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 پیش گفتار
 عاشقانه ژانر با رُمان يها کتاب عاشق ،يموسو سادات فاطمه فرزندم

. مییابگش گذشته از شیب او يرو به را فضا که بوده اقدام بنده این تنها است.
 است الزم. شد آراسته طبع وریز به 96بهار  در شانیا کتاب نیاول بحمداله

 : مینما میتقد اثر نیا خوانندگان به را ریز موارد
خارج  البته. است شده هیته سال 22 تا 16یسن رده يبرا کتاب نیا •

 را به سوي خود می کشاند؛از محدوده سنی یادشده نیز 
 زا رایز کنند مطالعه دغدغه بدون توانند یم را کتاب نیا آموزان دانش •

 در موجود يها رُمان معمول عناصر از و است دور به یراخالقیغ امور
 است؛ شده زیپره ،یمتیق هر به خواننده عالقه شیافزا يبرا بازار

فاطمه سادات با قصد چاپ کتاب، این رُمان را ننوشته است و با اصرار  •
اینجانب، اقدام به انتشار نمودیم. لذا در بازه زمانی فشرده بررسی و 
چاپ گردید. انشاءاله در چاپ هاي بعدي، به ظواهر و کیفیت توجه 

 بیشتري خواهد شد؛  
 ،0912216502  همراه اینجانب به شماره را خود يها دهیانظرات و  •

 ؛تلگرام نمایید Khatereh2000@براي نویسنده به آیدي پیامک یا 
ت و شخصی دینما کسب زین را خداوند تیرضا اثر نیا دوارمیام انیپا در •

هاي داستان هاي مادران ایران زمین را کمی پُر نماید. جا دارد از پدرم، 
سید کریم موسوي و مادرم، عذرا حرفتی به خاطر حمایت هاي 

خوش ، فاطمه سادات . انشااله.اشان تشکر و تقدیر داشته باشمدائمی
  شود. و خود صاحب سبکی بدرخشد

 يموسو ابوالفضل دیّس                                                          
 95زمستان                                                                  
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 سخن نویسنده :
تهران، سال آخر دبیرستانم. راستش  ، متولدساله 17من فاطمه سادات، ، سالم

من اول نمی خواستم رُمان بنویسم. فقط براي تفریح می نوشتم، خواستم ادامه نَدَم 
که پدرم اَزَم خواست، یک رُمان با هدف واال را شروع کنم. در این بین مادر عزیزم، 

داد. خالصه با تشویق خانوادم و دوستانم افسانه، خیلی کمکم کرد و بِهِم انرژي می 
 هدفی به توجه با شد تموم وقتی. دادم ادامه راهو این شوق و ذوق با و گرفتم انرژي 

م، اونو ویرایش کردم و کارهاشو پیگیري کردم. این رُمان بود کرده پیدا رُمان براي که
نکته خاص غیراخالقی نداره. تو هر قسمت، یه نکته داره که آدم رُوش فکر کنه و 
انجامش بده خیلی خوب می شه. یکی از نکته ها اینِ که، زود قضاوت نکنیم. شاید 

، رقم نمی خورد و اگه قضاوت نابجاي یکی از شخصیت هاي رُمان نبود، ماجراهاي بد
زندگی ها عوض نمی شد و کلی نکته دیگه، که من نمیگم خودتون پیدا کنید و اگه 

 مانرُ این. است نویسی روان ، ساده ومن نگارش. بدید انجام خواستید تو زندگیتون 
صد در 80. است تخیلی آن، درصد 10 گفت باید شاید که هست واقعیت براساس

ارد و فقط نام آنها عوض شده است. پس بیشتر شخصیت هاي آن وجود خارجی د
 بر سایر ژانرها چون ژانر هاي عاشقانه ،رُماندر این جنبه واقعیت دارید تا تخیل. 

ژه . در این بین یه تشکر ویغلبه دارد مذهبی، هیجانی و ترسناك، پلیسی، شادي و غم
محمدطاها سید و داداش گُلم،  سادات حانیه و می کنم از پدر و مادرم، خواهرام زکیه

 منطقه دوستانم که تو مدرسه فاطمیه،همچنین  .که آرامش در خانه را ایجاد کردند
 . کردند می تشویقم تهران 16

امیدوارم از رُمانم خوشتون بیاد و با حمایت هایِتون بِهِم انرژي بدید. این رُمان 
به موازات » روزاي خیس«و » عشق به طعم دریا«با نام هاي مان دوم و سومم اولمه. رُ

 .هم در نوشتنه که امیدوارم 
 ،که رسم عاشقی در عالم انداخت......  بسوزد خانه لیلی و مجنون

 دل هیچ عاشقی رسوا نمی شد......  اگر لیلی به مجنون داده میشد
 

 ) Khatereh2000@ (فاطمه سادات موسوي -و یاورتون خدا یار
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 خط کلّی رُمان:
يِ ما ساله 16شِه که دختر داستان از جایی شروع می

رِه. تو این مسافرت، اتّفاقاي جالبی براي خودش و مسافرت می
 اُفته.بقیه می

 
 شخصیت هاي رُمان: 

 شخصیت هاي اصلی :
 -آریا  -ماهان  -جواد  -مریم   -پدرام  -سپهر -آهو  -رؤیا  

 -دانیال(باباي رؤیا )  -امران ک -سحر  -دنیا  -نفس -آرزو 
 رامین(پسر عموي رؤیا) -ستاره(مادر رؤیا ) 

         
 شخصیت هاي فرعی :

 -رژان  -سامی پریا -رضا  -شایان  -منصوري  -کیانوش  
 نیما-کیوان سینا سعید -مهرداد   -مهران -امید -سهیال-آنالیا
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 .رؤیا شهیبرات تنگ م دلم - 
  ی.کن یهنداره پشت سر مسافر گر یتخوب یگهد یارااا اشکمو درن - 
 ".ولی آهو اهمیتی نداد و ادامه گریه کردنشو  رفت "
 .سفر يره فردا براتو هم که قر ،آهو جونم یگهنکن د یهگر - 
 یا !قول بده خوش بگذرون یباشه ول - 
  کنه.یبه پا م یلمنو باش گفتم االن س یونه.باشه د - 

 ریزم.یهم مهرو ب یاکه سهله من به خاطر تو دن یل: سآهو
 انه.: اه اه باز رفت تو کانال عاشقرؤیا

 .احساس یب - 
  .مامانم زود از آهو خداحافظی کردم و به خونه رفتم يصدا با"

 ".مسافرت شمال بریم يدو هفته کامل همراه با خانواده مامانم برا قراره    
 ینآهو هم بهتر ساله از تهران. 14 ،هستم یصباح ؤیاب من رخُ اهم. اهم

 یکنمخواهر نداشتم باهاش رفتار م يدوستش دارم که جا ینقدردوست منه. ا
 .سال از ما بزرگتره یشداداش به اسم سپهر داره. که ش یه یزه.برام عز یلیو خ

 برادرمه. ياونم جا
  روزیه،  يشهرباز روزیهروز پارك، یه بینیم.یرو میگهو آهو  هر روز هم د من    

 هرشن. سپیاوقات سپهر با دوستاش هم با ما همراه م ی،  البته بعضيرو یادهپ
. افتهیبرامون ب یاقفات ترسهی،  میاداوقات باهامون م یشترب یه.یرتیغ یلیخ

نه خواهر  یف،ح یاگه منم داداش داشتم، دوست داشتم مثل سپهر باشه ول
 .دارم نه برادر

 هس براتون بگم. یمره باهاشون براکم از خانواده مامانم که قریه یدارذب خب    
 .شهسال یکو  یستپسر به اسم پدرام داره که بیهبزرگم  دایی دارم. ییتا دا

 یشپسر به اسم جواد داره که شیه یموسط داییهفت سال از من بزرگتره. 
 سال از من بزرگتره.
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داره که آرزو با  یمآرزو و مر هاياسم بهدوتا دختر دوقولو  یکمکوچ دایی    
 .البته من بزرگ ترم یم.سنهمهم با ،اختالف بزرگتره. منو دوقلوها یههشت ثان

 نفس، سه سال از ما دختر داره به اسمِیههم ندارم که اونم  یشترخاله ب یه    
ق عاش منجونمه.  يبهتره بگم بال .سالشه یازده یکتره. نفسسه نفر کوچ

از نظر اخالق و  یهستند ول یگههمد یهشب یلیخ ياز نظر ظاهر دوقلوهام،
 اشیطنتش یممر یول یشوخ يبرا یهو خندون و پا یطوندختر شیهآرزو  ،رفتار

ره اآخ جون قرین . خیلی دوستشون دارم. باحال يدرکل دخترا یرکیه،ز یرز
برداشتم و با خودم همراه  ویقیمبند و بساط موس یتار وخوش بگذره. گ یکل

 کردم.
 نیعاشق ا یتار. همیشهمخصوصا گ امیقیعاشق موس یلی، خمن !دونیدیم    

مریم حرکت کردم و  و آهنگ بزنم. به سمت آرزو یتاربا گ یابودم که لب در
 جلوشون واستادم.

 یناشبا م یدکن یآرزو مامانتون رو راض یممرنگاهی بهشون انداختم و گفتم:     
 ما بیایید دیگه؟؟؟

 یمربا هم ب یانکن ب یتاذ یم.بزن یکج تونیمیکه اون جا نم شهیااا نم :آرزو    
 لطفا!!

ا همه ب یا، بینانهم که مامان ا یکی ینره، اپُ یناون ماش ینبب ؤیا: رمریم    
آرزو عقب، پدرام و جواد هم جلو، نفسم که با  و تو و . منیمپدرام بر ینماش

 یکس یگه.د یمهمه جوون گذره.یخوش م یلیباور کن خ ره،یم یناامامان
 باشه!؟؟ زنه.یر نمسرمون غُ

خوش  یم.کن يره کارانذ تونهیهم نم یتازه کس یم وهمه جوون آره :آرزو    
 ...وزنیمیم یخونیمم یگه.د گذرهیم

   .م کردچشمک بارَیهو ادامه نداد ولی به جاش حرفش
ر پدرام آخ ینو ماش یرنجلو م یناامامان یدمتازه من شن مریم با ذوق گفت:

 کنه.یاز همه حرکت م
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ما و «یعنی ینا و گرفت و ادامه داد:سریع پشت بند حرف مریمآرزو هم 
 »محاله، محاله یهمه خوشبخت ینا

که  نیر ابابا (با تصوّ يخب ا .منم حرف بزنم ینبذار یرینبابا نفس بگ - 
م چرا تا اس دونمینم یخوشحال شدم ول یست،کنار من ن یننفس تو اون ماش

 ..).شدم یربابا جوگ خیالیشد!! اه ب يجوریهحالم  یدمشن وپدرام
 »وجدان«
  ی.نک یزهاروچ ینفکر ا يوقت دار یکل بعداً یمپاشو بر .خسته شدم ؤیار -
 .چند تا کلمه حرف زدیهوجدان ما  !عجبچه  - 

 زارنیدوتا مارو زنده نم ینا ي،اگه نر یگه.رؤیا پاشو برو د يوا :وجدان
 »نگاشون کن؟

 دستی جلوي صورتم تکون خورد. مریم بود.
 جاست؟؟؟ ینواست اح ی: همریم
 .رههمش تو هپروت می ،رؤیا عاشق شده ینا یم: بابا مرآرزو

ب خُ .کردمیداشتم فکر م یگهد ینجامهپروت. ا رهیکوفته م با حرص گفتم:
و تهدیدوار جلوش حرکت دادم و و رو کردم سمت آرزو و انگشتم باشه. قبول

 تو. عشق و ودونمیمن م یاري،و باسم عاشق شدن یگهبار دیه آرزو، یگفتم: هِ
 !تماناسکشکه، فقط تو رُ یعاشقوعشق ؟یهچ یعاشق یه؟چ

 رومه عاشق شدن تو گی،یم تتو که راس آرزو با لحن بانمکی گفت:
 بینیم.یم

 .شکلک درآورد و بعدم پا به فرار گذاشتیه برام
هارو داخل با کمک پدرام چمدونبه سمت ماشین پدرام حرکت کردم. 

درام پ یمن پشت صندل نشستم. ینماش يصندوق عقب ماشین گذاشتم. تو
رزو آ .نشسته بود یموسط مر .بغل پدرام جواد بود کرد،یم یکه داشت رانندگ

 .کنارش بود
 رو روشن کن؟!!!ضبط !پدرام - 
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تو خورده. آخه موش زبون کردمیم رکم کم داشتم فک ،آفرین رؤیا - 
 گفتم... شییم یطوط یشههم ینکهانه

 یرم!ازت بگ یحالیه زدمش.یم گرفتمیآخ م آخ
   ي؟!خورد یزچیهکنم تو  رفک یول، نخورده نه

 ی؟؟؟با تعجب و با هم گفتن: چ همه
شده  یادز ریزیت،خم کفتر. آخه زبونشون کردم و گفتم: تُهخیلی راحت نگا

 !ه؟؟مگه ن یه،عاد یرکم غیه ،سن ینکنم االن خوردن تخم کفتر تو ا رفک یول
 از اول حرف ،خدا تورو نکشه گفت: خندیدیون جور که بلند بلند مهم آرزو

 ي.شادمون کرد یول،اِ زدي،یم
 ممنونم، ممنونم، ممنونم. به همتونم.علق تمن مو تکون دادم و گفتم: سَرم

 .کرد که  بدنم به لرزش افتاد یاخمیه ،نگام کرد ،بغل راننده يینهاز آ پدرام
بونتو ز یبه من نگ یتا تو باش ،تهقّحَ .اصال به جهنم ترسناك شده بود. یلیخ

 .وورّبچه پُ  موش خورده.
  .کم شعر بخونیه !رؤیا !: رؤیاآرزو
 کنیم.یم یتتو بخون ما از همه نظر همراه ،: آره آرهمریم

 شه.ینم يجور ینا ید باشهبا یست.ن یتارمآخه گ - 
 .لطفا یگهبخون د .بار بدون اون بزنیه یتارهاون گ .: بابا ول کنآرزو
 یم.بخون بذار ماهم صداتو بشنو ،: آره رؤیاجواد

 شنوي.یمگه االن نم - 
 یشهآخه آرزو هم .بشنوم خونییمکه  یصداتو وقت خوامیم ی: چرا ولجواد

 خونی.یقشنگ م گه،یم
  ؟بخونم یحاال چ آرزو لطف داره. - 

  .هستو بخون یکیگفت:  ،که تا االن ساکت بود پدرام
  ؟!شد نظرت عوض شد یچ ،من که زبونمو موش خورده بود - 

 ن.: جهنم نخوپدرام
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  .قشنگه یلیخ .رو بخون یطرفه مرتضیهجواد: جاده 
 واال دونمینم ،چشام خاصه گنیم ضیابع ،دام قشنگهصِ گنیم یا(بعض

 ) .بگن یهبق چیندارم هر  يخودم نظر
  .و آرزو: آره بخون مریم

 باشه - 
 باز دوباره با نگاهت،«  

 این دل من زیر و رو شد،
 باز سر کالس قلبم،

 درس عاشقی شروع شد،
 » دل دوباره زیرو رو شد

 طرفه))جاده یک  -(( مرتضی پاشایی 
 نگام با نگاه پدرام گره خورد. ،جلو آینههمه دست زدن. از تو  بعد،

 یگه.بود د یب شوخخُ کردم.یم شیعضا یدگناه داره نبا
 »وجدان«

 ؟جوري نبوديت شده؟؟ تو که اینچِ !!یوونهخاك تو سرت د 
 یریم.باهاش م یمتشکر که دار يبه جا کردم.یم شیعضا یدخب نبا - 
 .مخوندیبراش م ید، باکردمیم یتشاذ یدنبا کردم. یکشبچه ها کوچ يجلو

 خونم.یبراش م ،آره خودشه
 »ینمتنب یگه: خاك توسرت مهربون برو برو دوجدان

 ،هست تو قلبم یکی
 ،اون خوابه ونویسمیهرشب واسه اون م که

 ،بدونه خوامنمی
 تابه یب ین همهاونه که قلب من ا واسه

رو لباش  ياحساس کردم لبخند محو .هم کردبِ ینگاهیه آینه(پدرام از 
 و بستم) دادم وچشمام یهو به پنجره تکمرَسَ .نشست
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 ،خودکار یه ،کاغذ یه
 یوونه،دل د ینشده همدم ا دوباره

 ي،روزیه ترسممی
 ،تنها یرمبم ینم،که اونو نب برسه
 !کمک کن خدایا
 »ینجاا کنمیبدونه دارم جون م خوامنمی

 مرتضی پاشایی)) -هست  (( یکی
 ي،معرکه خوند !بود رؤیا یعال ي: واجواد
  .: ممنون رؤیاآرزو

  .کارت بد نبود ي.: ممنون که خوندپدرام
 بود. یقیموسیهنکردم که  يبچه ها کار کنم.یخواهش م - 
 ،ب حاالخُ زدي!یم یزلبخند تشکر آمیهقل اه الاَ ،من یفح ،ورّپُ يپسره«

 یوونمخدااااا!! د يا ،کارت خوب بود گفتی،یم شدیم یچ خیال.یلبخند رو ب
 !!»پدرام يکرد

چند دقیقه گذشته بود. همه ساکت نشسته بودیم که صداي آرزو تو ماشین 
  .پیچید

 نم.یم ببرَبذار بِ ،سایچند دقیقه وا !چه خوشگله پدرام ،نگاه اون جارو ايو - 
  .ر شدم آرزوکَ  ییی،: وارؤیا

 شه.ینه نم: پدرام
  ؟: آخه چراآرزو
 به غرورشون ،آقا مغرورن ،که پدرام جواب بده گفتم: معلومه آرزو یناز ا قبل

  .به حرفت گوش بده خوره،یبرم
 شن.ینگران م ینا،اییدا شه.یتوجه به حرف من گفت: نمبی پدرام
  !: اماآرزو

  .: بس کنپدرام
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 .بود تا همه ساکت بشن یکاف همین
ت منّ نستا،يبه درك وا .به جهنمبه جاي آرزو که ساکت بود گفتم: 

 کشیم.ینم
 وگرنه ... ي،که دختر یفح یگهم یطونهش پدرام با حرص گفت:

 ی؟بکن تونییچه کار م ی؟بکن خوايیم يها چه کار ی!وگرنه چ - 
  .حوصلتو ندارم .نکن امی: رؤیا عصبانپدرام

ع موضویه رِ سَ خوادینم ،ل کنآروم گفت: رؤیا وِ  یممر ،مدَخواستم جواب بِ تا
  .مسافرت اومدیممثال  ی.دعوا کن ،کوچولو

 ینا اب اًمرمن عُ گفتین،یاگه شما نم دست به سینه نگاش کردم و گفتم: 
  اومدم.یلجباز م

  .: بابا خودش گفت که حوصله ندارهمریم
 با من کنه،یم خودیب کنه.یم یرانندگ کنهیم خودیب ؟!حوصله نداره - 

 به.. کنهیم خودیب کنه.یدعوا م
  یایم.و ب یمبر یلطفا بذار به خوب .: بسه رؤیامریم

 نکهینه ا یشو کنی،طرفدار یدبا ی.آرزو ناراحت شده. مثال خواهرش ینبب - 
 یري.طرف اون پسره مغرور رو بگ

 .بدهکار شدم یزمچیه ییی: وامریم
  يبود - 

  آري.یدر همه مواقع تو جواب دادن کم نم شی.یتو عوض نم ،: نهمریم
 ؟؟؟یهمشکل آرم.ینه نم  - 

 یخیال.ب .: نه نهمریم
 .آفرین - 

که  يآروم جور ،داده بود یهخم شدم سمت آرزو که سرشو به پنجره تک
 یهرچ کال .پدرام برعکسه ینا یدونیتو که م: گفتم ،بشنون یمفقط آرزو و مر

 !؟؟ یکنیم یک؟ چرا خودتو کوچیگیچرا م یکنه.م برعکس عمل ی،بگ
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فتم گ ،قشنگ بود یلیب خ: خُآرزو با مظلومیتی که تو صداش بود، گفت
  بینم.م برَبِ

هست که   یزهاقدر چ ینا یم.فراموشش کن بذار برس ،آرزو جونم - 
  یست.قا نآ ینهم به خواهش به ا یازيو ن ینیمب یمبر تونیمیم

 »یشننگران م یشهنم«بعد اداشو درآوردم و گفتم ایششش
  ینه؟!رو ببیاچهه دررِبِ ذاشتییاگه م مُرديیم شن.یم نگران

رو سا من اگه تویوا ي،اشکشو درآورد ینبب ،بگم خدا لعنتت نکنه تورو اي
 ..یستمدم نکنم رؤیا نآ

 ياهبا تقّ یدم.حال و هوا بود که کم کم چشمام بسته شد و خواب ینهم در
پنجره  يروپدرام که روبه یدنچشمامو باز کردم و با د ،که به پنجره خورد

 یممر یخال يجا یدند برگردوندم و با رومو .هم اخمام رفت تو ،ستاده بودیوا
 ینشبه و ا یازده یکايساعت نزد ،بلهیدم، د ،چشم چرخوندم ،جواد و و آرزو
 یم.دیرس ینکها یعنی
ه کمرم زدم و رو به پدرام گفتم: چرا منو شدم و دستامو ب یادهسرعت پ به

 ؟؟ينکرد یدارزودتر ب
 خواستنیآرزو هم که م و یممر يبا صداها یتو حت .نداره یبه من ربط - 

  !یلب گفت: خرس قطب یرو ز یديخواب یو گرفت ينشد یدارب ،کنن یدارتب
 ؟؟؟یگفت ینگاش کردم و گفتم: چ یتعصبان با

 نگفتم  یزي: من چ پدرام
  .حرفتو تکرار کني : جرات داراومدیخونم درنم زديیم کارد

  ی!: گفتم خرس قطبپدرام
تو  :داد زدم یباستادم و تقریرو به روش ا یقبا پدرام کم کردم و دق فاصلمو

 من؟؟  ام؟؟یمن خرس قطب ي،کرد یخودتو ب ي،غلط کرد
با  زدن،یجواد و نفس که اون اطراف بودن و با هم حرف م یم،مرآرزو، 

 مون اومدند.به سمت ،من دادِ یدنشن
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  ؟شده رؤیا ی: چمریم
  .شده هیوند یبهش گفتم خرس قطب ،بابا یچیبا بی خیالی گفت:  ه پدرام

 کنم.یخفت م ،پدرام یییشدم؟ ها؟ وا یونهمن د !یچ با داد گفتم:
 ،اه دارهنم سمت پدرام که آرزو نذاشت و گفت: ولش کن گرَخواستم بِ

  .توهم که ماشا اهللا چه زود حرصت درومد ده،یحرصت م
قدّت اندازه  یگهول کن د کنی؟یم یتشچرا اذ !با خنده گفت: پدرام جواد

 مورچه هم کمتره.نردبون شده ولی عقلت از یه
 هواي خودمون بودیم که صداي کسی اومد.وخنده. تو حال یرزدن ز همه
 .: سالم رؤیا جونمنفس

 یو مبهوت نگاش کردم. منو نفس حت مات برگشتم و به نفس خیره شدم.
چه برسه به مهربون صحبت کردن. اعصابم از  زنیم،یدر حد سالم هم حرف نم

ر نفس صدبراب کرد،یم یتمهر چقدر که پدرام اذ یرد شده بود ولدست پدرام خُ
حال چون حوصله  ینبا ا اومد،یوقت از نفس خوشم نم یچ. هکردیم یتاذ

 د.ش یرد دوقلوها، یمو رو به مریم و آرزو گفتم: برسالم گفتم: ،دردسر نداشم
 دست به کمر اومد جلوم و گفت: رؤیا! نفس

 هان؟؟؟ - 
  یکنی؟؟رفتار م يجور ین: چرا انفس
  ي؟؟رفتار چه: رؤیا

 دورشدنات! ینحرفات ! هم ینکارات! هم ین: همنفس
 

 »ياز زبون راو« 
و آرزو به خاطر  یم. مرکردندیدوتا نگاه م ینداشتن به جر و بحث ا همه

و جواد  پدرام یول دونستندیاونو با نفس م يرفتارا یلدل ،به رؤیا یادز یکیِنزد
آخه  .بودنمات مونده  ،نفس يحرفا ینره. با ااکه ماجرا از چه قر دونستنینم
 یناز ا. جیادنکرده بودن که رؤیا از نفس بدش ب ییدوتا باهم دعوا ینوقت ا یچه
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و  الیسفر رفته بودن تو و یبه خاطر خستگ یهنبود، بق یاطکس تو ح یچه
 .یدرسینم یالبودن و صداشون به و یالهم قسمت دورتر و یناا .بودن یدهخواب

 حوصلت رو ندارم. ،تموم کن !نفسرؤیا: 
 متر بود. یمفاصلشون فقط ن یسادرؤیا وا ياومد رو به رو نفس

 ؟!یهچ يرفتارات برا ینبدونم ا یدبا ، منيمو ندارهحوصل یستگفت: مهم ن 
 دونی؟؟ینم !!یدونی؟؟ هانم رؤیا: یعنی

 ي.رتو بِ زارمینه م یرم،و تا نفهمم نه خودم م یدونم: نه نمنفس
چه بیهشده  يجورهچ یادن ینبب !هان ؟مرَبِ يکه نذار یکاره من یتو چرؤیا: 

 گه.یدختر چهارده ساله زور میه هساله داره ب یازده
ول کن  کنمیخواهش م .رؤیا خیال،یبا نگرانی اومد سمت رؤیا: ب آرزو

  .زشته
 .ینهزشت ا زشته؟؟؟ یچرؤیا: 

، زشت نفسه ینها ي، زشت کاراینهبا دست به نفس اشاره کرد: زشت ا و
 زشت...ینه، ا

 ؟شده رؤیا ی: چپدرام جلو اومد و رو به رؤیا گفت
رؤیا بدون اینکه به پدرام نگاهی کنه فقط دستشو به سمت باال آورد و گفت: 

چرا ازت بدم  یبدون یخوايم«و رو کرد به نفس و ادامه داد: » تو دخالت نکن« 
  ...یآره م ؟چرا ازت متنفرم یبدون یخوايم یاد؟م

حرفا  ینا يجا ،جا ینا .ل کنوِ مریم با ترس نزدیک رؤیا شد و گفت:
 یست.ن

  .رفتاراش رو بدونم ینا یلدل خوامیم یساوا ،نه س، تندي گفت:نف
 یتمنو اذ يدار یتسالگ 6: باشه پس گوش کن. تو از با حرص گفت رؤیا

، خونمون يبار اومدیه یادته. یو رفت یانداخت يشرّ یه يهر موقع اومد کنی.یم
رداش ف .که دفترم پاره شد یدفترو ازم گرفت يتو هم اومد .من بهت دفتر ندادم

م مامان یول ،به مامانم گفتم ي.برد وجلو همه دوستام آبروم .کرد یمممعلمم جر
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 ،هفت سالت بود یادتهول کن اتفاق بوده.  ،هئکوچولو ،ساهبچ ت: نفس!گف
دنبالت  ،بود یسخ ،تو موهام؟ منم چون موهامو شسته بودم یختیو رنمک

بغض گلوشو گرفته «یادته  .کردند مقصرمنم رو همه فک ینزم يکردم و خورد
 .ودهب یتاذ یاندیهاز نظر رؤیا  ینبوده ول یخاص یزچ یگراناز نظر د یدشا .بود

 ».دنیا حرص بود که رؤیا از دست نفس خورده بودهی
 ...یخواي: رؤیا چت شده؟؟؟ حالت خوبه؟؟ مجواد
بار از یه یادتهحرفشو قطع کرد و رو به نفس ادامه داد:  نه خوبم،  رؤیا

 یلّو من کُ ینهمه گفتن تو حواست نبود که نفس افتاد زم ي،ره افتادرسُسُ
ت دلت خواس یهر چ ی،برداشت یموگوش ياومد ،ت بوده سالِنُ یادتهکردم.  یهگر

دادم که کار من  یحچه قدر بهش توض یدونیم ی؟از طرف من به دوستم گفت
  ؟نبود
  .بود یشوخیهاون  - 
 نبود. - 
 .بود - 

 کردي.یمنو و اونو خراب م ِیدوست یتو داشت .رؤیا با داد گفت: نبود
 فهی؟؟یم

 دوست تو به تو اعتماد نداره؟! هنفس ریلکس گفت: به من چ 
 یست.بحث اعتماد ن - 
 چرا هست. - 

 میباهم رفت یشماه پ دو ینهم یادتهو گفت:  دندوناشو به هم فشار داد رؤیا
ن متلک پسره به م يتو باعث شداما  م تا با بچه ها بخوریم،بخری یبستن یرون،ب

 ... بندازه و با دوستاش بهم بخندن و
که سرشون سمت نفس بود و  یمبه بچه ها کرد. آرزو و مر یرؤیا نگاه

 . کردیجواد هم داشت با اخم به نفس نگاه م کردند.یداشتن با اخم نگاهش م
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نگ ، قشسابیدیبود و دندوناشو بهم ماما پدرام !! پدرام دستشو مشت کرده 
تلک پسرا به رؤیا م یدشن یوقت .ردبُ یبودنش پ ینگاه به عصبانیهبا  شدیم

 یموضوع ربط ینا یره و بزنتش ولبِ خواستیبه خاطر نفس، م ونما ،انداختند
ق ه رؤیاست و حیدخالت کنه چون فقط پسر دایی تونستیبه اون نداشت و نم
تو کاراي اونو نداره. رؤیا سرشو برگردوند و روبه نفس ادامه  دخالت زیاد از حد

 »داد.
ال حرفم بزنم چون ک یبا تو حت یخوامچون نم گمینم یناز ا یشترب دیگه - 

 هینکارت هم یدي .سن کمت فقط منو عذاب م ینبا ا ي ، تومن عذاب آور يبرا
 خوام...ینم ینهم يباشم . برا یشتپ خوامینم ینههم يبرا

این جمله رؤیا رو فقط پدرام و جواد تونستند  .ت متنفرمزَلب گفت اَ یرزو 
 .رؤیا اياونم به خاطر حرکت لب .بفهمن

کوچولو  يحرفا ینکه سر ا یتر از منکه بچه نفس با خنده گفت: واقعاً
  ي.ناراحت شد

 .آفرین. ار بچه بمونمذب .خوبه ،ماهرفتارم بچ ین: آره اصال اگه با ارؤیا
ي بدونی چرا این کارو رو کردم؟ میخواي بدونی خوا:  میحرص گفت نفس با

 یشهمه ي.تو چشم بود یشهچرا همیشه اذیتت میکنم ؟ باشه بذار برات بگم. هم
..اَه رؤیا.. یره.نظ یرؤیا ب .رؤیا مودبه .رؤیا باهوشه یگنو م یزننهمه ازتو حرف م

 يبدون هر کار ینوا یاد.نم اصال خوشم ینهمش رؤیا، رؤیا، رؤیا من از ا. اَه اَه 
از با  ،بودنت ، از درستیتاز مهربون یکس یگهتا تو رو خراب کنم تا د یکنمم

 یکنمم ینکاروقدر اینا .باش همنئبرعکس شه. مطم یناه و همه اگِنَ ،ادب بودنت
 ،حال ینبا ا یترم ولیکدرسته سه سال از تو کوچ ی.همه خراب ش یشتا پ

ا رؤیا رؤی یه ،کنه یفاز من تعر ینکها يهمش مامانم به جا ینکهاز ا یادم مدَبَ
 .یکنهم

ه که س یتعجب کرده بودن که درحال یکردن.متعجب به نفس نگاه م همه
و  شهیکو خط و نشون م یکنهم يتفاوت نداشتن، به رؤیا حسود یشترسال ب
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 ن.یکرد. رؤیا و پدرام مات و مبهوت به هم نگاه میکنمهمه خرابت م یشپ یگهم
 سنف رد باال و تو صورتدست شو بُ ،باهم بود یتشعصبان ،بغضشو یگهرؤیا که د

 »يخودت باعث شد یول ی...بزنمت ول یخواستمنم «زد 
 .یمن خط و نشون نکش يبرا یگهد یزدم تا بفهم ینوگفت: ا با بغض رؤیا

 .یهست یکه چند سالته و ک یستزدم و برام مهم ن ی.خودتو بدون زدم که حدّ
 . یبفهم زدم تا

اورد یخودشم ن يبه رو یحت یارهاز رؤیا کم ب یخواستوقت نم یچکه ه نفس
ول قیشی. اینو بهت م یمونکه در گوشم زدي پش یلیس ینبار از ایهگفت:   و
 یدم.م

شه اشکاش ب یزشمانع ر یتونستکنه و نم یهگر یخواستم یگهد رؤیا که
 یکیکه تار ییو به سرعت به سمت درختا یخورهم مهَگفت: حالم ازت بَ

 رفت. ،بود یالداشتن و  اونور و یوحشتناک
خودشم «شبه خطر داره  یري؟کجا م یسارؤیا واپدرام با داد گفت: 

 ».نگرانه یدونستچرا نگران رؤیا بود فقط م یدونستنم
 : رؤیا وا...آرزو

طور  ینهم. یشدکم کم با دور شدن رؤیا صداها هم از اون دور و دورتر م
 یونهمون جا م از اونا دور شده. یکه احساس کرد به اندازه کاف یدویدداشت م
رد ک یهگر .شدت گرفت یشداد و گر یهتک یو به درخت ینا نشست زمهدرخت

 یدشده، نبا یکپدرام و جواد کوچ ينفس جلو يچون احساس کرد با حرفا
 یتشکرد چون احساس کرد شخص یهنفس چرت و پرت بگه...گر یداداجازه م

اشتن د ینهک يبرا یمناسب یلکه دل ياینهدختر کیهاونم به خاطر  ه.خورد شد
 شبا خود بودن کرد.یف کرد چون احساس ضع یهاز خودش نداشت. گر

 يرتَ  یزمه هآخه مگه من چ یکنه؟منه که حسادت م آخه مگه هم سنّ:«گفت
تا  کرد یهکرد و گر یهگر کنه. یتمنو اذ یخوادکه اون فقط م ؟اون فروختم به
 یکبه ساعت انداخت نزد یبعد به خودش اومد و نگاه یآروم شه. کم یدشا

www.takbook.com



یاور از | 17  
 

 بلند یشد.م یکو ساعت داشت به دوازده نزد یگذشتساعت از اون ماجرا میه
 .مات شد ید،که د یزياز چ یشد و سرشو بلند کرد که حرکت کنه ول

 ینتو ا یام.اصال حواسم نبود دارم کجا م ؟جور برگردمهچ !خدا ییی: وارؤیا
طرف  از کدوم یبینم.هم نم ییروشنا ینم.رو بب ییجا یتونمهم که نم یکیتار

 وگرنه با جفت دستام خفت یدختر خالم یفح !خدا لعنتت نکنه نفس يبرم؟ ا
، من میستمن شر ن .نه یگهم ،شره ینفس لعنت ینا یگممن م ین. ببیکردمم
بازم به خاطر تو افتادم تو  یننه. بب یگهمن دردسره م يفقط برا ینا یگمم

خودت کمکم  .جور. خدا گم شدمیه یستیني، جور دردسریه یهچل، هست
 کن.

حرکت کرد و کرد و کرد بعد  یاطو آروم آروم با احت یهگر یردوباره زد ز بعد
اون  .هاولّ يو همون جا یچرخهاز چند دقیقه احساس کرد داره دور خودش م

ودن براش شده ب ،رؤیا داشتن يبرا یوحشتناک ينما یکیا که تو قعر تاردرخت
 یداپ یش خالصزَ اَ  یشهجوره نم یچو ه یچرخهش مهچرخ و فلک که همیهمثل 
  .مانتوش و برداشت یبافتاد. دست کرد ج یلشموبا یاد یهو .کنه
  ایول - 
 :به صفحه گوشیش کرد. با دیدن شارژ گوشیش ناله وار گفت ینگاه و

 ..درصد شارژ داره 6فقط  .بزنمش شارژ ،اصال حواسم نشد ی،ه لعنتاَ« 
 
 »وجدان«

 .کنن تیدازنگ بزن بگو تا پ یکیبه  ،ورؤیا بدّ یست.االن وقت فکر کردن ن
 »یدي: آفرین وجدان به موقع رسرؤیا

  .ره آرزو رو گرفتماو شم برداشتم
  یداره.بر نم یه لعنتاَ ،بوق بوق بوقآرزو: 

تم...و نذاشت  لطفا بعداً .باشدی مشترك مورد نظر در دسترس نممریم: 
  .ادامه بده و قطع کرد وحرفش
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  .وگرفت: الو جواد جواد شماره
 ساله از تهران یستب .جواد هستم - 
 .جواد منم رؤیا یست،ن یاالن وقت شوخ - 

 ؟ چرا گریه میکنی؟رؤیا یکجا رفت ؟تو ییانی گفت: کجارجواد با نگ
 بغض و صداي گریون گفت: من تو جنگلم گم ش.رؤیا با 

 ....يالو الووو رو یادرؤیا صدات نم - 
 »از زبون رؤیا«

تو  نیهم ی.ه لعنتاَ .لطفا خاموش نشو .هه نَه نَ انداختم: نَ یلمبه موبا نگاهی
 کار کنم؟؟؟  یچ ینجاحاال من ا .رو کم داشتم

  .شتذچند دقیقه گ .داشتم یگهد يو هزار تا ساستر ،وحشت ،ترس
 یوونهر ح یا ی؟اگه مار باشه چ ییوا .توجهمو جلب کرد ییصدایه یهو

 .نکنه آدم باشه ییوا ؟کار کنم یچ ي،ا یگهد
 خدا!  يا

  .جواد، پدرام و بازم سکوتیم، مرآرزو، شروع کردم به صدا کردن بچه ها: 
سادم یهمونجا وا .و ساکت شدم یدمترس یموند،پا م يکه مثل صدا ییصدا با

 یدند،یدرخشم یکیکه تو اون تار و برگشتم پشت سرمو نگاه کردم. دوتا چشم
ار و پا به فر یدن. زود به خودم اومدم و شروع کردم به دویکردندداشتند نگام م

م رو حواس یم داشته بود و کنترلرَ بَ ترس گذاشتم که اون آدم هم دنبالم اومد.
تو  .از اون فرد دور بشم تا دستش بهم نرسه یخواستمفقط م .و جلوم نداشتم

د زدم و خواستم بلن يداد بلند ین افتادم.خورد و زم یچپام پ یهوفکر بودم که 
 نتونستم. ،پام یادبه خاطر درد ز یم ولشَ

همونطور که نشسته  ،دمهآاون  یدنبه جلو کردم و با د یو نگاه برگشتم 
 یهو ،اومد یقدم به جلو میهمن اون آدمم با هر حرکت  ،عقب عقب رفتم ،بودم

دت به ش پام عقب عقب حرکت کنم. یتونستمنم یگهخوردم به تنه درخت و د
متر فاصله داشتم هر لحظه فاصلشو باهام کم و کمتر یهباهاش فقط  یکرد.درد م
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 يبدونم اشکام راه خودشونو گرفته بودن و رو صورتم جار ینکها یکرد، .بدونم
د و دستش مانع شیهبکشم که با  یغکمتر شدن فاصله خواستم ج با .یشدنم

 .نذاشت
  یا.لطفا خدا .نجاتم بده یکنمخواهش م !خدا !: خدارؤیا
م خراه به مُ یناالن بهتر از ا یست.ن يفکر بد نَه به سرم زد. يفکریه یهو

دهنم بود و محکم گاز  يردو که رولحظه کف دست راست مَ یکو در  یرسهنم
و با  یاوردکم ن یدندوناشو روهم فشرد ول ،رده که دردش اومده بودمَ  .گرفتم

دستم درد  ی،: آخ وحشگفتدوباره همون کارو تکرار کرد و  یگرشدست د
 گرفت.

شد. اصال چرا اومده  یداش...از کجا پین....این....اینا .باور کردنش سخت بود
 .یدمو ترسپرّ يِپسره .دنبال من

 و! ت ویدونممن م یاري،در ب يباز یونهد یدارم.و برمدستم با حرص زمزمه کرد:
 .تکون دادن سرم گفتم: باشه با

ق ق هِکه هِ درحالیاز دهنم برداشت. نگاهی بهش انداختم.  دستشو
  یدم.ترس یرو کردم بهش و گفتم: روان یکردم،م

ا :  رؤیپدرام کالفه، دستی بین موهاش کشید و با حرص رو به من ادامه داد
رت س ییاگه بال یدونی! م ينکنا. بد کردم دنبالت اومدم ؟ تو عقل ندار یونمد
 یدونیم ؟ییتو کجا یننچهار نفر نگرانتن که بباالن  یدونیمیشد؟ م یچ یومدم

ه دفتاوقت  اتفاق بدي برات ایهکه نکنه  یدیمچقدر ترس ،تلفنت قطع شد یوقت
 ...یدونیباشه؟ م

لم و یدونمنکن، نه نم یدونیم ونییدم یه ي.خستم کرد با حرص گفتم:
 شد؟  یداتکن. اصال تو از کجا پ

پدرام  یاون ن حرف نگرانت بودم بود ول«ب ن......:  خُپدرام با مِن مِن گفت
 دنبالت یومدنداشتن م یم،مر ،آرزو .همه نگرانت بودن »نگفت و عوضش کرد

 دنبال تو. یامباونا بمونه، منم  یشکه نذاشتم. به جواد گفتم پ
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به سمت صدا  یاد.صدات داره م متوجه شدمکه  یگشتمداشتم دنبالت م
 اشم که...افتادي زمین و بقیه و یديو دو یديترس من یدناومدم که تو با د

 یی؟تو یگفتیم یمردي،م - 
 من حرف بزنم؟ یمگه تو گذاشت - 

 يبعد انتظار دار یديدو یب دختره کم عقل مثل چ. خُیگهنم ی راهمنه ب« 
با این عقل معیوبت. ایشاهللا خدا شفات  .؟ خاك تو سرت کنن رؤیایهبهت بگه ک

  »بده
 دنبالم. يممنون اومد - 
 ی.. از تو هم ممنون که دستمو گاز گرفتیکنمخواهش م - 
کارم  ینبا ا ید؟ گفتم شایگمم یکه چ یفهمیبودم، م یدهترس !نمکدون - 

 ...یم شگُ
 آخ بازم«و محکم روي  دهنم گذاشتم تازه فهمیدم چی گفتم. فوري دستم

 »گند زدم
  .راحت باش بگو - 
 یست.لطفا حالم خوب ن یخیالب - 
 .معلومه یسِتبله از اون صورت خ - 
م باعث شد نتون يخواستم از جام پاشم که درد بد یپشت سوت یاه سوت «

 ».تکون بخورم
 يبا درد گفتم: آ

 .تآخ پا ی؟؟ رؤیا خوبهشد یبا نگرانی نگاهی به صورتم انداخت و گفت: چ
  .درد میکنه ،پام يآ !ردم و ناله وار گفتم: پدرامدستمو به سمت پام بُ 

 !کم عقل خانوم ي،سر خودت آورد ییچه بال ینکالفه گفت: بب
 آي.درست حر.... یه - 

  ینم.ورد و گفت: بذار ببآدستشو به سمت مچ 
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وب مونده تو منو خ ینم: برو بابا همراستم دستشو پس زدم و گفتم با دستِ
 .یومدهکارا اصال بهت ن ینبرو، برو که ا یکن

  یکنم.کاره، نترس بدترش نم ینم اهمن رشت یونهد - 
 قول!؟؟ با تردید نگاش کردم: 

  .قوله قول با لحن با نمکی گفت:
خندم گرفت و با صورت اشکی  ،لحن پدرام که مثل بچه ها شده بود ینا از

 زدم زیر خنده. بلند بلند میخندیدم. قیافش خیلی خنده دار شده بود. 
 ؟؟یخنديم یبه چ - 
  .به تو - 
 چرا؟؟؟ - 
 » قوله قول«بعد اداشو درآوردم .آخه لحنت شده مثل بچه ها - 

و تکون  یدنرد و مچ پامو گرفت و شروع کرد به دو دست بُ یدپدرام خند
 يتا جا بندازه گفت: اون پسرا برا یدادو حرکت مدادن مچم، همون جور که پام

 مسخرت کردن؟ یچ
 با گنگی گفتم: ؟؟؟

سرا مسخرت پِ ي،چرا اون روز که با نفس بود یگمهان نه و بله. م - 
 کردن؟؟؟؟ 

 »کار کنم؟ ی. چیستخدا ول کن ن يا «
  یر.ویروگ ینتو هم تو ا ي.آورد یروقت گ باباول کن  - 
 بگو. - 
حاال  .. خدا لعنتت نکنه نفسیدمقدر محکم گفت که چند لحظه ترس این«

  »یجواب پس بدم لعنت ینما يبرا یدبا
 ن گفتم: خب...خب...ن مِبا مِ

 ؟یو چ خُب - 
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ز اون ا یکیکار کرد که  ینفس چ یدونمکه نم یشدیمرد م یمب، داشتخُ - 
 پسرا بهم گفت....

 گفت؟؟ یدر کنترلش داشت: چ یکه سع ییصدا امپدر
  یدن.بعد همشون باهم خند یونه!گفت دتندي گفتم: 

و با  یختبابت بهم ر ینچرا اعصابش از ا یدونستپدرام خودشم نم«
 »لب گفت: غلط کردن یررؤیارو جا انداخت و ز يمچ پا یحرکت ناگهانیه

 .ل دردم گرفتپسره خُ  یییداد بلندي زدم: آ
  .بود یفموظ یکنم،خواهش م - 
 ».پرو هیچ وقت عوض نمیشه یفتهخودش«ممنون - 

 راه برم.  یتونستمپام خوب شد و راحت م قیقهبعد از چند د
 اديیگفت که ز یزاییه چیهوا بغلم پرید و  یب یکیو  یدیمتا به ویال رس

 اومد. یرونآرزو از بغلم ب ،واضح نبود. دو دقیقه بعد
 ؟یشمنگرانت م یگینم ي؟: کجا بودآرزو

 حرفی نداشتم بزنم.
طع صدات ق یهوو  یپر،جواد تلفونو گذاشته بود رو اسک یوقت یدونی: مآرزو

 يکردم خورد رکه به سرم نزد؟ فک ییچه فکرا یدونیشدم؟ م یچه حال ،شد
 کردم... ر، فکیکنهم یتتداره اذ یکیکردم  رفک ین،زم

 ادامه نداد. یگهد
ه اگ ي؟؟ فکر نکردیمما چه قدر نگرانت شد دونییبه سمتم اومد: م مریم

مون کتَسِ یداشت یدونیم ا!ها یشدم یچ یومد،سرت م ییه بالینکرده  ییخدا
 !؟؟یداديم

 ب... ب....خُخُ یخوام،گفتم: معذرت م، بود یینطور که سرم پا همون
 یدیمترس ،دلم یزعز مریم که پِی به حالِ بَدَم بُرده بود با آرامش گفت:

 .بشه یتزیچ
 محکم بغلم کرد . و
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  ؟يعادتت رو ترك نکرد ینبا خنده گفت: رؤیا تو هنوز ا یدرو د وّکه جَ جواد
 با من دعوا کنند. اشکامو پاك کردم: کدوم عادت؟ یخواننه امروز همه م«

 کدوم عادت!  یگهبفرما تازه م :جواد
 یچون.ماجرا رو نپ !جواد اعصاب ندارما - 
همسن تو  یممآرزو و مر ینکردن. بب یهها گرعادت، مثل بچه  ینهم - 

 یکنن.نم یهمثل تو گر یهستن ول
ترك عادت : «دوست دارم، تازه از قدیم گفتند !با خنده گفتم: به تو چه

 ».موجب مرگ است
 .: مرضپدرام

 ی؟!چ  - 
  .کرد و گفت: ترك عادت موجب مرض است نه مرگ يخنده ا پدرام

  یدونستم.با لحنی طلبکارانه گفتم: خودم م
  یگفتی.خب درست م - 
 ي؟جوابمو نداد - 
آروم  يجور ینچون ا یکنمم یه؟ من گريکار دار یتو با من چ !ه جواداَ - 

 چون.... .کنم یدارامش پآ یتونمم يجور ینچون ا یشم.م
  .دختره لووس یشش!ا .بسه بسه - 

ی یو با صدا ینزم یدمکه پامو محکم کوب یدنجواد و پدرام با هم خند بعد،
 ید.داد زدم: نخند ،نداشت یغبا ج یکه تفاوت

  یم.دوست دار - 
  ین؟دوست دار ین،کرد یغلط اضاف - 

د بع ،نگاه به همیهبعد پدرام و جواد  .همه جا ساکت شد ،بعد یهچند ثانیه
 .خنده یرزدن ز ینگاه به من انداختند و دوباره پقیه

 ؟!ها یونهمن خنده داشت؟؟؟ دحرف  ي. کجایخندنهمش م، درد ،مرض - 
  !!هان
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که  یکردکه خودشو کنترل م يطور ید،آرزو که اوضاع رو قمر در عقرب د
 ید.سربه سرش نذار ید.صداش باال نره گفت: پدرام جواد بس کن

  .یخوابیمم یرونب ینهم ،گفت: بچه ها امشب هوا قشنگه یمو روبه من و مر
ق وصند یاگفت: پدرام ب یرفت،پدرام م ینکه به سمت ماش یدرحال مریم

  .بزن ینوعقب ماش
 ؟نگاش کرد: چرا یجامثل گ پدرام
  .بردارم یخودمون چادر مسافرت يبرا یخوامم !: نابغهمریم

 !آها - 
و برداشت و به سمت من و آرزو چادر یمو باز کرد. مرقوو در صند رفت

 .کمک یاییناومد: ب
تو چادر که صداي پدرام باعث شد  یرفتیمم یمو داشت یمو درست کردچادر

  .به سمتش برگردیم
 ؟؟؟ی: ماچپدرام
 یشمیش.: شما کآرزو
 !؟؟یم: ماکجا بخوابجواد
  یگه؟!د یدچادر بخواب یرونجا ب ینخدا. اصال به ما چه هم ین: رو زمرؤیا

بغل  ینما هم .باشه یستن يره اارو کرد به جواد و گفت: انگار چ پدرام
  خوابیم.ینا ممَ چَ ، روچادر

 ؟یهنفس کدوم گور ینبرم بخوابم که اااا ا خواستم
 نفس کجاست!؟ - 

 یال.: رفت وآرزو
 چرا مگه... -

 ؟؟یشتپ یادصداش کنم ب یخوايم یهچ مریم تُندي گفت:
 میبر !جونم یمیمر .غلط کردم يگفتم: وا ویمبا ترس برگشتم سمت مر

 یم.بخواب
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داي . با صملند شدیباز جامون  .یمشده بود یدارشده بود و ما سه تا ب صبح
 آرزو با حرص برگشتم و بهش نگاه کردم.

 یشن.م یداراالن ب ،آروم ،ااا آرزو - 
 یست.ن یداربشوب ین،: نترس اآرزو

و مسخره کردن پدرام یکه تالف یدیمتو چادر با بچه ها نقشه کش دیشب
 یاریم.درب

  .ام و گفتم: پدرام پاشو صبح شدهدررو کردم به پ
 .ار بخوابمذبرو ب ی!ه خرس قطبتو جاش زد و گفت : اَ  دوري

 نیدرصد امکان داشت دلم به حالش بسوزه با ایهدرصد، فقط یهاگه  یعنی«
 .»درصدم حذف شدیهحرفش اون 

  !پاشو !پاشو !پاشو !پاشو ،شروع کردم به حرف زدن: پدرام
 برو... یخوامرد و با کالفگی گفت: نمسرشو زیر پتو بُ 

به سمتش خم شدم و پتو رو از سرش کشیدم. «باشه یخوايه نمااا ک - 
چشماشو باز کرد و نگاهی بهم انداخت و لبخندي زد. از غفلتش استفاده کردم 

چشم بهم زدن پارچ آب رو تو صورتش خالی کردم.  یکو تا به خودش بیاد در 
 یتا خواست حرف درك کرد. یتشوپدرام صاف نشست و چند لحظه بعد موقع

هت نگام میکرد. تا خواست به با بُ .کردم یهم روسرش خال یگهپارچ د یه بزنه،
بدو بدو در رفتم. پدرام با خشم از جاش بلند شد و پتو رو اون  یاد،خودش ب

 سمت انداخت. به طرف من دوید و همونجور گفت: این چه کاري بود؟
  .تهحقّ - 
  یکنم؟!کار م یچ ینتا بب یساوا يمه آره؟ جرات دارمن حقّ - 

   یسادم.وا سرجام
 ...یم یغلط هچ ینمار ببذب ب: خُگفتم
هولم داد و باعث  یسخ يتو ماسه ها یکی یِهوحرفم مونده بود که  هنوز

 بشه. یفشد همه لباسام کث
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ار ک یچاحمق! ببین لباسمو :  سرمو به سمت پدرام برگردوندم و گفتم
 !! يکرد

  .به اون در ین: اپدرام
 .برات دارم ،آقا پدرام ،باشه یگرفت یاد یاتاااا ادب - 

 .بچه ها با دیدن من زیر خنده زدند .  یمسمت بچه ها حرکت کرد به
  یدکوفت نخند - 

  .یکنهم یتالف ینا یمگفتن: ما که گفت یخندیدنکه م یو آرزو درحال مریم
  یکنم.م یجهنم منم تالف - 
  .کنه یآره که باز اونم تالف - 

  .صبحونه. دلم داره ضعف میره یمبر ینپاش ین: اه ول کنمریم
یم. سر میز صبحونه نشسته بودیم که رو به آرزو حرکت کرد یالسمت و به

 ؟؟؟یمبازار و بگرد یمبر یهبچه ها نظرتون چو مریم گفتم: 
  یم.باهم گفتن: بر یمو مر آرزو

 . خطر داره!!یدبر ییجا یزارمتنهایی نم یشه،: نمدایی یهو گفت
 دفعه؟  یگه فقط یهبذار د یی: باباآرزو

 .شرطیهبه  - 
 !؟ یکه تا اون موقع ساکت بود گفت: چه شرط مریم

 یان.پدرام و جوادم هم با شما ب ید: بابابا
 ؟؟؟؟ی: چیمباهم گفت ییتا سه

 یا یاناونا هم باشما م یا .که گفتم یندایی خیلی قاطع رو به ما گفت: هم
 یرید.نم

 ؟؟؟یممگه ما بچه ا ییآخه دا  :با کالفگی رو به دایی گفتم
د یکه مراقبتون باشند. اگه نمیخوای یریدنه ولی با پدرام و جواد مت: گفیی دا

 عیب  نداره، پس بازار نمیرید.  ،باهاتون بیان
 باشه. ینامراقب ا یدبا یکیدلم گفتم:  تو
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  .رو به دایی گفتم: باشه
یم. بعد از چند و به سمت بازار حرکت کرد یمشد ینسوار ماش ییتا پنج

دقیقه به بازار اصلی رسیدیم. از ماشین پیاده شدیم و شروع کردیم به نگاه 
کردن. همه چی زیبا و جالب بود. لباس هاي محلی نماي خیلی زیبایی داشتند. 

 کارهاي دستی و ..
 يوا«از جلوي مغازه ها رد میشدیم که یهو آرزو ایستاد و رو به ما گفت: 

ود اشاره مغازه ب یترینکه تو و ینوو با دست به هدف «گه چقدر قشن ینبب یم،مر
  » ».کرد

 ؟؟؟یدنهن خرو: االن وقت هدفمریم
 !یم، لطفابخر یمچه قدر خوشگله، بر ین: نامرد ببآرزو
 : از دست تو آرزو.مریم

ستاده بودند: ما االن یو رو کرد سمت پدرام و جواد که پشتشون وا
 .داخل مغازه رفتیم ییو سه تا یگردیمبرم

 آقا! ببخشید - 
  .در خدمتم ییدمغازه دار که پسر جوونی بود رو کرد به ما و گفت: بفرما

افتاد. خیره خیره به پسره نگاه میکرد. چند لحظه گذشت آرزو به  نگاهم
 ول کن نیست. آرزواین  .ولی نوچ

 یاد و تندي بگه:از دست آرزو گرفتم که باعث شد به خودش ب یشگونن
 ینم؟بب میشه هدفون چنده؟؟ ینا یدببخش

 ریزي زد و گفت: بله حتما!! رزو لبخندِ آپسره از تندي 
و هدفون آورد. به سمت آرزو گرفت. آرزو بعد از بررسی کامل،  پسره رفت

 هدفون رو به پسره داد و رو به ما گفت که میخواد بخرتش.
 ؟؟؟يدوست دار ینو: مطمئنی امریم
 یم.حساب کن یم،: آره برآرزو

 و منتظرت میمونیم.  یریممیرون نه تو برو ما ب - 

www.takbook.com



 28 | فاطمه سادات موسوي
 

  .باشه - 
جوري که صداي  ،ه بودمدسایاز مغازه خارج شدیم. من نزدیک به مغازه وا

داخل رو میشنیدم. آرزو به سمت پسره رفت که حساب کنه. بعد از حساب 
 ی.اسمق یاآر .هستم یرو به سمت آرزو گرفت و گفت:  قاسم یکردن، پسره کارت

 .یریدتماس بگ ید،خواست يا یلهاگه وس
 : ممنونآرزو

 روز خوش. یدقابل نداره بازم سربزن - 
به سمت ما بیاد که پسره دوباره گفت:  آرزو هدفون رو برداشت و خواست

  .لحظه صبر کنیدیهخانم  یدببخش
 فتونویرزو گرفت و گفت: داشت کآآرزو برگشت که پسره کیفی رو به سمت 

  یرفت.م یادتون
  .ممنونم يوا يآرزو با دستپاچگی کیف رو از پسره گرفت و گفت: ا

. من و مریم َچپ چَپ نگاش میکردیم که مغازه بیرون اومدبه سرعت از 
 ل زدید به من؟ ؟چرا زُ یهاا چطاقت نیاورد و گفت: 

 ؟؟؟یچرا کارتو گرفت - 
 .به درد خورد یدبا بیخیالی گفت: شا

 !گرفت یلتمچه تحوبا شیطنت گفتم: 
  یگه.خب د  - 
 ؟؟یشیبزرگ م یتو ک ،خدااا يا - 
 بذار فکر کنم! - 

  .وقت یچمممم هحالت تفکري به خودش گرفت و بعد از چند ثانیه گفت: اَ
 ،شدن. با اخم پدرام یکمونخنده که پدرام و جواد نزد یرز یمزد ییتا سه

فوري لبخندم رو جمع کردم و بقیه مغازه ها رو نگاه کردم. چند تا وسایل و 
لباس محلی براي خودم گرفتم و  با بقیه سوار ماشین شدم. بعد از چند دقیقه 

 به ویال برگشتیم.
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ها . حوصلم سر رفته بود. یهو رو به بچهیمنشسته بود یاطدور هم تو ح همه
 گفتم: کی میاد بازي کنیم؟ 

  .پایه ام من - 
 آره؟!؟ .م به هوارگَ : حتما گُ نفس

 !؟؟یهآره مشکل اصالً - 
  .خنده یرزد ز یقپِ نفس

واسه  .دیگه بزرگ شدي ،ت خجالت بکش. به قول خالهنّنفس: رؤیا از سِ 
 این رفتارا از تو بعیده. .خودت خانومی شدي

آدم سال بیشتر ندارم. تازه چه ربطی به سن داره.  14مگه چند سالمه؟  - 
 ،نه اینکه وقتی دید بزرگ شده .باید همیشه روحش شاد باشه و سرحال بمونه

 یگوشه بشینه. تازشم به فضوالش ربطیهو  .دست از شیطنتا و شوخیاش برداره
 نداره که من چی بازي میکنم.

 .داره - 
 .نداره - 
 .داره - 
 .نداره - 

 .سرم رفت ید.ه بس کن:  اَپدرام با کالفگی گفت
 د.یهم بدتر يبابا شما از تام و جر: آرزو

  .منو از دست اینا نجات بده !خدا يو ناله وار ادامه داد: ا
 یونست.ه دلِخُ ینا یرهمش تقص  - 

 ؟يچیه؟ کم آورد :نفس
  .نه - 

ن مگه همس ؟کنه يبا ما باز یدبا یچ يبرا ینو رو به بقیه گفتم: اصال ا
 ماها هست؟ 

  .دوست دارم - 
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  .کنم يباز ی،ن ینیهمن دوست ندارم با  - 
 یستم.ن ین ین ،من - 
  ي.نبود پستونکتو گم کرد یادمآها  ی؟حاال چرا ناراحت ییاخب - 
  .بس کن رؤیا - 
 نه؟ یابس کنم  یبه من بگ يکه بخوا یهست یتو ک - 
  .دختر خالت - 
مرض  ،مندختر خاله من؟ دختر خاله  بگو بهت بخوره تو؟ یزچیهبابا  - 

  یریزي.تو م یول یریزهنم
آرزو که دید جوّ به دست اومده ناجوره و دوباره میخواد دعوا بشه، رو کرد 

 .یسوال یستاومد. ب یادم يبازیهبچه ها!  :به بقیه و با ذوق گقت
 ییناویمیسته. اپشت درختا وا یشه.نفر انتخاب میه ینیدبب خبو ادامه داد: 

ما هم اون کلمه رو توي یک برگه  یکند.ب مکلمه انتخا یه ،که موندند
شونیش رو به پیمیاد و ما برگه ،شت درختاساونی که پُ ،مینویسیم. بعد میگیم

ا فرصت تچی نوشتیم. فقط هم بیست ،میزنیم و اون باید حدس بزنه روي برگه
 »و ادامه داد«س هداره تا کلمه رو حدس بزنه. هر چقدر زودتر جواب بده برند

  ؛جز یستن ینفر اوله و اون کس ،فرد جمع ینحاال بزرگترب خُ، 
  ؟: منپدرام

پدرام از جاش بلند شد و به سمت درختا که از ما دور بودن رفت. با رفتن 
  :کردم سمت بچه ها و گفتمرو  ،پدرام

  یسم؟براش بنو یداسم بگیهب حاال آرزو: خُ
  .نردبون - 

  .منفجر شدن از خنده یم نگاه کردن و پقهَ چهار نفر بِ هر
  یگه.واقعا نردبونه د یهوا خو چ - 

  .بچه ها حرفی نزدند و روي برگه نوشتند
  یاپدرام ب آرزو داد زد:
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جواد نشست. جواد برگه رو به پیشونی پدرام چسبوند. پدرام اومد و کنار 
  .آرزو با لحن بانمکی رو به پدرام گفت: بگو آقا

 یوس؟؟؟م - 
 یکمو!ش نخیر - 
 !؟؟یاساش - 

  .هم صفته یاس،: هم اشآرزو
 با تعجب گفت: صفته؟؟

 .آره - 
 ؟؟یشهجا م یبتو ج - 
  .نه - 
 درازه؟؟ - 
 یقاً.دق - 
 بلنده؟؟؟ - 
  .آره - 
  »باشه یکنمکه من فکر م یاگه اون ییوا«پدرام - 

 با صدایی که میلرزید گفت: نردبونه؟
پدرام! خوب صفتِ خودتو  یولدستامو به همدیگه زدم و با ذوق گفتم: ا

 یا!میشناس
 و زدم زیر خنده. 

  .؟؟ من نردبونمییچ - 
 پ ن پ عمه من نردبونه  - 
 »یکشمدخترو م ینخدا، من ا ي: اپدرام«
  .در حد المپیک یگیرمرؤیا جون. من حالتو م شعوريیب یلیخ - 
  یم.کن یفتعر ینیموبب - 
 ینیم.مب - 
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  ینیم.بب - 
  ید.بس کن !بچه ها :مریم
  ي.ادامه باز ي، بیایید: آفرین خواهرآرزو

  ی.اوک - 
به تهران  یخواستیم. چندروز گذشت و میدیمو خند یمکرد يباز یکل
پدرام  ینو آرزو و جواد با ماش یمرار مرصباز هم به ا یلم، برخالف میمبرگرد

 یرو گ دپدرام اخالقش بهتر شده بو یم.باهم بد نبود یادبار ز ینا یبرگشتم. ول
 .یدادنم

 یشه.دلم برات تنگ م آرزو:
 ایم.یشتکوچه پُ  ینما که هم یونهد - 
  .به هر حال - 

 ی.رو به پدرام گفتم: ممنونم پدرام مرس
  .ندارم یشترل که بخُ عمّهدختر یه یکنمخواهش م - 
 .شد ینگخونمون و وارد پارک یهروبه رو .زود رفت تو خونه وگازشو گرفت و
ما، فاصله خونه  ییما بودن، آهو دوتا کوچه جلو یکوچه پشت یممر و آرزو«

که خونه روبه  ،هم ینااده دقیقه راه بود. خونه پدارم ،تا خونمون ینا،جواد ا
 .»بود ییمونرو

نگاهی به جاي خالی ماشین پدرام انداختم و سري به نشونه تاسف تکون 
 هیچ وقت !پسر ینگفتم: از دست ا ،دادم. همونجور که به سمت خونه میرفتم

  !بلد نمیشه چه جور حرف بزنه
لباسام رو عوض کردم و با  .داخل خونه شدم و به سمت اتاقم حرکت کردم

 هیدلم براش  يروي تختم دراز کشیدم. فکرم پیش آهو رفت. وا ،تنی خسته
  ینمش.بب یدذره شده، فردا حتما با

  .سرحال بلند شدم و دنبال آهو رفتم صبح
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ناراحت  یکردمچرا حس م یدونمنم یول یدیمرو د یگراز دو هفته هم د پس
 .یرفتیمباهم پارك م یاخونمون  یومدروز آهو م یرسید. هربه نظر م

امروز هم قرار بود خونمون بیاد اما دیر کرده بود. رو به مامان گفتم: مامان 
 نکرده... ییمامان نکنه خدا .مشمنگران ؟کرد یرقدر د ینچرا آهو ا

خواستم ادامه بدم که مامان پرید وسط حرفم و با مهربونی گفت: نترس 
 یرسه.االن م .د نزننفوس بَ ،دخترم

تم و برداش ویم. گوشیکردنم یوقت بدقول یچ، نگرانش بودم. آهو هنمیشد
  .بهش زنگ زدم يزود

 »دادبوق...دو بوق...سه بوق...چهار بوق....و پن..که یهو گوشیو جواب  ي...«
 من.... ي؟کرد یرچقدر د یدونیم ؟دختر ییکجا ی؟خوب .سالم آهو - 

 .حرف نزنم یگهکه از پشت خط اومد باعث شد د صدایی
 یرید.تماس نگ یگهخط واگذار شده لطفا د ینا ،خانم ید: ببخشصدا

 کرد.   و قطع
 خطشو عوض کنه؟ یدامکان نداشت. چرا آهو با ینمونده بودم. ا مات
 .چقدر تو فکر بودم که خوابم برد یدونمنم دستام اسیرکردم.و بین سرم
 ماده شدم.آشده بود از مامان اجازه گرفنم و رفتم  صبح

زنگ زدم  یدم.. بعد از چند دقیقه به خونه آهو رسیدیدمامروز آهو رو م یدبا
رو زدم که در باز شد. رو به زنی  شونیینیکسی جواب نداد. زنگ طبقه پا یول

 خانم شادمان هستند!؟؟ید، بیرون اومد گفتم: ببخش که از خونه
 : شما؟؟زنه نگاهی بهم انداخت و گفت

 اومدم دنبالش. رؤیا هستم. دوسته آهو. - 
  .جا رفتن ین: از ازنه که فهمید راست میگم، همونجور که میخواست بِرِه گفت

 !!!ی؟: چرؤیا
 یندگمادربزرگش ز یشکنم رفتن شهر، پ ربردند. فک یالشونووسا یروز: دزن
 کنند. 
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خبر یآهو ب؟! االن وقتش نبود، آخه چرا چرا  یتو چشمام جمع شد ول اشک
 ؟!بدون خداحافظی از من یرفت حت ینجااز ا

 یحت ینکهامکان نداره آهو بدون ا امکان نداره. ینرو به زنه گفتم: نه ا
  .خبر به من بده برهیه

 یه؟؟؟شما صباح یلی: فامزن دوباره نگاهی بهم کرد و گفت
  .آره - 
  .لحظه صبر کن دخترم یک - 

جعبه و پاکت  یکخل خونه رفت. بعد از چند دقیقه با درو باز کرد و دا
   :نامه جلوم اومد. پاکت و جعبه رو به سمتم گرفت و گفت

الش ره دنباقر یدونسترو آهو برات گذاشته فکرکنم میناا ،دختر جون یاب «
  »یايب

  .سرعت تشکر کردم. به سمت خونه رفتمازش گرفتم و با 
ش زنامه رو برداشتم و با ن،درو بستم و تو اتاقم نشستم با دستایی لرزو

  .کردم. شروع کردم به خوندن
 »نوشته تو نامه« 

 رؤیا جونم. ،آهو: سالم
به  ما یستم.شهر ن ینتو ا یگهمن د یخونی،االن که این نامه رو م ی؟خوب 

ت هِ که چرا بِ یاز دستم ناراحت یدونم. میمشهر رفت ینخاطر مادربزرگم از ا
 م.رَازت خداحافظی کنم و بِ  یتونستمنگفتم چون نم یول ي،حقم دار ،نگفتم
ند برام دستبیه باریه یادته یشد.ممکن م یرازت برام غ ییجدا یگفتماگه م 
رات ب یادگاريیه. تو اون جعبه ی دارمم نگه یادگاريمن اونو به عنوان  ی؟گرفت

 هیشهم یادتم،به  یشهکنار خودت نگهدار من هم یشهگذاشتم. اونو بردار و هم
دوباره  یدملحظات، قول مو در همه  یشههم. همیشه تو قلبمی کنارتم رؤیا.

  .یشهبراش تنگ م مبگو دل .به خاله سالم برسون ینیم.رو بب یگههمد
  ...خدانگهدار یدوست دارم موفق باش یلیخ
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 جعبه در » خرخون يِدوستدار تو آهو«                                          
 

قلب بود. قلبه از وسط یهاون  يگردن بند که پالك رو یهرو باز کردم. 
 آن خشکم زد.یهو باز کردم و یشد. قلبباز م
 قلب بود.  یگهطرف د ،قلب و عکس آهو طرفِیهعکس خودم  

چرا رفت؟ آخه من چجور بتونم  .ناراحت بودم آهو مثل خواهرم بود یلیخ
 ینم؟خواهرمو نب

 دایاز آهو پ ینشون یاهر چقدر گشتم سراغ  یشد.داشت تموم م تابستون
 نکردم.

چجور  یدمبه سرعت باد اومد و رفت اصال نفهم .ها شروع شد مدرسه
با آهو  یگهد يکه تو مدرسه و جاها یخوندم و به خاطرات فقط درس .گذشت

 یشه.باورم نم یقدر زود گذشت که حتاون یکردم.داشتم فکر م
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   »آرزو«
 ماه یبهشتارد

 .رو بخر یالوسا ین: آرزو دخترم برو امامان
 تنهایی برم؟؟ نگاهی به مامان کردم و گفتم:

 .رفتش بخوابه ،کم خسته بودیه یم: آره مرمامان
  .: باشه مامان چشمآرزو

  .ممنونم دخترم - 
 یشال آبیهبا  ياسرمه يمانتویه ،کمدو باز کردم اتاقم رفتم. درِ سمت  به

 .مشدبرداشتم و حاضر  یموو شلوار ل ینفت
یشتر ب .رو گرفتم از خونه بیرون زدم و بعد از مدتی به مغازه رسیدم. وسایال

 .نداشتن يبودن و بار یزهوسایال خرده ر
ز ترسم ا .یادداره دنبالم م یکیکه احساس کردم  یگشتمداشتم به خونه برم

 .دم رفتهفکر کر یومد.ن ییدیگه صداگذشت که  قیقهد چندبه عقب برنگشتم. 
دستمو گرفت و ته بن بست کشید. هراسون نگاهی  یکیفکرا بودم که  ینتو هم

گاه ترس تو وجودم آخلوت بود. شبم بود و ناخود یلیخ ،به اطراف انداختم
  .کرد و همون جا موند یداجاشو پ

صورتم که باعث شد خودم  يچاقو گرفت جلویهرده خواستم داد بزنم که مَ
 .زبونم بند اومده بود ،خفه شم. از ترس
  ی.خود دان ،دراد یکتج ،گه گفت:  آ آ آ رَ با صداي دو

 یا.اشاره کردو گفت: ب ینشبا دست به ماش و
اشتم د یکه سع ییکه با صدا ینطرف ماش یبردتمم دستمو کشید. داشت

 ار...برم..لطذا...بذ....بي...ایخوم ی،..چیگفتم: چ..چ ،بلند نباشه
 فوري به سمتم برگشت و ایستاد. 
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طرف صورتم سوخت و چَک تو صورتم مهمون شد. یهتا به خودم بیام، یه
تعادلمو حفظ کردم. آخ  یول ی افتادمشد. داشتم م صورتم به سمت چپ کج

  .چند لحظه احساس کردم گوشم سوت کشید دستت بشکنه.
  !مگه نگفتم حرف نزن - 

خواستم حرفی بزنم که با صورت خشمگین و ترسناکش حرف تو دهنم 
 زندونی شد. 

  یفت.گفتم راه ب - 
  :باز کرد و با تهدید گفت درِماشینو

  .: برو تومرد
  !چاقورو گرفت سمتم: زود و

احساس کردم قلبم قراره از جاش کنده بشه. کاري جز گوش دادن به 
 ییحرفش نداشتم. من جلوي اون خیلی ضعیفم. با چشمانی گریون و قدم ها

رده زد که باعث مشت تو صورت مَ هی یکی، یهوراه افتادم سوار شم که  ،لرزون
ده رپسره جوونه به سمت مَیه دمیاون طرف که فهم یفته.شد چاقو از دستش ب

 پسره اومد به ین بیفته.بشه و  زم یجه لگد هم زد که باعث شد گیرفت و 
نگ بودم مانتومو گرفت و منو به دنبال خودش کشوند. هَ ینآست سمتمو
ماشین و باز کرد و رو به من گفت:  رِگاه دنبالش کشیده میشدم، دَ آناخود

 یومدهسوارشو بدو تا ن
 باز دو انتخاب کردم.بد و بدتر کدومو انتخاب کنم بَ ینمونده بودم بمن که 

 و یرمم ینکمک کنه اما اون نه پس با ا یخوادپسره از حرکاتش معلومه م ینا
 ،که گذشت مدتی و الفرار.گازشو گرفت يلداونم جَ .شدم ینسوار ماش يزود

عجب امون از تدهن دوت ،کرد یرمش غافل گهبرگشتم سمتش با نگا ،زد تو ترمز
  یا؟؟؟ن کنان گفتم: آر....آرمِنمِ ،باز مونده بود

 ؟؟یکنیکار م یجا چ ین: آره تو اآریا
 ؟ییجا ین!! تو چرا اینجاستخونمون ا .بخُ - 
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 ینجاست.خونه ما هم ا - 
 ؟؟یکرديکار م یتو اون مغازه چ ،پس تو شمال - 
 یگهد سه فصل یول یکنمتو مغازه کار م یرممواقع م یبعض ،وناتمن تابس - 

   .شمال برمیتونم نم ینهم يبرا .رهپُ یرو وقتم حساب
  .آها، ممنونم - 
 خانم... یرفت بپرسم، شما خوب یادم یم،قدر تعجب کردینا يوا يا - 
  .آرزو هستم - 
 آرزو خانم؟؟؟ یخوب - 
پسر  یهبار اول بود که اسممو از زبون  .انگار قند تو دلم آب شد يوا«

گفت آرزو  ینا یچرا وقت یدونمنمی ول یگفتنپدرام و جواد هم م یشنیدم.م
 »یخت.ر يرّ قلبم هُ ،خانم
  .صورتم به خودم اومدم: آره خوبم يدستش جلو نبا تکون داد 
 ؟؟؟دمطمئنی - 
  یکنه.کم درد میهچ دستم آره فقط مُ - 
 شلّ کم مونده بود از کَ .چرا قرمز شده یناوه اوه ا .به صورتش نگاه کردم«

 »دود بزنه بیرون.
 بشکنه دس...  آریا با حرص، نگاهی به دستم انداخت و گفت:

 .من خوبم. با اجازه ید،حرص نخور - 
 م که قفلو زد و نذاشت. برگشتم طرفش و نگاهش کردم. شَ یادهخواستم پ

  یشن.خونه مامانم و خواهرم نگرانم مبرم  یدمن با - 
اون  یمبر یایید: اول بمیکرد گفتآریا همونجور که ماشین رو روشن 

عد خودم ب ،که خانوادتون نگران نشند یمکن یهکه دستتون بود رو ته یالییوسا
  یرسونمتون.م

 گفت؟ یچ جانم
 کرده بودم؟ یدمن خر یداز کجا فهم ینا
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ولو شده بودا .  ینرو زم یالتوسا یونهب دم زدم. آخ خُ لَّ دونه پس کَیه
ن با اال نگ کرده.نگاهی به آریا کردم. قیافش خیلی باحال شده بود. بیچاره هَ

 دلم اینجوریه.مُ الًرو شفا بده. نمیدونه من کُ یونهد ینا یاخدا یگهخودش م
 سرمو به طرفین تکون دادم و حواسم رو به آریا دادم و گفتم: آخه زحمته!

 »یست.نه زحمت ن :«و با عجله گفت تند آریا
 يلوج یدست یهوکه  یکردمبه فرشته نجاتم نگاه م داشتمو حرکت کرد.  

  .صورتم تکون خورد
 .بله - 
  ید.ش یادهپ - 
 چرا؟؟ - 

  یریم.بگ یالرووسا یمبر یدیم،کرد و گفت: رس يا خنده
  یرم.خودم م نمیخواد بیایین.

 یگیره.من تورو نرسونم خونه دلم آروم نم - 
 جور خاص حرف میزنه؟یهاین پسره چرا اینجوریه؟چرا » خدا ییواجانم  «
 .باشه - 
دوباره سوار ماشین آریا شدم. بعد از چند دقیقه  یم.گرفت یال رورفتم وسا و
 . ماشین از حرکت ایستاد. آریا نگاهی بهم انداخت و گفت:یدیمدر رس يجلو

  .اینم خونه
  .ممنونم - 
  .بود یفهوظ یکنم.خواهش م - 
 اگه نبو... نمیدونم - 

 .یمراقب خودت باش یشترب یدگذشت با یرادامه بده و گفت: به خ نذاشت
 باشه  - 
 ؟؟؟يکارتمو که دار - 
 .آره - 
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گو بري ب يجا یخواست یا یکمک خواست یا یداشت يبه بعد کار یناز ا - 
  یام.م

 آخه.. - 
اومد  یشپ يکار یستی.. مزاحمم نیکیاسنزد ینآخه نداره خونه ما هم - 

 یرسونم.خودمو م يبگو زود
 نهیکفرق م یگهد يدختر با دخترا ینا یکنمچرا احساس م یدونم: نمیاآر«

 .»بهش کمک کنم یخوادو دلم م
  .: باشه ممنونمیینانداختم پا سرمو

  .نشه یرتبرو د یکنم،خواهش م - 
 .باشه - 

 يبستم از صدا از ماشین پیاده شدم و در حیاط رو باز کردم. تا در حیاط رو
نفس عمیقی کشیدم و وارد خونه شدم.  که رفت. یدمفهم ینماش یکالست

هارو تحویل مامان دادم و به سمت اتاقم رفتم. بعد از یک ساعت خوابم وسایل
 برد.

 »رؤیا«
 ؟دخترم یخوب - 
  ی.آره خوبم مامان - 
 خبر !یه  ،خُب خداروشکر - 
 ي؟؟خبر هچ - 
 .خونمون بیان یممر و ره آرزواامروز قر - 

 : واقعا؟؟با ذوق گفتم
  .کرده یذوق هچ ینک خنده اي کرد و گفت: آره، ببمامان تَ

 .آخ جون - 
   .خونمون اومدن یمساعت آرزو و مر یمبعد از ن 
 .تو اتاق نشستیم یمکردم و رفت یو آرزو روبوس یممر با
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 بگم؟ یزچیه:  آرزو
 : بگو مریم
 .که..پارسال رفتیم یادتونهب....راستش ب...خُ: خُآرزو

  یادمونه.معلومه  - 
 ره داد!؟؟؟اپسره بهم شم یهدفون گرفتن یادتونه - 

 .بو رؤیا: خُ  مریم
  .من من من باهاش دوست شدم .بخُ - 

 ؟ ی: چباهم
 آرزو؟؟؟ يکار کرد ی: تو چمریم
 دیدونیب راستش مباهاش دوست شدم. خُ یروزد ینهم ید.: بابا منو نزنآرزو

 شد؟؟ یچ
 نه!؟ - 

 ؟یامب ومیدارو بگیرم خررَمامان گفت بِ یروزد یادته یم: مرآرزو
  .ببه آرزو کرد و گفت: خُ ینگاه مشکوک مریم
کرد و هر لحظه چشامون از تعجب  یفرو برامون تعر یروزد يماجرا آرزو

 ؟یبهم نگفت یروز. مریم ساکت نموند و گفت: چرا دیشدبازتر م
 یدم.ب ترسخُ - 
 نه؟؟ یدياالن نترس یعنیها آ - 
  .نه چون االن رؤیا هم هست - 

 !: آرزو مراقب خودت باشارؤیا
نخواست دستش به  یکه اومد کمکم حت یموقع یه: هستم. پسر خوبآرزو

ان یه. نگریريو گرفت. پسر سربه زدستم بخوره براي همین آستین مانتوم
 نباشید. 

