. االن نه سپهر شیون دو سالِ پبا ا ،یزیچ کی! االن ییتو کجا دیپرسیبا تموم دردش، داشت از پرستار م -

دوستت  شتریب یلی... االن خستیاون آدم سابق ن گهیهم د گانهی! گانهیو  یی. فقط تویا گهیبشر د یبن چیهست و... نه ه

دوستت داره.  گهیجور د کی. هر چقدر هم ندونه؛ بازم رهیگیازت م یحس کیبازم  اد،ین ادشیداره. هر چقدر هم که تو رو 

 ؛یخودت بهم گفت ادته؟یحضورت پررنگ نبوده...  د،یپسرم. چون تو اونقدر که با شهیتر م کیتازه االن داره بهت نزد گانهی

اصال  ؛یکنارش شتریخوره. االن بیهم همش داره حرص م گانهی( دیام که...)خند یسپهر ریاونقدر درگ یپشت تلفن... گفت

 .نباش یچی. نگران هیکن کاریچ گمیمن خودم بهت م ومد،ین ادشی یچیاومد و ه

 

 :به شونه ش زدم یزدم و دست ی. لبخندشهیهاش دلگرم کننده بود، مثل هم حرف

 

 !چشم یبه رو نمیحرف، حرفِ شماست. ا -

 

 :دستم گذاشت. گفتم یرو رو دستش

 

 نمش؟یبرم بب تونمیم -

 

 .دهیترس کمیرخصه. هواش رو داشته باش؛ سِرُمشم هست. تموم بشه، م یکه سوال نداره. چرا که نه. آخرها نیا -
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 .بلند شدم یصندل یتکون دادم و از رو یسر

 

 " گانهی "

 

 کردمیم یحال هم داشتم سع نیبود. در ع دهیو بدنم ضرب د کردیحالم افتضاح بود که حد نداشت. سرم درد م اونقدر

به  یحوصلگ یشده بود. با ب یعاد زیانگار همه چ کردم،ینم هیگر گهیتصادف دوباره م رو هضم کنم. برام جالب بود که د

 !برگشت میتموم انرژ ار،یماز دنیباز شد. با د دربه در خورد و بعد  یشده بودم که تقه ا رهیسقف خ

 

بهم زد و در رو پشت سرش بست.  یبرگشت اما لب هام جون نداشتن که لبخند بزنن؛ بر و بر نگاهش کردم. لبخند میانرژ

 :در همون حال گفت

 

 خانوم ما چطوره؟ گانهی -

 

 .بگم یزیچ تونستمیزدم تا تموم خاطرات تصادف رو پشت سرم جا بذارم. نم یمحکم پلک

 

 یلبخندِ هر چند ب کیکردم با  یتختم نشست. هنوز لبخندش سر جاش بود. سع یرو به رو یصندل یبرداشت و رو قدم

ترس رخنه کرده  تونستمی. مشدیب! قلبم داشت از جا کنده مجوا یب یجون جوابش رو بدم... ذهنم پر بود از سوال ها

 :گفتم یباشه. آب دهنم رو قورت دادم و به آروم وغدر زیکه همه چ نیاز ا دم؛یترسیوجودم رو حس کنم. م یتو

 

 .سوال بپرسم کیاگه  -

 

خوب  تونستمینم ،کردمیبه چشم هاش نگاه م یشد. وقت یرفت و چشم هاش پر از کنجکاو نیکم کم از ب لبخندش

 :کردم ادامه بدم یو سع نییهمه مدت... سرم رو انداختم پا نیبعد از ا یحرف بزنم؛ حت

 

 ؟یگیراستش رو بهم م ؛یعنی گه؟ید یگیخب، بهم دروغ نم -
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ا م. ام وونهید گفتیبهم م دونستمی. مکردیکرد و هم زمان، سر تکون داد. حرف نزدنش دستپاچه ترم م یکنجکاوانه ا اخم

 :گفتم

 

. من... گمیگرفتم م یکه فراموش ییاز اونجا ،یعنیمامان بابامم؟!  یبدونم که... من واقعا دختر واقع خواستمیمن... م -

تو... اون نسبت دور رو هم باهام نداشته  یحت اینباشه!  میپسرخاله واقع یعل اینباشن؛  میپدر مادر واقع دیخب... گفتم شا

 .یباش

 

 نمونیسکوت ب هیباز هم دلهره به جونم انداخت. چند ثان اریشدم؛ اما فکر کردن به جواب ماز یره خالکردم باالخ احساس

 :سکوت رو شکست اریکه باالخره ماز نیقد چند سال برام گذشت... تا ا

 

 .گانهی تنیواقع یمعلومه که خانواده  -

 

 :کردم یناخن هام باز با

 

 ...آخه -

 

 :اریماز

 

واسه  یکار رو کردم. بهم اعتماد کن... حت نیراستش رو بهت بگم. منم هم ی. اما از من خواستیردا یچه حس دونمیم -

 .فکر به ذهنت خطور کنه نیا دیهم نبا هیثان کی

 

 ...درکم دیبا ی! ولدونمیم -

 

 :اریماز

 

 .مطمئن باش یول کنم،یدرکت م -
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 :گفت یاز مکث بعد

 

 !خوانیکه نم ینون خور اضاف -

 

خنده. در  ریم زد ز افهیق دنیگفت! متعجب نگاهش کردم که از د یچ دمیتازه فهم هیدادم؛ اما بعد از چند ثانتکون  سر

 :که خنده م گرفته بود با حرص گفتم یحال

 

 !سوال ها ازت بپرسم نیعمرا از ا گهید یقانعم کرد یجور کیخب حاال!  -

 

 :خنده گفت با

 

 .یع بشبهت بگن تا قان ینجوریا دیواال... با -

 

دستم احساس کردم و حالم  یتو یسوزش یبه بدن کوفته م بدم ول یتا کش و قوس دمیزدم. دستم رو کش یشخندین

 :کردم یگرفته شد... پوف

 

 !از سرم متنفر بودم شهی! همیسِرُم لعنت -

 

 :گفت کرد،یم انیکه دندون هاش رو نما یلبخند با

 

 ؟یخونه. درد که ندار میتا بر یبلند بش هیافخب حاال. سرمت که تموم شده... االن فقط ک -

 

 :.گفتمدونهیشده، خدا م ی. مامان چقدر از دست من عصباندمیکوب میشونیکف دستم به پ با

 

 !بدم حاال؟ یجواب مامان رو چ -
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 .ناستیخاله ت ا یمامانت خونه  -

 

 :نبود؛ گفتم ادمی! اصال عجب

 

 !گردهیبه هر حال که بر م یول -

 

 .ششونیپ میاونجا. به ما هم گفتن فردا ناهار بر موننیامشب م -

 

 :نگاه کردم اریگرد شده به ماز یچشم ها با

 

 .راه برم تونمینم زنمیپام مثل چالق ها لنگ م نی... با اکنهی! من کل بدنم کوفته شده. سرمم درد مالیخیب -

 

 :گفت د؛یکش یاز سر کالفگ یقیعم نفس

 

کرد... نگران نباش. خودش  شیکار شهی. نمدهیضرب د گهیدست و پاهاتم که د شه،یوب مخ یخوریسرت که مسکن م -

 .شهیبهتر م

 

و بعد، پرستار اومد و سرم رو از دستم در آورد. لنگ لنگان با  نمیتخت بش یکمکم کرد بتونم رو اریتکون دادم. ماز سر

بودمش.  دهیسرم د یدکتر باشه. باال زدمیکه حدس مبود  سادهیدر وا یجلو یرمردیاومدم. پ رونیاز اتاق ب اریکمک ماز

 :زد و گفت اریبه ماز یلبخند

 

 .مواظب دخترمون باش پسرم. خدا به همراهتون -

 

 :گفتم م،یرفتیم رونیب مارستانیکه از در ب ی. در حالمیکرد یبهش زد و بعد ازش خداحافظ یلبخند اریماز
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 ش؟یشناختیم -

 

 .بودمش دهید مارستانیب یآره، تا حاال چند بار تو -

 

رو زد و به راه افتاد. ساعت ده شب بود... تعجب  نیبشم و بعد استارت ماش نیباال انداختم. کمکم کرد سوار ماش شونه

به  کردمی... االن احساس ماریبه لطف ماز یحالم بد بود ول یلیبودم. انگار خ مارستانیب یهمه ساعت تو نیکردم که ا

 .شدم یکردم و خال هیچند سال گر نیتموم ا یاندازه 

 

 .باعث شد بدتر هم بشه ه،یگر نیم گرفت و هم هیشد. به خاطر سردردم دوباره گر یسکوت ط یکل راه تو

 

سرعت ممکن لباس هام رو عوض کردم تا  نیشتریاتاق رفتم و با ب یتو شه،یو من خسته تر از هم میدیخونه رس  باالخره

آب و  وانیل کیبا  اریکنم که ماز ییاعتنا یبه سردردم ب کردمیم یبودم و سع دهیکش تختم دراز یزودتر بخوابم. رو

 :نفس باال رفتم. اشکم رو پاک کردم و گفتم کیکردم و آب رو  یاتاقم اومد. ازش تشکر یمسکن تو

 

 .بخوابم تونمینم یکه خسته م ول نی. با اکنهیسرم درد م یلیخ -

 

 :گذاشت زمیم یوآب رو از دستم گرفت و ر وانیل

 

 .کنهیتو بخواب. مسکن اثر م -

 

 یرو به رو یصندل ینرفت. نشست رو رونیچراغ رو خاموش کرد اما از اتاق ب اری. مازدمیپتو خز ریتکون دادم و ز یسر

 . ...تختم و شروع کرد به نوازش کردن موهام

 

دوست دارم که  نقدریا دونستیاز کجا محس رو دوست داشتم؛  نیشدم اما چشم هام رو باز نکردم. چقدر ا متعجب

 احساس کنم. یسردرد گه،یکه د نیموهام نوازش بشه؟ اونقدر آرامش گرفتم که خوابم برد؛ بدون ا

و هم  کردمیبود! موهام رو خشک م یچیاثر نداشت اما بازم بهتر از ه یلیرو در کنه. خ میدوش آب گرم گرفتم که خستگ

دوباره سرم درد  خواستمینداشتم اما نم دنیسشوار کش ی. حوصله دادمیرو م میمر یهاام  یجواب پ دهیبر دهیزمان بر
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 دایرو پ اریتا ماز نییکل اتاقم رو گرفته بود. از پله ها رفتم پا اطیح یوت یپرنده ها ی! سشوار رو خاموش کردم. صدارهیبگ

 !ین مهمونبه زور ببرنشو خوانیرو داشتم که م یکنم... احساس لشکر شکست خورده ا

 

 !ریالبته ظهر بخ ر،یصبح بخ -

 

 :. هم زمان گفتختیریم وهیآبم وانیل کیسمت آشپزخونه برگشتم. داشت  اریماز یصدا با

 

 ؟یدیخوب خواب -

 

 :ش گفتم"ریظهر بخ" یادآوری با

 

 !چطور؟ -

 

 چطور؟ یچ -

 

 !ریظهر بخ یگیکه م نیا -

 

 :رو داد دستم و گفت وهیآبم وانیل

 

 !دو تا کجا موندن نیکه نگن ا یحاضر بش یدهه؛ بهتره کم کم برساعت دواز -

 

 :گفتم دم،یکوب میشونیکف دست به پ با

 

 !... خوام... بِ... رَم... اون... جایمن... نِ... م -
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 :دیخند

 

 !ستیباور کن دست من ن -

 

نفس رفتم باال.  کیرو  وهیبمآ وانیل کی خوردم،یکه حرص م یباال رفت تا لباس هاش رو عوض کنه. منم در حال بعد

 :گفتم رفتم،یکه لنگ لنگان از پله ها باال م یلب غرغر کردم و در حال رینداشتم. ز یا گهید زیاشتها واسه چ

 

من االن  ؟یشد یچ یبگن وا یه نامیچالقم برم اونجا، ا یپا نیاجبار! خوبه با ا یاجبار، ه یآخه؟ ه هیا یچه زندگ نیا -

 ...کولر، مگه یبخوابم جلو دیبا

 

 :از اتاق اومد اریماز یصدا

 

 !گانهیغر نزن  نقدریا -

 

به خودم افتاد.  نهیآ یتختم نشستم و همون موقع، نگاهم از تو یو رو دمیلباس پوش عیاتاقم رفتم. سر یکردم و تو یهوف

 :گفتم نهیآ یچشم هام گود افتاده بود و موهام وز کرده بود! خنده م گرفت؛ به آدم رو به رو

 

 .کمبود خواب من رو جبران کنه تونهیفقط دو ماه کما م -

 

 ؟یحاضر -

 

 :تختم بلند شدم یاز پشت در، از رو اریماز یصدا دنیشن با

 

 .آره -
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. مثل زدیبود و داشت با تلفن حرف م سادهیوا اریپا واسم نموند! ماز گهیرفتم. د نییاومدم و دوباره از پله ها پا رونیاتاق ب از

 :داد زد یاز پشت گوش یتکون دادم که همون لحظه عل "ه؟یک" یچشم و ابروهام رو به نشونه  فضول ها

 

 !گمیم یبشنوه من چ گانهیپخش؛  یبزن رو -

 

 :خنده گفتم با

 

 !چه برسه به من شنوهیهم م یرازیخواجه حافظ ش یزنیکه تو داد م یاونجور -

 

 :پخش بود، گفت یکه حاال صداش رو یعل

 

 !از دستت رفته یاین یعنی ن؛ی... کباب پختن با ته چگمیم یچ نیش کن ببگو یگیِ -

 

 :گفتم

 

 !دادنت زهیانگ نیهزار ماشااهلل با ا -

 

 !یماشااهلل خستگان گرام -

 

 :گفت یحوصلگ یبا ب اریماز

 

 !یگرام یدهنده  زهی. ماشااهلل انگمیایب میحاال که مجبور -

 

 !خدافظ ،یاز گرسنگ میبابا مرد دیایب دیباشم خوبه! پا ش بسیُنه مثل شماها  -
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روح ما رو شاد کرد! قبل از  ی... طبق معمول علدمیتاسف تکون تکون داد. خند یاز رو یرو قطع کرد و سر یگوش اریماز

 :زد بیاز ته مغزم نه ییقرمزش افتاد و کم کم لبخندم محو شد؛ بازم که خسته است! صدا یرفتن نگاهم به چشم ها

 

 !ییها یخستگ نیکه خودت مسبب تموم ا نی! مثل انایرو بب بچه پرو _

 

کرده بود  رینه ذهنم رو به خودش درگ ایبپرسم  یزیکه ازش چ نیراه ا ی. تومیشد نیو سوار ماش میرفت رونیخونه ب از

 :گفتم ی! باالخره بعد از مکثدمیجوی... فقط ناخن مدمیرسینم جهیبه نت یول

 

 !؟یموند داریب شبید -

 

 :گفت هیچند ثان دبع

 

 چطور؟ -

 

 !بارهیاز سر و روت م یخستگ -

 

 :بعد گفت یمکث کرد... ول دوباره

 

 .ینگرانش باش یکه بخوا ستین یزیچ یخب آره؛ ول -

 

 :سمتش برگشتم عیسر

 

 !کنمیم تتیدارم اذ نجایا یکه اومد ی... خب از اون موقعیمعذرت بخوام ول یچجور دونمیهست! نم یزیچ -

 

 .یربندت رو نبستکم -
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 :گفتم بستم،یکه کمربندم رو م یحال در

 

 !یچوندیپ بایبحث رو ز -

 

 :گفت اریدست خودم نبود! ماز ی... ولکنمیدارم کالفه ش م دونستمی. مدیخند یو بعد از کالفگ دیکش یقیعم نفس

 

 !خودته؟ ریتقص یکه تو تصادف کرد نیا -

 

  :.گفتمبگم یبود و موندم چ یناگهان یلیخ حرفش

 

 ...خب -

 

 !خودته؟ ریزده، تقص چارهیطرفه با سرعت به تو و اون دختر ب کی ابونیخ یآدم دیوانه تو کیکه  نیا -

 

 یسع یلحظه بغض گلوم رو گرفت ول کیصداش احساس کردم. آب دهنم رو محکم قورت دادم...  یتو یفیلرزش خف کی

 :تمگف "اونا تموم شدن... "کنم  یادآوریکردم به خودم 

 

 ...واست یاتفاق کیمن بود! ممکن بود  ریبهشت زهرا که تقص ی هیاون قض یول -

 

و حاال تموم شده؛ اونا گذشتن  شدهیکه مربوط به گذشته م ییزهایوجود داره به اسم گذشت از چ یزیچ کی ن،یبب -

 تو... باشه؟ ی. مهم االنه و خوشحالگانهی

 

 یچقدر برا دونستمیبودمش رو نداشتم اما حاال... م دهیکه تازه د یون موقعحرف ازش، ا نیانتظار ا "تو..! یخوشحال"

رو ثابت کنم؛ که  یقدردان نیبهش ا یجور کی ذاشتیمن تالش کرد و واقعا بابتش قدر دان بودم. فقط کاش م یخوشحال

 .زدمیحرف م خودم باهاش یکه به نوبه  نی... مگر ادمکار رو انجام ب نیا دیبا یچطور دونستمیالبته نم
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االنم باشم  یبه شجاع تونستمیحرف زدن بود. اما مطمئن نبودم که اون موقع هم م نیکار هم نیبهتر دیزدم. شا یلبخند

 !نه ای

 

 :لب گفتم ریحرف هام رو خوردم و ز یمعمول همه  طبق

 

 .ادیاز دستم بر نم یا گهیبگم ممنونم. کار د تونمیم شهیفقط مثل هم -

 

 !رو در کرد میتموم خستگ نی... و ادمیبغل د ی نهیآ یز تورو ا لبخندش

 

نگران هجوم برد سمت  ی افهیخونه نذاشته، بنفشه با ق یتو. هنوز پامون رو تو میو منتظر شدم تا پارک کنه و بر میدیرس

صورتم که با موهام کنار  یمتوجه کبود ادیبه بنفشه نگاه کرد! بنفشه با دقت ز یتاسف بار خنده دار ی افهیبا ق یمن! عل

 :گفت یپوشونده بودمش، شد و با نگران

 

 !شده یبهم گفت چ یگذشت! عل ری! خداروشکر به خ؟یمردم از ترس! خوب گانهی -

 

 :خنده م گرفته بود. بنفشه رو بغل کردم و گفتم یعل ی افهیق از

 

 .نبود یجد ادی... نگران نباش.خداروشکر ززمیبهترم عز -

 

سمتمون اومد و با خنده  ی. علشدیبزرگ محسوب م شرفتیپ کیحرف بزنم، برام  شبیراجع به د تونستمیکه م نیهم

 :گفت

 

 !ینیبیرو م گانهی یورژن له شده  یانگار االن دار یکنیرفتار م یجور کی! گهیاوه بنفشه بسه د -

 

 :رفت یبه عل یاساس یچشم غره  کی بنفشه

 



 

 

غریبه ای آشنا _ هلیا کاربر نودهشتیامثل   WWW.98IA3.IR 315 
 غ

 !بهش خورده فقط قلنجش شکسته نیانگار ماش یکنیرفتار م یجور کیتو هم  -

 

 :خاله از ته راهرو اومد یکه صدا میدیمون خند همه

 

 !تو؟ نیای! چرا نمن؟یشده معرکه گرفت یچ -

 

 :آروم گفت یبا تن صدا اریماز

 

 .نمشه جمعش کرد گهیبعد د فهمنیبسه بچه ها. االن م -

 

با خاله  ینشه. هر چند وقت دهید میاز کبود یاثر نیکمتر اون فاصله موهام رو مرتب کردم تا یو من تو میرفت هیبق شیپ

 !خب یصورتم از درد مچاله شد ول یکردم گوشه  یروبوس

 

نشسته بودن و از  گهیهمد یو بنفشه هم که رو به رو ی. علمیتا ناهار بخور میباالخره تموم شد رفت یمراسم روبوس یوقت

 :گفتم اریطاب به ماز! خم شدم و خکردنیرو لگد م گهیهمد یپا زیم ریز

 

 !فعاله یادیکه ماشااهلل هنوزم کودک درونشون ز نایا -

 

 :تشر زد یکه خاله به عل دیخند اریماز

 

 !نکن تشیاذ -

 

 :با لب کج گفت یعل

 

 !پشت بچه باشه نه عروس دی! اصوال مادر بامایمامان نداشت -
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 :زد یشخندین بنفشه

 

 !جور شد تشیخداروشکر االن موقع یحسابت برسم ول بعدا به خواستمیسوت بزن! م یشد عیضا -

 

. تازه داشتم از گرفتیمدام خنده مون م یعل یها ختنیبه لطف نمک ر شهیو البته، مثل هم میخوردن ناهار شد مشغول

 :گفت اریکه شوهر خاله م خطاب به ماز خوردمیو با ولع غذا م شدمیغافل م میافکار منف

 

 جان؟ اریماز یینجایا گهیچند وقت د -

 

 :گفت اریادامه دادم که ماز دنینزنم و به جو یکردم حدس یسع یبرداشتم ول دنیلحظه دست از جو کی

 

 .مونمینم یلیخ -

 

 ؟یریم یک یعنی -

 

 .گهید یدو هفته  ،یکی -

 

خودم  یو رور اریآب بهم داد. نگاه ماز وانیل کیو شروع کردم به سرفه! بنفشه محکم پشتم زد و  دیگلوم پر یتو غذا

زودتر باهاش حرف  دینفس رفتم باال. انگار با کیروم باشه! آب رو  تونستیبود که م یفشار نیبدتر نیاحساس کردم و ا

 . ...بزنم

. کردمیم یرفتم و با موهام باز یاتاق راه م یاتاقم رفتم و در رو بستم. تو یتو یحرف چیخونه بدون ه میبرگشت یشب وقت

 دونست؟ینم یعنیو متعجب بهش نگاه کرد.  سادیوا دنیفکش از جو اریحرف ماز دنیبود... که با شن مادیرو  یعل ی افهیق

 

داشت اتفاق  عیسر نقدریا یشد. چرا همه چ دهیکش شیهم پ اریکه بحث ماز دادمیداشتم فکرهام رو سر و سامون م تازه

 !افتاد؟یم

 



 

 

غریبه ای آشنا _ هلیا کاربر نودهشتیامثل   WWW.98IA3.IR 317 
 غ

 میتصم تونستمینم یی. اما تنهاکردیرو دوست دارم خفه م م اریماز دیفهمیاگه م دونستمیم زدم؛یحرف م میبا مر دیبا

 !کردمیاآلن تپش قلبم رو حس م نیاز هم یحت رم؛یبگ

 

 :نوشتم میمر یزدم و برا رجهیش یگوش یرو

 

 "!مهم باهات حرف بزنم زیچ کیراجع به  دی. بامیکن کسیقرار ف هیمَرال سالم... " -

 

 .همون لباس ها خوابم بردتخت انداختم و با  یرو رو خودم

 

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

 

 دونستمی. نمشناختمیرو نم زیچ چیبودم... ه بهیغر نجایبود. با دلهره به اطرافم نگاه کردم. با ا کیتار کرد،یچشم کار م تا

 :گفت ییکجام. خواستم به سمت جلو قدم بردارم که صدا

 

 !برگرد ا؛یجلو ن -

 

 :حس آشنا داشت... گفتم کیاما برام  هیک دونستمی. نمدمشیدیافتاد که خوب نم یبه مرد چشمم

 

 !برم؟ دیچرا با -

 

 .یبمون نجایا دیخطر داره، نبا نجایا -

 

 !؟یینجایپس خودت چرا ا -

 

 :شدم خکوبیسمتش قدم برداشتم و دستم رو به سمتش دراز کردم اما... با صداش سر جام م به
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 !ای... جلوتر نگانهی این -

 

 :بغض گلوم رو گرفت شناختمش،ینمکه  نیا با

 

 چرا؟ -

 

 :دیلرزیم صداش

 

 .موندن نجای... من محکومم به اایجلوتر ن -

 

 ...اما -

 

 .تموم شد زیبزنم، همه چ یکه بتونم حرف نیا قبل

 

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

 

ناشناخته نبود...  کیاراز اون اتاق ت یاتاق خودم بودم و خبر یبه دور و بر انداختم. تو یباز شدن. نگاه هویهام  چشم

بودم  نیتنم بود؛ اما آشفته تر از ا شبید یبه صورتم بزنم. هنوز لباس ها یرفتم تا آب ییبلند شدم و سمت دستشو عیسر

 یچه خواب لعنت گهید نیشدم. ا الیخیباالخره ب خیشستن صورتم با آب  بارکه برم لباس هام رو عوض کنم! بعد از پنج 

 .خودش بود گفتیبهم م یحس کی یبودم ول دهیبود! صورتش رو ند اریثل مازبود؟ مَرده چقدر م یا

 

مکث کردن نبود... در زدم. در رو  یجا ومد؛ینم ییصدا چی. هاریدر اتاق ماز یرو با حوله خشک کردم و رفتم جلو صورتم

در رو  ی رهیباشه. دستگ نییپا دیاوج گرفت. دوباره در زدم و منتظر شدم اما بازم در رو باز نکرد. شا میباز نکرد. نگران

. دیمالیش خسته بود و داشت چشمش رو م افهیقفل بود... درست همون موقع در رو باز کرد! ق یگرفتم که بازش کنم ول

 :خسته گفت یبا صدا

 

 جان؟ گانهیبله  -
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 :از خواب پروندمش! با تته پته گفتم انگار

 

 !؟یآره... خوب یعنی... نه، زهیچ -

 

 :گاهم کردتعجب ن با

 

 شده؟ یزیمن خوبم؛ چ -

 

 !بودم عی... من چقدر ضاایخدا

 

 افتاده؟ ی( چهار صبحه. اتفاقدیکش ازهی... االن ساعت...)خمیلباس هات رو هم عوض نکرد -

 

 :رو به سمت چپ و راست تکون دادم و گفتم سرم

 

 .ستین یزیمن فقط... نگران شدم، چ د؛ینه نه... تو برو بخواب. ببخش -

 

حالش  دمیکه د نیدادم... هم هیاتاقم رفتم و در رو بستم. به در تک یتند تو یاعتنا به نگاه کنجکاوش با قدم ها یب دبع

 .گوشم بود یخواب، هنوز تو یخوب بود، آروم ترم کرد. اما صداش تو

 

 "!موندن نجایمن محکومم به ا"

 

ام  یپ می. مرارمیبگم وگرنه تا ظهر طاقت نم میه مرب دیرفتم. چهار صبح؟! من االن با میبلند شدم و سمت گوش عیسر

 :فرستاده بود

 

 ؟یراحت ی! باشه کدمیاوه اوه فهم -
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 :نگاه کردم امیزمان پ به

 

 !دوازده شب -

 

گفتم و بدون مراعات حالش شروع کردم به زنگ زدن! بعد از چهار بار  ی"شانس یبخشک"زدم. میشونیپ یکف دست تو با

 :خوابالو گفت یو با صدا رو برداشت یگوش میمر

 

 !؟یمرگ! چته نصفه شب یا -

 

 !بهت بگم یزیچ کی دیشو با داریب میمر -

 

 !زنه؟یبشم؟! پَه االن روحم داره باهات حرف م داریب -

 

 .خوشمزه زینمک نر -

 

 !بنال -

 

 .ادب و نزاکتت یفدا -

 

 !قطع کنم به خواب خوشم برسم؟ ای یگیکوفت! م یا -

 

 :ود... گفتمم گرفته ب خنده

 

 !مهمه یلیخ دم،ید یخواب کی -
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 !( نجات رو؟دیکش ازهی...)خمیخواب فرشته  -

 

 !لقب دادن هات! آره نیتو ام با ا -

 

 حاال؟ یدید یهمه راه رو! چ نیا رهیم یاوه... ک -

 

 :کردم. آخر سر هم اضافه کردم فیرو تعر ینفس همه چ کی

 

 !بود اریخود ماز گهیم مبه یحس کی یول دمیرو ند اروی ی افهیق -

 

 :گفت یحوصلگ یبا ب میمر

 

 اون بوده؟ یدونی( مازهیحاال از کجا...)خم -

 

 !اد؟یهنوز خوابت م کنم،یدو ساعته دارم نطق م میمر یوا +

 

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 

 اَه... خب؟ -

 

 :گفتم عیسر

 

 !رهیداره م گهید یهفته  اریو در ضمن. ماز -

 

 :گفت هوید و مکث کر هیثان چند
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 !؟یخب تو چرا عزا گرفت -

 

 !شهیخال؛ مثل هم یتو زد

 

 .کنمیم فی! اون موقع واست تعرنمتیبیم یشگیهم ی... بعد از ظهر ساعت پنج همون کافه نیخب بب -

 

 !به تو داره؟ یخب آخه رفتن اون چه ربط -

 

 :که منصرف شدم و گفتم "!؟یچ ای یتو خنگ"بگم  خواستم

 

بدم! فعال برو بخواب، صبحتم  حیسر صبر توض دیمن و اون افتاده که همه رو با نیاتفاقات هم ب ی.کلگمیمحاال بهت  -

 !ریبخ

 

 .نمتیبی( هرچه باشد سخن خواب خوش تر است!باشه مازهیخم) -

 

 من نه... . ی! ولدیرو گذاشت و راحت خواب یگوش یبدون خداحافظ بعد

 :کردم و گفتم یرو جد افمیبگم. ق یچ اریازکه به م کردمیم نیمدام تمر نهیآ یتو

 

 :حوصله شد یام ب افهیمن بعد از اون روز... بعد ق ار؟یماز هیچ یدونیخب... م -

 

 !؟یرمان بگ یخوایبرو بابا مگه م -

 

 .نهیآ یاتاق قدم زدم و بعد دوباره اومدم جلو یخورده تو هی
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 !رک؟ نقدری... من... اَه چه خبره ااریماز نیبب -

 

شدم. کال زده بود به سرم، از شدت فشار و  الیخیباالخره ب دم،ینرس یا جهینت چیبه ه یکردم و وقت نیتمر گهیدفعه د ده

اونجا بود  ی. مطمئنا اگه علکردنیگرد شده بهم نگاه م یهم با چشما خوردم،همهیو با ولع ناهار م وزپلنگیاسترس مثل 

 :گفتیبا خنده م

 

 !صلوات یخفه نش -

 

 :لب گفتم ریز یعل یادآوری با

 

 ...بزار به وقتش رسم،یحساب تو رو هم م -

 

با  یرو زدم ول دیرسیکه به ذهنم م ییسر لپ تابش، رمز داشت! رمز ها دمیاتاقش بود پر یتو اریکه ماز یزمان یتو

 :گفت رفتیکه بهم چشم غره م یباز نشدن. مامان در حال چکدومیه

 

 !و اون نیسمت لپ تاپ ا یریخجالت بکش م ا،یثان شه،یباز نم یزنیکه تو م ییهاسه -دو-کی نیاوال، با ا -

 

رو  ندهیهفته آ یاطالعات پرواز و پرواز ها تیسا یمبل ولو شدم. رفتم تو یرو یو با کالفگ زیم یتاب رو گذاشتم رو لپ

 !ستین یهم خبر نجاینگاه کردم. نه، انگار ا

 

اول با  دیاما به ذهنم رس دم؛یپرسیاز خودش م دیبپرسم، با یاگه قرار بود از کس دونست،یرو م یهمه چ شهیهم یعل

 .ادیم شیپ یچ نمیرو مشخص کنم، تا بعدا بب فمیحرف بزنم و تکل میمر

 

اما اگه به من بود  م؛یپنج و ن-برسم. هرچند بهش گفته بودم ساعت پنج میچهار حاضر شدم تا به قرار مهمم با مر ساعت

 :گفت کردیلب غرغر م ریکه ز ی. مامان در حالکردمیم فیرو براش تعر یشب همه چهمون نصفه 
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به  یدوباره چه دسته گل خوادیم ستیمعلوم ن رون؟یب یبه تو گفته از االن بر یقرارتون ساعت پنجه؟! ک یتو مگه نگفت -

 !آب بده

 

 .کردم یهوف

 

 !امیم نم،یرو بب میبرم مر خوامیم ،یدسته گل چیه -

 

 .یرو ندادم. اه، بازم خاطرات لعنت ایدر یافتاد جزوه  ادمیاون موقع بود که  ازهت

 

شد، انگار بعد از اون  بمیهم نص "یکن کاریچ یخوایباز م" گفتیکه م اریمامان، نگاه مشکوک ماز یبر غر زدن ها عالوه

 :متوقفم کرد اریماز یسمت در که صداشونه ام انداختم و رفتم  یرو رو فمی. کشدمیاون آدم سابق نم گهیاتفاقات د

 

 .امیمنم باهات م سا،یلحظه وا هی -

 

 .رو کج کردم. از ترس تصادف دوباره زنگ زده بودم به آژانس. برگشتم سمتش لبم

 

 !رمیدارم با آژانس م ار،یماز شهینم یزیچ -

 

رو باز کردم که  نیبود، در ماش سادهیشت در وانکرد و پشت سرم راه افتاد. در خونه رو باز کردم. آژانس پ ییحرفم اعتنا به

 :پنجره خطاب به راننده گفت یدرو بست و از تو هوی اریماز

 

 .رمیم شونیممنون آقا، من با ا -

 

 :گفتم یبودم، با کالفگ دهیوجهِ لجبازش رو ند نیهام گرد شد. تا حاال ا چشم

 

 !اریماز -
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 !نداره ریمن رو صدا نکن که تاث ینجوریا -

 

 .من حواسم به خودم هست -

 

. بعد از مکث گمیرو بهش م نیهردفعه دارم هم دمی. درست همون موقع بود که فهمدیبه صورتش کش یدست یکالفگ با

 :گفتم یکوتاه

 

 .االن تمومش کنم نیتموم شن؟! پس بزار هم ییجا هی دینبا نایا یمگه همه  یول کنم؛یرو درک م تونینگران -

 

 !اونجا به خوش و بش؟ دیسادیدارم، وا یکار و زندگخانوم محترم من  -

 

 .رو باز کرد نیبا اخم نگاهم کرد. انگار مردد بود؛ اما بعد در ماش اریماز

 

 !یزنیبهم زنگ م یدیرس یبرو؛ ول -

 

راننده در  لب تشکر کردم. تا دادِ  ریباشه تکون دادم و ز یزدم. تا حاال بهم نگفته بود زنگ بزن! سرم رو به نشونه  یلبخند

 :و گفتم نیماش یتو دمیچپ ومده،ین

 

 .شمیم ادهیکافه پ هیمن دم  د،ی.... شما برابونِیخ -

 

 :گفت و بعد دوباره شروع کرد به غرغر کردن! گفتم ی«چشم» راننده

 

 .محترم! من که االن سوار شدم یآقا -

 

 :تاسف تکون داد و گفت یاز رو یسر
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 !بم که شدنماشاءاهلل نسل جَوون حاضر جوا -

 

 !اعصاب شدن یرفتم و روم رو به سمت پنجره برگردوندم..ملت ب یغره ا چشم

 

کافه. خدا بهم رحم کرد  دمیرس قهیدق ستیساعت پنج و ب ار،یماز یتهران و به لطف کل کل ها یشگیهم یها کیتراف با

که انگار داشت  کرد،ینگاهم م یسته بود و طور. نشدمیرو د میزودتر راه افتاده بودم! از در کافه وارد شدم و مر کمیکه باز 

 ستی! ب؟یشونه ام و گفت: مُرد یمحکم زد تو میباال آوردم. مر میتسل ی ونه! دستم رو به نشدیکشیقتلم رو م ینقشه 

 .یکه ماشاءاهلل، بفروشش خروس قند تمی! گوشنجایست نشستم ا قهیدق

 

 .وسط حرفش دمیپر

 

 !یهم گفترو ب نیبار ا ستیتا حاال دو -

 

و  خوردیداشت بوق م یچپ چپ نگاهم کرد. گوش میزنگ بزنم، مر اریرو در آوردم تا به ماز میگوش عیو من سر مینشست

 :جواب داد اریدهنش رو باز کرد ماز میتا مر

 

 ؟یدیرس -

 

 .آوردم باال« لحظه هی» یرو به نشونه  دستم

 

 .فتادهیهم ن یاتفاق چیآره، خوبم! ه -

 

 :دیکش یقیعمنفس  اریماز

 

 !مراقب خودت باش افته،یبه بعدشم نم نجایانشاءاهلل از ا -
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 :لبخند زدم ناخودآگاه

 

 .باشه چشم، خدافظ -

 

 :بدتر نگاهم کرد که گفتم میرو قطع کردم. مر یگوش

 

 .دهیکوفت! انگار آدم ند یا -

 

 :زد یا یطانیش لبخند

 

 بود؟ یک دم،یآدم د -

 

 !دارم؟ رو یکس اریمگه من جز ماز -

 

 :گرد شده گفت یرفت، بعد با چشم ها نیکم کم از ب لبخندش

 

 !همه راه رو؟ نیا رهیم یاَاَاَ، ک -

 

 :حوصله نگاهش کردم. ادام رو در آورد و گفت یب

 

 !؟یدیبهش آمار م یشده که دار یزیمگه چ -

 

 .کردم یپوف
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 ...! منستین نیاالن بحث من ا -

 

 :خالص رو بزنم ریگرفتم از همون اول ت میتصم

 

 !دوست دارم ارویمن ماز -

 

 :سرمون و گفت یاومد باال یکیلحظه  همون

 

 د؟یدار لیم ی. چریسالم! روزتون بخ -

 

 :به من انداخت و گفت ینگاه مین میکم بود. مر تیپاراز نیهم فقط

 

 !دونستمیمنم که اصال نم -

 

 .ارویبعد هم برگشت سمت   

 

 ؟یخوریم ی.. تو چبا نسکافه. یشکالت کیک هی -

 

 :گفتم

 

 .یکه تو گفت نیمنم هم -

 

 .گفت! زدم تو شونه اش یچ میمر دمیکه رفت تازه فهم اروی

 

 !؟یدونستیتو از کجا م  -
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 .زد شخندین

 

 !فهممیهم من م یکن، تو نگ اهیبرو خودت رو س -

 

 !افتاد چند دفعه خودم رو لو دادم ادمی تازه

 

 شده مگه؟ یحاال چ -

 

 ی. باالخره توکردمیم فیتعر میمر یبود که برا یسخت تر از اون یلیخ یهمه چ کردم،یم ینیلم احساس سنگد یتو

! رهیو داره م هیرفته بود که حضورش موقت ادمیو حاال،  رمیازش آرامش بگ تونستمیکرده بودم که م داینفرو پ هی میزندگ

کردم. مرور خاطرات واسم  فیتعر یگلوم خشک شد! سخت بود؛ ول کردم، فیماجراها رو تعر ازیتا پ ریاز س میمر یواسه 

 کمیتر شد.  نیدوشم سنگ یدرک کنه! حرف هام که تموم شد، انگار بار رو میکردم. گفتم تا مر فیتعر یدرد داشت؛ ول

 :گفت می. مرادیخوردم تا حالم جا ب کینسکافه و ک

 

 ه؟یواسه کِ اناتیجر نیا -

 

 ...روزیتصادف که پر -

 

 .زد غیج

 

 !یزنیلنگ م نقدریچرا ا گمیشده؟! م یچشمت چ یگوشه  -

 

 ...شیچهار روز پ-بهشت زهرا هم که سه هیکه زنده ام! قض ینیبیبابا تو ام، م یچیه -

 

 ؟یدوسش دار یبهش بگ یخوایماشاءاهلل قربونش برم چه همه هم پشت سر هم اتفاق افتاده! حاال م -
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 :کردم که گفت دییسر تا با

 

 خب بگو! -

 کنم،یم یپارت کوتاه هست عذر خواه نیا نکهیبابت ا

 

 .کنمیم ی:(( باز هم عذر خواه کنمیرمان رو خسته م یکه خواننده  زارمیپست م ریبه د ریاونقدر د +

 

 ♥.دشیکامل بخون یبه زود تیسا یاصل یصفحه  یکه اگر االن حوصله تون رو سر بردم، رو دوارمیام

 

______________________________________________ 

 

 :حوصله گفتم یب ی افهیهمون ق با

 

 !یکرد یچه کمک بزرگ یوا -

 

 :گفت تیفقط با جد میمر یشده بود ول یخنده دار اوضاع

 

 !مزه ات رو بزار کنار و بهش بگو یغرور ب نیا ت،یبار تو زندگ هیکه واسه  نهیمنظورم ا -

 

 .کردم یموهام باز با

 

 !نذار غرورت جلوش بشکنه یتازه تو خودت اون روز بهم گفت ست؛یها ن یراحت نیکستن غرور به اش یول -

 

 !ستین یدارم، شکستن غرورت کار بد اریکه من از ماز یبا شناخت یول دونم؛یاون موقع رو نم -
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 ؟یکنه چ عمیبهش بگم دوسش دارم؟! اگه ضا یعنی -

 

 .کرد یهوف میمر

 

 !دت چقدر مواظبت بوده؟! اون دوستت دارهم نیا یخودت دقت کرد -

 

 :بهم دست داد؛ اما گفتم یبیحس عج هیحرفش  نیا با

 

 !بهتره بگم به احتمال نود و نه درصد یعنیست،  فهیفقط واسه انجام وظ دیداره؟! شا یچه ربط -

 

 !مونده رو داشته باش یدرصد باق هیتو همون  -

 

 :بُردم تو فکر، با ناله گفتم حرفاش

 

 !اعترافه هی ،یگیکه تو م ستیراحت ن نقدریا میمر -

 

 .کرد یاخم میمر

 

 تونمی! )ادام رو در آورد( نم؟یزنیحرفا رو م نی! اون موقع هم همرهیفرودگاهه و داره م یبه اون موقع فکر کن که تو -

 !یبتون دی. باتونمینم

 

 !ستین یتت دارم که مرسجواب دوس ،یبهم بگه؟! فکر کن بگه مرس یقراره چ اریماز یول -

 

 !یکن ییشگویالزم نکرده تو پ -
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 :بود! تا دهنم رو باز کردم گفت لکسیر نقدریا میچرا مر دمیفهمینم یواسه گفتن نداشتم. از طرف یحرف

 

 !اونم دوستت داشت دی! شا؟یدیخدا رو چه د -

 

 ...فهیاز سر انجام وظ اش،یدلسوز نیمن که بهت گفتم ا یول -

 

 .حرفموسط  دیپر

 

بهشت زهرا، با سه تا مرد  امیب کوبمینم فهی! من که به شخصه واسه انجام وظگهیجک م ی! ه؟یمغز اون یمگه تو تو -

 !دعوا کنم که تورو برگردونم خونه

 

 .زدم یشخندین

 

 !یستین شیب یآخه تو که شلِ ماست -

 

 :گفت غویج غیلحن ج با

 

 ی! تو حق داشتیریواکنشش رو هم بپذ دیبا یتو بهش بگو؛ ول گمیدارم م اصال من شل ماستم، اونم سس فلفلِ پرشور! -

رو بهت بده! با منم بحث نکن. اگه واقعا واست مهم باشه، با شجاعت  شیاونم حق داره جواب واقع ،یبهش اعتراف کن

داشته باشه. با که ارزش  شکنهیم یی. آدم غرورش رو جاحسرتو  یمونی... تو میچیاگرم نه که ه ،یگیو م یریم

 .دهیبهت نشون نم یواکنش بد م،یدار اریکه ما از ماز یشناخت

 

 ...موقع بد شد هیحاال اگه  -

 

 .و خدا نگهدار یکنی! فراموشش میچیه -
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 :هام گرد شد. گفتم چشم

 

 !ستیها ن یراحت نیبه ا ،یریگیرو آسون م یهمه چ یلیخ میمر -

 

 .سمتم خم شدقلپ از نسکافه اش خورد و بعد به  هی

 

 تیموقع نیهمچ ییوقت ها هی. یندار یا گهید یهم سخته! اما چاره  یلیو برعکس، خ ستیاصال راحت ن دونم،یم -

! یکنیو تو دق نم مونهیم ینجوری... اوضاع همیکنیبمونه، دق م ینجوریاگه اوضاع هم یکنیکه فکر م ادیم شیپ ییها

 !گذرهیم یول ؛یریم شیپ که تا مرز سکته یدار یگند یلحظه ها هی

 

 :نازک کردم و گفتم یحرف ها؟! پشت چشم نیو ا میشد. مر شتریب تعجبم

 

 .یمشاوره ها بد نیاز ا اومدیاوه! به تو نم -

 

 :گفتم یاز مکث بعد

 

 !؟ینکنه تجربه داشت -

 

رو  کمونیدخل ک میبمون هم به سکوت گذشت تا یا قهیچند دق م،یمر یکارشناسانه  ی. بعد از حرف هادیفقط خند که

 :سکوت رو شکست میمر نکهی! تا امیاریب

 

 ...میبود، پونزده سالگ شیاش واسه دو سال پ هیقض -

 

 :گفتم جانیه با
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 !؟یبه من نگفت یچیچرا تا حاال ه -

 

 :. گفتاومدیم ادشیداشت  ییها زیچ هی. انگار دیکش یقیعم نفس

 

 .فتمیب ادشی خوامینم گهی! راستش د؟یدونیم -

 

 :لحنش رو عوض کرد و سرحال گفت بعد

 

 !بوده یباشم که هستم، احتماال اون هم اختالالت هورمون یشاد میهمون مر خوامیم -

 

 :و گفتم دمیندادنشون بهتره. خند حیتوض زها،یچ ی. بعضفتهین ادشیکردنش شدم. همون بهتر که  چیسوال پ الیخیب

 

 !وونهید -

 

 ه؟ینجات کِ یرشته ف قیپرواز دق خیحاال تار -

 

 .دادم هیتک یصندل یبه لقب دادناش عادت کرده بودم! به پشت گهید

 

 ...بدونه ی! احتماال علپرسمیاز خودش که نم دونم،ینم -

 

 .دست زد آروم

 

 !؟یدوسش دار یبهش بگ یخوایبعد م ،یبپرس شهیپروازو روت نم خیتار هی! گانهی یگل کاشت -

 

 !به تو چه، البته به روش مودبانه اش گهیاَه، خب ازش بپرسم م -
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 .رفت یچشم غره ا میمر

 

 !یبپرس. کچلم کرد یخب از عل -

 

 :گفت یشخندیبا ن میساعت گذشته بود! مر هی. میزمان بلند شد هم

 

 !روز پروازش رو بپرس به من بگو ،یکنیم کاریچ نمیحاال برو بب -

 

 .کردم بغلش

 

 !یمیمر یباشه حتما. مرس -

 

 .هم بغلم کرد اون

 

 .! مواظب خودت باش.ئخبرش هم بهم بدهکنمیخواهش م -

 

 !باشه حتما، فعال خدافظ -

 

و  رمیبگ یو دستم رو تکون دادم تا تاکس ستادمیوا ابونیرفتم. کنار خ رونیو من هم از کافه ب میکرد یهم خداحافظ از

 برگردم خونه.

 ،یفکر کردم. طبق معمول رفتم تو فکر گذشته. سالم نظام میمر ینشستم و بعد از دادن آدرس، به حرف ها یتاکس یتو

کنم. جلوتر و جلوتر اومدم،  یباز بالیکه مجبورم کردن وال یرفتم عقب تر، روز یافتادنم، حت ریو گ یعل یشب عروس

د... متاسفانه شده بو میاز زندگ یجزئ اریباشه لبخند زدم! ماز مدست خود نکهیفرودگاه. بدون ا یتو ش،یچند وقت پ نیهم

 .خوشبختانه ای
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شده بودم که  ینه؛ اما حاال اون دختر ای فتهیب ییاتفاقا نیکه قراره همچ کردم،یفکر م نیکه از روز اول به ا دونستمینم

حداقلِ حداقل،  ایکنه،  دایرو نسبت بهم پ تیمیاحساس صم نیتا اون هم، هم کردمیم یکار دیبهش دل بسته بود، و با

 .بودم یراض نیبه هم یحت م؛یموندیت مبا هم دوس

 

نگران  ی. لبخندم تلخ شد. جوراریکال از طرف ماز سیم هیآوردم و صفحه ش رو روشن کردم.  رونیب فمیرو از ک یگوش

 .. براش نوشتمرفتیکه انگار نه انگار داشت م شدیم

 

 .امیخونه ام، االن م کینزد -

 

انداختم و  دیشدم. کل یاحساسات نقدریچرا ا دمیفهمیشدم. نم ادهیرو دادم و پ هیبودم دم در. کرا دهیرس قهیچند دق بعد

 نیتا سوار ماش کردمیم یرو ط اطیکنان طول ح یل یانداختم، اون روز که ل اطمونیبه ح یدر خونه رو باز کردم. نگاه

 ! خاطره ساخت نقدریبشه ا ماه،دو-یکی یکه تو شدیشم، باورم نم نایزهره ا

 

شدن نبود! احساساتم رو پشت در گذاشتم و درو بستم. به بابا سالم کردم و بعد  ی. االن وقتِ احساساتدمیکش یقیعم نفس

 :حدس زدم خاله باشه. بهش سالم کردم که خطاب به خاله گفت زد،یکه داشت با تلفن حرف م دمیمامان رو د

 

 .یلحظه گوش هی-

 

 :بعد جواب سالمم رو داد و گفت و

 

 !که؟ یدسته گل به آب ندادانشااهلل  -

 

 د،یطول نکش یلیمبل نشستم تا صحبتشون تموم شه. انتظارم خ یو سرم رو به چپ و راست تکون دادم. رو دمیخند

 :رو قطع کرد گفتم یمامان که گوش

 

 !؟یعل یامشب برم خونه  شهیمامان! م -
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 :باال رفته گفت یبا ابروها مامان

 

 !و اونور؟ نوریا یریم قدرنیا یخسته نش گانهی -

 

چهار ساعت -سه ،یهمه چ الِیخیتختم دراز بکشم و ب یرو خواستیخسته بودم. دلم م یلیام گرفته بود، اتفاقا خ خنده

 :. گفتمدونستمیساعت پروازش رو نم یو من حت رفتیداشت م ارینداشتم. ماز یادیبخوابم؛ اما وقت ز

 

 نمیسر بش هیخسته باشه،  دیگفتم شا یول شمون،یپ ادیب یکه دوست دارم عل من یعنی. نجایا ادیبگم اون ب تونمیخب م -

 !دمیسختمه بگم. تازه، هنوز خونه شونو ند یپشت گوش یباهاش دارم ول یکار هیو برگردم. 

 

 :اتاق خوابش، منم پشت سرش رفتم. با لبخند گفت یکه رفت تو مامان

 

 .شب اونجا بمون یاره و اگه خودت دوست داشتند ی! برو، اگه اونا واسشون مشکلدونمیآره م -

 

 .تا بنا گوش باز شد شمین

 

 .گردمیزود بر م مونم،ینه، شب نم ی! ولیمرس یمرس یمرس -

 

 :بغلش کردم که گفت محکم

 

 !ها یتنها نر گانه،ی یول -

 

 !برم؟ یشد: با ک یخال بادم

 

 .بالتدن ادیب گمیهم م یبا بابات. بهش بگو برسونتت، برگشتن -
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که  ی. تا زمانیعل یو به بابا گفتم اگر بشه برسونتم خونه  ییرایاتاق پذ یتکون دادم. رفتم تو« باشه» یرو به نشونه  سرم

 :بنفشه نوشتم یبرا شد،یبابا حاضر م

 

 !دمیخونه تون، هنوز خونه تونو ند امیسالم! دارم م -

 

 :راه گفتم ی. تومیشد نیو سوار ماش میبابا رفت با

 

 ترحم رو بفهمه؟ ایفرق دوست داشتن  یچجور دیبابا! آدم با -

 

 .کرد تعجب

 

 چطور؟ -

 

 .هیبا دوست داشتن چ یکه فرق دلسوز کردمیفکر م نی. داشتم به اینطوریهم ،یچیه -

 

 .زد یلبخند بابا

 

 !ادیاز دوست داشتن م یدلسوز گمیم ،یپرسیاگه از من م -

 

 .دمیبه سمتش چرخ کمیبرام جالب به نظر اومد،  حرفش

 

 ...کنهیم ینداره؛ اما دلسوز یحس خاص چیوقت ها طرف ه یآخه بعض -

 

 :که لبم رو کج کرده بودم گفتم یدر حال بعد
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 !کننیدارن بهش ترحم م کنهیآدم حس م ه،یجور هی-

 

حکم باشه تا بدون م یلیخ دیانجام بده دخترم. دل طرف با یکه برات کار ستیدوستت نداشته باشه، دلش ن یتا کس -

 .به هم مرتبطن یادیتا حد ز یبکنه. حس محبت و دلسوز یبازم بهت لطف ،یحس محبت چیداشتن ه

 

به صدف نداشتم و ندارم که بخوام براش دل بسوزونم.  یعالقه ا چیکه فکر کردم به نظرم درست اومد. مثال من ه کمی

ازم بدش  دونستمیم ار،یکنم! اما ماز ینفر خوب هیسِ نفرتم به تا در کنارِ ح بودمیفرشته م یلیخ دیخنده ام گرفت، با

جمله هاش  ادیحس رو داشت؛ اما  نی! احتماال همیسرد یکلمه  چه! یبود. خنث ینسبت بهم خنث دمیشا یول اد؛ینم

 «!یکن هیدوست ندارم گر» افتادم. 

