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 خالصه: 

 

 .شناسد یروزگار را م یشدند وکامم طعم تلخ رانیو میها دیام گذرد؛ یآرام اما پر از غم م یتمیبا ر میزندگ

 کشنده تر و از اسپرسو تلخ تر است. انوریاز س ییکه به تنها یعشق« ام دهیچش»گفت:  توان یمزه عشق را هم م اام

 کند اما... یوقلبم وارد م میبه زندگ جانیپر از ه یتمیشود و ر یم نیریش یکم یبا حضور شخص که

تکرار  یکند. هشدار برا یهشدار پر مهمه جا را با بوق  شیو صدا ستدیا یم یگاه ستیتند ن ایآرام  تمیر شهیهم

 ییجدا

  

 :مقدمه

 

 یآمد آرام

 یعاشق کرد آرام

 یدل برد یه آرام

 یآرام آواز خواند آرام

 از جنس عشق و محبت یآواز

 پنج دبستانم یهمراه وارونه ها به
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 "بسم اهلل الرحمن الرحیم  "

 

 خلق فکرم و دستانم با را دیگر دنیای تا داد؛ را تدردس گرفتن قلم توانایی من به که کنممی شروع او نام با

 .بشوم است، ذهنم از برگرفته اش همه که دنیای خالق و صاحب کنم،

 

 هنوز ماه شش گذشت از بعد چرا که بودم نگران و دلتنگ .کردم ایمیل کردن تایپ به شروع لرزش پراز های دست با

 و ببینه رو دائی زن رفت اینکه از غیر مگر نمیده؟ رو وقتم بی و وقت های ایمیل جواب حتی چرا نگرفته؟ ازم خبری

می پر براش دلم دیدمش نمی روز یک جوری همین من! نکنه؟ ترم دلتنگ و نذاره تنها رو من نبود قرار مگر برگرده؛

 ...بخشش آرامش صدای به ندادن گوش و ازش دوری ماه شش به برسه چه زد،

 اوردنش دست به برای دنیا تمام با که نامزدی میره؟ بگیره، خبر ازش نکهای بدون و میذاره رو نامزدش آدم

 .خوریننمی هم درد به که گفتنمی همه و بودن وصلت این با مخالف همه اینکه بخاطر جنگید؛

 بیاد؟ تا باشه زنگ به گوشم و در به چشمم باید کی تا بشم؟ آب نبودش توی و بگردم دنبالش باید کی تا

 منزجر جمله همش که گیر پیغام پشت خانم به کنهمی وادار رو من مدام چرا نمیده؟ رو هام تماس بجوا حتی چرا

 کنم؟ بارش لعنتی و بدم فحش میگه؛ رو کننده

 هر... بده و جوابم و ببینه دارم انتظار ها احمق مثل هم باز اما ست، فایده بی براش ایمیل نوشتن دونممی اینکه با

 «.نمیده جواب و بینهمی»: میگه بهم حسی چند

 هام غصه و هام خوشحالی هام، دلتنگی هام، حرف از چیزی تا خوندم رو ام کرده تایپ براش که ای نوشته بار چند

 و دادم بیرون رو ام شده حبس نفس .شد برداشته دوشم روی از کوهی انگار کردم؛ که ارسالش. باشه نیوفتاده قلم از

 با سرشون وقته چند این .بود سکوت توی شایلی و مامان نبود با خونه انداختم؛ گوش پشت و رنگم خرمایی موهای

 با خاله چون بود؛ هم رایکا جهیزیه به حواسش و بود گرم حسابی توران خاله دختر رایکا، عروسی برای لباس دوختن

 .بود ازدواج شرف در حاال و داشت حضور ایران که بود رایکا هم فقط .کردندمی زندگی مسکو هاش بچه و شوهرش

 .بود ماندگار تبریز توی فعال و بود نشده کاریش برگشت مهلت هنوز هم بابا
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 هم داییی حتی بودم؛ بهاوند نگران و بودم کرده زندانی اتاق تو خیال و فکر تا هزار روبا خودم که بودم من وسط این

 نگاه صورتم توی رفت، گذاشت سیعرو قبل یکماه که پسرش شازده تنها بخاطر نمیشد روش وقته چند این

 مامان به دیگه حتی دایی نیست؛ ازش خبری و گذشته ماه شش حاال ولی بگیره؛ خبر مادرش از تا رفت نروژ .کنه

 .باشه شرمنده بخواد که نداشت تقصیر هرچند بود، خواهرش شرمنده بدجور که انگار .زد نمی سر هم

 ایمیل بار چند هم دایی زن به ازش نشونه یک از دریغ اما فرستادم، مپیغا بهاوند برای تونستم می که روشی هر با

 .گذاشت بیجواب رو همه اون اما کردم؛ تلفن و زدم

 چشم مهمون اشک بگه ای کلمه تا ترسید می کرد؛نمی من با بهاوند از هم کوتاهی صحبت حتی مامان  ها روز این

 .بشه هام

 زبون زخم جنگیدم، همه با براش و کردم که انتخابی خاطر به بهم حتی و گفتنمی هیچی که بودم ممنون چقدر

 .زد نمی

 .دادمنمی اطرافیان های گفته به اهمیتی و زدممی بهاوند درمورد نشنیدن و ندیدن به رو خودم

 که خودم اما بخور؛ غصه و ببینه کمتر تا کرد گرم کار با و خودش سر و رفت تبریز من خاطر به بودم مطمئن هم بابا

 رو اطرافیانش هم و خودش هم و بگیره آتش ممکنه لحظه هر که شدم کبریتی چوب دوری، ماه شش این توی

 .بسوزونه

 خسته کنکورم و رایکا جهاز چیدن عروسی های کار بخاطر حسابی ها روز این میدم؛ بدنم به قوسی و کش

 نبود با مهمتر همه از .دادم چطوری حاال اام داشتم؛  پیش ماه چند که ذوقی همه اون با دونمنمی البته شدم،

 .داشت برام خستگی واقعاً بهاوند؛

 خودم برای و بدم ادامه رو درسم تا شدم راضی باالخره کرد، بهم که هایی کمک با دفعه این که دیدمی و بود کاش

 .بشم وکیل

 شماره پیش رسوندم، تلفن حصیریمیز پشت و خودم بلند های قدم با .کرد پاره رو افکارم رشته خونه؛ تلفن صدای

 .گذاشتم گوشم دم و تلفن .بود روسیه

 ...بفرمایید بله -

 اون البته .داد بهم انگیزه کمی و برد بین از هم و من سردی عجیب تلفن؛ پشت از توران خاله گرم صدای

 .نمیشد هم مورچه یک جوراب سوراخ اندازه شاید کمی،
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 ؟سِویلم خوبی !من بشم قربونت سالم -

 خوبن؟ که همه داماد آقا و خانم عروس ها، بچه فرامرز، آقا خوبین؟ شما !بانو توران خوبم -

 .رسوننمی مخصوص سالم خوبن همه عزیزکم؛ آره -

 .برسونین ویژه سالم من طرف از هم شما -

 !هست؟ مامانت خاله میگم .باشه بشم و قربونت -

 .کنن پرو و هاشون لباس و خیاطی رفتن شایلی با نه -

 .زدم زنگ هم خونتون به همون برای است؛ خونه کردم فکر نداد؟ جواب شو گوشی چرا پس اِ -

 .میگم بهش من به بگین دارین مهمی کار اگه شما نیست، متاسفانه نه -

 .بهتره بگم خودش به آخه -

 .دونینمی صالح خودتون هرجور باشه -

 .زد صدا رو اسمم اضطراب؛ کمی و غم از مملوء صدای با خاله که شد سکوت بینمون کمی

 !شد؟ نگرانی و اضطراب از پر صدات باز چرا !شد؟ چیزی !بانو توران جانم -

 چیز که بود این نشونه سکوتش شناختمش؛می خوب. نگفت چیزی و خندید تلخ که گفت میشه اما خندید، اروم

 .میشد هاش لب مهمون سکوت سخت، مواقع .بود طور همین هم همیشه و بگه خوادنمی جالبی

 .بگو خب هم من به هست چیزی اگر... که گرفتی سکوت روزه! بانو توران -

 :گفت و کشید آروم آهی

 ...راستش .نگم بهت نمیده رضا دلم -

 دارین؟ تردید من به گفتنش تو انقدر که افتاده اتفاقی نکنه مردم؛ نگرانی از اینجا من چی؟ راستش -

 .دارم شکیبا از ای خبرتازه که بگم مامانت به خواستممی خاله ،میرم مطلب اصل سر سریع -

 خشک دهانم آب .گرفت فرا رو وجودم سرتاسر گنگ حسی نبود، بند جاش تو دیگه که انگار .ریخت هری دلم

 :گفتم داشتم توان و میشد که کندی هرجون به و دادم تکون رو هام لب هم باز اما شد؛

 زدین؟ حرف باهاش خاله آره؟ شد اپید بهاوند گفته خبری؟ چه -
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 :گفت ناراحتش لحن باهمون

 هم شکیبا هیچ نیست بهاوند از خبری بگم باید اما میگی، تو که بود طور این کاش راستش... آروم! جان خاله آروم -

. وختهفر داشته که هایی مِلک تمام و داده استفاء که هم کارش ازمحل رفته؛ ش خونه از کرده کشی اسباب .شده گم

 «رفته زمین توی شده آب» بگم جمله یک توی و فروخته هم ایرانش داخل خونه حتی... حتی

 و زده غیبش حاال باشه، داشته خبر بهاوند از بود ممکن که کسی تنها .کردم حس کمرم تیر روی رو سردی عرق

 .دیگه جای رفته

 :کردم صداش دوباره زار حالت با

 ...بگو عزیزت جون روخدا تو هست؟ واقعی اصالً گوب گفت؟ بهت کی !خاله... خاله -

. بگه شد خبری اگر بود سپرده بهش داشت؛ نروژ توی دوست یک فرامرز... باش آروم! دخترکم برات بمیرم الهی -

 .نذاشته خودش از هم هیچی و رفته فهمیدیم که شد این دادیم، داشتیم داییت زن از که هم آخری شماره و آدرس

 .نداشتم کردن صحبت جون دیگه کردم؛ سقوط تمپش صندلی روی

 .برم من -

 تو طوری این که کشممی و گوشش میام خودم شد ظاهر وقتی میشه، پیدا هم مرده  زلیل اون باالخره !باش آروم -

 دردسر؟ یک هم نیستی؛ دردسری یک هستی بهاوند آخ. گذاشته راهت به چشم و کرده واالخون -آالخون رو

 :گفتم حرفش به توجه بدون و حس بی

 .میگم مامان به تون؛ خداحافظ -

 .کرد قطع رو تلفن مختصری خداحافظی یک با ندارم، چندانی حوصله دیگه که دید

 .بود صدا پراز سرم داخل

 ...رفته زمین توی شده آب... نیست -

 بی اینقدر تونهمی رمگ !نذاره؟ جا به خودش از ردی هیچ و بزنه غیبش تونهمی آسونی همین به انسان یک مگر

 !بده؟ ادامه رو زندگیش آسوده و راحت و باشه وجدان

 شد؛ نمایان شایلی و مامان خندون چهره .کرد جلب خودش به رو حواسم شد؛ بلند خونه ای شیشه در از که صدایی

 .بود خرید درشت و ریز های ساک از پر هم دستشون توی
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 :گفتم بزور

 .سالم -

 .نیست خوب حالم نفهمیدن حتی که بودن انرژی پر اینقدر رفت؛ اتاقش به شایلی .دادن رو جوابم انرژی با دوتایی

 !مامان -

 :وگفت بست کش داخل زور به رو مشکیش و کوتاه موهای

 دلم؟ جون -

 .زد زنگ خاله -

 :گفت و زد برق مشکیش های چشم

 هستن؟ ور اون هنوز ها اون و تنهاست معصوم طفلِ دختر این آخه میان؟ دارن باالخره گفت؟می چی -

 .نگفت مورد این در چیزی نه -

 :گفت من حال فهمیدن بدون دوباره مامان

 .میایم دیرتر بگه زد زنگ حتما -

 :گفتم چینی مقدمه بدون

 .زد غیبش رفت؛ هم دایی زن -

 :گفتم و زدم نیشخندی. کرد نگاه بهم و برگشت سمتم شده خشک مامان

 نگزیده هم ککش رفته ماهه شش هم داداشت پسر... دلیل بدون. کرد فرار پرید، ابقتمس داداش زن !جونم مامان -

 .هست برگشتش حسرت توی اینجا نامزدش که

نمی اون بدون دونستمی بهاوند !مامان؟ میشن سنگدل انقدر میشن؟چطوری عوض زود انقدر ها آدم چطور اصالً

 کنه؟ ثابت و چی که رفت کنه؟ امتحانم یا کنه اذیتم که رفت تونم؛

 .کنه بغلم راحت نشستم وقتی فقط همیشه که میشد باعث کوتاهش قد .شد نزدیکم ناراحتی با و نگفت چیزی

 .زد ای بوسه و گرفت آغوشش توی رو سرم 
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 دانشگاه انشاهلل که درست به بده فقط رو حواست همه االن !مامان عشق کن فکر خوده بی که چیزی به سویل -

 .دربیاد شادیت از ها دشمن تمام چشم بذار بگذرون خوش هم رایکا سیعرو میشی؛ قبول

می کار باهام و بوده نامزدم مثالً که شخصی پیش، چندماه تا که بهاوندی بدم؟ درس به رو حواسم تمام چطور -

 رکنکو حتی خواستنمی دلم اصالً من نبود، هاش اسرار به اگر که کسی کنم؛ پیدا دست آرزوهام به تا کرده

 بودم؛ شرفش در هم خودم که عروسی یا نباشم دور ازش ای ثانیه خواستممی و بود خودش فکرم تمام چون بدم،

 .شده روزگار ی شکسته دل عروس دخترت !مامان ...کرده فرار هم یا گمشده دامادمم حاال ولی

 :گفت و زد سرم به ای بوسه دوباره

 یک تو آبتون باهم بهاوند و تو نکن؟» :گفتم چقدر یادته اما ،بدمت خراش و بشم روحت سوهان حاال خوامنمی -

 بعداً بذار نیست؛ خوبی داماد: »گفتم... کردی لج «فهمینمی سنی، کم هنوز نیستین؟ هم ی وصله و نمیره جوب

 جل بازم اما...« دردت خود نه بشه؛ دردت دوای بشه، برات خوب گاه تکیه یک .کنی افتخار بهش که بشو کسی عروس

 روزگار شکسته دل عروس نیست؛ حقت کمی نظرت به حاال ...«قبرستون عروس یا بهاوند عروس یا: »گفتی و کردی

 بشی؟

 ناراحتی و بغض از کم هم مامان صدای .خوردمی سر گلوم از ضرب و زور به دهنم آب آورد، هجوم گلوم به بغض

 :داد ادامه دوباره .بود تر آتش من از دلش هم اون نداشت؛

 چقدر. کردی داغونمون هات حرف با داغونمون! سویل کنم؛می داوری یا من ولی رفته، یادت کنار به  رو ها این -

 لج باهاش چرا نیست؟ تون نوه مگه: »گفتی تخسی با و دوباره و کردی تخم و اخم «نه بهاوند: »گفت آقاجونت

 پسرم: »گفت بهت نیومد بود، پسرش دیگه که ناو داییت یا «نخواهین منم پس خواهین، نمی رو اون اگر هستین؟

 و بازی رفیق از دست و میشه آدم داده قول بهم دایی، زن روی جلوی هم تو به هم: »گفتی تو ولی «نداره رو لیاقتت

 نگفتی؟ مگه« برمیداره زهرمار و کوفت هزار و پارتی

 که داییت از و شدنمی کشیده ها اینجا به کارش که بود درستی آدم خودش شکیبا اگر» :گفتم بهت چقدر اونجا! آخ

 «.شدنمی جدا بود، عاشقش انقدر

 بهم نگاهی شدن؛ خیس هام گونه ثانیه چند عرض در. باریدن و نگرفتن اجازه ریختن واسه هام اشک هاش، حرف با

 .کرد پاک ام گونه روی از دونه دونه رو هام اشک و کرد

 فکر منطق و عقل با بشینی یکم که گفتم بخوری، حسرت یا بریزی اشک طوری این که نگفتم بهت رو ها این -

 .رسیدی جایی به شاید بلکه کنی؛
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 !داره؟ درستی منطق و عقل عاشق یک نظرت به! مامان -

 :گفت و زد لبخند

 کردی؟ فراموش بودم، زده بهت که رو حرفی -

 :گفت که کردم نگاهش گنگ

 تند خوادمی دلم و کنممی بغض اش، گریه با و میره غنج دلم بهاوند، خنده با من مامان: »گفتی اومدی که روزی -

 نوجونیت حس و هوس: »گفتم گفتم؟ بهت چی یادته «بزنه حرف دختری هیچ با دیگه خواد نمی دلم .ببینمش تند

 «!مامانجونم مبارکه

 :وگفتم دادم تکون آروم و سرم

نمی تجربه و هوس نوجونی سن تو که همه خدا به !مانما .بودم شده ناراحت حرفت از چقدر اومد؛ یادم آره -

 .کننمی تجربه رو واقعی عشق که هستن ها خیلی .کنن

 دیپلمم که وقتی درست دارم؛ دوست و بهاوند ساله سه نزدیک االن من! جانم مامان مقدس و پاک حس یک -

 .شدم فهمیده ها خیلی رنظ از و رسیدم قانونی سن به که وقتی درست شدم، دختربالغ یک و گرفتم رو

 آرامش از پر مالیمش، رنگ خاطر به خونه بود؛ ست ها مبل و ها پرده با که نشیمن رنگ آبی فرش روی پاهام پایین

 خاله از که هایی چشم شد؛ خیره ایم قهوه های چشم توی .گرفت رو رنگم گندمی دست دوتا و نشست دادمی نشون

 .بودم برده ارث به آقاجون و توران

 .بزنی هم رو خواهرت و مادرت و پدرت قید خاطرش به حاضری ببینم، بگو و این خیال بی و میگی که هایی این -

 رو بمش صدای یا نبینمش روز یک اگر ورزشکاریش و بلند قد با درمیاد؛ براش جونمم که اون بابام کردم فکر کمی

 نفس حکم که خواهرمم دنیامه، هاش لبخند و شنگاه اون با که مامانم. میشم دلتنگش ها سال اندازه به نشنوم

 بگذرم؟ ها این از بخوام چطور رسیده؛  ارث بهش بابا از که رنگش خوش سبز های چشم اون با مخصوصاً .کشیدنمه

 :پرسید دوبار که نمیدم جواب

 باشی؟ اون پیش اما بزنی، زندگیت کس همه از خاطرش به حاضری -

 :زد کتفم به اروم ضربه و شد بلند جاش از دم نمی جواب یدد .شد هام لب مهمان سکوت هم باز

 !دختر چندی -چند دونینمی خودت با خودت هنوز -
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 .ترسممی -

 ازچی؟ -

 و جونم حاضرم من مامانم که بخدا ولی هوس، و هوا و نیست عشق این خوب بگی شما و بگم کلمه یک کهاین از -

 !چیه؟ پس نیست محبت و عشق این اگر. بدم بهاوند برای هم

 عشق گاهی نیست، ها چیز این فقط که عشق اما بدی؛ براش و جونت نیستی حاضر تو که کنمنمی انکار من -

 ...ب مجبوری

 :گفت و پاشید روم به لبخندی پیش دفعه از تر جذاب که کردم نگاهش منتظر نداد ادامه و کرد سکوت

 .میشی متوجه خودت بعداً -

 و خودم که بود ها این از تر مشغول فکرم هرچند گذاشت؛ حرفش خماری تو رو من و ترف بزرگش آشپزخونه داخل

 از که وقتی چند مثل من برای شب اون .بشنوم رو حرفش ادامه خواستمی دلم هم باز ولی کنم، مطلبی درگیر

  .گذشت بودم؛ خبر بی بهاوند

 بهش حتی تا نزاره؛ نشونی و رد هیچ و کنه هانپن و خودش و بره داشت لوزومی چه دایی زن که فکر این با منتهی

 ظاهر به اما کجاست، پسرش دونهمی صددرصد که کردم حس زندایی کار این با .بپرسم حالش و بزنم زنگ یک

 .کجاست دونمنمی که خورهمی قسم و میزنه راه اون به رو خودش

  

*** 

  

 چشم .انداختم آقاجون اتاق قدی آینه داخل خودم، هب رو آخر نگاه و دادم رنگم خوش شال زیر مو خرمایی موهای

 های لب رقصانه؛ هوا توی زدنم، پلک بار هر با فریان قول به که خورده تاب و پیچ های مژه ای؛ قهوه درشت های

 ...گندمی پوستی و متوسط

 به ولی بود؛ اینجا ماه سه فقط که کسی بودم نزده همم زنگ یک بهش حتی بودم، شده نامردی عجب فریان گفتم

 ...بهاوند و من کنار. بود کنارمون قرن سه اندازه

 های داستان مثل داره زندگیم فهمید شده؟ مجنون دیده داغ لیلی فهمیده کرده؟ فرار لیلی مجنون فهمیده فریان

 میشه؟ جهان تلخ



 
 
 

 
 12 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 پریسا افسونگر کاربر انجمن نودهشتیا  ---پنج وارونه  

. بودن رسیده هم امروز هستن، ایران هفته آخر تا دادن خبر که کرد صحبت باخاله دوباره مامان شب اون درست

 .شدم شکسته دل و داغون چقدر ببین بگم بهش کاش

 دلتنگ بشیم؛ سیر هم دیدن از و ببینیم قشنگ و میومدن که خاله تا بودیم اومده آقاجون پیش شایلی و مامان با

 .نشستمی همه دل به و بود دلربا حسابی که نارون فراز خانم طور همین .بودم هم فریان و فراز و رامک

 و بگیرم بغلم توی و بیاد تا کردمی هواییم بیشتر و گفتمی رامک پسر آژمان از برام حسابی روز، چند این هم ایکار

 .بچلونمش

 پا داخلش وقتی که اتاقی برم؛ آقاجون سنتی و بزرگ اتاق از بیرون به و بکنم دل آینه از کرد وادارم در صدای

 .بود شده چیده سلیقه با اما بود، قدیمی چیزش همه .شدی یمیقد آثار موزه یک وارد کنیمی احساس میذاری

 مثبت انرژی .شدن داخل باالخره که کشیدممی رو خاله جمعیت پر خانواده انتظار آقاجون و شایلی مامان؛ کنار در  

 .بودن فرامرز عمو و خاله کنار در هم نامزدش و رایکا کرد، سرایت خونه داخل به باهاشون هم

 گرفت آغوشش تو و من محکم و اومد من سمت همه زا اول خاله

 خوبی؟! بخوره هات دشمن سر توی بالت و درد! خاله سویل بشم فدات الهی -

 .بوسیدم رو تپلش و سفید های دست و زدم لبخندی

 .بشن فدام هام دشمن همون بذار !بشی فدام نکنه خدا خاله -

 قرار دید معرض توی اش گونه چال شد، باعث که ردک ملیحی ی خنده و زد سرم به مهری پر بوسه دوباره

 :شد بلند داشت قرار کنارمون که فراز صدای .بگیره

 !بستی؟ بوسه رگبار و قلیون نی این که باز مامان -

 .دادمی فضا به ای دیگه حال طبیش شوخ با همیشه که کردم نگاه شیطون فراز به پرحرص

 !؟«قلیون نی: »میگن خوشگل و خوشتیپ به شما داهات توی! جان پسرخاله -

 :گفت و خندید خاله

 بگو؛ رو خودت. بشه کور ها حسود چشم نداره، کم چیزی ماشاهلل تیپی خوش این به دخترم! پسر چیه قلیون نی -

 .نشی رد در چهارچوب از کردی که شکمی این با ترسممی دیگه روز دو
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 و برد در به سالم جان مامان، های بوسه زیر از فریان .خاروند کمی رو رنگش طالیی موهای و خندید آروم فراز

 مامان توسط تا رفتن نشیمن داخل ام؛ خاله با پرسی احوال و سالم درگیر هنوز من دیدن که هم بقیه .اومد سمتون

 :گفت فریمان. بشن پذیرایی

 .میگین چی ها شما نرسیده، راه از هنوز -

 :داد پاسخ فراز

 .خورهمی بر بهش که زدممی داشتم حرف قلیون نی نای درمورد! داداشی هیچی -

 ...میگه و حقیقت داداشم میشی؟ ناراحت چرا دیگه !سویل -

 رفتی؟ ها بذلگو این گروه توی هم تو دیگه -

 :پرید حرفش وسط خاله که بگه چیزی اومد فراز

 بقیه صدای االن که بریم نشیمن فعالً بزارین؛ هم سر به سر بخواد دلتون تا .هست زیاد زدن حرف برای وقت حاال -

 .میشه بلند

 گرمی پرسی احوال بقیه با و رفتیم خاله پشت شازده، دوتا همراه و بستم رو آپارتمان در .رفت جلوتر ما از خودش و

 های چشم و آویزون های لپ رفت؛می ور باهاش و بود نشونده بغلش داخل رو آژمان که نشستم رایکا کنار .کردم

 بود، بودنش تپل خاطر به که اش افتاده چین های رون طور همین .کردمی آب رو همه دل بود پدرش لمث که آبیش

 .بگیره گاز که کردم می هوس

 رنگ از. داشتن بهم شباهت خیلی فریان و رامک چون بود، فریان و رامک از ترکیبی هاش چشم از جدا صورتش

 قهوه های چشم و شکلشون بیضی صورت طور مینه فرمشون؛ خوش و استخونی بینی تا موهاشون خرمایی

 ...گندمیشون پوست و بلندشون قد تا گرفته ایشون

 رنگش با بود درشتشون و ریز هیکل کرد،می متمایزشون هم از که چیزی تنها و بود تر شبیه بهم باز فراز و رایکا اما

 .بود مشکی فراز و ای قهوه رایکا که هاشون چشم

 :گفت فریان که شد کشیده وسط من بحث نکشید دقیقه به اما بود؛ چی مورددر ها صحبت  دونم نمی

 برای هم و شهمی عوض هواش و آب هم. بیاد مسکو ما با سویل بدین، اجازه شاهرخ عمو و شما اگر! تابان خاله -

 .کنممی پیگیری اونجا دانشگاه براش باشه، شده قبول و کنکورش بخواد هم اگر تازه هست؛ تنوع

 :گفت و زد لبخندی انمام
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 خودش به بستگی خب ولی بشه، عوض هواش و آب سویل خدامونه از اتفاقاً نداریم؛ حرفی که شاهرخ و من واال -

 .داره

 :گفت و زد سفیدش دست یک ریش ته به دستی بود؛ ساکت موقع اون تا که آقاجون

 .هست الزم سویل برای تنوع این و میگه درست فریان که کنممی فکر منم -

 و کردم مصلحتی سرفه .بودن من منتظر نگاهشون با هم بقیه کرد، تأیید رو آقاجون حرف و داد تکون سری هم عمو

 :گفتم

 ...ترم راحت جا همین من راستش -

 :زد لب و کرد نگاه بهم دلخوری با خاله

 .گذرهمی بد بهت ما پیش نقدرای یا بیای پیشمون نیستی حاضر که دونیمی ناقابل رو ما اونقدر یعنی! خاله؟ چرا -

 ...همین باشم، کسی مزاحم که خوادنمی دلم فقط من !توران؟ خاله حرفیه چه این -

 :گفت فریان و خاله به رو بود دستش آژمان که طور همون شایلی

 کننمی ناز دارن نکنین؛ خانم پرنسس حرف به -

 :گفت من به رو بعد

 .بیا کالس کم... ها بخرن یکسره رو نازت نیستن بهاوند دیگه ها این -

 بدی بغض. کرد سکوت بده و جوابم خواستمی که هم خاله حتی پیچید؛ فضا توی سنگینی سکوت حرفش با

 بهاوند نشی چیکار بگم الهی .شدنمی دور ازم هم ساعتی چند برای که ماه چند این مثل درست نشست، گلوم توی

 ...ساله چهارده بچه این حتی کشیدی؛می و نازم و ردیکمی رسیدگی بهم چقدر که دوننمی همه که

 عادی حالت به سریع خیلی اما شد، زده غم ای لحظه برای هاشون صورت .گذروندم نظر از رو همه لرزان نگاهی با

 .دادن نشون رو خودشون

 :داد خاتمه خونه سکوت به و کرد دستی پیش فراز

 !جان شایلی نباش نگران. باشه رمذانمی اینجا بریمش؛می لگد و لنگ با شده -

 .انداخت هم روی رو بود بلندش قد ی نشونه که رو بلندش پاهای هم فریان
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 .نیست مهم که خودش اگرنه بشنوم رو خان شاهرخ و خاله نظر خواستم فقط من چی؟ پس -

 خواستمی که بود مشخص هم االن .آوردمی در حرص و گفت می زور رو بود کارش همیشه کردم، نگاهش حرص با

می تا که کسی هم اون کردم، دل و درد باهاش نه و گرفتم خبری ازش نه .بودم معرفت بی که چون کنه؛ اذیتم

 .رسوند من به و لطفش تونست

 و کنهمی درک کامل رو من فریان دونممی هرچند کنم؛می خواهی عذر ازش و آرمدرمی دلش از فرصت سر حتما

 .هست و بوده روم جلوی سختی های روز که پذیرفته حتما

 ذهنم تو فقط من اما بدم، مثبت نظر رفتنم برای و کنم فکر موضوع این به تا کردنمی خواهش ازم نارون و رامک

 شدم؟ ناامید اومدنش از کنهمی فکر چی؟ نبینه و من و برگرده بهاوند اگر بود جمله این

 :گفت و کرد نگاهم پدرانه فرامرز عمو

 .گردونممی برت ایران خودم شد؛ فراری شازده اون از خبری اگر که میدم و اطمینان این بهت نم! جان عمو -

 فکرم ها چیز ترین حساس در دوننمی همه اینکه جارزن بودم، ضعیف همه این که اومد بدم خودم از حرفش این با

 .تپهمی و کنهمی کار کی نام با قلبم و ذهنم و میره کی روی

 هم همچین که کردممی فکر و بودم درگیر خودم با حسابی ندادم؛ موضوع اون به جوابی و کردم تسکو من شب اون

 .بسپارم فراموشی به رو چیز همه باید شده که هم کوتاهی چند هر مدت برای برم، نیست هم بد

*** 

  

 !مامان -

 :گفت پیچیدمی بهم رو دلمه های برگ طورکه همون

 مامان؟ جان -

 .خواممی رو نظرت -

 :گفتم آروم و انداختم پایین رو سرم کرد، نگاهم سوالی

 .بشم گذشته سویل ...دوباره و کنم فراموش کوتاه مدت یک برای رو بهاوند میشه باعث نظرت به رفتنم درمورد -

 :گفت و کشید آهی
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 هنوز تو بگم؛ هتب بشه کنم فکر ولی کنم، ناامیدت که هم نه و بدم صددرصد تضمین بهت تونممی نه بگم؟ چی -

 .بشی سابق سویل خدامونه از همه ما .داری زندگی و امید شادی، به نیاز و جوونی

 :گفتم و گرفتم باال رو سرم

 شده؟ چی که کنم فراموشش کوتاه مدتی برای و برم -

 :خندید تلخ و کرد نگاه بهم

 .ببازی رو خودت کوچیک های چیز این به بخوای که نشدی عاشق هنوز تو... شد اگر .کن فراموش و برو -

 خاکستر باید حتما !مامان میدم؟ جون نبودش تب تو دارم چرا نشدم عاشق اگر زنی؟می رو حرف این همش چرا  -

 ببینی؟ تا بشم

 و نکنه پیدا کش این از بیشتر بحث این دادم ترجیح منم گذاشت؛ گاز اجاق روی رو تابه ماهی و نگفت چیزی

 .کنه یکسره رو کارها هم کنکور نتیجه از بعد .باشه کارهام نصف پیگیر که بدم طالعا فریان به حتماً بعداً

 !نمیاد؟ بابا راستی -

 اون نظر کردم، صحبت پدرت با داد رو رفتنت پیشنهاد فریان که دیشب .رسونهمی رو خودش عروسی برای چرا؛ -

 باهات و میاد خودش نکنی قبول تو اگر که گفتمی پیشنهاد این از حسابی .بود اومده خوشش و بود مثبت هم

 فقط !دخترم نه نباشی، چشمم جلوی خواممی کنی فکر اینکه نه. بری کهاین خودمم نظر راستش کنه؛ صحبت

 مدام من که کسی همون دوباره دارم دوست بیاری؛ دست به دوباره و داشتی که سرسختی و شاد روحیه دارم دوست

 از چیزی ترین کوچک برای و کردنمی تشویقش مدام باشگاهش های مربی که کسی. باشی شدممی آسی ازش

 .پیچیدیمی برنامه قبل ها ساعت

 .بودم بالرینم زمانی یک که بود رفته یادم... باشگاه گفتی -

 :گذاشت دیدم توی رو اش برنزه های گونه و زد لبخندی

 رو تو های تنهایی کنه؛ فتح رو تو وجود دنیای بیاد دبای یکی حاال کنم،می فتح هام انگشت نک با رو دنیا گفتیمی -

 .شدی آب که مادر برات بمیرم !هی .کنه فتح

 :نباشه میدان پیروز این از بیشتر غم، تا خندیدم مصنوعی

 تر پخته و تر روحیه با اما نمیشم؛ اون خود هرچند .بشم قبلی سویل دوباره بکنم رو تالشم تمام میدم قول! مامان -

 .میشم بهتر و
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 زمزمه لب زیر« امیدوارمی» و بست رو تابه ماهی در ریخت، شده چیده خوشگل و سیگاری های دلمه روی رو سس

 .کرد

 :گفتم خاله یادآوری با

 نیومدن؟ خاله چرا -

 تغاری ته میمونه برن؛ خواستنمی همسرهاشون طرف کدوم هر که هم فراز و رامک نمیاد، درگیره که رایکا ...میان -

 ...باباش مامان و خاله

 .کشتی االن تا دیشب از پسرخواهرت این با رو ما -

 :گفت و زد سینش به آروم

 پرجذبه انقدر !من کوچولوی فریان کردمنمی فکر شده، خودش برای آقایی ماشاهلل! خاله عزیز بشه قربونش الهی -

 .بشه

 :گفتم و تمگذاش دهانم داخل برداشتم؛ شده چیده میوه سبد داخل از فرنگیی توت

می جذب خودش به رو مگس هم آشغال! جان مامان که هم جذبه ...خودش برای گوریلی کنم، عرض چه که آقا -

 .کنه

 .رفت حرفم به توپی ی غره چشم

 گوریلِ؟ کی -

 که هایی چشم .بود کرده ست هاش چشم با و بود رنگش سبز شومیز با رفتن ور حال در که شایلی سمت به برگشتم

 .بودن بابا و من برعکس و بود رسیده ارث بهش مامان از که کوتاه قدی اما طالیی، موهایی با بود؛ برده ارث به بابا از

 :گفتم که بود سوالش منتظر 

 ...جهنم بردن و فضول -

 :گفت و درآورد شکلکی

 .تره هیزومش گفت -

 خوابیدی؟ نمک آب توی چقدر دیشب! شور خیار -
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 .زد صدا تحکم با و دوتایمون اسم که شد بلند مامان معترض صدای

 :گفت بهم رو دراومد؛ صدا به آیفون بکنه اعتراضی خواست شایلی که همین

 طلبت یکی -

 .کرد لمس رو کلید ی دکمه و رفت آیفون طرف دو با و

 !شایلی؟ بود کی -

 !خاله -

 اطمینان که بودنش مرتب از یدم،کش ام رفته عقب شال به دستی هم من .رفت خاله میزبانی به و گشود رو در بعد و

 شدن، وارد شیرینی ای جعبه با فرامرز عمو و خاله .ایستادم ها مهمون استقبال به شایلی و مامان کنار کردم؛ پیدا

 پوشیده سفید عمو مثل هم خاله .بود کرده ست سفیدش دست یک موهای با رو رنگش سفید لباس عمو

 از مامانم که برف سفیدی به پوستی .داشت صورتش پوست با جالبی ژادن و بود سیاه شب مثل موهاش منتهی بود؛

 .خوردمی حسرت همیشه و بود محروم اون

 کجاست؟ پسرم گل پس !توران بابا ای -

 :گفت و نشستن ای دونفره مبل روی عمو همراه توران خاله

 .نیومد پیچوند هک گذاشت قرار ای عفریته کدوم با نیست معلوم خونِ، دلم که نگو هیچی تابان -

 :داد ادامه که گرفت ام خنده

 دست اونجا نه که ایران کشونده هم رو خبر بی خدا از اون حتما بگذره؛ اومدنمون از یکم نمیده مهلت پدرسوخته -

 ..اینجا نه میشه، ما پسر و برداره

می حرص مزه با خاله انقدر بودم؛ کرده قَش و بودم گرفته رو دهنم جلو منم و خندیدن بلند مامان و فرامرز عمو

 .بگیریم رو خودمون جلوی کدوممون هیچ نتونستیم که خورد

 های مدل اون و شرکت و کار مشغول سرش برگرده، مسکو باز و بگذرونه خوش بدار داری؟ چیکارش !جون خاله -

 .میشه مختلفش و جذاب

 :گفت و رداشتب و رنگ خوش چای کرد؛می تعارف شایلی که چای حاوی سینی از و شد خم
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 رو قضیه خوایمی اگر تا بده نشون ما به رو مرده زلیل اون بیا میگم من بگذرونه؟ خوش نخوام که بخیلم من مگه -

نمی رو هات حرف من !مامان؟ زنیمی حرف چی از: »میگه عادی خیلی میده؟ انجام مگه ولی !همین کنیم، جدی

 «!مامان فهمم

 :فتگ فرامرز عمو شدکه تر عمیق خندم

 .کنهمی کار همه دیگه جوونِ !جان خانم -

 :گفت حرص با خاله

 .شده در به راه از میاد؛ و میره دختره اون با وقتی از... که نبود طوری این من پسر -

 :گفت زدمی موج خنده توش که صدایی با مامان

 !داره؟ آمد و رفت کسی با دونیمی کجا از کنه،می انکار میگی که تو !جان خواهر خب -

 باهاش چون... ها هست هم ایرانی !ناکس رفت می هم ای صدقه قربون .شنیدم منم زد؛می حرف داشت تلفنی -

 .کردمی صحبت فارسی

 :گفت و خوشحالی از زد جیغی گذاشت نه و برداشت نه هم شایلی

 !ایول افتادیم، هم دیگه عروسی! جون آخ -

 :گفت و کرد نگاهش چپ -چپ خاله

 .افتادم پس دیدی نزن؛ ها حرف این از !خاله تدست قربون -

 خوبه؟ که عروسی چشه مگه خاله چرا -

 :گفت مامان

 .بگیره سروسامون پسرت این خواینمی... دیگه هستی ناراضی نارون از میگه، راستم -

 ای دیگه هایفکر فقط من بگیره؛ سروسامون پسرم نخوام یا باشم ناراضی گلم عروس نارون از که باشم دیوونه مگر -

 .دیدم هایی خواب و دارم براش

 .زد غر انتخابتون سر آخر تا دیدین اگرنه بیاره، رو عروسش براتون خودش بذارین! خاله اوه -

 .برم خواستگاری براش  خواممی که رو کسی باشه هم خداش از -
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 :گفت و برگشت توران خاله سمت به متعجب فرامرز عمو

 !گیری؟می تصمیم ییتنها نمیگی؟ من به توران -

 :گفت عمو به رو خاله

 .کیه فهمیمی کنی؛ صبر یکم !خان فرامرز -

 شناسیم؟می رو دختر خاله -

 :گفت و برگشت سمتم توران خاله

می اعالم بهتون موقع به بعد. گرفتم نظر در پسرم شازده برای رو کی نمیگم کدومتون هیچ به االن ولی بابا، اره -

 .کنم

 .شدیم خاله حرف موافق سکوتمون با هم شایلی و من دادن؛ تکون سری مامان و عمو

*** 

  

 های مبل و ها پرده با که پذیرایی. کرد دعوتش بزرگمون پذیرایی به و رفت استقبالش به مامان شد، داخل که فریان

 شون غیب هم عمو و خاله و مامان نشست؛ کاناپه روی که فریان .دادمی خونه به ای دیگه آرامش رنگمون آسمانی

 :گفتم فریان به رو ها اون به توجه بی هم من . رفتن اتاقی به و زد

 گذشت؟ خوش ما بدون دور دور !فریان آقا به به -

 :داد تکیه کاناپه به و کرد جمع سینه توی رو بود شده طوری این بسکتبال خاطر به که رو بلندش های دست فریان

 دفعه انشااهلل. نشد خب ولی میوردم، هم خاله دختر کاش که گفتممی مدوست به مدام سویل! خالی جات آخ -

 ...دیگه

 :گفت و برداشت میوه ظرف داخل از قرمز سیبی شایلی

 «...ام خاله دختر» :گفتیمی نمیشد ناراحت دوستتون اون بعد -

 :گفت تعجب با فریان 

 !چرا؟ نه -
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 :گفت و داد هم روی رو پاهاش و نشست مبل روی شایلی

 .هستن جنسم هم... دیگه شناسممی رو موئث های دوست آخه  کنه؛ باد حسادتش شاید گفتم آخه !هیچی -

! هی .زدمی گاز رو سیبش و نمیشد ساکت رفتم،می بهش غره چشم هرچی .موند باز دهنم شایلی، پرویی این از

 ...تر مشکوک فریان و زدمی ته و سر بی های حرف

 فکر بدون چقدر ش نازدونه این دیدمی بیشتر یکم بود اگر زد؟می غیبشون باید که قعمو همین هم ها این مامان

 .کردمی ادبش و پرونهمی چیزی یک

 :گفت و کرد اخمی فریان

 گفته؟ بهت کی رو ها پرت و چرت این! وروجک -

 :گفت و انداخت باال ابرویی شایلی

 پرت؟ و چرت شده حقیقت دیگه حاال -

 :گفت و کرد نگاه بهم تشر با فریان

 بگی؟ چیزی خواینمی بزغاله این به -

 :گفتم و کردم استفاده بود کرده درست شایلی که موقعیتی از نشستم؛ سینه به دست خونسرد

 .برممی لذت هات خوردن حرص و هاش حرف از دارم خولم؟ مگه نه -

 .شده کم شون تخت یک خواهر دوتا! اکبر اهلل -

 :گفت و کرد شایلی و من به نگاهی آتشی که کردم پرت براش بوسی

 .کنن بسته و باز موقع به رو مبارکشون دهن اون که دارن یاد نه و رسوننمی درست رو منظورشون نه -

 .بزنم ندونست به و خودم و کنم مالی ماست خواممی بگو .نفهمیدم رو منظورش نگو! جان خاله پسر -

 :گفت آروم

 .کنینمی ولم آره، -

 :گفتم و یدمخند نمکی

 !خوب پسر شدی حاال -
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 :گفت و زد خبیثی لبخند شایلی

 .دیده ها خواب برات توری خاله که نزن دلت به صابون خود بی! فریان مستر -

 :پرید باال فریان های ابرو جفت

 !خواب؟ -

 ...هایی خواب چه اونم آره، -

 مشخص صداش توی هنوز که حرصی با هخال .نشستن کنارمون و اومدن ها این خاله «چی؟: »بپرسه اومد تا

 :گفت بود؛

 .گذشت خوش دختره با! شازده -

 :گرفت دردم جاش من که زد پیشونیش وسط به محکم فریان

 !خدا ای -

 !پسر؟ چته -

 .کنهمی فکر مامان که دیگه کس نه اردالنِ دوستم! پیغمبر به!پیر به: »گفتم که بس کرد قاطی هام سیم -

 :گفت و کشید دست رو سفیدش دست یک موهای بود؛ هاش لب رو خندلب که طور همون عمو

 .نمیده زن بهت کسی میشی پیر بخور، حرص کم! خوب خیلی -

 در پسر یک با فریان که نمیشد باورش انگار کرد، طرف اون رو روش و رفت فریان به توپی های غره چشم هم خاله

 روی و گذاشت فریان جلوی چای و شد نشیمن داخل بود؛ هاش لب رو خنده که معمول طبق مامان .باشه ارتباط

 و پرسیدمی هایی سوال فریان از و کردمی نگاه فریان و من به دقیقه یک هر لبخند با .نشست نزدیکش صندلی

 کرده گیج حسابی رو فریان و من این داشتن، و نگاه همون هم عمو و خاله بلکه اون تنها نه میشد؛ جویا رو حالش

 .بود

 خیاطش از مامانم و گفتمی مامان به بپوشه؛ رایکا عروسی توی تا  بود خریده که لباسش از خاله شام میز سر

 هیچ بود، اینجا االن بهاوند اگه که بودم این فکر توی من .گذاشته تموم سنگ شایلی و اون برای که کردمی تعریف

 رب خاطر به دلبرش رنگ بود؛ روش روغن وجب منی همیشه که پز تابان .موندنمی میز روی فسنجونی و ای دلمه

 .فرستادمی برامون الهیجان از عمه که بود ترشی انارهای
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 کلی و ذاشتمی تموم سنگه براش مامان میومد، مون خونه وقت هر و بود مامان دستپخت عاشق همیشه بهاوند

 متنفر غذا این از باید من حاال اما ه؛دار دوست نهایت بی و کنهمی تعریف مدام هاش غذا از یکی که میشد خوشحال

 االن میشد چی آخ بشه؟ فراموش باید بوده اون با ام گذشته تو هرچی آخر، تا یعنی نیوفتم؟ یادش دیگه که بشم

 یاد هی هم رو من شد؛ می هاش سیگاری دلمه خیالبی امشب مامان تا نمیومد خوشش غذا این از هم فریان

 .داختنمی خاطرات

 خیال و فکر از دست مامان صدای با .کنه درست براش و بدونه مامانم و باشه دلمه عاشق هم فریان ایدب چرا اخه

 .بودن نشسته میز چپ سمت درست خاله کنار که زدم زل بهش برداشتم،

 جان؟ -

 :گفت متعجب و کرد ای اشاره غذام به مامان

 .خورینمی رو غذات چرا میگم شدی؟ هم کر! دختر وا -

 .شدم سیر! آها -

 :وگفت کرد اشاره غذام به توران خاله 

می شدی، استخون و پوست... ها کنیمی نگران داری حسابی رو مامانت و من! خاله نخوردی چیزی که تو -

 .بشی کاری ترسم

 .بود لبخند تا پوزخند شبیه بیشتر که خندیدم وری یک

 .نداره افت بم بادمجون! خاله نترس -

 :رسوند ما به و کرد بلند و صداش زمی طرف اون از فریان

 بکنی؟ خوایمی چیکار موقع اون... ها شد دار افت رسید تو به دیدی -

می نگاه و من بز مثل چرا: »بگم اومدم شد؛ خیره بهم و نگفت هیچی که کردم نازک چشمی پشت

 :داشتم نگه دلم توی رو حرفم گرفتم، فریان خیره نگاه از چشم و برگشتم سمتش به خاله باصدای که «کنی؟

 ...عرو من باشی؛ مراقب باید بازهم !جان خاله هرچی -

 مامانم به رو آروم و گرفت گاز رو لبش گوشه شد؛ ساکت خاله که کردن سرفه به کرد شروع عمو بزنه حرف اومد تا

 :گفت
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 .بدم لو بود نزدیک وای -

 ترین خفیف و بود تیز شدت به هام گوش من اما ،نفهمه مامان از غیر کسی داشت انتظار که بود گفته اروم انقدر

 آروم خاله سوال با مامان کرد؟ سرفه به شروع عمو که بده لو خواستمی خاله رو چی .رسیدمی گوشم به هم ها صدا

 .داد تکون رو سرش

 :گفت مامانم که شد سکوت کمی

 شده؟ استخوان وستپ بینینمی نبود؛ این حالش االن که دادمی گوش حرف اگر این! خواهر -

 بهم بابا از که ارثی و طبیعی کامال چیز یک که من بودن الغر به داد گیر معمول طبق کرد، شروع بحث دوباره

 .دارم مناسبی اندام که کردممی فکر خودم هستم؛ الغر من که نداشتم رو عقیده این خودم چند هر. بود رسیده

 .بخوره رو تو حرص همش داره گناه... دیگه بکن گوش هم خاله حرف به یکم! کوچولو -

 :گفتم حرص با و رفتم بهش ای دیگه ی غره چشم

 .بگی شما هرچی !بزرگ بابا چشم -

 من دست از یا هم فریان خندید؛می فریان به من های غره چشم به گاهی و خوردمی رو غذاش حرف بی شایلی

 .بود همراهش ریزی های شیطنت که شایلی های هخند دست از یا خورد می غذا داغون عصاب با و خوردمی حرص

 بودم زدن پا و دست حال در توش که زندگی بود، که هم کوچولو دقیقه چند برای فریان های شوخی با هم شب اون

 هام لب روی واقعی لبخند دوباره هم عمو و خاله وجود با زدم؛ لبخند هاش خوردن حرص با .کردم فراموش رو

 خاطرات تجدید از کمی اگر البته اطرافیانم، گرم حضور از و شدم شاد کلی بهاوند بعداز که بود شبی اولین این .اومد

 تا رو رنگش هم پتو و گذاشتم اتاقم رنگ سوسنی متکای روی رو سرم آرامش با نکنم؛ فکر بهشون و بگیرم فاکتور

 .انداختم گردنم روی

 هام چشم و شدم پهلو به تخت روی. بودم زده رو موهام و هام چشم از بزرگی بنر که جایی شدم، خیره سقف به 

 چیز همه توی و  بودم فعال خیلی قبالً که هست یادم .دادم بودن؛ داده بهم باله خاطر به که هایی تقدیر لوح به رو

 .شد اون با خاطرات و ازدواجم دنیام، و کردم فراموش رو چیز همه شدم؛ بهاوند اسیر وقتی از اما بودم، اول نفر

  

*** 
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 لباس آخر در گشتم؛ ها مزون توی لباس دنبال «توری خاله: »شایلی قول به و مامان و رامک کمک با روز چند طی 

 لباس رنگ و بود هفت هم اش یقه .جاروکنه رو زمین میشد باعث بلندیش که کردم پیدا حالی بی و صورتی زیبای

نمی رو دروغش و راست اما شدی؛ ها فرشته مثل لباس ویت گفتنمی همشون میومد، گندمیم پوست به کامالً هم

 :گفتمی همیشه مثل و میومد ام شاهزاده و میشد باز درها اگر ولی نبود، مهم برام هم زیاد البته. دونستم

 !من بانوی شدی محشر -

 یشمی بلند سلبا گشتن؛ کلی بعد هم رامک .شدمی خواستنی و عزیز برام هم لباسم و میشد عشق از سرشار وجودم

 .دادمی نشون تر الغر کمی رو توپلش اندام و بود تنش فیت کامالً لباسش داشت، قایقی ای یقه که کرد انتخاب

  

*** 

  

 که ست خاطره هرچی به لعنت ...خاطره و خاطره خاطره، همش .ایستادم خونه ی روروبه و کردم حساب رو کرایه

 بین از. شد باز تیکی صدای با در که نکشید طولی فشردم؛ رو زنگ و کشیدم عمیقی نفس .میکنه نابود رو آدم

 فلزی اتاقک ی آینه کردم، لمس رو هشت طبقه .رسوندم آسانسور به رو خودم و کردم عبور پارکینگ های ماشین

 بودم؟ شده مدت این تو یا دادمی نشونم پخته زیادی

 گریه زور از یا دادمی نشون ریز کمی رو هام چشم ینهآ  بود؟ شده یا دادمی نشون زردی به رو پوستم رنگ آینه

می چشم به که بود شرمندش نگاه هم باز .شد ظاهر جلوش دایی؛ درشت و پهن قامت و شد درباز بود؟ شده

 خیلی قد خاطر به چسبیدمش؛ سفت و انداختم بغلش توی رو خودم بهش دادن جواب بدون. کرد سالم آروم خورد،

 .گرفت بازی به رو هام بینی تلخش، نظیر بی عطر. چسبید محکم ور من و شد خم بلندش

نمی که بدم انقدر یعنی بیام؟ دیدنت ذارینمی که بیزاری ازمون .زنی نمی سری !دایی نبودی معرفت بی -

 دلتنگت ما مگه ببینیمت؟ که نداریم دل ما مگه کنی؛می قایم رو خودت همه از چرا اصالً ببینیم؟ خوای

 زندگی از رو امیدت زودی این به ؟«ندارم زندگی برای دیگه امیدی نبینمتون» :گفتینمی همیشه گهم نمیشیم؟

 شدی؟ زندگی تسلیم زودی این به دادی؟ دست از

 :گفت و بوسید رو پیشونیم

 !آقاجونتم شرمنده! خواهرمم شرمنده من! ماهتم روی شرمنده من! جان دایی نه -
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 بینشون که بود من مادر وسط این هم باز بود؛ توران خاله های چشم کپ که کردم نگاه رنگش خوش های چشم به

 ظاهرش به جوون پسرهای مثل همیشه بود، کرده آراسته زیبایی به رو حالتش خوش و طالیی موهای .بود متفاوت

 .دمیدا اهمیت خودش به و داشت جوونی دل انقدر که کردمی خودش شیفته بیشتر رو من عملش این .رسیدمی

 :گفتم بغض با

 بدی؟ و تاوانش حاال که کردی کاری مگه ای؟ شرمنده چرا تو .نیست تو تقصیر که ها این! دایی بمیرم الهی -

 پرپرت کرده؛ ات پژمرده کرده، منزویت .کرده سیلون ویرون، رو تو و رفته گذاشته که منه پسر دیونه اون اما نه؛ -

  .هکرد افسرده و زیبایی اون به دختر. کرده

 :گفتم نشستیم که مبل رو. بردم داخل به و گرفتم رو سفیدش و کشید های دست

 قلب قوت من به اینکه جای به. بدونین مقصر و خودتون نباید شما و مربوطه خودش به کرد هرکاری بهاوند! دایی -

 کسی تنها شما که دونینمی خودتون شما .کنینمی پنهان ازم رو خودتون حاال نباش، نگران و میاد که بدین

 .ندازینمی اون یاد رو من که هستین

 .داد فشار و بوسید محکم رو هام دست دفعه این

 .کردن نگاه تکتون تک صورت توی  سخته بدون اما میام؛ بعد به این از! جان دایی باشه -

 ...دلتنگتونه مامان -

 .ندارم رو دیدنش روی -

 !دایی؟ حرفیه چه این -

 :گفتم که نگفت چیزی

 دلتنگتون مطمئنم اونم... ها اومده خاله میدین؟ انجام .بزنین سر مامان و آقاجون به بیاین زودتر کنم خواهش-

 !دایی دیگه بیاین ...دیگه نزدیکه رایکا عروسی که دونینمی شده،

 .گفت ای «باشه» و داد تکون سری آروم ریختم؛ هام چشم تو و التماس تمام که کرد بهم نگاهی

 !دایی -

 !دایی؟ جان -

 :گفتم تکه تکه
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 .باشم دور اینجا از یکم تا میرم... توران خاله با... برم خوام می -

 :گفت و کرد نگاهم

 برنامه خودت برای کن؛ فراموش رو من خراب کله پسر ممکنه که جایی تا نصحیت، من از .کنیمی خوبی کار -

 پیشرفت نتونی و بیوفتی دور ازش تو شده باعث مدت نای که هرچیزی برای ...ازدواجت ...آیندت برای... بریز

 !باش شاد برو .کنی

 !دایی سخته -

 :گفت و کرد نوارش رو هام دست دایی

 و بگیری تصمیم تونستی االن تا که طور همین .کنی اراده باید بتونی باید اما سخته، دونممی! هیس -

 .هستی قوی خیلی خیلی تردخ تو تونی؛می تو که هستم مطمئن مطمئنِ من .بری مسکو

. است همیشه برای میگین شما که هایی چیز این اما میام، زود خیلی و میرم! دایی نمیرم که همیشه برای -

 ...و آینده درس، ازدواج،

 به مجبور بعد اما نه، داشتم؟ دوست اول از رو شکیبا من کردی فکر مثالً میشه؟ اما نمیخواد؛ رو ها چیز خیلی آدم -

 .شدم اشتنشد دوست

 :گفتم متعجب

 خاطر به .کردین ازدواج باهم عالقه و عشق کلی با گفتمی بودین؛ عاشقش شما گفتمی که مامان اما چی؟ -

 .زدین حرف هم جون خانم و آقاجون حرف رو حتی عشقتون

 :گفت و کرد تلخی خنده

 اما کردم، ازدواج شکیبا با موجه کامالً دلیل خاطر به منم .باشن داشته خبر ازش همه نباید که رو ها چیز بعضی -

 .بود عشق با کننمی فکر همه

 :داد ادامه که نگفتم هیچی

 باهات هنوز که کسی .باشی زار و افسرده که نه بشهه براورده تا کنی قشنگی های آرزو خیلی باید جوونی؛ هنوز تو -

 تکرار قضیه همین بشه؛ پیداش گیتزند وسط هم دیگه روز دو زده، چی همه زیر طوری این نرفته سقف زیر

 تکیه و بیاد کنار چیزت همه با واقعاً که بشه همسرت کسی بذار بشه، دار صاحب دبستانت وارونه پنج بذار .میشه

 .باشه شادی بمب مثل هات شادی توی و کوه مثل ها سختی تمام توی .بشه گاهت
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 اینکه قدرت واقعاً اما دادم؛می گوش دایی های حرف به داشتم انگار .گفتمنمی چیز هیچ و بودم کرده سکوت هم باز

 زندگیم به ورود اجازه کسی به و کنم عمل تونستم می بعداً شاید. نداشتم فعالً برای شاید. نداشتم و کنم عمل