  یگه؟د .بخُب اوهو. چه حرفا خُ مریم با مسخرگی گفت:
 .یدمدوستیه سادس! قول میهب خُ .نکن یتاذ یم: ااا مرآرزو
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 یگی؟م یچ یفهمیم !آرزو مریم با جدیت گفت:
  .مطمئن باش یهپسر خوب یفهمم.: آره مآرزو

نه انگار، حرف حرفه خودته  مریم که دید آرزو روي حرفش مصممه گفت:
  .مراقب باش یباشه ول

 یدیم.باهم خند یکل و
که  ینجورا یشد.هر روز بهتر م یاآر و آرزو یشده بود دوست تابستون

. دمیرو از حرکاتش فهم یناو به آرزو عالقه داره، ا یهواقعا پسره خوب یاآر یدم،فهم
حت وقت استرا یگهو د یمقبول شد یعال يخرداد و با نمره ها يامتحانا ییسه تا

 دادن به خودمون بود... 
 تابستون 

 »یممر«
  یم.و بگرد یرونب یمبود بر قرار
وك هم چر یآسمون یشال آبیه. یدمپوش ینررنگ با شلوار جپُ  یِمانتو آبیه

  .سرم کردم
  !شد یرد یگهبدو د یی؟داد زدم: آرزو کجا

  .جوابی نداد
  .رؤیا منتظره زود باش! آرزو - 

  .باز حرفی نزد
 یی؟؟؟ آرزوووووبلند تر داد زدم: کجا

 یینوارد شم. از پله ها پا یگهراه دیهاز  یدکه با ینمثل ا نهنداد. جوابی 
 .ستادمیدر وا يو رفتم جلو یدمکفشامو پوش .رفتم
 .من رفتم يو داد زدم: اَز »جواب نداد يخدا خودت شاهد«
 پا به فرار گذاشتم  و

 و دنبالم اومد. یدکفشاشو پوش .اومد یینمثل جت از پله ها پا آرزو
 !؟؟؟یگفت ی: چآرزو
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 ي.داد زدم: آرزو جواب نداد یدویدم،م یناکه به سمت خونه رؤیا ا یحال در
  .گفتم يمنم اون جور

  یگی.حساسم بعد تو م يبهم بگه از یکه کس ینمن رو ا یدونی: مآرزو
دونه  یهو  یدبهم رس ،فاصله داشتم یناچند خونه تا خونه رؤیا ا یکهدرحال و

 .پس سرم زد
 .شده یحاال مگه چ ،هتِآرزو چِ  !آخ: پشت سرمو مالیدم و گفتم

  ی.اسممو کامل بگ یريبگ یادزدم تا  ینو: اآرزو
 .نامرددد - 
 یی.تو - 
  یم.بعد به سمت خونه رؤیا حرکت کرد و

ا م .کرد ظیفحااز خاله خدا یدیمرس ی بهشدم در منتظر ما بود و وقت رؤیا
 یم.و راه افتاد یمهم خداحافظی کرد

  یم.کن یدخرکم یه یمبچه ها بر - 
  .پارك یمنه بر - 
  ینما.س یمنه بر - 
 .: وایییمبعد هر سه باهم گفت و

  ي!فکریه: رؤیا
  ي؟چ فکر - 
 .بخُ .ترهیککه نزد ینماس یریماول م بیین، - 
 .بخُ - 
ر د یمونپارك که خستگ یریمم معدَبَ ید.خر یریمبعد م .ب به جمالتخُ - 
 یم.کن یحکم تفریهبره و 

 عادالنه است!! یاوک: مریم
 عادالنست؟؟ یوچ ی: چآرزو
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جور  یندرسته؟؟؟ ا یگیم.مکان رو م يما هر کدوممون  ینب بب: خُمریم
 ییو در وقت هم صرفه جو یمبر یتونیمما هر سه مکان رو م یگهکه رؤیا م

 .یشهم
 »مکان مکان«منو کشته بعد ادامو درآورد  یاتتادب .: اه اه حالمو بهم زدآرزو
  .مسخره
  .شد یرد یمبر یگه: بسه درؤیا

 شد. دداخل سینما رفتیم. چند دقیقه گذشت که صداي آرزو بلن 
  .هم شد جا ینماس آخه: اه اه آرزو
  .پَ نَ : پَمریم
  ی.کوفت یتورِ: خسته شدم از بس نشستمو و زل زدم به این مانآرزو
  ي.ب حق دار: خُمریم
 ی؟: چآرزو
 ینیجا بشیه ي.راچون اصوال شما عادت ند ماً دوّ نه چرا! ی: اوال چمریم

  یین.باال پا يبپر یشو مثل اسفند رو آت یجنب و جوش کن يهمش بلد
با خواهر  یحق هاصال تو با چ ینمسا بی؟؟ وایگیواسه خودت م ی: .چآرزو

 یزنی؟؟؟حرف م يجور ینبزرگترت ا
و جواب خواهر بزرگترت ر یگیجورمیهرو لبام محو شد: اه آرزو  لبخند

 بار هزارم بهت يبابا برا ي.چند سال بزرگتر یکنهندونه فکر م ی، هرکیديم
 یه.فقط هشت ثان ي، فقط واز من بزرگتر یهتو فقط هشت ثان ،میگم

و شانس ینحاال که ا يکرد رفک یچ یه.خودش کل یههشت ثان ین: همآرزو
  یگم.م ،هر چ قدر دوست دارم ،دارم

: گفت ییمونرو به دوتا یرهخنده خودش رو بگ يداشت جلو یکه سع رؤیا
 .واقعا راست گفتند

 یو؟؟: چیمگفت دوتایی
  یرن.آروم بگ یتوننباهم دعوا دارن و نم یشهکه دوقلوها هم این
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 وااا - 
  یکنین.کاراتون ثابت م ینبا ا یندار یقاوا نداره دق - 
تم گذاشادامونو درآورد خواست بلند بخنده که دستمو به نشونه سکوت  و

 .میبفهم یشوبق یتونیمنم یکنن.م یرونموناالن ب یس.رو دماغمو گفتم: ه
  ؟بود یچ یلمف یدي: مگه تو فهمآرزو
  .: آرهمریم
 .رها: آروآرزو
  .: آجر پارهمریم
  .: کوفت کارهآرزو

و  یزنهبلند داره قهقهه م يرؤیا با صدا یدمجواب بدم که د میخواستم
امات م انتظرَ خر سَآتموم بشه نشد که نشد. که خندش  یمکرد يهر کار یخندهم

 کرد. یرونمونمحترمانه ب یلیاومد و خ
. خواستیم به سمت بازار حرکت کنیم که یمخارج شد ینمااز س ییتا سه

 تیالنه االن به من بگو خ  ؟!راحت شد یالتبا حرص رو به رؤیا گفتم: رؤیا خ
 ؟!راحت شد

 : به من چه؟ رؤیا
  یرفت.داشت حوصلم سر م یگهد .به موقع بود لیوا ی: ولآرزو

ازه شد که، ت یچ ینمبب یده نذاشتگفتم: اَ ،که مثل جیغ بود ییصدا با
  .بود که عاشق پسره شده یدهدختره فهم
هم خوب شد. االن  یلیخ .گذشت یگه، حاال ديخواهر یگهه بسه دآرزو: اَ

 .پارك میریم ،بعدم ید.خر یریمم
 یام.: من نممریم

  ی؟باهم گفتن: چ دوتایی
  .وردمآ،  مگه پامو از سر راه یامنم ی.نه نخود چ ی:  چمریم
  یاي؟ب یخواستیتو که م ی: ولرؤیا
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  یام.االن نم یول یدیدمم یلموکه ف یبه شرط یامب یخواستم: میممر
. بگو خانم داره لج ینهدردت ا سآها پ آرزو دست به سینه وایستاد و گفت:

  یکنه.م
  یام.نم یکنم.تند گفتم: آره آره لج م تند
 میبه خودش گرفت و گفت: باشه ما که شانس ندار ینیصورت غمگ آرزو

  یم.بر
 با تعجب گفت: کجا ؟؟؟ مریم
 : خونه آرزو
 : واقعا!؟؟مریم
 یام.منم نم یاد،خواهرم نم ی: آره وقتآرزو
  یاري.در م يمسخره باز يدار یدونم: من که ممریم
 ین.نه باشه پس خودت بب یکنی؟: باور نمآرزو

با صداي رؤیا چشم  به سمت خونه حرکت کرد. ناباور بهش نگاهی کردم. و
  .از آرزو گرفتم

  یم.بر یارشبرو ب یممر ،: ااا بابارؤیا
  .: باشهمریم

  یسا!به سمتش حرکت کردم و بلند گفتم :آرزو....آرزو وا
 »زد که از چشم مریم دورموند يلبخند آرزو«
 یگه؟خونه د یمبر یهچ - 
  .میبر یاب !بزرگه یآج ید.ببخش - 

  یام.م یفکر کرد و گفت: باشه، چون تو گفت کمی
 فهیبه سمت بازار راه افتادیم. وسطاي بازار بودیم که رؤیا گفت: اون ک و

 خوشگله؟
 کدوم رؤیا؟؟؟ - 
  ییه.م طالشَدستَ شکیه.همون که م - 
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  .نازه یلیآره خ - 
 !؟؟یمبخر یمبر - 
  یم.بر - 

 یدیم.خر یلمن و آرزو هم چند تا وسا ید.خر یفوک رؤیا
  .آخ جووون پارك - 
  ی؟مگه پارك نرفت ؟آرزو چته - 
  .خب پارك دوست دارم - 
  ؟چرا اون وقت - 
 آخه..... - 
  ی؟آخه چ - 
باهم پارك  یشههم تنگ م ياوقات که دلمون برا یبعض یاب من و آرخُ - 

   یایم.م
  ي؟؟؟؟ چه جوریییگفتم: چ با داد

  ی.ب به راحتخُ ،تعجب داره یممر، هاَ - 
  یترسی.خنگ نم - 
 کی،یرمانت ی،خوب ینبترسم؟؟؟ مگه من مثل توام؟ پسر به ا یدچرا با اَه - 

 ما... یمهربون
  یییش.ا يحالمو بهم زد .هسِه بَسِ: بَمریم
  ینیمش.ماهم بب یادخب زنگ بزن بگو اونم ب ییی،: آخرؤیا
 : واقعا!؟آرزو

 رؤیا تو هم؟؟؟ ناباور به رؤیا نگاه کردم:
 .پارك گلها بیاد یگهساعت د یمبگو ن ی؟رؤیا: پس چ

 .عشقم یرؤیا جونم مرس .ممنونم ییبغل رؤیا: وا یدپر آرزو
 !ها یشهنظرم عوض م .هسِه بَسِ: بَرؤیا

 .صلوات یم: به خاطر شما بدبخت نشمریم
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  .ترسو خانم ،ما رو یشته کُاَ - 
 یکر گذاشت.و رو اسپ یازنگ زد به آر و

  .: سالمآرزو
 شده آرزو اتفا.... ینگران گفت: چ يبا صدا آریا
 .من خوبم یا: نترس آرآرزو
 !؟؟ي: پس چرا االن زنگ زدآریا
 قطع کنم !؟ يخوایم ؟؟ي: ناراحت شدآرزو
نه  .و من ناراحت شم یتو زنگ بزن یشهمگه م ،تند تند گفت: نه نه آریا

  ی.موقع روز به من زنگ بزن ینآخه سابقه نداشته ا .نگران شدم ،فقط
 ؟یزنممن به تو زنگ نم یعنی یا: واقعا که آرآرزو
  .نبود ین: منظور من اآریا
  .: باشهآرزو
 .عشقمیزم، عز ،:  آرزو جونمآریا

 یه؟چ - 
  یگه.قهر نکن د - 
 گفته قهرم ؟؟ یک - 
 !؟؟یستین - 
 نه چرا باشم؟ - 
 آخه... - 
 !؟یی بجا یه يوقت دار یاآر - 

  .عشقم وقت دارم يبرا یشه: بله که دارم من همآریا
 پارك گلها بیا. یا: آرآرزو
 : پارك؟؟ االن آریا

  یه؟آره مگه چ - 
 ؟؟؟ياومد یبا ک یچیه - 
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  یکی.با  - 
 ؟یرفت یگفت: آرزو بگو با ک ،که غیرتی شده بود آریا
   .شو یخیال: بآرزو
  .زود جوابمو بده یستم؟: آرزو مگه با تو نآریا
  .خداحافظ یاي.ب یخواد: اصال نمآرزو

 رو قطع کرد و دیگه حرفی نزد. یگوش و
 »آریا«

 دختر االن کجاس!؟؟ ینا یعنی ،خدا اي
 موقع عصر پارك رفته؟؟؟ ینا باکی

 مثل اون دفعه... یترسمدنبالش برم م یدبا یرم.آروم بگ یتونمنم نه
آروم آروم حاال  ،راتا ده بشم . حاالآفرین یستن یزيفکرا رو نکن. چ ینااا ا

 .ر شو تا آرزو نرفتهضشد. حاال برو حا
پا تند کردم و به سرعت لباسامو پوشیدم و از خونه خارج شدم. دزدگیر 

رسم بم و سوار شدم. به سمت پارك گلها رانندگی کردم. باید زود دماشین رو ز
   .تا آرزو نرفته

 »مریم«
 یزنگ زده بود ول یاآرزو به آر یم.بود یدهبه پارك رسدقیقه بود که  چند

 ه.که دردسر درست میش یاد. چه بهتر. بیاددعواشون شده بود و گفته بود که نم
  یخواد. رو به بچه ها گفتم. م یچقدر دلم بستن

 ؟؟؟یریمبگ یبستن یمبر - 
  یم.بر - 

 يهایمه. به نیمنشستیمکت و رو ن یدیمخوشمزه خر یو سه تا بستن رفتیم
 !پسره اومد: سالم خوشگالیهصداي  یهوکه  یمبود یدهرس یبستن
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 داشونیاز کجا پ ینابرگشتم و نگاهی به عقب انداختم. سه تا پسر بودند. ا
   .پسره دوباره گفتیم که همون بهشون نداد یشد؟ جواب

  .جواب سالم واجبه ها - 
از من سالم دادن و دوباره شروع  یتهم به تبع یهاجبار سالم کردم بق به

 به خوردن. یمکرد
 رو دارم؟؟ ییبا چه پرنسس ها ییافتخار آشنا - 

ساکت موندو  یدمد یانتظار داشتم آرزو جواب بده ول یشهکه مثل هم من
رك ت شویمیعالقه داره که عادت قد یاانگار واقعا به آر بابانه « نگفت  یزيچ

فقط رؤیا بود که  یول» ره* اکرده اوهو * چه چیزا ! چه کارا ! آدم شاخ درمی
 .تا برامون دردسرنشده یمو بر یمگفت: بلند ش

ز اونا که ا یکیکه  یمهنوز چند قدم جلوتر نرفته بود. یمبلند شد ییتا سه
 م؟؟یباهم آشناش یداسمش آرشه گفت: کجا خب پرنسس ها افتخار بد یدیمفهم

  یدیم.گفتم: نه نم ،شده بود یزصبرم لبر یگهکه د من
  ی؟گفت یساد: چیآرش روبه روم وا یهو

 .برو کنار یدي. حاال همهمون که شن - 
 یم.در خدمت باش یاییدب -
ر نگران نباشید شما د یکنیم.حتما خبرتون م ،به خدمتکار بود یازاگه ن - 

 اولویت قرار دارید.
ت باال برد. خواس چشماش خون می بارید. دستشوبا عصبانیت نگام کرد از 

  ی؟شده آبج یزينفر گفت: چیه یهوبزنه که تو صورتم 
 ؟؟ یدداشت يرو به آرش ادامه داد : کار پسره
 ؟؟ینباش یک ی: جناب عالآرش
به خود گرفت و گفت: من که داداش ماهانشم  یحق به جانب یافهق پسره

 ؟يکاره ا یتو چ یول
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که رنگ از  آرش اونم داداش ماهان اوهو. ؟داداش داشتم یمن ک جانم
ا هبچه ،و رو کرد سمت دوستاشو گفت یچیه یچیگفت: ه ،بود یدهروش پر

 بریم.
 .خداروشکر رفتن آخیش

 .ممنونم - 
  ید.شما خوب یکنم.: خواهش مماهان
  .گفتم: بله ممنون یینوانداختم پا سرمو

 رو یان، نگاهشونچشم و ابرو م یچرا ه ینااا ا .انداختم یآرزو رؤیا نگاه به
 .ل زدهپسره به من زُیه یدمدنبال کردم که د

 یه .سرخ شده بود یتصورتش از عصبان یدنگامو دنبال کرد و اونو د ماهان
 .ترسناك شده بود یلیخ .به من رفت که فاتحمو خوندم يه ارّچشم غُ

 !!؟یدداشت ي: امرماهان
 ؟گفت: شما ،مشابه ماهان بود یتشپسره که وضع

  ؟داشته باشه ی: احساس نکنم به شما ربطماهان
 ؟؟؟يکاردار ی: گفتم با کپسره
مزاحم نشو و رو کرد سمت ما و زمزمه وار گفت:  .کارت یِ :  برو پِماهان

 یام.تا من ب یدشما بر
آرزو  یدمکه د یرفتممنم داشتم م .رفت ،کناگوشمثل بچه حرف رؤیا

  یساده.وا
  ؟چته ماتت برده یمبر یا: آرزو بمریم

  ي؟زل زد یشده آرزو به چ یرؤیا به سمت ما اومد: چ ،حرف من ینا با
 یاانان گفت: آر..آر....آرن کُ ن مِمِ آرزو

  .قدر بلند گفتم که هردوتا پسره به سمت ما اومدن ین؟؟؟ ایچ - 
  .شده یزي: چماهان

  ی؟شده آرزو خوب ی:  چآریا
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 ؟؟؟یشناسینرو م یگههمد: شما ماهان
 یگفت: بله و رو کرد سمت ما و گفت:  معرف ،که حرصش درومده بود آریا

  یکنید؟نم
 ...یشون...اي: اآرزو

  .ماهان هستن یشونو گفتم: ا یاروکردم به آر .دق داد تا بگه واییی
 ب؟!!خُ - 
 ب...ب که خُخُ - 
  ی؟چ یعنی - 

 شده ها یچچه سه پ
ا رؤی .که چند نفر مزاحمم شدن و....نتونستم ادامه بدم یمتو پارك بود ما

 یمراستش ما امروز خواست یا،: سالم آقا آر، گفتدستامو حس کرد يکه سرد
که  یمکه چند نفر مزاحم شدن مر یمتو پارك بود یرونب یماومد یمبگرد

 خواست یمپسره اومد سمت مر ،از اونا بحثش شد یکیحرصش درومده بود با 
 .کردن یمعرف یمشتن و خودشونو داداش مرذاکه آقا ماهان ن بزنه صورتش

 ؟؟یم: فقط داداش مرآریا
نذاشت رؤیا ادامه بده و با عجله  ،شده بود یاکه بهتر متوجه حرف آر ماهان

  .نداشتم يبد قصدن وگرنه رَگفت: نه  من فقط خواستم که اون مزاحما بِ 
 یده!ترسهچبیچاره  آخی

 یصکار خصویه یادخانم چند لحظه ب یممر یشهم یدببخش :رو به من گفت
  .باهاشون دارم

 ؟؟یدونیبله؟؟؟ اسمشو از کجا م: آریا
 .دختر خانم متوجه شدم ینا يبا هول گفت: موقع حرفا ماهان

 ؟؟؟ یدیدبه رؤیا کرد...حاال اجازه م ياشاره ا و
  ینهمگه دست ا یام.معلومه که م یگیره!چقدر اجازه م !با ادبه هچ آخی

 »وجدان«
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 »حرف نزنه یبهآرزو با پسر غر یگفتیخوبه خودت م ي!و شدرّچه پَ  یممر
گه البته ا .گفت:  فقط چند دقیقه یاآر .شد یدهنگاها به طرف من کش همه

 یه؟؟خانم خودش راض یممر
 !!هیکشطول نم یشتر: باشه و رو کرد سمت منو گفت: چند دقیقه بماهان

مکث رو کردم سمت آرزو  یبگه با کم یخوادم یچ ینمدامه ببکه از خُ من
 یشه؟؟و رؤیا و گفتم: م

به قول خودت مراقب خودت  یبرو ول !ناقال يگوشم گفت: ا اومد درِ آرزو
 .باش

  یم.به ماهان گفتم: بر کردم و رو يا خنده
ن م يمن نشستم اون هم روبه رو .چهار نفره بود یقاالچیهچند متر جلوتر 

به خودم اومدم و نگاش به نگام گره  ،سرفه ماهانبا  .خلوت بود یلیخ .نشست
 یوقت یخوامم ید!تو چشمام نگاه کن یشهکه گفت: م یینانداختم پا سرمو .خورد

  ید.ببر یحرفام پ یبه راست یزنمحرف م
نه،   یام حرفاش راسته، بگه که براش مهمه متوجه شَ یچ یخوادمگه م واا

 سرمو بلند کردم که دوباره نگام به نگاش گره خورد. یهو شروع کرد به گفتن: 
..تک .یدبگ یدخواست یبعد هر چ ید.خر حافامو گوش کنآتا  یکنمم خواهش

راستش  .ساله یستب .هستم یکرد و ادامه داد: من ماهان بازرگان يسرفه ا
که  هست سالییه یعنیکه دنبال شما هستم  یشهم یسالیهجور بگم خب هچ
ند چ یدمبارها شده از دور د ید.هست یاییدختر با ح یلیشما خ یشناسمتونم

ادب،  یا، باباح ينطر من دختر ید. بهنداد یتمزاحمتون شدن و شما اهم نفر
 تریشب یشهاگه م یخواستمم ید.هست یخوب یلیدر کل دختر خ یبا.ز ،مودب

نسبت به شما دارم  یخاصحس یهمن  ؟جور بگمهراستش چ یم.باهم آشناش
 یخواستممن  به شما عالقه مند شدم و م .ندارم یگهد يکه به دخترا یحس

 یم.ه باهم دوست بشیشاگه م
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 هچ یماخودمون یول یدمش؟که من ند یدهمنو د یکِ ینا !گفت یچ جانم
  !قدر مهربونه

 یدادامه داد: درسته االن شما با یکردم،جور داشتم نگاش م ینهم
 یادز یدممن قول م یول یدتمرکزتون رو درستون باشه و امکان داره مخالفت کن

  ه.یّخودش کل یمو در ارتباط باش یمکه باهم دوست باش ینمزاحمتون نشم هم
 امینتر از ا یککوچ یلیمن هنوز خ !بگم یچ یدونمب راستش نم: خُمریم

  .با جنس مذکر باشم یکه دنبال دوست
خواهش  .من واقعا به شما عالقه مندم یول یکنمم: درسته درکتون ماهان

  ید.قبول کن یکنمم
 یدمکارت منه، قول م یندرآورد گرفت سمتم: ا یبیشکارتشو از ج و

  .دردسر براتون باشه یب یوستدیه
 ؟یاگه قبول کنم و برام بد بشه چ ؟نه یاقبول کنم  .مونده بودم دودل

 فوقش ؟بهتر یناز ا یچ یگهد یب،تخوش، لگخوش ،بهش انداختم ینگاهیه
  یدم.ادامه نم یمودوست یستن یپسر خوب یدماگه د یکنمقبول م

  .دردسر یب یدوستیه ینهمون طور که خودتون گفت یباشه ول - 
 ییی!اله .کرد یذوق هخدا چ وایی

 ...باشه قول يممنون قبول کرد - 
  .شده ها یرموند یم،بر یمآرزو داد زد: مر هبزنم ک یحرف خواستم

  .کارتو از ماهان گرفتمو پاشدمفوري 
 یکمک ید.زنگ بزن یدهر وقت خواست .: منتظر تماستون هستمماهان

  .درخدمتم ینبگ ینخواست
  .گفتم: باشه ممنون ویینبا خجالت انداختم پا سرمو
  یم.حرکت کرد یهبه سمت بق باهم

زد که از م هِشمک بِچیهخدانگهدار و  یرم.م یگه: با اجازتون من دماهان
  .آرزو و رؤیا دور نموند یدد
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  یرسونمتون.م ییدروکرد سمت ما و گفت بفرما یاآر ،که دور شد ماهان
د قرار ش یدیم.و به خونه رس ینتو ماش یمخوب نشست يهم مثل بچه ها ما

 یستنل کن نهم وِ یناا .گفت یخونمون تا بگم امروز ماهان چ یادفردا رؤیا ب
  .که

 .گفتم و دهنشون اندازه غار شده بود یزارومنم همه چ ،اومد خونمون رؤیا
  .که شده یهحاال کار اما یشدمنم اولش باورم نم یکنم.شون مب دركخُ

 »رؤیا«
من  .بودم یرستانمن شونزده سالم بود و دوم دب .ها باز شده بود مدرسه
و  مریم عالقه داشتم. یشترآخه به موجودات ب .رو انتخاب کردم یرشته تجرب

 ییتر شدن و به قول خودشون از تنهایمیآرزو هم با دوست پسراشون صم
من نه  یول یمهمون یمقرار بود بر امروز هستن. یشههمتر از خوشحال .درومدن

از ظهر تا شب  یرهم یوسط ظهر مهمون یآخه ک .شوصلوحالشو دارم نه ح
 ينه ظهر تا شب ا یگیرنم ی!؟؟ واقعا کسل کنندس...شب مهمونیمهمون

 یشهبد تر نم ینمامان نفس از ا یم.خدااا...تازه خونه خالمم دعوت
فکرا  بودم که  ینهم یم، توشد نریکاش م ينه...ا ! با هم!یمن!نفس!مهمون

  .صورتم تکون خورد يجلو یدست
 دخترم ؟!! - 
 هان! - 
 یم.بر یدبا یگهساعت دیهزود آماده شو  یگمم .بله ،هان نه - 
  .مامان از االن ییواا - 
  .آره - 
  یم؟ساعت هفت بر یشهنم-
 یب یم.تر بریره سه ساعت ددِبَ .دعوت کرده خالت چهار یشه،نه نم - 

 یه.احترام
  یام.من هفت م ین.ب مامان شما برخُ - 
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 یکه چ یاییتنهایی ب .شبه یکتازه اون موقع نزد یرههفت د ی؟چ - 
 بشه؟؟؟

  یستم.بچه که ن .مامان من بزرگم - 
 ...یتنها نه ول یر،نه خ - 
 ؟مامان یچ یول - 
با  یتونیم یاییب یرد یخوايخونه اگه م یرسهم 6امروز پدرام ساعت  - 

  یریم.وگرنه االن م یايپدرام ب
حوصله کل کل با  یول یاده کدومو انتخاب کنم؟؟؟ از پدرام که بدم ماَ« 

  .»نفسو ندارم
  یام.باشه با پدرام م - 
  .به خواهرم کمک کنم یرمباشه پس من زودتر م - 
  .باشه - 

 عنییکه  یدمبسته شدن در رو شن يتو اتاقم چند دقیقه بعد صدا رفتم
  یخوابیم.م یگیرمها مآ ؟کار کنم یب چخُ  .مامان رفت

چشمامو وا کردم گرفتم  یکشتکه داشت خودشو م یماحساس زنگ گوش با
ون و هم یدماز جام پر یکردم ییخودنما یموشکه رو گ يره ااشم یدندستم با د

جواب دادم و گذاشتمش رو  یوگوش یرفتمم ییطور که به سمت ظرفشو
 بلندگو....
  !سالم
  .مزاحت که نشدم .: سالم رؤیاپدرام

  »یمزاحم یشهتو دلم گفتم تو هم«
 نه  - 

  .دنبالت یامم یگهساعت د یممن تا ن ی: زنگ زدم بگم حاضر شپدرام
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اسامو تا لب یرفتمآب رو بستم و بدو بدو همون طورکه به سمت کمدم م شیر
 .در يجلو یگهساعت د یمعوض کنم خودمو خونسرد نشون دادمو گفتم: باشه ن

  يبا
 ي.با - 

لند ب یناشمستآو قطع کردم و از تو کمد سارافون قرمزمو که تا زانوم گوشی
 .داشتمقرمز بر ،مانتو و شالمم یدم.هم پوش یشلوار لیه یدم.بود برداشتم و پوش

 يکه بخوام جلب توجه کنما نه چون از رنگا یننه ا یغمج يمن عاشق رنگا
 یشاآریه وشم.بپ یرهت يسن و سال رنگا یندوست ندارم تو ا یاد.شاد خوشم م

 یدمکفشمو پوش .درو بستم .خونه يبرداشتم و راه افتادم جلو یفموم کردم.کمَکَ
که فکر  یخداروشکر زودتر از اون .اومدن پدرام شدم در خونه منتظر يو جلو

دستم رفت سمت در جلو و  یعقب ول یصندل ینمخواستم بش .اومد یکردمم
رخالف ب ترسیدم.ازش  یکردفکر م ،عقب یشِستماگه م ینم.نتونستم نش یگهد
 و بعد خودشو جمع و جور کرد یکم یاول تعجب کرد ول .نشستم جلو یلمم

 راه افتاد.
  .سالم - 

 .من: سالم
  ی؟خوب - 
  .آره - 

 وسطاي راه بودیم که یهو به حرف اومد. از حرفی که زد تعجب کردم.
 ..؟؟؟ يزد یپجور ت ینا یک يبرا - 
  .!؟؟ برو بابایکس يبرا یپ؟؟؟؟؟ من ؟؟ تیچ - 
 یغن؟؟؟؟قدر لباسات ج ینپس چرا ا - 

ت رنگارو دوس ینا یشهمن هم یدونیتو نم یعنیکردم سمتشو گفتم:  رو
 .دارم

  !کوچه یايب یبزن یپت يجور ینا یشهنم یلدل ین: اپدرام
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 ؟؟؟هچ یناصال به ا یدهم یرداره گ ؟منه يِیکارهچ یناصال ا ینم،بب وایسا
 ه؟اصال به تو چ - 
  !درست حرف بزن - 
 ؟؟؟یچ ،درست حرف نزنم - 
 اونوقت من.... - 
 يبلند یغجیه یشدداشت از جاده منحرف م ینکه ماش ینا یدند با

 خورد....کم ینماش دسر منم به داشبور .با درخت برخورد کرد ین..ماشیدمکش
 .رو حس کردم يمانند یعما یزچ یگرم یه،بعد از چند ثان .رفت یجکم سرم گ
 کم کم چشمام بسته شد و از حال رفتم.. ،که یهچ ینمخواستم بب

  »پدرام«
 ین.ماش يجلو یدساله پر یشبچه پنج شیهخواستم ادامه حرفمو بزنم که 

 یغرؤیا ج یدمد یهوکج کردم که به دختره نخوره که  يا یگهبه طرف د ینوماش
  .زد و بعدش چشمام بسته شد

م تصادف افتاد یاددرخت  یدناز چند دقیقه کم کم چشمام باز شد با د بعد
و چشماش  ینهسرش رو داشبورد ماش یدمبا ترس برگشتم سمت رؤیا که د

 .ساهبست
  !شده باشه یزیشنه نکنه چ یی،وا نکنه

 .دادم یهتک یکردم و سر رؤیارو به صندل یو فراموشفکر  همه چ ینا از
  یاد.از سرش داره خون م !من ايخد وایی

   .رو برداشتم یهاول يق عقب جعبه کمک هاورفتم از صند فوري
  یبخشم.وقت خودمو نم یچبشه ه یزیشچ اگه

ه  ک یکردمکرده بودو درست م یزيطور داشتم زخم سرشو که خونر همین
اگه حواسم به  یشد،منه اگه باهاش دعوام نم یربلند شد، همش تقص اشناله

 »شده بود یفرق سرش زخم یکايو نزد یشونیشکم از پیه«جلوم بود اگه..
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زخمشو با چسب  يجااز حد دراز بود بعد  یاديز یبود ول یزخمش سطح
  .حرف زد ینامفهوم يچسبو زدم با صدا که ینهم .بستم

 : آ......آب....آب.....ب...دهرؤیا
 یارم.م یرماالن االن م - 

 یدو خورد تا منو دآب .ها بلند شدم و براش آب آوردمبرق گرفته مثل
احساس کرد که دستشو برد سمت شالش که درستش  یزيچ هچ یدونمنم

موقع درست کردن زخمش شالش  .آخش رفت رو هوا...اصآل حواسم نبود .کنه
  .از سرش افتاده

 .آخ - 
  .بهش دست نزن - 
  ؟چرا - 
  .صد بار گفتم کمربندتو ببند .شده یچون زخم - 

 ییی؟..ایخونم :با لجبازي گفت
  یشه.م يجور ینا یکنیم يلجباز یگهد همینه
شال کامل از سرش  یدانگار تازه فهم یدخودشو د ینهکرد اونور از تو آ روشو

 خواست درست کنه که .رددستشو سمت شالش بُ  .افتاده
 سایوا - 
  .م داشتب حقّتعجب نگام کرد خُ با
  ؟چرا - 

 دستم ینکهردم سمت شالش و بدون ابگم دست بُ یزيکه چ ینا بدون
دون ب«نکنه  یداکه با زخمش تماس پ يجور ،بهش بخوره شالو گذاشتم سرش

 »داشت یچشماش تعجب خاص یکردکه تکون بخوره داشت منو نگاه م ینا
 ؟؟یکنینگام م يجور ینچرا ا یهچ - 

 ؟؟يبه من دست زد یحق ه: به چرؤیا
  .نزدم - 
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  ؟بود یچ ینپس ا - 
 .نجات بدم یضمومر مهیفهمواقع وظ ینتو ا .اصال زدم که زدم من دکترم - 

من به رؤیا کمک  یحرفم درست بودا ول ینا« ؟؟يشم تو که حساس نبودهتاز
ه اَ  .شده بود یتماحساس مسئول یگزینکردم چون احساس عذاب وجدانم جا

 »حس ناشناخته ینبازم ا
  یمبر - 
 کجا - 
 خونه خاله  - 

 یشه؟؟تموم م یک یاترؤیا مسخره باز :با حرص نگاش کردمو گفتم
  .اونجا تیمیرفم یمداشت یمادکتره کم عقل خونه خاله دعوت بود - 
 زد.یشده ضربان قلبم رفت باال و تند تند م یکه اونا بفهمن چ ینفکر ا با

  .ردهت بُ چرا ماتِ چیه
 ..م...ی...چینه.....ببيم: رؤیا....س...سرت....اگه..کس..تن گفن مِمِ با

 یزينترس بابا چ یکنه؟رنگ عوض مهتورو خدا چ ،: نگاه نگاهرؤیا
 ؟سالمه ینماش ؟سوالیه..یشهنم

 .آره - 
 یم.ب پس برخُ - 
 آخه...تو.... - 
ره ماماناشون دعواشون اکه قر یینگاه شده مثل بچه ها یافشواه ق - 

  .خان نُنُرکنن...
؟؟ ؟یچ یفهمیدم یاگه کس یخنده رو لبام بازگشت ول ،رؤیا لحنِ ینا با

  یکنن.سرزنشم م یمطمئنم کلّ
 ،با رفتن رؤیا به داخل یمشد یادههر دو پ یدیم.و رسو گرفتمینگاز ماش

  .تو وجودم اومد یترس
  .سالم - 
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  ی؟خوب .سالم پدرام جان - 
  ین؟اومد یرقدر د ینچرا ا .ممنون .خوبم - 

ا خد ییو به سمت رؤیا رفت: وارؤیا نگاه کرد لبخندرو لباش محو شد به
 ؟شده یچ .مرگم بده
 ،منتظر بودم که یهو با حرف رؤیا از تعجب ؟شدهیاالنه که بفهمن چ وایی

 چشمام ده تا شد.
  .نشده خاله از پله ها افتادم یچی: هرؤیا

 یپس چرا  به کس .رؤیا همون رؤیا بود ینا .باز مونده بود یاندازه چ دهنم
 ؟شده ینگفت چ
  .کنارشو آروم گفتم: واقعا ازت ممنونم رفتم

 یست.ن یازين - 
 چرا؟؟؟ - 
وقت تا عمر دارم  یچه یذاشتمامانم نم یگفتمچون خودم خواستم اگه م - 

  .و رفتبرم ییبدون اون جا
را م بَاون ،ونیابوگرنه رؤیا از این مهر خودش بوده که نگفته. يبگو برا پس
  .من نداره
رؤیا  یشفکرم پ یجواد نشستم و گرم صحبت کردن شدم ول یشو پ رفتم

 .بود
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 »رؤیا« 
رام زخم شاهکار پد ینو ا یمبفهمه تصادف کرد یچرا نخواستم کس نمیدونم

بار دوست نداشتم  ینچرا ا یدونماومد تو دهنم و گفتم نم یهوخب  یخانه ول
 پدرام به خاطر من سرزنش بشه 

  سالم.
 : سالم خو....آرزو

 یگفت: سرت چ سخواست ادامه بده که نگاهش به سرم افتاد و با تر
 شده؟؟؟

 ی؟؟؟خوب، خدا ییی: وامریم
  .از پله ها افتادم ین: آره بابا نترسرؤیا

  یی.: از بس سربه هوانفس
 و با تو حرف نزد و رومو کردم به آرزو یکس .با حرص به نفس نگاه کردم

  یم.مر
 ،دعوا نکن ،شو ینا یخیالامروزو ب ،آروم در گوشم گفت: رؤیا جون من آرزو

 ؟!باشه
 .باشه فقط به خاطر تو - 
  !آفرین - 

 .کنم تیکم نفسو اذیهقلقلکم داد که  یحسیه یول یدیمو خند یمگفت کلی
که سربه سرش  یننه ا قول دادم دعوا نکنم. یآره درست به آرزو قول دادم ول

و ت یشدآخه تعداد باال بود و نم یم.نشسته بود ینشام همه رو زم موقع نذارم.
 .کنارم یممر .به روم بودن و جواد رو ، پدرامخالصه .غذا خورد يناهارخور یزم

نشسته بود سمت چپ  ،کنه یتمنو اذ یخواستنفسم م یم.هم کنار مر آرزو
نفس گفت: نفس برو  به که خاله یخوردیمشام م ! داشتیمدارم برات خانم من.
 ي.دونه کم آوردیه یاربشقاب بیه

  .: باشه ماماننفس
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منم از  .اره مشغول شدنبلند شد و به سمت آشپزخونه رفت همه دوب و
نمکو  ،....تو ظرف ساالدشمیختمنوشابش فلفل ر یوانتو ل ،فرصت استفاده کردم

ل زُ  یممر، آرزو  یدمنگاه کردم که د یهب کار من تموم شد به بقخُ  .کردم یخال
  .زدن به من

 ؟؟؟یدیند یچ یهچ ،هان - 
  ي!بود کرد يکار هچ ین: اآرزو

در گوش آرزو  آروم موقع نفس با بشقاب اومدو نشست سر جاش. همون
  .غذاتو بخور ،مقصر خودشه ،آرزو یخیالگفتم: ب

چنگالشو زد به ساالد و گذاشت دهنش و چند  یخورد،داشت غذاشو م نفس
 .به سرفه افتاد لحضه بعد
  ؟نفس ی: خوبخاله

 یوانل رد سمتدستشو بُ .حرف بزنه که دوباره به سرفه افتاد خواست
 .تهحقّ  نهیود یییوا ید.نفس سر کشیهو همه رو  یدکش یقنفس عمیه ،نوشابشو

و برداشت و آب یخچال،طرف خونه و بلند شد رفت سر یهپرت کرد  یوانول
 یوانهآخه د یست.ن یشحال یزيآدم درحال مرگ چ نا،یگی(راس م خورد.

 نییباال پا یه ین) آقا ایسازنآب و فلفل با هم نم میگفتی یشهخودت هم
ته الب یکردیم.نگاش م یمو داشت یمماهم دست از غذا برداشته بود پرید.یم

اونم  .نون برداشت و داد دست نفس یکهتیهبا سرعت  ی. خالههمراه خنده پنهان
لغم ش ییی!آخ .صورتش قرمزه قرمز شده بود یخورد و حالش بهتر شد ول يفور
   ي.که کرد ییکارا یتالف ینما !وپرّ  !تهحقّ یم.لبو پس گرفت یم،داد یلتحو

باید  .هئورّ پُ یهب چخُ .شاد شدم یادنیهقدر خوشحال شدم من قد  هآخ چ
 .م تا دلم خنک بشهدکر ادبش می
 یم.دور هم جمع شده بود همه

  !گفتم: جواد یحالته خاص با
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با  گفت: بله!؟ ،که همه ساکت بودن یدرحال ،بهم انداخت ینگاه جواد
 ی؟؟من

  یم؟!مگه چند تا جواد دار یگهآره د - 
  یید.اوه بله بفرما - 

 شهیبه چشاش نگاه کردم و ملتمسانه گفتم: م یگیره.م وخودش هچ ایشش
 ازت بکنم؟؟؟ یخواهشیه

آخه امکان نداشت من از پسرا خواهش  یکردن.مثل بهت زده ها نگام م همه
 گفت:  آره آره بگو ،ودکه از تعجب دوتا شاخ روسرش سبز شده ب یکنم، درحال

 !؟یباعث شده تو از من خواهش کن یچ ینمبب
 اصال نگاشم ،نبود یرگ یششاگه کارم پ .بار کن یباقال یار،ر بخَ  حاال

  یکردم.نم
 ب...چه جور بگم.....: راستش..خ...خُرؤیا

  یمون.کشت یگه: بگو دمریم
  ی؟!تو فضول ه؟به من چ - 

  یم.بگو که منتظر .کن ما فضول رتو فک یخیال.: بآرزو
  .: بگو رؤیاجواد

 ینهزم در تو ین.ب بببه جواد نگاه کردم و گفتم: خُ یدمکش یقنفس عمیه
 درسته؟؟ يحرفه ا یو طراح ینقاش

  .: آرهجواد
  ی.بکش یزيچیهبرام  یشهاگه م یخواستمب م: خُرؤیا

 .یکردنبقبه با بهت نگام م یخنده ول یرزد ز یقپِ نفس
  یونه.د يرو آب بخند - 

 ی.لخُ یلی: خنفس
ردم باال و دستامو به نشونه دعا بردم باال و گفتم: و سرمو بُ یشتر.تو ب - 
  ین.آم .مارو شفا بده يلهنفس خُ ینا یاخدا
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  .بلند شد و رفت تو اتاقش ،قرمز شده بود یتاز عصبان نفس
 ؟؟يبرام انجام بد ینکاروا یشه: مرؤیا

 يدم بِطرفو نشون یهفقط کاف .شمچَ یم.ندار یشترکه ب یطونرؤیا شیه: جواد
  .شمتا برات بکِ

 یست.ن - 
  ی؟چ - 
  یست.ن یشعکسشو برام بکِ یخوامکه م یاون - 
  ؟پس کجاست - 
  .وقته رفته یلیرفته، خ - 
 بکشم؟؟ شویبرات نقاش يجورهپس من چ - 
  .از رو عکسش - 

 یزيهمه ساکت بودن و چ .شده بود ینسنگ یلیبوجود آمده خ جوّ
 .رو شکوند آرزو جوّ یول یگفتننم

 یه؟: رؤیا منظورت کآرزو
 .: آهورؤیا
 ي.دار یلمفیه: رؤیا تو که از اون فقط آرزو
 و ازش ینگرفت یاکه روز تولد هل یلمیفقط ف ی: آره خودت گفتمریم

 ي؟؟؟دار
چند تا عکسم هست که دست  .دارم یلمودونه فیه: آره من فقط همون رؤیا

  .دوتا عکس ازش دارم یآهو هست، ول
 : کدوم عکسا؟؟مریم
 .تمن گرف ینپارك داداشش با دورب یمباهم رفته بود یعکس وقتیهرؤیا: 
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 »پدرام«
 یعکس وقتیه یدادم، رؤیابچه ها گوش م يطور داشتم به حرفا همین

 مون گرفت.زَمن اَ ینش با دورباشداد ،پارك یمباهم رفته بود
 غلط کرد با.... داداشش

 یه؟؟: اسم داداشش چپدرام
  .: سپهررؤیا
چرا تنها  یزيچیه ییآقایهب خُ ؟اسمشو گفت یقدر خشک و خال ینا چرا
 گفت؟؟

 چند سالشه؟؟ - 
 .و دو یست: بیکردداشت تو ذهنش حساب م انگار

 چرا باهاتون اومده بود؟؟ - 
 یشهتازه هم .حساسه یلیخواهرش خ رو ب خواهرش بوده اون: واا خُرؤیا

بود  م خونهاون روزَ »مراقب باشه. یدبا یرهاگرم م یرهنم یروندختر تنها ب«یگه:م
 !؟؟یپرسیقدر سوال م ینحاال چرا ا .و با ما اومد

 ؟؟یدمچرا پرس واقعا
  .ال شده بودؤس يجور ین: همپدرام
 ؟؟ییهجا اتاق بازجو ینمگه ا .: چرا اونوقت؟؟ مگه من مجرممرؤیا

  ی.مجرم ممن که نگفت - 
  .م سپهر عکس بندازهدَ دلم خواست بِ اصالً یگی،م يبا حرفات دار - 

 یاوردامنو باال م يداشت اون رو دیگه
  !راحت باش خجالت نکش ي!چقدر تو رو دار - 
 ؟هشِمگه سپهر چِ  ؟نه چرا بکشم - 

ازش حرف  ،باز یشقدر راحت و با ن ینکه ا یدونهم یمگه از سپهر چ آخه
  .عوض کرد رو بحث ،خواستم جوابشو بدم که جوادیزنه؟ م
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اون سپهرو  یخوادم ي؟؟؟ دلموردآاز کجا  مُعکس دوّ  یب رؤیا نگفت: خُجواد
 .ش میکنممِ آدَ ینم،بب
 »جواد«

 یه یشه،م یپدرام عصب یدهرؤیا فهم ؟شدن يجوریهرؤیا و پدرام  ینچرا ا
 یلو ییشهدرسته پسرداهآخه به پدرام چ یول یگهاون پسره رو با خنده م اسمِ

فتار از ر .به موقع االن یهستما ول غیرتی موضوع به رؤیا ربط داره نه پدرام. ینا
ن م ،بود یناگه جز ا یکنه.سپهر م ،سپهر یلج داره ه يرؤیا معلومه فقط از رو

 نیدم اآ یول یخیالب یشم.م مخودمم دارم مثل پدرا .رؤیا و سپهر ویدونستمم
 یکنهم رندونه فک یل هر کل و چِخُ يپسره یده.نشون نم یتقدر حساس

 تختشیه !هاخودمون باشه یشپ یکنهم یچپؤالرؤیارو س يجور ینا .خبرههچ
  .کمه

 : چرا اونوقت؟؟؟رؤیا
  .زودتر از پدرام جواب دادم ،نکنه یداادامه پ یناز ا یشترکه بحث ب ینا براي
  ي؟وردآو از کجا عکس دوم یب رؤیا نگفت: خُجواد

  .خودش بهم داد - 
 شم!کِ بده من از روش بِ يب االن عکسشو دارخُ - 
خونتون اون عکسه رو  یامسر میهفردا  .مدَبِ یتونمنم ینوا یآره دارم ول - 

  یشه.نم ینا یدمبهت م
 ؟؟؟ينشونم بد یشهپس م - 
   .آره حتما - 

قلب  بند با پالكگردنیه یهبعد از چند ثان  ،شال گردنشو یررد زبُ دستشو
  .کرد ییتو دستش خودنما

  یه؟چ ین: اجواد
  یفهمی.االن م .ه صبر کنظلحیه - 

www.takbook.com



 68 | فاطمه سادات موسوي
 

گرفت سمت منو با دست به عکس اشاره کرد:  .حرکت قلبو باز کردیهبا  و
 !آهو

 یدمشجا دیه یکنمچرا احساس م یدونمنم !شناستآعکس  ینقدر ا چه
 .ولی هر چی فکر میکنم یادم نمیاد

 شم؟؟؟برات بکِ ینوچرا برات مهمه عکس ا یبگ یشهم - 
 یهو ،رفتم دنبالش یشسال پ دونِ تابستو .دوستمه ینبهتر، آهو ین: ارؤیا

ستم ازش نتون یحت ینمشوقت نتونستم بب یچه یول ینشون یچهیب .شد یبغ
 یبانگار غ .بست خوردمبه بن ،قدر دنبالش گشتم هرفت هر چ .خداحافظی کنم

  .شده رفته
 گرفته شده بود. صداش

  شم.یکِزود برات م یار.فردا برام عکسو ب ي.دادامه بِ  یخوادنم .ه رؤیاسِ: بَجواد
  یمرس ییآقا یلیواقعا ممنونم جواد خ - 

  یفشه.: اه اه بابا لوسش نکن وظآرزو
 یم.: اا آرزو داشتجواد

  یم.شتجواب داد: آره دا یطنتش با
 یادمکردم  یشدم و سع یرهبه عکس خ یگهبار دیهخنده  یرهمه زدن ز و

  .بود یدهفا یب یول یدمشکجا د یادب
 يرو خونه. یمو رفت یمهمه از هم خداحافظی کرد .سر موقع رفتن شد آخر

 ریشتب یدم،فهم آره زدم. بشکن رو هوایهخودشه.  آره بودم. یدهتخت دراز کش
رو همه جا :گفت .نکرده یدارؤیا گفت اونو پ یول یبینمشاوقات تو راه خونه م

 یدبا .نه مطمئنم خودش بود یول شدم. یاالتینکرده حتما خ یداشپ یگشته ول
 هرظخودشه  .آره ،مطمئن بشم و بعد بهش بگم یدقبلش با یبه رؤیا بگم ول

 نه. یاونه ا ینمبب باید یرون.رؤیا اومد. و عکسو بهم داد عکسو که گرفتم رفتم ب
برگه آ چهارمو از  .عکس آهو رو گذاشتم جلوم .وقت آزاد بود ،تو دانشگاه بودم

 زیدادم تا از رو م یرو به اون گ یمم درآوردم و گذاشتم تو تخته نقاشتو پوشَ
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 ،زنگ کالس رو زدن یهوکردم  که  یاز چهره آهو رو طراح ینصف یفته.ن
دنبالش راه  یدم.آهو رو د یهوم خونه که یرفتمداشتم  .جمع کردم یالمووسا

 .یبینمشنداره فردا م عیب شد. یبغ یتجمع ینب یهوافتادم اما 
 ینمفردا هم دانشگاه داشتم و امکان داشت دوباره اونو بب .خونه رسیدم

 به خودم .ادامه بدم ویکم از نقاشیهبود و فقط تونستم  یادز یلیام خهدرس
 یتکردم در نها یسع .قول داده بودم زود تمومش کنم و برسونمش دست رؤیا

دونم ینم .که خراب نشه ،با دقت تمام بکشمش یدم،انجام م یکه تو طراح يتند
رامش شروع کردم آدل و با  هِتَ از قدر برام مهم شده بود. ینموضوع ا ینچرا ا

توجه م اصال ساعت دو صبح بود. .کارم تموم شد ،از  چند ساعت یدن. بعدبه کش
 دمیروتختم دراز کش یزوتخته رو همراه با برگه گذاشتم رو م .گذر زمان نشدم

ظهر  یکساعت  يکه برا یماحساس آالرم گوش با و کم کم به خواب رفتم.
 ريیبرداشتم و به سمت مس یخچالاز  یزيچیه .شدم یدارب ،کرده بودم یمتنظ

و رؤیا رو خوشحال  ینمشامروز بتونم بب یدشدم تا شا یراه یرمکه هر روز م
تاده سیوا یدیدمشم یشهکه هم ییکه همون جا یشدم یساعتیه تقریبا کنم.

 یاه خودش ینمبب یدبا یشش.م پرَ بِ یدبا یدم.آره آهو رو د یدمش.د یهوبودم که 
 رؤیا تا خوشحال بشه،   یشببرمش پ یدبا ؟نه

  .راه افتادم دنبالش
 .خانم یدخش: ببجواد

 .هایهريیزدختر سربه هچ .برنگشت یولو راه خودشو رفت نه بابا ا برنگشت
 .خبره هچ ینهبب یگردهبرم یاد،باد ب يهو هو يبرعکس رؤیا که اگه صدا

 آهو خانم؟؟ ببخشید
  ید.بر یکنم،آهو: خواهش م

 ؟؟ید: هستجواد
 .کرد یادسرعتشو ز .نداد و راهشو ادامه داد جوابمو

  .من از رؤیا خبر دارم: جواد

www.takbook.com



 70 | فاطمه سادات موسوي
 

  .برگشت یهثان یکو در عرض  یستادکم کرد وا سرعتشو
 ...شده...یزي: حالش..خوبه.....چآهو

 جوابشو بدم که... خواستم
  ؟شده آهو یچ - 

بود اما نگاه  یدهانگار منو ند .جمله رو گفت ینا ،هم سن من پسر جوونِیه
دستشو مشت کرد بخوابونه صورتم که آهو  ید.آهو رو دنبال کرد تا به من رس

 با سرعت گفت: نه..داداش..صبر..کن..
 یینکم پادستش رو هوا موند و کم ،داداششه یدمپسره که حاال فهم اون
  .هت به من و آهو نگاه کرداومد با بُ

 ؟یزديحرف م يجور ینا یه؟ چراک ین: اسپهر
 .داره از رؤیا خبر ینا! ن جواب داد: سپهرن مِبا مِ آهو

 ؟وم چراآر .ب: خُسپهر با نگرانی به آهویی که ترسیده بود نگاه کرد و گفت
 رؤیا افتاده؟؟ يبرا ینکنه اتفاق یديترس

 ...یدونم: نمآهو
  یشناسید؟رو کرد سمت منو گفت: اصال شما از کجا رؤیا رو م سپهر

 ییشم.پسر دا-
منم  .گاه عوض شد و اخمش محو شد: خوشبختمآنگاه سپهر ناخود رنگ

  .سپهرم
  یدونم.بله م - 

  یدونید؟م :با تعجب گفت
  .برام گفته یزوآره رؤیا همه چ - 

 ؟!رؤیا سالمه.... ید.جون به لبم کرد ین: آقا جواد تورو خدا بگآهو
مناسب،  يجایه یمبر یست.حرف زدن ن يبرا یجا مکان خوب ین: اسپهر
 ؟یدوردآ ینشما ماش
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 یناشم .کنم یداشونپ یدگفتم شا یگردم.نم مچند وقته دنبال آهو خا .نه - 
  یاوردم.نم

 .مناسب يجایه یمو بر یمبش ینسوار ماش یایینب پس بهتر، بخُ - 
  یست.به زحمت ن یازن یه.کاف یننه همون تو ماش - 
  .خودتو لوس نکن یاپسر ب یآخه چ زحمت - 
  .باشه - 
 ،که سپهر نشون داد یشاپ یبعد به سمت کاف ینباهم اول به سمت ماش و

 یم.حرکت کرد
 کردن و... یفکردم به تعر شروع
 یماحمن طر ینباشه ول یفتعر .ش نقاشی بکشمزَو گفت اَ داد ینو... و ا جواد

منم تا عکس  :به من گفت ینهم يخوندمش برا يخوبه و در حد حرفه ا
و من تو راه خونه  یدشما بود یدمشبش فهم یول یدماول نفهم یدمشمارو د

که رؤیا دنبالتونه و با  یدهست یهمون که بدونم شما ینبدون ا یبینمتونم
نم و ک یداتونگرفتم پ یمتصم ینهم يبرا یشه.م یقبل يهمون رؤیا توناومدن

   .رو همراه با شما به اون نشون بدم یاون نقاش
 ؟؟یکنیفکر م ی: آهو به چسپهر

  .خبر ندارم من رؤیا افتاده و يهمه اتفاق برا ینکه ا ین: به اآهو
  ید.جبران کن یتونید: شما مجواد
 ي؟؟طور ه: چسپهر
 .: با برگشتنتونجواد

  .ندارم یآخه من از اون نشون - 
 مگه شما... ی؟؟چ - 
تهران رفتم  یمکه اومد یشچند وقت پ .فروختم ویمکارتمب من سخُ - 

خونشون  یم کسبازَ یچند بار هم رفتم ول .جواب نداد یکس یخونه رؤیا ول
  .نبود
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  !امکان نداره ینا - 
 چرا؟؟ - 
 .چون رؤیا خونشون همون جاست - 
 .پس چرا.. - 
 .خونشون که خونه نبودن ینرفت یحتما موقع - 

 یرؤیا هنوزم هم اونجا زندگ یعنیرؤیا همون جاست؟  یعنی :با ذوق گفت
 ینیم؟رو بب یگههمد یتونیمدوباره م یعنی یکنه؟م

 ینینِش؟؟بب ینآره حاال حاضر - 
  ؟آره .معلومه - 
  یدم.پس بهتون خبر م - 
 ؟؟؟یک - 
 .فردا - 
 فردا ؟؟؟ - 
 یخواین؟آره نم - 
  .بهتر ،زودتر یهرچ .چرا چرا - 
 .باشه - 
  .پس منتظر تماستون هستم - 
  .خبر بدم ید،نو بدوباشه لطفا شمارت - 

 .زنگ بزن ی،داش کار  داشت یاو گفت: ب درآورد یبشرو از ج یکارت سپهر
  یگم.نم یزيپس من به رؤیا چ کارت من. ینم: ممنونم اجواد

  .بهتره يجور ینممنون ا .باشه باشه - 
 .خدانگهدار - 
 .خداحافظ - 

 برداشتم و رفتم براش یونقاش .خونه حرکت کردم يبلند شدم و به سو و« 
سرش زدم و ساعت دوازده  يبان هم به باالرُیهکادوش کردم و  یدم.قاب خریه
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هم که رؤیا ب یاون عکس یتونستمنم ،هر چقدر با خودم کلنجار رفتم .شب بود
رؤیا جز  ولی نگهش دارم. یخواستم،چرا م نمیدونم و بهش پس بدم. داده بود

ره ااون قر ؟هناراحت شِ چرا .یشهناراحت م ،اگه بهش ندم .نداره یعکس ین،ا
 یدارم.ش مهپس نگ آره .یستبراش مهم ن ینپس ا ینه.فردا آهو رو بب

 »رؤیا«
از وجودم گم  یکهتیه یکنماحساس م ،که عکسو دادم به جواد يروز از

  .شده،  خداکنه زودتر عکسو پس بده
مو صدا مامانَ ،بود . ساعت یکبه ساعت نگاه کردم .مدرسه اومدم خونه از
 خچالیبرگه به یه یدمد .رفتم تو آشپزخونه آب بخورم یدم.نشن یجواب یزدم ول
 ایبه پدرام  یخواست .رفتم کمکش .کار داشت اتییدا(دخترم زنیده چسب

 .خوربرو ب .برات ناهار گذاشتم رو گازه یاگرم نخواست .دنبالت یانب ،جواد بگو
 زنگ بزن) یهخونه  یديرس

 ر خوردم دوباره ناقصمگه مغز خَ  .دنبالم یادغلط بکنم به پدرام بگم ب من
 .نمیکخونه استراحت م یمونمم .ادامه بده ویبذار نقاش یخیال.جوادم که بشم، 

تو اتاقم مانتومو  یمونم. رفتمو خونه م یدممامان زنگ زدم و گفتم رس به
ادت دارم کال ع یدم.پوش یبلند آب ینلباس آستیهبا  یآب یشلوار نخیهدرآوردم 

 هامو هم باز گذاشتم.مو یاد.شنبه بودن بدم م یکت کنم، از شنبه سِ یشههم
 يِ که صدا یکردمحل م یزیکداشتم ف .کم استراحت کردمیهخوردم و  ناهارمو

به  یدروباز کردم ول یین.پله هارو رفتم پا ،بدو بدو یگه.مامانه د حتماً .ومدر اُدَ
 باالتر رفتم شلوار کتون .جفت کفش مردونهیه .یدمرو د یگهد یکیمامان  يجا

آشنا.. هان  هیافقیهباالتر  بنفش...و یشرتتیهبزرگ،  یفکیه .تو دستاش یمشک
و  یشلوار لیه ،درو بستم و رفتم مثل برق گرفته ها يفور ییی!وا يا ینا ی!چ
باز  ودر .االن حتما رفته تا .یینسرم کردم و رفتم پا وشالم یدم.مانتو پوشیه

  .ساده بودیکردم هنوز اونجا وا
  ی؟سالم رؤیا خوب - 
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  ي؟خبر اومد یب یهوشده  یچ .جوادسالم  - 
 تو؟! یاماجازه هست ب - 

 دیکه سرخ و سف ینا يتو ( منو باش به جا یاآره آره ب .رفتم کنار فوري
باهمه  کالّحرف  می زنم. دارم راحت باهاش  یده،شم که منو تو اون وضع دب

  .آورده باشه ویهم نقاش ،خداکنه هم عکسو یخیال.ب .متفاوتم
  .منم روبروش نشستم .رو مبل نشست

 ینجا؟ا يب آفتاب از کدوم طرف درومده که تو اومدخُ - 
  ؟!نکنه مزاحمم یزنم!ه به رؤیا جونم سر مدِبَ. واا - 
 ،وچتو مزاحمی؟ ن ینمب .جاترِسَ ینبش :خواست پاشه بره که تندي گفتم و
  ی.تو همیشه مراحم .عمراً
  یول.ا - 
  .بخُ - 
  .بب که خُخُ - 
  ؟شده یچ یگهد .نکن یتاا اذ - 
  ؟شده باشه یزيچ یدمگه با - 
  یده.آخه از تو بع - 
  .وردمآبرات دوتا خبر  - 

  ی؟خبره چ :با هیجان گفتم
  .گلوم خشک شد .بعد یار.برو برام شربت ب .ن د نشد د - 

 ؟؟یچ :با داد گفتم
  ی.د چونخ - 
 .نه - 
  .پس منم نه - 

 ي.بدددددد یلیخ: و گفتمموزایکپامو کوبیدم رو 
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اده استف دم سوآاز رفتار  یی.زورگو ،لب زمزمه کردم: تو هم مثل پدرام یرو ز 
 یکنی.م

  ی؟گفت یزيچ - 
  .نه - 
  .منتظرم - 

درحال درست  .درست کردن شربت یاتعمل يبه سو یششدم و پ بلند
  :کردن بودم که

       ینگ.د دینگ
  .من دستم بنده .باز کن جواد برو درو - 
  ه.به من چ - 
  یگه.ااا برو د - 

خونه  ینجاا سوماً .زشته من دره خونه شما رو باز کنم دوماً .من مهمونم اوالً
 .... چهارماً .شماست

  .هاَ .راه انداخته دوماً بابا غلط کردم اوالً .هسِه بَسِبَ - 
ت هبا بُ .وردمیاداشتم شاخ درم یدیدم،که م یزياز چ .بازش کردم ورفتم در

در  يآهو با سپهر جلو .آره خوده خودش بود .بود آهو به آهو نگاه میکردم.
 .ش دادمفشار یتونستمم تا .یدهوا بغلم پر یکه ب یکردمهمونجور نگاش م .بودن

 .يبود که بهم داد یزيچ ینبهتر !خدا یییوا .کم عوض شده بودیه یافشق
 ی.مرس .خدا یمرس .ممنونم یییوا .عاشقتم .خوشحالم  خدا یلیخ

 .له شدم یونه،: دآهو
 .جهنم - 
  .محکم تر به خودم فشارش دادم و
  .لچِولخُ .آخ آخ کمرم - 
  یی؟تو - 

  ی.خواهرمو کشت !رؤیا يآ ي: آسپهر
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  ما.یکنیشماها مثال االن ابراز احساسات م ین؟!قدر لوس شد هه چاَ - 
 یکنی.از حد ابراز احساسات م یاديز یِکَمآره فقط  - 

  .از بغلم جداش کردم ،که دوست نداشتم درحالی
  .در بده دمِ .تو ییدبفرما ،بب خُخُ - 
 !عجب هچ - 
 ؟؟؟یچ - 
  !خانم اجازه ورود صادر کرد .عجب هچ یگمم - 
  .من نذار يسربه سر رؤیا .ه سپهرسِبَ - 

  .تو يرؤیا .اااا حاال شد :با حسادت گفت
  .من بود يرؤیا - 
 .من متعلق به همه شمام یخیالبابا ب - 

 .به جواد یدیمرس .رفته بود یادمبه کل جوادو  یییوا .داخل خونه اومدن
  .از خبر اولت ینا - 
  یدونستی؟تعجب نگاش کردم: تو تو م با
  .معلومه خودم گفتم .بخُ - 
 ی؟؟چ - 
 .مهمونات خسته شدن .ه باباتزش - 

  .کرد یفزو برام تعرینشستن جواد همه چ همه
  !کاش زودتر داده بودما يا - 
  .نه - 
  ..چرا - 
 ي،ه زود تر داده بودگا یم.تهران اومد یستن یشترچون ما دوهفته ب - 

 یکردن.نم یدامپ یدشا
  .از خبر اول ین: اجواد

 ی.عاشقتم مرس .ممنونتم جواد یییوا - 

www.takbook.com



یاور از | 77  
 

 ؟؟یعاشقم ییوا - 
 یرتت.جو نگ یگم.به همه م .کالممه یکهت !یراه جوگ - 
  !رؤیا جونیگیره. مارو جو نم یره،تورو برق نگ .تو نترس - 
 .کوفت - 

 یه؟خبر دوم چ .ب جواد: خُسپهر
  ید میپرسیدم.ااا من با - 
 .من اول شدم - 
  .نامرد - 
  ی.حاال بگو جواد داداش .بخُ - 
 .کادو شده درآورد و گرفت جلو یزهچیه یفشوباشه و دست کرد تو ک - 
 منه!؟؟ يبرا - 
 .دستم شکست یربگ یگه.آره د - 

 دم.یکش یغجیه یادز یبا دقت کادوشو باز کردم و از خوشحال .گرفتم ازش
  یلی!خوشحال شدم خ یلیخ

  !معرکس جواد ییوااا - 
  .قابل نداره یکنم،خواهش م - 
  .و به آهو نشون دادم ین.بب !آهو یییوا - 

  یدید!کش یباز یلیخ ،آقا جواد یی: واآهو
 ی.از چ یدمناراحت شد اما نفهم یاانگار ناراحت بود  ،جواد نگاه کردم به

 یهمه طراح .بود یدهبا دقت کش یزوهمه چ ی.ل زدم به طراحشدم و زُ یخیالب
  .واقعا کارش معرکه بود یییوا .مثل خودمون بود

  ؟!جواد خان يسپهر با مهربونی گفت: چه کرد
  .شرمندم نکن - 
 ؟داداش یهشرمنده چ - 

 .:  بسه بسه لوسرؤیا
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 رؤیا - 
  جانمممم

  ي!بد یلیداد و گفت: خ یلباش رنگ ناراحت به
  !خرس گنده. جواد بزرگ شو یی!و گفتم: مثل بچه ها یدمخند بلند
  یدید؟کش يحرفه ا یلی: واقعا خآهو

  .خشک گفت: ممنون خیلی
  .دجاش بلند ش از
  ؟ااا کجا جواد - 
  .برم یگهمن د - 
  ؟چرا - 
خوشحالم که  یلیه بهت دادم..خکم و هارهخبر .ندارم يکار یگهچون د - 

  ي.خوشحال شد
 یگه.بمون د - 

حرف نزن منم خفه خان  یعنیبهم کرد که  یو نگاه یشممزاحم نم نه
  .گرفتم
 .باشه - 

 یهم خداحافظی کوتاه یهبرگشت و از بق .کردم یشدر همراه يجلو و تا
 .تمکنار آهو نشس .و رفت...رفتم سمت آهو و سپهر که رو مبل نشسته بودن کرد

  .شلّکَ سِ دونه زدم پَ یه
  ییی.آ - 
  ؟!دنبال من یومدين ي،جا بود یندوهفته ا !آهو یشعوريب یلیخ - 
  ي.تو نبود ،من اومدم - 
  .من بودم - 
  ي.نبود - 
 .بودم - 
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 ي.نبود - 
  .وسط یدسپهر پر ،خواستم حرف بزنم تا
 یهویه؟!قدر رفتاراتون  ینچرا ا ،اهشما دختر - 
  ي.جواب خودتو داد ،خودت - 

  یم.م: چون ما دختریو آهو همزمان گفت من
  ی؟هماهنگ یولبابا ا - 
  ینیم.ما ا - 

  !: رؤیاآهو
  .بله - 
  ؟م اتاقترَبِ یشهم - 
  .برو راحت باش .اجازه گرفتن داره یونه!د - 

  .شد و رفت بلند
  !کنم یراییرفت ازتون پذ یادمآخ  - 
  ی.زحمت بکش یخوادنم - 
  .رحمته یهزحمت چ !سپهر یهحرف هچ ینوا ااِ - 
  .از دست تو دختر - 
  .جام بلندشدم از

با  آخرش اسم طرف مقابلم بگم. یگم،م يعادت داشتم هر جمله ا همیشه
ن و سربه سرشو یکردمم یشوخ یادو آشنا راحت بودم باهاشون ز یلفام يپسرا

 حرف زدن باهاشون برام راحت تر بود... ین،هم يبرا  یذاشتم.م
ه ببردارم که دوباره زنگ خونه  یوهسمت آشپزخونه که شربت و م رفتم

 صدا درومد.
  ینگ.د دینگ

  .حتما جواده
  .یدروباز کن هیشگفتم: سپهر م یرفتم،تو آشپز خونه م ینطورکههم
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  .شما امر بفرما - 
  .ممنون یولا - 

 یخواستم ؟م.  ااا بگو چرا درو باز نکرداَسپهر جواد که، . یهو زدم تو بازم
درست  مشغول .رو لبام نشست يلبخند ،فکر یناز ا ،ناقال يا ؟!کنه یرایزمسورپ

 .ها شدم یوهکردن شربت و شستن م
»پدرام«  

همه باهم دست به  یشد،که م یدع یکنزد یشههم .خونه عمو بود مامان
 یکردن.م یو باهم خونه تکونخونه هم یرفتنو هر هفته م یدادندست هم م

  ینا.رفتم خونه عمو ا یممستق .بود یناهفته هم نوبت خونه جواد ا ینا
 .سالم پسرم - 
  .سالم مامان - 
 .دنبال رؤیا  يبر یشهپسرم م - 
  .بذار از راه برسم مادر من - 

  .بلند شدنت با خداست یگهد ینی،آخه تو بش .بمامان با خنده گفت: خُ
  .رامبَ یاشتذآبرو ن .از دست تو مامان - 
  .شرمنده پدرام جان - 
  .دشمنت شرمنده عمه - 
  .زحمت شد ید،ببخش - 
  .نگو یگهد ی.زحمت هچ ،نه عمه - 
ونه خ يبه سو یششدم و پ ینسوار ماش یرون.اومدم ب ،در خونه نرفته تو از

 .رهاعمه ست
فقط خدا رحم کرد که  یعنی .روز اون تصادفِ لحظه فکرم رفت سمتِیه

 ..وگرنه یومدن یشپ يرؤیا مشکل جدّ يبرا
  ین!آم یم.تصادف نکن يرسِ ینلطفا ا خدایا!
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 دیجد ینماشیه یدمکه د ینا،خونه عمه ا يرفتم جلو .و پارك کردمماشین
  .شدم یخیالشب .اونجا پارك شده

 22 – 20پسر حدودا یهخشکم زد  .درباز شد یهبعد از چند ثان .زدم زنگو
  .درو باز کرد

 .هسرخ شد یتبانصن بودم االن صورتم از عمئمط رؤیا کجاس؟ ؟یچ یعنی
  .دستامو مشت کردم

  .: سالمپسره
 ی؟؟هست ی:  کمن

 : بله!؟؟پسره
  .گرفتم: عادت ندارم سوالمو دوبار بپرسم ویقش .دادم داخل هُلش

  یکنی؟م یغلط هجا چ ینزدم: ا داد
 !از تو بپرسم یدشام و گفت: من بال زد تو چِزُ  ییوتموم پرّ  با

 ینو  اه مناومده خونه عمّ .و بودپرّ ذقد هچ یومد.خونم در نم یزدي،م کارد
  .خفش کنم یخواددلم میگه، رتا رو مپِورتچِ

  سرش داد زدم: رؤیا کجاست؟ یوار،خورد به د ،عقب بُردمش
صورتش خم شد از گوشه لبش  ،مشت خوابوندم صورتشهی .نداد جوابی
  .خون اومد

  یستم؟!مگه با تو ن - 
م هم که معلو یرؤیا لعنت ینا یشدم.م یونهداشتم د یگهد .دزَحرف نَ دوباره

  ..بزنمش که یگهد یکی ؟خواستم یهکدوم گور یستن
  !ولش کن: رؤیا

 یه؟؟ک ین: اپدرام
  !گفتم ولش کن - 

رفتم سمت رؤیا با چند قدم بلند خودمو  ین.افتاد زم .ل کردمرو وِ  پسره
   .بهش نگاه کردم .رسوندم بهش، چشم تو چشم
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  ي؟م کردچرا رَ یونه!ه دتِچِ - 
بامن حرف  يجور ین(به پسره اشاره کردم) ا پسره ینتو به خاطر ا !!ههِ

  یزنی!م
  .کن بس

چشم عمه  !ههِ ی؟جا کار داشت ینا ؟خونه عمو یومدي: پس بگو چرا نپدرام
 ......یدونهنم .ساهدخترش ساد یکنهم رفک .روشن
 پوزخندي آره رؤیا بود. ،رؤیا بود .صورتم سوخت .صورتم سوخت سمتِیه

داشتم رو کردم و گفتم:  یتمدر پنهون کردن عصبان یکه سع یزدمو درحال
 ؟دختر عمه جان یکنیم یتشآفرین چه حما

 .خفه شو ،رؤیا داد زد،  خفه شو پدرام
  .منه یرش تقصمَ : هَآهو

 قدر چهرش هچ .دختر افتادیهتعجب برگشتم و نگام به  با
  ین....اینآشناست..ا

 »رؤیا«
داخل پرت شد و روي زمین افتاد  یهبعد از چند ثان .دروباز کردرفت  سپهر

که به سمت سپهر  یدمبا وحشت نگام افتاد سمت فرد و با تعجب پدرامو د .
  .گرفت . به سرعت اونجا رفتم یقشورفت و 

 .ولش کن - 
  .ولش نکرد 

  .گفتم ولش کن :داد زدم
  یم.قدم باهم فاصله داشتیهو اومد سمت من  ول کرد سپهرو
 خ...دِ یدونهنم .دخترش سادس یکنه.م رعمه روشن فک .: ....چشمپدرام

 هبه چ یزنه؟حرفارو به من م ینداره ا یحق هبه چ یگفتداشت م یچ این
وندم خواب یلیسیهاشتم حرفشو ادامه بده و ذن  یکنه؟م ینداره به من توه یحق
  گوشش. رِدَ
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  یکنی؟م یتشحما ه: آفرین رؤیا چپدرام
  .خفه شو .خفه شو پدرام - 

 یکه به سمت من م یو درحال یینباال اومد پا يبه سرعت از پله ها آهو
  .منه یراومد گفت: همش تقص

م محک خیلی تعجب کرده. یلیمعلوم بود خ .نگاهش رو به آهو دوخت پدرام
و برداشتم و رفتم  يبه پدرام جمعه دستمال کاغذ یالخ . بیو قاطع گفتم نه

  .هم اومد کنارمآهو  .نشسته بود ینزم يسمت سپهر که رو
خواستم رده خون رو از صورتش پاك کنم که  .و سمت لبش بردمدستمال

بیچاره  !خدا لعنتت نکنه پدرام يا .زم گرفتدستشو آورد جلو دستمال و اَ 
ازشون  يجور ینکه پدرام ا یدیمرو د یگهاز مدتها همد بعد و آهو. سپهر

 کردم رو ازش سر زد. یآخ کوتاه يصدا .لبشو پاك کرد گوشهکرد. یراییپذ
  ي؟چرا اومد ؟ها یکنیم یغلط هجا چ ینسمت پدرام: تو ا

 مزاحمتون شدم؟؟ یهچ :گفت دبا پوزخن
ره به و هم داپسره پرّ یارمنتونستم طاقت ب یگهد .بود یزآم یرلحنش تحق

 بود. یگناهسپهر که اصال ب ،هم به آهو و از همه مهم تر یکنه.م ینخودم توه
 یستادم.شدم و روبه روش ا بلند

بدم  یحتوض یکس يرو برا یزيعادت ندارم چ .خودتو بدون پدرام حدّ - 
 و با حرفات و رفتارت اونارو ینکن ینو آهو توه که به سپهر ینا يفقط برا یول

در  یدمد .جا چند دقیقه نشست ینامروز جواد اومده بود ا یگم؛م ینرنجون
 ندچ یدمش.زش داَ يبعد از مدتها دور .آهو بود .رفتم دروباز کردم یزنن.م

 ه.یناتاقمو بب .آهو هم رفت ،چون کار داشت .جواد رفت ،دقیقه قبل از اومدن تو
ا زدن و ب یندر زد یرفتم آشپزخونه که جنابعال .نکردم یراییپذ ،اومد یادممنم 

 یراییخوب ازشون پذ ي،و سپهر کردکه به من یناییسپهر و تهمت و توه
  !!يکرد
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 یدچار سوء تفاهم شده ول یچون الک یدهکردم از آهو خجالت کش احساس
 ه ها(وجدانمِش کَختَ تَیهه ه اَاَ .که انگار قتل کرده یکردبه سپهر نگاه م يجور
  .)نداره یتعادل روح پدرام کالّ ینبه نظرم ا !جون
 .بدبخت آرومه ینا ،تو حرصش نده-

  ي.با .اون؟ اصال برو کار دارم یا ی: تو وجدان منمن
 ي.بابا .رؤیا يندار ی: به نظر من که تو تعادل روانوجدان

 ؟؟یکنیکار م یجا چ ینا یب نگفتخُ - 
وگفت:  عمه گفت کارشون رو کرد سمت من .تر کرده بودصداشو آروم تُن

  .دنبالت یاممنو فرستاد ب یی.تنها تو خونه ،و تو یکشهطول م یادز
 !یامباهات ب تو رو؟ عمراً یبهت گفتم: چ با

 مگه من چمه؟؟ :با حرص گفت
، امیم دوباره با تو بهر مغزمو گاز نگرفته که بخواخَ .گوشه یست،چشم ن - 

 .زخمه هست يهنوز جا
و منحرف  ینماش ینهم يوسط جاده برا یدبچه پریه ي: اون سرپدرام

  .کردم
  !هان ی.منحرف نکن ینوبهونه ماشیهدفعه هم به  یناز کجا معلوم ا - 
  .بس کن رؤیا - 
م تن ی،دوخت یدي،رچرا تو امروز بُ  !ها .اصال چرا بس کنم یکنم.بس نم - 
 ...منو یداشت ي،سپهرو متهم کرد ،منو ؟یهماجرا چ یکه بدون ینبدون ا يکرد

  یرسونیمت.ما م یاب یخواي،: رؤیا اگه مآهو
 .زحمته یخواد،نه نم - 
  .دختر برو حاضر شو ی،زحمت هچ  - 
 میخکوبپدرام م يسمت پله ها که صدا یرفتمگفتم داشتم م يا باشه،«

  .»کرد
 .خواد ینم - 
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  .طرفش برگشتم
منم  .ماجرا مربوط به منه ینا یاز؟ه پتَ یا یازيپ رِسَ ه؟!آخه به تو چ - 

  .ندا ره یربط یچبه تو هم ه یامب ینادوست دارم با آهو ا
 .طور خواسته ینچون عمه ا .هربط دار - 
 ؟؟یگهمشکل تو فقط مامان منه د یعنی - 

  .آره :با کمی صبر گفت
  .پس صبر کن .باشه - 

 .گرفتم یناروا ییره خونه داابرداشتم و شم یزم يتلفنو از رو یگوش
  یکر.گذاشتمش رو اسپ

 ....بوق...بوق...بو بوق
 یی؟کجا .: سالم دخترممامان

 .م مامانبخو - 
 ؟؟یومدهپدرام هنوز ن - 

  ..به پدرام انداختم و گفتم نگاهی
  .هم اومدن یگهدونفر د یچرا اومده ول - 
  یا!رم کسَ هوا خاك بِاِ - 
 ینجان.لحن بامزه مامان خندم گرفت: آهو و سپهر ا از

 که احساس کردم اون دوست اوناس نه من. یدکش یغیچنان ج مامان
پدرام صورتش سرخ شده  یوه ولشنَکردند که مامان نَ یزير يسپهرو آهو خنده

 . یشیهآت یشهکه هم ینماه ا .بود
  یگی؟واقعا راس م - 
  .آره - 

 ییاو .سالم برسون ییوا :با لحن مهربونی که شادي توش موج میزد گفت
  .آهو تنگ شده يقدر برا هکه دلم چ

  !گفتم. مامان یلومظلحن م با
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  .شده خاله جون: منم دلم براتون تنگ آهو
ببخش  ی؟خوب .سالم آهو جان :که معلوم بود تعجب کرده گفت مامان

  .دخترم یستمخونه ن
  .نداره خاله جون یبع - 

  .مامان :با کمی صبر گفتم
  .جانم - 
  یرون.من با آهو و سپهر برم ب یشهم - 
  ی؟پس پدرام چ - 
که حوصلم سر  ییخونه دا یامتازه ب یدممامان من بعد از مدتها آهو رو د - 

  .باهاشون برم یکنمخواهش م یره.م
  .باشه - 

  یدم.کش یاز سر خوشحال جیغی
 .ماه یماه .عاشقتم .ممنونم مامان - 
  .ه برو تا نظرم عوض نشدهسِبَ .بب خُخُ - 
  ي.با - 
  .خداحافظ - 

  .قطع کردم و آهو رو بغل کردم گوشیو
  یول.ا یم:دو باهم گفت هر
به خاطر عمه منتظر من  یستن یازن یگهحاال د .بخُ .کردم سمت پدرام رو

وردم یکردم.شانس آم یرونشداشتم ب !و بودماپرّ یلیخ ییبه سالمت (خدا یباش
 ) که آهو سپهر اینجان وگرنه با دستاش گردنمو خرد می کرد . 

  ؟به من يل زدچرا زُ  یه؟چ  - 
  ی؟ادب یب یلیخ - 
  .از وجود گل شماست - 

  یاممنم م :بی هوا گفت
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 ؟؟یچ :تعجب داد زدم با
 یدي.همون که شن - 
 یست.جا ن - 
  یام.خودم م یننداره با ماش یبع - 

قدر  همن چ !خدا يصدامو ناله مانند کردم: ا ین.زانو نشستم رو زم چهار
ه تو ک یناز دست تو راحت شم نه ا .با آهو برم بگردم یخواممن م .بدبختم بابا

  یاي.با من ب یهم پاش
 یست.مهم ن - 

  یدم.زمزمه کرد که نشن یزيچیهدر گوش سپهر  آهو
که تموم شد سپهر رو کرد سمت من که نشسته بودم و پدرام  حرفشون

 یا دیترسیانگار م یبگه ول یزيچ یخواستانگار م .ساده بودیکه باال سرم وا
  .داشت یدترد

  یم.رب ینماشیهبا هم با  یتوننن گفت: اگه آقا پدرام بخوان من مِبا مِ سپهر
  .گفت از جام بلند شدم یاالن چ ینا یمپدرام مات بود منو

 ؟...یتونیطور م هچ یگی؟م یسپهر معلوم هست چ - 
اجازه پس  یب هچ ،با اجازه هچ یاد.ب ،رهاکه اول و آخر قر یشونب ا: خُآهو

  یارن.ب ینشونوماش یستن یازين همیشونا يجورینا .بهتره یادبا ما ب
 آهو توام؟؟ - 

 یدمد که یلج نکن با اخالق ینگوشم گفت: بب یرز یینانداخت پا سرشو
  .پس شر راه ننداز یادمطمئنم اول و آخر م

 شرط داره!یه یگفتم باشه ول بلند
 ی؟شرط هبا هم: چ همه

 ايیخواگه م ینانگشت اشارمو جلوش تکون دادم: بب .کردم سمت پدرام رو
هرجور  یرم.م ،هر جا بخوام ی.من دخالت کن يتو کارا يندارحق  یاي،با ما ب
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ت دخال ي،ندار تو هم حقّ و... یکنمرفتار م ،هر جور بخوام یپوشم.لباس م ،بخوام
 یچ .. چون به تو ه ی.کن

 ن دا ره  یرب ط     
  فهمیدي؟

 .دختره زبون درازه .خفش کنم یخواستقدر دلم م هکه چ ي: باشه (اپدرام
اون سپهر  یدنهچون چشم د یام،قبول کردم که ب .من که واقعا قبول نکردم

 شمش)بکُ یخواددلم م .ازش متنفرم یول ؟چرا یدونمنم .تو با تو ندارمخانِ
 ).قاتل هم شد یزم،عز ییپسردا !(بفرما
 به من!؟؟ يل زدچرا زُ  یهچ - 
  یگه؟د ياالن قبول کرد - 
  .آره - 

شما از خودتون  .و گفتم من برم حاضر شم یهو رو کردم سمت بق باشه
  .خونه خودتونه ید.کن یراییپذ

لوار مانتو و شیه  .به اتاقم در کمدمو باز کردم یدمسمت پله ها رفتم رس به
 یشآرا یادز یش.رفتم سراغ آرا .شال همرنگ هم سرم کردمیهبرداشتم  یل

  یدم.آهو رو شن يانگار با خودمم لج کرده بودم، صدا یول یکردمنم
  یا.زود ب ینتو ماش یریم: ما مآهو

ته پس چرا نرف .دستاشو مشت کرده بود یدمپدرامو د یین،و رفتم پا باشه
  ؟بود

  ینجایی؟تو چرا هنوز ا - 
  ؟!گل نکنه یشباز یونهدوباره د .به سمتم اومد يعاد ییقدم ها با
 ؟بمونم .دوست دارم - 
 .خب پس بمون - 

پدرام هم  یدمکه د .در يبه سو یشپ .سمت چراغا و خاموشش کردم رفتم
  یرون.از خونه اومد ب
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 ی؟؟شد تو که دوست داشت یچ - 
  یم.رؤیا سر به سرم نزار، بر: با حرص گفت

 یم؟!بر - 
  یم؟کجا بر .بسپهر: خُ

  ي؟!شهرباز یمو گفت یمبهم کرد یآهو نگاه منو
  .رفتن شروع شد يباز شهرباز .کنه یر: خدا به خسپهر

 ؟؟یهمگه چ - 
  ي؟!شهرباز یرینبازم م ینبابا بزرگ شد - 
  یرن.همه م - 
 یم.بر يخب حاال کدوم شهرباز  - 
  یشگی.همون هم - 
  ه.باش - 

 یم.روشن کرد و حرکت کرد ماشینو
  ی؟و روشن کنضبط یشهسپهر م - 

 تو؟؟ یشه: مآهو
  ؟من - 
 .خوندنات تنگ شده يآره دلم برا - 
  یگه.د یخونمخواننده هارو م يبابا منم همون آهنگا - 
  یشون.خب من دوست دارم تو برام بخون - 
  یستا!من صدام خوب ن  - 

 که یدونمندونه من م یگفت:  به من دروغ نگو هرک یدوکش یغجآهو یه
  .تو معرکس يصدا

 شرط یهبه  - 
  یزاري؟قدر شرط م ینچرا ا - 
 قبوله؟؟ - 
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  .معلومه که آره - 
 باشه؟؟ یهرچ - 
  ی؟هرچ - 

 ؟؟يآورد ینا، گفتم: ترقه و ایشنیدو فقط آهو مکه صدام يجور زیرگوشش
  ی؟هت گفت چبُ با
  .سه روز مونده یه.چهارشنبه سور یکنزد یوانهب دخُ - 
 یق کلوباشم، سپهر تو صند یاوردهتازه منم ن .وردمآآره  یی.تو یونهد - 
  .داره

  ایول.
شد اگه ن .نه یگماگه خوشحال شد م یگه.پدرام لجم د باب دلم گفتم خُ  تو

آخ  .کرده یاخم هاوه اوه چ .به پدرام نگاه کردم ینهاز تو آ یرکیز یرز .آره یگمم
  .چون آهو گفته بود یخوندم.، اگه نکرده بودم، میخونمجوون پس م

  .باشه - 
  ؟بخونم یچ .بخُ - 

  ي.دوست دار ی: هر چسپهر
  باشه.