 

 :و گفتم دمیخند یبدبخت به

 

 .ه بودکرد ری! واقعا ذهنم رو درگییبابا یمرس -

 

 :. بابا رو بغل کردم که گفتشدیم کی. هوا کم کم داشت تاریعل یدم خونه  میدیرس

 

 .بهم بگو دخترم یداشت یهر موقع حرف -

 

 :شدم. بابا از سمت پنجره بهم گفت ادهیپ نیگفتم و از ماش ی«چشم»

 

و  یدنبالت، به عل ادیب گمیم اریازبه بچه ها )سرکار( بزنم. به م یسر هی رمیطبقه سوم، واحد شش. شب احتماال م -

 .بنفشه هم سالم برسون

 

باز شدن در به خودم  «کیت» یدنبالم؟! با صدا ادیب اریلحظه مُردم...ماز هیکردم و رفتم تا زنگ در رو بزنم.  یخداحافظ

 !راحت باهاش حرف بزنم؟ تونستمیو م شدمیتنها م اریکه با ماز شدیم یبار نیآخر نیا یعنیاومدم. 
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رو به غلط  یعل دیسال ها. االن با نیمثل تموم ا ؛یباش یقو دیبا گانه،ی ستیرو قورت دادم. االن وقت بغض کردن ن بغضم

سوم. الزم نبود دنبال واحد شش بگردم، چون بنفشه  ینگفته! با آسانسور رفتم طبقه  یزیکه چرا بهت چ یکردن بنداز

 .زدم و رفتم سمتش یشخندی. نرونیبود ب ردهآو در یدرو باز کرده بود و کله ش رو هم از ال

 

 .امیمجبور شدم سر زده ب یبَه، سالم! چه عجب! از بس منو دعوت نکرد -

 

 :بغلم کرد و با خنده گفت بنفشه

 

 !نایمن دعوتت کردم و کنسل کرد نکهیمثل ا نم؛یببند بب یسالم! کم خال -

 

 .دمیرو از پشت بنفشه شن یعل یصدا

 

 !پشمک؟ یچطور -

 

کردم خنده ام رو  ی! سعدیکشیم ازهیبود و داشت خم سادهیکه با گرمکن وا دمیرو د یاومدم، عل رونیبغل بنفشه که ب از

 .جمع کنم

 

 !یو مرتب یپیخوشت نیا ر،بهیبگ ادی! از زنت ه؟یپیچه ت نی! اییگرما نَچا نیوقت تو ا هی -

 

 .کرد ینچ نچ بنفشه

 

 !رو بگو نیهم -

 

 .دیکش یا ازهیخم یعل

 

 !یدر حد چ ادیبزنم، خوابم م پیمن که فعال حال ندارم ت -
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 .دمیخند

 

 !؟یخواب چه وقت -

 

شده بود و سمت راست خونه  یواریکاغذ د شییرایاتاق پذ واریمتوسط که د یخونه  هیبه دور و ور خونه انداختم.  ینگاه

که وسط آشپزخونه گذاشته  دمیرو د یچهار نفره ا یناهار خور زیبود. اومدم سمت آشپزخونه و م ونیزیهم مبل ها و تلو

خاطره و شمع و  زیخوشگل هم دور و ور خونه بود؛ م ناتییتز یراهرو هم دو تا اتاق خواب بود و کل یبودن. ته خونه، تو

 :و...دستام رو با ذوق به هم زدم و گفتم نیتریو و اهیگ

 

  !یا یگوگول یچه خونه  -

 

 .دیخند بنفشه

 

 !گهیه دمن ی قهیسل -

 

مبل که  یبه شدت گشنه م شد! نشستم رو ه،ییبدم چه غذا صیتشخ تونستمینم نکهیبود. با ا دهیچیخونه پ یغذا تو یبو

 !ولو شد ییرو به رو یکاناپه  یرو یبا خستگ یعل

 

از اونجا  آشپزخونه و یکنم! بنفشه رفت تو غیج غیسرش ج یرفت که قرار بوده کل ادمیحالتش خنده ام گرفت و اصال  از

 :گفت

 

 !دالور یخسته نباش -

 

و  ییرایپذ یسر صحبت رو باز کنم! بنفشه با نسکافه و کلوچه اومد تو دیبا یفکر کردم که چجور نیزدم و به ا یشخندین

 :گفت

 



 

 

غریبه ای آشنا _ هلیا کاربر نودهشتیامثل   WWW.98IA3.IR 342 
 غ

 .که خوابش بپره یبه عل میبد ژهیرو و نیخب! ا -

 

 .بلند شد یعل

 

 چه خبر؟ اریانشااهلل! از ماز -

 

 :دلم رو تازه کرد. گفتم آخ! خودش داغ آخ

 

 !واال، من اومدم از تو بپرسم -

 

 :دیگرد شده پرس یقلپ نسکافه خورد و بعد با چشما چند

 

 !چطور؟ -

 

 !گرده؟ یداره بر م اریماز یبه من نگفت یحساب تو رو برسم! واسه چ دیبابا شلوغش نکن. اوال، من با یچیه -

 

 .انگار توجهش جلب شد بنفشه

 

 ه؟یچ انیجر -

 

 .گفت یعل

 

 !که گفت میبود نایمامان ا یاون روز که خونه  -

 

 :شدم و با اخم گفتم نهیبه س دست
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 !پروازشه قیدانشمند!!منظورم روز دق دمیاون رو که خودم شن -

 

و بعد  دیکش یقینفس عم یسکوت برام قدر چند سال گذشت؟! عل هیکه اون چند ثان دونستیکرد، خدا م یمکث یعل

 :گفت

 

 تِ مرداد...هف -

 .ام گرد شهi دفعه نوبت من بود که چشم نیا

 

 !؟یدونستیم ی! تو از کگه؟یپنج روز د -

 

 .فکر کردم به تو هم گفته دم،یازش پرس میگشتیبر م میهمون شب که داشت -

 

دوستش  نباشه که عیکه ضا کردمی. فقط خدا خدا میشیاز خبر رفتنش شوکه م نقدریچرا ا دینپرس یکه کس خداروشکر

ازش خوردم. مغزم داغ کرده بود. پنج روز واقعا کم بود، خدا  کمینسکافه رو برداشتم و  وانیبود. ل عیدارم، که فکر کنم ضا

 !هیدلم چه آشوب یکه تو دونستیم

 

 :دیپرس خوردیکه داشت کلوچه م بنفشه

 

 ساعت چند؟ -

 

 .که پرواز رو اعالم کنن یتا وقتاونجا  میاز شب بر دیچهار صبح، با-فکر کنم حول و حوش سه -

 

 :گفت یبگم عل یزیبخوابم. تا خواستم چ تونمیبودم که اون شب نم مطمئن

 

 !که شیشناسیم م،یایبذاره ما هم باهاش ب ستمیمطمئن ن یول -
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 .شونه باال انداخت بنفشه

 

 !رهیباشه داره م یبود، االن هرچ گهید یمن فکر نکنم. اون واسه وقت ها یول -

 

بره  یخداحافظ یترس وجودم رو گرفت که اگه ب ه،یثان کیدادم. در عرض  هیمبل تک یرو تا آخر خوردم و به پشت نسکافه

 .زد شخندین ی! عل؟یچ

 

 !آخر کنارشم قهیدرصد من ولش کنم، تا دق هیتو فکر کن  1آره -

 

 .کردم نگاهش

 

 !یبس که کنه ا -

 

 !یپشمک صورت یکنه خودت -

 

 یهامون رو گرفت تا ببره تو وانیکردن رو هم نداشتم. بنفشه ل یشوخ یبود که حوصله  بیدم. عجز یجون یب لبخند

 .خم شدم یآشپزخونه. به سمت عل

 

 !کنه و بره؟ تیشکا یفقط اومده بود از سپهر اریماز ،یعنیپس  -

 

 .دیخند یعل

 

 !نکهیمثل ا -

 

 اد؟یبازم م -
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 .زدم یبده! لبخند دستپاچه ا یسوت ی! تو هم هگانهی. اَه دیلبش ماس یرو خنده

 

 .بخواد به پدر مادرش سر بزنه دیخب...گفتم شا -

 

 .ننیگفت: پدر مادرش برل یعل نن،یما رو بب ومدنیچرا تا حاال پدر مادرش ن دیهمون لحظه که به ذهنم رس قایدق

 

بنفشه به  یرو. صدا نی تو دار و سنگمردِ  نیپدر و مادرِ ا نم،یرو بب شیپدر و مادر واقع خواستیتکون دادم. دلم م سر

 .داد انیگفت وگومون پا

 

 !گانهیپختم برات  یبگو چ -

 

 .افتادم رو فراموش کنم ریکه توش گ یکردم مخمصه ا یو سع دمیکش یقیعم نفس

 

 ؟یپخت یچ -

 

 .سادیبه کمر اومد و جلوم وا دست

 

 !هم درست کردم ینیزم بیرات س. بیایکه قسمت شد تو هم ب میبخور می! امشب هوس کردایالزان -

 

 .زدم شخندین

 

 .بهتون بزنم یسر هیاومده بودم فقط  مونم،یواسه شام نم یمن که عاشقتم! ول -

 

 !ست گانهیواسه  گهیم یبردارم، ه ینیزم بیدونه س هی! نذاشته ؟یعاشقش ویچ یچ -یعل
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 .یعل یشونه  یزد رو بنفشه

 

واسه خودت  ،یبمون دیو درضمن، )به من نگاه کرد( تو هم با نم،یبب مینیبچ زویحرف ها پاشو کمکم م نیا یبه جا -

 !درست کردم

 

 .زدم لبخند

 

 !شهیم ایالزان میبه هرحال آدم تسل ،یمرس -

 

ها  ینیزم بیو دخل نصف س میکه بلند شد، منم باهاش بلند شدم تا به بنفشه کمک کنم. بماند که مدام ناخنک زد یعل

 !میحمله کرد ایبه الزان م،ینشست زیکه سر م . بعد هممیرو آورد

 

 :بره. گفتم رونیهم فشار دادم، تا فکرش از سرم ب ی... چشم هام رو رویِافتادم و اون روشنا یاون روز عروس ادی

 

 .خوشمزه شده، دستت درد نکنه یلیخ -

 

 .گفت ختیریکه دلستر م یدر حال یعل

 

 !یهاشو نخورد یهنوز قورمه سبز -

 

 :با خنده گفتم دم،یکه بنفشه رو د یروز نیاول یادآوریگفتم و بعد با  ی«به به»

 

 !سوال بپرسم؟ هیمن  یول -

 

 :گفتم یخطاب به عل یاز مکث بعد

 



 

 

غریبه ای آشنا _ هلیا کاربر نودهشتیامثل   WWW.98IA3.IR 347 
 غ

 !؟یدید والیانگار ه یرفتار کرد یجور هی ،یدیمن هنوز برام سواله که چرا اون روز که بنفشه رو د یول -

 

و  ی! با کالفگشد؟یخنده! مگه خندشون قطع م ریهم نگاه کردن و بعد زدن زو بنفشه به  یسکوت شد. عل هیثان چند

 :خنده گفتم

 

 .نیجواب منو بد نیها بخند یمثل موذ نکهیا یعه! به جا -

 

 :از دلسترش خورد و بعد گفت کمی بنفشه

 

 .میقبال با هم دوست بود یکه، من و عل نهیا تشیواقع -

 

 .از دستم افتاد چنگالم

 

 !نه -

 

 .دیغش غش خند یعل

 

از هم  یخبر گهید م،یبه هم زد یجد یبار هم که جد نیآخر م،یزدیبه هم م یالک یزایبود! سر چ یخنده دار یِدوست -

 !میدیرو د گهیتا همون روز که دوباره همد مینداشت

 

 :! گفتمشدیاز تعجب باز شده بود و بسته نم دهنم

 

 !؟یشماها! از کِ نیهست ییگرایعجب باز -

 

 !پارسال -
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 .شدم نهیبه س دست

 

 .ازدواجتون درست شد یچه زود کارا گمی! م؟یبه من نگفت یواقعا که! واسه چ -

 

به بنفشه کمک  زیجمع کردن م ی. داشتم توادیحالم جا ب یو خنده گذشت و باعث شد تا حد یشام هم با شوخ ی هیبق

که خودم جا  میگوش یرو دمیاپن و پر یتم روظرف ها رو گذاش ی. جوردمیرو شن میزنگ گوش یکه صدا کردمیم

 .گوشم اکو شد یکه صداش تو دمیسبز رو کش ی. دکمه دیدلم لرز میگوش یرو اریاسم ماز دنیخوردم. با د

 

 ؟یا یعل یخونه  ؟یسالم، خوب -

 

 .صدا رو نشنوم؟! به خودم تشر زدم نیتا چند وقت قرار بود ا یعنیدهنم رو محکم قورت دادم.  آب

 

 .کردم محکم باشم ینکن. سع ی! فضا رو احساساتگانهیه بس -

 

 ؟یی! آره اونجام، تو کجایسالم، مرس -

 

 .دنبالت امیبگو که ب یدور و برا، هرموقع خواست نیهم -

 

 :. گفتمقهیبه ساعت انداختم، ده و چهل دق ینگاه

 

 شه؟یزحمت نم -

 

 !راحت التینه خ -

 

 :رُک و قاطع! گفتم نقدریبود. هم طورنیمن هم یحرفا نجوریدر برابر ا شهیهم
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 ؟یبرس کشهیچقدر طول م شم،یپس من االن حاضر م -

 

 !در خونه ام یجلو -

 

 :گرد شد.گفتم چشمام

 

 .امیباشه االن م -

 

 :گفت یرو قطع کردم. عل یگوش و

 

 اومده دنبالت؟ اریماز -

 

 :گفتم بلند

 

 .برم دیبا گهیبهتون زحمت دادم، د دیآره! بچه ها ببخش -

 

 :معترضانه گفت بنفشه

 

 !گهید یموندیکجا؟! امشب م -

 

 .کردم بغلش

 

 .دیچسب یلیممنون، خ ای! بابت الزانیمرس زمینه عز -

 

 :گفتم کردم،یکه کفشم رو هم پام م یو در حال دمیمانتو و شالم رو پوش عیسر
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 !خدافظ پسرخاله جان -

 

 .زد یلبخند یعل

 

 .همه هم سالم برسون خدافظ! مراقب خودت باش، به -

 

 :گفت یعل هویگفتم و در رو باز کردم، که  ی«چشم»

 

 !شد بهم بگو یاگر خبر -

 

 :تلخ بود گفتم شتریکه ب یسمتش و با خنده ا برگشتم

 

 !شد بهم بگو یباشه. در واقع تو اگه خبر یول گن؛یبه من نم یچیکه ه نایا -

 

 پشت سرم بستم.و درو  رونیتکون داد. رفتم ب یبا خنده سر یعل

» قراره باهاش حرف بزنم؟! جواب سوالم  یکه ک دم،یپرسیو مدام از خودم م کردمیم یآسانسور با ناخون هام باز یتو

 نیاز سخت تر یکیاما آماده نبودم. شکستن غرورم  بودم؛یبود که تنها کنارش م یبار نینبود. هرچند آخر« امشب 

اومدم و در ساختمون رو باز  رونی. از آسانسور بکردیکار م نیشت من رو وادار به ادا اریبود و حاال ماز میزندگ یکارها

رو باز  نی. در ماشنمیرو بب اریصورت ماز تونستمینم شیدود ی شهیدر پارک شده بود و از ش یجلو اریماز نیکردم. ماش

 نیماش نیا یتو یبخو یبار خاطره  نیاستارت زد و راه افتاد. آخر اریبعد ماز م،یکردم و نشستم. به هم سالم کرد

 .مینداشت

 

 خواستمیسکوت رو دوست نداشتم، م نیراجع به پروازش ازش بپرسم. ا خواستمیسکوت گذشت. م یتو قهیدق چند

 :قشنگ باشه! گفتم ن،یماش نیا یخاطره ام تو نیآخر

 

 .سالم رسوند یعل -
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 سالمت باشه! چه خبر؟ سرحال بود؟ -

 

 .دمیخند

 

 !درصد سرحال نباشه هیفکر کن  -

 

 گه؟یپنج روز د ؟یگردیبر م یدار ،یزد. همون لحظه گفتم: راست یهم لبخند اریماز

 

 .دیخند

 

 !رسهیخبرا چه زود م -

 

 !ی! فکر کردم خودت قراره بهم بگدمیشنیم یخبرو از عل نیا دیمن نبا یآره؛ ول -

 

 .نگاهم کرد اریماز

 

 .زودتر بهت گفت یعل هنکیمثل ا یقرار بود بهت بگم؛ ول -

 

 :خنده گفتم ی هیطعنه و ته ما با

 

 !؟ینامه برام بزار هیکه خوابم،  ی! قرار بوده روز آخر و موقع؟یمثال کِ -

 

 !رو دوست داشته باشم یکس یخنده ها نقدریقرار بود، ا یروز هی کردمیکرد. فکر نم یهم تک خنده ا باز
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 !کردمیارو مک نیا ،یبودم که خواب دهیحاال اگه د -

 

 .کردم لبخند بزنم یسع

 

 پروازت ساعت چنده؟ ،یجدا از شوخ -

 

 .سه و چهار صبح -

 

 :گفتم ومدیکه انگار از ته چاه در م ییخداروشکر که دروغ نگفت! با صدا خب

 

 گه؟ید یایبازم م -

 

 .بهم انداخت ینگاه اریو ماز میبود سادهیچراغ قرمز وا پشت

 

 ..ـیاحتماال سه سال د -

 

 !؟یچ -

 

بوق  یصدا نکهیتا ا ه،یمتعجب بهم نگاه کرد، واسه چند ثان اریمن بود؟! ماز یصدا نیدهنم گذاشتم. ا یدستم رو رو عیسر

 .. خودم رو جمع و جور کردمفتهیباعث شد بفهمه چراغ سبز شده و راه ب یپشت سر یها نیماش

 

 ...تعجب کردم که چرا سه سال کمی! من فقط دیببخش -

 

و  جیخنده! گ ریزد ز هویاما  ه،یبرگشتنش چ ریکنه و بگه علت د همیتوج اریم رو ادامه ندادم. انتظار داشتم مازا جمله

 .دهنش گذاشت تا خنده اش رو نشون نده ی! مشتش رو جلود؟یخند یداشت م یگنگ نگاهش کردم، به چ
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 !یدیباحال شده بود، انگار جن د یلیخ افتیق -

 

 !داد یرو م یبهم لقب حضرت سوت ،یحضرت انرژ یبه جا دیبا اری.مازدمیکوب میشونیپ یکف دست تو با

 

 .که زودتر بهتون سر بزنم کنمیتالشم رو م یبمونم؛ ول شتریب کنهیم جابیشغلم ا -

 

کردم لبخند بزنم؛ اما  یدادم و سع هیتک یصندل یبه پشت شتریشدم. ب الیخیب ی؛ ول«شه یدلم برات تنگ م»بگم  خواستم

تا  دمیهم چرخ کمی! صاف نشستم و یداشت یفکر یری! چقدر درگچارهیب ی گانهی ی! ادیطول نکش ادیزدنمم ز لبخند

 .نمیصورتش رو بب

 

 سوال ازت بپرسم؟ هینداره  ی! اشکالاریماز -

 

 جانم؟ -

 

 :گفتن هاش...! با من من گفتم «جانم»

 

 بهت بزنه؟ یبیسآ تونهینم گهی... دیعنیکامال تموم شده؟  یسپهر یپرونده  -

 

 .هیزد که حس کردم تصنع یلبخند

 

 .بزنه بیاز اولشم قرار نبوده بهم آس -

 

 :گفت یاز مکث بعد

 

 .بکنن یکار توننیزندانن، نم یاالن که خودش و نوچه هاش تو -
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 .دمیموهام کش یتو یدست

 

 !راحت باشه؟ المیمن خ یعنی -

 

 .جان گانهینبوده  ینگران یآره! از اولش هم جا-

زد؛  یکه لبخند م دمشید یخونه م نیا یبود، من هر روز تو ینگران یلبخند عمرم رو. جا نیپررنگ تر دیزدم، شا لبخند

لبش از  یها چهیرفت، انگار ماه یم ادشیرو هم  نیوقت ها لبخند زدنِ دروغ یبعض یاما چشم هاش خسته بودن؛ حت

 !شدن یدرد منقبض م

 

 ییکتابخونه تا ما از کارهاش بو رهیکاش حواسم بود که م ست،ین سندهینو اریکه مازبود  یاز همون اول حواسم م کاش

 .داد یخونه کارهاشو انجام م یتو گهیلوش داد، د یآخرش که عل م؛اماینبر

 

 ستین یطیشرا یفعال تو دمیفهم یزد، کاش م یراجع به مشکالتش باهاش حرف م اریشدم که ماز یم یکس نیاول کاش

فشار  ریاون روزها، ز یکردم؛ چون تو یاون روز اعصابش رو خورد م دیمن رو هم تحمل کنه، که نبا یهاکه بتونه غرغر

کرده بود،  دیرو تهد شیآدم زندگ نیزتریعز یرو مجازات کنه. چرا که سپهر یخواست سپهر یفشار بود، چون م ریبود. ز

 :دلم گفتم یشد به اون آدم! تو یم میچقدر حسود

 

 !توئه یآدم زندگ نیزتریکه عز یسخوش به حال ک -

 :زد و بعد گفت یلبخندم، لبخند دنیاز د شهیهم مثل

 

 !که؟ ستیصدف واست مهم ن گهیپرسم، د یسوال م هیحاال من ازت  -

 :! گفتمم؟یبود گهیهردومون نگران همد یعنیاز ته دل.  دم،یخند

 

 .کنم یاصال حسابش نم گهینه! د ،یکن یچون تو درکم م -

 .نرفته بود نینوز از به لبخندش
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 !خوبه -

 !گه؟ید میبردارم. گفتم: با هم در ارتباط هست کیقدم کوچ هیاعترافم،  یگرفتم واسه  میتصم

 !حتماِ حتما -

پارک  نگیپارک یرو تو نیماش اریدم خونه و ماز میدیراحت شده بود. رس المیخ ،یادیتا حد ز گهید دم،یکش یقیعم نفس

شد. مطمئن  ادهیرو باز کرد و پ نیدستم و آروم فشار داد، بعد در ماش یدستش رو گذاشت رو شدن، ادهیکرد. قبل از پ

 !مونهیم ادمیدست هاش  یبودم که گرما

و با  میسمت خونه. در خونه رو باز کرد میرفت اریشدم و با ماز ادهیپ نیرو ببندم، از ماش شمیکردم ن یکه تالش م یدرحال

 یو ربع رو نشون م ازدهی! ساعت، ادیچقدر خوابم م دمیخونه بهم خورد، تازه فهم یهوا یقت. ومیمامان و بابا مواجه شد

 .تا مسواک بزنم و بخوابم الو رفتم با دمیداد. مامان و بابا رو بوس

بوده باشه.  نجاینبود که قبال ا ادمیتوجهم رو جلب کرد!  زمیم یبرگه کاغذ رو هیاتاقم و  یزنان رفتم تو مسواک

 :شناختم.نوشته بود یش، خطش رو نمبرداشتم

 

 .یفهم یبه وقتش م ،یباهات حرف بزنم! کنجکاو نشو حضرت انرژ یموضوع هیروز پروازم راجع به  دیبا ادیبه احتمال ز -

 :نوشتم رشیهام گرد شد! خودکار رو برداشتم و ز چشم

 

 !؟یخمار یبمونم تو دیبازم با-

 

 !! اگر اونم بخواد اعتراف کنه؟؟یم دوستم داشته باشه چه اری.اگر ماز سادمیلحظه شوک زده وا هی

 :دمیاز سمت مغزم شن ییندا

 

 .دلت رو صابون نزن یبرو بابا دلت خوشه! الک -

 

برسه، حاال داشتم  اریکه دوست نداشتم روز رفتنِ ماز ی! منمیبا هم نداشت ی. آخه ما که حرفدمیموهام کش یتو یدست

 !کردم یم یهمون روز لحظه شمار یبرا

دهنم رو شستم، رفتم بخوابم. کاش اصال اون نامه  نکهیو بعد از ا اریاتاق ماز زیم ینامه رو گذاشتم رو ،ییراه دستشو سر

 :گفتم رلبیکردم و ز یرو نخونده بودم. پوف
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 !عاشق یبره، دختره  یحاال تو که خوابت نم -

*** 

 !االن نیهم گانه،ی یبر نجایاز ا دیبا -

 !ولت کنمتونم  یمن نم -

 !مثل من که تونستم ،یبتون دیبا-

 :دیبر نفسم

 

 !ی! تو من رو ول نکرد؟یگ یم یدار یمعلوم هست چ -

 :زد یتلخ لبخند

 

 !ارمیمن ولت کردم که بتونم دوباره به دستت ب -

 

کردم.  بود، صورتم له شد! صفحه اش رو خاموش نمینازن یِ. گوشدمیصورتم، از خواب پر یکه محکم خورد تو یزیچ با

آخرش  یاما جمله  دم؛یرو د یبه بدنم دادم. دوباره اون خواب لعنت یحالت خوابم برد؟! کش و قوس نیا یتو یچجور

 .از همه مبهم بود. شونه باال انداختم شتریب

 

  !بوده که خوردم ییایالزان راتیالبد تاث  -

پختم، هوا داشت هر روز گرم تر  یبلند شدم. داشتم متخت  یتشکر کنم! از رو اریبودنم از ماز لکسیر نیباشه بابت ا ادمی

بعد از  ن،ییپا یزدن کولر رفتم طبقه  یو موهام رو با کش بستم. به هوا دمیبه گردن عرق کرده ام کش یشد. دست یم

، دو خوردم وانیل هیرفتم تو آشپزخونه تا آب بخورم.  اد،یتا حالم جا ب سادمیجلوش وا کمیکولر رو روشن کردم و  نکهیا

 .دمیشن ییکردم که صدا یچهارم رو پر م وانینه، انگار واقعا تشنه م بود! داشتم ل وان،یسه ل وان،یل

 

 !یبدبخت رو نفله کرد خچالینشه،  ینجوریبخور که ا ادیخب طول روز آب ز -

 .که لبش رو جمع کرده بود تا نخنده دمیرو د اریرو با تعجب چرخوندم و ماز سرم

 :گفتم
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 !! ساعت دو صبحه ها؟یردایتو ب -

 !ازت بپرسم دیسوال رو منم با نیا -

 :نفس خوردم و گفتم هیآب چهارم رو هم  وانیل

 

 !گرما، حق ندارم تشنه باشم؟ نیشدم تو ا یداشتم آب پز م -

 .نامه افتادم و چشمام برق زد ادی هوی

 

 ؟یبهم زودتر بگ یواقعا قصد ندار -

 .شدم نهی. دست به سدمیداد. از سکوتش، جوابش رو فهم هیاپن تک یو به لبه  دیکش یقیعم نفس

 

 !من چقدر کنجکاوم؟ یدون یدست شما درد نکنه! مگه نم -

 .نگاهم کرد هیثان چند

 

 !دونم یاصال نگم...نم دمیشا -

 .نگاهش کردم یناباور با

 

 !پرسم ینم یچیه گهی! من د؟یش یچرا منصرف م -

 :کرد. گفتم انیازد که دندون هاش رو نم ینیریش لبخند

 

 ه؟یحداقل بگو راجع به چ -

 !درد و دله ست،ین یخاص زیچ -

که  یکردم که اون یادآوریلحظه دلم گرفت؛ اما بعد به خودم  هینداشت! واسه  یبه من ربط یعنیاو، درد و دل! پس  اوه

 .از دست هاش رو گرفتم یکیداشت، جلوتر رفتم و  اریکه ماز یطی! به خاطر شرااریبزاره منم؛ نه ماز شیپا پ دیبا

 

 .هستم که حرفات رو بشنوم شهیمن هم -
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بست و بعد باز کرد، که  هیپلکش رو چند ثان اری! مازختیر یکم کم خجالتم داشت م نکهیدستش رو ول کردم. مثل ا آروم

 .بود دشییتا ینشون دهنده 

 :انداختم که گفت نییرو پا سرم

 

 !تونم باهات حرف بزنم یکه من نم ینباش یاگه با انرژ ،یبرو بخواب حضرت انرژ -

 .دمیخند

 

 !ریباشه، حتما. شبت بخ -

 .برگشتم سمتش هویافتادم سمت اتاقم که  راه

 

 !ینیخوب بب یخواب ها نکهیو ا -

 .دیخند

 

 !نطوریتو هم هم ،یمرس -

ودم که قرار بود باهاش درد ب یزدم، من کس یتختم. لبخند یکردم و بعد خودم رو انداختم رو یها رو به حالت دو ط پله

 و دل کنه!

! ستیبا خودم معلوم ن فمیهم گذشت و من هنوز تکل گهیروز د هیرو نگاه کردم. واقعا سه مرداد بود؟  میتقو گهیبار د هی

 .مامان بلند شد یدرازکش بودم که صدا مهیحالت ن یبشه! تو یفرج هیبهتر بود بازم بخوابم تا  دیشا

 گانه؟ی -

قهوه  دیکه مثل کواال بودم واقعا سخت بود! با یمن یبرا دنیو صبحونه بخورم! هفت ساعت خواب نییبرم پا دیاکه ب دمیفهم

 .خوردم یم

 :. بلند گفتمختیر یم ییخودش و بابا چا ی. مامان داشت برانییگفتم و بعد از شستن صورتم، رفتم پا یبلند «اومدم»

 !ریصبح بخ -

گرفت  یکه لقمه م یگشت. بابا درحال یم اریاما چشم هام دنبال ماز نم؛یواستم بشجوابم رو دادن. خ یکه با لبخند 

 :گفت

 هنوز خوابه؟ اریماز -
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 .فشار روش بوده یلیمدت خ نیفکر نکنم، انشااهلل که خواب باشه! تو ا-

 .قهیرف اریوقته با ماز یلیکه انگار خ یزیچ ،یخواب یخودم فکر کردم، ب شیپ

 جان؟ گانهی یصداش کن یریم -

دم در اتاقش مواجه شدم. ناخودآگاه لبخند زدم که  ار،یبابا از جام بلند شدم. سالنه سالنه رفتم باال که با ماز یصدا با

 :گفت

 ؟یدی! خوب خوابریسالم، صبحت بخ -

 :گفتم یآره تکون دادم و با لبخند یرو به نشونه  سرم

 ...یِحرف ها دنِیخودم رو واسه شن دیباالخره با -

 مهین یسوخته  یقهوه ا رهنیو جمله ام نا تموم موند. پ دیلبم ماس ینگاهم بهش افتاد، لبخند رو یدرست و حساب یوقت

چشم هام تکون  یدستش رو جلو اریشدم. ماز رهیخ رهنیمخلوط از ترس و تعجب به اون پ ی! با حالتار؟یجذب، تو تنِ ماز

 .صداها برام خفه شده بود تمام دم،یشن ینم یچیگفت اما من انگار ه یزیداد و چ

 ؟یکن یم دایسوخته ام رو پ یقهوه ا رهنیتو کمد لباس هام پ نی! برو تو اتاقم، ببگانهی»

 :کتفم بود گفتم یرو یکه گوش یدرحال

 «.نمیبزار بب -

 یم کرد رو خفه یصدام م نییپا یبلند مامان که از طبقه  یشکمم جمع کردم. صدا ینشستم و زانوهام رو تو نیزم یرو

 بود؟ اریماز ی! واقعا صدام؟یزمان بچگ دیشا ای! ش؟یبودم؟! چهارسال پ دهیشن شیصدا رو چند سال پ نی. ادمیشن

 !ذهنم بود یمطلق تو یاهیاما فقط س ارم؛یب ادیبه  شتریمغزم فشار آوردم تا ب به

 دهیشن ارویماز ین قبال صدابزنم؛ اما نشد، م غیخواست ج یسرم گذاشتم تا به جنون نرسم. دلم م یهام رو رو دست

 ...بودم. من

 !باز شد دنمیو باالخره راه نفس کش دیدستم رو کش اریماز

 شد؟؟ یچ گانهی گانه؟؟ی -

 !نبود؟ ادمیباهاش ساخته بودم که  یچه خاطرات گهیزده نگاهش کردم. د بهت

 .نگاهش کردم. شونه هام رو تکون داد رهیخ رهیخ

 هو؟یشد  ی! چمیترسون یم یدار گانهی! گانهی -

 !هیگر ریزدم ز هویبگم،  یزیچ نتونستم
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صدا فراتر از حد  یب ی هیکردم، گر ینم هیصدا گر یآورد؛ اما ب یخونه رو به لرزه در م یام پنجره ها هیگر یصدا کاش

 !تحمله

 :گفتم هیگر با

 !بودم؟ دهیمن... قبال تو رو د -

 .شوکه نگاهم کرد اریدفعه ماز نیا

 !؟یزن یحرف م یاز چ -

 ارویخواسته بوده و حاال من به جاش، ماز رهنیازم پ یاومده بود سراب و چرت و پرت بود؟! نکنه عل ادمیکه  یزیچ نکنه

 ه؟یچرت و پرت ها چ نی! اگانهی! نه اد؟یم ادمی

 !نه؟ ای..کمدت هست..یتو نمیبب ی! ازم... خواستادمهیرو...  رهنیپ نی...ایم... من، ا -

 .م بلند شدکنار نیزم یرو از

 !ستیحالت خوب ن ارم،یبزار برات آب ب -

خواستم  یباشه، نم «؟یشد وونهید» یبودم جمله ش به معنا دواریسرم اِکو شد. ام ی. جمله ش توستیخوب ن حالت

 !شناختم؛ اما االن نه یم ارویبشنوم که قبال ماز

 .دمیشن ارویماز یمثل چند روز گذشت. صداسکوت واسم  هیشده بودم، چند ثان رهیخ نیزم یرو ینامعلوم ینقطه  به

 .رو بخور نیا ایب -

تصادف که خاطراتم رو ازم گرفته بود.  نیبود. لعنت به ا هیاز گر سیرو ازش گرفتم و با هق هق خوردم. صورتم خ وانیل

 یرو یبود. دست رشتیب حینگاه کردم. منتظر توض اری! به مازرمینداشتم که جلوش رو بگ ینکنم؛ اما انرژ هیکردم گر یسع

 .دیگونه م کش

 !فهمم یشده؟! نم یکن چ فیجان! آروم باش و برام تعر گانهی -

 !شناختمت؟ی...بودم؟! مدهیمن... تورو د -

 .رو گرفت دستم

 افتاده؟ ی! اتفاقمیزد یوقتا حرف م یبعض ش،یحرف زده بودم، کم و ب ینه! باهات تلفن کیاز نزد -

 .نگاهش کردم یناباور با

 !؟یبهم... نگفت یچی... هست؟چرای... وحشتناک ننینبود، ا ادمی! م... من تورو... فته؟یب ی... چه اتفاقیخواست ی... مگهید -

 .زد لبخند

 !داره؟ یتیمگه اهم -
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 .کرد. تن صدام رو باال بردم یم م وونهیبودنش داشت د لکسیر

 !... نه؟یفهم یتو... نم -

 .! کمکم کرد تا بلند شمنرفت، روانشناس نبود؟ نیاز ب لبخندش

 .دم یم حیآروم باش! برات توض ست،یواسه حرف زدن ن یخوب یجا نجایا -

 .بلند شد نییمامان از پا یصدا

 !ن؟ییپا یای! چرا نمگانهی -

 :بلند گفت اریماز

 !ادیاالن م -

خونه.  یچپ، سمت در خروجراست رفت سمت  هی ن،ییپا میدیول نکرد، تا رس نییپا میایکه از پله ها ب یرو تا وقت دستم

 .دمیبابا رو شن یصدا

 صبحونه نخورده؟ نیر یکجا م -

 !نینگران نباش اط،یح یتو میر یم-

 .بهم انداخت ینگاه مین اریخورد، آروم ترم کرد.ماز یکه به سر و صورتم م دیخورش یگرما

 ؟یبهتر -

 .نشون ندادم که گفت یبودم. واکنش حشینبودم، منتظر توض بهتر

که  یزیبه خاطر چ م،یزد یحرف م یهم نبوده! با هم گهگدار یمهم زی. چادینم ادتی! آره، گانه؟یکنه  یم یرقچه ف -

رو  یزی...)مکث کرد( تصادف کردن؛ اما مهم بعدشه! تو چایدن نیهم تو ا یا گهید ینکن! آدم ها هیگر ستیدست خودت ن

 !یفهم یرور زمان مبه م تباشه خود یا گهید زی! اگر هم چگانهی یاز دست نداد

 .رو برداشت شیبهم زد و بعد گوش یلبخند گرم اریسوالم ازش شد. ماز دنیزنگ خورد و مانع پرس شیگوش

 ؟یبله عل -

لب  یکه رو ی! لبخند تلخومد؟یم ادمیخاطره  هی یبود که چطور هر از گاه بیخودمم عج یسوخت! برا یهام م چشم

بال  نیفرستادم که ا یلعنت م یشدم و به راننده ا یآوردن هر خاطره، داغون م ادیه برام بدتر بود. با ب هیهام نشست، از گر

 .رو سرم آورده بود

 .کارت داره ی! علگانهی ای... بیگوش-

 :گرفته گفتم ی. با صدامیگرفت شیرو ازش گرفتم و راه در خونه رو در پ اریماز یگوش دم،یرو باال کش مینیب

 بله؟ -
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 ان! چرا صدات گرفته؟به، سالم دخترخاله ج -

 ...یندارم عل حیتوض یحوصله  -

 !مینخواست حیاوه اوه! خشمِ پشمک، باشه توض -

 .زدم یجون یب لبخند

 ه؟ی! نظرت چمیکرد یباز بالیهمون پارکه که وال میبر اره،یرفتنِ ماز کِیخواستم بگم چون نزد -

موضوع.  نیبه ا دمیچسب یم دیبا اومد،ینم ادمیکه  یطراتکردن سر خا هیگر یرفته بود. به جا ادمی ارویآخ! رفتن ماز آخ

 .صدام رو سرحال کردم

 !ست؟ین گهیخوبه! صدف جووونم د -

گرفته بودم که  ادینبودم، فقط  ی! اما دو قطبمیکرد دو قطب یخودش فکر م شیپ اریام؛ نه به االن! البد ماز هیبه اون گر نه

 .ارمیدست نم رو به یزیبودن و حسرت خوردن، چ نیبا غمگ

 .اما و اگر هم نداره بال،یوال یایب دی! تو هم بامیر یپس، فردا م -

 .زدم لبخند

 .باشه، به بنفشه سالم برسون؛ فعال -

 :گفتم یمن. با لبخند تلخ ی هیگر نیاز هزارم نمی. امیرو قطع کردم و وارد خونه شد یگوش

 !یدون یخودت بهتر از من مکنم،  یشلوغ م یلیرو خ ی! من... همه چاریماز دیببخش -

 .رو زد نیریلبخند ش همون

 خوبه، نه؟ یکه االن همه چ نهیمهم ا -

 یبه چشم ها ی. خداروشکر که کسمیصبحونه نشست زیکردم خوشحال به نظر برسم. پشت م یرو تکون دادم و سع سرم

 !ادین ادمی یزینداد. کاش دوباره چ ریپف کرده ام گ

 .کرد ی«نچ نچ». مامان گرفتشیهوا و دوباره م انداختیرو م بالیاشت توپ والشده بودم که د رهیخ یبه عل

 

 !تو لوستر خورهی! مینکن عل -

 

به  اد،یهم قرار بود باهامون ب میزنگ زده بود و مر میدستش چرخوند. بنفشه زودتر از من به مر یو توپ رو تو دیخند یعل

 ار،یها! پنج مرداد بود و حاال فقط دو روز مونده بود به رفتن ماز حیفرت نجوریو عاشق ا میهرحال جفتمون تک فرزند بود

من و توپ رو پرت  ینشست رو به رو ی! علام؟یقرار بود به حرف ب یپس ک م؛یشونیبه پ دمیطبق معمول با کف دست کوب

 .کرد سمتم که رو هوا گرفتمش
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 م؟یبخور یکنیقهوه درست م هی -

 

 :! گفتمنایپررو رو بب بچه

 

 !دست و پا که خدا بهت داده -

 

 .زدم یا یطانیکرد که لبخند ش زیر« بابا  مینیبب نیبش»  یحوصله نگاهم کرد و بعد چشم هاش رو به نشونه  یب اول

 

 !التماس کن تا درست کنم -

 

 .حوصله نگاهم کرد یب همچنان

 

 !کنمیخواهش م -

 

 :آشپزخونه و گفتم یزدم، رفتم تو یشخندین

 

 !کرده ها فیات رو لط هیاست با همسر گرام روحنشست و برخ -

 

 :دادم! بنفشه از اونور گفت یکه سمتم پرت شد، با خنده جا خال یا ییدمپا با

 

 !ایلنگه رو هم الزم دار یکیفکر کنم اون  -

 

 .دمیخند

 

 !نه ممنون -
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بود و نصفش هم  ینصفش از خوشحالزدم که  یدستگاه تا پر از قهوه شه. لبخند ریها رو کردم و فنجون رو گذاشتم ز کار

 .کرده بود رییها تغ زیچ یلیفرق که خ نی! با اشدنیم یخاطرات گذشته داشتن تداع یتلخ، همه 

 

 یهم تو یسپهر م،یتر از اون موقع ها شده بود یمیصم اریازدواج کرده بود، خوشبختانه صدف رفته بود و... من و ماز یعل

بهتر  ایقشنگتر شده بود!  یلیخ ،یاز ازدواج عل ریبه غ دیشا ز،یبکشه. همه چ یخواب یب اریالزم نبود ماز گهیزندان بود و د

اون روز رو  یها یقشنگ یداشت همه  اریبره. فکر رفتنِ ماز گهیدو روز د خواستینم اریاگه ماز شدیقشنگتر م یلیبگم خ

 !آوردیاز دماغم در م

 

 .دیکش رونیمن رو از افکارم ب یعل یصدا

 

 !زیبر ارمیاسه مازو -

 

رو  یکیو اون  یرو دادم دست عل یکیرفتم.  ییرایپذ یتکون دادم و بعد با دو فنجون قهوه تو« باشه» یرو به نشونه  سرم

مبل و به  ی! دوباره نشستم روادیخاطر داده بود که م نانیاطم یزده بود و عل بشیاز صبح غ اری. ماززیم یگذاشتم رو

! علت سکوت میبردیدم و بنفشه هم نشست. در کل جمعمون جمع بود؛ اما در سکوت به سر مش رهینامعلوم خ ینقطه ا

 ...نطوریهم هم یعل یبرا دیخودم مشخص بود، شا

 

 .شروع شد یعل یکردن ها تیاذ شهیاز در اومد تو و مثل هم ارینگذشت که ماز یلیخ

 

 !رون؟یپرکار! خوش گذشت ب یبَه آقا -

 

 !یشما خال یجا -

 

 ی! علستیکنترلم دست خودم ن گهیو د کنهیگل م میقرار نذاشته باشه وگرنه من حسود یعا کردم با کسد فقط

 .زد یشخندین

 

 .بردار بخور ز،یم یرو میما! قهوه ات رو گذاشت یدوستان به جا -
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 .رو خورد شخندشین یگفت و با قهوه ش اومد نشست کنارمون. عل یا« شما درد نکنه دست»

 

فرودگاه! ما ماه عسلمون رو به خاطر تو کنسل  یخودت تنها بر ینزنه لطفا! پس فردا ما رو نکار بتیغ نقدریبرادر من ا -

 !مایکرد

 

 اریباال انداخت! ماز یهم در جواب شونه ا یکه عل« .یبزار انیدر جر ارویالزم نبود ماز»نگاه کرد که  یبه عل ظیبا غ بنفشه

 .کرد یاخم

 

 ...هزار بار بهت گفتم یعل -

 

 :وسط حرفش و گفت دیپر یعل

 

 .یبر یخبر پا نش یمنم هزار بار بهت گفتم ب -

 

که حال بحث کردن  اری! مازده؟ینم ده،یبه من خبر م شهیهم یول زدم؛یحرف هاشون منم دل خودم رو صابون م ونیم

از جا  عیشکست! سر فونیزنگ آ یبا صدا نمونیب یا هیتکون داد. سکوت چند ثان« باشه» ینداشت سرش رو به نشونه 

 میفقط به حضور مر طیشرا نیا ی. تودمیدو اطیو تا دم در ح اوردمیبود! تا برسه طاقت ن میو درو باز کردم. مر دمیپر

 .زد یچشمک دنمیبا د میداشتم. مر اجیاحت

 

 !؟یچه خبر؟ بهش گفت -

 

 .ه بودکلم هیو جواب منم فقط  دیپرسیرو م نیحوصله نگاهش کردم. هردفعه هم یب

 

 !نه -

 

 .حوصله شد یهم ب میمر م،یسمت در خونه قدم برداشت به

 

 !نود؟ ی قهی! دق؟یبگ یخوایم یپس ک -
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 :گفت یتکون دادم که با لحن سرزنشگر« آره» یرو به نشونه  سرم

 

 !ینیواکنشش رو هم کامل بب یدو روزِ قبل از رفتنش بتون نیکه تو ا یزودتر بهش بگ دیخب دانشمند! با -

 

 :! گفتمدادمینود هم داشتم جون م ی قهیمن واسه همون دق یبود؛ ول میکردم. حق با مر یهوف

 

 ...گهید نمیبیخب اون موقع واکنشش رو م -

 

 .شیشونیپ یتو دیبا دست کوب میمر

 

 !ه؟یرفتارش باهات چطور ینیبعدش بب یروزا دی! باایستیباغ ن یکال تو -

 

 :و گفتمبغض گلوم رو چنگ زد  ناخودآگاه

 

 ...آدیام نم گهیو تا سه سال د رهیکه داره م اریماز کنه؟یم یچه فرق -

 

 .زد شخندین میمر

 

 .دورن گهیرمانا که دو نفر از همد نی! مثل ایآخ -

 

 :گرد شده گفتم ی! با چشم هاعجبا

 

 !!میمسخره نکن مر -

 

 :با خنده گفت میمر
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 !فاصله هاست یعشق صدا کنم،یمسخره نم -

 

 یبه بدبخت میگفتم و در خونه رو باز کردم. مر ی«کوفت»خنده اش بلند شد.  یبازوش فرود اومد صدا یمشتم که تو با

رسا سالم کرد. همه برگشتن سمتش و با لبخند جواب سالمش رو دادن، بنفشه و  یخنده اش رو جمع کرد و با صدا

از  یکه با سقلمه ا ار،یبه ماز شیبعد از نگاه طوالن تهلبنشست؛ ا شمونیاومد پ میمامان هم بغلش کردن و بعدشم که مر

 !حسود شدم نقدریا شدیطرف من مواجه شد. خودم باورم نم

 

 .بلند شد یعل یصدا

 

 !بالیوال یبه سو شیپ ش،یبه پ یخب دوستان همگ -

 

 .لب به اعتراض باز کنمباعث شد که  نیهم ،یباز یاون روز افتادم که به زور من رو آوردن تو ادی. میمون بلند شد همه

 

 !ادیبنفشه ب اما،یمن نم -

 

 .بنفشه گرد شد یها چشم

 

 !ستمیبلد ن بالیلنگ من رو نکش وسط، من وال -

 

 !ستمیخب منم بلد ن -

 

 :گفت اریماز

 

 !یایپس م ،یکه الزمه بلد هست یدر اون حد -

 

 :گفتم یعاص

 

 !رسه؟یزورتون به من م د،یاریخب بنفشه رو به زور ب -
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 دیبا»که  اومدیبهم چشم و ابرو م یهم ه مینگاهم کرد! مر هیچند ثان« بحث کردن ندارم یاصال حوصله »به حالت  اریماز

 !کردیگنده م یادیرو ز زیبود و همه چ نیهم شهیهم! «یکه همش کنارش باش یفرصت ها استفاده کن نیاز ا

 

رو برداشت، رفت سمت در و ما هم  کین کیسبد پ ینکردم. عل اصرار شتریندارم، ب یا گهید یمجبورم و چاره  دمید یوقت

 .میپشت سرش راه افتاد

 

ازشون  دیتکرار شن و با ستیقرار ن گهیتا سه سال د« حداقل»لحظه ها  نیکنم که ا یادآوریکردم مدام به خودم  یسع

 یآروم زد تو میکه مر دمیت کشموهام دس یتو ی. با کالفگکردیو ناراحتم م یعصب اریرفتن ماز نیلذت ببرم؛ اما هم

 .پهلوم

 

 !یعیضا یلیبه اعصابت مسلسل باش، خ -

 

 !زنهیام داد م افهیق ینفهمه؛ ول یزیچ یکس خوامیرو دارم، م یبدبخت نیهم شهیهم -

 

 .دیخند میمر

 

 .خوشحالت کنه کنهیم یو سع کنهیروت زوم م شه،ی! نگران مشهیبدم نم نیهمچ -

 

 :گفتمو  دمیرو جو ناخنم

 

 !هیچ میکه بفهمه علت ناراحت ینه تا وقت -

 

آروم دم گوشم  میهم که جلو. مر ارینشست وسط، من سمت چپ، بنفشه هم سمت راست و ماز می. مرمیشد نیماش سوار

 :گفت

 

 .کنهیفقط خودت رو خسته تر م دنیانتظار کش ،یزودتر بهش بگ دیبا -
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بسته نگه داشتم، هرچند مطمئن نبودم بتونم راحت باهاش حرف بزنم. فکر « باشه» یبه نشونه  هیهام رو چند ثان چشم

 شهی. صورتم رو به شدیرسیبه نظر م یکار احمقانه ا طیاون شرا یاما تو سم؛یمثل خودش نامه بنو دیبا دیکردم شا

 یخستگ قیرف نی. چقدر انیهم غمگ شدم،یدنش هم خوشحال میافتاد، با د اریرخِ صورت ماز میچسبوندم. چشمم به ن

 .هام کنارم بود یکه موقع ناراحت یهام رو دوست داشتم، کس

 

فقط واسه چند ساعت رفتنش رو  یعنیفکر نکنم،  یزیکردم تا حد ممکن به چ یبرداشتم و سع شهیش یرو از رو صورتم

، سکوت شکسته که ضبط رو روشن کرد یراه کال سکوت بود و به لطف عل یسابق بشم! تو ی گانهیفراموش کنم و اون 

 !شد

 

! ایصورتم خورد و گرماش باعث شد آروم شم. خدا ی. نور آفتاب تونییپا دمیپر نیپارک و من اول از همه از ماش میدیرس

به زور  دیاما برعکس راه فرار نداشتم و با ام؛یبا احساسم کنار ب یمدت هیگم و گور شم و بتونم  ییجا هیبرم  خواستیدلم م

 :گذاشت و بلند گفت نیزم یسبد رو رو ی! علگرفتمیبغضم رو م یجلو ار،یماز یجلو

 

 !میرو بنداز راندازیز ادیب یکی -

 

 :گفت یانداز رو انداختن، من بدبخت هم که هنوز کامل ننشسته بودم، عل ریز اریبا ماز بیترت نیا به

 

 !شیبه پ بالیوال یکنایخب باز -

 

 :گفت یزدم که عل یشخندین .دمیرو خوب فهم شیبهم زد که معن یچشمک میمر

 

 !با هم ارمیخانوم با هم، تو و ماز میخب... من و مر -

 

 :. گفتمادیکنم تا حالم جا ب تیهمه رو اذ کمی دیذهنم رس به

 

 ...با هم، تو و میبده، من رو مر یتنوع هیقبل؟!  یدفعه  نیچرا ع -

 

 .وسط حرفم دیپر یعل
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 !جوره راه نداره پشمک چیه -

 

 :داختم سمتش و گفتمرو ان توپ

 

 !آخه؟ یواسه چ -

 

 .شد یمانع حرف زدن عل اریماز یصدا

 

 !میبا هم ببر خوامیچون من دوست ندارم تورو ببرم، م -

 

 .رفتار کنم که انگار اصال ذوق زده نشدم یکردم جور یبا دهن باز به من نگاه کرد. سع میمر

 

 !؟یبریکه م یحاال از کجا مطمئن -

 

 :که انگار به خودش کامال مطمئن باشه گفت یزد و طور یلبخند اریماز

 

 !باش و رو حرف من حرف نزن یدختر خوب -

 

رفتم  یدیتکون دادم و با ناام ینبود، پس سر یمثل من که دوستش داشت اصال کار سخت یقانع کردن کس اریماز واسه

خطاب به  یطانیبا لبخند ش یشد. عل خیتنم س بهم زد که مو به یلبخند مرموز می. مرسادمیوا اریو کنار ماز نیسمت زم

 :گفت اریماز

 

 !در افتاد کال ور افتاد یبا عل یهرک یخوب باشه، ول بالتیتو وال دیشا -

 

 .بزنه سیتا سرو ساد،یدستش و بعد پشت خط وا یتو فتهیتا ب یتوپ عل ریتور و زد ز یاومد جلو اریماز
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 !یکن نباز یفعال باز -

 :گفت شخندیبا ن یعل

 

 !رمیبزن تا حالت رو بگ ،ینزد سیتو که هنوز سرو -

 

 .توپ رو انداخت سمتم اریفرصت نکردم لبخند بزنم چون ماز یحت

 

 !؟یگرفت ادی نمیبزن بب سیسرو -

 

 .دیخند میهم موفق شدم. مر بایبزنم و تقر یخوب سیکردم سرو یآراسته شد! سع زیرو گرفتم، گل بود به سبزه ن توپ

 

 !بلند مدت یافظه ماشاءاهلل ح -

 

سوء  شیاز حواس پرت یبرگشت که عل عیزد و بعد سر یانگار آپولو هوا کرده بودم. لبخند ار،یباز برگشتم سمت ماز شین با

 .میشد یمساو ،یساعت باز هیاستفاده نکنه! بعد حدود 

 

 :گفت کردیرو باز م یآب معدن یکه بطر یدرحال یعل

 

 !نیشد یور مساوآخرشم به ز ن،یتالش کرد نقدریا -

 

 .ولو شدم راندازیز یرو یخستگ با

 

 !بُرد اریماز شیپ یکه سر کنهیرو عوض نم قتیحق نیا یول -

 

 !البته میبرد«ما» -

 

 .خطاب بهم گفت ی. علاریجمالتِ قصارِ ماز نیهم ا باز
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 !خوب بوده تیمرب -

 

 .زدم یلبخند

 

 !صد البته -

 

 .راندازیز یهم مثل من ولو شد رو یعل

 

 !! من حال ندارم؟یتو جوجه هارو کباب کن شهیداداش نم اریماز -

 

 .بلند شد میمر یصدا

 

 !ن؟یمگه جوجه آورد -

 

 .دیکش میصداش رو مثل مر یعل

 

 !آره -

 

 :.گفتمدادیمرطوب بود و کف دستم رو قلقلک م بایچمنا، تقر یرو دمیرو کش دستم

 

 !اریمن رو در ن قیرف یادا ،یاو یاو -

 

 .یعل یبازو ید توز بنفشه

 

 !؟یکار بکش اریاز آقا ماز یخوایها! م هیپارت یتنبل، مثال گودبا نمیپاشو بب -

 



 

 

غریبه ای آشنا _ هلیا کاربر نودهشتیامثل   WWW.98IA3.IR 373 
 غ

 .:انداز بلند شد ریز یحرکت از رو هیبا  ی. علزدیخدا! بنفشه هم که همش ضدحال م یا

 

کمک  دیبا اریماز یول کنم؛یهم بازم خودم درست م یسر نیکه من درست کردم ا یدل غافل! باشه بابا، اون سر یا -

 !کنه

 

 .به خودم اومدم میمر یکه با سرفه مصلحت کردمیتکون داد. داشتم آسمون رو نگاه م یسر اریماز

 

 !میایزود م م،یقدم بزن میریم گانهیمن و  -

 

 .تکون داد یسر ی. علمیحرفش هردومون بلند شد نیزمان با ا هم

 

 !فتهیدهن نکه از  نیایدوستانه. زود ب یبازم حرف ها -

 

بازوم رو آروم  میخنده! مر ریخطاب کردنم باعث شد بزنم ز« پشمک»جواب نذاشت و با  یرو در آوردم که اونم ب اداش

 :گفت میدورتر شد یو وقت دیکش

 

 !گفتم؟ یدید -

 

 و؟یچ -

 

 !؟یکنارش باش خوادیهمش م ینیبیاونم دوستت داره! نم -

 

 !من بفهمه ییِایرو قِیرف نیکاش ا یفقط مهربونه؛ ول اریم، مازخودم فکر کرد شیو پ دمیکش یقیعم نفس

 