 .کنم دار صاحب و دبستانم وارونه پنج دایی قول به شاید بدم، رو

 :گفت و زد آروم خیلی ضربه چند کتفم به

 خوری؟می قهوه یا چای .کن فکر هام فحر به -

 :گفتم و اومدم خودم به آرومش ضربه با

 بابا دوست پیش و برم باهاش من داده گیر بگیره، شلوار کت خوادمی خان فریان .برم باید دیگه ممنون؛ نه ...باشه -

 .بریم

 «!خوابی؟ چه دونهنمی هنوز اما ،دیده هایی خواب براش توران» :گفتمی اینجا بود اومده روز اون خوبه؛ اینکه -

 .داشت آمد و رفت من مثل دایی با فریان پس

 :گفتم و خندیدم

 .بده زنش گرفته تصمیم مصمم خاله آره؛ -

 :گفت و زد لبخندی دایی

 .کنه اذیت کمتر رو خودش و برسه سروسامون به هم اون بدار! بهتر -

 آروم و برسه سروسامون به فریان زودتر داشت دوست ایید که بود چیزی چه کرد؟می اذیت رو خودش فریان مگه

 بشه؟

 :گفتم متعجب

 میشه؟ اذیتی چه فریان مگه دایی -

 شده ها حرف اون از تر خنگ وقته چند این تو من اما زد،می حرف باهام نگاهش انگار که جوری .کرد نگاهم عمیق

 :گفت و شکست رو سکوت. کنم ترجمه خودم برای رو دیگران نگاه که بودم

 نیست، میده نشون که جوری اون که بدون حد همین در فقط. بگم تونمنمی هست؛ راز این !جان دایی هیچی -

 .هاست حرف این از تر مهربون و تر پاک خیلی دلش

 .نکنم پیچش سئوال بیشتر و نکنم فکر چیزی به کردم سعی دادم؛ تکون آروم رو سرم گیج 
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 ...گرام بزرگ پدر طور همین شده، تابت بی تابانت ابجی که نره دتیا قرارت و قول! دایی برم من -

 :گفت و خندید

 .بگیر رو درستی تصمیم و کن فکر هام حرف به هم شما چشم -

 :گفتم و دادم تکون سری

 .کنممی سعی -

 .شد بلند صداش تلفنم که زدم بیرون خونه از و کردیم خدافظی

 بله؟ -

 :پیچید گوشم توی فریان صدای

 !خانم؟ شمسی! ببخشید -

 :گفتم جدی مثالً اما گرفت؛ ام خنده

 .کن مسخره و خودت برو! کوفت -

 :گفت و زد قهقه سرخوش

 شده؟ دعوات شووَرِت با نکنه نبودی، اعصاب بی انقدر خواهر! اِوا -

 .نبره ام خنده به پی که کنم صحبت باهاش جوری کردم سعی اما اومد؛ کش هام لب صحبتش طرز از

 .بزن حرف آدم مثل ...ها میزنمت! یانفر -

 .بدبخت اون نه داری بزن دست تو پس !وای -

 .ذارمنمی کلت توی مو فقط ببینم، رو تو -

 داشتیم؟ تهدید؟ و تلفن پشت روشن؛ روز تو ...ای... ای... ای -

 .کنممی استراحت خونه میرم منم... کم و شَرِت .برو خودت بگیری، شلوار کت نمیام باهات اصالً -

 .بری خونه تو بزارم من که باش هوا این به! عزیزم -

 .برو خودت داری؟ چیکار من به! وا -
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 :گفت حرفم به توجه بدون

 بعد و کنممی رزو آرایشگاه گیریم؛می کفش و رو شلوار کت میریم. هستی من درخدمت شب تا االن از امروز یک -

 .برمتمی رستوران

 .برو عمو یا فراز با! بابا بیام؟ ها اینجا باهات مبش بلند چی برای من آخه -

 هم همه شناسم،نمی زیاد رو ایران من بعدشم .شده تاالر های کار درگیرِ هم بابا هست؛ درگیر خودش که فراز -

 ...عالف تو از غیر شلوغِ سرشون

 .ندیدی من از تر کوتاه دیوار... دیگه بله -

 . ندیدم نه -

 .نذاشتم هم روی چشم مامانت و مامانم دست از روزه چند خدا به -

 :گفت و خندید

 چرا؟ -

 .کردن واالخون آالخون لباس یک خاطر به و من -

 :گفت کنی؛ مسخره بخوای رو کسی اینکه حالت به فریان

 .میاد بدت خرید از تو چقدرم !الهی! الهی -

 :گفتم مظلوم

 .بخوابم نستمتو اگر یکم فقط یکم برم منم... دیگه برو تنها ببین، -

 .بپر باال نزن چونه انقدر -

 :پرسیدم متعجب

 بپرم؟ باال کجایی مگه -

. بشینم کرد اشاره و کرد قطع رو تلفنش کرد؛می نگاه بهم و بود ماشین سوار .کردم نگاه کنارم به بوقی صدای با

 :شدم سوار و کردم حرکت ماشین سمت

 هستم؟ اینجا فهمیدی کجا از -
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 :درآورد حرکت به رو ماشین

 «میری تیام دایی دیدن: »گفت خاله -

 :گفتم و کشیدم آهی

 .بزنم کتک دست یک خودم خاطر به بعد و دایی خاطر به اول بیارم، گیر باید و بهاوند این ...تنهاست خیلی واقعاً -

 بپزم آشی یک ببین و کن صبر حاال .کنممی دیوار آویزون میخ؛ با رو موهاش دونه -دونه و کنممی پیداش خودم -

 .باشه داشته داغ پیاز کیلو چند و روغن وجب نیم که براش

 شخصیت به اصالً و بود دار خنده خیلی. بخندم بودنش عصبی از خواستمی دلم گفت،می رو ها این عصبی انقدر

 .خوردنمی طنزش

 کجاست؟ شلواریه کت این دونیمی کجا از ببینم بگو حاال !فریان مستر تنکس !اوه -

 :گفت و کرد باز هم از رو مشکیش های بروا

 .گرفتم آدرس جونم خاله از اونم -

 .گرفتین هم رو آدرس جونتون خاله از که شما دیگه؟ بیام چرا من خب! اِ -

 .زنیمی مخالفی ساز یک همش! سویل نکن اذیت فریان جون -

 بزرگ نسبتاً مغازه سمت به باهم م،رسید که نظر مورد پاساژ به .نزدیم حرفی دیگه رسیدنمون تا و شدم ساکت

 روی لبخند که هم االن و بود طور همین همیشه گرفت؛می خندم بدجور فامیلیش از. کردیم حرکت «پیریزی آقای»

 :گفت و کرد بهم نگاهی فریان .بود کرده خوش جا عمیق و نداشت رفتن قصد لبم

 میگه؟ چی خندت -

 .هیچی -

 بشم؟ قدم هم باهات نمیشه روم که بزرگ لبخندت انقدر هیچی برای -

 :گفتم و برگشتم سمتش ایستادم، تعجب با

 بشی؟ قدم هم باهام نخوای کخ داره ربطی چه! وا-

 :گفت و ایستاد هم اون
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 دوشا چرا «کرد اشاره باالش و قد و خودش به» دلبرویی توی و جذابی و شخصیت با پسر همچین نمیگن دیگران -

 «کرد اشاره من وبه» میاد زورش زدن مسواک ایبر که میره راه دختری دوش

 :گفتم و کردم نگاه بهش گرد های چشم با

 ...ب خیلی... خیلی -

 :گفت و حرفم بین پرید

 !میگم؟ دروغ مگه واال -

 .برم مغازه داخل و کنم تند رو هام قدم کنم؛ حرکت تونستم فقط .بگم بهش چی دونستمنمی حرص شدت از

 کله و کوتاه قد مردی. رسوندم پیریزی آقای به رو خودم زد،می موج هم خنده توش که شها زدن صدا به توجه بی

 ...سبز های چشم با سفید پیوند و کوتاه های ابرو بودن؛ دوست بابا با بود سالی چند که تاس ای

 هستین؟ خوب! عموجان سالم -

 .گذاشت بود چایش استکان کنار که بیکتا روی و درآورد رو استکانیش ته عینک کرد، نگاهم مهربون دیدنم با

 .بیای بودم منتظر ها این از زودتر خوبم، منم !خانم سویل! به به -

 .شد دیر دیگه ببخشید -

 :گفت آرامش با پیریزی

 ؟«میای مغازه کسی با: »گفت من به فقط پدرت کنی؟نمی معرفی !عموجان ببخشه خدا -

 :گفتم پیریزی به رو و کردم نگاه فریان به غیظ با

 .هستش فریان پسرخالم، -

 .اومدین خوش خیلی -

 .انداخت شیک و بزرگ مغازه به مختصری نگاه و داد رو جوابش ادب کمال با هم فریان

 خواهین؟می شلواری کت چطور ببینم! خب -

 :گفتم عمو به رو و پریدم حرفش بین سریع بزنه؛ حرف اومد تا فریان

 .کنیم انتخاب ما تا بیارین ور تون ویژه های شلوار و کت شما -
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 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ فریان .رفت مغازه ته و گفت« چشمی»

 !بزنم حرف دادی اجازه که مرسی -

 :گفتم و کردم نازک چشمی پشت

 .آوردم جا به رو وظیفم !کنممی خواهش -

 !خانم پررو -

 .ایستاد ونکنارم دوخت خوش شلوار و کت دست چند با عمو که کنم بارش چیزی اومدم

 .بدم رو سایزشون تا کنید انتخاب دارین دوست هرکدوم! عموجان بیا -

 بزارم اینکه بدون هم باز .نشست دلم به بیشتر سنگی زغال شلوار و کت بینشون کردم، ها شلوار و کت به نگاهی

 مثل دیدم؛می مشکی های لباس با رو فریان اوقات اکثر چون .بیاره رو سایزش اون از گفتم عمو به بده؛ نظر فریان

 ...االن

می هم جورایی یک .ندادم بهش هم رو کردن انتخاب اجازه همون برای بیاد، بهش بیشتر تر تیره شاید اومد نظرم به

 .کردم رو کار این قصد روی از که نشه متوجه اون اما بیارم، در رو حرصش مثال خواستم؛

 :گفت و شد سینه به دست محو لبخندی با فریان

 ...ها بپوشم خوام می من ببخشید -

 :گفتم ارامش با

 هم رو من و بده نشون رو صفرت ی سلیقه که برنداری چیزی وقت یک .کنممی داری ابرو دارم... نگو هیچی -

 .کنی شرمنده عمو جلوی

 :گفت و کرد جا جابه رو پاهاش و خندید وری یک

 !دربیاری؟ حرص و کنی تالفی خواستی مثالً االن -

 :گفتم کنم درست رو قضیه اینکه برای بود؛ زرنگ بشر این چقدر

 .کن فکر خوایمی اصالًهرجور دربیاری؟ حرص چه !عزیزم نه -

 .نداری تالفی قصد که مشخصه کامالً بله، -
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 و زور به و زدن چونه کلی بعد و کردیم که پسند اومد؛ فریان سایز شلوار و کت با عمو دفعه این که نگفتم چیزی

 ماشین پیش بعد و کردیم انتخاب براش هم کفشی پاساژ، همون داخل .اومدیم بیرون اونجا از مبلغ دندا ضرب

 .برگشتیم

 بیام؟ آرایشگاه رزو برای باید منم حتماً حاال! مستر خب -

 .بخوریم شام بریم و برگردم من تا مونیمی ماشین توی فقط بیای؛ داخل باهام که خواینمی -

 .بخوابم خونه برم خواممی من وریم؟بخ شام رو چی چی -

 :گفت و کرد روشن رو ماشین

 .نشه نصیبت دیگه شاید کنه؛ مهمونت شام بخواد ات خاله پسر اینکه ولی هست همیشه خواب -

 .برهمی فراز نبری تو -

 ببره؟ رو تو برداره بعد نبره، رو خودش زن ...بیکاره دیگه آره -

 !بره؟نمی و نارون یعنی! وا -

 االنم بکنه؛ خالی و خشک تفریح یک نکنه وقت شاید اوقات بعضی که کنهمی گرم شرکت با رو سرش انقدر! بابا نه -

 .اومده ایران زور به

 :گفت که نگفتم ای دیگه چیزی

 بیان؟ رستوران من با میدن افتخار خانم سرکار حاال -

 .ندارم حرفی کنی؛می اسرار خیلی چون -

 رو هام چشم و دادم تکیه شیشه روی رو سرم هم من .فشرد گاز روی بیشتر ور پاش و گفت ای« خوبه»

 .کردمی خسته رو خودش و چرخیدمی عمه و بهاوند شکیبا، مامانم، دایی، روی مدام فکرم بستم؛

 به بعد بود؛ کلکی عجب .رفت مدرنی آرایشگاه سمت و شد پیاده حرفی بدون. بازکردم رو هام چشم ماشین، توقف با

 اما باشه؛ پرسیده ادرسم هرچند کجاست، چی دونهمی بهتر من از اینکه .نیستم بلد رو ها جااین خوب من میگه من

 .کنهمی پیدا رو مسیرش و کنهمی رانندگی ها این از تر راحت خیلی انگار

 بدون. برگرفت در رو رایکا ماشین لوکس اتاقک تمام روسیش، آهنگ صدای و کرد خوردن زنگ به شروع گوشیش

 کرده درستشون برام اسرار کلی با رامک تازگی به که شدم هام ناخن با رفتن ور مشغول کنم؛ نگاهش این
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 برش و شدم خم بود اعصاب رو خیلی دیگه .کرد کردن خودکشی به شروع دوباره و شد قطع تلفنش .بود

 کردم ریجکت کنم؛ قطع ور گوشیش ی نکره صدای اینکه برای. بود شده سیو «R» التین حرف روش داشتم،

 که کنم ریجکت دوباره اومدم. زد زنگ دوباره و نشد کن ول گوشی پشت طرف ولی برگردوندم، اولش سرجای و

 .نشست ماشین داخل و اومد فریان

 .داشت ضروری کار کسی شاید ...ها نبود بد دادیمی جواب رو گوشی این -

 :گفتم تفاوتی بی با و انداختم باال ای شونه

 فضولم؟ من مگه چه من به -

 :گفت داشت برش که طور همون

 نکردی اش صفحه به نگاه تو اصالً که نه -

 شخصی با ش سروته بی های حرف به توجه بی هم من. کرد روشن همزمان رو ماشین گرفت؛ گوشش روی بعد

«R» نظری اطراف به و کردم باز هم از رو هام چشم ماشین، دوباره باتوقف .بستم مجدداً و هام چشم نام 

 .شد هام چشم زدن برق باعث که بود م عالقه مورد رستوران .انداختم

 بلدی؟ کجا از رو اینجا! فریان -

 .نداره کاری ات عالقه مورد رستوران دونستن گرفتی؟ کم دست مارو... به -

 :بگیری یاد یا رو ها این و بپرسی کسی از کردی وقت کی تو. کنممی شک بهت دارم دیگه -

 .ندارم غم داره؛ وجود نامی شایلی وقتی تا -

 ...خورهنمی خیس دهنش تو آلو .ذارهمی همه دست کف رو چیز همه که خانم فضول اون از امان -

 .هست کوچیک خوردن درحال بزرگه روده که بپر پایین داری؟ چیکار رو بچه -

 شد پیاده سریع

 :گفتم زیرلب

 !پرست شکم -
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 دارن دوست معموال که مردم عموم برعکس .کرد هدایت باال طبقه به رو ما گارسون شدیم؛ که رستوران داخل باهم

 رستوران ممکن جای ترین شلوغ درست وسط؛ داشتم دوست همیشه من بشینن، ممکن جای ترین کنج توی

 .بشینم

 .ببینم قشنگ رو مردم که جایی بشینم، آبشار کنار پایین داشتم دوست من فریان -

 :گفت کردمی طی رو رستوران شکل چوبی های پله هک طور همون

 چیکار؟ خوایمی رو مردم بریم؛ باال بیا حاال .نبود جا !عزیزم -

می نگاه م روروبه به شده خشک. پیچید فضا توی «مبارک تولدت» آهنگ صدای دفعه یک که کردممی غرغر

 زیر هم رو آهنگ و میومد سمتم به بود؛ رامک تدس کیک .بود هم آقاجون و شایلی مامان، با خاله خانواده کردم؛

 .خوندمی لب

 جیلی ناخن بازوم از و کرد بهم نگاهی فریان .خوردمنمی تکون و کردممی نگاه بهشون شده خشک همچنان من اما

 .کرد بوس محکم رو گونم و اومد سمتم مامان گرفت، دردم که گرفت

 !مبارک تولدت مامان عشق -

 منی. نمیاوردم در سر خودم کارهای از دیگه واقعاً گفتن، تبریک و کردن بارونم بوسه و اومدن تمسم همه مامان؛ بعد

 نشستیم، که میز سر... تاریخی چه و روزیه چه امروز نبود یادم اصالً حاال کردم؛نمی فراموش وقت هیچ و تولدم که

 .کرد عوض رو حالم بیشتر دادن بهم که کادوهایی

 .کردم تشکر مشونه از خوردیم که شام

 .شد عوض روحیم واقعاً بود؟ کی پیشنهاد این -

 :گفت و زد لبخندی فریان

 .بشه عوض هوات و حال خواست و بود نگرانت که بس. بود اقاجون دستور -

 .بوسیدمش محکم و رفتم آقاجون سمت

 ...ها کردی تف پراز رو صورتم! دختر ای -

 .ندادم صورتش ریز خیلی های ریش ته به اهمیتی هیچ یدم؛بوس زو چروکش و نرم صورت بیشتر و خندیدم

 .باشه سرمون باالی سایتون همیشه انشاهلل! دردنکنه دستتون -
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 :گفت و زد کتفم به آروم

 !بابا نباشه گل عمرت -

 عزیزم بابای مثل بود، خالی ها خیلی جای منتهی .شد ثبت خاطراتم دفتر توی و شد هام شب بهترین جز شب اون

 .بود خالی نامردم عشق جای بیشتر همه از و کردم پیروی اون از االن تا زندگیم نصف که تیام ییدا و

  

*** 

  

 مهمتر ازهمه و بود زنده مادرجون. بود نگرفته طالق دایی زن بود؛ خوب اینجا چقدر. کردم عکس به اخری نگاه

 آلبوم داخل رو عکس و کشیدم« آهی» بود، یچوندهنپ نبینه رو من غم اینکه برای و بود بابا پشتم .بود پیشم بهاوند

 و مامانم پیش اومد دایی وقتی مخصوصاً بودم؛ شده ها گذشته دلتنگ غریب و عجیب امروز .بستم و گذاشتم

 من و مونده رایکا عروسی به هفته یک. نیومد ش شازده اما برگشت، جمع به دوباره که کرد باد بیشتر احساساتم

 !نه؟ یا برم مسکو خاله با بعدش که نیومدم کنار خودم با اما دادم، قطعی خبر یگراند به اینکه با هنوز

می فکر ها چی خودش رفتم؟با و نموندم منتظرش که نمیشه چی؟ناراحت نیستم ببینه و برگرده بهاوند و برم اگر

 !کنه؟

 موهای. بود گرفتارش سخت قلبم و بودم دلتنگش شد؛ پیدا زندگیم مرد قامت و شد باز اجازه بدون اتاقم در

 خودم و رفتم سمتش معطلی بدون .بود شده تر جذاب رسمیش های لباس با بود، کرده کوتاه مرتب رو جوگندمیش

 :انداختم پدرانش آغوش توی رو

 بابای سختشه؟ چقدر نبودت توی دخترت نمیگی. بود شده ذره یک برات دلم! نامرد اومدی دیر چقدر! باباجونم -

 نبودت از رو من دیگه تو .نکن امتحانم دیگه تو کشم؛می عذاب دارم زندگیم های آدم دوری از وریط همین! من

 .نکن غمگین

 :گرفت استایلش خوش آغوش در رو من تر محکم و زد ای بوسه دارم حالت ای قهوه موهای به

 بود سخنت مدت این تو اگر د؛نبو آزارت قصدم من. برگشتم و نیوردم طاقت دیگه ولی کارداشتم، !باباجون ببخشید -

 !عزیزم ببخش. بود من از کوتاهی بازم ولی بود، سختم برابر چندین من

 بود، شده تر درشت هاش چشم مردمک زد؛می برق که کردم نگاه مهربونش های چشم به و گرفتم فاصله ازش کمی

 :گفتم هام دلخوری به توجه بی .بوسیدم محکم رو اش گونه و کردم بلند قد کمی
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 برگشتین؟ دونهمی مامان -

 .نیست خونه ظاهراً! جان بابا نه -

 .دادین خبر تلفنی کردم فکر آره، -

 هستن؟ کجا حاال نه؛ -

 :گفتم بودم آلبوم کردن جمع در سعی که طور همون .نشستم صندلی روی و رفتم کنار

 .درنمیارم سر من که جایی رنمی آقاجون با هم یا رایکا خونه یا میرن بیرون همش خاله با ها روز این -

 :گفت و زد لبخندی

 بگیری؟ بابا از نکردی فراموش چیزی! خانم سویل راستی... طور این که -

 گفتم و کردم فکر کمی

 .نمیاد یادم نه -

 .گرفت سمتم رو بودم نشده متوجهش اومد وقتی من که برداشت زیبا ساکی در کنار از و رفت عقب قدم چند

 ...ها نمیره یادش وقت هیچ رو تولدت اباب !من فرشته  -

 داخلش به و گرفتم ازش رو بزرگ تقریباً ساک ذوق با بود؛ شده گرمی لبخند میزبان که بود من های لب این حاال

 .کردم نگاه بابا به تعجب با !بود داخلش کلید یک. کردم نگاه

 ؟!بود داخلش کلید بزرگی این به ساک -

 :گفت و کرد نگاهم کردمی آب رو ترشدخ دل که جذابش نگاه باهمون

 .هست متفاوت جاها بقیه با که کجاست کلید ببین و دار برش -

 :گفت که کردم نگاه بهش و گرفتم دستم توی رو کلید

 رو کلید این قفل باشه؛ قوی ارادت  و مهم برات خواستت باشی، زرنگ اگر توهم .کنم عوض رو هام لباس میرم من -

 .بینیمی رو وتکاد و کنیمی پیدا

 های کلید شبیه. کردم نگاه دستم توی غریب و عجیب کلید به و نشستم تخت روی هم من و شد خارج اتاق از

 .بود شده حکاکی چینی خط و لنگر های شکل روش و بود پیش سال چهل -سی به گشتمی بر که قدیمی
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 سفید سقف به دست به کلید و کشیدم دراز تخت روی آروم همون برای نرسیدم؛ ای نتیجه به کردم فکر هرچی

 یکهو فکر -فکر -فکر -فکر. بستم رو هام چشم کنه، باز رو قفلش این که بودم جایی دنبال ذهنم توی .زدم زل اتاقم

 مطمئن کردم؛ حرکت حیاط گوشه بزرگ انباری سمت به .رسوندم حیاط به رو خودم دو با و پریدم ها زده جن مثل

 .نمیشه مربوط خونه این دیگه جای هیچ به و تشهس جا درهمون مال بودم

 انباری وارد و دادم هل رو در کمی. شد باز تیکی با که چرخوندم و کردم قفلش داخل رو کلید رسیدم که انباری به

 خریده برام بابا و باشه من برای هست م روروبه که چیزی این نمیشه باورم. شد م روروبه قفل هام چشم شدم،

 غرق ...هاش زیبایی غرق. بشم غرقش و کنم لمسش زودتر داشتم دوست چقدر بود؛ قند کارخونه لمد تو .باشه

 ...مولودیش غرق... هاش دلبری

 اومد؟ خوشت !بابا فرشته

 :دادم جا آغوشش توی دوباره رو خودم و برگشتم سمتش صداش با

 داشته چیزی همچین و برسه روز این که مبود منتظر چقدر دونیمی !بابا! دیونتم !فکرمی به انقدر که عاشقتم -

 .باشم

 .کنی آب رو دلم و بزنی شکل زیباترین به برام گرفتی یاد وقتی بده قول! باشه مبارکت -

 !بخواه جون شما چشم -

 .میارنش خونه داخل کارگرمیان دوتا بعد حاال. بریم بیا -

 بودم گفتم بابا به که قبالً میشد، آب براش آدم دل بدجور. انداختم خوشگلم و سیاه پیانوی به نگاهی دیگه بار یک

 تولدم کادوی برای حاال «خرهمی برام حتماً شد؛ جور موقعیتش اگر: »گفت باشم داشته ها این از دارم آرزو

 .است خونه توی

 رحضو ما نفهمیدن اصالً و زدنمی حرف باهام بودن، درآوردن لباس درحال شایلی و مامان شدیم که خونه داخل

 .داریم

 کنه؟می قبول سویل نظرت به مامان -

 .بهتره هم خودش برای نکنه؟ قبول چرا !وا -

 چی؟ فریان کنه؛ قبول سویل اصالً -

 دادی؟ گیر موضوع این به انقدر چرا تو بچه کنه،می قبول اونم -
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 .سازننمی باهم و لجبازن چقدر دوتا این دونممی من اینکه بخاطر -

 .نباش ضدحال انقدر و برو اتاقت توی بیا! شایلی وای -

 پارت بابا بغل توی رو خودش دو با و افتاد بابا و من به چشمش بره؛ اتاقش توی اومد تا کرد آویزون رو هاش لب

 .کرد

 .رسید بابا و من به که کرد نگاه شایلی کار به تعجب با مامانم

 :گفت و گرفت گاز رو لبش گوشه مامان

 !شاهرخ؟ اومدی کی تو! وای ای -

 :گفت کردمی بارون بوسه رو شایلی سر که طور همون بابا

 .رسیدم که میشه ساعتی یک -

 :گفت و بوسید رو بابا دست لبخند با شایلی

 !اومدی خوش خیلی بابا -

 .کرد بوس رو شایلی گونه و شد خم بابا

 .بود شایلی و مامان پیش دقیقه چند های حرف گیر فکرم که بودم من وسط این

 گفتین؟می فریان و من درمورد شایلی با چی مامان -

 :گفت و زد پر بود، صورتش رو بابا حضور از که لبخند

 شنیدی؟ -

 :گفت آروم که دادم تکون مثبت نشونه به سری

 ...بهتره بگم پدرت به اول منتهی اما -بگم بهت و هایی چیز باید میام؛ االن. برو اتاقت توی -

 اول باید بابام حاال و داره خبر شایلی که شده چی بدونم زودتر هرچه خواستمی دلم .گشتمبر اتاقم به نگفتم چیزی

 .بنشینم تخت روی کرد وادارم و شد وارد شیرینی پراز دیس با باالخره که گذشت طوالنی زمان ...من بعد بدونه

 .بیای شما تا افتاد جونم به استرس چیشده؟ بگی خوای نمی -

 :گفت یمحو لبخند با مامان
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 ...خوشه خبر !نگیر استرسم الکی میگم؛ بهت بعد کن شیرین رو دهنت بردار شیرینی یک اول بیا -

 :گفتم آروم اما حرص، با

 .چیشده بگو و شو خوردن خیالبی !جان مامان -

 :گفت ریلکس مامان

 .پرسیمی انقدر تو که نشده خاصی چیز -

 :گفت و نداختا پایین رو سرش که کردم نگاه خیره -خیره بهش

 .کرده خواستگاری فریان واسه رو تو تورانت خاله -

 بدنم های آب کل که انگار داد، دست بهم حس این آنی به حرفش شدن تموم با کردم؛ نگاه مامان به شده خشک

 رو هاش لب حرکت فقط و فهمیدمنمی چیزی اما خورد؛می تکون تند -تند هاش لب .رفتن آسمون و شدن تبخیر

 .شد آب ای قطره از خالی دهانم بزاق رفت، بین از هم زدنم حرف قدرت اون از جدا .دمدیمی

 فشارم خودش به محکم و کرد بغلم که دید هام چشم توی چی دونمنمی کرد؛ نگاه بهم و کرد بلند رو سرش مامان 

 گوش تازه انگار رسید؛می گوشم به هاش حرف که رسید بهم اکسیژن تازه انگار آغوشش توی شدنم فشرده با. داد

 .کردن شنیدن قصد هام

 ریزی؟می رو ها مرواید این مدام چرا تو کنی؟می چیکار باخودت! مادر برات بمیرم -

 نمیدونی واقعا یعنی !سویل بود؟وای چی گریم دلیل اصال !نشدم؟ متوجه خودم چرا پس کردم؟می گریه داشتم من

 چیه؟ گریت دلیل

 اونجا که بهتر چه بری، روسیه باخالت خوایمی که تو .است شده تموم بهاوند تو قضیه که خدا به! دخترم !سِویل -

 .باشه پیشت و کنه کمکت بتونه خالت از غیر که یکی .باشی داشته محرمم

 :زدم لب زور به

 !مامان -

 !من؟ سِویل جانم! مامان؟ جان -

 .نخواه ازمن تونم؛نمی -

 :گفت و کرد نوازش رو دارم حالت و بلند موهای مامان
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 قبل روز چند تا حداقل ندی؛ جواب سریع و کنی فکر یکم خواممی ازت فقط من .نیست سرت باال زور !دخترکم -

 که باشه راحت پدرت و من خیال .کنیم عقدتون و بریم محضر مبارکی به باشه، مثبت جوابت هم اگر که رفتنت

 .باشه پیشت مرد یک اومد پیش مشکلی

 .کنممی گریه دارم واقعاً  که بفهمم شد باعث حاال هام اشک داغی

 شما؟ میگین چی مامان .خوامنمی فریان هم بخوام من اصالً ...خوامنمی من خوامنمی -

 :گفت ای گرفته حالت با مامان

 اما شد؛ نابود فریانم .بینینمی هم اطرافیانت داشتن دوست که شدی غرق خودت توی انقدر! دخترقشنگم -

 چشم غم بودمی کور آدم باید ولی نخواست اون بگیری، وجدان عذاب خواستنمی چون ها ببینی نخواست .ندیدی

 .بود کرده کورت عشق ماشاهلل که هم تو. دیدنمی رو هاش

 هیچی و بگیرم رو هام گوش خواستمی دلم. نداشتم رو شنیدن بیشتر طاقت دیگه کشید؛ تیر سرم مامان حرف از

 .بود دهانم تو انگار ام معده محتویات تمام نداشت، قرار و آروم دلم و زدمی نبض هام قهشقی .نشنوم دیگه

 ...برو .بذار تنهام !مامان کن بس -

 :گفتم بهش دوباره و کشیدم بیرون بغلش از رو خودم

 .بمیرم خودم منجالب توی بذار فقط .نگو هیچی برو -

 هق .شد بلند من هق -هق همزمان که شد خارج اتاق از لئونیناپ شیرینی دیس با ناراحت و داد تکون آروم سری

  .گرفتمی اش گریه دادنشون گوش با آدم که دل ته از های زجه کرد؛می آب هم رو سنگ دل که سوزناک هقی

 هم ربطبی همچین هرچند البته بزنی، هق و بریزی اشک حرف ترین ربط بی با که بیار فشار بهت دلتنگی بده چقدر

 ریختم اشک و بودم خودم توی چقدر دونمنمی.کرد کباب رو جگرم و سوزوند رو وجودم کل که بود موضوعی .نبود

 .آورد خودم به رو من اتاقم زدن در صدای که

 بله؟ -

 !بیام؟ داخل تونممی -

 اومد؟ شون احوالپرسی صدای کی بود؟ اومده خونه زنگ صدای کی بودم؟ نشده متوجه که بود اومده کی. بود فریان

 مانتو و شدم بلند جام از. فهمیدممی دور فاصله از رو صدا ترین کوچیک که منی پرته؟ حواسم انقدر شدم؟ کر انقدر

 .بود شده خون رنگ به حتما که شد خیسم های چشم خیره کردم باز که رو در پوشیدم، شالی و
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 انداختم پایین رو سرم نشست، کنارم فاصله با .بست آروم رو در و شد اتاق وارد نشستم؛ تخت روی و نگفتم هیچی 

 :گفت و کشید عمیقی نفس کردم؛می ریزی هق هق گاهی .دوختم چشم ظریفم پاهای به و

 کنی؟می گریه چرا -

 :گفت دوباره که نگفتم چیزی

 کردی؟ گریه چرا سِویل !کن نگاه من به -

 و جدیت با انقدر که نیست خوب حالش انگار هم اون امروز نیست؛ همیشه طبع شوخ فریان از خبری امروز ظاهراً

 .هست گیر نفس و سخت براش کلمات با بازی و زنهمی حرف باهام غم

 :زد لب ناراحت فریان

 بزنی؟ حرف باهام و کنی نگاه من به سخته انقدر -

 .نداشت همراه به طبی شوخ از چیزی هم صورتش کردم؛ نگاهش و برگشتم سمتش آروم

 شدی؟ شکلی این کرده خواستگاری من واسه رو وت مامان اینکه از -

 :زدم لب آروم

 .داری خبر پس -

 :گفت و کشید عمیق نفسی

 تو خوادنمی دلم من .هاست حرف این از تر باز لج اما نگه، بهت هیچی و بشه خیالبی گفتم بهش .گفت بهم صبح -

 و خودم روی رو بقیه روز اون های نگاه معنی که حاالست اصالً !سویل کن باور بشه؛ درگیر فکرت حتی یا بشی اذیت

  .فهمممی خودت

 :زدم لب فرامرز عمو طور همین و مامان خاله، گنگ های ونگاه روز اون به توجه بی

 ....تو ...اینکه... اینکه .کرد اشاره هم دیگه چیز یک به مامان -

 :گفت که فهمید تردیدم و کردنم مکث از انگار اما کرده، تو توسط شدنم داشته دوست به اشاره تونستمنمی

 فرو کردی نامزد بهاوند با فهمیدم وقتی که انقدری. دارم دوست هم خیلی دارم؛ دوست من! گفته درست خاله -

 !سِویل پاشیدم
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 :گفت و زد تلخی لبخند .کردم تعجب بودنش رک از اما کرد، اشاره کمی موضوع این به مامان اینکه با

 باشه؟ کرده زندگی تو امید و خاطره با هرشب و باشه رفته برات دلش هم یگهد یکی کردینمی فکر -

 :داد ادامه که نداشتم صحبت کلمه یک توانایی بگم بهتر یا جرعت

 .باختم رو ایمانم و دلم ماه سه همون تو من !خاله دختر اما بودم، کنارت ماه سه فقط شاید -

 نفهمیدم؟ من چطور اینکه نداشت؛ رو کردن فکر بیشتر گنجایش مغزم و بود شده قفل زبانم

می هرچند. بشی خوشبخت کردم آرزو اما شد، قرار بی دلم و خم کمرم اینکه با شدین نامزد فهمیدم وقتی -

. بذارم احترام انتخابت به خواست دلم اما بربیاد؛ زندگی یک پس از بتونه که نیست آدم هم اونقدری بهاوند دونستم

 حرفه حرف تو و کرده زد گوش بهت بهاوند بابت هم تیام دایی حتی» :گفتمی که شنیدممی مامان از

 لقب بهش که کنهمی خودش شیفته و اسیر رو آدم انقدر. نیست حالیش هیچی عشق کردم، می درکتم «خودته

 .میاد خوب مجنون

 می خورده سَر ربیشت« بستی هاش عیب همه روی و چشمت که بهاوندی عاشق انقدر: »گفتمی مامان وقتی -

 کردن سرگرم یکیش .دادم انجام فراموشیت برای روش هزار به اینکه تا دادمنمی کسی به فهمیدن اجازه اما شدم؛

 که نشد باعث کدوم هیچ اما... طوالنی و مختلف های مسافرت وقت، بی و وقت های رفتن باشگاه شرکت با خودم

  .بره بیرون سرم از تو فکر

 خوبی روحیه اصالً و بده حالت ظاهراً توهم نیست؛ پیداش و رفته دادن خبر بدون بهاوند فهمیدم اینکه بعد

 بود شده آب بهاوند نکردم؛ پیداش زدم دری هر به رو خودم .ببینم رو ناراحتیت خواستمنمی و داشتم دوست نداری،

  .دادنمی جواب درمون و درست هم دایی زن .بود رفته زمین توی

 خبر که ها این مامان به برده، باخودش رو چیزش همه و نیست دایی زن دیدم روز یک اینکه تا مدماو و رفتم انقدر

  .زنممی اتش و آب به و خودم انقدر من چرا اینکه و قرار چه از خبر فهمیدن تازه کردنم؛ پیچ سئوال کلی بعد دادم

 با وقتی یک که کرده رو کار این بابام دوست بگه خواستم ازش من نیست، که داد خبر دایی زن مامان که تو به

 کاری محکم از کار خب اما بود؛نمی هم مهم برات شاید هرچند .رفتم بهاوند دنبال من چی برای نکنی فکر خودت

 رو تو انقدر چرا که بکشم رو بهاوند خواستمی دلم که انقدر. شدم بدتر دیدمت، و اومدیم ایران وقتی .نداشت عیب

 .کرده اذیت

 فریان اینکه فکر نمیشد خارج دهانم از ای کلمه و بودم کرده سکوت هم خودم .نگفت هیچی دیگه و کرد سکوت

 صورتی و برنزه پوستی اندام، ظریف دختری یک با فریان تصوراتم توی همش کردم؛نمی رو بگه عالقش از بهم بخواد
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 خب اما کنم؛ تصور رو ای دیگه کس تونستمنمی و دیدممی بهاوند با رو دنیام تموم که خودم نه .کردممی تصور زیبا

 .برقصی براش کنهمی وادار رو تو بدجور وگاهی رقصهنمی سازت به همیشه دنیا کرده ثابت تجربه

 لب .بود زده زل اتاق سوسنی فرش به و بود کرده قالب گردنش پشت و هاش دست دوتا کردم، بهش ای دیگه نگاه

 :بزنم حرف ای کلمه بتونم و بده هام لب به رطوبت کمی تا کردم خیس زبونم با رو هام

 !فریان -

 با نکنه کرد؛می همیشه از تر شکسته رو دلم و بود قرمز بدجوری هاش چشم سفیدی. کرد نگاه بهم آروم و برگشت

 بهم منتظر ...سخته چقدر عشق درد دونممی و عاشقم یک خودم من !بشه؟ بدتر شدش خورد دل حرفم از ای کلمه

 .بود شده خارج دستم از کالم رشته هاش چشم دیدن با من اما کرد،می نگاه

 این بذار .باشه زنینمی پسم اینکه به خوش دلم بذار حداقل!  کن سکوت هم باز کردی؛ سکوت االن تا ...نگو چیزی -

 .نداره خبر عشقم از و دونهنمی که بدم دلداری غرورم و احساسم قلبم، خودم، به جوری

 :دمز لب

 ...بدتره شدن گرفته نادیده اما -

 و بود برده جیبش داخل که رو دستش. زد کجی خند لب بده؛ جوابم به پاسخی اینکه بدون .کرد نگاهم عمیق

 :گرفت سمتم کوچولو و زیبا ای جعبه و درآورد

 .باشی داشته هم یادگاری این خواستم اما دادم، قبالً رو تولدت کادوی -

 :گرفتم رو رنگ سبز خوشگل و ککوچ جعبه تردید با

 !مرسی -

 جعبه داخل زیبا اما کوچک شیء اون دیدن با. کردم بازش آروم «کن بازش» یعنی کرد؛ اشاره جعبه به چشم با

 .کردم نگاه داشت، لب به لبخند همچنان که صورتش به شوق با و خندیدم ملیح .زد برق هام چشم

 .شدم قشعاش ست؛ العاده فوق خیلی !محشره فریان -

 .نداره قابلی -

 ...ارزشه با خیلی .برمشمی خودم با برم هرجا !ایه العاده فوق فندک -

 .نزنی آتش و کسی باهاش باش مواظب فقط -
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 .زننمی آتش رو من زنم، نمی آتش من -

 .نخوری آتش تا باش آب -

 تسخیر رو وجودم قرار که رو آتش حتی. ببرم باخودم رو چیز همه و بشم طوفان قرار بعد به این از .نمیشم اب من -

 .کنه

 .کردی پا به خاک و گرد قلبم توی بدجوری چون شدی؛ وقت خیلی که طوفان -

 ترک بدجور دلش .بشم گیرش دامن نخواسته رو من بکشه، که آهی از ترسیدممی .افتاد جونم به دوباره عالم غم

 تبریک رو نامزدیم تا زد زنگ که زمان اون چرا نفهمیدم؟ رو رقمی بی نگاه امروز تا چرا اما ...شکسته و برداشته

 نفهمیدم؟ رو حسرتش از پر صدای بگه

 .داره رو عالم غم هات چشم که ببینمت یا کنم غمگینت وقت هیچ خواستمنمی من!فریان -

 .کرد بسته و باز رو هاش چشم

 غمباد که نکردم تعریف برات من. هست فشار روت کافی اندازه به .نکن ماجرا درگیر زیاد رو خودت دونم؛می -

 .هاست این از بیشتر لیاقتت بدونی که گفتم نداری؛ شدن داشته دوست لیاقت نکنی فکر تا گفتم من بگیری،

 بگیرم؟ ندیده من و میای کنار مسئله این با خوب انقدر تو. کنم نگاه بهت کشممی خجالت االن حتی من -

 بازم بود منفی هم اگر کنیم،می ازدواج خب که بود مثبت جوابت اگر .نکن اذیت رو خودت گفتم! نکش خجالت -

 .کنی حساب جوره همه کمکم روی تونیمی و مونیمی باقی کوچولوم ی خاله دختر برام

 .شد بلند که کردم نگاهش قدردان

 !کجا؟ -

 .کنم تماشا رو تگرفتن آبغور تو پیش بشینم که نمیشه .برم باید دارم؛ کار کلی !ها خانوم خانوم -

 .ببینی رو من گرفتن ابغوره که باشه خداتم از -

 .انداختم باال ای شونه که کرد نگاهم چپ -چپ

 .گرفتنم آبغوره دیدن به برسه چه خواد،می لیاقت کردن جا جابه رو من دماغی دستمال اصالً چیه؟ -

 .داد تکون تأسف روی از سری و خندید
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 .بکنه بودن انسان احساس یکم هبلک بده؛ بهش عقل یک !خدایا -

 بکنن؟ بودن انسان احساس باید ها فرشته چرا درضمن. رفت سرم دیگه برو -

 .کنیمی جیغ -جیغ یکبار و کنیمی گریه یکبار خندی،می یکبار !سِویل فهممنمی وقت هیچ رو فازت -

 .رفتم سرم برو... دیگه بسه! اه -

 تو فندک به و کردم پرت خسته روی رو خودم هم من .شد خارج اتاق از دست دادن تکون با و گفت ای «باشه»

 هم ها وقت بعضی. شدمی خیره بود صورتم عکس که سقف به گاهی و کردممی روشنش گاهی دوختم؛ چشم دستم

 باز در که گذشت چقدر دونمنمی دقیق کردم،می لمس رو بود شده نوشته فندک روی ریزی ظریفی با که رو اسمم

 :گفت آرامش با و گرفت قرار کنارم که نشستم تخت روی .شد رنگم سوسنی اتاق داخل اباب و شد

 کردی؟ صحبت فریان با -

 :گفت که دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم آروم

 کنی؟ چیکار میخوای خب -

 .بود برده ارث به ازش شایلی که کردم نگاه هاش چشم به

 .بگیرم تصمیمی تونمنمی فعال من !بابا -

 داریم رو رفتنت های کار هم  فریان و من .مونده ات خاله رفتن به روز ده بگیر درنظر هم این ولی !دخترم دونممی -

 رفتنت برای دارم و شدم اضافه بهش االن هم من اما بوده، پیگیر من اومدن از قبل خودش اون هرچند میدیم؛ انجام

 .کنممی کمک

 :گفتم و کردم نگاهش سوالی .رفت زودتر میشه کنی عقد فریان با اگر ولی بشی، معطل کمی داره احتمال

 .برم راحت که کنم عقد رفتنم خاطر به یعنی -

 :گفت سریع بابا

 .بری تونیمی تر راحت باشه؛ مثبت جوابت اگر میگم دارم من! جون بابا نه -

 :گفت که زدم چنگ رو بلندم موهای

 .کن استراحت یکم توهم. میرم من -



 
 
 

 
 48 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 پریسا افسونگر کاربر انجمن نودهشتیا  ---پنج وارونه  

 پناه خواب رخت به دوباره .شد خارج اطرافیان، به برسه چه بود کننده خسته صاحبشم که منی برای که یاتاق از

 ...نشد که نشد هام چشم مهمون خواب اما شدم؛ پهلو اون پهلو این قراربی صبح تا و بردم

 هجوم قلبم به یکباره چیز همه زهرمار و کوفت خوشحالی، استرس، انگار .شد فعال هام رادار ایمیلم؛ هشدار صدای با

 ...منتظرجوابِ هاست ماه که صدا این با .آوردن

 وارد .باشه خودش زنممی حدس کامل اطمینان با حاال و نداشت ایمیلم از ادرسی دیگه کسی هیچ بهاوند از غیر

 بخونم و کنم زبا اینکه جرعت اما بود، داده رو جوابم باالخره .لرزیدنمی و بودن کرده یخ هام دست شدم؛ ایمیل

 سر نفس یک و پرکردم میز روی پارچ از رو لیوان کنم؛ خالی رو هام هیجان جوری یک خواستممی فقط .نداشتم رو

 .بود زدن درحال قراربی قلبم. کشیدم

 نوشته برام که ای هرکلمه خوندن با. نمیشدم و شکست می دستم کاش که شدم صفحه وارد« اللهی بسم» با

 .بود سرم دور چرخیدن درحال دنیا انگار بود،

 مشغله هم من بگم باید اما !خواممی عذر ندادم بهت ازخودم خبری و دادم دیر رو هات ایمیل جواب اینکه از !سالم»

 چندان شاید بگم خواممی االن که چیزی .نداشتم ت سروته بی های سوال برای وقتی و داشتم رو خودم های

 که هم وجدانی عذاب نیمچه حداقل میشه باعث و میشه برداشته من دوش روی زا باری اما نباشه؛ برات خوشایند

 .بره بین از دارم

. کنی شروع رو خودت جدید زندگی و بسپاری فراموشی به رو بوده بینمون االن تا هرچی خواممی ازت! سِویل

 بده؛ انجام داری دوست که هرکاری و برو داری عالقه که موسیقی کنی، ازدواج هم بعد و بری دانشگاه حتماً ...حتماً

 .نیوفته من با خاطراتت یاد اما

 مشغول نهایت بی سرم و هستم خودم زندگی دنبال هم من .نداریم بهم تعهدی چون تره آروم دیگه لحاظ از وجدانم

 .شده

 نباش هم چرا دنبال شنوی؛نمی جوابی دیگه که نده ایمیل بهم .نکنیم مالقات رو هم دیگه وقت هیچ شاید... راستی

 تلف رو خودش وقت هم که ...مادرم نه و بگرده من دنبال نه دیگه بخواه هم فریان از لطفا. رسینمی هیچی به که

 .ندازهمی زحمت به رو ما هم و کنهمی

 !دخترعمه بشی خوشبخت

 «بهاوند
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 انصاف! بهاوند آخ !دخترعمه؟ مشد ...زندگیم خورشید از... کسم همه از ...قلبم صاحب از ...عشقم از !دخترعمه؟ شدم

 خبر ازت که مندم گله هم زندایی از رفتی؟ توضح بدون چرا و کردی ولم چرا نپرسم تونممی نظرت به رفت؟ کجا تو

 «!کجاست؟ دونمنمی» :گفتمی و داشت

این به تعهد مگه! نامرد نیوفتم؟ یادت و کنم فراموش و میدی پوشش رو ام گذشته نصف راحتی به که تویی چطور

 آخر تا و برات میمیرم عاشقتم، ؟ میشه چی قرارمون و قول پس بیاد؟ هم شاسنامه توی هامون اسم فقط که

 بوده؟ الکی وعده ها اون بوده؟ چی ها حرف اون ...هستم

 عذاب نیمچه چی یعنی ندارم؟ ارزش برات هم پشه اندازه انگار که زدی حرف جوری باهام چرا !وجدان بی آخه

 با بازی یعنی حرفی؟ هیچ بدون هم اون کردی؛ ترک و یکی که نبودی شرمنده خودتم پیش حتی تو یعنی وجدان؟

 !است؟ کننده سرگرم و آسون انقدر ها آدم احساسات

نمی» :گفتیمی و میومدی راست و رک اول همون میدی؟ تاب و پیچ و من انقدر چرا! مؤمن مرد آخه

 احساساتم ...دادنمی افزایش هم رو سرعتشون .نداشتن ایستادن قصد و بودن گذاشته مسابقه هام اشک  «خوامت

 صدای و بود درآورده رقص به رو خودشون بعدجور بست؛ یخ تارم های چشم جلوی کلمه چند و دقیقه چند توی

 .پیچدمی گوشم توی مرگ ناقوس مثل ساعت تاک تیک

 یک مثل رو من گذارم،نمی ازت من! بهاوند .کنه رحم عاقبتش و آخر به خدا کردم، شروع جور چه رو روزم اول

 خاطراتمون و دید نخواهیم رو هم دیگه که نوشتی برام خودخواهانه که هم االن... رفتی و انداختی گوشه یک آشغال

 .کن فراموش رو

 جیک دهن بهم بدجور م روروبه آینه. زدم آب رو شدم قرمز صورت و رسوندم سرویس روبه خودم ضعف؛ احساس با

 که من به لعنت. دارم سالی پنجاه مثالً ترم؟ بزرگ خیلی کردممی احساس چرا بود؟ م ساله بیست جداً من کرد،می

 !کرد گرفتارم و زد سرم به عاشقی هوس بود؛ مشقم و درس وقت هنوز

*** 

  

 .بود ظهر برای غذا تهیه مشغول آرامش با که بود مامان .شدم آشپزخونه داخل و نشوندم لبم روی ای مسخره لبخند

 !سرآشپز؟ کنیمی چه! خانم تابان سالم -

 .بوسید رو گونم شوق با و نبرد بودنش الکی به پی دید که رو لبخندم

 .کنممی درست چین ته دارم -



 
 
 

 
 51 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 پریسا افسونگر کاربر انجمن نودهشتیا  ---پنج وارونه  

 دلم عجیب چین ته اسم با ولی بود، گرفته بهاوند ایمیل از بدجور حالم اینکه با !بودم چین ته عاشق .رفت مالش دلم

 .شد لبم قالبی خنده جایگزین واقعی ی خنده و شد رو  رو زیر

  دونستی؟می! عاشقتم -

 .گذاشت رو ای شیشه ی درقابلمه و فرستاد برام بوسی 

 اومده؟ کنکور جواب فهمیدی! مامان دختر -

 :گفتم متعجب

 .نبود تاریخ به حواسم اصالً! واقعاً -

 :گفت و داد تکون تأسف روی از سری

 .شده تموم خونه نت ظاهراً کردی؛ چیکار ببینه نت کافی رهمی گفت پدرت -

 .نشستم ناهارخوری میز صندلی روی ای دیگه خاص العمل عکس هیچ بدون و گفتم« آهانی»

 برگردیم؛ زودی و بریم شمال قبلش خوایممی شایلی و پدرت من، .رایکاست عروسی دیگه روز چند! جان سِویل -

می شرط نبینیم، رو افسردت قیافه یکم تا میریم ما و نیا تو یعنی مامان حرف این .کرد اصرار خیلی ات منیژه عمه

 .میاره کارش برای هم ابتدایی خیلی بهانه یک االن بندم

 !بگذره خوش باشه -

 .باشی دارشون کمک داشتن کاری رایکا یا توران وقت یک اگه تا بریمنمی رو تو -

 اگر و برم نداشتم تصیمیم هم خودم هرچند. نرم باهاشون و نکنم گالیه ات اورد ای بهانه مامان زدم؛ حدس درست

 .باشم همراه باهاشون داشتن دوست

 :گفتم بست خونه گلوم توی که بغضی با

 .میرم پیششون خواستن کمک هست، حواسم !چشم -

 :پرسید مشکوک و برگشت سمتم

 طوریه؟ این چرا صدات -

 :بگم معمولی خیلی کردم سعی
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 چطوریه؟ مگه صدام؟ -

 ساالد تا داشتمی بر خیاری که طور همون. نشست م روروبه اومد و برداشت رو گوجه و ازخیار پر حاوی ظرف

 :گفت کنه درست شیرازی

 ...ها نفهمم من انگار که کنیمی برخورد طوری این خورهمی بر بهم! سِویل -

 :گفتم و زدم چپ علی کوچه به بیشتر رو خودم

 .نشده طوری صدام فهمم،نمی رو منظورتون اقعاًو! جان مامان -

 .نشست م روروبه  دوباره بزرگی ی کنده پوست پیاز با و شد بلند جاش از

 .کردی گریه انگار ست؛ گرفته -

 :گفتم کردممی خورد نگینی رو پیاز که طورهمون و گذاشتم خودم جلوی رو کاسه

 ارم؟بیک مگه !چی؟ برای گریه! جان مامان زدی توهم -

 :گفت و کرد نگاهم چپ -چپ

 .نکردی خفه باهاش رو خودت ماه چند این توی انگار!« چی؟ برای گریه» :میگی همچین -

 ...حساس و دلسوز طور همین و نگران من مادر .بود اشتباه فکرم اما نمیشه، خبردار حالم از کردم فکر

 :گفت آروم

 خوابیدی؟ دیشب میگم -

 :گفت دوباره که کنم سکوت دادم ترجیح همون برای ...رو راستش یا بگم دروغ خواستنمی دلم نگفتم؛ هیچی

 نذاشتی؟ روهم پلک صبح تا دیشب از بهاوند بخاطر نکنه باز ...ها هستم تو با !سِویل -

 .کرد باز ها بعدی برای رو راهش و خورد سر گونم روی اشک ای قطره

 .پرسیدم ازت کلمه یک کنی؟می گریه چرا -

 :گفتم حرص پر

 دادی؟ گیر گریه به شما چرا... ها کنممی خورد پیاز دارم! بابا؟ بود کجا ام گریه !جان مامان! اِ -
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 .کرد زدن زنگ به شروع خونه گوشی

 :گفت تر آروم بده، رو تلفن جواب که رفتمی که طور همون و شد بلند جاش از

 .نیستم مادر دیگه که نفهمم خوردکردنش پیاز خاطر به اشک سوزش با و دخترم دلتنگی سر از گریه بین فرق اگر -

 از رو من یکی که بزنم فریاد خواستمی دلم. باشم تنها خودم با که گذاشت هم رو من داد؛ رو تلفن جواب و رفت

 کشمش و دعوا از منم خب. دربیاره خیال و فکر از رو من یکی خودم و باشم خودم میاد بدم خدا به بیاره، در تنهایی

 .میشم هخست

 نبودم دنیا این توی اصالً. زدنمی حرف من درمورد داشتن بود که هرکی ولی بود؛ کی با مکالمش دونم نمی دقیق

 .کنم جسمم مهمون دردناک سوزشی و ببرم چاقو با رو هام دست بود نزدیک هم باری چند

 .داد تکیه کانتر به و شد آشپزخونه داخل مامان که شد تموم کردن خورد پیاز بود، که کندی هرجون با

 «.بیاد ما پیش آقاجون خونه بذارین رو سِویل نیستین؛ که روز چند این توی: »گفتمی. بود خالت -

 :داد ادامه که افتاد مامان چشم توی چشمم

 «...نه یا کنه قبول خوادمی که میگم خودش به: »گفتم منم -

 :گفتم و گذاشتم کنارش رو کاسه شدم، بلند جام از

 «...تره راحت خودمون خونه: »بگو پرسید زد زنگ دوباره اگر زحمت یب -

 بری؟ خواینمی یعنی -

 :دادم جواب کوتاه

 ...نه -

 :گفت و گرفت رو ظریفم های دست که بشم رد کنارش از اومدم 

 چرا؟ -

 .ترم راحت اینجا... که گفتم -

 ...پدربزرگت خونه ولی -

 :گفتم کالفه
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 !کنی؟می جوابم سوال و ایستادی اینجا بعد «داره دوست هرجور میگم بهش: »یگیم خاله به خودت مامان -

 :گفت بلند صدای باکمی و شد عصبی کوتاهم جمله همین از

 نگران من ندی، هم ای کننده قانع جواب تا باشی؛ تنها خونه این توی تنها خوایمی چرا بدونم باید .کنممی خوب -

 .نیبمو تنها اینجا تو که مونممی

 :گفتم و زدم دار صدا پوزخندی

 نه؟ بیام شمال باهاتون کردین التماسم همون برای !من بمیرم الهی هستین؟ من تنهایی نگران جداً -

 :گفت باالتری صدای با و رفت باال ابروش تای یک مامان

 .ببریمت خوایمنمی کهاین مشکلت پس -

 :گفتم پرحرص

 .باشین نگران بلدین حرف درحد فقط شما کنم آورییاد خواستم فقط من نیست، این هیچم -

 :گفت میشد بیشتر و بیشتر لحظه هر که عصبانیتش همون با

 حرف کارهام، با مدت این توی ببخشید مامان بگی بیای اینکه جای به !شو ساکت !نشناس نمک دختره شو ساکت -

 «.باشین نگرانم بلدین طفق حرف درحد: »میگی اومدی حاال کردم؛ تون ناراحت هام گریه و هام

 :گفت تر سریع که بگم چیزی خواستم

 !سِویل برو فقط.. ببینمت خوامنمی. برو اتاقت توی -

 این برای گرفتممی که های جیلی ناخن. رسوندم اتاقم داخل رو خودم سرعت به و کردم بهش آخری نگاه بغض، با

 .کنه ثابت خودم به و دنمبو ضعیف دوباره بریزه؛ چشمم گوشه از اشکی مبادا تا بود

 بهش گذرایی نگاه حس از خالی شد، اتاقم وارد غذا سینی با بابا دیدم اومدم که خودم به .رفت یادم از مکان و ساعت