آهنگارو به خاطر متنشون  یشترمن ب .دور تو ذهنم دنبال آهنگ گشتمیه
  .نکردم یداپ یزيقدر گشتم چ هاما هرچ یدادمگوش م
  .آهنگ بخونم که اون توش باشهیه .کلمه بگویه آهو

 عشق..مکث کرد و  کمی
 ؟يآهو مطمئنی تو عاشق نشد -
 ؟آره چطور - 
 یزم!، عزيتو فازه الو یاديآخه ز یچیه - 
 ااااارؤیا - 

 .کردم یداآهان پ .ب فکر کندلم گفتم عشق!؟ خُ تو
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 ..شروع کردم به خوندن
  یکردم.به پدرام نگاه م یرکیز یرز 

 یگیره، دلم غم میهحس یهنگات  تو
 یمیرهو دل م یکنیچشام نگاه م تو

 عادته یهتو نفسه مثله  عشقه
 طاقته یعشقه تو ب يمن برا دله

صدا  یب یقلقلکم داد که باعث شد بخندم ول یهوآهو  .(به سپهر نگاه کردم
 )یشدآهنگم خراب م یزو همه چ یتمچون ر
 عشقه تو، تو قلبه من جز

 جا نداره یگهد هیچی
کرد  يکه پدرام تک سرفه ا یخوندمبودم و م یره(هنوز با لبخند به سپهر خ

زه قرم !صورتشو نگاه ؟دوشاخ شده یوهچرا د ینخدا ا یام بهش افتاد....هکه نگا
 ).رومو برگردوندم و ادامه شعرو خوندم ییقرمزه وا

 دلم یامیتو دن وقتی
 نداره یابا دن کاري
 نداره یابا دن کاري
 فکره داشتنت حتی
 …من آرامشه  واسه
 یزمعز یدنتد شوق
 یکِشههر جا م منو
 عاشقانه دوست دارم یاتو رو تا ته دن منو

مشت  از ینوا یه.مطمئن بودم عصبان یول یکردمپدرام نگاه نم(از ترسم به 
 )یدم.د شدن دست چپش که سمت دنده بود،

 …بهونه دوست دارم  یب یانگار خودم تو
 عشقه تو، تو قلبه من جز
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 جا نداره یگهد هیچی
 ، دلمیامیتو دن وقتی
 نداره یابا دن کاري
 نداره یابا دن کاري

 امین رستمی )) -(( جز عشق تو 
 تموم شد آهنگ

و تکه فقط ملّ یارهکم خطر ب یزايترقه و چ ییآهو عالمت دادم که ده تا به
ادت، ترك ع«گفتن  یشهو هم یگهد یممرض دار یم.کار کن یب چخُ یم.بترسون

 » موجب مرض است
چند تا هم  .و اومد کنار منیفشگذاشت ک .ت رفت، برداشتمثل جِ اونم

حسش  يجور ینو ا بود یکیا رو به تارهو یفم.ک ،منم گذاشتم .به من داد
  .بود و حالش بهتر یشترب

  .آبشار یم: اول برآهو
  یم.باشه بر - 
منظورش پدرام بود که  .سمت پسرا یم؟؟؟ برگشته بودیاییدهم م شما - 
  .پشت من، کنار سپهر بود یگارداباد ینمثل ا

  .پدرام پشت من و سپهر هم کنار پدرام و پشت آهو یم.و آهو جلو بود من
  ؟!ره گفت: آره چرا که نهااجب يکه معلوم بود از رو يابا خنده پدرام
 وقت یچه ینآخه ا .دروغ نگفتم ،سکه شده بود ه شام اندازبگم چِ یعنی

اده رو افت ییوا .آبشار یادکه ب ینبرسه به ا هچ یذاشت.نم يشهرباز ويپاشو ت
  .من از تو لجباز ترم .نداره پدرام خان یبباشه ع .دنده لج

  .من بود که سپهرو مخاطب قرار دادم يصدا ینا ی؟تو چ - 
 ؟؟نه  یگهد یدونیمثال تو نم - 
  .نظرت عوض شده باشه یدفکر کردم شا یول !چرا - 

 ه.یشناسمارو نم یکس یه.به ک یجا ک ینتازه ا یده.داداش حال م یاب -آهو 
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  .بار ینباشه فقط ا !ما دخترااز دست ش - 
  .رؤیا: آخ جوونو  آهو

  یرن.بگ یطبا پدرام رفتن بل سپهر
م ه يشهرباز .شلوغ بود یصف بلیط فروش یم.و آهو هم از اونا دور بود من

 ژنیکم کم احساس کمبود اکس یگهد .مختلف ير از همهمه و صداهانگو، پُ هک
منم از خدا خواسته قبول  .که خلوتهرتر وَاون یمآهو گفت بر .کرده بودم یداپ

 ظرنتم ینجورهم یمو منتظر اونا شد یمستادیگوشه خلوت وایه یمکردم رفت
 پسر، ترسو تو جونمون انداخت.یهکه صداي  یمبود

 !نگاخوشگالرو  - 
 چهارتا یم.رو هم گرفت یگههمد يهمزمان دستا .عقب یمترس برگشت با

 از یمساده بودن اونجا با ترس خواستیرت واسپُاِ  يبا لباسا .پسر هم قد هم
ه ب یمچ دست آهو رو گرفت که هردومون کم یکیشونکه  یمکنارشون رد بش
 یبود و کس یادز چون صدا یول یدکش یغآهو ج یم.شد یدهسمت پسره کش

ه سرد شد دستاش سردِ یده.صداشو نشن یاون اطراف نبود، احساس کردم کس
  .بود

 »آهو«
ردم به دستش آو یفشار کم .رؤیا رو گرفتم يدستا .باترس برگشتم عقب
از پسرا مچ  یکیکه  یمهنوز دو قدم نرفته بود یم.که باعث شد حرکت کن

 .دستمو گرفت
  ی!: دستمو ول کن عوضآهو

 ما،ین ،دوستام یناما یوانه.اسمم ک .اسم داره یعوض ینگفت: ا يعاد خیلی
  .ه دوستاش اشاره کردبو  یدنسع یناس

 .كرَ به دَ یدرگفتم: بِبا حرص 
  !تندتند نرو !خانم خوشگله یه - 
  .ولم کن آشغال - 
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  .تگفتم: دستم شکس يبلند آخِ .فشار داد که دردم گرفت یشترب دستمو
و مچَانگار با چسب مُ یکرد.کردم دستمو ول کنه، ول نم یسع چقدر هر

  .چسب زده بودن
  یوون!!و بلندتر گفتم، ح یوونیتو ح یستین یوانهمون ترسم گفتم: تو ک با
هر چهارتا یهمطمئن بودم رده  یلیشس یاز محکم .ک زد در گوشمچَیه

ا نگاه رؤی یسوخت. بهکه بهم زده بود، م یلیس يجا .انگشتاش رو صورتم مونده
من نگاه کرد عالمت داد که  بهیهو  یچرخید.پسرا م ینکردم، داشت نگاش ب

دستمو فشار داد بعد از  سمت جمعیت که از ما فاصله زیادي داشت. یمبدو
ز کجا ا یدونمکه نم یتأبا جر منم بدو. یعنیل کرد که و وِ متدس یهصدم ثانیه
 یمترو محکم گاز گرفتم که دستشو ول کرد تا خواس یوانک يبازو ،کردم یداپ

ذاشت و گرفت و ن، دستامیناپسره که گفته بود اسمش س یکیاون  یدمم، درَ در بِ
 و خودشو بهش رسوند یماکه ن یدویدداشت م .رؤیا نگاه کردم به .یبرم لعنت

دستاشو به  رؤیا .یکردداشت رؤیا رو با شال خفه م ید.و از پشت کششالش
 یسع خیلی و مانع از فشار شال شد. یدشال که رو گردنش بود، کش يجلو

ش داشت خف یلعنت یماياون ن یتونست.نم یمانع فشار شال بشه ول یکردم
 یناز ا یلیبودم خ یدهبه سرفه افتاده بود ترس .زد يرنگ رؤیا به کبود یکرد.م

ار ، انگیخوردم ینماگه رؤیا زم ید وحشت داشتم حتبَ .بشه یزیشکه رؤیا چ
 یم. خیلی...به هم وابسته بود یلیخ م.خورده بود ینمنم زم

  یکنی.خفش م يدار یعوض .پسره داد زدم: ولش کن رو به
 ولش کنه) یدنداد(مجبور شدم دروغ بگم که شا محلی

، یاگه ولش نکن .نفس داره یاون تنگ .تورو خدا ولش کن :گفتم یهگر با
 یمیره.م

نفرم رد یه ینجاچون سرفه رؤیا کم تر شد، لعنت به ا .جواب داد انگار
 .بود به من یدهرس یبابرعکس اون سمت، تقر یقادق !قدر خلوته هچ یشه، نم

 یدعس .ینا بودمس يدستا یرمنم اس .بود یمان يدستا یرمن، اس يبه رو رؤیا رو
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ا یمن یم.متر فاصله داشتیههممون با هم حدود  .کنار من بود یوانو ک یماکنار ن
طاقت  یگهد .صورت رؤیا از درد جمع شد یچوندرد عقب و پرؤیا رو بُ يدستا

  .نداشتم
  ید.تورو خدا ولمون کن - 

 .احساس کردم خورد شدن .چونمو گرفت کیوان
 به التماس؟؟ يشد رو آورد یچ یگرفتیگاز م ي!: االن که هار بودکیوان

 ی.لعنت یخوايم یچ ی!پست یلی: خآهو
  .که گوشام کر شد: الل شو يداد زد جور کیوان

 »سپهر«
ب که دخترا بودن اما با کمال تعج ییسمت جا یمبرگشت یم،گرفت هارویطبل

 ..، رو کردم سمت پدرامیستندن یدیمد
 : پس کجان؟؟سپهر

  .نردَگَرفتن بِیدشا یدونم.گفت: نم یچرخیدکه نگاش به اطراف م درحالی
  یره.نم ییبدون اجازه من جا !نه امکان نداره آهو - 
  .باشن یتوننپس کجا م - 
 یدونم.نم - 

 ...یمنه اگه اتفاق یر: همش تقصپدرام
  .افته یبراشون نم یقنترس اتفا .نه نگو پدرام - 
 اگه.... .تنهان .اونا دخترن یگی؟م يدار یحساب هاز چ - 

  یذاشتیم.تنهاشون م یدنبا .ب حق داشتخُ .خورد حرفشو
  .دنبالشون یمبگرد یدبا یست.حرفا ن یناالن وقت ا - 

 ینمه یدبا .بعد مغازه ها یم.بگرد هارویحتفر یلاول وسا .هئتو : حق باپدرام
  .شمارتو بده .تو برو راست .چپ یرممن م .اطراف باشن

تر راحت ینهم يبرا .م داشتهچون حق .ناراحت نبودم که منو زده ازش
  یزدم.باهاش حرف م
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نا او .نگران رؤیا .نگران آهو .نگران بودم یلیخ .دادم و حرکت کردم شمارمو
 هخبر ندارن جامعه چ .ناههمون قدر هم ساد یول یطوننش یلیدرسته خ

فکر  نن.یکم يبچگونشون سپر یاياونا تو دن یه.به چ یچ یدونناصال نم یه.جور
 خبر ندارن که... .همه مثل خودشون سادن یکننم

 »پدرام«
ترس، وحشت،  .بود یچ یدونمحس که نمیه یداد.ابم مذع یحسیه
  یدونم.،  عذاب وجدان... نمیتعصبان

اون از  یبخشم.وقت خودمو نم یچه یفته،اونا ب يبرا یاگه اتفاق اگه
  یفته.براش ب یواگه حاال اتفاق ي،اومد شهرباز يسرلجباز

 ی..وليباز يها یلمغازه ها وسا .سرعت هرچه تمام همه جارو گشتم با
  یلی.دارم خ يحال بد یلیخ .نکردم یداازشون پ ياثر

 
  

www.takbook.com



یاور از | 97  
 

 »آهو«
وك توتک یشد.م یدهرؤیا به وضوح لرزش دستاش د !الل شو ،داد زد یوانک
  یشکوند.هم داشت دستامو م یعوض ینا یکرد.سرفه مهم 

  یکنید.م یت: چرا اذرؤیا
قصدمون فقط سربه سر گذاشتن شما بود اما با  یم.نکرد یتما اذ - 

 رفتارتون..
  یگه؟داره م یچ ینا یاخدا .کردمنگ لحظه هَیه
  یم؟کار کرد یما چ - 

  ین.کنارم بازوشو نشون داد: ا اومد
  .کم افتاده بود رو بازوش یلیدندونام خ رده

 . یمبذار بر - 
  .سمت من قهقهه زد روکرد

 یم.کرد یداتونکجا تازه پ - 
رؤیا تکون تکون  .ت نجاتمون بدهدخو یاخدا یمردماز خندش داشتم م 

صورت رؤیا از درد مچاله  ید.رؤیا رو کش يبا دستش موها یدکه سع یخوردم
 رؤیا. يشدن موها یدهکش یشترشد با ب يزد که مساو يبلند یغج .شد

فرار  ینااز دست ا یمداشت یهردوتامون سع .جفتمون دراومده بود گریه
اومد  .و باهام کم کردفاصلش .از ماها بود یشترزور اون دوتا ب یشد.نم یول یمکن

آخه  ردم.یکسرمو بلند م یدبا ینمش،که بب ینا يبرا .روبه روم بود یقاکنارم دق
 دهیترس یلیخ .تو دهنم یومدقلبم داشت م  ،د جلوسرشو آور .قدش بلند بود

تر محکم اینس ین.افتاد زم یهوصورت من بود که  متر با یلیفاصلش چند م .بودم
  .بوده که سرجام هنگ کردم یک ینمبرگشتم بب .منو به خودش فشار داد

  !....این اینجا چی کار میکردین.....اینامکان نداره ا نه
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 »جواد«
دلم، پاهام، قلبم، باهام  یبرم خونه ول یخواستمم یروناومدم باز خونه رؤیا 

ز ا یتونستمم یکنه.م یبدونم آهو کجا زندگ یخواستدلم م یکردن.نم یهمراه
 جوابشو میدادم؟؟ یچ ؟چرا یپرسیدماگه  یرؤیا بپرسم ول

پس همون جا  .که نداشتم یدادمجواب قانع کننده بهش میه یدبا مطمئناً
 ینجا تو ماش همون .یمونممنم م ،قدرم بمونه هچ هر منتظر رفتن آهو شدم.

ت رف .هنوز ده دقیقه نگذشته بود که متوجه حضور پدرام شدم .منتظر موندم
 یخواستمم .دعوا اومد يدقیقه از خونه صدایهدر باز شد بعد از  .در خونه رو زد

 سپ اومدم. که از کجا یکردنم حتما شک یرفتممیتونستم. نم یبرم تو ول
ه ک ساعت گذشته بود یمحدود ن ید.صداها خواب ،بعد یکم ین،موندم تو ماش

ام بر .حرکت نکردن یول ینرفتن تو ماش .آهو و سپهر بودن .در خونه باز شد
 سپهر ینتعجب داشت چند دقیقه بعد پدرام و رؤیا هم اومدن و سوار ماش يجا

 تممیرفبا فاصله دنبالشون  .منم دنبالشون راه افتادم و شدن و حرکت کردن
 ق عقبوشد از صند یادهآهو زودتر از همه پ .داشتن نگه يشهربازیه يکه جلو

 ..یابود  ینپ کرده بودم ماشکُ یگهد .چند تا ترقه برداشت
 دخترا ،رفتن داخل پسرا ،داد به رؤیا یواشکیگرفته بود چند تا  خندم

 .نکردم یداشونهر سمت و نگاه کردم پ .شدن یبغ ویههمون جا بودن که 
 يمطمئن شدم تو شهرباز یرو گشتم وقت یگهد يهمه مغازه ها و جاها يزود

 يدیاز يچراغ ها .خلوت بود یباتقر .و دنبالشون گشتم یرونرفتم ب یستن.ن
 یددرصد احتمال دادم که شایه .رفتم يه شهربازطاز محو بیرون اونجا نبود.
 ياآره صد .شدم یغیج يکه متوجه صدا یگشتمهمونطور داشتم م .اونجا باشن

 آهو رو ينفر دستایه .به سرعت سمت صدا رفتم یزد.م یغداشت ج .رؤیا بود
شت نفر از پیه .شالش دور گردنش افتاده بود ،به رؤیا نگاه کردم .گرفته بود

 یخوردمرؤیا تکون تکون  یکشید.نفرم کنارش موهاشو میه .دستاشو گرفته بود
ند پسره قد بلیهچهارم که  نفر بود. یدهفا یب شیِسع یکه اونا ولش کنن ول
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 یلیصورتش با آهو خ .باهاش داشت یکم یلیفاصله خرفت سمت آهو  ،بود
مشت هی .به سرعت رفتم سمت پسره که سمت آهو بود کم فاصله داشت. یلیخ

 ین افتاد. محکم خوابوندم تو صورتش، روي زم
خواست بزنه که جا  ،ممتَاومد سَ یکشید،رؤیا رو م يکه موها یکی اون

دونه زدم بهش که باعث یه .از درد خم شد کمشلگد زدم تو شیهدادم  یخال
 بیفته. ینشد زم

 یول ینشد با شکم خوردم زم یبملگد نصیهم سمت آهو که رَبِ خواستم
 ،ردنتا خو .حمله کردم سمتشون .بلند شدم هردوتاشون بلند شده بودن یعسر

 ل کردنهم دخترارو وِ  ،که اونا ،روکردم سمت پسرا .مشون که دیگه در رفتندَزَ
آهو به سرعت رفت سمت  یدن.همون لحظه پدرام و سپهر هم رس .و فرار کردن

داد  یهتک ،کنارش تو آغوشش جا داد. رؤیا همون جا به درختِ وسپهر و خودش
 و روي زمین نشست.

ش داشت آروم یم سعسپهرَ یریخت.ل سپهر اشک مبلند تو بغ يبا صدا آهو
 .بود یعصبان مچون خودشَ یتونستنم یکنه ول
 شد،یم یبه راحت یافشاز ق یلی اینوخ .بود یعصبان .م بهترهگَم نَپدرامَ 
  .خوند

رفتم کنارش شالو از  .ل زده بودجا زُیههمونجور به  .هنگ کرده بود رؤیا
 .کارم با ترس برگشت طرفم ینموهاش با ا رو گردنش برداشتم و انداختم رو

 میکردینگاه م یگههمد يهمونجور تو چشما یخت.کم ترسش ریه یدمنو که د
ا از بغل رؤی يآهو با صدا .کرد یهو بلند بلند گر یهگر یرزد ز یناگهان یلیکه خ

رو محکم بغل کرده  یگههمد .سپهر جدا شد و به سرعت به سمت رؤیا اومد
داشتم  شدوست یکرد. خیلیم یهرؤیا بلند بلند گر یول یکردم یهآهو گر .بودن

یتونستم. بعد از چند نه م یشدنه م یول یکردماالن کنارش بودم و آرومش م
دقیقه آهو و رؤیا همه ماجرا رو با ترس و لرز برامون تعریف کردن. حال و روز 

لی خی هیچ کدوم از ما سه تا، خوب نبود. واقعا هر کی به دلیلی عصبانی بود.
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خودمون رو کنترل کرده بودیم. بعد از تموم شدن حرفاشون رؤیا باز زد زیر 
 گریه.
 »جواد«
 .نشده یزيخوب حاال که چ ؟دختر یکنیم یهرؤیا آخه چرا گر - 

 !؟شده یدستش چ یدينشده، مگه ند یزيچ ی؟: چیدپدرام بهم توپ یهو
 مگه.... ؟!گفتن یچ يمگه گوش نکرد

  .بس ینوهم .االن سالمن ینهمهم ا یآره آره ول - 
 اها اونوقت اگه..... - 

  .ش نداددامَخورد و اِ حرفشو
و  آهو بلند شد .دستشو با آرامش سمت آهو برد وگفت که بلند شه سپهر

  .اونم بلند شد .دست رؤیا رو گرفت
. نیرؤیا و آهو هم ناراحت و غمگی، سپهر و پدرام عصبان .بود يبد یلیخ جوّ

 .افتادم لحنمو خنده دار کردم یزيچیه یاد یهو
  ینم.من بب ین،چند تا هم بد !ب وروجکاب خُ: خُجواد

 ؟؟ یچ گریه و بهت گفت:رؤیا با 
  یفتونه.که تو ک یی: هموناجواد
  یست!ن یفمونتو ک یزي: چرؤیا

  .: به من دروغ نگوجواد
  ین.بب یااصال خودت ب یست،: خب نرؤیا

ا ترقه چند ت یفاشونودستمو بردم تو ک .آهو هم داد یفک ،داد دستم کیفشو
 ی!آوردم باال و گفتم: داااال یهورو 

! اي جانم خنده. یرزدن ز یقآهو و رؤیا پِ یو پدرام متعجب بودن ول سپهر
 .دیبخند یشههم یاله

 : دستتونو رو کردم جواد
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و رو کرد سمت آهو و گفت مثال  یديجواب داد: تو از کجا فهم يتند رؤیا
 .. پدرامو یخواستمم

 میداشت ییداده سه تا یسوت یددستشو گذاشت رو دهنش تازه فهم یهو
  یخندیدیم.م

  ی؟:  من چپدرام
  ی.:  نخود چرؤیا

 آره؟؟ یکن یتماذ یخواستیم:  پدرام
  .شد یمپشت من قا يگفت و تند يبلندیهآره  رؤیا

  .کنه جواد جون یتمجواد جواد نزار اذ - 
پدرام مثل بچه ها دنبالش  .قدر با نمک گفت که خندم گرفته بود این

  .شدممانعش  ،به من یدرس .افتاده بود
شت زد و رفت پ يبلند یغرؤیا رو بزنه که رؤیا ج یرد عقب که الکبُ دستشو

 .همه فراموش کرده بودن .شده بود یچ یشسپهر، انگار نه انگار چند دقیقه پ
  یدادیم.انجام م یکارا رو به شوخ ینهمه ا

 »رؤیا«
پهر سپهر س :گفتم یشدم و الک یو پشت سپهر مخف یدمکش يبلند جیغ

  .نجاتم بده
 .تراس یرفتم .راست یرفتمم .چپ یرفتم .ساده بودیسپهر وا يجلو پدرام

  م.یداریماغ سوخته خرد :پشت آهو و خنده کنان گفتم یدمدو یهو .چپ یرفتمم
دردم اومده بود، همشون با بازوم  .کامل شده یونهبودم االن د مطمئن

  .خودشونو به من رسوندن، سرعت
  .درد اومد یلیخبازوت  رؤیا. یخوام: معذرت مپدرام

  یخیال.ب .نداره یرادينه ا زیاد دردم اومده بود اما گفتم:بازوم با اینکه 
 ..ی: ولپدرام
  یست.ن یزيگفتم که چ ی؟لوس ینقدر: اه تو چرا ارؤیا
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  یم.: برجواد
 : کجا؟؟ یمو آهو همزمان گفت من

  .خونه - 
  ی؟چ - 
  .خونه یمگفتم بر - 
  ي؟!شهرباز یمکه نرفت اما ما - 

 ؟؟يشهرباز یدوضع بر ینبا ا یخواییدشما م یعنی :جواد با تعجب گفت
  ؟!مگه چمونه !آره - 
 فقط داغون شدید. یست.چتون ن - 
 زاي الکیه که زود خوبیوفتگی و چک. چند تا یشنخوب م ،بابا یخیالب - 

 میشن.
  .خونه یم: نه برپدرام با خنده گفت

   .پدرام يزدم تو چشا زُل
  یم.: خب بابا برپدرام

  .آخ جون یمبه هم و گفت یمو آهو دستامونو زد من
 .اما - 
 ؟؟یاما چ - 
ون به حرفام یشین.از ما دور نم ین.ما باش یکنزد یدبا یرینهرجا که ماما  - 

 مگه نه!؟ یدینگوش م
  .کردن ییدجواد هم تا سپهر و

  .قبول یم.هم دار يایگهره دامگه چ .نگاه آهو: باشهیهنگاه من یه
  !جواد اومد کنار ما و گفت: آهو خانم یهوکه  یمافتاد راه
 و گفت بله؟؟ سرشو به سمت جواد چرخوند آهو

  شده؟؟؟ یصورتتون چ - 
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تاد اف یادمتازه  .دستشو گذاشت رو صورتش يزود یکم فکر کرد ولیه آهو
 ییلش خدّرَ .بهش زده بود یوانبود که ک یلیمنظورش اون س یگه.م یداره چ

  .اون دوتا ندیدند یول یده؟!جور جواد د هکم مونده بود، مونده بودم چ
 یچی.ه - 

  ید.: به من دروغ نگجواد
 بود): اون پسره..ب(دستاش سرد شده : خُآهو

  .ادامه نداد دیگه
 نیدستش بشکنه، بب يلب گفت: ا یرو ز دستاشو مشت کردبا حرص  جواد

ش کتک ي،سر ین! بدتر از اینمشنب ینکهمگه ا یپسره عوض .کار کرده یچ
  .که نتونه از جاش بلند شه يجور یزنم،م

قدر  ینجواد چرا ا ینا یبینم.م یخدا چ يوا .باز نگاش کردم يچشما با
 یخوره؟!داره م یحرص هچ ؟!خشن شده

  یگین؟م یبه هم چ يها ها پدرام با خنده گفت:
  ي؟!چرا با دخترا هم قدم شد ینمبب .عقب یاجواد ب ي: آسپهر
اون سه تا پشت بودن. حال  یرفتیمرفت عقب. ما جلو م يبیچاره زود جواد

که االن سه تا  یمقدر مهمّ هما چ یددقت دار ید.حال کرد ییشنه خدا ید.کرد
  .هاهاها یمدار یگاردباد

  .به آهو گفتم: آهو رو
  !جانم - 
  یگم..م .بال یجانت ب - 
  یه؟؟چ - 

  .قبول کرد .وبرگردرُبُ یاونم ب یم.کن يزارآباال مردم  اون
  .جواد تو برو یام.گفت: من نم پدرام

  ؟!ماهمگه بچ ،پسر یخیال.نه بابا ب .من برم - 
 یرم.نم: من که پدرام
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  یرم.نم ،: منمجواد
  یام.پس منم نم یام.منم تنها ب یست:  فکر کنم خوب نسپهر

  یول.اِ یم:دو باهم گفت هر
 ؟کرد وگفت: چرا  یکچشماشو بار پدرام

ما  دیاییب اگه شما نگفت: خُ یجانبگم که آهو با شور و ه یچ نمیدونستم
  .آبشار یریمدوبار م

 .گذشت یرفکر کنم به خ آخیش
  !!آهو يشد یطونش يآ يآ ي: آرسپه

  .بودم یطونش - 
  یکردي؟پس چرا رو نم - 
  .چون رؤیا نبود - 
 نه؟؟ یگهد یم.منتظره باش یرمنتظر اتفاقات غ یدپس از االن با !آها - 
  .آره - 

کم هیسرسره  یبش یم.ساده بودیوااون باال  .باال یمو از پله ها رفتدُبِ و بِدُو
کنارمون دوتا دختر  یم.نشست یاو دوتا وسطو آهو تُمن ،یشتراز حد تعادل ب

  .چهارده ساله باشن یزده،کنم س رفک .بودن
تن لحظه رف .دوتا ترقه برداشتم یفمودست کردم تو ک .فکر زد به سرمیه

 ییندخترا پرت کردم سمتشون که اونا هم هول شدن و با شتاب به سمت پا
 رفتن.

 .دمش یطونش یگهبشم د یطونش یقتو یرؤیا صباح ،من ؟به من چه خُب
  یست.ن یمحال ،پسر ،بچه ،دختر یبه،غر ،آشنا

ون جات .مزه داد یلیخ یین.سمت پا یمماهم رفت ،دخترا رفتن ینکهاز ا بعد
   یم.رفت دوباره از پله ها باال ی.خال

خدا صدو دوازده تا  ییوا یدیم.رس یشآخ .دو سه چهار....صدو دوازده یک
آهو خسته شده  یآخ و اوخ راه ننداختم ول یشهمن که مثل هم یپله بود ول
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 یینپا یمبر یمخواست یدفعه دوم وقت یاد،در ب یحالیب ینکه از ا ینا يبود برا
 ،منتظره بود یرکم هولش دادم که چون غیههوا  یب ،همونجور که نشسته بود

 ن.ییمثل اونا رفت پا ،جت و موشکا هستن ینپ کنه و مثل ااستُنتونست 
  »جواد«

از  ،ترعقب یمنم به بهونه آب از پسرا جدا شدم و کم ،بچه ها رفتن آبشار
درآوردم و رفتم تو قسمت  مشلوار یباز تو ج یموستادم گوشیوا یدشون.د
 یرفتنبه سمت آهو و رؤیا که از پله ها م یندکمه رو زدم و دورب ي.برداریلمف

جودم تو و یزيچ هچ یدونمنم ي.برداریلمباال نشونه گرفتم و شروع کردم به ف
 يورج ،شون نگهدارمزَاَ  یادگاريو به عنوان  یرمبگ یلمافتاده بود که ازشون ف

  .هم ندونه یکه کس
اونم با شتاب از  .آهو رو هول داد یکه رؤیا ناگهان یگرفتمم یلمف داشتم

شده ن یشطور یین.پا یدرسیپرید، عرض کنم داشت م هکه چ یینره ها پارسُسُ
  .چون دور بودم ،خنده یردونه زد تو کله رؤیا و همشون زدن زیهآهو  .بود

ن و قطع کردم و به سمتشوضبط یشد.م یدهنه شن یشدنه ضبط م صداشون
 یول میماهم قبول کرد ي.سوار ینماش یمگفتن بر یدمبهشون رس یرفتم وقت

جور حرفا، ماهم قبول  ینره و از اابیکو  یایینهم بدادن که شما یربعد گ
 یم.کرد

 »ؤیار«
ن بار همه اومد ینا یم.و نشست یمرفت .شد يسوار یننوبت ماش ،از اون بعد

  یم.نشسته بود ینماشیههر کدوم 
که انگار تو رؤیا به سر  جواد به من. یزدناونا م یبه اونا ه یزدممن م هی

 یچ ینهبب یگردوند،با ترس سرشو م يزود یزدم،چون هر دفعه بهش م یبرد.م
فقط  هدفش .شده بود یونهکه انگار د یال. پدرامو خ تو فکر یرفتشده که باز م

هم زده بود رو  آهو به سپهر. یزدم یبه من، ه یزدم یه یم.و سپهر بودمن
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 ه.بهش نزن یکه کس یرفتم یگرفت.و دنده عقب م یزدبا سرعت م .دست همه
سپهر  .من سوار شدم اول .یدرس یشتوقت تموم شد و نوبت کِ ي،باز یاز کل بعد

ت که پدرام زودتر نشس ینهبش یادبه آهو دست تکون دادم که ب .نشست کنارم
ر دونف يعقب برا ولی ر بود.جلو که پُ .سه نفر جا داشت يبرا یفهر رد .اونجا

 کرد تا اونا نشستن حرکت جواد و آهو.. جز نبودن. یجا داشت که اونا هم کس
 ینا یشد.وقت سوار نم یچآخه ه یشد.م يجوریهسپهر  یافهق .با هر رفت آمد

 یخوش گذشت بعد از کل خیلی.ی؟!به کشت هو چ بود وگرنه سپهر يبارم زور
 .تموم شد ینموقت ا ،و داد و دست یغج

 »آهو«
  .یبلند مثل بچه ها گفتم: بستن .افتاد یفروش یبستنیهبه چشمم 

  ی؟: چرؤیا
 یمن بستن .اشاره کردم یفروش یکردم سمتشو با دستم به بستن رو

  یخوام.م
  !کوچولو ی:  الهرؤیا
  یستم.کوچولو ن من

  ی.هست - 
  یستم.ن - 
  ی.هست - 
 یستم.ن - 
 از يزود .گرفت جلومون یدوتا بستن یکی یدمخواستم جواب بدم د تا

با  یدمن بود يب اگه شما هم جاخُ .گاز محکم بهش زدمیهدستش گرفتم و 
 یلیخ د.یو ازش بگذر یریدخودتونو بگ يجلو یتونستیدنم یاون بستن یدند

خوشمزه بود. طعمش  یلیخ یخوردم!رو م یذوقی بستن هبا چ .خوشمزه بود
  ود.ب یعال

www.takbook.com



یاور از | 107  
 

 یدمد يکه در کمال تعجب و ناباور یدهخر یک ینمبلندکردم بب سرمو
  .انداختم سرمو پایین .جواده

  ین.یپا یندازهپسر نمیه يوقت سرشو جلو یچدختر هیهد: لب زمزمه کر زیر
 گفت!؟؟؟ یچ ینا جانم؟؟؟

 يشهرباز یگهطرف دیهو پدرام  رؤیا با سپهر یدمد .اطرافم نگاه کردم به
ما هم داداش  .م داداش دارنردُمَ  یزنن.سادن و دارن حرف میمغازه وا يجلو
 .یششهکه دم به دقیقه پ سرؤیا . انگار داداشِیمدار

  یگی؟نم یزيچرا چ :جواد
  بهتون بگم. یدبا ی: چآهو

 ؟؟یزنیحرف م یقدر رسم ین: چرا اجواد
 ب... ب خُ: خُآهو

  ؟خواهش ازت کنمیه یشهم: جواد
  یید.:  بفرماآهو

  .حرف نزن یقدر رسم ین:  اجواد
  .نباشم یکه رسم یبینمنم یلی:  دلآهو

  یشم.م یونهد یزنی،حرف م یرسم یوقت ی:  درسته ولجواد
  ؟داره ینبه ا یربط هحرف زدن من چ یکنه؟م ینچرا همچ ینا وااا

 یفهمم؟!:  منظورتونو نمآهو
دوتایی بلند شدیم. به سمت  بگه که بچه ها صدامون کردن. یزيچ خواست

 یم.ها رفتبچه
 »یممر«

 یبود ول یهوا بارون .برم یرونب قرار بود با ماهان .بود یناول فرورد روزاي
  .اومد ینم یبارون

 یکبهش نزد .ها نشسته بود یمکتاز ن یکیماهان رو  رسیدم.به پارك 
 گرفت. صورتم يجلو یزیوچیه یهوکنارش نشستم  شدم.
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  .به تنها عشقم یم: تقدماهان
  .ممنون یی: وامریم

 .داشت یخوب يبو .ز قرمز بودگل رُیه
 یم.مر - 

  .گفتم: جانم ناخوداگاه
 !جانممم يا یشه.بشر با خنده جذاب تر م ینقدر ا هچ خندید

 ی؟خوب .جونت بی بال - 
  .خوبم - 

  .موقع قطره از آسمان رو صورتم نشست همون
 ؟یکنیم یهگر - 

 ن.یو خواست از جاش بلند شه که گفتم: بش یدخند .و به باال اشاره کردم نه
 ین.تو ماش یمبر ي.خور یسرما م یاد.داره بارون م یول - 
 یم.نر یخورم.نم سرما، نه - 

 یخاص یتچون جذاب یدادم.م یحترج یگهد يپارك رو به فضاها فضاي
در همون حال بارون یم. باهم حرف زد کمی .شتندندا یگهد يداشت که جاها

. یدمشدم و رس یندل از اونجا کندم و سوار ماش ،شدت گرفت به اجبار ماهان
اتاقم بودم هر  تو ارزششو داشت. یآب شده بودم ول یسبه خودم نگاه کردم خ

 یکردم.بار عطسه میهچند دقیقه 
 .آچهههه - 

  .باشه یت: آفآرزو
 .: ممنون آر....آچهههمریم
 ي؟؟: سرماخوردآرزو
 .آچههه....آچههههکن.. ر: فکمریم
 .گذاشت یشونیمکنارم دستشو رو پ اومد
  یم!مر یگیريم یشآت يداري. : تو که تب دارآرزو
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  یست.ن یزيچ - 
  یونه!د یست.ن یزيو چ یچ یچ - 

  .آرزو یخیال: بیرفت که گفتمم سمت دربه  داشت
مامانم اومد باال و گفت  .توجه به حرف من رفت به مامان گفت بدون

  .شمآماده
  ؟کجا - 
  .دکتر - 
  یام.و گفتم: من نم یدمکش يبلند یغگفتن اسم دکتر ج با

منم از ترسم در  .برام آمپول نوشت .رفتم دکتر .بار حالم بد بودیه یادمه
در مطب بسته شد که انگشت نفسم  یرون.رفتم ب .و باز کردمدر مطب .رفتم

 .سهم نرهِبِ ،ده تا هم قرض گرفتم که نفس ،اون روز دوتا پا داشتم .در يموند ال
  نشست.رو لبام  يلبخندخاطره  ینا يآور یاداز   .ه ساله بوداون موقع نُ

  .عطسه کردم یهو
  .پاشو حاضر شو - 
  .مامان یاممن نم - 

رزو و رو به آ سالمالحاضر شو و یعنیحاضر شو  یگمهت مب :با تحکم گفت
  یاد.بگو ب ،آرزو تو هم به رؤیا زنگ بزن کرد و گفت:

  ؟:  چراآرزو
 .شم: بگو چَمامان
 شهینم یگهد .بشه یکه عصبان يامان از روز یمهربون بود ول یشههم مامان

  .رو حرفش حرف آورد
تر. سمت دک یمراه افتاد .شالمو سرکردم و یدممانتو شلوار پوشیهاجبار  با

 یم.رؤیا هم اومد و باهم حرکت کرد
اشت ماهان د چرا .رفت باال ضربان قلبم یدنشکه با د یممطب بود نزدیکاي
 ؟؟می رفتسمت مطب 
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اره اش یلشکه به موبا ؟شده یچ ،با اشاره سرو دست بهش گفتم یدد منو
ماهانم همراه ما اومد. چهار نفره  یدیم.دو دقیقه به مطب رس یکیبعد از  .کرد

 یشووشگ. من نشست يروبه رو یقا صندلیماهانم دق ی.رو صندل یمنشسته بود
  .بلند شد یم،آهنگ گوش يبعد صدا یهچند ثان .برداشت
 ،مخاطب خاص يآها
  ،تورو خواست یهو دلم

  ،دل من ینا براي
 هوش.. نداشتی

 علی عبدالمالکی )) -(( مخاطب خاص 
  .د زدرو از دستم گرفت و رَ یگوش يتند آرزو

  ؟!چته خله - 
 .مامان - 

و برم صورتم یشهمامان م :رو بهش گفتم ینجاس.مامان افتادم که ا یاد تازه
 ..آب بزنم

 ..یشهمثل هم ياگه بخوا یممر :تفبا عصبانیت نگام کرد و گ
  یرم.نه در نم - 
 .جام بلند شدم و رفتم از

شمارشو گرفتم آهنگ  .برداشتم یبماز ج یوو گوش يسمت آبخور رسیدم
  .تو گوشم پخش شد یشوازشپ

  ،بار دوبار سه بار نه هزار باریه
  یشه،دوست دارم تا هم میگم
 ی،تو نباش ياگه روز حتی

  یشه،ذره از عشقم کم نم یچ
منو از ته دلش دوست  یعنی یگه.به من م یناروماهان ا یعنی یشه.نم باورم

 داره..
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  ،قد نفسهام یخوامتورو م من
  یام.دنبالت م يکه بر هرجایی

 بابک جهانبخش)) -(( تو رو میخوام 
چه قدر خوبه احساس  .ههه انگار منه یاد.دنبالم م یرم،هم هرجا م واقعا

 یگهم که یجز اون یستن یمحافظته و اون آدم کس ه،مراقبت یشههم یکی یکن
  .يدوست داره و دوستش دار

 اش از فکر و خیال درومدم.دبا ص
  ی؟خوب یممر !: الوماهان
 !: هانمریم

 ؟؟یخوب یگمنه بله خخ م !هان - 
 آره خو...آچههههه - 

ا همه ب یش،با ناراحت یشچرا با نگران .نگرانش به بدنم لرزه انداخت صداي
  ي؟: سرما خوردیشهحالم مثل اون م منم یشم،م يجوریهو همه رفتاراش 

  .نگران نباش - 
 نگران نباش تو... یوچ یچ - 

  .قشنگه یلیخ یشوازتحواسشو پرت کنم: آهنگ پ خواستم
 ؟؟يدوستش دار - 
  یش؟گذاشت یک يبرا آره ماهان. - 
  .مخاطب خاصم - 
 !؟یچ - 
  .قدر دوستش دارم همخاطب خاصم گذاشتم که بفهمه چ يبرا - 
 هچدوستم داره،  یگهداره م یممستق یرغ .یدمحرفش خجالت کش ینا از
  .خواستم سر به سرش بذارم .پسر ماهه ینقدر ا

 ؟؟یه: و اون مخاطب خاص کمریم
  .که عاشقشم یهمون یمونه،که مثل گل م ی: همونماهان
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 یه؟؟و اسم اون چ - 
  یم.آروم و با آرامش گفت: مر خیلی
 : عشقم؟؟ماهان

 .جانم - 
  ید..از دهنم پر یهو

  .حاال تو بگو ،بال یجانت ب - 
  ؟بگم یچ - 

  .بگو یتآهنگ زنگ گوش درمورد
 یشههم ؟دوست دارم ؟بگم منم دوست دارم یگفتم؟م یچ .بودم ساکت

خواستم مثل خودش جواب  یشد.نه روم م یومدنه به زبونم م یکنارت باشم ول
  .بدم

 .مخاطب خاصمه يبرا - 
 حرص گفت و اسمش؟؟؟...... با

  .کنم یتشاذ خواستم
 یگم.نم  - 
  .بگو یگمگفت: بهت م یتعصبان با

 ،همه منو دوست داره ینا یسوزهدلم براش م. کنم یتشنخواستم اذ دیگه
 یننه ا خنک شدن دلم. ياونم برا .کنم یتشبعد اذ ،منم اونو دوست دارم

 یست.درست ن
  .: ماهانگفتم
  .ماهان قربونت بره ید:کش یقیعم نفس

 ؟یکنیکار م یچ ینجاا یخدانکنه، راست - 
  .کنم یدخر ،: اومده بودمماهان
 : آها خ..مریم
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کردم و زدم  یکوتاه یخداحافظ یکرد،دام ممامان که صِ  يصدا یدنشن با
 بعد از کلی و رفتم داخل اتاق دکتر. یمد شدو چهارنفره از کنار ماهان رَ یرونب

 معاینه شروع کرد به نوشتن داروها. 
 .. دوتا آمپولیسرما خوردگینوفن، یهاستامیهدکتر:  

  .و گفتم نه یدمکش يبلند جیغ
 یترسی؟که از آمپول م يتازه مگه شما بچه ا .: دخترم حالت بدهدکتر
  یزنم.: من آمپول نممریم
 یشی.خوب نم ینجوري،: خب ادکتر
 .سالمالز نم و یمن  ،: من آمپولمریم
خنده. دکتر آمپول  یرگوش رؤیا گفت که رؤیا هم زد ز یرز یزيچیه آرزو
 میما سه تا بود فقط .یارهتا مامان داروها رو بخره و ب یمموند ،ما تو مطب نوشت.

ماهان  يروبه رو يها یصندل یم، نشستیکشهبع طول مرُیه یادتا مامان ب
 هفت تا هم اس داده. .دوبار زنگ زده دیدم برداشت، برام اس اومد. یشوگوش

  .واا اونم فقط تو چهار دقیقه
، نه؟) یسوم( چ ، اس) يزد یغدوم( چرا ج ، اسشده ) یاول(چ اس

 .....وجوابمو بده ) یکنمچهارم(خواهش ماس
 :(آمپول) یددادم مختصر و مف جواب

 )ی؟؟شاش وا شد(چخوند، چِ  یاموبرداش پ گوشیشو
 منم گفتم نه) .(گفت آمپول بزن

 )یترسیاز آمپول م یعنی(
ه. یگ: بگو دآرزو .یخوندنداشتن م .ونشمنم وسط .و آرزو کنارم بودن رؤیا

  .نوشتم ،بهش رفتم ياهرّغُ چشم
 )یزنم.منم نم ( آره.

 ؟به خاطرمن؟!!)یزنی؟می( اگه من بگم بزن چ
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:( نوشتم ناخوداگاه به خاطر ماهان حاضرم آمپول بزنم؟ یعنی میزنم؟؟؟
 .معلومه که آره)

 .قدر دوسش دارم که حاضر شدم بزنم و به حرفش گوش دادم ینا یعنی
 !!!يدل چه کارا که نکرد ینتو با ا یعاشق يا

  ي.حاضر !ن گفت: تو تو تون مِبا مِ رؤیا
  .: آره فقط به خاطر ماهانمریم
 یشه؟خواهر ما آدم م ینبالخره ا .ممنون یاخدا .به ماهان یول: بابا اآرزو

 ی؟؟چ - 
  یچی.ه - 

 ؟؟؟یباد گرفترؤیا نگاه کردم: تو چرا غم به
  ي.تو بردلب گفت: آرزو زیر 

  .ردبُ یوچ - 
ده و حاال آرزو برن یکنیقبول م ،آرزو گفت یکنی.: من گفتم قبول نمرؤیا

  .شد
  یشه.آدم م ینا ،من که گفتم ماهان باشه یدي: دآرزو
  !نامردا ي: امریم
آمپولو  یخورد،و چهار پنج ساله م یسدختر بیهدکتره که  .اومد مامان

 .گفت برو بخواب ،گرفت دستشو
 سوره و صلوات خوندم یلب کل یرز .بودم یدهترس خواب یکو  با هزار .رفتم 

 بلند شو. :که دختره گفت
 ي؟؟؟رد نگاش کردم:  زدگِ يشدم با چشما بلند

  .منتظر اجازه شما بودم، :  پ ن پدختره
 یدن.مپول زنا هم جواب مآ !نگاه کنا .رفت 
آخه سابقه  .رؤیا چشماشون از من گردتر شده بودو زو آر .از جام بلند شدم 

 و داد یغآمپول زدن وقت هدر ندم و ج يساعت برا یمنداشته که من کمتر از ن
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 یحت ینکهاونم بدون ا ید.دقیقه طول کشیهاالن فقط  یو فرار راه نندازم ول
  یاد.در ب یغمج

 یلیخ ي.ممنون به حرفم گوش داد .اس برام اومده بود(عاشقتم دختریه
 ) !ماه ی!ماه

االن فقط دوست  !خدا یییوا یزنه.قلبم م یادز یکردم از خوشحال احساس
 م.بوسش کرد یآرزو رو بغل کردم و کل یهو که یفح یداشتم بپرم بغلش ول

  .له شدم ؟چته - 
  ي.نترس له نشد - 

 .خونه رفتیمبه سمت  شدیم واز مطب خارج 
 »رؤیا«

 یکه آهو برگشته به مدل قبل ياز اون روز یم.بود یرستانسوم دب کالس
  .خوشحال و خندون ،شاد برگشتم.
کجا  ؟شد یکه چ یگفتنو ماهان م یاهم با ذوق و شوق از آر یممرو  آرزو

 افتاد و.. ییاتفاقا هرفتن و چ
 دفعه سپهر گفت: رؤیایهقدر که  ینا  .شده یادو جواد ز با سپهر شیطنتام

 .کرد ییدشو جوادهم تا یحرف اول یطنت،و شتُ ،تو ،بسه يردتو بُ
 يکه اون اتفاق تو شهرباز ياز روز .مرگش شده هچ یدونمپدرام، نم اما

 یلو یزاره.سربه سرم نم یکنه.نم یباهام شوخ یادز یگهد ،من و آهو افتاد يبرا
 هیگهمش م ي؟چرا اونکارو کرد ي؟کرد ینکاروکه چرا ا یشهم یچسه پ یلیخ

، دوست نداره طبگه به تو چه؟؟؟ به تو رب یستن یکیآخه  .با پسرا نگو و نخند
قابل تحمل  یرغ یلیه خاَ یگهد یزايتا چ .نظر رو مخمه یناز ا یشتردارم، ب

  یلی!خ ،شده
 دیمیرقصیو م یزدیمم یمداشت یشهبازم مثل هم .کالس نشسته بودم سر

تن البته گف سرجامون. یمماهم نشست یاد وخانم داره م :از بچه ها گفت یکیکه 
    .دوقلوها پشت سرمون بودنیز، به م آهو خورد يداره که پا
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رگه به ب یشباهت یچچند تا برگه آ چهار دستش بود اما ه .اومد کالس معلم
  .امتحان نداشت

عجله  ،دقت . فقط بایدر کنو پُفرم ینهمه پخش کرد: بچه ها ا ینرو ب برگه
 یسین.ننو يا

  .شدم کردنر برگه نگاه کردم و مشغول پُ به
 : رؤیانام
 ی: صباحیخانوادگ نام
 یالپدر: دان نام
 رهامادر: ست نام

 خواهر: ندارم تعداد
 برادر: ندارم  تعداد
 مادر: خانه دار  شغل
 پدر: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شغل
ه قسمت از  فرم مدرس ینا یتونموقت نم یچه من که نمیدونم. یسمبنو چی

امان م ی. میگمتو بدون یستن یازين یگم.خودم م یگهمامان م یشههم .رو پرکنم
 ونمنمید با منم بحث نکن.  یگمخودم م ،نگو یچیتو ه میگه .یپرسهمعلم م

 یهقگذاشتم و ب یجلوشو خال یشهمثل هم یگه. بیخیالچرا شغل بابارو بهم نم
 ؟دام کردن دفتر و گفتن شغل پدرکه صِزنگ مدرسه بود  آخرین رو نوشتم.

 اونا هم گفتن برو. یگه.م یادم مامانم متگف
 »آهو«

 مامان: آهو جان!!!
 .بله مامان - 

 ت؟؟اهبعد، ببرخونه خال ید.دخترم برو خرمامان: 
  یدي؟خر یچ - 
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ندارن، گفت بخرم براش  یوهو پرتقال بخر، مهمون دارن، م یبس یلوکیه - 
 .بفرستم

 ی.چشم مامان - 
که با  کم رنگ کوتاه سبزِ ینآست یشرتتیهلباسمو با  ،سمت کمدم رفتم

  .عوض کردم ،طرح قلب بود
ز که شال سبیه یدم.پوش یشلوار لیهزانوم بود با  يمانتو سبز که تا رویه

  کردم. رمسَ ،بود یدسف يدورش نوارا
که احساس  یگشتمداشتم برم .خونه خاله بردم یدم.هارو خر یوهم رفتم

 یوگوش یاد.پا م يهنوز صدا یدمد .رفتم ،رفتم ،رفتم یاد.پا م يکردم صدا
جواب نداد. راه خونه خاله  ،به رؤیا زدم .جواب نداد .برداشتم به سپهر زنگ زدم

به  ید ولیاصداش نم یدمد یهو یارم.رفته بود با خودم پول ب یادممنم  .دور بود
و ر یگهبرگردم. دوتا پسر داشتن همد ،عث شددوتا پسر با يدعوا يصدا ،جاش

و  یدممو کشهنشدم را یکنزد یبرام آشنا اومد ول یلیخ یکیشون یافهق یزدن.م
 دم.یرو از پشت سرم شن ینبوق ماش يچند دقیقه گذشته بود که صدا .رفتم

محل  بازم یاد.بوق نم يصدا یدمد یهو .کردم یادکه برگردم سرعتمو ز ینبدون ا
  .جواد بود ،برگشتم .گرفت یفموک ی،که دست یرفتمداشتم م .ندادم

  .: سالمآهو
 دلیل این همه عصبانیت چیه؟ چرااا. یول یهبود عصبان معلوم
  یکنی؟کار م ی: تنها چجواد
 من جواب داشتا!! .: سالمآهو

  .سوال منم جواب داشت .بخُ  یک.:  علجواد
 ؟داره یچه ربط ینه اصال به ااَ  یکنه.م یتقدر اذ ینچرا ا این
 یرمم ،م دارماالنَ  .منو فرستاد .کار داشت یرونراستش مامانم ب .ب: خُآهو

  !با اجازتون ،خونه
  یرسونمتون.م یایینگفت: ب مو کشیدم و خواستم برم که جوادراه
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  .خداحافظ یرم.خودم م یست.ن یازين .: نهآهو
 !؟ فتهیدنبالت ب یپسر عوضیهکه گفت: که بازم  یرفتمکردم و داشتم م رومو
 ی؟؟ داشتم از فضول یدونستاز کجا م ینپسر افتاده بود دنبال من؟ ا جانم!

 طاقت نیاوردم و ازش پرسیدم . یمردم.م
 ؟؟؟یدونیدنبال من؟؟؟ از کجا م !: پسر؟؟آهو

  .منم گرفتم تا خورد زدمش .پسر دنبال شما .: بلهجواد
 شما بود آره؟؟  يدعوا ي: ااا پس صداآهو

  .آره :جواد
 ین؟؟سالم یننشد یزخم ین.االن خوب یی: واآهو

  یم.بر یایینب .: آرهجواد
  .ممنون یخواد.: نمآهو

  یرسونمتون.گفت: گفتم م یتبا عصبان جواد
 .الل شدم یواقع يمعنا اینقدر با تحکم گفت که به

پشت سرش راه  یشد.جواد الل م یافههم بود االن با ق يا یگههر کس د
تم رف یحرف یچجلو منم بدون ه یاکه گفت ب ینمخواستم عقب بش .افتادم

مک م کهِهم بِ یشهرؤیا، تازه هم ییپسر دا .که نبود آشنا بود یبهغر  .نشستم
و روشن  کرد و با آرامش شروع کرد حساس و ضبطش ياونم موقع ها یکنه.م

 .به روندن
 تو چشاي تو، 

 جادوي خاصی هست، یه
 احساسی هست،یهتو نگاه تو انگاري، 

 غم دنیا رو فراموش میکنم وقتی، 
 به تو نگاه میکنم، 

 تو همه عمر مثل تو رو ندیم، 
 جورایی خاطرت عزیزه، عزیزم، یه
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 از دیدن تو سیر نمیشه چشم من، 
 به تو نگاه میکنم،

 وقتی که نزدیک به تو انگار دلم  میلرزه هر دفعه صد بار،
 نگاه میکنم،واسه حسی که به تو دارم به تو 

 آروم جونم بدون تو دیگه نمیتونم، 
 به خدا خسته این دل خونم، 

 بدون تو دیگه نمیتونم..نمیتونم، 
 آروم جونم، 

 دیگه نمیتونم، بدون تو 
 اس این دل خونم، به خدا خسته

 سینا شعبانخانی)) -(( جادوي خاص 
 یده.نفر گوش میه يانگار برا یه؟هنگش احساسآ ینقدرا چرا

اقعا نکنه و یحاال،  ول یخیالشدم،  ب يجوریهفکر  ینعاشق شده،  از ا نکنه
 .میدیرس یدمد ،، به خودم که اومدمیمعاشق شده، واجب شد به رؤیا بگم بخند

 .کردم و رفتم خونه یتشکر و خداحافظی کوتاهیهشدم  یادهپ ینشاز ماش
 »رؤیا«

کل  ،هر سال ماه رمضون .ماه رمضون بود .خونه ما دعوت بودن امروز، همه
  یکردیم.رو تو خونمون افطاري دعوت م يمادر یلفام

 یم.و حرف زد یمگفت یبعد از اذان کل .، همه اومده بودنخالصه
و بردم به همه تعارف کردم. به  یختمرو ر ییگوشه چایهنشسته بود  نفس

 ،مثل فلفل هم داغ، چه شود. ییچا .رو برگردوندم روش ییچا یدنفس که رس
  یزد.و داد م یپریدم یینباال و پا

 ییی!آ ،سوختم ،سوختم ،: سوختمنفس
  .حواسم نبود ،: آخرؤیا

  یم.سوزوند .حواسم نبود ی؟چ یعنی: نفس
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  .نداره یب: حاال عمریم
  یاد.م یشپ یگه،به من زد و گفت: آره اتفاقه د یهم چشمک آرزو
  .بهت شلوار بدم یاحاال ب :رؤیا

 یفته.: وظنفس
 .دلم خنک شدددد که نگو و نپرس ینقدرآخ ا آخ

 یین.شلوار دادم عوض کرد و اومد پایهباال بهش  رفتم
  یخوري؟م یی: چارؤیا

 .گفت: نه یتعصبان با
  .و روشو کرد اون سمت 

  .بزرگام ییرفته بودند جز دوتا دا همه
 یشم.اومد پ جواد
 ...ین: سالم رؤیا جونم، تک دانه خانواده، بهترجواد

  ي.کار دار یچ .خر شدم .هسِه بَسِبَ .سالم - 
  :و گفت مظلوم کرد قیافشو

 ي؟؟وقت دار - 
  .چرا که نه .آره - 
  یم؟تو اتاق حرف بزن یمبر یشهم - 
 جانم!؟ - 
 !!!یهخصوص - 

فقط پدرام حرف  .همه مشغول حرف زدن بودن .به اطراف انداختم نگاهی
 ...یکردم يباز اَنگریبِردزد که اونم مبل کنار من نشسته بود و داشت  ینم

 یم.بر - 
 .که همه پرنده ها رو داغون کرد ینشدم و رفتم سمت اتاقم، اوه اوه ا بلند

ي کنی باز یستیبگه بلد ن یستن یکیر شدن. رپَ بدبخت پرنده ها همشون پَ
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 خدا شفاش بده آمین! بیچاره .پدرام هم اعصاب نداره ینا  .نکنپس بازي 
 یخیال.ب

  .تو اتاق و درو بستم یمجواد رفت با
  !ب بگو جواد جونخُ - 

یگم پس م یناو ا یزمجون و جان و عز .راحتم یلفام ي(گفتم که با پسرا
 ) لطفا فکراي الکی درموردم نکنید. آفرین خواننده هاي عزیزم.

  .ات حرف بزنمهبا یموضوعیهدر مورد  یخواستمم - 
  یشنوم.م یید،بفرما - 
رازدار  یشه.تو هم یدونمم ، متب راستش من تو رو مثل خواهر نداشخُ - 

 و... يهمه بود
  یست.بغلم جا ن یرقدر هندونه نزار ز ینا .هسِه بَ سِبَ یشش.ا - 
 جور شروع کنم!!! هچ یدونمباشه نم - 

 ییدونهنوز نم .و سه سالته یستسرت ب یرِ خدااا خ يا .دونه زدم تو سرمیه
 ؟؟یجور حرف بزن هچ

 یکشم.نه آخه خجالت م - 
گو ب .بابا راحت باش یخیال.ب جکاوي و تعجب گفتم. تو و خجالت!؟نبا ک

 چیه؟ ،تو خجالت بکشی ،شد ثببینم این موضوعی که باع
رو تخت نشستم و همه حواسمو دادم  .رفتم کنارش ،تخت اشاره کرد به
ت ماجراي الکی خجالیهسر  پسري نبود که ،جوادآخه  .یگهم یچ ینمتا بب .بهش

 یه.بکشه پس حتما موضوع مهمّ
 یستم.ن ینیاهل مقدمه چ !رؤیا ینن شروع کرد به حرف زدن. ببن مِبا مِ

 ي؟؟عکس دوست آهو رو بهم نشون داد یاد.یادتهچون خوشم نم
 .آره - 
داش شده اون روز که ص يجوریهحالم  یدم،که اون عکسو د یاز موقع  - 

 یحالم واقعا عوض شد. وقت یگهد یدمش،د یکبار از نزد یناول يکردم و برا
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اون پسره تو  یاومد تو وجودم. وقت یبیحس عجیهنگام تو چشماش افتاد 
 هست؟؟ یادت یگم.رو م يشهرباز

 .آره - 
  .شده بود یکبه آهو نزد ياون پسره تو شهرباز یوقت - 

  .خورد حرفشو
و راون پسره یوقت .شدم یونهد یدم،د یتاونو و تورو در اون وضع یوقت - 

که آهو داشت  ینشده بودم از ا یحالیه یدونی؟!م .بکشمش یخواستم،م یدمد
آهو داشت تو  یوقت ،اون روز .شده بودم یونهد یکرد.م یهو گر یکشیدعذاب م

 .دمکر ینپسره رو زدم و آهو رو سوار ماش ،و پسره پشتش بود یرفتم یابونخ
 ی؟؟ک یدشد؟؟؟ ببخش یجانم چ - 
 ی.وقت گل ن - 
  .من که خبر ندارم .بااا جواد خُ - 
مثل  .هئآهو یدمکه د یرفتممنم داشتم م .پسره افتاده بود دنبال آهو !بابا - 

 ها.... یونهد
  ي.ا یونهد ياف کردرخودت اعت یول!ا - 

  .م ساکت شدممن .به طور مودبانه(ساکت) یعنینگاه کرد که  يجوریه
 کردم و رسوندم. ینرفتم پسره رو زدم و آهو رو سوار ماش - 
 ین؟؟هم - 
 ،خر راهآچون تا  .کنم که از رفتارم وحشت کرده بود رراستش فک .بخُ - 

  .نگفت یچیه
ن کنم وحشت کرده بود. بابا م رفک یگهدوست منو ترسونده بعد م ینا!بب - 

 چه برسه به آهو بیچاره. یکنم،وحشت م یبینم،م ییمی،تو رو که پسر دا
  ؟حرفمو بزنم یزاريم - 
  .آره آره بگو - 
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 یبینمهر وقت آهورو م !رؤیا یهحس هچ یدونمکجا بودم، اممم، آهان، نم - 
یا رؤ .بهش نگاه کنم یشهدوست دارم هم یبینمش،م یوقت یشه.حالم عوض م

موندم  .شدم یددچار ترد یبه.عج یلیحس خ ،که هست یهرچ یول یه؟!حسّ هچ
 ؟؟یکمکم کن یشهم یه؟چ ینا

آهو، حس،  .کردم یکردم و حرفاشو تو ذهنم حالج رکم با خودم فکیه
  ؟!شود هخدا چ یب، جادو، نکنه، واییعج

  .که باعث شد چشماش گرد شه ،طرفش برگشتم
  !جواد !جواد - 
 چته ؟؟ یدم!هان ترس - 
 اب بده خب.درست جو یپرسم.ازت سوال م ینبب  - 
  .باشه - 
 آره؟؟ یگهد يدار یرتغ ییجورایهتو رو آهو  ین.بب - 

 .مکث گفت آره یاز کم بعد
 آره؟؟؟ ،باال یرهم تضربان قلب یبینیشم یوقت - 
  .تعجب نگام کرد: آره، تو با

  .درست حدس زدم .و با ذوق گفتم: آخ جون یدمبهم کوب ودستام
 »وجدان«

  یونه!د ،ماناسمال رُ ینامخت اِرور داده؟ ا ي.مان خوندرُ یادرؤیا ز
فرین . آیشمم ینده که عصبان یرمان خوندن من گبه رُ خواهشاً یکی: تو رؤیا

  .نشدم از دستت یحاال هم برو تا عصبان !وجدان جون
 ي.با .: باشه باشهوجدان

 .: به سالمترؤیا
 ي؟؟تب دار ینمبذار بب - 

 !آخه يتبم ندار ،تعجب داره يگفت: نه جا
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  یدم.فهم ،خله - 
  ي.زود ینبه هم - 
  !آره - 
  .بگو .بخُ  - 
 .کالم عشقیه - 
 ی؟چ - 
 ه.یهمش نشونه عاشق یناا ي،بابا تو عاشق آهو شد ی!اه تو چه قدر خنگ - 
 یدونی؟؟تو از کجا م - 
  .مثال دخترم یدا،ببخش - 
تار  ي یحت یخوامآهو رو دوست دارم نم یلیب راستش من خرؤیا خُ - 

 ....یول یفکرشو بکن یتونینم یدوستش دارم حت یلیخ  .مو از سرش کنده بشه
 ی؟چ یول - 

اگه اون منو دوست نداشته  یول یاحساس کردم لحنش غمگین شد ول
 ؟؟یچ ،باشه
  .من اون با  - 
 يمن تورو جا  یگهنم ،خواهرشو دوست دارم ،اگه به داداشش بگم یول - 

 !!برادرم دونستم اما تو 
 ي؟؟؟نترس، فقط تو واقعا آهو رو از ته دل دوست دار یگهنه نم - 
 .آره - 
 مبارکه نگران نباش. .ه داداشلّپس حَ - 

 یکنهم رندونه فک ینگاه،  هرک  !ها یزنیرؤیا شاد م«  :با خنده گفت
  ».يذوق کرد ینقدرخواستگار توام که ا

  ؟به من چه .اصال یومدهبه تو ن ی؟!نه خوب - 
 .به حالت قهر رومو اون سمت کردم و

  ید.گفت: ببخش زیرگوشم
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  ؟شرط داره - 
  .قبوله ،باشه یهرچ - 
  .طرز حرف زدنش خندم گرفت از
  ي.دوست دارم برام بخر ییکهاز اونا یبستنیه یدبا - 
  یخرم.دوتا م .دونه کمهیه - 
  .آخ جون - 
  ی.خودم يلهرؤیا خُ - 
 .که هست ینههم - 
ی! داداش بزرگه ماهم عاشق شده اله ییآخ .یدیمهر دو بلند بلند خند و

  یدم.فهم یزيچیهکردم که  رفک یشترکم بیه
  .جواد عاشقتم ییوا  - 

 ؟پ کرد: چراکُ بیچاره
فکر ین، اگه باهم ازدواج کن ،اگه آهو هم تو رو دوست داشته باشه ي!وا - 

 نمیتوم یشهو هم یرهنم یشموقت از پ یچه یگهد ،دوست من ینکن آهو بهتر
  ینمش.بب

 یلیحاال خ یول یشهزم دور مبودم که آهو اَ یننگران ا یشهدادم: هم ادامه
 .داداش ییآقا یلیخ ینمش.بب یتونمم یشهخوشحالم که هم

 .نتونست یداشت خندشو جمع کنه ول یلی سعیخ 
  .نه به داره ،رهاه به بِحاال نَ - 
 .هم هست یلیخ - 

  ..کردنش یتمسخره کردن و اذ یاز کم بعد
جواد رو صدا کرده  از جواد و پدرام  ییبرن و دا یداومد گفت که با پدرام

 مودفتر خاطرات .رفتم تو اتاقم چراغ مطالعه رو روشن کردم .خداحافظی کردم
 یگهد یزچ هر یاجالب مهم خنده دار  ياتفاقا یشهمثل هم از کشوم برداشتم.

 .خاطره امروز رو هم نوشتم ینوشتم.رو توش م
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 »پانزده ماه رمضون« 
دلم خنک  یشآخ .رو نفس یختمرو ر ییچا .همه خونه ما بودن امروز«

از خودش گفت و بعد از  .کم حرف زدیهجواد اومدو  ،بعد از رفتن همه .شد
 نیکه من بهتر یآهو. کس ی؟اونم ک .که آقا عاشق شده یدممهحرف زدن ف یکل

 ینا یان.به هم برسن، واقعا به هم م یدوارم. امیدمدیهمدم و..م ،خواهر ،دوست
 »من از اتفاق مهم امروز یبود خالصه نوشته کل

 »رؤیا« 
 : آهو آهو؟؟رؤیا

 هان!؟ یِهچ - 
  .بخُ .بگم یزيچیه یخوامم ینبب - 

 بگو : با گیجی گفت
 باشه؟؟ ،تورو خدا راست جوابمو بده - 
 گفت: باشه یگنگ با
 ؟؟يو دوست دار تو جواد ینبب - 

 ..گند زدمممم دونه زدم تو سرم. آخه این چه وضع حرف زدنه. آخیه
ت جواد تورو دوس ینهمنظورم ا ،نه ین.بب :م که گفتمنخواستم درستش ک

  .داره
  .آهو که دق کرد بدبخت .خدا لعنت کنه رؤیا آخ

 ی؟؟: چآهو
ب خُ .عاشق شده ،من ییپسر دا ینا یگمم ینبب ی.نخود چ ،نه یچ - 

 .عاشق
 ؟؟هبه من چ :حالتی گفتیهآهو با 

 .ادبه یب یکم ي،رؤیا ینا ید(دوستان ببخش ره عاشق تو شدهب خَخُ - 
 شما از دستش ناراحت نشید)
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 من؟؟ - 
 .که عکستو نشون دادم يآره اون روز اومدو گفت که از همون روز - 

 دوست یلیخ .عاشقت شده کالّ یگهد تو رو دیدههم که  یعاشقت شده وقت
 ی.بهت بگه و تو قبول نکن یترسهفقط م .داره

 ؟؟رؤیا مطمئنی :آهو
 یه؟حاال نظرت چ .یگهبه من راس م یشهجواد هم !هلِآره خُ - 

  ید.خواهرم خجالت کش ییآخ یین،انداخت پاسرشو 
 بگم؟؟ یچ یدونمراستش نم - 
  .با من یشتو بگو بق ؟نه یا يکالم دوسش داریه - 
 .آره -

ت دوس یلیخ .آخ جون خداجون عاشقتم .عالمه بغلش کردمیهبغلش  پریدم
 یلی.خ ،دارم

  »دوسال بعد«
 »ياز زبون راو«

ماهان  یشروز پ . چندرؤیا نوزده ساله شده بودنو و آهو  یمو مر آرزو
 .االنم با هم نامزدن .کم ناز کرد و بله رو دادیههم  یم، مریممر يرفت خواستگار

آرزو و اونم ناز کرد و بله رو داد و االن با هم  يرفت خواستگار یاروز بعدم آر دو
درسشونو ادامه بدن تا  یخوانگفتن که م ،و هم آرزو یمنامزدن،  البته هم مر

  یرن.بگ یپلم شونوفوق د ،کمهمِکَ
دنگ و فنگ و فالن و بهمان  یآهو تموم شد با کل یرستاندب یوقت جواد

جوادم گفت  .درسشو ادامه بده یخوادم گفت که ماونَ .هوآ يرفت خواستگار
 .آهو هم قبول کرد یکنیم.نامزد م ،تاتموم شدن درست

  .ساله با هم نامزدن و شاد و خوش و خرمیهاالن  
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و از  یخندنو م یگنو م یرونب یرنبا هم م ،چند بار ،هفتهتو  همشون
 بشه... يجورره چ اقر یدوننکه نم يا یندهآ یزنند.حرف م یندشونآ
 »آهو«

سن کم عاشق شدم و  ینتو ا یشهباورم نم .ساله که با جواد نامزد کردمیه
ز ا .یهجواد واقعا پسر خوب که اونم منو دوست داره. یعاشق کس یدم.بهش رس

  .پسر خیلی خوبهیههمه نظر نمونه 
رفته  مامان .. فقط من خونه بودمیرونب یمدنبالم باهم بر یادقرار بود ب امروز

 .رفته بود یرون. بابا سرکار بود. سپهر هم با دوستاش  بیدبود خر
به ساعت نگاه کردم اووووه تازه  .تا جواد زنگ بزنه یدمو شلوارمو پوش مانتو

  .ساعت موندهیه
ذره ساعت بگیهتا  یدمهمون جا رو تختم خواب .درو قفل کردم ،اتاقم بودم تو

 يوب یومد.نفسم باال نم .به سرفه افتادم .کردمبا احساس سردرد چشمامو باز 
 یدمد یهو .ش کنمبا زانو به سمت در رفتم که بازِ .گاز همه اتاقمو پر کرده بود

  یکوبه.داره به در م یکی
  .باز کن درو !آهو آهو جواد با داد گفت:

آهو  .خاك تو سرت يا ؟جور اومده تو خونه هچ یکنه؟کار م یچ ینجاا این
  یکنی؟!بازم فکر م ي،یمیرم يدار

  .تادم.....به سرفه افینجدر قفله ا یتونم.گفتم: نم یکردمکه سرفه م درحالی
  .زود ،: از جلو در برو اونورجواد

قدر قدرت داشتم جمع کردم و رفتم اونور کم کم چشمام داشت  هرچه
که  هیچند ثان یشنیدم.لگد زدن جواد به در بود که م يفقط صدا یشد،بسته م

  .رفت یاهیشام سحس نکردم و چِ یزيچ یگهگذشت د
 »جواد«
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واب ج یول یینپا یادآهو زنگ زدم ب یبه گوش امروز قرار بود دنبال آهو برم.
 يرفتم جلو ،شدم یادهپ یناز ماش بازم جواب نداد. یدوباره زنگ زدم ول .نداد

 .واقعا نگران شده بودم یدم.نشن یمنتظر موندم جواب .خونشون زنگ در رو زدم
 یاط.حتو  یدمخونشون رفتم باال پر یواراز د یده.ه به من خبر مرِآهو هر جا بِ

ا ازش نبود. از پله ه يخبر یراییاز تو باز بود. رفتم تو پذ خونشوندر  یش،آخ
ود. به سرعت گاز ب يبو...بو ینا ینا ینا .یچیدپ ینیمتو ب یبیعج يبویهرفتم باال 

 .فل بودق یاه لعنت .دادم باز نشد یینرو باال و پا یرهدستگ .و رفتمسمت اتاق آه
  .شروع کردم به داد زدن

 .آهو دروباز کن - 
  .قفله یتونمنم - 
  !شانس ینلعنت به ا اه
  .برو کنارزود در  شتاز پ - 

محکمتر زدم که در باز  .جواب نداد ،منم فورا به در لگد زدم ،گفت ياباشه
  .آهو نگاه کردم و داد زدم شت بهحبا و شد.

 امام رضا. یا - 
رفتم  ین.افتاده بود رو زم یحالآهو ب .وحشت کردم یدمکه د یزياز چ 

 .بودن یمحال یچیانگار ه یکنارش،  دستشو گرفتم که نبضشو حس کنم ول
 .شدم یخیالب

انوش ز یراشتم زذدستمم گیه ،گردنش یراز دستامو گذاشتم ز یکی يزود 
گذاشتمش رو  يزود یین،و بلندش کردم با تموم سرعت از پله ها رفتم پا

 .کردم یدهجلو و به صورت خواب یصندل
و روشن کردم و گازشو گرفتم و سمت  ینماش یین.پنجره هارو دادم پا 

 .حرکت کردم یمارستانب
بود تصادف کنم ولی این چیزا  یکبود که چند بار نزد یادسرعتم ز اینقدر

 .باشهیزیش نشده که چ یکردمخدا خدا م .بود یهوشبرام مهم نبود. آهو ب
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جواد زبونتو گاز  .ه الل شواَ اگه.... .اون نفس منه .منه یاون همه زندگ 
و اونا هم  یرشآهو رو رو دستام بردم سمت پذ یمارستان.ب رسیدم .یربگ

 بردنش داخل یعاًپرستارا هم سر .گذاشتم رو برانکاردوردن،  آهو رو آبرانکاردو 
   .نذاشتن من برم یاتاق ول

 خواهش یر.م نگزَاَ .آهو عشق منه یا!و با بغض گفتم: خدا ینرو زم نشستم
 حرم حضرت یبرمشم ،اگه حالش خوب شه یا!خدا .من عاشقشم یکنم.م

د ح یناالن مغزم در هم یول یستن یخاص یزکه چ یدونمم یم حسنی.عبدالعظ
  .خدا یرآهومو ازم نگ یکنمکشش داره. خواهش م

هش ب ی. دستگاه تنفسیگهاتاق دیهآهو رو آوردن بردن  ،از چند دقیقه بعد
   .یرونپرستار از اتاق اومد ب .دونه ماسک هم گذاشتن رو دهنشیه .وصل کردن

 : حالش خوبه؟! یششت رفتم پجِ مثل
ز امکان داشت جونشو ا یرسید،تر میراگه د یشت ولگذ یرپرستار: آره به خ

  .دست بده
 ممنونم  :نفس عمیقی کشیدم وگفتم

  .و روشو کرد و رفت ینهما ا یفهوظ - 
 یاخدا ي.ممنونم که آهومو نجات داد یاشکرت خدا یابردم باال: خدا سرمو

  .دوست دارم شکرت یلیخ
  ینمش.بب یشهره: ماپرست یشپ رفتم

  یگه.ساعت د داخل دو ي.رَبهتره االن نَ: نه پرستار
 .ممنون - 

چند تا زنگ هم از پدر و مادر آهو و  ،برداشتم دوتا زنگ از رؤیا گوشیمو
 به سپهر زنگ زدم بعد از دو تا بوق جواب داد. .سپهر بود
 .: سالمجواد
 چرا.... یین: شما کجاسپهر
 یمارستانیم.: ما االن بجواد

www.takbook.com



یاور از | 131  
 

  .بهشده آهو خو یچ !خدا یا - 
  .بدم یحبهت توض ،لحظه صبر کنیهآره  - 

  .درسو اس کردم بهش و به رؤیا زنگ زدمآ ،دادم یحرو توض ماجرا
 ؟؟یدهست يمعلوم هست کدوم گور - 
 .دوم کالم ،اول سالم - 
 هان؟؟ .اون آهو کجاس یین؟گفتم کجا !زهر مار - 
  یمارستانب  - 

  ی؟زد: چ جیغ
  .گاز تو اتاقش پخش شده - 

 . با همون صداش گفت: االن خوبه؟؟یدمشن شویهگر صداي
  .نکن یهگر يآره خواهر - 
  یمارستان؟کدوم ب - 
 (.....) یمارستانهب - 
 یام.االن م ،باشه باشه - 
ساعت سپهر با مامان  یمرو بدون خداحافظی قطع کرد. بعد از ن یگوش و

  .ومده بودرؤیا با پدرام ا ،و باباش اومده بود.. و در کمال تعجب
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 »رؤیا«
امانم م د.بابا سرکار بو یشهتو خونه نبود مثل هم یگرفته بود کس گریَم

 رفته بود. یدخر
هم زنگ زدم  یکینداره به اون  ینوقت ماش یچآژانسم که ه ینا لعنتی

 .یمارستانهبرنداشت. جواد که خودش ب
رفتم خونه  یرون.برداشتم از خونه زدم ب یالموکه...آره خودشه وسا پدرامم

 .و زدمر ایناییرفتم و تند تند در خونه دا ،بود ییمونکه خونه روبه رو ایناییدا
بگه که گفتم:  یزيخواست چ ،نگام کرد یبا نگران .در ظاهر شد يپدرام جلو

  .منو برسون کنممی ت خواهشزَاَ
 یام.باشه بذار به مامان بگم ب - 
  یم.بر ایفقط زود ب یگیم بعداً ،نه تو رو خدا - 
  .باشه برو سوار شو - 

 اومده بود یرونخداروشکر از ب جلو سوار شدم. یِزد و رفتم صندل دزدگیرو
ن ه منبود عوض کنه وگرنه تا حاضر شِ یازيبود و ن یرونچون لباساش مال ب

روشن کرد و حرکت  ینوماش .اومد سوار شد .یشدمو زنده م یمردمهزار بار م
  یم.کرد

 شده؟؟ یچ یکنی؟م یه: چرا گرپدرام
  .بود یسخ .به صورتم یدمکش دستمو

 ...یمارستاننپرس فقط برو ب  - 
  یمارستان؟چرا ب - 
  .زود منو ببر اونجا یکنمخواهش م یمارستانه.گفتم: آهو ب یهگر با
  یرسیم.نکن االن م یهگر .باشه باشه - 

قدر  هچ پاشو بیشتر روي گاز فشار داد و دنده رو عوض کرد. نمیدونم
 تم. یرش رفباز کردم و سمت پذ ینوزود در ماش .سادیوا ینگذشته بود که ماش

 به اسمه... یماريخانم ب - 
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  .گردمرجواد باعث شد ب يهنوز تموم نشده بود که صدا حرفم
 جواد آهو، آهو کجاست؟؟ :با هول گفتم

 .نباید داخل بره یفعال کس یحالش خوبه ول .نگران نباش - 
 تبگو کجاس ،فقط نشونم بده :جواد خیره شدموو گفتمبا التماس به 

  یکنم!خواهش م
  ین.بب یشهاز پشت ش یاباشه باشه ب - 

و فراموش کرده بودم. آهو رو پدرام ،که جواد گفت. به کلّ ییاونجا رفتم
 یژناون بهش اکس یلهدستگاه که بوسیهماسک بود و کنارش یهرو دهنش  یدمد
هو شاد آ ینم.آهو رو تو اون حال بب یتونستمنداشتم نم. اصال تحملشو یرسیدم

دورش هق هقم  اهدستگ ی. رو تخت. با کلیمارستانمن االن تو ب ير انرژو پُ
 .بلند شد
بلند  نوینشسته بودم رو زم یک یدونماز پرستارا اومد کنارم من که نم یکی

 مصورتم ظاهر شد صورتمو بلند کرد يجلو یدست ی نشوند.و رو صندل کرد
 ..سادهیجلوم وا یکهو ک یوهپالستک که توش آبمیهپدرام با  یدمد

  .بخور یاب - 
 نه حالم خوبه.... - 
 یست.ن - 
 .هست - 
 یزيبخور االنم که آهو حالش خوبه و خداروشکر چ .نکن يرؤیا لجباز - 

  .نشده پس خودتو ناراحت نکن
  یخواد.نم - 

 و گرفت یوههم گذاشت تو آبم یو باز کرد، ن یکتوجه به حرف من ک بی
 .جلوم
 یی؟!،مگه تو کوچولو یگهنکن د يلجباز - 

 ممنون  :گرفتم و خوردم ازش
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کنارم شدم سپهر بود، ااا پس پدرام  یدقیقه بعد متوجه حضور کس چند
 کو؟؟
  ؟چرا گاز تو اتاق رؤیا پخش شده یدونیسپهر نم - 
بوده و باعث شده گاز کرده  یداتو اتاقش مشکل پ يبخاریدونم، چرا م - 

  .تو اتاق پخش شه
 اگه جواد نبود، اگه...یرون، من، اگه قرار نبود برن ب يخدا ییوا  - 

  .گرفت گِریَم
 البته یکنی؟؟خرابش م یهبا گر یستاون صورتت ن یفح ،نکن رؤیا یهگر - 
 ي.دار یصورت قشنگ یهگر یب هچ یهبا گر هتو چ
 سپهر... یول - 
 یربه خ یگهد یششش،ه :و و گفتجلوي صورتمورد آگشت اشارشو نا

  .گذشته. تو هم پاشو برو خونه
 .آهو تنها - 
الم حا یمونهم یششاجازه گرفته و پ یناجواد از مامان یست.نه آهو تنها ن - 
 نکن باشه؟؟؟ یههم گر یگهبرو دپاشو 
  .اما باشه یتونمکه نم یدرحال - 
  ینه.پدرام تو ماش یدمد ،از محوطه یرونجام بلند شدم و رفتم ب از

 یگفت؟؟م یکه گفت: چ یمشدم تو راه بود ینماش سوار
 !؟؟یبهش نگاه کردم و گفتم: ک یحالت گنگ با
  .همون پسره داداش آهو - 
  یگی.آهان سپهرو م - 
  یشش.بذار پ یزيچ ییآقایه .موشم دم داره - 
 درست حرف بزنا...درمورد سپهر   - 
  یزنم.دوست دارم هرجور دلم بخواد درموردش حرف م - 
 !؟؟یکنیم یجاب یلیتو خ - 
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  یگفت؟م یگفتم چ یار.رؤیا حرص منو درن - 
  .قدر ترسناك نگام کرد که سربه سرش نزاشتم ینجوابشو ندم که ا خواستم

  یداد.م یحاونم داشت توض ؟شده ینجوريچرا آهو ا یدمپرس - 
 ین.هم - 
 ین.حرص گفتم: بله هم با

م رفت .ش کردم و رفتم خونهزَ اَ یتشکر خشک و خالیهدر،  يجلو رسیدیم
 یپریدم.همش م ی!خواب ه، اونم چیدماتاقم و گرفتم خواب

 »جواد«
  .آهو یشهمه رو فرستادم خونه و خودم رفتم تو اتاق پ

رو برداشتم و کنار تختش گذاشتم، چشماش  یندل، صگذشته بود دوساعت
بعد از چند دقیقه چشماشو باز  یشد.م یدهمظلوم دقدر تو خواب  هچ بسته بود.