 !میمر هیخب باز -

 

 .حوصله نگاهم کرد یب میمر
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 !کم واسه تو از آرامشش زده چارهیآخه نه که ب -

 

 !موقع رفتن بازم بغلش کنم؟! البته بدون ترسِ اون روزِ تصادف؟ شدیم یعنیزدم. اون آغوش آشنا...  یتلخ لبخند

 

 .و ادامه داد دیدخن

 

 !گهیجمالت قصار م یلیمواقع خ نجوریتو ا اریماز م،یکن یباز بالیوال شتریب دیبا -

 

 :گفتم یکالفگ با

 

 !میمر -

 

 :ادامه داد ره،یخنده اش بگ شتریباعث شد ب که

 

 !ه؟یپروازش کِ خیتار ینگفت نم،یبب سایوا -

 

 :! گفتمگرفتمیهم م مریداشتم آلزا یرفته بود بهش بگم؟! به سالمت ادمی

 

 .پس فردا، ساعت سه و چهار صبح -

 

 دیمثل من نبود؛ شا یکلمات ترس تموم وجودم رو گرفت، اعتراف به احساس، کار دختر نیکردم موقع گفتن ا احساس

 !کردمیرو م میزندگ میاالن داشتم مثل قد افتادینم نمونیاتفاقات ب نیاگر ا

 

 .راه رفتنش رو متوقف کرد میمر

 

 !نه؟ ،ینشد شمونیتو که پ -
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 :زدم و گفتم یلبخند

 

 .کنمیحالم رو خوب کنه رو ول نم نقدریکه ا ی! من آدموونهینه د -

 

 .کرد ینچ نچ میمطمئن نبودم. مر هرچند

 

 !شد کیباز رمانت نیا -

 

 :ود. گفتمب زیچ نیخودش بهتر نیو ا زنهیحرفا رو م نیداره واسه عوض کردن حال من ا دونستمی. مدمیخند

 

 .صحبت کنه یزیچ هیدرضمن، بهم گفت قراره روز پروازش باهام راجع به  -

 

 .دیکش یبلند «نیه» میمر

 

 !مطمئن باش فته،یب یباور کن قراره اتفاق خوب -

 

 :و گفتم میبه راه رفتن ادامه داد دوباره

 

 .خودش بهم گفت درد و دله یول دوارم؛یام -

 

 !ه شودفکر کن راجع به تو باشه، چ -

 

 !نزار غرورت جلوش بشکنه، نه به االن یگفتینه به اون موقع که م -

 

 !کنم؟ کاریمن چ یبود، االن که عاشق شد یعاد طیاون تو شرا -
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 .کردم یاخم

 

 .ادیعاشق عاشق نکن بدم م یتو هم ه -

 

 !گهید یهست -

 

 .کردم بغلش

 

 .امیباهاش کنار ب تونمینم یآره خب؛ ول -

 

 .م بغلم کردو محک دیخند

 

 .جانم یگیِ یایکنار ب یتونیم گهید یدیهرموقع واکنشش رو د -

 

ممکن بود هر  اریماز دم،یترسیم کمیبود که  نیا تیاومدم. واقع رونیتکون دادم و از بغلش ب« آره» یرو به نشونه  سرم

 !کنم ینشون بده. من که بلد نبودم ذهن خون یواکنش

 .دمیسبز رو کش یبود! دکمه  یدرش آوردم. عل مبیج یاز تو میزنگ گوش یبا صدا

 

 امرتون؟ -

 

 !ن؟یکه دور نشد یلیخ -

 

 :زدم و گفتم میبه مر یشخندین

 

 .میشد یفرار گهیچرا، د -

 

 .کرد خیغذا  دیایب دیهاها هه نمک! پا ش -
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 .به ساعت انداختم ینگاه

 

 !ربع گذشته شکر هیاالن که فقط  -

 

 .میمنتظر دیایب دی! پا ش؟یخب که چ -

 

 :کرد که گفتم یاخم کنجکاوانه ا میبعد قطع کرد! مر و

 

 !ربع کباب شه؟ هیکه تو  یدیرو د یتو کل شه، چه جوجه ا یچه نقشه ا ستیباز معلوم ن -

 

 .دیخند

 

 !ازت کار بکشه خوادیالبد م -

 

 :. گفتممیاومده رو برگرد رِ یتا مس میبُر زد ونیم

 

الم تا کام هم  طم،یشرا نیا یکانون گرم خانواده قرار بده، منم که تو یمن رو تو وادخیم یکشته خودش رو، ه نمیا -

 .حرف بزنم تونمینم

 

 .برده ها ییبوها هی یباور کن عل -

 

 :کردن در آوردم و گفتم هیگر یادا

 

 !بزار بفهمه. اه عم،یچقدر ضا دونمیخودم م -

 

 .دیمعمول غش غش خند طبق
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 !یاریدر ن یباز عیضا نیاز ا شتریکه تو هم ب میطولش بد ایه نظرم بفعال شد! ب گانهیخشم  -

 

ساعت باالخره  میهم خداروشکر دوباره زنگ نزد. بعد از ن ی. علمیمختلف طول داد یبرگشت رو با بهونه ها ریمس کل

 یظرف خال یرو تو خیس یتو یکه داشت جوجه ها ی. بنفشه در حالمیمواجه شد یعل نیسنگ یکه با نگاه ها میدیرس

 :گفت کردیم

 

 !پسرخاله و دخترخاله چقدر ارادت دارن به هم -

 

خانوم که  مینشست کنار سفره و گفت: حاال مر یداغ بود. عل یلیبه جوجه زدم که خ یچنگال برداشتم و گاز عیسر

 !تو فقط مصرف کننده باش ا،یذره هم کمک نکن هیتو که اصال  یمهمونه، ول ،یچیه

 

 :گفتم دمیکشیم که برنج یدرحال

 

 !بزن یحرکت هیبارم تو  هی کنهیهمه بنفشه واست غذا درست م نیا -

 

 .مانع شد اریدهن باز کرد که ماز یعل

 

 .واسه جر و بحث کردن وقت هست ن،یحاال فعال غذاتون رو بخور -

 

قورتمون نده!  بنفشه  نیاز ا شتریکه ب میکرد فیتعر یهم از دستپخت عل یزدم و مشغول خوردن غذا شدم. کل شخندین

 :گفت ختیریکه دلستر م یدر حال

 

 .رو ارائه بده مرویاز ن یانواع مختلف تونهیهنر و ابتکار به خرج داده ها، تهِ تهش م یلیخ یعل -

 

 ..یبا رب، عسل س،یبا سوس مروی! ن؟یبله، پس چ -

 

 .ابرو باال انداخت میمر
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 !نیخسته نباش -

 

دلستر رو  وانیچمه؟! ل دونستمیمحکم بغلش کنم، نم خواستیبود. دلم م اریماز یپ من حواسم یول دن؛یخند همه

 .دیکش شیپ ارویطبق معمول بحث رفتن ماز یکه عل میکردیسفره رو جمع م میبرداشتم و چند قلپ ازش خوردم. داشت

 

 .زنده ای میمرده ا نیبب ریاز ما بگ یخبر هینزنه ها!  بتیتو باز غ اریماز -

 

بود که سکوت کنم  نیا اومدیکه از دستم بر م یاما تنها کار ؛«گهیبسه د یعل»و بگم  ارمیدر ب هیگر یادا خواستیم دلم

 :کرد و گفت یتک خنده ا اریرو بشنوم. ماز اریو جواب ماز

 

 رم؟یمن ازتون خبر نگ یدید یتو ک -

 

زدم، مکالمات من و  یشخندی. ندمیرو شن میوشگ امیپ یصدا دهینکش هیبهم انداخت و بعد به ثان ینگاه یرچشمیز میمر

 .ام فرستاده بود ی! برام پموندیم یمخف شهیهم دیبا میمر

 

 !شمارت رو داره؟ -

 

 .کردم پیتا

 

 !آره -

 

 .متوجهم کرد میمر نکهیتا ا زنمیحواسم نبود دارم لبخند م خودم

 

 .ها ییعمل بشه تو وارد دیکه با یرو ببند، اون شتیلبخندش رو نگاه کن توروخدا! ن -

 

« چشم» کردمیم پیکرد. داشتم تا انیبه گفته ش گوش کنم لبخندم اونقدر پررنگ شد که دندونام رو نما نکهیا یجا به

 .دمیرو شن یعل یکه صدا



 

 

غریبه ای آشنا _ هلیا کاربر نودهشتیامثل   WWW.98IA3.IR 380 
 غ

 

 !؟یزنیلبخند م ینطوریکه ا یدیم امیپ ی! به کطونیش -

 

و با  ینسبتا عصب ی اقهیکه با ق اریظه چشمم خورد به مازلح هینگاه کردم،  یسرم رو گرفتم باال و به عل یحوصلگ یب با

 :گفت اریبا خنده خطاب به ماز یشد؟! عل یانداخت. چ یبه عل یدندون قروچه نگاه

 

 ...دندون قروچه ت تا تهِ یباشه بابا صدا -

 

 !آخر جمله ش رو درز گرفت دید ارویماز یصورت جد یوقت اما

 

 :اصال آدمش نبودم! گفتم یکنم و لذت ببرم ول شیکفر شتریب شدیشد؟! کاش م یعصب اریماز یعنی

 

 ..زنمینزن، دارم با دوستم حرف م یحرف الک -

 

 ..اون ایدوست  نیا -

 

 .مانعش شد اریماز یحرفش تموم نشده بود که صدا هنوز

 

 !؟یعل یشیم الیخیب -

 

 :بازوش کرد. بنفشه گفت یحواله  یمشت آروم اریو ماز دیخند یعل

 

 !کردن تیافتاده رو دورِ اذ یامروز عل نکهیل امث -

 

 .رو زدم میگوش قفل

 

 !بله مشخصه -
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و بعد از جمع  میساعت بلند شد هیبودم! بعد از حدود  اریشدنِ ماز یرتیهرچند من تو کفِ غ م،یدیو خند میگفت گهید کمی

شدم. با  یور هیه درست بعد از گرفتنش بهم داد ک نیسنگ لونینا هی ی. علنیسمت ماش میراه افتاد لیو جور کردن وسا

 یول غویج غیبا لحن ج می. مرمیمذاکراتمون بپرداز یبه ادامه  میتا بتون میراه افتاد نایا یپشت عل میبا مر تمیهمون وضع

 :گفت یحال آروم نیدر ع

 

 .میدیکه د میبود دهیند ارویماز یِنجوریشد! تا حاال ا یرتیغ -

 

 :ادامه داد می. مرینشد، به لطفِ عل یکردم لبخند بزنم؛ ول یسع

 

 .واال بال اونم دوستت داره -

 

 :گفتم سیپوکرف

 

 !زد تو پرم یدید هوینباش،  دواریام یالک نقدریحاال ا -

 

 :تر از من گفت سیهم پوکرف میمر

 

 !گانهی یتر از تو خودت دیبه خدا ناام -

 

 .نیافتاد با مخ بخورم زم یاتفاق هی هویگر کنم تا ا ریتو ابرا س خوادیفقط دلم نم ستم،ین دیناام -

 

 :سکوت کرد؛ اما بعد گفت هیثان چند

 

 !به هفتاد ینه س ر،یپنجاه بگ-حداقل احتمالش رو پنجاه -

 

 .دمیخند
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 .راحت التینه خ -

 

 :گفت میتا بزاره تو صندوق عقب که مر یرو دادم به عل لونیو من نا نیبه ماش میدیرس

 

 .یبگم جزوه شو نداد گفت بهت ایدر یراست -

 

 :کردم به خودم مسلط باشم. گفتم یسع یول دمیلرز کمیاون روز  یادآوریبا  

 

 .اومده بود شیواسم پ یمشکل هیبراش نوشتم  دم،یبهش م -

 

 :گفتم هوی هیچند ثان بعد

 

 ؟یتصادفم رو نگفت انیتو که بهش جر -

 

 نه بابا به اون چه؟ -

 

 یشمرد و با لحن هشدار دهنده ا متیبودن فرصت رو غن ومدهیهنوز ن هین فاصله که بقاو یتو می. مرمیشد نیماش سوار

 :گفت

 

 !هیرابطه ش با تو چجور نکهیو ا گرفتیازم م ارویداشت سراغ ماز ایبهت بگما، در گانه،ی یراست -

 

 .زدم یپوزخند

 

 !دوستاش نرفت، مُرد لیبار تو نخ پسرِ فام هی نیا -

 

 :خنده ش گفت ونیو م رخندهیزد ز میشدن. مر نیهم سوار ماش و بنفشه یعل ار،یماز
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 !شهیفعال م کمیموارد سنسوراش  نجوریفقط تو ا ه،یکه دختر خوب یدونینه، خودت م -

 

 .بهمون انداخت ینگاه نیماش یجلو نهیآ یاز تو یعل

 

 !نایزنیمشکوک م دایشروع شد، جد نایحرف زدن ا یباز سِر  -

 

که روم  یبه خاطر فشار دمی! شایکنیم تیاذ یادیز دایدلم گفتم تو هم جد یشکلک در آوردم و تو واسش نهیآ یتو از

 !دونمینم دم،یدیشدنم م تیبود، عالم و آدم رو باعث اذ

هم  ای. درکنهیم یتخته خوابم بهم دهن کج کردمیاومد. احساس م یمن اصال خوابم نم ینصفه شب بود؛ ول کیساعت 

پام رو  گهیبه دستش برسونم. د یجور هیکه بتونم جزوه رو  یتا وقت فرستادمیداشتم براش از جزوه عکس مبود و  نیآنال

 :غرغر کردم رلبیگرفتن ز س! درحال عکچوقتیه ذاشتم،یشوم نم ابونیاون خ یتو

 

د وقت فقط ده صفحه چن نیماشاءاهلل! خوب شد تو پوشه گذاشته بودم وگرنه داغون شده بود، منم که تو ا ادهیچقدرم ز -

 ی! هکنهیو عشق و حالش رو م نیبرل گردهیبرم ارمیماز زنم،یش رو خوندم، آخرشم من کنکورم رو گند م

 ...ی...هعیزندگ

 

 :فرستاد سیواسم و ایصفحه ها رو فرستادم که در کل

 

 یراست کنم،یزور خواب غش م دارم از گهیخونمون. من د ایروز کال ب هی یجزوه رو بهم بد یجونم! خواست گانهی یمرس -

 .فعال نمت،یبیدورتونم داشته باش. م لیفام نیا یهوا

 

خودش  نیا کرد،یام م وونهینگفتم وگرنه د یزیچ ایگفتم. خداروشکر به در رلبیز ی«کوفت»زمان خنده م گرفت و  هم

 !رقصهینزده م

 

رو  میگفتم و گوش ی«شیآخ». دمیتختم دراز کش یتو یبراش نوشتم و بعد با گوش ی«زمیعز ریشب بخ»رو بستم،  جزوه

 نیبود که آنال نیکه متعجبم کرد ا یزیبرخوردم، چ اریماز یتلگرام و به شماره  نیمخاطب یصورتم. رفتم تو یگرفتم جلو

 :کردم پیباالخره تا ینه؛ ول ای سمیقسمت چت. دو دل بودم که بنو یرفتم تو عیبود! سر
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 ؟یداریب -

 

 :نوشت ی؛ ول«روتو برم بشر»کنه  پیداشتم تا انتظار

 

 !یآره حضرت انرژ -

 

 :باز شد و گفتم شمین

 

 !اتاقت؟ یتو امیلحظه ب هی تونمیم -

 

 .یهرطور دوست دار -

 

 .به در زدم یحال تقه ا نیتخت بلند شدم و رفتم سمت اتاقش. در اتاقش باز بود، با ا یرو از

 

 که؟ ستمیمزاحم ن -

 

 .زد یلبخند

 

 شده؟ یزیچ ؟یزاحمتنه، چه م -

 

 .تخت نشستم یو کنارش رو دمیخند

 

 .نه -

 

سکوت  هیواسم افتاده. چند ثان یاتفاق کردنیموارد همه فکر م نجوریبال ماَل سر خودم آورده بودم که ناخودآگاه تو ا نقدریا

اون..، لزوما اون اما  رم؛ینداشت، من فقط نشسته بودم کنارش که حس خوب ازش بگ یمورد چیمن ه یشد. سکوتش برا

 :کردم سکوت رو بشکنم یببره. سع لذتسکوت  نینداشت که بخواد از ا یحس نیهم همچ
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 ؟یبود نیچرا آنال -

 

 !ازت بپرسم دیسوال رو من با نیا -

 

 .زدم یمرموز لبخند

 

 ...دونمیشما رو نم زدم،یمن داشتم با دوستم حرف م -

 

 .هم خنده ش گرفت اریخنده! ماز ریکه زدم ز کرد زیچشم هاش رو ر یاز سر کنجکاو اریماز

 

 .کنمیمنم کم کم دارم بهت شک م ا،یزنیواقعا مشکوک م یبه قول عل -

 

 :زدم و گفتم یلبخند

 

 ...فرستادمیم ایجزوه رو واسه دوستم در ی! داشتم عکس هاخوره؟یکارا م نجوریم به ا افهیمن ق نیتو اصال بب -

 

 :گفتم یاز مکث بعد

 

 !شوم رو یجزوه  همون -

 

 :کردم ادامه بدم یکرد.سع یخنده ا تک

 

 !ن؟یبرل یکه بر هیچه اصرار ؟یکنینم یجا زندگ نیسوال، چرا هم هی. ..یراست -

 

 سوال واست به وجود اومده؟ نیحاال چرا ا -
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 !هام رو جمع کنه یکه گندکار ستین یکس گهید یاگه تو نباش دونم،ینم -

 

 .دیخند متعجب

 

 !هات رو جمع کنم؟ یکه گند کار یخوایم نیتو من رو واسه ا یعنی -

 

 !ذاشتمیشدم. قسمت سختِ ماجرا رو واسه فردا م الیخی؛ اما ب«نه کامال»بگم  خواستم

 

 :که گفت دمیخند زیر زیر فقط

 

 .هست شتیپ شهیهم ینگران نباش، عل -

 

 :. گفتمچونهیپیبود که داره م حواسم

 

 ...یخب، نگفت ی؛ ولکه کال حال نداره یعل -

 

 :سکوت کرد. سکوتش واسم دردناک بود. باالخره به حرف اومد هیثان چند

 

 .امیباهاشون کنار ب دی. باکنهیم تمیاذ کمی نجایقبال هم بهت گفته بودم، خاطرات ا -

 

قرار بود باهام درد و خوشحال بودم که  نیپر از درده، واسه هم اریکه درون ماز کردمیکردم. احساس م یناخون هام باز با

 .کردم لبخند بزنم یدل کنه. سع

 

 ؟یخاطرات رو جبران کن نیا یِ تلخ یکنینم یخب..چرا خودت سع -

 

 فتاد،ین یخوب یبعدش اتفاق ها بال،یوال میرفت یکه با عل یبدم، گفتم: خب...مثال اون سر یشتریب حیکرد تا توض نگاهم

اون خاطرات رو محو کنم، با خوب تموم کردنِ  کنمیم یحال، االن دارم سعبه هر یول خوام؛یواقعا بابتشون معذرت م

 !امشب
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بعد از رفتنش فشرده  ی. قلبم از فکر دلتنگدمیکش یقیبود. نفس عم دشییتا یزد که نشونه  یجون یب لبخند

 :.گفتمشدیم

 

 .بود خوب انشیفرق که امروز پا نیهمون روز بود؟ با ا هیشب زیامروز همه چ یدقت کرد -

 

 :همون لبخند گفت با

 

 .دارم یحس نیفکر کردم فقط منم که همچ -

 

 :اومد گفتم یکه انگار از چاه در م ییباعثش شد؛ اما با صدا یچ دونمیگلوم رو گرفت. نم بغض

 

 ..یول ا؛ینخند -

 

 :نگاهم کرد که با تته پته گفتم یکنجکاو با

 

 !بغلت کنم؟ شهیفقط..م -

 

 :بعد گفت یول تعجب کرد؛ کمی انگار

 

 .آره، چرا که نه -

 

 نیاز ترس بغلش نکرده بودم و ا گهیدفعه د نیلبم نشست. ا یرو یبغض لبخند ونِ یکردم و با بغل کردنش، م بغلش

 :اومدم و گفتم رونی. از آغوشش بکردیموضوع خوشحالم م

 

 !زیممنون بابت همه چ ،یپشتم بود یلیمدت خ نیا یتو -
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 :تختش بلند شدم یشونه م زد. از رو یور یدلگرم ینشونه  به

 

 !ری. شبت بخبردیکه مزاحمت شدم، خوابم نم دیببخش -

 

از  نیاومدم. بغضم رو به زور قورت دادم و رفتم سمت اتاقم. ا رونیرو داد و از اتاق ب رمیجواب شب بخ ینیریلبخند ش با

 .باشه یقدمش، فرداش قرار بود روز سخت نیاول

 "اریماز"

 

 یرو تو گرانیناهار صدام کنه، از بس که د یباال و برا ادیب گانهیاالنه که  دونستمیل و حوش دو ظهر بود. محو ساعت

هم خوشحالم  نیچنگ زدم. فکر برگشتن به برل یچوب زیم یرو از رو میتخت بلند شدم و گوش ی. از روگذاشتیم تیاولو

مدت هرچند کوتاه  نیا یتو نکهیاز ا نیو غمگ ستین یرات خبرخاط نیااونجا از  نکهی. خوشحال از انیو هم غمگ کردیم

تکون  ی... سرنیاما برل ؛یخنده و احساس شاد ،یخونه پره از حس زندگ نیعادت کرده بودم. ا یلیخ نایا یبه حضور عل

سرزنده  یدم که صداومده بوین نییاومدم و هنوز راه پله ها رو کامل پا رونیافکار از ذهنم پاک بشه. از اتاق ب نیدادم تا ا

 :به گوشم خورد یعل ی

 

 !برادرِ مسافر؟ یبَه، چطور -

 

نه؛  ای زدمیحرف م گانهیبا  دی! مطمئن نبودم واقعا باشدیکه از درد من کم کنه؛ اما درد من خوب نم گفتیهارو م نیا

 .لب هام نشوندم یرو یواسم نمونده بود به زور لبخند یا گهیاما راه د

 

 ؟یینجایتو ا -

 

 :و گفت دیخند یعل

 

 !میمادر جان تا ما شما رو بدرقه کن یبردن خونه  فی! همسر گرام هم تشرنجامیبله که ا -

 

 :کردم و گفتم یاخم
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 ...که به خاطر من برنامه هات رو به هم نزن، ماه عسلتون رو چرا یهزار دفعه بهت گفتم عل -

 

 :دیوسط حرفم پر یعل

 

 !میفتگ یزیچ هیخب بابا حاال ما  -

 

 .من رو متوجه خودش کرد ییرایاز طرف اتاق پذ گانهی یبگم که صدا یزیچ خواستم

 

 کمک؟ یایم یعل -

 

زد.  یا یش نگران و بر افروخته بود. انگار متوجه نگاهم شد که سرش رو باال گرفت و لبخند تصنع افهیسمتش. ق برگشتم

 .مباعث شد نگاهم رو بردار یعل یبود؟! صدا دهیچرا رنگش پر

 

 ؟یبا دکتره حرف زد -

 

 :گفت دیمالیکه به لباسش م یبرداشت و درحال یخور وهیم یاز تو یبیس یتکون دادم. عل« آره »  یرو به نشونه  سرم

 

 گفت؟ یخب چ -

 

 .موافقت کرد-

 

 :گرد شده گفت یگرفت و با چشم ها جانیرنگ ه یاما خب صورت عل شد؛یجمله باورم نم نیموقع گفتن ا خودم

 

 ...یعنی -

 

رو باال گرفتم و به صفحه نگاه کردم، شماره  میمانعش شد. گوش میزنگ گوش یجمله اش رو تموم نکرده بود که صدا هنوز

 :گفتم رفتمیخونه م یکه به سمت در خروج یو درحال دمیسبز رو کش یناشناس بود. دکمه 
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 بله؟ -

 

 !اریبه، سالم آقا ماز -

 

 :کردم یاخم کنجکاوانه ا زن پشت خط بود و نشناختمش. هی

 

 شما؟ د؟ییبفرما -

 

 !بالک کُن یآقا یپس نشناخت -

 

 هیکه ما یتا از کوره در نرم. کس دمیکش یقیرو از گوشم فاصله دادم و نفس عم ی. صدف! گوشستادمیپشت در ا هیثان چند

 .کردم آروم باشم یبود. سع گانهیعذاب  ی

 

 !یواب خودت رو دادبگم خودت ج دیبا ؟یرو بگ نیهم یزنگ زد -

 

 !یهم حرف زد گانهیدرسته؟ البد با  ،یریم یامروز دار -

 

 :اومدم و گفتم نییپله ها پا از

 

 یدار نکهیکه واست قائلم، وگرنه مطمئن باش پدرت رو از ا هیذره احترام هیفقط به خاطر  کنمیرو قطع نم یاگر گوش -

 .اشتمذیخبر نم یب یکنیم یخال گانهیعقده هات رو سر 

 

 :معصومانه باشه گفت کردیم یکه سع یلحن با

 

کرده  کاریبا من چ گانهی نی! ببجوشهیکه نم یرو روشن نکن رشیگاز، تا ز یقابلمه آب رو بذار رو هیدرست حرف بزن!  -

 ...که
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قت بود، بدبخت عاش ی! اون پسره ذارهینم یرو باق یبخشش چیه یکردن جا انتیحرف نزن صدف، خ یواسه من فلسف -

 ؛یپول پرست دونستمیکه لوت داده، م چارهیهم به تو کمک کرده و هم به اون پسرِ ب گانهی! ؟یکرد کاریبعد تو باهاش چ

 !یرو عالف خودت کن انیاما نه اونقدر که شا

 

 .لحن معصومش رو از دست داد و رنگ خشونت گرفت صداش

 

 !؟یدونیرو از کجا م انیشا انیتو جر -

 

 :و گفتم زدم یپوزخند

 

من  یفکر کرد دونم،یرو م یوسط من همه چ ادیکه ب گانهی! اسم یتونیسر من رو نم ،یبمال رهیش یرو بتون یسر هرک -

 !گه؟یدروغ م یکنیم تشیاذ یبه خاطر اختالفات خونوادگ گهیم گانهی یوقت فهممینم

 

 :. ادامه دادمدمیشنیم یکالفه ش رو از پشت گوش یها نفس

 

ام به من زنگ  گهی. اون روز هم بهت گفتم، دیوگرنه با من طرف ه،یطیچه شرا یتو یدونیخودت م ر،یفاصله بگ انهگیاز  -

 ...نزن

 

گاز رو به  نیآخر یفروکش کنه و بعد برگشتم داخل. عل تمیتا عصبان دمیکش یقیرو قطع کردم. نفس عم یهم گوش بعد

 :زد و گفت بشیس

 

 بود؟ یک -

 

 :ذاشتم و گفتمگ زیم یرو رو یگوش

 

 .ستیمهم ن -

 

 .بلند شد گانهی یصدا
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 !ناهار نیایدوستان ب -

 

آخر  گانهی. زینکردم و نشستم سر م یی؛ اما بهش اعتنا«و منم باور کردم یتو گفت» یعنیحوصله نگاهم کرد که  یب یعل

نگاه  هی. بعد از چند ثانشده بود شیزیچ هیدختر  نی. اکردیم یاما همه اش با غذاش باز د؛یهمه نشست و غذا کش

 :کردنش آروم گفتم

 

 گانه؟ی یخوب -

 

 :نگران بهم نگاه کرد، بعدش تند تند گفت یسرش رو باال آورد و با چشم ها یصدام ناگهان دنیشن با

 

 .آره آره، خوبم! غذا سرد نشه -

 

 :ز دم گوشم گفتا یدهنش! لبخندم رو جمع کردم که عل یقاشق برنج و خورشت چپوند تو هیبعد به زور  و

 

 ...نگرانه یلینبرده؟! خ ییبو ها هی گانهی -

 

 !خونه نیا یناهار تو نیگفتم و مشغول خوردن شدم. آخر یا« داره یچه ربط»لب  ریز

 

******** 

 

 "گانهی"

 

که  نیتر از مامان بلند شدم تا ظرف ها رو جمع کنم..ا عیبودم رو خوردم و سر دهیکه کش ییزور سه چهار قاشق غذا به

دهنم.  یاومد تو یحالت ممکن بودم! قلبم داشت م نیتر عیدر ضا یعنیبود  دهینخم رفته بود و حالم رو پرس یتو اریماز

از  یراحت نیگاهم رو به ا هیتک تونستمی. نمبودیم نجایا گهیساعت د زدهیفقط س اریبعد از ظهر بود و ماز یساعت سه 

 !شتمشذایخبر م یاز احساسم ب دیدست بدم. نبا

 



 

 

غریبه ای آشنا _ هلیا کاربر نودهشتیامثل   WWW.98IA3.IR 393 
 غ

 شدمیکار م یدستکش دستم کردم تا خودم ظرف هارو بشورم. اگه ب عیآشپزخونه، سر یها رو جمع کردم و بردم تو ظرف

ربع  هی ای! سه و ربع م؟یدو و ن گفتم؟یبهش م دیبا ی! کِگرفتمیاتاقم و از شدت استرس حالت تهوع م یتو رفتمیم دیبا

ظرف ها شدم که مامان وارد آشپزخونه شد و با  یِو تند تند مشغول کف مال مدینصفه شب؟! لب گز کی دیشا ایبه نه؟! 

 :گفت یبا نگران شستمیکه داشتم ظرف م یمن، درحال ی دهیصورت رنگ پر دنید

 

 دخترم؟ یجان! خوب گانهی -

 

 :پشت بندش گفتم نیهم یبرا کنه،یکه مامان باور نم دونستمیتکون دادم. م« آره» یرو به نشونه  سرم

 

 ...فشارم افتاده کمی -

 

 :و با همون لحن نگران گفت رونیب دیدستکش ها رو از دستم کش عیسر

 

 .کنمیآب قند برات درست م هیاستراحت کن،  کمیبرو دخترم  -

 

 :و گفتم دمیاش رو بوس گونه

 

 !نییپا امیحرف بزنم، م میسر برم باال با مر هی. من شمیخوب م خورمینه مامان جان! االن شکالت م -

 

 دخترم؟ یمطمئن -

 

 یبه اتاقم. مثل پلنگ دمیکردم و رس یط دنیسمت پله ها. پله ها رو با دو دمیتکون دادم و دو« آره» یرو به نشونه  سرم

رو گرفتم. بعد از فقط دوتا بوق خوردن با دهن پر جواب  میمر یو شماره  میگوش یرو دمیکه انگار از قفس رها شده پر

 :داد

 

 جونم؟ -

 

 :تخت و گفتم یرو نشستم
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 !رو ینون ساز ریخم یجونم و زهرمار، ببند اون کارخونه  -

 

 :. بلند گفتمومدیصداش ن هیثان چند

 

 !؟یمُرد میمر -

 

 :و گفت دیخند

 

 !نه؟ ایحالت آماده باش باشم  یتو دیبابا! باالخره با دمیجویداشتم غذام رو م -

 

 :که گفت «یتو کوفت خورد»لب گفتم  ریز

 

 !؟یشیخشن م یاسترس دار یوقت شهیهم گانهی -

 

 :ناالن گفتم یصدا با

 

 .بخوام بهش اعتراف کنم نکهیبه حال ا یوا کنمیسکته م نمشیبیسر ناهار هم که م تونم،یمن نم میآره. مر یعنینه،  -

 

 :طبق معمول در نقش مشاور فرو رفت میمر

 

 ...بکش، به اعصابت مثلث باش قینفس عم -

 

! آخه فکر کن بهش بگم، بعد اون دوستم نداشته باشه، بعد ست؟ین نطوریبهتره، ا یلیباور کن اگه بهش نگم خ میرم -

 اد؛ینم شیهم پ یکدورت گهیو د میبمون یدوست باق میتونیاگه بهش نگم باز مثل االنا م یکنه و ازم متنفر بشه؛ ول عمیضا

 ...در حد دوست هم نمیبیم کنمیکر مف هاصال من شکر خوردم گفتم دوستش دارم، االن ک
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 :وسط حرفم دیپر میمر

 

 !یوسط حرف زدن نفس بکش دیواقعا با گانهی -

 

 :کردن درآوردم که گفت هیگر یو بعد ادا دمیکش یقیعم نفس

 

 !که شینیبینم یه گه،یجدتونه د ینوه  یکه نوه  نیشد، ا ینطوریکه ا رمیدوما گ شه،ینم یزیچ نیاوال که همچ -

 

 :اعتنا گفتم یبود، ب الیخیدختر چقدر ب نیا ایخدا

 

 ...دختر خوشگل و رعنا یاونجا کل نیبزار بره برل رم،یگیمن حرفم رو پس م میمر -

 

 :لب گفتم ریتخت ولو شدم و ز یخنده. رو ریزد ز بلند

 

 ...ستیحالم خوب ن گم،یدارم چرند م دونمیخودم م -

 

 :گفت دهیبر دهیخنده اش بر ونیم

 

 !حاال؟ یگیبهش م یاست! ک مانیاز ا یمین یاعتراف به نادان -

 

 !خونه تون؟ امیب شهیم م،یمر گمیم یجد -

 

 :گفت تیبا قاطع هویاش قطع شد و  خنده

 

 !یستیمیتا تهش وا ست،ین یراه چیبگم ه دیراه فرار نشونت بدم با یخوای! اگه مرینخ -

 

 :و گفتم دمیکوب میشونیپ یتو
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بدتر منو هل  یاون وقت تو دار شد،یم الیخیکال ب کنهیداره سکته م قشیرف دیدیتو بود اگه م یجا یه! هر کواقعا ک -

 .یدیم

 

 ؟یندار ی! فعال کاریپس چ زم،یبله عز -

 

 !ناخنم رو بجوم تونمیمن االن تنها شم فقط م وونهید -

 

 ...یعل شیخب برو پ -

 

 !اتاقم حبسم یتو یطالع ثانوبدون که من تا ا یدونیحتما! اگه نم -

 

 :گفت میبود. مر یشم، وگرنه کشته شدنم حتم الیخیممکنه کال ب ینگفتم که حت بهش

 

 !میچت کن ایادا اطوارات، قطع کن ب نیتو ام با ا -

نزده بودم. عذاب وجدان  یا یطوالن نیعمرم رکورد به ا یتا حاال تو کردم،یچت م میحدود دو ساعت فقط داشتم با مر

 :زدیمدام از ته مغزم داد م یروشن فکر هیاما  کنم؛یرو هم معطل خودم م میداشتم که دارم مر

 

از استرس  یتو دار ده،یو به تو دستور م شکنهیتخمه م کیلیچ کیلیکولر و چ ریاون که االن واسه خودش لم داده ز -

 !؟یتازه نگرانش هم هست ،یشیالغر م لویپنج ک

 

 :نوشتم واسش

 

بهش نشون بدم؟ منظورم همون لحظه  دیبا یمن دوستت ندارم چه واکنش یبگه ول هویکه اگه  یفکر کرد نیبه ا میمر -

 !ست

 

بشکنه و  نهیبنده خدا دوباره آ نیا ینگ یزیچ هی. تو خودت واکنش نشون دادنت خوبه، فقط دونمینم گهیاونش رو د -

 !خرج بزاره رو دستتون
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 یحاال نخند ک شد،یقطع نم گهید گرفتیخنده ام م طیشرا نیا یام گرفت. منم که اگر توخنده  یبحران طیاون شرا یتو

 :کردم پیبخند! تا

 

 .مرض! برو خودت رو مسخره کن -

 

 .باز حساس شد نیاوه اوه! ا -

 

 :نوشتم زنه،یم شخندیداره ن زدمیلقب رو بهم نسبت نداده بود. حدس م نیا میوقت بود مر یلی! خحساس

 

 !میگفتم مر یجد -

 

 :نوشت عینکرد و بعدش سر پیتا هیثان چند

 

 .سرعت ترک کن نیات رو مثل اون گربه هه تو شِرِک کن بعد اتاق رو با آخر افهیآخه! ق دونمیبابا من چه م -

 

 :فرستادم سیخنده وُ  ونیقهقهه ام دوباره بلند شد. م یصدا

 

 .اندازهیمن رو به خنده م طیشرا نیا یتو هم واریمن رو نخندون، ترک د نقدریتوروخدا ا میمر -

 

 :هم خنده اش گرفته. شکلک خنده گذاشت میخود مر زدمیم حدس

 

 .یکنیچه م نمیمن بهت اعتماد دارم دالور! برو بب -

 

 ریهمش هم ز م،یاریدر ب یباز وونهید نقدریشکمم گذاشتم. تا حاال نشده بود که ا یرو رو یخنده فرستادم و گوش شکلک

 :دمیام رو شن یپ یمزه ام بود. دوباره صدا یاحساسات ب نیمن و اسر 
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 .گهی! ساعت پنج شد د؟یبهش بگ یخوایم یپس ک -

 

 :نوشتم عیمن...سر یبود؛ ول میبسته شد، حق با مر شمین

 

 !شب -

 

به در  یتقه ا یکه کس گرفتیم سیداشت وُ می. مرکردمیخواب هم بهش اعتراف نم یمن، انگار تو طیشرا نیبا ا هرچند

 :راحت شد المیخ یعل یکه با صدا «هیک»دهنم. بلند گفتم  یزد. قلبم اومد تو

 

 !؟یچرا خودت رو حبس کرد ،یپشمک صورت -

 

 !تو برو ن،ییپا امیاالن م -

 

 !با ادبانه اش بود؟ ی وهیبه ش« تو اتاقم فضول این»االن  نیا -

 

امروز.  نیرو نداشتم، فقط واسه هم یجر و بحث با عل یکردم. حوصله  یرو با دستام گرفتم و ناخودآگاه تک خنده ا سرم

 :گفتم

 

 .امیاالن م ساینه، وا -

 

 :دمیرو شن میمر یرو گذاشتم دم گوشم و صدا یگوش عیسر

 

 ؟یکنیم کاریباشه! پس تا اون موقع چ -

 

 :گرفتم سیوُ دوباره

 

 یلیمواظب خودت باش و خ کنه،یصدام م یعال برم علمن ف یمیتا شب شه. مر زنمیسر و کله م یبا عل یجور هی -

 !. فعالیمرس
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چشم هاش رو موشکافانه  یتخت بلند شدم تا درو باز کنم. عل یرو قفل کردم و از رو یگوش یکرد صفحه  نیس دمید تا

 :لبم آورد یکرد که لبخند رو زیر

 

 !زنم؟یسر و کله م یبا عل -

 

 :گفتم یبا لبخند دستپاچه ا چهارچوب در کنار اومد تا رد شم. از

 

 ..کردم یشوخ -

 

 :که گفت «ه؟یچ»با تعجب نگاهم کرد. خواستم بگم  هیچند ثان یعل

 

 !حالت خوبه؟ -

 

 :نخ من نرن! گفتم یتو نقدری. کاش ادمیکش یقیعم نفس

 

 .فشارم افتاده کمیخوبم!  -

 

 یبه هرحال وقت ،یهم ندار یشوخ یحوصله  گهیر دبود که انگا نیا یچون منظور عل ستیجوابم قانع کننده ن دونستمیم

 :نگفت، گفتم یزیچ یعل

 

 پسرخاله جان؟ یداشت یکار -

 

 ن؟ییپا یای. نمیکنیم کاریچ نمینه واال! خواستم بب -

 

 :گفتم میاومد یم نییکه از پله ها پا یتکون دادم و درحال« آره» یرو به نشونه  سرم
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 ؟یکنیم دارمیب موقع خواب بودم، هی! اگه من یعل -

 

مگه بعد از حرف  ای! برد؟یمغزم. اصال مگه من شب خوابم م یرو گفتم هزارتا فکر اومد تو نیهمون موقع که ا درست

 :افکارم رو پاره کرد یرشته  یعل ی! صدادم؟یخوابیاصال م اریزدنم با ماز

 

 !؟یایمگه تو م -

 

 :فتمشده بودن نگاهش کردم و گ یکه قد نعلبک ییچشم ها با

 

 !ام؟ی! مگه قرار بود ن؟یچ یعنی -

 

 .دیخند

 

 ..بزاره اریاگه ماز کنم،یباشه بابا من رو نخور! صدات م -

 

آشپزخونه تا  ی! رفتم توارمیدر ب یباز عیضا نیاز ا شتریب خواستمیشدم. نم الیخیب یول ؛«زارهیم اریماز»بگم  خواستم

 :گفت یکه عل ختمیریم وانیل یتاد، داشتم شهد شربت رو توواقعا قندم اف کردمیشربت درست کنم. احساس م

 

 .یکن دیخر یمانتو بخره، بهت بگم تو هم باهاش بر خوادی! بنفشه بهم زنگ زد، گفت میگیِ یراست -

 

 :گفتم ختمیریآب م وانیل یتو خچالیکه از  یو درحال برگشتم

 

 !من واقعا حوصله اش رو ندارم یول یمرس -

 

 هیگر خواستیدلم م شیپ ی قهی. واقعا هم حوصله نداشتم. برعکس چند دقیز آب شد برگشتم سمت علکه پر ا وانیل

 رمیاز خونه فاصله بگ کمیتا  رفتمیبا بنفشه م دیهم واقعا با دیرو بخورم تا شب بشه، شا میهم که مخ مر تونستمیکنم، نم

 :ه گفتشربت شدم ک دنبرداشتم و مشغول هم ز یو بتونم فکر کنم. قاشق
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 ...خب پس من به بنفشه زنگ -

 

 .وسط حرفش دمیپر عیسر

 

 ؟یخوری! شربت م؟یزنگ بزن یکه بخوا یدیمن رو شن دییتا یحاال کِ -

 

 :و گفت دیخند

 

 !خونه نیا یتو یدیپوس گه،یتو حاال فکر شربت خوردن من نباش، ناز نکن د -

 

آخه امروز و  یست داره من خوشحال باشم و سرم گرم باشه؛ ولدو شهیهم دونستمی. مدمیفهمیرو نم یعل یپافشار لیدل

 :از ته مغزم گفت ییو بره؟!! ندا چونهیبپ ستمیکه من ن یفرصت نیا یتو خوادیم اری! نکنه مازط؟یشرا نیا یتو

 

 !؟یدار اریبا ماز یا یبابا! مگه چه پدرکشتگ یا -

 

 :اُپن برداشت که گفتم یرو از رو شیگوش یعل

 

 .! خودت با بنفشه برو؟یمن رو دک کن یخوایتو کل ته که م یکن! چه نقشه ااعتراف  -

 

 :بکشه یکرد آه سوزناک یسع یاش گرفت ول خنده

 

 .مثال میسرمون متاهل شد ری! ما که خیزندگ یه -

 

 :نفس خوردم که گفت کیام گرفت. نصف شربت رو  خنده

 

 !دیبا خانومم برم خر یکاف یماه عسل قراره به اندازه  ینگران نباش، تو -
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 :گفتم یشخندین با

 

 !بابا مونینکش -

 

زنگ زده بود و به بنفشه خبر داده بود که من هم  یهم درست کردم، عل یعل یکه شربتم رو خوردم و برا یفاصله ا یتو

ت سرم داش یمشک یهم که توش رگه ها یو شال کرم رنگ دمیپوش یبا شلوار مشک یکرم رنگ ی. رفتم باال، مانتوامیم

 هیکه داشتم به  یتا بنفشه برسه. درحال کردمیم یباز نگزیآف ک زییکو یهال و با عل یمبل تو یکردم. نشسته بودم رو

 :دمیپرس دادمیجواب م یاضیسوال ر

 

 !ن؟یکن کاریقراره چ اریتو و ماز میما که بر -

 

 !دیمختصر و مف م،یمگس بپرون -

 

 :بلند گفت یاومد تو. عل اریه باز شد و مازرو گفت در خون نیهمون موقع که ا درست

 

 !آوردن فیحاللزاده تشر یآقا -

 

 .زد یلبخند اریرو باال آوردم و نگاهش کردم. ناخودآگاه ضربان قلبم باال رفت. ماز سرم

 

 !بر پا بوده بتیپس بساط غ -

 

 :زد و گفت یشخندیخطاب به من ن یعل

 

 !یکنیم کاریچ نمیبرو که دست آخره، بب -

 

خوب نبود با اختالف دوتا بردمش! فرصت نکردم ذوق کنم چون  یقیموس یتو یلیخ یزدم و چون عل یقیآخر موس دست

بهم زد که پررنگ تر جوابش رو دادم. کاش  یلبخند اریمبل بلند شدم و رفتم سمت در. ماز یرو زدن. از رو فونیزنگ آ

 .هبش نیرفتنش واسم سخت تر ا خوامیلبخند نزنه، نم نقدریا
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 !؟ینره چ اریاگه حرف هام باعث بشه ماز ی...ولیکردم؛ ول یتند ط یرو با قدم ها اطیح طول

 رونی. بمیبرس نیتا به ماش میکردیم یرو ط ابونیو طول خ میزدیم سیدستمون رو ل یتو یها یفیق یبستن میداشت

 :زد و گفت شخندیرگرده. بنفشه ناومدنم با بنفشه باعث شده بود واسه چند ساعت آروم بشم و خون به صورتم ب

 

 .میبخور تزایپ میبر یبابا تو آخرم نذاشت -

 

 :زدم و گفتم میبه نون بستن یگاز

 

 .بادمجون درست کرده مهیمامان ق یول تزام؛یپ ی وونهیمن د یدونیتو که م -

 

 :با ذوق گفت بنفشه

 

 .بادمجون مهی! عشق است قولیا -

 

 :گفت شیز خوردن کامل بستنو بنفشه بعد ا نیماش یتو مینشست

 

 ...یدینخر یچیاز عزا در آوردم، کمبود خرت و پرت داشتم. تو که ه یدل هی! باالخره من شیآخ -

 

انتخاب کمکش  یهم تو خواستیبنفشه ازم نظر م یشده بودم و وقت رهیها خ نیتری. من فقط به وگفتیم راست

 :ه گفتمرا ی. بنفشه استارت زد و راه افتاد. وسطاکردمیم

 

 فرودگاه؟ یایتو هم باهامون م -

 

 .امیمنم باهاش م اد،یم ی! علگهیآره د -

 

انداختم و  دیکنار خونه پارک کرد. کل یکوچه  یرو تو نیو بنفشه ماش میدیشد تا رس یسکوت سپر یراه تو ی هیبق

 :که بنفشه گفت میداشتیقدم بر م یبه سمت در اصل میداشت
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 شده؟ یزیچ ،یفکر یتو یلیخ کنمیاحساس م -

 

اکتفا کردم که بنفشه « خسته ام» هیببره، فقط به  ییقرار نبود بو ی؛ اما سکوت کردم. کس«نشده! یبگو چ»دلم گفتم  یتو

تا به  کننیبه جسم توجه م شتریمردم ب نیخسته بودم؛ اما ا یاز لحاظ روح گفتم،ی. دروغ هم نمدینپرس یزیچ گهیهم د

 .بود؛ اما من اونقدرا هم گرسنه نبودم زیاشتها بر انگ یبود و حساب دهیچیپ ونهخ یغذا تو ی. بومیردروح. در خونه رو باز ک

 

سالم، »بهم بگه  اریشب. قلبم فشرده شد. به همه سالم کردم و منتظر بودم که ماز ی قهیساعت نگاه کردم، نه و ده دق به

شد؟!  یگفته بود که قراره باهام درد و دل کنه، پس چخودش بهم  ینشد؛ ول یخبر چیاما ه ؛«م؟یحرف بزن یوقت دار

و  دواریخوشحال بودم، ام قهیدق کیداشتم.  یفکر یریو من درگ امش زیمنصرف شده بود؟! آره انگار! همه نشستن سر م

 . سه سوته لباس عوضکنهیم عمیضا اریکه ماز کردمیفکر م نیهم مثل اون لحظه به ا قهیدق هی کردم،یم دایجرئت پ

هم طبق معمول جلوم نشسته  اریگذاشته بودن و ماز یکنار بنفشه که برام خال یصندل ی. نشستم رونییکردم و اومدم پا

 .بود

 

 دیکردم تا شا یروش. با غذام باز ختمیو خورشت هم ر دمیبرام سخت تر شده بود. چند قاشق برنج کش زیهمه چ چقدر

و  ستادمیمیخودم وا یپا یچند سال رو نیمثل ا دی. بادمیکشیو خط مر زیکال دور همه چ دیبا دیاشتهام باز شه، شا

افتاد که اون هم  اریکه بخوام بهش دل ببندم. سرم رو نامحسوس گرفتم باال و چشمم به ماز شدمینم یگاه هیمنتظر تک

اما حدس  دونستم؛یگاه داشتن بد بود؟! نم هیزدم؛ اما مگه تک ی. ناخودآگاه لبخند محوکردیم یداشت با غذاش باز

 .تمانداخ نییکرده بود، سرم و پا یسه ماه با ما زندگ-واسه خودش هم سخته، به هرحال دو اریرفتن ماز زدمیم

 

غذام  عیگاهم رو راحت از دست بدم. سر هینبودم که تک ی! من آدمگمیهمون لحظه با خودم عهد بستم که بهش م درست

بزارم. از همون فرصت کوتاه استفاده  ییظرفشو نکیس یآشپزخونه تا ظرفم رو تو یرو خوردم، از جام بلند شدم و رفتم تو

 :و بلند گفتم لها یکردم تا خودم رو آروم تر کنم. بعد اومدم تو

 

 .تا موقع بدرقه سرحال باشم زنمیچرت م هیخسته ام.  یلیخوشمزه بود، من خ یلیدستت درد نکنه مامان جان! خ -

 

و بلند بلند سرفه کرد  یعل یگلو یتو دیدلم راه افتاد. آب پر یتو یآخر چه آشوب یگفتن جمله که موقع  دونستیم خدا

 :! مامان گفتهو؟یکه باعث شد بنفشه چند بار محکم بزنه پشتش. چش شد 
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 .ی! امروز کال حال نداشتزمیبرو عز -

 

چشم هاش بخونم. برگشتم و به  یرو از تو یزیچ تونستمیبار بود که نم نیسرش رو گرفت باال و نگاهم کرد. اول اریماز

 یکه انگار تو گانهینکنه  کارتیبگم خدا چ ی. ازدمیداشتم نفس نفس م دم،یبه اتاقم رس یحالت دو رفتم سمت اتاقم. وقت

که  ینصفه شب کوک کردم، درست همون ساعت کی یو ساعت رو رو مرو برداشت می. گوشیافتاد ریگ یسِر  اتیعمل

 یرو کیساعت کوچ نیهم یوجودم رخنه کرده بود که نکنه خواب بمونم. برا یف زده بودم. ترس توباهاش حر شبید

 :دمیدلم به خودم توپ یرو هم کوک کردم و تو میعسل

 

 !وونهید ی گانهی -

 

 !دیبا دادم،یبه مغزم استراحت م دیو چشم هام رو بستم. با دمیتخت دراز کش یرو

 

*********** 

 

رو از  میینایب کردمی. احساس مدمی. چشم هام رو مالدمیدیرو نم یزیکه چ کیبود. اونقدر تار یکیتار دکریچشم کار م تا

کردم  ی. سعرهیگلوم درد بگ شدیباعث م دادمیآب دهانم رو قورت م یگلوم بود که وقت یتو یدست دادم. انگار غده ا

 ومدیکه انگار از ته چاه در م ییم رو جمع کردم و با صدابود. تمام توان هگلو خفه شد یبزنم؛ اما انگار صدام تو یحرف

 :گفتم

 

 ست؟ین نجایا یکس -

 

. دمیشنیرو نم یا گهید یصدا چیخودم ه یجز صدا دیشا ایهم کر شده بودم،  دی! شایجواب چیه دم،ینشن یجواب چیه

برداشتم. نورش اونقدر کم بود  به عقب یروشن شد. ناخودآگاه قدم یکیچراغ کوچ هویبه جلو بردارم که  یخواستم قدم

شوکه  دمشیدیم کیاون اتاق تار یکه دوباره تو اریماز دنیبا د هیشدن چشمم نشد؛ اما بعد از چند ثان تیکه باعث اذ

 :فکر به سمت جلو قدم برداشتم که گفت یشدم. ب

 

 !گانهی یباش نجایا دیتو نبا -
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 نیطناب دور دستش رو باز کنم و از ا کردمیبار بود که تالش م نیوم! سزد؟یبغضم گرفت، چرا از من سر باز م ناخودآگاه

 :گفتم دیلرزیکه م ییبا صدا ذاشتینجاتش بدم؛ اما نم کیاتاق تار

 

 !کمکت کنم؟ یزاریچرا نم -

 

 .یآزاد باش دی. برو! تو بایستیبمونم؛ اما تو مجبور ن نجایمن مجبورم ا -

 

 .دمیبه خودم لرز ادشیخواستم جلوتر برم که با فر دوباره

 

 !یبرگرد دیبا ا،یگفتم جلوتر ن -

 

شده بود و تقال  ی. مچ دستش زخمادیبا من ب تونستیاما نم د؛یکشیدرد م اریشد. ماز ریدفعه اشک از چشم هام سراز نیا

 .سقوط کردم یا یهو از بلند کیبه سمت عقب برداشتم که  ی. قدمشدیاما طناب باز نم کرد؛یم

. از استرس عرق کرده دمیو گردنم کش یشونیبه پ یشده بود. دست خیتنم س یو تمام موها زدمی. نفس نفس مدمیاز جا پر

 قهیرو روشن کردم، ساعت دوازده و پنج دق میگوش عیشده. سر یته دلم خال کردمیبود؟! احساس م یچه کابوس نیبودم، ا

بدتر از اون دفعه  شد،یم نییام باال و پا نهیس یهنوز قفسه بودم.  دهکه کوک کر یساعت زودتر از از اون ساعت کیبود، 

 اجیبه کمک احت دیقرار بود باهام حرف بزنه، شا اریبودم. از جام بلند شدم. ماز دهیخواب رو د نینگران شدم، دوباره هم

 !داشت

 

از روز  گفتم؟یم دیبا ی؟! چمردد موندم. واقعا قرار بود باهاش حرف بزنم یدر گرفتم که لحظه ا ی رهیرو به دستگ دستم

ضربان قلبت متوقف شه ناگهان همه دوستت  ینبود که وقت نیاز ا ریچقدر دوستش دارم؟اما مگه غ دمیتصادفش که فهم

گاه؟  هی. من رو چه به تکزدمیدوستش داشتم و فقط خودم رو گول م فاقاز قبل از اون ات یخواهند داشت؟! اما نه! من حت

رو داشتم که نکنه همه  نیهربار ترس ا یدر حال جنگ بودم؟ وقت یقبل ی گانهیمدام با  یدن وقتمن رو چه به عاشق ش

 .یتصادف، لعنت به طعم تلخِ فراموش نیباشه؟! لعنت به ا نیدروغ زیچ

 