 :اومد حرف به مدتی بعد. زد زل بهاوند از گرفته قاب هنری تابلوی به حرف بی و نشست کنارم که کردم

 !کردی؟ دعوا مادرت با چرا -

 :داد ادامه که فتمنگ چیزی
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 هم چقدر هر بذاری احترام بزرگترت به باید رفته یادت حتی! دخترم؟ شدی طوری این چرا نیست؟ مادرت مگه -

 !نباشه؟ تو تقصیر

 :گفتم میومد چاه قعر از انگار که صدایی با و آروم

 .نشده یادآوری برام آه و گریه جز به ها چیز خیلی وقته خیلی -

 .میشه بشی عوض باشی داشته دوست اگر.. .میشه بخوای اگه -

 کنه؟ شروع نو از و بگیره نادیده رو چیز همه که داره کشش وجودم مگه بخوام، هم اگر من -

 !مطمئنم من... تونهمی -

 .زدم زل بود؛ شده نوشته موالنا های شعر از یکی خوش باخط که تابلو به خودش مثل

 چشم ها حرف ترین کوچک دربرابر که خاصیت بی موجود یک شکرد رو روزگار سرسخت منِ که بهش لعنت -

 !لعنت !من به لعنت !بهش لعنت .لرزونهمی رو خدا عرش هقم هق و میشه بارونی هاش

 اما داشت، کردنم آروم در سعی .کردمی نوازش رو خرمایم موهای و کشید آغوشم به محکم بابا. لرزیدمی تنم تمام

 .نبودم شدنی آروم انگار من

 !بابا نکن اذیت انقدر رو خودت! باش آروم! دخترکم آروم! من سِویل -

 فشار روم انقدر کنه، کنترل تونستنمی رو من بود مرد که بابا .میکردم لعنت رو خودم و زدممی چنگ رو بازوهاش

 سریع کنم چیکار خواممی فهمید انگار بابا کردم؛ بلندش جاش از .رفتم تابلو سمت به و دادم هلش عقب به که اومد

 شبیه درست شد، تبدیل هزارتیکه به تابلو های شیشه. کوبوندمش زمین محکم قبلش من که اومد سمتم

 ...بدن مهم عضو یک من قلب و بود شیء اون منتها ...قلبم

 با اقات در زدم، زل یادگاریش به نفرت با من کرد؛می نگاه تابلو به خیره -خیره و کرد سکوت بابا تابلو شکستن با

 .شد اتاق داخل نگران مامان و شد باز شدت

 اومد؟ شکستن صدای چرا شده؟ چی -

 :گفت گرفته صدایی با بابا

 .باشه بذارتنها برو... خرابه حالش یکم نیست؛ هیچی -

 .کردن بغل رو هم بدجور مامان ابروهای
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 بده؟ ما و خودش دست کار بزنه که باشه تنها بذار؟ رو چی چی -

 .باشه خودش با یکم بذار بریم بیا !کنممی اهشخو !تابان -

 .برد باخودش و کشید بود، کندی جون هر به رو مامان های دست و

 به و کردم جمع شکم توی رو لرزونم های زانو .نشستم تابلو شده نگینی های شیشه کنار و خوردم سر دیواره روی

 دنیا بزرگی به لبخندی میشد کی. بود ردناکد چقدر .گذشتمی غریب چقدر ها روز این شدم؛ خیره ای گوشه

 کی تا کرد،می خوردم داشت بدجور ناامیدی و دلتنگی فشار. کنم زندگی آرامش با همیشه برای و بیاد هام لب روی

 بکنم؟ رو هام رفته دست از فکر فقط ضعیف های آدم مثل و کنم لعنت رو بهاوند و خودم تونستممی

 شایلی و شد باز ای تقه با در ...انگار بود سال یک اندازه بگم تونممی فقط گذشت؛ چطور دونمنمی رو ثانیه و دقیقه

 :نشست کنارم شد، اتاقم وارد

 .بری آقاجون خونه باهاشون که اومدن دنبالت فراز و نارون !خواهری -

 سوخته؟ من حال به اونم دل یعنی داشت بغض صداش چقدر. بود شده آروم چقدر کردم؛ نگاه بهش تار های چشم با

 بارونیه؟ و داره بغض هاش چشم و صداش من خاطر به اونم یعنی

 «بری ها این فراز با هم تو بهتر .میریم امشب ما کن، جمع رو وسایلت: »گفت مامان! شو بلند -

 ...لطفاً بذار تنهام هم حاال .نمیرم جا هیچ من -

 ...گفت مامان اما -

 :گفتم بود؛ منتظره غیر که دادی با

 ...زود بذار، تنهام و برو گفتم -

 این سرت دیگه که !بمیره خواهرت الهی طفلی. شد خارج اتاق از و شد بلند کنارم از تندی با فریادم؛ از ترسیده

 و شد بلند بابا با مامان بحث صدای که گفت چی دونمنمی ندارم، تعادل ها روز این و من ببخشید .نکشم داد طوری

 .شد باز نارون سطتو در لحظه چند بعد

 !شده؟ طوری این چرا تابلو این !دختر؟ کردی چیکار! آخ !آخ -

 .کردمی خورد بدجور رو عصابم -

 :گفت پرسشی
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 چرا؟ -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 ...وجدانه بی آدم یک یادگاری -

 :گرفت رو ظریفم های بازو و گفت «آهانی» زیرلب

 !خوشگلم شو بلند جان سِویل! شو بلند -

 .ترم راحت اینجا بیام، ندارم دوست گفتم من ماا -

 :گفت و زد سرم به ای بوسه مهربون

 مادرت با: »گفت. اومدیم بابات زنگ خاطر به فراز و من! عزیزم اما نیست؛ شکی این در ...تری راحت اینجا دونممی -

 به ها اون هم تا کنیم، دورت اینجا از و بیایم دنبالت گفتیم ماهم« سخته برات خونه فضای و کردی کوچیکی بحث

 .بگذرونیم وقت باهم ما هم و برسن سفرشون

 .کرد بلندم توانش تمام با که کردم نگاهش

 کل کل باهاش کلی تونیمی هست؛ هم فریان تازه. نره سر روز چند این توی حوصلت میدم قول! نباش نگران -

 ...آزادی من نظر از. کنی

 !بودمش شکسته ناخواسته که عاشقش دل برای بمیرم الهی .شد تر تهگرف گرفتم دل فریان اسم گفتن با

 .برداریم روز چند برای لباس کن کمک بیا اما قبول، ...باشه گرفتی سکوت روزه -

 میام و کنممی جمع خودم من برو تو. نبود حواسم ببخشید -

 فندک و چیدم چمدون ویت رو هام لباس نصف حرص روی از .رفت بیرون حرف بی و بوسید آروم رو گونهم

 چیز هم بابا و بود نارون با صحبت درحال مامان شدم خارج اتاق از برداشتم؛ هم بود فریان هدیه که زو خوشگلم

 .دادمی تکون سر مثبت نشون به تند -تند هم فراز .گفتمی فراز به هایی

 :گفتم بود نشده درست هیچ ماه چند این تو که ام گرفته صدای با

 ...دمآما من -

 .بدم رو جوابش نتونستم اصالً که زد لبخند گرم همیشه مثل .گرفت رو دستم و اومد سمتم نارون
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 .اومد طرفمون و داد دست بابا هم فراز

 !ساز؟ دردسر چطوری -

 .خندید که زد صدا رو اسمش اعتراض به نارون

 .کنهمی کاری یک روز هر میگم، دروغ مگه !خب؟ چیه -

 :داد هادام که نگفتم چیزی

 ...خودش برای ای جاده نیست؟ که هم کم ماشاهلل !آخه. باشه ترکیده و خورده موش کنم فکر رو زبونت -

 .برگشت بابا مامان سمت و خندید وری یک که کردم نازک براش چشمی پشت

 ...باشه راحت هم سویل بابت خیالتون .بریم مادیگه !عموشاهرخ و جون خاله خب -

 :گفت زورکی لبخند با هم بعد گرفت، رو ازم سریع و انداخت بهم اخم با نگاهی نیم مامان

 .دادیم زحمت هم شما به ببخشید !خاله بده خیرت خدا -

 :گفت و کرد مصنوعی اخم فراز

 .نداریم بیشتر که سویل دونه یک ...ها زحمت این از باشه تا حرفیه؟ چه این -

 :گفت و زد فراز کتف به ای ضربه آروم بابا

 !جوون بده عوضت خدا -

 از طفلی که شدیم رایکا ماشین سوار باهم .اومد پیشم خدافظی بعد هم نارون و رفتم بیرون ازشون خدافظی بدون

 .بود اش خانواده دست ماشینش بودن؛ اومده ها این خاله وقتی

 داشتم دوست چون یدشا. نکردم هم نگاه بهش و کردم لج چرا دونمنمی اما نداشتم، مشکل که بابا با خدافظی برای

 .بندازنش عقب به حداقل یا نمیریم بگه و کن کنسل رو شون مسخره سفر شده که هم من حال خاطر به

 هیچی .رسیدم آرامش به کوتاه ای دقیقه برای و شد بسته ناخداگاه هام چشم اومد، در حرکت به که ماشین

 .کردن زدن حرف به شروع فراز و نارون که نفهمیدم

  

*** 
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 و گذشت روز یک... آقاجون خونه من و بودن شمال ها اون حاال و گذشتمی مامان و من بین دعوای از روزی یک

 گریه بغلش دارم، اشک و تونممی تا و چیشده بگم یکی به داشتم دوست .موندم بهاوند ایمیل بهت در همچنان من

نمی دلم دیگه که بودم شده اطرافیانم روح وهانس وقت چند این توی کافی اندازه به اما کنم؛ خالی رو خودم و کنم

 و گفتم می بهش رو هام درد تمام همیشه مثل تا بود ساره حداقل !کاش. بشن اذیت و بخورن غصه من بابت خواست

 .رفت خدا پیش زودی و گذاشت تنهام زود خیلی هم اون اما شدم،می آروم

 های چشم همیشه برای و زد بهش ماشین بده، اش هخانواد به خواستمی رو قبولیش خبر وقتی درست دوستم

 .کرد خداحافظی ماها با و بست رو آهوییش

 ای گوشه به که طور همون نشست؛ مرمر های پله روی کنارم که انداختم نگاهی نگرانش و خسته ی چهره به

 :گفت کردمی نگاه نامعلوم

 .همیش داغون ادم کمر که سفت های پله رو هم اون نشستی، تنها -

 .رفتممی ور لباسم ی گوشه با و بودم کرده سکوت

 بزنی؟ حرف خواینمی -

 :زدم لب آروم

 مونده؟ حرفی برام مگه بگم؟ چی -

 :گفت و چرخوند انگشتش دور بار چند رو سویچ

 نداغو انقدر که چیشد االن تا پیش روز دو از... زنیمی زل نامعلوم ی گوشه مدام ...نمیگی هیچی ...خودتی توی -

 شده؟ بحثت باخاله حتی و شدی

 .طوریم این من وقت خیلی! نشده خاصی چیزی -

 :گفت که برگشتم سمتش کنه،می نگاه رخم نیم به داره که فهمیدم نگاهش سنگینی از

 .نباشه کارت توی هم دروغ ولی... نگو باشه نگی خوایمی -

 خوبه؟ بگم خوامنمی !باشه خب -

 ؟کنی خالی رو خودت خواینمی -
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 میشه؟ ریخته اشک هام چشم از بشکه -بشکه روز هر که تر خالی این از -

 :گفت و داد بیرون شدت با رو نفسش

 .بیوفته روز این به داره باالیی توانایی و محکمِ زمان هر در که کسی کردمنمی فکر وقت هیچ -

 آره؟... مردم مضحکه بشه که -

 حرفیه؟ چه این -

 :گفت مالیم لحن با که کردم نگاه خیره بهش

 .بمونه دلت توی بیشتر نذار. گرفته و اطرافت غم کافی اندازه به شکسته، کافی اندازه به قلبت -

 .کرد خدافظی -

 .کرد نگاهم متعجب

 بهاوند؟ کی؟ -

 .دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم

 خاطراتمون دیگه: »تگف «بینیمنمی رو هم دیگه: »گفت «نمیدم رو جوابت و نده ایمیل دیگه بهم: »گفت -

 که جوری کرده؛ پیر ها سال اندازه به رو من که ندید ...گفت و گفت و گفت فقط بهاوند !فریان «کن فراموش رو

 ...سالم بیست دختر یک نمیشه باورش ببینم هرکی

 !داره؟ دلیل چه کارش این برای -

 و خودش دنبال دیگه که وندرس پیغام بهت و کرد نهی و امر فقط .نگفت هم دلیلش که !بهش لعنت -

 ...اذیت هم رو ها اون و کنیمی دشوار رو خودت کار .نگردی زندایی

 .کنهمی باز رو آدم دهن ...اهلل اال اله ال... ی پسره -

 :گفتم و دادم تکیه پله به

 !فریان -

 :گفت احساس پر

 جانم؟ -
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 .بیام مسکو خواممی میشه؟ درست کی کارهام -

 :گفت و کرد مکث کمی

 بشه، زود و دیر ممکن یکم هرچند میدم؛ انجام رو آخرت کارهای دارم دیگه منم: »گفت پدرت رو کنکورت جواب -

 .کنهمی قبول دانشجو راحت مسکو .نیست سخت خیلی اما

 شدم؟ قبول چی اصالً که بپرسم بابا از رفت یادم که عجیب چقدر ...کنکور

 شدم؟ قبول چی دونیمی -

 :گفت متعجب

 !نداری؟ اطالع خودت مگه -

 .نه -

 زدی سرت به گلی چه ببینی نکردی کنجکاوی االن تا دیروز از   حتی ...تو هستی آدمی عجب -

 میگی؟ حاال -

 ...وکالت -

 .رفتن باال طرف به ابروهام جفت

 شدم؟ قبول جداً -

 .شد صورتش مهمون لبخندی

 !وکیل خانم بله -

 :گفتم فکر ای ذره بدون

 !فریان -

 !عزیزم؟ مجان -

 .کنممی قبول من -

 کنی؟می قبول رو چی -
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 .دادم فشار دستم توی رو بلندم های ناخن و انداختم پایین رو سرم

 !کنی؟می قبول رو چی پرسیدم! سِویل -

 :گفتم شرم با و برگردوندم سمتش به رو سرم آروم

 .میدم مثبت جواب خواستگاریت پیشنهاد به -

 .افتاد مرمر های پله روی بود، دردستش که رایکا شینما سویچ و شدن گرد هاش چشم

 نه میدم؛ بهت مثبت جواب نیستیم هم مال ما فهموند و زد بهم رو آخر ضربه دیگه بهاوند چون نکن فکر! فریان -

 خواستگاری درمورد تو به مثبت جواب با خواممی رو آرامش این .بشه نصیبم آرامش کمی خوادمی دلم فقط من

 .برم پیش اروم آروم و کنم شروع

 شروع و جدید زندگی باهات خواممی و هستم حرفم پای اما گرفتم، تصمیم االن گفت میشه تقریباً هم این

 .کنممی سعی خب ولی ببینمت؛ همسر چشم به تونمنمی وقتی چند تا هرچند .کنم

 شاید. نداشت رو کردن صحبت قدرت و بود برده ماتش شد پشیمون انگار اما بگه، چیزی کرد باز و دهانش بار چند

 .کنه صحبت من با نمیهخواست و داشت هم

 نشستین؟ اینجا چرا... ها بچه -

 ما به و بود ایستاده ها پله پایین و بود دستش خرید های پالستیک که کردیم نگاه بهش دوتایی توران خاله صدای با

 .کردمی نگاه

 .زدیممی حرف داشتیم طوری همین! خاله هیچی -

 کجاست؟ آقاجونت -

 «برن جایی خوانمی فرامرز عمو با هم بعد داره، قرار هاش دوست با: »گفت... خونه نزدیک پارک رفت -

 :کرد نگاه فریان به و داد تکون سری

 !زده؟ خشکت چرا تو! مادر وا -

 چی... چ -

 شدی؟ ها زده جن مثل چرا خوبه؟ حالت -
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 :گفت و کرد بهم نگاهی نیم فریان

 .دادن سکته هاشون باحرف و من خدایی هبند -

 .زد دستش پشت و گرفت گاز رو لبش خاله

 بده؟ سکته خواستهمی رو تو کی! نکنه خدا !مادر؟ چرا !وای -

 .کرد سقوط پایین به شرم از من سر و کرد پهن دامن هاش لب رو لبخند

 باشه؟ کرده رو کار این االن تونستهمی من کناری موجود از غیر کی! جان مامان -

 .کردمی نگاه منگ و گیج که کردم نگاه خاله به

 .کردنت تعریف این با هم تو! فریان اِ. روبکنه کار این خواستهمی چرا سویل !خب -

 :گفت من به رو بعد

 .نمیارم در سر این های حرف از که من !بگو چیزی یک تو -

 :گفت فریان که نگفتم چیزی

 .خوادمی لفظی زیر زدن حرف برای عروست! مامان -

 به شده خشک که بود خاله پیش دقیقه چند فریان جای به حاال کردم،می حس خوبی به رو هام گونه شدن قرمز

 .نمیشد خارج ازش چیزی اما  کرد؛می بسته و باز هی رو دهنش و کردمی نگاه من

 :گفت هخال به رو نگرانی با فریان دادم؟ مثبت جواب من داره تعجب جای انقدر یعنی

 خوبی؟! مامان -

 چشم. زد زل صورتم توی و رسوند بهم رو خودش کرد، طی رو ها پله دو با و زد پلک بار چند خاله

 به حرف بی خاله اما زد،می صدا رو خاله مدام فریان. نزد حرف و گذروند نظر از رو صورتم اجزای تمام و بینیم هام؛

 لب سکوت و کشید آغوشم به محکم دفعه یک زیادی مدت بعد .دادنمی فریان به جوابی هیچ و کردمی نگاه من

 :شکست رو هاش

 !بشم تو فدای من الهی -

 :گفتم آروم همون برای داشتم؛ شرم هم و بودم شده متعجب هم
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 !آخه؟ حرفیه چه این! خاله خدانکنه -

 سفیدش های گونه اشک رشتد و ریز های قطر .کرد دیگه نگاه یک صورتم به و داد فاصله بغلم از رو خودش کمی

 .کرد بارون بوسه رو صورتم و فشرد خودش روبه من محکم دوباره بود؛ کرده خیس رو

 .میدم بهش رو دنیا کل من سهله، که لفظی زیر -

 :گفت خنده با بود؛ شده جمع خاطرش که فریان

 !مامان نکنه ترش -

 .کرد پاک خنده با رو هاش اشک و اومد بیرون بغلم از خاله

 .کنی ترش فرشته این وجود با تو ترسممی ولی هاست، این از بیشتر حقش که سویلم نه -

 :گفت و شد پوکر فریان صورت

 !کردی شرمندم من؛ به دارین لطف شما چقدر واقعاً مرسی -

 .نریز مزه انقدر... خوبه خوبه -

 :گفت فریان روبه کرد؛ نوازش مالیم زو دستم خاله که شد خیره مامانش به و خندید

 !فریان؟ باشه. میاریش سالم و صحیح بعد .دربیاد کسالت از که میدی دورش و بیرون میبریش -

 :کرد کوتاهی تعظیم و گذاشت سینش روی رو دستش

 !بانو؟ توران ندارین ای دیگه امر چشم -

 :گفت و زد صورت پهنای به لبخندی خاله

 با که وقته اون! فریان کنی ناراحتش حالت به وای .بشه وضع هواتون و حال کمی یک برین بیرون... نه که فعالً -

 ...طرفی من

 :گفت و کرد چپ و هاش چشم فریان

 !نشن ناراحت خانم سرکار هست حواسم خدا به چشم -چشم -

 .گذرهنمی خوش شما بدون !خاله بیاین هم شما -

 .بگذرونین خوش هم من جای به برین شما دارم کار کلی من نه -
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 :بوسیدم و کردم نزدیک لبم به ور هاش دست

 ...بعداً شاهلل ان .گذشتمی خوش بیشتر خیلی میومدی اگر ولی! بانو توران چشم -

 :گفت سریع فریان که بگه چیزی اومد خاله

 .بریم که شد تموم مامانم پیش هات خودشیرینی اگر !سویل -

 .کنم تعویض رو هام لباس تا رفتم باال به حرف بدون و کردم نازک براش چشمی پشت

  

*** 

  

 !سِویل -

 بله؟ -

 :گفت و کرد عوض رو دنده

 که یارش پیش بره و کنه پرواز خوادمی دلش که جوری شده؛ قرار بی پیشت دقیقه چند های ازحرف قلبم -

 !بشه قربونش

 .زوده شدن قربونی برای هنوز که برسونین پیام قلبتون به !جناب -

 :گفت و زد قلبش به محکم

 ...واموند این فهمهمی مگه -

 ...پس نفهمه زبون چقدر وای -

 .فهمهمی رو حضورت و تو نگاه تو، صدای فقط هم رو زبونش آره -

 .دوخت ش روروبه به رو هاش چشم دوباره کرد؛ ام حواله چشمکی و برگشت سریع اونم که کردم نگاهش

 ...ها میریم دنیا اون باهم دوتایی دیدی بعد. میشه پرت حواسم نکن، نگاه بهم -

 .کردم نازک چشم پشت

 بگی؟ بهم تو باید کردنم نگاه برای !عجب -
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 .فشرد گاز روی بیشتر رو پاش و داد تکون آروم رو سرش بار چند

 .میگم من رو چیز همه ...بله بله -

 :گفتم باخنده و دادم نشون سری

 «!نکنی ترش: »خودت قول به -

 :گفت آروم و کرد بلندی ی خنده

 .دادی مثبت جواب نمیشه باورم هم وزهن -

 :گفتم و دادم پرسشی قیافه خودم به

 بده؟ دست بهت شک تا منفی جوابم و شد عوض نظرم بگم خوایمی -

 :گفت سریع و برگشت سمتم

 بخوام؟ چیزی همچین که دیوونم مگه... نه نه -

 .کن نگاه رو جلو هم بعدش .برنگرده جوابم کنمنمی تضمین وگرنه چون کن، باور و نزن حرف پس خب -

 بعدشم «زنینمی زیرش: »گفتی خودتم .بگیری پس تونینمی و دادی رو جوابت تو ثانیاً نامردی؛ خیلی که اوالً -

 .هست رانندگیم به حواسمم اینکه و کنی جمعش تونینمی دیگه که فرش روی آب ریختن مثل درست

 ؟بشه خشک خودش یعنی کنی خشکی و فرش میتونی اما -

 :گفت و کرد نگاهم چپ -چپ

 .نده دستت کار تا بگیر رو جلوش یکم میگه، چیزی یک هم سر پشت و نمیگیره آروم یکم که زبونت اون از امان -

 .نمیده دستم کار اون ندم زبونم دست کار من !نترس -

 خوبه بود؟ آورده اینجا ور من چرا لعنتی. کردم نگاه اطراف به کرد؛ متوقف رو ماشین و داد تکون تأسف روی از سری

 .بود همینجا هامون قرار تموم دونستمی خوبه بود، اینجا بهاوند با پاتوقم دونستمی

  «!سِویل؟ بود»

 ...رحمی بی همین به ...راحتی همین به ...آسونی همین به شد؛ تموم... بود آره»

 !آوردی رو من هم باز و میومدیم اینجا ما بودی شاهد تمام ماه سه پارسال خودت خوبه فریان آخ
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 زده؟ خشکت چرا سِویل -

 .کردم نگاه هاش چشم به و گرفتم بیرون از سختی به رو نگاهم

 !بشه؟ چی که آوردی اینجا رو من -

 :گفت داشت شدن پیاده قصد که طور همون

 خنده و عاشقانت نگاه و تو گر نظاره و نشستممی کنارش ماه چند که بدم نشون بهت رو صندلی و میز تا آوردمت -

 .بودم بهاوند به هات

 دل که میگی حسرت با چنان رو کلماتت دونه -دونه که فریان تو دست از امان .بست محکم هم رو در و شد پیاده

 هرچی به لعنت !هاش غصه و غم تمام و سرنوشتش و دنیا این به لعنت !من دل به برسه چه میشه، آب هم سنگ

 ...لعنت! همیش خاطره بعداً که است لحظه

 :پرسید و شد باز سمتم در

 نداری؟ شدن پیاده قصد -

 :زدم لب آروم

 .بریم اینجا از کنممی خواهش -

 :گفت و کشید پرپشتش موهای توی دستی کالفه

 و بشی روروبه واقعیت با تا آوردمت اینجا بیشتر ...حاال گفتم چیزی یک! ندارم رو ناراحتیت قصد سِویل جون -

 !کن بیرونش ذهنت از و کن فراموشش .بیای اینجا حتما نامی بهاوند با بعد مِن این از نیست ارقر دیگه ببینی

 ...نه االن العقل تونمنمی -

 :گفت و زد داری صدا پوزخند

 !ای؟ اراده سست انقدر -

 :کردم بلند رو صدام کمی

 حتی! خدا به بابا کنم؟ فراموش رو چیز همه روزه یک خوایمی ازم دارم؛ احتیاج زمان به ...نیستم! لعنتی نیستم -

 و وجود خوایمی تو که اینی اما بشن؛ پاک پاک تا کارشون کشهمی طول ها هفته مواد، کردن ترک برای هام معتاد

 کنم؟ پاکش ذهنم از سرعت به چطور .بودم عاشقش قضا از که آدمه یک خاطرات
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 هم من اما داشت؛ دل. داشتم حق هم من اما اشت،د حق. کشید موهاش الی رو دستش بیشتر و کشید نفس عصبی

 به کردن فکر بدون و آرامش با شده که هم ها ساعت برای و بذارم بالشت روی رو سرم خواست می دلم ...داشتم دل

 وجودمم هم؛ به ماشین در خوردن محکم با .بشه کم روحیم فشار بلکه ...بشه نصیبم آرامش بلکه بخوابم، هیچی

  !بود؟ شده عصبی هام حرف با حد این ات یعنی. لرزید

 پشت به رو سرم منم گرفت، هاش دست بین رو سرش و نشست چوبی ها صندلی از یکی رو من به توجه بدون

 .داد تکون نفی نشونه به سری که گفت بهش چیزی و رفت سمتش گارسون .کردم نگاهش و دادم تکیه صندلی

 هام اشک شاید که انقدر .بزنم فریاد خواممی که خوبه حالم انقدر شد؛ عالی چقدر. بگذرونیم خوش اومدیم مثال

 جای باشن نشده خشک اگر و بودن باریده کافی اندازه به امروز چند هر .ببارن و کنن پیدا رو خودشون راه دوباره

 !هست سوال

 نشسته حالت غییرت بدون صندلی روی که فریانی به بودم زده زل ...خسته هام چشم و بود شده خشک خشک دهانم

 که کسی. شدی اومدی کی عاشق آخر از نشدی -نشدی عاشق توهم !فریان آخ زد،می چنگ رو موهاش ومدام بود

 ویرون رو هاش امید تمام و رفته قلبش توی خنجر. است خورده زخم نیست؛ روشن دیگه یکی با تکلیفش خودشم

 .شده

 بلند صندلی روی از فریان کی نفهمیدم حتی که بودم مشغول خودم فکر توی انقدر رفت، در دستم از مکان و زمان

 .درآورد حرکت وبه ماشین و نشست کنارم شد؛

 .بود رانندگی تمرکز در سعی و بود زده زل جاده به جدی خیلی که کردم نگاه رخش نیم به صداش با

 !سِویل -

 .کردم سکوت

 قهری؟ -

 .ندارم صحبت حوصله فقط هاست بچه کار قهر نخیرم، -

 :نشست هاش لب روی جونی بی لبخند

 .قهری واقعاً پس خب -

 .هاست بچه کار قهر میگم -

 ...دیگه ای بچه توهم عزیزم خب -
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 :گفتم و کردم نگاهش حرص با دادم؛ فشار دستم کف رو هام ناخن

 .دارم حضور بابابزرگ یک کنار االن صددرصد پس بچم من اگر -

 ...شیرینه خوردنتم حرص !آخ -

 .شد گرد امه چشم

 رک چقدر کنه، زده خجالت رو آدم کوتاه ای کلمه با خوادمی حتماً !شده عوض کردنش صحبت طرز چقدر پسر این

 .کنهمی بیان رو احساساتش

 :گفت پکر

 بریم؟ کجا -

 :گفتم تر حوصله بی

 .خونه -

 :گفت متعجب

 !بگذرونیم خوش ها بیرون بریم اومدیم ما اما -

 .باشیم اون پیش حداقل تنهاست، هم خاله .بریم خونه یومده؛ن رفتن بیرون ما به -

 «!حالم به وای کنم ناراحتت: »گفت مامان دونیمی -

 .بریم فقط نمیگم؛ چیزی نترس -

 آخه -

 ...دیگه برو خونه !فریان اِ -

 .بریم بعد بگیریم؛ شام اول پس .باشه -

 .شدم خیره جاده به خودش مثل و گفتم ای «باشه»

  

*** 
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 :گفت و زد بار چند شکمش به فراز

 .میمردم گشنگی از داشتم! بده خیرتون خدا -

 :گفت و زد گاز رو هاش لب گوشه نارون

 چاق خوریمی انقدر !میمردی؟ گشنگی از داشتی تازه خوردی چیزی بیرون همه اون! فراز !نده مرگم خدا وای -

 ...ها میشی

 .زد فراز شکم به ضربه چند و خندید فریان

 ...جذابِ و خوشگل جوره همه داداشم اینکه مهم بشه بزارچاق !داداش؟ زن داری چیکارش -

 .کرد تعظیم احترام نشانه به کمی و گذاشت اش سینه روی رو شو دست فراز

 !خودم داداش چاکر -

 :گفت و زد نارون شونه به آرومی ضربه هم خاله

 ...که اگرنه کنین تعریف ازهم خودتون دوتا شما مگر -

 :گفت و کرد ساختگی اخم فراز .خندیدن نارون با بعد

 خندین؟می چرا چی؟ ...«که نه اگر» -

 .کردمی نگاه نمیشد، قطع خندشون که نارون و خاله به گیج هم فریان

 :گفتم و زدم لبخندی

 .نیستین مالی شما اگرنه اینکه خاله منظور -

 .شد مک ثانیه چند بعد و شد بیشتر خاله خنده شدت حرفم با

 !گرفت رو حرفم که بشم سویلم قربون آخ -

 .کشیممی خجالت نکن؛ شرمندمون فراز و من به محبتت و عشق همه این با! کن تمومش جان مامان خدا رو تو -

 :انداخت چین رو دماغش و کرد جمع کمی رو صورتش خاله

 نیومدن؟ زهنو چرا ببینه بزنه زنگ باباتون به و بشه بلند یکیتون... خوبه خوبه -
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 :گفت بود شده کم خندش که هم نارون

 ...دوره که جایی رفتن آقاجون با ظاهراً« میان دیر یکم شب: »گفت زدم، حرف بابا با من -

 :گفت و فراز سمت کرد رو بعد کرد؛ نگاه بهم لبخند با و داد تکون سری خاله

 شد؟ چی امروز فهمیدی راستی -

 :گفت کرد نارون به نگاهی چپ -چپ که طور همون فراز

 شده؟ چی نه -

 :گفت و کرد فریان و من به گذرایی نگاه خاله

 روسیه، به رفتنمون قبل و رایکا عروسی بعد انشاهلل ماهم که کرده موافقت ما خواستگاری به دختری؛ گل یک -

 .بشه داداشت زن بخواد خدا. کنیم رسمیش رو قضیه تا میریم خواستگاریش

 .کردن نگاه فریان به هم بعد خاله؛ به اول تعجب با فراز و نارون

 .بده صبر طرف به االن همین از خدا بگیری؟ خانت شیطون برای خوایمی رو کی مامان -

 :شد بلند فریان اعتراض صدای

 مثالً هست؟ شیطون کجام من میگی؟ ازم طوری این تو کنم، می تعریف و دفاع ازت من... دیگه نکنه درد دستت -

 ...ها ام گنده مرد

 .شد جدی برام مسئله! تو جون -

 :گفت و کرد بهم ای دیگه ی خریدارانه نگاه نیم خاله

 ...زورگویاش هاش، شیطونی پس از میاد؛ بر پسش از خوب که هست یکی -

 :گفت تر زود فراز که بگه چیزی اومد فریان

 بدونیم؟ بگو کیه؟ خوب !وا -

 .فهمیمی بعد حاال کن صبر -

 .میمیرم دارم فضولی از شخصه به من بشه؟ خوادمی کی خانت فریان زن بگی خواینمی! جون مامان وای -
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 کمی .ندادن خبر من از حضوری غیر خواستگاری ماجرای از فهمممی نارون و فراز تعجب از حاال کرد؛ سکوت خاله

 :گفت فریان به رو فراز شد سکوت که

 بشه؟ زنت کنی خر خوایمی رو کی بگو تو نمیاد، گیرمون چیزی که مامان از -

 .نشد متوجهش خودم از غیر کسی که جوری کرد، بهم ریزی نگاه نیم و خندید شیطنت با فریان

 .بود داشتی دوست حیوون اون اول از طرف نداری خبر! من برادر اوه -

 :گفت و انداخت باال ای شونه خونسرد فریان .شد حرصم با نفسم دادن بیرون صدای با همزمان خاله اعتراض صدای

 میگم؟ دروغ مگه !جان؟ مامان چیه -

 :گفت من به نارون دفعه این که رفت بهش ای غره چشم خاله

 آره داری، خبر حتما تو. کنهمی شیطونی که فریانم این ...نمیگه چیزی که مامان دونی؟می تو! جانم سِویل -

 !عزیزم؟

می باور چطور دادن؟می نشون العملی عکس چه منم؟ خود دنبالشین که اونی میگفتم بهشون بود؛ گرفته ام خنده

 ...بوده بهاوند ذهنم و فکر تمام که منی دادم؟ تن ازدواج به زودی این به من کردن

 :زد صدا رو اسمم و کرد نگاهم نارون

 !سِویل -

 .کردم نگاهش و اومدم خودم به اش دوباره زدن صدا با

 ...ن دونیمی! خب چیزه -

 :داد نجاتم فریان نمبز حرف اومدم

 پرسی؟می خودش درمورد خودش از داری وقتی بگه تونهمی چی سِویل !داداش زن -

 دوباره خاله .بود رفته شک توی بدتر هم فراز. کرد فراز به هم بعد من؛ و خاله به بعد فریان به نگاهی گیج اول نارون

 :گفت و رفت فریان به توپی ی غره چشم

 بدی؟ آدم به خبر یستین بلد تر قشنگ! بچه -

 :گفت مرموز فریان
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 !بدن؟ خبر بهت تونن می کجا من مادر تر قشنگ این از -

 :گفتم حرص با

 دادن؟ خبر وضعه چه این رفتن، شک توی ها این! فریان وای -

 :گفت و زد چشمکی

 .میارم درشون االن -

 همون فراز .خوردن تکونی دوتایشون اشید،پ نارون و فراز صورت روی رو و لیوان داخل آب مونده ته دستش رو بعد

 :گفت کردمی پاک صورتش روی از شده جمع صورت با رو آب قطره که طور

 .نمیشه باورم نه ...باهم فریان سویل یعنی... ببینم -

 :گفت هیجان با و کوبید بهم رو هاش دست ذوق با بود شده خارج شک از انگار که هم نارون

 آره؟... میای مسکو باهامون قطعی توهم یعنی سویل! عالی چقدر خدایا -

 :گفت من جای به خاله

 .باشه همسرش پیش باید میاد؛ که معلومه -

 :گفت و خندید بلند فراز

 !همسر -

 .خندید دوباره باز

 :کردن بغل رو هم فریان ابروهای

 خندی؟می چرا مرض -

 :گفت بریده -بریده فراز

 .میده خبر بخوره خوادمی آب که میشی هایم زلیل زن اون از حتماً بگیری، نز خوایمی تو. داره خنده خیلی آخه -

 ...ها خندم می بهت من وقت اون .کنم رو رو دونهنمی زنت و دونممی ازت هرچی !نذار کوفت -

 :گفت جمعی باخیال فراز
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 که بعدش اما نه، ...ها دهب اجازه تا بگم بهش نعکه.ندارم مخفی زنم از رو چیزی من! شاداماد نکن تالش خود بی -

 .دادم انجام رو کار این میگم دادم انجام

 :گفت و زد آمیزی شیطنت لبخندی فریان

 ی بهانه تو بود شلوغ سرش نهایت بی داشت؛ کارت و داشتین مهمون که روز اون که میدونه نارون پس ...دیگه آره -

 به ها این ...و رستوران هم بعد و رفتی استخر سابقت های جونی دوست با و رفتی نرفتی اونجا ولی آوردی، رو شرکت

 .بپیچونش شرکت زد زنگ نارون که سپردی منم

 خیلی سرم بده، حالم وای که کردی اجرا خوبی به رو بودی چیده ذهنت توی که سناریویی و برگشتی خونه هم بعد

 ...ها حرف این از و کنهمی  درد

 .بریزه آب روی رو اش پته فریان یآسون این به کردنمی فکر شد، خشک فراز

 شدی؟ ساکت! داداش؟ آقا شد چی -

 :گفت و زد کمرش به رو هاش دست نارون

 بده؟ حالم و شلوغ سرم میگی الکی و پیچونیمی رو من !فراز؟ آره -

 :داد قورت و دهنش اب و اومد خودش به فراز

 .گفتم دروغ دوتا دفعه اون فقط! تو جون به -

 :گفت و زد صدا حرص اب رو اسمش نارون

 !فراز کشمتمی !بوده؟ هم دیگه های دفعه مگه -

 :گفت میشد بلند جاش از که طور همون خاله .رفت سرش پشت نارونم و باال طبقه دو با فراز  

 !انداختی هم جون به دیگه ای بهانه به رو دوتا این باز که بچه نشی زلیل -

 .بدن حرص رو هم و بیوفتن هم ونج به همیشه عادتشون ها این! جان مامان -

 :گفتم و کردم آرومی خنده .رفت آشپزخونه و گفت« اکبری اهلل» خاله

 ...تو دست از -

 :گفت و خندهمی هاش لب که همیشه مثل هم اون
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 .برافتاد افتاد ور من با هرکی -

  

*** 

  

 خوبی؟! جان بابا -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 خوبن؟ همه و عمه یلی،شا مامان، خوبین؟ شما آره -

 .شنیدم هیی چیز یک میگم .خوبیم ماهم !جان بابا آره -

 بابا؟ چی -

 ...ها این و مثبت جواب -

 اما بود، تلفن پشت اینکه با !سریع هم چقدر بود؟ رسونده خبر بابا به کی آخه گرفتن؛ رنگ شرم از مطمئنم هام گونه

 .کشیدممی خجالت ازش هم باز

 ساکتی؟ چرا! دختر گل! سِویل -

 !جونم؟ بابا بگم چی -

 جمع همه خیال و میشه رسمی عروسی بعد برگشتیم حاال. کردی درستی کار بگم بهت خواستم فقط! بابا هیچی -

 .میشه تر

 :گفت که کردم سکوت هم باز

 کنی؟ صحبت مادرت با خوایمی -

 .بودم هم دلخور اما بودم؛ دلتگش چرا دروغ خواستم؟می

 ندارین؟ کار .کنهمی درد سرم یکم من -

 :گفت که کنم صحبت خوامنمی فهمید انگار

 .باش هم خودت مراقب گردیم؛می بر دیگه روز دو ماهم! کن استراحت برو -
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 برم بخوام اینکه به برسه چه شده، تنگ براشون کوتاه روز چند این توی دلم. کردم قطع رو تلفن و گفتم «؛چشمی

 .ببینم دیر به دیر و ماهشون روی و دیگه کشور

 انگار کرد؛ خوب حس از پر رو وجودم .پیچید فضا توی قشنگی بخش آرامش صدای که دادم بدنم به قوسی و کش

 آدم دل چطور بود بلد قشنگ. داشت کارش توی داشت خاصی مهارت آورد،می وجود به رو صدا این داشت هرکس

 .بیاره دست به رو

 در اجازه بدون. بود صاحبش فریان ها روز این که رسیدم اتاقی پشت کردم؛ دنبال رو صدا و رفتم بیرون اتاق از آروم

 می عوض و کشیدمی ها سیم روی رو آرشه بسته های چشم با که فریان دیدن با شدم، اتاق وارد و کردم باز رو

 !زدمی ویلن زیبا قدرچ! بود؟ فریان هنر همه و همه... آرامش این... قشنگ های صدا این یعنی.!رفتم بهت توی کرد؛

 بزنم؟ رو هست« پولن املی» آور شگفت زندگی فیلم مال که شعر قطعه همین زیبای همین به روزی یک منم میشه

 اون بگیرم؟ آرامش  میشه یعنی برم؛  رویا توی بسته های چشم با فریان مثل و بزنم رو پیانو مهارت با منم تونممی

 ...پیانو من و ویلن

 و کردم باز رو نیشم بود؟ نشده حضورم متوجه یعنی .کردمی نگاهم متعجب فریان شد، قطع صدا مدماو که خودم به

 .زدم دست تند -تند

 !بود معرکه وای -

 :گفت شیطنت با

 آهنگ؟ یا من کار -

 :گفتم و زدم چشمکی

 زنی؟می ویلن کی از تو راستی کرد، عوض رو حالم واقعاً دوتاش -

 :گفت و گذاشت کیفش داخل و ساز

 ...دوساله یکی -

 .بودی نکرده رو -

 .بگم بهتم که دیدممی رو تو خیلی من که نه !وروجک -

 ...تابستون توی. اومدی که پیش سال یک -
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 ...حاال -

 .باشم داشته تمرکز سازم روی تو مثل و بگیرم یاد تر زود رو پیانو دارم دوست منم... حالته به خوش خیلی! فریان -

 .کنه تدریس بهت بیاد میگم رو معرکه معلم یک خودم بریم، مسکو بذار. گیرییم یاد حتماً -

 :گفتم وهیجان ذوق با

 !میگی؟ جدی -

 :گفت مهربون فریان

 .داره شرط یک این اما! کوچولو خانم معلومه -

 :نکردم توجه گفتنش کوچولو خانم به که کردم ذوق انقدر

 شرطی؟ چه -

 .بزنی ساز همزمان من با بعد و بکنی و تالشت ی همه گرفتنش، یاد برای اینکه -

 ...خودمه کار این بدون؛ شده حله رو مسئله این -

 :گفت و خندید

 .داری هم جایزه بزنی پیانو تونستی تر قشنگ من از اگر درضمن -

 بلدی؟ هم پیانو تو مگه -

 .گرفتم یاد یکم دوستم از نرفتم کالس خاطر به اما نگی، بگی! هی -

 .بنوازی رو سخت ساز دو هر بنوازی تونیمی که عالیه بازم. ..هرچی -

 .نداره معنی برات سختی باشی داشته عالقه -

 .نواختن تو بدم شکستت تا مونم می روزی منتظر صبرانه بی -

 .بینیممی -

 .بینیمی -

  

*** 
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 اومدی؟ سِویل !سِویل -

 :گفتم و بردم باخودم کشون -کشون رو چمدون

 زنی؟می داد اچر. اومدم -

 «اومدم: »میگی داری ساعت یک آخه -

 که رو هاش لباس هم گاهی و داد تکیه دیوار به سینه به دست اونم. ایستادم ش روروبه و رفتم پایین ها پله از

  .کردمی درست بود، تیره ای قهوه -عسلی ترکیب

 .کردممی جمع لباس داشتم خب -

 :گفت شده گرد های چشم با و انداخت چمدون به نگاهی

 !سویل؟ کنیمی شوخی من با داری -

 شوخیه؟ وقت االن مگه شوخی؟ چه -

 بزرگی؟ این به چمدونه روزه دو سفر برای -

 :گفتم و دادم گردنم به قری

 از که رو هام لباس نصف بعدشم .بگیرم عکس متنوع های لباس با و ببرم لذت اش لحظه هر از خواممی خب -

 و نیشم که کرد نگاهم چپ -چپ .خوردن دردم یک به بگم که کنم اشون استفاده باید م،آورد خونمون از حرص

 :گفت و داد تکون تأسف روی از سری .کرد باز براش

 .شد سبز درخت تو دست از هیچی که علف ماشینشون پای زیر نارون و فراز بریم بیا -

 ...تو با چمدون زحمت فقط بریم؛! بابا خوب خیلی -

 :شد بلند صداش که رفتم در سمت جلو -جلو هم بعد

 نوکرتم؟ مگه چی؟ دیگه -

 :گفتم و گذاشتم هام چشم روی مو آفتابی عینک

 ...نوکرمی غالم تو! عزیزم نه -
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 و اومد گذاشت، رو چمدون اینکه بعد هم اون. رفتم ماشین داخل و ندادم اهمیتی که کرد نگاهم چپ -چپ دوباره

 .نشست جلو صندلی

 هستن؟ رایکا پیش رامک و مامان  -

 :گفت دوباره فراز که داد تکون مثبت نشون به سری فریان

 !شناسی؟می کجا از رو برم گفتی که اینجایی میگم -

 ...شهر از افتاده دور کامالً روستای یک! قشنگیه خیلی جای .کردم پیدا ایران اومدم که بار یک -

 :گفت نارون

 نداریم؟ رسیدست چیزی به روستا داخل بریم یعنی -

 باشه؟ چی تا -

 .هاست چیز جور این و انتن منظورم -

 آنتن به نیاز اصالً که کشهنمی جاها اون به خب ولی بری؛ ها این و بلندی روی باید سختی به اما داره، آنتن نه -

 !زیباست روستاش که بس .باشی داشته

 !هست؟ خواهرتم عروسی نزدیک قضا از که بریم خواهیممی روز دو همین تو حاال چرا نفهمیدم هنوز من -

 :گفت و عقب برگشت

 !بانو؟ کردم کاری بد. بشه عوض هوامون و حاال خواستممی -

 :گفتم سریع

 روشون فشار کلی باالخره .تنهان دست ها این خاله نگرانم طرفم یک از خب ولی دارم؛ دوست اتفاقاً که من بابا نه -

 .هست

 :گفت فریان به رو و فشرد و گرفت دستش توی رو هام دست نارون

 ...ها کنهمی جا شوهرم مادر دل توی هاش حرف با رو خودش داره االن همین از عروست !فریان -

 :گفت فراز که گزیدم رو لبم گوشه
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 برای ...ها خالمونِ دختر اینکه مثل بکشه پیش رو خواستگاری موضوع مامان اینکه از قبل سِویل !جان خانوم -

 .هست مامان دل  توی جلو -جلو خودش بده، انجام کاری نیست مالز همون

 :گفت و زد لبخندی نارون

 ...خودش جای چی هر ولی! عزیزم دونممی -

 !میشه بدتر میدین ادامه هی شماهم میشه؛ آب خجالت از جوریش همین این چون بیاین، بیرون بحث این از حاال -

 رو سرم .کردم احساس رو دهنم توی خون شوری که جوری زدم، گاز رو هام لب بیشتر من و خندیدن نارون و فراز

 دو برای باهم چهارتایی گفت فریان دیشب کردم؛ بیرون کردن تماشا سرگرم رو وخودم برگردوندم پنجره طرف به

 ما اگر وقته چند این توی و بود شلوغ خیلی سرشون خاله چون بودم، ناراضی هم شدم خوشحال هم. بریم بیرون روز

 .افتادم راه و شدم راضی باالخره که کرد اصرار انقدر اما شدن؛ می تنها دست رفتیممی

 روستا وارد که اول همون از آدم .زدمی حرف ازش فریان که زیبایی روستای به رسیدیم بعد ساعت 3 حدود

 کت با هم ها مرد و سر به مشکی های کاله و دامن کت با ها خانم... پهلوی زمان به برگشته کردمی فکر میشد،

 وارد که انگار باشه، روستا اینجا نمیشد باورم اصالً بود؛ خودش مشغله دنبال کس هر و بودن مرتب... کروات و شلوار

 .بودیم شده سینمایی شهرک

 پایین که رو ها پنجره. بود آورده در تکاپو به حسابی رو دلم روستا؛ قدیمی بافت و شده فرش سنگ های خیابون 

 تعویض وگرو جاش فریان با و کرد متوقف و ماشین ای گوشه فراز. شد هام ریه وارد نظیری بی و پاک هوای تا مداد

 .گذشتمی روستا شده فرش سنگ های کوچه بین از تند سرعت با که بود فریان حاال کرد،

 جایی خب اما «بزنم مقد خودم رو ها کوچه این تمام خواممی! میشم پیاده کن صبر: »بگم خواستمی دلم چقدر 

 ماشین، توقف با .بودن شده کوچیک روستای این مبهوت من مثل هم فراز و نارون نبودم؛ بلد رو بره خواستمی که

 درش آسمونی آبی رنگ به که بود «اهلل» حکاکی با بزرگ در یک تنها کوچه داخل .کردم اطراف به ای دیگه نگاه

 .بودن آورده

 سرخ و گرد صورتی با کوتاه قد پیرزنی و شد باز در کوتاهی مدت بعد که زد زنگ بار چند فریان شدیم، که پیاده

 طرف دو از سرش از کمی یک و بود شده بافته زیبایی به سفیدش دست یک موهای. شد ظاهر درگاهی جلوی

 تنش توی قشنگی به قرمزش ریز های گل با سفیدشم بلند لباس بود؛ شده آویزون سفیدش دست یک روسری

 .بود ایستاده

 !مکه؟ حاجی حاجی رفتی! بزنی؟ سر هم ها فقر فقیر ما به اومدی عجب چه! تویی؟ پسرم !فریان -
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 :گفت و کرد خم کمی رو سرش فریان

 ها فقر فقیر .داری رو دنیا های دارایی کل انگار گلت روی وجود با ماشاهلل که شما! حرفیه؟ چه این! بی بی ماه! ننه -

 چیه؟

 .افتهمی تپش به شنونده قلب که دادمی پروبال هاش حرف به جوری باهم بلکه بامن، صحبت توی تنها هن پسر این -

 !جان پسر تو قربون -

 .آوردم هم مهمون و اومدم زده سر ببخشید بی بی ماه ننه -

 .کرد مصنوعی اخم بی بی ماه 

 داخل! نیست حواسم خدا ای .هستن ممن های مهمون تو های مهمون .کردی خوب هم خیلی! پسر حرفیه چه این -

 .بیاین نکنن؛ غریبی بگو بهشون .موندن معطل عزیزت های مهمون بیاین،

 .برگشت حیاط داخل تر زود خودش و

 .برگشت سمتمون فریان

 «نکنین غریبی: »بی بی ماه قول به. بیاین داخل -

 :گفت بود گرفته رو نارون دست که طور همون فراز

 !شناسی؟می کجا از رو خانم این! ؟فریان کجاست ینجا -

 ...منتظرمونِ بیاین حاال .کن ولش رو اونش -

 :گفت من به رو بعد

 !سِویل بیا -

 داخلش .داشت جود و رنگی نیلی گوش شش حوض وسطش که شدم درخت از پر و بزرگ حیاط وارد پشتش آروم

 داخل رو باریک کمر های استکان و ستنش حوض کنار تخت روی بی بی بودن، شناور هندوانه و خیار و سیب هم

 .بود آماده مهمون برای استکانش و چای همیشه که انگار کرد؛ رنگ خوش چای ریختن به شروع و چید سینی

 چند کردمی کیف آدم چقدر .بود بهشت خود که راستی به بود، کرده تر مهیج برام رو جا اون فضای ها بلبل صدای

 و زیبا فضای به داشتن هام اون کردم؛ نارون و فراز به نگاهی!کنه زندگی چیز هر زا خبر بی و بیاد اینجا و روزی

  .کردنمی نگاه حیاط داخل قدیمی
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 آروم -آروم و بود نشسته بی بی ماه کنار که هم فریان اومده، خوششون چقدر فهمید میشد بشاشون های صورت از

 خوردن به دعوت رو ما که شد بلند صداش مین چند بعد .دادمی تکون آروم رو سرش هم اون .کردمی تعریف چیزی

 .کردمی چای

 .عزیزین هم شما عزیزه؛ برام اون که طور همون فهمیدم، فریان با رو هاتون نسبت تازه! اومدین خوش خیلی -

 .کردن تشکری فراز و نارون

 .خندید نمکی و افتاد من به نگاهش

 !؟مادر درسته !«نامزدشی: »گف پدرسوخته این -

 :گفتم کردم فریان به که کوتاهی اخم با و زدم اش بامزه صورت به لبخندی

 .ایم خاله پسر خاله دختر ما نه -

 ...ها کنیمی اذیت بیشتر پیرم دونیمی بزاری؟ سرم سربه خواستی باز! فریان نشی زلیل ای -

 :گفت و خاروند رو سرش پشت آروم فریان

 ...دیگه بزنه نامخالفی ساز یک باید همون برای زیاده، نازش خانم یکم! فریان جون به نه -

 :گفتم و دادم صورتم به چینی با

 ...ها نشده هم رسمی قضیه این حتی دونیمی خوبه؟ چیز همه بگم دیگرانم جلو خوایمی! فریان -

 :گفت تند

 .بشه رد عروسی بذار ...میشه ...میشه -

 !حول؟ مهره شدی مسئله این تو نقدرا چرا نبودی؟ عجول انقدر که تو! من داداشِ -

 :گفت کالفه فریان

 .بشه زنم خوادمی که صورتی در .ام خاله دختر بگم همش و بیارم طاقت تونمنمی خب -

 درن های کوچه اون توی و بزنم بیرون خونه از بود زده سرم به حسابی .نشست بی بی ماه کنار و خندید نارون

 بود کوهستانی چون اینجا اما بود؛ ماه شهریور هرچند داشت، مه هوا که وصاًمخص .بزنم قدم شده؛ فرش سنگ دشت

 .بود شمال مثل
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 .برهمی تنت از و راه خستگی دمه تازه چای! مادر بیا -

 پخش فضا توی رو هل بوی و رقصیدمی هوا روی زیبایی به چای بخار نشستم، تخت گوشه و کردم لبی زیر تشکر

 .کردمی

 :گفتم و کردم ستفادها شد که سکوتی از

 .بزنم قدم یکم اینجا برم خواممی! فریان -

 :گفت و گذاشت مسی سینی داخل رو چای استکان

 هرجا میریم دیگه هم با دوتایی بعد کن، استراحت یکم .نیستی بلد رو اینجا بشی؛ گم ترسممی. نمیشه تنها -

 .خواستی

 :گفتم ناراضی

 ...ها میشه یکتار هوا بعد خوام؛می االن من اما -

 :گفت کردمی بازی دستش توی استکان با که طور همون بی بی ماه

 شبیه هاش کوچه خیلی اینجا آخه. بشی گم ممکن میگه، راست فریان .برین فردا نگرفتن ازتون که رو فردا !مادر -

 .میرم اشتباه رو کوچه گاهی کنم،می زندگی اینجا عمر یک که من ست؛ همدیگه به

 خالی استکان هم فراز .نگفتم چیزی دیگه و دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم هم باز اما بودم؛ ناراضی هنوز اینکه با

 :گفت و گذاشت مسی خوشگل سینی توی رو جای

 .کنیم استراحت یکم تونیممی کجا نارون و من -

 :گفت و شد بلند جاش از بی بی ماه

 !پسرم دنبالم بیاین -

 عمیقی نفس شدن دور که ازمون .رفتن سرش پشت کوچیکی ساک همراه به هم وفراز وننار و رفت جلوتر خودش 

 :شد بلند صداش که کشیدم

 !لعنتی -

 :گفت که کردم نگاهش متعجب شد، بلند جاش از ناگهانی و
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 .بزنیم قدم بریم شو بلند بزارم؛ پا خواستت رو نمیاد دلم -

 .شدم بلند جام از تندی به و زدم کردمی خوش جا لبم رو همیشه حضورش از ها روز این که عمیقی لبخند

 !خوبی خیلی وای -

 :گفت بدجنس

 !صددرصد -

 چندان این کنم،می باهاش صمیمیت احساس دارم حد از زیادی اومد یادم که بزنم بازوش به آرومی ضربه اومدم

 یاد فیلش باز بعد گیره؟می گرم باهاش ببینه رو کی هر دختر این نمیگه کنه؟می فکر چی راجبم .نیست خوب

 :گفت حالتم از متعجب فریان .ندازهمی راه بهاوند -بهاوند و کنهمی هندستون

 رفتی؟ خودت توی! سویل؟ شد چیزی -

 :گفتم سریع و دادم تکون رو سرم آروم بار چند

 ...دیگه بریم نه، نه -

 :گفت بی بی ماه به خطاب بلند و داد تکون سری

 .نشین نگران گردیم؛می بر زود و میریم رونبی ما! بی بی ماه -

 .افتادم راه به پشتش منم و شد خارج در از بعد

 به که اونجا هوا خنکی .میشد روستا و کشاورزی های زمین نزدیک داشت و بود برگرفته در رو روروبه کوهای مه، 

 که بود کرده احاطه رو چهکو دور رنگ، خوش دیواری .دادمی هدیه بهم رو راحت تنفسی بود؛ منطقش خاطر

 فاصله ها کوچه بقیه و نبود کوچه داخل بیشتر در یک چون هست؛ بی بی ماه خونه مخصوص فقط بود مشخص

 .داشت دیگری با زیادی

 :گفت آروم بود، شده خیره ش روروبه به که طور همون فریان 

 اومده؟ خوشت اینجا از -

 .کردی پیدا رو بهشت این چطوری بدونم خواستم فقط! داری دوست هرجور -

 درآوردم؟ اینجا از سر چطور دونمنمی هنوز خودمم کنیمی باور -
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 :گفتم تعجب با

 میشه؟ مگه -

 :گفت و کشید آهی

 .هستم بی بی ماه مدیون رو موندنم زنده که دونممی رو این فقط چیشد، نفهمیدم که بود بد حالم انقدر روز اون -