  .کرد
 ؟؟یسالم عشقم خوب - 
 گفت: آره  یکم جون يصدا با
 یشدم یزيچیهاگه زبونم الل  یگینم !دختر يتو که منو نصف جون کرد - 
  یمردم.من م

  !و آروم گفت: نگو جوادلبام يجلو ،وردآاشارشو  انگشت
عد به ب یناز ا یکنمبه انگشتش زدمو دستشو گرفتم: خواهش م يا بوسه

  .مراقب خودت باش یشترب
 باشه، ساعت چنده؟؟؟ - 
  .مرَ حَ یمبر یخواییمم یشیفردا مرخص م یزم.بخواب عز یربگ یم،ه و ننُ - 
  .باشه - 
 ،خوابش برد. مثل فرشته ها ،که رو لباش موند يبه سرعت نور با لبخند و

  .شکر یابود. خدا یدهناز خواب
 ..شب بود یکاينزد عصر

www.takbook.com



 136 | فاطمه سادات موسوي
 

بردمش خونه که استراحت کنه و حاضرشه شب  .ظهر مرخص شد آهو
م،  هست بعد رفت یششخونه پ یمطمئن شدم کس بارین، البته ایرونب یمبر
  .برداشتم و به آهو زنگ زدم یموکم استراحت کردم و بلند شدم گوشیه

 سالم عشقم - 
 ؟؟یسالم خوب - 
 ی؟؟من خوبم تو خوب - 
 ؟؟؟يآره خوبم حاضر - 
 .آره - 
  .منتظرتم یینپا یاب یگهپنج دقیقه د - 
 .چشم - 
 .بال یچشمت ب - 
 .کربال يربِ یشاهللا - 
  یین.پا یاب یگهاز دست تو، پنج دقیقه د - 
  .باشه اومدم - 

 رو قطع کردم و منتظرش شدم.  گوشی
چادر گرفت تا یهداخل حرم. از مسئول اونجا  یمسوار شد باهم رفت اومد

. يرودکنار در و یمبر یگهدقیقه د یستداخل قرار شد ب یمبعد رفت .سرش کنه
 .اون رفت داخل منم رفتم

داختم برداشتم و ان یبماز ج یتراول پنجاه تومانیه گرفتم، یحدستامو به ضر
به ساعتم   .و سالمه شکر کردم یحآهو صح ینکهخلش و خدارو به خاطر ادا

 ود. ب یرونآهو ب یروندقیقه تموم شده. رفتم ب یستب یدمانداختم، د ینگاه
گل یهکه  یمراه بود يوسطا یمو راه افتاد یمداد یلبه مسئولش تحو چادرو

 یام.تا ب ینههمون جا زدم کنار. به آهو گفتم بش .نظرمو جلب کرد یفروش
  .خوشرنگ و خوشبو نظرمو جلب کرد يِزارفتم داخل، رُ  
  .ز قرمزو چهار تا گل رُآقا چهل یدببخش - 
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 روالنگفت و رفت که گُ» حتما«جز یزيچ یتعجب نگام کرد ول با
دونه یه، یدونه آبیهز قرمز خه گل رُاشیه زا....برداره...منم رفتم سمت همون رُ

  .برداشتم یدسفیه، یدونه نارنجیه، یصورت
بود،  یدههم همزمان اومد و گالرو که هر کدوم رو مرتب کنار هم چ مَرده

 جلوم گرفت. 
 یید.بفرما - 
  ید.دسته گل و کنار هم درست کنیه ینارملطفا ا - 

اغذ کیهاونم  يرو .به رنگ قرمز زد یکاغذ رنگیهدورشون  .گرفتازم  گُالرو
ه کرد ب یلشمان قرمز زد و تبدرُیهگالرم  یین، زد پایبه رنگ صورت یرنگ
 .پشت سرش بودم، اشاره کرد يکه هر کدوم تو یی...به کارتایونپاپ

 کدوم؟؟؟ - 
  .دستم اشاره کردم و گفتم: اون با
مز قر يم خط خطاهاشَبودن و لبه یدهکارت بود که دوتا گل به هم چسبیه

 »نها عشقمبه ت یمتقد«نوشته بود  یو درشت یباخط ز بود و با
 ؟هیارب ینالرو برام تا ماشاون گُ  یشهشاگردش اشاره کردم و گفتم م به
  .بله حتما  - 

 يزاکه اون رُ ینطورپشت و پولشو دادم و هم یگذاشت تو صندل گالرو
متعجب آهو روبه رو  يدستم بود، نشستم قسمت راننده که با چشما یرنگ

  .شدم
  .آهو .میبه تنها عشقم. تنها بهونه زندگ یمرو گرفتم جلوش و گفتم: تقدگُال

انگار  د.یکش یقنفس عمیهچشماشو بست و گالرو بو کرد.  م گرفت.زَاَ  گُالرو
بعد چشماشو باز کرد و گفت: دوست . هاش کنه یهالرو وارد رگُ يبو یخواستم

  .دارم
  .نه به اندازه من یول - 
  .دستت درد نکنه - 
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  .قابل شمارو نداره بانو - 
 !؟؟ینک يال برااون گُ  یراست - 
  یم.اونارو گرفتم، پخش کن یدونیب مخُ - 
 کجا؟؟؟؟ - 
 ی.تاالر عروس - 
  ی؟چ - 
 ینو ب میسیتو باغ وا یمببر یناروگفتم ا .جشن عقدهیهامروز تو تاالر (....)  - 

  یم.دما پخش کنآ
 آخ جوووون، چند تا هست؟؟ - 
 .چهل و چهارتا -
 چرا چهل و چهار تا؟؟؟ - 
 ؟؟؟؟یشهو پنج، رو هم م یستتو نوزده سالته، من ب  - 
  .: چهل و چهاریمهم گفت با

 .بغلم و سرشو گذاشت رو شونم یدپر یهو
 دوست یلیخ ت.سه امعرک یشنهاداتپ دوست دارم. یلیعاشقتم جواد خ - 
  .دارم
 !منم دوست دارم، عشقم - 
 ؟؟؟یديوقت تنهام نزار قول م یچه - 
  .وقت یچ، هیزارموقت تنهات نم یچه یدمقول م - 

  .سمت تاالر یمو راه افتاد یرونبعد، از بغلم اومد ب کمی
جوون..همه و  یروو بزرگ....پ یککوچ یماونا پخش کرد ینگل رو ب شآخه

 دنبالش یدیمعروس د ینماش يتو راه  یرونب یماومد يشاد یهمه  بعد با کل
بود،   شده یچیدهپ یابونبود که تو خ یکو موز یغدست و جو بوق و  یمراه افتاد

آهو باخبر  ايدوازده بود که رسوندمش خونه، مامان و باب یکايبعد ساعت نزد
  .نگران نشدن ینهم يبرا یرونره ببرمش بابودن بهشون گفته بودم قر
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 .خداحافظ عشقم - 
  یدار.د یدبگو به ام ،: هرگز نگو خداحافظمن

  یدار.د یدآقامون بگه،  به ام یچشم هرچ - 
  .آخ قربون تو برم من - 
 .خدا نکنه - 
  .خانم یطونبرو تو سرده مراقب خودت باش ش - 
 .باشه - 
روز ام يکه از اتفاقا يشاد یادنیهه داخل رفت و من با  رِمنتظر شدم تا بِ و

 .بعد به خواب رفتم یخونه و کم یدمرس خونه شدم. یبود راه
 »یممر«

ماهم  .کم باهم حرف بزننیهخونمون تا  یانقرار بود با خانوادش ب ماهان
 یاخونه ما  یومد،م یادچون ماهان ز تو اتاق. یم. با ماهان رفتیمباهم حرف بزن

س دو دست از لبا یشههم یم.شناشآ یشترخونه اونا تا باهم ب یرفتم.م یادمن ز
  .بود یکیهرکدوممون تو اتاق اون

 یختر ،شربت یزومن خورد به م يپا یهوکه  خوردیم یشربت م داشتیم
 ،رفت تو حموم ،تو اتاق یمرفت یمو پاشد یمگفت يارو شلوار ماهان، با اجازه

 .اتاق يها یرو صندل یم. نشستیرونشلوارشو عوض کرد و اومد ب
  ي؟باز یاي: مماهان
 !؟ي:  بازمریم

 .آره - 
 ي؟ايچ باز - 
 یم.همو بکش یکاتورِ کار - 

دشمنت فدات( توقع نداشته  ی!بشر با نمکه اله اینقدر  هچ کردم. يا خنده
 .یدنشبه ک یموردم و شروع کردآفدات، واال به خدا). دوتا برگه  یمبگم مر ینباش
موهاشو جوجه  شو دراز.غدما ...موم کردکم روش زُیه ،من تموم شد مالِ  یوقت
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 .نقدر باحال شده بودیج، اوعابروهاشو کج و مي، مانند، چشماشو گربه ا یغیت
  یدین.ند ی،جاتون خال

 .پاستُ یم:دو گفت هر
  یم.ها رو به هم نشون دادبرگه یهو بعد،

 ؟؟یمشکل ینمن ا یشعورب یکشمتم - 
 ؟مگه من هستم - 
  ی؟هست ،اون که بله - 
  ؟کوچولو ی،تو هم هست - 

  یستم.زدم: من کوچولو ن جیغ
  .حرص نخور خانم کوچولو - 
  .دارم یمگه من باتو شوخ .خانم کوچولو زهر مارِ - 
 .آره - 
  !نشونت بدم ییخانم کوچولویهکه من خانم کوچولو آره.  - 
 یبینمت.م یزر - 
  یبینیم.م - 
 . یم. از هم خداحافظی کردیینپا یمباهم رفت و

زود تر رفتم که اون  ،سرکاره یشترچون اون ظهرا ب .فردا قرار بود من برم
 دو ساعت زود تر. یباه تقرنباش

  .تو یاماهان: سالم عروس گلم ب مامان
  ی.ممنون مامان - 
 ین.بش یاب - 

دقیقه نشستم و با اجازه مامان رفتم تو اتاق ماهان و از مامانش اجازه  چند
  یدکن یاد، دقتکم استراحت کنم تا ماهان بیهگرفتم که درو قفل کنم که 

ه بزنید جون خودش میخواد استراحت رتاسراحت سترو کلمه ا استراحتتتت.
 .کنه
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رفتم سراغ لباساش که تو کمد  ،مامانش رفت یدمد یقفل کردم وقت درو
بودن  مییقد یشتریشونمداشت برداشتم ب یشرتشلوار و لباس و ت یهرچ. بود

اشو ه یکهکردم و ت یکهت یکهت تیشرِ تاشو تازه هاشو خراب کنم. یومددلم ن
ش هاشو از تویرهو دا یدمبر یرهدا یرهطرح دا یچی،شلواراشو باق ین،زم رو یختمر

 یگهکه د یراهناشوکردم به سقف پ یزونفالن و فالن آو درآوردم و با نخ و.
چسبوندمش به لباسا و تا ده شمردم  یزرو برداشتم داغ داغ کردم و ج اتونگو.

وردم و انداختم آبال رو  ینهم هم یهشده بود رو بق یاوه اوه چ .و اتو رو برداشتم
له ب یدمانداختم که د ینگاه یگهبار دیه یروناز اتاق برم ب پاشدم رو تخت.

 یونه....( دیکشهمنو م ینهبب ینجوريا یناروا یعنی یکردمش مغداشتم از خنده 
 .هم دشمنه)

اال ب حخُ«براش نوشتم  برگه از روي میز برداشتم و قبل از اینکه برم یه
خانم  یگیرت باشه به من مخَآره اب کار کرده. یم کوچولو چخان ینا یديد

م نوشت یینشپا یخندید.که داشت م یدمصورت کشیه یینشپا !کوچولو
ا مداد ب یرون.ب یزدش دود ملَّو از کَ یهکه عصبان یدمصورت کشیهمن....بغلشم 

  .تو شتمنو یینشمقرمز هم قرمزش کردم پا
  .اومد دمیا یزيچ یهو .ینمبب یتونمکه من نم یفح یول یدنیهکه د قیافش
کردم  ایدپ یشه. دوربینشونم ینبهتر از ا یگهد یییوا .داشت یندورب ماهان

 مادر شوهرم( .یروندروباز کردم و رفتم ب در بود. يکه روبه رو ییو گذاشتم جا
 یرون.ب یرفت) داشت میدشدم شد یراوه اوه جوگ

. یریمژانس با هم مآبا  یخوادخونه که گفت نم یرمگفتم دارم م یدد منو
  ید.منو رسوندو خودش رفت خر

عکس منو ماهان که باهم  یمساعت نشده بود که رو صفحه گوشیه هنوز
 ظاهر شد.. یم،انداخته بود

 !خدا یا
 .بله - 

www.takbook.com



 142 | فاطمه سادات موسوي
 

  .گوشمو کر کرد ،داداش يصدا
  .دختره کم عقل ؟بود يکار هچ ینا - 
  .خانم کوچولو ینگ یحقته تا تو باش - 
  .اااا - 
  .آره - 
  .سرت. خانم کوچولو و قهقهه زد يباشه فدا  - 
 یشعوووور.ب - 
 !کوچولو یونهد - 
 ی!روان - 
 .ممنون خانم کوچولو - 
 .درد - 
  .خانم کوچولو يلطف دار - 

 یگه، من یگهمحل بشم د ینگفتم ب یزيچ یگهد یادمن بدم م یدونهم ینا نه
 کرد قطع کردم که چند بار صدام زد  رفک

 ......عشقمي...مارمري.....الووو،  کوچولو..... یممر - 
  ید.گاه از دهنم پرآخود نا
 .جانم - 
 .خانم کوچولو يبا یچی.ه - 
اقشو رفتم ات یلمقطع کردم....فرداش به بهونه جا موندن وسا یوو گوش يبا - 

امون اشک بریه ..یدمتاپم. نشستم دتو لب یختمو درآوردم و رفتم ر ینم دوربرَ
تو خنده، ماهان اومد  همه اشکام تموم شد از یلمف ینا یدنمونده بود که با د

شروع کرد به لگد زدن به  .دهنش باز موند بعد نامه رو خوند و مچالش کرد
از  .پرت و پال کرد یالرووسا ینکهخراب کرد و  بعد از ا ویزشبعد رفت م .تخت
 .حال دادددددد یلیخدا خ ییی،  وایرونفت باتاق ر
 »آرزو«
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  .زنگ خورد یمکه گوش یکردمجمع م یالموداشتم وسا
 .سالم - 
 !هایباییز يسالم بر بانو - 
  .بزرگه ها یاداووووو بابا هندونت ز - 
 یست.نه ن - 
  ی؟خوب - 
  ی.آره تو خوب - 
 آره  - 
  یرونب یمدنبالت بر یامزود حاضر شو ب ینبب - 
 .کجا - 
 رایز!!سورپ - 
  یگه.ااا بگو د - 
 یگم.نم - 
  یشم.ماده مآاالن  یهره چاباشه چ - 
  .منتظرتم یینپا یاب یاوک - 
  .باش - 

تو راه  یمدوساعت و ن حدوداً .شدم ینسوار ماش یینشدم و رفتم پا حاضر
 یدمداخل که د یمرفت یمشد یبزرگ يجایهشدم وارد.  یادهکه ترمز کرد پ یمبود

 .ر از اسبهپُ
   یا.کردم سمت آر رو
 !؟؟يسوارکار - 
  .خوشت اومد - 

دوست داشتم سوار اسب  یشهممنون هم ت.سه امعرک یییوا .بغلش پریدم
  یا.دوست دارم آر یلیخ ییی!وا. بشم
  يمنم دوست دارم از - 
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 نمیها، واستا بب ياز یش: بار آخرت باشه به من گفتلَّ دونه زدم پس کَیه
 !؟؟یبهت اجازه داده به من بگ یاصال ک
 .آرزو - 
 .خانم...آرزو خانم دو بخشه - 
 .دو بخشه  ینمحسود.....آرزو حسود ا - 
 .لوووس - 
ب اسبه هم( اس ینتو. ا ي) برا.بود یداسب سفیهاسبه( ینا یاب یخیالب - 
  .من ي) برایمشک

لد ب یلمروزنامه و ف يو یخداروشکر از مجله و ت یم.و سوار اسب شد رفتیم
  یه.جور هشده بودم که کار با اسب چ

اسبه چه مرگش شد، مثل  یدونمنم یهوکه  یرفتیمم یمجور داشت همین
 ت شده بود.جِ

  ین.محکم بش ،مراقب باش - 
 .)یکنمم یهمثال گر ی(الکیشهنم یرهتند م - 
 یرسم.االن بهت م .سایوا - 
 هویِ تندتر رفت. و نکرد ياونم نامرد پام به اسب فهموندم که تندتر بره. با

 »تاالپ« سه و منم یوا ،ساد که باعث شد اسبهیمقابل اسب من وا یااسب آر
 .ام شکستهپ .دستم در رفته .دنم داغونهبرخالف تصورم گفتم االن بَ .ینزم یفتمب

 ینبودم رو زم تادهنشده و حالم خوبه. اف یزيچ یدمد ی،با کمال خوش شانس
  .اشت رو پاشذسرمو گ یاآر یکردم.و آخ و اوخ م

 ؟یآرزو خوب - 
  .)ینه(الک - 
 یکنه؟؟کجات درد م - 
ید. من حال کن ؟من یلمییَمف ه( چییییدستم همه جام ا ،پام ،سرم  - 

 )میکنه.اینجا دارم آریا رو مسخره میکنم بعد آریا داره از نگرانی دق 
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 .اشتمذبلند شه که ن خواست
  .بذارحرفامو بزنم بعد یاآر - 
  یس.س - 

م رو درآورد یمیرنکه دارن م ییاونا يادا ،دوتا دستام ینگرفتم ب دستشو
 (دشمنام بمیرن.)

 :ریا از اون بیخبر بود و باید واقعی جلوه میدادم گفتمآبا مسخره بازي که 
 یانپا یکردمم رفک .اول عاشقت شدم دوست دارم. از همون روز یلیخ یاآر

رو گونم سرخورد(  ،قطره اشک سمجی  ...یول .یما مثل رمانا خوشه ول یزندگ
 یخوش یانما پا ينکنم ماجرا رفک یکردم) ول ردار فک یهگر یزچیهبه  آخه

 یا.دوست دارم آر .داشته باشه
  .که نفهمه نفس بکشم يکردم جور یل کردم و سعدستامو شُ بعد
 ؟داد زد: خدا...چرا یِهو

ه واقعا مثل فیلم هندیا شد دروغ نگفتم. یمردم.بگم داشتم از خنده م یعنی
 بشر ینقدر ا ه...چیکنمدرستش م یداخ ببخش .هلّبشر خُ این قدر چهبود. 

 از جام پریدم یهوکنه که  یهود باورکرده...حس گرفته بود که گره زسادس.. چ
  ..و گفتم

 .پخخخ -
  .و نشستم پریدم

 دي،یگفتم: ترس ،لوس و بچگانه بودلحنی که و با  یدمبهم کوب دستامو
   یدي!ترس یدي، ترسیدي،ترس

 يباحال شده بود یلیخ یاگفتم: آر یمردم،که داشتم از خنده م درحالی
 یدند یافتق ییی، واییآخبب یشی؟!ناراحت م ینقدرایرم، من بم یعنی یلی، خ

 .داشت به خدا
 قهقهه زدم..  ،خنده یربعد زدم ز 
 آره؟ یزاريکه منو سرکار م - 
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  ي.از یبه من نگ یآره تا تو باش - 
 وگرنه.... ی میرمکه عاشقتم و بدون تو م یفباش آرزو خانم ح - 

. اوالال. چیزي یمیرهغش کردم. بدون من م یرهمنو بگ یکیخدا  واییی
 یمگشت یو کل یرونب یمرفت ياز سوارکار بعد کم دیگه اونجا موندیم.یهنگفتم و 

 .رسوندم خونه و رفت یحتفر ی. بعد از کلیمو سربه سر هم گذاشت یدیمو خند
 »رؤیا«

امروز همه خونه ما بودن. بزرگترا پایین و جوونا طبقه باال، تو اتاق من 
 بودند. 

 يباژژژ :با لحن لوسی گفتم
  .خب بابا لوس نشو - 

  یقت.جرات حقآهو گفت:  یهو
آب کوچولو برداشتم اومدم گذاشتم وسط  یشهشیهکردن  ییدهم تا همه

 و نفس یپرسیدسوال م یداون چرخوند ماهان با ،چون پدرام از همه بزرگتر بود
  یداد..هم جواب م
 یقت؟حق یا: جرات  ماهان
 .: جراتنفس

  .باال یايو ب یینتا پا يبر یکیپله ها رو سه تا  ید:  باماهان
 .باشه نفس:

 .هاس یچیپ یچپ ینما از ا يپله ها .جان خودم دوتاشونم خنگن بابا به
 ییخدا ی...ولیايب یکیبرسه سه تا  هچ ،باال یايدم بآمثل  یتونینم ینجوريهم
  .داره ها یدند

 .ییناپ یفتهبود از پله ها ب یکزدنچند بار  یین.رفت پا یکیسه تا  نفس
 نوبت جواد .یمدرست کرد یرهسرجامون و مثل قبل دا یماومد باال همه نشست

  یداد.و پدرام جواب م یپرسید، آرزو سوال میدچرخ یدچرخ یدچرخ بود.
 یقت؟حق یا: جرات آرزو
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 .: جراتپدرام
 ی.خودت خواست - 
ورد و نشست همه با تعجب نگاش کردن منو آ یششوراآلوازم  یفرفت ک و

  .خنده یرز یمچه خبره زد یدیمکه فهم یممر
  .کنم یشتراآ یدبا - 
 .جانم - 
 .یکنمم یشتراآ .م کالمتخ ،کالم ي یم.ندار ،مانم، جانم - 

 .عمراً :پدرام
    !پدرام یکنیم یجرزن يدار - 

 آرزو، يبلند شد نشست جلو يکردن به جز جواد، اجبار ییدهم تا بقیه
گو ن یگهپنکک رو که د .پر رنگ زد یملریه .اونم با لوازماش افتاد جون پدرام

چشم رو  ی، خطنارنج يها یهسا قرمز. یغج ،ژ لبکرد تو صورتش. رُ  یخال
 .خنده دار شده بود ینقدرا یییبرق لبم گذاشت تنگش وایهزد.  يمدل گربه ا

حیف فقط باید تصور کنید وگرنه اگه شکل  فقط باید اون لحظه میدیدینش.
ده از بس خنده دار ش .فکر نکنم دیگه اشکی براتون میموند ،پدرامو میدیدید

   .بود و شما هم با دیدینش حتما از خنده غش میکردید
پدرام  ،کار آرزو که تموم شد یبست.چشماشو م یدمدت پدرام با ینا تو

خنده. من از فرصت استفاده  یرز یمهممون زد یدچشماشو وا کرد تا خودشو د
 .کردم
 یم.بندازیادگاري عکس  یایینبچه ها ب  - 

 یکنار هم و با گوش یمبا حرص نگام کرد. رفت اغ کرده بود.رسما د دیگه
پدرام هم فورا رفت صورتشو شست و اومد  یم.انداخت یعکس دسته جمعیهمن 

 به سپهر.... یدبار نوبت رس ینا
جواد  ،بپرسه یممر .و جواد ثابت موند یممر يرو ید.چرخ ید،چرخ چرخید،

  .جواب بده
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  .سوال تکرار نشد ینا یگهد یم،که هممون اهل جرات بود ییاونجا از
 مطمئنی؟؟

 .آره - 
مدم که گشادتر از همه بود از کُ  یراهنپ يو رفت سمت کمد من پاشُد
  .برداشت

 .با ترس گفت: نه جواد
  .کرد و با لحن جواد گفت: آره يهم خنده ا مریم
  م.یانداخت یگهدعکس یهو اومد بازم  یدرفت پوش و جواد سوخت يبرا دلم

  .نوبت ماهان بود .حال داد یلیخ خدایی
 .زودتر گفتم جرات .افتاد به نفس ید،چرخ ید،چرخ چرخید،

  .بگو دوست دارم سپهر - 
 ی؟چ :گفتم ،با چشمایی که از تعجب گشاد شده بود

  .نداره بگو دوست دارم سپهر یچ :دست به سینه نشست و گفت
  یم.به هم دار یربطه نفس آخه من و سپهر چ یگی؟م یچ یفهمیم - 
  یزنی.ر مجِ  يتو دار یدونم؟من نم - 
  یرم.نه خ - 
  .بلند گفتم: دوست دارم سپهر و

  .گفت: منم دوست دارم یو به شوخ یدخند اونم
 یر!جوگ .کوفت - 
  یگه!د یرمجوگ - 

به  .هم جور شد ينفس دست زد و گفت : آخ جوون زوج خوشبخت بعد
 .کف مرتب ،افتخار سپهرو رؤیا

ه نامزداشون که معلوم بود خبر ندارن دست زدن که با چشم غرّ یاو آر ماهان
 .ساکت شدن

  .: چرت نگورؤیا
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  یاد.از سپهر خوشت نم یه؟: چنفس
  .نداره یربط یچ: اونش به تو هرؤیا

  یه.بازیه یندونن ا یهمه م .رؤیا یخیال: بجواد
  یفهمه.نفسه نم ینا یدونم: من مرؤیا

 ی.: نفهم خودتنفس
به من نسبت  ،که بار خودته یهرچ ویکنیدهنتو باز م یحقّ هبه چ - 

  ی؟!حق هچ هب !ها یدي؟!م
که تو هر روز  یگفت: به همون حق ،بود یاوردهکم ن یشهکه مثل هم نفس

  ي؟پسریهبا 
 ؟؟ی: چرؤیا

بار با پدرام یه. یزنیحرف م یريبار با جواد میه، ینخود چ ،نه ی: چنفس
 ..بارم کهیزنی، یهبار با سپهر حرف مینور، یها یريم

ا ب یزنی.بهم تهمت م یکنی،شام نگاه مراست راست تو چِ يدار !: احمقرؤیا
 نیچون داداش بهتر یزنم. با سپهر حرف میگهچون مامانم م یرونب یرمپدرام م

رو مثل خواهر برادر گه یچون همد یزنمبا جواد حرف م دوستمه و مثل برادرم.
 ،ناو آش یلفام ايکه من با پسر یدوننهمه م یکنیم.ل مودِ دُو با هم در یدونیمم

 ندارم... يمنظور یچو ه یزنمحرف م یمیصم
  ی.جآ یخیالب ،اومد کنارم آهو

بار  کیفقط  .نفس بردم يجلو یددستمو به نشونه تهد ،توجه به اون بدون
مسخره رو درمورد من به اون زبون  يحرفا ینا یگهبار د یک یکنمم یدتاک

 هچ .شد یکه چ یکه خودتم توش بمون یارمبه سرت م ییبال یاري،نحست ب
 ؟خبره

 یحت تو .رؤیا ییحرفا ینتر از ایکو گفت: تو کوچ یدکنار کش انگشتمو
  ی.آدما رفتار کن یهمثل بق يعرضه ندار
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االن دستتو رو کنم؟؟ اون موقع دروغ همه تهمت  ینهم یخواي: مرؤیا
  تی.یسن یشتردروغ گو بیهکه تو  یفهمنو همه م یشهم ور يکه به من زد ییها

فقط با ما پنج تا  یدونیمم یم.ما همه تورو باور دار ی.: ول کن آججواد
 مگه نه بچه ها!؟؟؟ یثابت کن یستن یازيپس ن .يخوب

 .هم گفتن: بلههههههه بقیه
 .نه من ،خودشه يحرفا برا ینثابت شه که همه ا یدبا یشه.نه نم - 

ن صورتشو يو عالمت سوال تو یرتبا ح یهبق ید.کردم رنگش پر احساس
  .زد ینم یحرف یو کس یدادنداشتن به بحث ما گوش م

  .رو کن یتونی:  منفس
  .بده یتو:  گوشرؤیا

 بله؟!!! - 
  .بده یتوبله و بال گوش - 
  .مخاطباش قفل بود یلبا ترس و لرز داد بهم. فا یفشودست کرد تو ک - 
 .بازش کن - 

  یوه.پسر س یبله اسم کل .دور توش زدمیهکرد و  بازش
 !!؟یهک یالدم - 

  .با تعجب به من نگاه کردن همه
 یه؟ک یالدگفتم م - 
  یدونم.نم - 
  یگم.االن بهت م - 

  .بعد از دوتا بوق جواب داد یکرگرفتم و گذاشتم رو اسپ شمارشو
  .عشقم ی: به به خوشگل خانم، خوبمیالد

 کر.یبه اسم راد رو گرفتم و گذاشتم رو اسپ يره پسراقطع کردم. شم گوشیو
  ي؟از ما کرد یادي: سالم نفس راد
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 :دزم گرفت و داد زاَ یوکه گوش یرمرو بگ یگهره داشمیهکردم خواستم  قطع
  .بس کن

 م.یکنس نمبنشنوند گفتم:  یناکه مامان يجور یولبلند کردم  صدامو
  .بده یحتوض

 ي؟؟؟بشنو یچ یخوايم - 
  یو.همه چ - 
ت متنفرم بدون از ینوا یبدم ول یحکه بخوام به تو توض یبینمنم یلیهه دل - 

به  یمن بودن ول يدوستا یزمانیههرکدوم،  یناپسرا، ا ینا يماجرا یمتنفر، ول
،  یالدهم یناونم هم یکیشونمازشون جدا شدم و درحال حاضر فقط با  یلیدال
ن دخالت م يتو کارا یگمم ارب ینخرآ يبار گفتم برایهبه تو ربط نداره،  یشمبق

ن دخالت م يتو کارا یگهبار دیهبار  یکاگه فقط  ی؟!هست ینکن کس رفک .نکن
 مریم .نره یادتاز  يتا عمر دار یکنمم يکاریهخودت. مثل  یشممنم م ی،کن

 ارا؟!یمنو باال ن يمن گفت: نفس اون رو يجا ،شده یمعلوم بود حرص یگهکه د
  !: نفس خفه شوآرزو
  ي؟!رؤیا الل شد یهنداره...چ یبه شما ربط سموضوع منو رؤیا ین: انفس
تر به ینبرن از ا یخوانبزنه که مامان نفس گفت که م یخواست حرف جواد

 رفت. یشخِ آ یشد،نم
و  یممر ،آرزو یه.گر یرکه رفت، من همون جا کنار کمد زدم ز ینبعد از ا

 .آهو نشستن کنارم
 .نکن رؤیا یه: گرآهو
  .حقش بود ،: دختره احمقآرزو
هان االن با ما یتو حت یشناسیم.ما همه اخالق تو رو م .نکن یه: بابا گرمریم

  ي.دارن يتو منظور یدونیمما م ی،سپهر هم حرف بزن یا وو آر
تو رو خراب  یکنهم ینکاراروکه خودش گفت ا یديله! داون خُ !ره باباآ: آرزو

  .کنه
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  یم.دار ینانچون ما به تو اطم یتونه: و نمآهو
  ي.باز یهبق یمبر .نکن یه: پس گرمریم
 .تر شده بودمآروم

افتاد به پدرام و  ید.چرخ یدچرخ یدچرخ .نوبت آرزو بود .يادامه باز رفتیم
  .آهو جواب بده ،آهو. پدرام بپرسه

  یکنه؟!م یآهو االن تالف .: خدا به دادت برسهرؤیا
 !؟یقتحق یا: جرات پدرام

 .: جراتآهو
 رد نگاهشو دنبال کردم. .شد یرهخ یزچیهکردو به  یبه اطراف نگاه پدرام

 ،شانساز  به پسرا چشمک زد. رفت سمت اونجا.ي، اپسره عقده یییوا
  ید.نترس یکس ین،هم يبرا .رده بودمُ یسوسک از پنجره اومده بود ولیه

 غیداشت آهو ج آهو نگه يرو با دستش از شاخکاش گرفت و جلو سوسکه
  ید.کش

 یه.تا ده ثان ،: نگهدار دستتپدرام
  ییی.: اآرزو
  .: بندازش اونورمریم
  !ندشچِ ،:  حالم بهم خوردرؤیا
  .: نهآهو

 نه؟!؟!: پدرام
خواست  .حالت چندش رفت سمت سوسکه آهو که دید چاره اي نداره، با

 سوسکه رو گرفت و نگه یعسر یپدرام نذاشت ول یدستش دستکش کنه ول
و رفت سمت  ینانداخت زم ،تا ده شد یمداشت تو دستش تا ده شمرد

به  فهیو صابون زد تا اثرش بره، آخه کث یعو تا تونست دستاشو ما ییدستشو
 مورد حساس بود. نحال، آهوو هم در ایهر 

  .سپهر جواب بده ،بپرسه یاآر ید.چرخ یدچرخ یدچرخ .شد یممر نوبت
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 ؟؟یقتحق یا: جرات آریا
 یقت.حوصله جرات ندارم پس حق و : حالسپهر

 خوشت اومده؟؟ يترخ:  تا االن از دآریا
  .: آرهسپهر

 !!؟یه: کیدبا ذوق پرس آهؤ
  ین.ه خوردش زملّ . پله نداشت با کَینزم یر: فوضولو بردن زسپهر

 .: داداشآهو
  .: جان داداشسپهر

  یگه.: بگو دآهو
 .نه - 
 ؟!کلک یهک - 
  یست؟!که ن زور یگمنم - 
 .نگو - 

  .حالت قهر روشو کرد اونور به
 .ااا قهر نکن - 
  .پس بکو - 
  یگم.ش معبه موق - 
  !ها يباشه چون قول داد - 
 .باشه وروجک  - 
 یی؟تو - 
  .خنده یرهمه زدن ز و

 از هم یرنزدن که دارن م شون صدا یه،بق ايِکه مامان یمادامه بد خواستیم
 یدم.و رفتم تو اتاقم و خواب یمخداحافظی کرد یگهد

 »آهو« 
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سپهر و نشستم  یشاز فرصت استفاده کردم و رفتم پ .خونه یدیمرس
 .کنارش

  !سپهر !سپهر - 
  یدم؟!چته ترس - 
  .بگو - 
 یو؟چ - 

  ي!که دوستش دار یاوناز  :با ذوق گفتم
 یشنون.مامان بابا م .آروم یونه!د :دستشو گذاشت جلوي دهنمو گفت

  .باشه آروم :دستشو برداشتم و گفتم
  ینم؟!بگو ببباشه از اول  - 
  ؟!که یمندار یشترخواهر بیه یم؟کن یباشه چ - 
  .بگو - 
 هیدختره داره گریه یدمخونه که د یگشتمداشتم برم یشچند روز پ - 

   !کمک دزد یزنه:و داد م یکنهم
  یجانی!ه هچ ،اوه - 

 ؟!من ساکت شم یخوايم :با خونسردي نگام کرد
 .نه بگو - 
 میدرفتم اونجا که دزود  ینبا ماش !دزد !دزد ،ر وسط....آره گفتپَ نَ ،پس - 

  یگیره.از دختره م یفوپسره داره ک
گرفت و با موتور گازشو گرفت و  یدمبشم که د یادهپ یناز ماش خواستم

 که نتونست تعادلشو حفظ کنه یچیدمرفت منم پامو گذاشتم روگاز و جلوش پ
  .دونه مشت زدم صورتشیهازش گرفتم و  یفوک .رفتم ینو با موتور خورد زم

  ......باشه باشه بگویولا - 
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خدا خدا  .بود که دختره ییبرداشتم و رفتم سمت جا یفوآره زود ک - 
رو  شش.یباشه از شانس منم نرفته بود رفتم پ و نرفته که اونجا باشه  یکردمم

   .گرفتم سمتش و گفتم یفوک .نشسته بود ینزم
  یید.بفرما - 

کرد و زود ازم گرفت توشو نگاه  یفنگاه به کیهاز جاش بلند شد  دختره
 يبود که برا یببرام عج .و چند تومن پول بود یدستبند معمولیهکرد 

ز رفتم ا  یکرده،م یهبود، داشت گر یفشناراحت ک یکیکوچ یزچ ینهمچیه
  .کم خورد و حالش بهتر شدیهوردم و دادم آآب براش  يبطریه ینماش

تنها  ین کیفتو ا .جور ازتون تشکر کنم هچ یدونمنم .ممنونم دختره:
 .نبرام با ارزش یلیخ مونده از مادربزرگ و پدربزرگم برام مونده. یباق یادگاري

  .واقعا ازت ممنونم
 .بود یفهوظ - 

کمک کردن  يجون خودشو برا یدوره و زمونه کس ینتو ا .نه نبود دختره:
  یندازه.به خطر نم

 .سالمه یستب قی،رزا یادن یاس.مکث: اسم من دن یاز کم بعد
 ونیرتمس .و پنج سالمه یستب .سپهر شادمان .منم سپهرم .خوشبختم - 

 ؟کجاست
  .ممنون یرمخودم م یکه.نزددختره: 

  یرسونمتون.م ییدبفرما - 
 .آخه - 
  یم.شد ینو سوار ماش ییدبفرما یدتعارف نکن - 

چشمم  چشمام از حرفاش گشاد شده بود. وسط حرفش پریدم و گفتم:
 آره !؟ یکنیم ینتروشن که دختر سوار ماش

 یر.شب بخ یگماصال نم :با حالت قهر گفت
 ینم.بگو بب یرکوفت شب بخ - 
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 .لطفا - 
 ی.چ - 
 .بگو لطفا بگو - 

فتم. رو کردم سمتش گوگرنه عمرا می  ی میرمدارم م یکه از فضول حیف
  .لطفا بگو سپهر جان :و گفتم

 .بچه مثبتا یننشست جلو مثل ا .شد ینکجا بودم...آهان سوار ماش - 
 دونمیگفت: واقعا ممنونم نم یشد،م یادهمنم بستم بعد داشت پ .کمربند بست

  .جور ازتون تشکر کنم هچ
  .رستوران یمفردا ناهاربر ید،اگه افتخار بد - 

  .بود یدهمن ند ییآخه به پرو .هنگ کرده بود بیچاره
  .حتما - 
 ؟؟یدنو بدوشمارت یشهم - 
 0912یسید: ........................ بله بنو - 

  :گفت. بقیشو نگفت نامرد. با حرص گفتمتا همین جاشو  .یگه: بگو دآهو
 میفرداش رفت کارتمو گرفتم سمتش و دادم. .: عمرا...شمارشو نوشتمسپهر

آهان  .یگیدم یشما دخترا چ !که بهش عالقه مند شدم. اممناهار بهش گفتم 
ازش درخواست ازدواج  .نگاه. گفتم دوستش دارمیهعشق تو  .آره عاشقش شدم
  .اشو بکنهفکر یدکردم که گفت با

 ؟؟؟یچ - 
خودم خبر نداشتم  ،داشتم یعجب داداش گذاشت رو دهنم. یعسر دستشو

 خدااا يا
  .که دستشوبرداشت یشدمخفه م داشتم

  ؟!همه بفهمن آهو یخوايم - 
 خداااا ي....ایگیبعد م يکرد يخواستگار یديدختره رو د - 
 آهو؟! - 
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 یه؟چ - 
 گل گالبم خوشگلم.... یزم!خواهر نازم عز - 
  یخواي؟م یباز چ - 
  ي؟خواستگار یمهفته بر ینا یبه مامان بابا بگ یشهم - 
 .سپهررررر - 
 !خواهش - 
 ؟؟یگیم يدار یچ یفهمیم - 
  ي.عاشق شدم مثل خودت که عاشق جواد شد .بخُ - 
 !سواستفاده کنا یهم ه تو - 
 یگی...حاال میگهب دخُ - 
  یگم.م یرمل باشه چشم مکه خُ  یمندار یشترداداش بیه - 
  .تنکس آهو - 
 .کوفت - 
 .ادب یب - 
  یري.تو هم خودتو بزن به خواب که نم ،بگم یرممن م  - 
 یرون.باشه حاال برو ب - 
 .لچِ ولخُ یونهد - 
 فیهمه ماجرا رو براشون تعر .بودن یدارمامان و بابا ب یرون.اتاق رفتم ب از

الن مامان ا :کردم که بر خالف انتظار که گفتم یادداغشو ز یازکم پیهکردم البته 
قرار  .شد ررفت باال و قربون صدقه سپه ی؟!زودتر نگفتکه چرا  یکنهدعوا م یکل

 یگلدختره خوش یم.رفت ي. چهارشنبهخواستگار یمچهارشنبه بر یگهشد هفته د
اصال نظر (خب به هرحال خواهر دامادما منم باید نظر بدم. یدمشسندپ بود

 شاهللایعقد و ا یگه) قرار شد باهم نامزد کنن و چند وقت د.اصلی رو من یاید بدم
هم  یو از طرف یکنهم یخوشحال بودم که سپهر داره عروس یطرف از. یعروس

 یفاز رؤیا تعر یشهسپهر هم یدونینآخه م .یستچرا رؤیا ن ینکهناراحت از ا
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 حتما رؤیا رو دوستش یکردمم رکمنم ف .و فالن و بهمان یکه دختر خوب یکردم
 :تگف یدمنه نداره و به قول خودش که اونروز ازش پرس یبینماالن م یداره ول

دوتا  نیا یبینمم یکنماالن که فکر م یول و بس، یبینتشم يبه چشم خواهر
ازدواج اگه باهم  ینکهناراحت ا .بودم یناراحت چ یدمفهم االن .یومدنبه هم نم
و به  یبینمشم یشهو هم سترؤیا ییجواد پسر دا یول یبینمشنم یگهنکنن د

ج با هم ازدوا رؤیا و سپهر یکردماوقات دعا م یبعض ینکهفکر ا از .یدمآرزوم رس
دونه زدم پس کلم. از بس خنگم البته از نظر خودم.(خودت غلط یه ،کنن
 یلمن تبد يسپهرو رؤیا به خاطر دعا يخداروشکر که ماجرا آخیشش) يکرد
عد تختم کمه بیه ییشنشد( خدا يکه ازدواج دختر و پسر اجبار ییرمانا ینبه ا

ره به عشقش برسه مثل من آخ اخوشحالم که سپهرقر خیلی نه) یدشما بگ
 یشه.جووون داداشم داماد م

 » رؤیا«
 »یک سال بعد« 

کنن و برن خونه  یخواهرام عروس ینره سه تا از بهتراامروز قر یشهنم باورم
، خوش بخت یییره داداش سپهرم داماد شه وااقر یرفتم یادمبخت، آخ داشت 

زن  د.یشکه همون م یم. دنیانشسته بود یشگاهتو آرا چهارتایی. یشاهللاشن ا
کردم  یبود. اول کار آهو تموم شده بود بهش نگاه یگهد یشگاهآرایهسپهر 

 شیکمرش تنگ بود بق یینلباس عروس که باال تا پایهشده بود  یباز یلیخ
لباس عروس که دامن یههم  مریمم .یومدبهش م یلیخ یششمآرا .پفه پف بود

 .جور عدد هشت درست کرده بودیه یشد.بزرگ م ییناز باال به پا یینشپا
 رزوآ خوشرنگ بؤد. يو قهوه ا یاز مشک یبیموهاشم ترک .پشتشم دنباله داشت

ا تنگ بود و ب لباسشم که يباال .کرده بود یرهت يموهاشو قهوه ا ،هم که نگو
هم  نایچ یناون چ يرو .ودب ینچ ینپفه چ یینشمپا .شده بود یینتز یننگ
اشون رفت هرسه ت یادم آخ، شده بود. یینتز ینبود که توشون با نگ یشر یشر

 کنمیاعتراف م .شده بودن یباز یلیتاج خوشگل رو سرشون گذاشته بودن خیه
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 ریشگراآ صداي جلد کتاب هم خوشگل تر شده بودن. يتو يدالمُ  یناز ا یحت
  .به خودم آورد
  ی.چشماتو باز کن یتونی: حاال مآرایشگر

  .ممنون - 
دخترونه. موهامو باز گذاشته بود و  یممال یشراآیهکردم.  یخودم نگاه به

ه قرمز لتدِکُیه. یدرخشیدل ساده هم گذاشته بود رو سرم که متِیه .ر کرده بودفِ
زانوم بود. کفشامم  يداشت و تا باال یدسف یونپاپیهقسمت شکم  يروکه 

ه نظر ب یبذاره ول گموهامو رن یخواستم بود. يپاشنه بلند قرمز که بند بندیه
  .نداره کردنبه رنگ  یازيخودم رنگ موهام خوشگله و ن

 : واوووویمو با هم گفت یمسادیهم وا يچهارتا روبه رو هر
  .گرفته بود خندمون

  ین!خوشگل شد یلیخ یی: واآهو
  ي.: تو هم خوشگل شدرؤیا

  .گفت: من خوشگلمممم آرزو ژست با حالی گرفت و
 .رؤیا: ب....لهه .یممر .آهو
  .: ممنونآرزو
  .خونه بخت یرینم یندار یشه: باورم نمرؤیا

  .باورت شه .: باورت شهمریم
  ین.خوش بخت ش یشاهللا: ارؤیا

  .لوس نکنب حاال خودتو : خُمریم
اغ، ب يبا هم تو  یاامروز هرسه تامون با سپهر و دن یعنیبچه ها  ییی: واآرزو

 ؟یگیریمم یروز، با هم جشن عروسیهتو 
 یِس.آهو: 
 .رو پاس بدار ی: فارسمریم
  .بله بله ید.: اوه اوه ببخشآهو
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  .: آفرینمریم
 .آقا دامادا باال منتظرتونن خوشگل. ي: عروس خانماآرایشگر

   .ممنون - 
 یکیبا اون  یستادند هرکیدر وا يتاشون جلو . هرسهباال یمبا هم رفت و

زد و گل و  زانو یکیدروباز کرد  یکیگل داد  یکی فات،یتشر یرفت البته با کل
 یبرم ول یناخوب بود همه باهم رفتن منم قراربود با مامان یلیخ ییشخدا  .داد
  .شد یادهنفر ازش پیهکه  یدمپژو د ینماشیهبجاش  یدمازشون ند ياثر

   !که پدرامه ین، اا ایدبلوز سفیهبا  يکت و شلوار سورمه ایه
 خوشگل شده.. هچ -( 

  ؟!که خوشگلم بشه یهک ینآخه ا .خاك تو سرت رؤیا ي: اوجدان
 .شده یشهامروز خوشگل تر از هم یگه.نکن د ينامرد !ااا وجدان جون - 
 اونم خوشگله؟؟ .اخالقش مهمه یآره خوشگل تر شده ول  - 
 یدونم.نم - 

  .خسته شدم ي،کالفم کرد یگه: برو دوجدان
 ب بابا تنبل)خُ - 

  .زدن با وجدانمو تموم کردم حرف
روم آ یلیشال قرمز که خیه یمانتو قرمز با شلوار لیهخودم نگاه کردم  به

  یرون.زنه بن یادکه موهام ز يانداخت رو موهام که خراب نشه و طور یشگرهراآ
 .سالم - 

 .حرکت کرد و : سالمپدرام
  ؟قدر ساکته هچ 
 !اخالق مخالق صفر !وجدان جون یگیراس م .قدر هم کم حرف هچ 

ا اجازه البته ب طفلشمو درآوردم و گذاشتم تو ضب یفم.بردم سمت ک دستمو
 (شرمنده با اجازه پدرام مغروره)

 یاري دارم اسمش شیرینه،یه
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 دل میشینه،همیشه حرفاش به 
 یاري دارم هیچکی نداره،یه

 قشنگیاشو دنیا نداره، 
 شیرین شیرین عمرم،
 شیرین شیرین جونم،
 شیرین شیرین هربار، 

 من دیدمت مردم.
 حامد پهالن)) -((شیرین 

شه من و پدرامم  یکفضا رمانت یزارم.م یکآهنگ رمانت ینکرد رفک یه(چ
 نیا یشاونم پ .ندارم يباز یکمن رمانت یاهصد سال س یر.!؟ نه خیمعاشق ش

 ) یییی!!پدرام مغرور ا
 یکآهنگ و موز يبه مجلس که صدا یدیمو رس یمهنگ گوش دادآتا  چند

هم  دنیا .یدنهم رس یاما سپهر و دن یدنهمزمان با رس .فضا رو پر کرده بود
کرده  ي، موهاشم قهوه ایدسف ینايبا نگ یفف پُلباس عروس پُ یه .شده بود یباز

هرو سپ از سمت راست. یببه ترت .نشستن یگاهشونهشت نفر تو جا هر بود.
 کیو تبر یمبا پدرام رفت بعد آهو و جواد. یاو ماهان بعد آرزو وآر یمبعد مر یادن

 یکل .منشست یهبق یشپ یینرفتم باال لباسمو عوض کردم و اومدم پا یم.گفت
که اصال گذر زمان  یدنشب شده بود از بس زدن و رقص 12. هنگ گذاشتنآ

  .بود یخوب یلیروز خ یمو حس نکرد
که حد نداشت. وقت خداحافظی از تک تکشون  یمخوشحال بود اینقدر

 میو زود زود به هم سر بزن یممد کنآبا هم رفت و  یماقول گرفتم که مثل قد
 اونا هم قبول کردن.

 !یدیمترش یديد یییوجدان: ه 
  .سالمونه یستخله، تازه ب یدیمترش یوچ یچ - 

 : به هر حال وجدان
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خراب  یموشاد .ساکت شو حوصلتو ندارم .تو سرتااا یزنموجدان جون م - 
  ي.بابا .نکن

 .صحبت شمباهات هم  يندار یاقت: لوجدان
 »رؤیا« 

 »چند ماه بعد«
گفتن شوهرمون اجازه  .که در رفتن یمشروع شد، آهو و آرزو مر دانشگاه

 خدااا  يا یستدرس مهم ن یگهم یدهنم
 یزيچ يتازه  .سه تا کالس دارم یرمروز سوم دانشگاه که دارم م امروز

 .امروز سه شنبه، کال سه تو سه شده
 .یزدممنم داشتم با بچه ها حرف م .بود یومدهاستاد هنوز ن .دوم بود زنگ

  .بلند گفت: سالم یکی یهو
فعال شده بود  ياصوال چون حس کنجکاو قدر صداش آشناس. هچ ینا ااا

 ..که در کمال تعجب یهک ینمبرگشتم بب
اومد  ایقدق .شد ولی .یشهبدتر نم ینخدا از ا وایی که پدرامه. ینا چیییی!

 ؟!هکار نکن یدختره وروجکو چ ینخدا بگم ا يا .بود نشست یکنار من که خال
خواستم محل ندم که سالم  .یگیرناونور که همش جاشو م ینورا یرهقدر م ینا

  .کرد
 .سالم - 

  ی.دانشگاه درس بخون ینا یکردم: فکر نمپدرام
 ینجا؟؟ا يکه، تو چرا اومد یبینیم - 
  یرم.ازتون اجازه بگ یدنبود با یادم یدببخش - 
 یر.دفعه بعد اجازه بگ .نداره یبحاال ع - 
  ي؟!و دارچ قدر تو رُ  - 
  ي؟. جواب سوالمو نداديشما لطف دار - 
  ؟!هدرست یگهبود د یت تجربشتَرِ یخونم.درس م ینجاوقته ا یلیمن خ - 
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  .آهوم - 
  یم.خب پس سه تا کالسو باهم - 
 .بازم سه، نهههی، چ - 
 ؟؟يناراحت شد - 
و من یدند يماجرا یننه ا یدمگفتم تو دانشگاه از دستت راحتم د آره. - 

 تو ادامه داره...
  یم.هم يکه همش جلو یهماجراش چ یدونمنم - 
  .خب معلومه - 
 یه؟؟چ - 

لونش سبز  ي، جلویادمار از پونه بدش م :دستمو زدم به کمرمو گفتم
 یشه.م

  یگه؟!د يآهان االن تو پونه ا - 
 مار منم. ي.پونه توا یر.: نه خرؤیا

  یاد؟تو از من بدت م یعنیهان آ - 
  یقا.دق - 
  .تا حرصت دراد یشتمپ یشهباشه پس هم - 
  یاد.در نم - 
 یبینیم.م - 

  ی؟: بپا کور نشرؤیا
  ی.حرف بزنه که استاد اومدو شروع کرد به معرف خواست

رفتم خونه و مامان  یوقت آره؟ دارم برات. یکنیم یتپدرام منو اذ باشه
 م،یکه با هم کالس دار ییروزا: گفت ،سه تا از درسارو با پدرام افتادم یدفهم

القم که مامان همش پدرام انگار من چُ یام.م بدروزا خو یهپدرام منو ببره بق
دانشگاه  یامم گفتم .اون فرشته عذابه یفرشته کمکه ول یکنهفکر م یکنه.پدرام م
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 یکشاالن سه تا درس باهاشم بخُ  یول یبینمنم یافشوق یستمتو خونه ن یادز
  .شانس

دارم برات آقا  یاددنبالم منتظرش موندم تا ب یادقرار بود پدرام ب امروز
 .پدرام

م: من که گفت یمکم مونده بود برسیه یمراه افتاده بود یمشد ینسوار ماش
  ي؟بخر یوهو آبم یکبرام ک یشهم .صبحونه نخوردم

 ك کرد و از ماشین پیاده شد.رازه پاغشین رو جلوي مام : باشه.پدرام
که آماده کرده  یکردم زود برداشتم و آهنگ یشبه گوش یرفت نگاه تا

تا  و صداشو یشبودم رو براش فرستادم گذاشتمش رو آهنگ زنگ تلفن گوش
البته بعد. از دوتا مغازه  ینداخل ماش اومد کردم. حقته آقا پدرام. یادآخر ز

   یوه.بمآگشتن دنبال 
الق و بد اخ یلیکه سر کالسمون بود خ ياستاد .یمکالس نشسته بود تو

و امروز جل داشتم. ره پدرام نگهابرداشتم و روشم یبماز ج یموگوش .خشن بود
 یدهشمارمم نداشت چون تازه خر ینتازه ا نداشت. یدنشسته بود و به من د

 دوست(خب  یاممردم آزار يداشته بودم برا نداده بودم نگه یبودم و به کس
پسر بچه بود که با لحن یهکه آهنگ  یشبلند گوش صدايه) اِ .کنم یتدارم اذ

باعث شد همه نگاها برگرده سمت اون و استاد ساکت  یخوندشعر م گونههبچ
  .شه

  یه،توپ دارم قل قلیه
  یه،و آب یدو سف سرخ

  یره،هوا م ینزم میزنم
 یله،تا کجا م نمیدونی

 ،توپو نداشتم ینا من
 ،تات یديبهم ع بابام

 ،داد یلقِلتوف قِیه
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 هوالااا
  پَرُوند.یم ياهر کس مزه .خنده یرز یمقطع کرد همه زد یشوگوش زودي

  !کوچولو ییآخ - 
 ي،ناز یدمم یديمنم بهت ع - 
 و..... يتوپ باز یمبر یايم - 

  یرونکه استاد گفت: ب یخندیدیمم یمهمه داشت خالصه
 .استاد شرمنده :پدرام با هول و اضطراب بلند شد و رو به استاد گفت

  .آهنگو نداشتم که بخوام بذارم یناصال من ا .شد ینجوريچرا ا یدونمنم
 .دارم یمحترم مگه من باشما شوخ ي: آقااستاد

  .نه استاد :با صداي آرومی گفت
مال شماست اونم زنگش بود  یگوش ینپس سربه سر من نذار ا - 

 درسته؟؟
 .بله - 
  ت.کار اوناس یمکالسم که جن و روح هم وجود نداره که بگ ینتو ا - 
  .نه - 
 یرون.پس ب - 

 یشه.تکرار نم یگهاستاد د :دوباره به استاد خیره شد و گفت
نج نمره و پ یرونب یريجلسه رو م ینا ینکها یکنمکه بهت م یتنها لطف - 

  یشه.از نمره امتحانت کم م
من  د.ح یننه در ا ینقدر خشن باشه ولاو یکردم،م رپنج نمره؟؟ فک چییی

  ینکه.کنم نه ا یتشذره اذیهخواستم 
  !واي خداي من کار کردم. یچ من
  .: کار من بود استادرؤیا
  یکرد.نگاها به سمت من برگشت پدرام مات داشت نگام م همه

 .دخترم یريبه گردن بگ یستن یازي:  ناستاد با لحن آرومی گفت
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  .کار من بود ین: اما استاد ارؤیا
 ؟؟يبد یحتوض یشترب یشهم با حالت تفکر بهم نگاه کرد و گفت:

 .اونروز بهم متلک پروندن .من هستن ییپسر دا یشون: راستش استاد ارؤیا
گ زن يهنگو به جاآ ینصبح ا .شه یتکم اذیهکنم که  یمنم خواستم تالف

پنج  یول یدکن یرونشب یدهمه تابلو شه. گفتم شا يگذاشتم که جلو یشگوش
 بیسته.ه همه نمره هاشون نوزد یشونچون ا یهواقعا نامرد نمره کم کردن ازش،

  .شرمنده استاد .گونه بوده بچ یشوخیههمش 
ار به افتخ !کرد و گفت: از دست شما جوونا يبار خنده ا یناول يبرا استاد
ه هم . وازش کم بشه ينمره ا یگناهب یشونا یومدکه دلشون ن یخانم صباح

  یپروندن.وسطا چند تا پسرو دخترم مزه م ینشروع کردن به دست زدن ا
  .دختر خانم یولبابا ا - 
 .کارت حرف نداشت - 
  .از خنده یمبود رؤیا ما که مرد یکارت عال - 
 بودم دمت یدهگذاشته بودم نه د یوقت بود نه سربه سر کس یلیخ - 
  ی.جآگرم 

 اشت دستدلفا بود گفت:  رؤیا جون کارت حرف نپسره هم که از اون جِیه
  ی.همه رو از پشت بست

(اول و آخر لو  . درسته خودمو لو دادمیشدمم یدسرخ و سف یکه ه منم
  .پدرامم درومد اینو حرص  یدیمحال داد همه خند یلیخ یول )یگهد یرفتمم

 ین: تو اگفت یرفتو همونطور که سمت تخته م ینیدبنش یید: بفرمااستاد
تو  ییدانشجو یچه یکنمم یدتاک ییدانشجو یچه یکردمم یستدر ی کهمدت

که  دینفر بود ینشما اول یخانم صباح .نکرده بود یطنتو ش یکالس من شوخ
 مینه يبرا ید.کارو داشت ینشجاعت ا یدحال که از اخالق من با خبر بود ینبا ا

 یددکه نمره کم آور یموقع کم کنم. ییتوناز پسردا یخواستمکه م يپنج نمره ا
  یکنم.بهتون اضافه م یهچون درستون قو یاریدکه مطمئنم نم
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  .همه بلند شد یغدست و ج یهو
  .ممنونم استاد - 

  .سال رؤیا یدهپسره که اسمش محمد بود گفت:  بچه ها چهره برگزیه
 یکنم ول یتمن خواستم پدرامو اذ ییشد وا یبمبازم دست بود که نص و

 آخ جووووووون  یکنهبه جاش استاد به من نمره اضافه م
 .که باالخره صداي پدرام درومد یمراه برگشت بود تو

 ؟!سال یدهچهره برگز ی: چرا ساکتپدرام
 .حسود - 

 یکنیم یمن فضول یکه به گوش :با لحنی که پر از عصبانیت بود گفت
 آره؟ یگهد

 .آره - 
  .خودش کرده یرسوال ذهن منو درگیه فقط - 
 .بپرس - 
 !!؟یديمنو از کجا فهم یرمز گوش - 
مواقع ساله منم همه سالها رو  یشترعدده ب یخب آخه با نمک وقت - 

  .) باز شدیکاونو که زدم(چ ییبه سال تولد دا یدامتحان کردم که رس
 ی.باهوش یلیخ - 
  .بود یفتعر - 
  ؟!بود یرپ ن پ تحق - 
 .پدرام ينمکدون شد یداجد - 
 یرسم.ه بودن شما نمگولبه  یول - 
  یخواد.م یاقتاون که بله ل - 
 ؟یگفت یزيچ - 
  ید.ر بود نشنجناب راننده کَ یآره ول - 
  .اخ اون زبون تو چقدر بزرگه - 
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  یرسه.تو نم یبه بزرگ - 
 .نگفت بدبخت کم آورد یزيخر راه چآتا  دیگه
 هنفس با چ یدونمدعوت بودم. نم یعنی یمدعوت بود یناخونه نفس ا امروز

نفر  11که فقط ما  یرهبگ یمهمونیهاز مامانش اجازه گرفته بود که  يبهونه ا
ره که تولدشم آزامردم  ینقدرچندمه؟؟ آهان امروز تولدشه بفرما ا امروز .یمباش

خونشون همه باهاش  یدیمو کادو کردم رس یدمشال براش خریه، یرهم یادم
  یاد.ن یشپ ینمونب ییگفت که دعوا یمخوب بودن آخه مر

که  ینا يپخش کرد برا یهبق یننصف کرد و ب یکاروک ینااز دست و ا بعد
باز کرد و در  یزدم. کادوهاروروزش خراب نشه منم باهاش مهربون حرف م

 یککوچ یزچیهرزون تر بود (از لجم امن که ازهمه  يکمال تعجب از کادو
سفره  رس، یستنه ن یدله شما بگخُ یگمتشکر کرد. من م یگرفته بودم) کل

رد ک وردن شام کمکش کنه همه غذاهارو پخشآتو  یاشت کسذنفس ن .یمبود
 ونزیمانند سس ما یینیظرف تزیهم سَهرکَ يبرا ساالد و نوشابه هم گذاشت.

خوردم تموم که شد ساالدو برداشتم چنگالو داخل ظرف کردم  غذامو گذاشت.
 و شروع کردم به خوردن..

 زوجاشون بودن(همون همسراشونه منظورمه) یشپ همه
 یگهمنه د یهاز شانس عال ینما من نفس و کنارمم پدرام بود. يرو روبه

  یخوردم.اخر سر ساالدمو م یشههم
تو  کردم یخال ییجورایهکه نفس برام گذاشته بود و برداشتم و  سُسی

اما آشنا تو دهنم  یبغر یزچیهکه مزه  یخوردمرامش داشتم مآبا  .ساالدم
 یس چبه نفس گفتم:  تو سُ یخورمکه ساالدو م همونطور احساس کردم.

  یبه؟!طعمش عجنفس  یختیر
کمم  یهس، خوده سُ  نفس با خونسردي درحالی که نوشابشو میخورد گفت:

  ینی، نمک، بادوم زمیموبلآ
  ینیبا..بادوم زم یختیر یشدم: چ یرهتعجب بهش خ با
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  .: آره مگه بدهنفس
  یختی؟ر ینیس بادوم زمسُ يبا خشم داد زد: تو آرزو
  .: آرهنفس
  .:  آره و آجر پارهآرزو

 تونیکی ؟خبره هچ ؟شده ی: چپدرام با کال فگی از بحث پیش اومده گفت
  ین؟حرف بزن
 هم موج یاز ترس و نگران ییکه توش رده ها يصداشو بلند کرد جور آرزو

  .داره یتحساس ینیرؤیا به بادم زم یزد. رو به پدرام گفت:م
م و دار یتحساس ینیافتاد که به بادوم زم یادمبا گفتن جمله آرزو تازه 

و نتونم  میفتبود که به سرفه ب یجمله کافیهبهش لب بزنم، انگار همون  یدنبا
 بکشم. سبه راحتی نف

 ی؟؟با ترس گفتن: چ پسرا
  .داره یتبخوره بهش حساس ینیبادوم زم ید:  اون نبامریم
  یومد.مگه سرفه بند م یبهم آب داد ول يکه کنارم بود زود پدرام

خواستم پاشم که نتونستم  یومداشک م بس سرفه کردم چشمام از
م داشت یلعنت يسرفه ها یناز زور درد و ا ینتعادلمو حفظ کنم و افتادم رو زم

  یمردم.م
  .اما گنگ یرسیدبه گوشم م صداها

  یمارستان.ببرمش ب یدکنان گفت: با یهگر آهو
 یمارستان.سه برِتا بِ  یگیم یچ یفهمیزود گفت: م پدرام

 یامزود م یارمب یزيچیه یرمبه جاش گفت: من م یخورد ول حرفشو
 . یدمراقبش باش

  .بدو بدو رفت و
  یرسید.آرزو نفس بود که به گوشم م يدعوا يوسط صدا این
  ؟بود يکار هچ ینا ی: لعنتآرزو
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 یدونستم.: من نمنفس
  .مامان رؤیا گفته بود یدونستیخوبم م یدونستی: مآرزو
  .خوب کردم حقش بود یهچ یدونیم .یدونستمکه م یدونستم: اصال منفس
 همییفنفس م یزارمبشه زندت نم یزیشگرفت و داد زد: اگه چ یقشو آرزو

  یزارم.نم
شد  که مانع ینهخواستن بش ینورا یدنشرفتن سمت آرزو کش یاو آر دنیا

 و اومد سمت من.... 
  یاد.االن پدرام م یارطاقت ب یگهکم دیه: آرزو
جلو چشمام تار شد و از  یزبعد همه چ يد و لحظه اها برام گنگ ش صدا

 حال رفتم 
 قینفس عم ي یهورفت تو دستم  یزت یزچ ي یهوبسته بود که  چشمام

ر و از همه مهم ت یدیدمنگران بود که م يو سرجام نشستم.بازم صورتا یدمکش
 .روبه رو شدم یزدازش موج م يلبخند که شادیهنفس که با 

چشمامو باز کردم چشمم به   یوقت که از حال رفتم. یدنکش یهبه ثان اما
 یاند يتو دستم صدا یرفتو م یینپا یومدروشن شد که قطره قطره م یسرم

  .منو به خودم آورد
 .بهوش اومده یایین: بچه ها بدنیا

ی در حالی که به من نگراندرام سرمو چک کرد وبا . پهمه اومدن تو اتاق
 :خیره شده بود گفت

 ی؟خوب پدرام: االن
 .: نهرؤیا

 ؟ی:  پس چپدرام
 .گلومم خشکهیره. م یجسرم داره گ یکنم:  احساس مرؤیا

 یا و بهش گفت: سمت دن روکرد
  یار.آب ب یوانلیه:  لطفا برو براش پدرام
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 .حرف گوش کن هچ ییفوري باشه اي گفت و رفت اخ اونم
 ی؟رؤیا خوب مریم:

 یدونم.: نمرؤیا
 ا.ینبه مامانت یزنمزنگ م یرماالن م ه.بش ینفس چ ینبگم ا ي: امریم

 ه.زدم نههه یغج خواست بلند شه بره که بلند
 .و ماهان و سپهر با ترس نگام کردن آریا

 ؟: چرا سپهر
 ین.نگ یکنمخواهش م - 

 ؟: چراماهان
همه اگه بف یشناسیدگفتم: بچه ها شما که مامان منو خوب م نیبا نگرا - 

که  ییبا صدا . بعدبرم ییجا یاکنم  يعمرا بذاره تنها کار یگهحالم بد شده د
  یگه.د یدنگ یدقول بد یکنمگرفته بود گفتنم: خواهش م

 .یکردیمکار م یما چ یشدم یزیتشد: اما اگه دور از جون چ یعصبان آرزو
  .دم شهآ یدنفس با ینا یگممن م یرمنه خ

ه ک یکنهم يباز یلمجور فیهمطمئنن  یست، تازهدم بشو نآ: نفس رؤیا
  .تورو خدا نگو یشهمن بد م يفقط برا یگهنم یزيچ یکس

  .: اما رؤیاآرزو
 ینابه مامان یزيچ یکنماز هر نه نفرتون خواهش م یکنم: خواهش مرؤیا

  یننگ
  .به هم کردن: باشه ینگاه همه
 .همزمان گفتن: فقط به خاطر تو یاو دن آهو
 .: ممنونمرؤیا
سرم تموم شه بعد از تموم شدن خواستم برم  یندقیقه گذشت تا ا چند

ا اون ب ینهم ينداشتم برا يخونه که پدرام گفت با اون برم منم حوصله لجباز
حتما  مواقع ینجورکرد اون قرصمو که مال ا یدمنو رسوند تاک ینکهاز ا عدرفتم ب
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 بود، چرابخورم،  اگرم حالم بد شد بهش خبر بدم، چه قدر مهربون شده 
 کرده بودم؟ یداش پبه یحسیه

اخطار  یشههم .وجدان جونم این ل شدممان خوندم خُرُ ینقدرا یدمفهم اوه
  .که به حرفش گوش بده یهک یهاا ول یدهم

  .ره خوابم بردانشد. تا به تخت رسیدم با سه شم یزیمچ خداروشکر
 ؟چند روز از تولد نفس گذشته، امروز تولد پدرامه

 ) یست.ن يعاد یرغ یزهتولدنفسه چ(تولد پدرام چند روز بعد از 
بودم  که براش گرفته ییکه کادو یمدانشگاه بود یردانشگاه بود تو مس روز

 رو بهش نشون دادم اونم ازم گرفت و تشکر کرد.
 هیپخش کرد که استاد و بق یرینیزنگ همون استاده ش سردانشگاه  تو

  .گفتن یکبهش تبر
  .دوم بود زنگ
رفتم رو درآوردم و گ یکیسوسک پالست یفمز کا نشسته بود. یشمپ پدرام
 يال گذاشتم يزود یادب یرونشغالشو بندازه بآرفت  یبغل دست یدستم وقت
تاب لبخند به ک یپدرام هم دور نموند اونم با کل یدکه از د کتابش يبرگه بعد

  یخوند.کتابو م .نگاه کرد دختره نشست داشت
برگه رو عوض کرد خواست ادامه بده که بجاش  از روز ها.. ي: روزدختره

  .زد و گفت سوسک یغجیه
 تو کالس همهمه یهوجلوه کنه داد زدم سوسک و  یعیطب ینکها يبرا منم

 شد. 
 یرون.از کالس رفت ب یکی یصندل يرو یکیبود  یزم يباال دختره
اه اه.  .یزنهداد م يجور ینا یستسوسکه.واال لولو خور خوره که ن خوبه

 دختره لوس
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امروز من با پدرام کالس مشترك نداشتم داشتم  .گذشته بود روز چند
) اومد لییدانشگاه( سامان سه ياز پسرا یکیکه برم خونه  یداشتمبرم یالمووسا

 یشم.پ
 ی.: سالم خانم صباحسامان

 .: سالمرؤیا
 .گفت یزدیمحرفم م یرفتیمکه راه م همونطور

 .ازتون بخوام یزيچیه یشهم - 
  .حتما - 
  ید.جزوتون رو بهم بد یشهم - 
 .حتما - 
از  .یارهدرآوردم و دادم بهش قرار شد سه شنبه برام ب یفمجزوه رو از ک و

لب توجهمو ج ینیبوق ماش يکه صدا یگشتمدانشگاه درومده بودم داشتم برم
  .کرد که برگشتم

  یرسونمتون.م یید: بفرماسامان
 یدم.: نه زحمت نمرؤیا

  یید.بفرما !یزحمت چ - 
  .ممنون - 

 .یدیمسمت خونه. بعد از چند دقیقه رس یمشدم و راه افتاد ینماش سوار
ام پ يجلو ینماش، یهسامان که دور شد ینماش .ازش تشکر و خداحافظی کردم

گام به خون نشسته داره ن يپدرام با چشما یدمبرگشتم د .کرد یترمز وحشتناک
  :گفتپنجره ماشین و پایین داد و  .یکنهم

 ؟بود یاون ک - 
 ه؟به تو چ - 
  .جوابمو بده یدمازت سوال پرس - 

 آره! یبدون يدوست دار یلیخ :با کال فگی نگاش کردم و گفتم

www.takbook.com



 174 | فاطمه سادات موسوي
 

 یچون.جواب منو بده نپ - 
. من نمیخوام دروغ بگم ولی یگممقصر خودشه، شرمنده دروغ م خدایا

  .اینسري خیلی واجبه
 .دوستمه :با بدجنسی رو کردم بهشو وگفتم

 ی؟؟چ :با بهت گفت
  یلی.سامان سه يدوستم آقا ینه ک یچ -  

 ینطورهم یدمخه، پسره خل و چل، دادوش یوهکرد که انگار د یچنان اخم
  .برو بر منو نگاه کنه رفتم داخل خونه یخوادم

شنبه شد امروز با پدرام اومدم دانشگاه اونم مثل برج زهرمار هرجا  سه
م ها نشست یزدم و همونجا رو صندل یخیالیدمو به بخو یشمپ یومدم یرفتمم

ه بگ یخواستمثال م سمت کرد. کنار من نشست ولی روشو اون یاونم صندل
 جهنم قهر باش. من با تو قهرم.

ا پسر ب .یشمکه سامان اومد پ یممحوطه خلوت دانشگاه نشسته بود تو
باهاش حرف  ی( پدرام) با مهربونیادرآوردن حرص بعض يبود. منم برا یادب
 یزدم.م

  .سالم رؤیا خانم - 
 .سالم سامان - 

  ید. با تعجب نگام کرد.هنگ بدبخت
 و سالم  یحجزوت صح ینما ییدبفرما - 
 ممنونم ( حالتم ناز دار بود )  - 
 .منتظرتم یکنم.خواهش م - 
پسر با  ینبه خاطر پدرامه) چه قدر ا یدچشمک زدم بهش که فهمیه(

 .فهمه برعکس، پدرام
 .منم منتظرتم فعال رؤیا - 
 .فعال  - 
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 .رفت و
  .پدرام باعث شد برگردم سمتش يشدن دندونا ییدهسا صداي

 شده؟؟ یزيچ - 
وارد کالس شدیم تو تمام مدت کالس  نگفت چون زنگ خورد. چیزي

  .فرهنگ یکلمه هم باهام حرف نزد بیه یحت
 ینام بنگ یهو خونه. یرفتیمشدم مثل هر سه شنبه با پدرام م ینماش سوار

 . یرهم یاشتباه یروکه داره مس ینا .یدچرخ یابوناسم خ
 یري.اشتباه م يدار - 

چند دقیقه گذشت  یره.داره م یدجد یرمسیهاز  یدشا یخیالنزد ب حرفی
 یالمفکرو ذکر اومد تو خ ینگران شدم. کل .یسادکه کوچمون رو رد کرد و وا

 .شده باشه، نکنه یزیشچ ینکنه کس
  ي؟کوچه رو رد کرد - 

  یدونم.م :با خونسردي گفت
 ؟یريکجا م يدار - 

 .حرصم گرفت و با داد گفتم یشمحل یب یناز ا یگهنداد. د جوابی
  یبري.م يدار يمنو کدوم گور یگمم يالل شد یشعورب دِ - 
  .رؤیا ساکت - 
  .برگرد  یشمنم - 
  ی؟برنگردم چ - 
 برنمیگردي نه؟؟-
 خنده گفت: نه با

ل بازش کنم که قف یرهدستمو بردم سمت دستگ بود. یادز ینماش سرعت
  .رو قفل کردارو زد و در يمرکز

  .رؤیا ياحمق شد پدرام با داد گفت:
   .جوابشو ندادم و به جاش گفتم نگهدار که حرفی نزد
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  .پدرامممم با تواممم - 
  سکوت کرد و حرفی نزد.

 .نگهدار - 
 زدم  داد .گوش نداد

  .بهت گفتم نگهدار - 
  .توجهی نکرد بعد از چند دقیقه زد کنار

 .پر از درخت و چوب بود ییجایهرومو نگاه کردم  روبه
 .ینو آلبالو افتاده بود رو زم یبچند تا س هم بود. یباز یقسه تا آالچ 

د فقط من بودم پدرام و چن نفر. یکاز  یغکس نبود در یچه یبود ول یباز یلیخ
  .کردنشون رو ندارم یسرختلف که حوصله برتا پرنده م

  .شو یادهپ - 
 یه.مگه زور یخوامنم  - 
  .شو یادهگفتم پ یهآره اصال زور - 

 یگهد یمکن ه. چیترسیدسنگم ازش م یچاون بود من که ه یافهکه قاونجور
  .شدم. در رو که بستم برگشتم برم، مثل جن جلوم ظاهر شد یادهپ يمجبور

 یشن.االن همه نگران م یمبرگرد یاب :متبا نگرانی بهش گف
منظورت از همه سامان جونته آره آخه منتظرت بود درست  :با حرص گفت

  یگم.نم
  .گل کرده یشپس بگو آقا حسود اوهو

 .زدم به کمرم دستمو
  یشه.آره سامان جونم نگرانم م - 

  .نگرانت نشه یگهکه د یکشممن اون سامانو م :با خشم گفت
 .نکنا ینبه سامان من توه يهوووو .گره شده نگاش کردمبا ابروهایی 

 ی؟کنم چ ینتوه: با ابرویی باال رفته و صدایی که پر از خشم بود گفت
  یچی.پ یچپ .یچیآرپ ینخود چ - 
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دورو  یگهبار دیهاگه  :تهدید وار انگشتشو جلوي چشمام تکون داد و گفت
  یکشمش.م ینمبرت بب

  .زد سامانو کشت یديد یهوبشر چقدر خله  ینا بابا
؟؟ (به جان خودش يکار دار یچ یبا سام :فتمگیهو از زبونم در رفت و 

 )یگفتم سام یهو ینجوريهم
  ی.گفت: سام یلحن چندش با
  ی.آره آره سام - 
 ...یاريمن ب ياسم اون پسره رو جلو یگهبار دیه - 
  .من يتو کارا یبه فضول هآخه تورو چ - 

 .گفتمکه محکم تر گرفت با حرص 
  .ولم کن یکنیکار م یچ - 
  .دقیقه به حرفام گوش بدهیه - 
 یخوام.نم - 
 یرسید.زورم بهش نم یول
  .ولم کن پدرام - 

  یفهمی؟چرا نم یلعنت دِ :کالفه تو چشمام زل زد و گفت
 ؟؟؟ - 
 .من دوست دارم - 

با شنیدن این جمله از دهن پدرام از تعجب خشکم زد. واقعا قیافه منو 
سما ر یعنیهان کالم حرف بزنیم. وجدان دیدن داشت جفتمون نمیتونستیم یه

  ید.به منم بگ یدیدگفت؟ شما فهم یاالن چ ینهنگ کردم ا
 یچ: با صدایی که به زور درمیومد گفتم

  .رؤیا ،من دوست دارم :رد و گفتکره تکرار اوبد
پدرامه مغرور  منو دوست داره پدرام. ینا یپیچید.همش تو سرم م جملش

  ی.و عصبان
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 ادامه داد:  و فشاردستاشو آروم تر کرد  حرکت شده بود. یب بدنم
 یکرديجور رفتار میه یشهکنم هم یتتاذ یخواستدلم م یشههم رؤیا

  .چند وقته یدوست داشتم سربه تنت نباشه ول
جز  يوقته تا با پسر چند .ینمبب یتودوست ندارم ناراحت یگهوقته د چند

 .مبرش دار یناون پسره رو از رو زم یخوامم یکنیکل کل م یا یزنیمن حرف م
 ..یکنمت مهاگن وقتی. یشهضربان قلبم نامنظم م یبینمتهر وقت که م

ت حرک یدوست دارم زمان ب یکنمنگات م یکمی مکث کرد و گفت: وقت
  .دوست دارم رؤیا یلیخ .بمونه و غرق نگاهت بشم 

 یبگو چرا بعض پسمنو دوست داشته؟  ینواقعا هنگه هنگ بودما. ا یعنی
برداشت و  یزیوچیه ینرفت تو ماش بعدجانم.  ي، ایخوردموقعا حرص م

و شکل یمربع یکهجعبه کوچیهحرکت  یکاز پاهاش زانو زد در  یکی روياومد.
 ت.جلوم نگه داش

که عاشقانه  یکس که از ته دلش دوست داره! یبا کس ي: حاضرپدرام
 !؟یجونشم به خاطرت بده ازدواج کن یکه حاضره حت یکس عاشقته!

 ی؟چ - 
 یکنی؟؟؟با من ازدواج م - 
 »يراو«

 ؟؟ یکنی: با من ازدواج مپدرام
لبخند از ته اعماق دلش زد که حرف دلشو یهبه جاش  ینزد ول یحرف رؤیا

  .کرد یانب
 .منم اعتراف یبعد به حرف اومد: حاال که تو گفت کمی

 یومد.م یبعج یحسیه یدیدمت. هر وقت میکنمم 
دوست داشتن باشه  یاحس عشق  ینکردم ا یوقت فکر نم یچهسراغم 

 پسر لجبازهیه پسر.یهمنم عاشق شدم عاشق  یدمتو فهم ياالن با حرفا یول
  .جذاب یونهد یعصبان یپمغرور خوشت
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 .دوست دارم منم
  .: عاشقتم رؤیا عاشقتمیدته دل خند از

 ياقرمز که با سنگ یننگیهانگشتر که روش یه .در جعبه رو باز کرد پدرام
 .شده بود درآورد یینتز یدسف یزر

 .عاشقتم - 
 یشتر.من ب - 
 »رؤیا«

خوشحال شدم  یلیکه به پدرام دارم اسمش عشقه خ یحس یدمفهم وقتی
 یرتیغ یپبود خوشت ی. پسر خوبیشدم یرتینبود فقط زود غ يپدرام پسر بد

 شهیدرسته هم .یکردباحال م یتشومهربون. مغرور و لجباز و بامزه و....که شخص
 .مدوستش داشت خیلیاز ته دلم  یول .نشون بدم که دوستش ندارم یخواستمم
 میترسیدم از اینکه بهش بگمو اون .یشدغرور مانع گفتن حرف دلم م ینا یول

 دن اینکه دوستش دارم ترکم کنه.یبعد از فهم
  ینیم.بش یمبر - 

 اشاره کرد. یقااز آالچ یکی به
  یم.بر - 

 . یمکم باهم حرف زدیه یمنشست رفتیم
 لحظه یکاومد در  برداشت و سمتم یزيچیه ینشد رفت تو ماش بلند

 .رو سمتم گرفت یبادسته گل زیه
  ید.تا گل قرمز و چند تا هم سف چند

 ین.به بهتر یمتقد - 
و  لند شدمباز جام  مامان افتادم. یاد یهورو ازش گرفتم و تشکر کردم گال

 .مامان تا االن نگران شده ییوا :با نگرانی گفتم
  .نترس خبر دارن - 
 ی؟چ - 
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من از مامان بابا اجازه گرفتم از عالقم به تو گفتم اونا هم قبول کردن   - 
 .نظر رؤیا باشه یو گفتن هرچ

  .آخ آخ آخ باز از معرکه جا موندم - 
  یگه.بود د یرایزسورپ - 
 یرایزي.سورپ هاونم چ - 
  یم.پاشو بر - 
 باز کجا؟ - 
 یست؟؟تو گشنت ن - 

  .نخواستم تعارفشو رد کنم ناراحت شه ی؟؟ نه نبود ولگشتم
 یلی؟چرا خ - 
  یم.خنده گفت پس پاشو بر با
 یم.بر - 

 یمرو دوست دار یگهحاال که هردومون همد یومددلم ن .یمبود ینماش تو
 .بمونه یباق ینمونب یسوءتفاهم

 .پدرام - 
 .جانم - 
  .رو بهت بگم یموضوعیه یخواستمبال. م یجانت ب - 
 ؟؟یموضوع هچ - 
  یلی.راجع به همون پسره، سامان سه - 

 .شده یبود عصبان معلوم
 مهمه؟؟ - 
 .آره - 
  .بگو - 
  یسم.عس یناس ییبا حرص گفت آخ» بگو«  ینا
 شنبه که با تو کالس نداشتم سامان... یک - 
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  یار.: اسمشو نپدرام
 ، اون اومد از من جزوه گرفت.یگمباشه نم - 
 و یديرسوند که تو د خونه به کرد و مسوار یرمم یادهدارم پ یدظهرش د 

  ي.بد برداشت کرد
 گفتم دوست یلجم گرفت الک يکه تو کارم دخالت کرده بود یناز ا منم

  .پسرمه
 بود؟؟ یپس اون رؤیا رؤیا کردناش چ - 

   .و شدحکردم که با نگاه پدرام کال م يا خنده
 .منم به پسره چشمک زدم يکرده بود یتاونروز منو اذ - 
 .رؤیا يو ماجرارو گرفت و اون جور ینجاییکه تو ا 
  ین.بهم برس یدوارمرؤیا کرد همون روز اومد گفت که ام 

 يدعا ییییخاشد،  ییمرده بودم از خنده عجب ماجرا یعنیخنده  یرز زدم
 سامان گرفت.

 .یربا پسرا گرم نگ یادز - 
 .چشممممممم - 

 .یمخورد یدرست و حساب يغذایهداخل  یمرستوران. رفتیهبه  رسیدیم
  یم.محضر عقد کن یمشد فردا بر قرار

 که فکر یبا پدرام عقد کردم پدرام یشهروز گذشته هنوز باورم نم چهار
  یشه.هم عاشقش نم یو کس یشهقلبش از سنگه و عاشق نم یکردمم

ره هفته بعد با امن قر یشنهاد. به پیماالن من و پدرام به هم محرم ولی
 .فتمره آهو رو گراتلفنو برداشتم و شم یشمال گوش یمبچه ها بر

  .سالم - 
  .رفته یادتخونه بخت منو  یمعرفت رفت یسالم ب - 
  .وقته رفتم یلینگو االن خ ینقدرخونه بخت ا یکوفت رفت - 
  .دوست دارم - 
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  ي.مزاحمم شد یکار داشت یجهنم. حاال چ - 
  .اا مزاحمم باشه پس خداحافظ - 
 ی؟کار داشت یدرد خداحافظ چ - 
  .شمال یمره براهفته بعد قر - 

 یگی!و گفت: دروغ م یدکش يبلند جیغ
 .نه - 
 هستن؟؟؟ یاآخ جووون ک - 
  یز.عز يبا همسرا یادن یم،مر ،آرزو ،تو ،من - 
 یول.ا - 
  یرم.برو حاضر شو شنبه م - 
 ي.با .باشه باشه - 

 یادشاز من دوست داره  یشترخدا شمال و ب ،نگا تورو ي،بگم با نذاشت
  .رفت قطع کنه

 هچ یییهم گفتم اونا هم قبول کردن وا یاو دن یمرفتم به آرزو مر یخیالب
 .شود من عاشق مسافرتم

 .اونم شمال 
 .اونم  ما جوونا 
 یی.اونم تنها 
 .سفر بستم يبرا یلموبدون بزرگتر، رفتم و بارو بند 
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 »ییزشنبه.....پا«

 یناا یاآر ینماش یببه ترت یمظهر بود همه با هم حرکت کرد یشش ساعت
 یلی. خیمبعد جواد و در آخرم ما. تو جاده ها بود ،بعد سپهر ،بعد ماهان ،جلو

بارم از  يبلند،   يجاها هم کوه ها یبودن دور تا دورمون درخت بود بعض یباز
داشت  یقشنگ بويکنارش رودخونه مانند. بود. هوا  یشدیمجاده که رد م ي
 یباییز یاربس ين و بوشده بود یآب و درخت و گل همه و همه با هم قاط يبو

و دستم یرفتحوصلم داشت سر م یگهرو تو هوا پخش کرده بودن. د  یعتطب
  .بردم سمت ضبط و روشنش کردم

 تو باعث خنده رو لبامی هر لحظه تو حال هوامی
 همیشه هر جا کنارمی تو پایه ثابت خاطره هامی
 همیشه فکرت تو سرم یه حس مثبت دور و ورم

 که بی تو دنبال دردسرمبا تو اونقدر شادم 
 با تو هر چیزي می چسبه حتی کارهاي غیر عادي

 من و تو همو دوست داریم نداریم بینمون چیز مادي
 با تو هر جوري هست شادم واسه اینه که دل دادم

 نمیشه از عشقت گذشت تو فرشته اي نه آدم
 احمد صفایی)) -(( حس مثبت 

من  یده. به آدم آرامش مآهنگ دوست دارم،  به نظرم آهنگ  یلیخ من
 یباز که متنش یهر آهنگ یکنمدقت م یاشونبلکه به معن یدمآهنگارو گوش نم

 یآهنگه،  از بچگ یباییپاپ مهم ز یارپ باشه  یستمهم ن یدارمم باشه رو نگه
خودم  خوندم به یتمآهنگو بلند بلند با ریهعاشق آهنگ بودم،  ده سالم که بود 

 یقیموس ياز همون سال تو کالسا یکننم یقمهمه دارن تشو دیدمکه اومدم.
 یلیخ تارمیعاشق گ یشتراز همه ب یساز هارو بلدم بزنم ول یشترب یکنمشرکت م

 مویتارگ یشهمثل هم ینبارمو اونور ا ینورا یبرمبا خودم م یشهدوست دارم هم
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نم کی بزنم. احساس م یتارتو جنگل گ یا یادوست دارم کنار در یلیآوردم.خ
کردم که کم کم  رفک یزاچ ینقدر به ا هچ نمیدونم حس خیلی خوبی داره.