؛ نبود؛ وقت مرور درد هام نبود هی. وقت گرزنیخوابم اشکام بر یمثل تو خواستمیچشم هام رو پر کرده بود؛ اما نم اشک

 .که نبود یکه دوستش داشتم. شوخ یکس رفت،یداشت م اریماز
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از مغزم بهم  ییراهرو انداختم؛ اما انگار پاهام خشک شده بودن. صدا یدر رو باز کردم و خودم رو تو ی رهیدستگ عیسر

 :زدیم بینه

 

 !گانهی ای! به خودت ب؟یراحت نیسوال. به هم ریز یبریغرورت رو م یدار -

 

 هی! شده بودم مثل وارینه د خواستمیکردن م هیشونه واسه تک هیکردم. من  هینار در اتاقم چنگ زدم و بهش تکک وارید به

به  یداشت؛ اما فقط خودم بودم، افکارم که از شاخه ا اجیاحت یحرکت کردنش به کس یکه برا یشب باز مهیعروسک خ

 .قدم برداشتم اریکندم و آروم به سمت در اتاق مازدل  واریجون. از د یب وارِید هیو  دیپریم یا گهید یشاخه 

 

تا تن ملتهبم رو  خواستیم خیدوش آب  هیبود؟! دلم  یچه پارادوکس نیزده بودن. ا خیگر گرفته بود؛ اما دستام  صورتم

 .که وقتش نبود فیبده؛ اما ح نیتسک

 

 :دیچیپیگوشم م یتو میمر یسخت باشه. صدا نقدریا شدی. باورم نمدمیدر اتاقش رس یجلو به

 

 .نگران نباش شه،ینم یزیاونم دوستت داره! چ -

 

قبل از در زدن  یدر گذاشتم؛ اما حت ی. دستم رو روکنمیدارم شلوغش م یلیخ کردمیمن مطمئن نبودم. احساس م اما

 :دمیاز مغرم شن یی. دوباره نداگرفتیهم دستم درد م

 

 .نه گهیم ایآره  گهیم ای! یکنیچقدر بزرگش م -

 

نبود، به  یآدم «چیه»حضور نداشتن  یواسم به معن ییبه بعد، تنها ییجا هینبود. از  ایراحت نیدل من که به ا یبرا اما

بارون. حالم خوب  ریجوجه که مونده ز هیبود. شده بودم مثل  اریآدم خاص بود که اون آدم ماز هیحضور نداشتن  یمعن

 دهیند لیدل یباهام حرف بزنه، من اون خواب هارو ب خواستیم اری. مازشکستمیم دیمن نبا بودم،یم یقو دینبود؛ اما با

 :مغزم اکو شد ی. صداش توکردمیبهش اعتراف م دیبره، با ذاشتمیم دیبودم. نبا

 

 .یآزاد باش دی. برو! تو بایستیبمونم؛ اما تو مجبور ن نجایمن مجبورم ا -

 



 

 

غریبه ای آشنا _ هلیا کاربر نودهشتیامثل   WWW.98IA3.IR 408 
 غ

 رهیدستگ کردمیبره. احساس م ادشیخاطرات بدش از  شدیبهش باعث م محبت من دیاشک هام رو پس زدم. شا عیسر

. چشم دارهیب دمیفهم ومدیدر اتاقش م ریکه از ز یافتاد، از نور نیچشمم به زم هوی. کنهیم یدر اتاقش بهم دهن کج ی

. باز هم دلم رو صابون کردیم یآشت دنیبا خواب دیبود با رفته! االن که انتقامش رو گ؟یخواب یهام گرد شدن، باز هم ب

 !من؟ یبهتر بود بگم برا ایدلش برامون تنگ بشه،  دیزدم، که شا

 

 ی. حتشهیشعله ور تر م رسهیم ژنیبهش اکس یکه وقت یکه انگار کل قلبم رو سوزوند. مثل شعله ا دمیکش یقیعم نفس

 .کردیازم دوا نم یهم درد دنیکش قینفس عم

 

صد بار دستم رو آوردم  ختم،یو اشک ر دمیب و بد زدم، هزارتا جمله آماده کردم، خندبار رفتم و اومدم، حدس خو هزار

برق و باد  نی. ساعت عدادمیداشتم طولش م نقدریعقب گرد کردم. از خودم خسته شده بودم که ا یباال تا در بزنم و ه

ذهنم  یبد تو االتیو به خ شدمیو ترس غوطه ور م دیاز ترد ییایدر یتو شتریو هر لحظه ب کردمیحسش م گذشت؛یم

 .دادمیشاخ و برگ م

 

مغزم. داشتم به چه  یشد تو دهیفکر مثل پتک کوب نیرو، صدف رو! ا ای! در؟یرو دوست داشت چ گهید یکی اریماز اگه

خواد من ب اریماز شدیباعث م یاون لعنت دیشا نیبرل یتو گهیدختر د هی دیشا ای. آخه صدف؟! کردمیفکر م ییچرت و پرتا

 !برگرده

 

 دمی. نفهمشدیاز احساس من با خبر م دیبا اریوسط؟! نه، نه! ماز نیبود ا یچ تیمالک« منِ» نی. ادمیکوب میشونیپ یتو

. من... چرا در زدم؟! سادمی. دست در هوا، شوکه وادمیبه در رو شن یتقه ا یقدم هام رو تند کردم و صدا هویشد که  یچ

. اونقدر ومدیدهنم م ی! قلبم داشت توشیربع پ هیبرعکس  زدم،یخ مینداشت. داشتم وجود  یراه بازگشت چیه گهید

 .نشد یخبر یول سادم؛یوا قهیچند دق اد،یام در م نهیاالن از س کردمیکه احساس م دیکوبیمحکم م

 

راغ اتاقش که روشن شدم. نکنه... نکنه رفته بود و منو تنها گذاشته بود؟ اما چ خکوبیشد و سر جام م یلحظه دلم خال هی

کنار گذاشتمش.  یترسم شدم و مثل لباس کهنه ا الیخیگذاشتن باشه. ب یاهل رد گم کن اریماز کردمیبود. فکر نم

 یآزاد شده و اومده سر وقتش! بازم جواب یدوباره سپهر کردیم رفک اریمحکم در زدم. فکر کردم اونقدر محکم که ماز

 :گرفته گفت یبا صدا هویکه  دمیرسیم هیداشتم به مرز گر دم،ینشن

 

 !بله -
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شده رو  ختهیآب ر یبشم؛ ول الیخیدوباره ب دیرحم کن! به ذهنم رس میخودت به جوون ای. خداکردمیداشتم سکته م عمال

 :با تموم قدرتم گفتم ومد،یبرگردوند. صدام در نم شدینم

 

 .منم -

 :که با باز نکردن در متعجبم کرد و فقط گفت کردمیرو به رو شدن باهاش آماده م یداشتم خودم رو برا

 

 !؟یدار یکار -

 

چه جورش بود؟! امکان نداشت من  گهید نیخشم و تعجب هم با احساس ترسم کنار هم قرار گرفتن. ا یدفعه کم نیا

 :باز نکنه. گفتم اریپشت در باشم و ماز

 

 ؟یدرو باز کن شهیم -

 

 ...وقته ری! دگانهیبرو بخواب  -

 

 :گفتم عی. سرلنگهیکار م یجا هیه بدنم شوکر زدن. مطمئن بودم ب انگار

 

 !درو باز کن اریماز -

 

 .به در دمینبود! با بغض کوب یعالمت خوب اریسکوت کردن ماز نیسکوت شد. ا ادِ یفر دوباره

 

 !؟یکنیشده؟! چرا درو باز نم یچ اریماز -

 

 .میزنیحرف م . صبحیاستراحت کن دی. باینشده، فردا آزمون دار یزیچ-

 

 :دمیبه در کوب شتریپا در هوا بودم! ب ینطوریا یوقت یآزمون و همه چ ی! گور باباار؟یماز گفتیم یچ
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 !باهات حرف بزنم، مهمه دیبا -

 

 ریگ یچه مخمصه ا یشد. تو شتریکه باالخره در باز شد. ضربان قلب منم ب شدمیم دیگذشت. داشتم ناام هیثان چند

 !شد یچشم هام رو خشک کنم؛ اما نم یاشک تو یکردم چشمه  یافتاده بودم. سع

 

هم مثل من  اریقرمز بود، نکنه ماز ختنیشوکه شدم. چشم من که از اشک ر اریماز یقرمز و خسته  یچشم ها دنید با

 !بود؟

 

برده بودم.  دایخودم رو از  یبود؟! حرفا یچ شیآشفتگ نیبودمش، علت ا دهیآشفته ند نقدریشدم. تا حاال ا رهیخ بهش

 :در کنار اومد و گفت یبرام مهم تر بود. آب دهنم رو محکم قورت دادم که از جلو اریحال ماز

 

 !یحضرت انرژ یدیکش رونیآخرشم من رو از اتاقم ب -

 

من  خواستینم دمیشا اینبود،  میاوضاع اونقدر ها هم وخ یعنیلقب رو بهم داد  نیکه ا نیزد. هم یبعد لبخند تلخ و

 !بفهمم یزیچ

 

 یحرف رو ینداشت دست از سرم بر داره. ب الیوجودم رخنه کرده بود و خ یلرزون وارد اتاق شدم. استرس تو یقدم ها با

رو  یزیچ شهینم گهید دمیکنارم نشست فهم یحرف چیه یهم ب اریماز ینداشتم. وقت ستادنیتختش نشستم. قدرت ا

به  دی. بانمیرو بب میمر یباور کردن حرف ها یرفتن و تالش برا ارخودم کلنجاون همه با  ی جهیبرگردوند. حاال قرار بود نت

 ..دادمیخودم قوت قلب م

 

که قرار بود حرفام رو باهاش شروع کنم فکر  یجمله ا نینگاه کردم. هزار بار به اول اریبه ماز شدیکه م یا یهربدبخت به

 .بخوره طیاشر نیقرار بود به ا نقدریا دونستمیکرده بودم؛ اما نم

 

 :لرزون و با تته پته گفتم یصدا با

 

 .ی... باهام حرف بزنیخواستیم -
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که  ینگرانم کرده بود. باالخره طور بیواکنش نشون ندادنش عج نی. ایا گهید زیچ چیمتعجب شد و نه کنجکاو و نه ه نه

 :بلند شده باشه گفت یقیانگار از خواب عم

 

 افتاده؟ یاقاتف ،یبگ یزیبهم چ یخواستیتو م -

 

. من اریماز یگلوم جا خوش کرده بود دوباره تازه شد. کاش تو سر حرف رو باز کن یتو شیکه از چند روز پ یکهنه ا بغض

 .شونه ام نشست یانداختم که دستش رو نییطاقتش رو ندارم. سرم رو پا

 

 شده؟ یزیجان! از صبح حالت خوب نبود، چ گانهی یاز من حرف دار شتریتو ب -

 

 .بتونم دیبتونم... با دیاشک دوباره چشم هام رو پر کرد. با ار؟ینشده ماز ی. بگو چکردیم یداشت مهربون زمبا

 

! گذشتیزود م نقدریزمان که ا نی. لعنت به ادادیرو نشون م قهیبه ساعت افتاد که دوازده و چهل و پنج دق چشمم

بود و نصف تلخ. آروم  نیریکردم که نصف ش یسط تک خنده انجات رو! اون و یرو نگران تر کرد. فرشته  اریسکوتم ماز

 !ادته؟یگفتم: روز تصادفت رو 

 

 :کردم اشکم رو پس بزنم یکه صورتش رنگ تعجب گرفت. سع دمیچشم د یکردم. از گوشه  مکث

 

 چرا؟ یکنیفکر م شد،یو افسرده شده بودم که خودمم باورم نم نیاونقـدر غمگ -

 

بود اما بر خالف عالئم بدنم  بیخودم هم عج ی! برایبه خاطر دلسوز کردیو نوازش کرد. البد فکر مآروم شونه ام ر اریماز

 :کردم دایجرئت پ کمی

 

 ...چند ماه نیا ی... راستش...تو تواریکه...تو، ماز زدمیقبلش همش خودم رو گول م -

 

! میدلگرم لیدل ،یشد میو باعث خوشحالچند ماه، ت نیا یادامه دادم: تو ی. به سختکردیکارم رو سخت تر م بغض

 .یگاه شد هیتک هیتو برام مثل  یبهت گفتم؛ ول دونمیم
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 !بود بیعج نیاسترس نداشتم و ا گهید

 

 یزیهرچ یکال جلو ایکه ناراحت بودم  ییصدف، وقتا یرایتحق ی. جلویکوه پشتم بود هیمثل  ،یگاه شد هیتو واسم تک -

 .... خب... منکردیم نمیکه غمگ

 

 کردمیم یکه با ناخونام باز یباال و نگاهش کنم. درحال رمیاومد. جرئت نداشتم سرم رو بگ نییشونه ام پا یاز رو دستش

 :به زبون آوردم یسخت بود رو در کمال ناباور یلیکه گفتنش واسم خ یجمله ا

 

 !اریوقته دوستت دارم ماز یلی. من خیبر خوادیدلم نم یول به؛یعج دونمیمن... م -

 

دوشم برداشته شد.  یهم از رو یهوا واسم خفه تر شده بود؛ اما انگار هم زمان بار یقلبم آروم تر نشده بود، حت ضربان

 .بگذرون ریبه بعدش رو به خ نجای! خودت از اای. خداکردینگاهم م رهیداشت خ اریباالخره با ترس سرم رو باال گرفتم. ماز

 

بهم  یزیتا چ رهیانگار داره با خودش کلنجار م دمینه که د ایشکستم  یدرست یجا بودم که بفهمم غرورم رو نیا منتظر

 :صداش سکوت رو شکست هویآماده کرده بودم که  یزیچشم هاش اشک بود؟ خودم رو واسه هرچ ی. توتونهیبگه؛ اما نم

 

 !گانهیمن... من برادرتم  -

 .دمیرو درست نشن یزیچ هیسرم رو باال گرفتم. احساس کردم 

 

 ؟یچ -

 

تخت بلند  یاز رو اریشد. ماز شتریب میسر جاش نبود. کنجکاو نجایا یزیچ هی. دیکشیو کشدار م قیعم ینفس ها اریماز

دفعه  نی! وقت نکردم سوالم رو تکرار کنم چون اخت؟یبه هم ر نقدریگفتم که ا ی. چدیبه صورتش کش یشد و دست

 :گفتیکه م یدر حال دمیصداش رو واضح شن

 

 !ی... تو... خواهرمگانهی -

 

 :گرد شده گفتم یرنگ تعجب گرفت و با چشم ها صورتم
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 ...خواهرت یجا تونمیگفتم؟! من دوستت دارم، نم یمن چ یدی! تو شناریماز -

 

 !یمن یخواهرم نه، تو خواهر خون یجا -

 

 ریام گرد تر از قبل شد، کامال غ... چشم هیعنی... یخواهرِ خون یِ! معنیو منگ نگاهش کردم. خواهر! خواهرِ خون جیگ

 .دی. نفسم بریاراد

 

 !؟یگفت یتو...چ -

 

که توشون برق اشک  یینرمال نبود. انتظار داشتم بهم بگه اشتباه متوجه شدم؛ اما فقط با چشم ها اریماز دنیکش نفس

 :گفتم یشد. خنده ام گرفت و با تک خنده ا رهیبهم خ شدیم دهید

 

 !؟یچ یعنی -

 

معلوم بود  شیدرآورد که از رنگ زرشک کیدفترچه کوچ هی. دیکش رونیرو ب زشیم ریز یمن برگشت و کشو توجه به یب

مثل  اریماز یآهسته  یبودم. صدا رهیبزنم، فقط بهت زده به اون دفترچه خ یحدس چیه تونستمیشناسنامه ست. نم

 :سوهان روحم شده بود

 

 !گانهی یدیفهمیاالن م دیصبح باهات حرف بزنم، نبا دیگفتم با -

 

 :نشون بدم شناسنامه رو باز کرد و به سمتم گرفت یبتونم واکنش نکهیاز ا قبل

 

 !دوم؛ نام برادر؟ یبچه  ؟ینیبیتوئه، م یشناسنامه  نیا -

 

 .شناسنامه نتونستم نفس بکشم یتو اریاسم ماز دنید با

 

 .منه یشناسنامه  نمیا -
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مشابهمون، از  یها یلیز اشک به چشمام هجوم آورد. خنده ام گرفت از فاما یلی. سدنیرقصیچشم هام م یجلو کلمات

 :. با خنده گفتماریماز یبابا گفتن ها

 

 ...تو یعنی -

 

 .ام کرد وونهیصداش که صداش رو بم کرده بود د یتو بغض

 

 .آره -

 

 یکه رو یاشک یقطره  نیبودم. با اول دهیگرد شده، انگار که جن د یخشک شده بود، با چشم ها اریماز یرو نگاهم

داشت و من  یمشک یچشم ها »ختنیریصورتم م یوقفه رو یحس کردم کل صورتم سوخت. اشکام ب دیصورتم چک

 !. نه، نهدکر دنیکل بدنم شروع به لرز« حالت چشم هاش مثل خودم بود.  یول ؛یعسل

 

 « !ستیباور کن دست من ن ستا،یت من ن! دسکنه؟یم یرو مخف ییزایچ هیآشناتون داره  ی بهیغر نیا یکنینم فکر»

 

من تورو  یوقت»فرودگاه بهم گفت  یگرفتم، اون روز که تو لیشکسته تحو ی نهیآ هیجواب سوالم  یروز که به جا اون

 !یو دم نزد یشناختی! که تو من رو ماریآخ ماز ار،یآخ ماز« کنه. یکار تونهیصدف نم یعنی شناسمیم

 

 نقدریکه ا یتخت بلند شدم. کس ی. از روچرخهیاتاق داره دور سرم م کردمیاحساس مکه  رفتیم جیسرم گ چنان

 :نگفت؟! چرا همه شون سکوت کردن؟! گفتم یزیبه من چ یدوستش داشتم، برادرم بود؟! چرا عل

 

 ...تو... چرا... بهم -

 

واسم  یچیه گهیافتادم. د ریحصار آغوشش گ یو هوا تو نیزم ونیرفت. م یاهیبه جلو برداشتم که چشم هام س یقدم

من رو از خواب  اریماز ی!صدادم؟یکشیتلخ نفس م قتیحق نیا دنیمهم نبود. اصال چرا به هوش بودم؟! چرا بعد از شن

 .دیکش رونیب یقیعم
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 .کنمی! خواهش مگانهیآروم باش  -

 

حرف زدن نداشتم.  ینا گهیبود. د برادر من بود، از خون من اریماز مُردم،ی. داشتم مکردمیصداش حس م یرو تو عجز

 .حجم از غم من هنوز آرامش داشت نی. صداش با وجود انمیآروم کمکم کرد بش اریماز

 

 .ارمیبزار برات آب قند ب -

 

 یبره. من هنوز کل خواستمیاشکبار. نم یبهش نگاه کردم. با چشم ها یحال یدادم و با ب هیپشتم تک واریرو به د سرم

رو به روم  قتیبا حق ینطوریبهم نگفت؟ که چرا وابسته ام کرد و حاال ا یچیه یچکیتم؛ که چرا هجواب داش یسوال ب

که پر از  ییاتاق رو ترک کرد، با چشم ها اریکار دستم داد. ماز رشکه آخ یفراموش نی! لعنت به ایکرد؟ لعنت به فراموش

 .اومد ادمی کبارهیکه  یه خاطرات! من موندم و انبوزنیاشکا بر نیا ذاشتیاشک بودن؛ اما غرورش نم

 

 !داداش بزرگه؟ ادیبهت م یلیخ رهنهیپ نیتا حاال بهت گفته بودم هم - »

 

 !بد باشه؟ شهیتو باشه مگه م ی قهیکه سل یزیتک خنده( چ) -

 

 ؟یگردیبر م یک یگفتم: راست کردمیکه در کمدش رو باز م یحال در

 

 «چطور؟ گه،یچند روز د -

 

 نیا رمیمنتظره که انگار تقد ریو من تصادف کردم. اونقدر غ ومدین گهیاما د اد؛یگفت م اریتصادفم، ماز روز قبل از چند

. پاهام رو ستین ادشی نیاز ا شتریمن که ب یلعنت به حافظه  ی! اار؟یماز یومدی. چرا ندونستمیبوده و فقط خودم نم

 .شونه ام رو تکون داد یدست قهیر زدم. بعد از چند دقپام و از ته دل زا یشکمم جمع کردم، سرم رو گذاشتم رو یتو

 

 !گانهیجان،  گانهی -

 

که کمرم رو  یبود؟! در حال شیهمش به خاطر حس برادر زیمحبت آم یاون جمله ها یعنیهق هق سرم رو باال گرفتم.  با

 :گفت کردینوازش م
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 .یلرزیم یآب قند رو بخور، دار نیا -

 

 رهینگرانش خ یچشم ها یآب قند رو از دستش گرفتم. تو وانیلرزون ل یهم قلبم. با دست هاو  دیلرزیهم بدنم م آره،

 :شدم و با هق هق گفتم

 

 ؟یت... تو... چرا... بهم... نگفت -

 

بود و  نیریاز آب قند خوردم. طعمش ش کمیشد. با دست لرزونم  دتریبرادر؟ هق هقم شد گفتمیبهش م دیبا یچطور من

 :که صداش از غم بم شده بود گفت اریرو داشت. ماز ایطعم دن نیترحال تلخ  نیدر ع

 

 .دکتر و همه یگور بابا گفتم،یرو بهت م یزودتر همه چ یبهم دار یاحساس نیهمچ دونستمیاگه م کیالشر یبه خدا -

 

 :بغض گفتم با

 

 !دکتر؟ -

 

 .. بعد آروم دستم رو نوازش کرددیکش یقیعم نفس

 

 . باشه؟یفقط قول بده آروم باش ،گمیرو بهت م یهمه چ -

 

که  یا ی. به هر بدبختبودمیآروم م دیبزنم؛ اما با غیج خواستیبودم، دلم م دهیسر تکون دادم. به جنون رس مظلومانه

مقصر  دیبا ویاحساسم، لعنت به قلبم! ک نی. لعنت به ادمیفهمیو کل خانواده ام رو م اریسکوت ماز لیدل دیبا شد،یم

 !؟دونستمیم

 

 .بودم که مامان بهم خبر داد یسپهر ریبودم، درگ نیبرل یاون روز که تصادف کرد -
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 یمسئله بود؛ ول هیبرادرم بود خودش  اریکه ماز نی. اخوردمیخفه کردنش از آب قند م یو برا شدیهق هقم شروع م مدام

 ی. اشیپ ی قهیچند دق نیتا هم ومدینم دمایبرادرم رو  نکهیترسناک باشه. ا تونهیچقدر م یکه فراموش دمیترسیمن م

 میکه از قبلِ پونزده سالگ یمن دمیفهمی. تازه داشتم مکردمیم لیتبد نیقیکاش از همون روز اول تموم شک هام رو به 

 ...ادین ادشیخاطره رو هم  کمیداشته باشه و همون  مریکه آلزا یبه حال کس یوا دم،یکش یچه درد ومدینم ادمیرو 

 

. ادامه کردیهنوز دستم رو نوازش م اریاز اون موقع؟! ماز ی! حت؟یکردم. سپهر اریماز یهنم رو معطوف حرف هاذ تازه

 :داد

 

پرواز به تهران رو  نیاطالعات پرواز تا اول تیسا یرفتم تو عیواسم مهم نبود؛ سر یچیه گهیسرم خراب شد. د یرو ایدن -

 ی...)تک خنده دیروز پرواز که رس یول گرفتمیروز اومدنم هر روز ازت خبر مگرفتم، تا  تی. واسه چهار روز بعدش بلرمیبگ

حد بدون که اونقدر  نیفقط در هم ،یبدون ستیالزم هم ن ،یدونینم یپهرهمون س ایاز پدرام  یزیکرد( تو چ یتلخ

از ده  شتریب دیود! شاب قمیرف م،یبود کیکه شر نیکنترلش از توان من خارج بود. جدا از ا گهیخالف کرد که د یکارها

 نقدریا یچطور دمیهم. نفکردیم تاشیو آزار و اذ یدزد یهمکاراش رو هم قربان یکم کم داشت خانواده ها گهیسال، د

نفسش رو  ی. ) با کالفگکنهیآدم ها رو عوض م یپول و قدرت به راحت نکهی. ادونمیرو خوب م یزیچ هیعوض شد؛ اما 

هاش خبر  تیبودم که از جنا یکارها. من تنها کس نیاعدش کنم تا دست برداره از اکردم متق یفوت کرد ( مدام سع

 ...با خبرم یمن از همه چ دیفهم یمونده بودن؛ وقت تساک دیهم به زور تهد هیداشتم و بق

 

 .بهم زد خالص رو ریبا ادامه دادن جمله اش ت اریبگم که ماز دیبا یچ دونستمی. اونقدر متعجب شده بودم که نمدیگز لب

 

سو استفاده  تیموقع نیمن چقدر تحت فشارم و از ا دی. فهمدیرو هک کرد و تموم مکالمات ضبط شده رو شن میگوش  -

 یرو بدون عمل یحرف چوقتیاون ه دونستمیکنه. گفت اگه برگردم جون تو در خطره، م دیکرد تا من رو با تو تهد

دو سال مدرک  نیتموم ا یکه ازت محافظت کنه. تو نبود یاونجا کس. یزیتو چقدر واسم عز دونستیم زنه،یکردنش نم

 .یباعث شد من رو فراموش کن نیاون روزا کنارت باشم و ا یچون نتونستم تو گانه،یجمع کردم. داغون شدم 

 .دستم بود نوازش کرد یرو که رو اریشوکه مونده بودم. شصت دستم ناخودآگاه باال اومد و دست ماز

 

 دمیفهم یواسه من آسون بود؟! وقت یکنم. فکر کرد تیکه شکا نجایمدارک گذاشتم و برگشتم ا نیا یرو پا میکل زندگ -

 ...زندان افتادن آروم تر شدم اما یو نوچه هاش تو یاون لعنت
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نم اون رو مقصر بدو تونستمی! نمتونستمینم یمقصره؛ ول اریماز کردمیاحساس م نکهیو مکث کرد. با ا دیهم لب گز باز

 .و من فراموشش کرده بودم دهیکشیاون زمان داشته زجر م یتو دمیدیم یوقت

 

اون دکتره  مارستان،یب می. اون روز که با هم رفته بودستین ادتیازم  یچیکه ه ییاالن فقط من موندم و تو دمیتازه فهم -

 .ات کرده بود نهیبود که روز تصادفت معا یهمون دکتر اد؟یم ادتیرو 

 

 :ادامه داد اریگرد شد و مازهام  چشم

 

و همه  شتیپ امیکرد و نذاشت ب دمیکردم. گفتم که پدرام تهد فیرو براش تعر زیاون. همه چ شیاول از همه رفتم پ -

 یرو ایدن گهیبار د هیبهت بگم.  دیتلخ( بهم گفت نبا ی. ) باز هم تک خنده نیش شد ا جهیرو بهت بگم که حاال نت زیچ

 یجلو دیبهم گفت با یول نجا؛یا امی. خواستم نادیب ادتی ییزایچ هیتا خودت  سمیوا دیگفت باسرم خراب شد. بهم 

 ی. روز اولکنهیکار رو واسه جفتمون سخت م نیو ا یکنیباور نم ،یشیهو بهت بگم شوکه م کیچشمت باشم، گفت اگه 

 .کنمآماده  یزیخودم رو واسه هرچ دیبهم گفت با یعل نجایا امیب خواستمیکه م

 

 نقدریموضوع ا نیچون ا ن،یبفهم یزیچ خواستمیخودم تا کارهام رو انجام بدم. نم یخونه  رفتمیروز اول همش م چند

درد رو با  نیرو هم مجبور کنم تا ا یا گهیاز پدرام کس د تمیشکا انیجر یتو خواستمیواسه هممون سخت بود که نم

مدام  یهم شد، عل نیازتون در نرم. هم یهمه و خصوصا تو لو داد تا ه یورو جل نایا یاز دست یمن به دوش بکشه؛ اما عل

 ی. همه یرو به رو بش قتیبا حق ینطوریا خواستمیمن نم یول یتو رو کنجکاو کنه تا راجع به پدرام ازم بپرس خواستیم

که انگار خودمون  شتامه داکردن ها اد ینقش باز نیمثل ربات. اونقدر ا میکنن. شده بود یخانواده مجبور شدن نقش باز

 ...رو باور نکردم ینقشِ اجبار نیا چوقتیمن ه گانه،یمن،  یول شد؛یهم داشت باورمون م

 

رو با دست  یسپهر شدیکاش م ی! ااریمن و ماز می. چقدر داغون بودختیریگونه هام م یاشک هام داشت رو دوباره

 :دمیرو شن کردمیرو با تموم وجود حس م شیهم تلخ شیپ یکه مثل دفعه ها اریماز یخودم خفه کنم. خنده  یها

 

بهت بگم و بعد  یزیچ هیخواستم  نیکه تو ماش ادتهیرو  ی. اون سرومدینم ادتی یچی! هگانهی اوردمیآخر سر دووم ن -

 ،یبود هدیسوخته رو تو واسم خر یقهوه ا رهنیرو بگم اما به زور سکوت کردم. اون پ نیهم خواستمینگفتم؟! اونجا هم م

نتونستم. اون لباس رو  یول ؛یدوزیو زمان رو به هم م نیزم ادیب ادتی یزیاگه چ دونستمیچون م دمشیپوشینم

من رو  کمیکرد که خواهرِ من،  جادیهم ا دیام یروزنه  هیحال که قلبم رو به درد آورد برام  نیو واکنش تو، در ع دمیپوش

 ...نه که موافقت کرد و حاال ایبهت بگم  دمیپرس ! همون روز به دکتر زنگ زدم و ازشادشهی
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 :دستم برداشت و گفت یدستش رو از رو اریشده. ماز یاالن چ میدونستیجمله اش رو خورد چون جفتمون م آخر

 

 .ستیمن ن ریباور کن تقص ی! ولگانهیمن رو ببخش  -

 

 !کردم؟یم لیداشتن رو به حس خواهرانه تبد دوست نیا دیدوست داشتم! چطور با اروینبود؛ اما من ماز اریماز ریتقص

 

 !میو ن کی. چشمم به ساعت افتاد، دمیاز اشک بود کش سیبه صورتم که خ یدست

 

رو  تیواقع نکهیخبر از ا یرو برادرم خطاب کردم ب اریماز یتاکس یاون زن و اون راننده  شیافتادم که پ شیدو ماه پ ادی

 .دلم ی. بدنم آروم شده بود اما امان از آشوبِ تودمیانداختم و لب گز نییگفتم. سرم رو پا

 

 بهیغر هیباهاش مثل  یمجبور باش نکهی! ا؟یخواهرت رو بغل کن ینتون یبعد از سه سال دلتنگ نکهیا ه،یچه درد یدونیم -

 !؟یرفتار کن

 

 یلقب برازنده  نیا! اآشن یا بهی. غردیگونه ام چک یاشک هم رو یلبم نشست قطره ا یکه رو یزمان با لبخند تلخ هم

و من  دادیکه با آشنا رفتار کردنش بهم عالمت م یرو واسم داشت بهیغر هیبهش بگم که تو حکم  خواستمیبود. م اریماز

 .حرف زدن نداشتم یدل ببندم؛ اما نا هشکه با آشنا رفتار کردنش باعث شد ب دم،یفهمینم

 

با  نکهیخوشحال باشم از ا دیبا دونستمینم« نگران نباش!  فته،یم یخوب اتفاق»  گفتیم می. مرومدمیبا خودم کنار م دیبا

 !خودم؟ یناراحت باشم واسه احساس خورد شده  ایدارم و اون هم دوستم داره،  ینسبت اریماز

 

 :ناخودآگاه زبون باز کردم اریآوردن پرواز ماز ادی. با به کردیرو مشخص م زیهمه چ زمان

 

 !ن؟یلبر یگردیپس... برنم -

 

 :گفت یمتعجبش رو به رو شدم. بعد از مکث یرو باال گرفتم و با چهره  سرم
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 .برگردم دیچرا... با -

 

  :دمیلحظه تموم غمم فراموشم شد و جاش رو به خشم داد. مثل برق گرفته ها از جا پر هی واسه

 

 !؟یچ -

 

 !هنوز تموم نشده نیبرل یتو یاون شرکت لعنت یکار شعبه  -

 

 :بلند گفتم ی. با تن صدادمیکشینم نیاز ا شتریب گهیشدم. دمنطق  یب

 

 .گهی! بسه دیبازهم سپهر ،یبازهم سپهر -

 

 :از جاش بلند شد و گفت عیهم سر اریماز

 

 !گفتم؟ یچ یدی! شنگانهی -

 

 .همه سکوت حاال وقت فورانم بود نیصدام باال تر رفت. بعد از ا تن

 

رو دوست داشته باشم که برادرمه!  یباعث شد کس م،یگند زد به زندگ یم؟! سپهربشنو دیرو با ی! چ؟یگفت یچ دمیشن -

 یک ؟یاون شرکت خراب شده برس یآلمان تا به کارا یریم یدار یروزها کنار من باش نیا یتو نکهیا یتو االن به جا

! ؟یریو م یکنیول م هدیرو فهم قتیخواهرت رو که تازه حق طیشرا نیا ی! چطور توشه؟یپاک م مونیاز زندگ یسپهر

رو  قتیحق دی! بایا گهید زیهرچ ای کردمیتشنج م ای شدمیم وونهیاگه د یحت ،یگفتیبهم م دی! باه؟یچ یدونیاصال م

 !خسته شدم، بســه گهی. دیروزها واسه سه سال بر نیا یتو ی. حق نداریگفتیبهم م

 

تموم شده  نیرفتنش واسم سنگ ی هیداره؛ اما قض یمحکم لیو دل ارهیحق با ماز دونستمیمنطق شدم، م یب دونستمیم

 .من کالفه به سمتم اومد و محکم دست هام رو گرفت یتوجه به داد زدن ها یبود. ب

 

 !یکنیبرخورد م یاحساس یدار -
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 .دمیکش رونیدست هاش ب یهام رو محکم از تو دست

 

 !هم واسم مونده؟ یمگه منطق -

 

رو بروز نده. چقدر فرق داشت  تشیتا عصبان کردیو کالفه فوت م دیکشیم قینفس عم زد،یطول اتاق رو قدم م اریماز

 :. با بغض و خشم گفتمکردمی، باور نم« برادر» گفتمیم یبرادرم با من. هنوز وقت

 

 .من... الزم دارم تنها باشم -

 

دعوامون شده. حال من خوب نبود، اصال خوب دفعه برام مهم نبود که  نیبا اخم نگاهم کرد. ا هیبرگشت و چند ثان اریماز

 یتخت نشستم و سرم رو رو یو در رو پشت سرش بست، هم زمان با رفتنش، من هم رو رونیاز اتاق رفت ب ارینبود! ماز

 ...زانوهام گذاشتم

 «اریماز»

 

 تونستمیدرونم که نم شیاز خشم، از آت زدم،یچمدون رو وسط هال رها کردم و به سمت اتاق پا تند کردم. نفس نفس م 

 نقدریا نکهیبه انتقام گرفتن، به ا ازمیآکنده به حسرت، به ن شی. آتسوزوندیکه تموم قلبم رو م یشیخاموشش کنم. آت

پلک زدم و بعد  کیشد؟ من فقط  یهو چ کیلبم نشست،  ی وشهگ یمختل شده بود! پوزخند مونیزندگ شیراحت آسا

 شیفشار روان شهیباعث م گانهیشدنم به  کینزد دمیهو د کی. ستین ادشیو من رو  دهیخواب مارستانیب یتو گانهی دمید

حال  یتوکه  ن،یزده دست به دامنمون شده که توروخدا من رو ببخش گانهیبه  نیکه با ماش یزن دمیهو د کیشه.  شتریب

 .کنمیباشه پرداخت م یا نهیخودم نبودم و هر هز

 

شد،  گهیآدم د هیپدرام  دمیهو د کیتنت چطور؟!  یاز پاره  یچند سال دور ی نهیچقدره؟! هز یفراموش ی نهیهز یراست

 یخونه  نیا یتو دمیهو د کیمن رو خراب کنه.  یزندگ خواستیحفظ آبروش م متیدشمن که به ق نیشد بزرگتر

 !تنگه یسلول شخص هیخراب شده ام که هواش قد 

 

 شیرفته، اون زنه که با حواس پرت ادشیمن رو  یراحت نیکه به ا انهگیمقصره؟!  یراهرو، ک یتند کردم سمت اتاق تو پا

برق  دیکل یپاش تا به پول و قدرتش برسه؟! با مشت رو ریهاش رو پله کرد ز قیپدرام که رف ایرو نابود کرده  مونیزندگ
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دستکش بوکس  دیبا نکهیتوجه به ا ی. بزدیبه سقف بهم چشمک م هشد زونیبوکس آو سهی. اتاق روشن شد، کدمیکوب

 .ادیدرونم م یقدرت از سوختگ نیا دونستمیدستم کنم شروع کردم به مشت زدن. اونقدر محکم که م

 

هم بود؟! دست هام داغون  یا گهید ی. چاره شدمیم یخال دیبا زدم،یو من فقط مشت م سوختیانگشت هام م سر

سر انگشت هام  زدم،ی. نفس نفس مدمیا باالخره دست کش. صدتا مشت زدم تکردیقلبم رو آروم تر م یداغون نیو ا شدیم

. کردیتاوان خنجر زدنش رو پرداخت م دی! پدرام باباختمیم دیشده بود. انتقامم رو از دست هام گرفته بودم. نبا یخون

 واریبه دمشت رو اونقدر محکم زدم که محکم  نی. آخرستمیکردن ن یباز لمیمن آدم ف یول شناخت؛یمن رو م دیبا گانهی

آشنا؟!  ی بهی. غرزدمام؟! دوباره پوزخند  بهیبه سمتم برگرده از اتاق خارج شدم. به خواهرم بگم غر نکهیخورد و قبل از ا

 .آشفته ست نقدریکه برعکس ظاهر آرومش ا یاریماز نن،یرو بب ایاز دن دهیبر ارِیماز نیکاش همه ا

 

چرا  دم،یدختر رو نفهم نی. چرا اشدیسرم اِکو م یتو گانهی یمبل نشستم و سرم رو با دست هام گرفتم. صدا یرو

بهم  یکه بخواد حس کردیلحظه هم به ذهنم خطور نم هی یخواهرمه حت دونستمیچون خودم م ه؟یدردش چ دمینفهم

روش  یدگیبر ی. چشمم به دستم افتاد که جاشدینم ینطوریتا ا کردمیباهاش سرد و خشک رفتار م دیبا دیکنه. شا دایپ

 !گانه؟یها رفتار کردن با  بهیمونده بود. دستم رو مشت کردم. من و مثل غر

 

 دمیخودش. حداقل االن فهم یتو ختیریم ینطوریاما نه ا گفتم؛یخودم بهش م زدیاون حرف م نکهیقبل از ا دیبا دیشا

 .ادین ادشی من رو نقدریا شدیمورد! باورم نم هی نیذهنم اِال ا یتو ومدیم یزیهرچ ه،یمشکلش چ

 

رو  یعل یبزنم چون صدا یمهم نبود. الزم نشد حدس یزیچ گهی. داوردمیسرم رو باال ن یآشپزخونه روشن شد، حت چراغ

 :دمیشن

 

 !؟یکنیم کاریچ نجای! ااریماز  -

 

اهش قرمز هستن نگ دونستمیکه م ییمبل کنارم نشست. با چشم ها یرو عیکه سر دمیرو د یآوردم و عل نییرو پا دستم

 .شونه ام گذاشت یدستش رو رو یبا نگران یاون نور کم هم معلوم بود. عل یتو یکردم که حت

 

 شده؟ شیزیچ گانهی ار؟یشده ماز یچ -

 

 .شده و هم من شیزیچ هیهم اون  نیبب اینشده! ب یچ نیبب ایزدم. ب پوزخند
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 !؟ی! چرا هنوز بهش نگفتاریماز گهیبگو د یزیچ هی -

 

اوضاع  دیفهم دنمیخند نیهم از ا یعل یبود. حت یشدنم حتم وونهید یعنی دمیخندیم ی. تلخِ تلخ! وقتدمیخند ناخودآگاه

. سرم رو به پشت یا گهیمن واسه خودم بود نه کس د یها ینگرانش کنم. بدبخت نیاز ا شتریب خواستمی. نممهیچقدر وخ

 :دادم و گفتم هیمبل تک

 

 ...گفتم بهش -

 

 :گفت یبه سمتم برگشت و با ناباور شتریب ی. علکردمیاه منگ ینامعلوم ینقطه  به

 

 !دیکه رفت خواب گانهی! ؟ی! کِار؟یماز یگیم یجد -

 

 ..االن نیهم -

 

 !نشون داد؟ یحاال؟! واکنش بد یداغون نقدریخب! چرا ا -

 

 !؟یکن ریتعب یهام رو بستم و هم زمان اخم کردم. تا واکنشِ بد رو چ چشم

 

 !یکنینگرانم م یدار گهیچشم و چارت رو باز کن د قهیدق هیبابا  -

 

 :لب گفتم ریهام رو باز کردم و به جاش دوباره سرم رو با دست هام گرفتم. ز چشم

 

 !عاشق من شده بود؟ گانهی یدونستیفقط جواب بده. تو م پرسم،یسوال م هی -

 

 :کرد و گفت یاما تک خنده ا« !؟یکنیم ی..شوخنــــه»بگه  یبا ناباور یتر شد. منتظر بودم عل نیفضا سنگ یتو سکوت
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 !نسبت به تو نه گانهیبه عشق  یول کردم؛یبودن شب شک م اهیمن که به شخصه به س -

 

 :کردم آروم باشم یلعنت! سع یچشم هام رو بستم. ا دوباره

 

 !؟یچرا به من نگفت -

 

 :صاف تر نشست و آروم گفت یعل

 

 بوده مگه؟ یمهم زیچ -

 

 :. ادامه داددادمیمن داشتم کنترلم رو از دست م ایبود  لکسیر یلیخ یعل ای

 

 !بوده یحس گذرا و اختالل هورمون هی یول ست؛ین یعیطب دونمیم -

 

 :گفتم ناخودآگاه

 

 !وقته دوستت دارم یلیکه صاف صاف بهم بگه من خ ینه تا وقت -

 

 :گفت یعل هویخودم بودم که  یحال و هوا یگذشت. تو هیثان چند

 

 !بـهت اعتراف کــرد؟ -

 

 :گفتم رلبیز

 

 یمشاوره ها نیپرش کرده، ا یهم چطور قشیرف ستینامزد داره. معلوم ن یگفتی! میعل شیچوندیپیم یجور هی -

 .دونمیدخترونه شون رو من م
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 تیبا عصبان باشه. یجد تونهینم یحالت چیهم در ه یعل نی. با اخم نگاهش کردم. ادمیاز جا پر یعل یخنده  یصدا با

 :گفتم

 

 !شک ندارم ،یخندیمنم م تیتو سر نماز م -

 

 :به زور خنده اش رو قطع کرد و گفت یعل

 

 یچ یحاال بهش گفت ،یرو بزرگ کرد گانهیتو  دونمیدخترونه! بله، م یباحال بود. مشاوره ها یلیخ یول د؛یببخش -

 گفت؟

 

رو دوست دارم که مثل برادرمه، االن هم با من  یو من کس نمویشروع کرد به داد زدن که پدرام گند زده به زندگ -

 !گردمیدعواش شده که چرا دارم برم

 

 :بدتر اعصابم رو خورد کرد یعل یصدا

 

 !؟یگردیبرم یمگه دار -

 

 .کردم نگاهش

 

 !مگه قرار نبوده برگردم؟ -

 

 :کرد یهوف

 

 !داره ازیبهت ن گانهی ار،یماز طیشرا نیا یتو ینه! حاال نر -

 

 ...یاون شرکتِ کوفت یپروژه ها یدونی! تو که میعل تونمینم -

 

 :بود که با اخم نگاهم کنه یدفعه نوبت عل نیا
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 !؟یاین یخوایم گهیکاش بحث فقط رفتنت باشه، تا سه سال د -

 

 :لب گفتم ریموضوع اون سه سال بود. ز پس

 

 هی کنم،یم شیکار هیرو داشته باشن.  شیافتاد آمادگ یفاقگفتم که اگر ات ینطوریا هیمن به بق کشه،یسه سال طول نم -

 ...دارم ییبرنامه ها

 

 نیبا ا دیکه با کردمیفکر م نیافکارم غرق شده بودم و به ا ینگفت. تو یزیچ گهیکه به حرف هام اعتماد داشت د یعل

 :گفت یکنم که عل کاریچ گانهیاحساس 

 

کرده.  دایبهت پ یحس نیهمچ نیواسه هم یاز همه هواش رو داشت شتریمطمئن باش! تو ب ره،یم ادشیحس  نیا -

 .کنهی! حس خواهرانه جاش رو پر مستین یجد

 

 :و گفت دیخند ی. علشدیم ینطوریا دی... بایعنیبودم،  دواریام

 

 !ایخواهرت رو عاشق خودت کن یخوب بلد یول -

 

 .ستین یجد چوقتیپسر که ه نیتاسف تکون دادم، از دست ا یاز رو یسر

 «گانهی»

 

 خیدست هام به دو تا قالب  سوخت،یگلوم م سوخت،یشده بودم. قلبم م رهیرو به روم خ واریهام رو بغل کردم و به د زانو

جنبه ام که آخرش  یقلب ب نیلعنت به ا یگرمشون کنه. ا تونستینم زیچ چیو ه چکسیشده بودن و انگار ه لیتبد

 صیدرست و غلط رو از هم تشخ تونستمیکه نم ادیبود، اونقدر ز هوجودم رو پر کردآخر زد! خشم تموم  میبه س ینطوریا

 .درست فکر کنم تونستمیبدم، نم
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نخورم.  نیفکر کنم تا زم ییایرو دیلبم جا خوش کرد. از اون اولش هم گفتم نبا یگوشه  یپوزخند میفکر مر با

. دست نمیچواسه خودم ب الیفکر و خ یکل خواستمیه مبه حال اون موقع ک یوا دم،یاز عرش به فرش رس شینطوریهم

 بود؟ یه کم دردهمه شوک؟! مگ نیبودم؟! بس نبود ا دهیمونده بود که هنوز نفهم یچ گهیرحم بود، د یسرنوشت چقدر ب

 

 یکه حس کن یدی. تا حاال به اون نقطه رسدنیدیو چشم هام از هجوم اشک تار م کردیمثل مته گلوم رو سوراخ م بغض

و پر از اشکم از  رهیاون نقطه بودم. نگاه خ یمن تو ؟یشیو فقط خسته تر م کنهیازت دوا نم یدرد چیکردنت ه هیگر

 :چشمم بود یاون روزِ آرمان هنوز جلو امیشد. پ دهیاتاق کش یرو به روم، به سمت چمدون گوشه  وارید

 

 «!آشنا اومده خونه اتون ی بهیکه غر نمیبیم»

 

 یشدم. از تموم آدم ها چهیباز کردمیبرادرم بودف من تموم شده بودم، احساس م اریبود که ماز نیقط اکاش مشکل ف یا

راه  نیدارم و از ا اریبه ماز ییحس ها هیبود من  دهیدست صدف داده بودن، فهم ییبودم. چه آتو دهیاطرافم دروغ شن

که  سوختیهم بود. اونقدر دلم به حال خودم م رایماز یعمه  رصدف دخت یعنیلعنت!  یمزخرف استفاده کرد تا... ا

از همه و اون  شتریفکر کنم. همه مقصر بودن، همه، اون پدرام کثافت ب اریبه شکنجه شدن ماز یلحظه ا خواستمینم

 .سر خودم بزنم یمثل اون روز قدرت نداشتم تو یدکتر مزخرف. همه اشون؛ حت

 

ام  هی! با خنده گر؟یراحت نیهه! به هم رفت،یداشت م اریبزنم. ماز شیرو آتفرودگاه  تونستمیبودم که م یعصبان اونقدر

 :گفتیکه م دمیشنیقهقهه اش رو م یاز االن صدا« داداشمه. اریماز میمر»! گفتم؟یم یچ قمیگرفت، به رف

 

 !گانهی یمسخره ا یلیخ -

 

رو  چکسیه خواستمیجا گم و گور شم. نم هیم بر خواستی. دلم مقهیافتاد. دو و ده دق زیم یرو کیبه ساعت کوچ نگاهم

و  ایدر یبه رابطه  شهیرو بفهمم. هم قتیبود که بعد از دو سال حق نیهم بهتر از ا مُردمیو درد! ذم ی. فشارِ عصبنمیبب

 !ه امغرور له شد سوخت،یغرورم م یه برادر بزرگتر داشتم و حاال... دلم برای خواستیدلم م شهی. همشدیم میحسود ریام

 

به راه افتاده بود. پوزخند  یا ییتماشا یقلب و مغزم دعوا نیعاشق برادرم بودم. ب دنیفهمیاگه م کردنیسکته م همه

 یلفظ برادر تو یحت د،یتپیقلبم محکم م اریماز دنیکه با د ی! منکردم؟یم کاریچ دی. حاال بادیزدم و اشک از چشمم چک

 :افتاد ادمی میمر ی. حرف هاچرخهیدهنم نم
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 «.بوده یاونم احتماال اختالالت هورمون »

 

بوده باشه. دوباره اشک از چشم هام  یکمکم کن که واقعا اختالل هورمون ستم،ین یمنطق میکمکم کن! من مثل مر ایخدا

 یوجودم بوده. صدا یتو یناخودآگاه اون حس خواهر دیبود که تجربه کرده بودم. شا یحس نیتر یواقع نی. آخه ادیچک

 :دمیشنیرو م ابونیخ یاون زن تو

 

 «.مثل تو داره یبه حال برادرت که خواهر خوش»

 

من  یول کشتم؛یاحساسم رو م دینبود. با ینیب شیقابل پ زشیچ چیمن که ه یِزندگ نیهام رو پس زدم. لعنت به ا اشک

 یچه غلط دیبا دونستمیو نم شده بودن ی. احساساتم قاطختمیریو اشک م زدمیقاتل احساس نبودم، بودم؟ پوزخند م

 !دونستم؟یمقصر م دیرو با یبکنم. ک

 

 ی. تورمیبگ یسمت ک دیکه بفهمم انگشت اتهام رو با کردیافکار مخرب. مغزم کار نم نیگرفته بودم از دست ا سردرد

خونِ خودم بود، که هم  یکه دل بستم به کس ییواسه تموم اون لحظه ها رمیشوکه و داغون نشده بودم. بم نقدریعمرم ا

 دم،یهم دروغ شن یواسه خودم که از عل رمیگفته بود. بم روغکه بهم د یواسه غرورم که لهش کردم، واسه کس رمیبم

 .جلوم رفتار کردن. ساعت دو و ربع شد یعیطب نقدریکه ا رمیبم

 

به  کردمیداشتم دق م یوقت تونستمی! نماریلحظه واسه ماز هیو  سوختیلحظه دلم واسه خودم م هی شدم،یقانع نم من

در  یصدا دنیکه با شن دمیلرزیم دی. مثل بنیراحت برگرده برل خواستیهم باشم. اون اگر به فکر من بود نم اریفکر ماز

 .به خودم اومدم

 

ه شکمم جمع کرد ینباشه وگرنه کنترل داد زدنم دست خودم نبود. پاهام رو که تو اریماز زدیکه در م یبودم کس دواریام

. مات نگاهش کردم، دمیچهارچوب در د یرو تو یکه در باز شد و عل دینکش یآوردم و لب تخت نشستم. طول نییبودم پا

 یهم خونه؟! که پسرخاله  یاز دست عل یدلم که حت نیکنم با ا کارینرفت. چ نیبغضم از ب یآب دهنم رو قورت دادم؛ ول

 !هم بهم دروغ گفته؟ زمیعز

 

 ومدهیاتاق ن یتو اریخدا رو شکر کنم که ماز تونستمیکل وجودم رو گرفت. حداقل م شیزد که تلخبهم  یلبخند تلخ یعل

تخت نشست،  ی. کنارم رودونستمیرو نم شیکدوم پنبه بود و کدوم آت نکهی. امیبود شیمثل پنبه و آت اریبود. من و ماز

 :لب گفت ریدستم گذاشت و آروم ز یدستش رو رو
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 آره؟ ،یدونیمنم مقصرم. م -

 

 :گفت رلبیقطره اشک جوابش رو گرفت که ز نیاز ا ی. علدیگونه ام لغز یو اشک رو دمیرو باال کش مینیب فقط

 

 نه؟یاز ا ریغ کردم،یاطاعت م دیمن هم با مینگ یزیدکتر به همه گفته بود چ یوقت -

 

 :نم. ادامه دادک یسر اون خال خواستمینم رون،یب رفتیبگم. کاش از اتاق م یچیه تونستمینم

 

 دمی! من اول از همه فهمیموضوع تعجب کرد نیهوات رو داشته، خودت هم از ا یلیمدت خ نیا اریجان! ماز گانهی -

 یول دادم؛یعشقت موندگاره بهت اخطار م نیکه ا کردمیذره شک م هیکنم آخه؟ اگه  کاریچ یول ؛یدوست دار ارویماز

من تورو نشناسم به  م،یبا هم بزرگ شد یما از بچگ ،یلم. تو دخترخایکرد دایپ یحس نیهمچ طیمح ری. تحت تاثستین

 !خورمیدر م یدرد جرز ال

 

 :خودمه یجمله رو گفتم؛ اما صدام اونقدر گرفته بود که باورم نشد صدا نیا یک دمینفهم

 

 !... فرق داشتاریماز -

 

. حس خواهرانه یبش ینطوریداشتنش باعث شد افرق  نیهم گه،ید گمیرو م نیفرق داشت واست! من هم هم دونمیم -

 .دمیمن بهت قول م یول بره؛یزمان م کنه،یجاش رو پر م

 

که قرار بود من توش جون  یمهم همون زمان بود. همون زمان طوالن یول داد؛یم رییرو تغ زیهمه چ نی. تلقکردیپر م آره

 :ودم بشنوم رو گفتکه منتظر ب یزیدستش رو برداشت و چ یبکنم و خورد بشم. عل

 

 !؟یایفرودگاه. خواستم بدونم م میبر دیبا یول گانه؛ی دیببخش -

 

 :و داد زدم دمی. از جا پررمیبگ شیبود تا آت یکاف نیفرودگاه، از پرواز، از فاصله متنفر بودم. هم از
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کنم. حاال هم  دایبهش پ گهیحس د هیدرد نکنه. دست داداشم درد نکنه که فقط اومد تا من  اری! دست مازست؟یبس ن -

واسه من. بهش بگو آره، برو، برو و تنهام  گردهی. آقا داره برمگردهیراحت شد داره برم قتیکه وجدان خودش از گفتن حق

 !آروم تر شم یو باعث ش یباشمن  شیدفعه که دست خودته، مبادا پ نیبزار. ا

 

 :از جا بلند شد یعل

 

 ...یکار هی من باهاش حرف زدم، بهم گفت گانهی -

 

 :دمیوسط حرفش پر عیسر

 

 !کن حیتو ام فقط کارهاش رو توج -

 

بگه تن صدام رو  یزیچ نکهیکرد و من قبل از ا یهوف ی. علزدمیو من با خشم پسشون م ختنیریم نطوریهام هم اشک

 :آوردم و با بغض گفتم نییپا

 

 .کنمیم هیدست تو هم خورده، حاال بعدا با تو هم تصوکنم. هرچند اعصابم از  یسر تو خال خوامینم رون،یبرو ب یعل -

 

رو  طمیشرا یخوب بود که عل نی. حداقل همدمیکش یقی. نفس عمرونیبه شونه م زد و از اتاق رفت ب یآروم دست یعل

 دی. بانییچمدونش رو از پنجره بندازم پا خواستی. دوباره به ساعت نگاه کردم، دلم مشدینم چمیو پا پ کردیدرک م

خارج از گود  ی! از دستش دلخور بودم؛ ولدم؟یدیرو م اریو رفتن ماز رفتمیخودم م یبا پاها دینه؟! با ای رفتمیم

بود و محکم به  نییسمت اتاقم رفتم. سرم پا تیمحکم از عصبان یاومدم و با قدم ها رونیب اری. از اتاق مازستادمینمیوا

از دست بدم. رفتم  روکنترلم  نیاز ا شتریتا ب رمیسرم رو باال بگ خواستمیمباشه، ن اریماز زدمیتنه زدم. حدس م یکس

 .دمیدم دستم بود پوش یهرچ عیو سر دمیاتاق، درو به هم کوب یتو

محکمم خونه رو  ی. قدم هاشدمیلحظه هم متوقف نم هیاما  دمیدیرو گرفته بود. اتاق رو تار م دمید یاشک جلو

 اریحرف از ماز هیبدبخت! منتظر  ی گانهیبه خودم ننداختم.  ینگاه نهیآ یت سرم کردم و تو. شالم رو با خشونلرزوندیم

 .بست خیرو نگفت تموم وجودت  دیکه با یزیاون چ یوقت یلو ،یزیکل احساست رو به پاش بر دنشیکه بعد شن یبود

 

زدم. من رو چه به  یونده بود. پوزخندم فمیک یاز قبل تو میتر یو ام پ یچنگ زدم. هنذفر زیم یرو از رو میو گوش فمیک

خورد  اریماز یخودم رو جلو نیاز ا شتریب دیبغضم رو بشکنم؛ اما نبا خواستیاوضاع؟! دلم م نیا یآهنگ گوش دادن تو
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سر خودم داد بزنم.  شدینم ی. حتدمیچشم هام کش یدست رو تیعصبان اام گرفت و ب هیلحظه گر هی. دادمیشده نشون م

 .حد مرگ گرفته بودصدام تا سر 

 

. هق هقم رونیشونه ام انداختم و از اتاق اومدم ب یرو کج و کوله رو فمیدستم نگه داشتم، ک یرو همونطور تو میگوش

اتاق  یهمه تو دمیاومدم و د نیینکنم. از پله ها پا دیتول ییصدا نیخفه نگهش دارم و کمتر کردمیم یگرفته بود و سع

دور  یبا کالفگ یمبل نشسته بود و عل ینسبتا بر افروخته رو ی افهیق بامامان  زد،یحرف م یهستن. بابا با گوش ییرایپذ

 .زدیاتاق قدم م

 

و الزم  دیرو فهم قتیحق گهیراحت شد که تک دخترش د الشیلبم جا خوش کرد. مامان خ یدوباره گوشه  پوزخند

. دمیکشیغم رو با خودم م نیتنه بار ا هیکه  ی! منبه فکر حال دلِ من بود؟ یکنه؛ اما ک یجلوش نقش باز گهید ستین

فکر کن و فکرِ من هم نباش. به هرحال  نیبرل یبه پروژه ها کن،فکر رفته بود. آره، فکر  یمبل نشسته بود و تو یرو اریماز

فکر کن.  ی! منطقیریتند م ی! دار؟یشد وونهید گانهی»: گفتیاز درونم م یی. صدایاز اون نقشِ خسته کننده راحت شد

 «.شده ریمدت پ نیا یتو اریماز

 

آشپزخونه شدم تا با  یبه همه اشون روونه  ییاعتنا ینگاه ها به سمتم برگشت. با ب یهمه  ییرایورودم به اتاق پذ با

 یاما نه اونقدر واضح که بفهمم چ دم؛یمامان رو شن یآب خودم رو از شر هق هق هام خالص کنم. صدا وانیل هیخوردن 

جنگ به احساسم باخته  یباشم. منطقم تو یمنطق تونستمینم گهی. ددتموم شده بو گهیمهم بود؟! د گهیاصال مگه دگفت. 