 .کرد نگاه بهم و برگشت سمتم نمیشم، قدم هم باهاش گهدی دید وقتی شدم؛ خشک سرجام

 بود؟ شده چی مگه کِی -

 .نگم چیزی فعالً بذار که گفتم -

 .داشتی که وخیمی حال از حرف زنی؛می رو نبودن و بودن زنده از حرف داری تو اما... اما -

 :گفت و زد تلخی لبخند

 بدی؟ گوش داری حوصله -

 .یشدهچ بدونم خوادمی دلم آره، -

 .افتاد راه و نگفت چیزی

 !میری؟ داری کجا -

 سرش نشست، سنگی تکه روی و رسید آبی کوچیک جوی به که افتادم راه پشتش ناچار به کرد؛ سکوت هم باز

 .نشستم روش و کردم انتخاب رو سنگ ترین نزدیک منم و گرفت هاش دست میون رو

 .اومدم ایران سر یک پیش ماه چند من -

 :گفتم شده گیج و متعجب

 نشدیم؟ متوجه ما چرا پس... چی -

 :بود پوزخند شبیه بیشتر که خندید وری یک

 خبر اومدنم از کسی خواستم رایکا و آقاجون از خودم بعدشم بود، عروسیت ذهنت و فکر همه داشتی حق که تو -

 .نشه دار

 :داد ادامه که نگفتم چیزی
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 با تو که بفهمونم خودم به داشتم این بر سعی بودم، بهاوند با شیتخو شاهد دور از. بود مونده عروسیت به دوماه -

 که بودم دیده هم تابستون توی پیشش ماه چند البته .کنینمی فکر هم دیگه های چیز به حتی و خوشحالی اون

 تا قضیه کردمنمی فکر واقعا اما برین، بیرون که پیچوندم رو بقیه بار چند خودم حتی خوشین؛ و میرین بیرون باهم

 داره ایرادی چه گفتم و هستی بچگی عالم توی تو کردممی فکر .کنین ازدواج بخواهین شما که باشه جدی حد این

 .کنه شیطنت کمی بچگی توی تا کنم کمک

می و اون فقط و بودی شده کر و کور بهاوند های بدی باوجود تو اینکه شنیدم، زیاد درموردتون مامان از -

 .نبوده هم بچگی عالم توی همچین فهمیدم کامالً که بود نجااو بس دیگه .دیدی

 از ای گوشه هم باز کنارش، شادیت از حالم خوش کردممی اظهار چند هر که جوری بودم؛ دلداده منم وسط این اما

 دیگه خریدین هم خونتون شنیدم آقاجون از که روز اون. نیستم بهاوند جای به من چرا که میومد درد به قلبم

 میشی کسی همسر همیشه برای و کنیمی ازدواج داری نمیشد باور بود هنوز که هنوز نموند؛ تنم توی جونی قعاًوا

  .نیستم من که

 خارج و بود شده تنگ شدت به هام نفس کوچیک، چند هر خبر این با روز اون .کنیمی خطابم دایی پسر عمر یک

 میشه باورت دونی؟می افتادم، راه جاده توی و برداشتم رو رایکا ماشین .بود تار و تیره ها چشم جلوی دنیا نمیشد؛

  اومد؟ سوز به هام چشم که ریختم اشک انقدر

 هرچند کنم؛ گریه اینگه جای به کنم شاد رو هم دل و بخندم کردممی سعی همیشه که منی من اونم بود، تار دیدم

 که ها چه مرد این دل توی بعداً ممکن نکردن فکر این به ولی ...کنهنمی گریه که مرد خوندن ما گوشِ توی همیشه

 .نشه و بشه

 خوبی دید زیاد چون دربیاد؛ دستم از ماشین تعادل بود نزدیک بار چند ...اشکم از خیس های چشم با رفتم رفتم، 

 هوا روز اون و بود دی اواسط بود؛ پرت حواسم .نبود سرجاش هم ذهنم دیدم، خاطر به فقط نه .نداشتم جاده به

 .بود مخلوطش هم برف و بارونی

 پیدا ابی بطری شاید تا  کردم باز و ماشین داشبرد .شد تشنم بودم، رسیده اینجا های نزدیک به که بودم رونده انقدر

 خوندن با برداشتم که رو کارت شد، تر داغون بود که اونی از عصابم .بود توش شما عروسی کارت جاش به اما کنم؛

 کردم؛می فکر بیشتر یکم بودم مطمئن که بود نامساعد چنان حالم. کرد لرزیدن به شروع دنمب کل هاتون اسم

 .کردممی سکته درجا
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 بزرگ سنگی تکه با و دادم دست از رو ماشین کنترل. رفت در دستم از ماشین فرمون و شدم غافل لحظه یک برای

. بود بارونی هم هوا و کردمی عبور ازش کسی ندرت به خیلی که ای جاده داخل اونم کردم، تصادف شب دل توی

 به ماشین داخل ها ساعت برای و میشم هوش بی درجا که بود زیاد انقدر بود؛ خورده سرم به که ای ضربه شدت

 .مونممی حالت بدترین

می بی بی ماه اصرار به .بیننمی رو من دامادش؛ همراه به گشه،می بر روستا به شهر از که بی بی ماه ظاهراً اینکه تا

 دکتر که میرن بیمارستان به باهام زنن،می زنگ اورژانس به بیننمی که خونم غرق صورت رو وضعیتم و ایستن

 بیدار دیگه و مونده می بسته هام چشم همیشه برای من بودن؛ رسیده دیرتر دقیقه چند فقط اگه میگه بهشون

 .نمیشدم

 بی روز چهار حدوداً. بشه منفجر که بوده نخورده ضربه بد انقدر ماشین اینکه بود، جور باهام که هم ای دیگه شانسه

نمی. رفتم هوش از دوباره .بدم رو اقاجون شماره فقط تونستم زور به کردم باز رو هام چشم وقتی  بودم؛ هوش

 .بودن سرم باالی رایکا و آقاجون کردم؛ باز رو هام چشم وقتی گذشت، روز چند دونم

 توی زیاد نباید بود کرده زد گوش دکتر چون رفتیم، خونشون به بی بی ماه اصرار به بشم مرخص خواستم هم وقتی 

 خارج اونجا از خدا بنده بودن؛ آورده بیمارستان رو من وقتی از که پیرزنم اون .بشه وارد سرم به تکون و باشم ماشین

 .داشت زیادی فاصله شهر از و بود تر نزدیک اروست به بیمارستان ظاهراً. بمونه مطمئن من خوب حال از تا بود نشده

 باکلی اونم. باشیم مهمونش ای چندهفته برای و بریم بی بی ماه خونه که داد رضایت آقایون همین برای

 اون باشیم؛ هست شهر داخل هرچی یا و دم و دود از دور مدتی برای نیومد بدمون روز چه بعد هرچند ...شرمندگی

 .هست خودش خونه داخل که کردمی حس آدم که بود خوبی نواز مهمان چنان پیرزن

 گوش و نشستمی پام به هم اون .گفتممی براش تو از ناخواه یا خواه که کردمی خوبی بهم انقدر روز، چند اون توی

 این وجود از که بود اونجا .زدممی حرف براش تو درمورد ساعت یک روزی و میومدیم جا همین توی درست کرد؛می

 .بود زمستون اونجا هرچند بود؛ بخش آرامش جاش همه که شدم باخبر زیبا وستایر

 این چی خاطر به من فهمید آقاجون کردم،می دل و در بی بی با خونه توی داشتم که روز یک .نبود االن زیبایی به -

 هیچ تقصیر دونستمیم خوب من اما بهاوند، تقصیر گفتمی همش .شد دیوونه بوده؛ این اصلیش دلیل و شدم طوری

 به اینکه تا. نبود بدهکار ن آقاجو گوش اما شدم؛ تو عاشق منم که بود کرده گناهی چه بیچاره اون آخه. نیست کس

 .نکنه کاری وقتی یک تا کردیم، آرومش رایکا و من ضرب و زور
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می بهم اما نشست،می هفته چند اون توی هام دل و درد پای اینکه با کرد؛می نصیحتم حسابی که نگم بی بی ماه از

 سختم برام و داشتم قبول خودمم «نیست درست چون بیام؛ بیرون باید فکرت از اما ...سخته دونممی» :گفت

 مسکو و کردم جمع رو وسایلم بمون چیزی منتظر دیگه اینکه بدون و برگشتیم تهران شد، خوب حالم وقتی .بود

  برگشتم

 من گفت،می من به نسبت عشقش از راحت چقدر پسر این بود؛ خیره جوی رون آب به .بودم شده خشک و شده الل

 های لباس و شد بلند سنگ تکه روی از .دادممی عذابش و زدممی حرف جلوش بهاوند مورد در راحت چقدر هم

 هاش صحبت از که انگار پاشید؛ صورتش روی آب از بار چند و شد خم جوی کنار .داد تکون رو مشکسش پا سرتا

 .کنه کم رو درونش التهاب خواستمی کار این با و بود شده گرمش خودش

 از خبری هیچ و نبودم کار تقصیر من واقعاً هرچند کنم، آرومش کمی تا بگم بهش تونستممی چی. کشیدم «آهی»

 هاشون نگاه با وقت چند آقاجون، و رایکا چرا میفهمم حاال .بکنم تونستمنمی کاری داشتم اگرهم نداشتم؛ فریان دل

 و بفهمی خودت از باید چطور نداری خبر چیزی از وقتی واقعاً آخه. فهمیدم نمی هیچی من و زدنمی حرف باهام

 بکنی؟ کاری

 صدا رو اسمش .گرفت دیگه یکی و کرد عوض رو میمرد براش و بود عاشقش که ماشینی رایکا چرا فهمممی حاال

 ...تردید کلی با هم اون زدم

 !فریان -

 :کرد بهم نگاهی و شد بلند جاش از

 شده؟ چیزی جانم -

 کس های مهربونی به یا ها گفتن« جانم» به نباید من اما کرد،می انتقال آدم به دوباره جانی هاش گفتن «جانم»

  .بشکنم دوباره میترسم چون باشم؛ داشته امید دیگه

 کردی؟ معرفی نامزدت و من که دنش کنجکاو چرا پس داره، خبر من وجود از بی بی ماه نمیگی مگه -

 !کردممی تعریف ازت براش و خوردممی رو مغزش شب تا صبح که هستی دختری همون تو دونهنمی هنوز -

 :گفت که گفتم «آهانی»

 که کسی به دارم که باشه صحیم شادیم تو اونم دارم دوست هستی؛ خودت بدم خبر بهش باید کنم فکر ولی -

  .رسممی دارم دوستش
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 باهاش هم همه داشت دوست و میشد شاد ها چیز ترین کوچک با که بود مهربون پسر این چقدر. زدم تلخی بخندل

 .باشن شریک

  

*** 

  

 به شاید هم دلیلش. نمیومد هام چشم به خواب فریان عصر های حرف از میشدم، پهلو اون به پهلو این از همش

 خواب کنارم که بی بی ماه زدم؛ ای دیگه غلت .بود افتاده شبرا من خاطر به تلخ اتفاق اون که بود این خاطر

 .نشست و شد بلند بود،

 !مادر؟ خوابینمی چرا -

 .دادم تکیه و شدم بلند آرنجم روی 

 .نمیاد هام چشم به خواب -

 خوابی؟ به اینجا نداری عادت شدی جا جابه چون نکنه! قربونت؟ چرا -

 ...مشغوله میک فکرم فقط نیستم، بدخوابی آدم نه؛ -

 :گرفت نرمش و گرد های دست توی و کرد پیدا رو دستم تاریکی اون توی

 !بسپار خدا به و کن صبر فقط تو میشه، درست چیز همه انشااهلل. نکن اذیت و خودت! مادر -

 :گفت آروم که نگفتم چیزی

 !دل و ازجون ...ها خوادتمی خیلی .باش فریانم مواظب! مادر سویل -

 :داد ادامه که نگفتم چیزی

 عاشق حال میومد، درد به براش منم دل کرد؛می تعریف برام ازت و میومد وقتی پیش ماه چند .شد اذیت خیلی -

 ...دردناکیه چیز خیلی عشق .فهمممی خوب

 :گفتم متعجب

 کیم؟ من دونینمی شما مگه -

 :گفت و زد دستم به آروم ضربه چند
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 تخت روی روزی چند خاطرش به که همونی... خودتی فهمیدم بهت فریان های نگاه از اومدین؛ که اول همون -

 و اومد هوش به که بار چند دیدیمی و بودی اگر! آخ .سوختمی داشت نبودت تب توی و بود گذرونده بیمارستان

  .میومد درد به هم تو دل گفت؛می لب زیر رو اسمت چطور رفت، هوش از دوباره

 دیگه کس سمت تونهنمی تو از غیر که شد دستگیرم جوری فریان های حرف از کم تمد اون توی تر؛ مهم همه از

 تو بشه، زنم خوادمی میگه و کنهمی نگاه عشق با بهش داره که اونی کنم فکر تونستممی چطور حاال .بره

 .بودن کردن روشن ستاره هاش چشم توی انگار« بشه خوادمی زنم: »گفت جوری بچم نباشی؟

 .ندارم رو پاکش عشق و فریان لیاقت اصالً بینممی کنم،می فکر و شنوممی که هایی چیز این با -

 :گفت آرامش با بی بی ماه

 ...خوبه های چیز همین دقیقاً لیاقتت تو میگی؟ رو چیزی همچین چرا -

می مانز کردنش فراموش برای من. رفتن رژه درحال همش که فریانِ غیر هست کسی هنوزم من ذهن توی اما -

 ...نه یا بربیام پسش از تونممی دونمنمی و خوام

 فراموش هم رو پسر اون تونیمی حتما ورزه،می بهت فریان که محبتی و عشق با !نکن شک دختر تونیمی حتماً -

 .داری اعتماد و اعتقاد بهش اگر باشه؛ باالیی اون به توکلت و نکن فکر هچی به و بخواب هم حاال .کنی

 :نشست هام لب ویر لبخندی

 ...اعتماد هم دارم ایمان بهش هم میدم، باالیی اون برای جونمم من -

 .بسپار خودش دست... علی یا پس -

 .کرد دعوتم آرامش از پر خواب به و کرد مرتب روم رو نازکی مالفه بشم؛ کش دارز منم کرد وادارم و کشید دراز

  

*** 

  

 :گفت نارون

 !سویل ...سویل -

 :گفتم و اومدم خودم به ترسیده
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 !شده؟ چیزی جانم -

 شده؟ چیزی خودتی تو حاال تا صبح از چرا. ترسوندیم -

 .کردممی فکر چیزی به داشتم نیست چیزی... نه نه -

 .نخوردی زیاد هم ناهار آخه خوبه؟ حالت باشم مطمئن -

 !خوبم... آره آره -

 نداری؟ کاری .کنیم روی پیاده یکم خوایم می فراز با میرم؛ من باشه -

 ...بگذره خوش !عزیزم نه -

 حرف از پر. بود پر خیلی ها روز این سرم گذاشتم، هام زانو روی رو سرم .شد خارج اتاق از عجله با و بوسید رو گونم

 اضافه هم فریان دیروز های حرف. پیچدمی سرم توی صداهاش ی همه... ها خنده پراز هاو غم پراز ها، فکر از پر ها؛

 ...گفتهمی رو اسمم هم نامساعد حالت تو فریان اینکه بی بی ماه طور همین ودش؛ب شده

 !سویل -

 خواب رخت به من مثل نشست، اومد کنارم و بست رو در که بود فریان .کردم نگاه صدا سمت به و برداشتم رو سرم

می چمدون: »گفتمی من به بعد زد؛می تیپی یک روز هر .کرد جمع شکمش توی هاشم زانو و داد تکیه ها

 .میومد پوستش به خیلی و داشت هارمونی خوبی به جینش با رنگش آبی لباس !«چیکار؟ بیاری خوای

 !کردی؟ کز گوشه یک ها افسرده این مثل باز چرا -

 بشم؟ نرمال زودی این به که نداری انتظار -

 :گفت و کرد ای خنده تک

می گوشه یک و گیری می آبغوره روز یک و خندیمی خوبی روز یک نچو ندارم؛ بودن نرمال انتظار تو از کالً من -

 .شینی

 :گفتم و زدم پوزخندی

 !روان؟ تعادل نداشتن و دیوونگی نمیگن این به نظرت به -

 .ندیدی دیونگی پس -
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 میگن؟ دیونگی هم دیگه چیز به ببینم، بده نشونم -

 .میدمت نشون بهت اونم موقعش به -

 :گفت که زدم زل م روروبه به

 .نداره فرق باشی جا هر بعد، روز یک خوبی روز یک تو. بود رفته یادم خودم ولی بره؛ یادت آوردمت مثالً -

 ...رنگِ یک جاش همه آسمون من برای آره؛ -

 بگردیم؟ و بریم روستا توی یکم خواینمی گردیم؛می بر تهران عصر -

 فکرم کمی و زنیمی حرف بینشون عشق ژولیت، و رومئو ورددرم باهام و کنیمی دعوتم خونه قهوه یک توی اگر -

 .کنممی قبول کنی؛می دور چیزها بقیه از رو

 مون هرکدوم حرف دون به گرفتیم، درپیش و مسیری پیاده دوش به دوش باهم .رفتم فریان پیش و کردم خدافظی

 روی که و موهام از کمی پیچید؛می که نسیمی و بود مه از پوشیده دیروز مثل هوا .بودیم مشغول خودمون فکر در

 «...رقص: »گفتم آوردمی در رقص به و بود پیشونیم

 زمانی یک ...رقصم از این کنکورم از اون نمیدم؟ اهمیت عالیقام به دیگه من کیه از و نرفتم باشگاه کی از !خدا هی

 بزنم؟ باالنس دارم حس یا بایستم گشتامان نوک روی دارم جون اصال حاال اما بودم باشگاه بالرین بهترین گفت میشه

 .بیام و بدم سفارش قهوه دوتا میرم هستن؛ ها مرد داخل .بشین جا همین -

 :نشست م روروبه و اومد هم فریان که نکشید طولی نشستم، صندلی روی و دادم تکون سری

 .بگیم ژولیت و رمئو درمورد داشتی دوست !خب -

 :گفت که دادم تکون سری و خندیدم

 .دونمنمی چیزی ازشون ولی شنیدم زیاد رو زوج این اسم فقط راستش -

 .مردن هم خاطر به و کردن مخالفت باهاشون و بودن عاشق. بگم بهت کوتاه -

 .داری دوست و غمگین چیزهای خوندنم کتاب تو بلکه زندگیت؛ توی تنها نه -

 .فهموند خواننده به کتابش جمله به جمله توی رو عشق معنی شکسپیر اما شد، تموم بد داستان این آخر شاید -

 .میشه تلفظ درد کلی با کنممی احساس میگم؛ یا شنوممی کسی زبون از رو کلمه این وقتی... عشق -
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 :گفت و دادم تکون منفی نشونه به سری

. هست همراهش خوب حس کلی یکی همین دونیمی. بودنش مثل داره، زیادی قشنگ های چیز! نکن اشتباه -

 .لبریزه آرامش از برات وجودش و عاشقشی تو که داره حضور یکی دونیمی اینکه

 .باشه دیگه یکی پیش روحی ولی باشه؛ پیشت جسمی طرف اینکه اگر حتی -

 !نپاش زخمم به نمک انقدر -

 شده چیده مسی و گرد سینی یک روی کوچولو عباسی شاه های فنجون .آوردن رو قهومون که بزن حرفی اومد

 :گفت و شد جا به جا کمی فریان شد، دور که چی قهوه مرد پیر .ودب

 !نگیر دل به نیست؛ خودم دست من -

 .پریدیم کجا به کتاب از ببین -

 بگی؟ مو به مو و نگی خالصه همش برام نمیشه حاال آره -

 ...خاص و قشنگ عشق این قصه. میگم برات حتماً فرصت سر -

  

*** 

 :دمش فشرده آغوش داخل بیشتر

 کردی؟می دریغ ازم رو صدات چرا ولی باش، دلخوری میشم؟ پرپر دلتنگی از نمیگی !دختر !بمیره برات مادر الهی -

 :گفتم و انداختم پایین و سرم شرمگین

 .نداشتم هم کردن فکر درست فرصت حتی که بود گرفته حالم انقدر! خواممی معذرت -

 :گفت و زد مهر اش بوسه با زو پیشونیم

 .نداره فرق برام باشی خوب تو... نداره یبع -

 اما کردم،می خفگی احساس اینکه با .فشرد آغوشش داخل رو من طاقت بی باز که بوسیدم و گرفتم رو نرمش دست

  .میشد افزوده بهم باهاش آرامشم حس عجیب

 !بکنین؟ دل هم بغل از خواهیننمی -
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 رو خرماییم موهای و بوسید و پیشونیم مهربونی با هم اون. فتمر سمتش و شدم خارج مامان آغوش از بابا؛ صدای با

 .کرد نوازش

 چطوره؟ حالش !بابا دختر گل -

 .خوبم خیلی! جون بابا خوبم -

 :گفت شیطنت با و خندید گلو توی بابا

 فریانِ؟ به مثبتت جواب خوبت، خیلی حال این دلیل -

 .آوردنمی روم به نمیشد گرفت؛ فرا و وجودم همه خجالت .کردم حس رو هام گونه شدن قرمز

 :گفت و خندید بابا همراه آروم مامان

 .باشم نداشته نگرانی دیگه من بگذره، خیر به هم مسئله این خداروشکر -

 :گفت و داد تکون سری بابا

 ...گذرهمی! خانم گذرهمی -

 :گفتم بیرون بیام بحث از اینکه برای

 !بینمشنمی کجاست؟ شایلی پس -

 :گفت و داد تکون تأسف روی از سری مامان

 .بردیمش آقاجون خونه ماهم ببریمش، آقاجون پیش کرد اصرار انقدر خانم -

« ببخشیدی. »نشست هام لب روی لبخندی رایکا اسم دیدن با کرد؛ لرزیدن به شروع تلفنم بگم چیزی اومدم تا

 :گرفتم فاصله بابا مامان از و گفتم

 (رایکا؟ جونم -

 !یلسو... سویل -

 رو دوباره شد تر آروم دیدم که بعد .نکنه پاره رو گوشم پرده بلندش صدای تا دادم فاصله گوشم از رو تلفن کمی

 :دادم قرار گوشم

 زنی؟می جیغ چرا. شد پاره گوشم پرده !رایکا؟ خبرته چه هست معلوم -
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 !کنی؟ ازدواج فریان با خوایمی من جون -

 .کنه پاره رو گوشم پرده داره قصد و شده دهز ذوق انقدر چی برای فهمیدم تازه

 ...جیغت این با ترس از مردم نکنه، چیکارت بگم خدا! رایکا -

 .بده و من جواب تو کن، ول رو ها این! وای -

 ...حرف درحد فعالً بشه؛ رسمی چیز همه اگه البته... آره آره -

 :گفت هیجان با

 !بدی؟ مثبت جواب خوایمی که چیشد ببینم کن تعریف تو. میشه اونم !وای -

 :گفت که کردم سکوت

 !شدی؟ الل چرا سویل -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 نداری؟ زندگی و کار... ها عروسیته فردا مثالً کهاین جوابم چیشد؟ بپرسی زدی زنگ که خلوته سرت انقدر تو االن -

 :گفت خیال بی

 ...تو دنکر جین سیم  جز به دیگه ندارم کاری تو جان به !نچ -

 .بردار من سر از دست توهم رسیدن تازه اینا! مامان .برم من رایکا نکنن؛ چیکارت بگم خدا -

 :گفت تند

 برم؟ میخوام میگی تو کن، تعریف برام میگم کجا؟! اِاِاِ -

 .ببرم لذت بابام مامان اومدن از بذار... شو خیالمبی کنم؛ کلکل باهات ندارم حس تو جون -

 تایی سه هم خودتون انداختین، ما و آقاجون ریش بیخ اینجا آوردین که خواهرتم برو... هات کار و تو ستد از! اه اه -

 .کنینمی حال

 :گفتم و زدم لبخندی

 ...فضوله شایلی همراه بگذره خوش راستی! اوه -
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 زنگ گوشیم رهدوبا که برگردم ها این مامان پیش اومدم .کردم قطع رو تلفن و ندادم مهلت که بگه چیزی اومد

 :دادم جواب کنم، نگاه رو گراند بک به اینکه بدون. خورد

 ...مسخ رو من باهات ندارم؟ کلکل حوصله نگفتم مگه! رایکا -

 .پرید حرفم وسط

 !منم بانو سویل کن صبر کجا؟ ...کجا -

 .دادم گوش صدا به و شدم ساکت

 !سر؟ دو مار یا خورد رو زبونت کرکدیل شدی؟ ساکت چرا -

 .بزنم حرف نداد مهلت جنابعالی زبون معمول طبق کدوم، یچه -

 :گفت حرفم به توجه بدون

 .ببینمت باید -

 :گفتم متعجب

 شده؟ چیزی -

 :گفت آروم

 .نباشه خوشایند برات شاید چند هر بگم، باید حضوری -

 .نبود خوب بود هرچی ولی حالی؛ چه دونمنمی دقیق .شدم جوری یک حرفش با

 :گفتم مات

 کجا؟ و کی فقط... شهبا -

 :داد ادامه آروم لحن همون با

 .بدم رو پاکتی بهت باید فقط کشهنمی طول زیاد کارم. میام االن -

 .بیا زود تو !منتظرم ...باشه باشه -

 .بود ایستاده سرم باال مامان که اومدم خودم به بعد فقط من یا کرد قطع اون نفهمیدم
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 بود؟ کی رفتی؟ خودت توی باز چرا !جونم به دردت -

 .بود فریان هیچی !ها؟ -

 داشت؟ چیکار !فریان؟ -

 .بیاره برام خوادمی گذاشتم، جا چیزی یک -

 :گفت تعجب با

 ...دیگه دادمی بهت فردا خوب بیاد؟ بشه بلند راه همه این مهمه انقدر -

 ...مهمه مامانم آره -

 مربوط برسه دستم، قرار که چیزی: »گفتمی ودموج های حس ی همه چرا. رفت آشپزخونه داخل و داد تکون سری

 فکرش باز و افتادم یادش باز گذاشت؛ تنهام که زندگیم مرد ترین نامرد به مربوط... زندگیمه آدم ترین انصاف بی به

 خاله خواستگاری به زود اینکه دلیل یا پرسننمی ازم درموردش بابا مامان که عجیبه چقدر !راستی .اومد ذهنم توی

 .کنننمی پیچم سئوال دادم نشون نشواک

 و کردمی بهم نگاهی آشپزخونه تو از گاهی هم مامان .زدممی زل ساعت به و کردممی بازی دستم های ناخن با

می که چیزی بابت بیشتر یکم فریان کاش. نبود ازش اثری و بود زده غیبش هم بابا میشد، کارش مشغول دوباره

 توی رفتم، در دم و کردم تنم چیزی یک طاقت بی .نیوفتم اضطراب توی انقدر من تا داد؛می توضیح بیاره خواست

 .نبود هم آدم یک از خبری کوچه

 عرق خیس استرس از دستم کف .کردمی شون تر داغ و تابیدمی ها آسفالت به انصافی بی با خورشید و بود ظهر سر 

 که کردممی نگاه کوچه سر به و رفتممی راه گوشه اون به گوشه یک از مدام نبود، بند جا یک پاهام و بود شده

 ماشین داخل و بستم رو در. شد متوقف پام کنار و شد ظاهر کوچه خم از بود؛ فریان دست که رایکا ماشین باالخره

 .داد رو جوابم  که کردم سالم لب زیر نشستم،

 .باشه کنی حفظ رو آرامشت پاکت این محتوای دیدن بعد خوادمی دلم! جان سویل -

 .بود داده دست بهم تهوع حالت استرس زور از سرخورد، حرفش این با دلم رسماً دیگه

 گفتم؟ چی شنیدی !سویل -

 ...بدش. ببینم خواممی آره؛ -
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 جوری لرزید، می شدت به هامم دست. داد دستم و برداشت متوسطی پاکت عقب صندلی از و کرد دراز رو دستش

 .افتاد پاهام روی و خورد سر پاکت دوباره که

 .برگشت کامل سمتم به و گفت عصبی« نچ» فریان

 .ببین بعد بکش؛ عمیق نفس اول -

 :گفتم اضطراب با و برگشتم سمتش

 آره؟... بهاوند درمورد -

 :گفت و کشید دست موهاش داخل کالفه

 !ببین خودت -

 سیلی با و کردم باز رو پاکت دستم لرزش خاطر به مشقت هزار با .شد پیاده ماشین از داغون اعصاب باهمون بعدهم

 قشنگ چقدر! دیگه؟ یکی با بود من عشق همون این! خارجی؟ دختر یک کنار بود من بهاوند این شدم؛ مواجه عکس

 پسم راحت چقدر! نامرد ...باالش و قد دلتنگ ...صورتش دلتنگ .بودم هاش چشم این دلتنگ چقدر !نامرد خندهمی

 ایمیل یک با تو که سوال کلی بپرسم؟ ازت سوال خوادمی دلم االن دونیمی. نشستی ادش دیگه یکی کنار و زدی

 ...کردی ترشون جواب بی و بیشتر

 فقط نبود قرار مگه زیباست؛ زنونش های دست برابر در مردونت های دست چقدر .کردم نگاه رو بعد عکس

 هام چشم برداری؟ کارهات این از دست ودنب قرار مگه کنیم؟ فتح رو دنیا باهم و باشه من دست توی دستت

 و بودم نامزدت که منی نامرد .زد آتشم بعدی عکس .نشکست هم باز اما گرفت؛ درد گلوم .نچکید هم باز اما تارشد،

 موهای عطر. بریمی لذت داری موهاش بوسیدن از چقدر مشخص صورتت از نبوسیدی، رو موهام اشتیاق با طور این

 نه؟... انگیزه هیجان برات موهاش کردن بو یواشکی خاصه؟ برات هم این

 درد از گلوم و کردن پیدا رو راهشون هام اشک باالخره. شدم خاکستر ...هیچ که آتش افتاد؛ بعد عکس به که نگاهم

 .چرخیدمی سرم دور تا دور دنیا و کوبیدمی و خودش سینم به قرارانه بی قلبم کرد، پیدا نجات

 چپش دست توی حلقه که نیست من بهاوند این ...ایستاده عروسش کنار دامادی لباس توی هک نیست من بهاوند این

 کنار که نبود من بهاوند ترش بعد عکس ذاشت؛می عروسش دهن کیک که نبود من بهاوند بعدی عکس .هست

 !آره؟... دنخندیمی من نداشته ریش به دلشون تو .زندنمی لبخند دوربین به و بودن ایستاده عروسش و شکیبا
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 بارون. میدم جون دارم! کن کمک! خدا بگو ...شوخیه ها این بگو .نیست من بهاوند های عکس ها این بگو! خدایا

 غم و درد از پر رو ماشین فضای و شد بلند صدام کم کم میشد؛ هم تر تند هیچ نمیشد که متوقف هام چشم

 و کردم پرت داشبورد روی رو ها عکس! بود شده یوحش چقدر .بود زدن حال در طاقت بی چه بیچارم قلب  کرد

 آتش شعله که انگار کوچیک و میشد آب همراهشون قلبم ریختن اشک هربار با انگار کوبیدم؛ روشون محکم رو سرم

 .بکنه ترم دیوونه و بشه اب تا بودن، گرفته زیرش

 و کردنمی برخورد بهم مدام هام ندوند  .کردمی همراهیش هم بدنم و لرزیدمی چونم .شد بیشتر و بیشتر هقم هق

 .زد زانو جلوم و کرد باز و در که دید رو خرابم حال یا شنید رو صدام فریان دونمنمی دادن؛می صدا

 :گفت درد پر

 !کن نگاهم سویل -

 .کنم گریه داشتم احتیاج و بودم داغون فقط نداشتم، رو سمتش برگشتن جون که بود خراب حالم انقدر

 :داد ادامه دردش از پر لحن با

 ...هایی حرف این از تر قوی تو ولی سخته؛ دونممی کن؟ حفظ رو آرامشت نگفتم مگه. کن نگاه رو من! عزیزم -

 داغون بیشتر رو دلم تلخیش که جوری .زد تلخی لبخند که زدم زل بهش خیسم های چشم با و برگشتم سمتش به

 :گفت کرد، تزریق وجودم به رو زهر مزه و کرد

 !خدا به حیفن ...رو ها مروارید این نریز !لعنتی شو بلند -

 :خوردمی تکون بدنمم کردم؛می که« هقی هق» هر با

 .بشم سبک تا بزنم زجه انقدر بذار! کن ولم -

 :گفت و زد پوزخندی

 .میشی اذیت بدتر هیچ که نمیشی سبک -

 :گفتم لرزش از پر صدای با زدم، چنگ و گذاشتم گردنم روی رو ظریفم های دست

 بی دلم هنوزم سنگینِ هنوزم اما کنم،می گریه دارم بشه منفجر خوادمی. نداره طاقت دیگه گلوم این! فریان ببین -

می کرد؛ خاکستر و دود رو من امروز بگم و برسونم نامرد اون گوش به رو صدام خواممی. بزنم فریاد خواممی قرار

 .بسوزونش و نره چشمش توی دود این روز یک باشه مواظب بگم خوام
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 ...بشی آروم تا برمتمی داری دوست هرجا .نکن گریه اینجا !جان سویل -

 .کردم پارت پاکت توی و برداشتم رو ها عکس زورم مونده ته با

 !فریان کنار برو -

 کجا؟ -

 .برم خونه خواممی

 .کننمی سکته نکرده خدای که ببیننت بابات یا مامانت قیافه این با -

 ...کنار برو گفتم -

می. شدم خونه وارد ببندم رو در اینکه بدون و چرخوندم قفل توی رو کلید سرعت با شد، بلند جاش از ناچار

 هم از دلم وقتی که جایی. رفتم بام پشت سمت به ببینه رو من پنجره از مامان اینکه از قبل تا میاد؛ پشتم دونستم

 کردن گریه با من مگه حاال ولی کردم؛می گریه سیر دل یک و نشستمیم آالچیقش توی و رفتممی گرفت،می جا

 صورتش به آروم مامان .زدمی حرف بابا مامان با داشت کالفه فریان شدم، نزدیک ساختمون لبه به میشم؟ آروم تنها

 :زد

 .کجاست بچم شاهرخ نیومد خونه توی که سویل !خدا ای -

 :گفت و انداخت اطراف به نگاهی بابا

 .است خونه توی که نرفته جایی میشه؛ پیداش !باش آروم -

 نه و داشتم پرش خیال نه .بستم ای دقیقه چند برای رو هام چشم و کردم باز رو هام دست و ایستادم بام لبه روی

 و کردمی خشک صورتم روی رو هام اشک وزید که باد باشم، داشته آزادی احساس خواستمی دلم فقط ...دیگه چیز

 .چسبوندمی بهشون رو مموها

 :گفت جیغ با .بشه باز هام چشم شدم باعث مامان جیغ صدای

 کنی؟می چیکار باال اون !سویل -

می فکر که شدم دیوونه انقدر یعنی چرا؟ ولی دیدم؛ همشون های چشم توی رو ترس .افتاد بهم بابا و فریان نگاه

 اما داشتن، حق. داشت انتظار نمیشد ای دیگه چیز اینجا، ویت ایستادنم با البته !کنم؟ پرت رو خودم خواممی کنن

  .رفتمی بین از خودش روز یک هم اون که بود زنده جسمم فقط و بودم مرده من چون. نبود مردن قصدم واقعاً من
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 :زد فریاد بابا

 ایستادی؟ اونجا چرا پایین بیا! بابا سویل -

 .گرفتش سریع فریان که بیوفته خواست زد،می صدا و اسمم زجه با مامان

 .خوبم که من کنی؟می گریه چرا! مامانم -

 :گفت و کرد نگاه بهم اشکیش های چشم با

 .میاد سرت بال ...خطرناک خیلی باال اون. بیا پایین !برم قربونت -

 :دادم ادامه و چکید گونم روی دوباره اشکم 

 ...وقته خیلی! مامانم اومده بالسرم من -

 خشک بود، گرفته رو مامان های شونه که طور همون فریان. نبود حالیم اما بیام؛ پایین که زد تشر بهم دوباره بابا

 کر رو فلک گوش که جوری. خندیدم بلند گریم میون ...بدتری من از تو که فریان برات بمیرم .کردمی نگاهم شده

 باال از رو ها عکس تمام ...خندیدم و خندیدم. کردم نگاهشون دیگه بار یک و درآوردم پاکت از رو ها عکس کنه؛

 :شد تر بلند هام خنده. ریختند کنان رقص فریان و بابا و مامان سر روی همش که پرت پایین

 چقدر ببین ...قشنگه چپش دست توی حلقه چقدر ببین .میاد بهش چقدر دامادیش لباس عشقم ببین !مامان -

 .شدم نابود امانم ...شیرین هاش خنده چقدر ببین ...دلبره عروسش

 .خندیدم دوباره و

 به و شد کشیده عقب از لباسم که بگم چیزی دوباره اومدم. نبود فریان از خبری و بود زده خشکشون بابا و مامان

 انگشت اش برجسته های رگ زدم؛ زل بود کشیده رو من که دستی به. برگشتم و زدم جیغی شدم، کشیده عقب

 .خندیدم دوباره و زدم زل بود خشم از پر که صورتش به .رفتم باالتر اش کشیده های

 !هان؟ بیوفتی؟ نمیگی! دیوانه دختر -

 :رفت یادم خنده و افتاد لرزه به تنم تمام که کشید فریادی چنان

 .بشه طوریت ترسیدم! لعنتی -

 .رفت خراب اعصاب با و کرد ولم که زدم زل بهش حرف بی
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*** 

  

 :گفت مامان

 .پریده رنگ بخور ربتش این از قولپ یک -

 :گفت که زدم پسش دست با

 ...ترسونیممی داری شدی؟ خشک که گفت بهت چی نزدی؛ حرف کلمه یک رفته فریان وقتی از -

 .زدم زل نگرانش های چشم توی حس بی

 لهسا چهل دختر انگار کنممی نگاهت ولی سالته، بیست همش خدا به !سویلم .نگرانتیم خیلی بابات و من !دخترم -

 ...هامه چشم جلو

 .کشیدم سرم روی رو مالفه کشیدم؛ دراز تخت روی و زدم پوزخندی

 .بیاد باال فشارت بخور رو شربت این العقل ولی نزن، حرف... باشه -

 حرف کلمه یک نتونستم هنوز من و گذشتمی بوم پشت ماجرای اون از بود ساعت چند شد؛ خارج اتاق از بعدم

 تمومی و میشد شروع ام گریه دوباره بزنم حرف کلمه یک بودم مطمئن چون خواستم؛نمی... نه نتونم، که نه. بزنم

 .نداشت

  

*** 

  

 اومدم، آرایشگاه مامان زور به و بود رایکا عروسی امروز .کردم حرکت تاکسی سمت به و بستم رو آرایشگاه در

 :شدم متوقف فریان صدای با که بشم ماشین سوار خواستم

 !سویل -

 .کردمی نگاهم و بود ایستاده من قدمی چند درست کردم؛ نگاه پشت به

 کنی؟می چیکار اینجا -

 ...کنار بیا -
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 «بره: »گفت و داد راننده به مبلغی شد؛ خم بافی ماشین پنجره جلوی که رفتم کنار راهش سر از 

 .کرد حرکت ماشینش سمت رفت، تاکسی وقتی

 !کردی؟ رو کار این چرا بگی میشه -

 .بزنیم حرف یکم باغ به رفتن از قبل دنبالت ومدما -

 .شدم سوار و کشیدم« پوفی»

 .دادم تکیه صندلی پشتی به رو سرم کالفه

 .بذار آهنگ یک حداقل بزنی؛ حرف نداری قصد اگر -

 !دلخورم؟ ازت چقدر دونیمی -

 کردم؟ چیکارت مگه -

 چقدر دونیمی. کنی پرت پایین خوایمی رو تخود کردممی احساس لحظه هر بود، بدی شُک یک دیروزت کار -

 ترسیدن؟ بابات و مامان

 .زدم پوزخندی

 .ببرم بین از رو خودم که نیستم دیونه هام انقدر !نترس -

 :گفت و کرد عوض رو دنده

 ...متحرکش نوع از اونم ای مرده یک انگار گذشتی؛ هم دیونه از تو .کنیمی فکر -

 :گفتم و زدم دست بلند بار چند

 .شناختیم خوب چقدر! براوو -

 کنی؟ اذیت رو اطرافیانت و بابات مامان خوایمی کی تا! شو آدم سویل -

 :گفتم مسخره باحالت

 .نمیشن آدم ها فرشته گفتم بهت بار صد! عزیزم اِ -

 .زد تشر
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 .کنممی صحبت باهات جدی دارم -

 :گفتم و شدم جدی

 !بشن؟ راحت همه که کنم آویز حلقه رو خودم واقعاً چیه نظرت کنم؟ چیکار -

 .شدم خفه که رفت بهم بدی ی غره چشم

 داغونم ناراحتیت فهمی؟می کشممی عذاب بکنم، کاری تونمنمی و بینممی رو شدنت آب لحظه هر که شدم دیونه -

 ...کنهمی

 :گفتم و بردم باال کمی رو صدام

. بودنت خوب با میدی عذابم چرا کنی؟می شرمندم قدران چرا فکرمی؟ به انقدر چرا تو! لعنتی نباش خوب انقدر -

 !کن ولم! کن بس

 .داد جاده به و حواسش دوباره و انداخت بهم نگاهی

 .بگذرم چیز همه از حاضرم که زیاد انقدر دارم، دوست خیلی چون شاید -

 باغ خود تا.. .فکری زیاد مشغله خاطر به دیگری و جواب نداشتن خاطر به یکیمون. کرد سکوت و کردم سکوت

 ...میزبانش ماهم و شد مهمونمون سکوت

 روروبه میوه ظرف به و بود نشسته مظلوم گوشه یک رفتم؛ تیام دایی سمت به کردم درست که رو هام لباس

 .نشستم و کشیدم رو کناریش صندلی بود، توهم خیلی خیلی فکرش که انگار .بود خیره ش

 !هست؟ خودش توی چرا جونم دایی -

 :گفت و کرد گاهمن گیج

 !هوم؟ -

 :گفتم و زدم روش به لبخندی

 !دایی؟ خودتی توی چرا میگم -

 .شد خیره هام چشم توی و کشید «آهی»
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 که بودم ارزش بی انقدر اما رفتم،نمی عروسیش هرچند. بود پسرم مثالً بدن؛ خبر بهم ندونستن قابل رو من حتی -

 .نداد خبر یک بهم

 .کردممی بازی هام دست اب و انداختم پایین رو سرم

 .زدممی دهنش توی چک تا چند تا بود جلوم بهاوند خواستمی دلم رسید؛ دستم به ها عکس وقتی -

 ...بوده دیده رو ها عکس دایی اول پس

 :گفت و کشید دیگه« آهی»

 حاال اما بدی، بتمث جواب بدن اجازه تا کنم صحبت بابات و مامان با کردمی التماسم چطور نمیره یادم وقت هیچ -

 .کرد کچل تو خاطر به رو هممون زمان یک که گزهنمی هم ککش گرفته زن رفته آقا

 خیلی که کردم نگاه رخش نیم به نشست؛ روش فریان و شد کشیده شدت با کناریم صندلی که بگم چیزی اومدم

 .کرد کردن پوست میوه به شروع و شد خم خونسرد

 اومدی؟ داییم و من زدن حرف وسط کنینمی فکر -

 نیستم که غریبه دوماً داییمون، و نه داییم اوالً -

 ...خیلی -

 جنتلمنم؟ جذابم؟ جیگرم؟ چی؟ خیلی -

 :گفتم و دادم بیرون رو نفسم حرص پر

 ...زشتی هم خیلی و پرویی خیلی -

 :گفت تیام دایی که کرد کج رو هاش لب و کرد نگاهم مسخره حالت با

 زنین؟می حرف باهم ها بچه مثل چرا -

 .درمیاره رو حرصم همش کارهاش با خب! دایی -

 :کرد نگاهم پرو -پرو و نرفت رو از که کردم فریان نصار توپی ی غره چشم منم. خندید و گفت« اکبری اهلل» دایی

 .دارم کارت سالن توی بریم بیا -

 .کنی اذیت و بدی حرصم کلی خوایمی باز نمیام، باتو جا هیچ من -
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 .بریم بیا !نکنم اذیتت میدم لقو نه -

 شدیم سالن وارد افتادم، راه پشتش و شدم بلند جام از آرومی به منم .رفت و شد بلند صندلی روی از زودتر خودش

 :داد نشونم رو عکاسیش دوربین که کردم نگاهش سوالی .داد دستم سرخابی گل یک

 ...عکاسی برای میده جون شده تزئین لیخوشگ این به اینجا االن بگذرم؛ سوژه از تونمنمی المذب -

 .بگیری عکس من از خوایمی نیستم، شرکتت های مدل جز که من! خان فریان جناب -

 ...عالیه فضاشم خوبه خیلی نورش اینجا بگیرم، ازت بذار االن دیگه .نیار نه من جون -

 .باشه کنیمی اصرار خیلی که حاال! بابا ای -

 .نشستم روش آروم کرد؛ اشاره رنگ فشبن کاناپه به و زد لبخندی

 !کنیمی چیکار ببینم بده، خرج به داری عکس برای گرفتن ژست و هنر هرچی حاال خب -

 بسپاری؟ من به خوایمی -

 .بگیر رو ژست اولین زود !بانو... البته -

 تند و کردمی اصالح رو هاش بعضی هم اون .کردم مختلف های ژست گرفتن به شروع و کاناپه به دادم تکیه ذوق با

 .کردم کسب هم دیگه جدید تجربه یک فریان وجود با اونشب گرفت؛می عکس تند

  

*** 

  

 :شد بلند مامان صدای که کردم آینه توی خودم به آخری نگاه

 .میاد در همه صدای االن اومدن، ساعت یک ها این خالت ...دیگه بیرون بیا! خوبی خدا به سویل -

 .گشتمبر سمتش استرس با

 !اوکیه؟ آرایشم خوبه؟ تنم توی لباسم مطمئنی! مامان -

 .داد تکون آسمون توی رو هاش دست دوتا

 .داره خواستگار باره اولین برای انگار! بده صبرم خدایا -
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 سالم که بلند. کردن استقبال ازم لبخند با ونارون رامک خاله؛ ورودمون با .کشوند بیرون باخودش و گرفت رو دستم

 خاله صدای که نشوند خودش کنار رو من مامان .کردمی نگاهم شیطنت با فریانم دادن، رو جوابم گرمی با همه کردم

 .دراومد

 اومدی؟ دیر چقدر !خاله سویل -

 .نبودم آماده جون خاله ببخشید -

 :گفت و رفت بهم ای غره چشم مامان

 «.نخوردم تکون هآین جلوی از ساعته چند استرس از: »بگو« نبودم آماده: »نگو -

 ...انگار نه انگار نده ادامه کردم اشاره مامان به چشم با هرچی

 غریبن؟ مگه بگو آخه -

 :گفت فرامزر عمو که بگم چیزی اومدم

 ...ها کشید خجالت دخترم! ببخشید شما حاال !خانم تابان -

 چشم فریان به منم ادن؛دمی گوش هاش حرف به هم بقیه. کرد کردن، صحبت به شروع عمو و شد ساکت مامان

 پایین خنده با رو سرم و زدم روش به لبخندی. کرد ام حواله چشمکی و کرد غافلگیرم نگاهش با که بودم دوخته

 .انداختم

 اون و دادم سوق حیاط سمت به و مسیرم من اما بریم، اتاق به خواستن فریان و من از شد تموم که هاشون حرف

 .کرد دادن تاب به شروع و پشتم رفت اونم و نشستم دار سایبون تاب روی. اومد سرم پشت حرف بی هن

 !بزنیم؟ حرف االن ما مثالً چی درمورد -

 :گفتم و کردم ای خنده تک

 .داری دوست هرچی دونم،نمی -

 !دارم دوست چیزها خیلی من! اوم -

 مثال؟-سویل

 :گفت گوشم پشت و داد هل آروم رو تاب
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 ...رو تو مثالً -

 ترین کوچک با وقت، بی و وقت که بود شده بدنم لعنتی عضو این نامردی عجب کرد؛ زدن به شروع نهوحشیا قلبم

 :داد ادامه شیطنت با .بزنه بیرون سینه توی از و کنه پرواز خواستمی دلش حرف

 .داری دوست تو که هرچی یا -

 .کردم نصارش ای «دیونه» و رفتم بهش ای غره چشم برگشتم؛ .داد هل بیشتر رو تاب 

 .نداریم هم از ما چیزی ای خواسته خداوکیلی -

 :زدم صدا رو اسمش

 !فریان -

 :گفت احساس پر

 جانم؟ -

 :گفتم تردید از پر

 ...اما خوام،می ازت چیزی یک -

 :پرسید شک با

 اما؟ -

 .بشی عصبانی ترسممی -

 .بکشمت که خوامنمی نترس! بپرس -

 :گفتم ناچاراً

 ولی همیم؛ پیش وقتی میشه... میشه کردیم، ازدواج اینکه با رفتیم مسکو وقتی خواستممی... راستش ...راستش -

 دیگه چیز هر یا ای، خاله پسر خاله دختر دونمنمی یا دوست عنوان به فقط. نباشیم همسر عنوان به مدت یک

 ...نه شوهر و زن اما .باشیم

 قبول رو موضوع این بتونم تر راحت خوادمی دلم قطف من .خوامنمی و این خودم چون ها؛ همخونه مثل نه البته

 .برم پیش آروم آروم خواممی ندارم؛ کار این از مرضی و قصد هیچ نه اگر کنم،
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 .اومد م روروبه و ایستاد تاب

 چرا؟! هوم؟ کنی؟می اذیت کردن فکر با خودت انقدر چرا !سویل -

 :گفتم ناراحت

 من هم میگم دارم .خواممی زمان ازت همون برای بیام، کنار ها یزچ خیلی با نتونستم هنوز من راستش خب -

 .ببینم کنارم همسرم مثل واقعاً رو تو تا خواممی زمان فقط نیست؛ ای استفاده سو یا قراری منظورم

 :گفت خورده گره های ابرو با

 کی؟ تا مثالً -

 ...کمتر اصالً شایدم کنم، فکر خوبه ماهی سه -دو دونمنمی -

 :گفتم سریع که کرد نگاهم گرد های شمچ با

نمی ها آسونی این به .هست سختم منم. کن درکم اما موافقم، باهات ازدواج با گفتم بهت خودم دونممی -

 .بسپارم خاموشی به و ببندم چیز همه روی چشم تونم

 .کرد موهاش توی دستی کالفه

 ...رو چیز همه جا همین بیا سختته؛ آخر تا من با کنیمی فکر اگر! فریان -

 .پرید حرفم بین

. بگی تو هرچی !باشه .بگی و بزنی خواستی می که رپ حرف این نکن سعی هم دیگه... نگو هیچی! هیس -

 باشه؟ بمون، بابا و مامان پیش توهم ماه چند تا میرم خودم آپارتمان من رفتیم اصالً !قبول

 :دادم تکون و سرم شرمنده

 قلبم و ذهن توی تو فقط اومدم؛ کنار کامل که بعد میدم قول... نشو ناراحت ازم کنممی خواهش !ببخشید !فریان -

 .کنم جبران رو چیز همه و بودی

 :گفت و زد تلخی لبخند

 .نگی هیچی بهتره !هیس -
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« دارم پرویی خواهر دختر چه: »نمیگه خاله مثالً بکنن، بد های فکر راجبم بقیه خوادنمی دلم ماجراهم طرف یک از-

 .دارم جایی نابه های درخواست خودم کنم؛ ازدواج کردم قبول خودم من چون .داره حق خیلی هرچند

 :گفت آروم

 روت فشار توهم باالخره .میده حق بهت و کنهمی درکتم تازه زنه،نمی های حرف این از مامانم دونیمی خوب -

 .کنی نگاه حامی یک عنوان به زندگیت توی نفر یک به فقط داری دوست حتماً بوده؛

 ...ولی دونممی -

 :گفت و پرید حرفم بین

 .نکنیم هم اما و ولی نزاریم معطلشون بریم، داخل بهتر! شو بلند -

 هم و کنممی اذیت هم که کنه لعنتم خدا آخ بود؛ صورتش تو غم یک نشونه قشنگ صورتش حالت و زدن حرف

 زدن دست به شروع نشوندم؛ همه منتظر صورت روی به که لبخندی با رفتیم که داخل !ببینم رو غمش ندارم طاقت

 .نشست فراز کنار و زد مصنوعی لبخند فریانم .کردن

 وصلت این به همه از که کسی وگرنه دونستم،می من فقط رو این و بود من خواسته خاطر به فقط گرفتش صورت 

 اگر هم یا نشدن گرفتگی این متوجه زیاد دیگران هرچند !باشه؟ گرفته صورتش دفعه یک باید چرا بود؛ تر مشتاق

 :بوسید رو گونم رامک .اومدن من سمت رامکم و نارونم رفتن، آشپزخونه خاله و مامان .نیاوردن رو به شدن

 ...خودم پیش میای دیگه !جونم آخ! خودم خوشگل داداش زن -

 .شد بلند نارون صدای

 آره؟ ...خوشگلت داداش زن سویل دیگه حاال! اِ -

 :گفت و بوسید هم نارون گونه خندید؛ رامک

 خوبه؟! من دلبر داداش زن توهم -

 .گذاشت تنهامون چشمک یک با هم رامک و داد تکون مثبت نشونه به سری نارون

 نیومد؟ آقاجون امشب چرا! نشد ولی کنم سوال خواستممی هی! نارون -

 :گفت و ایستاد کنارم نارون
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می عقد انشاهلل کی ببینم بگو! کن ولش رو این حاال کنم،می جبران قدشونع موقع انشاهلل: »گفت. بود خسته -

 کنین؟

 :گفتم و انداختم باال ای شونه

 .میشه چی ببینم زنن می حرف باهم دارن بابام و فرامرز عمو نیستم؛ جریان در که من -

 رو شام میز .کنم آزاد و فکر اینکه هم و کنم کمک ها این مامان به اینکه برای رفتم، آشپزخونه سمت هم من

 از شد این .خورد چی فهمید فریان نه و خوردم چی فهمیدم من نه شام موقع چیدم؛ داشتم که ای سلیقه نهایت در

 .فهمیدن نخوردمون دست های غذا

 هم عروسی قرار اینکه و فهمیدم و عقد تاریخ شانسی فقط میگن، چی بقیه فهمیدمنمی  خوب که بودم گیج انقدر

 شروط و شرط اینکه به نه کردم؛می تعجب خودم های کار از .کنن برگزار مسکو خوانمی و گذاشتن ماه چند برای

 .بودم ناراضی و میشد مشغول فکرم اینکه به... نه ذاشتممی

 که زدم رنگ سبز ایکون .شد بلند گوشیم هشدار صدای که کشیدم دراز تخت روی خسته رفتن، که ها این  خاله

 .شد باز اسناشن مسیج

 "!میشی عروس داری شنیدم"

 .اومد بعدی دوباره که کردم نگاه مسیج به تعجب با

 "کرد ترکت بهاوند مثل هم یکی این شاید !نباش امیدوار زیاد اما خوبیه؛ پسر"

 و خوشه زنش با حتما االن اون. باشه نکنم فکر که «بهاوند» مجهول شخص !بود؟ کی این. کردم نگاه ها پیام به گیج

 از که آشناست هست هرکی ولی بره؛ هم یکی این ممکن که بده هشدار بخواد برسه چه کنه،نمی فکر حتی منم به

 .کنممی ازدواج دارم دونهمی و داره خبر چیز همه

 کردم تایپ 

 "شما؟"

 .نوشت نکشید ثانیه به که

 "اشنا یک"
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 و بشم بیخیال بود بهتر شاید .گذاشت ماریخ توی رو من و نداد و پرسیدم ازش که هایی سئوال جواب دیگه و

 اما! باشه؟ تونهمی کی که گرفتم دلشوره قلبم ته ته هم باز اما نشه، خسته این از بیشتر فکرم تا نکنم؛ اذیت رو خودم

 ...بره ذارهنمی دلیل بدون دیگه فریان مطمئنم بگذریم اینا همه از

 داخل وقتی بیرون. زدم اتاق از چجوری نفهمیدم پریدم؛ خواب زا مرد یک فریاد و مامان بحث و جر صدای با صبح 

 یک یکیشون گاهی .بودن زده زل بهم وحشی های چشم با هم رخ به رخ شدم، روروبه دایی و مامان با رفتم حال

 .شدن متوجهم که رفتم بینشون متعجب زد؛می فریاد و جیغ یکی اون و گفتمی چیزی

 !خبره؟ چه اینجا معلومه هیچ -

 :گفت حرص با مامان

 .داره دعوا اومده صبح اول داییت -

 :گفت و گرفت دهنش جلو و مشتش دایی

 .بزنم سر بهتون اومدم فقط من تو یا دارم دعوا من! اِ! اِ! اِ -

 :گفت و زد کنار رو من مامان

 اومدی؟ ما دیدن کجاش کشیدی، پیش و بحث اون اینجا تواومدی! من برادر -

 :گفتم و مرفت بینش دوباره

 !خبره؟ چه اینجا بگه من به یکی لطفاً -

 :گفت عصبانیت با دایی

 رو تو نه سویل دیگه خوامنمی: »میگه و کنهمی خواست باز رپ من پسرخر، اون خاطر به اومده مامانت هیچی -

 «بشنوه رو اسمت نه و ببینه

 :گفت که برگشتم مامان سمت باتعجب

 اهلل بدی؟ پیغامی پسرِ اون از پیغامی یا ببینی رو دخترم خوادنمی دلم که زیادیه تهخواس خوام،می رو همین... آره -