دور و ورم چشمامو آروم باز  کردم به اطراف  يصداها یدنخوابم برد. با شن
. پارك کرده بودن یناشونوهمه ماش یمبزرگ بود یاليویهانداختم داخل  ینگاه

شب بود. هنوز تو  انداختم دو نصف یبه ساعت نگاه یمبود یدهانگار تازه رس
. بلند بزنم یغجیهبه درخورد که باعث شد  يبودم که تقه ها یداريخواب و ب

 يربلند ت یغبه در زد که ج یکیدوباره  بودم. یدهچشمامو محکم بستم ترس
 .زدم

 .نترس منم - 
م منم من یگیچ برسه به تو که م یشناسمبابا من االن خودمو نم اییی

 .ندادم یجواب
  .داد زد: رؤیا نترس پدرامه دنیا
اومد چشمامو  یادمپدرام پدرام پدرام...آهان  کم تو ذهنم سرچ کردم.یه

من  ینابهاالن ا .یکننچند نفر با خنده دارن نگام م یدمباز کردم که د
 !؟؟یخندنم

از خنده.دستامو  یمردنهم بودن. داشتن م یششدم همه پ یادهپ ینماش از
 .تمبه کمرم زدم و با اخم گف

طرز حرف زدنمه  ینبابا ا نترسین( یخندینم یزهر مار خل و چال به چ - 
.کال ابراز احساساتم صفره. بیچاره ها به مدل ینجوریهلحن خودم ا یدوننهمه م

 حرف زدنم عادت کرده بودن)
  .آهو: به تو

  .زهر مار. مگه من خنده دارم - 
  .باحال شده بود رؤیا یلیخ یافت: آخه قیادن

  .آره :مریم
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 یمقا رنیم یترسنم یدنترسناك د یلمکه ف ییمثل اونا ي: شده بودسپهر
  یشن.م

  یاد.بود اشکت در ب یکنزد یگه: دآریا
 یرز یناهمه ا یندونه زدم به بازوشو گفتم: ببیه به پدرام کردم. نگاهی

  .سرتوعه و رومو کردم سمت مخالف پدرام
 یامونکل کل و شوخ یول یم(درسته باهم عقد کرديتو کور هبه من چ - 

 خود داره) يجا
  .پاشه پدرام جان دارم برات :برگشتم سمتشو گفتم

 ت.                       کردنا یآخ قربون اون تالف - 
 .بچه نشسته ینجاحالم بهم خورد ا ییی: اماهان
  یبینم.    :  من که نمپدرام
 بود. یم:  منظورم مرماهان
  .ماهزد و گفت:  من بچ یغیج مریم

 یم.تسل یمدوتا دستاشو بردباال و گفت: تسل ماهان
 .: آفرینمریم
  یخندید.همچنان م یادن یول یزدنلبخند م همه
 ؟؟یخنديم یاالن به چ یبگ یشهجون م یا: دنرؤیا
  .تو یافه: به قدنیا
 من آره؟؟ یافه: قرؤیا
  .: آرهدنیا

 .یخودت خواست یاباشه دن - 
 منم دنبالش یدویداون م افتادم دنبالش. هبه سمتش خیز برداشتمم ک 

  یکی. سمت اون یرفتم یشدبودم همش از پشت بچه ها رد م
 یکشه.بگبره االن منو م ینوا یکی: بچه ها دنیا
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زو و ج یکردیمم یهم شوخ یابود با دن ی( چند وقتیکشمترؤیا: آره آره م
بود از نفس بهتر  یهرچ یوارد بود ول.درسته تازه یمگروه خودمون کرده بود

 بود)
  .شد یمپشت سپهر قا رفت
 یاد.: سپهر نزار بدنیا

 .هگناه دار یگهنکن د یترؤیا زن منو اذ سپهر با خنده و اخم الکی گفت:
ر خاك تو س ي: اوایستادم دستامو با حالت خاصی بردم باال و آوردم پایین

 .کنن سپهر یلتلذزن 
 !تکرار نشه ه  یگه: دیارو کردم سمت دن 

 یشه؟با خنده گفت: م دنیا
 ؟؟یگفت یچ - 

  .و زبونشو برام درآورد یشهفتم دوباره تکرار مگ: دنیا
اشه ب یشینیجا نمیه يکتک مفصل ازم نخوریهتا  ینکهنه مثل ا :رؤیا

  یکنم.درستت م یندفعها
 وت رفت که یدویدهمونطور داشت م یالو رفت سمت و یدکش یغیج دنیا

 زدم تو یبازکردم ؤ چند تا به شوخ ور تا خواست درو ببنده در ااز اتاق یکی
 یالو یینهمه تو طبقه پا یروندونه هم تو کلش بعد از اتاق رفتم بیهبازوش و 

ج زو ي کدوموتا اتاق داشت هر یشباال ش یکه اتاق نداشت ول یینپا .بودن
 .یخیالقفل بود خالصه ب یشمبرداشت، در اتاق ش

ره نفیهتخت خواب یه یمکه من و پدرام برداشته بود یقاما ات از شانس 
 .نفرس گفتیه یدپدرامم که پتروس فداکار تا د نداشت. یشترب

 .تو رو تخت بخواب یخوابمم ین: من رو زمپدرام
 .سرده ین: زمرؤیا

باشه من پسرم  یمن هرچ يتو سرده نه برا يبرا ین: نترس بابا زمپدرام
  .فرق داشته باشم يبا تو که دختر یدبا
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  یشه.سردتون نم ینکهاز فرقاتون ا یکیهان حتما آ: رؤیا
 یقا.: دقپدرام

  .گفتم و زود خوابم برد یرشب بخ یمردمم یداشتم از خستگ من
 نه شدم البته صبح که چ عرض کنم کله صبح. یداراز خواب ب صبح

حاال چرا شو  یدهوضعشه همه خوابن منه بیچاره خوابم پر هچ ینا یییخدا
 یومد.خوابم نم یول یدونمنم

 .بودم یدهنخواب یشتربود.سه ساعت ب یمساعت پنج و ن
 .نه سرحال بودم یومدنه خوابم م 

توي جام نشستم و به پدرام که  بزنم. یالتو و یگشتیهدادم برم  ترجیح
غرق در خواب بود نگاه میکردم پتو نداشت پتوي خودمو برداشتم و از جام بلند 

م به سمت پدرام رفتم و خیلی آرومو جوري که از خواب بیدار نشه انداختم شد
مثل  لوم تر میشد.ظداختم. چه قدر توي خواب مانگاهی به صورتش ن روش.

ز ا که دوست داري لپشون رو بکشی. یهاي کوچیک و دوست داشتنپسر بچه
ازش ب ت در حرکت کرد م ومم تندي به سنترس اینکه با نگاه خیرم بیدارش نک

فتم اتاق ر ازتم. بی صدا سدرو ب مروآخرین بار نگاهی بهش کردم و آکردم براي 
 .یهوش چت ینمدوست داشتم بب یلی. رفتم سمت اون اتاقه که قفل بود خیرونب

همرام داشتمو درآوردم و شروع کردم به باز کردن  یشهکه هم یسنجاق قفلیه
ا باز ت ی کردقدر هم سرو صدا م هچ لعنتی یشدباز نم یکردمهرکار م یقفله ول

 . با صورتی که به خاطر باز نشدن در پنچر شده بود.شدم یخیالششه ب
ندادم و رفتم  یده دقیقه بود محل یشوبه ساعت کردم ساعت ش ینگاه 
، دو، سه، چهار،  چهارتا چراغ بود تا یک یشروع کردم به برس یالو یاطتو ح
 که مال ما باشه اونجا پارك بود.  ینمپنج تا ماش روشن کنه. یاطوح يفضا

ده هیگلخونه بزرگ بود فکر کنم یهقسمت پر از درخت بود اون سمتش یه
 یارد يها قطره بود. یالکه کنار و یاییبه در یدمرو راه رفتم که رس يدقیقه ا

 .ینواختنو م یزدکه توش آرامش موج م یباییز يو صدا یخوردنبه سنگ ها م
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ه میشد که بره و براي همیشه به صداش سبود که ادم وسوصداش به قدري زیبا 
 گوش بده.

 ياموج ه يکه داشت واقعا صدا یرامشآبه  یشنگاه کردم به بزرگ یادر به
تم نتونس .یکنهتره و گوشو نوازش م یباهنگ هم زآ ياز صدا یاآروم و کوتاه در

 م.ادرامش به صداش گوش میدآجلوي خودمو بگیرم و کنار دریا نشستم و با 
 کرده بودم.  آزاده بودم و فکرمو تچشمامو بس

گوش دادم به ساعتم  یادر یبايز يچند دقیقه اونجا نشستم و به صدا
دل از سکوت و  یصبح شده بود با اجبار و ناراحت 8انداختم ساعت ینگاه

 ي یهوکه  یرفتمم یالشدم داشتم به سمت و یالو یکندم و راه یاآرامش در
 .به سرم زد يفکر

 کنم. يمردم آزار یخوامم یشهبازم مثل هم یددرست حدس زد آفرین
 یاله وب رسیدمشما هم بیایید ولی آروم و بی سرو صدا تا کسی متوجه ما نشه.

که همراه خودم اورده بودم  یشدم. از تو کوله پشت یالدرو باز کردم و داخل و
اشو تا صد وصل کردم یکراز توش درآوردم و فلشمو گذاشتم به اسپ یکرمواسپ
 کردم و شروع کرد ی) پلیگیلیحد ممکن باال بردم و بعد رو آهنگه ( ج یناخر

 واقعا صداش ش کردم.وراز خودم د کمیهکه داشت  ییصدا يبه خوندن، از بلند
ه م کر شده بود چه برسه به بقیاشوگ بلند بود. من که بیدارم از صداي بلندش

 .خوبهکه خواب بودن بدبختا سکته نکرده باشن 
، هنوز یشکسترو م یالهنگ همه جا رو فراگرفته بود و سکوت وآ صداي

اشون  باچشم ه اومدن. یروننگذشته بود که پسرا و دخترا از اتاقاشون ب یقهدقیه
ماشا منوت ینجوريمن ثابت موند. هم يمنبع صدا گشتن که نگاهشون رو دنبال

  یرونرومدن بداد و شنگول من از عالم هپروت د يکه با صدا یکردنم
 الوهااخواب یرصبح بخ دستامو بلند کردم و محکم به هم کوبیدم و داد زدم:

  رو پرکرد، یالخندشون و يصدا یهثان یک ضحرف من در عر ینبا ا پسرا
 .و شروع کردن به غر غر کردن یکردننگام م یتدخترا با عصبان یول
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ازخواب  يمرض دار ،گفت: رؤیا خر یمالیدکه چشماشو م یدرحال مریم
 یگه.دم باش دآ ،بار ي ،اهه بابا يکرد یدارمناز ب

خفم کنه گفت:  یخوادم یدونستمکه م یزل زد تو چشمام و با لحن آهو
  یزارم.رؤیا جون زندت نم

  .فاتحتو بخون یعنیکه  زد  لبخندیه بعدم
 یبینیم.: مرؤیا
 .دمدستام موهاتو نکن یبنرو خاموش کن تا با هم ی: احمق اون لعنتآرزو
 .جوووونمیه از يتشو ندارأ:  جررؤیا
  اااااااااکه صورتش از خشم قرمز شده بود از باال داد زد: رؤیا یدرحال آرزو
کرده بود رو به  یشکه اخمم چاشن يبا صورت خوابالو و خنده دار دنیا

 .خفش کن اون دربه در نشده رویر، برو بم یعنیمن گفت: رؤیا 
   .با شیطنت گفنم: عمرا خاموش کنم 

حالی در اشتم و شروع کردم  با دستام بشکن زدن.ذو اسپیکرو روي میز گ
  .از کناخماتو ب یگیلیج یگیلیج یگیلیج یکه بشکن میزدم گفتم: آها.آها. ه

لش گرفته بود از خودش جدا کرد و از غکه با دستاش تو ب ییمتکا دنیا
  .راهرو پرتاب کرد سمتم يباال

 دادم یو جا خال یننه گذاشتم نه برداشتم مثل جت نشستم رو زم منم
 د. ش یمتقس يمساو یکهو به هزارت ینکه متکا خورد به گلدون و اونم خورد زم

 لهیاعصاب معصابت تعط یاگفتم:  دن یاستادم و با خنده رو به دنیوا سرجام
 هاااا آره ؟؟؟ 

 .دستام خفت کنم ینبا هم یخوام: رؤیا حرف نزن که مدنیا
 يکرد کار یچ ینخدا لعنتت کنه رؤیا بب يبا حالت ناله مانند گفت: ا آرزو

 ی.گلدونو شکست يزد
 .من :با دستام به خودم اشاره کردم و گفتم

 یشکست.االن گلدون نم ينداده بود ی: بله تو اگه جا خالآرزو
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رد بالشو پرت ک یاکه دن یبا اون شدتیشکست، : خب اگه گلدون نمرؤیا
 یشکستااونوقت  م یی، جایه یخوردسمتم کله من م

بهتر از گلدون بود باز گلدون  یشکستگفت: کلت م یخیالیبا ب آرزو
 .کله تو که مخ نداره یداره، ول يسودیه

  .خنده یرو زد ز 
 یا.تو، بیچاره آر يدار ییرو هشدم و گفتم:  چ یرهبا اخم بهش خ

  .خفش کن یوگفت: اون لعنت یکرددرست مکه موهاشو  یدرحال مریم
 یم.بخواب یاشتذنامرد ن یاد: آخه خداروخوش میدنال بعد
  .مزاحم خواب خوشتون شدم ید: اوه اوه ببخشرؤیا
نده. خ یرز یزننخل شدنا دم به دقیقه م ینامخنده واا ا یرزدن ز یپق بقیه

 گفتم؟؟  یمگه من چ
گفت:   یینپا یومدزد و همونطور که از پله ها م يکر کننده ا یغج مریم

 یکشمت.م یشورب
پا گذاشتم به فرار  یزم،از ترس جون عز یشد ول یچ یدمکه نفهم منم

درو بستم و قفل  يکه رفتم تو اتاق خودم و پدرام، زود یدیمدور کامل دویه
  .کردم

  .: دروباز کنمریم
  .شدم یر: مگه از جونم سرؤیا

  .با تو یدونماونوقت من م یرونب یايآخر سر از اونجا م: تو که مریم
. یله نش یاجلو دست و پام ن یینمتم یزبه قول ماهان خان ر :رؤیا

 .کوچولووووو
ازشون  ییصدا یگهد یهتا لگد محکم به در زد و بعد از چند ثان چند

ساعت استراحت کنم و بعد برم  یکدادم  تا  یحفکر کنم رفتن، ترج  یدمنشن
 خدا بزرگه.. یش، حاال تا بقنییپا
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از  یکردنو بشقاب برخورد م یزبا م یکه ه ییقاشق و استکانا يصدا با
 و یروناز اتاق اومدم ب .یخورنشدم، مطمئن بودم دارن صبحونه م یدارخواب ب

   .رفتم سمت  راه پله
سر  یازش به راحت یشدبود که م ينرده داشت و جور یالو يها پله

رو نرده ها و سر  یدمحرکت پریه، تو یستمن یراصال  جوگ،  منم که يبخور
 یوهوووو.خردم و بلند گفتم: 

راحت  یلیشدن، منم خ یرهحرکت من خ ینمات و مبهوت به ا همه
  .هوا گفتم یب یهولبخند نگاشون کردم و یهستادم و با یوا

  یکنید.نگام م ینجوريچتونه باز چرا ا - 
  ي.داربا بهت  گفت: رؤیا تب ن ماهان
عادتتو  ینهنوزم ا یبا حالت تفکر بهم نگاه کرد و متفکرانه گفت: اج سپهر
  ي.ترك نکرد

  .نه نه نه نه نه نه :تمفگ یحالت بچگونه او لوس با
  ي.بله رو داد یگهنه نه راه انداخته د یه یگه: اه خفه دآهو
  یکردي.از نبود داداشم دق م یاشتد، ي: تو که زود تر دادرؤیا

که دستش بود به طرفم نشونه گرفت و پرتاب کرد سمتم منم  که  قاشقی
  .رگشتمببلند شد  یکیاخ  يصدا یدمد یهودادم،  یجاخال

بودمش و  یدهکه بله، خورد تو سر جواد،  آخه پشتم بود منم ند یدمد
 یست.بچه ها ن یناصال حواسم نبود که ب

از جاش بلند شد و  با دو خودشو رسوند به سمت جواد: جواد جون  آهو
  س.رؤیا ینا یرببخش همش تقص یخوب

  .ردمو نگاش ک یدمانداخت که من بترسم منم نترس ینگاه وحشتناک بعد
  .نداره اتفاقه یبکه دستش رو سرش بود گفت: ع یدر حال جواد
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وردن کره و مربا و کنار پدرام، شروع کردم به خ ینشستم رو صندل رفتم
صبحونه جانانه خوردم یه یجاتون خال به به، یگهد یزايبعدش رفتم سراغ چ

  .و حوصلمون سر رفته یمگوشه نشست يهمه  یدیمد یمبه خودمون اومد یوقت
داره توش پارك و تاب سرسره و  يه بازطمحو ي ینجا: بچه ها ته اجواد

 .اونجا یمبر یهکلنگ داره نظرتون چاال
 یهههه.باهم گفتن: عال دخترا

 یام.باش منم باهاتون م یجم: منم که هورؤیا
  یم.: پس برپدرام

ا دختر یرونب یمزد یالوسواس رو لباس و صورت بالخره از و یاز کل بعد
  .و پسرا هم پشتمون بودن یرفتنجلو راه م

زرگ، پارك بیهمثل  یبابود تقر یباز یلیاونجا مات مونده بودم خ یدند با
 پر از گل بود اون سمت پارك سه تا مدل تاب داشت. یکشکوچ کهیتیه

تابش  د.بو یدهبود که با دوتا طناب گنده به باال چسب يا یرهحالت دا یکیشون
ه تاب دونیهبود که  یخانوادگ یکیشون .یباحال ز ینمثل کاسه بود نرم و در ع

بودن و هر طرف  یدهبودن که بهم چسب يجور. دونه هم روبه روش بودیه ،جلو
اب ت يرو یتونستننفر م یشدر کل ش یعنی .یشدنجا م یسه نفر به راحت

تاب دونفره بود که حالت کج به خودش گرفته بود و یهتاب آخر هم  ینن. وبش
رنگ  نیکیشوکلنگ داشت. دوتا سرسره که االیه داشت. یبابون ز یهسایهروش 

داشت و  یچیپ یچحالت پ ییک اون بلند داشت. یزرد بود و حالت ساده ول
 ههم داشت اونم بلند بود. یقرمز بنفش سرخ آب یآب ياز رنگ ها یبیترک

ستاده بودن که من به سرعت خودمو رسوندم به اون تابه که حالت کاسه یوا
 یرکه یگهد حواسشون جمع شد. یهحرکت من بق ینا با داشت و روش نشستم.

ماهان و  یه.یرفتن سمت اون تاب خانوادگ یمو آرزو مر دنیا خودش بود. یاربا 
و  آهوها نشستند.اون ياز آنها رفتن اونجا و روبه رو یتهم به تبع یاسپهر و آر

  .داشت یبونجواد هم رفتن سمت اون تابه که باالش سا
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  .با اومدن من پدرام هم اومد کنارم و شروع کرد به هل دادن تاب
 ی؟پدرام: خوب

 ي؟؟: دکتررؤیا
 .آره - 
 .رهاآرو - 

 پدرام!
 .جانم - 
  ي.تند تر هل بد یشهم - 
 .آره - 
و خوشحال بودم، از ته  یدمکش یم یغچند بار محکم هل داد. منم ج و
 .پدرام کنارمه واقعا خوشحال بودم ینکهدل از ا

  .: رؤیا آرومآهو
 .خرابش کردم يبود یکتو فاز رمانت یاله یی: آخرؤیا
 ااااازد: رؤیا داد آهو

 !هان - 
 .ادب یب - 
 .برو بابا - 

 .پدرام پدرام :با ذوق گفتم
 .جانم - 
  .سرسره یمتابو نگهدار بر - 

 عشقم یمکرد و گفت:  باشه بر يا خنده
مت س یمبشرو دوست داشتم خودم خبر نداشتم با هم رفت ینقدر من ا چه

  یم.کرد يسرسره چند دور باز
) یخیالشاد و بچه بود پس غرور مرور ب ید(تو مسافرت با قول آرزو به

  یکرد.م یپدرامم همراه  من بچه شده بود و همراه
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 ؟؟ یمکار کن یشده بود رو به بچه ها گفتم:  بچه ها ناهار چ یک ساعت
 یم؟؟دار یچ یخچال: تو ماهان
  یچی.: همریم
  یم.کن یدخر یمبر ید: بادنیا
شبم پسرا  يبرا یم.خورب یمچند تا تخم مرغ بخر یم، بریهچ ید: خرآهو

  یکنیم.درست م یخرنجوجه م یرنم
  .رهااهاز ن یشتربهتره، شام تو مسافرت مزش ب یم: آره ناهار سبک بخورآرزو

 .شرطیه: به سپهر
 ی؟؟شرط هباهم: چ همه

 یدهآهو که منظور سپهرو فهم به آهو بعد هم به من کرد. ینگاه سپهر
  .بعد از شام برامون بخونه یدبود گفت: رؤیا با

خوندن تنگ شده بود مخصوصا االن  يبرا یلی: آخ دمتون گرم دلم خرؤیا
  .تو شمال کنار شما ینجاآهنگ بخونم تو ا یخواستدلم م

  .هلّ: آخ جووون پس حَیاو آرزو دن مریم
  یخرم.م یرممن م یسیدبنو یستتونو: خب لآریا

  یام.: منم مسپهر
 یایین.، دخترا بینویسیم: باشه االن مآرزو

 یا.دست آر یمو داد یمبود نوشت یازن هرچی
 انداختن. یستبه ل یو سپهر نگاه آریا

  .ومارط یا یستهل ین:  اسپهر
  .ومارطزد: همون  یچشمک دنیا

.رو کردم سمت جواد و ماهان و پدرام یرنرو بگ یالرفتن وسا یاو آر سپهر
شب  دیجمع کن یزومه ینبر ینپاش یدما رو نگاه کن ینستینگفتم: شما هم وا

  یشه.الزم م
 یست؟؟ن يا یگهد یز!؟ چیشی!؟؟ فرماي: امرپدرام
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 باشه؟؟ يدوست دار یلیخ رؤیا؛
  م.ی: نه نه ما رفتماهان دست پدرامو گرفت و در حالی که میرفتن گفت

 .فهم یزآخ قربون آدم چ - 
 .: باشهپدرام

 .من بترسم منم از اون نگاه ها انداخت که مثال یکیبعد هم 
  .و راحت برو بر نگاش کردم یدمنترس 

  ي.نترس شد یلیخ یدا: جدوجدان
 یدایی؟کم پ ییتو ،اا وجدان جون - 

 یشت.پ یاممنم نم يمنو فراموش کرد یشتهپدرام پ ین: از بس اوجدان
 قدمت رو چشم یاتو ب یونهکار داره د یپدرام با تو چ - 

  .: فعال کار دارموجدان
  .جهنم اصال برو گم شو حوصلتو ندارم - 

  ي.نزاکت با ی:  بوجدان
 .خدانگهدار يزهر مار با - 

  ی.: حاال هرچوجدان
دخترا  فقط ما یمکه بهشون سپرده. بود ییهمه رفته بودن دنبال کارا پسرا
هر چند دقیقه که  .یمو سر به سر هم گذاشت یمکرد يباز یکم .یممونده بود

خودش، منم رفتم لب  يدنبال کارا یرفتو  م یشدما کم م نفر ازیه یگذشتم
 یدمکه  د یالسرو صداها بلند شده رفتم داخل و یدمکم نشستم که دیه. یادر

 یکنن.م یلنشستن دارن غذا م یبه به همگ
 ی؟؟نامردا تنها تنها؟؟ پس من چ ي: آرؤیا
 ی.: نخود چآرزو
 یاي.ب یخواستی: ممریم
 .خراب بشه یکتتفاز رمان یخواستیم: نمآهو
  یومدي.زود م ید: بادنیا
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 خواست حرف بزنه که گفتم: ساکت ساکت بسه حوصلتونو ندارم. ماهان
  .بخوابم تا شب یرماصال من م

 .خنده یرباال که همشون زدن ز یرفتمم به حالت قهر داشتم
 داشت تو هست، پدرام برات نگه يبرا ینا یا: بسپهر
 .: آها خودش زبون ندارهرؤیا

  .زد و گفت: نه سپهرچشمکی
  .با پدرام درست حرف بزنا ي: خودت زبون نداررؤیا

 یرت.اوه بابا غ :سپهر
 .بعد رفتم و کنار پدرام نشستم.یگهد ینیمما ا - 
 ی.بفرما خانوم - 

هم گرفت و  یگهچند تا لقمه د که دستش بود و داد بهم. يلقمه ا بعد
 یمو آرزو مر هومونده بود آ یکل تا شب .یمتموم شد با هم سفره رو جمع کرد

و سپهر هم تو  دنیا یکردنتماشا م یزیونو جوا داشتن تلو یاماهان و آر
 .یزدیممن و پدرام هم با هم حرف م یکردنشپزخونه بودن و اونجا رو مرتب مآ
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 »دنیااز زبون «
ه چشمم افتاد ب یهوکه  یکردیمشپزخونه رو مرتب مآ یمو سپهر داشت من

 ياجیه یکشکه صبح افتاد و شکست و حاال هر ت یگلدون همون يها یکهت
جارو بردارم و باهاش  ینکها يشپزخونه پخش شده بود منم که فداکار، به جاآ
ها رو دونه دونه  تیکه ها رو جمع کنم از دست مبارك استفاده کردم. یکهت

 که حس يپام از درد یراز اون بزرگاش رفت تو ز یکیکه  یداشتمداشتم برم
اومد سمتم نشست کنارم  رؤیازدم که همه سمت من اومدن  يبلند یغکردم ج
  ؟شده ی: چ یدپرس یو با نگران
 .پام اشاره کردم یه

 ؟کو ییتپس دمپا يتو عقل ندار آخه یادداره خون م یی:  وارؤیا
کم بود دادمش سپهر مال سپهرم گم شده  ییدمپا :با لحن مظلومی گفتم

  .بود
  ی؟خوب یا: دنیدبا استرس و دلهره پرس کنارم نشست و يزود سپهر

  .شدم و گفتم: به نظرت االن خوبم یرهکه داشتم با تفکر بهش خ یحال با
 کردنه؟؟  یبگه االن وقت شوخ یستن یکیبا حرص نگام کرد،  سپهر
 یدگیو بر یارهها رو درب یزهرو کرد سمت پدرام و بهش گفت خورده ر رؤیا

اومد  ،یالو بعد از چند دقیقه اومد تو و یرونرفت ب يتند ممپدرارو درست کنه 
ه خرد یدرآورد و با دقت به سمت کف پام برد هرچ یفشاز ک یلهوسیهکنارم 

 زیپارچه تمیهبود و درآورد و بعد از چند دقیقه که کارش تموم شد با  یشهش
  .نشه یزيبست که چ

  .مبراتون بذار یلمفیه یزیونجلو تلو ینینبچه ها بش :گفت یممر یهو
 حال داره؟؟ ی: کآرزو
 یشین.نم یمونپش یایین: شما بمریم
  .: باشهیمبا هم گفت همه
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بلند کرد و  ینحرکت از زم يبلند شم که سپهر نذاشت و با  خواستم
 یدرس یهنگاه بچه ها سرخ شده بودم. بعد از چند ثان یرز گذاشت رو دستاش.

هم  یهبق یبم نشست کنارم. به ترتمبل، خودش يبه مبل و منو  گذاشت رو
 ینیم.و بذاره تا بب یارهب یلموف یمتا  مر یمنشستن و منتظر شد

»یماز زبون مر«  

آره خودشه بچه ها هم  افتادم. یزيچیه یاد یهورفته بود،  یشهش یادن پاي
 یخندیم.کم میهو  یانحال در م یناز ا

 بچه ها؟؟ - 
 ی؟؟بل - 
  ید.بذارم حال کن یلمف ي یزیونتلو يجلو ینینبش یدبر - 

 نیرو بهم گفت:  آخ آخ آخ بب یزدتوش موج م یطنتکه ش یبا لحن رؤیا
 .خانم یمگل از گلت شکفته مر ینجوريکه ا یلمیهف هچ

  کافه.یشگل از گلتون م ینید: برو گم شو منحرف.مطمئنم شما هم ببمریم
 ینیم.: آهان پس واجب شد ببیدخند رؤیا
 .: آرهآرزو
 یام.پس منم م یارممنم که حرف رو حرف رؤیا نم :آهو
 یوردم و نگاهآرو  يد ی.منم رفتم باال از ساکم سيو یرفتن سمت ت همه

 یزهمت یدمد یتقبا دستمال پاکش کردم و یبهش انداختم آره خودش بود. الک
روع نکردم، برگشتم سمت بچه ها و ش یپل یگذاشتم تو دستگاه ولیین، بردم پا

  ی.کردم به سخنران
با من دعوا کنه ها نه دعوا نه بزن  یادنم یکس یزارمکه م یلمف ین: امریم

 با شما..  یدونمدستتون به من بخوره من م بزن نه کتک.
و رو کردم سمت ماهانو نگاهمو روش  یابا کمی مکث گفتم: مخصوصا بعض

  .ردمک یرهخ
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 ؟؟یکنیچرا به من نگاه م یه: چماهان
 حاال قبوله  .ینجوريمه: مریم

  .آره قبوله - 
 .نقطه از ماهان نشستم ینکردم تو دور تر یو پل فیلم

 لمیف ) یمگذاشتم بخند ینوکار کنم ؟!حوصلم سر رفته بود ا ی(خب چ
م بودم رفت یندورب يمن جلو یزیون، اتاق ماهان اومد رو صحنه تلو« شروع شد 

ده پحش ش ینلباسا رو زم یکهواضح بود ت یزستادم همه چیدر وا يجلو یینپا
بوس یه .ینزم يشدش رو یکهت یکهت يسوخته ماهان.شلوارا یراهن هاي بود،  پ

 یهو. زدم جلو. یلمو.فیرونفرستادم و رفتم ب یندورب يبرا
ماهان دروباز کرد اومد تو و درو بست برگشت سمت اتاقش،  پ کردم.استُ 

 بعد دستاشو مشت کرد. ق اول مات مونده بود.اتا یدنبا د
، خشم  تو یشدرفت و ناممو خوند، هر لحظه چهره صورتش عوض م 

 صورتش اشکارا معلوم بود.
دستاش  يجلو یکار منه به هرچ یدفهم گوشه اتاق، تایهنامه رو انداخت 

د و تخت کر یبهم نص  و اونور و چند تا لگد ینوربود لگد زد و پرتشون کرد ا
همه  هوی یلمتموم شد.) با تموم شدن ف یلمو چند دقیقه بعد ف یروناز اتاق زد ب

  .ماهان یاز خنده غش کردن حت
 !؟یگرفت یبا چ ینو: اماهان
  ی.جناب عال ین: با دوربمریم

 .: از دست تو دخترماهان
 هچ ینها ا يشد يخطر یمگفت: مر یخندیدکه داشت م یدرحال پدرام

 .بود دختر يکار
  .: بیچاره ماهان همه لباسات خراب شد آرهسپهر

 .نکنه یابونگرگ ب یب: خدا نصآریا
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مع ج ینپاش ینپاش یشهداره شب م یگهد ،لوس یون: بسه بسه آقامریم
  یا.لب در یمبر یدکن

 یا.سمت در یمو رفت یمبا هم پاشد همه
 »از زبون رؤیا«

 یلکرده و يچقدر باحاله،  قبال گفته بود که چه کار یممر ینا یولا بابا
مه بدبخت ه  .به جا بود یلیعمل ماهان خالعکس  یدمواقعا د یدمد یلموف یوقت
پزخونه رو شآ یم رفتمشده بود از دست مر یونهد یگهد یدد یکهت یکهاشو تسلبا

اده ستیپسرا وا .شدم یادر یالزمو برداشتم و راه یاليکردم. وسا یزبا جارو تم
اهم و ب یمنشسته بود یادخترا هم لبه در یهمن و بق یکردنماده مآبودن غذارو 

جوجه ها رو  یشوخ یو با کل یمغذا رو درست کرد خالصه یکردیمم يباز
 ی.خوشمزه و خوش طعم بود جاتون خال یلیخ یمخورد
 خوشمزه بود.  یلیدرد نکنه خ یدسته همگ - 

 .:  قابل شما رو ندارهآریا
  یم.ندار یشترچهارتا خواهر گل که ب: جواد
با هم بدون منظوره و  یامونحرفا و شوخ یدونستنهمه م یبود وقت خوب

من چهار تا خواهر و  یقا.االن دقیبینیمرو به چشم خواهر برادر م یگههمد
به  یککه نزد یشیدور ات همه هم دوستشون دارم. یلیچهارتا برادر دارم و خ

فضا  شیآت یبايز يصدا .یمپسرا نشسته بود يروبه رو یمدرست کرده بود یادر
 رو پرکرده بود.

  یه؟وقت چ ین: اگه گفتسپهر
  ی؟: چماهان
  .به من کرد يو اشاره ا : آهنگ خوانندهسپهر

  .از جعبش درآوردم گرفتم دستم گیتارمو
  .بخونه یدپدرام با ین بار: اآرزو
 !؟یخونهپدرام هم م : مگهیدبا تعجب به پدرام نگاه گرد و پرس دنیا
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 .: آره صداش مثل رؤیا قشنگهآرزو
و ذوق رو به پدرام گفت: اا راس  یدستاشو بهم زد و با خوشحال سپهر

 داداش؟؟! یگهم
 .: آرزو لطف دارهپدرام
  ی.: پس واجب شد بخونسپهر
 : آخه...پدرام
  .زود باش یم: اما و آخه و اگر ندارسپهر
 .: باشهپدرام
ها دست زدن و بعدش پدرام شروع کرد به خوندن همزمان با اون  بچه
 .متناسب باشه یخونهکه اون م یکه با اهنگ یزدمم یتارگ يمنم جور

 تنها نزار این دلو تنهایی میترسه،
 با تو همه چی خوبه، 

 بی تو دلم آشوبه، 
 با تو پر از احساسم،

 میدونی به تو قلبمو می بازم، 
 عشقم تو رو دوست دارم 

 چشمک بهم زد)(لبخند رو لباش پر رنگ تر شد و یه
 رو چشمام تو رو میزارم، 

 عشقم مثله مجنونه،
 میمیره واسه تو دل دیونه، 
 قلبم رو راحت ازم گرفتی، 

 روز بگی داري از چشام میفتی، نکنه یه
 دنیام شدي تو مجنون چشمات،

 واد، عاشقتم دل من دیگه حاال تو رو میخ
 دنیام قشنگه تو که بمونی، 
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 روز بري تو که خیلی مهربونی و....نکنه یه
 پازل بند)) -((قلب عاشق 

به صداش  یادمن ز یول یخوندقدر صداش قشنگه،  قبال هم م هچ واي
االن که دقت  یبرام مهم نبود  ول یادآخه اون موقع ها پدرام ز یکردمنم یتوجه

 يدست زد و با شاد دنیا .یشینهدم مآقدر به دل  هصداش چ یبینمم یکنمم
 .گفت:  کارتون حرف نداشت یادز

  .بود ی: عالآرزو
 .داداش یول: اسپهر
  .قدر عاشقانه بود هچونش بود: متنش چ یردستش ز مریم
  .قشنگ بود یلی: پدرام خرؤیا

  .نفریه ي: مخصوص بود براپدرام
  .بخون یکبعد براش شعر رمانت ین: اوووووو بابا بذار ازدواج کنماهان
به  وعالقمج، حسود خان، من دوست دارم از  قبله ازدوا یخوام: نمپدرام

  .رؤیا ابراز کنم
  .بود و گفت: بخون هماهان که کنارش نشست يدونه زد به بازویه مریم

 نگاه کرد: جانم !؟ یمبا تعجب به مر ماهان
  .: تو هم برام آهنگ بخونمریم

 نیبه پدرام نگاه کرد و گفت: بفرما داداش پدرام هم یبا خشم الک ماهان
  ي.کرد یلشقلمو کم داشتم که خداروشکر تکمیه

 .: نامرد اصال نخواستممریم
روشو به حالت قهر برگردوند و از جاش بلند شد بره که ماهان دستشو  و

گفت:  يو با حالت با مزه ا یدگرفت و کش یمومر ینیو کنارش نشوند، ب یدکش
 .فرصت مناسبیهاشه سر ب قهر نکن خانم کوچولو.

  ي.آ يآ ي: آپدرام
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 هیگو سربه سر گذاشتن هم د یشوخ یشب با کل خنده اون یرزدن ز همه
وع شر يبرا یمماده شدآو   یدیمخواب یمو همه رفت یدرس یانتموم شد و به پا

من هنوز به روز گذشته، یهکه پدرام آهنگ خوند  ياز اون روز .یگهروز دیه
من خونده و چه قدر خوشحال بودم که پدرام  يبرا ینکه. به ایکنممتنش فکر م

 نیکنرمانا که همشون مغرورن و به عشقشون اعتراف نم یتايشخص ینمثل ا
اره گفت که دوستم د یممستق یرو غ یمرها مستقارها و با. پدرام گفت بیستن

دوست  یوقت یرینهش ی. منم بهش گفتم که دوستش دارم و چه قدر زندگ
 یمکرد يجانانه باز یبالوالیهو  یالو یاطتو ح یمهم رفت با .داشتنا دو طرفه باشه

د قد پسرا بلن چونبودند.  یگهطرف دیهطرف پسرا هم یهحال داد دخترا  یلیخ
 ومدنیو آهو از پسشون بر م یادن ی. ولیمتا جواب بد یپریدیمم یلیخ یدبود با

 ....یباختنجواب بدن و م یتونستنکه اونا نم یزدنو قشنگ چند تا ضربه م
اخت ب یبود هرک قرارو اونا باختن  یمکه ما برنده شد یمکرد يباز اینقدر

 لییخ یافشونق یخندیدیمو ما هم م یدویدنرو بچرخه. پسرا م یالده دور دوره و
.بعد از اینکه ده دور رو چرخیدن با یدیمقدر خند هکه چ ییبامزه شده بود،  وا

یم، ردک يهم باز یگهکم د يخستگی روي زمین نشستن و نفس نفس میزدن.
شده بود  یی. شبهمتون خال يخوش گذشت جا یلی،  وز و...خیقتحق جرات

 یم.ودچون اصال خسته نب یینپا یمپسرا رفتن باال تا استراحت کنن و ما هم موند
 بذارم؟؟ یلمبه بچه ها گفتم:  بچه ها ف رو
 ؟؟یلمیف هچ - 
 .سناكتر - 

 .: آخ جووونمریم
  یول.: اآرزو
  بذار.: بذار آهو
 یترسم.: من مدنیا
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 یترسیمهم م ییمهم شبه هم تنها یگهد ینهخوبشم هم ي: خب جارؤیا
  یده.م یفیچ ک ییترسناك و از همه مهم تر پسرا خوابن. وا یلمهم ف

  ینیما.همه کنار هم بش ی: باشه ولدنیا
 .:  باشه بابارؤیا

ط کردم...فق یشرو برداشتم و گذاشتم تو دستگاه و پل يد يو يد رفتم
  .خونه رو روشن گذاشته بود یزیوننور تلو

ود. ب یفارس یرنویسشز یبود ول یرد شدن.زبانش خارج یلماول ف اسماي
شروع شد همه جا  فیلمآهو. یادن یم، آرزو من مریبترت یم، بههم بود کنآره

 یگهد یسکوت تا لحظات ینا ینیمهم که قرار بود بب یلمیساکت بود و با ف
  یدیدیم.م یمو داشت یمشده بود یرهخ يو ی، به تیشدخوفناك م

) بود اومد چند دقیقه گذشت،  گم شده بود یدختره که اسمش (جنیه«
د وار شد که شبو سر کنه و فرداش برگرده. یمیقد یاليویهو شب بود وارد 

 یزيچ یبا ترس برگشت و نگاه کرد ول بسته شد.که شد در خود به خود  یالو
رفت  و داز جاش بلند ش یاز اتاقا و خواست استراحت کنه ول یکی.رفت تو یدند

کم از یهخواست صورتشو آب بزنه که . رفت داخل یی وسمت دستشو
ش. رو صورت یختمشت آب پر کرد و ریه کم بشه و راحت تر بخوابه یشخستگ

سرشو بلند کرد خواست  یختمشتم ر ینمشت چهارم ینسوم یگهمشت دیه
 زيیسرشو بلند کرد چ یصورتش وقت یسی.به خاطر خینهبب ینهخودشو تو آ

 نهیکه تو آ ییرو که سر تا جا یکسیهکه چشماشو باز کرد  ینهم ولی یدند
قرمز  ییکو اون  یدسف یکیشونبود و دوتا چشم که  یاهکه تمام س یشدم یدهد

 یول پشتشو نگاه کرد یع. سریدکش يبلند یغرد از ترس جبود نظرشو جلب ک
که انتخاب کرده بود و  یرفت تو اتاق يبود.زود یدهترس از اون آدم نبود. يخبر

 .درو بست 
 »و چشماشو بست. یدتخت دراز کش روي

  یدادیم.رو فشار م یگههمد يمدت دستا ینهم در ا ما
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 یبینین؟؟ترسناك م یلمف ینبگه آخه مجبور یستن یکی
که نکنه از  یدمآن ترس ياز  باال اومد.  ییکه صدا یمبود یدنحال د در
  .باشه یالو یشماتاق ش

بزنه که آهو زود دستشو گذاشت رو دهنشو به پسرا که  یغخواست ج دنیا
  .سربَگفتم:  نترس بابا حتما گُ  آروم خواب بودن اشاره کرد.

  ینیم.بب شوقیه: آره بآهو
 یدیم.د یلموو ادامه ف یمشد یرهخ يو یبار دوم به ت يهمه برا و

 »از زبون پدرام«

 نییتو اتاق. دخترا پا یمو نشسته بود یمهمه پسرا باال جمع شده بود
ا و حتم یدیمما خواب یکردنآخه فکر م یزدن.نشسته بودن و آروم باهم حرف م

 نمیبه در چسبوندم بب یبینیم گوشموپادشاه و تو خواب م ینهفتم یماالن دار
 .یگندارن م یچ

نن، یبب یلمف یخوانم یدمکه بود فهم یهرچ یکم بود ول یلیصداشون خ
  .زد به سرم و برگشتم سمت پسرا:  بچه ها يفکریهاونم از نوع ترسناك، 

  ی.: بچه خودتسپهر
اج ازدو یگهد یکیره با او قر یدونهرؤیا رو مثل خواهرش م یدمفهم یوقت از
 یدنشاز د یگهد شدم. یچه عرض کنم،  عال خوب که اش خوب شدم.کنه باه

 یشم.ناراحت نم
  .بگم یزاري: مپدرام
  .: بگو باباسپهر

 . یمکن یتکم دخترا رو اذیه یایینبهشون زل زدم و گفتم: م شیطون
 .: گناه دارن پدرامآریا

 یل.لذاه برو بابا زن  - 
  یگی.بدم نم یبینمم یکنمم راالن که فک یول یاد: دلم نمسپهر
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  یگه.: معلومه که بد نمماهان
  زنی.یقدر شاد م ینتو اون کلته که ا یچ ینم: حاال حرفتو بزن ببسپهر
،  نود و نه درصد دخترا هم ترسو یبیننترسناك م یلمدارن ف ینا: اپدرام

 و...
 !یدخودتون حدس بزن بقیشو
  یم.کار کن هداداش چ یول: اسپهر
  یترسونیمشون.م یگه،د یزايچصدا و سرو: با پدرام

 .: بیچاره آرزوآریا
 یتاون همه اذ یتالف یگهد یزاریمکم سر به سرشون میه: اه جواد
 کردناشون 

کرده  یتتجور سر کالس اذ هرؤیا چ ياون سر یادتهادامه داد: پدرام  و
  .بود

که آهنگ  يهمون روز اون روز هم خندم گرفت هم حرصم. یادآوري با
  .عوض کرده بود یموگوش

 .آره - 
  .کرد یتتجور اذ هآرزو چ یادته یاادامه داد: آر جواد
  .: آرهآریا

  .لباسات یدنبا د يشد یونهد یشتر: تو هم که از همه بجواد
 .: آرهماهان
 .یم: خب پس حله پدرام فقط مونده برجواد
  .خنده یرزد ز یپق سپهر

 ؟یخنديم یبه چ - 
مثل رمانا، بابا تو رمانا هنوز دخترو پسر با هم ازدواج نکردن  یم: شدسپهر

 ؟!یمکن یتچرا اذ یم.ما که ازدواج کردیکننم یترو اذ یگهکه همد
 یم.:  ما برعکسپدرام
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 یم.له اون که معلومه کال برعکسب: سپهر
کم یهبعد  یکنیماول از باال شروع م .یمآروم آروم بر ین: پاشپدرام

  .با طرف مقابلش یرک، بعدم هیترسونیمم
 !ناقال اي: جواد
 صدا که شک نکنن... یفقط آروم و ب یگهد ینیم: ما اپدرام
خواب بود.  ،دختره تو اتاقش نگاه کردم. يو یت یم، بهوارد راهرو شد همه

 یو در حال افتادنه ول یچرخهتکون دادم که انگار داره م يگلدون کنارمو طور
بزنه اما زود با دست  یغج یانگهش داشتم که باعث شد دن یهبعد از چند ثان

  .آهو نا تموم موند
 ......يو یشدن به ت یرهخ دوباره

 »از زبون رؤیا«
کرد از جاش بلند شد. به طرف  یدارشب ییبود که صدا یدهدختره خواب«
 احساس کرد یداتاق که رسیهبه  .زد یدرفت. تکتکشون رو د یگهد ياتاق ها

 . دروبازیومدنفر میهو داد  یغج ي. رفت سمت اتاقه.صدایشنوهازش م ییصدا
اونو  یدست کهبرگشت درو باز کنه  بسته شد. یهودر  یرفت داخل ول یکرد کم

) رو به سمت ینداشت (جِ یسع بود. ینههمون ادمه تو ا به عقب برگردوند.
 يو داد راه انداخته بود. روحه موها یغبود. دختره ج یادپنجره بکشونه،  ارتفاع ز

دختره رو گرفت تو دستاش و اونو کشون کشون برد سمت پنجره.تا لبه پنجره 
رو ول کرد که دختره هم به سرعت  هدختر يموها یهثان يدر عرض  یبرد ول

ر باز د یول یبردم یینباال و پا یره رو گرفته بود و هیرفت سمت در،  دستگ
و دستش چاق باریناما ا یشدتر م یکو نزد یکبهش نزد. روحه همونجور یشدنم

 چند قدم مونده بود که..)) سمت دختره. یرفتگرفته بود و م
با  یاشده بود دن یکخونه تار همهخاموش شد.  يو یکمال تعجب ت در

  ؟شد یاسترس گفت: چ
  .: رؤیا برو روشنش کنآرزو
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 یروشن نشد با ترس یدکمشو زدم ول يو یگفتم و رفتم سمت ت يا باشه
  .لرزون گفتم: برقا رفته ییکرده بودم رو به بچه ها با صدا یداکه پ

 . یچید) گفتن همشون تو گوشم پی(چ صداي
 ؟یمکن یغلط هچ : حاالآهو

باال هستن   یهداشت خودشو آروم نشون بده: خب ماهان و بق یسع مریم
  یگه.د

 همشون با همن و االن خوابن و.. ی: آره ولآرزو
 چون... یمبر یتونیم: و ما نممریم

باعث ناتموم موندن حرفش شد و همه با  یشهبا ش یزيبرخورد چ صداي
  یدیم.کش یغجیههم 

 یترسم.: بچه ها من مآهو
 . ین: نترسرؤیا
 گفتن. يا باشه
 طبقه باال باعث شد نگاهمون ياز اتاقا یکیباز و بسته شدن. در  يصدا یهو

پسرا  يجوریه یدباال تا شا یرنرو به هم گفتن م یممر آرزو بشه. یدهبه باال کش
کنن و رفتن، چند دقیقه گذشته بود که اونا رفته بودن و هنوز برنگشته  یداررو ب

آخه نونت کم بود؟  ییواب نکنه.. نکنه روحه؟ نکنه مزاحمه ؟ دزده! نکنهبودن 
ناك ترس یلمف ينصفه شب پاشد یککم بود که ساعت  یتچ آبت کم بود؟

 خاك تو سرت کنن. یدي، ايد
 !؟یا:  آهو !؟ دنرؤیا

 .بله - 
  .هوم - 

 .یدهپر یدشا ینکن یدار برق رو پوتو باغ کنت ین: شما دوتا بررؤیا
 یی؟تو تنها یگفت: پس تو چ یبا نگران آهو
  .یشدننگران م یدیدنو مارو نم یومدنم یماگه آرزو مر یتنها بودم ول آره

www.takbook.com



یاور از | 209  
 

ما ش یترسمبهشون ارامش بده گفتم: من نم یکردمم یکه سع ییصدا با
  ین.بر

 .: آخهدنیا
ا م یننبرگردن بب یمآخه نداره اگه آرزو مر پریدم وسط حرفشو گفتم:

 من هستم. یدبر یشن، شمانگران م یستیمن
 تیرفعقب و جلو م یکه ه یادن يآهو و قدم ها يتو رفتنو، از دستا تردید
  .حس کردم یرو به خوب

یزیم من چ یدبرقا رو درست کن ینبر :خونسردي براي اخرین بار گفتمبا 
 نمیشه.

 و ترس و..... یکیمکث رفتن من موندم و تار یهم با کم اونا
 »از زبون آرزو«

. یمودب یدهبود. به باال رس یگههمد يدستامون تو دستا یم.رؤیا جدا شد از
جا ک یدونستمسمت اتاقا چون نم یمزود قطع شد. رفت یپچ پچ اومد. ول يصدا

. می.درو باز کردیدیمبه اتاق آهو که رس .یدیدیمم یدبا اتاقارو هستن تک تک
 یستن یزيچ دیمحس کر یداخل وقت یمبود و رفت یکتار .یشدنم یدهد یزيچ

 یگهد میغلط کرد یا. خدایمکه با در بسته شده رو به رو شد یمبرگرد یمخواست
 .یترسمنم یگمنم

 یترسمبا من من گفت: آرزو من م مریم
 بهم.  یدچسب یشتردستامو محکم گرفت و ب و

آرومش  یدبا یشدمحسوب م یکمخب خواهر کوچ یسن خودم بود ول هم
. تو همین فکرا بودم که یشدم!؟ خودم داشتم قبض روح مياما چ جور یکردمم

 با صدایی که شنیدم قلبم اومد تو دهنم 
 پخخخخخخخ - 

گذاشتم رو قلبمو برگشتم عقب و کمرمون محکم به در خورد. دو  دستمو
 از شدت ترس مریم که.. اینا. یخندیدنو م یکردنجفت چشم داشتن نگامون م
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که  درحالی .یکردمزد. منم که داشتم دق م یو حرف نم گرفته بود یشگر
  یه؟چ کار ینا یشعوريب یلیگفتم: خ یمردمداشتم م

 ین؟؟ک ینا: ایدبا من من پرس مریم
  .: دوتا پت و متآرزو
 ی؟؟فت: چگبا بهت  مریم

 .: منمماهان
 گفت: و من  یزدموج م یطنتکه توش ش یبا همون لحن یاآر و
  .شده بودم یونهد یگهد

 .: کوفته منم و منآرزو
 ....یممر ی؟؟حاال من به کنار ولیدیمچ قدر ترس یدونینم ! یشعوراب 

  .بود ی: شوخماهان
 بود؟؟ یشوخ ین: امریم

 .تو یی:آره مثل هنر نماماهان
  .: اون فرق داشتمریم

 بود. یشوخ ینمبود ا ی: نداشت اون شوخماهان
  رون.یو از در رفت ب یشعوريب یلیرو کرد سمت درو گفت:  خ یهبا گر مریم
 یمرفت  یرونو، اونا هم بعد از ما دوتا اومدن بیرونرفتم ب منم: واقعا که.من

 .سمت سالن
 »آهواز زبون «

و ترس ما  یومدو اونور صدا م ینوربود از ا یکهمه جا تار یاطتو ح رفتیم
زد.   نفر صدامیهکه  یرفتیمم یم. داشتیدمرو از دور دو. کنتیکردم یشتررو ب

نبود  ینفر جلومون ظاهر شد و کسیه بگم مردم و زنده شدم دروغ نگفتم. یعنی
 جز جواد.
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ر با فک یمد ولاوجواد باشه حرصم دردرصد کار یهکارا  ینا ینکهفکر ا از
عجب با ت جواد .ترسیدمزدم و ن يلبخند کردم. یتشقدر اذ هکه چ ینکردن به ا

 ! یدي؟؟گفت: نترس
  .نداره یبع یول یونه: چرا دآهو

عج...خواست حرفشو ادامه بده که صداي اخش درومد:  یولا بابا: سپهر
 .آخخخخ
.ما هم یالپهر و رفت سمت در ودونه زد تو کمر سیهنگاه کردم  یادن به

 یال رفتیم.دنبالش  داخل و
 »از زبون رؤیا«

!؟ نرم یامونده بودم برم  از ترس تشنم شده بود. .خشک شده بود گلوم
ت ب بخورم به سمآگرفتم برم و  یمتصم ی؟ باالخرهچ یگشتناگه بچه ها برم

 نیرواز ب ییشپزخونه حرکت کردم. هنوز چند قدم مونده بود برسم که صداآ
 ینبراشون افتاده باشه با ا یو آهو شدم نکنه اتفاق یالحظه نگران دنیه. یدمشن

بال ق آخه یالو حرکت کردم، رفتم پشت یالو یرونبلند به ب يفکر با قدم ها
از  يو خبر یستکس اونجا ن یچه یدمد یدمرس یبودم وقت یدهرو دواونجا کنت

 نگران یال حرکت کردم.ه سمت وو ب یدمدخترا هم نبود برگشتم و رامو کش
نن ر و چک کواونا که قرار بود کنت باشن؟ یتونستنکجا م آخهو آهو بودم  یادن

هنم رو د یداخل که دست یرفتمرم نبودن؟ داشتم موپس چرا اصال نزدیک کنت
از زور تعجب گشاد شده بود،  نفسم از  چشمام قرار گرفت.ترس تو جونم اومد.

دستش محکم دهنمو گرفته بود که مبادا یهبا  یکلیمرد هیهترس بند اومد، 
ام . با دستیاداالن نفسم واقعا بند م یکردممحکم که حس م ینقدرداد بزنم ا

نداشت.تقال می کردم تکون تکون میخوردم  ياثر یول یزدمبازوهاشو چنگ م
ون هیدنبال خودش چشمم افتاد به  یکشوندبود، اون منو م یدهفا یانگار ب یول

که اگه تا ون برسم و بتونه  یدمپارك شده بود. فهم یالکه کنار در و یمشک
پس  اد.یسرم م ییبال هکه چ یست. کارم ساختس و معلوم نینببرتم داخل ماش
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 چند لحظه فقط يبه مرده  زدم که باعث شد دستشو برا يبا پام لگد يتند
داد  يبلند يچند لحظه باعث شد با صدا ینه از دهنم برداره و همحظچند ل

  .بزنم: کمک
دهنمو باز کردم خواستم دوباره داد بزنم که با سرعت دستشو آورد باال و 

قه دقییهاتفاقا کمتر از  یندهنمو گرفت و دیگه نذاشت داد بزنم همه ادوباره 
 کنم که از دستش آزادکار سعی داشتم یهو  ینداختمافتاد. به دستاش چنگ م

دو  لشمیکبود ه یشتراون زورش ب یولبشم که نتونه به سمت ماشین ببرتم. 
از من ساخته نبود ترس و دلهره وجودمو گرفته بود دیگه  يبرابر من بود و کار

ک داشت نزدی .نر رو صورتم سرازیر میشدر شُاشکام شُ  ید میشدم.ام داشتم نا
اومد سمتم. نگاهم به  یديشدن در نور ام باز يبا صدا یهومیشد که   نماشی

ها از ویال  هسرشم بقیه بچ ، پشتشام اومدچدر افتاد. اول از از همه جواد جلو 
 خارج شدن. با ترس نگام میکردن.

 ..بلند داد زد: رؤیا جواد
بشه و مقاومت من در برابر  یشتربود که سرعت اون مرد ب یکاف ینهم و

بهت درومدن، پدرام و جواد و سپهر با دو به  با صداي نواد همه از اون کم.
و  یزدنبچه ها که اسممو صدا م يبا صدا نل مرده بودم اومدغسمت من که ب

مرده  مکانگار انرژي گرفتم با بازوم کبوندم توش یدویدندبه سمتم م یبا نگران
نگاه به بچه ها یهنگاه به من کرد و  يکه باعث شد از حرکت واسته با خشم 

دن ش یکشبچه ها نزد یدد یانداخت وقت یکردنعجله به سمتم حرکت مکه با 
رد پرتم ک ینهوا روي زم یمنو با خودش ببره ب یتونهنم یرسن وو دارن بهش م

 از یهاز ثان يدرکسر ینمو سوار شد که ماش یددو یو به سمت اون ون مشک
 گن که  باعث شد محکم با سنیشدم رو زم پرتهمه ما محو شد با شدت  یدد
درد برام مهم نبود تنها  ی. ولیرهبرخورد کنم و دردم بگ یاطح يتو يها یزهر
جاتم ممنونم ن خدایابود که نتونست منو با خودش ببره.  ینکه مهم بود ا یزيچ

 ياز دستام و دوتا یکی یرخودم بودم که دوتا دست ز يحال و هوا تو يداد
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شکیم با چشماي ا ینمشو گرفتن و کمکم کردن تا ب یگمد يدستا یرهم ز یگهد
 آهو تو بغل جواد بود بودن که کمکم کردن. یممر آرزوبه اون دونفر نگاه کردم 

 یرانستاده بود و با نگیهم کنار سپهر وا یده دنیامعلوم بود ترس یکردم یهو گر
 يهم کنار یاو آر ماهان یدادسپهرو فشار م يشده بود و بازو یرهبه من خ

 جا نگهدارنیهقرار نداشت رو  که آروم و یداشتن پدرام یستاده بودن و سعیوا
 یزرهیپدرام دست بردار نبود و  یول یرهتا آروم بگ یزدنمدام توگوشش حرف م

: حاکم کرد یالرو تو و يا یهداد پدرام سکوت چند ثان یهو یزدبا خودش حرف م
  .لعنت به من

کار کرده بود که به خودش لعنت  یمگه چ یکردمو مبهوت نگاش م مات
  یفرسته.م

و ن گفتم: تن مِ رفتم کنارش و با مِ یبه خاطر درد پام  به سخت ایستادم
 !؟ينکرد يکه کار

 داختینو دلهره تو جونم رو بیشتر م یدادزارم مآسکوتش  ینکرد. ا سکوت
 خبره؟؟ ینجاچبگه ا یکیداد زدم:  یهو

 .یختمر یو اشک م یزدمم داد
 حس کرد : خب راستش... یشدو تو صداش راحت م یداومد ترد جلو سپهر

  .یتتونبه خاطر اذ بذاریمکم سربه سرتون یهگفت: پدرام گفت  آریا
: قطع برق صداها، همه و همه کار ما بود. قرار بود پدرام سرو صدا سپهر

 سمت آشپزخونه و اونم بترسونتت اما... يبر ییتنها یراه بندازه و وقت
 یو وقت یمهمه تو حال بود نرفت. یشپ یخواستاونجور که م : اماماهان

مک و. ک يو داد زدتدنبالت که   یادخواست ب یدپدرام ترس یستیتو ن یدمفهم
 و... یرونب یماومد

 اون مرده هم.... یعنی. یدشما مارو مسخره کرده بود یعنی با بهت گفتم:
  .با خشم جواب داد: نه اون مرده با ما نبود يتند پدرام

  .باور کنم یخوايجور م هچ :با حرص گفتم
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 .گفت یزدموج م سکه از التما ییشد و با چشما یکبهم نزد پدرام
با ما  یکار ما نبود. اون عوض يتریزبه جون تو که برام از همه کس عز - 
 اون... ياگه تو تنها نبود ینبود ول

بود  حرفشو ادامه نداد به جاش دستشو کالفه داخل موهاش برد، معلوم
 کالفه و عصبیه.

، فکرم اصال یناون از پدرامو کاراش اون از اون مرده و ماش یشدنم باورم
  .شده بود یباهم قاط یزسرجاش نبود همه چ

 ؟؟یخواستنم یچ یعنیرو به ما گفت:  یبا نگران دنیا
 !؟بودن یاصال کآرزو
 ؟؟یبردنبا ترس ادامه داد: چرا داشتن رؤیا رو م آهو

 یترسماتفاقا م ینجورخودت کمکم کن من از ا یاچرا؟ چرا من؟، خدا واقعا
 .خدا

شده بود معلوم  یرترلحظه دیهمن من شروع کردم به حرف زدن: اگه  با
 نبود من...من...

اومده بودن و مرده موفق  یرترد یه؟؟ اگه پدرام و بقیمنو برده بودن چ اکه
اد بزنم و بچه ها رو صدا د یتونستماگه نم ی؟؟منم با خودش ببره چ یشدم

  .فکرا هق هق باال رفت ینبزنم؟؟ با ا
 .هستم یششتو من پ ینرو به بچه ها گفت: شما بر پدرام
رؤیا  یگفتیه اگه تو نمئتو یرهمش تقص ستاد: عمرا!یحق به جانب وا مریم

 .که بخوان بدزدنش یروناومد ب ینم
 ..ینجا یخواستم: من نمپدرام
بشه ها.  یبود چ یکنزد یفهمیم یچسر پدرام داد زد: ساکت شو ه مریم

 ه.ئسره تو یرز یناهمه ا ورو بدزدنش  يکه دوستش دار یبود رؤیا کس یکنزد
  یومد.به سر رؤیا م یمعلوم نبود چ یمبود یدهرس یراگه د
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و منگ بودم. حرفاي مریم درست بود اگه بچه ها  یجمونده بودم.گ واقعا
خواستم برم سمت  .طور بودحال من االن چه  .ن معلوم نبوددیر رسیده بود

. دستمو گرفتم یدنانگار دوره سرم چرخ یرفت و همه  چ یجکه سرم گ یالو
 ی؟گفت: رؤیا جان خوب یبا نگران یمرو سرم مر

جلو  یزرفت و همه چ یاهیگفتم و خواستم برم که چشمام س يا آره
 .شد یاهچشمام س

 »ناشناس« 
چه قدر  و یفتهره اتفاق باکه قر ییبودم. داشتم به ماجراها تو اتاق نشسته

 انیکار درست انحام بشه و به پا ینا یکردم، اگهمن سود داره فکر م يهم برا
 .....یتونستمخود حله و من م يهم به خود بقیهبرسه 
 تو؟ یامب یشهقربان م یرون.در زدن در اتاق از فکر اومدم ب با
 یااب - 

 رستو اس یکنهباز کرد و داخل شد احساس کردم باترس داره نگام م درو
 .داره

 شده  ؟ یچ - 
که دوستاش سر  یاوردمقربان من دختره رو گرفتم داشتم با خودم م - 

 و به طرفم اومدن منم دختره رو ول کردم و... یدنرس
 .هاااان يکرد یتو چ غلط .داد زدم سرش

بهمون  یکردمبود اگه ولش نم زیادقربان تعدادشون  :با ترس گفت
  یشد.خراب م یو همه چ یرسیدنم

نه که کارت احمقا یدهرس ییحاال کارت به جا :با خشم نگاش کردم و گفتم
  یکنی؟؟آره؟م یهمن توج يرو برا يکه کرد يا

قربان  :با من من درحالی که به خاطر ترس از صورتش عرق میومد گفت
 .نداشتم من يمنطور
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ا و صد یانو با داد شا یزرو م یدمحرفشو ادامه بده، مشتمو کوب نذاشتم
 یااانزدم: شا

با ترس داخل اتاق اومد و دوتا ادماشم  در کسري از ثانیه در باز شد. شایان
 پشت سرش اومدن: بله قربان 

چشمام  ياحمقو از جلو ینشما دوتا ا :به اون دوتا اشاره کردم و گفتم
 يو گند یگیريده مهاشاره کردم ) ادامه کارارو بر ع یانو تو (به شا یددور کن

 ... ی، اگه تو هم اشتباه کنیکنیزده رو درست م ینکه ا
 .حرفمو ادامه بدم نذاشت

  ید.مطمئن باش یکنممن من گفت: چشم چشم درستش م با
  یرون.ب یدچشام گمش يحاال هم همتون از جلو - 

که بهش  یخواستو م یکردم یو عذر خواه یکردم سمدام التما منصوري
انجام بده و  خطرویهدوبار  یددم نباآندادم،  یبدم. بهش محل یگهفرصت دیه

خراب کرد پس بار دوم هم  یوبار اول نتونست و همه چ یوقتریسک کنه. 
تونم دوبار ریسک کنم و به کسی فرصت یرفه ایه که نمح. حرفه من یتونهنم

اگه نشد من فرصتی ندارم که  بدم.هر کس با فرصت اول قبول شد که شد اما
 ینشد و تنها شدم، سرفرصت حساب ا یاتاق خال زودوم بهش بدم.دبراي بار 
 باشم.بک  یگهنقشه د يکار کنم و دوباره  یچ ینمبب یدفعال با یرسماحمقو م

همه معادالتم خراب شده بود اونم به خاطر نابلد  یزدمتو اتاق قدم م یتعصبان
بودم به هدر  یدهکه کش یخاطرش همه زحمت به .آدم احمق و بزدل یکبودن 

کالفه دستمو الي  یارم.ب یردوباره اون دختره رو تنها گ يرفت، حاال من چجور
شم ب یکبهش نزد یشهنفر کنارشه و نم ي یشهموهاي خوش فرمم فرو بردم.هم

زود بالخره به دستش  یر ومن کار نشد نداره اون دختر اول و آخر، د يبرا ی.ول
 دیبه هدفم فکر کنم با یدعجله کنم با ید،  فقط نبایبرمو کارمو جلو م یارمم

هیچ  دري کهیهوارد بشم  یگهدر دیهاز  یفته بایدب یابصبر کنم تا آبا از آس
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 يفکر يکم فکر کردم که جوري بهش نزدیک بشم. یهکس شک نکنه. باید یه
 ...یتونمم ینجورياومد تو ذهنم،  لبخند دوباره مهمون لبام شد، آره ا

 وشیموگکمتر شد. یتمبشم عصبان یکبهش نزد یتونمفکر که م ینا اب
  .ره رضا رو گرفتمابرداشتم و شم

 یچ نیبب که اجازه بدم صحبت کنه گفتم: از دور مراقبش باش. ینا بدون
فتاد مو که ا یتر از قبل بهش باشه، هر اتفاق یقو دق یشترحواست بیکنه.کار م

مو نزي من میدوداچیزشو جا بنیهفهمیدي مو به مو.  یکنیبه مو بهم گزارش م
  .تو

 .چشم - 
ده ینآ شدم. آیندهقطع کردم و مشغول فکر کردن به  یوحرف گوش بدون

اي که براي من روشن بود ولی سرنوشت سیاهی براي اون دختر رو رقم زده 
 بود که تمام زندگیشو فرامیگیره و نابود میشه.

  »رؤیا«    
و  یشدنجرو بحث چند نفر رو مخم بود.صدا ها تو گوشم پخش م صداي

تو دستم  یزي، خواستم بلند شم که با سوزش چیریختناعصابمو بهم م
 .باخبر بشن یدبا .ها واضح بودن صدانتونستم. 

  .االن نه - 
  یگی؟چرا چون تو م - 
 .رؤیا بدتر بشه يامکان داره برا یمنه اگه االن بگ - 
 ی؟چ - 
 ؟ یناونا ک یدونیمما نم - 
 .نه - 
دن پس اوم ینجارؤیا بد بشه اگه اونا تا ا يکه برا یمکن يکار یدپس نبا - 

 یم.باعث بدتر شدن اوضاع ش یدداشتن که اومدن. ما نبا یحتما هدف
 ؟ یمکار کن یپس چ - 
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  بذاریم.تنهاش  یدنبا - 
 .احمق به تمام معنایه .پدرام یقماحیهتو  - 
  م؟یتو سرم مر یزنیچرا همش م یفهمی؟بشه م ینجوريا یکردمنم رفک - 
 .بچه ها آروم تر یدبس کن - 
  ی.چون نفهم یفهمینم - 

 یخدااا. ب يا یکنندادو هوار م ینقدرچرا ا یشدمم یونهداشتم د دیگه
 همه .نیگرفته بود داد زدم: ساکت ش یه،که به خاطر گر ییبا تمام صدا یاراخت

شده  یرهو نگران بهم خ یکردنچشمامو باز کردم همه نگام م ساکت شدن.
 ...یخواستمنم یدگفتم: ببخش یمبودن، رو به مر

حاال  کنارت باشه یکی یناراحت یقدر خوبه وقت هو بغلم کرد، چ یدپر مریم
باشه که مورد اعتماد  یکی ینهمهم ا يا یگهکس د یاباشه  یممر یخواداون م

  .باشه و آرومت کنه، درکت کنه
 یترسمم، رؤیا یترسمبه خاطر خودته م یگمم ی: باور کن هرچمریم

 .....یزیتچ
  .خورد حرفشو

جا تموم  ینبهتره،  همه ماجرا هم یرونب یمگفت: همه بر یتبا جد آرزو
  .سالمالو .شد

  .خواست اعتراض کنه که آرزو نذاشت و رو به همه ما گفت یممر
چون االن هر دو  یادب یشپ یدعوا و ناراحت یناز ا یشترب یخوامنم - 

قهر کردن خوب  یرو دوست دارن پس الک یگهنفرمون با طرف مقابلش همد
ا بار سوم یمشادباش یدپس با یمشمال مثال مسافرت یمدوما مثال اومد یستن
  .خرتون باشهآ

ن و از اتاق تگف يخندم گرفته بود، همه باشه ا یتشآرزو و جد يکارا از
که از اتاق رفت  یمکم با هم حرف زدیم. یهفقط من موندم و مریرون، رفتن ب

 به در زد و اومد تو، پدرام یکیو گفت استراحت کنم. بعد از چند دقیقه  یرونب
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لبه تخت نشست، منم رومو  یشد.اومدم یهتنب یدبود، هنوز ازش ناراحت بودم با
م: که گفت یارهبرد سمت سرم.خواست درش ب دستشوکرده بودم سمت پنجره 

 .دست نزن
ره که داد زدم:  بهت گفتم به یانداد دوباره خواست درب یتیاهم کرد. نگام

  .من دست نزن
 چرا؟؟ - 
  .یروندستت به من بخوره برو ب یحت یخوامنم به را. یدهچون چ چسب - 
 ؟!شده رؤیاچت  - 

  یرون.زدم: برو ب داد
  .شدن یاناتاق باز شد و بچه ها تو اتاق نما در

 ؟؟يکار کرد یبا خشم به پدرام نگاه کرد: باز چ مریم
 ارمیسرمشو درب یخوامم پدرام با مظلومیتی که تو صورتش بود گفت:

  یزارهنم
 .مشکل تو فقط سرمه رو کردم سمتش و تو چشماش زل زدم:

م بودن آرو یاودن یکردن، آهونگامون م یپسرا با ناراحت کرد. یهبه بق نگاهی
 یکردن.با خشم به پدرام نگاه م یمآرزو مر یول

  .: آرهپدرام
 جام نشستم و مثل سرلحظه  یکدر  یول یستکارم درست ن یدونستمم

از دستم اومد و درد  یخون کم موشک سرمو از دستم کندم و انداختم اونور.
  .حساس کردمتو دستم ا یکیکوچ

 رؤیا؟ یکنیکار م یاومد جلو: چ يبا تند مریم
 یه؟کار هچ ینا - 
 چت شده؟ - 

 نهیود باشه! ین؟؟بدون یخواین؟؟ من چم شده؟؟ میکنمکار م ی: من چرؤیا
ون کدومت یچشدم. ه یونهشدم ضربه خورده تو کلم د یونهشدم خوبه آره اصال د
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 یچه یدوارمو ام ینچون حال منو نداشت یفهمین. نمیگمم یچ یکنیندرك نم
 استیخوو م ماون مرده گرفته بودت یوقت یمردمداشتم مین، وقت نداشته باش

 نه چون یکنید؟درك م ؟ یفهمیداومد. م یمنو با خودش ببره. نفسم باال نم
  یتونید.نم

رؤیا  یول یمدرست چون حال تو رو ندار یکنیم:  ما درکت نممریم
 تمومش کن.  یکنمگذشته. خواهش م یرخداروشکر به خ

، خواهش یرونب یکنم، برینباشه تموم م .با بی اعصابی که از من بعید بود
رم و داد رو س یدمرو کش پتو. یرونب ین، فقط برینتنها باشم، بر یخوامم یکنمم

  بذارین.زدم:  تنهام 
شجاع نبودم و  یادز یمن از بچگ از رفتارم تعجب کرده بودم. خودمم

 یختن.با بزرگ شدنمم ترسام نر ی، حتیترسیدمم
که برام افتاد نترسم و گذرا  یینامعلومم و اتفاقا یندهاز ا یتونمحاال نم و

م آروم باش یذاشتترسم نم یعاشق پدرام بودم ول منبگذرم و ازشون رد بشم. 
 یندها یدونمکه نم ییخودم  خدا يو فقط من موندم و خدا یرونرفتن ب همه

کنه چند دقیقه  یجادبرام ا ییاتفاقا و ماجراها هره چاجور رقم زده و قر همنو چ
از اون  یو نصف دوروزکه از خدا تشکر کردم و باهاش حرف زدم که خوابم برد 

حواسم بهش  یول یزنمو من همچنان با پدرام حرف نم یگذرهم یروز لعنت
 .هیکنم يبازو با غذاش  یخورهنم یچیه یشههست. بیچاره هر وقت موقع شام م

 یارآ یهوکه  یخوردمداشتم صبحونمو میخوره، نم یچیناهارو صبحونه هم که ه
 .گفت

امروز  یدجمع کن یالتونوخانم آهو خانم وسا یاخانم دن یم: عشقم، مرآریا
  یگردیم.برم

  .:  امروزمریم
  .:  بلهماهان

 ؟؟ی:  پس من چرؤیا
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 ید.بمون ینجانگام کرد و گفت: تو و پدرام ا سپهر
 ؟بهت نگاش کردم و گفتم: چرا با

 .بهتره ینجوري: اسپهر
  .برگردم یخوام:  منم مرؤیا

 یگهد.یگرديبا پدرام برم یدونه. مامانم میارتازه بهونه هم ن یشه: نمسپهر
  .هم حرف نباشه

  یگین؟و گفتم: چرا زور م ینزم یدمکوب پامو
 .سالمالو یستزور ن - 

  .سالمالکرده ها! و یتکالم من به شما سرا یکهآرزو: داش سپهر ت
حرفامون مثل  یمکنه آخه همه کنار هم یتسرا یدم. بایگه: آره دسپهر

 یشه.هم م
  .کار کنم یپدرام چ ینقدر نامردنا. آخه من با ا هچ اه
  .تنها بمونم یشهنم - 

  .باال انداخت و گفت: نه ییابرو پدرام
فته.اصال من نمیخوام با تو باشم و نکمه، نه و زهرمار، مرض نه گر نه
 زوره؟؟

  .که یشهنم یزي: بابا تو بمون چمریم
  .حق نداره تو کارام دخالت کنه یول یمونم: باشه مرؤیا

  .باشه - 
 .رفتن شدن یجمع کردن و راه یالشونواز صبحونه همه وسا بعد

 .مراقب خودت باشا - 
  .چشم - 
 ی.و ازش دور نش یقول بده کنار پدرام بمون - 

 راحت یالشکه خ ینا يبود برا یدااز چشماش پ یچشمام زل زد نگران به
  .شه گفتم: چشم آهو جون
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 .قربونت - 
  .: باهاش لج نکندنیا

ان بود چون نگر یباشه گفتن ها الک ینهمه ا یول گفتم. يباشه ا اجباري
 .نشن

خودتو و اونو عذاب  ینقدرپس ا ياون دوست داره تو هم دوستش دار - 
  یشین.نده، اول و آخر که با هم مهربون م

  .محل باشم یکم بهش بیه یدبا یول یممر یشیمم - 
 نازتو بکشه؟؟ یخوايچون م ياووووپس، پس بگو چرا قهر - 

 .جون يمر یگهنکن د یتا ا ا ... اذ .زدم به بازوش و گفتم
خارج  یالو زشدن و ا یناشونهمه خداحافظی کردم، بچه ها سوار ماش از

  یال رفتیم.شدن، بعد از رفتن بچه ها داخل و
حال و  ییرتغ يپدرام برا ،امروز به اجبار یگذره،روز از رفتن بچه ها میه

  .الشم يقسمت از جنگالیه یاپارك بزرگ و سرسبز یه تمربره بامن قر يهوا
 یشرتوسیهکوتاه بنفش با  ینآست یشرتتیه. پدرام یمشد ینماش سوار

 خودمم پررنگ بود. یآب یل یشهشلوارش هم مثل هم .بود یدهپوش یمشک
 ، پنجرهی. شلوارمم مشکیدبا شال سف .زانوم بود يتا رو یقاکه دق یدمانتو سفیه

 . یینخر دادم پاآرو تا 
  یخوري.: سرما مپدرام

و منم  یکردبارون صورتمو نوازش م يسرد بود. تک و توك قطره ها هوا
 یشدم.شاد م

  یخورم.: نه نمرؤیا
سرش داد زدم که ول  ینهمچ یبرد سمت پنجره که بره باال ول دستشو

  .کن شد: دست نزن
 بعد بارون کار خودشونو ادامه بدن. يکردم اونور و گذاشتم قطره ها رومو

 کمیهنشستن.  يترمز کرد. دورمون پر از درخت بود و چند تا جا برا یاز مدت
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ا بهم کرد و ب ی. پدرام نگاهیمشد یادهپ ینماش ازخونه بود رودیهاونور ترشم 
  ؟اخم گفت:  پس پالتوت کو

 خدااا  اي
  یدم.: الزم نداشتم نپوشیچاه سه پ یکنهم یتقدر اذ چه

 !؟یشهسردت م - 
  یم.بر یشهنه نم - 

ستم ها و نش یمکتاز ن یکیبزنه که نذاشتم و رفتم سمت  یحرف خواست
 .شدم. خاطرات تو ذهنم مرور کردم یرهروش و به منظره رو به روم خ

و آرزو، گم شدن  یاآر ییمن و نفس، آشنا يبه شمال، دعوا اومدنمون
سربه سر گذاشتن پسرا،  ترقه انداختن  یمماهان و مر ییآهو.ماه رمضون.اشنا

و سپهر، ازدواج  یا، عاشق شدن جواد و آهو، آشنا شدن دنیهپدرام و بق يجلو
پدرام،  عوض کردن آهنگ  یدنروز، رفتن دانشگاه. دیههر هشتاشون تو 

پشت سر هم من و اون،  يکردنا یتکردنمون، اذ يباز یقت، جرات حقیشگوش
با سامان حرف زدم و رسوندتم خونه،  ینکهپدرام با من به خاطر ا يدعوا

دنمون به شمال،  اوم ازدواجش از من،  عقد من و پدرام. یبدرخواست عج
) .کنارم نشست یکیترسناك(احساس کردم  یگه، فیلمهمد هاي کردن یتاذ

 اون مرده...یدنمون، ترس
و  یدمدستم قرار گرفت از مرور خاطرات دست کش يکه رو یدست با

  .که پدرامه. سکته کردم بابا ینبرگشتم سمت چهره طرف.ا
 ی.بترس یخواستم: نمپدرام
  یدم.ترس ی: ولرؤیا

 یبخشی؟پدرام:  منو م
  .ندادم جوابشو

 یاول زندگ یستن یف، حیدمن غلط کردم ببخش یگی؟نم یزيچرا چ - 
  .با دعوا شروع بشه
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  .قدم بزنم یخوامجواب دادن به سوالش بهش گفتم: م يجا به
 یام.منم م - 
  یخوام.نم - 
 اما... - 
 . یرمدور نم یادز یکنمخواهش م - 
 .نه - 
 چرا !؟ - 
 شرط داره! - 
 ی؟شرط هچ - 
 ی.آشت - 
  .فکرامو بکنم یدبا - 
 زودااا - 
 باشه. - 

 یعیطب یکنمعوض م یافموق یوقت یگهآهو م یشههم مظلوم کردم. قیافمو
 .آرامش گفتم یه، باالک یشهو معلوم نم یکنهجلوه م
 برم؟؟ - 

مراقب خودتم باش( گرچه خودم حواسم بهت  یازود ب یبرو ول - پدرام
 ت)هس

 .و داد زدم یدمپر یینبچه ها باال پا مثل
  .آخ جوون - 
  .بغلش یپریدمرفتم سمت درختا.اخ که اگه قهر نبودم م و

 .(وجدان: منحرف
  .به سالم وجدان جون - 
 .ل وضعسالم خُ - 
 ی؟؟وج - 
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 .وجدان يفقط بگو(وُ) به جا یخوايم یزمراحت باش عز ؟یوج یچ - 
رؤیا خل شده رفته نگا  ینا ی!؟( اخیزنیچته بابا کر شدم چرا داد م - 

براش دعا کنه خدا  یکی؟؟  یزنهتروخدا، آخه آدم با وجدان خودش حرف م
 ماجرا من رفتم) یهبق یدخب بر ین، خبعقل سالم بده آمیهبهش 
  .بگو - 
 .اصال برو حوصلتو ندارم - 
 .منم حوصله تو رو ندارم  - 
  .جون یوج یرآفرین پس برو بم - 
  ي.با !ادب یب - 
  ي.با - 

شروع کردم به  یخوردمم یپسمودور و برم نگاه کردم همونطور که چ به
جاده مانند جلوم بود.کنارم دست راستم پر از درخت بود  یرمسیهراه،  یسربر

 پیچیدیم ینیمب يبرگ درختا و نم خاك تو يکرده بود بو یککه فضا رو رمانت
ند ت یبیکم سراشیهبهم دست بده. سمت چپمم  یحس خوب یشدکه باعث م

بود. دو سه متر اونور  یزهکه سنگ ر یريمسیهبه  یرسیدداشت که اخرش م
 يخش خش برگ ها مثل آواز ي. صدایزدمقدم م داشتمترشم رودخونه بود 

 کهینه اکردم ب ردهنم. به پدرام فک یپس گذاشتمدونه چیه. یپیچیدتو گوشم م
بعد از اون ماجرا  ینکهنداشته،  ا يکنه و منظور یشوخ یخواستاون فقط م

 یرمهرجا م ینکه.ایدممن گوش نم یول یعذرخواه یادنگرانمه و همش م یلیخ
نگرانمه؟خب اون دزدا احمق  ینقدربفهمم چرا ا یتونمچرا نم جور مراقبمه.یه
 یونهد داشتم یه؟؟چ یلشوناصال دل یان، تازهچند روزه دوباره ب ینکه ا یستنن
  یشدم.م

 یلیخ .یدمشن ییو خوردن بودم که احساس کردم صدا یالتو فکر و خ
  .وحشت کردم یدمکه د یزيچ یدنکه از د یهچ ینمآروم برگشتم بب
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و  دمیکش يبلند یغج یدنشکنارم بود، با د يسگ تو فاصله دو متریه
 واستمخبود. یاداونم سرعتش ز .یکردمو فرار م یزدمم یغج پامو گذاشتم به فرار.

مت به راه س یعو سر یناز دستم انداختم زم یپسوکم حواسشو پرت کنم. چیه
 چپم پناه بردم.

 یچبود پام پ یکجا نزد ي.یدویدمتند و بلند م ییرو با قدم ها یبیسراش 
دم که رد ش یبیاز سراش که مراقب شدم و مانع از افتادن شدم. یفتمبخوره و ب

ت داش یادانداختم سگه با فاصله ز ینه شده بودم به عقب نگاهرودخو یکنزد
 .یکرددنبالم م

خواستم یوار، اون که نه درخت بود نه د ی. ولیزيمحکم خوردم به چ یهو 
 . یددر برم که دوتا دست محکم منو به طرف خودش کش

عطرش  يقدر بو هچ افتادم. یکیتو اغوش  یدمخودم که اومدم د به
آن خواستم از دست سگه در برم که پدرام منو محکم یهشناست آهان پدرامه. آ

 تکون نخور.  :آروم زمزمه کرد ییگوشم باصدا یرتر گرفت و ز
اون سگه مخم  یدند  . مگه بایرفتمگه من حرف حساب تو گوشم م ولی

ی لتقال میکردم تا بتونم فرار کنم و؟! )  چه قدرم تو مخ داري رؤیایکرد. ( کار م
 نمیشد .