و پشت  دمیبنفشه رو شن «ــــنیه» یبرداشتم و پر از آب کردم. صدا یوانیلرزون ل ی. با دست هادمیلرزیبود. داشتم م

 :بندش که گفت

 

 !یگفتیم بهش دیبا یواسش، عل رمیمن بم یاله -

 

نفس  هی. بازهم ترحم. آب رو دونستی. پس بنفشه هم نمدیاشک از چشمم چک یو قطره ا دمیخند ی. عصبدمیخند

رو  نیهم بود و زم یرفتم. اخم هام تو ییرایگذاشتم و سمت اتاق پذ نتیکاب یرو رو وانیخوردم، هق هقم آروم تر شد. ل

بابا نمک  یاحساسشون کرد. صدا شدینگاه کردن بهشون م دونبود که ب نیاونقدر سنگ هیبق یاما نگاه ها کردم؛ینگاه م

 :دیزخمم پاش یرو

 

 .دیایشما ب ن،یماش یتو میما بر -
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. فقط شدمیاثر نکرد که نکرد. داشتم له م یدر کار نبود. آب دهنم رو محکم تر قورت دادم ول یرفتن چیه چوقتیه کاش

 ریهام ت قهیهم گفته بود. شق دی. شاگفتیبهشون نم اریماز یبودن؛ ول دهیفهم هم دیشا دن،یفهمیاگه مامان و بابا م

 :گفت یپر از بغض یبا صدا ن. مامان و بابا به سمتم اومدن و مامادنیکشیم

 

 یحرف ها رشیجز پذ مینداشت ی. ما رو ببخش دخترم، چاره ایحرف بزن یبا کس خوادیبهمون گفت فعال دلت نم یعل -

 .دکتر

 

 میشونی. بابا پکردمیدوخته بودم و نگاهشون نم نیسکوت کنم. نگاهم رو همچنان به زم خواستنیکه حداقل م شکرخدارو

! بنفشه به سمتم دیبا کردم،یخفه اش م دی. باشدی. دوباره هق هقم داشت شروع مرونیو بعد از خونه رفتن ب دیرو بوس

 :دمیقدم برداشت و هم زمان صداش رو شن

 

 ....گانهی -

 

ترسناک شده بودم..؟!  نقدرینشه. ا چمیازش خواست پا پ میمستق ری. غستادیکه اسمش رو با تحکم صدا زد ا یعل یصدا با

شونه اش بزاره و از ته دل  یکه سر رو کنهینم داینفر رو پ هی ناشیزتریعز نیزخم خورده که ب یدخترِ دلشکسته  هیآره، 

اشک بارم  یرو باال آوردم. چشم ها میبلند شد. ناخودآگاه گوش میگوش شنیکیفینوت یترسناک باشه! صدا دمیکنه، با هیگر

 :شدن رهیشد خ انیصفحه نما یکه رو میمر امیبه پ

 

 .وقت تنگه! خبرش رو بهم بده ا،یبخواب یرینگ گانهی -

 

مهم  گهی. ددنیهام لغزبودم دوباره فوران کنم. اشک از چشم  دهیکه به مرز انفجار رس یبود تا من یکاف میمر امیپ نیهم

هو دستم رو باال آوردم و چنان  کیشد، فقط  یچ دمیاز من نمونده بود. نفهم یزیچ گهینبود زمان چقدر تنگ باشه. د

خورد شده بود و قاب پشتش در اومده  ی! گلس گوشدنیمتر از جا پر میکه همه ن دمیکف خونه کوب کیرو به سرام یگوش

 .بود

 

بغض زجر بدم. بغضم رو شکستم و زار زار  نینتونستم خودم رو با زنده نگه داشتنِ ا نیاز ا شتریب گهیتحمل نکردم. د گهید

 :به سمتم قدم برداشت و محکم دستم رو گرفت عیسر اریکردم. ماز هیگر

 

 !؟یکنیم کاری! چگانهی -



 

 

غریبه ای آشنا _ هلیا کاربر نودهشتیامثل   WWW.98IA3.IR 433 
 غ

 

 یب یلحظه ا ذاشتینم نمدرو شیفشارم افتاده؛ اما آت کردمی. احساس مدمیکش رونیدستش ب یرو محکم از تو دستم

 :داد زدم هیو با گر دمیاش کوب نهیحال بشم. محکم به س

 

 !مگه واست مهمـــه؟ -

 

 دیفهم شدیشده بود؛ اما از سکوتش م رهیبهم خ یمعمول یبا نگاه اریو ماز کردمیم هیو گر کردمیم هیگر کردم،یم هیگر

 :به سمتمون پا تند کرد و گفت عیسر یخشکش زده. عل

 

 .یشد ی! آروم باش، االن احساساتگانهی -

 

بودم که  یام رو خفه کنم تا بتونم حرف بزنم. من آدم هیکردم گر یبرگشتم. سع واریو سمت د دمیموهام کش یتو یدست

 دیمن بودم که نبا نیا ندفعهیبودم. ا دهید بی. من آسکردمیم نکارویا دیدفعه نبا نیاما ا خورد؛یحرف هاش رو م شهیهم

بگه  یزی. آروم شونه ام رو گرفت و دهن باز کرد تا چسادهیوا نمونیب یعل دمید اری. تا برگشتم سمت مازکردمیم سکوت

 :داد زدم اریاعتنا بهش خطاب به ماز یکه ب

 

 !اریماز یرحم یب یلیخ ،یبر یکه بخــوا یرحم باش یب نقــدریا کردمیفکر نم -

 

 یحاال دار ،یگاهم بود هیبگم تو تک خواستمیچقدر حرف داشتم. م . برعکسش منزدینم یحرف چیهنوز ه اریماز

به درک که خورد شدم، به درک که احساسم رو  ،یبهم نگ یزیگفت چ ی! اصال تو بگو، به درک که اون دکتر لعنت؟یریم

د که نفس گلوم رو پر کرده بو یاما بغض طور ؛یدرک یب یلی. خیریم یکه دار یرحم یب یلیخ یول ؛یدیکش شیبه آت

 :گفت یآروم یبا صدا اریتالش کرد متوقفمون کنه؛ اما ماز یهم سخت شده بود. عل دنمیکش

 

 !گانهی ستمیرحم ن یمن ب -

 

االن هم به فکر  ی! حتگانهیصداش پر از آرامش و صادق بود که دلم سوخت. دلم سوخت؛ اما....از دست تو  اونقدر

. گرفتینداشت. هق هقم هم داشت اوج م یتموم کردمیم هیهرچقدر گر .یهم به فکر خودت باش لعنت کمی! ؟یاریماز

. دلم کردیام م وونهیآرامشش د نیو در رو محکم بست. هم فتر رونیب منینگاهم کرد و بعد از اتاق نش هیچند ثان اریماز
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که  اریرو داشته؛ اما ماز اناتیجر نیا یرفتار کنه انگار توقع همه  یطور خواستیآروم باشه، دلم نم نقدریا خواستینم

 .آرامش داشت؛ نه من ارینگرفته بود، ماز یفراموش

 

 :گفت یشده بود سمتم قدم برداشت که عل رهیکه تا اون لحظه بهت زده به ما خ بنفشه

 

 .ارمیبراش آب ب رمیمن م -

 

 :گفت کردیکه شونه ام رو نوازش م یمبل و درحال یبه زور من رو نشوند رو بنفشه

 

 ...شهیزمان بده. درست م زیواست، به همه چ رمیمن بم یاله -

 

شده  رهیخ نی! به زمه؟یمشکل من همون زمانِ لعنت دیفهمینم یشکی. چرا هدمیفهمینم یزیو من چ زدیحرف م بنفشه

 مدیاز دستش قاپ عیآب برگشت و سمتم گرفت. من هم سر وانیل هیبا  عیسر یاز اشک شده بود. عل سیبودم و صورتم خ

 یمثل سلول شخص ییرایز سخت شده بود، هوا خفه بود، اتاق پذی. همه چخوردمیخوردم. انگار داشتم زهر م یو به بدبخت

 یحد که بتونم تو نیباشم، فقط تا هم یکردم قو ی.سعدیکشیخودش رو به رخم م شتریشده بود و ضعفم هر لحظه ب

 :کردم حرف بزنم ی. سعارمیفرودگاه دووم ب

 

 ...نیماش هی.. ی... تو... اری... با... مازخوامی. ن... نمامی... با شما... بخوامیمن... م -

 

و خودم رو  دمیکشیم ادیو از آب خوردم تا خفه شم. مدام از درون سر خودم فر دیگونه ام چک یرو یقطره اشک دوباره

 :شونه ام گذاشت و گفت یدستش رو رو ی. علکردمیسرزنش م

 

 ...شتیجان؟! بنفشه پ گانهی یایب یخوایم یمطمئن -

 

 :تکون داد و گفت یسر یکردم. عل نییجمله اش تموم شه و سرم رو باال و پا نذاشتم

 

 !گانهیخودت رو عذاب نده  نقدریما، فقط به خاطر خدا ا نیماش یتو ایکنم؟ ب کارتیچ گه،ید یلجباز -
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 :و با بغض گفتم دمیدست کش سمیپشت دستم به صورت خ با

 

 .رمینکن، بزار به حال خودم بم حتمیصن -

 

 :گفت عیسر بنفشه

 

 ه؟یچه حرف نی! اوونهیدور از جون د -

 

 نیا یِام کرده بود، تلخ وونهید اریماز یدور ی. فکردونستمیشده بودم. خودم خوب م وونهی. من ددمیرو کامل سر کش آب

 :ام گفتم جهیرغم سرگ یعلمبل بلند شدم و  یاز رو یک دمیام کرده بود. نفهم وونهید قتیحق

 

 .میبر دی... بادیمن... خوبم بچه ها، با -

 

کرد با آرامش حرف  یهم شد. سع نیکه هم کنهیمخالفت م دونستمیفوتش کرد. م یو با کالفگ دیکش یقینفس عم یعل

 :بزنه

 

بدرقه  یایب یخوایاونوقت م ،یباش نیماش هی یباهاش تو یخواینم یتو حت ،یکن یلجباز دیمورد نبا هی نیا یتو گانهی -

 !؟یاش کن

 

 ینفر دلخور باش هیاز دست  نکهی! ایچ یعنیقلب و مغز  یِبدم که ناهماهنگ حیتوض شدیبدم، کاش م حیتوض شدیم کاش

از  یدل خوش دادیکه نشون م یکرد و بعد با لحن یرو خوند. مکث زیاز نگاهم همه چ ی. علیهنوز دوستش داشته باش یول

 :نداره گفتکار  نیا

 

 .یدونیهرطور خودت صالح م -

 

 ی. صداالیفکر و خ ایدن هیرو روشن کنه. من موندم و بنفشه، با  نیتا ماش رونیاز در خونه رفت ب یحرف چیبدون ه بعد

 «.گانهی ستمیرحم ن یمن ب» شدیسرم اِکو م یتو اریماز
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 یب»نسبت داد  اریبه ماز شدیکه نم ی. تنها خصلتادیاالنه که ازش خون ب دونستمیکه م دمیرو اونقدر محکم جو لبم

 .جفتمون م،یبود. آخ برادرِ من! جفتمون داغون شد« رحم

 

که  یاومدم. درحال رونیب الیکرد از فکر و خ تیهدا یکمرم نشست و من رو به سمت در خروج یدست بنفشه که رو با

 :لب گفت رینفله شده ام دوخته بود ز یِ چشم به گوش

 

 .بدبخت داغون شد یگوش -

 

 تیبدبخت داغون شد، چون من انتقام قلب داغونم رو ازش گرفتم. چقدر درد داره که زورت فقط به گوش یگوش آره،

 یرو سرت خراب شده؛ ول ایدن یبه دوستت بلرزه، که حس کن قتیدادن حق حیبرسه، چقدر درد داره که قلبت موقع توض

 !سرسام آور هنوز وقت بود یاون روزا واسه. کردمیو داغون مخودم ر نیاز ا شتریاون لحظه ب دیمن نبا

 

 دم،یلرزی. مشهینم المیخ یگلوم شده بودم و قبول کرده بودم که تا گلوم رو سوراخ نکنه ب یبغض تو میتسل گهید

 ریس یا گهید یایدن یو اساس دروغ بودن. من تو هیکه از پا ی. به خاطراتکردمیو به خاطراتمون فکر م دمیلرزیم

 اریحرف ماز ادیلحظه  هی دمیپوشیداشتم کفش م ی. وقتمکه به سمت در قدم بردار کردیو بنفشه کمکم م کردمیم

 .افتادم

 

 «.روز ها رو بگذرونم نیا تونمینم واقعا»

 

از  یید. صداکمرم خم ش شتریب ارمیو زمان رو به هم دوختم تا ازش سر در ب نیجمله که اون موقع زم نیآوردن ا ادیبه  با

 :دیکشیم ادیدرونم فر

 

 .! تا دم رفتنش دووم آوردگانهیتونست  -

 

زل زده بودم و با بنفشه  نی. به زمکردیم لیذهنم رو تکم یو پازل دردناک تو ومدیم ادمیبه  یشتریب یزایچ هرلحظه

که  یفش رو خورد و منبهم بگه و حر یزیچ هی نیماش یخواست تو اری. اون روز که مازشدمیم دهیکش نیسمت ماش

اگه بهش فشار  یلبم نشست، حت یرو ی. لبخند تلخهراحت از کنارش گذشتم و مجبورش نکردم جمله اش رو کامل کن

 .دادیرو لو نم یچیمردِ تو دار ه نی. ادادیرو لو نم یزیهم چ اوردمیم
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و سرزنده، هم عبوس و با اخم  شاد شهیهم یِبود. عل نیسنگ یلیخ نیجلو نشست و من عقب نشستم. جو ماش بنفشه

عوض  چوقتیه اریاز رفتن منصرف کنه. حرفِ ماز ارویماز تونستیفکر رفته بود که انگار واقعا م ینشسته بود و چنان تو

استارت زد و پشت  یحرف چیبدون ه ی. علشدیمعادالت رو به هم بزنم و نم نیا خواستیو من چقدر دلم م شدینم

 رونیو از پنجره به ب فتهیکردم چشمم بهش ن ی. سعکردیم ینشسته بود و رانندگ نیپشت ماش اری. مازبابا راه افتاد نیماش

 ...از همه ،! دلم از همه گرفته بوددونم؟یمونده که نم یچ گهید کنه؟یم دایپ نیتسک میزخمِ فراموش یچشم دوختم. ک

 

صدا رو  نیمسکن. ا هیآرومم کنه، مثل  هیسه چند ثانکه وا خواستیصدا م هیبرام قابل تحمل نبود. دلم  نیماش سکوت

 رونیب فمیک یرفت و از تو میتر یو ام پ یکنم. ناخودآگاه دستم سمت هنذفر دایپ یقیموس یتو تونستمیفقط م

 .کردم یرو پل دمیکه د یآهنگ نیاول یتر یکردن ام پ شنوصل کردم و بعد از رو یتر یرو به ام پ ی. هنذفردمشونیکش

 

رو از حس دوست  میدلخور دیبا کردم؟یرو فراموش م یهمه چ دیمغشوش شه، با شتریشب باعث شده بود ذهنم ب یکیتار

ناخودآگاه چشم هام رو با  کردم؟یجهنم م اریرو به خودم و ماز یلحظات آخر همه چ یو تو کردمیداشتنم پررنگ تر م

برادرِ  ار،یموضوع چقدر سخت بود. ماز نیو ا شدیم یواسم عاد دیه بان کلمیبرادرم بود؛ برادر... برادر... ا اریدرد بستم. ماز

خاموش درونم رو  یاحساس خواهرانه  دیرحم؟ با یب گفتمیم اریو به ماز کردمیتموم خاطرات رو فراموش م دی! باگانهی

 :دیچیگوشم پ یخواننده تو ینه؟ درست همون لحظه صدا ای کردمیم داریب

 

 میدو سه ساله دار گهیکه از همد یادگاریمشت  هیبا  ت،یخال یمنم و جا -

 

 !م؟یفراموش کن ه؟یچ فیتکل حاال

 

 !سیکارا کارِ ما ن نیا نه

 

آهنگ ها هم قصد داشتن من رو  نیا ی. حتدمیکش رونیرو از گوشم ب یهم فشردم و هنذفر یرو شتریهام رو ب چشم

 دم ای کاش!صبور بو اریکنن. کاش من هم مثل ماز وونهید

 یطوالن یاشکم هم خشک شده بود و فقط بغضم قرار بود تا مدت ها ی. انگار چشمه میدیدونم چقدر گذشت که رس یمن

متحرک شده بودم، با  ی. مثل مُرده میشد ادهیپ نیپارک کرد و از ماش نگیپارک یرو تو نیماش یکنه. عل میهمراه

 ارویخواستم ماز ی. نمنمیبب ارویخواستم ماز یچون نم ،مشده بود رهیبه آسفالت خ یحرف چیه یترک خورده. ب یاحساسات

حال دلم واسه  نیبودم و در ع یبودم، عصبان یهم داغون ترش کردم. عصبان شینطوریدونستم هم یخودم کنم. م ریدرگ

 .همه مدت احساس برادرانه اش رو خاموش نگه داشته بود نیسوخت که ا یم اریماز
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 هیو بنفشه من هم پشت سرشون راه افتادم. مثل  یو حرکت کردن عل نیزم یشدن چرخ چمدون رو دهیکش یصدا با

 یکردم به خودم حال یم یسع یبه سمت در ورود رمونیمس یسرپناه. منطقم رو از دست داده بودم و تو یب یجوجه 

 ادیها رو به  نیم اکرد یم یداد. سع یم تیبهم اهم نقدریکه پشتم بود و ا ی! همون کسارهیهمون ماز ار،یماز نیکنم که ا

 رممکنیزدم که عاقالنه رفتار کردنم غ یاحساسات مختلف غلت م یتا منطقم رو هم برگردونم؛ اما فعال اونقدر تو ارمیب

 .بود

 

که آدم  یچقدر واسه من نیداشت و ا اجیاحت یادیزمان بود که به صبر ز نی. همسپردمیرو به دست زمان م زیهمه چ دیبا

 .اشتنبودم درد د یصبور

 

 یخنک به صورتم خورد؛ اما باعث نشد از حرارت صورتم کم شه. از بازرس یاز هوا یمحض ورودمون به فرودگاه موج به

 :دمیرو شن اریماز یلحظه هم سرم رو باال نگرفتم. صدا هی یبه سالن. حت میدیو رس میرد شد یبدن

 

 .بدم لیمن برم چمدون ها رو تحو -

 

 :لب گفت ریز یخواستم. عل یزود بره، نم نقدریخواستم ا ی. نمتیزود نره سالن ترانز نقدریدلم خدا خدا کردم که ا یتو

 

 .نداشته باشه ریموقع پرواز تاخ هی م،ینیاعالنات رو بب یتابلو میما هم بر -

 

نبود . تا اون کنارم امیکنار ب زیقبل از رفتنش با همه چ تونستمیداشت که م ریداشت، کاش اونقدر تاخ ریتاخ کاش

اعالنات و چشمم رو به تابلو دوختم. دنبال پرواز گشتم، تا  یراه افتادم سمت تابلو یرو هضم کنم. با عل یزیچ تونستمینم

بود. ناخودآگاه به ساعت فرودگاه  قهیخورد. پروازش ساعت هفت و ده دق دبو نیکه به مقصد برل یچشمم به پرواز نکهیا

 :زدیم بیاز ته مغزم بهم نه یی. هنوز سه ساعت وقت بود. صدادادیون مرو نش قهینگاه کردم که سه و چهل دق

 

 !؟یبهش بگ یچ یخوای! م؟یکن کاریچ یخوایباشه، مثال م نجایده ساعت ا اریاصال تو بگو ماز -

 

 :گفت یبا لحن محتاطانه ا ی. علمیسالن راه افتاد یها یبه سمت صندل یو بعد با عل دمیبه صورتم کش یدست
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 !ازت بپرسم یشینم یرو اگه عصبان یزیچ هی -

 

 :گفتم که گفت یا« بگو» رلبیباشه. ز یسوالش چ زدمیم حدس

 

 .سوءتفاهم ها رو حل کنه تونهیحرف زدن م ؟یحرف بزن اریبا ماز یقصد ندار -

 

هم واقعا  دی. شاکردیم تمیواضح بودنش داشت اذ نیاونقدر واضح بود که هم زیهمه چ ؟یچه سوءتفاهم سوءتفاهم؟

 نیکه هنوز به زم یذهنم بود که سکوت کردنم بهتر بود. درحال یوجود داشت؛ اما من اونقدر سوال تو ییسوءتفاهم ها

 :صادقانه گفتم کردن،یحرکت م یلیم یکه با ب کردمیچشم دوخته بودم و به پاهام نگاه م

 

 !یخسته ام عل -

 

. شکستیم یمتوال یکردن ها جیپ یحاکم شد که فقط با صدا نمونیب ینیحرف سکوت سنگ نیبعد از گفتن ا درست

 :به کمرم زد و گفت یآروم دست یعل

 

 .فهممتیم -

 

هاش. در واقع  یکار یو من چقدر ازش ممنون بودم. از دستش ناراحت بودم، بابت تموم مخف دیفهمیام من رو م پسرخاله

 .فکر کنم حق داشتم که درکش واسم سخت باشهکنن و  یاز دست همه؛ اما انگار همه مجبور بودن نقش باز

 

 اریبود که مطمئنا قرار بود ماز یخال یکنار عل یکه همه نشسته بودن فقط سه تا صندل یفیرد یها. تو یبه صندل میدیرس

 :گفت یکه خطاب به عل دمیرو شن اریماز یبود. صدا یمن مخمل یانگار گوش ها نه،یبش یکنار عل

 

 ...یلیخ ن،یجا هم اومد نی. تا همگهیتا سه ساعت د نیشیمعطل م ن،یشماها بر -

 

 :وسط حرفش دیپر عیسر یعل

 

 !میاومدیکه کال نم میبر میخواستیپسر؟! م هیحرف ها چ نیا -
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. شدمیم مونیپش میکنم؟! تازه داشتم از شکوندن گوش کاریسه ساعت چ نیا ی. من قرار بود تودمیکش یقیعم نفس

 :گفت شنومیمن نم کردیکه فکر م آروم ییبا صدا اریماز

 

 .بمونه نجایا خوادیهم مطمئنا نم گانهی -

 

هم باز هم  یبش ریاگه باهام درگ یکه حت یدونیگردنم نشسته بود. تو چه م ی. عرق سرد رودمیبه گردنم کش یدست

 :هم آروم تر از اون گفت یدوستت دارم؟ عل

 

 ...قورتمون داده. نگاه به ظاهرش نکن میاگه ما االن بر یول حق داره؛ کنه،یرفتار م ینطوریاگه داره ا -

 

 اریفاصله از ماز یصندل هیشد! با  یبودم. خب عال سادهی. فقط من مونده بودم که واینگفت و نشست کنار عل یزیچ اریماز

 کنهیم یکه داره سع دادیم نیخبر از ا دیکه کش یقیخودم حس کردم. نفس عم یرو رو نشینشستم که نگاه سنگ

که انگار  یطور ار،یتوجه به حال ماز یب یکاش! عل یا شم،خودش رو کنترل کنه. کاش منم مثل تو بلد بودم آروم با

 :باشه گفت فتادهین یاتفاق

 

 ؟یریقهوه بگ هی یبر یخواینم -

 

 :آهسته گفت اریماز

 

 .طیشرا نیمن کوفت بخورم تو ا -

 

 :متعجب گفت یتر شده بودن. عل زیوش هام تبزنم؛ اما گ دنیکردم خودم رو به نشن یسع

 

 گانه؟ی یخوریتو م رم،یجفتمون بگ یبزار برم برا ه،ی! ماشاءاهلل پروازتم که طوالنایشیخسته م -
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رفتار کنه که انگار  یطور کردیم یسع طیشرا نجوریا یتو شهی! همیعل نیخدا از دست ا ی. ادمیاسمم از جا پر دنیشن با

واکنشم  دنیبعد از د هم یخوب بود؛ اما نه واسه االن. سرم رو به چپ و راست تکون دادم و عل نیو ا دهفتاین یاتفاق چیه

 .رهیبگاز کافه ها قهوه  یکیاز جا پا شد که از 

 

 ارهیم ریکه گ یهر فرصت یتو خوادیم دونستمی. انگار که من نمکردیآورده بود. داشت من رو رنگ م ریهم وقت گ نیا

اونقدر با  اری. مازکردمیاما جرئت نم نم؛یبش یپشت فیرد یاز جام پا شم و تو خواستمیرو با هم تنها بزاره. م رایمن و ماز

 .شدیبدتر از من م یلیبرخورد کرده بود که مطمئنا فوران کردنش خ زیآرامش با همه چ

 

رو تماشا  یشم تو چشم نشم و رفتنِ علچ اریچونه ام گذاشتم و سرم رو به سمت راست برگردوندم تا با ماز ریرو ز دستم

 یراتییمثال آرومم دستخوش چه تغ یِ . زندگزنمیحرف نم یشکیتا چند روز با ه اریکردم. مطمئن بودم بعد از رفتن ماز

با اما حتما مامان  رفتم؛ی. اگه به من بود نمشدمیهم رو به رو م میو با مر دادمیآزمون م رفتمیفردا م دیشده بود! البد با

هم فشار دادم که با  یادامه بدم. دوباره چشم هام رو رو نمیروت یِکه به زندگ کردیمادرانه اش مجبورم م یها یدلسوز

 .باز شدن عیناخودآگاه چشم هام سر اریماز یصدا دنیشن

 

 !؟یدونیرو مقصر م یک-

 

انگشت  دونهینم یود، همه رو! آدم وقتسوال نب نکهیموندم. ا رهیبه دور دست خ یکه همونطور دیپرس رمنتظرهیغ اونقدر

شدم.  رهیبه رو به روم خ اری. سرم رو چرخوندم و بدون نگاه کردن به مازدونهیهمه رو مقصر م ره،یبگ یاتهام رو سمتِ ک

. صدام بغض داشت و گرفته بود؛ اما به شدنیحرف زدن سوءتفاهم ها حل م با ی. به قول علکردمیسر حرف رو باز م دیبا

 :ت گفتمزحم

 

 چطور؟ -

 

و  کردمیخودم حس نم یرو رو ارینگاه ماز ینیلحظه بودم. سنگ نیسکوتِ سردم رو شکستم و چقدر منتظر ا نیا باالخره

 :گفت یشگیهم یِ به همون آروم اریماز 1مثل دو تا مجسمه میشده بود. شده بود رهیاون هم به رو به رو خ یعنی نیا

 

 !مقصر بدونمرو  یک دونمیچون خودم هم نم -
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من  یحافظه « اتفاقاست؟ نیمقصر ا یک»میکردیسوال فکر م هیراه اومدن به فرودگاه فقط به جوابِ  یهردومون تو پس

وجود  یاگه پدرام یتر بود؛ اما حت یپدرام مقصر باشه منطق نکهی! اار؟یخود ماز ایاون دکتر  ایکه بهم زد  یاون زن ای

هم فشار دادم، مغزم داشت منفجر  ی! دوباره چشم هام رو رونه؟همون ز ایوشت مقصر بود. سرن یکینداشت هم باز 

 .شدیم

 

از  دیها به دستِ سرنوشت اتفاق افتاده؛ اما... با نیا یها مقصرن و همه  یلیخ یعنی میرسینم یجواب چیه یکه ب نیهم -

 .مینبرگردو یرو به حالت قبل زیهمه چ دی! باگانهی میسرنوشت فرار کن نیدست هم

 

ازش داشتم و حاال همه اش خراب شده؟! چطور  گهید تیذهن هیکه کال  یکه واسه اون آسونه، نه من گفتمیبراش م چطور

 .نذاشت به افکارم پر و بال بدم اریتلخِ ماز ی... تک خنده یول خوام؛یکه م گفتمیم

 

 !کنه؟ رتیخواهرت پ دنِیسرت در آغوش کشداره که چند سالِ تمام ح یچه حس یدونیم یول ؛یدونستیحداقل تو نم -

 

. در همون حال با رمی. سرم رو باال گرفتم و چندبار پلک زدم تا جلوش رو بگشدنیچشم هام داشتن پر از اشک م دوباره

 :گفتم زدیتوش موج م یکه دلخور یلحن

 

 !؟یکردیم یاگه قانون شکن شدیم یچ ار؟یماز یچرا زودتر بهم نگفت -

 

آورده بودم داشتم  ادیچندتا خاطره تازه برادرم رو به  ادآوردنیکه بعد از به  ی. مندونستمیجوابش رو م خودم هرچند

بود که بهش داشتم و االن  یاون احساس لشیاما دل دونستم؛ینم یچیبه حال اون موقع که ه یوا دم،یکشیزجر م نقدریا

به عنوان  رفتنشیپذ ،یبه طرف مقابلت نداشته باش یحساسا چیه یوقت دمیببرمش. شا نیاز ب کردمیم یفقط داشتم سع

اونقدر  زیهمه چ»فقط گفت:  اریموهبت بود، ماز هیکردنم بهش  دایاحساس پ نیهم دی. پس شاهیبرادرت کار سخت تر

 .من بود یجواب برا نیجمله بلندتر نیکه هم« !گانهی یکنیکه فکر م ستیراحت ن

 

بتونم  نکهیقبل از ا دم؟یشنیگفتن هاش رو نم گانهی نی. چطور تا سه سال اشدیمبگم و ن یزیچ هیکه  کردمیم تقال

که با  یاونورترِ من نشسته بود برادرم بود! برادر یکه دو صندل ی. مردختنیگونه هام ر یاشک هام رو کنترل کنم رو

کنه.  یاعتراض نیکتریکوچ نستهتویحالش بدتر از من بوده و نم اریماز دیسکوت کرده بود. شا زیوجودِ دونستن همه چ

 :لرزون گفتم یی... با صدایداشتم؛ ول ازیمثل کوه پشتم باشه ن نقدریکه ا اریمثل ماز یانکار چرا؟ به داشتن برادر
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 .کنم دایرو پ میکه بتونم حس خواهر خوامیمن... زمان م -

 

 .برم نیسنگ یفضا نیا یو تو ینطوریا تمخواسیکه االن سکوت کردن واست بهتره؛ اما واقعا نم دونمیم دونم،یم-

 

 یکه من تا حدود ییاما با دادها گرفت؛یاالن دستم رو م شناختمیکه من م یاری. مازدمیصورتم کش یدستم رو رو پشت

دستش بهمون  یبا دو تا قهوه تو ی. علکردیهم داشت باهام مهربونانه رفتار م شینطوریبه ناحق سرش زده بودم، هم

 :قهوه رو هم به زور به من داد. تا خواستم اعتراض کنم گفت وانیل هینشست و  اریمن و ماز نیب یِخال یصندل یرو د،یرس

 

 !نیجویهمه رو م یخرخره  نیزده به سرتون دار یخواب یاز ب نم،یبب نیبخور نیایب -

 

قهوه حل  هیمشکالت با  یکاش همه من تلخ بود.  یاما خنده  دونم؛یرو نم اری. مازمیدیخند کمی اریمن و ماز ناخودآگاه

 !شدیم

 :زد و خطاب به من گفت یلبخند مهربون یکرد. عل یقهوه رو آروم آروم مزه کردم. تلخ بود اما گرماش آرومم م

 

 !ست گهید زیچ هی گانهیقهوه خوردن از دست  یول -

 

 یجلو تونستیم یاش حداقل علحرف هاش قصد داشت هردومون رو دلتنگ تر کنه. ک نیبا ا ی. علدمیکش یقیعم نفس

 !کاش ره،یرو بگ اریماز

 

حاکم شده  نمونیدوباره ب ینیرو اعالم کنن. سکوت سنگ اریرو داشتم که پرواز ماز نیکردن من ترس ا یم جیکه پ هربار

 کی. میسکوت رو بشکن نیکه چطور ا میکن یفکر م نیبه ا می. دارمیکن یفکر م میدونستم هر سه تامون دار یبود. م

ها زن و شوهر  یشدن. بعض یکه جلوم رد م ییگذشت. چشم دوخته بودم به آدم ها ینطوریهم هم گهید میساعت و ن

. به شتریب دیشا ای اریهم سن من و ماز ایبودن و بعض کیاز خواهر و برادرها کوچ یها خواهر و برادر، بعض یبودن، بعض

شد ما هم  یم یهاشون و سر به سر هم گذاشتن هاشون. کخنده  نشون،یخوردم، به احساس ب یحال خوبشون غبطه م

 م؟یو بخند میبگ ینطوریاصال قرار بود ا م؟یبش ینطوریا

 

 :کرد و گفت یهوف یعل
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 !نجایا میبزن یدور هی نیبابا، پا ش میخسته شد -

 

 نیا یتو اریه مازک یتونستم درد ی. هرچند من نممیحوصله بود یچقدر هردومون ب« نه!» میهم زمان گفت اریو ماز من

 :طبق معمول شروع کرد به اعتراض کردن یبود رو تصور کنم. عل دهیسه ماه کش-دو

 

 !رمیمن با بنفشه م نجا،یهم نینی! اصال شما دوتا تا شب بشیهماهنگ یمرس -

 

 :رفت و گفت یچشم غره ا بنفشه

 

 !؟یعل یآورد ریوقت گ -

 

به  یواکنش نیتر کیبود و کوچ شیگوش یسرش تو ارینم. مازکردم جمعش ک یسع ی! خنده ام گرفت ولچارهیب یعل

روش فشار  یلیباالم خ یخودم هم از اون بهتر نبودم. با توقع ها یدونستم چقدر آشفته ست ول یداد. م ینشون نم یچیه

ا قالش شرکتش رو تموم کنه ت یکه زودتر بره و کارها تمگف یدادم و ته دلم م یگذاشته بودم. کم کم داشتم بهش حق م

 :که تمسخر توش واضح بود گفت یاز مغزم، درحال ییبرگرده. صدا شهیکنده شه و واسه هم

 

 !کنه یهم م یفیتکل نیی! چه تعشه؟یواسه هم -

 

کنم، دوست داشتم خودم رو گول بزنم که  فیتکل نییچونه ام گذاشتم. دست خودم نبود. دوست داشتم تع ریرو ز دستم

 ...دارم کنترل داشته باشم، هرچند کمکه دوستش  یکس یتونم رو یم

 

 :چنان سکوت رو شکست که قلبم به لرزه افتاد. محکم گفت اریماز

 

 .شه یبعدا شلوغ م ت،یبرم سالن ترانز گهیمن د -

 

شده  فیبودم. ضع فیضع یادیمن ز دمیدل کندن واسش راحت بود؟! شا نقدری. چرا ادمیبه صورتم دست کش یکالفگ با

 یبود، به اندازه  یکاف گهیگلوم افتاد اما د یکرده بود. بغض دوباره تو فیمن رو ضع ادمیدوست داشتن ز و یبودم. دلبستگ
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بود که  دهیبرو اما انگار اون هم فهم رتریبهش بگه حاال د یبودم عل ظراعصاب همه رو داغون کرده بودم. ته دلم منت یکاف

 .کنه یرو درست نم یزیموندنش چ شتریب

 

. دنیلرز یبود که پاهام مثل ژله م نیا هیاما فرقم با بق نطورید و همه باهاش بلند شدن. من هم همبلند ش اریماز

اعتنا به من، مامان و بابا رو بغل کرد، چند تا  یب اریبود که خودم رو شکنجه کنم. ماز نیمثل ا اریکردنم با ماز یخداحافظ

 ارینکنم. ماز هیاز داخل دهنم گاز گرفته بودم تا دوباره گر کرد. لپم رو یکرد و با بنفشه هم خداحافظ یسفارش به عل

 :گفتم یحال یب ی. باالخره با صدانطورینگاهم کرد، من هم هم هیبرگشت سمتم و چند ثان

 

 !اما انگار نه انگار ،یداشتم که نر دیام کمیتهِ تهِ دلم  -

 

دلش به  گهیگرفت د یم یمیتصم هی یوقت هنکیرو دوست نداشتم. ا شیسرسخت نینشون نداد. ا یواکنش چیهم ه باز

کلمه. فقط شونه هام رو گرفت و آروم  هیاز  غیاما در امیزود م یلیحداقل بگه خ ایرم،  یخواستم بگه نم ی. مومدیرحم نم

 :گفت

 

 .مواظب خودت باش خواهر کوچولو! خدافظ -

 

 دیاما با یبیغر یم. خواهر کوچولو! چه کلمه هم فشار داد یقدم برداشت. چشم هام رو رو یبرگشت و به سمت بازرس بعد

خالص بود. همه  ریواسم ت نیکار رو نکرد. باهام سرد رفتار کرد و ا نیخواست بغلم کنه اما ا یشد. دلم م یم یبرام عاد

 ینطوریا دینبا د،یلنگ یوسط م نیا یزیچ هیکردم.  ینگاهش م وپشت سرش رفتن اما من همون جا خشک شده بودم 

 .شد یم

 

 نیبه هم دیرو محکم فشار دادم. با فمیک ی. دسته نهینب یانداختم تا کس نییهام پر از اشک شدن و سرم رو پا چشم

نگاه رو  نیا یکنه. معن یداره از چند قدم دورتر نگاهم م اریماز دمیشدم. سرم رو که باال گرفتم د یم یبرخورد سرد راض

 نانیبهش اطم یکردم لبخند بزنم و الک ینگرانم بود. سع دیبگه. شا مهب یزیچ هیخواد  یدونستم م یاما م دمیفهم ینم

 .شم اما در کمال تعجبم دستاش رو از هم باز کرد ینم نیخاطر بدم که بهتر از ا

 

 ی. اشک از چشم هام مدمیآغوشش پر یتو عیتند به سمتش رفتم و بعد سر ی. با قدم هادمیرو خوب فهم نیا یمعن

. همه داشتن نگاهمون رمیاحساساتم رو بگ یتونستم جلو یکردم نم یرو بغل م اریماز یبود، وقت نطوریهم شهی. همختیر

 :و گفت دیموهام دست کش یآروم تو اریکردن. ماز یم
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 !جان، باشه؟ گانهی یزود. قول بده خوب باش یلیزود برگردم، خ یلیدم خ یقول م -

 

بهم  یکه با مهربون یو در حال دیکش رونیوم من رو از آغوشش بشد بهم قول بده و باور نکنم. آر یتکون دادم. نم سر

 :و گفت دیسرم کش یزد، شالم که افتاده بود رو آروم رو یلبخند م

 

 .تا من نگرانت نشم یقوله، خب؟ قول بده مواظب خودت باش شهیقول من هم -

 

صورتم پاک کردم.  یت. اشک هام رو از روکرد و رف یبا همون لبخند دوباره ازم خداحافظ اریهم سر تکون دادم. ماز باز

کردن خطاب  یپر از اشک و لبخند بهم نگاه م یاعتنا به مامان و بنفشه که با چشم ها یکردم سبک تر شدم. ب یحس م

 :گفتم یبه عل

 

 .میبر -

 

********* 

 

آزمون  یچطور دمیهمبودن و راه رفتنم سخت شده بود. نف ختهیپاهام سرب ر یشده بودن. انگار تو نیهام سنگ قدم

چشم هام پف آلود بودن. صبحونه نخورده بودم  شبمید ادیز ی هیرو دادم، فقط پاسخنامه رو پر کردم. به خاطر گر میهفتگ

اما حاال که آزمون هم تموم  نتمینب میبه حوزه برسم که مر یورکردم ج یدهنم. سع یآدامس انداخته بودم تو هیو فقط 

 .رو بفهمه زیهمه چ دیول و آخر بابودم که ا دهیشده بود فهم

 

تا بنا گوش باز اومد سمتم  شیبا ن میمواجه شدم. مر میسرم رو آوردم باال و با مر نکهیکردم تا ا ینگاه م نیاخم به زم با

اونقدر صدام گرفته  یرفت. سالم کردم ول یهم انتظار نم نیاز ا ریرفت. غ نیلبخندش کم کم از ب دیم رو د افهیتا ق یول

 :گفت یبا تعجب و ناراحت میرو نگران تر کردم. مر میود که مرب

 

 !؟یخوب گانه؟یشد  یچ -

 

بحث  هیازش هم  تمیبحث بود اما عصبان هیشدم  یدوست داشتم و دلتنگش م یلیرو خ اریماز نکهی. ادمیرو باال کش مینیب

 :! همونطور با اخم گفتمگهید
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 .خوبم -

 

 !دختر؟ هیا افهیچه ق نیابا، اب ی... ایکی یگ یتو راست م یکی -

 

 :بار! بدون مکث گفتم هی ونیبار ش هیگفتم، مرگ  یرو م یهو حرف اصل کی دیبا دوباره

 

 !برادرمه اریماز -

 

 نیتونستم ا یعمرا م گهیبود د ینطوریدونست؟! اگه ا یهم م مینگاهم کرد. نکنه مر یعکس العمل چیه یب هیثان چند

 :که گفت دیکشن یرو تحمل کنم. طول طیشرا

 

 !ها؟ -

 

 :کنم؟! از تکرار کردن متنفر بودم اما دوباره گفتم یحال نیخدا! حاال چطور به ا یا

 

 .دمیفهم شبیبرادرمه! د اریماز -

 

 :دهنش گذاشت و گفت یهو دستش رو رو کیگرد شده. بعد  ینگاهم کرد اما با چشم ها هیدوباره چند ثان میمر

 

 شه؟ ی! مگه م؟یچ -

 

 ...که من هم ادیب ادشیخودش برادرش رو  نیسیوا دیکه شده، بعد تصادف دکتر گفته بوده بافعال  -

 

 «نیه»کرد.  یکه شوکه شده بود نگاهم م یداشت همونطور میدونست. مر یام رو نا تموم گذاشتم. خودش بهتر م جمله

 :و تند تند گفت دیکش یبلند
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 !ایخدا ،یوا -

 

 :. با بغض گفتمختیر یبدتر داشت اعصابم رو به هم م میمر یحرف ها نیاصال حوصله نداشتم و ا خودم

 

 .جمیتو هنوز گ ی! خسته تر از اونم که بخوام تعجبت رو تحمل کنم، منم به اندازه یتعجب نکن نقدریکاش ا میمر -

 

 :شونه ام گذاشت یبه خودش اومد و دستش رو رو عیسر دیچشم هام رو د یکه برق اشک تو میمر

 

 !؟یخوام. اصال دست خودم نبود، تو خوب یمعذرت م ،یگی دیببخش -

 

 !؟یگفتم که چ یرو به چپ و راست تکون دادم. دروغ م سرم

 

 :با صورت نگران و برافروخته به چشم هام نگاه کرد و گفت میمر

 

 .دهیرنگت پر ؟یصبحونه خورد -

 

 :و گفت دیسرم رو به چپ و راست تکون دادم که دستم رو کش دوباره

 

 .یریجون بگ میبخور یزیچ هیشاپ کنار حوزه  یکاف میخب! بر -

 

. با اخم اعتراض رمیکردن رو از سر بگ هیاتاقم و گر یاتاقم، برم تو یخواستم فقط برم تو یآورده بود. م ریهم وقت گ میمر

 :کردم که گفت

 

 !شد یو چ میانتظار داشت ی. چیکن فیواسم تعر دی! بایحق اعتراض ندار -

 

ندارم. به اندازه  فیتعر یکردم که اصال حوصله  یفکر م نیشدم به ا یشاپ کشونده م یبه سمت کاف میکه با مر یدرحال

 !بودم نیدلخور و غمگ ،یعصبان یکاف ی
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 :گفتم یحوصلگ یبا ب

 

 !حداقل دستم رو ول کن -

 

کردن  یوز چقدر به پاهام نافرماندو ر نیا ی. توامیدستم رو ول کرد و گذاشت خودم راه ب عیجمله سر نیا دنیبا شن میمر

 یقیرف خواستمیسکوت کنم، نم خواستیوقتا دلم م نجوری. ادادمیم حیتوض دیبا لمیداده بودم. بر خالف م ادیاز دلم رو 

 !شدینم میکه انگار به لطف مر امیخودم با خودم کنار ب خواستمیداشته باشم که نگرانم باشه، فقط م

 

 ابونیکه از باال به خ میشد یباز یباال و وارد محوطه  میبود از پله ها رفت یخال یجا یکل نکهیجود ابه کافه و با و میدیرس

عقب و  دمیرو کش ی. صندلنهیرو هم بب ابونیکنار نرده ها انتخاب کرد که بتونه راحت خ زیم هی عیسر میداشت. مر دید

و  دیرو عقب کش یصندل داشتیر که چشم ازم بر نمهمون طو مینداشتم. مر ستادنیپا وا یرو یروش نشستم. نا عیسر

منو رو از دست گارسون  یسوال چیه یاول از همه ب میکه مر زدیاحوالم رو داد م یلینشست. فکر کنم حالت صورتم خ

 :گفت گرفتیکه سمتم م یو درحال دیقاپ

 

 ؟یخوریم ی! چنمیبب یریبخور جون بگ زیچ هیاول  -

 

نگرانشه اما نه  یکس نهیبب شهیاما به زور خودم رو نگه داشتم. آدم خوشحال م «خورمیمکوفت »بگم  خواستیم دلم

 :. شونه باال انداختم و گفتمرمیخو بگ ییبا تنها دادمیم حیکه من ترج طیشرا نیا یتو

 

 .انتخاب کن یزیچ هیخودت  -

 

 :به گارسون گفت عیبه منو انداخت و سر یینگاه گذرا میمر

 

 !با اسپرسو کیک زیدو تا چ -

 

شدم. مدام از  رهیگلوم به دور دست خ یدادم و با بغض تو هیتک یسفارش رو گرفت و رفت. من هم به صندل گارسون

 !کردم؟ینم دایپ اریبه ماز یحس چیه چوقتیاگه ه شدیم یکه چ دمیپرسیخودم سوال م
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 :پرم به جلو خم شد و گفتکه باعث شد از جا ب یحرکت ناگهان هی یو بعد ط دیکش یقینفس عم میمر

 

از  رمیمیدارم م یول یهمه رو بزن یتو که معلومه دوست دار ی افهیق نیسکوت کنم، خصوصا با ا خوامیم یگیبه خدا  -

 !برادرمه. جنگه مگه؟ اریبگه ماز شتیپ ادیپف کرده ب یدوستت با چشم ها هویمن!  ی. خودت رو بزار جایفضول

 

لبم نشست. چشمم رو  یگوشه  یبه خنده ام غلبه کرد و نذاشت بخندم. فقط لبخند کج خنده ام گرفت اما بغضم کمی

 :کردم صدام نلرزه یچرخوندم و سع میسمت مر

 

 بگم؟ یچ -

 

 !که؟ یگفت اریبه ماز -

 

 .زدم پوزخند

 

 .آره، گفتم -

 

 .درشت شدن کمیهاش  چشم

 

 !گفت؟ یخب چ -

 

! چشم هام رو باز کردم و کرد؟یرو مرور م شبیهم قد من د اریدم. مازهم فشار دا یچشم هام رو رو شبید یادآوری با

 :گفتم

 

 یخواهرت باشم، بعد گفت نه، خواهر خون یمن جا شهیآخه نم ی! خنده ام گرفت و گفتم ولیبهم گفت تو خواهرم -

 !یمن

 

 :. ادامه دادمکندمیرو م هیقال قض دی. باشدنیدرشت تر م میمر یهر جمله چشم ها با
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 ...بعد شناسنامه هامون رو نشونم داد یباور نکردم، ول -

 

 :دهنش گرفت و گفت یبا تعجب دستش رو جلو میمر

 

 ...چرا بهت یول -

 

 :دمیحرفش پر وسط

 

 انیدر جر اریخالف ها کرده بوده و ماز یسر هی ارویبود؟  یسپهر ی هیبوده، قض نیبرل اریتصادف کردم ماز یوقت -

 قشیرف یبرگرده تهران. سپهر اریکرد و نذاشت ماز دیرو با من تهد اریماز یسپهر نیده، واسه همکارهاش قرار گرفته بو

! دکتر بهش هیک اریرفته بود که ماز ادمیکه برگشت هم من کال  یقعمنم قرار گرفته بود. مو یفراموش انیبوده و در جر

که من براش گرفته  دیسوخته پوش یقهوه ا رهنیپ هیروز  هیهم  اری. مازادیب ادشی ییزهایچ هیخودش  یسیوا دیگفت با

وقتشه بهش  گهی. اون هم به دکتره گفت و دکتره هم گفت ددمشید ییجا هیاومد که قبال  ادمیلحظه  هیبودم و من 

 .یبگ

 

. دلم واسه خنده هامون تنگ زنی. تند تند پلک زدم تا اشک هام نرکردیسکوت فقط با همون حالت نگاهم م یتو میمر

 میگذاشت و رفت. مر زیم ی. گارسون اومد و سفارش هامون رو رودونستمیرو نم یزیبود. واسه اون موقع ها که چ شده

 :گفت عیسر

 

 .باال ادیبخور فشارت ب نیاز ا کمی ایب شب،یاومده د شیپ ییپس چه ماجراها -

 

سرش رو با دست هاش  میشتم. مردهنم گذا یرو تو کیک زیاز چ کیکوچ ی کهیت هیچنگال رو برداشتم و  یلیم یب با

 :گرفت و گفت

 

 .یآخه تو دوستش داشت یول شه،یاصال باورم نم -

 

لفظِ دوست داشتن متنفر شده بودم.  نیبرادرمه چقدر از ا اریبودم ماز دهیهم فشردم. حاال که فهم یهام رو رو دندون

 :مه دادبا همون لحن ادا میکنم که باور کنه. مر هیرو توج میقدرت نداشتم مر
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 !من رو بگو که چقدر به تو مشاوره دادم -

 

 :و با پوزخند گفتم دیاز دهنم پر ناخودآگاه

 

 !مشاوره ها هم شد شکسته شدن غرور من نیا ی جهینت -

 

به تو گفته غرورت شکسته؟! تو  یاخم کرد و گفت: ک عیبرداشت و بهم نگاه کرد اما سر زیم ینگاه متفکرش رو از رو میمر

 .یدونستینم یچیکه ه

 

چشم هام رو  یجمع شدنِ اشک تو تونستمیداغ بود. خداروشکر که م یجرئه ازش خوردم. حساب هیرو برداشتم و  اسپرسو