 .کنینمی باز رو من دهن صبحی اول! اکبر

 ...ها نبینمش من یا نبینه رو من دایی چرا داری؟ چیکار دایی به !مامان -

 :گفت عصبانیت با مامان
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 به داری تازه تو ندازه،می بهاوند یاد رو تو هم داییت وجود .بینمب رو شدنت پرپر دوباره خوامنمی کهاین خاطر به -

 .گردیمی بر عادی زندگی

 :گفتم پرحرص

 ...ها برادرتِ مامان -

 :گفت تلخ

 ...تنمه پاره دخترمم اما درست؛ برادرمه -

 :دادم ادامه

 .کنین مومت رو موضوع این بهتره کنین، دعوا یا بگذرین ازهم من خاطر به خوامنمی من اما -

 :گفت و کشید موهاش توی دستی کالفه دایی

 نگاه خوب کدومتون هیچ روی توی نتونستم کردم؛ عذرخواهی و شدم شرمنده بهاوند خاطر به بارها خودم من -

 رفع طوری این من .زنینمی سر بهم میاین و نمیارین طاقت شما دونستممی خب ولی زدم،نمی هم سر بهتون .کنم

 کنم؛ قبول تونمنمی. هست من های تصور از دور رونبینم،  خودت یا و دخترت نذاری اینکه اما میشه؛ برام دلتنگی

 .کشمنمی

 :گفت و شد کمر به دست مامان

 !خطر... خطر سویلم برای وجودت ترسممی من! من برادر -

 :گفتم بهش رو  سریع که بگه چیزی اومد دایی

 هم عروسی و کرده ازدواج که پسرش خاطر هان؟به خطره من برای چرا دایی وجود کن، بس مامان کن، بس -

 دایی داری ها این از یک کدوم خاطر نامرد؟به طور همین نبود، بیش گویی دروغ که سابقش زن خاطر به یا گرفته؟

 کنی؟ می متهم و

 خوام؛ می رو تخوبی گممی بهت چیزیم یک اگر میخوام رو صالحت من فهمی نمی ایبچه تو! مادر! سویل: مامان

 .نیاری ترتبزرگ حرف رو حرف و بدی گوش بهتره

 .زدم دار صدا پوزخندی
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 چیز تو چرا هستم؛ نفهم اگر نیستم؟ بچه کردن صبر و نکرد فراموش توی چرا پس... امبچه ها مورد این تو اگر -

 کنم؟ درکتون و بفهمم خوب خواینمی ازم دیگه های

 اومدم بود، گذاشته هاششقیقه روی رو هاشدست دوتا و بود خودش توی برگشتم؛ دایی سمت که نگفت چیزی

 .دستم داد رو خونه تلفن و کرد جمع به نگاهی ترس با شایلی که اتاقم داخل برگردم

 :زد لب که کیه پرسیدم ابرو و چشم با

 !فریان -

 .شد محو دید از سریع هم بعد

 :گفتم خسته صدای با

 !بله -

 :گفت نگران فریان

 چخبره؟ اونجا! سویل -

 .کردن می بحث باهم اروم هنوز که گرفتم فاصله دایی و مامان از کمی

 چطور؟ -

 .اومدمی بحث صدای: فریان

 .زدی زنگ اس دقیقه چند مگه: سویل

 .اومد تو صدای بعدم کننمی دعوا دارن دایی و مامانم فریان گفت زد زنگ شایلی نزدم، زنگ من: فریان

 :گفت که گفتممی بیراه و بد شایلی به لب زیر

 .لرزیدمی صداش بود؛ ترسیده نشو عصبانی دستش از -

 :گفتم اروم

 .باشه! خوب خیلی -

 !نه؟ یا شده چی گیمی حاال: فریان

 .کن باور نبود، مهمی چیز: سویل



 
 
 

 
 114 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 پریسا افسونگر کاربر انجمن نودهشتیا  ---پنج وارونه  

 !میگی دروغ چرا نگو خواینمی! خب: فریان

 !خب؟ نیست، مهم اونقدر کن باور فریان: سویل

 خوردی؟ چیزی خوب یلیخ: فریان

 :گفتم اروم

 .هنوز نه -

 .بخوریم صبحونه هم بعد ازمایشگاه بریم اول دنبالت میام شو، اماده برو پس: فریان

 :گفتم اومد هام لب رو که لبخندی با

 .شدید گشنمه کردم حال بدجور دومت حرف با اوپس -

 .اونجام دیگه دقیقه چند تا پس: وگفت خندید گلو تو

 حس و بود داغون اعصابم ولی نبود کار تقصیر دایی شاید اتاقم؛ رفتم مامان و دایی به توجه وبدون دمکر خدافظی

 وجودش یا اسمش یا خبرش یا که بود بهاوند فقط زمان همه جا همه نداشتم، کنم فکر درست چیزی به بخوام اینکه

 ...کرد می سخت برام رو زندگیم

 :گفت نگران دیدنم با شد ظاهر جلوم فریان که بیرون اومدم گیری نمونه اتاق از سرگیجه با

 پریده؟ رنگت چرا شد؟ چی! سویل -

 نمیگه گرفت، خون ازم پر قوطی تا سه هم خانمه این هستم خون کم طوری همین من بیوفتم؛ پس که االن: سویل

 .میرهمی االن

 :گفت و کرد ای خنده تک

 .نگرفته رو هاخون این که خودش برای الزمه عزیزم خب -

 شه اپدیت ویندوزم تا بده بهم و دادی قول که ای.صبحونه ببر و من االن نمیشه حالیم چیزها این من! وای: سویل

 .گیمی چی بفهمم باال بیاد

 .سرش پشت زشت اردک جوجه مثل هم من بیرون؛ رفت و خندید دوباره

 .داشت ازمایشگاه با وتاهیک خیلی فاصله که رسیدم بزرگی سنتی رستوران وبه رفتیم پیاده کمی
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 اینکه مخصوصا برد؛می لذت ادم که بود سرسبز فضا انقدر. بده صبحونه سفارش رفت هم فریان و نشستم تختی روی

 .بودن شده کاشته بزرگ هایگلدون داخل که لیمو به هایدرختچه از بود پر اطراف

 فضا هم دیوار هایکاری آینه !خودش برای ودب ایدیگه بحث هم کردمی پخش که محلی هایاهنگ و رادیو صدای

 .بود کرده تر جالب رو

 .شد خیره صورتم به و نشست روم روبه فریان

 کنی؟می نگاه انقدر چرا چیه؟ -

 :گفت خاصی لحن با

 .نشم دلتنگت که کنم هک خوب ذهنم توی رو تصویرت اینکه برای -

 .گهمی طوری این که باشیم هم پیش نبود قرار مگه شد جوریم یک لحظه یک

 .گیمی طوری این که بینیمنمی رو هم مگه: سویل

 .میاری تشریف شد درست هاتکار وقتی هم شما مسکو گردیممی بر ما کردیم که عقد! نه مدت، چند تا: فریان

 نبودن که هاییوقت طورم همین همیشه اوف... بینم نمی هم رو اینا خاله باز مدت یک تا یعنی شد خالی بادم

 و اومدن باز که گرفتممی باد غم مدت چند تا من رفتن؛می و موندنمی که هم هاییوقت با شدممی دلتنگشون

 .بردنمی منم از نیمی انگار رفتنشون با حاال اما رفتن

 دیگران برای چقدر کردم حس کمی شدم اروم کمی بودنش با من خب ولی کشید؛نمی طول زیاد دوری این هرچند

 .هستم مهم مادرم و رپد از غیر

 :وگفت خندید

 باز؟ خودت تو رفتی چرا! سویل -

 :گفتم و نشوندم هاملب رو زوری لبخندی

 .نیست چیزی -

 :گفت شیطنت با

 خودت؟ تو ریمی سخته برات من از دوری انقدر -
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 :گفتم و شدم پرو هم من زد؛ چشمک که کردم نگاهش چپ چپ

 کنم؟ اذیت رو کی من بری... کنم اذیتت یکم خوادمی دلم که تیوق مخصوصا برام؛ سخته ازت دوری آره -

 :گفت و شد سینه به دست

 شی؟می دلتنگ من کردن اذیت برای! دیگه نکنه درد شما دست -

 مربا و کره نیمرو، عدسی، جیگر، نداشت ناهار از کم ماشاهلل... اوردن رو صبحونه که بدم بهش دیگه جوابی خواستم

 !اخه؟ عدسی با جیگر نیست؟ بد باهم اینا! کارهات این اب فریان خدا وای-

 :گفت خیال بی

 .بشه کاسته یکم بودنت دیونه این از بلکه برسه مغزت به خون یکم بخور فقط تو نمیشه؛ کار هیچ

 .خوردن به کردم شروع ناچار و نگفتم چیزی

 :گفت گرفت می لقمه که طور همون

 د؟بو بهاوند و تو سر دایی و خاله بحث -

 .کرد نگاه هامچشم توی هم اون و کردم نگاه ایشقهوه هایچشم به و گرفتم باال رو سرم شکه

 هاشچشم به کردن نگاه مستقیم... اما بودم راحت باهاش هرچند بودیم؛ نشده چشم تو چشم حاال تا لرزید تنم 

 :زدم ولب انداختم پایین رو سرم آروم. کرد معذبم

 .آره -

 .دادمی صدا تیک تیک که دستش هایغلنج شکستن هم بعد. شد شنیده حرصش پر نفس دادن بیرون صدای

 :گفت که کردممی نگاه دستم توی یلقمه به و بود پایین همچنان سرم

 نیست؟ مهمی چیز گفتی چرا پس -

 .شدم خیره گوشهای به و گرفتم باال و سرم آروم

 .باشه مهم دیگه موضوع این کنمنمی فکر -

 :گفت عصبی
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 نیستم؟ چیزی دونستن الیق من کنیمی فکر یا باشه؟ مهمی چیز پسره اون کنینمی فکر واقعا -

 :گفتم و کردم نگاه بهش

 .نبود مهمی چیز موضوع اون گممی فقط من نداشتم؛ منظوری همچین هم اصال من میگی؟ چرت چرا !فریان -

 .فهمید دشمی حرکاتش دونه دونه از رو این! خیلی هم اون. بود کالفه

 وسط؟ کشوندی و بحث این االن چرا شده؟ چی فریان-

 :گفت عصبی طور همون

 .بخور رو صبحونت نیست چیزی -

 به بخور، رو صبحونت نیست؛ چیزی میگی بعد رو حالم و حس کنی می خراب زنی؟می چندی چند خودت با: سویل

 ره؟می پایین من گلوی از چیزی دیگه حاال نظرت

 .نکن اذیت وربخ! سویل: فریان

 !لطفا خونه، برگردون رو من خوامنمی: سویل

 .گرفت دهنم جلوی و کرد درست سبزی کمی با جیگر و نون لقمه و گفت لجبازی

 !ببخشید دیگه؛ بخور -

 .برد عقب که بگیرم ازش رو لقمه وخواستم نگفتم چیزی

 .دهنت زارم می خودم -

 .رفتم ای غره چشم

 ام؟بچه مگه! چی؟ دیگه -

 کنن؟می و کار این فقط هابچه مگه: یانفر

 .کرد نگاهم مظلوم و بست برام رو کردن صحبت راه و دهنم گذاشت رو لقمه بگم چیزی اومدم تا

 .نگفتیم چیزی دیگه صبحانه اخر تا

 .شدیم خارج زیبا اما کوچیک فضای اون از شدیم سیر قشنگ اینکه بعد

... 
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 زور به که تیام دایی حتی بود؛ لبخند همه هایلب روی نشستم، رشکنا صندلی روی سفیدم پا تا سر لباس با

 .بود اومده خاله و فریان من،

 .اومد و ننداخت زمین رو رومون کردیم اسرارش خیلی ما اینکه برای ولی بودن سرسنگین هنوز مامان با

 این توی اینجا رو بهاوند و من بوده قرار روز یک گفت بهم و بوسید رو پیشونیم اومد، سمتم بیاد کسی اینکه از قبل

 تا بشو خوشبخت شده که هم دنیا کنی کم رو برای: گفت ...هستیم هم کنار فریان و من حاال اما ببینه؛ موقعیت

 !کنه می رد فکرش که هاییحرف این از ترقوی بدونه

 .نبودم قوی انقدر اجاه بعضی کاش و خوردم ضربه جاها خیلی بودن قوی همین از بگم دایی به شدمی کاش اما

 من کرد، می پاک رو عرقهاش دستمال؛ با مدام و بود قرمز صورتش. انداختم نگاه فریان و خودم صورت به آینه تو

 .کنم حفظ رو خودم ارامش که بود این امسعی تمام اما بود؛ گرفته رو وجودم مختلفی های.حس هم

 .گفتمی بهش آروم چیزی هیگا و بود ایستاده فریان کنار چوبیش عصای با جون آقا

 .باال بود رفته قلبم ضربان زد؛می حرف فرامرز عمو و بابا با که افتاد عاقد به نگاهم

 من و پیشم همیشه برای بیاد اینکه نه هستم بهاوند یاد به هنوزم بگم باشه پستی و انصافی بی خیلی االن شاید

 اخر از و بپرسم مو به مو ازش رو سرم تو های سوال تمام و ببینمش اخر بار برای خوادمی دلم فقط نه ببخشمش،

 فریان اینکه دم؛می نشون رو امپستی نهایت دارم انقدر که ببخش رو  من! ببخش! خدایا... صورتش تو بندازم تف یک

 ...هنوز من و کنارم

 

*** 

 سویل

 

! بودم شده دیوونه راستی به! چرا؟ اما دیگه چیزهای خیلی یا ترس. بود پر نگرانی از هایشچشم برگشتم سمتش

 .نبود مطمئن زیاد بگم بهتر یا دونستنمی خودش حس از من مثل شاید هم اون خب

 :اومد دوباره صداش

 کنی؟می نگاهم فقط چرا! خوبی؟ سویل -
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 گفتم و اومدم خودم به سریع

 .نبود حواسم ببخشید! جان؟-

 گفت گوشم نزدیک و داد تکون سری آروم

 !نگرانم من -

 رو دیگه حس کلی و نگرانی و ترس هاتچشم آخه! نگرانی؟ چرا بپرسم، ازت خواستممی که بود چیزی دقیقا: سویل

 !زنهمی داد

 هیچ بدون و سریع قدران آخه دونیمی... و بشه چیزی ترسممی! بدم دستت از ترسممی کهاین پای بذار: فریان

 !ترسونهمی رو من رسیدم بهت مشکلی

 انرژی و کنیمی فکر مسخره چیزهای این به داری باشی، حالخوش کهاین جای به! فریان؟ شدی دیوونه: سویل

 !دی؟می منفی

 طوفان یک! طوفانِ از قبل آرامش این گهمی که دارم هم قوی ششم حس متاسفانه اما منفیِ، انرژی دونممی: فریان

 !بزرگ

 طوفان کلمه با اما گهمی نامفهموم هایحرف یکم گرانِن چون دونستممی که این با افتاد جونم به لرزی حرفش با

 .بشه قراره خبرهایی یک که پذیرفت رو این منم وجود انگار بزرگ

 .بشه نیست، قرار هیچی! نکنی فکر چیزها این به بهتره: گفتم و نشوندم لبم رو مصنوعی لبخند

 کنه هوایی و نیاره و تشریفش بزرگ ردسرد دفعهیک و باشه درست گیمی داری که چیزی همون امیدوارم: فریان

 !رو کسی

 که هنوز من چون! بترس هنوز بابت این از! داشت حق. کردم سکوت و گرفتم خوب که قدران بود دوپهلو حرفش

 .باشه خوادمی که فکری هرجور حاال کردم؛می فکر فطرتپست اون به داشتم بود هنوز

 .شرایط گفتن به کرد شروع و نشست مخصوصش صندلی روی عاقد

 ...که بودن گرفته سرمون باالی سفیدی پارچه رامک و رایکا. بودن کرده سکوت اون از غیر به همه

 خوندن به شروع عاقد که بود منتظر و بود ایستاده صندلی روی هم شایلی. بود شده پانچ روش موندوتایی اسم اول

 آروم قصد قلبم تپش. بود گرموننظاره لبخند با و بود دستش انگشترها جعبه هم نارون. بسابه قند تا کنه؛ عقد خطبه



 
 
 

 
 121 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 پریسا افسونگر کاربر انجمن نودهشتیا  ---پنج وارونه  

 محتویات تمام کردممی حس که جوری کرد؛می قرارتربی رو من و زدمی هم تندتر لحظه هر! هیچ که نداشت شدن،

 .هستند گلوم جای ام معده

 چیزی گاهی از هر و کردنمی نگاه ما به لبخند با مامان و خاله. کرد عقد خطبه خوندن به شروع شد تمام که شرایط

 خبر من حال از و زدنمی لبخند هااون. شدمی تردگرگون حالم من و خندیدنمی هااون گفتن؛می هم درگوش

! نه؟ یا کنم ازدواج فریان با خوام می واقعا که اومده پیش سوال برام ثانیه همین تو االن همین درست که نداشتن

. گفت دوم بار برای نگفتم؛ هیچی و کشیدم عمیقی نفس. خواست وکالت ازم عاقد که گذشت دقیقه چند دونمنمی

 فریان از عاقد هم من پشت. دادم رو« بله» لرزون صدای با باالخره که گفت سوم بار برای و بودم درگیر هنوز من اما

 تونممی من ستینی اگر! مطمئنی؟ سویل: پرسید آروم خیلی که برگشتم سمتش به. کرد سکوت که پرسید سوال

 !شینمی خراب هم تو طوریاین« نه» بگم

 .بگو رو بله! منتظرن همه فریان! کن تمومش: سویل

پیش اومدن همه. بود سرم تو همه کشیدن کل و زدن دست صدای. گفت رو« بله» رسا صدای با و داد تکون سری

 محرم حتی بود؛ بهم هرکسی از ترحرمم حاال که مردی و موندم من و رفتن هم بعد. گفتن تبریک بهمون و مون

 !خانم سویل گممی تبریک بهت: گفت و زد لبخندی شدیم ماشین سوار هم با! اسرارم

 !چرا؟: گفتم و خندیدم. دراومدم پیشم دقیقه چند حال از

 !بهتون گفت تبریک باید شده توننصیب عالی و نمونه شوهر یک شما! هاخانم خانم! بابا ای: فریان

 !شور؟ خیلی مثال یا! نیست؟ خودشیفته کمییک شوهرم نظرت به فریان آقا: سویل

 !هاآدم شناخت تو باشی داشته مشکل تو کهاین مگر! ماهه که من نظر از شوهرت بابا نه: فریان

 !خله یکم ندیدم دارم مشکل شناخت تو! گفتی درست بگم باید اما ندیدمش، هنوز که من حاال: سویل

 نشسته؟ کی کنارت پس! ندیدش؟: گفت بعد کرد نگاهم چپ چپ اول

 !آدم برای ذارهنمی مغز که پرحرف و دیوونه پسرخاله یک: گفتم و کردم فکر کمی

 !بشناسی بیشتر و پرحرف و دیوونه این تا بریم بزن پس: گفت و فشرد گاز پدال روی رو پایش

 !تو؟ سرت به زنهمی دفعهیک چرا! برو آروم: گفتم و گذاشتم داشبورد روی رو دستم

 !ببینی رو پسرخالت هایبازیدیونه خواممی: فریان
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 .بدی نشون رو خودت بیشتر نبود الزم بودم، دیده کافی اندازه به: سویل

 .کرد جاجابه رو دنده و کرد نگاهم چپ چپ

 !حاال؟ ریممی داریم کجا: سویل

 .داریم بلیط ما فردا آخه. گردیمبر بعد و برسیم جایی یک به رممی قدراین! دونمنمی: فریان

 .بره عقد بعد قرار دونستمنمی مثال که انگار شدم پنچر دوباره

 !رفتین؟می فردا باید حتما حاال فریان: سویل

 !آره؟ شه؟می تنگ دلت: فریان

 !شهمی تنگ همشون نارون فراز رامک عمو خاله برای دلم خیلی! آره: سویل

 !نه؟ من برای ولی! هاشهمی تنگ هااون یهمه برای دلت! بدجنسی خیلی: فریان

 !شه؟می تنگ بگم زور به بیام! شهنمی تنگ دلم خب -

 .نگفت چیزی دیگه و کرد کمتر و سرعتش. کرد اخم جاش به و پرید صورتش از خنده

 !آره؟! شدی؟ ناراحت فریان: سویل

 !نه: فریان

 !بابا مکرد شوخی! کرده اخم امچطوری کن نگاه معلومه: سویل

 .کردممی لمسش که بود بار اولین برای. کشیدم رو لپش و شدم خم که نگفت چیزی

 .کنممی رانندگی دارم! سویل نکن: فریان

 خنده حالت و دادم قوس و بود صاف خط مثل که هاشلب جلو کردم؛ رد رو هامدست دوتا و نشستم صندلیش پشت

 .گرفته شاخنده دیدم که کردم نگاهش آینه تو از. کردم

 تنگ تو برای دلم که بگم خواستممی قشنگ دادیمی اجازه بهم اگر بعدشم! نمیاد بهت اخم بخند! آفرین: سویل

 بهت که بس کنم، بیچاره رو شما من. ببینیم رو هم و باشیم داشته تصویریتماس باهم اش همه قراره چون شه؛نمی

 .بزنم زنگ

 .بکنم رو رانندگیم بزار کنار برو نکن، بیچاره االن رو من تو قطف! عزیزم باشه! جان سویل باشه: فریان
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 یک کنار چالوس جاده تو که گذشت دقیقه چند دونمنمی. کرد پلی شادی آهنگ هم اون. دادم تکیه عقب به

 .شدیم رستوران وارد دیگه هم با. داشت نگه لوکس رستوران

 !خانم؟ وروجک بشینی داری دوست کجا: فریان

 .گرفت قرار رومروبه که نشستم صندلی روی رفتم؛ سمتش و دادم نشون و میز ترین مرکز

 !مسکو؟ برگردین فردا که واجبه. بدی نشد شد، حرف تو حرف هم وقتی اون جواب: سویل

 .کنیم رسیدگی و برگردیم باید وکیل، دست سپردیم هم رو شرکت وقتِ خیلی! دیگه بله متاسفانه: فریان

 !کشهمی پر همتون برای دلم راستی راستی من! برین تردیر شدمی کاش: سویل

 !نباش نگران مون،پیش میای زودی به: فریان

 !نکشید؟ طول دیگه سال یک تا معلوم کجا از زودی به این: سویل

 زودتر شهمی طریق این از بنابراین هستی؛ همسرم تو و هستم جااون پناهنده من چون! نیست طوراین: فریان

 .بشه ستدر کارهات

 !بدم؟ سفارش خوریمی چی رفت یادم: گفت که دادم تکون سری

 برگ کباب: سویل

 !غذایی؟ این عاشق هنوزم تو: فریان

 !مگه؟ یادته: گفتم متعجب

 !سیخ شدی خوردی، کباب قدراین تازه! معلومه: گفت و زد لبخندی

 فرمخوش هم خیلی! سیخم؟ کجا من! ذاریننمی من برای اعصاب داداشت و تو! وای! وای! وای: گفتم حرص با

 !هستم

 .رفت پذیرش سمت به و خندید

 با و خندیدمی بهم فقط هم فریان. کردم خوردن، به شروع هازده قحطی مثل افتاد بهش چشمم تا آوردن که رو غذا

 .خوردمی آرامش

 !باش عروسکم مواظب! خواهر تابان: گفت مامانم به رو و بوسید رو امگونه خاله

 !سالمت به برین! خواهر چشم: مانما



 
 
 

 
 123 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 پریسا افسونگر کاربر انجمن نودهشتیا  ---پنج وارونه  

! گرفت رو وجودم خاصی حس بار اولین برای. گرفت رو دستم و اومد سمتم. کردم خداحافظی فریان چز به همه با

 .بودم برف گوله همیشه که من برعکس! بود گرم هاشدست چقدر

 !عزیزم؟ باشه! باش خودت مواظب! سویلم: فریان

 هم از بردم می لذت زیادی روزها این! نبود خودم دست. شدم لذت در غرق بود، برده کار به که مالکیتی« م» از

 !باهاش صحبتی

 !مواظبم چشم -

 کار این هاخانواده جلوی نداشتم توقع ازش. شد خشک هوا رو هامدست! آغوشش تو رفتم و کشید محکم رو دستم

 :گفت گوشم کنار. بود خودشون خداحافظی به شونحواس هااون هرچند بکنه؛ رو

 !دارم دوست خیلی -

 :گفتم بیام، بیرون آغوشش از کهاین از قبل و مالیدم بهم رو امشده خشک هایلب

 !باش خودت مراقب هم تو -

 .شنوه نمی رو« بیشتر من» یا« طورهمین منم» یجمله من از دونستمی هم اون. خندید تلخ و نگفت چیزی

 معلوم حاال. کشیدم دراز تخت روی و شدم اتاقم داخل رسیدیم که خونه به. نشست دلم روی غم غبار رفتن وقتی

 !برم شونپیش تا کنم صبر باید کی تا نبود

! جونم مامان مرسی: گفتم و زدم لبخند بهش و نشستم سرجام شد داخل چای لیوان یک با مامان و شد زده اتاق در

 !فکرمی به قدراین که عاشقتم

 !درنیاوردی؟ چرا رو هاتاسلب! من بشم قربونت: مامان

 .همون برای بودم خسته: سویل

 !دیگه؟ کنی صحبت دایی با خواینمی شما مامان :گفتم که کنارم نشست

 !سویل نکش پیش رو بحث این: مامان

 !رفته شده تموم و کردم ازدواج االن من بعدشم داره؟ تقصیری چه دایی! مامان آخه: سویل

 .بشنوم درموردش حرفی یا ببینمش خوامنمی فعال فقط داره، تقصیری چه دونمنمی: گفت و کشید آهی

 

*** 
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 «راوی»

 

 و کرد روشن را تلفن کنار آباژور خستگی با. داد هدیه جانش به لرزی خانه سرد فضای. شد اشنقلی آپارتمان وارد

 هایپیغام! کرد خرد را اعصابش و انداخت طنین فضا در دخترک پرغرور صدای که فشرد را گیرپیغام دکمه درنگبی

 ...بعد و بعد و بعد

 پسرک کارهای در وکلی رساند می انفجار حد به را فریان هایشحرف با مدام که بود روحبی و سرد آدم آن از همه 

. بود کرده تاییدشان را هاآن خاصی وسواس و دقت با فریان که بود داده گیر هاییمدل به هم حاال! انداختمی وقفه

 حق و بود شرکت شریک هم آن بود درست! داد؟می نظر و گرفتمی را حالش مدام که بردمی سودی چه تردخ این

 .برسد اتمام به کار تا ندهد اجازه یا کند مداخله کارها تمام در مدام کهاین نه اما داشت حقوقی و

 چیدمی را روحبی و سرد رکدخت این دم باید. بود مشغول حسابی فکرش. گرفت اشمردانه هایدست بین را سرش

 .نکند رویزیاده دیگر تا

 با خورد،می انگشتش درون ساده حلقه به چشمش. دهدمی تکیه رنگخاکستری کاناپه به و کشدمی عمیقی نفس

 وجود با حال که کسی! شیرینش دردانه برای! سویلش برای زدهلک دلش اما برگشته نیست زیادی زمان کهاین

 سویل و ستطرفهیک موخرمایی دخترک به اشعالقه و عشق داندمی هرچند. بود همسرش نش،ذه هایغیرممکن

 اگر بود انصافیبی شاید! است خوش بودنش به دلش هم باز اما چرخدمی خیانتکارش معشوق حول ذهنش هم هنوز

 هم شاید! شده متعهد دیگر یکی به و کرده ترک را سویل بهاوند کهاین از است حالخوش خیلی دلش ته گفتمی

 !دلدارش درمورد کند حسادت کمی تا داشت حق هم او و نبود انصافیبی

 

*** 

 «سِویل»

 

 دیگه هفته یک تازه که کننمی فکر و نداره خبر اومدنم، از کسهیچ دونستممی. شدم منتظر و فشردم رو خونه زنگ

 برام زودتر که کردم خواهش بابا از اصرار کلی با که مسکو به اومدن برای داشتم عجله قدراین من اما دارم، بلیط

 به لبخندی. شد ظاهر فریان متعجب چهره شد باز درکه هستن، خونه بودم مطمئن شب موقع این. بگیره بلیط

 نظر رواز پام سرتا جوری. کردمی نگاهم و بود ایستاده شده خشک طور همون که کردم نگاهش و زدم صورت پهنای

 .زد می پلکی هم گاهی از هر! دیده جن رانگا که گذروندمی
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 داخل؟ بیام کنی نمی دعوتم! همسرجان شد، عرض سالم: گفتم باز نیش همون با

 !تویی؟ سویل: داد قورت رو دهنش آب

 .برگرده کنه، اذیت اومده! روحمه نه: گفتم و دادم تکون بار چند و هامانگشت و آوردم باال رو هامدست

 .فرودگاه از اومدممی دنبالت گفتی می العقل! دختر؟ اومدی خبربی چرا: کرد نگاه بهم ندلبخ با و اومد خودش به

 تو؟ بیام تا دینمی بهم راه باالخره! کنم سوپراز خواستممی: سویل

 هاپله از تشکر یک با گرفت؛ ازم و شد خم که شدم خونه وارد هامچمدون دوتا با. کناررفت و زد پیشونیش تو محکم

 بود؟ کی مادر! فریان: اومد خاله صدای که فتمر باال

 خوای؟نمی ناخونده مهمون! جونم خاله: گفتم بگه چیزی فریان کهاین از قبل شد ترعمیق لبخندم

 چقدر! خاله؟ عزیز اومدی کی! بشم تو قربون الهی: گفت و مونپیش رسوند رو خودش دو با که بود کجا دونمنمی

 !خبر بی

 نیست؟ عمو! کنم سوپرایز خواستم دیگه: سویل

 .بیارم چیزی برات برم وقتِ تا بشین تو. االن میاد بگیره دوش یک رفت چرا: خاله

 .شد پنهون دید از سریع 

 که بده نشون رو من اتاق زحمتبی! فری آقا: گفتم گذاشت، ای گوشه رو هاچمدون دیدم که برگشتم فریان سمت به

 .کنم تعویض لباس خواممی

 !کجاست دونیمی که خودتم تو، مال من اقات: فریان

 چی؟ خودت پس: گفتم متعجب

 !تو؟ باشی راحت تا امخونه برم من شد قرار که رفته یادت مگه: گفت و خندید تلخ

 ...گف فقط من برو، تونخونه از نگفتم که من فریان: گفتم آروم

نمی زندگی بابا و مامان با وقتِ خیلی من بگم بهت باید ولی بود، منظورت چی تو دونممی: گفت و پرید حرفم بین

 .بودم جااین شانسی هم امشب! کنم
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 !خواممی عذر ازت بازهم: گفتم ناراحت

 نشون داروابهت زیبا رو اشمردونه هایدست که افتاد دستش برجسته هایرگ به چشمم که روبگیره دستم اومد 

 .اندبرجسته! اندباحال هااین چقدر: گفتم و کردم لمس و دستش هایرگ و خندیدم وری یک. دادمی

 .نگفت هیچی و زد لبخند

 .بهشون بودم نکرده دقت حاال تا: سویل

 .بودم نکرده دقت حاال تا هم من: گفت آروم

 چی؟ به -

 !ابریشم مثل! اند  نرم هاتدست چقدر کهاین: گفت بااحساس

 با خاله بگه، چیزی اومد تا کرد نگاه متعجب کردم، لو سریع و هاشودست شد جوریم یک چرا دونمنمی حرفش با

 .نگفت چیزی دیگه هم فریان و مونپیش اومد نسکافه ماگ یک

 .کرد خنثی برام رو جااون هوای سرمای عجیب نسکافه گرمای

 که شام. ببینم تونستم،می اشازچهره رو حالی خوش اما کرد، تعجب کلی دیدنم از هم اون اومد که فرامرز عمو

 این مهم دیگه هرچیز یا بود گفته من خواسته از براشون فریان شاید کردن؛ سکوت عمو و خاله رفت، فریان خوردیم

 !رو اون نه کرد جوریاین فریان چرا که کردن پیچسوال رو من نه که بود

 از. نشستم روش تمالیم با زد،می چشمک بهم بدجور دونفره گرد تخت. رفتم فریان اتاق به کوتاهی« بخیر شب» با 

 همون برای نداشتم، رو اتاق زدن دید حوصله که اومدمی خوابم قدراین. شدم لذت غرق تختی رو حریر سرمای

 .بستم هم روی رو هاموچشم خزیدم پتو زیر سریع

 رامک. رفتم پایین شدم، مطمئن هاملباس بودن مرتب از کهاین بعد. شدم بلند خواب از آژمان سروصدای با صبح

 .بده بیچاره بچه خورد به رنگ سبز مایعی ضرب و زور به داشت سعی

 !بخیر صبح سالم -

 خوبی؟! ماهت روی به سالم! وای: گفت و برگشت سمتم تندی به رامک

 داشتی؟ اطالع اومدنم از! مرسی: سویل

 بریم بعد تا پیشت بیام گفت هم بعد داد، خبر فریان آره: گفت و آژمان دهن تو کرد فنگ و دنگ کلی با رو قاشق

 .بکنیم رو دانشگاهت کارهای باهم
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 .رفتممی خودم من! بکشی زحمت نبود نیازی: سویل

 !زحمتِ؟ کجاش! حرفیِ؟ چه این: گفت و کرد ای مزه با اخم

 بخوره؟ رو بعد قاشق دیگه نمیاد دلش که دیمی بچه اون به چی: گفتم و زدم لبخندی

 ایادویه هیچ بدون لبتها! معطر هایسبزی با کدو سوپ: رامک

 !نداره دوست که بینیمی بدی؟ بهش مجبوری مگه: کردم جمع و صورتم

 !مقوی و خوبه گفته دکتر بخوره مجبوره! هاخانم خانم بله. کن نگاه رو صورتش: گفت و خندید

 .بره پایین گلوش از معصوم طفل اون تا بزن چیزی ایادویه یک رُبی یک العقل خب: سویل

 .خب گفته طوریاین دکتر! جانم ویلس: رامک

 !کن گوش حرف هم تو: گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 !چی؟ پس: وگفت کردم باز رو نیشش

 کردی؟ استراحت خوب! عزیزم سالم: گفت و شد خونه داخل بیرون از وسایل کلی با خاله که بگم چیزی اومدم

 .کردم استراحت خوب که بله! بانو توران سالم: سویل

 .ندادی رو بچه این سوپ که هنوز! مادر رامک: گفت و آژمان سمت رفت و بوسید رو امگونه مهربون

 .برام نذاشته اعصاب! خب خورهنمی: رامک

 .خوردمنمی رو مزهبی غذای اون بودم هم من! بچم داره حق: وگفت بوسید رو آژمان سر روی خاله

 کرده؟ تجویز چیزی همچین دکتر چرا حاال: سویل

 !دکتر؟: گفت تعجبم خاله

 .کرده تجویز دکتر گفت رامک دیگه آره: سویل

 .بده خوردش به کنه درست رامک داده دستور فریان و این! رامک تو دست از ای: خندید خاله

 چرا؟! فریان: گفتم متعجب
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 بشه قوی میک بلکه بده، رو سوپ این هااینو ضعیفه بچت گفت: گفت و کرد آژمان دهن زور به ایدیگه قاشق رامک

 !بگیره جون

 !دکتر؟ گیمی بهش چرا پس: سویل

 شازده دیگه، کار هر یا کنهمی سرفه خونه این تو یکی تا کهاین خاطر به! هااین از امان: گفت و داد تکون سری خاله

 بچه از تر کوتاه دیوار! دکتر گذاشتن رو بچم اسم مناسبت این به برداشتن هم هااین. کنهتجویزمی چیزی یک براش

 .نکردن پیدا من

 دکترفضولم. کنم اعالم بهش و جدیدش لقب حتما باشه یادم. دادم نسبت بهش هرآشی نخود لب زیر و زدم لبخندی

 !باشه خوب شاید

 تو دیگه های روز کهاین برای هم بعد. کردم نام ثبت و دانشگاه رفتیم داد آژمان خورد به سوپ کهاین بعد رامک با 

 کلی ام پیانو دیدن با که برگشتیم خونه به و کردم نامثبت هم واون کردم پیدا آشپزی کالس ونم،نم بیکار خونه

 داشتم رو قصد این اگرهم تازه فریان؛ اتاق تو ببرمش نیومد، دلم که اومدمی نشیمن فضای به قدراین. شدم سوپرایز

 خاله از اجازه کسب با همون برای. خونه تنگ و مارپیچ هایپله تو هم اون! بود فیل حضرت کار باال طبقه به بردنش

 !هامنواختن با ببرم دل کنم، شروع رو آموزشش فرصت سر تا گذاشتیمش گوشه یک رامک با جا همون

 صحبت هرچند! بود داده تغییر رو ام روحیه کلی و بود عالی برام دانشگاه فضای! بود شده شروع تازه خوبم روزهای

 بخش لذت هم ها جا خیلی اما! بود سخت نداشتم، باهاش خوبی میونِ من که انگلیسی هم اون دیگه زبان یک به

 پیانوم های کالس طورهمین . کرد صحبت و شدن دوست و شدن آشنا مختلف کشوهای از متفاوت هایآدم با! بود

 که بودم وفریان کارولین خوبم استاد مدیون رو این و گذشتمی خوب گفت شهمی اما داشت که سختی وجود با که

 گاهی و کردمی کمک بهم گیری یاد تو خیلی هم فریان روسی، ساله پنجاه مسن خانم کارولین هایآموزش بر عالوه

 :گفت می اومد، درمی صدام که هم وقتی ذاشت؛می فشارم تحت

 !کنهمی کمکت خیلی بعدا! الزمه هاگیری سخت این -

 ضاعقه با کدومهیچ دادن،می آموزش که غذاهایی آخه گذشت،می هم سر پشت دشواری با هم آشپزی هایکالس

 فریان صدای کنم درست اومدممی وقت هر بود، سختم یکم هم شونکردن درست تو همون برای و نبود یکی من

 :گفتمی و شدمی بلند

 !بده مونکشتن به خوادمی این باز -

 پیچه دل مدام که بود چطوری دونمنمی هم دوم دفعه ردن،خو قابل غیر و بود شور کامال غذا اول هایدفعه آخه 

 دیگه مجردیت خونه تو رفتی که تو شازده آخه بگه بهش نیست یکی بودم مونده کنار به هااین! همگی گرفتیم شدید
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 من خاطر به خواستنمی دلم من هرچند! بقیه؟ های کار تو کنیمی فضولی و داری حضور خاله خونه همیشه چرا

 هیچ من بگذریم که هم هااین از! نداره من به ربطی هیچ و کنهمی زندگی جدا وقتِ خیلی که گفت خودش ماا بره

 همون یعنی قبل مثل مونرابطه بود داده قول که طورهمون چون هستم، همسرش که کنمنمی رو این احساس

 !ودگاهفر روز همون جز نکرد هم بغل رو من حتی مونده؛ باقی پسرخاله و دخترخاله

 خاطر به خوادمی دلم گاهی خودم اما! گیرهمی رو دستم که اینِ هستیم؛ محرم بهم ما کنم،می حس هاییوقت تنها

 رو زندگیم و هستی که مرسی وبگم بدم فشارش و کنم بغلش وجودم تمام با! هاشپشتیبانی خاطر به! بودنش خوب

 .بگیره صورت عمل این ذارهنمی و شهمی کار این مانع خجالت اسم به چیزی اما! کنیمی رو اون به رو این از داری

 

*** 

 

 رویای تو رو شنونده و دربیارم صدا به مهارت با رو پیانو تونممی پاهام و هامدست با حاال طوالنی مدتی گذشت بعد

می ریقتز من به عجیبی احساس! هستم(پولن املی) آور شگفت زندگی فیلم آهنگ عاشق که خودم! ببرم شیرینی

 بگم بهتره شایدم یا رقصم، درحال دریا روی پا نوک روی که انگار... آزادی و سبکی حس یک آهنگ، این با شه

 رو نواختن کال یا رو آهنگ این که چیزی دربیاره؛ رقص به رو خودش تن امواج با آب روی تونسته که حرفیم بالرین

 حاالست واقعا  .شهمی شریک خوبم حس تو و کنهمی همراهیم ویلنش با هم فریان که اینِ. کنهمی ترهیجانی برام

 هم خاله اما و! نواختن تو االنم بودن ایحرفه و راحتی به ارزیدمی گذشته سختی که سختی اینکه رسیدم حرفش به

 یسخت و تالش و تمرین کلی با که شهمی دلنواز هایموسیقی غرق و هست فریان و من گرنظاره سکوت با هاساعت

 .درمیاد زیبایی به ساز از

 شده خیره ایگوشه به و بود رفته خودش تو وقت چند این مثل هم باز که رفتم خاله سمت و دراومدم پیانو پشت از

 باره این در ایکلمه هم اون که فریان جز. گفتنمی چیزی کسهیچ به. بودیم نگرانش همه وقتِ چند این. بود

 .باشم مرحمش تونستممی کاش! روزها این داغونِ چقدر دیدممی من اما نمیگفت؛

 .فکر تو رفتی که باز! من بانوی توران! جانم خاله: سویل

 .بوسیدم بود، سفید مامان عکس بر که رو اشگونه و کشیدم آهی. کرد نگاهم پرسشی و خورد تکونی

 گیمی اون به العقل تو! بدتره تو از ونا نگو پسرت به قدراین! گذره؟می چی مهربونت دل تو بگو بهم! خاله نگرانتم -

 !خیلی نگرانتونم خاله گه، نمی کسهیچ به و خودش تو ریزهمی اون اما

 !نباش نگران کارهاشِ، مال هم فریان پریشونی! جان خاله نیست چیزی: خاله
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 نی؟کمی طوری این چرا! ست ریخته بهم فریان قدراین! خودتی؟ تو قدراین نیست چیزی خاله: سویل

 .پرسیمی رو هاهمین ازم میای روز هر! نکن فکر چیزها این به قدراین هم تو! سویلم نیست: خاله

 !شده چی که زنهمی شور همش دلم! خوب نگرانتونم -

 !فریان؟ نگران حتی: خاله

غصه و راحتینا از شممی کالفه اش کالفگیی از من! هستم هم اون نگران معلومِ حرفیِ؟ چه این خاله: گفتم متعجب

 .شممی ناراحت شما های

 ...فریانم! سویل: گفت گونهالتماس و گرفته محکم رو دستم

 کامل راستش آستین قسمت که سفیدش پیراهن دیدن با. شد خونه داخل زادهحالل شازده و شد باز در حرفش بین

 .گرفتم و دستش نگران رفتم؛ سمتش دو با! ریخت هری دلم بود، شده خونی

 شدی؟ کارچی! طوریِ؟ این دستت چرا نفریا -

 .گونش رو زد محکم و ایستاد کنارم نگران هم خاله

 !سالم اول: گفت و خندید فریان

 !پسرم؟ خونیِ چرا دستت! شو خیالبی رو علیک و سالم! فریان: گفت نگران خاله

دام پیش ببرمش اومدم بود، خونی و بود شکسته پاش خیابون تو دیدم گربه یگ من مادر نیست چیزی: فریان

 روی از زور به اش شکسته پای همون با بعد و زد گاز رو دستم محکم کنم اذیتش خواممی کرد فکر گربه پزشک،

 از گرفت گاز هم بد ناکس گرفت؛ که گازی هم حیونِ اون خون خاطر به هم خونیِ بینینمی که هم این. پرید دستم

 !بگیره گاز طوریاین نداشتم توقع کوچولویی اون به گربه

 ...ممکن زدی واکسن: سویل

 .کنم تعویض لباس جااین بیام گفتم و نرفتم ام خونه بودم جااین نزدیک چون فقط زدم آره: گفت و حرفم بین پرید

 .ببندیم باند ما پیش بیا بعد کن تعویض رو هاتلباس برو مادر کردی خوب: گفت بود شده آروم انگار که خاله

 کمپودی یا کنم درست برات خوریمی سوپ چیزه اصال! نخور تکون زیاد کجا: گفتم سریع که باال هبر اومد فریان

 !بیارم؟ خوایمی چیزی

 .گرفته گازم فقط گربه یک نشدم که مریض! خوب دختر: گفت و خندید دوباره فریان
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 !رو خودت نده تکون زیاد نبشی فقط تو. کن عوض جاهمین برات میارم خودم لباس باال نرو اصال هرچی خب: سویل

 !مادر؟ کنیمی بزرگش قدراین چرا اسساده گرفتگی گاز یک گهمی داره! جانم سویل: گفت و زد لبخندی خاله

 !فهمهنمی داغه االن این خاله خب: سویل

 قاطی قدراین چرا تو! هانداری هم تب: گفت و پیشونیم رو گذاشت رو دستش. اومد سمتم و خندید تر بلند فریان

 !خوبه حالم خدا به من امروز؟ کردی

 !شدم کی نگران بگو رو من! کن مسخره رو خودت: گفتم و زدم پس و دستش

 .گذاشت تنهامون و رفت آشپزخونه سمت به خاله

 !خوشگله نکن قهر! شده نگرانم که برم خانمم قربون: فریان

 ان یک چرا! شدم؟ طوریاین چرا کرد؛ زدن بلند به وعشر قلبم اومددرمی دهنش از بار اولین برای که خانمم کلمه با

 !اومده؟ وجود به برام دنیا خوبه های حس تمام کردم فکر

 !سویل: کرد صدام آروم

 گوی یک انگار« خانمم» کلمه یک با کردم؛ پرت دستشویی روداخل خودم و رفتم باال طبقه به وسریع نگفتم چیزی

 !سوختممی تمداش که بودن کرده روشن وجودم تو آتشی

 

*** 

 

 «راوی»

 

می طلب را وشاد آرامش پر زندگی دلش بود خسته حال این از کشید، عمیقی نفس. شد متعجب دخترک رفتن از

 درکنارهمسرش دیگر هایآدم از خیلی مانند اوهم! داشت؟ عیبی چه مگر بود؛ آن از ترتلخ واقعیت اما کرد

 تا بود داده قول سویلش به که حیف! بردمی را استفاده نهایت کناردلبرش بودن واز کردمی تجربه را آرام زندگی

 که هااین از. باشد داشته آرامی زندگی جایک در او با کهاین به برسد چه نگیرد، آغوش در را او نخواهد او تا حتی

 هاییآدم هایستما و هاایمیل کند، کار چه دانستنمی را بود شده شروع تازگی به که را شکیبا هایمزاحمت بگذرد

 !شود جدا او از سویل تا کندمی کاری گفتمی کرد،می تهدید اورا و فرستادمی که

 ترس باید چرا بود رسیده اش معشوقه به که حال بود، گذاشته وروحش جسم روی بر سنگینی فشار همه و همه 
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 و شود هوایی سویل که بود آن از ترس نداشت، هایشآدم یا شکیبا از ترس! بلرزاند؟ ایزلزله مانند را دلش نبودنش

 .بهاوند سمت برگردد

 هست وصل او به که رابطی هر یا بهاوند شوم سایه باید چرا او به کس تریننزدیک و شده محرمش دلبرش که حال

 !ببارد؟ شدت با روز هر و باشد اشزندگی باالی سیاه ابری مانند

 اعصابش حسابی خواهدمی که است شریک مغرور دخترک همان هم باز. داد حال به را حواسش تلفنش زنگ صدای

 را آویزان یا مزاحم لقب او به بهترهست زیرا کردمی مغروری و سردی به تظاهر فقط دخترک انگار کند، دارخدشه را

می زدگوش و دهدمی دیگران به که دستورهایی یاهم صدایش یا هست حضورش یا جاهمه وقتبی و وقت که بدهند

 :داد جواب را تماس کالفه. برسانید هم فریان به را خبرش که دکن

 .کند خالی برسرفریان را هاآن شده که هرجور داشت وقصد بود گرفته عصبانیت رنگ حال مغرور دخترک صدای

 هم هااین به آخه کنی؟می رو کارها این چرا! کنم قبول خودم بده رو پرونده این گممی بهت چندمِ بار برای! فریان -

 .بیننمی دوربین که اولِ بار انگار گیرن،می عکس چطوری ببین بیا رو هاعکاس یا مدل؟ گنمی

 دارم ندونم که نفهمم من مگه دوما! سالم اوال: گفت و نشست خانه چوبی هایپله روی اشزخمی دست با کالفه

 محشر هامدل هم که بود موافق من با و کرد تایید هم فراز هم بعد کردم فکر چیز همه آخر تا حتما! کنم؟می چیکار

 !هاعکاس هم و هستن

 تونممی چطور ببین بسپار، من به بار یک هست این من منظور! نفهمی نگفتم من: گفت عصبانیت با دوباره دخترک

 هم ربکا اسم به سومی شریک وسط این باشه کننده تایید کارها تو نباید فراز فقط هم بعدش. بگردونم رو شو این

 !خان فریان دونیمی خوب رو این هست،

 بنده برسونم ایشون عرض به باید اما! هست سومی نفر یک که نرفته یادم هم هیچ: داد بیرون عصبانیت با را نفسش

 .ندارم حضورش از رضایت هیچ نه اگر کنم روتحمل سوم نفر فعال مجبومم هم

 به نداره حق کسهیچ: گفت تحکم وبا نشاند فریان بل بر لبخندی نیم و شد بلند دخترک عصبانیت جیغ صدای

 !ربکا بانو بخیر عصر شرکت بیارم دیگه جدید مدل خواممی هم فردا! بگیره ایراد هامدل

 .گذاشت جا را او دربهت و کرد قطع مغرور دخترک روی بر را تلفن

 .ببیند را رنگش سرخ هایگونه دیگر بار و برود دلبرش نزد تا کرد طی را هاپله آرامش وبا برخاست ازجایش
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*** 

 «سویل»

 

 .زدنمی حرفیهیچ و بود کار مشغول هم اون و کردممی نگاه فراز اتاق دیوار درو به ناچاری از

 کی رفته کجا گممی هی رفته؛ و گذاشته جااین رو من داداشت این ساعته سه! هاندارم رو ایوب صبر من فراز: سویل

 !بگردم؟ شرکت تو یکم برم ذارینمی! شیمی ساکت هم عدب« کن صبر» گیمی میاد،

 هم تورو داره حق! شلوغه خیلی سرش روزها این داداشم: کرد نگاهم و آورد بیرون جلوش پرونده روی از رو سرش

 شناسینمی رو جااین! بشه؟ چی بگردی و شرکت بری بزارم بعدشم شینینمی جایک دونهمی آورده، چرا دونمنمی

 .شیمی گم

 بچه مگه ثانیا وره؟ کدوم اتاقش اصال کجاست؟ شازده این گممی من بود؟ من جواب االن این! بابا ای: سویل

 !هکتاریه چند شرکتِ انگار گهمی همچین بشم؟ گم که کوچیکم

! تکراریت های سوال با کردی کچل رو سرم بریم بیا! سویل شینمی بزرگ که تو دست از: گفت و شد بلند ازجاش

 !فریان بیچاره

 داداشت حال به دلت خوادنمی بعدشم شون،ذاریمی جواببی توهم! چه؟ من به: گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 !بسوزه

 که صبح از هاکارکن. کردم حرکت وپشتش روبرداشتم کوچولوم کیف هم من. شد خارج اتاق از و کرد ایخنده تک

 چیزی! بودم درعجب من و دیگه هم به دادنمی نشونم دست با هاتوق گاهی و کردنمی نگاهم تعجب با بودم اومده

 !بگن؟ که دارن دوست درموردش قدراین که بیننمی صورتم یا هیکلم تو

 دختری کنار رو فریان مونشدن وارد با اومد؛می بحث صدای توش از که کرد باز و بزرگی اتاق در اعالم بدون فراز

 .دیدم رنگ سبزه و اندامخوش

 رنگی الخ اون رنگ هم درست که کوتاهش پیراهن با بود شده بدجورست بنفش رنگ الخ یک دختربا مشکی هایمو

 .فهمید که شدمی بود، لنز شک بی که رنگیش هایچشم از و وتکبر بود کوچولو

 !دیگه بکشین خجالت! سرتون رو گذاشتین! خبره؟ چه جااین باز: گفت فرازآروم
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 لهجه با بود ایستاده روش روبه که هم دختری انداخت، کاناپه روی رو خودش و کشید هاشمو تو دستی کالفه فریان

 .ایمنمی کنار باهم هامدل سر فریان و من همیشه بحث بشه؟ چی خواستیمی: گفت فراز به رو

 ینشد که دونینمی! هوا رو رهمی شرکت موضوع همین سر دفعه هر طوریاین! شهنمی: وگفت کشید پوفی فراز

 !ها؟کارمند مضحکه

تو چرا دم  ایب لینشست رو لبش: سو یکالفه بود تازه چشمش به من خورد و لبخد محو یکه حساب انیفر

 !؟یستادیدرا

نکنم  یا کردم بهش توجه یسع رفت؛ یاش تا مغز استخون آدم م و برنده زیدخترک تازه به من افتاد. نگاه ت یها چشم

ام  حوصله جا نیبا خودت؟ من ا یسرت شلوغ بود چرا من رو آورد قدر نیم: تو که اکن انیبه فر یا هیو به جاش گال

 .داد یساکت کردنم دهن مبارکش رو تکون م یبرا یمجسمه بودم که گاه کی شیسر رفت از صبح پ

کجاست؟ چرا  انیتکون داد و گفت: حق داشتم! زنت سرم رو خورد بس که سوال کرد که فر یبا تاسف برام سر فراز

 اش سرت تو کارتِ!   ! همهیکن یفالن م ؟یزن یاه! تو چرا حرف نم اد؟ینم

منِ آوردمش و ولش کردم به امان خدا! حق داره که  ریزد و گفت: فراز تو ببخشش! تقص یا گهیلبخند د انیفر

 اش سر بره! حوصله

دختر دوباره  یم بگه که صدابه یزیاومد چ انی. فررونیرفت ب یتکون داد و بدون توجه به دختر مو مشک یسر فراز

 ؟یهام فکر کرد ! اصال به حرفانیبلند شد: فر

 !یام کرد حوصلت رو ندارم، خسته رونیاالن برو ب ایاز جاش بلند شد و گفت: ولم کن ربکا! ب یعصب

 زد و با سرعت از اتاق خارج شد. یربکا نام داره، پوزخند دمیکه فهم یدختر

عادت  گهید یروزها یول جا، نی! روز اول خورد تو پرت با اوضاع ادی: ببخشستادیاهم سمتم اومد و روبه روم  انیفر

 .یکن یم

 گه؟ید یروزها -

شون اومده! فقط  هات رو هم دادم بنر کردن، همه خوش عکس ،یبش جا نیها! شما قرار مدل ا : بله خانم خانمانیفر

 همون نشناختت! یبرا دهیخانم بدعنقِ هنوز ند نیا

 ؟یمن رو از کجا آورد یها اصال عکس ؟یگ یم یهام؟ چ .عکس: مدل..لیسو

 .دم یگفتم سوژه رو از دست نم ادته؟یرو  کایموقع جشن را یها باال انداخت و گفت: دلبندم! عکس ییابرو
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 !دن؟ یمن رو به هم نشون م یهمون همه از صبح اومدن ه ی! برای: والیسو

 شون رو! : بله شناختن مدل خوب شرکتانیفر

 .ستیهم ن ها یجور نی: الیسو

 یلیوارد کارشدن فرستادم، خ داًیروس که با ما جد یها از شرکت یکی ی: اتفاقا هست! من عکست رو براانیفر

 یها برعکس مانکن!« شه ینم دهیتوش د یمصنوع زیچ چیها و ه عکس هیعیطب یلیخ» گفت یخوشش اومده بود و م

 رو به کار داده. یقشنگ تیواقع یاشه صورت تو با لبخندهاب احساس یشون خشک و ب که مجبورن صورت گهید

 !؟یهام رو داد عکس یبرداشت یبه من بگ که نیتو چرا بدون ا انی: فرلیسو

 که نیدرمورد ربکا و ا ادیرواالن بهت بگم تا آخر تو خاطرت بسپار! ز یزیچ کینترس! فقط  شه ینم کار چی: هانیفر

 !ادیهم نشو ز کشینزد طور نینکن! هم یکنجکاو مونِ کیچرا شر

 تعجب گفتم: چرا؟! با

 نکن! یاالن بهت گفتم، کنجکاو نی: اِ!همانیفر

 !میبابا! من تسل خوب یلیباال گرفتم: خ میرو به نشونه تسل هام دست

 !نگیباهات خانم مدل میکار دار یکه کل میوگفت: بدو بر دیرو کش لپم

 

*** 

 

آخر شب به  م،یرفت یسرمون شلوغ بود که از صبح زود که م یرکار من تو شرکت مدل آس شروع شده بود، جو 

نشده ول کردم؛ با  یچی! دانشگاه رو هنیکه خودتون رو خسته نکن کرد یگله م ی. خاله هم حسابمیگشت یخونه برم

! هرچند لمیکه از آخر بخوام بگم وک مهست! چرا نصف عمرم رو هدر بد یبخش لذت نیکار به ا یوقت»خودم گفتم

اش  اما حاال بحث گرفتم یم میمهم زندگ یها از آدم قیتشو یوکل زدم یرشته حرف م نیعشق از ا یوز با کلر کی

 «جدا بود.