 . یرهسگه م ي: اگه تکون نخورپدرام
وجودمو گرفت که باعث شد دست از تکون  یرامشآیه)) یرهکلمه ((م با

  .گفت که سگه رفته یهبعد از چند ثان پدرامخوردن بردارم و ثابت واستم. 
 یبخشی؟که گفت: منو م یرونب یاماز بغلش ب خواستم

  .ازت ناراحت بودم یبودمت ول یدهمعلومه. از اولم بخش آخ
  .آره - 
  .عاشقتم - 
 زد.  یشونیمبه پ يبوسه ا و
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 یندستامو گذاشت تو دستاش. با هم سوار ماش .یرونبغلش اومدم ب از
 یمیدرس یگهخوردن و سربه سر هم گذاشتن همد یخوراک یو بعد از کل یمشد
 قیتزر بهم  یگال حس خوب يبو .یمبا پدرام تو گلخونه. خورد شامو.یالبه و

 یخواستم برم اتاق بغل حتما پدرام تا االن خوابه. خواب بلند شدم. از .یکردم
 . یومدبود، پدرامو صدا کنم ولی دلم ن یناکه قبال مال آهو ا

 کم نگاه کردمیه. یدمشونچ یزصبحونه درست کردم و رو م یینپا رفتم
ربا، امه و مخ آبمیوه، چاي، شیر، عسل، انواعکم و کسر نباشه  یزيچ ینمتا بب

 .یارخ یر، گوجهاملت،  پن
ه بودم ک یزقدر گرم کارو مرتب کردن م هچ یدونم. نمیستکم ن یچیه نه

 درآورد. یالدر اتاق منو از فکرو خ يصدا
بعد از صبحونه   .یمصبحونه خوش مزه خوردیهو با هم  یینپدرام اومد پا 

 م پدرام جونیکردیم. نگاه م یواردرو د یکارب یکارو ب یمهر دو رو مبل نشست
  .جونم - 

  .اون جان گفتنات بشم من قربون
 !؟؟؟؟ یارياز ساکم دفتر خاطراتمو ب يبر یشهم - 
 . یارمن یشهمگه م - 

و کنارم رو مبل دو نفره نشست:   ییناومد پا یو رفت بعد از مدت شد بلند
  ییدبفرما

 .دستت درد نکنه - 
 . یدیدیمترسناك م یلمف یمآهان داشت باز کردم، کجا بودم؟ دفتر

 یسیم.با هم بنو یکمکم کن یشهم - 
  .چرا که نه - 

 .به بعد از اون یلمف يبه نوشتن تک تک ماجراها یمو باهم شروع کرد
تارم از رف منم ینوشتم.و من  م یگفتاز حرفاش با پسرا و نقشه هاشون م پدرام

اون مرده هم  يماجرا یهمه رو نوشتم حت .یگفتمحرکت خودم و دخترا م
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 د.منو ثبت کرده بو یتمام اتفاقات خوب و بد زندگ يجوریهدفتر  یننوشتم. ا
 یچا هت ینوشتمو م ینمسئله تا بزرگتر ینتر یکاز کوچ یزهمه چ ینهم يبرا

 نرن  یادموقت از 
  .ممنونم یشآخ - 
  .بود که برات کردم يکار ینکمتر .یکنمخواهش م - 
 .پدرام - 
 .جونم - 
 ی؟کمکم کن یشهاسم بذارم میهدفترم  يبرا یخوامم - 
  .آره - 
 بذارم؟ یاسم هبه نظرت چ - 
به اسم تو باشه به نظر من بذار دفتر  یده پس بائاممم چون دفتر تو - 
 رؤیا !

 هیگد یزچیهدفتر  يبه جا یقشنگه ول شسادس پدرام، رؤیا یلیخ  - 
  .بهتره به نظرم

 رؤیا از: میو باهم گفت یمکرد کم فکریه
  .عشقم یمرس .یهم عال یلیخ - 

بعدش بلند شدم و رفتم تو اتاقم چند ساعت  یدیمو خند یمکم گفتیه
 .شدم یداراز خواب ب  یمزنگ گوش ي. با صدایدمخواب

 کم باهاش حرف زدم و تلفونو قطع کردم.یهبود  مامان
  .خواستم بخوابم که دوباره زنگ خورد 

  .نگاه کردن جواب دادم بدون
 .الو - 
  .رؤیا بلند شو - 

  .داد زد که گوشام کر شدن همچین
 .گوشم درد گرفت يخره داد زد یاد.خوابم م یشعوريب یلیپدرام خ - 
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 یدبا ازدهیفردا ساعت  یاکنار در یم. بلند شو حاضر شو بریربابا نفس بگ - 
  یم.برگرد
 .باشه - 
جز پدرام نبود شال سر  یکس یدم، چونپوش سارافونیهجام بلند شدم  از

 رم، یهم نبود که حجاب بگ يا یگهد یاليدرخت بود و و یالنکردم. دور تا دور و
پدرام  با یشهادم خسته م یمنش ئیاتوارد جز یخیالپس ب پدرامم که محرم بود.

 يساحل  منم کنارش نشستم و برا يشن ها ي.نشست رویاکنار در یمرفت
 گذاشتم رو شونش. بار سرمو  یناول

قه چند دقی .یکردم ینکاروبا احساس ا یلیبا دستش موهامو نوازش کرد.خ
 .که گذشت بلند شدم و روکردم سمتش

  ي.آب باز یايگفتم: م یطنتو با ش  
 جورم. هچ - 
هردوتامون  یبا. تقریکردآب بود که به صورتامون برخورد م يمشت ها و

از  یمبود یدهاز بس خند اون. یه یریختممن آب م یه .یمتا کمر تو آب بود
شد و رفتم  یخال یرپامکه ز یمکردن بود يباز درحال. یومدچشمامون اشک م

 از یزانگار همه چ یکه شنا رو به صورت کامل بلد بودم ول ی. درحالیاتو در
ت کمرومو گرف یکی یهوکه  یشدمخفه م یرداشتم اون ز یگهبود د یدهذهنم پر

بکشم،  بله درست  یقنفس عمیهآب که باعث شد  يباالو همزمان بردتم 
  ید.حدس زد

  یشه.پدرام برنده م یشه،بازم مثل هم
اگه پدرام نبود  نمیدونماب خفه نشم،  یرپدرام بود که کمکم کرد که ز

 االن.... یدشا
جواد فرشته  یگهم یشهبه قول آهو که هم کمکم کرده. یشههم پدرام

از  هم باکه پدرام هم فرشته نجات منه.  یدمرس یجهنت یننجات منه، منم به ا
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 .یدمیلرزواقعا داشتم م یگهشده بود. د یستموم سارافون خ .یرونب یماومد یادر
 درآورد و انداخت روم.  ییشرتشوپدرام سو یدمد یهو .سردم شده بود

 ی؟پس خودت چ - 
  ي.تو مهم تر - 
 ....یول - 

  .گذاشت رو لبام انگشتشو
  ي.خونه وگرنه ممکنه سرما بخور یمحرف زدن پاشو بر يجا . بهیشه - 
  .باشه - 
تا گرم  نهیشوم یشپ یمو نشست یملباسامونو عوض کرد .یالو یمهم  رفت با

 یعنتواون شبه ل یهاون ون مشک یادهچرا  نمیدونم. یمکنار هم نشسته بود .یمش
ترس تمام وجودم گرفت. محکم پدرامو بغل کردم و زدم  یادآوریشافتادم. با 

 یه.گر یرز
 ؟ یکنیم یهچرا گر شده !؟ یبا ترس و اضطراب گفت: چ پدرام

 .پدرام - 
 .جان پدرام - 

 ي.وقت تنهام نزار یچه یديگفتم: قول م یدهبر بریده
 !!یبهت گفت: چ با پدرام

وقت  یچه یزارمب ییوقت تنهام نزار من از تنها یچه یکنمخواهش م - 
من از اینکه تو کنارم نباشی میترسم. من از تنهایی  وقت.. یچترکم نکن پدرام ه

 میترسم.
 یزارموقت تنهات نم یچنوازش کرد و زیر گوشم زمزمه کرد: ه موهامو

  .عشقم
  یترسمپدرام من م - 
  یاز چ - 
 دوباره اون مرده... ینکهاز ا - 
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  .متکنار یشهسینشو گفت: نترس هماشت رو ذادامه بدم.سرمو گ نذاشت
 .تر بغلش کردم: ممنونم محکم

. من تو اتاق خودم پدرامم یمکه بخواب یمو رفت یماز چند دقیقه پاشد بعد
  یدیم.و خواب یمرفت ياتاق کنار

 تو  یب یگیرهقلبم م
 ب.... یگیرهم گریم

  یشد.م یدامگه پ یکنم ول یداشتا پ یمبردم سمت گوش دستمو
شدنه نه بهتره  یدارآخه االن وقت ب یادخوابم م یگهخفه شو د کجاییی

  .بگم آخه االن وقت زنگ زدنه مزاحم ناشناس
  .سالم خوابالو - 
 االن وقت زنگ زدنه.  یشعوريب یلیخ - 
  .پ ن پ - 
  ي.سپهر دستم بهت برسه مرد - 
 یفتین.راه م یچته تو خره زنگ زدم بپرسم ک - 
 ؟!آخه ب تو چ فضول - 
  .آره اصال من فضولم تو بگو - 
 یازده. - 
 آره ؟؟ یرسینتا شب هفت و هشت م ینخب پس اگه االن حاضر ش - 
  .آره ياگه شما اجازه بد - 
  یدم.اجازه م باروینا - 
  ین.قزو يخب جناب سنگ پا - 

 ادم یداريبابا تو خواب و ب یخیالمال چند نفر. ب یخنده اومد ول صداي
 . یشنوهصداهارو اشتباه م

 .بله - 
  یاد.خوابم م یربله و بال اگه کارت تموم شده گم شو بم - 
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  یومد.صداش ن یهچرا بق نمیدونم که یفح - 
 ؟يزنده ا یونهد يالو الو هو - 
  ي؟ندار يآره. کار - 
  .نداشتم ياز اولم کار - 
  ي.با .پس - 
  .. خداحافظيمرگه با - 
من و  يبرا یلوسا یاز جام بلند شدم هرچ يکردم. زودقطع  یوگوش و

 ،آشپزخونه، جا نمونه یزيچک کردم تا چ روپدرام بود و جمع کردم. تمام اتاقا
  .کردم یشراآو  یدمپوش لباسامونبود.  یزي. چیدمهمه رو د ،گلخونه یاط،ح

 ي!خوشگل شد ه: چپدرام
 .بودم - 
  ي.االن خوشگل تر شد یول ياونکه بله بود - 
 .ممنون - 
 یم.بر - 

 باشه.
و و مانت من. یمحرکت کرد ینو به سمت ماش یمبرداشت یالمونودو وسا هر

 وت بود. یقرمز. شلوارشم ل یشرتو سو یشرت.پدرامم تیشال زرد با شلوار ل
دو ساعت گذشته بود که چشمتون  یکردمنگاه م یروناز پنجره ب یمبود ینماش

 نایچشمم افتاد به چند تا مرد که دستاشون توت و شاتون و از ا ینه.روز بد نب
  .بود

  .داد گفتم: نگهدار با
تو جاده داد نزن خطر  بگه خل و چل یستن یکیزود زد کنار.  بیچاره

  یشور.احمق ب یديپدرامو به کشتن م یچیداره خودت ه
  ؟شده ینگام کرد: چ یبا نگران

 ؟؟یخريم یخوراک - 
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 ینجا.ا - 
 !؟یخريداشت م یخوراک یبود کل یوانتیهچند متر عقب تر  ینآره هم - 

 .لطفا بالم خوالکی بخل یم؟و با حالت بچگونه گفتم: من دخمل خوف
 یطونهم حرف نزن ش ینجوريشما امر کن عشقم ا: بلند زد خنده و گفت

 بخرم؟؟ یخانم حاال چ
 .شتر یس، شاتوت، آلوچه، لواشکتوت، گردو خ: با ذوق گفتم 

در برم که  یخوامخاموش کرد. درارم قفل کرد وااا مگه م ینوباشه. ماش - 
  یکنه.قفل م

و ر یاخوراک .یاز چند دقیقه درو باز کردو اومد تو  نشست رو صندل بعد
 گرفت جلوم دستش پره پر بود.

  .بفرما عشقم - 
 .رو ازش گرفتم یهابوس از گونش کردم و خوراکیه

. کدومو اول بخورم. اون توت و شاتوتا. ؟؟ یزدنها بهم چشمک م خوراکی
 ترشو؟؟ ياون آلوچه لواشکا یانرم و خوشمزه رو؟؟  ياون گردوها یا

گردو بعد توت و شاتوتا بعد آلوچه و آخر از همه شروع کردم به  اول
 .خوردن لواشکا...آخ که چ قدر ترشن

 يام دست اصال حواسم به پدرام نبود. باید.دندونام سوت کش یدنشوند با
  .بزرگ از لواشکو کندم و گرفتم جلوش یکهت

 .آقا پسره ییدبفرما - 
 .خنده یربعد زدم ز و
  ي.عجب متوجه من شد هچ - 
  .لوس خب دوست دارم - 
  !ها یشهم یمداره حسود - 
 ي؟؟مگه دختر - 
 داره تازه..... یربطه چ - 
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ل تو . اوگذاشتم ادامه بده و لواشکو که گلوله شده بود تو دهنش نذاشتم
 یادز یدهنشو و خورد. صورتش از ترش بردلواشکم  یهبعدش بق یبهت بود ول

 بخوره.. یزاچ ینجورعادت نداشت ا یییآخ .اشک جمع شده بودول
  .دستت درد نکنه یدچسب یلیخوش مزه بود خ یلیپدرام خ يوا - 
  یکنم.م یه توواسه خوشحال يمن هرکار یکنمخواهش م - 
 .ممنونم عشقم - 
  یم.نخورد یکتا به تراف یمبزن بر یگهخب د - 
  یم.بر - 
 به سمت تهران.  یمروشن کرد و حرکت کرد ینوماش و
  .پدرام - 
 .جانم - 
 ؟يو روشن كنطبض یشهم - 
  ت.دست شماس ینکل ماش یاراخت یشهبله که م - 
 .آخ جووون - 

  .و روشنش کردمضبطبردم سمت  دستمو
 یداره.نازت رو خر دلم
 .رهااون چشمات گرفت به

 تو.... یب چشمام
.کم کم چشمام یکردم یبه پدرام نگاه کردم، داشت رانندگ یومدم خوابم

 بسته شد و رفتم تو اعماق رؤیا...
 »آرزو«

  .یرسیدنم یگههنوز تو راه بودن چهار پنج ساعت د یم.به رؤیا زنگ زد
  .زودتر یممر - 
 موشک؟؟ یامگه من جتم  - 
  یشی.آره با اون دم و دستگاهت جت و موشک م - 
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 ینبابا دستم داغون شد از صبح که صبحونه خوردم نشستم دارم ا - 
  یکنم.بادکنکارو باد م

  ي.خوبه آپولو هوا نکرد - 
  .صد تا بادکنک باد کردم یکاز صبح نزد يکرد یونمآرزو د - 
  یفته.وظ - 
  ي!قدر تو رو دار هچ - 

ر مثل ه یابه آهو گفتم:  آهو جون اون بادکنکارو شکل بده. مثل قلب  رو
 یرسه.به فکرت م یچ

 .باشه - 
 .و سقف یوارتو هم تند تند بزن به درو د یادن - 

  .سقفو نه یول یزنمو م یوارکنان گفت: درو د یغج یغج دنیا
  .چرا با نردبون برو - 
  یترسم.من از ارتفاع م - 

  .کن یزونوآبه سپهر گفتم: سپهر تو برو بادکنکارو  رو
 کدومارو!؟ - 
  یم.پر کرد یکه توش کاغذ رنگ ییهمونا - 
  ی.اوک - 

رو  یفارس یداد زد: زهر مار اوک یکردهمونجور که بادکنکارو باد م مریم
 .پاس بدار
 .خنده  یرز یمزد همه

 یدي؟؟خر يبه جواد گفتم: جواد برف شاد رو
  .آره - 
  ین.رو بچسبون یینیاپاشو تز .یديچ یزکادو هارو که مرتب رو م - 

 !؟یشیفرما يامر :تفبا حرص گ

www.takbook.com



 236 | فاطمه سادات موسوي
 

کار  یتتو اولو ،اممم نه اگه بود تو :ا حالت تفکري نگاش کردم و گفتمب
 ي.کردن قرار دار

  ینیا. يقدر تو رو دار هچ -  
  .زنگ زدم یاتلفنو برداشتم و به آر گوشی

 .الو - 
 یا.آر - 
 .جانم - 
 ین؟گرفت یکوبال ک یجانت ب - 
 .نه هنوز آماده نشده - 
 بابا؟ يا - 
کم کم سه روز طول  یکک يکه تو از رؤیا داد یبا اون عکس یداببخش - 

  .بده یلزود بهت تحو یخوايبعد م يروزه عکس دادیهدرست شه.  یکشهم
  یم.عجله دار یمماکه گفت - 
 .حاضره یگهساعت دیهحرص نخور تا  ینقدرخب حاال ا - 
  .آخ قربون تو - 

  یریم.شمع بگ يبرا ییعدد ها هاز اونور خط داد زد:  بپرس چ ماهان
  .بگو اون ماهان داد نزنه گوشم کر شد - 

  .با ماهان من درست حرف بزنا ي: هووومریم
 دارم من) یینشه( عجب رو یرتو به کارت برس د - 
 یرین.عدد دو بگیهبا  یکعدد یه یاآر - 
  یه؟کار هچ یگهد یکو  یستخب مثل ادم بگو ب - 
  یزارم.زندت نم یاداد پشت تلفن گفتم: آر با

 یکنزد یکه گفت يخدا خودت به دادم برس اون سر یابا ترس گفت:  آریا
 یم.بود تصادف کن

  ي.که...فعال با یفح - 
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 ي.با - 
 .قطع کردم یوگوش و

 یارسف یگمبار م یکمینبار صدو  يصد بار گفتم برا يداد زد: درد با مریم
 یکهشده بود ت .یادبدم م یدونستکنه م یتمنو اذ یخواست: میمرو پاس بدار(مر

 کالم همه)
 یزنمتا.م یامم یممر - 
 ي.جرات ندار - 
  .نشونت بدم یامب - 

 ياربعد ما ک یرسنام یگهتا دو سه ساعت د یدجروبحث نکن ینقدر: اسپهر
 یم.نکرد

  ید.تر کار کن: خب پس تند آرزو
 ؟؟يکاره ا هچ ینجا: پس تو اجواد

 .ناظرم - 
  ینم.بب یزرو م ینپاشو برو ظرفا رو حاضر کن بچ یخودب - 

  .غر کنان رفتم و ظرفا رو مرتب کردم غر
 یالو وسایک و ماهان اومده بودن و ک یاچند ساعت گذشته بود آر
ما ده نفر. امروز تولد رؤیا بود  یمبود گرفته یدستشون بود، فقط جشن دورهم

 . یادب یادشکه نه بفهمه نه  یکردیمم  و ما خدا خدا
 .برداشتم و زنگ زدم به پدرام  یوگوش فوري

 .سالم پدرام - 
 .الم: سپدرام با صداي آرومی جواب داد

  یزنی.حرف م یواشچرا  - 
  .آخه رؤیا خوابه - 
  .خونه یایینب یتونینحله م یزبگم همه چ یخواستمآهان م - 
  یدیم.رس یگهتا ده دقیقه د یش، باشهآخ - 
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 .باشه - 
 یان.م یگهتا ده دقیقه د ینبچه ها،  بچه ها، حاضر ش - 

 .چراغارو خاموش کرد يفور سپهر
  .دستش گرفته بود يبرف شاد جواد
آخه پدرام و رؤیا که هنوز خونه  .یمتو خونه جواد منتظر بچه ها بود همه

 شدن امسال تولد رؤیا یمامان باباهاشونم که با اصرار ما راض بودن. یدهنپسند
 ...و. یچیدتو خونه پ یدکل صدايباشه  یناو جشن خونه آهو ا ی باشهخودمون

 »رؤیا«
 سیشدم و کش و قو یداراز خواب ب یزدپدرام که داشت حرف م يصدا با

 چه :به بدنم دادم و با همون لحن خواب الودم رو کردم سمت پدرام و گفتم
 ؟؟ یدمقدرخواب
  .چهار ساعت به باال - 
 خسته.. یلیخجالت نگاش کردم: آخ شرمنده خ با
  .ده دقیقه مونده یرسیمم یمدار یگهدشمنت شرمنده د - 

  یره.م یچرا داره راهو عوض یندقیقه گذشته بود اا ا چند
 یخوره.نم یناراه که به خونه مامان ینا - 
  یریم.چون اونجا نم - 
 یریم؟پس کجا م - 
  ینا.خونه جواد - 
  یست.زشت ن - 

عد اونا ب یریمما م یستن: نه خودشون گفتن، البته االن گفتن خونه نپدرام
 یان.م

 دلیتازه ماکه ک یمبر یدما چرا با یستناونا ن یوقت یوااا پدرام خوب - 
  یم.ندار
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تن گذاش لیدوحتما کار مهم داشتن که گفتن بربم، تازه جواد گفت ک - 
 .بازه  یشهدر ساختمونشونم که هم یاطگلدون تو ح یرز

 .ندارم ی. من که حرفیناخوب فکر همه جاشو کرد هچ یطونش يا - 
 .خونه يبه سو یشه پلّپس حَ - 

گلدون یه یاطو رفتم سمت ساختون در باز بود.تو ح یمشد رسیدیم، پیاده
 .بود لیدک یرشز یدمبرداشتمش د یبود وقت

تا  اونور کردم ینوربود. دستمو ا یکتار یکخونه تار ي. فضایمکرد دروباز
چراغا روشن شد و همه گفتن( تولدت مبارك) و  یهوکنم که  یدابرقو پ لیدک

ه ک ین. به دستم نگاه کردم. ااا ایپیچیدبود که م یغدست و سوت و ج يصدا
رو رو سر من و پدرام  يبود. کنارمو نگاه کردم جواد داشت برفه شاد يبرف شاد

 چندمه ؟؟؟  یکرد. امروزم یخال
قدر خوش گذشت که به کل فراموش کردم تولدم  ینامروز که تولدمه. ا ااا

پسرا هم فقط  یگفتنم یکو تبر یکردندونه دونه بغلم م دخترا ماهه. ینا
 .لدمهنبود امروز تو یادمبچه ها دستتون درد نکنه اصال  یی. وایگفتنم یکتبر

 ؟؟يشد یرآخ جووون پس غافل گ - 
 جورم.. هچ فتم:سوتی کشیدم و گ

و و دستام یدمپر یینبه دور و اطراف انداختم مثل بچه ها باال و پا نگاهی
  یدم.بهم کوب

 یییوا :با ذوق نگاشون کردم و درحالی که به اطراف نگاه میکردم گفتم
 ...همه وهمه کاره شماست؟؟ین، کادوها ا یننوشته ها ا ینبادکنکاا ینا

 يرو برا ینجاپ ن پ بابانوئل زود تر اومده ا :ماهان با خنده جواب داد
  .آماده کرده یدع

  .واقعا ممنون یدینزحمت کش یلیواقعا دستتون درد نکنه معلومه خ - 
 یست.ن یزيکه چ ینبسه بسه لوسمون نکن.ا - 
  .ارزش داره یادنیهکارتون  ینمن ا يبرا - 
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  .منو صدا زد ی: کسدنیا
 .خانومم ینمبب یشمپ یا: تو بسهر

  یک.: باز رفتن کانال رمانتماهان
 : به تو...سپهر
 یکه.هم باشه نوبت ک ی، خب نوبتیخیال:  بسه بسه اصال بماهان

 ییی.وا - 
کادوها بودن.  ینبود ول یکک که رو به روم بود رفتم. یزيبه سمت م و

 کرد.  یپل یکموز یممر
  یار.ب یکوهم دوتا چشمامو آروم گرفت: جوادک آهو
 شاد و خوشحال باشن.  یشههم یامهربونن خدا یناقدر ا چه

  .خب حاال چشماتو باز کن - 
که عکس منه، چقدر  ینا گاد. ي، اوه مایاباز کردم.به قول خارج چشمامو

 بود. یکک يپ خودم روکُ ینیدبب یدنبود درستش کرده بودن،  یباز
 نگه قش یلی...خین...اینجور ازتون تشکر کنم ا هچ یدونمبچه ها نم ییوا - 

 .عشقم ییقشنگ تو یستکه قشنگ ن ین: اپدرام
  .: خب حاال آرزو کنآریا
 ین.وردش کن آمآداره بر ییهرکس هر آرزو دعا یاخدا

ها فشفشه دستشون  بچهساله شدم  یکو  یستارو فوت کردم، بهشعم و
 میعکس انداخت یخوندن. کلیو همزمان شعر و آهنگ م یدادنبود و تکونش م

 :تموم شد آرزو گفت یوقت یمو با بچه ها خورد یدمبر یکوو بعد ک
 .: خب خب حاال وقته کادوهاسآرزو
 .ها یدي: خوبه تو همه رودآریا
بود و برداشت و گرفت  یکشکه نزد ییداره. بعدکادو یربطه : چآرزو

  .سمتم
 از طرف جواد.  - 
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 همه دست زدن و خوندن. بعد
 شود  یدهپسند بلکهشود  یدهباز شود د - 

  .داد ماهان و سپهر هم رفت باال یهو .یشال صورتیه .کردم بازش
  .بابا منم شال گرفتم ي: اماهان
 ینطور.: منم همسپهر

 .ناراحتشون کنم نخواستم
 تا.چند یخواستمدرد نکنه اتفاقا مدستتون  ییوا - 
 .و کارمو راحت تر یدیدکه شما زحمتشو کش یرمتازه بگ 
 یا.داداش یمرس یدکرد 
 یفس.زحمت نبود انجام وظ - 

 یو صورت یو طوس یسه تاشال نارنج یبو ماهان و جواد به ترت سپهر
  .گرفته بودن

 یاست.از طرف آر ینا - 
 .کرده بودن یینکه با دکمه جلوشو تز یمشک یفکیه
  .دستت دردنکنه - 

  .هم برام لباس و سارافون گرفته بودن یاو دن یممر آرزو
  .از طرف آهوهه ینا - 

 !کلک ی؟گرفت یقدر بزرگه چ ه: چرؤیا
  یاد.خوشت ب یدوارمتو بازش کن فقط ام - 

  .و بغلش کردم یدمکش يبلند یغج یدنشکردم با د بازش
دونه خوبم یه یقدر دنبالش گشتم ول هچ یمرس ییممنون آهو ییوا - 

  ینه.نکردم که به دلم بش یداپ
 یه؟؟چ ین: اسپهر

  ینیون.م - 
 .با حالت گنگ گفت: جانم سپهر
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که از  یعروسک یدنبالش گشتم ول ینیونه، کلیمال کارتونه اسمش م - 
 .نکردم یداهمه خوشگل تر باشه پ

  .سال بچه تر شدهیهکودك درونت  یول يسال بزرگ تر شدیه: رؤیا ماهان
  .دوش دالم - 

  یکنه.م یذوق هعروسک که نصف خودشه چ ي: نگا توروخدا برا جواد
  ي.کرد یداپ یب: پدرام رقماهان
 .: هانپدرام

جور عروسکه  ه: نگا چماهان به عروسک که بغل من بود اشاره کرد و گفت
 .رو بغل کرده

 ونه.ینیعروسک اسم داره اسمشم م ینا - 
  .ورر کشساکنون در سرا ینیونرؤیا، پدرام و م یعشق یباي: اوه اوه رقماهان

  .: کوفترؤیا
  .: خدا به دادت برسهماهان

  یست.بودن ن یباندازه رق پدرام با بیخیالی گفت:
  .مثل خودت باشه ید: اوه بله اندازه شما باماهان
  ید.شام رس یم: بسه بچه ها برسپهر

پر رنگ  یآب يزرد پر رنگ با لباسا ینیونمیهتو بغلم بود  ینیونهم همچنان
 .ناززززز بود یلیخ ییوا

 .یمشام خوشمزه دور هم خوردیه .جام بلند شدم و رفتم سمت سفره از
خونه هامون، رو کردم سمت بچه  یرفتیمم یم، داشتیمکم کم بلند شد دیگه

 ها.
خوش گذشت آدم با داشتن شما  یلیبچه ها دستتون دردنکنه خ ییوا - 

  .چه جور ازتون تشکر کنم یدونمنم غم نداره. یگهها د
 فقط... یست: تشکر الزم نآرزو

 ؟؟یفقط چ - 
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 ی.نره امروزو ثبت کن یادت - 
   یدم.کرد و لپشو کش يبلند خنده

م ه یگفتیخوب بود نم یلیچشم قربونت برم من، چشم تازه امروز خ - 
  یزم.عز ینوشتمم

 ی.آخ قوربون آج - 
  .خدانکنه - 
  .شدم ینبا پدرام سوار ماش یمهم خداحافظی کرد با

نگه داشت و خداحافظی کرد و رفت (البته  ینادر مامان يجلو ماشینو
. دیساعت خداحافظی کردنمون طول کش یمنیهخداحافظی کرد و رفته که نه، 

 یم)عاشق یگهد یمکن هچ
 

بودم کنار پدرام که احساس کردم  نشسته دانشگاه. یرفتمامروز دوباره م از
 :زد يبخندل یدنمدختره کنارم نشسته بود با دیهکنارم نشست برگشتم  یکی
 .سالم

 .سالم  - 
  یی.سحر سما آورد جلو: من سحر هستم. دستشو

 ی.، رؤیا صباحممنم رؤیا - 
  .خوشبختم ییتشناآاز  - 
 ي؟؟تازه اومد - 
 .آره - 
 هاا ینکن یبیحتما بگو غر یخواست یرساگه کمک د - 
  .رؤیا صدات کنم یشهم دستت دردنکنه. - 
  .حتما یزمآره عز - 
 باشه. - 
 نزدم. یحرف یگهاومدن استاد د با
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 .یگذرهم یدمکه سحرو د يچند روز از روز 
 یخوندیماوقات باهم درس م یشترخود داره، ب يآهو جا یول یهخوب دختره

ف ( اوه اوه سق درسش خوب بود البته نه به اندازه منو پدرام یکردیمم ینو تمر
 ).آوار نترس نمیمونم وجدان جون یرز ینمون ینورا یاکرد رؤیا ب یزشر

 یمرکه سحر گفت ب یگشتیمبرم داشتیمماه از اومدن سحر گذشته بود  دو
 شیشده بودم اون از زندگ یمیمنم قبول کردم. باهاش صم يشاپ کنار یکاف

خانوادش از  ازکه چرا اومده تهران. یگفتخودش م ازنم از خودم. م یگفتم
 هکه چ یپرسید،  اونم با ذوق سوال میگفتمبرادراش، منم از خودم و پدرام م

  .کرد و فالن و بهمان يجور ازت خواستگار
ز ا و یهشغل پدرام چ یرموبا پدرام کجا ها م یپرسیدبود که م يروز چند

 یاوردم.جور حرفا، از کاراش سردرنم ینا
 درکل مهربون و ساده بود. یلیمرموز بود در مقابلشم خ ینکهحال ا در هر

ی که به درسایی که مشکل داره تدختر دوست داشتنی بود. نمیبینید که وق
. یح میديضتو بجواب میدم اینقدر ازم تشکر میکنه. همش میگه خیلی خو

چی  میدونست وفم. اگه فیلسوف بودم خداکی ندونه فکر میکنه من فیلسره
  .میخواست بگه
 یاز خوردن قهوه کم بعد .یمشاپ دوتا قهوه سفارش داد یتو کاف نشستیم
بول منم ق یمرار کرد که با هم برصا یکل ینسمت ماش یم. رفتیمبا هم حرف زد

 یمگوش یادرسوند خداحافظی کردم و رفتم تو اتاقم. تازه  ینکهاز ا بعدکردم. 
 امیتا هم پ هفدهاز پدرام. یسکالدوازده تا م ییوااا بهش کردم. یافتادم، نگاه

 خاموش شده بود. شارژ نداره. یماصال حواسم نبود گوش که بازم مال پدرام بود.
 .جواب داد یدهرسنشمارشو گرفتم به دوتا بوق 

  یید.: بفرماپدرام
  .سالم - 
  یی.رؤیا تو - 
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  یزنه.پ ن پ عممه داره با تو حرف م  - 
 یدادينم یتوچرا جواب گوش يدادش گوشمو پر کرد: کجا بود يصدا یهو

  .ها
  .بودم یرونب - 
 ی.؟با ک - 

  .کنم یتشاذ خواستم
  یکی.گفتم: با  یطنتش با
که از صداش معلوم بود گفت: رؤیا رو مخ من بدو بدو نکن  یتیعصبان با

  ي؟بود یبا ک یگمم
 یگم.با....اممم..نم - 
  .رؤیا - 

 .داد زد گوشام کر شد همچین
  .خاموش شده بود یمگوش یمبود یرونچته بابا کر شدم با سحر ب - 
بر خ ینداشت به من زنگ بزن ی!؟ دوست گوشيمنو دق بد یدحتما با - 

 ؟؟يبد
  ي.تو زنگ زد یدونستممن اصال نم - 
 ؟؟ينگرانم شد ینقدرا یعنیاضافه کردم:  یطنتش با
تم نگرانت شدم.داش یفکرشو کن ینکهاز ا یشترب يکرد رفک یپس چ - 
  یکردم.دق م

  ید.دور از جونت.خدانکنه عجقم ببخش - 
اشه بهم خبر بده ب یرفت ییبه بعد جا یننبخشم.فقط از ا یتونممگه م - 
 !یمزندگ

 .چشم - 
  .بال یب - 
 پدرام؟ - 
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 .قربون پدرام گفتنت - 
  .ادم حرفشو بزنه، مراقب خودت باش یزارياز دست تو نم - 
  .چشم - 
 .مزاحمت نشم خداحافظ - 
 یم.خداحافظ زندگ - 

 یدم.قطع کردم و خواب گوشیو
 »پدرام«

  یم.دانشگاه کتاب بخر يبرا یرونب یمره با رؤیا براامروز قر
داشت  رؤیا یرم،تا کتابا رو بگ یمبود یدهکه از استاد پرس يمغازه ا رسیدم

  .رفتم پشت سرش .یکردکتابا رو نگاه م
 یی!دال - 

  .و دستشو گذاشت رو قلبش برگشت
  یدم.ترس - 

 الهییی.
 یه؟؟چ ینا - 
 .تو برداشتم خوبه يبرا - 
  یه.عال یتو بگ یهرچ - 

  .ازش گرفتم کتابو
 ؟؟يخودت خوند - 
  .دوتا عاشقه يقشنگه ماجرا یلیآره خ - 
  .پس واجب شد بخونم - 
  یم.حساب کن یمخودمونو برداشتم. بر يکتابها - 

خودم برات حساب  یتو حساب کن یزارمإ إ إ مگه من م .با اخم گفتم
  یکنم.م

 ی.مرس - 
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  ی.بهم برس - 
  .. اخ قربون اون خنده هات بشمخندید

  .از دست تو - 
 یم.و از  مغازه خارج شد یدیمرو خر کتابا
که بعد چند دقیقه چراغ قرمز شد و  یمو حرکت کرد یمشد نیماش سوار

 .تا سبز بشه یمستادیوا
لحظه هیکه اونجا بود گفت: آقا پسر  يرو به پسر یینپنجرشو داد پا رؤیا

  یا.ب
 یزم.عز یخوايم یزيچ - 
 .لحظه صبر کنیه - 

  .کرد سمت پسره رو
  ینم.التو ببآقا پسر اون دسته گُ - 

که  ییواز ب و قرمز. یدسف يدسته گل با گالیهگل و از پسره گرفت  دسته
 .معلوم بود تازس یچیدپ ینتو ماش
 چنده؟؟ - 

 یکنم.خودم حساب م یحساب کن یخواد: نمپدرام
  یکنم.من حساب م ینونه ا - 
 اما... - 
 ....یماما اگر ندار - 

  .بچه: ده تومن پسر
 یزم.عز یاب - 

داد و گل و گرفت چند لحظه بعد چراغ سبز شد و حرکت کردم. رؤیا  پولو
   .و گفت سمتمحرکت گرفت یه باشه که گلو  یادهخواست پ

 .با عشق یمتقد - 
  ؟مناسبت هبه چ - 
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 امممم، به مناسبت ابراز عالقه،  - 
  .بکنم یدکارارو من با ینا - 
  یدم.بارم من گل میه يهمه تو گل داد ینا - 
  ي.به گل ندار یازين یتو خودت گل - 
  یید.بفرما - 
  .دستت درد نکنه - 

  .بوسه کوچولو به دستش زدم که سرخ شدیه
 .از من خجالت نکش يآ يآ - 
  .باشه - 
تو اتاقم، شروع  رفتمشد و به سمت خونه رفت.  یادهپ یناز ماش يفور و

ده ساعت دواز یدمتموم شد فهم یخوندم که وقت اینقدر کردم به خوندن کتاب.
دسته  هب بود. یکیکتاب رمانت یلی. خیخوندمکتاب م یزریه ینجورشبه و من هم

بت عشقم نس ،خه گلااس کردم با این شسحا کردم. یکه کنارم بود نگاه یگل
 يخه گل قرمز و از توش درآوردم و الاشیه به قبل به رؤیا خیلی زیاد شده.

کردم  میگذاشتم،  قا یدکه نه خراب بشه نه تو د ییجایه کتابمکتاب گذاشتم 
 یدم.و خواب
 »رؤیا«

 یمونجشن عروس يدنبال رزرو سالن برا یمره منو پدرام براقر امروز
 ید.شما هم دعوت یراست

. یمنکرد دایپ یمکه بپسند یاون یول یدیمتاالر هارو د یشترصبح تا االن ب از
  اومد، یهم داشتن که خوشمون نم یراداییایهخب  یهمشون قشنگ بودناا ول

 بعد لباس عروس و دوماد و.... یبعد کارت عروس یکردیمتاالرو رزرو م یداول با
 میکنیم یبالخره من و پدرام باهم عروس  ینکهخوشحال بودم، از ا خیلی

تا اخر عمر کنار هم  ي. بدون دغدغه بدون مشغله فکریمکنار هم یشهو هم
و  کیخوشگل و ش یلیتاالر خیدن، یهگشتن و د یاز کل بعد زندگی میکنیم.
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 یمکه تاالر رو انتخاب کرد يروز از روز یم.چندکرد یداپ یعروس يبزرگ برا
مراسم که  يها یزهفقط مونده خورده ر یمکارا رو انجام داد یشترگذشته، ب

 .یمبزن یگشتیهو  یرونب یمپدرام زنگ زد بر امروزاوناهم خدا بزرگه 
شال همرنگش سرم کردم. یهبا  یدمزانوهام بود پوش يتا رومانتو قرمز که  

 ینهم يبرا یمبگرد یادره زا. پدرام گفته بود قریدمپوش یممشلوار دمپا مشک
 یشود، آراب شده و شلوارم ست یفبود با ک یکال مشک یدمپوش یکفش کتونیه

اول خواستم کمرنگش کنم  تو چشم بود. یاديز یکمرژم  یکردم ول یمیمال
دم، ش یرهزنگ خورد  برداشتم و به اسم مخاطب خ گوشیم شدم. یخیالب یول

 سحر بود. 
 .سالم - 
 ی.سالم رؤیا خوب - 
  .خوبم یزمآره عز - 
 ؟؟ییکجا - 
 .خونه - 
  یرون.ب یمپس حاضر شو باهم بر - 
   .گردش دو نفره یرونب یمره براآخه پدرام منتظرمه قر - 

  ید.گلم خوش باش یشماووو باشه پس مزاحمت نم
  ي.شرمنده سحر - 
 .سرت يفدا - 

  یدم.گفت که نشن یزيچ بعد
 ؟؟یگفت یزيچ - 
 .آقا دوماد منتظرته یشمنه رؤیا جونم برو مزاحمت نم - 
 .از دست تو سحر باشه فعال  - 
 ي.با - 
 یهو. ینجوریهدختره چرا ا ینقطع کرد.وااا ا یوگوش و
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 یاوردمدر ن ینآخرشم سر از کار ا.یزنهزنگ م یهو یکنهگردش م يهوا 
   .سحر شدم و به خودم نگاه کردم یخیالب

و  به سمت درحرکت کردم  یروناز در خونه اومدم ب يبوق فور يصدا با
 .پدرام بهم چشمک زد رفتم و سوار شدم ینماش

 .سالم - 
 .محو شد یهو یبهم انداخت اول لبخند رو لبش بود ول ینگاه

 زشت شدم؟؟ - 
  ي.خوشگل شد یاديز یرنه خ - 

 .قلبممممم خآ یارهآب قند ب یکینکنم خوبه  غش
  یگه.خب حاال اخم نکن د - 
  .انقدر خوشگل نشو یگهباشه توام د - 
  ؟چرا - 

  .بهت زل بزنه یکس یخوامچون نم :با حرص گفت
  ی.تو بگ یباشه هرچ :خندیدم و گفتم

 .خانم یطون: شیدانگشتش به دماغم زد و خند با
 یزيچیهرو کردم قبلشم تو  رستوران  یروپاساژارو ز یکل یمحرکت کرد و
کرده  جادیکه ا یخلوت بود و با سکوت یلیخ یمپارك نشسته بود ي. تویمخورد

 یتنبس یخوردیمم یو بستن یمکترو ن یمبود یداد، نشستهبود بهم آرامش م
م هم پدرامم که بود یشقدر خوشمزه بود  پ هکه چ يمن تموم شده بود وا

برخالف این شادي که  ،  اصال تو فضا بودم.یکخوشمزه بود هم رمانت
 ترسه یدونمدارم نم یبیحس عجیه. یهجوریهچرا امروز  یدونمنم فقطداشتم.

منو به خودم آورد.  یمزنگ گوش صدايغمه دردسره... باز من خل شدم  یهشاد
 .برداشتم. شمارش ناشناس بود. بله یودست کردم و گوش

 .سالم رؤیا جون - 
 ؟چ قدرم صداش آشناست ؟! یدونهپسره اسم منو از کجا م ینا وااا
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 یه.ک ینجواب بده بب یسوال یستب ي: رؤیا جاوجدان
 شما !؟ - 
  ي.نگ نبودنوچ نوچ تو که خِ ی؟منو نشناخت - 

  یخنده.داره به من م یهک یستکنا معلوم ن نگاه
 گفتم شما؟  - 

حرف  یدارم با ک یدونستنم ینهم يحواسش به من نبود برا پدرام
  یزنم.م

  .کم فکر کنیهنشو  یاوه بابا عصبان - 
 یشناسم.نم - 
رؤیا بده منو  ینبه ا یعقلیه؟ یکنیخدا چرا دعامو براورده نم يا - 

 کار کنم؟ یچ ینبشناسه! آخه من از دست ا
 يدبلن یغنبود جز، ج یو اون کس یگفتنفر بهم میهجمله رو فقط  این

  .زدم و با داد گفتم
 ؟؟یخودت ینرام - 

ه تو ک یونهخندش تنگ شده: آخ د يقدر دلم برا هاخ که چ یدخند بلند
 یخواي؟؟م یخوايکر نم يپسرعمو

 یشممن نگرانت م یگینم يتا االن کجا بود يبد یلیخ. با ناراحتی نالیدم
واقعا که  يمنو فراموش کرد یگهاونور د یماشاهللا رفت یديهم که نم يخبر

 .اصال ازت توقع نداشتم
 ینزنگ بزنم به ا یکه ه ینبابا من اومدم خارج درسمو ادامه بدم نه ا - 
  .و اون
 و اون  ینوحاال من شدم ا - 
  .خله یخودم یتو آج یرنه خ - 
  ین.رام يبد یلیخ - 
  یران.ا یگردم. دارم برمیخیالب یناروحاال ا - 
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  یگی؟؟: دروغ میدمکش يبلند تر جیغ
دو شنبه بلیط دارم وقتی  يبرا یرانمدروغم کجا بوده تا هفته بعد ا - 

 .اومدم میفهمی راست گفتم یا دروغ
  .بگو به جون رؤیا - 

من رو جون تو حساسم بعد بگم  یشور: احمق برامین با عصبانیت گفت
 به جون رؤیا؟

  .بگو یگمم یحساس یدونمچون م - 
 .باشه خل خانم به جون رؤیا - 

: آخ ینرام برسه به  که گوش خودم کر شد چ یدمکش یغچ همچین
 یننن.خوشحالم رام یلیجووون خ

 ینجاا یشممزاحمت نم یگهاز دست تو د ییوا یییگوشمو کر کرد - 
  ی.وکا یگیرمقطع کنم بعدا باهات تماس م یدباهات حرف بزنم با یادز یتونمنم

  ي.با ی.اوک - 
 ي.با - 
سه سال از من بزرگ تره پسرعمومه  ینرو پام بند نبودم رام یخوشحال از

 یشههم یمباهم بزرگ شد یاز بچگ یهپسر خوب یلیمثل داداش دوستش دارم خ
الن ا یعنیبرادر پشتم بوده. چند بار به خاطر من با پسرا دعوا کرده، یهمثل 

شحال خو یشم خیلیپ گردهیداره برم یمداداش یاخدا ییو چهار سالشه وا یستب
به  ياو ينگاه به خودم کردم.ایشن، یهبگم حتما خوشحال م یهبه بق یدبودم با

 ینپدرام، هم یشبرگشتم برم پ یخنده و خوشحال باکل پدرامو فراموش کردم. 
لمون ستاده بود فاصیروبه روم وا یقاکه برگشتم چشمام تو چشماش قفل شد. دق

که دهنمو باز کردم و  خواستم حرف بزنم  ینکم بود.به خودم اومدم. هم یلیخ
 ه...منو بزنه ن یتونهنگاش کردم نه پدرام نم يوربانا طرف صورتم سوخت. بایه

م بود بخور یکمحکم بود که نزد ینقدرصورتم به سمت راست کج شد ا
 تعادلمو حفظ کردم. یول ینزم
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 شده؟؟ یچ - 
احمق بودم که  یلیبودم: خ یدهند ینجوريپدرامو اتا حاال  کرد. يا خنده

 . یهست یتو دختر خوب یکردمفکر م
  ؟شده یچ یگمبهت م - 

 جونت یناز من نپرس برو از همون رام :خنده عصبی کرد و با حرص گفت
  .بپرس

 یده.م یرگ ینچش شده چرا داره به رام یونهد ینا واا
 ه؟؟یمنظورت چ - 
 تو بودم هوش يمنم جا ي. البته حقم داریدينفهم یخنگ ینقدرا یعنی - 

قدر خوشحال  ینبهت گفته که ا یچ یست. معلوم نیپریدو حواس از سرم م
 ...یپسره عوض يشد

 یزآرهچرا نم یزنهکه اصال از ماجرا خبر نداره پس چرا داره تهمت م ینا اااا
 بدم یحبراش توض

 ....يپدرام دار - 
صداتو  امیخونم یگهساکت شو د :گفتورد باال و به نشونه سکوت آدستشو 

 ....یلیبشنوم خ
  شکسته شدن قلبم بود يصدا یدم، آرهرو شن یزيشکسته شدن چ صداي

پدرام نسبت به خودم  ياعتماد یحرفا از تهمتا از ب آره قلبم از قلبم شکست.
م زد بزن یاجازه بده  حرف ینکهپدرام عشقم امروز بدون ا یشهشکست. باورم نم

  .در گوشم
  .لحظه گوش کنیه - 

 .باهات حرف بزنم یخوامزد: تموم کن نم داد
 ی.بش یموننکن که بعدا پش يپدرام کار - 
به  من یشمنم یمونکارت مطمئن باش پش ینالقل با ا ییمون؟ ههپش - 

 .. تو اعتماد کردم رؤیا اما تو با
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 .زدم: ساکت شو داد
بلند و تند شروع کردم به حرف زدن: اول  ییو مثل خودش با داد با صدا

منه ، خارج بوده، گفت که داره  يپسر عمو ینگوش کن بعد تهمت بزن، رام
 يرااما ب یمباهم بود یبوده از بچگ یشمپ یشهبرادر همیهاون مثل  یگردهبرم

  .به خارج رفت سه سال از من بزرگ تره یلشادامه تحص
 هیگد یدهچه فا یگرفت ول یمونیبهت حرفام بود، چشاش رنگ پش تو

ه و ادامه اشتم بشکنذن یشده بغض راه گلومو گرفته بود ول یرد یمونیپش يبرا
 دادم: 
برادرش  یدناز د يهر خواهر یهعاد یلیخوشحالم خ یبینیاگه م 

مثل برادرمه . از بچگی تا زمانی که به خارج بره همیشه  ینرام یشهخوشحال م
 ...یمثل یه حامی ، یه برادر ،کنارم بود . حت

 رؤیا من مع.... - 
 دوست دارم یپدرام. چقدر گفت ينامرد یلیادامه بده و گفتم: خ نذاشتم

تلفن اعتمادتو نسبت به من خراب یهبود، تو با   یهمش الک یدمعاشقتم. االن د
تار رف ینجوريبعد ا یخواستیم یحازم توض یداول با يبه من تهمت زد. يکرد

تو  یبدم ول یحتا برات توص یزاشتیم یدبا یکرديزود قصاوت م ید. نباکردي
 و حتی نذاشتی برات توضیح بدم .  یو رفت یديطرفه بریه

 
دست راستمو مشت کردم .با دست مشت شدم به قلبم زدم و روبهش 

مکالمه هی یدن. من مثل تو با شنی دارمتو قلبم نگه م یشهگفتم : عشق تو هم
به عشقم شک نمی کنم .من دوست ندارم ناراحتی عشقم رو ببینم .فقط  یتلفن

 . یپدرام،  بد شکست یبدون قلبمو شکست
 

ع برداشتم و شرو یمکتن ياز رو یفموک يبزنه فور یحرف ینکهاز ا قبل
ینه . تا  خورد شدن دلی که رو نب یزهبر یخوادکه م ییتا اشکا یدنکردم به دو
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قدمهاشو که  ي.صدا شکست رو نبینه . با سرعت قدم از قدم بر می داشتم
 يصدا که یدویدمکردم. داشتم م یشتر. سرعتمو بشنیدمبهم برسه  یخواستم

 چشمامو ببندم. يستم و لحظه ایباعث شد وا ینیترمز ماش
اره تو قلبم لونه کرد بود. ترس دوب یهچشمامو باز کردم . همون ون مشک

 ینستادم. انگار پاهام به زمیسرجام وا ناخوداگاهو تمام وجودمو گرفت . 
داد بزنم. سرم رو به جهت  ینکهفرار کنم و نه ا یتونستمنه م بود. یدهچسب

ار . انگیدمرو تو چشماش د یبه پدرام کردم. نگران یمخالف برگردوندم و نگاه
که باز هم همون صحنه  یششپدرام پاهام قدرت گرفت خواستم برم پ یدنبا د

 تکرار شد. 
بلند کرد و منو به سمت  ینزم يمحکم منو گرفت و از رو یکلیمرد هیه

با دو خودشو رسوند بهم و مرده رو زد که باعث شد مرده  ین برد. پدرامماش
هردوتاشون باهم دعوا ولم کنه. اما مرده تندیدبلند شد و بهه جون پدرام افتاد . 

 يبه اطرافم نگاه کردم خبر .یزدنو م یخوردنو مشت و لگد بود که م یکردنم
که  با صداي در ماشین  یزد. پدرام داشت اونو میزدپرنده هم پر نم ینبود حت

به طرف من اومد  یکیشونشدن .  یادهمتوجه سه تا مرد دیگه شدم که از ون پ
مشت و لگد. اینقدر  یرتند و گرفتنش زبه سمت پدرام رف یگهد يدوتا یول

 محکم میزند که پدرام فرصت دفاع پبدا نمیکرد . 
مرده با شتاب و عجله به سمت منی که مثل مجسمه خشکم زده بود 

برم داشت .منو روي کولش انداخت . با مشت  ینزم يآن از رو یکاومد و  در 
. بدنش از سنگ سفت تر بود . ولی کم اشتند ياثر یافتاده بودم به جونش ول

نیاوردم و دست از تقال برنداشتم . همینطور تقال میکردم که با صداي پدرام 
نگاهی بهش کردم . اشک تو چشمام جمع شد . مرد من ، کسی که حاضرم 
همه عمرم رو بدم ولی اون لبخند به لب داشته باشه االن داشت کتک میخورد 

پارك رو شکسته بود . چشمم رو پدرام ثابت موند و صداي داد و نالش سکوت 
که مثل جسم بی جونی  زده بودنش اینقدربود و خیره خیره نگاهش میکردم . 
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روي زمین افتاده بود و بدنش تکون نمیخورد ، براي لحظه اي چشمان بسته 
 تو چشاش یمونیترس و پش ،لحظه نگاهمون به هم گره خورد  یه اش باز شد 

دستشو به روي آسفالت سنگ و سفت گذاشت تا از جاش بلند موج می زد . 
لگد محکم به بازوهاش زد که پدرام با صورت به زمین برخورد یهبشه ولی مرده 

 کرد و از حال رفت .
 اتفاقاتی میفته یندهدر آ ینکهاز ا یغزدم: پدرام...(اما در با تمام توانم داد

 که  زندگیشون رو تغییر میده)
پرتم کرد .  ینمرده داخل  ماش ام خیره شده بودم که یهوبا اشک به پدر

کنارم نشست و درو بست . اون سه نفر هم به سرعت داخل ماشین سوار شدند 
به  یه منمبودن تا نشستن، راننده گازشو گرفت و رفت. ین. همشون تو ماش

غ و داد .از بس جییستدر باز بشو ن ینا یرنه خ یکه درباز بشه ول یکوبیدمدر م
کرده بودم صدام در نمی اومد فقط تالش می کردم در باز بشه و بتونم حتی 

نمیخواستم دست اینا  شده به قیمت تموم شدن جونم هم که شده فرار کنم.
و دهنم ر یدست یهوکه نمیشناسمشون آیندم رقم بخوره . هی تقال میکردم که 

م پشت گردنقرار گرفت . سرمو به چپ و راست تکون میدادم که مرده دستشو 
ن او یکردم نفس نکشم ول یسع یلیگذاشت و سرمو ثابت نگه داشت . خ

و نفس  یاوردمآخر سرطاقت ن یدادو دهنم فشار م ینیدستمالو محکم رو ب
 یدمی درو م ییبود که چشمام بسته شد . نه جا یدهنرس یه. به چند ثان یدمکش

 .مطلق که باهام همراه شد یاهی. فقط من بودم و س ی شنیدمم یزينه چ
 »پدرام«

 ینداره ؟ اصال ا یمعن هچ یشدم. این کاراش و رفتارشداشتم کالفه م
 تو دل یلیهست خ ی؟ هر ک یخنده م یگهکه داره باهاش م یهک یعوض ینرام

رؤیا جا داره که گل از گل رؤیا شکفته و حتی وجود منم فراموش کرده. حرفش 
که تموم شد به سمتم برگشت . برق شادي رو تو چشماش دیدم که همین 
باعث شد بیشتر حرصم دربیاد و با خشم نگاهش کنم. نگاش تو نگام قفل شد 
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رده یم کش عصبانبود و هر دو سکوت کرده بودیم . دست خودم نبود با رفتارا
 مات مونده بزنه که دستمو بلند کردم و تو گوشش زدم . یخواست حرفبود. 

 بود.خواست حرفی بزنه که نذاشتم .
  .لحظه گوش کنیه - 
  .تمومش کن - 

حرفم گوش نداد بلند بلند داد زد. به حرفاش گوش دادم. تک تک  به
را د قضاوت کردم ؟ چزو ینقدرا یشد . چرام یدهتو سرم کوب یکلماش مثل پتک

بده ؟ پشت خطش پسرعموش بوده و من خودم رو  یحازش نخواستم برام توض
مثل  اونو کار کردم ؟ یمن چ یاخدا ییکشتم که چرا باهاش راحت بوده ! وا

 .کردم و اعتمادشو خراب کردم یالک يمن فکرا یبرادرش دوست داشت ول
 رؤیا من مع... - 

 ادامه بدم.  نذاشت
و رو عشق ت یستممن مثل تو ن یبود ول یالک یستی، همشن تو عاشق - 

 .یی، بد شکستبدون قلبمو شکست ینوا یول یدارمتو قلبم نگه م یشههم
 . منم دنبالشیدنبرداشت و شروع کرد به دو یفشومونده بودم زود ک مات

 داشت. رؤیا نگه یکچند متر نزد یون مشک ي یهورفتم. 
. با یاد آوري اون روز فوري به سمت ینستهمون ماش ین...... اینا ین...ا

چند نفر  یزدمش ، ول یکه کل ی برد ،رویا حرکت کردم ، مرده داشت اونو م
رؤیا رو بلند  یکیشونشدن و به سمت من اومدند  یادهپ ینهم از ماش یگهد

اومدن سمت من و با مشت و لگد به جونم  ین برد بقیشونمکرد وبه سمت ماش
ارو میزدم ولی  اونا سه نفر بودند و هر سه هم کلی قدرت افتادند . من هم اون
کمکش میکردم . نباید بذارم زندگیم  یدبا ینداشتم ول ییو نیرو داشتند . نا

دست چند تا آدمه از خدا بی خبر بیفته . دستامو به زمین گرفتم و خواستم 
و تبلند بشم که یکی از اون قلچماقا محکم به دستام زد و پرت شدم . یعنی 

این جهنم ي نفر پیدا نمیشه که نذاره اینا رویا رو با خودشون ببرن. خدایا غلط 
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کردم فقط نذار براي رویا اتفاقی بیفته . به خاطره ضربه  از زور درد چشمام 
در لحظه آخر چشمام تو چشماي رویا قفل شد . نمیدونم توي   .بسته شد

 چشمام چی دید که با داد اسممو صدا زد .
 .پدرام_
صورتم به خودم اومدم . با درد چشمامو باز کردم  يشدن آب رو یدهپاش با

. نگاهمو به اطراف چرخوندم . چند تا پسر جوون باال سرم بودن . دست 
  .آب بود . به سمتم گرفت یکیشون

 مشیباید ببر کمک کنید: بچه ها پسره رو به یکی از دوستاش گفت 
  یمارستان.ب

 رؤیا ! يگفت؟ چرا ؟؟ وا یچ این
شدم که باعث شد پسره بترسه . با هول ونگرانی نگاه  یزخ یمتو جام ن

نگاهمو به اطراف می چرخوندم تا بتونم ردي ازشون پیدا کنم ولی دریغ از 
 اینکه خیلی وقته رفتند.

 کجان! کوشن ؟ - 
 .کجاست یک - 
 .همونا - 
  یست.ن یکه کس ینجاا - 
  ي!وا - 
تعادلمو حفظ  یول ینبود بخورم زم یکجام بلند شدم چند بار نزد از

شدم. با تمام سرعت به سمت خونه عمه حرکت کردم.  ینکردم و سوار ماش
به همه بگم . با دستام به فرمون ضربه میزدم و حرص و نگرانیم و روي  یدبا

 کارياون خالی می کردم . از همه مهم تر باید به پدرجون بگم . شاید بتونه 
انجام بده و رویا رو برگردونه. تندي ماشین رو پارك کردم و به سمت خونه 
عمه رفتم . بی وقفه به در می کوبیدم .نیم ساعت بود ردیا رو دزدیده بودند 
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 انیدر نما يدقیقه در باز شد و عمه جلویه. در عرض  ی کوبیدم.محکم به در م
  .و به سرش زد  یدکش يبلند یغمن ج یدنشد. با د

 شده پسرچرا سرو صورتت خونیه ؟؟ یچ-
جواد سپهر  یادن یا. نفس آرزو آریرونداد عمه همه از خونه اومدن ب با

  .توجه به اونا گفتم بی آهو و ماماناشون یمماهان مر
 .رؤیا منظورمه) يپدر جون خونس( همون بابا - 
 تو پسرم حالت بده.... یاب نه. - 

 داد زد: رؤیا کجاس؟؟ مریم
 یبرام نمونده بود. قدم یینا یگهحس کردم. د ینگران همه رو به خوب نگاه

 .به داخل برداشتم عمه درو بست و اومد تو
 : رؤیا کو؟؟جواد
 ! یدنشکالم جوابشونو دادم: دزدیه فقط

و مانع از  یدنو ماهان به سمتم دو یاکه آر ینرو زم ی افتادمم داشتم
  دنم.ی نشونتو و رو صندل اومدیمنه .افتادنم شدن. کمک کردن و بردنم داخل خو

 ی کردداشت زخمامو درست م جوادبه کمک پسرا پاشدم و صورتمو شستم. 
 توحال نشسته همهدرست کرد و کنارم ایستاد .  يمنم اعصابشو نداشتم. زود

 یحبهش توض یزوماجرا رو به همه گفتم. پدر جونم اومده بود همه چ یمبود
 دنیکرپسرا داشتن آرومشون م .یهگر یرتموم شدن حرفام دخترا زدن ز بادادم. 

رد ک یه. عمه هم که نگو انقدر گر یمنداشت.همه نگران حال رؤیا بود ياثر یول
بود از حال بره که مامان بهش آب قند آورد و به زور بهش  یکو داد زد نزد

 چند ؟؟یدنو دزدره؟؟ چرا رؤیا راقر هماجرا از چ یمبود یدهنفهم هنوز داد.
ساعت از اون اتفاق نحس گذشته بود که تلفن خونه شروع کرد به زنگ زدن 

شتمش. بقیه هم تقریبا ساکت شدن تا گذا یکررو اسپ ،برداشتم یوگوش زودي
  .بزنه یتا حرف بتونن بشنون همه منتظر بودیم 

 »رؤیا«
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 ینجااحساس سر درد چشمامو باز کردم. به دورو ورم نگاه کردم. ا با
 ینه، پارك، دعوا، مردا، ماشیکنم؟؟ پدرامم یکارچ ینجاکجاست؟؟ من ا

 ینزم يدستام از پشت بستس. رو یدماز  جام بلند شم که د خواستم
سرجام نشستم. تقال میکردم تا بتونم دستمو باز کنم  یبه سخت افتاده بودم.

 یکیتار يفضابعد از چند دقیقه در باز شد و دوباره بسته شد  ولی اثري نداشت.
 معلوم نبود سه نفر بودن. یزيبود و از  دور چ

پسر جوون هم که بهش یهکه تفنگ دستش بود.  یکلیانفر از اون ه یه 
 دختر که...یه. و یخوردو هفت هشت م یستب

زور تعجب چشمام گشاد شد . باورم نمی شد این ماجرا ها زیر سر این  از
 باشه . با صدایی که از ترس می لرزید با من من گفتم: س.....سحر 

 .سر داد يبلند خنده
 منم  یزمآره عز -

و توقعش یديزد: چرا ترس يبلند ، قهقهدندوناشو داغون کنم  میخواستم
  ی.نداشت

 ي ؟کارو کرد ینچرا ا: با داد گفتم
اُممم  :انگشت اشاره دست راستشو نزدیک لب پایینش برد و با ناز گفت

 .از داداشم بپرس سواالرو ینا
 مینا یکام یگهرو به پسر جوونه گفت: خب د روي پاشنه پاش چرخید و

 یرم.م یگهمن تموم شده من د یخواستی، کارکه م یاز کس
 یادخوشت ب ینجااز ا یدوارمرو به من ادامه داد:  ام و

  .سر داد يو خنده بلند
 ی.پست یلیخ - 
رنگ نگاهش عوض شد و با خنده نگاهی بهم کرد  یخشم نگام کرد ول با

به اون مرده اشاره کرد که  پسره یرون زد .و بعد از چند ثانیه برگشت و از در ب
  .اونم رفت و درو بست یرونبره ب
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زور  ازول کن نبود .  هم یلعنت يسرما ین. ا ی لرزیدمترس داشتم م از
ه بودم. داد یهپشتم تک یوارسرما تو خودم جمع شده بودم و نشسته بودم و  به د

  یکم شد .نزدو به جلو برداشت  یهمون پسره قدم یکام
 ؟؟ ینجاا یدچرا منو آورد - 
  .خانوم کوچولو يسالمت و خورد - 

هم  . خیلی ازش خوشم میاد اینجوريحالم بهم خورد پسره چندش عُق
  حرف میزنه فقط دوست دارم باال بیارم .

 جوابی ندادم که گفت 
  یدم.م یادخودم بهت  ش.عنداره به موق یبع - 

ترسی که تو جونم افتاده بود باعث شد بغض تو گلو سنگین تر بشه . 
 احساس کردم دارم خفه میشم .  با صداي آرومی گفتم 

 یخواي؟از جونم م یچ - 
 .از بابات چرا یازتو نه ول - 
 !؟ يکار دار یمن چ يبا، بابا -
 یفهمی.ش خودت معبه موق - 

 یترسم خدا جون .کار کنم ؟ م یکنم ؟ چ یغلط هچ خدایا
شدم و با التماس گفتم : تورو خدا بذارمن  یرهبهش خ یونصورت گر با

  ؟! ینجاا یدچرا منو آورد برم.
لحظه احساس کردم فکم  یهکنارم محکم چونمو گرفت تو دستاش  اومد

خورد شد. چونه من در برابر دستاي بزرگ و قدرتمند اون خیلی کوچیک و 
ضعیف بود . دستاي پر حرارتش چونه سرد منو گرفته بود. از گرماي زیاد 
دستاش به خودم لرزیدم. دستاش به قدري داغ بود که احساس کردم االنه که 

 .  ازش آتیش بزنه .مثل کوره داغ و سوزان بود
 یرسسوال بپ ینا یگهبار دیهبار، فقط یه: اگه کامی جلو نشست و گفت 

 .خانم کوچولو ییمهمون ما یفقط بدون چند وقت .یدونیخودت م
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 . یربلند داد زدم: برو بم
  صورتم کج شد و سوزشی تو صورتم احساس کردم . به خودم که اومدم

پدرام کجا  یلیحس شد س یطرف صورتم سوخت. احساس کردم صورتم بیه
 رهنه فکآمحکمه، از  ینقدرکه المصب سنگه ا یستکجا، دست ن ینا یلیس

 .کنم
 ی.لب گفتم: دستت بشکنه اله زیر
 اومدن اوناچون داد زد دو نفر و صدا کرد که داخل بیان . یدکنم شن فکر

ودن و با ادب ب :از کنارم بلند شد و با خشم رو به اون دوتا گفت یتتو با عصبان
  ین.بد یادبهش 
 .چشم قربان - 

 ، صورتم کباب شد .با لبخندیبا همون قربان جونتون لعنت یریدبم برید
کریهی به سمتم نزدیک شدند . هر قدم که برمی داشتند ضربان قلبم از ترس 

رد زد که از زور د یکممحرکت با لگد تو شیهدر  یکیشون یهوتند تر میشد . 
کنم دنده هام داغون شد . تا به خودم بیام دیدم اینقدر لگد  رخم شدم. فک

خوردم که نمیتونم از جام جُم بخورم . صورتم شدید درد می کرد . بدنمم 
کوفته شده بود . مثل جنازه (دور از جونم .) روي زمین افتاده بودم . به خودم 

فه تا نصشده بود. شالم  یو خون یخاک یمشال و مانتو صورت مامنگاه کردم ت
 اورد دستام بستس. یادمبردم درستش کنم که درد دستم  دست افتاده بود.

ه رامن که قر یدهمه آدم چرا با ینا ي؟؟من کرد یبدردسر بود نص ینمخدا ا اي
 ازدواج کنم و بدزدن؟

حس شده  یدرد داشتم. بدنم ب یلیدراز کش افتاده بودم خ ینرو زم
بود. کنارم نشست و به اجزاي صورتم  یکاماومد تو، بازم  یکیباز شد و  دربود.

 خیره شد . 
  .خانم کوچولو یکرد: خوب يخنده چندش آور 

  .ندادم جوابی
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 .وقتشه یگهاالن د - 
 .يمنو دق بد یخوايم یرسمم یجهنت ینخدا ! دارم به ا يا ی؟؟چ وقت

ت گرف یکیوره اشم کارت داخلش انداخت . یمسیهدرآورد.  یبشاز ج یگوشیه
 یکر گذاشت و رو اسپ

 .بله-
 .به سالم - 

ه؟ ن یاصدا مال پدرام بود. چقدر نگرانش بودم که حالش خوبه  ینا این...
 .شکرت خدا . خداروشکر حالش خوبه

 . یزدو استرس موج م یتو صداش نگران 
 .شما - 
 ه.بده بزرگترت یوگوش - 

  .نزد یحرف پدرام
 بزرگترت وگرنه...، بده یوداد زد:  گفتم گوش کامی

 .حرفش با جواب دادن بابا ناتموم موند
 .شما - 
  .به به سالم جناب سرهنگ - 

یسه؟؟ این امکان نداره . پدر من پدر من..  پل یعنی... یعنیهااا سرهنگ؟ 
 پلیس باشه و من نفهمم؟

 :  دخترم کجاست؟؟بابا
 همن نشست یشدختر کوچولوت پ کامی نگاهی به من کرد و جواب داد:

 .جاش امنه البته فعال
آن کامال یه یول یومدو هق هق و داد آروم م یهگر يپشت تلفن صداها از

 . سکوتی که فقط صداي نفس یچیدتو اتاق پ یساکت شد. سکوت وحشتناک
 کشیدناي بلند من توش پحش می شد . 

 ؟؟یخوايازم م یبابا گفت: چ یهو
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  .برادرم - 
دهنم از  یمن داره ؟ با هر حرف کام يبه بابا یربط ه؟ برادر تو چ جانم

  یموند.باز  م یشترتعجب ب
 : برادرت؟؟ بابا
 یی. کسی که پروندش دستته  سما یارش، کیارشزد: آره آره برادرم، ک داد

 بابا با کمی مکث گفت :  همون...
ره اعدام اکه قر یکامی فرصتی نداد و وسط حرف بابا پرید : آره همون

 یزاري.تو نم یبشه.ول
 .! حکم اون صادر شدهیتونممن نم - 
 .یش کنئتبر یتونیتو م - 
  یشه.عوض نم یگهگفتم دادگاه حکمشو صادر کرده د - 
 یکه چ یفهمیم یشهپس حکم دختر تو هم صادر شده و عوض نم - 

 یگم.م
 ..یا یرونب یادو م یشهه مئبرادرم تبر یاخشم داد زد:  با
خانم خوشگله رو برات  ینجنازه ا یامن نگاه کرد و با خنده ادامه داد:   به

اونموقع دیگه یر به یر میشیم. جنازه برادر من در برابر جنازه دختر  یفرستم.م
 یکی یه دونه تو  .

ساد دروغ نگفتم . بگم احساس کردم قابم نمیزنه دروغ نگفتم یقلبم وا بگم
 نو بکشه ؟م یخواد؟ م یگهم یچ یونهد ین. ا

  یکشمت.تار مو ازش کم بشه میهاز پشت تلفن داد زد: اگه  پدرام
کرد:به به سالم آقا داماد بدون عروس . حواست به  يخنده بلند کامی

 آقا داماد.  یکن یشعمل ینکن که نتون یديحرفات باسه .  تهد
 االن. .با دخترم حرف بزنم یخوام: مبابا صدایی که جدي بود گفت 
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نا نداشتم حرف بزنم .  ی. ولی من حتیو کنار گوشم گرفت کامی گوش
بد کتک خوردم ، تا االن . کال   یدوستان ول یمابدنم بی حس بود،  خودمون

   :کتک خورم مَلَسه.گوشی و گرفت کنار گوشم و گفت
  .بابا جونته یاب - 

 یخواستمنگاهی به تیله هاي چشماش انداختم و جوابشو ندادم . فقط م
نگفتم که عصبانی شد و  موهامو تو دستاش  یزيدندوناشو خورد کنم . چ

  .آخم بلند شد يکه صدا یدگرفت و یهو کش
  ینکن لعنت یتشپشت تلفن داد زد: اذ پدرام

 االن نگران ،ی که تمام زندگی منهسخت. عشق من کودلم براي پدرام س«
تش دارم. خدایا و عصبانیه.  درسته گفتم ازش ناراحتم ولی هنوزم که دوس

 ».خودت به اون و من صبر بده . 
  .دخترم ی: خوببابا

 يکه به موهام وارد کرد با صدا يدستش بود. با فشار يهنوز تو موهام
  .جواب بابا رو دادم و گرفته اي آروم

 یی.خوبم بابا - 
 چرا صدات گرفته؟؟ - 
م بشکنه ا بغضحرف بابا حالم بدتر شد. انگار فقط منتظر حرف بابا بودم ت با

: هق هق گفتم باوچیک بدون اینکه توجه کنم کامی کنارمه ک.مثل بچه هاي 
 یترسمبابا من...م

 یفته.برات ب یاتفاق یزارمنکن دخترم نترس نم یهگر - 
  .از گوشم برداشت گوشیو
 ...تبرعه شد که شد وگرنه یارشاگه ک یزنمفردا زنگ م یه،: کافکامی

 .یخوامفرصت م یشهفردا نم :فتگبابا پرید وسط حرفشو 
آزاد  یدبا یدمباشه سه روز بهت وقت م :کامی لحظه اي تفکر کرد و گفت

  .شه وگرنه
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 ...یکن یتشاگه اذ - 
 یزارمکرد و رو به من گفت : نترس جناب سرهنگ نم يبلند قهقه ي

 ازش پذیرایی میکنم . غمت نباشه .  نحو بهش بد بگذره . به بهترین 
فقط خدا بهم رحم  یعنی ین ؟ک یناا یدونممن هنوز نمید . بدنم لرز تمام
   یرم و زنده بمونم .کنه که نم

  یچید.پدرام بود که تو اتاق پ صداي
 به والي علی اگه بالیی سرش بیاد من ...

بار  يحرف پدرام رو قطع کرد و بلند داد زد: ببین آقا داماد اگه  کامی
. پس ن باشئمطم یبینیله رو زنده نمخانم خوشگ ینا ی ،سر من داد بزن یگهد

 دهنتو ببند .
 ادامه داد... و

ز که ا یکنمم يتو کارته کار یجناب سرهنگ اگه بفهمم کلک راستی
عدیم . منتظر تماس بیرسهتالش نکن . دستت به من نم .ی بش یمونکردت پش

  .باش
ی من رو گروگان گرفت و خانوادم رو راحت ینهم بهقطع کرد .  یوگوش و

 تهدید کرد .
 نیمرده تو اتاق اومد.از زمیهپنج دقیقه گذشته بود که  یروناز اتاق رفت ب

 ياه یرهدستامو باز کرد، بست به دستگ ی،صندل يبلندم کرد و نشوند رو
 که تو اتاق بود ي. از پنجره ایگذشتاز رفتنش م یاديو رفت. مدت ز یصندل
 .بودم یدهشب شده ، ترس یدمفهم

کار کردم ؟  یمن دارم؟ آخه مگه من چ یسرنوشت هچ ینا. یهگر یرز زدم
 هآخدردسر درست شد،  ینکه ا یچشیدمرو م یتازه داشتم طعم خوشبخت من

م تازه بفهمم که پدر یسالگ یکو  یستتو سن ب یدکه من با یهرسم هچ ینا
 سرهنگ؟  یاونم چ یسهپل

 اگه پدرام زود قضاوت نمی کرد ، منو گروگان نگرفته بودند .
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االن خونه بودم و روي تختم خوابیده بودم نه اینکه اینجا باشم و روي 
 صندلی با مشت و کتک هاي اینا بخوابم .

 ...یخوامنم یرم ،بم یخوامنم ، هنوز آرزو دارم ، نمومن هنوز جو خدا
نجاتم بده خدا جون . میدونم اگه بخواي نجانم بدي برات کاري  خودت

چیا نشون بده . مثال چند روز قاچاق دست این نداره پس نجاتم بده . منو از 
اشکام تند تند رو گونم سر خورد و سرعت  یعروس یادآوري از. یمهعروس یگهد

  گرفت.
من هنوز پدرامو دوست دارم. ازش ناراحتم درست اما الکی بود . اون  خدا

حرفایی که بهش گفتم حرف دلم نبود ، به خدا نبود . من نمیتونم از اون جدا 
 .هکردم و فکر کردم که خوابم برد یهقدر گر هچ نمیدونم م  من عاشقشم.باش

 »پدرام«
برداشتم و جواب دادم . گفت گوشیو دست پدرجون بدم . منم  یوگوش

 داصسمت پدرجون گرفتم .  يفور یوکه مرده زد گوش يجواب ندادم که با داد
رؤیا رو گروگان گرفته بودن و در مقابلش از  اونارو بلند گو بود.خودشون بودن 

و از  که عضو باند ییسما یارشبه اسم ک یکس یدپدر جون خواسته بودن که با
 میونمرده لحظه به لحظه د يها یکرد، کلمهزاد مآبود  ییسشونقضا برادر ر

 .یشدنم یشترهر دو ب یتمو عصبان یو نگران یکردم
 جنازه رؤیا؟؟ - 

 یتونم. چطور میشمم یونهکردن بهش هم عذاب اوره من بدون رؤیا د فکر
و  آروم یلیخ يصدا بااخ رؤیا حالمو بدتر کرد. ؟ صداي کنم یبدون اون زندگ

 یی.گفت: خوبم بابا یجونیب
را چ حاله چرا؟ یپس چرا صدات ب ياگه بود یستی، مطمئنم ن نیستی

 حتی ناي حرف زدنم نداري نفسه پدرام ؟هان؟
 یترسم.م - 
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اگه  یزاشتماگه تنهات نم یکردممنه اگه بهت شک نم یرتقص همش
اگه میتونستم مثل همیشه ازت  یرفتینم یشمو تو از پ یکردمناراحتت نم

 محافظت کنم... 
  بهش بد بگذره. یزارم: نممرده

داره حرصم  یشنومدارم م یدهفهم یگذاشته بود رو اعصاب من. عوض پا
  ی.تمام وجود داد زدم:  خفه شو لعنت با. یدهم

 سر من داد یگهبار د يآقا داماد اگه اونم بلند تر از من داد زد: ببین  که
 . پس دهنتو ببند .ن باشئمطم یبینیخانم خوشگله رو زنده نم ینا ی ،بزن

دادم ساکت بشم،  جون  یحرسما ترج دهنم خود به خکد بسته شد . دیگه
رؤیا  یخواممن نابود بشه . نه من نم يها یدادنبود که با داد و ب یرؤیا الک

 یخوامبشه،  نه نم یزیشچ
تو بهت  یاهمه بلند شد. ماهان و آر یهدادو گر يکه قطع شد صدا تلفن 

 یاو نفس و آهو و دن یممر آرزوساده بودن یوا يبودن. سپهر و جواد گوشه ا
داشتن  ین و زن عموها سعو ماما یکردم یهگر عمه یکردنم یهداشتن گر

عمه  ی توننخودشون ناراحتن چجور م یوقت ی شدمگه م یآرومش کنن ، ول
و ماجرا رو به همکارش مو  یزدداشت با تلفن حرف م پدرجونرو آروم کنن ؟ 

 .یدادم یحبه مو توض
 يباند خالف کارند که قاچاق مواد و خالفا ي یناا یدمجور که فهم ینا

ره تو ارق ینندو اگه بب یستو جون انسانا اصال براشون مهم ن یدنانجام م یگهد
 يجور ننیکم یستشو سر به ن یکشنطرفو م یترس یچبدون ه یفتندرد سر ب

نه اما ک یداشونو نتونسته پ یتونههم نم یو کس یذارنبه جا نم يرد یچکه ه
 تونستهن یکس یشته ولکاونم چند نفرو  یاآزاد بشه؟! گو یخوانکه م یاون کس

نتونستن  ینهم يکنه که ثابت بشه کار اون بوده ، برا یداازش پ یمدرک
 يبرا ارهقر، گرفتنش  یدونمکه نم یلیبه دل ینسِريا یول ند.کن یرشدستگ

پدرجون ترسم  يحرفا . بازاد کنهآآدم کش رو  یارشهم ک یسپل، رؤیا يآزاد
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طرناك خ یبااز تقر یکیرؤیا االن دست  یدونمکه م ییتر شده بود تا اون جا یادز
رش س ییبال هچ یاتا االن اون لعنت یستخالف کشوره و معلوم ن يباندا ینتر
 بود که اگه به حرفشون ینتو جون من و پدرجون بود ا یشترکه ب یوردن ترسآ

ن ند یلمونو سالم تحو یحعمل نکنن و بعد از گرفتن برادرش ، رؤیا رو صح
ؤیا بیارن و رؤیا رو بکشن چی؟ با ی؟ اگه بالیی سر راگه  کلک بزنن چ ؟یچ

 فکري که کردم، حرصم از دست خودم و کارام بیشتر شد.
ه ی یتونستمهست اومد تو سرم واقعا نم یاکه تو دن یالیجور فکر و خ هر

 نه؟   یام حال رؤیا خوبه نکه بدو ینبدون ا ینمجا بش
که شب و روز خواب  ي. دو روز یگذرهکه رؤیا رو گرفتن م ياز روز دو روز

ال اومده بودن و دنب یساپل بار زنگم نزدند.یه یدو روز حت ینو خوراك ندارم تو ا
ت کردن به بن بس يهر کار یاز اونا بزنن ول يرد یخواستنو م یگرفتنکارا رو م

 ...مرؤیا یرسید نگرانم
مدت کم که هر دقیقه کنارم بود و قبال باهاش بودم،   ینکه تو هم رؤیایی

 یده.ترس یلیاالن خ یدونمالقش دستم اومده و ماخ
من وجود نداره  يبرا یژنیو تو خونه اکس یشمکردم دارم خفه م احساس

ه تا بتونم تمرکز کنم ک یرفتمم ینجااز ا یدپاشدم و رفتم سمت در ، با يفور
 يراتر بشه و فک یادز یدمکنم و ام یداپ یرامشآیه یا ی، نشونیه! یراهیه یدشا

شد .  یدهدستم کش یهوبد از سرم دور بشه .تو حال و هواي خودم بودم که 
 که دستمو گرفته بود نگاه کردم،  جواد بود. یبرگشتم و به کس

  یري.کجا م - 
  .زدم: ولم کن جواد بذار تنها باشم داد

  .آروم باش پسر  یستن یتاالن وقت عصبان يکجا بر یخوايم  - 
و  یاالن دست چند تا آدم کش عوض ؟ رؤیایگیم یچ یفهمیداد زدم: م

تو  یزد؟ ندیديجور حرف م هچ یديند افتاده چ جور آروم باشم؟ یرقاتل گ
 یومد.کار کردن که صداش درنم یباهاش چ یستمعلوم ن صداش درد داشت؟
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 . معلومیاداز دستشون برم يهرکار یدمکه من د اوناییتن صداشو ؟ یديشن
منه ، اگه زود  یرتنهاست همش تقص اون؟ یکنهکار م یاالن داره چ یستن

رن و با یاب یرشره بره و اونا تنها گاکه بذ یکردقضاوت نکرده بودم اونم قهر نم
  خودشون ببرن.

ل قب یدماونا از تو شمال،  شا یستتو ن یرپدرام آروم باش.آروم، تقص  - 
ما بود.  با یشهچون هم یارنب یرشنتونستن تنها گ یاز اون دنبال رؤیا بودن ول

 یگم؟درست نم ،تو رفت اومدن یشتا از پ یشدوروز پ یول
  ..آره - 
گران ، نيتو تالشتو کرد. پس اونا دنبال فرصت بودن که براش جور شد - 

 یکنند.و عمو درستش م یسانباش، اول خدا بعد پل
هدف  یشدم. ب ینسوار ماش .یروناز دستش درآوردم و رفتم ب دستمو

دستمو بردم سمت ضبط و روشنش  بود اعصابم خورد شده یکردمم یرانندگ
  .کم بشه یتمآروم شم و عصبان یدکردم شا

 اینجا یکی هست که هر ثانیه خوابت رو میبینه.
 تو چشمه تقویم با نبض ساعت منتظر میشینه.

 همیشه اونکه غرقه سکوته دستتو میخونه.
 درد لحظه رو کسی میفهمه که منتظر میمونه.

 رفتی ، شب حالمو پرسید. از وقتی تو
 شاید اگه تو برگردي بشه از چیزي نترسید.

 بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمید.
 شاید اگه تو بر گردي بشه از چیزي نترسید.

 بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمید.
 بعد تو برام لحن جاده ها صادقانه تر بود.

 خبر بود.هر مسافري که از راه رسید از تو بی 
 هارو بیدار نکردم خوابتو ببینم.من ساعت
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 این لحظه ها رو روشن گذاشتم تا منتظر بشینم.
 از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسید.

 شاید اگه تو برگردي بشه از چیزي نترسید.
 بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمید.