 !به داغ بودنِ اسپرسو ربط بدم

 

 !گانه؟ی یهنوز دوستش دار -

 

و هنوز  شدنیم دهیمغزم کوب یمثل پتک تو دیپرسیکه م ییو لرزون فوتش کردم. سوال ها دمیکش یقیعم نفس

 :. گفتمدونستمیجوابشون رو نم

 

 !کنه؟یهم م یفرق گهیمگه د -

 

 :افتاده بود گفت شیشونیپ یکه رو یبا همون اخم سخت میمر

 

 !نگه؟ یزیهم گفته بود چ اریبه ماز یعنی کنم،یبه خدا من فاز اون دکتره رو درک نم -

 

حالم رو  نکهیهاش جز ا دنی. سوال پرسکردیم فیتعر میو واسه مرماجرا ر ازیتا پ ریکه س آوردمیرو م یکی شدیم کاش

همه  نیپنج ساعت ا-فقط در عرض چهار شهیباورش م یهم حق داشت. ک دیواسم نداشت. شا یا دهیفا کردیبدتر م

 :تدر کمال تعجبم گف می! سر تکون دادم که مرفته؟یاتفاق ب
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 !مدت نیتو ا دهیکش یچ رم،یمن بم یاله -

 

 :ام گرد شدن و چنان گردنم رو چرخوندم که حس کردم رگش گرفت. گفتمه چشم

 

 !؟یا یبا ک -

 

 :ناراحت گفت ی افهیق با

 

 !اریبا ماز  -

 

 :و گفتم دمیفنجون کوب یرو محکم رو اسپرسو

 

منم،  دهید بیوسط آس نیکه ا ی! اوناریماز یه اریماز ی. هنیکنیکدومتون من رو درک نم چیبه خدا شماها ه میمر -

بهم دروغ  دیآقا برادرمه. اصال برادرم باشه، خب باشه! نبا دمی! من بودم که دوستش داشتم و بعد فهمن؟یفهمیچرا نم

 !چرا؟ گهید یاون لعنت شدم،یم اریماز یمن راحت وابسته  دونستیکه م یعل گهید گفتن،یم

 

. نهیاشکم رو نب میشدم تا مر رهیدوباره به دور دست خ. کننیصدام اونقدر بلنده که همه دارن نگاهم م دونستمینم خودم

 :دستم رو گرفت میخسته! مر یلیکه چقدر خسته بودم، خ دونستیخدا م

 

 .شتریب کمی اریماز یول دنید بیهر دو طرف آس هیقض نیا یداغون شده، تو اریفقط ماز گمیجانم! من که نم گانهی -

 

 :زدم یصدا دار پوزخند

 

 .نیبرل گشتیمهم بودم برنم اریزمن اگه واسه ما -

 

 !مگه رفت؟ -
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نشده بود. من  یواسم آورده بودن اما تهِ تهش قلبم راض یمنطق لیتکون دادم. هزارتا دل« آره» یرو به نشونه  سرم

 :گفت میبودم. مر یقو یکاف ی. به اندازه خواستمیبهتره بگم نم ایباشم،  یقو نقدریا تونستمینم

 

 اد؟یم یحاال ک -

 

 .گهی! البد دو سال ددهیم یا یچه معن اریواسه ماز« زود» دونهیبهم گفت زود، خدا م یول دونمینم -

 

 :گفتم یاز مکث بعد

 

 .گردهیشرکت پدرام رو تموم کنه بر م یگفت کارها -

 

 .برق زدن میمر یها چشم

 

 !گردهیبعد برم یول ییتنها یمدت هی! ؟یناراحت ی! پس واسه چگهیخب د -

 

 ...از قبل شتریاز خونواده مونه، ب یبودم جزئ دهیفهم گهینداشت. حاال که د ی. خونه بدون اون لطفگشتیبرم دیبا

 

 یبهت بگه ول خواستهیهمه مدت م نیا چارهی! بگانهیدوستت داره  یلیخ ،یزنیرحمانه راجع بهش حرف م یب یلیخ -

( که متاسفانه دیکوب شیشونیمحبتش بود، ) با کف دست به پ پر یاون حرف ها اومدیکه ازش بر م یدم نزده. تنها کار

 .برداشت کردم گهید زیچ هیمن 

 

 :لب گفتم ریسخت تره. ز ینگ یزیو چ یبدون نکهی. ادهیکش یاز من سخت شتریب اریماز دونستمیم

 

 .حسم رو بکشم نیا دیبا یبفهمم چجور دیمن فقط با -

 

چه به سرم آورده بودن و  راتییتغ نیا کردم؟یبه کشتن احساسم فکر نم چوقتیکه ه یآدم واقعا من بودم؟ من نیا

 !ایدن یکار ها نیاز سخت تر یکیراهکارش هم فقط صبر کردن بود. 
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 .:نشست میلب مر یرو یلبخند

 

به  یتگدلبس نیاتفاقا ا ،یکرد دای! حاال تو هم برادرت رو پ؟یدار رویخوش به حالت که ام یگفتیم ایبه در شهیهم ادتهی -

 !کنهیکمک م یکن دایحس خواهرانه بهش پ نکهیا

 

 :! گفتمدیزدم، شا یجون یب لبخند

 

 !یموضع داد رییتو چه زود تغ -

 

 .دمیبهت قول م ی. سخته ها، ولکنهیکارت رو راحت تر م نیهم ،یرو مثل برادرت دوست داشت اریاون اول ها ماز -

 

 ی. سرکردمیم رییداشتن منم واقعا تغ دیبه عوض شدن حس من ام نقدریا ادوت نیحاال که ا دی. شازدیحرف م یعل مثل

 :تکون دادم که گفت

 

 !هیعجب برادر اریبهت، ماز شهیم میحسود یلیخ یول -

 

 :به شونه اش که گفت دمیخنده ام گرفت. کوب کمی

 

 !بسوزه پدر حسادت -

 

 :هو گفت کیبخورم که  کیک زیاز چ هگید کمیلبم بود چنگال رو برداشتم تا  یکه لبخند رو یحال در

 

 !بخند، باشه؟ ینجوریهم شهیکرد. هم شیکار شهی! کار سرنوشته، نمگانهی یجان من ناراحت نباش یول -

 

. کردمیحال خودم رو بهتر م دیشونه اش، جواب لبخند مهربونش رو دادم. با یرو باال آوردم و با دست گذاشتن رو سرم

شد. از دستش دلخور بودم اما به  یصاف نم اریها دلم با ماز یراحت نیخودم بدهکار بودم. به ا بود که به یزیحداقل چ نیا

 .حق بدم اریبه ماز ونمشد بت ینگفتم. گذر زمان باعث م یزیچ میمر
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تو اون لحظه  یحواس پرت دیحالم بهتر شه. شا کمیباعث شد  نیکه حواسم رو پرت کنه و ا زدیم ییمدام حرف ها میمر

کار خودشون  شهیهم بد نشد، به هرحال دوست ها هم یلیخ یبه زور اومدم کافه ول نکهینعمت بود. با ا نیه من بهترواس

 .دنمی رو انجام

سکوت  یشده بود و همه اش هم به خاطر من بود. من بودم که روزه  نی. جو خونه سنگگذشتیم اریپنج روز از رفتن ماز

 ارنیبزنن تا من رو از اون حالت در ب یحرف کردنیم یبابا سع ای. هر موقع مامان زدمیحرف نم یک چیگرفته بودم و با ه

که فقط خودم باشم، نه  ییجا هیمدت فرار کنم، برم  کیواسه  خواستی. دلم مدادمیجوابشون رو م یفقط سرسر

قرار گرفته بودن. دلم  میوشفرام انیهامون در جر لیفام یهمه  بایاما کجا رو داشتم که برم؟ تقر ،یا گهید چکسیه

 .میمر شیمدام برم پ شدیطرف نم کیرو ندونه. از   اناتیجر نیکدوم از ا چیبرم که ه یکی شیپ خواستیم

 

و کامال مشخص  شدمیم یتو خونه نباشه. فقط خودم باشم و خودم! داشتم منزو یک چیواسه چند ماه ه خواستیم دلم

روشن  کیرد کردم.  ییچون و چرا چیمشاور و من هربار بدون قبول ه شیپ مید که بربود. مامان چند دفعه بهم اصرار کر

 :گفتیمدام از ته مغزم م یفکر

 

 !؟یخودت بکن یبرا یتونیم کاریحاال مثال خودت چ  -

 

که اون هم رفت! من فقط  تونستیفقط اون م دی. شاتونستیم اریکنم اما ماز یواسه خودم کار تونستمینم من

 .میکردیپس رفت م میکه کنارم نبوده، کنارم باشه اما انگار بدتر داشت یاون دو سال یبه اندازه  واستمخیم

 

شده بود:  نیمن هم یام رو از سقف برداشتم. زندگ رهینگاه خ رگاه،یتعم مشیداغونم که برده بود یِ زنگ گوش یصدا با

رو نگاه کنم و آخر  واریاتاق حبس کنم و در و د یم رو توشم، صبحونه و ناهار و شام بخورم، طول روز خود داریصبح ب»

هرچقدر هم که  شهی. همدیجویانگار داشت خرخره ام رو م یول متنفر،بودم و ازش  گانهیب یبا افسردگ«. سر هم بخوابم

از دستم بر  یکاربار بود که  نیدفعه اول نیخوشحال برگردم اما ا ی گانهیتمام به همون  ییبا پررو خواستمیحالم بد بود م

 .اومدینم

 

 :شدم. از آرمان بود رهیصفحه خ یرو امیو به پ دمیرو از کنارم قاپ یگوش

 

 .به خواهر عاشق! برادر جان باالخره نقابشون رو برداشتن گمیم کیتبر -
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که با  یخره کسشده بود؟! باال یحاال چ م؛یرو دوست داشت گهیو چقدر همد میبود یافتادم که با هم هم باز مونیبچگ ادی

 ییاعتنا یچرت و پرتش ب یحرف ها نیبود به ا یا گهید طی! اگه تو شراشهینم نیشه بهتر از از ا نیصدف همنش

 نمیدم آرمان و صدف رو بچ یگرفته بودم جور مینشون ندم! تصم ینبودم که بخوام واکنش یطیشرا یاما واقعا تو کردمیم

رو  میتخت نشستم، قفل گوش یرو عیجمع شن و باهامون قطع رابطه کنن. سر اشون دم خونه امون فهیو طا لیکه کل ا

 :باز کردم و نوشتم

 

پسر خوب؟! به نظرم تو هم نقابت رو بردار، حتما  یکنیشوهرِ مثال عاشق! چند تا چند تا واسه خودت جمع م یمرس -

 !یریگیم یبهتر ی جهیو اون نکن، نت نیا یزندگ یسرت رو تو نقدرمی! اشهیخانومت خوشحال م

 

 کاریچ خوادیواسم مهم نبود م گهینفهم! د یکرد بالکش کردم. حقش بود پسره  نیرو فرستادم و تا س امیپ یمعطل یب

حق همشون رو کف دستشون بزارم. قفل  تونستمیم طیشرا نیا یهم خوشحال بودم که تو یکنه. ناراحت بودم اما از طرف

چند روز!  نیدوختم. چشم هام پف کرده و قرمز بودن. مثل کل ا نهیشدم. نگاهم رو به آتخت بلند  یرو زدم و از رو یگوش

ندادم که در باز شد و مامان  یدر زد. جواب یشده بود. خواستم دوباره دراز بکشم که کس یظاهر واسه همه عاد نیانگار ا

دلم  دمیرو م وابشج یو من به سرد کنهیبا محبت باهام رفتار م نقدریا دمیدیم یشد. وقت انیچهارچوب در نما یتو

تخت کنارم  یدکتر رو قبول کردن. مامان رو یکه ون ها فقط حرف ها شدمیرو به رو م قتیحق نیبا ا دی. باگرفتیم

 :گفت کردیکه موهام رو نوازش م ینشست و درحال

 

 ؟یباهامون قهر باش یخوایم یتا ک -

 

 :گفتم یجون ینداشتم. با ب یاز کس یدل خوش هم ادیقهر نبودم اما ز گهینبودم، د قهر

 

 !میآشت -

 

 :زد، دستم رو گرفت و گفت یلبخند مهربون مامان

 

 !دخترم ناراحت باشه نمیخداروشکر، نب -

 

 :رو راحت کنم. مامان از جا بلند شد و گفت الشیبهش زدم تا خ یکم رنگ لبخند
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 .منهیاتاق نش یکنه، تو یاومده ازت خداحافظ یعل -

 

تکون  یبود. سر یپنج روز هم که به خاطر من نرفته بودن کاف نیرفته بود. تا هم ادمی یرو به کل یعسل رفتن عل اهم

اون  ادیچشمم به نرده ها خورد و  رفتمیم نییتختم بلند شدم و پشت سر مامان راه افتادم..از پله ها که پا یدادم و از رو

نرده ها سر بخورم؟!  یکه دوباره از رو شدیم ی. کدادمیو همه رو سکته م خوردمینرده ها سر م یافتادم که رو یموقع

 !؟یقبل ی گانهیاون  شدمیم یک

 

بلند  شه،یمثل هم یاز جاشون بلند شدن و عل دنمیبا د یآشپزخونه. بنفشه و عل یشدم و مامان رفت تو منیاتاق نش وارد

 :گفت

 

 ...امپراطور اخم ها و بغض هاخانوم گل گالب! گل سر سبد مجلس،  گانهیبَه،  -

 

 :دیوسط حرفش پر بنفشه

 

 .کنهیول نم گهیخوبه! حاال د_خوبه -

 

زدم. بنفشه اول از همه محکم بغلم کرد و من هم با  ییپنج روز کذا نیا یلبخندم رو تو نیپررنگ تر دیشا دنشونید با

رو بغل کردم که  یآروم تر بودم. بعد عل ششیپنداشت و  یزیبود که خبر از چ یراحت بغلش کردم. بنفشه تنها کس الیخ

 :گفت

 

 !بشه؟ هیحسابمون باهات تصو نیکه ا میکن کاری! ما چیپشمک صورت یراست -

 

 :. با همون لبخند گفتمشدیصاف م شهیصاف نشه؟! هم یحساب من با عل شدیزدم. مگه م یتلخ لبخند

 

 .خوامینگران نباش! فقط زمان م شه،یم هیتصو -

 

 .ماه عسل به درک واصل شم نیهم یپشتم نباشه تو نتی! گفتم نفرشیآخ -
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شربت  ینیس هیکه مامان با  میلب گفت ریز یا« خدا نکنه»من کال کم رنگ تر بود.  ی. هرچند خنده هامیدیخند جفتمون

 :گفت رونیب رفتیکه م یشربت داد، بعد در حال وانیل هیو به هرکدوممون  ییرایپذ یاومد تو

 

 !بگم؟ یچ گه،ید نیرو گرفته. جوون ییرایخنده هاشون اتاق پذ یصدا دهینرس هنوز -

 

دوخته شدن. فقط  یخال یاز مبل ها یکیخشکم رو تازه کرد. چشم هام به  یگلو شیاز شربت خوردم. خنک یا جرعه

تا جمعمون دوباره  گشتیبرم د،یچسبیخنده ها بهم م نیتا ا گشتیبرم گشت،یبود. کاش زودتر برم یخال اریماز یجا

 .شه میمثل قد

 

 :بهم زد که باعث شد چشم هام رو بردارم. بعد با خنده گفت یکه رد نگاهم رو گرفته بود بشکن یعل

 

 .یکه آب نرفت نمیبیخورد و خوراکت که سر جاشه؟! م -

 

 :زدم یکج لبخند

 

 .شهیم ادیمواقع اشتهام ز جورنیا ینگران نباش! من تو -

 

. دوباره رنیدارن م گهیکه د دمیو بنفشه شربت هاشون رو خوردن و از جا بلند شدن فهم یعل ی. وقتمیتنگف یزیچ گهید

 یعل دم،یکه رس ینره. به عل ادشونیبهم خبر بدن و عکس هم  دنیرس یبنفشه رو بغل کردم، بهش گفتم که حتما وقت

 :بهم زد و گفت یلبخند مهربون

 

 م،یسفارشت رو بهم کرده بود. نزار نگرانت باش یهم حساب اریفقط من و بنفشه، ماز مراقب خودت باش. نه ی! حسابگانهی -

 .چشم هات سرحال باشن دمتیکه د یبعد یبهم هم قول بده که دفعه 

 

. با میکردیکه فقط خودمون درکش م میرو خورده بود ییگلوم نشست. برادرِ دلسوز من! جفتمون زخم ها یتو یبغض

 .دادمیرو م میزندگ یقول ها نیکردم. داشتم سخت تر شونیبعد تا دم در همراه لبخند سر تکون دادم و
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 گانهی»روش نوشتم:  کاغذ و خودکار برداشتم و هیاتاقم.  یبرگشتم تو عیرفتن چشم ازشون بر نداشتم و بعد، سر یوقت تا

 .«مرداد تولد: هفت خیمتولد شه، تار شیدو سال پ ی گانهیرفت، قراره  نیاز ب شیدو ماه پ ی

 

رو  یا یقدم بود و چه راه طوالن نیتازه اول نیگونه هام رو پاک کردم. ا یرو ختهیر یگذاشتم و اشک ها زیم یرو رو برگه

 !دونستیداشتم، خدا م شیدر پ

چه  یکردن خسته شده بودم ول هی. خودم از گرگذشتیسال م کیهم گذشت. هرچند هر روز برام قد  گهیچهار روز د

قول داده  یکاسه! به عل نیآش بود و هم نیمثل من هم یا یمواقع واسه آدم احساسات نجوریا یتو شهی؟ همکرد شدیم

طول  یدفعه تو نینباشن. احتماال اول یهم تصنع امپف نکرده باشن و لبخنده نقدریبرگشت، چشم هام ا یبودم وقت

 .بود که قرار بود قولم رو بشکنم میزندگ

 

گذاشته بودم رو  زمیم یکه رو ی. هر روز برگه ابردیکار زمان م نیکنم و ا دایرو پ یقبل ی گانهی کردمیم یسع داشتم

از پازل  کهیت هیبرادرمه فقط  اریماز نکهیا دنِیبا فهم گفتیراحت تر شه. مغزم م کمیکارم  شدیباعث م نیو ا دمیدیم

رو دوست نداشتم.  رییتغ نیشده و من چقدر ا کال عوض میزندگ گفتیم مشده اما قلب دایکه گم شده بوده پ میزندگ

اعتراف ها  یغرورم شکسته شده ناراحت بودم. به هرحال همه  نکهیفقط و فقط به خاطر ا ه،یعلتش چ دونستمیخودم م

 !ندارن یخوب انیپا

 

 یایدن هی یتوکالس رفتن بود. هرچند سر کالس هم من  کردیفارغ م الیکه به قول مامان من رو از فکر و خ یزیچ تنها

 یکرم پودر بزنم تا چشم ها کمیلباس بپوشم،  یحوصلگ یبا ب»: رفتیم شیپ یطورنیا زی. همه چکردمیم ریس گهید

حوزه  یو آزمون ها یکالس نقاش یمختلف شم. تو یکالس ها یتو ذوق نزنن و بعد روونه  نیاز ا شتریپف کرده ام ب

 .«مینداشت اریبه حرف زدن راجع به ماز یعالقه ا چکدوممونیاما خداروشکر ه دمیدیرو م میمر

 

هم راجع  دنیبحثمون موقع د نیو اول میکردیم یزیاعتراف کردن من برنامه ر یکه هر روز رو ییام گرفته بود. ما خنده

. میدادینم امیخونه به هم پ یتو گهیاز اون هم د ری! غمیجفتمون موش شده بود قتیحق دنیبود حاال با فهم اریبه ماز

 .ترم حتبودن که من فعال با تنها بودن را دهیهمه فهم

 

هفته حرصم رو در  هی نیا یکه تو یزی. چدمیتخت دراز کش یتخت انداختم و رو یرو تارمیگ فیو شالم رو همراه ک مانتو

زنده! هرچقدر هم  ایمُرده است  گانهی نهینزد که بب یزنگ خشک و خال هی ینه روز حت نیا یبود. تو اریآورده بود رفتار ماز

حاال که وجدانش از »گفتم:  یکه به عل افتادمیم یجمله ا ادی ناخودآگاهخودم رو گول بزنم آخرش  کردمیم یکه سع

 دیدیالزم نم یبود! وجدانش راحت شده بود و حاال حت نیحتما موضوع هم. «گردهیراحت شد داره بر م قتیگفتن حق

 .که زنگ بزنه
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غوطه ور شم.  ییتنها یتو نیاز ا شتریب ذاشتیو نم فرستادیدت از خودش و بنفشه برام عکس مم نیا یمدام تو یعل

و  یعل ایبود  میوخ یلیمن خ تیرو دارم؟! وضع یهمه مهربون نیا اقتیکه واقعا ل دمیپرسیوقت ها از خودم م یبعض

امکان نداشت  ه،یعل دونستمیزنگ خورد. م میکه گوش کردمیافکار سر م نیهم یبه فکر بودن؟! تو نقدریا شهیبنفشه هم

 .کنارم نبود چکسیجز پسرخاله ام ه گه،یباشه! تنها بودم د یا گهیکس د

 

زدم. انگار نه انگار  یلبخند زنهیم یریداره بهم تماس تصو نکهیا دنیو با د دمیکش رونیب فمیحرکت از ک هیرو با  یگوش

 نکهی! خصوصا اشدیهم بد نبود، بامزه م ادیمتاهل ز ی. علذاشتنیم زیهمه چ انیکه ماه عسلشون بود! من رو در جر

و  بعد هم زمان سالم  دمیو بنفشه رو د یاول از همه لبخند پهن عل وجواب رو زدم  یبنفشه هم مثل خودش بود. دکمه 

 :رو از خودم فاصله دادم و گفتم ی. گوشدمیکردنشون رو شن

 

 .به! سالم_به -

 

خاکش  شیدو ماه پ ی گانهیبا همون  دمیترسیشوخ طبع کجا رفته بود؟! م ی گانهیداشتم. اون کردن ن یشوخ ی حوصله

 .کرده باشم

 

ذره هم ارزش قائل  هی اریمن و ماز یکرد( هرچند از چشم هات معلومه واسه حرف ها ی)اخم ؟یسالم از ماست! چطور -

 !یستین

 

 :اما حرف هام رو خوردم و گفتم گرفتیازم م یبرخ هیمهم بودم  اریبگم من اگه واسه ماز خواستیم دلم

 

 .شنیها چشم هام درست نم یزود نیتوقعاتت باالست! مطمئنا به ا -

 

 :برام تکون داد و گفت یدست بنفشه

 

 چه خبرا؟ -

 

 :که مانعم شد «یچیه»باز کردم بگم  دهن
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لباس پرو کرد،  نقدریکرده. چشم بازار رو کور کرد ا ینه، بزار من بگم چه خبرا! از صبح بنفشه من رو وادار به پاساژ نورد -

 !تا حاال کتلت نشده بودم که شدم

 

 :ادامه داد ی. علمیدیکرد که سه تامون خند یعل یبازو یحواله  یمشت بنفشه

 

 .روزبه خاطر ام کنهیم تیمعده ام از بنفشه شکا ای. اون دنمیرستوران غذا بخور میایداد که ب تیباالخره خانوم رضا -

 

 :گفت شخندیو بنفشه با ن دمیخند

 

 !؟یدیگوش نکن؛ اصال دختر گل تر از من د نیا یبه حرف ها -

 

 :لبم بود گفتم یکه هنوز رو یلبخند با

 

 ن؟یخوریم یچ دم،ینه ند -

 

 !چسبهیفقط فست فود م گهیسفارش داد که د یسنت یغذا نقدریمدت ا نیا ی. علمیبخور تزایپ میاومد -

 

 :کادر باشه یچرخوند تا خودش هم تو کمیرو  نیدورب یعل

 

 ؟یتو غذا خورد -

 

 :تخت بلند شدم یرو از

 

 .نی! به نظرم شما عصرونه اتون رو هم بخورمهیآره بابا، ساعت چهار و ن -
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که  و... پزهیم رونیب یتخم مرغ رو بزار نکهیو ا شیک یحرفم شروع کرد به صحبت کردن راجع به گرما دییبعد از تا یعل

 چیه گهیواسم قطع شد. انگار د یعل یام رو فرستاده بود صدا یکه پ یاومد. با خوندن اسم کس میگوش یام باال یپ هی

 :اومدم رونیاز افکارم ب یعل ی! به چه مناسبت؟! با صداار؟ی. مازدمیشنیرو نم ییصدا

 

 !هو؟یشد  ی. چرونیب ارهیرو از افق ب نیا یکی -

 

 :گفتم یا یجون و تصنع ینگاه کردم و با لبخند ب یبه عل نیدورب یتو از

 

 !مزاحمتون نشم. نوش جونتون، خوش بگذره ن،ی! شماها بریچیه -

 

 .باشه، مراقب خودت باش! سالم برسون، خدافظ-

 

ام  یکردن و بنفشه با دستش برام قلب درست کرد. تماس رو قطع کردم و بدون فوت وقت پ یلبخند ازم خداحافظ با

 :باز کردم. نوشته بود رو اریماز

 

 ؟یسالم، خوب -

 

خبر بد بهم بده. بخش  هیبخواد باهام حرف بزنه قراره  اریهر دفعه که ماز گهید کردمی. احساس مدمیترسیم ناخودآگاه

 نیبخواد برگرده. سرم رو تکون دادم تا ا دیخبر خوش بده، شا هی خوادیم اریداشت که ماز دیاز وجودم هم ام یکیکوچ

 هی دیزودتر از موعود برگرده. شا نقدریاما قرار هم نبود که ا گرده،یزود برم بودگفته  اریبره. ماز رونیجا از ذهنم ب یب دیام

 .گهیسال د

 

همچنان بهش  ای یخبر از من نگرفت هی یکه تو واسه چ سمیبنو یبراش رگبار خواستیدستش دلخور بودم، دلم م از

رفت و  بوردیاما فقط دست لرزونم سمت ک کنه،یاز من دوا نم یتو فعال درد یول ها! ق؟یرفت یکه واسه چ رمیخرده بگ

 :نوشتم

 

 !یسالم، مرس -
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تخت  ی. دوباره روکنهیم پیداره تا اریماز دمیکنم! بغضم رو قورت دادم که د ییمظلوم نما خواستمینبودم اما نم خوب

 :رو نداشتم. نوشت یچیه یحوصله  گهینداشته باشه؛ د یخبر بد کردمی. خدا خدا مدمیدراز کش

 

 .که نشد جواب «یمرس» -

 

. چشم هام رو باز کردی! دروغ گفتنم هم فقط خودم رو خسته مشهیهم گرفت،یمچم رو م اریهام رو بستم. ماز چشم

 :کردم و نوشتم

 

 !یدونیخودت بهتر م -

 

صداش رو بشنوم. قدرتش رو نداشتم.  تونمیکه نم دونستمیهم م یکه چرا زنگ نزده و از طرف گرفتیحرصم م یطرف از

 :ام فرستاد یدوباره پ

 

 کنم که حالت خوب شه؟ کاریچ -

 

 :کردم پیکردم بحث رو عوض کنم و تا یکنه؟! سع کاریچ دیبا دونستی! نمانداختیمن رو دست م داشت

 

 رفت؟ شیشرکت چطور پ یکارها -

 

کردم و پاک کردم و آخرشم  پیهزار بار تا نوشتم؟یم ی. چدمیکش یقیزد. نفس عم یپالیر امشیبه همون پ دوباره

 :ام فرستاد یباالخره پ اری. مازسمیبنو دیبا یچ دمینفهم

 

 !؟یبه قول من اعتماد دار -

 

زود » دونستمیمطمئن نبودم. نم انات،یهمه جر نیحاال بعد از ا یبهش اعتماد داشتم ول شهیشدم. من هم رهیسقف خ به

 :کردم پی. تادادیم یا یچه معن اریه مازواس« برگشتن

 

 !یگردیبرم یک یگیتو که نم -
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 !راحت باشه زیبرگشتم ذهنم از همه چ یوقت خوامیپا بر جا باشه، م ینجوریاون شرکت هم خوامینم -

 

 هی سمیوکه تونستم بن یزی. تنها چشدینم شیرفتنش وجود داشت اما دل من که منطق حال یبرا یمنطق لیتا دل هزار

 :ام فرستاد ینبودم. دوباره پ یاحساسات نقدریبود. دوباره بغض گلوم رو پر کرد. کاش ا یخشک و خال ی«باشه»

 

 .زنمیمواظب خودت باش! بعدا بهت زنگ م -

 

. دیفهمیلرزش صدام رو نم ینجوریدوست داشتم. ا شتریدادن رو ب امی. پدمی! به سمت راست چرخزد؟یبهم زنگ م بعدا

 :کردم پی. تاکردمیقبولش م دیعوض شده بود و من با زیبرگه نوشته بودم افتادم. همه چ یکه تو یمتن ادی

 

 !تو هم مواظب خودت باش برادر -

 

 .برام نفرستاد یزیچ گهیرو قفل کردم. اون هم د یگوش ی صفحه

. چه زدنیهم م یاءاهلل رد گم کنکه ماش یمدت. مامان و عل نیا یمامان و بابا چه خوب خودشون رو نگه داشته بودن تو

حس  یول دهیم رییرو تغ یهر احساس نیبوده. آره، تلق یهم دلش خوش بود که احساس من الک ی! علیطنز تلخ

 .ادیم شیپ یبعدا چ ینیتا بب یکن ششیآزما شهی. نمستین یکه شوخ یدلبستگ

 

 دونهیو خدا م دهیچیپ لیفام یتو تیشدن واقعبرمال  یخودم فکر کردم، حتما االن آوازه  شی. پدمیسمت چپ چرخ به

به  یوا م،یندار شیو ما از دستشون آسا تنیما کم جمع یها به خونه امون روونه شن. خونواده  لیاز فام یلیقراره س یک

من  دونستنی. هرچند اون ها که نمذاشتنیرو راحت م اریماز وباشه. کاش همه من  تیپر جمع خواستیم نکهیحال ا

 .رمیبپذ میرو به زندگ دیعضو جد هیفقط قراره  کردنیداشتم و حاال خراب شده؛ فکر م اریاز ماز یتیهنچه ذ

 

کردم. به اون هم حس عذاب وجدان دادم. دوباره  ریاون رو هم درگ ینطورینگفته بودم. ا یچیه اری! کاش اصال به مازایخدا

. دمیکوب واریبه د یامم جون دادم. مشت یپ ینوشتن تو« ربراد» هی یو صورتم رو با دست هام پوشوندم. برا دمیچرخ

! یفراموشش کن دیهم فشار دادم و بخش بخش تکرار کردم، با یسر خوان اول! چشم هام رو رو گشتمیدوباره داشتم برم

کوه  هیحاال خودت بعد پدرت  ،یکردیحسادت م ایبه در شهیهم گه،یراست م می. مریرو فراموش کن یهمه چ دیبا

به طور  وردکه به در خ یتقه ا یصدا دنی. چشم هام با شنکنهیباهات با محبت رفتار م شهیبرادر که هم هی. یشتت دارپ

 :تختم گفت ی ختهیبه هم ر تیتوجه به وضع یسرم و ب ی. اومد باالدمیباز شد و مامان رو د یناگهان
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 !یجان! عمه زنگ زده، زشته باهاش حرف نزن گانهی -

 

 :. با اَخم و تَخم گفتماومدیداشت سرم م اومدیبدم م یآراسته شد! از هرچ زی. گل بود به سبزه نزدم یپوزخند

 

 !زنمیحرف نم یبا کس رممیمن بم -

 

 :کرد یکیاخم کوچ مامان

 

 .ستین یدخترم! االن وقت لجباز -

 

 .ندارم یکار چیدخترش رو جمع کنه ه ستیکه حاضر ن یمن با کس -

 

 :دیکش یقیتالش کن. مامان نفس عم تونستمیحداقل م یول ستیحرف ها بدهکار ن نیوشش به امامان گ دونستمیم

 

 ریاش رو به خ هیخدا بق گهید یحرف زدن هم سر باز بزن یتلفن هیاز  یتازه اولشه، اگه بخوا نی! اگانهیال اله اال اهلل! پاشو  -

 .کنه

 

 :گفت رونیب رفتیه از در اتاق مک یتازه اول هاش بود. مامان در حال نی. ازدمیم حدس

 

 !منتظرتم، معطل نکن -

 

با  یجور هیمن هم  شدیتنها بمونم. کاش م ذاشتنینم یکردم و از جام بلند شدم. حت یرفت. هوف رونیاز اتاق ب بعد

 .ها سر و کله بزنه لیخوش به حالش که الزم نبود با فام رفتم؛یم اریماز

 



 

 

غریبه ای آشنا _ هلیا کاربر نودهشتیامثل   WWW.98IA3.IR 467 
 غ

 الیخیدستم درد گرفت و ب گهیکه د ییلب گفتم تا جا ریز ی«آه»م و با هربار مشت زدن مشت زد وارید یچهار بار تو-سه

تندم از  ینفس ها کردمیم یکه سع یانگار نه انگار. درحال یول ادیاز خواهر شوهرش بدش ب کمیشدم. آرزو کردم مامان 

که به چشمم  یصحنه ا نیبرسم. اول منیشکردم تا به اتاق ن یها رو ط هرو کنترل کنم از اتاقم خارج شدم و پل تیعصبان

 .خورد بابا بود که با خنده درحال خوش و بش کردن با خواهرش بود

 

 هی یروز هیو  ارمی! مطمئن بودم باالخره دووم نمچوقتیحرص پوست لبم رو کندم. من آدم تظاهر کردن نبودم، ه با

ام و شوهر عمه ام هم داشتم. جفتشون صدف رو به  . همونقدر که از صدف نفرت داشتم از عمهاندازمیراه م ییدعوا

 یحرف ها بود که نفهمه از وقت نیام هم زرنگ تر از ا هتوش نبود! عم یشک چیکرده بودن، ه بیترغ انیبا شا یدوست

ء سو تمیبرادرمه از ذهن اریماز دونستیم نکهیبودم صدف با وجود ا دهیدخترش رو لو دادم، افتاده به جونم. االن که فهم

 .از قبل از همه اشون متنفر شده بودم شتریکنه، ب کیکرده بود حسادتم رو تحر یاستفاده کرده بود و سع

 

! ارن؟یدلسوز رو هم واسم در ب یآدم ها یادا خواستنیکه م دنیفهمیم دمیکشیکه من م یاز درد یها چ اون

 هیعمه ام بهم فهمونده بود که  نی. همنمشونیبب و قرار نبود حاال حاال ها سیخداروشکر که صدف تازه برگشته بود سوئ

 .با برادرش فرق داشته باشه تونهیآدم چقدر م

 

کمرم  یرو پنهون کنم مامان دستش رو رو تمیعصبان کردمیم یشده بودم و سع رهیبه بابا خ نهیکه دست به س یحال در

 :گذاشت و آروم گفت

 

که دوستشون نداره معاشرت کنه، عمه ات تورو  ییها مجبوره با کساوقت  ینباش. به هرحال آدم بعض یدخترم! عصبان -

 ...یلیخ

 

 :و با اخم گفتم دمیحرفش پر وسط

 

 .. پشت سر به خون من تشنه استکنهیرفتار م ینجوریشماها ا یداره جلو -

 

آرمان رو  ی هیض! قگفتم؟یرو م انیشا ی هیبراش قض یحرصم داد. چجور شتریاز تاسف تکون داد که ب یفقط سر مامان

کورشون کرده  یلیانگار نسبت فام« سوءتفاهم بوده!»: دمیشنیجمله رو م هیحرف هام فقط  نیدر جواب ا شهیچطور؟! هم

من. دهن باز کردم تا دوباره  دنید بیآس متیبه ق یباشه؛ حت ربرقرا شهیهم شونیروابط خانوادگ خواستنیبود. فقط م
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کردم  ی. سعاومدیخونم در نم زدنیو با عمه صحبت کنم. کارد م امیشاره کرد تا بمخالفت کنم که بابا با دست بهم ا

رو  یبه سمتش قدم برداشتم تا گوش کردیکه حالم رو بد م یا ینرمال رفتار کنم تا بابا شک نکنه و با لبخند مصنوع

 :دلم گفتم ی. تورمیبگ

 

 .! خودت بهم صبر بدهایخدا -

 

 گهیمامان و د شیاز مبل ها نشستم. خداروشکر بابا از جاش بلند شد تا بره پ یکی یرو از بابا گرفتم و رو یگوش

گوشم گذاشتم. کالفه  کیرو نزد یو بعد گوش دمیکش یقیدندون قروچه کنم. نفس عم خوادیهرچقدر دلم م تونستمیم

 :و باالخره گفتم دمیموهام دست کش یتو

 

 !سالم -

 

 :سالم کردم عمه شروع کرد تا

 

 .یریاز ما نگ یاحوال هیوقت  هی! چه خبرا؟ زمیبه، سالم عزبه  -

 

 :زدم و گفتم یزیتمسخر آم لبخند

 

 .یوقت نشد، سالمت گهید -

 

 :کرد و گفت یخنده ا تک

 

 !؟یربع هم وقت نداشت هیو چهار ساعت شبانه روز تو  ستیب یبابا! تو یا -

 

مزه ساعت ها بازخواستت  یب یزایبود؛ راجع به چ نیهم کارش شهیکردم و چشم هام رو چرخوندم. هم یقروچه ا دندون

 :کنه. بحث رو عوض کردم و گفتم
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 شما؟ نیخوب -

 

خوب هممون رو  م،یاریآوردن برادرت رو. چقدر سختمون بود که به روت ن ادیبه  گمیم کیجان! تبر گانهی میما هم خوب -

 .ها یمعطل خودت کرد

 

مسئله  نیدرک باشه؟! مگه ا یب تونستیآدم م هیچشم هام جمع شد. چقدر  یواشک ت تی. از عصباندیدوباره خند بعد

حاال نه که تو لنگِ »بگم  خواستی. دلم ممیاوردیهم شانس ن لیفام هیکرد؟! از  یبود که بشه باهاش شوخ یزیچ

 :ماما طبق معمول الل شدم و به تظاهر کردن ادامه داد« !ختیدخترت که خوب زهر ر ،یمن بود یفراموش

 

 !بله، خداروشکر -

 

 !همه مدت صبر کرده نیخدا ا یخوشحال شد، نه؟! بنده  یلیخ اریحتما ماز-

 

کنه؟! مطمئن بودم خودش از  یمزه رو بپرسه تا مکالمه اش رو طوالن یب یسوال ها نیپس ناراحت شد. مجبور بود ا نه،

 اریم رو خورد کنه! کاش من هم مثل مازاعصاب شتریب خواستیم نینسبت بهش خبر داره؛ واسه هم ادمیارادت ز

 :لب گفتم که ادامه داد ریز یا« بله»کامال برعکس.  یولبا آرامش طرفم رو ساکت کنم. مثال خواهرش بودم  تونستمیم

 

 کجاست؟ اریماز ی! راستزمیبراتون خوشحالم عز یلیخ -

 

 .نیبرگشته برل -

 

 گرده؟یبرم یزود؟! ک نقدریبابا! چرا ا یا -

 

 :که چشم هام رو بسته بودم تا آرامشم رو حفظ کنم گفتم یالدرح
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 .فعال ستیداشت، برگشت. معلوم ن ییکارها هی -

 

 .اونجاست، دل کندن از اونجا سخته براش شیبه هرحال کار و زندگ -

 

انداختن هاشون  کهیام تا دوباره ت یناراض اریبود بفهمن من از برگشتن ماز ی. فقط کافدادمینقطه ضعف دستشون م دینبا

 :لحنم رو خوشحال کردم و گفتم ی. به بدبخترنیرو از سر بگ

 

 !قایدق -

 

 :کرد و گفت یدوباره تک خنده ا عمه

 

 .میبزن یسر هی شتونیپ میایگلم! قراره ب ارهیمن که دلم طاقت نم یباشه ول زیذره شده. قرار بود سورپرا هیدلم براتون  -

 

 رانیخودم گفتم خداروشکر که صدف تازه اومده ا شیهمون لحظه که پ قایرد شد. دقچشم هام گ دمیکه شن یجمله ا با

 یرو دنی! فکر اومدنشون مثل ناخون کشز؟ی! کدوم سورپرایشه، اون هم خانوادگ دایدوباره قرار بود سر و کله اشون پ

 اناتیجر نیقرار بود ا یسر بزنن؟! کو  انیافتاده بود ب ادشونی ازههمه سال ت نی. چطور بعد از ادادیآزارم م اهیتخته س

 :و گفتم دمیتموم شن؟! به زور خند

 

 !عمه جون نیخوش اومد ،یبه سالمت -

 

 .. مواظب خودت باش. خداحافظرسوننی. صدف و شوهرعمه ات سالم مشمیمزاحمت نم گهی! من دزمیممنون عز -

 

 :کردم یقروچه ا دندون

 

 !خداحافظتون ن،یشما هم سالم برسون -
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مثل صدف تظاهر کنم.  تونمیدفعه نم نی! مطمئن بودم اان؟یقرار بود ب یگذاشتم. ک زیم یرو قطع کردم و رو یوشگ

سمت آشپزخونه.  دمیمبل بلند شدم و دو ی. از رودونستیهم م یها چقدر از من متنفرن و عل نیا دونستیهم م اریماز

 :گفتم عیمامان سر دنیبا د

 

 !ان؟یم یک نایعمه ا -

 

 :تعجب کرده بود گفت میکه از کنجکاو مانما

 

 .گرفتن تیبل وریواسه چهار شهر -

 

که  دمیکوب میشونیپ ی! با کف دست تودونستمی. مگشتیبرنم اریماز یتا اون موقع برگشته بود ول ی. علگهیروز د هجده

 :گفت

 

 .ینکن یدخترم! جلوشون بداخالق -

 

 بدم! یقول چیه تونستمیمدفعه ن نی. ادمیکش یاز سر کالفگ یقیعم نفس

سرم بسته  یکه باال یدیبا شال سف د،یبودم و شلوار سف دهیپوش یجلو باز گلبه یشدم. مانتو رهیبه خودم خ نهیآ یتو

زده بودم و باالخره  ملیو ر یشال رو هم تحمل کنم! رژ صورت یدسته ها یریو و ریاون ه یبودمش. حوصله نداشتم تو

 هیبه خودشون گرفته بودن، چون از گر یزادیباالخره حالت آدم مم پودر نزده بودم. چشم هاکر یطوالن یبعد از مدت ها

 .کردیرو درست نم یزیچ یول گرفتیرو م میکردن فقط انرژ هیکردن خسته شده بودم. گر

 

 یم رو با بشدم. چشم ها نهیآ ینگاه کردن به خودم جلو الیخیب زدیصدام م نییپا یبلند مامان که از طبقه  یصدا با

 ی. در حالدادمیراه نم نجایرو ا چکسیاومدم.در اتاقم رو هم محکم پشت سرم بستم. ه رونیچرخوندم و از اتاق ب یحوصلگ

 :گفتم اومدمیم نییپاو از پله ها  زدمیکه صورتم رو با دست باد م

 

 .ک نشم از گرمارو دورِ تند که هال نیکولرو بزن نیکه واسه من انتخاب کرد یپیت نیحداقل با ا -
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 !غر نزن نقدریا -

 

 یتو گشتیکه برم یدستم و درحال یرو چپوند تو ینیریبزرگ ش یجعبه  هیگذاشتم مامان  منیاتاق نش یپام رو تو تا

 :آشپزخونه گفت

 

 .زیرو ببر بزار رو م نیا -

 

 :لب گفتم ریگذاشتم و ز زیم یرو رو ینیریاخم ش با

 

 .کارد بخوره تو شکمشون -

 

 :گفت ومدیکه به سمتم م یبلند شد و درحال یعل یخنده  یصدا

 

 .تو شکم همشون ینگران نباش، احتماال تو امشب قراره شخصا کارد بکن -

 

خانواده باشم. امشب  رِیبود، قرار نبود امشب دختر حرف گوش کن و سر به ز نیقصدم هم قایام گرفت. دق خنده

آتو دستم بدن تا  هیبود  ینگفته بودم. فقط کاف یزیهم چ یاما به عل رمایرو سرشون در ب زیهمه چ یتالف خواستمیم

 !زمیرو به هم بر یمهمون

 

افتادم. تازه ذوق و شوق  ادیقرار بود ب اریکه ماز یروز ادی. دادیرو نشون م قهیبه ساعت انداختم که شش و ده دق ینگاه

دلم گفتم:  یو تو دمیکش یقیبعد از چند سال. نفس عم د،ایپسرش قرار بود ب کردم؛یدرک م یمامان رو واسه خونه تکون

 «!ادیقرار بود ب اریکاش ماز»

 

من خواهر  دونستیصدف م نکهی. ارمیکه باعث شده بود بخوام انتقامم رو از صدف بگ کردمیم اریاز ماز ژهیتشکر و هی دیبا

شده و حسادتم گل کنه.  اریکر کنم عاشق مازف شدیمدام باعث م نیبود دوستش دارم، به خاطر هم دهیفهم یول ارمیماز

لب  ریزرنگ! ز یدختره  گرفتم؛یرو فاکتور م انیشا انیتازه اگه جر ذاشت،ینم یباق یبخشش یجا چیحداقل واسه من ه

 :با حرص گفتم
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 ...نشونت بدم که یا یزرنگ هی -

 

 .یزنیبا خودت حرف م یچته تو پشمک؟! از صبح تا حاال دار -

 

 :زدم و گفتم یا ثانهیبودم. لبخند خب عیضا یلیخانگار  پس

 

 .و تماشا کن نیبش -

 

 :کرد و گفت زیچشم هاش رو ر یعل

 

 ....یکله ات م یتو یچ -

 

 :بلند گفت یجمله اش رو کامل نکرده بود که بنفشه با صدا هنوز

 

 .! برو اونور، دستم شکستیعل -

 

که دستش رو  ی. درحالزیرو گذاشت رو م ییپر از چا ینیس هی میدیسمتش که د میرفت عقب و هردومون برگشت یعل

 :گفت دادیتکون م

 

 !بود نیچقدر سنگ -

 

خور  ییبود که حواسشون به چا نیا شدیکه داشت ازم م یتی! تنها حماییانداختم. هفت تا استکان چا ینیبه س ینگاه

 :دمی. فکم دوباره از حرص منقبض شد و غرزنینر یینبودنم باشه و برام چا

 

 !؟یکنیخدمت م ایبه ک یبنفشه جان حواست هست که دار -
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 :آشپزخونه گفت یتو گشتیکه برم یچپ چپ نگاهم کرد و درحال بنفشه

 

 !کرده آخه؟ یمامانت چه گناه -

 

شده بود و از اون شب که  یباال انداخت. هجده روز به سرعت باد سپر یهم شونه ا یمبل انداختم و عل یرو رو خودم

بهش حق بدم. فقط  یزنگ زدن هاش باعث شده بود تا حدود نی. همزدیهر هفته بهم زنگ م بایداد تقر امیبهم پ اریماز

 !بود، کاش نجایکاش امشب ا

 

 :شد و گفت ییرایوارد اتاق پذ مامان

 

 !شهیسرد م ییبرو کولرو خاموش کن، االن چا گانهی -

 

 یعل ی هیمثل روح یا هیروح هی ایخنده. خدا ریدوباره زد ز یردم که علآو نییو تا چونه پا دمیکوب میشونیرو به پ دستم

 :گفتم رفتمیم شیکولر پ دیکه به سمت کل یبه من هم عطا کن. در حال

 

 !گرما؟ نیتو ا خورهیم ییچا ی! اصال کن؟یزیبر ییاز االن چا نیخب مجبور بود -

 

 :دم گوشم گفت شخندیبا ن بنفشه

 

 .کرده یرونیا یدلشون هوس چا کنن،یم لیجانشون همش آب پرتقال م سیکه تو سـوئ ستین نایا -

 

. کولر رو خاموش کردم و تا کردمیخودم م مینشده بنفشه رو هم داشتم وارد ت یچیتا بناگوش باز شد. هنوز ه شمین

ر نشم زودتر از همه اتاق مامان و بابا تا مجبو یخودم رو چپوندم تو عیشروع شد! سر یبرگشتم زنگ در رو زدن. خب، باز

! رونیرو بشنوم، بعد تازه از اتاق برم ب کشونیسالم و عل یو صدا انیمنتظر شدم تا ب یا قهیبرم استقبالشون. چند دق

که  دمیعمه رو شن یبودن. اول از همه صدا یشدم. همه مشغول روبوس منیو وارد اتاق نش دمیبه صورتم کش یدست

 :فتو بلند گ دیبه صورت بنفشه کش یدست
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 !چقدر خوبه یعل ی قهی! سلیماشاءاهلل، ماشاءاهلل! چه خانوم خوشگل -

 

! مگه لباسه که قه؟یکم کم بسته شد. سل ششیآخر ن یجمله  دنیبا شن زدیم ییکه داشت لبخند دندون نما بنفشه

هم با  چارهیب یشه شده بودم که عمه محکم بنفشه رو بغل کرد و بنف رهیبهشون خ سیبخواد؟! آدمه مثال! پوکرف قهیسل

 .بغلش کرد یا یلبخند مصنوع

 

هو نگاه هر سه تاشون به سمتم جلب شد. اول از همه چشمم به  کیباالخره به سمتشون قدم برداشتم که  لمیم رغمیعل

سرم افتاده  یاش باال هیخونه اطراق کرده بود و حاال دوباره مثل درخت عرعر سا نیا یکه دو ماه تو یصدف افتاد، کس

فرودگاه  یاون روز تو ار،ی. اخم مازکردیتظاهر نم میمثل قد گهید یبهم زل زده بود. حت یود. با لبخند کج مسخره اب

زدم که  ی. مثل خودش بهش لبخند پررنگدونهیرو م انیشا انیهم جر اریافتاد ماز ادمیکرده بود. تازه  عشیضا یحساب

 .دمیکش رونیدستم رو ب عیو فشردم و سردستش ر هیثان هی یدستش رو به سمتم دراز کرد. تو

 

از دهنش خارج شد که من هم سردتر از خودش جوابش رو دادم. نفر  یا یخشک و خال« سالم»سکوت  هیاز چند ثان بعد

 :لبش آورد و گفت یرو یبعد شوهرعمه بود که نگاهش کم از نگاه دخترش نداشت اما برعکس نگاهش لبخند مهربون

 

 .متیدیکه د یآخر ینسبت به دفعه  یاشاءاهلل چقدر خانوم شدجان! م گانهیسالم  -

 

 :کردم و گفتم یزور تک خنده ا به

 

 !نیلطف دار ن؛یسالم، خوش اومد -

 

صدف هنوز که  نکهیو ا انیشا ی هیبا وجود مطلع بودن مامان و بابا از قض نکهی. ازدمیدلم داشتم پوزخند م یتو هرچند

طرف  هیهم از  شونیلیشراکت بابا و شوهرعمه و نسبت فام»: گشتیبر م زیچ هیفقط به  ،دارهیهنوزه دست از سرم بر نم

 «!گهید

 

مش کرده بود.  شهیسمت عمه برگشتم و صورتش رو برانداز کردم. شکسته تر شده بود و موهاش رو مثل هم باالخره

بهش زل زدم.  خمیتم با نگاه سرد و که تونس ییخاندان! تا جا یپر جذبه  یبود. عمه  لیتکم شهیهم مثل هم ششیآرا
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همه مدت دست از تظاهر برداشتم. باالخره سکوت رو  نیکه چطور بعد از ا کردیانگار خودش هم هول شده بود و درک نم

 :شکست و گفت

 

 !یچقدر بزرگ شد زم؟یعز یبه به، سالم. چطور -

 

که دست هام رو به دو طرف صورتم  یرحالکردم و بعد د یکردن. به زور باهاش روبوس یشروع کرد به روبوس بعد

 :صورتم نقش نبنده گفتم یتا رژش رو دمیکشیم

 

 .نیممنون، خوش اومد -

 

 :عمه طبق معمول امون نداد و گفت داشتنیکه به سمت مبل ها قدم بر م یدرحال

 

 .به خودش داد یتکون هی گانهیخداروشکر باالخره مغز  -

 

 :رو هم پرتاب کرد شیبعد ریمسخره اش بودم که ت یجمله  شوک یمبل و من هنوز تو یرو نشستن

 

 .مدت نیا یشد تو تیتقو مونیگریالبته بد هم نشد، باز -

 

گلوم جا خوش کرد و مدام از  یتو ی. بغضدیو بنفشه. صدف هم بلند تر از همه خند یخنده به جز من، عل ریزدن ز همه

مسخره کنه؟!  یها یشوخ یواسه برادرزاده اش سخته به راحت نقدریکه ا یبا موضوع تونهیچطور آدم م دمیپرسیخودم م

 یحالت مسخره کردن عمه رو داشت رو شتریکه ب یبه اعتراف هم داشت؟! لبخند ازیخانواده با من ن نیآشکار ا یدشمن

که از  ین درحال. ماماستیانداختنِ امشبش ن کهیت نیآخر دونستمینزدم. فعال سکوت بهتر بود. م یلب هام آوردم اما حرف

 :گفت شدیجا بلند م

 

 !به اتاقت؟ یکنیم یی. دخترم صدف رو راهنماارمیب وهیمن برم م -
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 :زدم و گفتم یا یالک لبخند

 

 !آره، چرا که نه؟ -

 

 :که لبش رو جمع کرده بود تا نخنده گفت یدرحال یعل

 

 .امیزود م رم،یتماس بگ هی رمیمن م -

 

. من میتنها گذاشت منیاتاق نش یتو م،یتنهاش نذار کردیشه رو که با نگاهش التماسمون مبنف ،یمن و عل بیترت نیا به

 یاتاق پوزخند صدا دار یتو دیکه رس یکردم و وقت تیبدون توجه به حرف مامان صدف رو به سمت اتاق مامان و بابا هدا

 :بهش زدم

 

 .یلباس هات رو عوض کن یتونیجا م نیهم -

 

 :گفت کردیمرتب م نهیآ یکه موهاش رو تو یدرحال و دیخند کیستریه صدف

 

 !اتاق تو؟ یتو ادیخواست ب یک -

 

و خونواده اش سر شه. با همون  نیوقت امشب من که قرار بود کنار ا فیچندش! ح یبهش انداختم. دختره  ینگاه مین

 :که صداش متوقفم کرد رونیپوزخند خواستم از اتاق برم ب

 

 !چارهیکه خواهرش عاشقش شده بوده؛ ب سوزهیم اریه مازچقدر دلم واس یدونینم -

 

زخم  یکه رو ینفس بکشم با نمک ومدمیبه در موندم، تا م رهیخنده اش اتاق رو پر کرد. همون جا خ یبندش صدا پشت

وباره سر حاضر جواب رو د ی گانهیاون  دینه. با گهیکنم؛ د هیاما من قرار نبود گر شدیدوباره حالم بد م دنیپاشیهام م