گفت  شه یبهاوند که م یقلب و فکرم هم مشغول بود. حاال به جا کردم یسرم مشغول بود احساس م که نیبر ا عالوه

از عاقبت عشق  دمیترس یو من م داد یودش رو نشون مشکل خ نیشتریداشت با ب انیکمرنگ شده بود تو خاطرم فر

 جلودارش باشم. تونستم یبشه من نم یزی! هرچند اگرقرار بود چیا گهید فرجام یب
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. آورد یروزها بهم فشار م نیا بیعج یتو بغلم جمع کردم. دلتنگ شتریوزانوهام رو ب دمیکش یا گهید قیعم نفس

مون سر  ! بحثگهیطرف د کیروزهام هم  نیث چند روزه من و مرد آروم اطرف و بح کی یلیمامان، بابا و شا دنیند

بود، اما  ومدهیدستم ن شیاخالق اتیخصوص کامل. هنوز سوزونه یکه نگاهش تارپود همه روم یزنقشیهمون دخترک ر

 .دونستم یبه گفته نارون و فراز ازش م ییزهایچ یتا حدود

کنم.  یبه قول خودمون همون فضول ای یبپرسم نه کنجکاو یزیچکرده بود، نه  ینه اتیخصوص نیهم که ا انیفر

 !یرانیدورگه هست از مادرروس و از پدر ا دمیاش هم مشخص بود فهم جور که از لهجه ربکا همون

تا هرجورشده  خواد یفرصت مناسب م کیچند وقتِ مغزم روآتش زده که دلم  نیبه ظاهر سرسخت چنان ا دخترک

 یادآوریبه خودم  عیبدترم نکنه! اما بعدش سر نیرو خاموش کنم تا از ا کنه یبدتر م که داره هر روز رو یآتش

 زیو همه چ یطوفان باش یآتشت بزنن! تو قول داد ینه بزار یکه نه آتش بش یقول داد انیتو به فر لیسو: »کنم یم

 .«یرو با خودت ببر

 و!آتش بزنم اون دختر مرموز ومتکبرشرکت ر خواست یدلم م بیعج اما

 انیاش رو ب تر خواسته میلحن مال یبا کم ی! چرا حتداد؟ یم منطق یب یو نظرها کرد یم یزفضولیتو هرچ دیبا چرا

 یچراها یو کل کرد یم یخجالت بکشه احضار ناخشنود که نیخودم بدون ا ی! چرا مدام از بودنم تو روکرد؟ ینم

 !گهید

 ...کتاتوریجواب اون دختره مغرور و د شه یخم کردن ماخم و ت یمثال فقط با کم کرد؟ ینم یچرا کار انیفر

 ی! آهنگ آروم اما پر مفهومداد یبهم م یلب همراهش شروع به خوندن کردم. حس خوب ریکردم و ز یرو پل یآهنگ

 بود.

 

 میدان یما م همه

All we know 

 نشده است مانده

Left untold 

 شکسته کتک خورده است ایرو کی توسط

Beaten by a broken dream 
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 )قبالً( ستیبه گذشته ن هیشب یزیچ

Nothing like what it used to be (used to be) 

 میا کرده بیتعق یخود را در جاده خال نیاطیش ما

We've been chasing our demons down an empty road 

 به گرد و غبار شده است لیقلعه ما تبد یتماشا از

Been watching our castle turning into dust 

 میکن یفرار م جا نیبه ا دنیرس یما را برا یها هیسا

Escaping our shadows just to end up here 

 گرید بار کی

Once more 

 میشناس یما هر دو را م و

And we both know 

 .میکه در ذهن داشت ستین ییایدن نیا

This is not the world we had in mind 

 

 زی. انگار همه کارهام همه فکرهام همه چگشتم یکنم چون همه جوره باز بهش برم یش دوراز تونستم ینم یحت

 !کردم یدوباره بهش برخورد م کردم یبهش گره خورده بود که تا باز م

که  یبراش درنظر نگرفته بودم، نگران هم بودم! اون هم نگران مرد یکه هنوز اسم به خصوص یاز حس و حال جدا

تو وجودم  یمیشده که ناخودآگاه هراس عظ یهاش طوالن سکوت قدر نی! اتره کیپدرم هم بهم نزداز  یچند وقته حت

 !رهیگ یشکل م

خود و پسرش!  نیاز ماها رو آگاه کنه از راز ب یکیخاله هم هنوز قصد شکستن قفل دهن و دلش رو نکرده تا  یحت

 کیرو  انیفر دنینگفت. انگار سررس گهیو د سکوت کرد انیبگه اما با اومدن فر یزیداشت چ یهرچند اون روز سع

 که قصد داشت برام بگه یتو نگفتن موضوع دونست ینشون م
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 میوقت گرفت اما

But we got time 

 میا کرده ریگ میکن دایپ میتوان یکه نم ییها در پاسخ ما

We are stuck on answers we can't find 

 میوقت گرفت اما

But we got time 

 میکن است امشب باختاگر مم یحت و

And even though we might have lost tonight 

 کند یم یادآوریرا به ما  یگریآسمان زمان د خط

The skyline reminds us of a different time 

 میکه در ذهن داشت ستین ییایدن نیا

This is not the world we had in mind 

 میوقت گرفت اما

But we got time 

 

 شکسته، چشمان خسته لبخند

Broken smile, tired eyes 

 تو را حس کنم یقلب آرزو توانم یم من

I can feel your longing heart 

 زنم یمن را صدا کن، از دور زوزه م اسم

Call my name, howling from afar 

 میهست نیاطیزنده ماندن در حال جنگ با ش یفقط برا ما

We've been fighting our demons just to stay afloat 
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 دیا قلعه ساخته شده کیساختن  زییپا یتماشا یبرا فقط

Been building a castle just to watch it fall 

 خاتمه دهم جا نیتا به ا ام دهیرس انیبه پا شهیهم یبرا

Been running forever just to end up here 

 گرید بار کی

Once more 

 میدان یحاال ما م و

And now we know 

 

اش ظاهر شد. چه عجب باالخره اومد! انگار با بحث  آروم باز شد. آهنگ روقطع کردم که قامت بلند وچارشونه دراتاق

 رهیخ میا قهوه یها کنارم نشست و به چشم حرف یچند روز فراموش کرده بود. ب نیمادرو پدرش هم تو ا مون نیب

با  عیانداختم که سر نییو سرم رو پا اوردمیکه تاب ن یجورسرتا پام رو پوشوند،  یشد؛ از نگاهش شرم خاص

هام  چشم یآورد و جلو رونیب یصورت یالک اش یگرم کن مشک بیکرد و از داخل ج تیانگشتش سرم رو به باال هدا

 نیبزرگ وگرمش گرفت و باالخره سکوت رو شکست: بسه هرچقدر ا یها روتو دست فمیظر یها تکون داد و دست

از  که نیبرات با ا میخرد یچ نی! ببیتو شرکت بهم نگاه نکرد ای! ینگاه کرد واریو به درو د یاتاق نشست نیروزها تو ا

دوست دارن و حکم مسکنِ براشون!  ها نی! دخترها از ادونم یم ییزهایچ کیخب  یول ارمیسردرنم یلیخ زهایچ نیا

 ها؟! انیب فتیظر یها برات بزنم فکر کنم به دست یخوا ی! آره؟ م؟یتوهم دوست دار

 یداشت تا از رو یبا دقت سع یلیآروم شروع کرد به الک زدن؛ خ یا گهیادامه داشت. اون هم بدون پرسش د سکوتم

چقدر با ذوق و شوق نامحسوس دارم نگاهش  دیهام بود که نفهم حواسش گرمِ دست قدر نیناخنم اون ورتر نره. ا

 !اوردیو به روم ن دیهم فهم دیشا کنم، یم

گرمش بود که  یها که کسب کردم به خاطردست یآرامش دهمیها! حکم مسکن رو داشت. اما شا راست گفت قعاوا

شده بود! واقعا  کمیحضورش بود که بعد چند روز مرزها رو شکونده بود و نزد دهمی! شاکرد یم قیرو بهم تزر یانرژ

بوده که حاال خودم هم  ارزش یب قدر نیا یعنی ست،یتو خاطرم ن یاون دختر بود که به درست یبحث ما به خاطر چ

 !ست؟ین ادمی

 ؟یسکوتت رو بشکن یخوا یگذاشتش: نم یعسل یزدنش که تموم شد درش رو بست و رو الک
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برعکس خواستم  کنم ینم نینگم! تضم هام یاز دلتنگ یحرف جا نیا کنم ینم نیروبشکنم؟ اگر بشکنم، تضم سکوتم

 رومملوء از عطر وجودش نکنم! ام ینیبغلش نکنم و ب دم یکه هنوز خودم رو بابتش فحش م

 وابسته بشم؟! تونستم یمن آدم نبودم؟ مگه نم مگه

 !؟یری! خانمم هنوز دلگلمیگفت: سو آروم

 !اد؟یسرش ن ییپسربال نیتا باکلمات ا یمواظب قلبش باش ای یاریات، به خودش ب بنده شیپ نییپا یایب شهی م ایخدا

 بانو! لی: سوانیفر

هرجورشده  خواد یکه دلم م ی! جوررمیازت دلگ یلیکردم وباالخره سکوت روشکستم: خ سیرو با زبونم خ امه لب

 !ارمیحرصم روسرت درب

طاقتم طاق شد،  گهیانداخت! د ام چارهیبه جون دل ب یگریهام روغرق بوسه کرد وآتش د ودوتا دست دیخند یور کی

که  ی! اما هرچیعمد ایناخودآگاه بود  دونم یازجاش بلند شد. نمبار طعم آغوشش رو بچشم که  نیاول یخواستم برا

 .یوضع رو خواست نیکرد خودت ا یادآوریبه من  گهیبود بار د

بلکه بانو  رونیب میدارم توهم آماده شو تا باهم بر یکار کیوگفت: من برم  دیبه موهاش کش یدست ستادهیا

 بشه! یخال یشون کم حرص

 بگه، رفت. یا گهید زیچ که نیبدون ا 

 رفتم. نییهام رو تنم کردم و به پا لباس نیباتریوز دمیکش یقیعم نفس

 یا با عمو فرامرز گوشه یا گرفته افهیبا ق انیبودن. فر دهیرس یبا نارون و فراز بود که به تازگ یمشغول روبوس خاله

 استقبال کنن. دهیتازه از راه رس یها بودن تا بعد از خاله از مهمون ستادهیا

 .داد یکننده رو م حال موضوع خوب و خوش کیشون بود خبر از  که دست ینیریش عبهج

من رو  یکه کردن جلو رفتم و سالم کردم. تازه چشم همه بهم افتاده بود. نارون سمتم  اومد و با مهربون یپرس احوال

 .دیبا فراز رس یپرس و بعد نوبت به احوال دیبه آغوشش کش

 ت کرد.دعو منیهمه رو به نش خاله

 کیبعد چند روز با  خبر یاون هم ب نیموقع شب اومد نیفراز زد و گفت: خب پسر! ا یها فرامرز آروم به شونه عمو

 چه خبره؟! ینیریجعبه ش
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 !میخبر خوش دار کیبه نارون زد و گفت:  یلبخند فراز

 .یخبره رو نگفت یول یهم گفت یکلمه رو اون وقت نیگفت: پسرم ا جانیبا ه خاله

 تون... رو از نارون گرفت و گفت: عروس خانم فراز

 ؟یخودت بگ یخوا ی! مزمیبعد حرفش رو نصفه گذاشت و به نارون گفت: عز 

 زد و گفت: نه خودت بگو. یلبخند نارون

 شد! لیرو گرفت وفارغ التحص شیتون باالخره مدرک پزشک تکون داد و گفت: عروس خانم یسر فراز

اش و  بود به خاطر رشته دهیزحمت کش یلیهامون شد. چرا که نارون خ ن لبحرف لبخند مهما نیا دنیبا شن 

 !ادیز یها ها درس خوندن اش و سال از خانواده یها دور سال تش،یموقع نیبه ا دنیرس

گفت و دوباره تو خودش رفت، درست از  یکیتبر انیزد. فر شیشانیپ یرو یا سمت نارون رفت و بوسه عموفرامرز

 !شد؟ یچ دفعه کیکه  زهیبرانگ تعجب یلیبرام خ نیتو خودشه و ا هیثان کیو  خنده یم هیثان کیده از اتاق اوم یوقت

 بابا! کنم یبره تو خودش! تو روهم بوس م لمیسو نمیتو خودمم؛ سمتم اومد و کنارم نشست: نب دیفرامرز که د عمو

 هست، حسادت کنم؟! یواقعا حق کسکه  یحسود باشم و به خاطر شاد خوره یزدم وگفتم: بابا به من م یلبخند

 !ییبابا زیتوهم عز ی! فقط گفتم بدونستین طور نیوگفت: نه اصال ا دیخند

 .دیرو بوس ام یشونیپ آروم

 ست! دخترم فرشته ست،یروباز کرد وگفت: معلومه که ن ینیریهم جعبه ش خاله

 !لیشو سوبلند  رون،یب میبر میخوا یآروم از جاش بلند شد وگفت: فعال ما م انیفر

 حاال فراز اومده. نی! بشانیگفتم: زشته فر آروم

 !نیخوش باش نیبر نی! بلند شمیستیکه ن بهیرو زشته؟ غر یچ یگفت: چ عیسر فراز

 .میاز خونه خارج شد انیبا فر میکه کرد یخجالت بلند شدم وخداحافظ با

 !م؟یراه بر ادهیپ کمی یش یخسته نم لی: سوایفر

 نیهمچ گهیمعنا نداره و د یکنار تو خستگ» گفت:  شد یتکون دادم. کاش م« نه»ه نشونه زدم و سرم رو ب یلبخند

کامل ندارم،  یاز حسم هنوز آگاه گفتم یبار م کی! دمیفهم یشده بودم و خودمم نم وانهید یبه راست« نگو! یزیچ
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 انیهاست با فکر فر ن سالم کرد یفکر م دیشن یم یهرک گهیکه د کردم یتو دلم ازش م ییها چنان خواسته بار کی

 !کنم یم یدارم زندگ

. دیرس یبه گوش م یپرتالتمش به خوب یها موج یهمون صدا یبرا مینداشت ایبا در یفاصله چندان م؛یزد یقدم م آروم

! شونِیپر یلیخ کردم یخود و مادرش، حس م نیمشکوک ب یجدا از رفتارها میکه داشت یروزها جدا از بحث نیا

 !بِیعج یلیخ کم حرفِ و یلیخ

هنوز هم گرم بود! فکر  بیهوا، عج دیشد یهاش با وجود سرما گونم روگرفت. دست سرد وگندم یها دست یدست

که با وجود رفتارها و  کرد یقلب من هم  باز م یها خیکه  یبود بدنش حرارت داشت جور نیکنم کال خصلتش ا

 !  شد یبهاوند داشت سردتر و سردتر م یکارها

 میشدم ونس ایدر یاهویپره یها موج کینشست  ومن آروم نزد یتکه سنگ یازم جدا شد و رو دم،یرسساحل که  به

 که با صداش سمتش برگشتم و نگاهش کردم. دمیرو به جون خر ایخنک در

 رو بهت بگم. یزیچ کی دی: صبر کن! باانیفر

 پام برخورد کرد؟! که به ایموج در ایبود  انیسرتاپام روگرفت، به خاطر لحن سرد فر یبد لرزش

 شده؟! ی: چلیسو

رخش با موهاش که  میشد. ن رهیرو خ و به روبه ستادیسنگ بلند شد و اومد کنارم ا هیتک یواز رو دیکش یقیعم نفس

 هم ناراحت! یحال بش پوشونده شده بود: فکر کنم از خبرش هم خوش یافتاده بود، کم انیتوسط باد به جر

 ست هم ناراحت کننده؟! کننده وشحالکه هم خ هی: مگه درمورد چلیسو

چند  باهمیمادرو پدرتم رفته دنبالته، البته شک شیخبرم داد گفت که پ کایرا ران،یمقدمه گفت:بهاوند برگشته ا یب

 !رانیا یولت کنم تا برگرد کنه یم دمیهست که شده سوهان روحم و تهد یوقت

باهاشون  شیچند ساعت پ نینگفته بودن؟ هم یزیبا چبا ای. پس چرا مامان کردم یرخش نگاه م میبه ن زده بهت

 رو بهم زودتر نگفته؟ بایشک هیچرا قض ایصحبت کردم 

برگشته و دنبالت  تیجا که نامزد فرار اش کجا بود؟ اون خوشحال کننده یدون یوبرگشت سمتم: م دیکش یقیعم نفس

 که افتاده! ییها به خاطر اتفاق یکن هیو گال اش ینیتا بب یستین رانیتو حاال ا که نیهست و ناراحت کننده به خاطر ا

 !ها ستین یخوب یاصال شوخ نینه؟! بب گهید یکن یم یشوخ یخودم اومدم وگفتم: دار به
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: کرد یم یو با روح و روانم باز کرد یم رییتغ دفعه کینگاهش! چرا  ینگاهم کرد که درجا وجودم پر شد از سرد یجد

 ؟ینیب یم یلحنم شوخ ای افمیاالن تو ق

 کنم؟ کار یمن چ ؟یگ یاومده چرا به من م میریکردم وگفتم: گ سیرو با زبونم خ هام لب

 !  ؟یاصال خوشحال نشد یبگ یخوا یکرد و گفت: م زیرو ر هاش چشم

 ایمون؟  پاشده رفته خونه یمن تموم شده است، بفهم! اصال به چه حق یبرا گهی: معلومه که نشدم! اون دلیسو

 کنه؟! دیکه تهد هیاون ک یچرا بهم نگفت شت؟یاومده پ یقبه چه ح بایشک

شون؟! بعدشم مادرت عمشه  از برگشتن یخوشحال نشد یگی م یهات همه تو گوشمِ! چرا الک و زجه هات هی: گرانیفر

 هاش! شون کنه با حرف و دوباره خام ارهیحق داره بره از دل عمش درب

جا  نیها رو هم نگو! گذشته رو هم هم چرت و پرت نیون رو تلخ نکن! ام اوقات ای! بانیروگرفتم وگفتم: فر بازوهاش

تموم  اد،ین ون ادمینقطه هم  نیتر تو کوچک یکه حت ییبه موج ها ببرن باخودشون ببرن جا میباهم بد م،یچال کن

 بشه بره.

 سختته؟! قدر نیا ؟یکن یحال من خوش یجلو یخوا ینم یعنی: انیفر

 !گفت یم ونیانگار هز ییجورا کیشده بود و  ونهید

 بایبه اسم شک گهید یبه اسم بهاوند ندارم! فرد ییکنم؟ من اصال پسردا یحال من! چرا بخوام اصال خوش زیعز _

 دونفر مرتبطه نیبه ا یهرچ ای بایبا بهاوند و شک یا ! گذشتهشناسم ینم

 !خوام ینم رو

 هم قرار بود بشه مادرشوهرت! بایبشه شک ! چون نامزدت شده بود، قرار بود همسرتی: معلومه ندارانیفر

 تو! تو! تو! ؟یفهم ی! میوگفتم: نامزدم بود تموم شد رفت. االن هم تو همسر من دمیتو موهام کش یدست کالفه

مون؟!  عشق و عالقه خوره؟ یمن به شکل همسر م هیچ گه؟ید یکن یم یزد: همسر! من؟! شوخ یصدادار پوزخند

 کدوم؟ م؟یعنوان که زن وشوهر نیمون؟! به ا کنارهم بودن

دلم رو بدست  یتو اتاق داشت یتو اومد ؟یا هیثان کی یسرد شد قدر نیتو؟ چرا ا یشد یطور نی: چرا الیسو

 !هیدل خوش یرو هرچ یتا بزن نجایا میحاال اومد یآورد یم
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 یلیداشتنت خ چمه! خسته شدم، خسته! فکر کردم دوست دونم ی! خودم هم نمل؟یسو شه ی: باورت مدیخند تلخ

و  کنه یسختش م یداشته باش بیطرف رق کیطرفه باشه واز  کی که نیهست اما ا طورم نی! همنهیریش

 !ست دکنندهیناام

 یزیچ کی! کاش رفتم یبا خودم کلنجار نم قدر نی! کاش ادمیفهم ینگاهش کردم. کاش حسم رو خودم هم م نیغمگ

 بهش بدم. یدیکه بخوام ام فهمم یحال خودم رونم قیم هم دق! اما خودارمیغم درش ب نیتا از ا گفتم یبهش م

 یدار دیخودت هنوز ترد یبگ یندار ی! حرفی! توهم با خودت کلنجارل؟یسو ینیب یزد و گفت: م یا گهید پوزخند

 تو دوست نداشتن و داشتن بهاوند!

رو  ایدر دیشد. من هم ق رهیآب خ یاهیتکه سنگ نشست و به س یو دوباره رو دیکش رونیرواز تو دستم ب دستش

بد اما  ایباهاش حرف بزنم، هرچند خوب  خواست یرو دوست نداشتم! دلم م مون نیزدم وکنارش نشستم. سکوت ب

به  کنه یاضافه م گهیدرد د ی! کلارهیمپدرآدم رو در یکل یحرف یب نیهم م،ینباش حرف ی! بمون نیسکوت نباشه ب

 !کنه یم جادیا گهیسوتفاهم د یمشکالت! کل

و  انیکه خوب تونسته اعصاب فر یزنقشیبود، شماره ربکا بود. دخترک ر شیگوش یکه رو« R»حرف  پس

 .رهیبگ یاعصاب من رو به باز طور نیهم

نجات شرکت... ربکا  ی! پس فقط براطور نیکه ا یموافقت کرد ام قهیزد و گفت: چه عجب! باالخره با سل یپوزخند

 ... شب خوش!میکن یخوب فردا صحبت م  یلیدر مورد اون نگو. خ یچیه ایدارم بدوباره حوصله بحث اون موضوع رو ن

نه؟! وقت  شناسه، یربکا خانم روز و شب نم نیزدم و گفتم: چه جالب! ا یمن پوزخند دفعه نیرو که قطع کرد، ا تلفن

 .زنه یزنگ م وقت یو ب

. بعدشم مگه زنه یشرکت زنگ م ی! برامیریکه دل و قلوه بگ زنه یو گفت: زنگ نم دیداخل موهاش کش یدست کالفه

 مون نشده بود؟ ها باهم بحث موضوع نیهم یما برا

 داره که درستش کنه. یاش سع هم همه نیمشکل داره ا کسرهیبه جمله آخرش، گفتم: جالبه! شرکت  توجه یب

 قاً؟یقاآلن د یبگ یخوا یم یچ لیکرد که آروم باشه و با همون لحن گفت: سو یبود، اما سع یعصب

 رو چند بار بگم؟ نی! اقاً؟یدق یدیحاال فهم یحرف بزن ادی: دوست ندارم باهاش زلیسو

خون و دل خوردن من  یهام، پا زحمت یکارم وسطه، پا یبه ساز تو برقصم چون پا تونم یکار رو نم کی نی: اانیفر

 بگم. تونم یکه نم گهید زیهزارتا چ یو فراز در شب و روز، پا
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 ازت خواستم؟ ی: مگه چلیسو

رو  یکه ازم خواست یزیچ عنوان چیحرف نزن چون به ه گهیتوجه به حرفم گفت: تمومش کن و در موردش د بدون

 رو بهت گفتم. نیاون روزم ا دم، یانجام نم

 ام رو... خواسته یکرد یو قبول م ستیاز تو برام مهم ن ریغ یچی. هیگفت یم شد، یدروغ هم که م ی: کاش برالیسو

دور بشم. صدام کرد اما  جا نیسنگ بلند شدم و قدم زدم تا از ا یگاهم کرد و من بدون توجه بهش از رون متعجب

 یمسابقه گذاشتن و رو گهیاشکم باهم د یها که قطره شد یچ دونم یبرگردم طرفش رو نداشتم. نم که نیحال ا یحت

 خواست یام بود م تو معده یم، انگار هرچگذاشت مگلو یشدن. دستم رو رو یام مشغول سرسره باز برجسته یها گونه

آرامش رو  ذاشت یچند وقت هم نم یهاش که برا  یداشتم، خسته بودم از سرنوشت! از باز یبی. حال غرادیب رونیب

که پاهام درد  رفتم یتند راه م قدر نی! انهیلب هام بش یرو یلبخند قشنگ ذاشت ینم رم،یحس کنم و باهاش خو بگ

 نمیفکر کنم بب کمیبه حال خودم باشم تا  یذار یچرا نم ه؟یچ»نداشت، اومدم داد بزنم  یمومت کردنشگرفت. صدا 

 «بکنم؟ یزندگ نیا یبرا تونم یم کاریچ

شد.  شتریتعجبش ب اومدن، یچرا بند نم دونم ینم قیهام که دق اشک دنیشد. با د دهیتوسطش کش دستم

 تونست یمکان م نیتر که آرام ییبار دعوت کنه به جا نیدوم یباال اومد تا در آغوشم بکشه و من رو برا شیها دست

 آخر منصرف شد و آه من هوا شد. ی برام باشه! اما درست تو لحظه

 کار رو نکن. نیا یبغلت کنم، گفته بود خواستم یحواسم نبود! م دیببخش _

 ! لعنت...ایدن نینت به ا! لعنت به گذشته! لعشهیباز م موقع یکه ب یبهت! لعنت به من! لعنت به دهان لعنت

 رو؟ یباز نیا یکن یکردن آغوشت رو؟ تموم م غیدر نیا یکن یزدم، تموم م یحرف نیبه گم غلط کردم همچن انیفر

 !؟یکن یم هی: چرا گرانیفر

 .ستین یزیگفتم: چ حال یب

 !یستین یخوب یگو : بارها بهت گفتم اصالً دروغانیفر

 : کاش بودم!دیدهنم پر از

 تنگ مامان و بابامم! بحث رو تموم کنم، گفتم: دل نیا که نیا یو برا دمی. تلخ خنددی پرباال ابروهاش

 رو هم باور کنم؟! نیا ی: اآلن انتظار دارانیفر
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فکر کن و باور کن. حاال هم ولم کن،  یو گفتم: هر جور دوست دار دمیکش رونیهاش ب دستم رو از تو دست یعصب

 به خونه برگردم. خوام یم

 .یبهاوند برگرد شیپ ران،یو به ا یریطالق بگ یکه چطور یتو فکر دیبه حرفم گفت: شا هتوج یب

من خودم  ؟یاش بهاوند، بهاوند و بهاوند! خسته نشد گفتم: بس کن! بس کن! همه ادیرو از دست دادم و با فر کنترلم

که فراموش  یکن یرکا یکه اون موضوع تموم شد؟ اصالً مگه خودت قصد نداشت یفهم یخسته شدم! چرا نم

 بود راه فراموش کردنش؟! یطور نیبکنمش؟ ا

که باهاش  ییها فکرت اون بود، خاطره شهیجا و هم چون تو مدام همه شهینم دمی: آره! قصد داشتم اما دانیفر

 .یداشت

 !؟یکن یکه تمام شده است باز تو تموم نم گمی! اآلن که دارم بهت می: بس کن لعنتلیسو

 با حرفت راحت به شم. تونستم یتا اآلن م یگفت یصادق م درق نی: کاش اانیفر

دست تکون دادم و سوار شدم.  یتاکس نیاول یبا دو ازش دور شدم. برا ابونیبهش انداختم. به سمت خ ینگاه 

براش آدرس خونه خاله رو گفتم و سرم رو به  یسیهمون به انگل یبرا دم؛یگفت که نفهم یبه روس یزیراننده چ

 نگفت! یچیو ه دیوندم. خدا روشکر فهمچسب یصندل

 ام یو زندگ نمیآروم به ش تونم ینه م شه،یم یزیچ کیو نجاتم بده؟! هرروز  ادیبه گم که به  یآخه من به ک ا،یخدا 

 کنم و غصه بخورم! درهرصورت هردو برام مشکل سازه! هیگر تونم یرو بکنم و نه م

 گنیلرزون سمت در رفتم. اآلن برم داخل نم یب کردم و با پاهارو حسا هیمتوقف شد، کرا نینگذشت که ماش یزیچ

به  دیبا ؟یبزار به گن، باالخره که چ لیسو ؟یِطور نیهات ا چرا چشم گنینم ؟ییچرا تنها گنیکجاست؟ نم انیفر

 .یداخل بر

ده کردم و بودن. از فرصت استفا اطیو فکر کنم تو ح اومد یرو تو قفل چرخوندم و داخل شدم. صداشون نم دیکل 

 باال رفتم. داخل اتاق شدم و  در رو قفل کردم. عیسر

که بودم، همون  لمیکرد؛ اآلن بازهم همون سو جادیتنوع ا ام یمدت کوتاه تو زندگ کی یاومدنم هم فقط برا نجایبه ا 

 .کنه یاش همه رو با حضورش و حرفاش ناراحت م که همه

هام  خواب مهمون چشم یک دمیبه سقف زل زدم که نفهم قدر نیشدم، ا رهیو به سقف خ دمیتخت دراز کش یرو 

 شد.
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و ازم  زدن یو عمو بود که پشت در مدام صدا و در م انیخاله، فر ی. صدادمیاز خواب پر یکیمحکم در زدن  با

چنان از  انیبا هم داخل اومدن، صورت فر ییکه در رو باز کنم. با عجله قفل رو باز کردم که سه تا خواستن یم

 .کنه یقرمز بود که گفتم االن دور از جون سکته م تیبانعص

نگرانت  یگینم ؟یدیچرا جواب نم ؟ی! چرا در رو قفل کردوونهی: دختر ددیچهارستون خونه لرز دیکه کش یبا داد 

 !م؟یش یم

 ده؟یخودش هم ترس ینیب یچه طرز حرف زدنه؟ نم نیزد و گفت: آروم باش پسر! ا انیشونه فر یرو عمو

 هات باد داره؟ شده چرا چشم یخاله! چ لیمتم اومد و گفت: سوس خاله

 .رانیبردن ا فشونینامزدشون که تازه تشر یکردن، اون هم برا هیگفت: خانم گر انیکردم که فر سکوت

نکن،  تمیاذ قدر نیشو! ا سیشو! ه سی! هگهیزدم: بسه د غیبه حضورشون ج توجه یو عمو متعجب شدن و من ب خاله

 برام تموم شده؟ چند بار بگم

 چخبره؟ جا نیا نی! بگلمیهام رو گرفت: آروم باش سو شونه خاله

تا حاال سرش انگار به سنگ خورده و ساز مخالف من  شیساعت پ کیات بپرس که از  عجز گفتم: خاله از شازده با

 آره! گهینه، اون م گمیم یزده! هرچ

 ه؟یموضوع چ نمیبب نیبد حیقشنگ توض ؟یاریمرو در غشیرو گرفت و گفت: پسر! چرا ج انیفر یبازو عمو

 هر جور شده برگرده. خواد یم گهی! دارهیو بهانه م زنهیم غیرو جو گرفته، ج نیگفت: به من چه؟! ا یعصب انیفر

 سوهان روحم شده؟ شیساعت پ کیاز  یحرف از رفتن زدم؟ ک ی! من کِی: دِ مرد حسابلیسو

حمله ور نشم و نزنمش، هرچند اون هم تو  انیوقت به سمت فر کیتا  دیکش یبه سمت عقب م یهام رو ه شونه خاله

 عمو قفل شده بود. یها دست

 بابا! میبر ایب ن،یبعد باهم حرف بزن انیفر میبر ای: بعمو

 کنم که فکر برگشت به سرش نزنه. شیروشن کنم و حال نیرو با ا فمیتا تکل امی: نه بابا من نمانیفر

 تو؟! ای گمیوسط من دارم چرت م نیحاال ا ؟یزن یبرم باز تو حرف خودت رو م وامخ ینم گمی: المصب! ملیسو

 که! نینبود یجور نیا ن؟یمثل سگ و گربه شد دفعه کی! شما دوتا چرا رمیبا بغض گفت: بم خاله

 شد! وونهیدفعه د  کی: از پسرت بپرس خاله که لیسو
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 !؟یبحث راه انداخت کیو  یه آوردبهون شیتو که چند روز پ ایشدم  وونهیداد گفت: من د با

اما  یرو تموم کن نمونیب یها یتا دلخور یاومد شیچند ساعت پ یچون خود جنابعال یشد وونهی: تو دلیسو

 .یرو به اون رو شد  نیدفعه از ا  کی شد یچ دونم ینم

 کنم. دادیاحت داد و بچطور روم شده بود جلوشون ر دونم یو خاله مونده بودن چطور ما دوتا رو ساکت کنن. نم عمو

تخت  یرو هیزد، عمو هم دنبالش رفت. من هم با گر رونیو از خونه ب دیبازوش رو از دست پدرش کش یعصب

رو  نتونیبحث ب رمیشما؟ بم نیشد  ی! چزمیفدات بشم عز ی: الهداد یهام رو ماساژ م نشستم و خاله هم کنارم، شونه

 !نمینب

 گفتم: خدا نکنه خاله! حوصله یب

 !شهیفشاره، داره پرپر م یلی! بچم روش خلی: سولهخا

 !شه؟ی: چرا خاله؟ چرا پرپر ملیسو

 یستیاما انگار ن ی! کنارشیستیاما انگار ن یمال خودش اره،یزل زد و گفت: عشقت بچم رو داره از پا درم یا به گوشه 

 بهاوند و گذشتتون... ته،یفرع یبایاون شک طرف نیو از ا ارهیشرکت روش داره فشار م یطرف هم کارها  کیاز 

 .یفتیو ب یبخور زیکه انگار هر لحظه قراره از دستش ل یمون یم یبراش مثل ماه یدون یکرد و ادامه داد: م یمکث

ام و  مثل گذشته یاتینکنه؟ چرند اتیچرند نیفکرش رو مشغول ا یکنم که الک کاریکنم آره؟ چ کاری: خاله چلیسو

 که بوده! یهرچ ای بایشک

 .ذاره یتنهاش نم ها یکه پشت شوهرش و تو سخت یباش، پشتش باش! درست مثل هر زن ششی: پخاله

لحظه هم   کیاگه ساز خودم رو بفهمم  خوام یم یکه چ فهمم یخودم هم نم یحت که نی: خاله مشکل من الیسو

براش  تونه یحضورم مهستم و  ششیپ که نیبه ا کنم یم دوارشیام شهیهم یو برا رمیم ششیو با سر پ کنم یصبر نم

 باشه. دیمف

 .دیرو بوس میشونینگفت و آروم پ یزیچ

! اما باور کن دست کنم یرفتارها رو م نیکه ا میمن چقدر دختر گستاخ ن،یکن یتو و بابا فکر م دونم ی: خاله ملیسو

 .ستیخودم ن



 
 
 

 
 149 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 پریسا افسونگر کاربر انجمن نودهشتیا  ---پنج وارونه  

 ی فردا همه ن،یا هم جوون هست. شممیکن ینم یفکر نیمن؟! من و فرامرز اصالً همچن ی دردونه هیچه حرف نی: اخاله

 .نیشروع کرد یرو چطور تون یکه زندگ نیکن یم فیهاتون تعر نوه یو برا رهیم ادتونیرو  ها نیا

هه!  ان؟یلبم اومد. نوه! اون هم نوه من و فر یرو یاون اوضاع که اعصابم درست و درمون نبود با حرف خاله لبخند تو

 خنده داره.

 بخند. شهیبلند شد و گفت: قربونت بشم! همزد و  میشونیبه پ یا بوسه

 و عذاب وجدان تنها گذاشت. الیرفت و من رو تو فکر، خ سپس

 

*** 

   «یراو»

 

اش  چونه یشانه چپش گذاشت به آرام یرا برداشت و رو ولنشیرا از تنش درآورد، و شیها لباس که نیبدون ا خسته

آرام و  یصدا د؛یکش ها میس یرو یمیکرد و با مال میتنظ شیها انگشت نیقرار داد. ارشه را ب ریچانه گ یرا رو

 انداخت. نیخانه طن یدلنوازش در فضا

 صدا از ساز خارج شود. نیباتریتا ز کرد یبه نواختن م میعشق و محبتش را تقد تمام

 .دریشکل بگ باتریبخش، ز تا آهنگ آرامش داد یفشار م برهیبه حالت و ها میس یرا با دقت رو اش دهیکش یها انگشت

 نشود. تیاذ یلیتا خ افتاد یو فکرش از هرچه در جهان بود، دور م گرفت یآرام م بینواختن عج با

را در دل نگه نداشت؛ جار زد و بر صورت  شیها حرف گریفشار آمده بود که د شیچقدر رو دانست یخدا م امشب

 رک داده و نتوانسته او را قانع کند.خورد دخت منطق یب یها بود که چرا حرف مانیپش حال نیاما باا د؛یدلبرش کوب

 کرده بود. ریدرگ یمغزش را حساب گریطرف، برگشت بهاوند هم طرف د  کی لیسو یدور فشار

نشان  نیزم یفرد رو نیتر موزمار که در اکثر اوقات خودش را مظلوم یبدتر شده بود! زن بایبا وجود شک اش همه

 بود. کار بیهم آن زن فر امیت ییدا یها یاقع عامل تمام بدبختآدم بود! در و نیتر اما در واقع پست داد، یم

و حاال دوباره حضور  کند یفرزندش را هم فدا م تک یمنافع خود زندگ یبرا بایحاضر بود شرط ببند که شک یحت

 .خواست یم گرید یزهایچ یلیخ ایمثل پول و ثروت  یمنافع یرا برا لیسو
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به  امیت ییدا یببند اگر در گذشته زندگ زانشیاز عز یکی یکمر به نابود بایبار شک نیمحال بود اجازه بدهد ا اما

 اتفاقات دوباره تکرار شود. دهد ینبوده تا کمکش کند حال او هست و اجازه نم یشده و کس خاطر او خراب

 

*** 

 لیسو

 

به موهاش زده  که یدیبا رنگ جد یشدم. حساب رهیو دوباره به مامان خ دمیکش مییخرما یموها یتو یدست کالفه

 کرده بود. رییبود تغ

 جا اومده؟ اون نامرد اون نیچرا بهم نگفت گمیمامان! م _

 بره؟! نیاز ب یکه تازه کسب کرد یبشه؟ آرامش یکه چ گفتم ی: دخترم، ممامان

 ظاهرم آروم بود اما باتنم هنوز هم داغونه! دیدلم پوزخند زدم. کدوم آرامش؟! مامان من شا یتو

 .نیکرد یمن رو از حضورش آگاه م دی! شما باستین یبهانه خوب : مامانلیسو

 !یراه بنداز یحساب یدعوا کیو  نجایا یای: که البد بمامان

 یتف تو کی خواستم یکنم؟ فقط ازتون م فیدادم و گفتم: اصالً چرا خون خودم رو بابتش کث هیبه کاناپه تک آروم

 .نیصورتش بنداز

با بهاوند برخورد کنه؛ هرچند من  خواستم یآروم م قدر نیا شد یکرد. باورش نموا رفت و متعجب نگاهم  مامانم

ته قلبم مطمئن _ساده است، اما باز هم ته قدر نیمامان ا یدرخواستم برا دیمامان آروم و شا یاآلن برا دیظاهرم شا

لحن ممکن بگم: چرا؟  نیترو بد نیو تو گوشش با بلندتر شبزنم تونه یو تا م نمیبودم که دوست دارم بهاوند رو بب

 !؟یمن ندهیگذشته و هم آ یها یچرا هم عامل بدبخت

 .کنه یناهار دلمه درست م یبرم به خاله کمک کنم؛ داره برا دی: مامانم! شما برو، من هم بالیسو

 شبیرو قطع کردم. از د یریبراش فرستادم و تماس تصو یتکون دادم. بوس یتکون داد و گفت: برو! دست یسر جیگ

 میبود. از آخر تصم دهیکرده بودم که به کل خوابم پر الیفکر و خ قدر نیبود. ا ومدهیهام ن تا حاال خواب به چشم
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اصالً  خواست یهر جور شده! دلم نم ارم،یدرب انیفر لگرفتم که با خاله دلمه درست کنم بعد به شرکت ببرم و از د

 .میدلخور باش ای میو قهر بمون میباهم بحث کن

. گونش رو محکم کرد یوجودش بود، دلمه درست م یکه تو یخاله رفتم که با عشق خالص شیم بلند شدم و پجا از

 از جونم بود. یا که انگار تکه دادم یم چیباحوصله پ قدر نیکردن. ا شیو شروع کردم به همراه دمیبوس

 !یکن یم یگفت: کار خوب مقدمه یب

رو  یاریرو از دلش درب زیمورد عالقش همه چ یو با غذا یبر یخوا یم که نیسمت خاله برگشتم که ادامه داد: ا جیگ

 .گمیم

 یالزمه هر دو طرف برا یپاش رو جلو بزاره، گاه یکی دینبا شهیزدم که باز هم حرفش رو ادامه داد: هم یلبخند

 رابطه تالش کنن. یداریپا

 و گفتم: قربون حرف هات بشم من توران بانو! دمیرو بوس دستش

 خدا نکنه دختر جان!: دیخند

 کنه یمثل بچه تخس ها ناز م ایکه دوباره باهام دوست بشه  کنه یخاله به نظرت شازدت قبول م می: خودمونلیسو

 برام؟

 بود. نتونیبحث ب هیلب هاش بود گفت: مگه قهره که بخواد دوباره دوست بشه؟ اون فقط  یکه رو یا خنده با

دفعه من  نیخب ا یول گفت یم یزیچ کیمن نبودم و اون همش بهم  رکاریگفتم. هرچند خاله تقص ی: کللیسو

 .ارهیاز دلم درب مونیچند ساعت قبلش اومده بود به خاطر بحث قبل که نیبه حساب ا رمیجلو م

اگه به  دیشا یول ینبود رکاری. هرچند تقصیکن یم یخودخواه یدار ییجورا کیاما باز هم  یکن یم یخوب کار _

 .یو خطا کرد یکار بود ریتقص یکم کیتوهم  یدقت کن مکی ای یعقب برگرد

 نگفتم در واقع حرفش درست بود. یزیچ

 ها هم آمادست. نیزد و گفت: حاال هم برو آماده شو که کم کم ا یا گهید یلبخند

 بحث رو تموم کنم. نیو سمت اتاق حرکت کردم تا هرچه زودتر برم وا دمیگونش رو بوس دوباره
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. چشمش که به من خورد متعجب به زدید شرکت شدم که طبق معمول ربکا سر کارمند ها داد مبه دست وار قابلمه

رفتم و در زدم، اجازه که داد وارد اتاق شدم تا چشمش  انیندادم وبه سمت اتاق فر یتیشد. اهم رهیقابلمه دستم خ

 .امیب ششیکه من پ کرد یشد، فکر نم دایبهم افتاد تعجب تو صورتش پ

 !زمیو گفتم: سالم پسر خاله عززدم  یلبخند

 ه؟یدستت چ یاون قابلمه تو ؟یکن یم کاریچ نجایصورتش نشست و گفت: ا یرو اخم

 همسرم؟! یاشتباه بهت سالم کردم. چطور دیگفتم: آخ آخ اخمش رو ببخش عیسر

 خان. یبه نام فر یشخص یدستمه، دلمه است برا یقابلمه که تو نینگاهم کرد که گفتم: ا جیگ

 .خوردم یغذا م نجایباز شد وگفت: الزم نبود من خودم ا یاش کمه اخم

 میدیهمه با خاله زحمت نکش نیو گفتم: ا ستادمیرو به روش ا قاًیگذاشتم و سمتش رفتم، دق زشیم یرو رو قابلمه

 .خوردم یغذا م نجایالزم نبود خودم ا یبگ یکه جنابعال

 .یبر یتون یم یندار یا گهیر د: اوالً دست مامانم درد نکنه، بعدشم اگر کاانیفر

همه راه  نیا یالک ؟یکن یم رونمیکه ب یدلخور قدر نیکه دستش رو گرفتم و گفتم: ا نهیبش شیصندل یخواست رو 

 .یکن رونمیو بعدشم ب نمیتا اخم و تخمت رو بب اوردمیبرات غذا ن

اآلن  م؟یبعداً حرف بزن شهیم لیاما لحنش هنوز مثل قبل نشده بود: سو دیپر رونیصورتش ب یکامل از رو اخم

 حوصله دوباره چونه زدن باهات رو ندارم.

 بعدش هم کارت دارم. یو باهام ناهار بخور ینیبش یو تو مجبور نجایاومدم ا شه،ینم رمی: نخلیسو

 بعد کارت رو بگو. یو گفت: ناهار برا دیکش یپوف

 ... من...زهیچ نشست، گفتم: من...من... شیصندل ینشستم و اون هم رو زیم یرو

 مِن مِن نکن، حرفت رو بزن. قدر نی: اانیفر

 .میشده رو فراموش کن یو هرچ شبید ایاومدم بگم که ب _

 خوام یشرمنده خاله و عمو هستم، نم یباشه به اندازه کاف یزیچ یبحث نمونیب خوام ینگفت که ادامه دادم: نم یزیچ

 !یباش نیتو غمگ ای نمشونیناراحت بب شتریب نیاز ا
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 یا دست هاش بوسه یدفعه سرد بود. رو نیکه کوره آتش بود، ا شهیشدم و دست هاشر و گرفتم برعکس هم خم

 !زم؟یآره عز یکن یزدم وگفتم: فراموش م

 خوام یرفتار کردم، عذر م یچِم شد که اون طور شبید دونم ینم لیزد که دلم از آرامش پر شد و گفت: سو یلبخند

 !دمیسرت داد کش که نیبابت ا

 .یبه هم بد یقول کی که نیاما به شرط ا رمیپذ یرو م تیوگفتم: عذرخواه دمیخند طنتیغرور وش با

 ؟یگفت: چه قول متعجب

 .یرو فراموش کرد شبیکه کامل بحث د یرو راحت کن المیو خ یکه آوردم رو بخور ییها  حاال دلمه نی: هملیسو

 !زمیچشم عزاون بود که به دست هام بوسه زد و سپس گفت:  حاال

که انگار نه  میرفتار کرد ی. جورمیو بعد به خونه رفت میگرفت. اون روز همراه هم غذا خورد یشتریجون ب لبخندم

تر  رو راحت المیخ نیخاله و عمو فرامرز هم لبخند نشسته بود وا یها  لب یافتاده، رو یانگار شب قبلش چه اتفاق

 کنه. دایدرد وجدانم، کاهش پ یتا کم کرد یم

 انیبه بدنم دادم که چشمم به فر یکه نگو! کش و قوس دیکش یم یریشدم گردنم چنان ت داریکه از خواب ب صبح

نبود که بهمون بگه مگه  یکیاون هم حتماً االن گرنش درد گرفته، آخه  یکنارم خواب بود. طفل یکاناپه  یافتاد. رو

 ؟نیجا بخواب نیبعد هم هم یباز یپا نینیتا صبح بش نیمجبور

 .گهی! تنبل خان! اه بلند شو دزمی! شوهرجانم! عزانیوتکونش دادم، گفتم: فر ستادمیکاناپه ا کنار

بزار  لیسو ؟یاول صبح یگیم یگفت: اه چ یخواب آلود یخورد و چشم هاش رو به زور باز کرد. با صدا یتکون

 بخوابم.

 .یشیم تیاذ نجایکردم و گفتم: بلند شو برو باال بخواب، ا یاخم

 جون من باهام حرف نزن بزار بخوابم. پرهیگفت: خوابم م یخمار با

صورتش بکشم و  یصورتش خم شدم تا موهام رو رو یوسرش رو تو دست هام گرفتم. رو دمیکش یموهام دست به

اش حس کرد و چشم هاش رو باز کرد، مچ دستم رو گرفت  بسته یها  رو از پشت پلک ام هیانگار سا یکنم ول تشیاذ

 دختر اول صبح کرمت گرفته؟ و گفت:

 .زمیکرمم رو بر ینذاشت یبترک یعنیزدم و گفتم:  شیعضالن یبه بازو یا ضربه آروم
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 .یزیکرم بر یخوا یکه م یدون یکرد و گفت: چقدر خوبه که خودت هم م یبلند ی  خنده

 نم!بگو فرشته درو هیکرم چ ه،یتو ریشدم و گفتم: اه! همش تقص یگفتم. حرص یچ دمیفهم تازه

 در مانعش شد. یبگه که صدا یزیابروش رو باال داد و خواست چ یتا کی

 من برم در رو باز کنم. _

 رفتم و در روباز کردم. نییرو پا یچند پله اول ورود عیسر

به  یقیحال شده بود چون لبخند عم خوش یلیو مغزم قفل کرد اما اون انگار خ ستادیشخص روبه روم قلبم ا دنید با

چند  دونم ی! نمدهینفس نکش یراحت نیهاست به ا که انگار سال یجور د،یکش دنمیاز د یقیو نفس عم دیروم پاش

بهش  یچطور دونستم یو من نم «ه؟یک»که  دیپرس یبلند شد. مدام ازم م انیفر یبهش زل زده بودم که صدا قهیدق

 بگم.

فکرش  دیم افتاد مثل من تو شک رفت. شانگران شد و به سمتم اومد تا چشمش به شخص روبه رو رمیانگار از تاخ 

 نیبودم که ا دهیفهم ریاخ یها اآلن پشت درخونشون، اون هم تو مسکو مالقاتش کنه. هرچند از صحبت کرد یرو نم

 چند وقته مزاحمش شده.

و اومد. من رو به عقب هل داد و خودش جلو رفت  رونیب عیسر یاز من تو شک رفته بود ول رترید انیفر که نیا با

 هان؟ شهینم تیتو حرف حال ؟یدار یآره؟ چرا دست از سرمون برنم یکن یم کاریچ جا نیگفت: ا

 حرف بزنم.  لیبا سو دیبا _

که باهاش چشم  شهیگفتن روت م یاصالً مگه برا ؟یچه حرف ،یحرف بزن لیزد وگفت: با سو یپوزخند یعصب انیفر

 ؟یتوچشم بش

 همه راه بلند شدم اومدم تا باهاش حرف بزنم. نیکه اجان! واجبه  انیفر کنم ی: خواهش مبایشک

که  روزیاما تا د ؟یروته مهربون و مؤدب شد روبه لیاالن که سو شد یجان هه! چ انیزد و گفت: فر یپوزخد انیفر

 .یگفت یو ناسزا م دیتهد

 یاش خوندم وله  چشم یرو بده که آروم به سمتش رفتم و خشک نگاهش کردم. ترس رو از تو انیجواب فر خواست

 زدم یم لیمی. چطور من که همش بهت ایکه تا اآلن بود ییهمون جا یگفتم: بهتره بر دونم، یبود رو نم یعلتش چ

 ؟ینیتا من رو بب یو واجبه اومد رهیگ یچ یکارت برا ستیحاال که معلوم ن یداد یجوابم رو نم زدم یو زنگ م
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نون بود و گرمکن  کهی. دستش چند تکرد ینگاه م ییبه زن داکه با بهت  میخاله هر سه به سمتش برگشت یصدا با

 هم تنش بود. یرنگ یصورت

 ؟یکن یم کاریچ نجای: اخاله

هم هست،  یلیاومده سو ادشیبعد چند ماه چطور حاال  دونم یباهمون اعصاب داغون گفت: سرکار خانم نم انیفر

 .ستیولکنمون ن

 ؟یه خودت هم اضافه شدتلفن هات و آدم هات کم بود ک ؟یچ یعنی: خاله

 حرف بزنم. لیبا سو دیتو با امیبزار ب کنم یبگه، گفت: توران! خواهش م یزیچ انیفر که نیقبل از ا ییدا زن

شوهرش اجازه داد  ایاگر خودش خواست باهات حرف بزنه  نیباشم؟ بب کارهیباال انداخت و گفت: من چ یا شونه خاله

 .یایداخل ب یتون یبعد م

 با اخم از کنارمون رد شد و داخل رفت. یا گهیحرف د بدون

 با بهت سمتم برگشت و گفت: شوهر؟! بایشک

 .کنه یپسر نامردم صبر م یحتماً تا آخر عمرش برا یگفت ؟یتعجب کرد هیزدم و گفتم: چ یتلخ پورخند

 کمیباهم  یت بدفرص کیبهم  شهیم میها بگذر نی. حاال از ایازدواج کن کردم یفکر نم یمن من گفت: نه نه ول با

 م؟یحرف بزن

! کم تو و پسرت دقش نییحاال هم بفرما شه،ینم ریزودترازمن گفت: نخ انیبارش کنم که فر یزیچ کی خواستم

 .رهیگ یام م ازدواج کرده که خنده یدونست ینگو نم ن؟یستیحاال هنوزهم ولکن ن ن؟یداد

 خودم با عروسم حرف بزنم. خوام یاصالً من م ؟یا کارهیشد و گفت: تو چ بایمهمون صورت شک یاخم

 گهید یکیشازده نامردش نرفت با  نیبه هم نخورد؟ مگه هم یبودم؟ مگه نامزد نیتا حاال عروس ا یمن از ک عروس؟

 ست؟ین میحال یچیفکر کرده من خرم و ه ایکنه  ییمظلوم نما نجایازدواج کرد؟ حاال اومده ا

 زن من شده عروس تو؟تا حاال  ی: عروست؟ از کدیغر تر یعصب انیفر

 ؟یکن یم یحاال کامالً تو بهت بود بالکنت گفت: زن تو... شوخ بایشک صورت

ما ازدواج  یگیجان چرا خودت نم لیکنم؟! اصالً سو یکه باهات شوخ یباهام دار یگفت: چه صنم تر یعصب انیفر

 م؟یکرد
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و حاال  میداره ما باهم ازدواج کرد قتیحقگفت  انیفر یانداختم و گفتم: هرچ بایزده شک به چهره بهت گهید ینگاه

 نجای. لطفاً از انمیرو بب سرانجام یازدواج ب کیبه  گشتن یکه از قضا برم میزندگ ی گذشته یآدم ها خوام یهم نم

 یحت ای یآدم بفرست ای یکن دیشوهرم رو تهد گهیدفعه د اگهرو هم بدون که  نیا ن،ینش میو مزاحم من و زندگ نیبر

 .سپرمت یم سیبه دست پل دیبه جرم مزاحمت و تهد یبش مزاحم خودم

مربوط به پسرمه... بهاوند،  لیسو کنم ینذاشت و با التماس گفت: خواهش م ییدا خواست در رو ببنده که زن انیفر

به حرمت اون ها هم که شده حرف  یو خوش بود یقبالً باهاش داشت یخاطرات خوب کمیاگه فقط  کنم یخواهش م

 .دمیخوبتون قَسَمت م یو و کمکم کن! به اون روز هاهام رو بشن

ندم و درر و خودم ببندم اما  یتیاهم بایشک یبه حرف ها کرد یبهم انداخت با نگاهش ازم خواهش م ینگاه انیفر

اما دروغه که بگم  نمیب یمثل قبل نم گهیکرد. هرچقدر من بهاوند رو د یجور کیدلم رو  بایراستش حرف آخر شک

 .دهیم قَسَمَمزن داره  نیاآلن ا که نیباهاش نداشتم، مخصوصاً ا یخاطره خوش

 حس ی. بارمیاما بعد از دلش درم شهیازم دلخور م دونم یگفت و به باال رفت. م یعصب« نچ» انیباز کردم. فر دررو

 !قهینگاهش کردم و گفتم: فقط چند دق

به خونه دعوتت کنم  خواد یه رو بستم، گفتم: دلم نمپالتوم رو برداشتم و در خون یسرش رو تکون داد از جالباس تند

 !خوره یخونه حالشون ازت بهم م نیا یاعضا ی همه دونم یچون م

 بگو شنوم یتکون داد که گفتم: م یسر نیغمگ

 یگذشته رو جلو خوام یخب نم یچطور شروع کنم ول دونم ینم لیکرد و گفت: سو سیهاش رو با زبونش خ لب

 به کمک داره. ازیافتاده و ن ریگ یا بگم بهاوندم تو بد تله خوام یم فقط اآلن ارمیچشمت ب

 ؟یریگ یموضوع به من چه؟! چرا از عروست کمک نم نی: الیسو

 که بهاوند ازدواج کرده؟ یدون ی: تو... تو مبایشک

و برش چه اش روز به روز آب بشه و نفهمه دور  تا خواهر زاده کنه یهم سکوت م مییدا ؟یفکر کرد ی: پس چلیسو

 خبره؟

 جان! به خدا مجبور بود، پسرم به خدا که مجبور بود. لی: سوبایشک

 ن؟یحال بود همتون خوش قدر نیمجبور بود ا کرد؟ یبا عشق به دختره نگاه م قدر نی: اِ، چه جالب! مجبور بود الیسو
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 دونم یباشه م لیفت: سوترم شد و دست هام رو گرفت، خواستم ازش دور بشم که محکم تر گرفت و آروم گ کینزد

 دارم. اجینبوده اما االن به کمکت احت یاجبار چی! هیگیدرست م یچون دار یحق دار ،یکن یباور نم

 : مثال؟لیسو

 ممکنه اعدام بشه. یزندان و حت افته یتا بتونم بهاوند رو نجات بدم واگرنه بچم م خوام یپول م کمی: بایشک

کنه تا پول بهش بدم؟  دایاومده بود من رو پ ییکرده بود و با چه رو یفکرخودش چه  شیزن پ نی. ادمیخند مستانه

 ؟یتقاضا رو ازم بکن نیا نجایا یاومد یبلند شد ؟یکرد یفکر یخودت چ شیام که تموم شد گفتم: پ خنده

 بچم بدجور تو دردسر افتاده! کنم یجانم خواهش م لی: سوبایشک

 .یوقتم رو گرفت یلیچون خ یتره بر! حاال هم بهستین یمربوط چی: به من هلیسو

 ارزشه؟ یبهاوند برات ب قدر نیدفعه بازوم رو گرفت و گفت: ا نیوارد خونه بشم که دوباره مانعم شد و ا خواستم

من و  نیوقت هم هست که ب یلیبشه، خ یطور نینبود. خودش خواست ا ارزش یبرگشتم و آروم لب زدم: ب سمتش

. یبود که داد یو حرف هات رو گوش کنم فقط به خاطر قَسَم ستادمیاآلن هم که ا. دهیرس انیبه پا زیاون همه چ

هم بهت گفتم.  یرو اون وقت نیا کنم یم تیازت شکا ،یکرد جادیمزاحمت ا نمیچون اگر بب یحاال هم بهتره بر

بکنم  یکار تونستم یاما من شرمنده اگرهم واقعاً م یبخوا یکمک مال گهید یها یلیاز خ یبر یتون یدرضمن م

 !یعوض کیانجام بدم که ارزشش رو داره نه  یآدم یکار رو برا نیا دادم یم حیترج

سمتم  مهیسرآس انیمحکم بستم که خاله و فر قدر نیو به داخل رفتم. در رو ا دمیرو با شدت از دستش کش بازوم

کنارم  انیآشپزخونه برگشت وفراول نشستم. خاله بدون حرف به  ی پله یو رو دمیبه موهام کش یاومدن. کالفه دست

 نشست و گفت: اعصابت رو خوب خورد کرد؟!