 شاید اگه تو برگردي بشه از چیزي نترسید.
 ه ها رو کنار تو فهمید.بشه قدر این ثانی

 امین بانی )) -(( ثانیه ها 
 یجهنت یب یکنه ول یداتکرد پ یسع ی؟پدر کلیکنمنم یداتپ کجایی؟ چرا

، دو روزه  یدمند یباتوبود. دو روزه بدون تو روزمو شب کردم . دو روزه صورت ز
یمونه. توي سال میهبرام مثل  یشهساعت که تموم میهباهات حرف نزدم. هر 

این دو روز احساس میگنم پیر شدم . بدون تو هیچ نیرویی تو بدنم نیست. من 
 یی؟کجا .رؤیابا وجود  تو آرامش میگیرم ولی االن که نیستی بی تاب و بی قرارم 

 یی؟داد زدم: کجا
بعد چند ساعت به  یگشتمهدف م یو ب یکردمرو رد م یابوناسرعت خ با

کس آروم و قرار  یچبودن، ه یقراردن و ب. همه نشسته بو یدمخونه رس
زنگ تلفن ، سکوت حاکم بر خونه رو شکست، امروز روز دوم بود  یهونداشت.
 و... یکربرداشتم و زدم رو اسپ گوشیواونا باشن. یتونستپس نم

 »رؤیا«
بدنم  تمام یدم .که تو اتاق افتاده بود فهم یاز نور کم ینوشده بود . ا صبح

 . ی کرددرد م
. با لباي خشکیدم سعی کردم داد بزنم تا داغون بود تشنم بود اعصابم

  ینجا.ا یادب یکی:  صدامو بشنون 
 : چته؟ مرده

  ؟کو ییستاون ر - 
  ه؟به تو چ - 
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اومد  یخفش کنم، خواستم جواب بدم که در باز شد و کام یخواددلم م
  .تو درو بست

  ؟خانم کوچولو یزنیچرا داد م - 
 ینبه ا یک از یدونم. نمییخودت کوچولو یمشت کردم. عوض دستامو

  یخیال.کوچولو گفتنا حساس شده بودم ب
به خاطر تشنگی و جیغ هام صدایی برام نمونده بود . االنم داد زدم و بدتر 

 ي؟ب بدآ یوانلیه یشهشد . با ته مونده صدام لب زدم و گفتم :  م
 ي تکون داد  نگاهی به صورت خونی و خستم  انداخت . سر

 یه لیوان آب بیار-
 چشم قربان -

دو دیقه گذشت که در باز شد و یکی از اون قلچماقا لیوان به دست نزدیک 
 کامی شد . 

 بفرمایید قربان.-
 لیوان رو ازش گرفت .

 میتونی بري-
 .گرفت جلوم که آب بخورم یوانول اومد جلوم و زانو زد. یمرده رفت . کام

بخورم ؟ اگه مجبور نبودم نمیخوردم ولی واقعا  آب ینمن از دست ا اَي
ه نبود اگ ينیرو نداشتم و براي زنده بودنم باید میخوردم . االن وقت لجباز

 بود.  یمرگم حتمه  موند یتا اون دو روز باق یرفتمم یشپ ینجوريهم
بره  استخو دستام بکنم. ینهم به ا يفکریه ید. بایدمنفس سر کشیهآبو 
  :که گفتم

 .آخخخ - 
 یه؟نگام کرد: چ برگشت

  .دستام درد گرفت - 
 دست به سینه جلوم ایشار و گفت : خب؟
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 بازش کن. یاخب نداره ب - 
  ی؟که فرار کن - 

  یشه.نم یشلعنتت کنه ها زبون آدمم حال خدا
 تونمیجور م هو تو چ یابونیول بغآخه با وجود اون چهارتا  :با تمسخر گفتم

  .در برم
 یشه.نم - 

 دجواب دا یدشا کنم یامتحان یهبذار  یول آدم از سنگه ها یندل ا میدونم
نگاه  یچ. بدنم که هیگفتی م ینوگفتم: نامرد خواهر خودتم بود هم باناله

.اگرم بخوام دارهن یدهفا یدونمفرار نکنم چون م یدمدستام کبود شد، قول م
خورم م تکون بنمیتونم فرار کنم چون همه بدنم کوفته و کبوده حتی نمیتون

 چه برسه فرار از دست شماها .
 ی!اما اگه فرار کن یکنمباز م :با شک نگام کرد و گفت

  ی.طرف یناسلحش اشاره کرد: با ا به
دم کشاي آاز دستتون راحت شم ، فقط زور بلدید  یریدهمتون بم اي

. یه روزي جواب این کاراتون رو می بینید و این کاراتون بی جواب خدانشناس
مونه مطمئنم خدایی که باال سرمونه به خاطر همه جرمایی که انجام  نمی

 میکنه . دادید مجازاتتون
  .باشه - 

 خواستم کمرمو تکون بدم که دردم اومد. ،دستمو باز کرد اومدو
 .آخخخ - 
 یه؟باز چ - 
 ...تشماس ییهنرنما یچیه - 

  .خودم اشاره کردم به
 . ینش يجور ینزبونتو کوتاه کن ا - 

 کنم.  یتشباز اذ خواستم  .خودت کوتاه شه زبون
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 ؟ ینجاا يچرا منو آورد یبگ یشهم - 
  ینجام؟چرا ا یدمکه تند گفتم: خب هنوز نفهم یادب خواست

 دستم درد میکرد شروع کردم به مالش دادن مچ دستم . کامی سعی
روز یه: و گفت یدبه موهاش  کش یکالفه دست یتونستنم یداشت آروم باشه ول

 یگیرنشوم ایسپل يسر ینا یول یکشهرو م یارو یزنه، میکنهدعوا م یکیبا  یارشک
ماه اعدامش  ینگفتن حکمش اعدامه و قرار ا یشفرار کنه. چند ماه پ یتونهنم

د ماه بو چندهمون پدر توعه.  یا یکنن. پرونده برادر منم دست سرهنگ صباح
 شدیارت بود و نمکن یکی یشهنداشت، چون هم یدهفا یول یکردمم یبتتعق
 ...یروزکرد. اما د يکار

 ین. همیرفت یششبا پدرام دعوات شد و از پ یروزو ادامه داد : اما د خندید
 ... یارتتبندازه و اینجا ب یرتبود که سحر بتونه گ یکاف

ه هم ینا یدچرا با .یفهممم یدجد یزه چیهر دقیقه  .یشمم یونهدارم د خدا
کمد، هی. به دورو برم نگاه کردم. یروناتاق رفت ب ازباشه ؟  یممبهم تو زندگ یزچ
 تو اتاق بود . یگهد یلو وسا ینفره چند تا صندل يتخت خواب یه

 یومدنو سحر م یدو روز کام ینتو ا .شدنم گذشته بود یدهروز از دزد دو
که از حال  یزدنمقدر م ینا ي. هر سریکردنم یسر من خال یگرانوو حرص د

که  یزيبا چ یول یرفتمتو اتاق راه م داشتم .یشدمم یهوشو همونجا ب یرفتمم
 بکشم ولی فوري یغخواستم ج یدمکه د یزيچ از شد. ینزم یخپاهام م یدمد

 ویرشدستمو گذاشتم رو دهنم تا خودمو لو ندم. رفتم سمت کمد و خم شدم. ز
کمد بود. برداشتمش و لمسش کردم، آخ  یرسالم ز یگوشیهانداختم  ینگاه

 خداجونم ممنونم. .یکردر مجوون کا
برام مهم نبود.  یول يا یگهد یزهر چ یاامکان داره سر برسن  میدونستم

مامان و بابامو بشنوم. شاید آخرین باري بود که  يبود که صدا ینمهم ا
یه سر بقیا میتونستم صداشون رو بشوم. کارم ریسک بزرگی بود ، اگه کامی 

چیزا برام مهم نبود باید این ریسکو بکنم. میرسیدن کارم ساخته بود ولی این 
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ره خونه رو گرفتم به دو تا اشم فوري .دلم براي پدرو مادرم و بقیه تنگ شده
  .خودش بود يصدا جواب داد . یدهنرس

  .: سالمپدرام
  .گرفت یمصداش گر یدنخودم نبود با شن دست

 .سالم  - 
 ...يچرا گر ییبا تعجب گفت: رؤیا تو پدرام

   .که نه حوصلشو نه وقتشو دارم یفعممه ، ح یستمیا نن پ رؤ پ
 .بده بابام یوآره گوش - 

 . یدمبابا رو شن يصدا فوري
 .دخترم ی: خوببابا

  یترسم.بابا،  م یترسم. میمیرمنه بابا دارم م :با گریه گفتم
  .: نترس رؤیا صبر کنپدرام
 رو بلند گو بود.  صدام

  ي؟با صدایی پر از استرس گفت: چه جور زنگ زد بابا
 . یکردکمد اتاق بود کار م یرز یگوشیه - 
 ی کنن.که نم یتتاذ - 
  یکنید؟!فکر م یخودتون چ - 

با لحن غمگینی گفت : مراقب خودت باش دخترم . درسته من پیشت 
  یگردي.نیستم ولی خدا پیشته . پس تحمل کن دخترم فردا برم

  .تر شدیدشد یَملحن بابا گر از
 بابا اگه.. ینتونم صداتونو بشنوم چ یگهبابا اگه، اگه د - 
  .فکرا نکن چیزیت نمیشه سالم برمیگردي یناز ا یگهد یرزبونتو گاز بگ - 

 آهو بود. صداي
 ؟اونجان یاک - 
 همه، الو الو رؤیا؟؟ - 
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 الو الو... یادبابا بابا صدات نم - 
  ی؟لعنت اه

قطع شده بود. نگاهی به صفحه گوشی کردم، شارژش تموم شده  یگوش
 نکهیسرجاش گذاشتم. نشستم رو تخت. زانوهامو بغل کردم.به فکر ا یووشگ بود.

 م؟یرم ینجااز ا یعنی ی بینم؟بازم خانوادمو م یعنی؟ یادره به سرم باقر یچ
 یدگشاد زن يو به روزا یمکن یباز با پدرام باشم و با بچه ها شوخ ی شهم یعنی
داره موهامو نوازش  یکیچه قدر گذشت که احساس کردم  نمی دونم ؟یمبرگرد

با  افتاد یکام یرنگ يبا ترس سرمو بلند کرم که چشمام به چشما .ی کنهم
  .خوردم یوارعقب که به د رفتمترس نگاش کردم 

  .ندارم یت: نترس کارکامی
  .ندادم جوابی

 یکردي؟؟م یهچرا گر - 
 بخندم؟؟ يتوقع دار - 
 .زبونت که هنوز بزرگه جواب سوالمو بده - 

از  یلو ییکردنام تو یهگر یو بان باعثنداره.  یبگم به تو ربط خواستم
  .نداره نخواستم سربه سرش بذارم یکه تعادل روان ییاونجا

که تو وجودم بود گفتم:  ییتن صدا ینانداختم و با کمتر یینپا سرمو
 بذاري؟؟؟تنهام  یشهم

.خیره به جاي خالیش شدم یرون رفت نگفت از تخت بلند شد و ب یزيچ
. 

عادل ت ینه رؤیا دروغ نگو کام یدنداره ، شما بگ یتعادل روان ینا یگمم من
 کجاش تعادل داره؟ ینا آخه .داره

 یجهحرف گوش کردنش نه به اون کتک زدناش . پس نت ینبه ا نه
 .نداره یو روان یتعادل  روح یگیریمم
 »وجدان«
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س ب یشهنداره حاال م یباشه باشه باشه تعادل روان يکرد یونمونرؤیا د -
 ؟یکن

و ر یکیاَه برو دیگه االن اصال حوصله تو  یکنی ؟هم ولم نم ینجا: ارؤیا
  یط فقط می خوام تنها باشم . شرا ینندارم تو ا

کم بخوابم سردرد گرفتم از دست یهپس خواهشا ساکت شو بذار  :وجدان
 یهویی. يراهاماج ینتو وا

 ي.: به سالمت خوش اومدرؤیا
به بابا زنگ  یره کاماگذشت امروز قر ینجاکه اومدم  ا یروز از روز اول سه

باشن  خوب ياتفاقا ی شهکه م یخداکنه هر چ مشخص بشه. یفشونبزنه تا تکل
 .و دارو دستش وارد اتاق شدن یتو فکر بودم که در باز شد و کام بد . ينه اتفاقا
 »پدرام« 

رؤیا حالم عوض شد هم خوشحال شدم که سالمه هم  يصدا یدنبا شن
 .ناراحت شدم یونشگر ياز صدا

 من نبود ، بود ؟ يرؤیا ینا یداد، چرا ؟م یدينا ام يقدر بو هچ حرفاش
ردم ک روبود .  یداز ام یرؤیا، ته ینا یداشت ول یدام یشناختمکه من م رؤیایی

  ین.ردشو بزن ینسمت پدرجون: پدر تونست
  .جواب داد: نه مدت تماس کم بود یبا ناراحت پدر

 !یندار ينقشه ا ؟یدکار کن یچ یخوایینحاال م - 
  .آره - 
  .خوبه - 

 ییگشت فردا یکه رؤیا به خونه برم ییشدم که فردا برسه فردا منتظر
پدرجون مطمئن شده بودم  يکه با حرفا ییروز بود فردا ینکه برام با ارزش تر

ه هم بر یشپدر رد خور نداره،  اگه درست پ نقشه یشمونپ یگرده.که رؤیا برم
 یشه.م یراز  اون باند دستگ يهم تعداد یگردهرؤیا برم
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 »رؤیا«
و جواب تلفون یکیره خونه رو گرفت بعد از دوتا بوق ابرداشت و شم گوشیو

 داد.
 بلهبابا: 

 شد؟؟ یبرادرم چ - 
  .شد هئتبر - 

  ي.دوستش دار یلیخ یبینم: نه مکامی
 بکنم؟؟ یدکار با یچ - 
بهت  که یدرسآ ینا یايجناب سرهنگ خوب. م يآفرین حاال شد - 

 .یاري. برادرمو با خودت میدمم
  .درسو بگوآباشه  - 
  .تو کارت باشه ی......ساعت چهار. فقط اگه کلکیابونخ - 
قدر از سابقه درخشانتون باخبرم که نیازي به  ین، ایشناسمتونم - 

  .حرفاي تو نیست میدونم هر کاري از شما برمیاد
  ي.نه سر عقل اومد - 
  .بده دخترم یوگوش - 
 یبینیش.امروز م - 

 .صداشو بشنوم  یخوامرار گفت: مصبا ا پدر
 . گوشم گرفتم يسمتم گرفت . از دستش گرفتم و جلو یوگوش کالفه

  .سالم دخترم - 
 .سالم بابا - 
 یشه.درست م یزنگران نباش همه چ - 
  .دوستون دارم یلیخ - 

ساعت  یدي.از دستم گرفت: خوب صداشو شن یوگوش يفور کامی
 چهارمنتظرتم 
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  .و قطع کرد
ن سرقرار. چند نفر هم بپا بذار که دوتا مرده گفت: به بچه ها بگو برَ روبه

 نیبه اونا هم بگ .یدداد. سوارش کن یلرادرمو تحوب یمواظب اطراف باشن. وقت
  امروز خونست. ینا

ه بازم ن قد نردبونت. ینبا ا یگنبهتره بگم به تو م یا. یگنبه درخت م این
تو جوجس، پسره درازه زشت  يصد رحمت به نردبون. بیچاره نردبون جلو

  .خل آدم کش و قاچاقچی  یونهد
بود،  نییپا یکنم کام فکر تو اتاق نبود. یاز چهار گذشته بود. کس ساعت

 یرن.بگ یلتحو یسرو از پل یارشدارو دستش هم که سرقرار بودن تا ک
  »پدرام«

 . یپیچیدجملش تو سرم م
  .دوستون دارم، دوستون دارم، دوستون دارم - 

 یام؟منم ب یشهو گفتم: م رفتم پدرجون سمت
 .نه خطرناکه - 
 یکنم.خواهش م - 

باشه  :ري گفتچاانرار کردن من سري تکان داد و از روي صپدر جون با ا
  . وقت زیادي نداریم . زود حاضر شوفقط  اداره کارارو مرتب کنم. یمبر یاب

. به سمت اداره حرکت یمنشسته بود ینتو ماشیم، همه خداحافظی کرد از
 رو کردم سمت پدر جون و گفتم  یکردیم.م

 .پدر - 
 ؟ : بلهپدر

 نقشتون چیه ؟؟ ینبگ یشهم - 
 رهیکه اون م ی. وقتیمگیریم کرد یارشاز همکارا رو شکل ک یکیما  - 

 .دوتا مسئله وجود داره ینسمت ماش
 ؟یترس برگشتم سمتش: چ با
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ما بدن و  یلرؤیا باهاشون باشه، همون موقع تحو ینکه: اول اپدرجون
  .نباشه باهاشونرؤیا  ینکهدوم ا یمکن یرشوندستگ

 ؟یشهم ینباشه چ: اگه پدرام
و  دیمیم یلشونرو طبق نقشه تحو یارش: اگه باهاشون نباشه، بدل کپدر

هم  یهتر هست که هم طوالن یقدق ییاتجز يسریهو البته  یزنیمردشون رو م
 یبهتره ندون

 ه؟ اگه ...رِو بِباشه.اما اگه بفهمن؟؟اگه نقشتون لُ - 
  .نگران نباش - 
  .باشه - 

نگران بودم که با ي حرکت ما  .نگران بودم یلیدروغ نگران بودم خ چرا
 زندگی رویا به خطر بیفته و اون موقعس که ... 

 از فکر و خیال اومدم بیرون من باید امید داشته باشم .
ساعت حرف زدن و یهبهم دادن و  یلوسا يسریه.  یدیماداره رس به

. ساعت  یادن یشپ یراديتا اچک کردن  یزونقششون رو مرور کردن و همه چ
ت خلو یلیخ یلیخ يجا ي یانتا ب یمو منتظر شد یمبود که حرکت کرد 3

هم همراه  یساشده بودن، چهارتا از پل یمخف یسپل یروهايخارج از شهر بود. ن
دقیقه به چهار مونده بود که  چند .یانستاده بودن تا اونا بیمن و پدرجون وا

 ادهیسه نفر با اسلحه پ ین، از هر ماشیدنرسون یهبا  یمشک ینسه تا ماش
بود که رؤیا رو گرفته اومد جلو  ییسشونکه فکر کنم همون ر یکیشونشدن. 

 ید.رو بفرست یارشو گفت: ک
 گفت: دخترم کجاست؟ یت(پدر رؤیا) با جدیالدان

 يبود که رؤیا رو گرفته بود داد زد: تو حق ندار یکه فکر کنم همون مرده
وگرنه هر بالیی سر دخترت بیاد مقصر  یاجرا کن یدفقط با يبه من دستور بد
  زود!!! ینبد یلرو تحو یارشخودتی . حاال ک
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 نیسوار ماش یع. اونم سر یمرو فرستاد یارشنبود اول بدل ک یسکر جاي
 .شدن ینسوار ماش یاطشد پشت بند اون همشون با احت

 . ین: حاال دخترم رو پس بددانیال
 و دار زد: شب خونست. یروناز داخل ون سرشو اورد ب مرده

ه بهت ب باکردن و مانع شدن.  یکبهشون شل یسابرن که پل خواستن
 .هکن کیبهشون شل یساصال قرار نبود پل ،پدرجون نگاه کردم اونم تو بهت بود

که باهاشون  یبدل یارشک یقندادن اونا رو از طر یلبود اگه رؤیا رو تحو قرار
 یدال نباکنن اص یر. قرار نبود اونا رو دستگ یمو ردشون رو بزن یمکن هست دنبال

و  ینرفتم سمت ماش يکردن. فور یررو دستگ همه یدادن.انجام م یحرکت
 شیکارا درست پ یکردندخالت نم یساپل اگه داخلش رو نگاه کردم، رؤیا نبود.

 با ستین ینجورينقشه ا یدونستنمگه نم کردن؟ یکشل یچ يبرا آخه یرفتم
 یست.گفتم: رؤیا ن یزدتوش موج م یکه نگران ییصدا

بردن. من و پدر جونم سمت  یسر کردن رو اداره پلیکه دستگ اونایی
خونه رفتیم . با قیافه اي پریشون وارد خونه شدیم . ستاره با دیدن قیافه دانیال 
یا حسینی گفت و دستشو رو دهنش گذاشت . در کسري از ثانیه چشماش 

. بقیه با دیدن وضع ستاره ماجرا رو تا تهش خوندن . روي صندلی بارونی شد 
ه تلفن ک یمبود یدهدقیقه نشده بود رس چندنشسته بودم . آروم و قرار نداشتم . 

رو برداشت و گذاشت  یودرجون گوشپ خودشونن . بودم زنگ خورد مطمئن
  .و ساکت شدن یدنداد مرده همه ترس يصدا یکر بااسپ

 روحم شاد و یادم گرامی . الفاتحه  .ردممن مُ
 » رؤیا«

 دستاش بود.  یروارد اتاق شد منتظر تماس ز یشچند دقیقه پ کامی
 یهو یکردنگاه م یشو به ساعت مچ یصندل ينشسته بود رو خونسرد

 از جیبش برداشت و تلفن رو وصل کرد .  . گوشی رو تلفنش زنگ خورد
   ؟شد ی: چکامی
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که رفته بودن سر قرار همه رو گرفتن،  ییقربان بهمون کلک زدن اونا - 
 یم، تونستیمشده بود یکه طبق دستور شما اون پشت مخف یريفقط من و ام

 اون آدم هم برادر شما نبود بدل برادرتون بود قربان. یماز دستشون فرار کن
که  ورکه از قیافش عصبانیت واضح بود از جاش بلند شد و همونجط کامی

، یهدرآوردن چ يتاوان زرنگ باز ی فهمونمراه میرفت با داد گفت : بهشون م
 ینکلک زدن به کامران تاوان داره، تاوان سنگ

پس  یکردمبا ترس نگاش م نگام کرد. یتتلفن رو قطع کرد. با عصبان و 
قدم یه .سه نفر یشدنم یکام اتاق ، بودن با ينقشه بابا نگرفته. دو نفر که تو

و کار ینا ین قدرجلو که رفتم عقب . بازم اومد جلو که منم رفتم عقب، ا اومد
وار یکه برداشتم رو تخت افتادم . به د یحرکت با قدم یککه در یم تکرار کرد
 . چسبیدم

 . خنده. خبر مرگتو بشنوم يخراب کرد یموکه زندگ یارشک یريبم اي
از اون  یکی. یگرفتره رو ماشم یتدرآورد با عصبان یشوبهم کرد وگوش یچندش

ه به بود ک یهم تفنگ یکام ياز دستا یکی تومردا اسلحه به دست کنارم بود 
تر مو فاصلشو با من ک یکرگذاشت رو اسپ گوشیوسمت من نشونه گرفته بود 

  .کرد
  .جواب داد ینیپر از ترس و غمگ يبابا با صدا

 : من.....بابا
 : کلکت نگرفت نه ؟؟کامی

  بدم !! یحبذار برات توض - 
 میاییبچم که خودمو دخترت ب يکرد رفک یخوامنم یحداد زد: توض کامی

رهنگ! س ياشتباه فکر کرد یر؟ نه خ يبد یلبشه؟ که تو برادرمو تحو یکه چ
 يفکر کرد ي، خورد یبخودت فر یآره؟ ول يبد یبمنو فر یخواستیم

 بود ؟   یارشدم برادر من نبود و بدل کآاون  یدمنفهم
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ن که او یبینمکرد و همونجور که بهم نزدیک بود گفت  : م يبلند خنده
 بیکه بخواد منو فر ی. از اول بهت گفتم کسیقدرا هم دخترتو دوست نداشت

 یبینه، بده بد م
  ی.خواست ینطورا خودت

  .نداشته باش مشکل تو با منه نه با رؤیا ي: با دخترم کاربابا
هم دخترته، اگه تو بمیري م یستیتو مهم ن یآره مشکل من با توعه ول - 

دل من خنک نمیشه ولی اگه اتفاقی براي دخترت بیفته چون بهش وابسته 
اي نابود میشی و زجر میکشی . فکر کردي نمیدونم بعد از کلی دکتر و پیگیري 
خدا بهتون لطف کرد و این  دختر و داده . فکر کردي نمیدونم چه قدر هدیه 

تو هم ناراحت  یشس. مهم اینکه باناراحتزندگیتو دوست داري ها ؟ مهم اینا
 ؟یارمکارتو درب یچه جور تالف يمگه نه؟ حاال دوست دار یشیم

  .اونو ولش کن :بابا،  با صدایی لرزون گفت
ازش اومده  هک ییهمون جا یفرستمشم یول یکنمباشه ولش م - 

 .اون باال باال ها یفرستمشم
 یرنگ یلهخودم جمع شدم. با ترس به دوتا ت يتو یشترحرفش ب ینا با

 یکردم. چشاش نگاه م
نداشته باش اون تنها بچه منه اون  یشکار یکنمداد زد: خواهش م بابا

 منه...  یزندگ
بابا رو به من گفت: خدا  يتوچه به حرفا بیگذاشت.  یقمرو شق ،اسلحه رو 

ه خدا پس میدم تورو به خانوادت هدیه داد و حاال من این هدیه رو به خود
  .اون باال يپس فاتحتو بخون خانم کوچولو چون  قراره بر

 ییمیستاد، زندگاسلحه رو محکم تر فشار داد قلبم داشت وا .یدخند بلند
 تونست تموم بشه.ی حرکت مهیمن فقط با 
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خرین بار چهره همه کسایی آتنها کاري که تو ذهنم اومد این بود که براي 
 وع کردم بهرتصور کنم ، تا با خوشحالی بمیرم. ش که جزیی از زندگی منن

 چیدن تک تکشون تو ذهنم.
  یا.دن یمبابا آهو نفس سپهر جواد آرزو مر مامان
 ...یک: کامی
  ین.ماهان داداش رام یاخاله آر ییعمو دا عمه

 .: دوکامی
. یسالم باش یشهدوست دارم امیدوارم هم یلیخر پدرام، عشقم خآو در  

ذهنم کامل شد و همه خانواده و کسایی که دوستشون دارم کنار وقتی پازل 
 .هم قرار گرفتن لبخند کوچیکی زدم

  .کارو نکن ینداد زد: ا پدرامیهو 
 نداشته باش يمنه باهاش کار یبار هزارم گفت: دخترم زندگ يبرا بابا

 يکه رو يدستش اسلحه ا يبود و  یدستش گوشیههمونجور که  کامی
 .سرم بود گفت: متاسفم

  .نوادت خداحافظی کنارو به من کرد: با خ و
ود ب یدهمن به انتها رس یداستان زندگیچی، نبود ه یمحال یچیموقع ه اون

یرم، حتما خواست خدا بود که منی بم ینجوريو حتما خواست خدا بوده که ا
ه پا گذاشتم بکه با کلی درد سر و دعا و التماس هاي مامان و بابا به این دنیا 

که  یتنها عکس العمل قول کامی به دست اون بمیرم و برگردم پیش خدا.
 زیر لب زمزمه کردم : خدا  بود که چشمامو بستم. ینتونستم نشون بدم ا

 .گفتم: دوستون دارم خداحافظ یومدکه از ته چاه درم ییصدا باو در آخر 
گ شد و فقط رنبسته  یشههم ي. چشمام برایدمگلوله بود که شن يصدا و

 . یدیدمبود که م یاهس
 خدانگهدارتون

 »پدرام« 
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 کلکت نگرفت نه ؟؟ - 
نگاه کردم همه سکوت کرده بودن و منتظر ادامه مکالمه   یهبا ترس به بق

 ...یشهم یچ یننبودن تا بب
رده م ولیبدم  یحگفت بذار برات توض یدهترس یلیکه معلوم بود خ پدر

بود چون اونو مخاطب قرار داد  یششکنم رؤیا پ ر. فکیرهد یگهنذاشت و گفت د
  .نشون داد یعکس العملیهحرف هرکس  ینا یدنشن با

  .اون باال يره برافاتحتو بخون خانم کوچولو قر - 
  .نکن ینکاروخودآگاه بلند داد زدم: ا نا

 يمنه باهاش کار یمات و مبهوت داد زد : دخترم زندگ یبا صورت پدرجون
  .نداشته باش

  .متاسفم - 
  .دوباره به رؤیا گفت: با خونوادت خداحافظی کن و

  .مکث آروم و شمرده گفت: دوستون دارم خداحافظ یبعداز کم رؤیا
 .یمپر کرد. همه تو بهت بود یوبود که گوش یرشدن ت یکشل يصدا و

  .داد زد: رؤیا آهو
  .کنن يو زار یهو شروع به گر یاناز بهت درب یهبود تا بق یکاف همین
 یکههنوز وصل بود ببا صداي نحسش توجهم جلب شد : هنوز ت تلفن

 دار کارم مونده جناب سرهنگ  یجانه
 ی؟لرزون جواب داد: چ ییبا صدا پدر

  یشی.متوجه م یگهساعت دیهتا  - 
من زندس،   يامکان نداره رؤیا ینشد. نه ا یبمونبوق بودکه نص يو صدا

 یکنه.من منو ترك نم يرؤیا
 .بود یحکمت هکارت چ ینتو ا  یا: رؤیا....دخترم.... خدایزدداد م عمه
 یاسپهر و جواد و آریکردن، م یهدخترا گر یداادنم يعمه رو دلدار بقیه
 تو بهت بودن. یاسکوت کرده بودن  یاماهان 
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ت وق یچباور کنم که رؤیا مرده، رؤیا قول داد که ه یتونستمنم مناما من... 
ممون ه يساعت برایهبرگرده  یدبا یعنیاون برگرده  ، پس نمرده.یزآرهتنهام نم

 دو خودمو باساعت  زنگ در به صدا درمد یهبعد از  یقاسال گذشت دقیهمثل 
ته پاکت بزرگ بود.نوشیهپام  ییننبود اما پا یرسوندم به در درو باز کردم کس

 نشسته بودن. یزدور م همهجناب سرهنگ . رفتم داخل و درو بستم .  يبود برا
 یسیهداخل پاکت چند تا عکس با  پاکتو دادم دست پدرجون. درشو باز کرد.

   .عکسا رو از پاکت درآوردم یعبود. سر يد
 یدفرؤیا پارچه س روي. یهگر یرو زد ز یدکش يبلند یغعکسا ج یدنبا د دنیا

 بودن.  یدهکش
رو گذاشتم تو دستگاه.  يد یو روشنش کردم س يو یبردم سمت ت دستم

دختر با یه اتاق بزرگ.یهشده بودن.  یرهخ یلمهمه ساکت بودن و مات به ف
 رو تخت افتاده بود. یو خون یخاک يلباسا

 داد زد: رؤیا آرزو
ه تو خون یزدهمون مرده که با تلفن باهامون حرف م يصدا یهچند ثان بعداز

 . یچیدپ
شاه  ی؟ به تو چیگذرهم؟ خوش ی؟خوشیخوب سالم جناب سرهنگ! - 

 یول یبه من کلک بزن یسرهنگ تو خواست یگذره؟؟دوماد؟؟ به تو خوش م
داره. کشتن آدما براي من  یشرو در پ یکلک زدن به من تاوان بزرگ یدينفهم

  .مردهکار آسونیه . بدون این که کسی بفهمه و بتونه ثابت کنه طرف ُ
 دیفقط به خاطر شغلت، شا فقط و کرد و داد زد: دخترت مرد. يبلند خنده

 نجایجسدش  ا ینکهتک دونه دخترت االن کنارت بود نه ا ينبود یساگه پل
که جون داد  يلحظه ا یدي. ندیبکن يکار یچه یمن باشه و تو نتون یشپ

و ت يبود. اون مرد ، فقط به خاطر زرنگ باز یدهرنگش پر بود. چشماش بسته
 .بود یدهقدر ترس هچ یدي. ندیهو بق
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 بهت یرفتم یادمادامه داد: داشت  یزدموج م یکه توش خوشحال ییصدابا 
 ینیو ببدخترت یتونینم یگهد یه؟؟چ یدونیدار کارم مونده م یجانه یکهگفتم ت
و ت یشهو هم یفرستموقت جنازشو بهت نم یچوقته ، ه یچوقته ، ه یچچون ه

لو خانوم کوچو ینا یباحیفچهره ز ینا یف. حیمونیدوبارش م یدنحسرت د
 یانرفت و دار ف یادن یناز ا یمبهش زد یهکه من و بق ییکه با موندن آثار کتکا

 فقط چند روز مونده بود عروس بشه اما نشد! آخییرو وداع گفت، 
 یدوارمخر سرهنگ فقط امآلحظه سکوت کرد و دوباره ادامه داد: حرف  چند

ار باند خالفک يوقت با  یچکه ه تو امثال تو بشه يبرا یماجرا درس عبرت ینا
 یچه ییموچون ما زرنگ تر از شما یاریددرب يزرنگ باز هیدو نخوا یفتیددر ن

وخته مهره س یدهم که گرفت ییاحمقا ینا یراست یرید.مارو بگ یتونیدوقت نم
 زود یا یرشما د یلهکه به وس یشدنحذف م ياز باز یداونا اول و آخر با بودن.

 یپس الک یدونناز ما نم یچیچون ه یستنو اصال برام مهم ن یشنحذف م
مراسم بدون جسد براي  یهسوحته نکن و به فکر  يمهره ها یرفکرتو درگ

 .دخترت باش
 ینیدیبم یلموف ینا یدبه همه شما که دار یکم مکث کرد و گفت: راستیه 
  .بدون عروست خوش بگذره یبه تو پدرام جان. عروس یگم، مخصوصام یتتسل

  .تموم شد یلمکرد و ف يبلند خنده
 بود. یو خون یشده بود. صورتش زخم یدسف یدهرؤیا بود؟؟ رنگش سف این

همه  و همه موهاش رو صورت و تخت پخش شده بودن. شال رو سرش نبود
  .نبود ینجوريمن ا يبود. نه رؤیا یو خاک یلباساش خون

ن او .یرهرؤیا نم یکنهامکان نداره . رؤیا منو ترك نم ینداد زدم: نه ا یهو
 .. نهیمکن یحق نداره منو تنها بذاره. قرار بود با هم زندگ

 .کنان اومدن سمتم یهو سپهر گر جواد
  .: پدرام آروم باشجواد

www.takbook.com



 288 | فاطمه سادات موسوي
 

ن م جور آروم باشم . رؤیا، رؤیام رفت منو تنها گذاشت. هگفتم: چ یهگر با
  یمیرم.بدون اون م
 رؤیا: دخترم.... مامان

هو و آ یا. دنیمارستانعمه رو بردن ب یاز حال رفت. بزرگترا با نفس همگ و
  .کردن یهگر ینقدرو آرزو هم که ا

نفر بود که آروم یه. فقط یکردنداشتن منو آروم م پسرا بد شد. حالشون
نه  ! ینقطه نا مفهوم. نه حرف يگوشه نشسته بود زل زده بود به یه یمبود.مر

 ! نکنه....یزينه چ ! یاشک
. متوجه حضورم یممر يسرعت رفتم جلواز پسرا جدا کردم و با  خودمو

م  بودم. دستمو برد یده. ترسیدند یچشماش تکون دادم ول يجلو دستامونشد. 
 سمت صورتش تا گذاشتم ، صورتشو گردوند سمت من و با خشم نگام کرد.

 هیلحظه شروع کرد به گر یکدر  یزد. ول يمنم چون لبخند یدانگار تازه فهم
  .کردن و داد زدن

 دلت ی؟ چه جورمنو تنها گذاشت ی؟ رفتیرفت یی؟ واقعارؤیا کجا: یممر
 اون یاخدا بگو همش دروغه؟ بگو رؤیا زندس! بگو سالمه! یاهان، خدا ياومد بر

 بود که باعث شد من به عشقم برسم. یاون کس اون خواهرم بود. جوون بود.
جور  هحاال چ برسن و باهم ازدواج کنن. یاجواد به آهو.سپهر به دن .یاآرزو به آر

ه نکرد یخودت. اون هنوز  جوون یشپ ياون به عشقش برسه برد ینکهبدون ا
 بود.

 . یشدمگه آروم م یاومد کنارش تا آرومش کنه ول ماهان
  ارؤی آروم تو دلم اسمشو زمزمه کردم:

کردن چشماشون پف  یههم انقدر گر یه. بقیمارستانهدو روزه تو ب عمه
از  ییککنه.  یداپ یاعوض یناز اي قدر گشت نتونست رد هپدر جون هرچ کرده.
 یو هرک ی شدیمم یرهو همه بهش خ یمگذاشته بود یزم يرؤیا رو باال يعکسا

اشک  یکردمم یه. هنور تو بهت بودم گریکردرؤیا درد و دل م  تو دلش با
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 امکان نداره رؤیا منو ترك ینباور کنم رؤیا رفته . ا یتونستمنم یول یریختمم
 یچه سرنوشت ین، من بدون اون پوچم . آخه ا یمیرم، من بدون رؤیا م یکنهنم

رؤیا رو بهم  یول یرخدا ؟! اصال منو بکش جون منو بگ يبود برام رقم زد
کار کن یهخدا  یکنم. خواهش م ینمشبار بب ینخرآ يبرگردون بذار برا

 کنه.  یداپدرجون بتونه رؤیا رو پ
ردون گ نکنم فقط برش یتشاذ یگهد یدمل مرؤیا رو بهم برگردون قویا خدا

  زمزمه کرد یرگوشمز یکی انگار
ها که سخت سخت به دست  یزهمه آنچ یرودساده ساده از دست م« 
 جمله مهمون چشمام شد. یناشک بود که بعد از ا و» آمدند

»یممر«  
 یگنکه م ي. سه روز از روزیگردهمن نمرده ، رؤیا برم يامکان نداره رؤیا نه

باور کنم که اون مرده ، اون ما رو  یتونممن هنوز نم ولی رؤیا مرده گذشته.
 اون....  یکنهترك نم
 به ماهان که کنارم بود گفتم: رؤیا کجاست؟ رو

 یخوايخانومم ؟ چرا نم یديبا غم نگاهم کرد: چرا خودتو عذاب م ماهان
 .کنن یهگر درین قخودتو عذاب نده ا ین قدرگرده ا یبرنم یگهرؤیا د یباور کن

رفته هان  یشمجور باور کنم که خواهرم از پ هجور باور کنم ها چ هچ  - 
اون مثل آرزو تو سختیام کمکم می کرد و راه حل می داد .   .اون خواهرم بود

هر کاري می کرد  تا شاد باشم و غصه نداشته باشم . همیشه کنارم بود همیشه 
. 

زم نکن عزی یهوي موهام کشید : گربغلم کرد و دستشو نوازشش وار ر ماهان
 بوده . ینحتما سرنوشتش ا

که  ییرؤیا بشه رؤیا یبنص یدکه با یچه سرنوشت ینآخه ا یشهنم باورم
به واسطه تو همه رو بهم  که یدوست داشت با پدرام ازدواج کنه . چرا کس

  ي؟رسوند ، چرا خودشو به عشقش نرسوند
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 »پدرام«
وز پنج ر ین. پنج روز از مرگ رؤیا گذشته بود. مثل تمام ا یمهمه خونه بود

جا نشسته بودن . انگار این خونه غم کده شده بود . تو  يهمه ساکت و آروم 
حالشون بد نشه و  یهوتا  یمرؤیا بود يکنار مامان و بابا یشترمدت،  ب ینا

 زنگ خونه یهوکه  یمخودمون بود ي. تو حال و هوا ی کردیمبهشون کمک م
بلند شد دروباز کرد.  آریابه صدا درومد . همه تو حال و هواي خودشون بودن . 

 یدم که با یکی صحبت میکرد .رو شن یارآ يصدا
  یید: بفرماآریا

 - ... 
  .داخل یید: بله بله بفرماآریا

پسر جوون یهبسته شدن در نشون داد که داخل اومد . همراهش  صداي
 وارد خونه شد. 

 عمو جون: سالم پسره
ا دو ب پسرهصداش نگاهشو به اون دوخت که باعث شد.  یدنبا شن پدرجون

 یآروم يبا صدا پدر .یرنرو در آغوش بگ یگهپدر و همد یشخودشو برسونه پ
  ینرام :گفت

نمی دونید چه قدر  .براتون تنگ شده بود خیلیدلم  ین: عمو خوبرامین
 منتظر دیدن دوبارتون بودم .

 بود.  ینا ینرام پس
  یچشمش به عمه افتاد و گفت: سالم زن عمو خوب یهو

یهو مثل کسایی که چیزي یادشون اومده  .دونه دونه به همه سالم کرد و
   .رؤیا: باشه تند و با عجله داد زد 

با شنیدن اسم رویا دوباره تمام تنم یخ بست . هر وقت اسم رویا میاد دیونه 
اور کنم رویا رفته . لعنت به کامی، لعنت میشم . حالم خیلی بده . نمیخوام ب

 به کیارش، اصال لعنت به همه خوانده کیارش سمایی.
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که باال  یدرحال سمت پله ها رفت. به یومد.در نم ییکس صدا یچه از
من اومدما. مگه نگفتی منتظر اومدنمی؟  ییکجا یکهکوچ یداد زد: آج یرفتم

 پس کجایی وروجک ؟
 یست. : ن پدرجون با صدایی گرفته گفت

برگشت و رو به پدرجوان گفت :چرا  .ستادیوسط پله ها وا رامیت همون جا
  ؟نیست ؟ مگه کجا رفته

بگه. بگه دخترم مرده. بگه دخترم پرپر شد. بگه  یتونستم یچ نداد. جوابی
دخترم دیگه زنده نیست . بگه رویا مرده و دیگه برنمی گرده . اون خودش 

 .داغداره بعد بگه دخترش مرده
 به من جواب بده رؤیا کجاست ؟ یکی - 

 : مرده ماهان
 ی؟؟بهت گفت: چ با

 .گرفته گفت: رؤیا مرده يبا صدا سپهر
اولش شوکه شده بود ولی انگار تازه فهمید چی گفتیم که به شدت سرش 

امکان نداره، من خودم با رؤیا  یناین، : ارو به چپ و راست تکون داد و گفت 
  .امکان نداره ینود نه احرف زدم شاد و شنگول ب

  .پنج روزه رؤیا مرده : رؤیا رو کشتن.آرزو
ینا بگو ا یاب ییرؤیا کجا .یهشوخ یندروغه بگ ینداد زد: نه نه بگ رامین

 . یههمش شوخ
  .رؤیا مرده یستن یگفت: شوخ یبا ناراحت ماهان

 .یکنهمن منو ترك نم يزد و ناله وار گفت: امکان نداره خواهر کوچولو داد
 . یهالک یناعمو،  عمو تو بگو، بگو که رؤیا زندس بگو همه ا

رو به عمه گفت: زن عمو تو بگو، بگو رؤیا  ینرام بازم سکوت کرد. پدر
   .من زندس ينمرده،  بگو سالمه، بگو رؤیا کوچولو

  یتونم.: نمعمه
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  یه.گر یرزد ز و
ش و سمت یممن و سپهر همزمان رفت یفتهکردم داره از پله ها م احساس

  یم.مانع از افتادنش شد
  .: آروم باشسپهر
 !؟ي: تو خواهر داررامین
 .به آهو اشاره کرد که کنار جواد نشسته بود: آره سپهر
 یتونستینکرده خواهر تو بود م ییمن اگه خدا ي: خودتو بذار جارامین

  ی.آروم باش
  .: رؤیا مثل خواهرم بودسپهر سرشو کمی انداخت پایین و با غم گفت 

  .اتفاق افتاده ینا ی: کرامین
  یش.پنج روز پ - 
 کردن؟؟ یا اینکاروآخه ک چرا ؟ - 

  .باند خالفکار ي: پدرام
 کردم. یفماجرا رو براش تعر همه

 »یناز زبون رام«
بر می گردم .تو فکرو  یرانبا رؤیا حرف زدم. امروز دارم به ا یشروز پ پنج

 .نزدیکره پروازمو اعالم کرد ا. شم یدمبلندگو رو شن يصدا یال بودم کهخ
ا شدم و رفتم ت یادهپ اهواپیم ازنشست. ینبه زم یمادوساعت گذشت که هواپ

. چمدون ها رو که گرفتم داخل فرودگاه رو نگاه کردم یرمبگ یلچمدونامو تحو
 نکردم. یدااز رؤیا پ ياثر یچه یول

کر ف یالم ولاستقب یادرؤیا بود نه عمو و زن عمو. فکر کردم رؤیا امروز م نه
 یرمل گافغ یخوادم یدشا ینکهاصال ا یارفته  یادش یدمشا یادکنم نتونسته ب

تم و ژانس گرفآیه یستنمطمئن شدم که ن ینگاه گردم وقت یگهدور دیه کنه.
   .درس خونه عمو رو بهش دادمآ
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که از قبل با  ییشناآاسم کوچه و  یدنقدر گذشت که با د هچ نمیدونم
تم برداش ینهامو از پشت ماش چمدونخونشون داشتم به راننده گفتم نگهداره. 

تا پارچه  چند شد. یبغ یهاز ثان يدر کسر ینرو حساب کردم که ماش یهکرا
فاتحه خوندم و یه يعمو بودم که زود یدنمنتظر د ینقدرزده بودن ا یمشک
پسر یهز چند لحظه در باز شد وستادم. زنگ در رو زدم. که بعد ایدر وا يجلو

 جوون جلوم ظاهر شد.
 یید: بفرماپسره

 .کار داشتم هستن یصباح يبا آقا یدسالم ببخش - 
  .: بله هستن شماپسره

  .برادر زادشون هستم - 
  .تو یا: بله بله بپسره

  .وردآاز چمدونارو هم اون  یکیدر رفت کنار. اومدم داخل  ياز جلو و
 که شدم چشمم به عمو افتاد صداش کردم که نگام کرد. وارد

دوست  یلیرو خ یالدان عمودو خودمو رسوندم سمت عمو و بغلش کردم. با
هم  یهپرت زن عمو شد بهش سالم کردم و به بق حواسمدارم و باهاش راحتم .

بود که چرا همه  ینکه تو ذهنم درست شده بود ا یسالم دادم فقط تنها سوال
 یه؟مشکلباساشون 

رفتم سمت پله ها و داد : زدم رؤیا  ي، فوریستن یینرؤیا پا یدمد یهو 
 من کجاعه؟  يولوچکو

که یی شروع کردن به حرف زدن حرفا یه. عمو و بقیدمنشن یجواب یول
  .باورش برام سخت بود

 که یچ یعنیتو سرم خراب شد.  یااحساس کردم دن یهبق يبا حرفا یهو
زدم حالش اصال بد نبود .  رؤیا مرده نه امکان نداره من خودم باهاش حرف

باورم شد که رؤیا مرده با بهت  ی گفتنم یگرانکه د یزاییبا حرفا و چ یگهد
 ی کردم.نگاشون م
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. تعادلمو از  ی افتمندارن و دارم م یموکردم پاهام تحمل نگهدار احساس
 دوتا از پسرا اومدن سمتم و مانع شدن. که یفتمدست دادم خواستم از پله ها ب

ؤیا تو خونه و کنار ر یشفکر کنم چند سال پ .شنا بودنآکم برام یه دوتاشونم
 یمشک يلباسا ینا یلدل یفهممم حاال یشناسمشوننمی بودمشون ول یدهد
  یدم.رؤیا بوده و من نفهم يبرا یدماون پارچه ها که د یفهمم. حاال میهچ

و ر یزاسمش پدرامه برام همه چ یدماون پسره که فهم یرو صندل نشستم
 نیهضم حرفاش واقعا برام سنگ یکردمکرد  بابهت به حرفاش گوش م یفتعر

 ایبوده. یشونعروس یگهکه پدرام نامزد رؤیا بوده و چند روز د ینا مثالبود. 
سخت بود، واقعا  خیلیجسدشم ندادن.. یکشتن وحت یچ يرؤیا رو برا ینکها

 یحت یبه مراسم ختم خواهرتم نرس یکه حت یمتوجه بش یره که دسخت یلیخ
خوب نبود گفت که برم و  یادکه حالش ز یعمو درحال زننباشه  ياگه جسد

گذاشتم درو بستم و قفل کردم.  یالمووسا یبذارم، وقت یالموتو اتاق مهمون وسا
خواهرم ترکم کرده  یشدشدم باورم نم یرهعکس رؤیا رو برداشتم و بهش خ

 .باشه
 »از زبون پدرام«

تو خونه  ینهمه خونه هاشون بودن فقط من و رام هفتم رؤیا بود. یروزد
  یم.مونده بود یناپدرجون
 یوارد ياز خودش رو یشترجاهاب به اتاقش نگاه کردم. اتاق رؤیا بودم. تو

و عکس دو نفره هم از خودم یهو  یعکس خانوادگیهعکس چسبونده بود. 
  .خودش بود

که دوستش داشتم ازم  یچرا کس .يکارو با من کرد ینچرا ا یاخدا - 
 ؟چرا یگرفت

که زده شد پرت شد رفتم تو فکر. به دنبال صدا  یقیموس يبه صدا حواسم
  .شدم یدهکش

 هرچی که خواستم بعد تو با خاطراتت سر کنم، 
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 یا با همین خاطره ها رفتنتو باور کنم،
 دیدم نمیشه،

 به دست آوردنت چه نقشه ها کشیدم، واسه
 بعد یه عمر دربدري دیدي به تو رسیدم،

 اما نفهمیدم چرا چی شد ازم جدا شدي، 
 من با تو صادق بودمو چرا تو بی وفا شدي؟؟

 بهنام علمشاهی )) -((عاشقت شدم 
را چ یم؟کنار هم باش یشهقولت؟ مگه قرار نبود هم یرز يچرا زد ؟یرفت چرا

 ؟يا ترکم کردچر رؤیا؟ یرفت
ك قبال مال مهمون بود  یندر رام يجلو یدمبه خودم اومدم د وقتی

 . گوشه چشمش برق زد.یدادآهنگ گذاشته بود و گوش م ینستادم. رامیوا
؟ البته حقم داشت رؤیا رو دوست داشت ین قدرا یعنی. یکردم یهداشت گر

چون رویا هم تو خوشگلی تک بود هم تو استعداد . هر کس با یه بار دیدن 
رویا عاشقش میشه.(البته جز آشنا کسی غلط میکنه عاشق رویا بشه آشنا ها 

 هم فقط در حد ي گپ ساده نه بیشتر نه کم تر ) 
 برش یو نتون يسخته خواهرتو از دست بد یلی: خیدمصداشو شن یهو

  ی.نگردو
  .مزاحم خلوتت شدم با اجازه ینرام یدبهش نگاه کردم: ببخش یشرمندگ با

 تو  یا. بیستینه ن :برم که گفت خواستم
  .کنارش نشستم رفتم

 ردیمیکم بازي باهم یشههم با رؤیا بزرگ شدم. یمن از بچگ یدونی: مرامین
 ياداروز من داشتم یهجور وا جور،   يها یسرگرم یو کل یمخوند یشعر م

بود. اون  یصداش عال خداییش .یخوندرؤیا هم داشت م یاوردمزدن و درم یتارگ
 یدیمپشتمون فهم يدست زدنا يروز بعد از تموم شدن آهنگ رؤیا ، از صدا

 مهه. یقیموس يکالسا یم. از اون روز رفتیدادنداشتن گوش م یهکه عمو و بق
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 دختر بزرگ ویهکه رؤیا شد  یمچشم رو هم گذاشت یادگرفتیمفوت و فنشو 
 شهیمن هم یاونور ، ول ینورببرتش ا ینداشت کس دوستکوچولو نبود.  یگهد

اون  ولی از دور مراقبش بودم. چند بار پسرا به انواع مختلف مزاحمش شدن
ست اونا د یول یگفتنم یزيو چ یینپا ینداختدخترا سرشو م یهبرخالف بق

 یشدن.ن روبه رو مم يبردار نبودن که با مشت و لگد ا
 ییبال ینازشون نگذره که سر رؤیا همچ دامکث کرد و ادامه داد: خ کمی

اون االن رؤیا مرده و معلوم  يبه جا یول یشداعدام م یدآوردن. اون پسره با
 کجا خاکش کردن؟  یستن

چند دقیقه که گذشت از جام بلند شدم ازش  .یمساعت با هم حرف زدیه
  .شدم یرهاتاق رؤیا رفتم و به عکساش خ خداحافظی کردم و به سمت

  م.یریبه سمت تاالر م یمدار ینتو ماش یمبا رؤیا نشست یمونهروز عروس
  ؟خانومم یچرا ساکت - 
 یی؟قاآبگم  یچ - 
  ي.دوست دار یهرچ - 
 ؟؟یخوشحال - 
  .و خوشحال نباشم یتو باش یشهمگه م - 

  .زد لبخندي
 ؟؟ینمن صورتتو بباو یخواي؟؟ نميبازم که ساکت شد - 
 .شعبه موق - 
 .خانوم یطونها ش یکنیم یتاذ يدار - 
  .من !؟ نه یک - 
 ارؤی - 
  .مراقب باش خطر داره - 
  یبینم.آخرسر که اون صورت نازتو م یچونباشه بپ - 

  .نگفت چیزي
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  یپیچید.تو گوشم م یبیعج يرفت سمت تورش.صدا دستش
 .رؤیا - 

صدا مال رؤیا  ینبه سمتش برگشتم نه، ا یب، یهوعج يهمون صدا بازم
  .نبود
 ؟؟یهست یتو... تو ک - 

ده خن اسکلت بود. يوحشتناك بود رؤیا نبود  یلیخ تور رفت باال. یهو
 هاش بلند شد و...

 نه نه برو...رؤیا  - 
شدم. به اطرافم نگاه  یزخ یمجام ن چشمامو با وحشت باز کردم ، تندي تو

بازم کابوس، بازم خواب،  یدم.به موهام کش یدست . کالفهیومدکردم بارون م
 یاتفاق ي آخراش که یبینمتو خواب خودمو رؤیا رو م  یخوابمهروقت که م

ه یشاول خواب به کابوس ختم م يخر شادآ. در یشهم یزیشچ يو رؤیا  یفتهم
 . وایمیستاد رؤیا یشهکه هم یجام بلند شدم رفتم سمت بالکن از

م تا صبح نتونست دیگهآروم شدم. یتو صورتم کم یخوردبارون م يها قطره
 بخوابم و همونجا نشستم و به رؤیا فکر کردم....

؟ فرشته یشیچرا ازم جدا م ؟ یشیهم  ازم دور م هامرؤیا چرا تو رؤیا - 
 یايکه ب ییکجا ؟ یشهقلبم بدون تو داره نابود م ینکه ا ییکجا یی؟من کجا

 هامو خودتو از رؤیا ي؟؟ نکنه به خاطر اون روز هنوز باهام قهر یدردمو دوا کن
 ؟یکنیم یغدر

 یشه،عاشق فرشته م ینیزممرد یه ((وقتی
 یشه))نوشته م یکس یب یشههم یرشتقد توي

 هستی که  نتونستم بهت برسم. يرؤیا تو فرشته ا هعی،
آسمون  به بهش برسم اما چرا؟؟ یتونمشدم که نم يمن عاشق فرشته ا

شد که چشمام باز  ینمانع از ا یخوردکه به چشمام م یینگاه کردم. قطره ها
فضا رو عاشقونش  یزبمونه چشمامو بستم و زمزمه کردم:  نبار بارون اشک نر
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م از قلب یرفته اون از کنار من رفته ول اون. یشیمما نم یگهو اون د من نکن.
 ونهیشدم تو د یونهد یشغم دوراز  ینجوريهم نبار نبار عاشقونش نکن. نرفته.

 ترم نکن.
روز از مرگ رؤیا گذشته. هنوز همون حالت ها بازم همون چهره  شونزده

همه ساکت شدن( من پدرجون  یچیدکه تو خونه پ يبلند يصدا با ها.
  .برداشتم و جواب دادم گوشیو.عمه)ینرام

 .سالم  - 
  .سالم - 
 ی.صباح يمنزل آقا - 
 .بله شما - 
که  تو پروندتون  یهستم در خصوص اون عکس یدريمن سرهنگ ح - 

 بود زنگ زدم 
رؤیا مرده،   یداره ؟ وقت یدهچ فا یگهدیگه، شدن رؤیا رو م یدهدزد ماجراي

 یگیريپ بازم یدنبال رؤیا نگرده ول یگهکه د یمگفته بود یسکه به پل یدرحال
 یکردنم

 ...ییدبفرما - 
  .زنده شدم مرده زنده شد.

 »رؤیا«
که خورد تو چشمام دوباره  ينور با یآروم آروم باز شد. ول چشمام

 دو نفر نظرمو جلب کرد. يگفت و گو يبستمشون. صدا
 حالش خوبه فقط شوکه شده  - 
 دکتر.  يممنون آقا - 
  .هباش یزانگ یجانه یاديکه براش ز یدنکن يفقط کار یکنمخواهش م - 
  .باشه خدانگهدار - 

 قطع شد.  یقیدقا يبرا صداها
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. من، یادم یادمکم داره  کمبودن ؟؟ یک یناکجاست؟؟ ا ینجاکجام !؟ ا من
از جام بلند شم که دستم  خواستممردم؟؟  ی، گوشی، اسلحه، شلیک، منکام

که در باز شد و  یارمسرمو زد به دستم. خواستم درش ب ینا یاه ک داغون شد.
دادم.  یصپاهاش تشخ ياز قدما ینوشد.اومد سمتم ا یاندر نما يجلو یکام
 بعد قطع شد . لحظه اي نگذشت که احساس کردم تخت تکون خورد.  يا یهثان

 با داشت شد. یشمر یشر .یداددستش داشت موهامو از صورتم کنار م با
یکرد . دلم نمی خواست دست یک قاچاقچی به پشت دست صورتمو نوازش م

 من مردم؟؟ :باز کردم و گفتم آروم چشمامو یالکصورتم بخوره. براي همین 
 .خوشبختانه یانه متاسفانه  - 
  .برم خونه یخوامناله گفتم: من م با
  .باش. عمرا یالخ ینآش. به هم - 

 یدم.نال دوباره
 ؟ اونا چشم انتظار من هستند .اونا االن نگرانمن؟ یديچرا عذابم م - 
مم مراسم خت یحت یشنم یونهد یتفقط دارن از دور یستننه نگرانت ن - 

 .برات نگرفتن
گفت؟ مگه اونا جسد منو دیدن که بخوان  یاالن چ ینبهت نگاش کردم ا با

برام ختم بگیرن. مگه چند ساعت از اون اتفاق شوم گذشته، خیلی زیاد باشه 
ساعت بیهوش بودم پس نمیتونن با این سرعت مراسم برام بگیرن . فکرمو به 2

 زبون آوردم و رو به کامی گفتم 
  .من که زندم ياونم برا یرنجور تو دوساعت مراسم بگ هچ - 

تو  یمهاالن سه روزو ن یبه خنگ يخودتو زد یا یو گفت: خنگ خندید
  ي.تو این تخت افتاد یهوشب

 ی؟؟چ - 
لوله گ يکه با صدا يقدر بچه ا ینبا تمسخر نگاهی بهم انداخت و گفت : ا

 ی.از حال رفت
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 بودم؟؟ یهوشمن سه روز و خورده ب - 
 .آره - 
 سوال بپرسم یه - 

 يمرگت شده دار هحاال چ یوحشت داشت ینبگه تو که از ا یستن یکی( 
 ؟؟یزنیباهاش حرف م

 .سوال دارم خب-
 .)برو جهنم-
 .بپرس - 
 !؟؟؟یچرا منو نکشت - 
 بکشم؟ یدچرا با - 
 که.... یآخه خودت گفت - 
 مین نقشه کشید ولیپدرت فکر کرد میتونه به من کلک بزنه براي ه - 

درست از آب در نیومد ، چون من زرنگ تر از این حرفام درسته خواست کلک 
بزنه و باید تاوان پس بده و حقش بود تورو بکشم تا با دیدن جسدت تا ریشه 

   یخوري.به دردم م يروز یهنابود بشه اما نکشتمت چون مطمئنم 
 ؟؟یشهم یمن چ یفپس تکل - 

  یشه.م یچ ینمتا بب یمونیما م یشبیخیال گفت : فعال پ
امکان داره بازم  یعنیگفتم: ی در حالی که ذوق کرده بودم با خوشحال

  یبینم؟مامان بابامو 
 وقت یچه یگهکرد که به خودم لرزیدم : نه خانوم کوچولو د يبلند خنده

  ي.که تو مرد یکننم رچون همشون فک ینیشونبب یتونینم
  .مثل الستیک پنچر شدم

 که من..... یدناونا که خودشون ند اما-
ه ک ییو عکسا يد یحرفمو قطع کرد و گفت: نگران نباش. با س کامی

 فرستادم باور کردن .
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 ؟يکار کرد یچ ی؟؟توبا صدایی لرزون گفتم  :چ
 يدار یگهانگشت اشاره دست چپشو باال برد و تکون داد و گفت: آ آ آ د

سوال نپرس وگرنه معلوم نیست چه اتفاقی بیفته  یاد. زیپرسیسوال م یاديز
 ها .

جوابشو ندادم که آروم از تخت بلند شد و همونطور که به سمت در میرفت 
  ي.دار یشو در پ یسخت يروزا یبهتره بخواب یگهد -گفت :
 از اتاق بیرون رفت .  و

کمد هیبا نگاه به اتاق تازه فهمیدم ي اتاق دیگه آوردنم. به اتاق نگاه کردم 
تخت خواب  يمختلف بود. يبا جور با مدال جور يدو دره که توش پر از لباسا

 .....بود.یشوتوالت که توش پر از لوازم آرا یزمیه .یزنفره تمیه
بسته  يپنجره با ابعاد بزرگ و بلند که با توریهخورد به پنجره اتاق  چشمم

سه تا  نپاییرفت.  یجنگاه کردم سرم گ یینبودنش. رفتم سمتش از باال به پا
کجاس. دوباره به سمت  یستنگهبان بود اوووه چ قدرم ارتفاع داره معلوم ن

 تخت رفتم و روش نشستم .
 رکف یعنی ؟یکننکار م یاالن دارن چ یعنیفکر کردم.  یهبه پدرام و بق 

االن  یعنیاومده و از مرگ من باخبر شده ؟  ینرام یعنیمن مردم؟  یکننم
 کجاییشدم. کمکم کن. خودت مراقبشون باش. یونهد یاحالشون خوبه؟خدا

ذره شده. کجایی که محتاج زمزمه هاي عاشقونتم یهکه دلم برات  ییپدرام کجا
 کجایی که کنارم باشی و بگی اینا همش ي کابوس بیشتر نبست .

 غصههمه غم و  ینا از .یکرديو آرومم م ياالن کنارم بود يکاش بود يا 
  یکردي.دورم م یخودب يفکرا نیاز ا یدادينجاتم م

 دلم تنگ شده «
 براي جمله هاي عاشقانه ي آرامت،

 دلم تنگ شده،
 که سرم را بگذاري روي شونه ات،
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 و بگذاري گله کنم،
 از تمام کابوسهاي،
 شب هاي نبودنت،
 و همچنان بگویم.

 از دردم از تنهاییم، 
 و تو بگویی: نترس همیشه کنارت هستم و تنهات نمی ذارم 

 »و لبخندي بزنی که ارزشش را فقط خودم بدانم.
 

 نمیدونم کی به خواب رفتم ولی هنوز چند دیقه نگذشته بود که یکی
 بود؟ یو نشستم.ک یدممحکم دروبست و اومد تو. تو جام پر

 یدي؟؟و با خنده گفت: ترس یکاومد نزد سحر
که  ابزنمش ، این قدر بزنمش ین قدرا یرم، حقشه بگ یناببی، دختره مردن

  یشه.بلند م ینسر ا یراز ز یشهتآ ی.هرچیرهبم
 .ها نترسه یونهکه از د یهجواب دادم: آره ک ییبا پرو منم

  یونم؟من د - 
  یونم!پ ن پ من د - 

  .دستمو فشار داد يکنارم دستشو گذاشت رو زخما اومد
  ي؟!عیب نداره خودم ادبت می کنم .نه معلومه هنوز ادب نشد - 
  ...بدنم درد میکنه ...... دستتو بردار آي - 
 ...یاگه اون زبونتو کوتاه کن - 
صورتم از درد جمع شده بود ولی کم نیاوردم و با پرویی گفتم : زبون  

  .خودمه . اختبارشو دارم . زبون من به خودم ربط داره نه توي جانی 
  .رو اعصاب من راه نرو - 

 ها اعصاب دارن ؟؟؟ یونهکردم:  اِوا !!! مگه د يا خنده
 ؟؟جرات داري ي بار دیگه حرفتو تکرار کن .یگفت یخشم گفت: چ با
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 ها اعصاب دارن؟ یونهد یدمپرس - 
 ...یدماالن نشونت م - 
 کرد.به لبم دست یادهکه تو صورتم پ یشد با مشت يحرفش مساو ینا و

  یومد.داشت خون م یدمکش
ست د یگهد يندار یبا نفرت توي چشماش نگاه کردم و گفتم : تعادل روان 

 ...ها کال نه روان دارن نه اعصاب نه یونه. دیستخودتم ن
 سرم اشاره کردم... به
 .و نه عقل  - 

گفته باهات کار داره  یکه کام یف: حیف فقط حیدهم ساب يرو دندوناشو
یکردم کنه وگرنه خودم جوري آدمت مو برات برنامه ها داره که به زودي اجرا می

  که به التماس بیفتی جوجه .
از جاش بلند شد و لگدي به شکمم زد که از درد به خودم پیچیدم .جلوم 
خم شد و چونمو تو دستاش فشار داد و با خنده نگام کرد : کامی گفته زیاد با 
 صورتت کاري نداشته باشم ولی  شکمت که جز صورتت حساب نمیشه، میشه؟

دوباره بلند شد و با پاي راستش چند تا لگد به شکمم و کمرم زد و  قهقهه  
  .و درو قفل کرد یرونزنان از اتاق رفت ب

 .داغون شد....یآخ دستت بشکنه روان - 
ذره  يدلم براش  یگذره.که با بابا حرف زدم م يبار ینروز از آخر یزدهس

 ده . تنگ ش یهپدرام و بق يبرا .تنگ شده یاشمامانم و مهربون يشده،  دلم برا
و سخرانی میکنه و بعد کتکم میزنه و  یادسحر خل و چل م ینروز ا هر

میره . مثل کیسه بوکس شدم . کامی و سحر به هر بهونه اي میان و کتکم 
 میزنن.

پسره  ینا تمام بدنم کبود شده فقط میشه گفت صورتم سالم تر از بقیس. 
و  یدهو باحرفاش حرصم م یکنهم یتاتاق و اذتو  یادمثل جن م یونهدرازه د

  هم نبود که سر کنم. يروسر یادونه شال یه یکمد حت توي.یرهم
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 ه. چنیکنبه زور تو حلقم م یابونیاغول ب یناگرم بخورم ا یخورمغذا نم زیاد
 خبر ندارم. یندمماز آ یمن حتینم، سالم باشم اما نتونم خانوادموبب یدهفا

بدبخت تر شم، معلوم  یناا یقره از طراقر یا یبینمدوباره خانوادمو م یاآ
 یحال هاالن مامان و بابا چ یعنی .یکننکار م یاالن خانوادم دارن چ یستن

یکنه؟ هزار تا سوال تو سرم کار م یحالشون خوبه؟ پدرام داره چ یعنی دارن؟
 درست شده که پاسخی براي هیچ کدومشون ندارم .

 حتما یرانا یادروزگار... قرار بود ب ین هعیکرم رفت سمت رامف ناخوداگاه
خدا  یه یدیدمشون؟دوباره م یشدم یشده. چ یچ یدهتا االن اومده و فهم

 چرا ؟ یشهم یعالم سر من خال یاي،  همه بدبختیادنیهجون  دلم گرفته قد 
ت هس یحکمتیههم توش  یناشکرت حتما ا یاخدا یگمحال بازم م ینبا ا ولی

باهام  یشدم یکرد؟چیپدرام زود قضاوت نم یشدم چیپس توکل به خودت 
نبود  یسبابا پل یشدم یچ ؟ یشدمبا سحر دوست نم یشدم یکرد؟ چیدعوا نم

 اگه... یشدم یچ ؟
خودت به پدر و مادرم صبر بده مطمئنم االن مامان  خدایا یهگر یرز زدم

 هم بود حالش يا یگهکه افتاده هرکس د ییحالش بده خوب حقم داره با اتفاقا
 .یشدبد م

 ،هم آسمان مثل من امروز« 
 بود...گرفته  دلش

 ،به حال آسمان که خوش
 ،همه را یشاشکها یختنر با

 ،اما چشمان من یکندم خوشحال
 ندارند) یختناشک ر يبرا ییسو دیگر

 یامدبختب یاد یشترب یگیرهاشک هام شدت م یباريم یوقت نبار بارون نبار.
 ند.یکشاب مذناراحتن و ع یهکه به خاطر من بق یخورمحرص م یشترب .یفتمم
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افتادم،  به سمت پنجره  یناا یرکه گ یهروز ینروز بعد گذشته امروز شونزدهم
 اتاق رفتم.

چهار روز  نبود. يخبر ياز اون تور یگه. دیکردمنگاه م یینباال به پا از 
 دند.ستاده بویدرم دوتا نگهبان وا يدوتا و جلو ییناومدن برداشتنش. پا یشپ

 و یومدنو سحر م یکالفه شده بودم هر روز کام یگهحوصلم سر رفته بود د
ده  ساعت شب.یشدم یبممواقع هم کتک و مشت بود که نص ضی. بعیرفتنم

در  ایخسته شدم  یگهد یباالس ول یلیخ یسکشزد به سرم. ر يفکریه بود.
ی که تالشمو کردم. ول یشمباز خوشحال م یرنمبازم بگ اگه .یگیرنمم یا یرمم

اگه دست روي دست بذارم و براي نجات خودم تالش نکنم بعدا افسوس می 
 خورم و خودمو یه ترسو بیشتر نمیدونم . 

گاه ن ینهتو آ یافمپس فرار میکنم و همه ریسکشو به جون می خرم . به ق
 ردم.تو کمد بگ ياجبار کرد که مانتومو عوض کنم و با لباسا یکردم. سحر کل

کمدم به  . لباسايعمرا اگه عوض کنم یشدسرم نم یزيچ مگه احمقم؟ یول
نه من که باز دین و ایمون و انسانیت  یخورهبی وجدان م یوانه ي جلفدرد اون د

سرم میشه و برام مهمه .دیروز کامی اومد و دعواي خیلی بدي باهام کرد جوري 
یلی عصبانی تر از بقیه روز ها بود و من که توي این شونزده روز نکرده بود . خ

 با جواب دادن بهش کار خودمو بدتر کردم و باعث شدم کلی کتک بخورم .
دکمشم یهپاره شده بود  یینشاز لبه پا ییجاهایهبود.  یههمون صورت مانتوم

 .یگچی، ، خونیکنده شده بود.خاک
 .یونممن برم مگه د عمراً  یاتاق حموم بودا ول داخل

االن  تمیدونسشده بودن. م یفبودنشون کث یکفشمم به خاطر مشک شلوارو
و بستم و نفسام چشمامو. یدمرفتم و رو تخت خواب يزود ینهم يبرا یادم یکام
 یاومد تو اتاق وقت یکام یشههم مثلتر کردم که فکر کنه خوابم برده.  یقعم
و درو بست. چند دقیقه که گذشت، از جام بلند شدم و  یرونخوابم رفت ب یدد

www.takbook.com



 306 | فاطمه سادات موسوي
 

و  ینو دراز تر ینسرو صدا، سراغ کمد رفتم و درشو باز کردم. کلفت تر یب
 لباسا و شلوارارو از توش درآوردم و بهم گره زدم.  ینمحکم تر

 هم برداشتم و به لباسا مثل طناب گره زدم. یو روتخت پتو
روم از جاش درآوردم و گره زدم به رو بودم آ یدهپرده رو که کنار کش 
 ينبود فور نییپا یرو باز کردم . از باال به پایین نگاه کردم . نگهبان پنجره.یتخت
از باال به تخت گره  .یینبودم از باال انداختم پا کردهکه درست  یطناب

 تونستمینم بود هم یشترهفت یا هشت متر ب یباکه تقر یبا طناب یزدمش.حت
ام درد ، پیپرمبقیه ارتفاع رو م فوقشبرم.  ینجااز ا یدبرم با یدمن با یبرم ول

 .بشه یخوادکه نم یناز ا یشترب یگهد یگیرهم
. به آخرش که یینامن و امانه، آروم آروم از طناب رفتم پا یدمد وقتی

 یدم که صداي کسی رو شنیدم .پر یعسر یدمرس
 » وجدان«   

  ی.منو بکش یتونیم ینمبب -     
 میدونی چه قدر دلم برات تنگ شده بود ؟ ؟نامرد يکجا بود - 
 کنم به نفعته یحتنصیه یخوامسواال و حرفاي احساسی م ینا يبه جا - 

  ي.گوش بد
 دوکلمه هم از مادر شوهر عروس بفرما به گوشم! - 
  .بلند شو و فوري در روینن نشدن تورو بب یدارتا از خواب ب - 
 »باشه باشه االن میرم  ياشاره کرد یفیرظ یارآخ به نکته بس - 

ود راه ب یشترب یکیکه تار ییاز جام بلند شدم شروع کردم تو جاها سریع
حس ن ياز اونجا یع. باز بود. سریدمرفتن. بعد از چند دقیقه راه رفتن به در رس

رم باو برام آسون تر شده. یدن. با رفتنم احساس کردم نفس کشیرونزدم ب
 ریشتو من ب یشستنم ینبرف رو زم يها دونه. یروناز اونجا اومدم ب یشدنم
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برم. از  سردي زیاد و برف بازوهامو بغل  یدبا یرفتمم یدبا یول یشدسردم م
 کردن.  "ها"کردم و دستامو جلوي دهنم گرفتم و شروع کردم به 

با قدم هایی تند ولی به سختی پا توي برف ها میگذاشتم و به مسیري که 
  قدم بر می داشتم   بود

 ینیماش ولی .یدمقدر گذشت که احساس کردم به جاده رس هچ نمیدونم
مامان  بهنبود. از اونجا دور شده بودم. قدم هام رو کند کردم . رفتم تو فکر . 

 فکر کردم هنوز چهره خندونش تو ذهنمه.
فس ن یامنو بکشه. به آهو آرزو دن یخواستم یکه کام یبابا زمان يبه صدا 

 و ماهان.  یابه سپهر به جواد به آر
خونه مامانه مامانم.  یمکه رفته بود یاومد جلو چشام... زمان ینچهره رام

فرداش امتحان داشت خواست درس بخونه براي همین دفترشو باز کرد  یادمه
 یبودم تعجب کرد. ولی وقت یدهکه با خودکار ازش کش یکاتوريکار یدنو با د

وض پرتم کرد تو ح یهثانیهکاره منه و دنبالم کرد و در  یدفهم یخندمدارم م یدد
  .که تو خونه مامان بزرگ بود یکیکوچ

 يکه ازم خواستگار يپدرام جاشوگرفت. روز یررفت و تصو ینرام تصویر
چه قدر  یربخ یادش، ی کردیمم یتکه همو اذ ییکرد و جلوم زانو زد. روزا

بازم  یشهم یعنی یربخ یادش .یمگرفت یم تاالرکه رفت ي. روزی دادمحرصش م
 .....یعنی ینمپدرامو بب

ه با سرعت ب ینماشیه برگشتم. یومدکه از پشت سرم م یبوق يصدا با
مام حرکت کنم. انگار ت یتونستم. نمینبود به زم یدهچسب پاهام. یومدسمتم م

نورش خورد تو چشمام که باعث   یهاز ثان يدر کسر بدنم بی حس شده بود.
چشم. بعد از چند لحظه احساس کردم روح از بدنم  یرم جلويدستمو بگ دش

چشمام عکس دسته  يکه اومد جلو یريتصو ینزد. آخر یخ. بدنم شدجدا 
جز  یدمند یزيچ یچشد و ه یاهچشمام س يجلو یزبود همه چ یمونجمع

  .مطلق یاهیس
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 »پدرام«
 ییدبفرما  - 
تهران  ياز جاده ها یکیتو  یشبساعت سه و چهل و هفت دقیقه د - 

 یاییدب یگهساعته د یکدختر جوون تصادف کرده.لطفا تا یه
 ). …..…(...یمارستانب

 ی؟؟چ يبرا - 
 يراب یاییدب یدشما با ینهم يبرا یستمشخص ن یاددختر ز ینصورت ا - 

 .یدباشن که دنبالش يدختر همون دختر ینا یدشا ییشناسا
 یی؟رؤیا کجا هییی

  .اونجا هستم یگهساعت دیهتا  یدريح يچشم آقا - 
 .ممنونم منتظرتونم - 
 قطع کرد. یوگوش و

 بود؟؟ ی: کپدرجون
دختر جوون تصادف کرده  ي یروزگفت د .یدريح يول پرونده آقائمس - 

 برم. ییشناسا يگفتند برا یستچون صورتش واضح ن
 رؤیا رو  کشتن پس چرا... یدونهاما اون که خودش م - 
 یرم.حاال که گفته م یول یدونمنم - 

 یام.:  منم باهات مرامین
  .باشه پس حاضر شو - 
ا پا . سرتی. مشکي. به خودم نگاه کردم. بازم همون رنگ تکراریمهم رفت با
 یرنگ عشقه. ول یمشک یگفتم یشهرنگو دوست داشت هم ینا رؤیا. یمشک

حاال خودم به خاطر رؤیا وجودم  امابزنه.  یست مشک یپشواشتم تذوقت ن یچه
 سواربود.  یلباسش مشک یشههم مثل هم یناتاق خارج شدم. رام از. یهمشک
ساعت دنبال  یمحرکت کردم بعد از ن یمارستانبه سمت ب یمشد ینماش

 یستادها یرشکنار پذ یدريح ي.آقایاده شدیمکردم.پ یداشگشتن پ یمارستانب
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 21 - 20 یباپسر تقریهد زده بودن. که بهش دست بن ي بودبود. همراهش مرد
  .سرباز بودیهساله بود. کنارشم 

 .سالم - 
  .سالم - 
 .سالم - 
 ؟؟ینمدختره رو بب یشهم - 
 ؟؟یاییدبله فقط هردوتون م - 

  .گفت: بله جفتمون همراهتون میاییم جناب سرهنگ يفور رامین
 ید.طرف بر یندستش نشون داد و گفت: از ا با

  .مراقبش باش یکرد سمت سربازه و گفت: زمان رو
  .: چشم قربانزمانی

. با اجازه از دکتر اون بخش وارد اتاق  یماز اتاقا حرکت کرد یکیسمت   به
و  نم از تختا اشاره کرد. یکیاز هم بود. به  یاد. چند تا تخت با فاصله زیمشد
رام ب یشترب دختره ی داشتمکه برم ی. هر قدمیمسمت اون حرکت کرد ینرام

 .یشدآشنا م
 یهقدر صورتش شب چه. یمستادی.، کنار تخت وایکلهمون قد همون ه 
 .....ین. اسرؤیا

 گفت: رؤیا یبا خوشحال ینرام
و کبود بود. چشماش  یخودش بود رؤیا بود. زنده بود اما صورتش زخم آره

بسته بود. باورم نمیشد. چشمایی که همیشه برق شادي و شیطنت توشون 
موج میزد االن بسته بود . صورتی که مثل برگ گل نرم بود به خاطرکتک هایی 
که خورده بود دیگه نرم به نظر نمیرسید. نگاهم به دستاش کشیده شد . مچ 

رو دستاش جاري بود. با  دستش رنگ قرمزي گرفته بود و رده هاي طناب
 .صداي حیدري از نگاه کردن رؤیا دست برداشتم

  ؟شد ی: چحیدري
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 ست.: رؤیارامین
 د.ش یدارؤیا پ رو به من با خوشحالی وصف ناپذیري  گفت: پدرام ، رؤیا. و
 ممنونم شکرت شکر. یانوکرتم خدا یاخدا تمعجزسیه ین. اتزندس

 .زنده هستن ی: خوشحالم که خانم صباححیدري
ن ي.بازم معجزتو نشو.ممنونم که زندگیمو بهم برگردوندشکرت شکر خدایا

 دادي. دمت گرم خدایا. 
  ؟طوره هاالن حالش چ -

ه دکتر گفت اگ ینجا.ا یارتشبهش م یزنهاون پسره م یوقت یروز: دحیدري
تو اتاق عمل بوده دکتر گفت به  یشساعت پیه. تا یکردهتموم م یومدتر م یرد

 یلیخ یدبا یول یهوشهکه بهش زدن چند ساعت ب ي بیهوشیطر داروخا
 مراقبش بود. 

تو فکر فرو رفتم. به کسی که رویا رو به واسطه خدا نجات داده بود و باعث 
ارزش داره. اگه  یادن یهکه رؤیا رو رسونده خودش  همینزنده موندنش شد. 

 یدرسته بهش زده ول من مرده بود. يرؤیا ی کرداگه فرار م یا، ی رسیدم یرد
 گرفت .  یدهناد یشهنم ین کارشما

  .با پسره حرف بزنم یتونمم :رو کردم سمت سرهنگ حیدري و گفتم
  .: بلهحیدري

 ؟؟یبگ یخوايم ی: چرامین با گنگی پرسید
  ی فهمی؟خودت م :در حالی که به بیرون اتاق حرکت می کردم گفتم

 ستاده بود.معلوم بود نگرانه.یپسره اونجا وا با رامین از اتاق خارج شدیم.
 تو با.... -

 گفت: به خدا من مقصر نبودم خودش.... يتند پسره
  .:  از اول بگورامین دستشو آورد باال و گفت

ه داشتم از جاد .بود یکهوا تار یومدگفت: برف م يبا ترس و به تند پسره
. تعجب کردم . بوق ه دختر وسط جاده حرکت میکنه ی یدمبر می گشتم که د
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. فقط داشت راه میرفت و صداي بوق هاي منو ی شنیدانگار اون نم یزدم ول
هم نمی شنید . خدا خدا می کردم که بشنوه و از وسط جاده بره اون سمت 

 و...برگشت ولی ثابت موند و حرکت نکرد  یهوکه  
شین نبود. از ما يادامه داد: و زدم بهش. به خداوندیه خدا عمد یهگر با

پیاده شدم و به سمتش رفتم . بدون اینکه وقت رو هدر بدم بغلش کردم و به 
به خدا از قصد نبود. پدر من  سمت اولین بیمارستان که اینجاست آوردم.

یکنم بهم رحم خواهش م یشهداره اگه من برم زندان حالش بد م یقلب یناراحت
 ....دارم خواهش  کنید به پدرم رحم کنید . من از دار دنیا همین پدرم رو

ن م يبهم برگردوند موممنون که رؤیا :نذاشتم حرفشو ادامه بده و گفتم
 یونم.بهت مد

  ی؟بهت گفت: چ با
  ی.االن زندس و تو باعثش یرؤیا مرده ول یکردیمما فکر م - 

: پدرام راست میگه منم رامین هم با دیدن رفتار من لبخندي زد و گفت 
 . یمارستانب يوندواقعا ممنونم که خواهرمو رس

 ...یعنی: پسره
 یتضار یکنیم: نگران نباش با عمو صحبت مرامین پرید وسط حرفشو گفت

  یده.م
ط . فقیگمم یکبهتون تبر حیدري از دیدن رفتار ما لبخندي زد و گفت:

  ی بیایید .پرونده به  اداره آگاه يدر اولین فرصت برا
  .چشم - 

 یرینیش یرمرو به من گفت: من م ینسربازه و پسره رفتن. رام خودشو
  .زنگ بزن یهبخرم تو هم به بق

 .: باشهپدرام
  .برداشتم و به پدرجون زنگ زدم یوگوش فوري

  .الو پدرجون - 
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  ی؟شده پسرم خوب یچ - 
  .خبر خوش برات دارمیهآره  - 
  .که بتونه منو خوشحال کنه يچه خبر - 
  .شده یداپدر رؤیا پ - 
 :بهت گفت با
 ی؟چ - 
شده زندس زنده حالشم  یداگفتم: آره پدر رؤیا پ یريوصف ناپذ يشاد با

  یست.بد ن
 االن کجاس؟؟ - 
  یست.حالش بد ن یتصادف کرده ول یمارستانهتو ب - 
 ممنون.  یاشکرا خدا یاخدا - 

  .رؤیا زندس ره.او خطاب به ستاره گفت : ست
  .من زندس يرؤیا یدم( مامان رؤیا): درست شنستاره

  .آره - 
  یایید.ب یکنم؟؟ آدرسو بهتون اس ام اس ميندار يپدر با من کار - 
  .باشه منتظرم پسرم - 
  .خداحافظ-

ره سپهر جواد ماهان آرزو رو گرفتم و بهشون اشم قطع کردم. یوو گوش
 يرؤیا شکه شدن داشت رؤیا. يواقعا هم جا خبر دادم همشون شکه شده بودن.