 :لبم بود گفتم ی وشهکه گ ی. برگشتم سمتش و با پوزخندآوردمیکار م
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دفعه  نی. فقط حواست باشه که اشمینم تیمنم مانع خوش کنه،یچرت و پرت ها خوشحالت م نیاگه پر و بال دادن به ا -

 !یکن ینقش باز یواسه کس یتونینم نیاز ا شتریب مت،یشناسیهممون خوب م

 

خوب  شهینم یبهش فهموند که با پر کردن من خودش خال شدیاومدم و در رو نسبتا محکم بستم. اگه م رونیاتاق ب از

و  دیمن خند دنیبود با د سادهیآشپزخونه کنار مامان وا یکه تو یمحکم به سمت آشپزخونه رفتم. عل ی. با قدم هاشدیم

 :آروم گفت

 

 !یشده؟ انگار از جنگ برگشت یچ -

 

 :مامان نشنوه گفتم نکهیا یش برامثل خود منم

 

 .نشونمشیهم از جنگ نداشت؛ باالخره سر جاش م یدست کم -

 

 :کرد زیشد و چشم هاش رو ر کیبهم نزد یقدم یعل

 

 !نه؟ ،یدار یینقشه ها هی -

 

 :نشنوه گفتم یکه حواسم بود کس یدرحال

 

احمق  گانهیبفهمن  دیرفت و آمد داشته باشم! با چکدومشونیبا ه گهید خوامیصدف واسم گرون تموم شده. نم یکارها -

 یکه دشمن، دشمنه! حت دمیدارن اما االن فهم یهاش باهاش دشمن کیباور کنه که نزد خواستهیفقط دلش نم ست،ین

 !ستمیآدمِ تظاهر کردن ن گهیخانواده ات باشه. من هم د یاگه تو

 

 :گفت زدیشونه ام م یکه رو یزد و درحال یلبخند یعل
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 !یکنیم کاریچ مینیبب نه،یدرستش هم هم -

 

 :لبم اومد که مامان گفت یرو یزدم و هم زمان لبخند یچشمک

 

 .ها رو ببر وهیم ایدخترم! ب -

 

 .شدیبهتر م دادیبه غر زدن؛ اگه مامان کمتر دستور م میهم زمان شروع کرد یو عل من

 یو رو مشونیبرد یشده بود. وقت وهیرو که پر از م یخور وهیهم ظرف م یمن ظرف ها و کارد و چنگال ها رو بردم و عل

 :که ابروهاش رو باال برده بود گفت یو درحال دیعمه خند م،یگذاشت نایعمه ا یرو به رو زیم

 

 !جان؟ یعل یاریب وهیم دیگفتن. شما با یگفتن، مرد یزن هی -

 

و  میتو کاله هم. هم زمان نشست رفتیعمه بد موگرنه کالهشون با  ستین نجایلحظه خداروشکر کردم که خاله ا هی واسه

 :گفت یزیبا لبخند طعنه آم یو بنفشه بودم که عل یمن منتظر جواب عل

 

 !دیوجود نداره؛ شما نگران نباش یضیمن و بنفشه تبع یرابطه  یتو -

 

باال آوردم  «کیال» ی دستم رو به نشونه یواشکیرفتن لبخند عمه.  نیمن هم زمان شد با از ب شیبناگوش باز شدنِ ن تا

 :بابا باعث شد بحث عوض شه یکه صدا

 

 .سرد شد تونییچا -

 

 :گفت داشتیبرم ینیس یرو از تو شییکه چا یدرحال شوهرعمه

 

 .دوست نداره ییهنوز هم همونه؛ هنوز چا گانهی -
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 :نوشتم یعل یمانتوم در آوردم و برا بیرو از ج میتوجه به حرفش گوش یب

 

 .کردمیم یصدف فلفل خال ییچا یها دست من نبودن، وگرنه تو ییکه چا فیح -

 

بشکنه مغزت  انتیقلبت از اطراف یانتقام جو از کجا اومده. به هرحال وقت ی گانهی نیخودم هم جالب شده بود که ا یبرا

 :بودم که بابا گفت اوردهین رونیب یگوش ی. هنوز سرم رو از توکنهیکم کم شروع به کار م

 

 .ان! شوهرعمه با شما بوداج گانهی -

 

! لبخند دادم؟ینشون م دیبا یبه شوهر عمه انداختم. آخه چه واکنش یا گهینگاه به بابا و نگاه د هیرو باال آوردم و  سرم

 :لب گفتم.. ه مامان که سمت چپم نشسته بود آروم گفتم ریهم ز یا«بله»زدم و  یا یاجبار

 

 ...ییمن چا نیدونیا که مبه شم نیبگم؟! بگم آفر یاالن مثال چ -

 

بود و  نیبهم رفت که آخر جمله ام رو درز گرفتم. انگار حق اظهار نظر هم نداشتم. جو خونه سنگ یتوپ یچشم غره  مامان

. انگار تا حاال کردیخونه خودش رو سرگرم م یوارهایکردن تک تک د ی. فقط عمه داشت با بررسگفتینم یزیچ یکس

 «!بهش فکر نکن»افتادم:  اریحرف ماز ادی! کردیم من یاه پر از نفرتش رو حواله . صدف هم نگدهیخونه ند

 

کنارشون نشسته  قایدق یخونواده فکر نکرد وقت نیبه ا شدیشدم. مگه م رهیچونه ام گذاشتم و به ساعت خ ریرو ز دستم

 :مامان باعث شد نگاهم رو از ساعت بردارم ی! صدا؟یبود

 

 .تییبا چا بخور ینیریصدف جان! ش -

 

 :به صدف انداختم که با ناز و عشوه گفت ینگاه

 

 .ادهیز شیزن عمو؛ کالر یمرس -
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. به بنفشه نگاه کردم یخوری! تو من رو هم میشدم. لعنت رهیحفظ آرامش به دور دست خ یکردم و برا یقروچه ا دندون

 :شده رو شکست جادیوباره سکوت ادفعه صدف بود که د نینگاه هامون خنده امون گرفت. ا یو جفتمون از معن

 

 .تنگ شده بود یلیبهم خوش گذشت، دلم واسه تهران خ یلیکه بودم خ نجایا -

 

 :خودم فکر کردم، آره حتما! که عمه گفت شیپ

 

 !ن؟ینرفت رونیجون! با صدف ب گانهی -

 

 :بزنه گفتم یصدف بتونه حرف نکهیخنده ام گرفت. قبل از ا ناخودآگاه

 

 .عالقه ندارم رهیکه صدف م ییبه جاها ادیواال من ز -

 

نشه و نگاه صدف  دهیدهنش گذاشت تا خنده اش د یدستش رو جلو یحکم فرما شد که دلم خنک شد. عل یسکوت چنان

 :و رو به بابا گفت« کجا؟ قایدق»بپرسه  یزرنگم نذاشت کس یصورتم فرود اومد. عمه  یهم شالق وارانه رو

 

 !کار و بار چطوره داداش؟ -

 

که راجع به کار بود رو نداشتم.  ییحرف ها دنیشن یحوصله  چوقتی. هدیساعت طول کش مین شهیهاشون مثل هم حرف

مانتوم حس  بیج یرو تو میسر نره که لرزش گوش نیاز ا شتریکنم تا حوصله ام ب کاریکه چ کردمیفکر م نیداشتم به ا

 :زدم شخندیناخودآگاه ن یعل امیپ دنیکه با د دمیکش رونیب بمیرو از ج یکردم. گوش

 

 .رنگارنگ صدف رو نداره یرفتن سر قرار ها یحوصله  یچکیه -

 

 «.باشه کیکوچ نقدریهم اشی! بزار دنگهید نقدرهیسطح فکرش هم»کردم:  پیتا
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بود که عمه دوباره نطق  یحرکت ما دو تا کاف نیزد. هم یشخندیهم با خوندنش مثل خودم ن یرو فرستادم و عل امیپ

 :هکن

 

 .نیبا ما معاشرت کن ن،یور نر تونیبا گوش نقدریا -

 

 :و گفت دیزدم. معاشرت با شما؟! نه ممنون! بابا خند یدلم پوزخند یتو

 

 !جوونن گه،ید میچه کن -

 

 :پاش انداخت و گفت یکیاون  یپاش رو رو عمه

 

 .ستین یتو گوش نقدریواال صدف من هم جوونه، اما سرش ا -

 

از  یحرف چیه ی. مامان بگرفتیفقط خنده امون م یمن و عل یاعصابمون رو خورد کنه ول واستخیخودش م الیخ به

 :جاش بلند شد و گفت

 

 .ستی. به هرحال هشت ساعت پرواز کم ننیگرسنه ا یلیمن برم شام رو بکشم، حتما خ -

 

ه تا بتونن هرچقدر دلشون خواست تا اون س میآشپزخونه شد یو راه میو بنفشه هم هم زمان با مامان بلند شد یو عل من

 :گفتم یکه من با پوزخند میسادینباشه وا دید یکه تو ییکنن. سه تامون جا بتیغ

 

 !کنه تیمارو ترب خوادیحاال م ش،یتیترب ی وهیخودش چشم بازار رو کور کرده با ش -

 

 :کرد و گفت یهوف یعل

 



 

 

غریبه ای آشنا _ هلیا کاربر نودهشتیامثل   WWW.98IA3.IR 483 
 غ

 !کردنمه؟ تیسرم، وقت ترب ریمن که ازدواج کردم خ -

 

 :دیخند زیر زیر هبنفش

 

 .گنیبهتون نم یزیجالبه که چ نا،یاندازیم کهیخوب ت -

 

 :باال انداختم یا شونه

 

 .داره تیحرف هامون واقع دوننیچون خودشون م -

 

 :گفت و گومون شد یمامان مانع ادامه  یصدا

 

 !کمک ایب گانهیبه پچ پچ؟!  نیسادیباز شما ها وا -

 

 :صدف بلند شد یصدا« اومدم»خواستم بگم  تا

 

 .دست تنها شهیجون خسته م گانهی -

 

 نیا یرو تو یچکسیبودن. خدا ه شمیو بنفشه پ ی. خداروشکر که علمیدیخند مونییکه سه تا «ایخدا»لب گفت ریز یعل

 :آشپزخونه گفت یکه بره تو نیتنها نزاره. بنفشه قبل از ا طیشرا

 

 .دهینظر م یراجع به همه چ ومد؛یاصال از عمه ات خوشم ن یول ایناراحت نش گانهی -

 

 :آروم گفت یعل
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 !یگیهم م یناراحت بشه؟! به ک -

 

 :گفت یصدف با چاپلوس میو نشست میدیرو چ زیم یزدم و رفتم کمک مامان. وقت ییدندون نما لبخند

 

 .زن عمو یکه دلم لک زده بود واسه غذاها یوا -

 

 یبار پوزخند بزنه اما نقش باز هی قهیرنج شدم. حاضر بودم هر دو دقب دنیکاسه چرخوندم و مشغول کش یهام رو تو چشم

 .دینشن یلب گفتم که خداروشکر کس ریز ی«چندش»نکنه. 

 

ناراحتم اشتهام دوبرابر  یکه وقت گفتمیم ی. به علخوردمیو راحت غذا م کردمینم یبا غذام باز گهیجالب بود که د واسم

 امیباعث شده بود با خودم کنار ب مییروز تنها ستیکه نگرانم نشن. انگار اون ب فتمگیهمش دروغ محض بود. م یول شهیم

 :که کنارم نشسته بود آروم بهم گفت یکه عل کردمیم ریافکار س نیهم یرو هضم کنم. تو اناتیو جر

 

 !مدت؟ نیا یتو یحرف زد اری! با مازگانهی یراست -

 

 :تر از خودش گفتمتکون دادم و آروم « آره» یرو به نشونه  سرم

 

 .زنهیآره، چند بار، بهم زنگ م -

 

 ؟یستیازش دلخور ن گهید -

 

 .میدیدرد کش انیجر نیا ی. جفتمون توشتریب کمیهم  دیاون هم قد من ناراحت بوده؛ شا دمینه، فهم -

 

 :زد و گفت یلبخند یعل

 

 !خوشحالم یلیواست خ بهتر شده؛ یلیحالت خ کنمیاحساس م یبندازم ول ادتیدوباره  خوامینم -
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بودن،  کیخوب نزد ی. روزهامیبود. سرم رو تکون دادم و دوباره مشغول غذا خوردن شد یزدم که واقع یپررنگ لبخند

 .البته بعد از طوفان امشب دونستم؛یم

 

 یزیکه واسشون پش ییبه جمع کردن ظرف ها. متنفر بودم از خدمت کردن به کسا میو شروع کرد میرو هم خورد شام

 :که بنفشه گفت ذاشتمیم ییظرفشو یها رو توارزش نداشتم. داشتم ظرف

 

 !؟یصبر کن یخوایچقدر م -

 

 :هم سر تکون داد که خنده ام گرفت یعل

 

 .نیخودتون اول شروع کن نیگیدوتا رو، چه منتظرن! راست م نیا -

 

 :گفت نهیداد و دست به س هیبه اپن تک یعل

 

 !بار ما کرد ومدیش در ماز دهن یواال عمه که هرچ-

 

 :گذاشتم ییظرفشو یظرف رو هم تو نیزدم و آخر یصدا دار پوزخند

 

 .ها رو نگفته نیهنوز بدتر از ا شناسم،یاز تو م شتریها رو ب نیمن ا -

 

 :کرد زیچشم هاش رو ر یعل

 

 !اره؟یمنظورت... راجع به ماز -

 

 :تکون دادم که بنفشه گفت سر
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 .باهاشون فتیدر ن کنن،یرو خورد م! اعصابت گانهیبابا  -

 

 :رو بستم و برگشتم سمتشون ییظرفشو نیماش در

 

نداره تحملشون  یلزوم گهید دمیرو فهم قتیمشخص شه! حاال که حق شونیبزار خورد کنن، اون ها قراره باطن واقع -

 .کنم

 

 :گفت یبا نگران بنفشه

 

 .دنیم ریبعدا به خودت گ یبحث راه بنداز یاگه بخوا -

 

 :زدم یلبخند

 

 !نگران نباش ره،یبخواد بهم خرده بگ یکه کس ستمین یطیشرا یمن تو -

 

 :گفت شخندیبا ن یکرد لبخند بزنه که عل یسع بنفشه

 

 سوء استفاده گر! یا -

 :با دست محکم به کمرش زدم و گفتم

 

 !؟ینیبب یمعجزه واسه من جور شده، چشم ندار هیحاال که  -

 

بود بهم کمک  نجایاالن ا اریرفتم. سوء استفاده! اگه ماز رونیاز آشپزخونه ب دمیرو که شن یعل یشگیهم یخنده  یصدا

فقط  دونستم،یبود که جوابش رو نم یبار نی! اولکرد؟یعمه آرامشش رو حفظ م یها کهیمقابل ت شهیمثل هم ای کردیم

 ...اگه بود
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روابط  یکه تو یشرفتیذره پ هی نیهم خواستمینم ،یه همه چرفتار کردنم گند بزنم ب یدوباره با احساسات خواستمینم

 یکاف نیببرم. افکارم رو با تکون دادن سرم پس زدم و متاسفانه هم نیبرادرانه امون حاصل شده بود رو هم از ب-خواهرانه

 .سادمیاسقف و هی ریبا عمه جان ز ادیب ادمیبود که 

 

کنار اتاق  وارینبود. به د یا گهید یطبق معمول چاره  یول امین رونیب یاتاقم و تا اطالع ثانو یبرم تو خواستیم دلم

 :دمیصدف رو از کنار گوشم شن یداده بودم که صدا هیخواب مامان و بابا تک

 

 .نره ادتی ختناتیزهر ر ،یتو افق نقدریبپا ا -

 

چندش؟! وقت نشد  نقدریا زد که مور مورم شد. آدم ییسمتش که چشمک و لبخند دندون نما دیچشمم چرخ ناخودآگاه

رفت. با نفرت چشمم رو ازش  ییرایتق تق کنان سمت اتاق پذ ش،یپاشنه بلند مشک یبهش بدم چون با کفش ها یجواب

 :برگردوندم که بنفشه در حال گرفتنِ ردِ نگاهم گفت

 !ن؟یا گهیم یچ -

 :زدم یپوزخند

 !کنه؟یبلغور م دم گوشم یهر دفعه چ یدونیواقعا نم یعنیاعالم صلح کرد!  -

 :کرد و هم زمان با مرتب کردن موهاش گفت ی«هوف» بنفشه

 !به خدا خارهیتنش م -

 :پسِ سرم که انداختمیبود صدام رو م یا گهیزمان د هر

 .کنمیرو تحمل م ختشونیخونه و دارم ر نیتو ا سادمیباشم وا یراه فرار هیدنبال  نکهیا یبه جا خاره،یواال تن منم م -

 نیاز ا شتریقرار نبود با سکوتم اجازه بدم ب سم،یروشون وا یدفعه قرار بود تو نیبرعکس شده بود. ا زیاال همه چح اما

 :و گفت دیموهاش کش یتو یکه تازه به جمعمون ملحق شده بود دست یآرامشم رو به هم بزنن. عل

 !ستین یعیطب ا،یقرمز شد کمی -

 :گفتم طرف لبم رو باال داده بودم هیکه  یحال در

 !میعیطب میلیچندش خانوم فشارم رو برده رو هزار؛ تازه خ نیا -

 :باال انداخت یشونه ا بنفشه
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 .میبودن بد لکسیر نهادِشیبه تو پ میتونیفشارت باال نره، ما که نم نیاز ا شتریآب سرد بخور تا ب وانیل هیبه نظرم  -

آب بخورم و  وانیل هیبرداشتم تا  یوانی! لگفتیراه هم نم ی. بحال از حرف بنفشه خنده ام گرفت نیبودم اما در ع یعصبان

 :گفت یهم زمان عل

 !صلوات میدیام م یبه هم پ یدفعه نفهمن وسط مهمون نیحاال ا ه،یدادن چرا سرتون تو گوش ریدفعه که گ نیا -

 :لبم رو باال بردم که بنفشه گفت یدوباره گوشه  ختنیحال آب ر در

 !دیریدستتون نگ یدو با هم گوشها، هر  ویک یخب آ -

بود و شب،  میشده بود؛ تازه ساعت هشت و ن یداد. عجب بساط یبهم انرژ یحساب شینفس رفتم باال و خنک هیرو  آب

مامان باعث  یکه صدا« !نیدیبه هم مشاوره م ییزایسر چه چ»بگم  یاپن گذاشتم و خواستم به عل یرو رو وانیدراز! ل

 :شد در جا خفه شم

 !ن؟یه ها! کجا موندبچ -

 منیاتاق نش یهم آنتراک نداشت. با هم راه قهیدق هیخونواده  نیا یمسخره  ی. بازمیکرد ی«هـوف»سه تا با هم  هر

. عمه دوباره مینشست مونیقبل یسر جاها میانجام داده بود یقتل هیکه انگار  نشونیسنگ یو بعد از تحمل نگاه ها میشد

 :گفتخت و خطاب به مامان پاش اندا یکیاون  یپاش رو رو

 .ستیخبرا ن نیاز ا گهیکرده بود. اونور که د یرانیا یغذا یدلم هوا ی! حسابزمیدستت درد نکنه عز -

 :دلم گفتم یتو

 !زه؟یریبه هم م ژتیچون پرست یندار یآشپز یتو حوصله  ای ستیخبرا ن نیاز ا گهیاونور د -

زد  ی. بابا لبخنددادمیم لیلبخند مسخره تحو هیهمش بهش  ت،یواقع یتوذهنم مدام در حال دعوا با عمه بودم اما  یتو

 :گفت کردیو بنفشه و صدف رد و بدل م یمن و عل نیکه نگاه هاش رو ب یو درحال

 .دیبا هم گپ بزن گهید یجا هی دیما حوصله اتون رو سر ببره، به نظرم شماها بر ی! ممکنه بحث هادیشماها جوون -

کنه.  یمیماها رو صم خواستیخودش م الیو به خ دونستیم ایما با صدف چقدر شکرآبه  ی ونهیم تدونسیبابا نم ای

 :وسط دیدهن باز کنم تا مخالفتم رو اعالم کنم صدف پر نکهیقبل از ا

جون هم مثل من  گانهیاگه  گه،ی. به هرحال بحث کاره دستیبحث ها واسه من حوصله سر بر ن نجوریا یعمو، ول یمرس -

 .رهینگر باشه حوصله اش سر نم ندهیآ

کاسه  ی. چشم هام رو توارهیادعا کنه، کمتر از همه هم ازش سر در م یزیهرچ یبهم فهمونده بود که صدف تو تجربه

 :چرخوندم که عمه وارد بحث شد و اصرار کرد

 ...بهتره که خوره،یشماها به هم م یبه هرحال گروه سن -

 :دیرش پرزد و وسط حرف ماد یپوزخند صدف
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 .من رو درسته قورت بده خوادیم اد،یخوشش نم کنمیکه من عنوان م ییاز حرف ها ادیجون هم ز گانهیالبته  -

 :فکر گفتم یبگه که من هم ب یزیگرد شد و خواست چ یعمه تا حدود یها چشم

 .کنمیفکرو م نیمن هم راجع به صدف هم -

واضح نفرتمون رو به  نقدریاز من و صدف انتظار نداشت که ا یار کسحکم فرما شد. انگ هیواسه چند ثان ینیسنگ سکوت

لبام آوردم که شوهرعمه  یرو یطبق معمول لب هاش رو جمع کرد تا نخنده و من هم پوزخند کمرنگ ی. علمیهم ابراز کن

 :کرد و گفت یتک خنده ا

 ....مثل موش و گربه به هم یبابا! شما دوتا چرا ه یا -

. پوزخندم پررنگ تر شد، عمه خانوم دوست دمیشوهرش فرو رفت تا خفه اش کنه رو د یپهلو یکه تووضوح آرنج عمه  به

زد و به صدف چشم و ابرو  یمن و دخترش اشاره کنه. عمه لبخند دستپاچه ا یواضح به دشمن نقدرینداشت شوهرش ا

 :زد و گفت یا یصدف هم لبخند تصنع« رو درست کن! یکه زد یگند»اومد که 

 !جون رو دوست دارم گانهیحال من  نیته با االب -

 یلبخند مصنوع هیاما من فقط به  «نطوریمنم هم»نگاه ها به سمت من برگشت و همه منتظر شدن تا من بگم  ی همه

 :کرد بحث رو عوض کنه یمونده سع نیسنگ نطوریجو هم دیبود! مامان که د ادشیهم ز نیاکتفا کردم. هم

 با درس ها و کار؟ یکنیم کارایخب صدف جان! شما چ -

و بعد « !یجنگ رو شروع کرد نیخودت ا»کردم که  یصدف مجبور شه جواب بده با چشم و ابرو بهش حال نکهیاز ا قبل

رو نگاه  واریحوصله در و د ینداشت. داشتم ب تیواسه من جذاب شدیکه به صدف مربوط م یروم رو برگردوندم. هر بحث

 :نوشته دمیرو باز کردم که د امیمکث پ هیچند ثان بابنفشه  ی هیرستاد. طبق توصف امیپ یعل دمیکه د کردمیم

 !حرص خورده یلیحتما خ رون،یب ادیب یگریبودم صدف از الکِ باز دهیتا حاال ند -

 «!که قراره دست از تظاهر برداره، بهتر ستمین یاحتماال من تنها کس»کردم:  پیپوزخند تا با

رو  یبفرسته. گوش امیلباش اومد. منتظر شدم تا اون هم پ یرو یشخندیرو خوند و ن اممیمکث پ هیهم بعد از چند ثان یعل

 :رو خوندم امشیباال آوردم و پ

 .دهیو دمش رو چ ختهیاعصابش رو به هم ر یحساب اریماز گمیم ،یپرسیاگه از من م -

 :کردم پیتا عی! بدون مکث کردن سرار؟یهام گرد شدن. ماز چشم

 دونه؟یرو م انیشا ی هیقض اریماز -

 «!گهیآره د»لب زد:  یرو باال گرفتم که عل سرم

 !دوره؟ لیفام هی کردمیوقت ها فکر م ی! چرا هنوز بعضدونستیمعلومه که م دم؛یکش یقیعم نفس

 :نوشتم یکردم آرامشم رو حفظ کنم و واسه عل یسع



 

 

غریبه ای آشنا _ هلیا کاربر نودهشتیامثل   WWW.98IA3.IR 490 
 غ

 !کرده باشه نکارویاگه ا شمیخوشحال م -

 :مانتوم بزارم، عمه خانوم مچم رو گرفت بیج یقفل کنم و تورو  میاومدم گوش تا

 !؟یکنکور دار گهیسال د زم،ی. شما از خودت بگو عزشهیگوش یبابا، بازهم که برادرزاده امون سرش تو یا -

 یگفتم که عمه دست هاش رو رو یا«بله»گذاشتم و خدا خدا کردم که کنترلم رو از دست ندم.  بمیج یرو تو یگوش

 :گفت یهم قالب کرد و با لحن روشنفکرانه ا پاش به

 .درس هات اثر نزاره یبا برادرت رو اناتتیجر دوارمی! فقط امیبه سالمت -

ماجرا حساسم و به نقطه  نیا یچقدر رو دونستینگاهم کرد. م یخوردم؛ دوباره! بنفشه با نگران یلیکردم س احساس

زدم و  یگشتم که بتونم جواب عمه رو باهاشون بدم. لبخند یکلماتشده. مات به عمه نگاه کردم و دنبال  لیضعفم تبد

 :گفتم

 !شهیدو روز تو فکرشم و بعد واسم تموم م_یکی. کنمینم یزیچ ریدرگ یطوالِن یمن ذهنم رو تا مدت ها -

ه ابروهاش . شوهرعمکنمیرو قبول م زیکه آخرش همه چ دونستمیم ینبود، ول یدو روز واسم کاف -یکی. گفتمینم دروغ

 :رو باال برد و گفت

 .نهیدرستش هم هم -

عمه مانعم  یبعد یجمع کنم که جمله  یبعد ی کهیت یرو برا میبکشم و انرژ یقیسکوت شد. خواستم نفس عم دوباره

 :شد

که به  ی! اگه حسزمیعز گهید میریشد رو بگ تیهامون که تقو یگریتالش کردن ها و باز ی جهینت دیبه هرحال با -

 .میشدیواقعا ناراحت م شدیواست تموم نم یشت داشتدادا

که به  یو بنفشه. حس یصدف هم بلند تر! به جز خودم و عل دن،ی. همه باهاش خنددنیبندش شروع کرد به خند پشت

حس  ،«اریحسم به ماز»منظور از  کردنیرو به مادرش گفته بود؟! مامان و بابا فکر م زیداداشم داشتم؟! صدف همه چ

موفق شد! موفق شد ضربان قلبم رو  دم؛یرو فهم منظورش... منظور عمه به من بود که من هم خوب یبوده ول تیعصبان

 یشم، خنده  الیخیب خواستنیو بنفشه که ازم م یعل یتوجه به نگاه ها یرو هزار برابر کنه. ب تمیهزار و عصبان یببره رو

 :کردم و گفتم یبلند یِحرص

 تیتقو یلیخ کنم،یمن هم هر موقع که تظاهر به دوست داشتنتون م یِ گریشد! باز تیتقو نتویگریخداروشکر که باز -

 .شهیم

چطور  دمیو بنفشه! خودم نفهم یعل یحت رون؛یب فتهیبه طرفم برگشتن که گفتم االن چشم هاشون از کاسه م یهمه طور

بزنه.  شیبه صورتم ن یخنده ذره ا ذاشتینم تمیدلم خنده ام گرفته بود اما عصبان ی. تودیجواب به ذهنم رس نیا

 :قدم شد شیپبگه که عمه اول از همه  یزیچ هیدهن باز کرد تا  یهرکس

 !بله؟ -
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 :دیزبونم دوباره چرخ ناخودآگاه

 !دوباره تکرار کنم ستیالزم ن د،یدیخودتون خوب شن -

که قرار بود نزاره  یبود؟! کس یک یوق ی گانهی نیشده بود؛ ا یو برعکس، رسا و قو دیلرز یذره هم نم هی یحت صدام

بود که سال ها  یا گانهیدختر همون  نیدستش کنه؟ ا ی چهیدلش رو بشکنه و غرورش رو باز نیاز ا شتریب یکس

. ستیمهم تر از آرامش خودم ن یچیبودم ه دهیحاال فهم ابرنخوره ام یکردن ذره ا تمیکه اذ ییپنهونش کردم تا به کسا

 !حرفم بود نیکردن ا ی. حاال وقت عملرنیدوستم ندارن آرامشم رو ازم بگ یکه ذره ا یمتظاهر یخواستم آدم ها ینم

 :که انگار به گوش هاش شک کرده باشه گفت یکرد و طور ینگاه کنجکاوانه ا شوهرعمه

 !جان؟ گانهیچه  یعنیحرفا  نیا  -

 :زدم و گفتم یبود. پوزخند دهیکرد؛ درست شن یبه گوش هاش شک م دینبا

 !د؟یشیخودتون رفتار کنم ناراحت م نیجالبه! اگه ع -

 :کرد و با تشر گفت یظیبودم که بابا اخم غل یشد. منتظر واکنش بعد یکه منتظرش بودم باالخره داشت شروع م یطوفان

 ...یعنیحرفا  نیا ی! معنگانهی -

 :خطاب به من گفت دیخند یکه دستپاچه م یو درحال دیوسط حرف بابا پر عمه

 !ی! چه عصبانزم؟یافتاده عز یفاقات -

که قصد داشتم تا آخر حفظش کنم  یباطل! با همون پوزخند الیخ یزه یشه ول شیآت یداشت واسم آب رو یسع هنوز

 :گفتم

احترامتون  د،ینگفتم! گفتم بزرگتر یچیه یه ن،یبارم کرد ومدیاز دهنتون در م یهرچ ی! هفتاده؟ین یبه نظرتون اتفاق -

 .که به سن مربوط شه ستین یزیوقت ها احترام گذاشتن چ یبعض دمیفهم یواجبه ول

 :گفت تیدهن باز کرد و با عصبان عیسر هیبه چ یچ دیکه انگار تازه فهم صدف

 ....! خجالتمن؟یا گهیم یچ -

  :دمیادامه بده وسط حرفش پر نکهیاز ا قبل

 .نه من ییخجالت بکشه تو دیکه با یتو حرف نزن، اون -

 :کرد و گفت ینداره اخم یا دهیفا چیچپ زدن ه یعل یخودش رو به کوچه  دیکه د عمه

 ....یبه تو بد یدست که نمک نداره! ما ک نیبشکنه ا  -

 :و تن صدام رو باال بردم دمیحرفش پر وسط
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با  نیدونکه ب نیشته باشفهم دا نقدریا کردمیبه اعتراف داشته باشه. فکر م یازیآشکارتون با من ن یدشمن کنمیفکر نم -

 .کرد یشوخ دیآدم نبا یِفراموش

 :مثل بابا دوباره تشر زد مامان

 .گهی! بسه دگانهی -

 :و گفت دیبه من، دستپاچه خند یفرصت نیتر کیبدون دادن کوچ بعد

 ...رو خوب هضم نکرده ایناراحته، هنوز قضا کمیهنوز  گانهی -

 :شده بودن خطاب به عمه گفتم یبا هم قاط تمیانکه خنده و غم و عصب یاز جام بلند شدم و درحال ناخودآگاه

من هم دوست  اد،یشماها با خودم رو نه. هردومون از هم خوشمون نم یدشمن یرو خوب هضم کردم ول ایاتفاقا قضا -

 .باهاتون رو به رو شم گهیندارم د

 :جاش بلند شداز  تیدست از تظاهر برداشت و با عصبان نیخطر واسه عمه به صدا در اومد، واسه هم زنگ

 !م؟یبه تو فروخت یتر زمی! ما چه ه؟یکن یم یاحترام یکه به عمه ات ب یکش ی! خجالت نمگهیبسه د -

 :نهیکرد وادارش کنه تا بش یعمه رو گرفت و سع یاز جاشون بلند شدن و بابا هم شونه  همه

 .! برو تو اتاقتـانهیبچه از کوره در رفته، تو ببخش!  نیا -

که دخترش بهم زده بود رو  ییخواستم سوال عمه ام رو جواب بدم. تک تک زخم ها ینه، م گهیدفعه د نیزدم. ا پوزخند

 :از بر بودم. شونه باال انداختم و گفتم

 !ادتونهیرو که خوب  انی! شان؟یدون یخودتون نم یعنی -

 :گفت ییغویج غی. صدف با لحن جدمیوضوح قرمز شدن صورت عمه و شوهرش رو د به

 !درازتر نکن متیو از گلپات ر -

 :! گفتمچارهیکنه، ب نیخواست داداشم رو نسبت بهم بدب یخودش م الیکه به خ ینفرت سمتش برگشتم. سمت کس با

که اعصاب  یو بعدش خودت رو کشت یداد یرو باز چارهیب یمن؟! تو اون پسره  ای یدراز تر کرد متیتو پات رو از گل -

 .یزیمن رو به هم بر

 :ند شدعمه بل یصدا

 !داره؟ یاصال به تو چه ربط -

 :زدن. ابروهام رو باال بردم یم یمسخره ا یچه حرف ها تمیخدشه دار کردن انسان واسه

 ستهیب تونیتیترب ی وهیشه، شما که ش دهیبه گند کش انیشا یگوشه ننشستم و نذاشتم زندگ هیتفاوت  یکه ب دیببخش -

 !ن؟یدخترتون رو نگرفت یچرا جلو
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 یبود من قصد رفتن ندارم دوباره شونه  دهیکنه. بابا که هم که فهم کاریچ دیدونست با یپاچه شده بود و نمدست مامان

 :عمه رو گرفت

 .گه یداره م یفهمه چ ینم گانهی ارم،یآب برات ب وانیل هی نیبش -

 :گفتم تیعصبانحرف زدن بدم با  یبهش اجازه  نکهیتوجه به حرف بابا دستش رو پس زد و من هم بدون ا یب عمه

 ی! مان؟یشا انیصدف با من بعد از جر یهاتون رو بشمرم؟! اصال از کجاش بگم؟! از دشمن یتک تک بد نیخوا یم -

 یکرد و م یدونستم سو استفاده م یرو نم ارینسبت خودم و ماز نکهیبود از ا نجایا اریکه ماز ییاون روزها یتو نیدون

! آره، منظورتون رو نیدون یهارو که خودتون خوب م نی!! ا؟یزبوناتون چ ! زخم؟یفتیکنم از چشمش ب یم یگفت کار

دم.  یحس اشتباه رو پرورش نم هیدخترتون  نیرفت، چون من ع نیحس من به داداشم هم از ب یول نیخوب رسوند

 .نیرو خوب نشونم داد تونیتموم شد، خود واقع گهید

کردم  یداد اما سع یگلوم رو فشار م یفیرو گفتم. بغض خف کرد یم ینیدلم سنگ یکه تو ییحرف ها یهمه  باالخره

که کم از داد زدن نداشت  ییشده بود چند قدم جلوتر اومد و با تن صدا یکنم. عمه که حاال کامال عصبان ییاعتنا یبهش ب

 :گفت

 .ندارم گانهیه اسم ب یبرادرزاده ا گهیبهش نگفتم پررو تر شد. من د یچیه یادب! هرچ یب یپررو یدختره  گـه،یبسه د -

 :کردم گفتم ینگاه م تشیپر از عصبان یچشم ها یکه تو یزدم و درحال یلبخند

 .مهیباعث خوشحال -

 یو مامان و بابا شونه هاش رو نگه دارن. شوهرعمه هم فقط سر ادیجلوتر ب گهیبود تا عمه چند قدم د یحرف کاف نیهم

 :گفت تیردوشون رو پس زد و رو به بابا با عصبانتاسف برام تکون داد. عمه محکم دست ه یبه نشونه 

 .دخترت رو ریبگ لیدخترت خان داداش! تحو تیگم واسه ترب یم کیتبر -

 :کرد آرومش کنه یدست عمه رو گرفت و سع بابا

 ...منطق شده یخوام، ب یمعذرت م گانهی یمن جا -

 :نداشت چون عمه با حرص گفت جهیتالشش نت اما

 !میبر دیبلند ش ست،ین ما یجا گهید نجایا -

از مبال  یکی یدسته  یمانتو و شالش رو از رو عیحرف از جاشون بلند شدن و عمه سر نیا دنیو شوهرعمه با شن صدف

 :رفت گفت یکه دنبال عمه م یچنگ زد تا بپوشه و زودتر بره. مامان درحال

 !شه یکه نم ینطوریآخه ا -

 :قبل از رفتن کنار گوشم نجوا کرد صدف

 .چه بکشه از دستت اری! مازیبختِ موذبد -



 

 

غریبه ای آشنا _ هلیا کاربر نودهشتیامثل   WWW.98IA3.IR 494 
 غ

 :زدم و گفتم یزخم زبونش رو هم زد. لبخند نیآخر شهیهم مثل

 .شناسه ینگران نباش! داداشم خوب تو رو م -

 :عمه بلند شد ینزنه. صدا یحرف اضافه ا گهیگفتم تا د دیرو محکم و با تاک «داداشم»

 !صدف -

بابا واسه نگه داشتنشون  یرفت. تالش ها رونیسر مامانش از در خونه باکتفا کرد و پشت  یدر جوابم به پوزخند صدف

جلوم  تیکه بابا با عصبان« تموم شد! گهید»کردم که  یفکر م نیبودم و به ا سادهیوا ییرایاتاق پذ یبود. تو دهیفا یهم ب

 :ظاهر شد

 !! واقعا که؟یزن یحرف م ینطوریعمه ات ا یجلو یکش یآخه تو خجالت نم -

 :امان هم از اون طرف بلند شدم یصدا

 !گانهی یمنطق باش یب نقدریواقعا ازت انتظار نداشتم که ا -

 یهم م یا گهی. از طرف درنیتونستن بهم خرده بگ یکه داشتم نم یطینگفتم و فقط سکوت کردم. به خاطر شرا یزیچ

از تاسف تکون داد و  ی. بابا سوسنیذاشت پشتم وا یکرده اما تعصبشون نم کارایدونستن که حق با منه و صدف با من چ

 :که مامان گفت رونیخواست از در بره ب

 !؟یر یکجا م -

 .زده رو درست کنم گانهیکه  یرم گند یم -

خوشحال بودم. مامان  نیخواستن تا ابد باهام چشم تو چشم شن. منم از هم ینم گهیکه من زده بودم د ییحرف ها با

 :حال گفت نینه رفت و درعخورد سمت آشپزخو یکه حرص م یدرحال

 !یستیبرادرت ن هیاصال شب -

که بگه  سه،یخواست که پشتم وا یرو م اریلحظه اشک به چشم هام هجوم آورد. دلم ماز هی. واسه دمیکش یقیعم نفس

رو به خودم قول داده  نیبودم؛ ا یم یهم قو اریبدون ماز دیاشک هام رو پاک کردم. من با عینبود. سر یحق داشتم ول

 .بودم

 :. بنفشه اومد و محکم بغلم کردسادنیوا شمیپ ییرایاتاق پذ یو بنفشه هم تو یحواسم نبود که عل اصال

 !گانه؟ی یخوب -

 :تنها نبودم. بغلش کردم و آروم گفتم تیوضع نیا ی. خداروشکر که تودمیکش یقینفس عم

 .خوبم! باالخره تموم شد -

ر کردم، البته اگه بابا دوباره عمه رو بر نگردونه. از فکرش هم چشم هام خودم فک شیاومدم. پ رونیبعد از آغوشش ب و

 :با تعجب و خنده گفت یکه عل دیحدقه چرخ یناخودآگاه تو
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 !پشمک ی! خوش شانس تر از تو خودتهیچ رنیگیبهت خرده نم نکهیمنظورت از ا فهممیاالن م -

 یفکر صدا نیدرست بعد از هم رفت؛ینم ادمیبرادرم رو ! اگه خوش شانس بودم که ؟یام گرفت. من و خوش شانس خنده

 :دیچیگوشم پ یتو اریماز

 «!خودته؟ ریتقص یتو تصادف کرد نکهیا»

هرچقدر خودم رو سرزنش کرده بودم بس  گهیمن نبود که اون راننده بهم زد. د ریتقص« نه»کلمه بود:  کیسوالش  جواب

 نیا یبعد از همه  یرو داشتم؛ حت اریکه ماز دن،یفهمیه من رو مکنارم بودن ک ییبود. من خوش شانس بودم که کسا

 :و گفتم دمکه اتفاق افتاده بود. خنده ام رو پررنگ کر یاناتیجر

 .باشه ینجوریهم هم ندهیحاال اوالشه! دعا کن تا چند روز آ -

 :گفت رفتیباهاش ور م شخندیکه با ن یدر آورد و در حال بشیرو از ج شیگوش یعل

 .میستیدر امان ن گهیامن ما فقط اتاق توئه وگرنه ما هم د یمنطقه  ت،یوضع نیبا ا -

 :دونه انگور برداشتم هی یخور وهیظرف م یرو از

 .کننیبا بنده کمتر بحث م نیبمون نجایاگه شماها امشب ا -

 :گفت یبهم زد. بنفشه با لحن نگران یرو دم گوشش گذاشت و با خنده چشمک یگوش یعل

 .یکن یریجلوگ ندهیآ یکمکش که از جر و بحث ها یاومدیمک مامانت، حداقل ممن برم ک -

 :خطاب به بنفشه گفت یعل

 .نه بابا، االن فقط بهتره تو دست و پا نباشه -

 :گفت رفتیکه به سمت آشپزخونه م یباال انداخت و در حال یشونه ا بنفشه

 .شه دیسف تیکمک تا وضع رمی! من میالیخیتو که کال ب -

 :گفتم عیدم گوشش سر یگوش دنیکه با د یزدم و برگشتم سمت عل ییدندون نما لبخند

 !؟یزنیزنگ م یبه ک -

 :لب زد آروم

 !اریبه ماز -

 :سمتش دمی! چشم هام گرد شد و ناخودآگاه پرار؟یماز

 !آخه؟ یزنیبه اون زنگ م یریو یریه نیتو ا یواسه چ -

 یلحظات پوچ عاشق ادآوریچون صدف  دی. شادمیود و خودم هم علتش رو نفهمب یمتعجب نگاهم کرد. واکنشم ناگهان یعل

 یمنطقش رو قربان چوقتیچرا ه دمیفهمیو نم کردیم تمیاذ اریبودن ماز یوقت ها منطق یچون بعض دیشا ایکردنم بود، 



 

 

غریبه ای آشنا _ هلیا کاربر نودهشتیامثل   WWW.98IA3.IR 496 
 غ

همون لحظه بود که  افکار از ذهنم پاک شن. درست نیتا ا ادمو سرم رو تکون د دمیکش یقی. نفس عمکنهیاحساسش نم

 :بلند شد یعل یصدا

 !سالم عرض شد -

چه  اناتیجر نیا دنیبعد از فهم اریفکر کردم که ماز نیمبل انداختم و شالم رو از دور سرم باز کردم. به ا یرو رو خودم

 .صبر کنم یلیگرفتن جوابم خ یبه هرحال قرار نبود برا ه؛یمثل بق کرد،ینشون بده! البد سرزنشم م تونهیم یواکنش

 حال شما؟ چه خبر از کار و بار؟ -

 :کرد و گفت یو برگشت سمتم. شونه باال انداختم که تک خنده ا دیشن یکه عل« کار و بار! نیخراب شه ا»گفتم  رلبیز

 .چه کرده! عمه خانوم رو انداخت به جون خودش نیبب ایاونم خوبه، ب -

 یعجب باال برده. خنده ام گرفت اما لب هام رو جمع کردم تا نخندم. علتصور کنم که ابروهاش رو از ت ارویماز تونستمیم

 :ادامه داد

 نیا یشد تو تیتقو مونیگریباز» لِ یانداخت، از قب گانهیبه  ییها کهیت یسر هیواال عرضم به حضورت که عمه خانوم  -

 یزهایو چ انیشا ی هیفاده از قضهم با است گانهی. شدیمربوط م نتونیحرف ها که به روابط ب نجوریو خالصه ا« مدت

 .رو شست و گذاشت کنار نایا گهید

 :گفت یبهم انداخت و بعد از مکث ینگاه مین ی. علدمیشنیاما نم گهیم یداره چ اریبدونم ماز خواستیم دلم

 ...کجا بود؟! خودمم میواال به خدا! شوخ -

وارد خونه شد. آب دهنم رو محکم قورت  یظیابا با اخم غلجمله اش تموم نشده بود که در خونه با شتاب باز شد و ب هنوز

با تن  کردینگاهم م تیکه با عصبان یآماده کردم که بابا درحال یبگذرونه! خودم رو واسه طوفان بعد ریدادم. خدا به خ

 :گفت یینسبتا باال یصدا

 یگوش کن چ ؟یکشیخجالت نم ما؟! یبود دسترنج تموم زحمت ها نی! ایکرد دمیواقعا که واست متاسفم؛ نا ام -

 .که گفتم نیهم ؛یکن یبعدا از همشون عذر خواه دیبا گانه؛ی گمیم

محکم به سمت آشپزخونه قدم برداشت. آب دهنم رو محکم قورت دادم و  یبا قدم ها یا گهیحرف د چیه یهم ب بعدش

 :موفق شم ادیاشت زنذ یاز پشت گوش اریواضحِ ماز یتفاوت نشون بدم که صدا یکردم خودم رو ب یسع

 !بابا بود؟ یخدا! صدا ای -

 :گفت زدیم یاز سر دستپاچگ یشخندیکه ن یدرحال یعل

 .خودشون بود یصدا نکهیواال مثل ا -

نبودم. اون آروم بود و من حرص و  ارینداشتم، من که ماز دنیشن حتینص ی. حوصله دمیکوب میشونیکف دست به پ با

. واسه خودش نشسته کردمیرو تحمل م یا ینبود که بفهمه من داشتم چه فشار عصب من ی. در واقع اون اصال جایجوش
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 یکه سع یحس شدم،یم یداشتم از دستش عصبان وبارهبه کارش نداشت. د یکار یو کس نیبرل یخونه اش تو یبود تو

 :متوقفم کرد یعل یاتاقم که صدا یمبل بلند شدم و خواستم برم تو یاز رو نیداشتم فراموشش کنم... به خاطر هم

 .کارت داره اری! مازگانه؟ی یریکجا م -

تا بهش بگم فعال  یتا آرامشم رو حفظ کنم و برگشتم سمت عل دمیکش یقیآراسته شد. نفس عم زیبود به سبزه ن گل

داشت از  یما! گوش یاز پسرخاله  نمیرفت سمت آشپزخونه. ا عیرو دم گوشم گذاشت و سر یگوش هویشه که  الیخیب

روش نقش بسته بود و  اریکه اسم ماز یگوش یبه صفحه  ی. نگاهدمشیو هوا قاپ نیزم ونیکه م افتادیشونه ام م یرو

از  ارویماز یرو کنار گوشم گذاشتم. صدا یو گوش دمیکش قیانداختم. دوباره نفس عم شدنیم یسپر عیکه سر ییها هیثان

 :دمیشن یپشت گوش

 ...)مکث کرد( خب پس خوبه ست؟ین یا یابت که نگرانشده؟ از اون ب زیحقوق بچه ها وار -

 :واضح تر شد اریماز یتر کنم صدا زیخواستم گوش هام رو ت تا

 الو؟ -

 یکردم صدام به دور از هر استرس و نگران ی. سعارمیسر در ب اریاز کار و بار ماز نیاز ا شتریبود ب ومدهیبه من ن نکهیا مثل

 :باشه و گفتم یا

 ؟یسالم، خوب -

 ؟یمن! تو چطور زِیسالم عز -

خصلتش رو دوست  نیبهم بگه که خوبه. ا یچند هفته، جوابِ سوالم رو نداد. خوب نبود و دوست نداشت الک نیهم مثل

سر صحبت رو باز کردنه، و  یو فقط برا یگفتن ها شون الک «؟یخوب» ییگرفته بودم که بفهمم چه کسا ادیداشتم؛ ازش 

 نکهیرو بدونه. نه ا میحالِ واقع خواستیبود که م ییهمون کسا زا اریز حالت با خبر شن. مازا خوانیواقعا م ییچه کسا

 :گفتم زدمیقدم م ییرایکه دور اتاق پذ یبشنوه. در حال نیو صد البته دروغ یخشک و خال« خوبم» هیفقط 

 .از چه قرار بود انیجر یدونیخودت که م گهیهم حالم خوبه و هم نه، د -

 :گفت ی. بعد از مکثرمیبگ یانرژ کمیخنده اش باعث شد تک  یصدا

 !نه کامال یول انمیبله در جر -

 :کردم و گفتم ی«هوف»

با درکه  نقدریا زمیعز ی. عمه یشناسیرو هم م انیپسره، شا نیگفت ا ی. علیبهتر از همه صدف رو بشناس دیتو که با -

 ...نیبهم متلک گفت؛ راجع به هم یکه کل

 :نبود که بتونم راحت راجع بهش حرف بزنم. تموم تالشمو کردم تا صدام رسا باشه یزیمسئله چ نیکردم. ا یمکث
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گرفته بودم که  میتحمل نکردم. از اولش هم تصم گهیکه داشتم... و خب منم انتظارش رو داشتم اما د ی... حسنیهم -

 .رنیکه بهم زدن رو ازم بگ ییجواب تموم زخم ها

 دونست؟یکجا م رو از انیجر نیاون ا -

 :زدم یپوزخند صدا دار ناخودآگاه

 !دخترش قیاز طر -

 :حرف ها رو داشته. ادامه دادم نیانتظار تموم ا دونستمیمکث کرد. م هیچند ثان اریماز

جر و بحث مفصل باهام کرد و  هیزور داره! عمه هم  نایواسه ا یحرف زدم. حرف حق هم حساب انیمن هم راجع به شا -

. من که قسم یکن یمعذرت خواه دیداده که با ریو بعدش هم رفتن. حاال بابا گ یستیمن ن یبرادرزاده  گهیو دبهم گفت ت

 !باهاشون قطع رابطه کنم، هر چقدر سکوت کردم بس بود گهیخوردم د

 :ارویماز یو بعد صدا دمیشن یخش خش کاغذ رو از پشت گوش یصدا

 .کنن تتیاذ توننینم گهیمن هم قبال با صدف اتمام حجت کردم! د -

درست حدس زده بود،  ی. اتمام حجت! علومدیافتاد که داشت به سمتم م یاز مبل ها نشستم و چشمم به عل یکی یرو

بشکنم، الزم  یسکوتِ به وجود اومده رو چجور دونستمیو صدف رد و بدل شده بوده. نم اریماز نیب ییحرف ها هیحتما 

 :گفت اریفکر کنم چون ماز ادینشد ز

 !خنک شد بیدلم عج یول گانهیبگم  نویا خوادیواقعا دلم نم -

 :تعجب داشت. گفتم یهم بود جا نیاز ا ری. گه غمیدیهر دومون خند ناخودآگاه

 !حرفا؟ نیتو و ا -

 !به موقعش آره -

هم بزنن نبود اما  که آرامشمون رو به ییاز کسا یخبر گهیلبم بود. د یرو ییام بند اومد اما هنوز لبخند دندون نما خنده

 :شد که گفتم یچ دونمیمن! نم یِآخ از دلتنگ

 !اریماز یاالن فقط تو موند -

 :. آروم گفتمنیسکوت شد، همون سکوتِ سنگ دوباره

 !؟یایقراره ب یپس ک -

 :رو حس کردم، با تمام وجود. آروم گفت یتلخ نیتلخِ تلخ و من هم ا د؛یخند

 !ادته؟یبهت قول دادم.  که،یخواهر کوچ کنمیکنارت نبودم رو واست جبران م که یزودِ زود! تمومِ اون چند سال -
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 یا «ادمهی» لب ریهم روش. ز نیبودم، ا دهیهمه انتظار کش نی! من که انیریلبخند ش هیصورتم نشست.  یرو یلبخند

 :گفت یگفتم که عل

 !رو بده من تیگوش گانهی -

دادم دستش که  یرو بدون خداحافظ یکرد. گوش یول نم یعل م،یزد یبا هم حرف م یدرست و حساب میکه ما داشت حاال

 :پخش و گفت یصدا رو زد رو

 !تر انجام بده برادرِ من عیکارهات رو سر کمی گه،ید ایپاشو ب -

 :دیخند اریماز

 .کنمیرو م میعجله نکن! باشه، سع نقدریحاال ا -

چشم هام اشک جمع نشه که دوباره  یتند پلک زدم تا تو داره. تند یا یچه معن قایدق« عجله نکن» نیا دونستمینم

 :دمیرو شن اریماز یصدا

. نمتونیبیزود م شاالی. مراقب خودتم باش؛ اایرو هم داشته باش گانهی یسالم برسون، هوا هی! به بقیبرم عل دیمن فعال با -

 ؟یندار یکار

 .جان! برو به سالمت، خداحافظ ارینه ماز -

انداخت  یبهم م یکه نگاه یبه خودم دادم. اون هم در حال ید و من باالخره با آرامش کش و قوسرو قطع کر یگوش یعل

 :جواب نذاشت و گفت یحرکتم رو ب

 .! حوصله ام سر رفترون؟یب میامشب بر میتونیم مینی. پاشو ببایمثل گربه کش و قوس ب یتو هم ه -

 :مبل بلند شدم یام گرفت و از رو خنده

 یبعدشم، عمرا اگه بتون ،یری! واال تو که کم مونده بود تخمه دستت بگ؟یدیکه د یجذاب ییِنمایس لمیف نیبا وجود ا -

 !یکن یمامان رو راض

 :گفت کردیم تمیکه به سمت آشپزخونه هدا یشونه ام زد و در حال یبا خنده رو یعل

 !ه پشمک؟جشن الزم ندار یروزیپ نی. در ضمن... اادیبر م یکه از من همه چ یدونیم -

 نداشت. یروزیواقعا هم کم از پ م؛یکن یآشپزخونه تا بنفشه رو هم راض یتو میدومون با خنده رفت هر

 "روز بعد کیو  ستیب"

 یسرگرم کننده ا زیهم چ ی. هرچند گوشکردمیسرگرم م یمبل نشسته بودم و خودم رو به زور با گوش یحوصله رو یب

 گهیشده بودم. د ریهو دلتنگ و بهونه گ کیحالم خوب بود و امروز  شیدو روز پبود که تا  بینداشت. واسه خودم هم عج

از دل برود  رفت؛یهم انتظار نم نیبودم. به هر حال کمتر از ا شدهفراموش  یراحت نینبود؛ به هم اریهم از ماز یخبر چیه

 .ا آب بخورممبل بلند شدم و به سمت آشپزخونه قدم بر داشتم ت یبرفت. از رو دهیهر آنکه از د
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زحمت کباب کردنشون رو بکشه.  دیرس یعل یتا وقت کردیو جوجه ها رو طعم دار م کردیداشت برنج درست م مامان