 حالم بد شد! دنشیاز د یننداز به اندازه کاف کهیت کنم یخواهش م انی: فرلیسو

 اومده بود؟ کاریو گفت: حاال به چ دیکش یپوف

 .خواست ی: پول ملیسو

 اره؟د ییدارا یکه کل بایگرد شده گفت: پول؟ اون هم شک یچشم ها با

 حرف ها نیزندان و از ا رهیپول رو ندم بچم م نیبهاونده اگر ا یبرا گفت یهمش م دونم، ی: نملیسو
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باز  ستیاومده به تو رو بندازه. معلوم ن ییبا اون همه دارا بایها پوله که شک اردیلیوسط صحبت م نی: حتما اانیفر

 کرده. کاریاون دردسر چ

بکن به خدا خسته شدم! هر  یکار کی انیبشنوم. فر یزیازش چ خوام یکه نم دونم یرو م نیفقط ا دونم ی: نملیسو

وقت عاشق  چیاگره کنم یاوقات فکر م ی! بعضشمیدارم خفه م افته، یم یاتفاق کی ای ارهیاسمش رو م یکیلحظه 

 نیاز ا کی چیه کردم یام فکر م دخترونه یدگفقط به درس، کنکور و زن گهید یمثل دختر ها نشستم یوم شدم ینم

 ام بودم و آرامش داشتم. خانواده شیاالن هم پ افتاد یخسته کننده نم یاتفاق ها

که سکوت روشکست و  میکرد یبهم نگاه م قهیچند دق دونم یکرد. من هم سکوت کردم و بهش نگاه کردم. نم سکوت

که  ییزهایبه چ یبطر ادیرو بهت بگم. هرچند ز یزیچ کی دیاما با یندار یاالن اعصاب درست دونم یگفت: م

 !شمیکه من هم دارم خفه م نیگفته هات و گفته هام، ا نیمشترک داره ب زیچ کی ینداره ول ،یگفت یم

فکرم  قهینگو بزار دودق یچیرو ندارم. ساکت باش! ه یگیکه بهم م ییزهایطاقت چ گهینه تورو خدا! د انی: فرلیسو

 رو ندارم. دیجد زیچ کی شیگنجا گهیتمرکز کنه، به خدا د یزیچ کی یرو

 یلیبزار بگم و هم خودم رو خالص کنم و هم تو رو! خ ،یهم کالم نش یجور نیبا من ا یحت گهید دمی: قول مانیفر

 بهت بگم. خوام یوقته که م

 !کنم یخواهش م انی: فرلیسو

 وقته روم فشاره! یلیچون خ کنم ی: من هم ازت خواهش مانیفر

 کن بگوولش  یچی: باشه بگو فقط... هلیسو

ام! زن دارم  خسته میوضع زندگ نیمن از ا لیداد و گفت: سو هیو از جاش بلند شد و به درتک دیکش یقیعم نفس

مرحم درد هام بشه،  خوام یرو م یکیام!  دارم انگار ندارم. به خدا خسته یهمچ ستم،یحالم انگار ن انگار ندارم، خوش

 مشکل باشه. یخودش کوه که نیه ادردم تو کارهام، تو مشکالتم پشتم باشه! ن یدوا

 شدم؟ نیزم یآدم رو نیتر جیگ کنم یچرا احساس م ه؟یچ قایفشرده شد. منظورش دق قلبم

 رو؟! یزندگ نیا میزد تو چشم هام وگفت: تمومش کن زل

من رو به کشتن  خواد یمرد م نیا گه؟یداره م یرفتم. قلبم تپش گرفت، فکم قفل شد و چشم هام ثابت موند. چ وا

 ست؟ مسخره هیشوخ کی ایبده 
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و  یکن یم دایبهم پ ییحس ها کیتوهم  میفکر کردم که عقد کن یطور نی! اکشم ینم گهیبه خدا د لی: سوانیفر

 کردم، یها هم که فکر م یآسون نیسخته و به ا یلیخ نمیب یاما اآلن م یکن یم زیطرفم رو با عشقت لبر کیعشق 

 نبوده.

باهم جفت و جور  روزیبه خدا ما تازه د ؟یگی! چرا چرت و پرت مانیوگفتم: بس کن فر زور لب هام رو تکون دادم به

 .میشد

 نی. امیطالق روانجام بد یزودتر کارها ی. اگه موافقت کنگمیتو دلمه رو م یهرچ گم،یوگفت: چرت نم دیخند تلخ

 .میباش فیکه همش بالتکل شهینم یطور

 «خفه شو»بزنم:  غیبلند بشم و ج خواستم

 رهیخبره غ کیبا  هیبه من انصاف بده! چرا هرثان ایطالق؟ خدا شنوم یم یچرا انگار خشک شده بودم. چ دونم یما نما 

 !شم؟یمنتظره روبه رو م

 ،یخوشبخت بش یکه دوستش دار یبا اون دینبا شهیحتما هم که نیا دم،یرو خوب فهم یزیچ کی: راستش انیفر

 .یوآرامش کسب کن یخوشبخت بش یکن یکرش رو هم نمکه ف ییبا کس ها یحت شهیوقت ها م یلیخ

 ؟یرو سراغ دار یزور لب زدم: کس به

. با میفهم یها خوب م زیچ نیا یرو اعصابمه اما حرف هم رو تو یادیسرش رو تکون داد و گفت: هرچند ز آروم

برسم و هم اون  دیه آرامش شاکنار اومدن با اخالقم، هم من ب ایمغروره اما بهم فهمونده که با ازدواج با من  که نیا

 مشکل هاش حل بشه.

 ه؟یحدس بزنم اون ک تونم یگفتم: م آروم

 ه؟ی: کانیفر

 اندام شرکت، ربکا! و خوش زنقشیگفتم: دختر ر باحرص

 تو هدف یاسپرسو کرد و گفت: زد یبه تلخ یتلخ ی خنده آروم

 .ینه بعد یکی نیا یبگ ستیکار رو، ازدواج که لباس ن نی! نکن اانیوگفتم: نکن فر دمیخند

تو همون  شه،یعوض نم یچیه می! تازه ما جدا بشینش تیکه اذ کنم یم یکار کی: به خدا خستم! نگران نباش انیفر

 .یمون یم یخودم باق یدختر خاله کوچولو
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 زدم: ادیدلم فر یتو

 !م؟یورد کنبعد طالق مثل قبالً ها باهم برخ شهی! اصال مگه میمون ینم یباق انیاما تو همون فر _

 یطور نیخب اون هم یمثل بهاوند ترکم کنه؟ ول ترسم یتا خودم رو خالص کنم؟ نکنه م گمیکلمه بهش نم کی چرا

 ترس دارم؟ یاز چ گهید شه،یهم داره ازم جدا م

 !نه؟یمن رو نب گهید خواد یبعد چند وقت م شهیرو م باهام روبه یکه هرک میفیدختر ضع قدر نی: الیسو

 نمت؟یبب خوام ینم گهیمگه من گفتم د ل؟یسو هیچه حرف نیفت: اکرد و گ یاخم

 .یو تنم هم کرد ی: اما دستورت رو دوختلیسو

 .یحرف از کنارم رد شد و گفت: بهتره بهش عادت کن بدون

 !شمیتنگه، توش خفه م یلیبرام خ یرو که تنم کرد یزی: اما چلیسو

 .کنه یم لشیاجبار بهت تحممحو بشه، گفت: گذرزمان با  دمیاز د که نیاز ا قبل

 یا ساله ستیدختر ب هیبه روح یکارش ضربه بدتر نیبا ا گهیاز کجا اومد؟ نم منطقش یو ب ییکهوی میتصم نیا آخه

 یبد یها ریروشن کرده بودن. سرم ت ییشو تو دلم انگار رخت زنه؟ یکرده، م دایپ ییبهش حس ها یکه به تازگ

 . دیکش یم

بود ناخودآگاه به  ادیز یلیس یصدا قدر نیبه خودم اومدم، ا یکی یلیس یکه با صدا گذشت قهیچند دق دونم ینم

بهت زده به صحنه روبه روم چشم  ان،یخاله و صورت کج شده فر یعصب یچشم ها دنیبا د دمیسمت آشپزخونه دو

و خشم  رحمانه یب یلیس نیا زیکه جا ردهک کاریخاله تو گوشش زد چرا؟ به چه علت؟ مگه مرد من چ یعنیدوختم؛ 

 مادرش هست؟! یچشم ها

 بهت گفتم: خاله! با

من  یها قهی. شقدیلرز یلبالب از اشک هم پر بود. دست هاش م چ،یبود که ه یسمتم برگشت. چشم هاش عصب به

از راه  یبرات که هرک رمیبم یشد و محکم بغلم کرد و گفت: اله کمی. نزدکرد یتر م و اعصابم رو داغون زدیهم نبض م

 !کنن یتر م رو مچاله تیو زندگ زنه یتنه بهت م کی رسه یم

 تر و دلسوزتر بود! برام از مامانم هم مهربون یرو به آغوشش که مثل مامان بود، فشردم. حت خودم

 خاله؟! شیکه خودش بشنوه، فقط گفتم: چرا زد یجور آروم
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بکنه،  خواد یم کار یو چ گهیداره م یچ که خشکش زد بود کرد و گفت: زدم تا بفهمه انیکرد و روبه فر یاخم خاله

 زده به سرش پسره نفهم!

محکم بستن  یاز آشپزخونه خارج شد. بعدهم صدا عیبهمون کرد. انگار که به خودش اومده باشه، سر ینگاه انیفر

 در خونه بود که برام ناقوس مرگ شد.

 براتون! رمیمحکم بغلم کرده بود و گفت: بم خاله

که خاله  دمیخند یمستانه م قدر نی. اشهیهر لحظه گلوم از جاش کنده م کردم یکه احساس م یجور دم،یبلند خند 

 وحشت کرده بود.

 !میترسون یم یدار ؟یخند یدختر چرا م لی: سوخاله

 !انیفر یگناه داشت آخه، طفل ؟یکار رو کرد نیو گفتم: چرا خاله؟ چرا ا دمیخند بلندتر

 یزیکباب نشد؟ دستم بشکنه اما نخواستم چ گرمیزدم تو گوشش ج یوقت یبود اما حرفش رو زد: فکر کرد دهیترس

! آب شدن یگیبهش نم دوارکنندهیام زیچ کیو  یریکه جلو نم نهیها به خاطر ا نی. همه اگمیبگم، فقط به تو م

که بهت  یا کار احمقانه یبشه برا تر ینشه و جر ریچشم هامه! اما نخواستم جلو اون بگم تا ش یپسرم هر روز جلو

 داده. شنهادیپ

کنم  دوارشیام یچطور خوام، یم یچ قایکه دق فهمم یخودم هم نم یبهش بگم وقت یشدم وگفتم: خاله چ آروم

 !ستم؟یخودم از خودم مطمئن ن یوقت

نگاهشون  یجلوت توهم عاد ادیب رهیطالقت بده و بعد بره دست اون دختره رو هم بگ یبزار یخوا یم یعنی: خاله

 !؟یکن

 گهی: نه نه نه! معلومه که نه نگو دلیسو

رو نجات بده، خودت رو  انمیرو نجات بده، فر تی. زندگیبگم بفهم دیبا شه؟ینم یزی: قربونت بشم! نگم که چخاله

 .نیتر نکن داغون نینجات بده و ماها رو هم از ا

 شده خاله که نجات بدم؟! یبه خنده افتادم وگفتم: مگه چ دوباره

ها! صبر کن زنگ بزنم فرامرز  میترسون یم یدار ؟یخند ی!  تو چرا همش مریربونت برم آروم بگنگران گفت: ق خاله

 رو جمع کنه. هیقض نیا ادیب

 ن؟یو بهش اصرار کن نیمداخله کن یه نیخوا یرو گرفته چرا م مشیتصم انیفر یوقت ؟یدار کاری: نه خاله چلیسو
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بدتر  یخوا یشده بعد م یجور نیتو ا یاز حرف نزدن ها یطور نیهم ن؟یاصرارش کن خواد یرو نم یچ ی: چخاله

 بشه؟

 و به سمت تلفن رفت. دیرو بوس ام قهیتکون دادم که شق یرو به نشونه منف سرم

به زور به  یآب وانی. لنمیبش یصندل یگذشت که خاله سمتم اومد. شونه هام رو گرفت و کمکم کرد رو یا هیثان چند

 .گفتم یهم چرت و پرت م یو گاه دمیخند  یم یگاه الیخ یمن ب یخوردم داد ول

 ربع عمو با عجله وارد آشپزخونه شد. کی بعد

و گفت:  دیسرم رو بوس یتکون داد. سمتم اومد و با مهربون یبهش گفت که سر یزیآروم سمتش رفت و چ خاله

 .ارهیدرم و از دلت گرده یزده برم یچه زر دهیکله شق اآلن حتما فهم ی غصه نخور بابا! اون پسره

 .نشیبهتر بشناس دی. شما که بادهیرو بگه انجام م یزیشناسمش، چ یو گفتم: م دمیخند

خودش  یبه رو کرد یم یبود اما سع دهیکنارم نشست و دستم رو گرفت. انگار اون هم از خنده هام ترس یصندل یرو

باهم  دیکه با یاصال جور ای نیاریر مهر روز اشک هم رو د هیهم زندگ نیا ن؟یکن یم نیدار کاریگفت: شما چ اره،ین

 شه؟یم یرجو نیخودت! مگه ا یخودش تو سو یاون سو ن؟یکن ینم یزندگ

حالم در چه حد  دونم ی. نمرفت یور م شیو مدام با گوش کرد ی. خاله نگران بهم نگاه مدادم یبه حرف هاش گوش م 

بچه  نیبخش بزنه. رنگش رو نگاه کن، ا آرامش کیبهش  ادیدفعه به خاله گفت: زنگ بزن نارون ب کیبود که عمو 

 .کنه یاآلن دق م

 . رسونه ی: خبر دادم اآلن خودش رو مخاله

 من که خوبم! هیچه کار نینفهمم؟ آخه ا یزیچ نیبهم بزن نیخوا یم ه؟یبخش چ گفتم: نه نه آرام عیسر

 ،ینی! اگر رنگت رو ببستین یعیحالت طب یخند یهمش م یطور نی! ا؟یتو االن خوب شهینم یطور نی: دخترم اعمو

 سرده که من سردم شد. قدر نیدست هات رو نگو که ا

نخندم.  گهید دمیقول م ادی. فقط خودش بادیب نیبگ نیکن دایرو پ انی. شما فرزنم ی: نه من آرام بخش نملیسو

 با گرفتن دست هاش گرم بشم خوبه؟! دمیچطوره؟ قول م

 و کارش رو بکنه. ادینارون ب یبزار دیتو با یول رمی: من به دنبالش معمو

دردم گرفت اما  یحساب دم،یکوب زیم یبهم مهلت بده با خاله از آشپزخونه خارج شدن. سرم رو محکم رو که نیا بدون

 نبود! بود؟ شتریروزگار که ب ی. راستش دردش از دردهااوردمیخودم ن یبه رو
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آشپزخونه شدن. نارون تا چشمش بهم افتاد سمت خاله  نارون و خاله وارد دمیاز دستم در رفته بود که د زمان

 .دهیرنگش پر یکم کیکه خوبه فقط  لیبرگشت و گفت: وا مامان جون! حال سو

 آرام بخش بهش بزن! کیبا تشر گفت: نارون گفتم  خاله

 بعد هم از آشپزخونه رفت. 

 ست. ساده یدگیشده؟ چرا آرام بخش بهت بزنم؟ بابا به خدا رنگ پر یمتعجب گفت: چ نارون

چند ساعت من رو بخوابونن.  یبه زور برا خوان یو م ستین یعیکه حالت هام طب کنن یزدم وگفتم: فکر م پوزخند

 هم به رنگ صورتم نداره. یربط

 کنن؟ یم یفکر نیچرا همچ شدهیبرام بگو چ م،یروگرفت و گفت: بلند شو به باال بر بازوم

 !یرو ندار یبخش بزن بهم آرامش که نیهمراه شدم و گفتم: نارون حق ا باهاش

 .زنن یبخش نم آرام یکیکه به  ی! الکزنم یکرد و گفت: معلومه که نم یاخم

فکرش  کس چیکه ه هیطور نیبار ا نیا یحداقل برا شده،یکه چ یفکرش رو بکن یتون یوگفتم: اصالً هم نم دمیخند

 .کنه یرو نم

 هست.شده؟ تو بگو واقعا هم برام سوال  ی: خب چنارون

 طالقم بده. خواد یم انیچشم هاش زل زدم وبا خنده گفتم: فر به

بهش دادم. دستش رو گرفتم و با خودم داخل اتاق  یو خشک شده نگاهم کرد، تکون نخورد. انگار شک بد ستادیا

 موضوع رو حدس بزنه. نیا تونه ینم کس چیبودم که ه دهیبردم. هنوز سکوت کرده بود. خوب فهم

 ؟ییکجا: نارون لیسو

 نبود! یخوب یشوخ لیخودش اومد و آروم لب زد: سو به

 .اننیکجا بود؟ خودش گفت. خاله و عمو هم درجر یو گفتم: شوخ دمیخند بلندتر

دوشش بود رو کنار گذاشت. درش رو باز کرد و آمپول و  یکه رو یفیاومد. ک یعوض شد و جاش نگران طرزنگاهش

 د.رو خارج کر یرنگ یا قهوه یظرف کوچولو

 ؟یکن یم کاری: چلیسو
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 حتما آرام بخش بهت بزنم. دی! دراز بکش بالی: سونارون

 .زنم ینم یالک یبه کس یاآلن گفت نیهم ؟یگیم یدار ی: چلیسو

 دمیحرفت و خنده هات فهم نیاآلن با ا یول یخوب کردم یبود که فکر م یسمتم و کالفه گفت: مال زمان برگشت

 ر من!خواه یداغون چ،یه یستیخوب که ن

 ؟یگیم ی: داغون؟! من؟ چلیسو

که   زدم  یم غیدست و پا و ج قدر نیحرف سمتم اومد، عقب عقب رفتم که به زور من رو گرفت و خوابوندم. ا بدون

 یچشم هام برا عیسر یلیکرد و خ قیتو دهنم زد. شکه شده نگاهش کردم که آمپول رو بهم تزر یکیشد و  یکفر

 چند ساعته دعوت شدم.آرام  کیبسته شد و به  یمدت

 

*** 

 (ی)راو

 

صبحش خودش را هم شکه کرده  ی. حرف هادیکش یبه گردنش م یو دست مودیپ یمدام مساحت اتاق را م کالفه

نباشد  لشیسو:»گفت یچطور ازش خواست جدا شوند؟ مگر خودش نبود که م داد یدلبرش جان م یبود. او که برا

 .«میتمومش کن»تو صورت دخترک زل زد و گفت: رحمانه یچطور بپس حال !« ابدی یم انیپا شیهم برا یزندگ

مثل حاال  کرد یم دایپ رییتغ تشیبود کل شخص لیازسو یبه سوزش افتاد. دست خودش نبود، هروقت حرف شیگلو

 .کرد یرا غرق م شیایو دن افتاد یراه م لیهمچون س شیاشک از چشم ها کرد یفکر م گرید یکه اگر کم

هوا  نیحداقل به ا که نیا ای ردیشود و شرکت را پس بگ کیبه ربکا نزد توانست یهوا م نیبه ا دی. شانبود یا چاره اما

 آرام آن دخترک را از شرکت حذف کند._سهم ربکا رو هم بخرد و آرام شترینصف ب

 احمقانه نبود. شنهادیاون پ یبرا یها بهانه خوب نیباز هم ا اما

خودش را  یپدرش آن هم با صورت پراز خشم و عصبان دنیشد. با د انیز نمابا شدت باز شد و چهره فرامر دراتاق

 به قول معروف تنش را چرب کرد. ایآماده کرد  یزیهر چ یبرا
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هل  یو او را کم دیکوب انیفر نهیرا به تخت س شیقرار گرفت. دست ها شیبدون حرف سمتش امد و رودررو فرامرز

شده بابا؟ چرا  یتعادلش راحفظ کرد و گفت: چ عیمت عقب رفت اما سربه س یداد و چون حرکتش ناخواسته بود کم

 ؟ییعصبان قدر نیا

بلند گفت: تازه  یصدا یاز دهانش خارج نشود با کم یبد زیخودش را کنترل کرده بود تا چ یلیکه تا حال خ فرامرز

 !یکرد ونهیبشه؟ دختر مردم رو د یچ یخواست یشده؟ م یچ یگیم

از درونش  یزینگاه داشت تا پدرش چ یاما صورتش را محکم و جد زند یرد قلبش نملحظه احساس ک کی یبرا

 بهتره! یفیبالتکل نیمن راه درست رو گفتم و از ا د؟یگ یصبح رو م هینفهمد. خونسرد گفت: آها قض

 گمیمحد بود؟ دارم  نیهمه عاشقم فالنم هم نیا ؟یمرد حساب یگیم یگفت: چ تیرا گرفت و با همان عصبان اش قهی

 !میمرد یم یاز نگران میهممون داشت دیخند یمستانه م قدر نیا د،یخند یم یچطور یدون ی! نمیکرد ونهیدختره رو د

نداره پدرمن! اون از  یحال خراب گهید که نیخب ا د؟یخند یکه فقط به خاطر حفظ ظاهر بود گفت: م یرحم یب با

 حاله خوش تیوضع نیا

 ؟یگی: چرا چرت مفرامرز

. به خدا من گمیرو م قتیحق گمیو گفت: پدر جان! من چرت نم دیکش رونیپدرش ب یها  ودش را از دستزور خ به

 ؟ییجدا یاشک و ناله؟ تا ک یحرف بهاوند؟ تا ک یتا ک ف؟یبالتکل یهم دل دارم تا ک

 فیو بالتکل دهیمها داره عذابت  نیحاال ا ،یها فکر نکرد نیبه ا یباهاش ازدواج کن یخواست ی: اون موقع که مفرامرز

 ؟یشد

 نینشده ا ری. االن هم هنوز ددمیرا بلند کرد و گفت: آره حاال فهم شیداخل شرکت هست صدا که نیتوجه به ا بدون

 تموم بشه. دیموضوع هر چه زودتر با

 گفت. «یاهلل اکبر»لب  ریو ز دیکش شیداخل موها یدست تر یعصب فرامرز

 برم به کارهام برسم. نیندار یا گهی: حاال هم پدرجان اگر کار دانیفر

 .یکن ی... ال اهلل اال هلل! دهن آدم رو باز مدیو نبا یگفت: تو از اول هم جنم نداشت یعصب« نچ» فرامرز

همه شرکت رفت رو  ان؟یچخبره فر نجایزد و پشت بندش ربکا با عجله وارد اتاق شد و گفت: ا رونیبعد هم ازاتاق ب 

 هوا!

 خودش را پرت کرد، گفت: ربکا حوصله ندارم. یصندل یداخت و روبه دخترک ان ینگاه یعصب
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 !؟یحوصله ندار یرسیدخترک مهمان صورت سبزه اش شدن و گفت: چرا هروقت به من م یها اخم

عشق  یا تا آخر با اجبار و بدون ذره ایزده رو اجرا کند  لیکه به سو یبهتر بود حرف دیانداخت. شا یدخترک نگاه به

 .ماند یم ششیتا آخر عمرش پ لیو سو دیایم شیپ یا هم معجزه ایو  ماند یهمراه ربکا م

 : ربکا!انیفر

 گفت: بله؟! انیتعجب به لحن آرام فر با

 ؟یکن یازت بخوام، قبول م یزیچ کی: انیفر

 و... دیکش یقیبا استفهام نگاهش کرد که نفس عم ربکا

 

*** 

 (لی)سو

 

 قربونت بشم؟! یا عجله سمتم اومد و گفت: خوبچشم هام رو باز کردم که نارون ب یبیسردرد عج با

 واقعا مجبور بودم! خوام یکه بهت زدم، عذرم یلیانداخت و گفت: بابت س رینگفتم که شرمنده سرش رو ز یچیه

 !یازت ناراحتم چون به زور بهم مسکن زد ینداره ول یزور لب زدم: اشکال به

 : قربونت بشم به زور نبود!نارون

 طالقم هم بده. خواد یم انی! تازه فرمیمن االن عال گفتم یاگر حالم بد بود خودم م من گهی: بود دلیسو

بزنه که در باز شد و خاله  یبود که رو لب هام نشست. کنارم نشست و بازوم رو گرفت، خواست حرف یدوباره لبخند 

 با چهره ناراحت وارد اتاق شد، گفتم: سالم توران بانو!

 !؟یم خوب: سالم قربون شکلت بشخاله

شام  م،یبپز کیک م،یخونه رو مرتب کن کمیبلند بشم کمکت کنم.  خوام یکه م نقدریو گفتم: توپ توپم! ا دمیخند ناز

 .نجاستینارونم که ا انیها هم ب نیشب رامک و ا میتازه بگ م،یدرست کن

 ازت جدا بشه؟ خواد یم انیکه فر یستیناراحت ن یعنی لیتخت جاش رو با نارون عوض کرد و گفت: سو رو
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 یگفتم: خاله مگه ازم جدا بشه چ کرد، یصورتم درد م یبودم که  عضله ها دهیامروز خند قدر نی. ادمیخند دوباره

 شه؟یم

 ندارم. یمن حرف هیطور نیاگر ا ؟یحال خوش قدر نیکه ا یدوسش ندار یعنی: خاله

بودم که نارون  رهیبه صورت خاله خاما صورتم شکلش عوض نشد با همون لبخند مسخره  دیکش ریآن ت کی قلبم

تو دلت داره  یچ دونم ینخند! من که م قدر نیا یطاقتش رو از دست داد و محکم بازوهام رو گرفت و گفت: لعنت

شکست بزرگ  کیطالقتون با  لیها! سو رفته یعنیبره  ست،ین یبرگشت گهیبره د انیفر ایبه خودت ب لی. سوگذره یم

ها؟! دِ  یخند یم یها دار ونهیمثل د ستیچرا اگر برات مهم ن ؟یخند ی. چرا همش مهشیم یمساو تیتو زندگ گهید

که  یخند یجنون وار م قدر نی! ایا ونهیانگار د فهممت یکه نم یشد یاآلن جور یول دمیفهم یم یاگر خوشحال بود

 نه؟   ای شیخوا یبگو چه خبره م ینیراست حس ای! به خودت بکنه یم توحش ترسه، یآدم م

بود که  یعصب قدر نیداشت من رو از دست نارون جدا کنه اما ا ی. خاله سعداد یو من رو محکم تکون م گفت یم

 بکنه. یکار تونست یبرابر شده بود و خاله هم نم دنیانگار زورش چند یحت

غض به اسم ب یزیو بعد هم چ ام گهیشد بعدش گونه د سیسمت چپم خ ی شد که احساس کردم گونه یچ دونم ینم

  عی. خاله سرخواست یکردنم رو م هینارون آروم بود. انگار گر گهیتو گلوم شکست و خنده رو لبم فرار کرد. حاال د

. قلبم کردم یدادم و عطر تنش رو استشمام م یکنارش زد و من رو بغل کرد با تمام وجودم شونه هاش رو فشار م

رو ندارم.  یطاقت جدا شدن از کس گهید نمیب یم کنم یفکر ماالن که  ا،ی. خدازد یقرارانه م یچند وقته ب نیمثل ا

منم که تموم  نیبره ا شه،یاگه بره مطمئنم ماجرا تموم نم یاومد ول انیبود، تموم شد و رفت بعد فر میبهاوند تو زندگ

ر االن هم دوسش دارم! اما منه خ یلیدوسش دارم! آره دارمش خ شتریاز بهاوندم ب یحت ستهیا یبرام م ایدن شمیم

 نبود. ینطوریاالن ا کردم یزودتر قبول م کمیو اگر  نیتازه جرعت کردم به خودم بگم هم

 !یآروم بش کمیو بوس کرد و گفت: بخور  میشونیسمتم گرفت. خاله پ یآب وانیل نارون

 .کرد یم ینیآب هم براش سنگ یخوردم! گلوم حت یرو از نارون گرفتم و آروم خوردم انگار زهر م وانیحرف ل یب

 اشک مهمون چشم هات باشه؟ یخوا یم یتا ک شهینم یطور نیجانم ا لی: سونارون

که توش هست رو... پس بلند شو  یآدم یعنی یخوا یرو م تیتارم نگاهش کردم که گفت: اگر زندگ یچشم ها با

 !ینذار بار دوم هم از دست بد یاز دست داد بار کی یتالش کن از دستش ند

رو روشن کن ما  فیبسم اهلل اگر نه هم که تکل یخوا یکون داد و گفت: حق با نارونه! اگر مسرش رو آروم ت خاله

 .میکن کاریچ دیبا میبدون
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توجه سمت کمد رفتم و شروع  یتخت بلند شدم. خاله و نارون نگاهم کردن ب یگذاشتم و از رو یعسل یرو رو وانیل

 به آماده شدن، کردم.

 ل؟یسو یکن یم کاریگفت: چ نارون

 بهتر! دهمیرو مثل اولش کنم شا زیتا دوباره همه چ رمیتالش کنم؟ خب دارم م میزندگ یبرا یگی: مگه نملیسو

هرجا  رسونمت یبعد خودم م یتا آماده بش نییپا میر یزد و گفت: پس من و مامان توران هم م یلبخند نارون

 .یخواست

ماجرا  نیو ا گمیم انیرو به فر زیهر چه زودتر همه چ دل تو دلم نبود گهیتکون دادم که همراه خاله رفتن. د یسر

 .کنم یباعث شده ناراحت بشم رو هم فراموش م میکه تو زندگ یا گهیهر آدم د ای. بهاوند کنم یرو تمومش م

 کرده بود. یمن رو کفر نیو ا کرد یم یبا آرامش رانندگ نارون

 ؟یریآروم م قدر نیعجله دارم ها ا ینیب ی: نارون جان! ملیسو

ساعت  کی نیپا بزارم. خوبه حاال تا هم ریرو به خاطر عجله تو ز یکه قانون رانندگ تونم یکنم؟ نم کاری: خب چنارون

 من عجله دارم عجله دارم راه انداخته! یبکنه ها! االن برا خواست ینم یکار چیه شیپ

 گفتم: صبر کن صبرکن! دم،یم ترسکه خودم ه یافتاد بلند جور یگل فروش ی بگم که چشمم به مغازه یزیچ اومدم

 .فتادین یاتفاق چیبه سمت جلو هل داده بشم اما به خاطر کمر بند ه یترمز کرد که باعث شد کم عیسر

 ؟یخوب شده؟ی: چنارون

 .دمیگفتم: گل نخر شدم یم ادهیپ نیطور که از ماش همون

فارش دادم. فروشنده با تمام مهارت و دسته گل س کیبه سمت مغازه رفتم و با وسواس  عینگاهم کرد که سر یحرص

 یشدم. نارون بازهم آروم شروع به رانندگ نیحساب کردم دوباره سوار ماش که نیکرد. بعد ا نیسرعت گل ها رو تزئ

 .دیرس یآخر شب هم نم رفت یم شیپ نیطور که ا نیکرد. ا

 : نارون نگه دار!لیسو

 شده؟ی: چرا؟ چنارون

 اما من عجله دارم صبر کن! یلطف کرد یلیهم خ نجایتا ا زمی: عزلیسو
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شدم، نکنه  مونیکه باز پش رمیبگ یشدم. خواستم تاکس ادهیپ نیو از ماش دمیاش رو محکم بوس که داشت گونه نگه

دسته گل بزرگ  کیشده بودم! با  وونهیکردم. د دن،یشروع به دو یآن میتصم کیهمون تو  یاون هم آروم بره؟! برا

موضوع رو تموم کنه. هوا  نیبه صاحبش برسه و ا زودتربود  نیمنتظر ا قرارم ی. دل بدمیدو یمسکو رو م یها ابونیخ

دلدارم  شیتا پ دمیدو یو فقط مثل آهو م دادم ینم تیاما من اهم کرد یسرد بود و باد به شدت به صورتم برخورد م

. مطمئن بودم رفتم یپله ها باال م و از دمیکش یم قیعم ی. نفس هادمیرس نینبود بعد چند م یراه ادیبرسم چون ز

و با من احوال  ستادیا یم اومد، یم نییهم از باال به پا یوسط هرک نیوجود نداره، حاال ا گهیتو تنم د یباال جون سمبر

 که فراز جلوم اومد. دمیبه طبقه مورد نظر رس بایو من هم مجبور بودم جوابشون رو بدم. تقر  کرد یم یپرس

 تو؟! یینجایا لی: سوفراز

 : پس کجام؟لیسو

بود جرعت نکردم به سمتش برم   یعصب قدر نیصحبت کنه ا انی: معلوم هست چه خبره؟ بابا ظهر اومده بود با فرفراز

 و گفت... شمیبعد خودش اومد پ

 آره؟ میریطالق بگ میخوا یادامه حرفش رو سکوت کرد که من ادامه دادم: م 

 .ستیهم درکار ن یرو حل کنم طالق زیها فکر نکن اومدم همه چ نیم: به ازدم، گفت یرو تکون داد که لبخند سرش

 : مطمئن؟فراز

 : مطمئن مطمئن باش!لیسو

 : باشه خوشگل خانم برو شازده تو اتاقشه.فراز

به  یا وجود تقه نیبا ا یول دیلرز یتکون دادم و به سمت اتاقش رفتم. استرس به جونم افتاده بود و دست هام م یسر

نشد. دوباره در زدم که در باز شد و باهاش چشم توچشم  یخبر چیو منتظر موندم اجازه وارد شدن بده اما ه در زدم

 م؟یحرف بزن میتون ید، گفتم: سالم میکه فهم شد یرو از حالت صورتش م نیشدم. جا خورد، ا

 ی نهیگز:» گفت یکه م نایصبح فر یحرف کنار رفت تا داخل بشم که چشمم به ربکا افتاد. خونم از حرف ها بدون

بابت حضور دخترک مرموز  یچیرو حفظ کنم و ه میکردم خونسرد یبه جوش اومد. سع« ازدواج با ربکاست یبعد

 نگم.

 ؟یبگ یخوا یم ی: خب چانیفر

 م؟یتنها صحبت کن شهی: ملیسو
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 ؟یابروش رو باال داد و گفت: تنها؟درمورد چ یتا کی

 صبح ی: درمورد حرف هالیسو

 یکیهمه از صبح تا اآلن اومدن اعصابم رو داغون کردن تو  یمن حوصله بحث ندارم به اندازه کاف لیسو نی: ببانیفر

 ولش کن! گهید

 بحث رو نی: اما من اومدم که تموم کنم الیسو

من و ربکا  یها اما ممکنه قبلش نامزد افتم یطالق م یمن دنبال کار ها ی: تموم که همون صبح شد. راستانیفر

 بشه.برگذار 

 دم؟یجا آروم شدن که من نفهم کیباهم تو  قدر نیا یها ک نیزده نگاهش کردم که با لبخند به ربکا نگاه کرد. ا بهت

 ز؟یهمه چ هیآسون نیمگه به هم گهیداره م یچ انیاصال فر

 رو؟ زیهمه چ یکال نابود کن یخوا یکنه بعد تو م دایپ صلهیف هیقض نیمن اومدم ا ان؟یفر یگیم یدار ی: چلیسو

به ادامه دادن  یرقبت چیحاال هم ه گهیاز اول، من خسته شدم د یکه نابود کرد تو بود یاون لیباشه سو ادتی: انیفر

 رابطه ندارم. نیا

 من اومدم بهت بگم اومدم بهت بگم دوست دارم! انی: اما فرلیسو

 .نگاه کرد یبرگشت مثل قبل و خنث عیسر یلیعوض شد اما خ یا هیثان یبرا نگاهش

ادامه  یه یرابطه الک نیا یرو نگو! چرا دوست دار اتیچرند نیمن هم ا یدلخوش یلطفا برا لیسو رهید گهی: دانیفر

 داده بشه؟

 دوست دارم! گمیم یمرد حساب هیچ ی: دلخوشلیسو

 !م؟یکه گفتم جدا بش یدیفهم یرو وقت نی: اانیفر

 ر کن!اما راسته باو گمیدارم بهت م ریمن د یحق دار نی: ببلیسو

 .ینگ زهایچ نیاز ا گهیربکا هم د شیبهتره پ گرده یالف نزن من نظرم برنم قدر نیلطفاً تموم کن! ا لی: سوانیفر

کنن و با نفرت به طرف ربکا برگشتم که دست به  یشرویپ ادیاما نذاشتم ز شد یم سیهام دوباره داشت خ چشم

شده  نیتزئ ییبایدستم نگاه کردم که به ز یو به دست گل توانداختم  نییبود. سرم رو پا انیگر من و فر نظاره نهیس
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سکوت کردم، دست گل رو محکم تو دستم  قطگفتن نداشتم ف یحرف برا گهید یصدا شکستم! حت یبود. چقدر ب

 زدم. رونیکوبوندم و با عجله از شرکت ب اش نهیبا شدت به س هیفشار دادم و بعد چند ثان

. تو رفتم یخسته شده بودم فقط م دنیاز دو شیپ قهیچند دق نیرفته بود تا هم ادمی یکه حت دمیدو یتند م قدر نیا 

گوش هام رو گذاشته  دم،یشن یاما من نم گفتن یم یزیو اون ها انگار به هم چ کردم یبرخورد م یراه همش با کس

 مرد ظالمم! شیبودم پ

 نشه. ریازش سراز یا گهید یزیتارم رو به زور نگه داشتم تا چ یها  چشم 

تو  کمی شمیپ ایخسته شدم! ب کشم، ینم یواقع یواقعاً به معنا گهید ایها! خدا روزها! لعنت به تمام آدم  نیبه ا لعنت

بکن فقط  یکار کی ایرو آروم کن! خدا ام دهیروح شکست خورده و زخم د کمیو آرومم کن،  ریآغوشت من رو بگ

گلوش، چشم هاش، قلبش و  لتیخداجون سو اشمب قدقهد یچند روز ب یبرا رمیرنگ آرامش بگ یفقط کم یکم

 جون نداره! گهیسرش همه جاش دردگرفته و د

 دیدرحال غروب بود مثل خورش دینشستم. خورش ابونیگوشه خ یصندل یرو جون یخسته شدم و ب دنیاز دو گهید

 من! یزندگ

 رو زمزمه کردم: یشعر رلبیز

 ینکن ای یکن ادیتو مرا  _

 نشودگر بشود گر  باورت

 ستین یحرف

 ردیگ ینفسم م اما

 ستیتو ن یکه نفس ها ییهوا در

چند سال  نیهرچند ا دادم یآب دهنم رو هم به زور قورت م یکه حت کرد یدرد م قدر نی. گلوم ادمیکش یقیعم نفس

 درد که از سر بغض بود. نیعادت کرده بودم به ا

هم  میبه گوش یحت کس چیکه ه بیردتر! چقدر عجطور سرد و س نیوهم شد یم تر کیو تار کیهر لحظه تار هوا

 انیاآلن فر دیشا کردم یم یهدف مسافت رو ط یبلند شدم. ب یصندل یو از رو دمیکش یا گهی. آه دزد یزنگ نم

رو  یشلوارم کردم و فندک خوشگل بیج تو. دستم رو شم یدفعه منم که ولکن نم نیبشه اما ا هیقض نیبخواد ولکن ا

 که گفت: ادمهیداده بود  هیکه بهم هد یاز وقت قاًیهمراهم بود دق شهی، درآوردم. همخودش بود هیکه هد
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 رو یکس یمواظب باش نسوزون _

 منم گفتم: هه

 .شمیطوفان م سوزونم ینم _

 دیسن کم با نی! چرا تو اکنه؟ یرو بد و بدتر م میکه سوختم و طوفان هم داره زندگ کنم یپس چرا اآلن احساس م 

 ست؟! کننده سخت و خسته یلیدشواره و خ هیادیز یسن نیآدم ا کی یتجربه کنم که هنوز برا رو ییها زیچ

 یاهیبه س یکه با نامرد یا بشه گذشته یتالف کمی رمیآروم بگ کمیبه حرف خودم نکردم و طوفان نشدم تا الاقل  چرا

 شده بود؟! دهیکش

ها چنان پرقدرت و خشن خودشون  بود موج یطوفان یهم حساب ای. امشب دردمیرفته بودم که به ساحل رس قدر نیا

 که انگار دوست داشتن شهر رو از آن خودشون کنند. رسوندن یرو به ساحل م

قدم برداشتم. فکرم از حرف ها،  یطوفان یایآروم به سمت در_پرت کردم. آروم یا هام رو درآوردم و گوشه کفش

کنارم بود تا درد هام رو بهش  یدوست کی تیوضع نیل تو اپر بود. چقدر دوست داشتم الاق یاتفاق ها از همه چ

به هم دست  یکس یو ب ییبودن تا احساس تنها ام دهخانوا که نیا ایبه پام  نشست یو اون هم با دل و جون م گفتم یم

است،  گهید زیچ کیاحساس به هم دست نداده اما وجود مادر و پدر  نیهر چند با وجود خانواده خاله ا داد ینم

 دم،ید یآغوششون م یو خودم رو تو بستم یچشم هام رو م یا هیثان یبرا شد یمرحم درده! کاش م یحضورشون کل

 .دارمش یدستم نگه م شهیرنگ که هم یصورت یو عروسک یخرگوش یبا موها دمید یم یکخودم رو هم کود

به عقب برگشتم به خاطر  عیس سربودم با تر اینگاه کردم که چشم هام گرد شد تا زانو تو در نییشد به پا سردم

 یاما هرچ دمیکردم و پوش دایآب بود. کفش هام رو پ اهیسرما تمام بدنم دون دون شده بود. ترسم به خاطر رنگ س

 بلند نشده. لمیزنگ موبا یهمون صدا یبرا ودتو شرکت از دستم افتاده ب دهمینبود. شا فمیاز ک یگشتم اثر

درست شد که خب اگر هم  زیاگر همه چ کنم یاله راه افتادم. من تالشم رو مجون به سمت خونه خ یب ییپاها با

 منتظرمه. شهیهم زبانشیدارم که م یا الاقل اونجا خونه ست دهیفا یموندنم ب گهیچون د گردم یبرم رانینشد به ا

و زنگ  دمیسمت در دو یحال با خوش انیفر نیماش یدر پارک شده بود حت یهمه جلو نیخونه که شدم ماش کینزد

اخم هاش تو هم رفت و گفت: معلوم هست  دنمیشد با د داینگذشت که در باز شد و قامتش پ یا هیرو زدم، ثان

 ؟ییکجا

 جام نی: فعال که الیسو
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 ؟یفهم ی! میرو اعصابم یلیخ داًیجد لیبازوم روگرفت و فشار داد، گفت: سو خشن

 .کرد یم تر فیو من رو ضع شد یم شتریفشار دست هاش باش  بهش بگم با هر کلمه یزیچ تونستم ینم یدرد حت از

که  یکرد کاریولش کن دختره رو چ انیفر ایاومد و تا چشمش به ما افتاد گفت: خدا نییها پا با عجله از پله رامک

 قرمز شد؟ قدر نیا

 .دیستش رو کشکه د دمیکه به هم وارد کرده، دارم جون م یاز فشار دیبه صورتم انداخت انگار فهم ینگاه انیفر

 قدر نیبه جون خودم که ا فتمیب خواست یرو بهش گوشزد کرد. دلم م میفیاشک تو چشم هام نشست و دوباره ضع

 .رمیاشکم رو بگ یجلو تونستم ینم یبودم و حت فیضع

 که؟! یاز نگران میمرد ییسردم رو گرفت و گفت: قربونت بشم! تو کجاا یها  به سمتم اومد و آروم دست رامک

نشو نگرانت شده بود مگه نه  یهم عصب انیاز فر میبر ایو گفت: ب دیام رو بوس کردم که مهربون گونه هشنگا

 !؟یداداش

 بعد هم زودتر از ما وارد خونه شد. دمیلب گفت که نفهم ریز یزیو چ دیتو موهاش کش یکالفه دست انیفر

 !قرارته یکه مامان ب میبر ای: برامک

بودن تا چشمشون به من افتاد سمتم اومدن. خاله محکم بغلم کرد از خودم بدم . همه میداخل خونه شد آروم

 .خورد یام رو م و غصه شد ینگرانم م شتریاز مادرم هم ب یحت کردم یم تشیاذ قدر نیکه ا اومد یم

 .هرس یتا استراحت کنه، بدجو رخسته به نظر م نیکاناپه نشستم که عمو گفت: بهتره دورش رو خلوت کن یرو آروم

 : نه عمو فرامرز خوبم!لیسو

 بزاره! یا شازده کیالبته اگر  ی: آره بابا خوبعمو

. طالق میدارم، هان؟ ما تو شرکت هم حرفامون رو زد کاریچ لیمن به سو ن؟یگفت: بابا باز شروع کرد عیسر انیفر

 تمام! رمیگ یم

 ش... یه نرفتمگ لیاش زد و نارون با بهت نگاهم کرد و گفت: سو گونه یمحکم رو رامک

 و گفت: چرا رفتم. دمیحرفش پر نیب

درست نبود.  لیالخطاست! از اول هم ازدواجم با سو زیبهت زده همه گفت: درضمن آدم جا افهیبدون توجه به ق انیفر

 بوده! یبهتر ی نهیو هم بهتره از اولم اون گز مید یشرکت رو باهم انجام م یبا ربکا ازدواج کنم، هم کار ها خوام یم
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 یتو صورتش خوابوند تو که من به جاش دردم گرفت، فراز گفت: چ یمحکم یلیرفت و س انیسمت فر یعصب فراز

 هان؟! هیدست تو ی چهیدختر باز نیمگه ا یگیم یهان؟! چ یمرد حساب یگیم

 ؟یکن یرفتار کنم، تو چرا دخالت م یطور نیا خوام یمنه م یگفت: به توچه زندگ تر یعصب انیفر

 ازدواج کرد و طالق گرفت؟ شهیم یالک یخه االغ فکر کرد: دِ افراز

 یخونه نشسته صداشون رو برا نیتر تو ا اِ! انگار نه انگار بزرگ نیبگه که خاله با داد گفت: بس کن یزیاومد چ انیفر

 .کنن یمن بلند م

رو ول  لیسو یخوا یمبود دوست داشتنت  نیا انیفر ه؟یطور نیچرا ا نجایدو سکوت کردن. رامک با بهت گفت: ا هر

 آره؟ یکن

رامک  ان،یسکوتش رو نشکست. نارون دست خاله رو گرفت و به باال برد. فراز هم پشت سرشون رفت. من با فر انیفر

 .میو عمو فرامرز موند

 .یکن ینگه دار یخواست یداداش! خوب از امانت خاله م زادیجلوتر رفت و گفت: دست مر رامک

 انگار نداشتمش! یداشتمش ول گذره، یم یتو دل من چ نهیبب ومدین تونیکیرا چ ن؟ی: چرا همه طرفشانیفر

 اومدم گفتم دوست دارم! گفتم... یخودم جرئت دادم و گفتم: لعنت به

تا  دونم یخودت، من که م یبرا یبسه بهتره تظاهراتت رو هم نگه دار گهی! دلیو گفت: بسه سو دیحرفم پر نیب

 اون بهاوند نامرده!بازهم همه فکر و ذهنت  امتیق

بحث کش  نیبفهمم ا انیزد و گفت: به خدا فر انیفر نهیبه س یا گفت و رامک آروم ضربه «یاهلل اکبر» رلبیز عمو

 خب؟! یاریاآلن تموم بشه اسم اون دختره رو هم ن نیهم زینه من نه تو! بهتره همه چ گهیکرده د دایپ

 دوباره بگم؟ ایتو  یدیچون قراره زنم بشه، فهم ارمی: اسمش رو مانیفر

 هان؟ نیخوریافتاد به درد هم نم ادتیدفعه  کیخان! چرا  انی: عجب فررامک

 خواهر من؟! یو کم حرف بزن یدخالت نکن شهی: مانیفر

 یبرو اصالً هر غلط انیگفت: فر رفت، یمبل چنگ انداخت و همون طور که سمت در م یرو از رو فشیک رامک

 لمیسو ن،یکن ی! خدافظ آقاجون از مامان هم خدافظیبه اسم رامک ندار یخواهر گهیبدون د یبکن ول یخوا یم

 مواظب خودت باش!



 
 
 

 
 175 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 پریسا افسونگر کاربر انجمن نودهشتیا  ---پنج وارونه  

 زد. رونیرو نگاه کرد و به دنبال رامک از خونه ب انیرفت. عمو هم با اخم فر رونیاز خونه ب 

پسر شوخ  یطورقبالً، چ یبود یکه چطور کنم یدارم شک م گهیگفتم: د ستادم،یجام بلند شدم و روبه روش ا از

 طبع گذشته شده سنگ دل امروز؟ اون هم در عرض چند ساعت

 زد و گفت: زمونه سنگدلش کرد دختر خاله! یپوزخند

 نامرد هنوز زنتم! انیبهت گفتم: دختر خاله؟ آره فر با

 !ینباش گهیکه د کنم یگفت: تمومش م رحم یب

! رحم یچقدر ب ل،یدل یچقدر ب یرو تموم کن زیهمه چ یخوا یم منطق یهام رو مشت کردم و گفتم: چقدر ب دست

 چقدر... چقدر...

 خسته شدم از دردسرهات از بهاوند از گذشتت؟! گهیتر که د محکم نیو منطق از ا لیهمون لحن گفت: دل با

 یلیپس خ یخسته بش یزود نیبود به ا نیاگر قرار بر ا ینامرد یلیو گفتم: خ دیچشمم چک ی سمج از گوشه یاشک

 !یباهام ازدواج کرد یغلط کرد

هاش رو به حرکت درآوردم، شروع بع  هینشستم و با لرزش کالو شیصندل یزد. غم زده رو رونیکرد و از خونه ب اخم

 کردم.« ستارگان یغوغا»نواختم 

من از اول بر اساس اشک بنا شده بود.  ی. انگار زندگخورد یسر م شتریگونه هام ب یاشکم رو یها هر اوج قطره  با

به عقب برگشتم. عمو فرامرز بود.  یاشک یها ام نشست. دست از ساز زدن برداشتم و با چشم  شونه یرو یتدس

در آروم کردنم  یو سع کرد یرو نوازش م وهامخودم رو تو بغلش پرت کردم. م عیدلم شکسته بود که سر قدر نیا

هم تلنبار  یاشکم رو یکردم و قطره هان هیوقته گر یلیکه انگار خ یجور خواست یم هیداشت اما من فقط دلم گر

 شده.

 

*** 

 «یراو»
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 لیدل دانست یکرد. خودش هم خوب م یزندان شیرا در پنجه ها شیزد و موها نیماش کیبه الست یا ضربه کالفه

 یروز ها یخستگ یکم توانست یم یطور نیا دیشا گرفت یجدا شدن نگفته اما بازهم دلش آرام م یبرا یمنطق

 قبل را از تنش خارج کند. ها  گذشته و ماه

خطرناک که از  یها  آدم شد، یآرام م یاما خودش که کم شوند یم تیاش اذ خانواده ای لیسو دانست یم هرچند

 .کردن یکردن، دلبرش نم تیبه اذ دیو او را تهد شدن یدورتر م لیسو

 یحرف زده اما هرچ یناگهان مقدمه و یشک نکند. چقدر ب یتا کس گفت یم یگریاش را زمان د خواسته دیبا دیشا

بهتر  هیصالح بق یبرا زیهمه چ کنیول زی. هر چند سخت بود و غم انگکرد یاجرا م دیکه بود تمام شده بود و حال با

 بود و هم خودش

 .آمد یبر م زیاز پس همه چ دیچقدر سخت بود که تنها با اما

 

                           *** 

 لیسو

 

. کرد یتوجه نم گهیبه حرف پدر مادرش هم د یبه کل عوض شده بود حت انی. فرذشتگ یاز ماجرا م یماه کی

. خاله نگرانم بود اما من گفتم ینم یچیاما من روزه سکوت گرفته بودم و ه شد یطالق هم داشت انجام م یکارها

 نیاز ب یم بدجورکه ازم مونده بود جسمم بود واگر نه روح یزیهم برام مهم نبود تنها چ یکس ینگران گهید یحت

 رفته بود.

به جلو براش  یقدم گهیکس د چیباالخره کار خودش رو کرد و با ربکا نامزد کرد البته نه خاله و نه عمو و نه ه آقا

 نیپدر ربکا اجازه داده بود که ا یبود که حت بیکرد. عج یبرنداشتن، خودش تنها رفت و ربکا رو از پدرش خواستگار

 .رهیبگ تصور انیفر یاز سو یر بزرگتربدون حضو شونیدو نامزد

 تینداشت البته به ظاهر اما واقع یباهاش کار گهیکس د چی. هدید ینم یاش مهر خانواده یاز سو گهیکالً د انیفر

 تک افراد خانواده نسبت بهش بودم._تک یقرار یبود که من روز به روز شاهد ب نیا

بابا  ایببره. هر وقت مامان  هیقض نیاز ا ییبود، نذاشتم بو رانیا تو یهرک ایخواست خودم مامان، بابا و آقاجون  به

 .گرفتم یصورت رو به خودم م نیتر الیخ یب کردن یباهام صحبت م
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 .خواست یم دیاتفاق خوب و جد کیخسته شده بودم، دلم  هیاز گر یحت گهید

 تونست یمدت م نیکه بعد الب هاش بود  یرو یخوردم و سمتش برگشتم. لبخند کم رنگ یخاله تکون یصدا با

 باشه. ینشونه خوب

 .دیخبر خوب به هم رس کی: خاله

 ؟یکردم و گفتم: چه خبر سیهام رو با زبون خ لب

 داره شهی: نارون بار شخاله

خبر عمرم بود!  نیبگم بهتر دیشا یمدت طوالن کیمن نشست بعد  یها  لب یهم رو یحرف خاله لبخند محو با

 !نیش یبار دوم مامان بزرگ م یبرا نیگفتم: خاله مبارکه دار

چقدر دلم باز  یدون ینم لیچند وقت سو نیتو ا دمیخبر خوب شن کیشد وگفت: خداروشکر که  تر قیعم لبخندش

 شد.

قربونت بشم! خاله من  یگرمش رو گرفتم و گفتم: اله یها کاناپه نشستم. دست یاز جام بلند شدم و کنارش رو آروم

 ؟یدیرو ببخش باشه؟ قول م

 که ببخشمت؟ یکرد کاریتعجب بهم نگاه کرد و گفت: ببخشم؟ مگه چ با

 انیاآلن شما با فر اومدم یها سر منه اگر نبودم اگر اصالً نم  تیاذ نیا ی انداختم و گفتم: همه نییسرم رو پا شرمنده

 نبود. یمدل نیجو خونه ا ای نینبود نیسرسنگ

 نه من نه تو! گهید یبگ یزیچ نیهمچ گهیبار د کیگفت:  یاش سرم رو باال گرفت و جد انگشت اشاره با

 : اما آخه...لیسو

 چقدر دوسِت دارم! یبدون دیندونه خودت که با ی! هرکی: اما و آخه نداره تو هم مثل دخترمخاله

و  یبش تیهمش به خاطرم اذ شهینم لیدل یو گفتم: خاله جونم هر چقدر هم دوستم داشته باش دمیرو بوس دستش

 !یورغصه بخ

 یول میش یخونه دوباره همه دور هم جمع م نیبه ا ادیم یو دوباره شاد گذره یروز ها هم م نیو گفت: ا دیکش یآه

 بدون غصه و غم!

 ؟یارینه ن یدیبگم قول م یزیچ کی: توران بانو لیسو
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 مادر؟ ی: چخاله

 کن جون من! یآشت انی: جون من با فرلیسو

 نگو یچیکرد و گفت: ه اخم

 گناه داره! ؟یباش نیباهاش سرسنگ یخوا یم یتا ک کنم یه خواهش م: خاللیسو

 گناه داره؟! یگیطالقت بده بعد م خواد ی: دختر برداشته رفته نامزد کرده مخاله

 شکرآب باشه! نتونیبه خاطر من ب خواد یدلم نم یکار ها رو با من کرده درست ول نی: خاله الیسو

 !گهیگو دنگو، ن یچیبار گفتم ه کی لی: سوخاله

 .نی: اما شما قول دادلیسو

رو  ینیسرسنگ نیتو رو خدا اومد تموم کن ا نیتر فشردم و گفتم: قربونت بشم آفر کرد که دستش رو محکم سکوت

 !اریگفتم قبول کرد توهم نه ن شبیبه عمو فرامزر هم د

آهنگ شاد بزن تا  کیبرام  ایها رو ولش کن ب نیرفت و گفت: ا انویگفت و از جاش بلند شد، سمت پ «یاکبر اهلل»

 .دهیحال باشم از قدم نو رس خوش

نزده بودم، درست از همون شب که برام  شد یم یماه کی قاًیکردم دق انویبه پ یزدم و از جام بلند شدم. نگاه لبخند

 کابوس بود.

 دختر؟! یکن یساز زدن هم استخاره م یبرا گهید نی: بشخاله

ها گذاشتم و به حرکت درآوردم تمام وجودم از  هیکالو یسردم رو آروم رو یها  گفتم. دست یو چشم دمیخند

. ساعت و مکان از دستم در رفت فقط کرد یمبل نشست و من رو تماشا م ی دسته یآرامش پر شد. خاله با لبخند رو

اون هم تو جور ساز زدن  نیدرآورد ا جانیههم بلند شد. قلبم و به  لنیو یدفعه صدا کیکه  قدر نیا نواختم یم

کل خونه  ییبایز یکه صدا زد یباهام همزمان م قدر نیانجام داده بشه. ا تونست، یم انیخاله فقط توسط فر ی خونه

 یقطعه که تموم شد سکوت همه جا رو گرفت. حت کردم یرو پر کرده بود. حضورش رو درست پشت سرم حس م

 .زد یم ام نهیدش رو به سقرارم محکم خو یجرئت برگشتن به عقب رو هم نداشتم. قلب ب

خودم رو باهاش هماهنگ کردم و شروع به  عیبزنه، سر خواد یم یچ دمیبلند شد خوب فهم لنیو یصدا دوباره

 کرد. جادیرو ا یقشنگ یساز هامون باهم ملود یصدا گهینواختن کردم و بار د
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 قبل نبود. انیمثل فر زشیچ چیه گهیعطرش رو هم عوض کرده بود. د داًیپر شده بود از عطر سردش جد فضا

که  یلب جور ریشده بود. ز رهی. باالخره جرئت به خودم دادم و به عقب برگشتم بهم خدیرس انیقطعه هم به پا نیا

جوابم رو داد و به سمت خاله رفت، گفت: مامان خوشگلم  یسالم کردم اما اون پر انرژ دمیخودم هم به زور شن

 !؟یخوب

با نگاهم التماسش کردم که  نهیرو نب انیو روش رو به طرف من کرد تا فر دیهم کشدوباره اخم هاش رو تو خاله

 و ناچار گفت: دیتموم کنه، انگار فهم

 خوبم! _

 گمیم کیو گفت: تبر دیاش رو محکم بوس تر شده خم شد و گونه باهاش گرم یکه متوجه شد مامانش کم انیفر

 !یتوران بانو دوباره مامان بزرگ شد

 !ی: مرسخاله

 رو؟! ینیسرسنگ نیا یتموم کن یخوا ی: مامان جان نمانیفر 

داد، گفت: من که  رونیبهم کرد و نفسش رو ب یشد و نگاه کوتاه مونیبگه که پش یزیاومد با توپ پر بهش چ خاله

 پسرم ستمین نیسرسنگ

 هاش و لبخند هاش شده! طنتینشست. آخ که چقدر دلم تنگ ش انیفر یها لب  یرو یقیعم لبخند

انگار عمو شدن  یشدم خوب بود ها ول ییدا یبگ کیبه من تبر یخوا یمامان تو نم ی: قربون مامان خودم! راستانیفر

 !هینیحس شر یلیفرق داره خ

شدن و عمو  ییداد، گفت: مبارکت باشه پسرم! دا یصورت خاله کم کم رفت و جاش رو به لبخند محو یرو اخم

 !ادیآدم شدن بهت ب شتریفکر کنم از همه ب یول ادیشدن بهت م

 بلند بلند بخندم و بگم: خواست یکه دلم م یحرف خاله خندم گرفت جور از

 توران بانو! یآخ گل گفت _

 !یلطف دار یلیبا اعتراض گفت: اِ دست شما درد نکنه مامان جان واقعاً خ انیفر

 لطفم رو کمتر کنم؟! تهیادیپسرجان ز هی: چخاله

 هم شما رو و هم بابا رو نتونیبب خواد یم نجایا میایمامان شب با ربکا م ی! راستهیعال : نه نه ممنون اتفاقاًانیفر
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 من هم هم رو بغل کردن. یابرو ها که نیخاله تو هم رفت به عالوه ا یها  اخم دوباره

 بشه هان؟ یکه چ نهیما رو بب ادیدست به کمر شد وگفت: ب خاله

 .نهیرو بب اش ندهیهر و پدرشوهر آمادرشو خواد ی: اِ مامان نامزدمه، مانیفر

 ؟یگیدرمورد نامزدت م ینشستم تو دار نجای! من ایشد رحم یچقدر ب انیفر

 تو دستش تموم؟! یحلقه انداخت کی ینامزدم هان؟ کجاش اون نامزدته؟ فکر کرد یچ یعنی: خاله

 نامزدمه؟ یقبول کن یخوا ی: مادر من شما چرا نمانیفر

 .کنه یپسرم و دختر خواهرم رو نابود م یداره زندگ تهیعفر اون که نی: به خاطر اخاله

 شهیبهم کرد و رو به مامانش گفت: اون وقت م کیکوچ یبلند شد. سرد نگاه انیپوزخند من و فر یصدا همزمان

 !فهمم؟ ینم یزیچرا من ازش چ ؟یکدوم زندگ دییبفرما

 یها رو که زندگ نیا ینیب یچه استخون شد. تو مب نیا شه،یرو نگاه کن داره آب م لیشد و گفت: سو کشینزد خاله

 ؟یو خوشبختش کن یمواظبش باش یبه شاهرخ خان و خالت قول داد یطور نیاصالً تو هم ؟ینیرو بب

فرق  زیهمه چ گهی: من خواستم به قول شما مواظب باشم و خوشبخت کنم اما خودش نخواست، حاال هم دانیفر

 خودش! یوبره س لمیخودم سو یداره من رفتم سو

حجم  نیقلب من چطور تا حاال طاقت آورده با ا چارهیخودم سوخت. آخ ب یبدون صدا که دلم برا قدر نی! اشکستم

 !شکنش یم زنه، یم گهید زیچ کیعادت کنه  یزیچ کیبه  ادیتا م یغم از طرف زندگ

 !یلیخ انیفر ینامرد یلیکردم و گفتم: خ سیهام رو با زبونم خ لب

 .یکن یکه... آه همش دهن من رو باز م ییتو ایم! من؟ : من نامردانیفر

 که بهت دارم؟! یحس یحت ستیمثل قبل ن یچیه گهید یباور کن کمی یخوا ی: چرا نملیسو

 منم مثل توهم قاًی: خب پس خودتم باور کن دقانیفر

 اتفاق افتاد؟ نیشبه ا کینگاهش کردم و گفتم: چرا  ناباور

 وقته... یلیمن خ یبرا یشد ول شبه کیو ت یبرا دیو گفت: شا دیخند تلخ

 میایبعد هم به سمت در رفت و گفت: مامان شب با ربکا م 
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 تکون دادم و به اتاق رفتم. ستین یچیه یبهم بگه که دستم رو به معن یزیرفت. خاله خواست چ رونیبه ب سپس

 نشست یاش درست بود و به دل مکردم. چقدر حرف ه یکه دم دستم اومد رو پل یآهنگ نیرو گذاشتم و اول میگوش 

 تلخ! قتیبود، حق قتیچون حق

 توام! دلداده

 یهر شب یایرو

 !نیعاشق شدم بب شدم، ینم عاشق

 !فیاز کنارم اما رفتنت پر از معما ح یرفت

 !فیاز نگاه آخر ح یگفتمت از عشق و باور، گفت 

 رود یدل مرو، که جانم م نیاز ا راحت

 نمز یم تیکجا روانه شوم، صدا هر

 تو شد! یمن رها به سو جان

 تو شد! یمو ریمن اس نگاه

 من! یبایها بزن از عشق بگو ز ایبه در دل

 کنار توام یهر کجا رو به

 !ییتو ایرؤ ییتو بایز ،ییجانانم تو جان

 به جان من، قسم نرو! قسم

 دار و ندارم بود چشمانش

 و ندارم کو؟ دار

 که دلدارم بود! دلبستم به آن من

 کو؟ نازم دلبر

 من! یبایها بزن از عشق بگو ز ایبه در دل
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 کنار توام یهر کجا رو به

 !ییتو ایرؤ ییتو بایز ،ییجانانم تو جان

 به جان من، قسم نرو... قسم

 )از عشق بگو(_آهنگ رضا بهرام 

ن هم تر استقبال کرد، م گرم یگفت و عمو کم« خوش آمد»به ربکا  یهمراه ربکا برگشت خاله با سرد انیکه فر شب

 یاما اصالً به رو کردم یخودم حس م یو ربکا رو رو انیفر یرکیرزیز یها  نگاه یسکوت مهمون لب هام شد. گاه

 .آوردم یخودم نم

رفتن و باعث  انیقابل تحمل بود که با اصرار به فر ریربکا غ یخونه برا یفضا قدر نیشام که صرف شد فکر کنم ا 

چند وقته مال من بود، رفتم. فوراً  نیکه ا انیو به اتاق فر اوردمیطاقت نراحت بشم با رفتنشون من هم  یشدن کم

 کردم. دایپ رانیا یبرا طیبل کیدر و اون در زدن  نیا یلب تاب و باز کردم و بعد کل

 نیتر از ا بمونم و خودم رو سبک نجایچرا ا کرد یوصلت م گهید یکیو داشت با  خواست یمن رو نم انیحاال که فر 

 بمونم و شاهد ازدواجش باشم. نجایکه ا نهیچه برام خوب باشه چه بد بهتر از ا گردم، یبرم رانیا کنم؟ به

 :گفتم یم انیبار به فر نیآخر ی. کاش برادمیکمد درآوردم و با حوصله تمام لباس هام رو توش چ یرو از تو چمدون

لذت و  نیام فکر نکن و ا گذشته یها به حرفشده بغلم کن بزار طعم آغوشت رو بچشم  ام گهیبار د کی ینامرد برا _

 رو بهم ببخش! ینیریش

 نیکه ا بود یبار م نیآخر یبرا دی. شادمیدراز کش انیتخت گرم و نرم فر یرو یها که تموم شد با خستگ لباس دنیچ

 یتیشتم موقعبرگ رانیبه ا که نیبعد از ا دیشا افتاد، یخودش هم نم یچشمم به رو یحت گهید دیشا دم،ید یاتاق رو م

 ...گهید یدهایاز شا یلیو خ گهیکشور د کی رفتم یجور شد و م

باعث  نیهستم و ا مایشدنشون سوار هواپ داریبرم. خداروشکر قبل از ب دیخاله و عمو خواب هستن با یوقت صبح

 بفهمن رفتم، نتونن منصرفم کنن. یوقت شهیم

 نوشتم: یا له تو برگهخا یمنصرف شدم و از جام بلند شدم. برا دنیدراز کش از

 انیفر یهست، موقع عروس زیم یجعبه رو که رو نیاز طرف من ا رمیمامان بابا نم شیخاله اما پ رانیمن رفتم ا _

 .دیبد هیبهش هد
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هست که  زیقدر برام عز خوشگل! نشد که ازش استفاده کنم اما اون ییبه جعبه کردم، فندک طال یا گهینگاه د 

 ارزش داره کادو بدم، هر چند خودش اون رو بهم داده بود.که برام  یبخوام به کس

 زدم. رونیسروصدا از خونه ب یو ب دمینگاه کردم و بعد هم لباس پوش واریچند ساعت به در و د تا

 

*** 

 یراو

 

 یتیمحدود چیه ای یترس چیها بدون ه ظالم بود که آدم  ایدن قدر نیچرا ا شد یتر م ربکا گرفته یها  صحبت با

تر به حرف هاش گوش  یو عصب تر جیگ انیو فر گفت یکنند؟ ربکا م زانشونیبه مرگ عز دیرو تهد هیبق ستنتون یم

 .داد یم

 ها! شهیم یجان عصب یاگه گوش ند گم؟یم یچ یشنو یم انی: فرربکا

 هست. لیسو شیکنم فکرم مدام پ کاری: چانیفر

هست به  تشونیمامور یآخر ها باًیهم که گفت تقر سیجان حل بشه پل هیقض دیاما اول با دونم یم_دونم ی: مربکا

 .شهیم ریاون حقه باز دستگ یزورد

کار رو بکنم و با  نیا لیو شرکت با سو ی: کاش الاقل مجبور نبودم به خاطر اون عوضدیگو یوم کشد یم ینفس آروم

 ازدواج کنم. تهیتو فرمال

! یاما مجبور انیفر کنم یم انداخت و گفت: درکت مه یرا رو فشیظر یداد. پاها هیتک یرو بست وبه صندل پرونده

 ؟یرونجات بد لیشرکت و سو ییتنها یتونست یچطور م یگفت یتازه اگر به منم نم

مجبور شدم بهت  یماجرا باز بشه ول نیبه ا گهید یکی یپا خواست یدونم دلم نم  فقط م دونم ینم_دونم ی: نمانیفر

 بگم.

خوب  سیچون پل مونه یدرامان م لیو هم سو میاریشرکت رو دوباره به دست م . همرنکنیخودت رو درگ ادی: زربکا

 امروز فردا تمومه تو فقط صبر کن. نیهم ده،یکارش رو انجام م

 زل زد. رونیلب گفت و به ب ریز «یدوارمیام»
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*** 

  لیسو

 

 خونه نبود. یمحکم در رو زدم اما انگار کس گهیبار د کی

تا صورتم رو  اومد  یبه دست به سمتم م لی. زمبدمشیکه د گشتم یبرم دیشتم ناامبودم که درست اومدم، دا مطمئن

 !؟یاومد یماهت دختر ک یگل از گلش شکفت و گفت: سالم به رو دید

 ها! گشتم یبرم دیداشتم ناام یب یزدم و گفتم: سالم ماه ب یلبخند

 !یخوش اومد میبر ایب دیبودم خر مادر رفته دیزد و گفت: خدا مرگم نده ببخش یاش ضربه ا به گونه آروم

بازهم  زییشدم که با وجود پا شییایرو اطیگفتم و وارد ح «یدیببخش»رو باز کرد و کنار رفت تا وارد بشم.  در

 داشت. ییبایز

 !یرو شاد کرد رزنیمادر دل من پ یخوش اومد یلیخ یلیگفت: خ آورد، یطور که چادرش رو در م همون

 !یب یماه ب ی: مرسلیسو

 ان؟یرفت کو فر ادمی ی: وایب یب هما

اون درحال مزدوج با  نجایو من ا ست هیاون روس گفتم یم گفتم؟ یبهش م یسوالش غم عالم به دلم نشست، چ با

 گفتم؟ یم یتنها چ نجایمن ا گهید یکی

 شده؟ یزیمادر چ لی: سویب یب ماه

ارمر و باال دادم و داخل حوض آب سرد گذاشتم و به سمت حوض رفتم، پاچه شلو یو چمدون رو کنار دمیکش یآه

 !ارهیکه دلم طاقت نم یب ینگو ماه ب یچیلبش نشستم و گفتم:ه یشدم، رو

 آروم نشد. گهیمنفجر شد و د یدید 

 : چرا مادر؟یب یب ماه
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 یب یکردن، کردم. ماه ب فیبا آب شدم آروم شمرده شروع به تعر یانداختم و همون جور که مشغول باز ریرو ز سرم

گفتن نداشتم. سرم رو  یبرا یحرف گهیچقدر زمان گذشت که د دونم یحوض نشست و نگاهم کرد. نم یگوشه  هم

نکردم اما بغلش رو  هیرو تو بغلش رها کردم. گر دمو خو اوردمیطاقت ن کنه، یداره با غم نگاهم م دمیکه باال آوردم د

برم و  ششونیکه پ آورد یاما دلم طاقت نم دیم شدکه دلتنگش بود یگفتم مادر! به راست دم،یبغل مادرم د یبه جا

 آگاه بشن. دمیاون هام از غصه و درد جد

 !انمیدل عاشق فر یبرا رمیبم یقرارت مادر! اله یدل ب یبرا رمیبم یهام رو ماساژ داد و گفت: اله شونه

 ایمن خواسته  یب یه ب! ماانیبگو دل سنگ شده فر انینگو دل عاشق فر گهی! درضمن دیب ی: خدا نکنه ماه بلیسو

 گذشته نبود. انیفر گهید انیناخواسته سنگش کردم فر

 !هیدرد نبودش چ هیدرد عشق چ دونم یبگم که خودم هم م یچ لمیبگم سو ی: چیب یب ماه

دارم به خاطرش چشم  کسرهیسن کمم که دچارش شدم  نی! من که با انه؟یریعشق ش گنیچرا م یب ی: ماه بلیسو

 و گلوم رو پر بغض! نمیب یم سیهام رو خ

که مادر بزرگ  ییمال تو قصه هاست از اون ها نیریرو از اغوشش جدا کرد و به صورتم نگاه کرد، گفت: عشق ش من

 و نبود غم ینیریو ش یکه توش پر شده از خوشبخت ییاز اون ها گنینوه هاشون م یها برا

عشق بدجور بهم ضربه زد و  یوقت دمیو بودم فهمت یهمسن ها یها رو وقت نیا هیست! سخت  هیدرد گر یواقع عشق

احساس  یشد به هوا رفت و وقت بیخوب و بعدش بود غ ادی یهرچ یازم گرفت، وقت یسخت یدلدارم رو بعد کل

 درحال سقوطه! میکردم ستاره زندگ

 کرد و از جاش بلند شد. سکوت

 نش؟یشد که از دست داد ی: مگه چلیسو

 یکه م یو آه فقط بدون کس یدلسوز یطاقت مرور گذشته رو دارم و نه تو وقت برا : ولش کن مادر نه منیب یب ماه

پدر و  یکه جا یپدر بزرگم! کس خواد یرو م میخوشبخت کردم یکه فکر م یرو ازم گرفتن، اون هم کس دمشیپرست

 برام پر کرده بود. شهیمادرم  رو هم

تو هم بردار چمدونت  میدرست کنم بخور یزیچ کیبرم  یوا یلبخند زد و گفت: ا ینگاهش کردم که زور نیغمگ

 داخل ایرو و ب
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خواست اشک گوشه  یم دهمیدرست کنه شا یزیچ عیسر خواست یواقعا مدیبا دو داخل خونه شد شا عیسر

 ها بودم. نیتر از ا زیاما من ت نمیچشمش رو نب

که اومده  شیبا چند ماه پ یرییتغ چیشدم. ه یمیداخل حوض خارج شدم و با برداشتن چمدون داخل خونه قد از

به دست که داخلش کلوچه  و  ینیس یب ینشستم. ماه ب یکردم وگوشه ا ضیبودم ، نکرده بود. لباس هام رو تعو

 بود کنارم  نشست. یچا

 !باره یاز چشم هات م یها خستگ ستیبد ن یبخواب کمی: مادر یب یب ماه

 ... ای ی: خستگلیسو

 ا؟ی: یب یب ماه

 .خوابم یو بعد م خورم یتازه دمت رو م یچشم! چا یچیجان ه یب یاه بم یچی: هلیسو

 دنبالت ادیهم داره م یلیخ دونم یدوست داشته باشه که م انمیزد و گفت: اگه فر یلبخند

آب  یچیکرد و من چشمم به ه ریتغ یاالن کل انیدنبالم اما فر ادیم گفتم یقبال بود م انیاگر فر دیشا یب ی: بلیسو

 .خوره ینم

؟ به  شدهیچ رانیبرگشتم ا دنیخاله فهم یوقت دونستم ینم یکرد من هم سکوت کردم. اون روز گذشت حت سکوت

 بوده؟ یگفتن؟عکس العملش چ انیفر

 یب یبود اما ارزش کمک کردن به ماه ب یبزرگ یلیخ اطیرو جارو کردم و کمرم رو صاف کردم. ح  اطیح گهید کمی

مدت  یبود که برا نیا نجایا یکس نداشتم. خوب چیو خبر از ه گذشت یم رانیبه ا از برگشتم یهفته ا کیرو داشت. 

 نبود. یچنان آروم آن قرارمم یخب دل ب اام دیرس یبهم نم یخبر بد چیهم که شده آروم بودم وه یکوتاه

هر  یصم کردبرگ ها خال نیشد از شر ا زیتم یلیخ اطیبخور.  دستتم درد نکنه ح وهیم ایمادر ب لی: سویب یب ماه

 زهیر یها باز م کنم یروز که جارو م

برگ  گهید زیینکردم بعدشم پا یجان! کار یب یب کنم یتخت نشستم، گفتم: خواهش م یزدم و کنارش رو یلبخند

 خودشون رو از درخت جدا کنن. یجور کی دیها با

درخت ها  یو شاخه ها دیوز یم یمیمال میخنک نس یعصر بود و هوا کم کیرو جلو گذاشت. نزد وهیپر از م بشقاب

 پرتقال دهنم بزارم در خونه به صدا دراومد. یا کهیهوا رقصان بودن تا اومدم ت یرو

 باشه؟ تونه یم ی:کلیسو
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 .امیتا ب نیمادر تو بش دونم ی: نمیب یب ماه

 .امیمن اآلن م نینیاز جام بلند شدم وگفتم: نه شما بش عیسر

. آروم در رو باز کردم سرم رو که باال آوردم شد یکه هر لحظه صداش بلند تر مگفت و منم به سمت در رفتم  یا باشه

 شده بود. رهیخشکم زد، اون هم بهم خ

 اومدم ها! یداخل راه طوالن امیب یکنار بر یخوا ینم _

  

و  زود به خودش اومد یلیمثل من اول شوکه شد اما خ دنشیبا د یب یحرف کنار رفتم که وارد خونه شد. ماه ب یب

 کرد. یاستقبال گرم

 ؟یمسکو باش دیمگه تو االن نبا ؟یکن یم کاریچ نجایبه خودم اومدم و آروم گفتم: ا باالخره

 سر! رهیبهت گفتم دختره خ یزیچ کی یدیساکت باشم، د کنم ینم نینگو که تضم یچیکرد و گفت: ه یاخم

 .کرد یبا تعجب بهمون نگاه م یب یب ماه

 ؟یممکنه از کوره دربر کردم که کاری: مثال چلیسو

 یگیبعد م رانیا یاومد یسرخورد برگشت یکردم آخه... الاهلل االهلل... بلند شد کاریکه چ گهیتازه م ای: خداانیفر

 کردم؟ کاریچ

 وقت مزاحم اوقات شما و نامزدتون نشم. کیمن نبود گفتم برگردم تا  یجا برا گهی: دلم خواست اونجا دلیسو

 !یردغلط ک یلی: تو خانیفر

 نجام؟یمن ا یدیاصال از کجا فهم انیادب نشو فر ی: بلیسو

وقت  چیرو ه هیدرآورد و جلوم گذاشت، گفت: هد بشیکه خودم توش فندک رو گذاشته بودم رو از تو ج یا جعبه

 حواسم بهت هست! شهی. بعدش هم من همدنیپس نم

من از تک  رمیتم ولت کنم به امان خدا؟! نخمعرف یب قدر نیا یزد وگفت: فکر کرد ینگاهش کردم که لبخند یسوال

 تک کار هات خبر دارم خانم خانم ها!

 ؟یچطور دییبفرما شهی: اون وقت ملیسو
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. شهیبرقت روشن م یک یخواب یم یکه ک دمید یپنجره اتاق رو م نشستم یم نی: هر شب دم در خونه تو ماشانیفر

سپردم  یکیرفتم خونه و به  نیهم یندم خسته بودم براربکا رو رسو نکهینبود بعد ا گهید یاون شب مثل شب ها

فرودگاه من هم بهش  یریم یبود که زنگ زد  گفت که دار یصبح چه ساعت قایدق دونم یپشت در خونه، نم ادیب

باز به  یریخودت م یگفت دار یوقت ادیداره م یکس ای ییجا یریخودت م یکنه مطمئن بشه دار بتیگفتم تعق

شد باالخره، حاال هم که  یبود ها ول یکنه کار سخت بتیسپردم تو فرودگاه منتظرت باشه و تعق رانیتو ا گهیکس د

 .گهید نجامیا

 ؟یمن رو بد یداریخواب ب کیپشت پنجره کش یایب دی: چرا بالیسو

 اومد طاقت  جز نفس هامون نم ییفضا ساکت بود و صدا قدر نیکجا رفته بود که ا یب یماه ب دونم یکرد. نم سکوت

 یگیم یکن یچرا پشت پنجره اتاق من رو چک م دونم یتمومه  اما نم زیهمه چ گهید یگیم انیو گفتم: فر اوردمین

 نجایا یاومد یحت یچرا دنبالم دونم یتمومه اما نم

 .یکنم که بدون اجازه اومد هتیحرف آخر جملت فکر کن اومدم تنب ی: براانیفر

 !یکردن تو کار هام رو ندار یحق فضول گهیکه د یگوشت کن زهیرو آو نی: بهتر الیسو

 ؟یدیفهم کنم، یبخوام م ی: من هرکارانیفر

 ها! سوزونمت یجونت که بدجور م ینذار بشم بال انی: فرلیسو

 !یجونمم شد یبال ،ی: تو که از اول من رو سوزوندانیفر

مثل چند  یتیآشنا کی د؛ید شد یآشنا م زیچ کیچشم هاش  یهام رو چنگ زدم و کالفه بهش نگاه کردم. تو مو

 یدلتنگش بودم، ب یلینگاهم کرد. خ گهید کمی! کنارم اومد و یفتگیش کیو  طنتیش کیآرامش،  کی ش،یماه پ

 بکنم! یکار تونستم ینم یول تینها

! خداجون باالخره کرد یم تیو امن یوارد شدم، انگار بهشت بود! چقدر آدم احساس راحت کینگذشت که به  یا هیثان

 طونیباالخره از خر ش دم،یمنه؟! باالخره به خواستم رس انیآغوش فر تیآروم و پرامن یجا نیا دمیزوم رسبه آر

رفته  ادمیکه  گذشت یاز اون زمان م قدر نیا یبار گذاشت طعمش رو بچشم! لعنت نیدوم یاومد، باالخره برا نییپا

 بود؟ یبود آغوشش چطور

 !لی: دلم برات تنگ شده بود سوانیفر
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آروم _. آرومشنوه یصداش رو م انمیفر کردم یکه حس م یجنبه ام شروع به بلند زدن، کرد جور یقلب ب رهدوبا

 یو من به آرامش ابد شدیهمون جا تموم م میدست هام باال اومد و دورش محکم شد، دوست داشتم زندگ

 .دمیرس یم

 بدم. هیبقرو به  میبرطرف بشه هم خبر عروس میادامه داد: هم اومدم دلتنگ انیفر

 یبا شتاب از آغوشش جدا شدم و نگاه رمیآروم بگ هیثان کی ذاشت یانصاف بود که نم یتو برجکم زد. چقدر ب دوباره

شده بود بهم  بمیکه نص یآرامش یبره تا کم نجایبارش کنم و ازش بخوام از ا یزیبهش کردم. خواستم با توپ پر چ

دفعه رم  کیآروم _باال آورد و گفت: آروم میتسل نشونها خنده به از من دست هاش رو ب یبرگرده اما قبل هر حرکت

خودم  لیمنظورم ربکا نبود منظورم با خانم خودم بود سو یبه خدا عروس خوره یچشم هات داره آدم رو م ینکن

 خودم! یزندگ

دلش  ی. نه انگار قصد برهم زدن آرامشم رو نداشته فقط کمگفت یم شتریشده بهش نگاه کردم و اون ب خشک

 با کلمات بود. یکارش باز شهیقرار تر کنه هرچند هم یجنبه من رو ب یکنه و دل ب یبا کلمه ها باز خواست یم

 !دمیترس یا ونهید انی: فرلیسو

خودم و گول  ای. من واقعا قبال بهاوند رو دوست داشتم دمیو دوباره محکم بغلم کرد با عطش عطرش رو بلع دیخند

عاشق بهاوندم؟  کردم یتره؟! لذت بخش تره؟! مگه ادعا نم نیریبرام ش انیبودن با فر کنم یزدم؟! چرا احساس م یم

 کنه؟ یم نیگزیو جا کنه یفراموش م یعیسر نیهمرو به  شیمگه آدم عشق زندگ انم؟یتاب فر یپس چرا االن ب

 کدوم عوضش نکنم. چیاما با ه نمیبب انیبهتر از فر گهیآدم د یمعلومه نه من حاضرم کل

 دفعه... کیکه  شدیچ انی: فرلیسو

به   یکه ه دیببخش یحق هم دار لی. سویبپرس یخوا یم یچ دونم یوگفت: م دیحرفم پر نیادامه بدم ب نذاشت

 آزارت دادم اما مجبور بودم تو رو از خودم دور کنم. یبهانه  الک

 : مجبور؟!لیسو

شد و  دایسختمون تو بازارکار سروکله اش پسر بیجان رق شیوگفت: آره درست چند وقت پ دیرو بوس میشونیپ

بود که چند بار  نیجمعش کنم همشم به خاطر ا تونستم یجوره نم چیبه شرکتمون وارد کرد که ه یا چنان ضربه

و به ما داده بودن انگار  بودکه به اون ها داده بشه عوض شده  ییشرکت ها به جا یسر کیبزرگ  یکارها

اون مرد  شهیبه تو صدمه بزنه. باورت م خواست یاز ازدواج منم  باخبر بود و م یحت هریجور انتقام بگ کی خواست یم

همون مجبور شدم  یبرا دهیانجام م گهیروکه م یزیبرو برگشت واقعا چ یب دونستم یبهم ثابت شده بود که م قدر نیا
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و با خودم  رمیازت طالق بگ یشینما دیدفعه به ذهنم رس کی که نیبکنم تا ا تونم یکار میچ نمیفکر کنم بب یکل

شرکت هم  یطالقت بدم تازه برا خوام یکه من نم یواقع یول کنن یهمه باور م یکن یتوهم باور م گمیگفتم بهت م

 یادیخبر داشتم و فشار ز سئلهم نیوسط فقط من از ا نیکار ها رو انجام داده بود و ا یسر کیکرده بود  دیتهد یکل

 یچون اون هم برا شهیداغون م یکل دونستم یبه فراز بگم م تونستم ینم ینم از طرفک کاریچ دونستم یروم بود. نم

من رو داشته باشه   یبه سرم زد به ربکا بگم و ازش بخوام نقش نامزد قالب که نیبود تا ا دهیکش یادیشرکت زحمت ز

قبول  ونهیشرکت هم درم یاپ دیفهم یشک نکنن. ربکا وقت یزیمسئله گرم باش و به چ نیتا خانواده ها سرشون با ا

کنن اون هم  به جرم کاله  ریوقت بود منتظر بودن جان رو دستگ یلیخ میخبر داده بود سیکرد و نامزدم شد به پل

 که نیبکنم تا ا یکار تونستم یاما نم دمید یشدن. همتون رو م تیها دالر وسط بود اذ ونیلیکه حرف م یبردار

جمع  یتا حدود میکه من و ربکا تونسته بود یکه از جان شده بود و مدارک یتایبا شکا سیپل شیباالخره دو روز پ

که داشته  ینیسنگ ی. امروز هم دادگاهش بوده ربکا بهم خبر داد به جرم کاله برداررکردیجان رو دستگ میکن

 اعدام خواهد شد. همسئل نیطور چند قتل به خاطر هم نیوهم

من  دینبا شهیبهت بفهمونم هم خواستم یم که نیکردم به خاطر ا شتریه رو بمسئل نیداغ ا ازیپ کممیمن چرا  که نیا 

 .یایدنبال من م یدنبالت باشم  بلکه تو هم گاه

! چرا بهم انیفر یبهم زد، گفتم: نامرد یبوده! لبخند یدر اصل چ کردم یفکر م یتعجب نگاهش کردم. من چ با

 ازیموضوع پ یبرا  میکرد یم شیکار کیباهم  یگفت یهم ماصال ب یریبگ میمن تصم یبه جا یتو حق نداشت ینگفت

 ندارم. یداغ اضافه ام من حرف

 .کرد یکه بدترت م دیباز موضوع جد یبود رخودتیدرگ یتو به اندازه کاف زمیوگفت: عز دیخند

 : اما موضوع طالق من رو نابود کرد!لیسو

 شده خب؟تموم  زیفکر نکن. همه چ یزیبه چ گهیبغلم کرد و گفت: د محکم

 شکر! یزدم. اله یگفتم و لبخند یا باشه

تخت گذاشت و  یبود رو دهیچ یمس ینیس یجدا شدم. بساط عصرونه رو که رو انیاز آغوش فر یب یماه ب یصدا با

 مهیآدم با عشق و ن نیوقت به جدا بودن فکر نکن چی! هنیریچقدر کنار هم بودن خوبه و ش نینیبا لبخند گفت: بب

بگذره، مهم  زیهمه چ یبه آسون ایبکشه  یسخت کمی خواد یحاال م فهمه یرو م یو خوشبخت یزندگ یاش معن گمشده

 .انیبا وجود هم از پس مشکالت بر ب ییکه دوتا نهیا زیچ نیتر

 باز از اون حرف ها بود! یب ی: ننه ماه بانیفر
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 .نیوگفت: عصرونتون رو بخور دیخند یب یب

 نشست. خوش رنگش ییکنار سماور زغال خودش

که دفعه  یا بعد هم به اون قهوه خونه میجمع کرد انیو ظرف ها رو همراه فر میعصرونه رو خورد یخنده و شوخ با

 .میرفت م،یسر زده بود شیپ

 ها! تیرمئو و ژول شدیداستانمون م اومد یسرم م ییاگر بال یراست یراست انی: فرلیسو

 بشه؟ دهیونجاها کشداستانمون به ا ذارم یکرد و گفت: مگه من م یاخم

که  زنن یخنجر م ییجا کیاز  ینیب یم گهید یگرم کس ها گهید یها زیاوقات آدم حواسش به چ ی: خب بعضلیسو

 !یکن یفکرشم نم

 حرف هام نیمن مواظب تر از ا ی: من ولانیفر

 نبود. اریبودن اما متاسفانه شانس باهاشون  یطور نی: اون هام هملیسو

  ایدن نیفکر کن تو ا نیبابا به ا ز؟یداستان غم انگ یو مجنون و کل یلیو ل تیبه رمئو، ژول یادد ری: االن چرا گانیفر

 .دنیهم بودن که به هم رس یا گهید یآدم ها

 دارم. ریبه جناب شکسپ یکه ارادت خاص یدون یم ی: آره وللیسو

 ؟یجوان داشته باش یبه فر یارادت خاص شهی: حاال نمانیفر

 م،یاش گرفت بعد که آروم شد کردم که اون هم خنده دنیشروع به خند بلند

قدم  گهید یبعد با هم کم دیرو سر کش شیو چا دیبه روم پاش یرو خوردم. اون هم لبخند میینگفتم و چا یزیچ 

 .میبرگشت یب یماه ب شیو پ میزد

 کرد یمون م  مدام غرق بوسه موندنیجا خونه ما بود. مامان با د نیو اول میبه تهران رفت یب یاز ماه ب یبا خدافظ صبح

به خاله زنگ زده  انیراه فر ی. توداد یرو نشون م شیحال و بابا هم  با نگاهش خوش اومد یتو بغلم م کسرهی یلیو شا

هاش به گوش من هم  هیگر یحال شده بود که صدا خوش قدر  نیا. میرانیا یهم تو شیبود وخبر داده بود که پ

و باهاش صحبت کردم گفت حتما به همه  اوردیدلم طاقت ن گهید میدار یصد عروسگفت ق انیفر یوقت دیرس یم

به خونه  انیبا خبر شدن و استقبال کردن با فر ممونی. حاال هم مامان و بابا از تصمانیم رانیو باهم به ا دهیخبر م

. شد یمن م ی و باعث خنده ذاشت یمدام سربه سرش م انیگل از گلش شکفت. فر دنمونیبا د میرفت آقاجون

رو کنارشون گذاشتم اما اون ها حواسشون نبود،  یچا ینی. سکرد یم انیبار فر گهید زیچ کیو  اوردیآقاجونم کم نم
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 یا هیثان یزنگ بلند شد. آقاجون برا یداکه ص نمیاومدم کنارشون بش ذاشتن، یغرق شطرنج بودن وسربه سر هم م

 حمت!ز یب هیک نیسمتم برگشت و گفت: دخترم برو بب

رو  فونیآ ی. دکمه نهیصورتم بش یپهن رو یباعث شد لبخند امیت ییدا ریرفتم، تصو فونیگفتم و سمت آ یچشم

 امهیت ییگفتم: دا کردم یطور که در آپارتمان رو هم  باز م نیفشردم و هم

چرا صورتش تو هم  دونم یاستقبال کنه اما نم ییبلند شد و سمتم اومد تا از دا یصندل یاز رو یحال با خوش انیفر

 اش نشست. چهره یرو یظیرفت و اخم غل

با پوشش  یبهاوند که نبود، بود؟ مرد ییباعث اخمش شده که خشکم زد. مرد کنار دا یچ نمیعقب برگشتم تا بب به

 سن؟! نیا یشده بود اون هم تو دیهاش سف شقهیکه کنار شق رهیت

خونه رو گرفته بود که آقاجون ما رو به خودمون آورد:  ی. سکوت بدمییهم مثل ما تعجب کرده بود که اونجا ییدا

 ن؟یستادیداخل چرا دم در ا نیایب

توجه با  یقصد باز شدن نداشتن ب انیفر یو بهاوند باز کردم. اخم ها ییکنار در تکون خوردم و راه رو واسه دا از

 یعیزد و آروم گفتم:طب یکیاطراف دست هاش رو گرفتم و محکم فشار دادم. حواسش رو بهم داد لبخند کوچ

 نشده. یچیکه انگار ه یبرخورد کن جور

سالم بکنم.  یتعجب کرده بودم که حواسم نبود حت قدر نیبعد دست هاش رو ول کردم و به آشپزخونه رفتم.  ا 

مبل  یو بهاوند رو یینشسته بودن و دا یصندل یکنار آقاجون رو انیدوباره برگشتم. فر منیو به نش ختمیر ییچا

 بود که فضا رو پر کرده بود. یسکوت بد میها بگذر نیرنگ بود نشسته بودن و از همه ا یکه عسل یونفره اد

 یمن بود. چا یاش بود که جواب گو رهیخ یاما بهاوند فقط نگاه ها دمیشن ییبلند کردم که جوابم رو از دا یسالم

جون  ییسکوت رو بشکنم، گفتم: خب دا نیاگرفتم خودم  مینشستم. تصم ییکنار دا یمبل یرو تعارف کردم و رو

 انگار! یروبه راه شد دمتیچند وقت ند نیا یخوب

 !ریبخ دنتونیرس یجانم! راست لیزد و گفت: خوبم سو یلبخند

دفعه  کیسکوت خاتمه بدم.  نیبه ا یچطور دونستم یگفتم و دوباره سکوت کردم. راستش خودم هم نم یممنون 

بهم  رهیبود و خ شیینگاه بهاوند که درحال مزه کردن چا ینیتوجه به سنگ یاد. بچشمم به حلقه داخل دستم افت

روز ها به احتمال  نیبگم هم خواستم یم دمیچقدر خوب که شما رو د ییدا یگفتم: راست ییرو به دا کرد ینگاه م

 انشاهلل که؟! نیایهست م انیمن و فر یعروس ادیز
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 ریمثال حرفم براش غ د،یتو گلوش پر ییهقه زدم آخه االن از حرفم چابهاوند بلند شد. تو دلم ق یسرفه ها یصدا

 منتظره بود.

داشت. بهاوند استکان رو گرفت و  یدل مهربون زیبه بهاوند داد. جدا از همه چ یاز جاش بلند شد و استکان آب انیفر

 .دیدفعه همش رو سر کش کی

 نفر اونجام. نیحتما اول ام؟ین زامیعز یعروس شهیمگه م به بهاوند گفت: توجه یداد و ب لمیتحو گهید یلبخند ییدا

 بابا نیسکوتش رو شکست و گفت: نگفته بود ییلبخندش رو دادم که آقا جون باالخره از بعد اومدن دا جواب

 !دیرفت اما شما ببخش ادمونی دنتونیزودتر گفت: به کل با د انیفر

 .رهیم ادشی گهید زادهی؟ آدمکه ببخشم نیبابا مگه خطا کرد هیچه حرف نی: ااقاجون

 ها جور شد؟ نیپول و ا یپسر جان؟! کار هات رو کرد یرو به بهاوند گفت: تو چ بعد

نداشت، گفت: نه آقا جون  یتیبرام جذاب گهیاما د دمیصداش رو شن یطوالن یباالخره به حرف اومد بعد ماه ها بهاوند

 .ببرنم انیحرف ها گذشته هر روز منتظرم ب نیکارم از ا

 ه؟یتیپسرم تو بد وضع گفت یهم م بایشک یشده بود که حت یمگه چ کردم ینگاهش م گنگ

 خودت رو به خاطر چندرغاز پول! یتباه کرد یبگم که اشتباه کرد یبگم بابا جان چ یجون: چ آقا

تا  دادم یبهاوند و آقا جون رو گوش م یحرف ها زیر_زیر یسکوت کرده بودن و من با تمام کنجکاو انیو فر ییدا

 بایهست که شک یکه چه موضوع ارمیسر در ب خواستم یبشه. نه که بهاوند برام مهم باشه نه فقط م رمیدستگ یزیچ

 دست به دامن من شده بود.

جوره و  تیکار هام حاال هم که موقع یلیآقا جون از خ مونمیکرد و گفت: خودمم پش یا گهید یبهاوند تک سرفه 

آخرم  یکوتاهم شده حرف ها قهیچند دق یازش خواهش کنم  برا خوام یم نمیرو بب لیسو گهیبار د کی تونم یمن م

 رو بزنم.

بهش  یچ یخوا یعذاب دادنش باز م یهان؟! بعد کل یمرد حساب یاز کوره در رفت و گفت: چه حرف آخر انیفر

 برات بکنه؟! یخوا یم ینکنه دلسوز یبگ

 پسر! ریلحظه آروم بگ کی انیجون: فر آقا

 آقا جون؟! رمیرو آروم بگ یچ ی: چانیفر
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 االن تموم بشه! نیها هم یبذار دلخور یول کنم یمن درکت م ییدا انیمداخله کرد و گفت: فر ییدا

 گذاشت؟! یمن رو دلخور یاسم عذاب ها شد یمگه م یلب هام نشست. دلخور یرو یپوزخند

هست و  یبزار بار آخر هرچ کنم یواهش مخ لیبگه گفت: سو یزیچ انیفر که نیسمتم برگشت و قبل از ا بهاوند

 بگم و خالص کنم خودم رو! ستین

 کنم؟ زیخدا! بزنم فکت رو آو ی: اانیفر

 !انی: فرلیسو

که  ییها زیبار آخره؟ پس بزار هم حرف بزنه هم چ گهیبرگشت که گفتم: بزار باهاش حرف بزنم مگه نم سمتم

 رو بشنوه. قشهیال

 یخلوت رفتم. بهاوند هم پشتم اومد رو  اطیکرد از جام بلند شدم و داخل ح تو موهاش کرد و سکوت یدست یعصب

 .ستادیپله نشستم و اون هم از کنارم رد شد و روبه روم ا نیاول

 یغم و غصه ا نیتسک دونم یهم م یچطور شروع کنم. عذر خواه دونم یحرف ها دارم بهت بگم اما نم یلی: خبهاوند

کردم اما خام بودم  رونیرو و دتیام یهمه  یسطح لیمیا کیبا  دونم یبدهکارم! ماما بازم بهت  شهینم یدیکه کش

 فکر! یو ب

 !دادم یفکر نکردم من جونمم برات م یو ثروت چنان چشمم روگرفته بود که حت پول

دم رو آشنا ش بایز یبا دختر میکه ما با هم نامزد بود یمادرم رفتم درست اما قبلش درست وقت دنیرفتن به د یبرا

داشت  باعث  نجایکه به ا یبود به نروژ رفته بودن و عالقه ا کیکوچ یلیخ یاومده بود وقت رانیدرس به ا یکه برا

داشت مادرش هم  یو کارخونه داروساز کرد یم یزندگ نروژبخونه، پدرش  نجایشده بود دوباره برگرده و درسش رو ا

اون دختر هم محو  ییبایپَستَم اما من هم محو ز دونم ی.. متصادف. کی یپانزده سالش بود از دست داده بود ط یوقت

 تو ارهیاز دوست هام گفتم بره آمار درب یکیبه واسطه  که نینبودم اما بعد ا ششیپ ادیز لیپول و ثروتش شدم. اوا

هم رو اگر  میو تمام حرف هاش درسته از اون موقع هر روز باهم در ارتباط بود هیواقعا دختر ثروتمند دمینروژفهم

چقدر  دونه یخدا م اومدم یتو م شیکه پ میی. وقت هامیشد یاز هم آگاه م یریتماس تصو ای یالاقل تلفن میدید ینم

 که نیدر ارتباطم ماه ها گذشت تا ا یا گهیمن  با کس د هک یکارهام نفهم ایاز رفتار هام  یزیچ کردم یم یسع

کنم  تا با پدرش آشنا بشم اما من تازه  شیهش کرد همراهبرگرده نروژ از منم خوا خواد یدرسش تموم شد گفت م

 یکه مدام پول جلو شدیچ دونم یمتاسفانه نم یعذاب وجدان وجودم رو گرفت ول کمی یاومده بود توهم هست ادمی

نقشه  یشدم که حت یعوض قدر نینکنم. ا گهیفکرم د نیکوچک تر یو باعث شد به تو حت دیچرخ یم مچشم ها
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مادرم رفتم و تو رو  دنیازدواج کنم و بعد وارث تمام ثروتشون بشم وبعد هم ولش کنم به بهانه د با دختره دمیکش

بود خالصه  فیشر یرفتم. پدرش تو برخورد اول مرد نیبه مامان به مالقات پدرکروال انیول کردم بدون گفتن جر

درخواست ازدواجم  یناگهان میتو تصم دیچیپ یبه پروپام م یلیخ نی!کروالدارهزارمیدفعه  شد د کیاولم  داریبگم د

 !ییمعلومه پسر خوب یول شناسمت یم ستیوقت ن یلیخ که نیبهتر از تو با ا یرو دادم به پدرش و اون هم گفت ک

اما من کور و کر شده بودم و  یچ لیپس سو گفت یگذاشتم که تو شوک رفت. مدام م ونیرو با مامان درم موضوع

 نیام راه اومد اما ا کوتاه اومد و با خواسته گهید یتیاهم یبرام ب دید یوقت کردم ینم به تو یفکر نیاصال کوچک تر

که فکر  یزیتر از چ عیسر زیهمه چ میپست باشه! بگذر قدر نیکه مادرم ا کردم یفکر نم وقت چیظاهر ماجرا بود، ه

که کجا  تمونیس از موقعک چیکرده بودم که ه فیبرگذار شدکار ها رو رد یبه خوب مونیرفت. عروس شیپ یکن

 سرم اومده. ییچه بال دمیخوب بود اما... بعد ها فهم زیهمه چ لیآگاه نشه. اوا  میهست

 کوتاه ادامه داد: یکرد و بعد مکث سکوت

عامل  ریشده بودم مد یخوب بود هم به تازگ میزندگ نیبود که هم با کروال نیخوب بود مال ا گمیکه م لی: اوابهاوند

 یجا فقط به ظاهر کارخونه داروساز اون دمینبود بعد ها که بدبخت شدم فهم هیهمه قض نیاما ا یسازکارخونه دارو

هم  نیخراب شده بود و پدر کروال زیکه همه چ دمیفهم یترو وق نیبدن بود. ا یبوده در اصل کارشون قاچاق اعضا

 دهیاز کجا به کجا کش میزندگ دمیاومدم د خسته ات کنم اما خالصه وار بگم به خودم ادیز خوام یفرار کرده بود. نم

 یب ییجورا کیکنار تو تا آخر پر بودم از آرامش اما با حضور اون که  دمید یرو نم نیوقت کروال چیاگر ه دیشد، شا

و من   گرفته یپول م ییجورا کی نیمادرم هم  از پدر کروال دمیفهم یشد جهنم! وقت میگفت بود زندگ شهیم ریتقص

بدترحالم بد شد!  کرده یم یمن نقش باز شیفرد مجهول و فقط پ کیها نقش داشته اما به عنوان  کار یلیتو خ

 نیاسم مقدس مادر ا کردم یفکر نم وقت چیه بود،من قمار کرده  یو پسته چون واقعا هست با زندگ یعوض گمیم

تا آخر تو قرض بودم به خاطر  رانیتونستم برگردم ا یبشه به سخت فیآدم ها خورد و کث یسر کی یپاها ریز یجور

 نیب سیچون پل رنمیگ یزود م ای رید دونستم یو مادرم بود. م نیها به خاطر پدر کروال نیا ی کار ها اون هم همه

 تیاز همه حالل جا نیو ا امیهمون خواستم ب یبفهمه خارج شدم از کشور برا کنه یاقدام کار هام رو م عیسر یالملل

ندارم اما تا  یریهرچند تقص میامروز و فردا رفتن گهیبهم م یخب حس یول ستین یرخب شهیم یماه کیبطلبم. 

آهت من رو گرفته!  یفقط خواستم بدون شهب یها رو نگفتم که کار خاص نیشدم و تموم! حاال ا ریبخوام ثابت کنم پ

  رهیم تو راه  هست رو نگخبر دار شد لیمیا قیکه تازه از طر یدامن زن و بچه ا گهید یکه آه میببخش خوام یازت م

 برات حرمت داشت ببخش! میکه داشت یاگه عشق پاک
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متعجبم! چطور  بایاش گذاشته بود از شک ! اما خدا خوب تو کاسهیلیاش کردم. نامرد بود خ به صورت درمونده ینگاه

 یکم نقشبوده و خودش تو بدبخت کردن پسرش  یهمش الک دمیاما حاال فهم کرد یالتماس م شمیاومده بود پ

رو نداشته   ادیپول ز یو نامرد یبه اون پولدار بایشک یبه بهاوند کمک کنم وقت تونستم ینداشته. هرچند من چطور م

 داشته؟! یاز من چه انتظار گهینه د ایواقعا کمک کنه به پسرش  خواسته یکه دلش م ستمیالبته بازم مطمئن ن

 یگذشته عشق که نیا ینه برا دمتیبدون بخش نمیهاوند! اب یندار یتیاهم نیبرام کوچک تر گهیگفتم: د آروم

 یبرا یا لهیکه خودم آروم بشم و بدونم وس بخشمت یم نیا یها نه اصال چون برام خنده داره برا نیو ا میداشت

 .ستمین یکس یبدبخت

 دختر عمه! یزد و گفت: خوشبخت بش یتلخ لبخند

 پدر شدنت هم مبارک! ییپسر دا یمرسجام بلند شدم و مانتوم رو تکون دادم، گفتم:  از

 جمله دردناک گفته باشم چشم هاش رو با درد بست و باز کرد. انگارکه

و  رفت یم یرو ه یکالفه فاصه کوتاه انیو فر زدن یو آقا جون باهم حرف م ییداخل خونه شدم. دا عیسر

داخل آغوشش انداختم.  عیربگه که خودم و س یزیخواست چ دنمیزدم و سمتش رفتم با د ی. لبخندگشت یبرم

 .دیکه فهم شد یحلقه شدن دستش دورم م ریرو از د نیخشک شده بود ا

و عطرش رو دوباره  رمی. دلم خواست فقط آرامش بگنمونیآقا جون بب ای ییممکنه دا که نیاز ا دمینکش خجالت

 یبه چشم ها یشده. لبخند رفت تازه متوجه شدن ما حرف هامون تموم ییببلعم. بهاوند داخل خونه شد و سمت دا

 .میشد ندبهاو کیزدم و ازش جدا شدم و دست هاش رو گرفتم و نزد انینگران فر

 رو! ینیسرسنگ نیا  نیو تموم کن نیشما دوتا هم باهم دست بد خوام یازتون م زی: قبل از هرچلیسو

ها و غم ها!  نهیذشته و کخسته شدم از گ گهید زمیعز کنم یبگه که زودتر گفتم: خواهش م یزیخواست چ انیفر

 .خواد یم یآرامش و شاد کمیدلم 

 اآلن تموم بشه. زیبهتره همه چ گهیراست م لیزد و آقا جون هم گفت: سو یلبخند ییدا

 اممیثابت شه! ت تیگناه یتا ب سپارم یم لیروبه بهاوندم گفت: توهم نگران نباش بابا من خودم کار هات رو به وک 

 هم نگذره! بایخودمون خدا از اون شک شیپ نجایا ارهیقول داده بره زنت رو ب

 گرفت. انیآروم کرد و دستش رو به طرف فر یلب تشکر ریداد و ز یآروم سرش رو تکون بهاوند

 کوتاه دست دادن و از هم جدا شدن. یلیمکث دستش رو جلو برد و با هم خ یبعد کل انمیفر
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 بشن مثل قبل... بود تا دوباره یاولش کاف یحدم برا نیدر هم دیشا

 یبارون ی. هوامیکرد می. شروع به قدم زدن، کردمیاز خونه خارج شد انیو با فر میازشون کرد یکوتاه یخداحافظ

 محکم ترگرفته شد. انیزدم و رو به آسمون نگاه کردم. دست هام توسط فر یقیام کرد. لبخند عم بدجور ذوق زده

 !انی: فرلیسو

 : جانم؟!انیفر

عشقمون و  میعشاق ها بش هیبه درخت ها تا مثل بق میو بزن میریقفل بگ میکه بر اریب ادمیمسکو  می: برگشتلیسو

 .میابرازکن یطور نیبهم ا

گذشت، صداقت و  ،ی!  با مهربونکنن یکار عشاق ها عشقشون رو بهم ابراز نم نیاما حتما با ا زمی: باشه عزانیفر

 بهم بگن عاشق هم هستن! شهیهم م یصبور

ام صاحب  لبخند نگاهم رو از آسمون گرفتم و به چشم هاش نگاه کردم، گفتم: چقدر خوبه  پنج وارونه همون با

 کرد. دایرو پ شیواقع

 ات؟! تعجب گفت: پنج وارونه با

کردم و عذاب دادم  هیبهاوند گر ی! کارندارم چقدر براییصاحبشم تو نجاستیقلبم گذاشتم و گفتم: ا یرو رو دستم

... کارندارم که نیبهاوند از من، کار ندارم و ا ییرو، کار ندارم که چقدر بدون منطق بود جدا گرانیهم خودم و هم د

 یصاحب قلبت رو بعد کل نهیریکار دارم که چقدر ش نیا هرو من ب زمیمنطق ها زهر کرد همه چ یب نیبا هم ایدن

 یها باهام بود یتو سخت شهید تو همباهاته! هرچن یکه تو تمام مراحل سخت و آسون زندگ ی! کسیکن دایپ یسخت

 .یهام هم هست یبه بعد تو شاد نیاما از ا

تر! گفتم:  کینم شروع به بارش کرد و فضا رو رمانت_. بارون نمدیدستم رو بوس یشد و رو قیاون هم عم لبخند

 !یلیخ یلیدوست دارم خ یلیخ لیسو یرفتیعنوان من رو پذ نیحالم که باالخره به ا چقدر خوش

گفتم: منم دوست دارم جنتلمن  م،یبود ستادهیتند تر شد اما ما همون طور وسط کوچه ا یبارش بارون کم شدت

 من!

اسمش رو  هیمتفاوت یایخودش دن یرو که برا نجایقلبم گذاشت و گفت: حاال چرا ا یو دستش رو رو دیخند

 پنج وارونه؟! یگذاشت
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و شعر  یبه عالقه جنون وارمون به سهراب سپهر گرده یباز برم نیاکلمه رو به زبونم انداخته البته  نیا امیت ییدا _

 ها!

 ؟یخون یپس سهرابم م _

 :گوش کنلیسو

 از دور زند یصدا م جاده،

 تو را یها قدم

 سیخ بای. تقرکرد یم شتریهوا رو هم ب یو سرما شد یم شتریاز رو صورتامون نرفت. بارون شدتش هر لحظه ب لبخند

! ندهیآ یبه سو میو رفت میوآروم شروع به قدم زدن کرد دمیگرفتم و محکم بهش چسب. بازوش رو میشده بود

 رو داشتم وکنارش آروم بودم. انیفر گهیباشه چون د تونه یقبال نم یکه مطمئن بودم به تلخ یا ندهیآ

 دید دیبا گری، جور د شست دیرا با ها چشم

 شست دیها را با  واژه

 ود باران باشدخ دیخود باد، واژه با دیبا واژه

  بست دیرا با چترها

  رفت دیباران با ریز

 برد دیباران با ریرا، خاطره را، ز فکر

  رفت دیباران با ریهمه مردم شهر، ز با

 دید دیباران با ریرا، ز دوست

 جست دیباران با ریرا، ز عشق

 

... 
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 بدن! رییاستانشون رو تغد تیرمئو و ژول یکه گذاشت یشد مرس نیپاداشش ا یشکرت که اون همه سخت ایخدا

 ب.ظ 1::7 

 جبار)افسونگر( سایپر 

 وارونه5

 

 و عشق باشه! یوارونه اتون مملول از شاد5 دوارمیام

 برسانم. انیرا به پا یذهنم داستان ییرا شاکر هستم که توانستم با استفاده از توانا خدا

 هستم. یاما خود از او راض دیایممکن است کم و کاست در آن به چشم ب هرچند

 .شود یموضوع باعث م نیو ا شود یافزوده م میبا هر نوشته من به تجربه ها رایز

 پخته تر داشته باشم! یقلم یبعد یدر اثر ها دوارمیام

 از نگاه سبزتون! ممنون

 

 .افـــــــــسونگرپ

  

 وارونه چه معنا دارد؟ پنج

 !دیرا پرس نیکوچکم ا خواهر

 .دمیبه او خند من

 گفت: زده تریآزرده و ح یکم

 .دمیو درختان د وارید یرو

 دمیخودم د روزی! گفت ددمیخند بازهم

 داد یم نویپنج وارونه به م هیهمسا پسر
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 دیخنده برم داشت که طفلک ترس آنقدر

 و با خود گفتم: دمیکردم و بوس بغلش

 غم یوقت بعدها

 کوتاه دلت را خم کرد سقف

 یفهم یگمان م یب

 وارونه چه معنا دارد! پنج

 

 یسپهر_هرابس#
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