که  یبرداشتم و در حال یوانیاپن، ل یرو گذاشتم رو میشده بود. گوش نیروت هیواسمون  یانگار جوجه درست کردن عل

 :گفتم ختمیریتوش آب م

 ان جان؟مام نیخوایکمک نم -

 :زد یلبخند مامان

 .شهیکارام داره تموم م گهی! دزمینه عز -

بعدش درست شد. حداقل  یمن و مامان و بابا تا چند روز بعد از جر و بحثم با عمه شکراب شده بود ول ونیم ی رابطه

باشن. هرچند مطمئن ن یاز دستم عصبان نیاز ا شتریواضح بود که ب یاونقدر اریمن و ماز نیعمه به روابط ب یها کهیت

 گهیخاموش کرده. بابا از عمه قول گرفته بود که بعدا دوباره همد یادیرو تاحد ز ششونیهم با حرف هاش آت اریبودم ماز

آب  وانیو بعد ل دمیمامان رو بوس ینبود؛ چه بهتر! گونه  ونیکه من هم باشم در م نیاز ا یخداروشکر حرف یول ننیرو بب

 .دمیرو شن فونیآ یه صدانفس رفتم باال ک هیرو 

بود. سوگل  ومدهین یزود نیبودن! خداروشکر که سوگل به ا نایا ی. علفونیسمت آ دمیاپن و دو یرو گذاشتم رو وانیل

ما بزارن. چند  شیبرن و سوگل رو پ ییبود که هفت سالش بود و اون روز قرار بود پدر و مادرش جا یخونه بغل ی هیهمسا

از خونه زدم  عیرو زدم و سر فونی. آدادیدو سال قد م نیبه ا طمن ذهنم فق یول میست بودبود که باهاشون دو یسال

 :زد و گفت ییمن لبخند دندون نما دنیبا د ی. علدمیتا در خونه رو دو اطیح ریتا کفش هام رو بپوشم و کل مس رونیب

 !سالم عرض شد -

 :زدم و گفتم یلبخند

 !نیسالم، چه عجب اومد -

 :غلم کرد و گفتمحکم ب بنفشه

 .نجایا میایما که همش م -

 :باال انداخت یشونه ا یعل

 .شهیرکورد محسوب م میدیکه هم رو ند یدو هفته ا نی. االن امیمثل چسب دو قلو ا یمن که گفتم ما از بچگ -

 :که بنفشه گفت میراه افتاد یخنده به سمت در اصل با

 .نیایو م نیریرو م اطیح ریمس نیا نقدریا نیشیواال شما ها الغر م -

 یتو ی. چه خاطراتیمکتیو تاب ن کیکوچ قیها، آالچ اهیانداختم. به چند تا درخت، گل و گ اطمونیبه ح ییگذرا نگاه

 یرو یبزرگ شده. لبخند محو اطیح نیهم یکردن تو یهم مثل من با باز اریبودم ماز دهیداشتم و حاال فهم اطیح نیا

 :امیب رونیب الیاز فکر و خباعث شد  یعل یلبم نشست. صدا
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 .نکردن بشیکردن که تخر یبا صفاست! خوب کار یلیخ نجایا یول -

 یرساش تو یصدا شهیتا قدم اول رو برداشت مثل هم ی. علمیخونه رو باز کردم و هر سه تامون وارد خونه شد یاصل در

 :انداخت نیخونه طن

 .نیهمش تو آشپزخونه ا ما؛ینیو ببخودتون ر میاومد قهیگل خودم! دو دق یسالم بر خاله  -

 :مامان بلند شد و از آشپزخونه گفت یتک خنده  یصدا

 .نمیبب نجایا ایجوجه ها رو حاضر کنه؟! ب یماهت! من نباشم ک یسالم به رو -

آورد و  یبه بنفشه انداختم که داشت شالش رو در م یبلند رفت سمت آشپزخونه. نگاه یو با قدم ها دیهم خند یعل

 :باز شد و گفتم شمی. نرهیکولر قرار بگ یکه تمام و کمال رو به رو گشتیمناسب م ی هیزاو هیل دنبا

 .مثل قطب شماله نتونیماش یهوا شهیشما که هم -

 :گفت کردیکه به آشپزخونه اشاره م یافسوس تکون داد و در حال یاز رو یسر بنفشه

خاموش نکنه. کال  نیکه وسط راه ماش مینقدر کولرو روشن نذاشتاو عتایبزنه، ما هم طب نیرفته بود بنز ادشیشازده  -

 .حواس براش نمونده امروز

و  دمیدادن بگذرونم. در جوابش خند ینبود که منم ه بدون سوت یخودمه! روز یخودم فکر کردم حقا که پسرخاله  شیپ

 :و بهش گفتم یصندل یرو مینگفتم. با هم نشست یزیچ

 ارم؟یب برات یخوریم یزیچ یشربت -

 :گفت زدیکه خودش رو باد م یدر حال بنفشه

 !قربون دستت یآره، اگه دار یوا -

 :بلند گفتم یزدم و با تن صدا یشخندین

 !یعل -

 !هــا -

 !هــا و کوفت -

 !بله -

هم مثل قبل،  یمن و عل یو کل کل ها شدیم میخونه داشت مثل قد یلبم نشست. کم کم فضا یرو یلبخند ناخودآگاه

 !اریآخ ماز ار؛یقبل از اومدن ماز مثل

رو تا حد  میمثل قبل از اون دو ماه بشه. به نفعم بود که دلبستگ زیبه نفعم بود که همه چ یرو بگم ول نیا خواستینم دلم

 :بشم و گفتم شتریفکر کردنِ ب الیخیکردم ب یممکن کم کنم. سع
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 !؟یاریحاال شد، سه تا شربت م -

 :و گفت دیخند بنفشه

 !؟یعادتش بد یبه خونه دار یکنیم یسع یدار -

 :گفت ینشد جوابش رو بدم چون عل وقت

 !مگه خدا بهت دست و پا عطا نکرده؟! پاشو خودت درست کن -

 :آشپزخونه که بنفشه گفت یمبل بلند شدم تا برم تو یکردم و از رو زیحرص چشم هام رو ر با

 .شودینابودگر اعظم وارد آشپزخانه م -

در حالت پخت و پز  یکه حساب کردیگوشه و به مامان نگاه م هیبود  سادهیوا یفت و وارد آشپزخونه شدم. علام گر خنده

 :رو برداشتم و زدم پشتش که گفت ریبود. کف گ

 !واسه من رو نکنا، من گوشت کوب دستمه ریکفگ -

 :تکون داد یسر مامان

 !آشپزخونه هم اضافه شد لیبا وسا ینگ جهانج ن،یدادیقرار م تیرو مورد عنا گهیکم با حرفاتون همد -

 :گفتم یو رو به عل میدیخند جفتمون

 !شه؟یم تیزیچ یدفعه تو شربت درست کن هی -

 .مهمونما نجایمن ا -

 یکه از تو یتکون دادم و در حال یبهش انداختم که خودش از حرفش خنده اش گرفت. سر یهیعاقل اندر سف نگاه

 :گفتم داشتمیبر م وانیسه تا ل نتیکاب

 .میکنیم یبا هم زندگ بایما که تقر ره،یپلو هم خنده اش بگ ینگو که مرغ پخته ال یزیچ هی -

 ختمیریها م وانیل یکه شهد شربت آلبالو رو تو ی. من هم در حالزهیبر خیها رو برداشت تا توش  وانیاز ل یکیو  دیخند

 خواستمینبودم که نگرانش نباشم. درست بود که م یطیشرا یاپن بود. تو یکه رو میناخودآگاه دستم رفت سمت گوش

 .باشم رخب یهم ازش ب تونستمیرو کم کنم اما نم میوابستگ

انگار برق من رو  اریاسم ماز ریز نیآنال دنِ یرو آوردم و با د نیمخاطب ستیتلگرام. ل یرو باز کردم و رفتم تو میگوش قفل

 :تمچت رو باز کردم و نوش یصفحه  عیگرفت. سر

 !ست؟یازت ن یچرا خبر ؟یسالم،خوب -

اومد سمتم و در  یمنتظر جواب موندم. عل ختمیریها آب م وانیل یکه تو یام رو فرستادم و در حال یپ یمعطل بدون

. میشد سمت گوش دهینگاهش کش کرد،یم یخال گهید یها وانیل یها تو وانیاز ل یکی یاز تو خی کهیکه چند تا ت یحال

 :و گفت دیدزد مینگاهش رو از گوش عیکه سربرگشتم سمتش 
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 !نیاز ا نمیخب، ا -

که  یدر حال ی. علکردمیشک م یواکنش نیکتریکردم و مشکوک نگاهش کردم. بعد از اون اتفاقات به کوچ زیهامو ر چشم

 :نگاهم رو حس کرد و گفت ینیسنگ زدیشربت ها رو به هم م

 !؟یکنینگاه م ینجوریچرا ا -

 :گفتم یا دهیاختم و با لحن کشباال اند شونه

 .یچیه -

 یازش مزه مزه کردم. قفل گوش کمیشربت رو برداشتم و  وانی. لییرایاتاق پذ یتو میرفت یگذشت و با عل یا قهیدق چند

گذاشتم و تا  زیم یرو رو وانمینکرده. متعجب ل نیرو س اممیاما پ نهیهنوز آنال اریماز دمیرو باز کردم و در کمال تعجب د

 میشونیپ یرو یظیاخم غل .last seen recently شد به لیبدت online «!؟یدیچرا جواب نم»کردم  پیات

 .اشیو مرموز باز اری. دوباره مازدمیپام کوب ینشست و با دست محکم رو

سلط کردم به خودم م ینفس رفتم باال. سع هیزدم و شربت رو  یو بنفشه با تعجب نگاهم کردن که لبخند دستپاچه ا یعل

 :لبخند زد و گفت یبشم و نزارم عالئم بدنم لوم بدن. عل

 نجا؟یا ادیب خوادیسوگل م -

 :زدم یا یفارغ کرد. لبخند زور اریماز یاز فضا کمیبهش نگاه کردم که با سوالش من رو  یقدردان با

 .من شیپ ادیچند ساعت م نیا یاون هم تو ،ییجا رنیآره، پدر مادرش م -

 :داد هیمبل تک یپشتسرش رو به  بنفشه

 .کنمیم نیرو تحس نتیواقعا اعصاب فوالد -

 :گفت یعل

به زمان مرگت  انشیپا یشروعش با خودته ول یکن یبا سوگل باز یاز االن بهت بگم که اگه خواست نطور،یمنم هم -

 .داره یبستگ

به ساعت خونه  یگذاشت و نگاه زیم یشربتش رو رو وانیل ینداشت، من با بچه ها راحت بودم. عل یخنده؛ مشکل ریز زدم

 :انداخت

 ...ناهار گهیدو ساعت د-یکیکرد  یباز یسوگل هم که حساب نیشد، موافق میو ن ازدهیساعت  -

 :و از جا بلند شدم دمیتموم موند. خند مهین فونیآ یاش با صدا جمله

 !چه حاللزاده -

 :گفت کردینگاه م فونیبه آکه  یو در حال دیاز جا پر عیسر یدر رو باز کنم که عل خواستم
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 !ه؟یک -

 :رو زدم و گفتم دکمه

 .گهیباشه؟! سوگله د یک یخوایم -

هم باهام اومد. دم در با مامان  یتا بدرقه اش کنم. عل دمیو من هم رفتم کفش هام رو پوش دیموهاش کش یتو یدست یعل

 :زد و گفت ینیریکردم و بعد که درو بستم سوگل لبخند ش کیسوگل سالم عل یو بابا

 !سالم خاله -

 :و گفتم دمیبه سرش کش یدست

 ؟ی! چطورزمیسالم عز -

 :افتاد و دوباره گفت یتازه نگاهش به عل سوگل

 !سالم عمو -

 :و گفت دیخند یعل

 !یما، خوش اومد یسالم سوگل کوچولو -

بهم بده  یمهلت نیتر کیکوچ نکهیکرد و بعد بدون ا یلب تشکر ریخونه. سوگل ز یسمت در اصل میراه افتاد مونییتا سه

 :گفت طنتیبا ش

 !؟یباز یایخاله م -

 :بلند شد. از خنده اش خنده ام گرفت و رو به سوگل گفتم رفتیکه داشت جلوتر از ما راه م یعل یخنده  یصدا

 !امیبله که م -

 :گفت رفتیکه عقب عقب راه م یبرگشت سمتمون و دست هاش رو برد باال و در حال یعل

 .ستمیمن که ن ا،یدرخواست کمک نکن از من -

********* 

دختر چقدر فرز بود! درست دو ساعت بود  نی! ااینشستم. خدا اطیح یتو یمکتیتاب ن یرو زدمیکه نفس نفس م یدرحال

 :و گفت دیسوگل خند م،یکردن بود یکه بدون وقفه در حال گرگم به هوا باز

 .خوش گذشت! همش من گرفتمت یلیخ یوا -

 شدمیگرگ م یو وقت دمیدویمن هم تند م رتم،ینبودم که از قصد سرعتم رو کم کنم تا سوگل بگ یمن آدم .دمیخند

 :بود که بابا بهم گفته بود یهم جمله ا لشی. دلرمشیبگ عیسر تونمیتا م کردمیم یسع
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تا ازشون  کننیم ادیبلکه تا حد ممکن سرعتشون رو ز کنه،یسرعتش رو واست کم نم یکس گهید یبزرگ تر بش یهرچ -

 یقو یتونیتا م دیخودت با کنه؛ینم یبرات فداکار یکس یریبگ ادی دیشن. پس با دونیم روزِیو خودشون پ یجا بمون

 !یباش

و  گرفتیبود که همش من رو م دهیرو بفهمه و از قرار معلوم خوب هم فهم نیسوگل هم مثل من هم خواستمیم

و  دیهوا قاپ یآب رو سمتش گرفتم که رو یتکون دادم و بطر دییتا ینشونه  بشم. سرم رو به فشیحر تونستمینم

 :و گفتم دمیبلندش کش یبه موها یمشغول آب خوردن شد. دست

 و بنفشه؟ یعل شیخونه پ یتو یایعرق شدم، م سِیخ یکه حساب رمیدوش بگ هی! من برم زمیعز -

 :راه بهم گفت ی. تومیونه راه افتادتاب بلند شد و به سمت خ یرو تکون داد، با من از رو سرش

 !م؟یکنیم یخاله بازم باز -

درست همون  یحالم رو جا آورد. عل یخنک بهم خورد و حساب یگفتم و در خونه رو باز کردم. موج هوا یا« که نه چرا»

 :باال رفته گفت یرو قطع کرد و با ابروها شیلحظه گوش

 .دهکه دختر خاله امون کتلت ش نمیبیبه! م_به -

 :دیدرشت کردم که خند« !یلیخ» یهام رو به معن چشم

 !من که بهت گفتم؛ برم سراغ کباب کردن جوجه ها؟ -

 !کمک؟ امیعمو! منم ب -

 !آره، حتما -

 :توجه به مکالمه اشون گفتم یب

 .کشهیطول نم ادیز ام؛یو م رمیگیدوش م هی عیپس من سر -

که قرار بود  ییاز اونجا یحوصله نداشتم موهارمو خشک کنم ول شهیهم.  مثل دیطول کش یا قهیدق ستیگرفتنم ب دوش

ور و اون ور ندوم. موهام رو تا حد الزم  نیا سیخ یکنم به نفعم بود که با موها یسوگل دوباره مجبورم کنه که باهاش باز

 هی ییرایاتاق پذ یا توت رونیساده زدم و از اتاقم اومدم ب پیت هیخشک کردم و گذاشتم نمش به مرور زمان خشک شه. 

 !بودن اطیح یو سوگل تو یعل عتایبودن؛ پس طب دنیآب بدم. مامان و بنفشه در حال گپ زدن و خند یسر و گوش

افتاد که حواسش رو هم معطوف کباب کردن  ی. چشمم به علاطیح یتو ششونیو رفتم پ دمیموهام کش یتو یدست

 :زدم و به سمتشون رفتم یشخندیرده بود. نسوگل ک انیپا یب یجوجه ها و هم معطوف صحبت ها

 !نیبه به، چه کرد -

 یاز بچه ها دل خوش چوقتیه»و لب زدم  رمیخنده ام رو بگ یو با چشم و ابرو به سوگل اشاره کرد. نتونستم جلو دیخند

 :دیاومد سمتم و دستاش رو به هم کوب دیکرد. سوگل تا من رو د دییو با خنده تا دیکه فهم« !ینداشت
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 !م؟یکن یپوچ باز ایگل  یایخاله م -

 یمکتیتاب ن یگفتم و خواستم باهاش برم و رو یا«باشه»اکتفا کرده بود!  ینشستن یِباز هیکه باالخره به  خداروشکر

 :گفت یکه عل نمیبش

 .میبریسوگل رو م میایم گهیساعت د هیسوگل زنگ زد گفت ما تا  یشال دم دستت باشه، بابا هی! گانهی یراست -

 :براش در آوردم و گفتم یشکلک

 !حاال چقدرم که مهمه -

خونه تا  یتو دمیدادم و پر یرو به سمتم نشونه رفت که جا خال یخال یها خیاز س یکیکرد و بعد  زیچشم هاش رو ر یعل

ه سوگل ک یاز دستمال کهیت هینشستم.  یمکتیتاب ن یسوگل رو شیو پ اطیمبل بردارم. دوباره رفتم تو ح یشالم رو از رو

. هنوز دو تا دست مشت شده ام رو پشتم نبرده بودم که زنگ رهیجا بگ ممشت یبهم داده بود رو کندم و گوله کردم تا تو

 :از اون طرف بلند شد یعل یدر به صدا در اومد. صدا

 !؟یکنیدرو باز م گانهی -

 :سرم انداختم که سوگل گفت یکردم و شالم رو رو یپوف

 !که میرسیم گهیدساعت  هیبابام گفت  -

و تعارف آماده کردم و درو  کیسالم عل یرسوندم. خودمو برا اطیتند خودم رو به در ح یگفتم و با قدم ها ی«دونمینم»

 ...باز کردم که

 .دیبود خشکم زد و نفسم بر سادهیکه رو به روم وا یکس دنید با

 !ـار؟یم... مـ... مـاز -

که جواب  یاریبود؟! همون ماز ـاریکه جلوم بود، مـ... ماز یآدم نی... انیه بود. الحظه مُردم. چشم هام گرد شد هیانگار 

 !معرفته؟ یخودم گفتم چقدر ب شیرو نداد و پ اممیپ

لبش، به دست هاش که  ینداشتن، به لبخند رو یقرمز نبودن و رنگ خستگ گهیشده بودم. به چشم هاش که د مات

چشم هام  یپررنگ تر شد و دستش رو جلو ارینه؟! لبخند ماز دم،یدیخواب م دو تا چمدون رو گرفته بودن. من یدسته 

 :تکون داد

 !؟ی! تو باغگانهی -

نزنم. اشک به چشم هام هجوم  غیدهنم رو گرفتم تا ج یام رو از چشم هاش برداشتم و با دست هام جلو رهینگاه خ تازه

 .نکرده بودم که تا حاال تجربه اش یکه از جنس شوق بود، شوق یآورد. اشک

 ی. اشک هام رونمیبی. اونقدر محکم بغلش کردم که باورم بشه خواب نمبغلشیتو  دمیپر عیو سر اوردمیطاقت ن گهید

 :گفتم ی. با بغض و خوشحالشدیباورم نم ختن،یگونه هام ر
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 .گهیسه سال د_دو ی! تو که بهم گفتاریماز یا وونهیتو... تو د -

 :و گفت دیموهام کش یتو ی. دستدمشیشنیبرادرم بود، واقعا م یخنده  ی. صدادمیدینم. نه انگار واقعا خواب دیخند

 ...امیرو تا چند سال تنها بزارم؟! واقعا باورت شد؟! بهت گفتم زود م امکهیمن خواهر کوچ شهیمگه م -

 ی. من اصوال آدمختیریم گونه هام یوقفه رو یفقط دو ماه گدشته بود. اشک هام ب بایچقدر هم زود اومده بود، تقر و

کرد و  یباز هم تک خنده ا اری. مازافتادیاتفاق داشت م نیحالم خوب بود که ا یلیکنم. خ هیگر «یخوشحال»نبودم که از 

 :گفت کردیکه من رو از آغوشش جدا م یدر حال

 .که نمتیبب یدختر! نذاشت یخفه ام کرد -

بهم  یلبخند مهربون اریو اشک هام رو پاک کردم. دست خودم نبود! مازاومدم  رونیاز آغوشش ب عیحرف سر نیا دنیشن با

 :زد و شونه هام رو گرفت

 !؟یکنیم هیگر -

 :و گفتم رمیاشک هام رو بگ یکردم جلو یشد. سع ی. دوباره احساساتم قاطدمیتکون دادم و خند نییرو به باال و پا سرم

 .رینگ یجد ه،یاز خوشحال -

 یو درو پشت سرش بست. هنوز تو اطیح یلبش بود دو تا چمدون رو از پشت در آورد تو یروکه هنوز لبخند  یحال در

! ایبود. خدا سادهیبه پشت سرم افتاد که باعث شد منم برگردم. سوگل پشت سرم وا یبا کنجکاو اریشوک بودم. نگاه ماز

 اری. مازدیکشیو ازش خجالت م شناختینم ارویبود که انگار ماز سادهیپشت سرم وا یپاک سوگل رو فراموش کردم. جور

 :ابروهاش رو از تعجب باال برد و به سمت سوگل خم شد

 !دختر کوچولو همون سوگل خودمونه؟ نی! اگانهی -

 :گفتم که خطاب به سوگل گفت یا«آره»! شناخت؟یهم سوگل رو م اریدهنم رو محکم قورت دادم. مگه ماز آب

 دمت؟ید یتر بود کیکوچ یلیخ یبار وقت نیمن آخر یدونی! میچقدر بزرگ شد -

هو  کیانگار  قهیشده بود. بعد چند دق رهیگرد شده و بامزه اش بهش خ یکه با چشم ها ومدینم ادشی ارویانگار ماز سوگل

 :زدن که گفت یمغزش جرقه ا یتو

 !اریعمو ماز -

به سر سوگل  یدست اری. مازادشونهیو از کجا ر گهیدو تا همد نیشده بود که ا یبغل کرد. چشم هام قد نعلبک ارویبعد ماز و

 :و گفت دیکش

 .یینجایا دونستمی! نمیخوش اومد -

ام خنده اش  افهیق دنیبا د اریاز سوگل. ماز نمیاون از آرتا و ا اومد؛یخوششون م اریبچه ها از ماز یانگار کال همه  پس

 :گرفت و گفت
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 !؟یکنینگاه م ینطوریچرا ا -

 :کردم و گفتم ی! پوفیلعنت یِتم؛ فراموشرو با دستم گرف سرم

 .اریماز ستین ادمی یچیمن ه -

 :گفت گرفتیچمدون ها رو م یکه دوباره دسته  یدر حال اریماز

 .نداره یتیاهم گهیاش د هیبق ،یدیرو فهم یکه الزم بوده بفهم ییزای! تو اون چزمیعز ستیمهم ن -

 اریاون مدت. ماز یشده بود تو تیدوختم. چقدر اذ نیاهم رو به زمجون شد. نگ یب کمیجمله ها  نیموقع گفتن ا صداش

 :به شونه ام زد و گفت یدست

 !ال؟یفکر و خ یتو یباز رفت -

هم نداشت دوباره بهش فکر کنم. با  یاز طوفان گذشته بودم، لزوم گهیو سرم رو به چپ و راست تکون دادم. د دمیخند

 :بلند شد یلع یکه صدا میبه سمت در راه افتاد اریماز

 !گانه؟یبود  یک -

 :اومد اریو به سمت ماز دیخند یتعجب چیجوابش رو گرفت. بدون ه اریماز دنینشد جوابش رو بدم چون با د الزم

 !؟یگرام یپسر خاله  یبه! چطور_به -

صدا کنه نبود.  رو پسرخاله اریماز نکهیاصوال اهل ا یلقب ها عادت کنم. هرچند عل نیبه من بده که به ا یقدرت هی! خدا

 :رو بغل کرد و گفت اریمحکم ماز

 .به کانون گرمِ خانواده ی! باالخره اومدیخوش اومد -

 :گفت رلبیز اومدیم رونیب یکه از آغوش عل یو در حال دیکش یقینفس عم اریماز

 .باالخره -

 :گفت اریهو خطاب به ماز کیتازه نگاهش به من افتاد که هنوز چشم هام تر بودن و  یعل

 .تعجب کردم از اومدنت یلی! الزم به ذکره که بگم من خاریالبته ماز -

 :گفتم یکردم و رو به عل زیکه تازه حساب کار دستم اومد. چشم هام رو ر دنیخند ییتا دو

 !!آره؟ یتعجب کرد یلیدارم واست. که خ ؛یعل نیمن رو بب -

 :فتسر منقل گ گشتیکه بر م یزد و در حال اریبه ماز یچشمک یعل

 .میکباب شد میثواب کن می! اومد؟یشد زیحاال بده سورپرا -

 :گفتم اریام گرفت و به ماز خنده

 !؟یایتو قراره امروز ب دونستنیهمه م -
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 :تکون داد و گفت یسر اریماز

 .میدیقرار م یهمه چ انیشما رو هم در جر گهیبه بعد د نیاز ا یول گهیبود د زیسورپرا دونست،یم یفقط عل -

 ی. مامان و بابا که حسابمیلب گفتم و با هم وارد خونه شد ریز یا« خدا کنه!»بود.  یدنیاالن واکنش مامان و بابا د پس

. اریاز جاشون بلند شدن. مامان اول از همه اومد سمت ماز عیسر اریماز دنیسرشون گرمِ حرف زدن با بنفشه بود با د

مامان پر از  ی. چشم هاگرفتمیم لمیبود و ازشون ف شمیپ میکاش گوش دماونقدر هر دوشون تعجب کرده بودن که آرزو کر

 :گفت دیکشیدر آغوش م ارویکه ماز یاشک شد و در حال

 .یچه زود اومد ،یقربونت برم مادر! خوش اومد یاله -

 :و گفت دی. بابا خندنطوریگفت و مامان رو بغل کرد؛ بابا رو هم هم یا« خدا نکنه» اریماز

 !استقبالت؟ میایکه ب یایم یدار یپسرم! چرا به ما نگفت یخوش اومد -

 :کرد و بعد به بابا گفت یبا بنفشه هم سالم و احوال پرس اریماز

 .نیفتیزحمت ن یگفتم تو -

 :گفت رفتیکه به سمت آشپزخونه م یدر حال مامان

 ارم؟یبرات ب یخوریم ی! چه؟یزحمت چ -

 .امیم رم،یدوش بگ هیمن برم  د،یمامان جان! زحمت نکش خوامینم یزیچ -

 .میخوریناهار رو با هم م ای. بعدش بیبرو پسرم، خسته شد -

ناهار  اریقراره با ماز گفتیبهم م یکس شیساعت پ میافتاد و ناخودآگاه دوباره با بغض لبخند زدم. اگه ن اریبه ماز نگاهم

 .بره نیادم تا بغضم از باالن... آب دهنم رو محکم قورت د یشده ول وونهید گفتمیم میبخور

حرف  لیقب نیو از ا« پسرم»، «قربونت برم مادر یاله»مامان فکر کردم. یراه به حرف ها یاز پله ها رفتم باال و تو اریماز با

 :ها. ابروهام رو باال بردم و گفتم

 .تو و مامان رو هضم کنم نیب یالوگاید نیا یمن کِ دونهیخدا م -

 :رو پر کرد. از خنده اش خنده ام گرفتفضا  اریماز یخنده  یصدا

 .گمیم ینخند، جد -

 :گفت ذاشتیم یکه چمدون ها رو گوشه ا یدر اتاقش رو باز کرد و در حال اریماز

 .یکنیاشکال نداره؛ عادت م دونم،یم -

و  کردمیم هیرتختش گ یاتاقش و رو یتو رفتمیمختلف م یهر روز به بهونه ها شیماه پ هیبه اتاقش انداختم.  ینگاه

 !بهیچقدر عج یوصفش کنم وارد اتاقش شده بودم. زندگ تونستمیکه نم یا یحاال با خوشحال
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 خواستیکه دلم م ی. همون چمدونآوردیم رونیو لباس هاش رو ب کردیچمدونش رو باز م پینگاه کردم که ز اریماز به

 :گفت اریخوردم که ماز. دوباره خنده ام گرفت. خنده ام رو رونیاز پنجره پرت کنم ب

 !؟یچه خبر؟ چطور گهید -

 :حرف زده بودم گفتم یکه باهاش با عل یتختش نشستم و با همون لحن یلبه  یرو

 .یدادیرو جواب نم اممیپس بگو چرا پ -

 :زد و گفت ییدندون نما لبخند

 !یپس مچم رو گرفت -

 :گفتم رونیب رفتمیکه از اتاقش م یبهش زدم و در حال یمرموز لبخند

 .ایب ریواسه تو هم دارم. زود دوش بگ -

 .حال دلم خوب نشده بود نقدریکردم. تا حاال ا یط یکیو پله ها رو دو تا  رونیاز اتاق رفتم ب دمیرو که شن ش«چَشم»

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

 اریمحوِ ماز ینجورمشغول حرف زدن بودن و من همو اری. بابا و مازمیو مشغول خوردن ناهار بود مینشسته بود زیم سر

 :گفتیم ظیطلبکارِ درونم با غ ی گانهی. کردمیمونده بودم. هنوز حضورش رو باور نم

 .اومده کنار خواهرش یهمه دور نیانگار لطف کرده بعد از ا یکنیرفتار م یجور هی. ادایاش بوده ب فهیوظ -

 :از اونور یشگیهم ی گانهی و

 .فهیوظ یپا بزار به شهیم یکوفت! تو هم هرچ یا -

تر بود. همونطور  بهیواسم غر شهیاز هم اریکه ماز یافتادم. همون روز زدیو با بابا حرف م نجایاومد ا اریکه ماز یروز اول ادی

کنه؛  کیکرد کم کم خودش رو بهم نزد یخودم فکر کردم که واقعا تموم تالشش رو کرد. سع شیپ کردمیکه بهش نگاه م

 .بودم اونقدر هم کارش رو سخت نکرده بودم رفتهازش گ یقو یِحس درون هیکه  یهرچند من

زدم  یکه مدت ها بود از ما محرومش کرده بود. لبخند تلخ یشگیهم ی. همون خنده دمیخنده اش رو شن یصدا دوباره

 !رو نداشت؛ داشت؟ یاجبار یکردن ها یو نقش باز یهمه پنهون کار نیتحملِ ا یهر کس یول

نجات داد  شدمیتوش غرق م شهیافکارم که داشتم مثل هم یایچشم هام زد من رو از در یجلو که یو بشکن یعل یصدا

 :بردارم اریو باعث شد نگاهم رو از ماز

واقعا جلوت  یدردش گرفت بفهم یتا وقت اریتو صورت ماز ی! کم مونده بشقابت رو پرت کنگانه؟ی یکنیم ریکجا س -

 .ینشسته و توهم نزد

 :بابا یکه بهش رفتم هم زمان شد با صدا یظیغل یغره  چشم

 .خبر بوده یهست که از وجود برادرش ب یسر به سرش نزار پسرم! به هرحال چند سال -
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 یلبام نشوندم، لبخند تظاهر یرو یا یو مثل االن که لبخند زور امیکنار ب هیقض نیقراره با ا یمن ک دونستیم خدا

 گرفت،یگفت خوشحال بودم؛ اما از مغزم حرصم م شهیناراحت نبودم و بر عکس، م برادرم بود اریکه ماز نیاز ا گهینزنم. د

 .باشه یقو تونهیچقدر م یکه فراموش نیاز ا

کرده  اریبه جز من که همچنان سکوت اخت زدن،یناهار خوردنمون تموم شده بود و فقط همه داشتن با هم حرف م گهید

 .دیکه کار شرکتشون به کجا رس دم،یپرسیم اریبعدا از خود ماز دیبودم! سوال هام رو با

بلند شدم و  زیشروع کرد به زنگ خوردن. از پشت م میکه گوش کردمیبودم و فقط به گفت و گو هاشون گوش م نشسته

زدم؛  شخندینقش بسته بود ن میگوش یکه رو یاسم دنیمبل بردارم. با د یرو از رو میتا گوش ییرایاتاق پذ یتو دمیدو

نگاه  یحواله  یکه چشمک ی. خنده ام رو خوردم و در حالشدیخبر دار م اریاز اومدن ماز دیکه مطمئنا با ی! کسمیمر

 !بله -جواب دادم:  کردمیم یکنجکاو عل

 .بله و بال، سالم -

 :قدم برداشتم یناهار خور زیکردم و سمت م یخنده ا تک

 ؟ی! چطوریمیسالم مر -

 :گفت می. مرشدیم دهیشن یپشت گوش یخس خس یصدا

 .وقت هی یسر به ما نزن هی! ؟ی! تو چطوریگیِخوبم  -

 :گفتم میانداختم و خطاب به مر اریبه ماز ینگاه

 !ه؟یچ یصدا -

 :کرد و گفت یپوف

 .شهیواسه کنکور شروع م امونیهم خرخون گهیپونزده روز د-. دهدمی! پوسنجا؟یا یای. نمکشمیدارم سوهان م ،یچیه -

 :کاسه چرخوندم و گفتم یچشم هام رو تو کنکور یادآوری با

 !نجایا ایخب تو ب -

 :بشنوه گفت میکه مر یبهم زد و بلند، طور یچشمک بنفشه

 .به جمعمون اضافه شده یک نهیبب ادیمنم موافقم! ب -

 یچ» یکه به هردوشون به نشونه  یخنده. در حال ریهم در جواب زد ز یانداخت و عل یبه عل ینگاه معنادار اریماز

 :گفتم گردمینگاه م« شما دوتا؟! نیگیم

 .دارم واست یخبر هی یراست -

 :گفت یبا لحن متعجب میمر

 !شده؟ یچ ن،یشماها همتون مشکوک -
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 :و بعد گفتم دمیکش یقیعم نفس

 .... برگشتهاریماز -

خوب از مکالمات ما دو  که ی! علوونهید یرو از گوشم فاصله دادم. دختره  یزد که گوش یغیجمله ام تموم شد چنان ج تا

 :رو گذاشتم دم گوشم و گفتم یخنده. گوش ریتا خبر داشت دوباره زد ز

 .کر شدم -

 :زده گفت جانیه میمر

 .نجایا ادیحواسش بهت هست! من که باورم نشد بخواد تا دو سه سال ن اریدختر؟! بهت گفتم ماز یدیواقعا؟! د گانهی یوا -

 :زدم و گفتم یلبخند

 .خداروشکر گه،یآره د -

 .خونمون ایپس فردا ب-فردا ام،یباعث نشد وسوسه شم ب یکه بهم داد یخبر نیا یول -

 :و گفتم دمیخند نیپا داره، واسه هم هیمرغش  میمر دونستمیم

 فعال؟ یندار یکار ام،یباشه م -

 !نه، مراقب خودت باش. خوش بگذره -

 :بلند شد یصندل یاز رو یرو قطع کردم. عل یو گوش میکرد یخداحافظ

 .از تو خوشحال تر شد میفکر کنم مر -

نثارش کردم!. بنفشه  ی«کوفت»کمرش و  یمونده بود رو برداشتم و زدم تو زیم یکه دست نخورده رو رهایاز کفگ یکی

 :دیخند

 .سکته کرده میخوشحال شده پس مر نقدریا گانهی یوقت -

 شدیتفاوت رد نم یب یواکنش چیو از کنار ه شدیوشحال مدوست هاش خ یها یبود که با شاد یآدم میزدم. مر یلبخند

 رو دوست داشتم. تشیخصوص نیا

 :گرفتم که گفت یهال نبود. سراغش رو از عل یتو اری. مازرونیاز آشپزخونه اومدم ب

 .باال استراحت کنه رهیگفت خسته ست، م -

دوباره داشتم خودخواه  نکهیراحت بود؟! مثل ابه سمت پله ها روونه شدم. حاال چه وقتِ است عیتکون دادم و سر یسر

گذاشته  شیشونیپ یو دستش رو رو دهیتخت دراز کش یکه رو دمشیبه در اتاقش زدم و بعد د یوقفه تقه ا ی. بشدمیم

 یبخوابه؟! اونم وقت ادیو قرار بود ب نجای. باالخره اومده بود انههم  یو تا حدود کردمیدرک م یرو تا حدود شیبود. خستگ

 یلبخند دنمیقدم هام متوجه حضورم شد که چشم هاش رو باز کرد و با د ی! با صدامُردم؟یم یکه من داشتم از دلتنگ

 :طلبکارانه بود گفتم کمیکه  یتخت نشستم و با لحن یزد. کنارش رو
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 !واسه من؟ یخوابت رو آورد -

  :و گفت دیبه سمتم چرخ کمیصدام  دنیشن با

 .چشم هام رو باز نگه دارم تونمیباور کن اصال نم -

نداشت. زدم به شونه اش  دهیفا نکهیمثل ا ر،یو دوباره چشم هاش رو بست. نخ دیبهش رفتم که خند یتصنع یغره ا چشم

 :و گفتم

 !؟یش هوشیب یخوایم ،یهمه مدت اومد نی! بعد ااریماز گمیم یجد -

خواب راحت نداشته؛ اما دست خودم نبود.  هیهه چند ما دونستمیبوده، م یچقدر پروازش طوالن دونستمیم خودم

که  ییوقتا از کالفه کردن کسا یچرا بعض دمیفهمی. نمیعل یخواستگار یکنم، مثل اون روز تو تشیاذ کمی خواستمیم

 :و بعد گفت دیکش یقینفس عم اری. مازبردمیدوسشون داشتم لذت م

 .ابمبخو کمیبعدا در خدمت شما باشم، فعال  دمیمن قول م -

اگه اون لجباز بود، منم ازش لجباز تر بودم.  نطور؛یو چشم هاش رو هم باز نکرد. که ا دیبه سمتم چرخ شتریبعد ب و

نشون بده و ازش نقطه ضعف  یواکنش هیکردم تا  یباز رهنشیپ ی قهیوارد شم. از قصد با  یا گهیگرفتم از راه د میتصم

 :. دستم رو کنار زد و گفترمیبگ تومنم آو  رهیبود تا خنده اش بگ یکاف نی. همرمیبگ

 ...گانهینکن  -

 :زدم و گفتم یا یطانیش لبخند

 !یا یپس قلقلک -

 !از من؟ یاالن آتو گرفت -

 :دستش گرفت و گفت یکه دستم رو محکم تو« پاشو!»گرفتم و بلندتر گفتم  یلباسش رو به باز ی قهی دوباره

 .ستیاعت پرواز کم نهشت س_خسته ام. هفت یلیجان! من خ گانهی -

 :لبام نقش بست و گفتم یرو یکنم. لبخند تشینتونستم اذ گهیشد. د شیلحن صداش دلم ر از

 .یش داریقول بده زود ب یباشه، ول -

 :لب گفت ریز کردیکه دستم رو نوازش م یدرحال

 .! قولزمیباشه عز -

. دستش کردمیم دایرو پ یقبل ی گانهیود. داشتم کم کم پر شده ب میزندگ یتموم خال ها اریکردن ماز دایبا دوباره پ انگار

 :گفتم یفشار دادم و به شوخ کمیرو 

 !با محبت آخه؟ نقدریا م؛یانگار نه انگار که من و تو خواهر و برادر یول -
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! چشم هاش رو باز کرد و گانهیافتادم از دست  یریعجب گ گفتیخودش م شیخنده اش گرفت.ل ابد داشت پ دوباره

 :گفت

من و تو هم شروع  یها یجنگ جهان ینگران نباش، به زود یبه روز هر دومون آورده، ول یچ یو دور یدلتنگ نیبب -

 !شهیم

کل کل هامون قراره  یعنیخودم فکر کردم،  شی. درو که پشت سرم بستم پرونیکردم و بعد از اتاق رفتم ب یخنده ا تک

 !آروم بود؟! عمرا نقدریکه ا ارید ماز! با وجو؟یمن و عل یمثل کل کل ها یزیچ هیبشه 

********** 

 دهیپرس ی. از اون طرف ذهنم پر از سوال هارفتیو من کم کم حوصله ام داشت سر م دادیحدودا پنج رو نشون م ساعت

م که و بنفشه انداخت یبه عل یبخوابه. نگاه ذاشتمیم دیکالفه تر شم. اصال نبا شدیباعث م نیبود و هم ارینشده از ماز

 می. درست همون موقع که تصمدنیخندیو م دادنینشون م لفمخت یوهایدیهاشون به هم و یگوش یداشتن از تو

 :من رو خطاب قرار داد یحوصله ام سر نره. عل نیاز ا شتریگرفتم وارد جمعشون شم تا ب

 !غش کرد؟ اریماز ،یگی -

. واسش خوشحال دیخوابیباشه که شب ها هم به زور م یاریهمون ماز اریماز نیا شدیلحنش خنده ام گرفت. باورم نم از

« غش کنه! دمیخب با»! وقت نشد بگم نطوریخودم هم هم یتموم شده بود و واسه  شیذهن یها یریدرگ گهیبودم که د

 :خودش جواب خودش رو داد یچون عل

 .تره ریکنه واسمون باورپذ یما رو هم عادت داده ها، انگار اگه شب زنده دار نیبب -

 :تکون دادم و از جام بلند شدم یسر

 .کنم دارشیمن که رفتم ب -

 !؟یآزار دار -

پله ها رو برم باال که  ی هیکردم. آزار داشتم، چه جورم. خواستم بق یو از اون باال واسش زبون دراز دمیوسط راه پله رس به

 :شم خکوبیباعث شد در جا م اریماز یصدا

 !؟یکنیم کاریچ -

 :. چندبار پلک زدم و بعد گفتمشیناگهان یو حرکت ها اری. از دست مازامیتا به خودم ب دیول کشط هیثان چند

 .کنم دارتیاومده بودم ب ،یچیه -

 :و گفت دیبه صورتش کش یدست

 !یحضرت انرژ یشیم یبخوابم عصبان نیاز ا شتریاگه ب دونستمیم -

 :باال انداختم ابرو
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 !یپس خوب من رو شناخت -

 :گفت یجلو اومد و با لبخند یرفتارهام رو از بره. قدم زِ یبه ر زیر دونستمیم هرچند

 .شناسهیتو رو بهتر از من نم کسچیشک نداشته باش! ه -

خودم  یوقت یحواسش بهم بود، حت شهیکه افتاد بازم هم یهمه اتفاقات مختلف نیازش ممنون بودم که بعد از ا چقدر

 :گفتم یطور فتهیحواسم نبود. با لحن خودش

 .شد زیصبرم لبر یکاسه  گهیکه من د نییپا ای! حاال لطف کن بنطورهیقطعا هم -

 نییاز پله ها پا عیکه سر یدرحال اری. مازنییپا دمیرس هیاز ثان ینرده سر خوردم و در کسر یدوباره مثل قبلنا از رو بعد

 :افسوس تکون داد یاز رو یسر ومدیم

 !گانهی یدیخودت مدست  یکار هیحرکتت  نیآخرش با ا -

مثل فنر از  یعل دیرس ییرایهردومون به اتاق پذ یاکتفا کردم، من قرار نبود بزرگ شم. تا پا یجوابش به تک خنده ا در

 :دیمبل پر یرو

 .شدمیداشتم نگران م گهید ن،یصلوات ختم کن -

 :کرد یعل یبازو یحواله  یمشت شیشگیطبق عادت هم اریماز

 !؟یخواب راحت داشته باشما، اعتراض دار هیستم همه مدت خوا نیبعد ا -

 :دیبه بازوش کش یدست یعل

 یواال ما از وقت ستم؛یبوکس تو ن سهیترک عادت موجب مرضه، کامال در وصف تو گفتن. صد دفعه گفتم آقا من ک گنیم -

 .که میعادت کن میتونیکاره نم هی ؛یجغد شب بود میدیتورو د

 :د و گفتز ییلبخند دندون نما اریماز

 .سر و کله زدن با تو رو داشته باشم یقهوه بخورم تا حوصله  هی دیمن با نکهیمثل ا -

خونه با منه. وقت نشد  یقهوه ها شهیبرگشت سمت من! خب... مثل هم« قهوه» یکلمه  دنیطبق معمول بعد از شن یعل

 :گفت یلب به اعتراض باز کنم چون عل

 !گانهی یمن، قهوه ها یا رو محکم نگه داشته، جوجه هام یخانواده  انیبن زیکال دو تا چ -

باال  یحسابش از دست خودمون هم در رفته بود. بنفشه شونه ا گهید گفت؛یخنده. راست م ریز میزد مونییچهارتا

 :انداخت

 !دهیزهرمار م یمزه  ن؟یشماها چرا قهوه دوست دار فهممیمن نم یول -

 :کردم و گفتم میتعظ جلوش
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 !ارمیم نویا کاپوچواسه شم -

 :دمیشن ارویماز یآوردم که صدا رونیبه سمت آشپزخونه رفتم و چهار تا فنجون ب بعد

 !؟یایتو بعدا م گانهیقدم بزنم،  اطیح یتو رمیمن م -

 :گفتم که مامان گفت یا «آره»

 !؟یبر یخوایباز دوباره کجا م -

 :که گفت یبعد عل و

 .همه سلب شده که اعتماد یکرد یکار هینچ نچ نچ!  -

 ی هیکه ته ما ییبا صدا اریفرار کنه؛ هرچند من هم جزئشون بودم. ماز خوادیم کردنی. همه فکر مدمیبلند خند بلند

 :خنده داشت گفت

 !فقط اطم؛یح یفقط تو ن،ینگران نباش -

رو زدم و به اپن  قهوه ساز ی. خب خداروشکر! دکمه دمیباز و بسته شدن درو شن یکرد و بعد صدا دیتاک« فقط» یرو

باشه حتما ازش راجع به  ادمیرو.  شیخاطره کنه. خاطرات بچگ دیتجد خواستیالبد م اط؟یح یدادم. قدم زدن تو هیتک

 .خاطرات هردومون بپرسم

خودم و  یآشپزخونه بودم. قهوه ها یواسه بنفشه تو نویکاپوچ هیقهوه و  یگذشت و بعد من با فنجون ها یا قهیدق چند

 :و با چند تا شکالت برداشتم و بلند گفتمر اریماز

 !اطیح یتو رمیمنم م -

 :جواب داد یعل

 .خلوتتون رو به هم بزنم امیمنم بعدا م -

 :گفتم رونیب رفتمیکه از در م یزدم و در حال یشخندین

 !بهیعج یاگه به هم نزن -

. کردیو با نگاهش دور و اطراف رو رصد م نشسته بود یمکتیتاب ن یکه رو دمیرو د اریرو پشت سرم بستم و بعد ماز در

با  شهیتند کردم تا زودتر بهش برسم. کنارش که نشستم به سمتم برگشت و مثل هم شدیکه م ییقدم هام رو تا جا

 :فنجون قهوه رو با شکالت به سمتش دراز کردم بعدجواب نذاشتم و  یبهم زد. لبخندش رو ب یلبخند یمهربون

 !خدمت شما -

 .د نکنهدستت در -

 اطمونیبه ح ینگاه اری. مثل مازدادیگفتم و دستم رو دور فنجون حلقه کردم. گرماش بهم آرامش م ی«کنمیم خواهش»

عطر  نیشه. من با ا اطیح یتو یو درخت ها اهیگل و گ یتا وجودم پر از بو دمیکش یقیانداختم و ناخودآگاه نفس عم
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عالم  یتو یانداختم که معلوم بود حساب اریبه ماز ینگاه یرچشمی. زشدینم یواسم تکرار چوقتیبزرگ شده بودم و ه

که بعدا مجبور بود مو به موش رو برام  یداشته، خاطرات اطیح نیا یخاطره تو یخودشه. به هرحال اون هم مثل من کل

 .کنه فیتعر

شده بود که با هم گرم  یمثل اون روز زیتاب نخوره. همه چ مکتیتا ن میچسبونده بود نیپامون رو به زم هردومون

و  شناختمیخوب م ارویماز گهیبود که االن د نیگفتگومون رو به هم زد. تنها تفاوتش ا یو عل میصحبت کردن شده بود

 :لبم نشسته بود گفتم یکه ناخودآگاه رو یمزه کردم و با لبخند هاز قهوه ام رو مز یبود. جرعه ا ومدهیماه هنوز باال ن

 !دونستم؟یراجع بهت نم یچیه مینشسته بود نجایکنار هم ااون روز که  ادتهی -

 :خودم حس کردم که ادامه دادم ینگاهش رو رو ینیسنگ

 !خوبم یول کنن،یم تمیاذ کمیوقتا خاطرات گذشته  یبعض یبهم گفت -

باال رفته  یوهاو با ابر دمیچرخ اریبه سمت ماز یحرکت ناگهان هی یهو در ط کیکه  میاز قهوه هامون خورد کمی هردومون

 :گفتم

 !من همون خاطرات گذشته ات بودم؟ یعنی -

 :نگاهم کرد و با خنده گفت متعجب

 !؟یشک دار -

 :بهش رفتم یا یتصنع یغره  چشم

 .کنم تتیاذ ستینگران نباش، چون قرار ن گهیخب د -

. چشم غره ام به خنده رهیبه خودش بگ کهیتا حالت ت دیرو کش« ش»گفت و از قصد  ی«شک ندارم»خنده  ی هیته ما با

 :نشه. ادامه دادم تیسرِ زبونِ درازِ من اذ اریشد.امکان نداشت ماز لیتبد

 

که  یمانند شد( عل غیانگار نه انگار. )لحن صدام ج یول یراجع به خودت بهم لو بد شتریکه ب مُردمیم یداشتم از فضول -

سرش  ییمن بال یعنی کنن،یم یزندگ نیبابا مامانت برل رو فرسنگ ها جا به جا کرد و بهم گفت یرد گم کن یمرز ها

 .کنن هیکه مرغان هوا به حالش گر ارمیب

 :بازوش یخودمم خنده ام گرفته بود زدم تو نکهیبلند شد. با ا اریماز یخنده  یصدا

 .گمیم یچ یبفهم یستیمن ن ینخند؛ جا -

 :بهم زد و با آرامش گفت ی. لبخند مهربونشهیهمخنده اش رو خورد و دستم رو گرفت. دستش گرم بود؛ مثل  آروم

رو  نیفقط ا یول یاعتماد کن یبه کس یتونینم گهیهمه بهت دروغ گفتن و د ی! حس کردیداشت یچه حس دونمیم -

 .واست کنمیجبران م ز،یبابت همه چ دی. ببخشفهممتیبدون که من م
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بهش برسم. دستش رو  کردمیم یبود که سع یزیهمون چ نیاو  دادمیداشتم به همه حق م گهیاز ته دل زدم. د یلبخند

 :آروم فشار دادم و گفتم

از  شتریب دیشا ی. حتیدیکش یسخت ومدینم ادمیاون دوران که نسبتمون رو  یتو یلینداره، ه هرحال تو خ یاشکال -

 ...من

و تحمل کرده بود تا حاال، امروز، با ر اناتیجر نیا یهمه  اریبود. ماز دشییتا یبست که نشونه  هیهاش رو چند ثان چشم

 گهی. به خودم تلنگر زدم که دشدمیم ی. دوباره داشتم احساساتشناسمشیکه م نهیو بب نهیمن بش یراحت جلو الیخ

 :باال آوردم دیتهد ینشونه  به یتموم شد. دستم رو به شوخ گهید ست،ین هیوقت گر

 .ایکه بهم حق ند شهیحرفم باعث نم نیا یول -

 !دختر خوب دمیبهت حق م شهیمن هم -

 

آروم شده بود. دوباره  یلی. جو خونه خدمیکش یقیقهوه ام رو خوردم و نفس عم یجرعه ها نیهم نبود. آخر نیاز ا ریغ

 یجا خورده ا بایو با لحن تقر دیو دست هام رو از هم باز کردم تا بغلم کنه.  من رو در آغوش کش اریبرگشتم سمت ماز

 :گفت

 !نکرده رییخصلتت تغ نیجالبه که هنوز ا ،یبود یبغل یچگاز ب -

از اونور  یعل یحرفش بگم که صدا دییدر تا یزیزدم. دهن باز کردم تا چ ییاومدم و لبخند دندون نما رونیآغوشش ب از

 :بلند شد اطیح

 .تو نیایبه هم نزدم خودتون ب تونروی.  تا خلوت خواهر برادرنیصحبت کرد یکاف یخب، به اندازه  -

 :بلند گفت اریو ماز می! هردومون از جا بلند شدیعل نیاز دست ا دم؛یکوب میشونیکف دست به پ با

 !میاومد -

بودم که مثل کوه  ی. مدت ها بود که دنبال کسمیراه افتاد یدستش رو دور شونه ام حلقه کرد و به سمت در اصل بعد

روز قبل  یو تو گشتمیکه دنبالش م یا گانهیکنم؛  دایرو پ وجودم یکه باعث شه اون بخشِ گم شده  یپشتم باشه، کس

 م،یبا هم رفتار کن یگذشته حرف بزنم و به موقعش با مهربون اتکه باهاش راجع به خاطر یاز تصادف جا مونده بود.  کس

و  چیو سر هبده به فکر خودم باشم و مدام خودم ر ادیکه دلم به بودنش خوش باشه، بهم  یبه موقعش هم با کل کل! کس

 .نکنم تیپوچ اذ

برادر بزرگترم رو  نکهیاز ا غیدر« برادر بزرگتر داشتم! هیکاش »که  شدیسرم تکرار م یجمله تو نیا شیچند ماه پ تا

که اولش  یقتیرو بهم بفهمونه. حق قتیکرد تا باالخره حق یکرد؛ اونقدر صبور یبود که گم کرده بودم اما اون صبور یمدت

 نیاز قشنگتر ار،یبه نام ماز میزندگ یتو یوجود برادر بزرگتر دمیگذشت و د اناتفاق ممکنه؛ اما زم نیخ ترتل کردمیفکر م

 .ازش دور نشم لیدل یب چوقتیداشته باشمش و ه شهیکه قرار بود هم یا یهامه. دلخوش یدلخوش
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 ی! سختبهیسرنوشت چقدر عجفکر کردم که  نیقورت دادم و به ا یبه سخت گرفتینشات م میرو که از خوشحال بغضم

 یا بهی. حاال من غریکردیکه فکرش هم نم یکنیم دایپ تیرو تو زندگ یو کس یرسیم ییآخرش به جا یول یکشیم

 .بود که حد نداشت زیداشتم و اونقدر حضورش برام عز مشخص ممکن شده بود، کنار نیبه آشنا تر لیآشنا رو که برام تبد

همه  یبه بعد قراره خنده ها نیاز ا دونستمی. ممیدیجفتمون خند هیعل یص بود غرغرهاکه مشخ ینامفهوم یصداها با

 .بود ایحس دن نیکردم، قشنگتر دایکه اون لحظه پ ی. حسمیکنار هم بمون شهیمون از ته دل باشه و هم

 انیپا
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