 من.
تو چند  ینجاسمرده االن زندس ا یکردمشونزده روز که فکر مخدا بعد از  
 یمارستانتو سالن ب همه واسه خودش. یهشکرت. واقعا معجزه ا یامن. خدا یقدم

. تو بخش ی دیدیمشاز پشت پنجره م یدما با ولی بودن وقت مالقات بود.
  .بود یژهو يمراقبت ها

 .شکرت ایخدا ستاره دستاشو به سمت آسمون باال برد و گفت:
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 یرهی مگفتم رؤیا نم دیدین، یدیندینین، با ذوق گفت: بچه ها بب مریم
  .شکرت یارؤیا زندس. دیدي گفتم رویا ما رو تنها نمی زاره. خدا یدیند

 يرفت و برا پدرجون بودم گذشته بود. یدهکه رؤیا رو د یاز زمان ساعتدو 
 یدمد هویکه  یمبود نشستهتشکر کرد.  یهم کل پسره داد. یتپسره رضا يآزاد
  .با سرعت به سمت دکتر رفتم و صداش کردم رؤیا نامنظم شد. یمعال

 .دکتر دکتر - 
زود با چند تا پرستار داخل رفت . خواستم وارد بشم که اجازه ندادن  دکتر

و به اجبار بیرون اتاق موندم و به داخل خیره شدم . بعد از چند دقیقه دستگاه 
ي رفتم پیشش و با بی صبري داومد. تن یرونب یدکتر با ناراحت یآروم شد ول

 دکتر؟؟ يشده آقا یچ :گفتم
 ریمابا ب ینسبت هشما چ "عینکش رو از روي چشماش برداشت و گفت 

 ؟؟یددار
  یم.ره باهم ازدواج کناقر - 
  یایید.با من ب - 

 اب که به من و دکتر زوم شده بود رفتم داخل اتاق. ییمقابل چشم ها در
  ینید.لطفا بش: دستش به صندلی اشاره کرد و گفت

 یچ یدمن خودم دکترم لطفا بگ یستکارا ن ینبه ا یازيدکتر ن يقاآ - 
  ؟شده

  .شما رفته کما یضمر دکترنفس عمیقی کشید و گفت:
 کما!! :آروم لب زدم و گفتم

 بله.  - 
 اون که حالش خوب بود! - 

درسته  :رتم خیره شد و گفتدکتر دستاشو روي میز گذاشت و به صو
چند ساعت،  یلخته بوده که طیهکه تو بدنش  یدیمحالش خوب بود اما فهم

 اربهیمعامل باعث رفتن ب ینو هم یختهرفته سمت مغز و کارکرد مغزشو بهم ر
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 فقط با خداست. یشبق یماز دستمون براومد براش کرد يما هرکار کما شده.
 فقط دعا . ید.براش دعا کن

به محض خارج شدنم رامین جلوي چشمام  .یروناتاق اومدم ب ناراحتی ازبا 
  .ظاهر شد
 شده ؟؟ ی: چیدپرس رامین

  .ماکه منتظر بودن رو دادم: کُ ییکالم جواب همه اونایه
بازم شکرت، شکر به  یا...خدایهگر با این حرف من همه زدن زیر گریه. بازم

 دارم. یمانچون بهت ا .یادکما درم من مطمئنم که از رؤیا زندست. ینکهخاطر ا
هم  یکی ینپس ا یشمرده رو زنده کرد یکردیمکه ما فکر م ییرؤیا وقتی که

 دارم. یمان، من بهت ا یکنیخودت درستش م
یم. روي صندلی نشستم و به اتاق موند ینرفتن خونه فقط من و رام همه 

 خیره شدم. 
 یبا کل .موندهاما اون همچنان تو کما  یگذرهشدن رؤیا م یداک ماه از پی 

 یشپ یاداز ما ها ب یکی روزکه هر  یمکرد یرار و فالن و بهمان دکترو راضصا
باهاش حرف  یاکنه  يآور یادهاش رو  یا خاطرهبراش قصه بگه  یارؤیا و بمونه 

از جانب  یکه باعث نشون دادن حرکت يا یگههرکار د یابزنه، درد و دل کنه 
 .نشونهیهاز  یغما دررؤیا بشه ا

 شده بودم. یرهاومده بودم خونه به عکس رؤیا خ
روزها شده بود حرف  ینکه ا یدستم رفت سمت آهنگ خونه نبود. یکس 

 دل من.
 یرهتورو، سر نوشت ازم نگ یک کاش
 ؟؟)يبنداز ییمنو رؤیا جدا ینب يدوست دار ینقدرچرا ا یر( تقد

 یرهدلم، بعد رفتنت بم میترسه
شم چ يجلو ین بارا یبار از دستت دادم ولیه یمیرممن م ياگه تو بر( رؤیا 

 از دستت بدم) یخوامنم یمن
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 ،تورو یارنم یادمخاطره هام،  اگه
 ،از تو خاطره هام نرو الاقل

 یزنه،مثل من،  واسه تو،  قلبه شکستش م کی
 ،واسه تو مثل منه یک آخه

 دل من فقط به بودنت خوشهبمون، 
  بدون تو برام از جهنمم بدتره) یرؤیا زندگ یا( زود بهوش ب

 کشه یفکر رفتن تو م منو
 یبینمتو رفتنت برام آسون تر بود که االن هروفت م یدن( اون موقع ند
  ،)یشهحالم خوب و بد م

 یتونمتو، نم یب یاههس یمتو، زندگ یهام تباهه ب لحظه
 ،)یادرؤیا بهوش ب یاخدا یتونمنم بارینبه خدا ا یتونم( نم

 کاش که تورو، سرنوشت ازم نگیره،
 می ترسه دلم،  بعد رفتنت بمیره،
 اگه خاطره هام یادم میارن تورو،

 الاقل از تو خاطره هام نرو،
 کی مثل من واسه تو،  قلب شکستش میزنه،

 آخه کی واسه تو مثل منه،
 بمون

 ((بمون محسن یگانه))
 یها الکاون رؤی یدارشوب یبینیکه م یرینیش ي( رؤیا نرو بمون کنارم. از رؤیا

  )یتدل بکن و برگرد به واقع یبینیکه م ییاز رؤیا
نگ به خودم اومدم. قطره اشکی از چشمام پایین اومد. آهبا تموم شدن 

 .برگردون ت رؤیا مو بهمددستمو رو صورتم گداشتم. خیس بود. خدایا خو
روز از ماه محرم  یشکه هنوز رؤیا تو کما بود. ش یمهدو ماه و ن یقادق االن

 . یگذشتم

www.takbook.com



 316 | فاطمه سادات موسوي
 

یا تخت رؤ کناررو پرکرده بود. یمارستانب يدسته ها و نوحه ها  فضا يصدا
 یبینیم :نشسته بودم. به چشماش خیره شدم. دستاشو گرفتم تو دستمو گفتم

 یادته. یومديهنوز بهوش ن یمکه بعد از دوماه و ن یحکمت هچ یدونمرؤیا، نم
اهم ب یادته، یادته یدیمو دسته هارو د یابوناوخت یمپارسال ماه محرم باهم رفت

مطمئنم  یادتهمردم.  یمو داد یمکه عمه کرده بود رو پخش کرد يرذن یمرفت
چرا منو تو خماري شنیدن دوباره  ؟؟؟یديچرا جوابمو نم یول یشنويصدامو م

 صدات میزاري. صدایی که همدم شب و روزمه.
 در باز شد و پرستار اومد تو پرستار: وقتتون تموم شده 

  یام.باشه االن م - 
 پرستار رفت و درو بست . به رویا نگاه کردم وگفتم 

یشت ، بیدار شو عشقم دلم طاقت دوریتو پ یامفردا م یبرم ول یدمن با - 
 نداره. 
 .شبه هفتم محرمه امشبزدم و از اتاق دل کندم . یشونیشبه پ يبوسه ا 
  .اصغر کودك شش ماهه کربالست یبیشتر مخصوص شهادت حضرت عل امروز

 ،زبانم روح و روانم آرام جانم یرینش يبخواب ا اصغر
 ،مادر ییمادر، الال الالیی

 ی،و تاب یچدر پ یاز تشنه کام یگل در التهاب يدانم ا می
 ی،بهر تو آب هیاسازد م یتبه سو یدآ یدانز م بابا

 ،مادر ییمادر، الال الالیی
..... 

مسجد نشستم:   يمسجد و نمازمو خوندم. همه که رفتن، کنار حاج آقا رفتم
 .قبول باشه

 هر دو دستمو به سمت حاج آقا گرفتم و باهاش دست دادم.
  .قبول حق باشه پسرم - 
 ؟ یرمچند دقیقه وقتتونو بگ یشهم یدببخش - 
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آره پسرم، وقت من براي شما  :برگشت سمتم و با لبخند مهربونی گفت
  .جووناست، بپرس

 : حاج آقا......پدرام
ادامه دادم:   و یروزد ینهمه ماجرارو براش گفتم از همون روز نحس تا هم 

دستم به  یدونم، به خدا میدونم ،حاج آقا من از خدا طلب بخشش کردم م
قعا من وا .همون لحظه طلب بخشش کردم یناحق باال رفت و زدم صورتش ول

 نمیخواستم این کارو بکنم .  
سکوت کرد و چیزي نگفت. دو سه دقیقه گذشت که دستی به  یکم

ه . همیدیمهمه ما امتحان م یپسرم تو زندگ ینصورتش کشید و گفت : بب
 یکه برام گفت ییاتفاقا یناز جانب خدا. مطمئن باش تو ا یهما امتحان یزندگ

 .یممسئله رو ندار یندرت درك او ما ق میدونههست که فقط خدا  یحکمتیه
به خدا توکل کن چون خدا هر کسی که بهش توکل کنه رو دست خالی بر 

به اون باالیی  یدتنمی گردونه و حتما یه چیز با ارزشی بهش میده ، همه ام
خانومت مرده رو زنده کرده  يتو فکر کرد یکه وقت ییمطمئن باش خدا هباش

زود داره. اون داره امتحانت  یر واما د یاره، مطمئن باش از کما هم درش م
خدا توکل کن و  یدونه، بهامتحان و اتفاقا رو بازم خودش م ینا یلودل یکنهم

باش هیچ وقت از خالق جهان نا امید  آیندهافتاد صبور باش و منتظر  یهر اتفاق
 نباش.اون همیشه صداتو میشنوه پس همیشه امیدت به خودش باشه.

  .ممنونم حاج آقا - 
: خواهش یشد جانمازشو جمع کرد و گفتهمونجور که از جاش بلند م

 جوون . در پناه حق  یکنمم
 یشمرؤیا رو از پ یخوايچرا م خدایا .یالفکر و خ یادنیهرفت، من موندم و  

پس  یو؟ دارم تاوان چیدي؟ چرا عذابم میکنینابودم م ي؟؟؟ چرا داريببر
شدم و ازش معذرت  یمونظه پش؟ من که از رفتار اون روزم همون لحیدمم

ود ز ید؟؟ درسته من نبانمیکنی منو قبول یچرا تو معذرت خواه یخواستم ول
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ن ؟؟اییستن یکاف یهمه عذاب و ناراحت ینبه نظر تو ا یول یکردمقضاوت م
کارارو  ینا یلدل یول یستمهمه درد و دلتنگی کافی نیست؟ باور کن ناسپاس ن

  .سخت یلی. خیهباور کن امتحان سختامتحانه یه ین.اگه ایفهممنم
تو خونه عمه درست شده بود. امروز  يشبه هشتم محرمه. بساط نذر امشب

 اکبر(ع) است. یبیشتر مخصوصه شهادت حضرت عل
 ،جان یچه آمد به سرم عل بنگر

 ،جان یجان پسرم عل یجان،  پسرم عل یغم تو خون شد جگر عل ز
 ،اکبر من یاکبر من،  عل یپر پر من،  عل گل

یدم،با ظرف نذري رو شن یزمزمه کس يداخل خونه که صدا یرفتمم داشتم
 ایستادم و گوش دادم 

ه اگ یدمقول م یکردم ول یتشاذ یلیرؤیا رو خوب کن. درسته خ یاخدا - 
 یهازش عذرخوا یدمقول م یادنکنم. فقط بهوش ب یتشوقت اذ یچه یادبهوش ب
رؤیا رو به خاله برگردون، خاله هر روز شکسته  یاناراحتش نکنم. خدا یگهکنم.د

ناراحته. اگه رؤیا حالش خوب بشه تو ماه صفر  ینمتونم بب ینم یگهد یشهتر م
 بده.  يبه همه محله نذر یگمبه مامان م

 یدم.درسته به حرفات گوش نمیخونمادامه داد: درسته نمازمو نم یهگر با
ردون. برگ یادن ینبده و رؤیا رو به ابارو به دعام گوش یه ینا یکنمخواهش م یول

و  تانهیمارسرو تخت ب ینمکه بب یستدلم از سنگ ن یول یاددرسته ازش بدم م
 ....یکنمازت خواهش م من سکوت کنم.

فس ن ینا یشدباورم نم کرد. یهصدا گر یو ب یهگر یرادامه نداد زد ز دیگه
ین چه جوري داري روزگار بب ی. هعیکردرؤیا دعا م یسالمت يبود که داشت برا

پیش میري که نفس داره براي شفاي رؤیا دعا میکنه و اشک میریزه نفسی که 
  دوست داشت رؤیا رو اذیت کنه االن فقط میخواد رؤیا بهوش بیاد.
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 ینامر سري تکون دادم تا بغضم بیشتر نشه و نترکه . از اونجا دور شدم و با
به دسته ها نگاه کردم  اتاق ي. از باالیمهارو پخش کرد يو سپهر و جواد نذر

 . یزدنم ینهجوون جمع شده بودن و تو دسته س یرتااز پ
که علمدار کربال حضرت ابوالفضل العباس به  یشب تاسوعاس. شب امشب

  ید.شهادت رس
 بر حال یتیمان یک نظري،
 از داغ تو خم گشته کمرم،

 اي تاج سرم عباس علی، رفتی ز برم عباس علی،
 کمرم،رفتی و شکستی تو 

 قربان دو بازویت سر من،
 قربان دو چشمت پیکر من،
 لب تشنه ببین تو اصغر من،

 
تو دهنمه و همه توکلم به  ینحس یا ینحس یااول محرم تا حاال ذکر  از

  .خداست
 یونهد نبودنت دارم از یول یهسوالم تکرار یدونم؟ میشینم یداررؤیا چرا ب - 

و تورو  یرمبم یخواددلم م یبینمتحال م ینتو ا یرؤیا برگرد. وقت یشمم
 ....یادتهروم.  يکرد یتوشمال پارچ آبو خال یادته .ینمنب ینجوريا

تؤ ذهنم بود بهش گفتم  یتا االن هرچ یششپ یومدماول که م ياز روزا
 کردنامون و... یتاذ

و نداشتم ر یمارستانب يطاقت فضا دیگه نکرده. ییرثابته و تغ یمشعال ولی
دسته ها همه و  يزنا صدا ینهس يصدا .یکشوندمنو دنبال خودش م یحسیه

 ریو شروع کنم به زنج یتجمع ینهمه باعث شد از کنار رویا بلند شم و برم ب
بارون رو صورتم  يقطره ها زدم. یربار از ته ته ته دلم زنج یناول . برايزدن
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ته دل دعا و از  یزدمم یر. زنجیکردکردن و برام آسون تر م یهو گر یخوردم
 یکردم تا خدا دلش برام بسوزه و رویا رو بهم بر گردونه م

دارم. به معجزه هات  مینانحاجتمو بر آورده کن. من بهت اط یاخدا  - 
 که همه یاونم موقع يرؤیا رو بعد از شونزده روز بهم رسوند یاعتقاد دارم. وقت

 گردونییرؤیا رو برم. مطمئنم که بازم يگردوند تو برش یمرده ول یکردیمم رفک
 يدور یگه طاقت. دیادن ینزود رؤیا رو برگردون به ا یکنمخدا خواهش م یول

شو ندارم خدایا عظمتت و شکر فقط ازت یه چیز میخوام رویا رو به این دنیا 
 بر گردون  ....

، بعده خدا خودت رؤیا رو شفا بده رؤیا رو بهم برگردون. به ینامام حس یا
 خودت ینامام حس یا لطفا رؤیا رو بهم برگردون. یمتوش که یماه محرم ینهم

 .کمکم کن
  یاحسین.همزمان با بقیه بلند گفتم : 

به گوش  یبه خوب ینحس یادسته و اسم  يعاشوراست. صدا امروز
 شروع کردم به حرف زدن یشهنشستم و مثل هم ی.کنار تخت رو صندلیرسیهم

  .با رؤیا
 شدن یدارکه قصد ب یبینیم ییرؤیا هچ يداری، خوبی، سالم خانوم  - 
 یشه؟؟ مگه همیبکش ازش دست یخوايکه نم يدوستش دار ینقدرا ؟يندار

 !يگرد و بهم ثابت کن دوستم دارراالن ب ي؟پسدوستم دار یگفتینم
لحظه  احساس کردم یهلحظه، فقط یهگرفته بود اما  یدمود يجلو اشک

  .شدم یاالتینخورد و من خ یدمشا پلک رؤیا تکون خورد.
  .دوست دارم عاشقتم یلیرؤیا خ - 
کون داره ت انگشتش .یبینمدارم درست م یابهت به رؤیا نگاه کردم. خدا با

 .خورد یزيپلکش. پلکشم تکون ر یخورهم
  .دکترو خبر کردم يجام بلند شدم و فور از
  .دکتر دکتر -
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پدرجون و . به یرونو چندتا پرستار اومدن داخل و منو فرستادن ب دکتر
ا . بیروناز چند دقیقه دکتر اومد ب بعد.یانمادرجون زنگ زدم و خبر دادم که ب

  ؟دکتر يشد آقا یچ .دو به سمتش رفتم
از کما  یمارب ستمعجزیه ینا یگمم یکتبر :دکتر با لبخند نگام کرد و گفت

 .درومد
 یلیدستت درد نکنه خ ینخدا جون عاشقتم عاشقتم امام حس واییی

  یلی.دوست دارم خ
 االن حالش چ طوره ؟؟ - 
  یدشد یشهو م یادبهوش م یگهخوبه تا دوساعت د - 

  .دستشو برد باال و گفت :البته وقت مالقات
 .ممنونم - 
  .. خدا به دعا هاتون جواب دادیداز خدا ممنون باش - 
و دقیقه بعد رؤیا ر چند. یهبرداشتم و زنگ زدم به بق یوگوش يرفت. فور و
ا از اتاق یگهد یکیو به  یرونبرانکارد بود از اتاق آوردنش ب يکه رو یدرحال

همه  ینو بگرفته بود  یرینیجعبه ش ي یناومده بودن. رام همهمنتقل کردن. 
 . یکردپخش م

یا بود و فقط رؤ یبزرگ یلیداخل اتاق.اتاق خ یمهمه رفت یدمالقات رس وقت
 اونجا بود.

 »رؤیا«
که به چشمام خورد باعث شد  ينور یآروم آروم باز کردم ول چشمامو

که به نور عادت کرد دستمو آوردم  چشمامنور بگیرم  يدستمو جلو يزود
 یدفس یرنگ. روتخت یدرنگ. پرده سف ید. در سفیداتاق کامال سف ي. یینپا

  یده.همش سف یخورهحالم داره بهم م یگهاه د رنگ.
  .اتاق باز شد در ؟یهجوریه ینجاا چراکجاست؟؟  اینجا من کجام؟ اصال
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 .رؤیا :که با تمام احساسش گفت یکس به گوشم خورد. یکس صداي
  .تو اتاق نبود یرؤیا!؟جز من که کس ی؟؟؟؟ چ کی

 !؟ینیمامانتو بب یخواينم - 
 کردم سمتشون و گفتم: من کجام؟؟ رو
 یمارستان.ب - 
 ؟؟ یچ يبرا - 

 ساکت بودند .. همه نگفت یزيچ کسی
  .مرد و زن هم کنارشون بودنیهتا دختر جوون بودن،  5تا پسر و  5

 ی؟؟: رؤیا خوبآهو
 من چطوره؟؟ يکوچولو ی: آجرامین

 اااارؤیا آرزو با ذوق به رامین که حرف قبلی رو زده بود اشاره کرد و گفت:
 ؟؟؟اومده یک ینبب

فه از دست رؤیا رؤیا کال رؤیا، کالفم کردن بابا، یگنم ین قدرچرا ا یناا
 فقط من هستم. ینجاا ینکردناشون رو به همشون گفتم: اتاق و اشتباه اومد

د که دا یشمپ یادمرده به سمت دو خواست ب هیچ کس حرفی نزد ولی اون
ید. من جاي دخترتونم ،، این چه از سنتون خجالت بکش آقا. یايزدم: کجا م

 وضعشه .
فکر کنم هنگ کرد.وا  نگام کرد. بیچارهیهو از حرکت وایستاد و با بهت 

  ؟نه ینا ینداشت ول یبپسرجوون بود عیهباز  .یگممگه دروغ م
 رؤیا کو ؟ یدبگ یآراسته شد حاال ه یزگل بود به سبزه ن وجدان: آخیی«

خدا  فقط یدو تماشا کن ینیدرؤیا بش یدجد ورژن از ینما یبدبفرما رؤیا کو؟
 »همیدونه چه قدر تغییر ورژن داد

  ؟: رؤیا حالت خوبهسپهر
رؤیا  یتو ه ینکه اومد یاز موقع شما حالتون بده. یمن که خوبم ول - 
 یست.من تو اتاق ن هم جز ی. کسیست. اسم من رؤیا نیکنینرؤیا م
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 چشونه چرا تعجب یناا با دهن باز و چشمانی گشاد داشتن نگام میکردن .وا
  .رو شفا بده یناا یاکردن. خدا

 ی؟؟چ د گفت:پدرام با دا
. تیسبهتون بگم که اسم من رؤیا ن یدچند بار با .یشیدچرا متوجه نم - 

 اسم من...اسم من...
دستمو بردم به سمت سرم و  یر کشیدسرم تخواستم اسممو بگم که یهو 

 سرمو فشار دادم تا درد سرم آروم بشه، اول کاري زدن داغونم کردنن رفت.
  یستم.بفهمونم رؤیا ن ینابه ا یزبون هآخه به چ

  .دکترو خبر کنم یرم: من مپدرام با هول گفت
 .میشتش بود اومد پ یدمرده که لباس سف يبا  یگهو چند دقیقه د رفت
 ؟؟ یکنه: سرت دردمدکتر
  .: آرهرؤیا

 !؟یهاسمت چ - 
  یدونید: مگه شما نمیپرسهگرفته بود مگه من بچم م خندم

  ی.خودت بگ یخوامم یچرا ول - 
  یدونم.)نمیادنم یادم یکنمم رفک یاسم من (چرا هرچ - 
 چند سالته!؟ - 
 ..یدونمنم یدونمنم یدونم،نم - 

بود که از دهن  یدونمو جواب همه سواالشم نم یپرسیدسوال م یه اون
 من موندم و تنهایی یرون. بعد چند دقیقه همه از اتاق رفتن بیرونب یومدمن م
 .خودم
 »پدرام« 
  یدونمنم - 

 .درو بست یرونب یماومد یوقت یرونب یمتکان داد که بر يسر دکتر
  یاد؟نم یادش یزيدکتر چرا چ ي: آقاپدرجون با استرس پرسید
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 گرفته اما... ی: دختر شما فراموشدکتر
  ی؟: اما چپدرجون

  یگرده.گذشته حافظش برم یادآوريو با  یموقت ی: اما فراموشدکتر
 حرفه. یکه سالمه خودش کل یننداره هم عیب
 یادآوري. از فردا با یشهمرخص م یمارتونروبه همه ادامه داد:  فردا ب دکتر

 یدنبا .یارهحافظشو بدست ب یدکن بازگو کردن خاطرات گذشته بهش کمک یا
بهش وارد بشه اگه کاري کنید که شوکه بشه  یاديز یجانکه ه یدکن يکار

امکان داره این بار حمله ي جدي به عصب هاي مغزش وارد بشه  و ضربه 
 مغزي بشه . 

با این حرفش ترس تو تک تک سلول هام نشست . از این موضوع با خبر 
بودم ولی وقتی از زبون دکتر شنیدم انگار دنیا رو سرم خراب شد . نباید بزارم 

 وارد بشه.  بهش شوك
 دیشما با یطول بکشه ول یادو ادامه داد : ممکنه مدت برگشتن حافظش ز

 . یدو به خدا توکل کن یدصبور باش
  .دکتر يممنونم آقا - 

 رفت.  دکتر
ستاره دست هاش رو به باال گرفت و بعد از خوندن دعایی کف هر دوتا 

که رؤیا رو بهم  ینهم ین: امام حسدستانش را به صورتش زد و سپس گفت
 شکرت. يبرگردوند
. يو اتفاقات و از پشت سرمون رد کرد يکرد یهمه مهربون ین: خدا اجواد

  .تمومش کن یو خوش یرابن ماجرا هم به خ
گذشته رو  يا یگهد یزهرچ یا: بچه ها دکتر گفت با گفتن خاطره آرزو

 مگه نه؟  یاریمب یادش
 .آره - 
 . یماز فردا که مرخص شد شروع کن - 
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 یمبگ یمکه با هم بود یخوش ي: از روزامریم
 یامون.: از شادرامین

  .کردنامون یتاز اذ - 
  یدیم.و خند یموردآکه سرهم  ییاز بالها - 
  .که رفته و خاطرات خوب داشته ییجاها یمشببر - 

   .در هوا زد و گفت:  دفتر خاطرات رؤیا یبشکن آهو
 .خودشه - 

 هیخونه تا با بق یم. عمه رو فرستادیندم و رامرفتن خونه فقط من مون همه
ون هم رفت چ یدوم یلعمه به دل برگشتن رؤیا مرتب کنن. البته يخونه رو برا
پخش کنه.  ينذر ینمجلس امام حس يکه رؤیا بهوش اومد برا ینقرار بود هم

تاق وارد ا رامین. با یکنملطفتو فراموش نم ینوقت ا یچ.هیبزرگ یلیخ خدایا
 درو بستم ، برگشت و نگاهشو به ما دوخت . . تایمشد

 »رؤیا«
. چند میکردمنگاه  ینسوزان امام حس یمهاز پنجره به مراسم خ داشتم

 شیعاشورا خونده بودن. به خیایون نگاهی انداختم. ش یارتدقیقه قبل مردم ز
دازه ان یبنصب کرده بودن. به ترت یابونمتفاوت تو خ يبا اندازه ها یمهتا خ

کنم داشتن روز عاشورا رو به  فکربه بزرگ مرتب شده بود  یککوچ هاشون از
 یادهخلوت خلوت بود و مردم تو پ یابونچون خ یکردن،م يمردم صحنه ساز

 ها وسط بودن.  یمهستاده و نشسته بودن. فقط خیرو وا
عبور نکنه. بعد از تموم شدن زیارت  ینیو بسته بودن تا ماش خیابون

عاشورا.چند تا دختر بچه و زنان سیاه پوش که تمام صورتشون با پوشیه گرفته 
شده بود و چادرهاي گِلی به تن داشتن وارد خیابون شدن.همراه اونا چند تا 
مرد که با لباس هاي قرمز تو خیابون جلوه میکردن وارد شدن و درحالی که 

دست داشتن زن و بچه هایی که داخل نمایش بودن رو شالق و شمشیر به 
میترسوندن. به دست بچه ها طنابی وصل شده بود و در دست کاسه داشتند. 
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زنان هم با حالت خمیده پشت سرشون راه می رفتن. این وسط کسی که فکر 
کنم نقش حضرت زینب رو بازي میکرد، دور زنان و کودکان میرفت تا شالق 

یشتر شالق ها به طرز نمایش به اون فرد اصابت می کرد ولی به آنها نخوره. ب
 دم رو می لرزوند.آهمون هم دل 

بعد از اینکه دو سه دور خیابون رو با پاهایی که فقط جوراب بود و بس، 
طی کردن، برگشتن و روي زمینی که پر از کاه هاي خورد شده بود نشستند 

 و شروع کردن به زدن به سرو و صورت خود.
نشسته بودن و به  ینامام حس یمهتا دختر بچه و چند تا زن جلو  خچند 

  یخوندن.رو بلند بلند م يو شعر یزدنسرو صورت خود م
و  یابونرو گرفته بود جلوشون و صداشون تو خ یکرفونمرده هم میه

  یشد.پخش م یمارستانب
 شاه یتیمان چه شد اي ذوالجناح ذوالجناح، - 

 ذوالجناح ذوالجناح،باب یتیمان چه شد اي 
 حسین مظلوم حرم نیامد ذوالجناح ذوالجناح،

 .سرور ما محرم ما نیامد ذوالجناح ذوالجناح
 

مال  یکردپرچم بود که مشخص م يهر کدوم  يرو ها نگاه کردم. یمهخ به
 ؟کدوم امامه

). (سیهمال حضرت رق یکیش(س).  ینبمال. حضرت ز یکیش یبترت به
رنگ  یآب یمهاصغر(ع) خ یحضرت عل اکبر (ع) یمال حضرت عل يبعد یمهخ

و قسمت  یدآخر که قسمت باالش سف یمهمال حضرت ابوالفضل(ع) و خ
 ود.السالم )ب یه(عل ینامام حس یدانساالر شه يسبز رنگ بود. و برا یینشپا

قرمز که  يها. چند تا مرد با لباسا یمهزدن خ یشکردن به آت شروع
زنان  ینه.مرد ها هم سیچرخیدنها م یمهبود دور خ یزهدستشون  مشعل و ن

تر که متعلق  یککوچ یمهقرمزا دور خ یزدن. لباسم ینهها س یمهدور همه خ
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 مهیرو گفتن و خ یزيچیه. یدناصغر بود شروع کردن به چرخ یبه حضرت عل
زن  .يبعد یمهرفتن سراغ خ سوخت و سوخت و سوخت. خیمهزدن. یشرو آت

 و به مناسبت یزدنم ینهس یابونو مردهاو پسرها هم وسط خ یریختنها اشک م
زدن. رفتن سراغ  یشحضرت عباس رو آت خیمه یگفتنرو م یزيچیه یمههر خ

 یشکه تو نما ییبود. زن ها ین(ع)امام حس یدانآخر که مال ساالر شه یمهخ
بلند شدن و رفتن داخل خونه روبه  یمهاز دور خ یهو گر یزن ینهاز س بودن بعد

ه ک یتمرده که بلند گو دستش بود رفت سمت جمع همون .یمارستانب يور
 .صداشون واضح تر برسه

  یزدن.م ینهو س یخوندنمردم که بلند بلند م صداي
 هر طرف می نگرم، خیمه اي می سوزد،  - 
 هر طرف می نگرم، خیمه اي می سوزد،  - 
 یا رب حسین من، تک و تنهاست،  - 
 یا رب حسین من، تک و تنهاست،  - 

فتن ر یمهکه مشعل دستشون بود به سمت خ ياز چند بار تکرار  افراد بعد
 و داد مردم هم همانا. یههمانا و گر یمهزدن خ آتشو آتشش زدن. 

 یشروآت یمهخ یدرحال غروب بود. وقت یدخورش یزد،م یکیرو به تار هوا
ه احساس کردم. صحنه روز عاشورا لحظیههمه جا رو پرکرد.  یزدن دود بزرگ

 زنده شد و من االن اونجا هستم. دستم و بلند کردم و روي قلبم گذاشتم. 
 .یابونمردم منو از افکارم درآورد.دوباره زل زدم به خ ینحس یابلند  يصدا

رفت  دکه درست کرده بودن ییسکو يهمون مرده که بلندگو دستش بود باال
 یمهزدن خ یشروز عاشورا که اون روز بعد از آتو شروع کرد به حرف زدن از 

 شد و..... هها چ
احساس کردم چشمام درد گرفت.  تموم شد و مردم  پراکنده شدن. مراسم

 .یسهاونم خ یدم. به صورتم دست زدم. دیسهخ یدمدست زدم به چشمام که د
ه پنجره ب گرفته بودن. يکردم و اشکام صورتمو به باز یهگر یک یدماصال نفهم
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 چندزل زدم. برنامه تموم شده بود و فقط عده ي کمی باقی مونده بودند . 
که  ییشدم بهشون دوتا از اونا یرهبرگشتم خ دقیقه نگذشته بود که در باز شد.

خودم زدم به  کنارم. یومدندروبستن داشتن م تو اتاق بودن اومدن داخل.
  خوبی؟ رؤیا :گفت یکیشونکه  یخیالیب

  .هم اضافه کرد یکی اون
  .طوره همن چ يرؤیا کوچولو - 

 هینشستم رو تخت و تک کرده بودم نه آمپر چسبوندم. یقاط یگهخدا د اي
به  یگهد باریهبار، فقط یهجلوشون گرفتم: اگه  یدبه نشونه تهد انگشتمودادم. 
  یدونید.رؤیا خودتون م ینمن بگ

  ین.رام ینماومد جلو: من پدرامم و ا پسره
 به من چه؟؟ - 

  ی.بدون يبخوا ید: گفتم شاپدرام
 ؟؟ینبر یخوایننم ینخب حاال گفت - 

 ؟یادنم یادت: ر.... تو منو رامین
 ؟ یادب یادم یدچرا با - 
 یشههم یادنم یادت يباهاش بزرگ شد یکه از بچگ یهمون ینمنم رام - 

 و.. یمباهم بود
  ؟داره یربط هبه من چ یناا - 
که عمه ها و عموها  یهمون يبود یلهمه فام یزهکه عز یهمون ییتو رؤیا - 

  یرفتن و میرن.قربون صدقت م
 یادب یادم ینوا يجور حرفا هچ یشناسممن هنوز خودمو نم یخدا وقت اي

  .شدما يعجب گرفتار
م کنم تصادف کردم و االن رفک یدمکه تا االن فهم ینجورا ینآقا رام ینبب - 

 یادم یچیه یهچ یچگرفتم و ه یاز شانس بدم فراموش یبه هوش اومدم ول
 .که تورو بشناسم ینچ برسه به ا یدونماسمم نم یمن حت یادنم
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  یاد.م یادتنداره به خدا توکل کن  یب: عینرام
  یشه.توکل کردن که نم - 
 یکنیم.البته ما هم کمکت م یشهچرا م - 
 ما؟؟ - 
  یدیشون.که ظهر د ییآره ما و همه اونا - 
 ندارم؟؟ یچرا من که با شما نسبت - 

جواب داد: خب راستش  یعهول شد خواست جواب بده که پدرام سر انگار
 ی. کسی شناختمتو منم نم يکه به تو زده من بودم و توهم تو کما بود یاون

تا  یمونیما م یشپس پ یهست یک یادنم یادتهم سراغتو نگرفته االنم که 
  .دنبالت یادب یکی
 دنبالم؟!  یادب یکیبچم که مگه من  - 
  یمونی.ما م یشنشدن پ یداخانوادت پ یتا وقت یول یستینه ن - 
  یکنم.م یداشونخودم پ یستن یازين - 
 بس. ینوهم یمونیم یعنی یمونیما م یشگفتم پ - 
عذاب وجدان  .یکنیرار مصا ینقدرکه ا یهآهان االن گرفتم دردت چ - 
و خودم من ش یخیالب یدمت.نه، بابا باور کن من بخش یا یبخشمتکه م یگرفت

  یکنم.م یشکاریه
 ؟؟یکن یداشهر بزرگ خانوادتو پ ینتو ا یخوايچه جور م  - 
 جور... هتو نگران نباش خودم بلدم چ - 

 ین و بس.هم یايبا ما م :خیلی محکم و قاطع گفت
 و.. یشناسممگه زوره تازه من شمارو نم :با لجبازي گفتم

 یشی.شنا مآ - 
  .خداحافظ - 
 یشیبرگشت: خوب بخواب فردا ظهر مرخص م ینرفتن لحظه آخر رام و

 دنبالت.  یاییمم
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یال که تو افکارو خ یادنیهرامین در و بست و هر دو رفتند. من موندم و 
 ذهنم ایجاد شده بود . 

 »پدرام«
 ی؟؟گفت: چرا دروغ گفت يتند رامین. یرونب یماتاق اومد از
 ؟؟یگیکدومو م - 
  مگه... یستیممگه ما خونوادش ن يمگه تو به رؤیا زد - 
ی مقبول ن که یديمگه مگه نکن. من مجبور بودم، د ینقدرلطفا ا ینرام - 
  .ما بمونه یشپ یدو با یشهکنه نم ربمونه مجبور بودم بگم که فک کرد

 عقل کل؟؟ يآقا یآهان بعدش چ - 
  .تا بعدش خدا بزرگه - 
 خونه.  یمرفت و
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 »رؤیا«  
ومده ا یپهخوشت یکیبا اون  یپمبه ظاهر خوشت يآقا ینشده بودم ا مرخص

ه وفالن و بهمان خالص یشه: نمیگفتم یاممن نم یگفتمم یبودن دنبالم، هرچ
 شدم باهاشون برم  یآورد که راض یلصد تا دل

داشت. با دیدن خونه به وجد اومدم . ظاهر خیلی  خونه بزرگ نگهیه جلوي
 زیبایی داشت . رو به جفتشون گفتم 

 کجاست؟؟ ینجاا - 
 خونه تو - 
 هان؟ - 
 یکرديم یزندگ ینجاتو قبال ا - 
 ؟؟؟ ینکرد یداخانوادمو پ یعنی - 
 شو یادهآره پ - 
مختلف بود. وارد  يبزرگ که پر از درختا یاطحیهشدم.  یادهپ ینماش از

 یکردنکه نگام م يافردا توجه به یشدم ب یخکوبخونه که شدم سرجام م
 داشت. آشپز یچیپ یچپ يخونه دو طبقه که پله هایهزدم.  یددورخونه رو دیه

 بود سه تا باال.... ییندوتا اتاق پا .یبزرگ هخونه داشت به چ
قصره؟  ایخونس  ینجازدم و بلند گفتم:  اوالال. ا يو بلند یدهسوت کش اوالال

بشینی رو نرده هاش و سر  یدهجون م ییوا ی کردم؟م یزندگ ینجاواقعا من ا
 پایین و.. يبخور

،  همشون لبخند بود يچشمام ده تا شد. تو لبا یدمکه د یزيچ با برگشتم
  .سر بخوره، از نرده ها یخوادس مه ادختره بچ ینا یگناالن م

 گفتم: پس خانوادم کوشن؟؟ ینرام روبه
 جلوتن!  - 

 .ها بودند یروزيکه جلوم بودن نگاه کردم همون د يافردا به
 اما.. - 
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. منم مادرت ییممامان قربونت بشه خانواده تو ما یاومد جلو و گفت: اله زنه
 عمر مامان؟ منم مامان ستاره .  یادم یادت

 يجور ه؟؟ چ یگیدکه شما راست م یریمگ :گفتم يکردم سمتشو با سرد رو
 که من دختر شمام؟؟ یدثابت کن یخواییدم

  .ایسلحظه وایهره با سرعت گفت: است
اومد  پاکتیهو بعد از دو دقیقه با  یینطبقه پا ياز اتاقا یکیرفت داخل  و
  .سمتم
  ین.بب - 

  ی.شناسنامه رو گرفت جلوم بازش کردم نوشته بود رؤیا صباحیه
  .رهانام مادر ست .یالپدر دان نامخودم بود  یهکپ عکسش

  ین.بب ینما - 
شم صفحه دوم .یصباح  یالنوشته بود دان یکیش هم داد دستم. یگهد دوتا

  .ره نوشته بودااسم رؤیا و ست
هم صفحه دومش نوشته  یالره. اسم رؤیا و داناهم نوشته بود ست یکی اون

 بود. 
 ياومد جلوم و با بیشترین احساسی که تو صداش بود گفت : تو رؤیا مرده

 ...یتنها دختر من . تویمن
ره. حاال باورت شد؟؟با این وجور بازم ااومد و گفت: من مادرتم ست ستاره

 نمی حواي ّاور کنی که نا خانوادتیم ؟
 ؟ستاسم من رؤیا یعنیشدم:  یرهحالت تفکر بهشون خ با
 آره! - 
 ؟؟یینپدرو مادر من شما یعنی - 
 آره! - 

  .قبول کنم ینوا یتونمنم یادن یادممن تا  ی...ولیول :با تردید گفتم
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از اون دخترا( تعجب نکنید بچه ها، االن ضربه به کلش خورده  یکی
) اومد جلوم و  یگهفراموشی گرفته این و اون رو نمیشناسه . داره آرزو رو م

هم  یناا یدنشناسنامه ها رو هم جلوي صورتم تکون داد و گفت: بعد از د
 ؟؟یباور کن یخواينم

 میتونهستم نم یک یادن یادمباشن من تا  یهم واقع ایناگه ا ینه حت - 
 قبول کنم..
 ؟؟یريکه گفت: کجا م یرونگرفتم که از خونه برم ب راهمو

 .و رو کردم سمتش برگشتم
  .بمونم ینجاا یتونممن نم -
 اومد جلوم: چرا؟ یحالت عصب با
  یشناسم.به را. چون من شمارو نم یدهچون چ چسب - 

رو  یگرانتر و خشن گفت: ااا واقعا مگه د یکرو داشت، اومد نزد خیلی
تو که چیزي یادت نمیاد.تو که اصال نمی  ؟؟يبر یخواي؟ تازه کجا میشناسیم

دونی کدوم شهر زندگی میکنی یا امسال چه سالیه،  پس چی کار میخواي 
 بکنی ؟
ن نداره که م یربط یچبه تو ه یگهمثل خودش جواب دادم: اونش د منم

  یرم.کجا م
  .چرا داره - 
 !؟يدار یکارتو با من چ - 
  .آرزو ییتم،من دختر دا - 

اصال به تو چ خواهرم که  یکه باش یرمگ :دستمو زدم به کمرم و گفتم
 ؟؟یستین

  اما... یستمخواهرت ن - 
  ید.): بس کنیگهپسره داد زد (سپهر رو میه یهو

www.takbook.com



 334 | فاطمه سادات موسوي
 

  اینکه رؤیا بره می لرزید گفت:دانیال در حالی که صداش  به خاطر ترس 
شهر درندشت.  ینتو ا يبر یخوايکجا م یشناسیرو نم یدخترم تو که کس

یکنم. قول می دم اینجا کنار ما جات امنه و اتفاقی برات بمون خواهش م ینجاا
  نمی افته.
  .قرار گرفتم یرمظلومانه حرف زد که تحت تاث ینقدرا الهی
رو  ناسمیشنم یوشهر که کس ینخب من تو ا یگنراست م یستن یمبد فکر

 کردم بهشون و گفتم: باشه اما...
انگار نور امیدي تو دل دانیال افتاد که نذاشت حرفمو ادامه بدم و تندي 

 ؟؟یگفت: اما چ
 یدگب یکیشم  ی. اگه حتیمونمم یداما چند تا شرط دارم. اگه قبول کن - 
  یکنم.م یدارو پ ییجایهبه هرحال  .یرمنه م

موندنمم شرط  يتو رو خدا. برا یدنگاه کن قدر پروام. همن چ ییشخدا
  .دم به پرویی من تو دنیا وجود ندارهآ. یزارمم

 .گفتن: قبوله يره تنداو ست دانیال
ره به مبل اشاره کرد و گفت که بشینم. به سمت مبل رفتم و روش است 

  .دخترم گوگفت: ب یالکه دان یمنشستم. آرزو درو بست. همه نشسته بود
 یکمنزد یکس ینجاتو ا ینکهصاف کردم و روکردم بهشون: اول ا صدامو

 یبه. غر هشنا چآ همونث و چ هچ ،مذکر هچ یشهنم
 .باشه - 

  .دادم هنگاهی به بقیه کردم و ادام
هرجا بخوام  یگردمهرجور بخوام م یپوشمهرجور بخوام لباس م ینکهدوما ا-

  .تنها یرمم
  .کردم یدنها تاککلمه ت و رو 

 . یدمگفت اما نشن یزيلب چ یرز پدرام
  .با درنگ گفت: باشه دانیال
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. چون اتاق شخصیه یشهکه هستم نم یاتاق بدون اجازه وارد یسوما کس - 
منه و نمیخوام کسی بی هوا وارد بشه. به هیچ وجه. حاال میخواد به قول شما 

  .پدر و مادرم باشه یا هر کس دیگه اي
 میتبخواد اذ یبگم که کس ینممکث کردم و ادامه دادم: و در ضمن ا کمی

هرکس  یاخواهرم باشه برادرم  یخوادحاال میدم، جوابشو م یهک یینمکنه نم
تو کارام دخالت کنه.  یکس یاد. خوشمم نمیرهم نمتزورم تو ک ي، حرفا یگهد

 که هبدحق نداره بهم دستور  یبه خودم مربوطه کس یکنمهم که م يهر کار
 کار نکنم؟ یکار کنم؟ چ یچ

 نگفتم که پدرام گفت: تموم شد ؟ یزيچ دیگه
   .آره - 

 گفت: همش قبوله دانیال
  یکنید.م یخوب حاال خودتونو معرف :نگاهی به تک تکشون کردم

به  یخوب يآدما کردن و نسبتشونو باهام گفتن. یتک خودشونو معرف تک
 هیبهمه برام غر یارمکه باشه من تا حافظمو به دست ن یهر چ ی. ولیاننظر م

 .هستند
 یاد.نم یادم! خودم که ینا؟؟ البته از نظر ایممن خودم ک ینمبب واستا

 !؟؟؟یمکردم سمتشون و گفتم: حاال من ک رو
اسمش نفسه اومد کنارم و  یدمگرفته بود اون دختره که فهم خندشون

 ستی، بیدختر خاله گل من ستااسمت رؤی دستشو گذاشت رو شونم و گفت:
  یه.رشتتم تجرب یريسالته دانشگاه م یکو 

کم حالت تفکر به خودش گرفت و گفت: اممم، آهان چند وقته با پدرام یه
 ره... او قر يعقد کرد

 عقد؟؟   ؟؟یبهت گفتم: چ با
  .آره - 

 یم؟؟چ ینجا: پس من اپدرام
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 اما...  - 
 دونمیگفت:  م یو نذاشت جملمو ادامه بدم. با کالفگی یدکش یپوف پدرام

 یازين یدونم. ميبشم و تو قبول ندار یکتنزد یدنبا یتا منو نشناس ! یدونمم
   ی، بگ یستن

 ظحف ینت روو با مسخرگی که ته مهاش ناراحتی موج میزد گفت: قوان
 کردم ! 

  .مونده یادتخوبه  :وزخندي زدم و گفتمپ
 ....دانشگاه یو گفتم: راست یالزبونم به کار افتاد رو کردم سمت دان یهو

 ؟يادامه بد يحرفمو بزنم و با شوق گفت: دوست دار یهبق نذاشت
 : از خدامه رؤیا
اگه حالت  .یشینم یت؟؟ البته اگه اذياز  فردا بر یتونی. میستن ی: حرفبابا

  .بد شد نرو
 : باشه، ممنونم. رؤیا
 .باهات حرف دارم یباال کل یمگفت: رؤیا بر يبا شاد آهو

  .من که اتاق ندارم - 
و گفت: پس به نظرت چ جور ت یشونیشوبه پ یدحالت حرص دستشو کوب با

  .نشونت بدم یمبر یاب يخوبشم دار ي؟؟ داريکرد یزندگ ینجاا
  .باشه - 

 لیاره و داناخداحافظی کردن و هرکدوم رفتن خونه هاشون فقط ست بقیه
 .یمو پدرام و جواد من و آهو موند ینامو ر

 باال.  یمو رفت یددستمو کش آهو
نجا او یناتاقه مهمونه البته چند وقته رام ینکرد: ا یدست اتاقارو معرف با
  .هست

  که تو... ییاتاق پدرامه اون موقع ها اینم
 .هخوشگل ینقدرا یمبر یاه بئاتاقه تو ینمگفت: ا يخورد و تند حرفشو
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االن با  :یگفترفتم تو اتاق و درو بست بر خالف فکرم که م یدکش دستمو
بود  یبرعکس ازش خوشم اومد. دختر باحال یول یشهدختره دعوات م ینا
  یداد.مهربون نشون م یافشق

 خوشرنگ بود. یصورت یزهمه چ یییاتاق نگاه کردم وا به
 . یدوستش داشت یلیخ يکارتونه ا ینتخت اشاره کرد: نگاه تو عاشق ا به

 یه؟اسمش چ .زرد رنگ بود یزچیه عکس
  .به قول خودت - 
  ینیون.ادامه داد: م یلحن با نمک با
 .نازه یلیخ - 

 يمن برا ینوا .یادم یادتعروسکو  ینعروسک برداشت و گفت: نگاه ایه
 تولدت گرفتم. 

 تولد !؟؟ - 
، بهت مزه یگمم یموقدر خوش گذشت.آخرش ماهان شوهر مر ینآره ا - 

ه تو صورتش همه صورتش شد یديو کوب یبرداشت یکوپروند تو هم بشقابه ک
د از بو یککه نزد یديبه اون بیچاره خند ینقدر. تو هم ایشکالت یکبود ک

  ی.خنده غش کن
هو خنده روبه آ یربشه زدم ز یکیاون پسره ماهان صورتش ک ینکهاز تصور ا

 گفتم: 
 ي؟؟ندار یاز اون تولد عکس - 

  یارمعلومه که دارم واستا برات بگفت: م تندي
ر چ قد ییدرآورد. عکس رو بهم نشون داد همه بودن وا یفشاز ک گوشیشو

  .با نمک شده بود
 باحال شده بود.  یلیخنده.خ یرز زدم

 و اون یهچ ینکه ا یدادم یحدرآورد و همونجور بهم توض یشوگوش عکساي
 بوده و...  یموقع هعکس چ ین. ایهچ
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 روگذاشت جلوم  یادبزرگ با صفحات ز یلیدفتر خیهسمت کمد.  رفت
 یه؟؟چ ینکردم بهش و گفتم: ا

 نیتر یک. از کوچینوشت یندفتر خاطرات تو همه خاطراتت رو تو ا ینا - 
  یاد.ب یادتکمک کنه گذشته  یدخاطراتتو، بخون شا ینتا بزرگتر

  .باشه - 
  یرون.ب یمدنبالت بر یامفردا م یراست - 
 .یشهشروع م یاز ک ینمدانشگاه بب يبرم دنبال کارا یخواممنه فردا  - 
 .یمبگرد یمباشه کارت که تموم شد زنگ بزن با هم بر - 
  .باشه - 

 کارش بودم. ینشوك ا .یرونسمتم لوپمو بوس کرد و از اتاق رفت ب اومد
 بود و دوستم داشت ؟   یمیباهام صم ینقدرا یعنی

 يها مانتورنگارنگ  يو رو کردم،  لباسا یرساعت همه اتاقو زیهعرض  در
مانتو ها بلند بود و به تن منم  یشتربود. ب یبلند و کوتاه و خالصه همه چ

  .و اندازه بخرم خوبش چند تا مانتو عبه موق یدگشادبودن با
عجب از زور ت یدمرو د یصفحه اصل یبود برش داشتم. وقت یزلپ تاپ رو میه

دستش پشت کمرم یهخودم بود. پدرام کنارم بود و  عکسچشمام گشاد شد. 
شتاش انگ يدستش از  جلو دستمو گرفته بود،  انگشتام ال یکیبود و با اون 

. هیگپسره عقد کردم، پسره زورگو انگار شاهه همش زور م ینمن با ا واقعابود 
  .عقد کرده باشم ینخدانکنه من با ا

شده بود. از پله ها آروم رفتم م نشدم،  نصف شب بود. تش یدارخواب ب از
 ییشآخ م.آب بخور یوانلیهگشتن تونستم  یبه آشپز خونه با کل یدمرس یینپا

نکنه دزده. از  یییجفت چشم کپ کرده رومن، وایه یدمد یهونفسم جا اومد. 
راغا . چیینپا یانهمه ب یهزدم که باعث شد در عرض چند ثان يبلند یغترس ج

 هباش گل کرده.. یشخان شوخ باز یننبوده و رام يکه دزد یدمروشن شد. فهم
 ین.آره دارم برات آق رام یترسونیمنو م
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  »وجدان«
انجام داد.  ینمپسرونه حرف نزده بود که به لطف خدا ا ینهم ییدبفرما

 »یداده.ورژن م ییرداشته تغ یاتو کما بوده  یستمعلوم ن
 دمیو د ینبرم رام ینکهصبح شده بود قرار بود برم دانشگاه اما قبل از ا

 آب آلبالو بود.  یوانلیهدستش 
 .آخخخ - 
  ی؟شده خوب یگفت: چ یسرعت جت برگشت سمتم و با نگران با
  .رفته بخورم یادم یارياز اتاقم قرصامو ب یشهآره فقط م - 
  .باشه باشه االن - 

 نیدونم خوبهزود رفت باال. بیچاره سکته کرد. یزوگذاشت رو م لیوانشو
 .یکننم یبازم بهم مهربون یمادازشون خوشم ن

 ینمک و فلفل و شربت سرماخوردگ ينبود. زود یاطرافم نگاه کردم کس به
هم  و یوانشکردم تو ل یرو برداشتم و خال یدهم یکه مزه توت فرنگ ییاز اونا
 ياومد زود ینهمش زدم رام ینکهاز ا بعد یدنیهد یافششود ق یچ، آخ آخ زدم.

 گذاشتم سر جاش و دستمو گذاشتم رو سرم. 
  یا.ب - 
  .ممنون - 

اداشو درآوردم شما باور  یدونه رو برداشتم و گذاشتم دهنم  البته الکیه
و خودتون  رسوند ییدستشو . چند دقیقه نگذشته بود که با دو خودشو بهیدنکن

فت گر برداشت و یوانول یروناومد ب ییاز دستشو ینکهاز ا ید بعدحدس بزن
 صورتش بیچاره رنگ به رخسار نداشت گچه گچ شده بود.  يجلو

  .شد ینجوريا یهوچرا  - 
 گفتم: معلومه کار من بود  ینهستادم و دست به سیحق به جانب وا خیلی

 ؟؟یقد گردو شده بود.داد زد: چ چشماش
  ؟شده یچ .چون صداش بلند بود پدرام با دو اومد تو آشپزخونه که
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  .شلوغش نکن حقت بود ی: الکرؤیا
 کار کردم؟؟ ی: مگه من با تو چرامین

  یدم.تورو ترسوندم و غش غش خند یروزمن بودم د - 
  .تو بود یوا اون از حواس پرت - 
که عوض داره گله  یزيجوابش، چ ینما يمنو مسخره کرد ینهمهم ا - 
 نداره 

  .دمپدرام باعث شد برگر يکه صدا یشدماز آشپزخونه خارج م داشتم
 : کجا؟؟پدرام

  .شجاع يخونه آقا - 
 ؟یريم يکجا دار - 
 بدونم به تو چه؟؟ یخوامبه تو چه؟ نه م - 

 : تو....پدرام
  .دهن یربه من گ ینقدرندارم پس ا ینسبت یچ. جواب دادم: من با تو هتند

  ي.به حرفام گوش بد یدپس با يپدرام: تو با من عقد کرد
 .من یگمبار گفتم بازم م ي. یاووو بابا آروم برو تصادف نکن - 
 .تو برام فقط یادب یادمکه  یو تا وقت یادنم یادم یزيچ 
  .بس ینوهم  یدمهم عشقم بکشه انجام م ي. فقط پدرام،  هرکاریپدرام 
 !یريکجا م يخب االن دار - 
  یین.روزا هکالسام چ ینمدانشگاه، بب - 
 یرسونمت.م - 
  یرم.خودم پا دارم م یخوادنم - 
پدرمه گرفته بودم.  یگفتدروسو از همون مرده که مآ. یروناز خونه زدم ب و

شدم  ادهینگه داشت. پ ي دانشگاهدربست گرفتم و رفتم سمت دانشگاه.جلویه
 کجاست؟؟ یریتدفتر مد یدببخش .و حساب کردم. وارد دانشگاه شدم

  .در، سمت چپ ینداخل، اول - 
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  .منونم - 
رفتم. گ کالسیوحرف زدن برنامه  یکه گفته بود رفتم. بعد از کل همونطور

 .یشداز کالسام شروع م یکی یگهساعت دیه
 يچهل دقیقه ایه. یدمکش یو سرك م یزدمهدف تو دانشگاه قدم م یب 

 رفتمم. درآورد یمونشستم و گوش یمکتگذشته بود که خسته شدم و رفتم رو ن
نفر برام آشنا اومد. یه. عکس یدیمکه داشتم عکسارو م . همونجوريتو گالر

 يوبا هم ت ییکه کنارم نشسته بود. دوتا ینکعیهو  یدختر با شال صورتیه
هم ب یکیشنا بود حتما آاگه  بود ؟ یک ین. ایمشاپ عکس انداخته بود یکاف

 یموشزنگ گ يکه صدا یکردمم يباز داشتمبابا.  یخیال؟؟ بیه. پس کیگفتم
م و رفت پاشدم مرحه دوازده بودما. یموقع کالسمه. اه لعنت یدمبلند شد و فهم

ود که ب یخال یها برخالف انتظار پر بود فقط دوتا صندلیتو کالس. همه صندل
 هم کنار پنجره بود. یکیاستاد بود. اون  يبرا یکیش

تم و رف يچند تا پسر نشسته بودن اجبار یهخال یکنار و پشت اون صندل
  ؟از اون پسره نشستم که پسره گفت: سالم رؤیا خانم یکیر کنا

  یارم.به جا نم - 
 . یلیمنم سامان. سامان سه - 

که  ونهیدنم یرو نداشتم. فکر کنم کس یزاچ ینجورکردن و ا یفتعر حوصله
 .شدم یخبالب ینهم يگرفتم برا یکما بودم و فراموش

 خوشحال شدم. یدنتوناما از د یارمبه خاطر نم -
 یماستاد گوش داد يبزنه که استاد اومد و همه به حرفا یخواست حرف

 یدبود ایدکم پی برداشتم برم که رو به من گفت: راست یفوتموم شد ک کالس
 ؟

  یومدم.نم ینهم ياومده بود برا یشپ یمشکلیه - 
 ینداشت يبهتون بدم. اگه کار یشرفت دفعه پ یادمکارت منه.  ینا - 

  .حتما در خدمتم
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 ممنونم  - 
 . یرونازش گرفتم و رفتم ب کارتو

 نی. تو ایومدمدانشگاه و م یرفتممحرم و صفر تموم شده بود. دوماه بود م
دم. نبو یمیبا پدرام هم اونقدر صم یشده بودم. حت یمیمدت فقط با سام صم

 یرپدرام به خاطر سام بهم گ یشتردو سه بار یا حتی ب یرفتماوال که دانشگاه م
د گفتم اگه بخوا یاوردممنم کم ن یول یزنمو حرف م یمیمداد که چرا باهاش صم

 .نداد یراز اون روز بهم گ یگهد ینهم ي. برایرمبده م یربهم گ یادز
اما تو  یمدعوتمون کرده بودن خونشون همه حاضر شد یاآرزو و آر امروز

 يرا. بیانب یتونناومد و گفتن نم یشکار پ یالره و داناست يلحظه آخر برا
 یلی. خیمپدرام بود ینماش تو.یمبر یمو پدرام حاضر شد ینمن و رام ینهم

 یناش. تو میدهکه به من دستور م یهمگه ک ی عمراجلو ول ینماصرار کرد که بش
 شکست. ینوسکوت ماش ینرام یهوکه  یمنشسته بود

  ؟خبر هخب رؤیا چ - 
  .برف اومده تا کمر  - 
 .کنم اون ضربه کار خودشو کرده  رفک - 
  .پدرام ی. راستیگهد یگهد - 

 .نگاهم کرد و تند گفت: بله ینهاز ا پدرام
  .کنار من برونم یبزن یشهم یگمم - 
 ؟؟یادته یبهت گفت: مگه رانندگ با
  .نداره که دوتا دنده و کالجه يکار - 
 یندگران ینشست خطر داره. کمه کم پنج جلسه برو کالساش که یشهنم - 

  یوار.به درو د ینزن یکن
باز  .یوارد به یخوريچپ و راست م .یستیتو که راه رفتن روزانتو بلد ن - 

 یدي.خوبه کار دست خودت نم
  .قدر من رو دارم هبا لحن مسخره گفت: چ پدرام
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 یی.قدر تو پرو هواقعا چ - 
 که.... یفح - 
 ؟یکه چ یفهان هان ح - 
  یچی.ه - 
 یکموز يشد و فقط صدا یراه تو سکوت ط یهضبطو روشن کرد و بق و

رد بغلم ک یآرزو محکم و با مهربون .یدیمخونه آرزو رس به یشدبود که پخش م
 ییسابا ک یتونمنم یستدست خودم که ن خبساده بغلش کردم  یلیمن خ یول

 .یمده نفرمون نشسته بود هرخاطره هم ندارم خوب باشم یه یکه ازشون حت
چه قدر خوش، رنگه به به از  ییبه دست من داد. وا یکیشوآورد.  یبستن یاآر
 یلیکم ازش خوردم. واقعا خ یه. یهخوشمزه ا یکه معلومه بستن یافشق

  .یپدرام بلند گفت: اه لعنت یهوکه  یخوردمهمونطور داشتم م خوشمزه بود.
 ود.ب تهیخرو لباسش ر یبه پدرام کردم. بستن سرمو باال آوردم و نگاهی

 یخته.رو لباسش ر يچه جور یدمچون حواسم نبود نفهم
  .نداره یب: عآرزو
 منو بردار بپوش  یشرتاياز ت یکیباال  یمبر یاداداش ب یخیال: بآریا

  یخواد.: نه نمپدرام
  یم.بر یانکن ب يلجباز یخیالشده، ب يا یرهلباست ش - 
 ی.اوک - 
  .داد زد یمست بره که مراخو و

  .رو پاس بدار یارسفودرد  ی: اوکمریم
 .: چشم غر غرو خانمیدبلند خند پدرام

 ؟؟ یگیجمله رو م ینا یشهگفتم: چرا هم یخوردم یشوکه بستن یمرو به مر
 ....ینهم - 

  یست.وسط و گفت: چون زبان بلد ن یدپر يتند آرزو
  ؟داره یربط هوا، چ - 
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 یگهجمله رو مین ا ینما ي.با یگهم یخان. هروقت کس  یوک ي: خب آآرزو
  .نحرفه یسیباهاش انگل یشترکه طرف مقابل ب

بچه ها با تعجب  ینهم يبخندم. برا یومدم یشکم پ یلیخنده. خ یرز زدم
  یکردن.نگام م

  .خدا مردم از خنده یی: وارؤیا
 خنده داشت؟ ین قدرابروشو داد باال و گفت: ا آرزو

  .شد یشترکردم خندم ب رفک یزچیهبه  یوقت یکم ولیه - 
 .آهان - 

 خبر از دانشگاه؟؟ ه: چسپهر
 .....یم یستکردم سمت سپهر: بد ن رو

که وارد جمع شد نتونستم ادامه  یکس یدنبا د یحرفمو بزنم ول میخواستم
حس یهکرد.احساس کردم قلبم از حدکت ایستاد،  یخبدم. ناخوداگاه تمام تنم 

شنا! آآدمه یهآدم ! یهبود.  یبکه برام عج یحسیهحس ترس، یهداشتم،  عجیبی
نبود کجام ؟  حواسماز جام بلند شدم  يکارام دست خودم نبود. با ترس، تند

 حرکتم همه تعجب کردند.  ینخبره ؟ فقط از جام بلند شدم که با ا هچ
 شده؟  ید: چیپرس یآرزو با نگران

جلو قدم برداشت تا خواست یههمون آدم  انگار زبون من الل شده بود. اما
  .جلو یاداد زدم: ن یادتر ب

  :  حالت خوبه رؤیا.مرده
 برو عقب ! ! یاجلو! ن یاسمتم که داد زدم: ن یادب خواست

  .: رؤیا چت شده منم پدرامپدرام
که با اون  یکس یدیدمنفرو میهحواسم نبود اون پدرامه، من فقط  اصال

واست تمو گرفت خاومد دس پدرام یلیبرام آشنا زد خ یلیکه تنش بود خ یلباس
بزنه که به سرعت دستمو از دستش درآوردم. رفتم عقب و داد زدم:  به  یحرف

  ی.من دست نزن کام
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ر انگا ض شد.وکم کم رنگ نگاهشون ع یاول با تعجب نگام کردن ول همه
 دنیا .یکردننگام م ینگران و دخترا با یتپسرا با عصبان شدن. یزيمتوجه چ

 ؟یادتهبه سمتم برداشت و گفت: رؤیا تو اونو  یقدم
 ؟یوهمون حالت جواب دادم: ک تو
 ؟یکه االن اسمشو گفت یهمون - 

 ینبگ ینفقط به ا یددسته خودم نبود، به پدرام نگاه کردم: ولم کن رفتارم
 اینو از جلوي چشماي من دور کنید .  یرون.بره ب

 .االن تو زندانه یپدرامه، کام ین: رؤیا اسپهر
. یومدنم یادم یزياسم چیهچهره و یه. جز یکشیدداشت سوت م سرم

چشمام کم کم تار شد .داشتم  یرفتم یجدستمو گرفتم سرم. سرم داشت گ
ازم محافظت کرد و مانع شد آروم آروم  یکه دست یدادمتعادلمو از دست م

 يدوست داشتم بشنوم برا یلی. خیومدپچ پچاشون م يچشمامو باز کردم. صدا
 کردم.  یزچشمامو بستم و گوشامو ت ینهم

 ؟ یمکار کن ی: حاال چمریم
  .که خوبه ین: اآهو

 کجاش خوبه؟  - 
  .اومده یادشکه تو گذشتش بوده  یزياومده. اون چ یادش: اون آهو

  ی.چرا اون پسره عوض یآره ول - 
 مثل اون يلباستو عوض کرد یگفت: حتما وقت یهو یساکت بود ول آهو

  ي.شد
  یخوره.م یبا خشم گفت: آخه من کجام به اون عوض پدرام

  دهیمثل االن تو لباس پوش یاونا بوده کام یشکه رؤیا پ ی: حتما موقعآهو
پسره رو به من ربط  ینا ی: آهو سربه سر من نذار من اعصاب ندارم هپدرام

  .نده
 ؟یمبگ یبهش چ یداگه پرس ینبحثا بگ ینا ي: به جاجواد
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  .: ماجراروآرزو
 ی.فرنگ یخچال ینکن یخ: ممری

 با.... ی؟؟: چآرزو
از خاطره ها  یتونیمدکتر گفت تا م یديمگه نشن یوک ي: آخه امریم

یم. نباید با یاد آوري گذشته بهش شوك وارد بد گذشتش بهش نگ يواتفاقا
  کنیم . مگه نشنیدي دکتر چی گفت ؟

  یم.پرفسور مر يدار ي: تو فکر بهترآرزو
 با...: به نظر من مریم
 .کرد که باعث شد حواس همه سمت من يتک سرفه ا سپهر
 .بزنمش یرمبگ ي. ایشنوممن دارم م یداز کجا فهم ینشه. اه آخه ا جلب

  ي.خواهر یاومد سمتم:  خوب یآهو با نگران
 یدونمباهاشون خوب باشم؟ نم یتونمخوبن؟؟ چرا من نم ین قدرا یناا چرا

 افراده و... ینرام افتاده به خاطر اکه ب ییاتفاقا یکنماحساس م یچرا ول
 .آره - 
 آرزو روزتون رو خراب کردم.  ید: ببخشیینسرمو انداختم پا یشرمندگ با

 خونه  یمبر یشهگفتم: م ینرام روبه
قبول  یخواستنازش م یزيچیهمقابل چشمان همه که هرکدوم  رامین

پدرام سکوتو  یمشد ینو سوار ماش یمخداحافظی کرد یهاز بق هرسه کرد.
 ی.خوب--شکست:  

 .آره - 
 ؟یديچرا ازم ترس - 
  .بهت گفتم: تو با
 جلو یامن یگفتیآره من. همش م - 
 اونجاا... یاما من که به تو نگفتم. کام - 
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تو حق نداري اسم اون رو بیاري  یار.من ن يرو جلو یزد: اسم اون عوض داد
 میفهمی رویا ؟!

شد و دستش رو روي شونه پدرام گذاشت :  یرهبا ترس بهش خ رامین
 یدي.پدرام آروم باش. االن به کشتنمون م

 یادته؟از گذشته  یچ یقارو کرد سمت من و با تردید گفت : رؤیا دق و
 آروم بود.  لحنش 

  .چهرهیهاسم و یهجوابشو دادم:  ینهم يحوصله کل کل نداشتم برا
  ی.بگ یشترب یشهم - 
  ی.کام نفر، ياسم و چهره  - 

آخه چرا از بین این همه  :  دِپدرام محکم کوبید روي فرمون و با داد گفت 
؟ مگه اون لعنتی کیه که هی اسم اون رو یادب یادت یدرو با یآدم ،  اون عوض

 میاري، اون به جز ي آ...
خواست ادامه حرفشو بزانه که رامین مانع شد و انگار پدرام به خودش اومد 

 و سکوت کرد . 
 ی مردم.م یداشتم از فضول هدیگ

  یاد.چرا از اون بدت م -
 یدي؟؟ترس یديمن و مثل اون د یتو چرا وقت - 

. جوري قانع شدم که ترجیح دادم تا قانع نشدم ینجوريتو عمرم ا یعنی
 . آخر راه حرفی نزنم

  یدونم.نم - 
ه بعد به خون یقیو بستم دقاامدادم به پنجره و چشم یهسرمو تک بعدش

 نستمیتوکه م ییشدم و رفتم داخل اتاقم. تنها جا یادهپ ین. زود از ماشیدیمرس
 ادمی یزيچ یدنگاه کردم تا شا یالو به خودم فکر کنم به وسا یرمآرامش بگ

از تخت در ي، رویارمرو به خاطر ب یزينداشت. انگار قرار نبود چ یده.اما فایادب
 رفتمیبود که م یزمان مالشدم.  یرهاتاقم بود خ یوارد يکه رو ی. به عکسیدمکش
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اول  یفبود من رد یاددانشگاه بودن چون تعدادشون ز يدانشگاه همه بچه ها
کنم تو گذشته در  رستاده بودم. فکیوا یدمتو عکس د کنار همون دختره که

رو  یخوندمشکه هر روز م یخاطرات دفترباهاش دوست بودم.  یاددانشگاه ز
گه واقعا من ا ینمکنجکاو بودم که بب لییخ یحوصلشو نداشتم ول یادبرداشتم. ز

خونده  یروزکه د يجمله ا ینبه آخر رسیدمبوده.  یپس تو گذشتم چ مرؤیا
  .بودم

 يدختره آشنا شدم اسمش سحر بود. دختر مهربون و مرموز يامروز با «
 »من کجا؟! يکجا و آهو ینا یرسیدکه بود به آهو نم ی. هرکیرسیدبه نظر م

 .هیگصفحه د يبه  یدمساعت خوندن رس یمبود بعد از ن یطوالن خیلی
خوشحالم که دارم  یلی. خیعروس يدنبال کارا یمره فردا با پدرام براقر «

  زنهیچرا دلم شور م یدونم. نمیرسیمواقعا بهم م یعنی یاخدا .یرسمبه عشقم م
از دستم شکست و هر  یوانمشده. تازه امروز ل یزيچیههروقت دلم شور زده 

 ندهآیبد  ياتفاقا دارن از اتفاقا ینا یگهمامان م یشهطرف رفت.  همیه کشیت
نم م یمصدقه بد یگهم یشههم .یمتا مراقب باش یکننگاهمون مآو  یدنخبر م

. یترسمخدا خودت کمکم کن. م یی. وایزنهبازم دلم شور م یصدقه دادم ول
یست که انتهاش معلوم ن يتو جاده ا*0000000نامعلومم  یندهاز آ یترسمم

ه یشانتها بودن جاده برات آرزو م بیکه تنهات نذآره  یداشته باش یهمراه اگه
 »، عاشقتم پدرام* یونهبمون د همراهم

بود. بازم عوض  یدشدم. صفحه رو عوض کردم سف یحالیهچرا  نمیدونم
 دهیقلب بزرگ کشیهکتاب.  برگ ینبود. فقط تو آخر یدهمشون سف کردم.

 یکنارش بود و داخلشم با طرح جالب یباییتا بال به شکل ز وشده بود که د
 .»الو«نوشته بود 

 یلیطرف هم اول اسم پدرام بود. خیهطرف اول اسم من و یهباالهاشم   
 .ناراحتم یبه وجد اومدم. ول یدنشبود. از د یباز
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 اتبپرسم.  یکیاز  یداون خاطره ها کجاس؟ حتما با یهبق ینکهشدم از ا 
شنا شدن،  داستان آجور باهم  ههرکدوم از بچه ها چ یدمکه خوندم فهم ینجاا

رو رؤیا باعث شده که به هم  یناکه خوندم ا ینجور. ایاسجور هعشقشون چ
سه چهار جا تو  ورده بودن.آ یگهسر همد ییچه بالها ینکهبرسن.خوندم از ا

به  یول یکردهم یتنو اذم یبد بوده و کل یلیدفتر خوندم که نفس با من خ
 یکنهمن یتمبا من مهربونه و اصال اذ یلینفس که خ ینبوده. ا ینظرم همش الک

رؤیا بوده که تو دفتر خاطراتش  يبرا يشده و چه گذشته ا یبفهمم چ باید
 ننوشته کم کم به خواب رفتم.

رفتن  و یستنخونه ن یالره و داناست دیدمبلند شدم  یوقت بودم. یکارامروز ب
سکافه نیه. یکردنگاه م يو یهم داشت ت ینکه تو اتاقش بود.رام پدرامم. یرونب

 خودم درست کردم و نشستم کنارش.  يبرا
  .دستت طال - 
 خودم درست کردم.  يبرا - 
  .لووس - 
  ین.رام - 
  .هان - 
 ین.رام - 
 .بله - 
  ین.رام - 
 حرص گفت: جانم  با
  .سوال داشتمیهاهان حاال شد.  - 
  .بپرس - 
به  ییشجا ياز  یکه آهو بهم داده بود رو خوندم ول یمن دفتر خاطرات - 

  .بعد نوشته نشده بود
 خب؟ - 
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 شده!!  یچ یشخب نداره که بگو بق - 
  یپرسی.دفتر تو بوده از من م - 
  .شده یبدونم بعدش چ یخوام. چون خوندمش میستاون دفتر من ن - 
خانواده  یناز ا يکه جزو یکنیا باور نمچر یکنیم ینجوريرؤیا چرا ا - 

 ؟يا
 یادمه ک یتا وقت ،یگمبار هزارم م ي. برایدبهم گفت ینقدرا ینخستم کرد - 

  یکنم.نم یچی و باوربودم  ه یک یادن
  .نزد یسکوت کرد و حرف رامین

 .بگو - 
  ؟از کجا - 
  .روانجام بدن یعروس يکه قرار بود فرداش برن کارا ياز روز - 

  .دونه زد تو سرشیه رامین
  یکنه؟م ینجوريکرد، چرا ا یونمخدا د يا-

  .نبودم یرانبلند گفت: اون موقع من ا بعد
 .واقعا - 
 از اون روزه... یزچیهنبودم. فقط  یرانبله ا - 

 نداد.. ادامه
  یگه.بگو د - 
  .برو از پدرام بپرس یدونممن نم - 
  .به من دروغ نگو زود جوابمو بده ی؟چ - 
  .نه با من يخودت از پدرام بپرس اونروز با پدرام بود یگممن نم - 
  .باشه نگو - 

ردم. ک یخال ینکه دستم بود رو رو رام يکه نسکافه ا یشدمبلند م داشتم
بلند  ینداد رام یهوبه خودش گرفته بود  یرینیبودم حالت ش یختهچون شکر ر

  .سوختم يا يشد: ا
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نوش جونت  عشقم ؟ يخورد :با حالت بامزه اي رو کردم به رامین و گفتم
 !؟يجواب منو بد یحقته تا تو باش

  ي.عقده ا یونهرؤیا. د يعوض شد یلیخ - 
 !؟یگفت یچ - 

  ي.عقده ا یونهگفت: د یینباال پا ی پریدکه م همونجور
 راه افتادم یلکسر یلیرنجم زدم تو شکمش و خآنکردم و با  ينامرد منم

  .سمت اتاق پدرام
 .....یلیخ يا يبا درد گفت: ا رامین
 ؟؟یچ یلیبرگشتم سمتش و گفتم: خ تندي

  یچی.ه یچیه :عقب عقب رفت سمت اتاقش و در همون حال گفت
  .رفت تو اتاقش تا لباسشو عوض کنه و

 .نه که در باز شد یادودل بودم در بزنم  یدماتاق پدرام رس يجلو
 کرد. انگار جا خورد. ییدر خودنما يو پدرام جلو 
 ..شده ؟؟یزيچ - 

 .شده باشه  یزيچ یدنه مگه با :خونسرد گفتم
  .دنبالم یايآخه سابقه نداشته ب - 
 شتیپ یومدمدست بردار بود نم یمدوما اگه کنجکاو یومدماوال دنبالت ن - 

 برم؟؟ یسوما ناراحت
  .تو یانه نه نرو ب :گفت خواستم راهمو کج کنم و برم که تندي

  .نگفتم که ادامه داد به سمتش برگشتم چیزي
  یگه.تو د یاب - 
  آخه.... - 
  یستم.دوشاخ ن یونترس د - 

به هدف پدرام  يزد یستی؟دوشاخ ن یو: آره جون من، تو دیدمدلم خند تو
  .مغرور يقاآ یصفت خودتو گفت
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 .مغرور خان یترسماگرم بترسم از تو نم یترسممن نم - 
 ؟یاي: پس چرا نمپدرام

  ینه.مارو باهم بب یکس یادچون خوشم نم - 
عقلم بر احساسم  هکنم دوست داشت کلمو خرد کنه. خب به من چ فکر

 يیزمحرمته و چ اونیگه ، قلبم م بعد. یادب یادماول  یگهغلبه کرده عقلم م
  یکنه.مقاومت م یشترخب االن عقلم ب ی. ولیستن

 اتاق تو  یمنگام کرد وگفت:  باشه بر کالفه
 که.  نداره یاتاق منم که مثل اتاق توعه فرق .ستادم جلوشیبه کمر وا دست

 ؟؟یمکار کن یخب پس چ - 
  .فکر نکرده بودم. اهان ینجاشا به
  یرون.ب یمبر - 

  .کردم خوشحال شد احساس
  .چشم برو حاضر شو-
  .بگم ینمباشه پس برم به رام - 

  ین؟چرا رام :با تعجب گفت یهو
 .خونه تنهاست یمونهخب اون م - 
  یست.بچه که ن - 
  .راحت تره یالمخ یادهم ب یننمکدون. تازه رام يقاآ یدونمم - 
با  یرون رفتنبکنم که. ب یتونمنم يپدرام:  جز قبول کردن کار «باشه - 

من  يخدا رؤیا یشهرؤیا اونم از جانب خودش برام شده آرزو،  فقط باورم نم
با من  یکنهنداره چرا فکر م اعتمادکه بهم اعتماد داشت االن چرا بهم  یکس

 يشکر که رؤیا سالمه. مطمئنم  ینمنداره هم عیب .یکنمم یتشتنها باشه اذ
 ».بیرونسالم اومد  یگهد ي. همونطور که از اتفاقایگردهبرم ي حافظشروز

 رونیکرده و از اتاق اومد بلباساشو عوض  ینرام یدمحاضر بشم که د رفتم
 مبل که داد زدم.  يرو ینهخواست بش
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  ین.نش - 
 ؟چرا - 
  یرون.ب یمبر یخواییمبرو حاضر شو م - 
 جانم؟؟ - 
  یم.بگرد یرونب یمبر ییره سه تااحاضر شو قر یگماه پسره خل م - 
 یی؟سه تا - 
  .کم عقل،  من تو پدرام یونهنکنا. خنگه د يرو یادهرو مخ من پ ینرام - 

  یام.من نم: بی خیال ابرویی باال انداخت و گفت
  ؟چرا يط کردلتو غ:با اخم گفتم

 !! یکنیم یتچون تو منو اذ - 
 .خنده یرزد ز و
من ناز  يداره برا یونهخل د ینحاال ا یکنندخترا ناز م یشههم یاخدا - 

 یکنی؟که ناز م ي. د آخه مگه تو دختریکنهم
 .دوست دارم - 

  ین.رام :با حرص اسمشو صدا زدم
 یشم.باشه باشه غلط کردم االن حاضر م - 
  .آفرین - 
و  یرونرفتم ب ینابا ا یشرفتم تو اتاق و حاضر شدم. چند وقت پ يزود و

مانتو هاش قشنگ نبود قرار شد دوباره  یادي. چون زیمدوسته دست مانتو گرفت
 کنمیگشادو تنم نم يلباسا ینخب من ا یههان چ« یولا یه. امروز روز خوبیمبر

 ».ستنیلباسا هم اندازم ن یه. بقیستتازه فقطم که مانتو ن
م رو برداشتم و تن یکردم ییروش خود نما یمشک يمانتو سبز که طرحایه

همراه  که یشال دورنگه سبز و مشکیه. یدمشلوار سبز مانند هم پوشیهکردم.  
 پر یکمکردم. فقط رژمو  یمیمال یشراآبودم سرم کردم.  یدههمون مانتو خر
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 فتمرنشسته بودن  ینتو ماش ین. پدرام و رامیرونرنگ تر زدم. و از خونه زدم ب
 .شدم. پدرام گازشو گرفت و حرکت کرد ینو سوار ماش

 »پدرام« 
 یوقت یدهچه فا یول یروزشد. هر روز خوشگل تر از د یناومدو سوار ماش

مو متنفر بودم. دست ینسکوت ماش .تا سوار شد حرکت کردم. ازیشناسهمنو نم
 ینتو ماش یرياحسان خواجه ام يبردم سمت ضبط و روشنش کردم صدا

  .پخش شد
رؤیا  ی(هیستعاشق من ن یامهکه دن یست. اونن یدنرس یناما ا باهمیم
 يچرا ازم دور يچرا دوستم ندار .عشقم.یدنامنفس کش یلدل یمهمه زندگ

 ؟) یکنیم
 با همیم اما پیش هم سردیم 

 این ي تسکینه این که همدردیم
 این حقم نیست
 این همه تنهایی

وقتی تو اینجایی(رؤیا تو االن کنارمی ولی.ولی حتی حاضر نیستی باهام 
 خوب باشی چ برسه به اینکه...)

 وقتی میبینیی بریدم (رؤیا دارم کم میارم ) 
 این حقم نیست 

 حق من که ي عمر 
 دم اما با تو بو

 با تو روز.....
 احسان خواجه امیري )) -((این حقم نیست 

  .رؤیا باعث شد آهنگو قطع کنم و به حرفاش گوش بدم صداي
»رؤیا«  
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 . ینهاه اه حالم بهم خورد بابا چرا همه آهنگاش غمگ اه
 ؟؟ینآهنگ شاد ندار - 
  .فکر نکنم - 
 بدر.  یزدهاومدم س یاتورو خدا نگا من با ک - 
  .دلتم بخواد - 
  .دلم غلط کرده بخواد - 

 : اونوقت چرا؟رامین
  ین.سرتون پسر یر: خرؤیا

  .داره یربط ه: چپدرام
  یم.ما هست ینشما بر ین. بابا شما دوتا به دخترا گفتیگم: داره که مرؤیا

 : واااا پدرام
. مثل دخترا که دوست پسراشون ولشون یینمثل دپرسا : وا نداره.رؤیا
بعد از کات کردنشونو  يو زار یهخوردن دارن گر یاالن شکست عشق کرده، 

 یکنن.م
  .خنده پشت بندش پدرامم از خنده قرمز شد یرزد ز یپق یهو رامین

 ؟؟یهم آموخت یدنخند ینا: بار االها.. تو به ارؤیا
 یخندیدن.داشتن م هنوز

 .مگه من دلقکم نه به من. یکوفت درد مرض گفتم بخند ول - 
  .دور از جون - 
  .دور از جونو مرض - 
  ي.عوض شد یلیرؤیا خ - 
  ین.دونه زدم پسه کله رامیههمون پشت  از

 .منو نزن ینقدر:  آخ آخ ارامین
 تو. یدونمومن م یبگ ینوا یگهبار دیه - 
  یم.باشه بابا تسل - 
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از خنده غش  يکه دار یخواي: پدرام جاااااان نکنه تو هم کتک مرؤیا
 ؟؟یکنیم

 !!يصدا کرد یپدرام: منو چ
  .گفتم پدرام ؟يباز خل شد - 
  .نه بعدش - 
  یخواي.کتک م - 
  .دوتا ینا یننه ب - 
 ؟؟یکنیمنو مسخره م يدار - 

  .یتو که منو مسخره خودت نکن يبرا ینما .دونه هم زدم تو کله پدرامیه
 یاس.حسه دن ینکه،  بهتر یستکتک تو برام کتک ن - 
 اه اه اه حالم بهم خورد. - 

  .بچه نشسته ها ینجا: پدرام ارامین
  ي.تو از منم بزرگ تر  - 

  .سر رفته بود یمونالک ياز کل کال حوصلم
 ؟؟یدخر یمبر یشهم - 
 ؟یخوايم یچ - 
 لییخ یا. یشینهکدوم به دلم نم یچکه تو کمده ه ییراستش لباسا - 

 ....یابلند.  یلیخ یاگشادن 
 یی.فروشگاه عالیه یبرمتاالن م یاوک - 
  .ممنون - 

 یمدش پیاده داشت. بزرگ نگه یلیفروشگاه خیه ياز چند دقیقه جلو بعد
  و ینمن جلو و رام یشهمثل هم .یمو حرکت کرد

م کاراشون خوش یناز ا اصال. یرفتنپشتم راه م یگارداباد ینهم مثل ا پدرام
کو گوش  یمن دخالت نکنن ول يبهشون گفته بودم که تو کارا یومدنم

 نظرمو جلب کرد وارد. یمغازه مانتو فروش يکه  یرفتمداشتم م همونطورشنوا.
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رو برداشتم و  یی. چند تایکردمبا ذوق داشتم مانتو هارو نگاه م یممغازه شد
 ینهم يگشاد بود برا یاديرنگ بود برام ز يکه قهوه ا یکیشون رفتم اتاق پرو.

رمز. اون ق یکیش یدونشون آبیهقشنگ بودن.  یلیخ یشونبق ولیبرداشتم. 
کم یه زرده ی فقطو آب یدسف ياز رنگا یبیدونه هم بود که ترکیهزرد،  یکیش

ادم و لباسارو د یروناتاق اومدم ب از یدمششدم و نخر یخیالبلند بود که اونم ب
  .به فروشنده. تا خواستم حساب کنم پدرام اومد جلو نذاشت

  .ممنون خودم پول دارم - 
 خودت نگهدار. يپولتو برا یدخر یايبا من م یوقت - 
  یخوام.شدم نم یمونباشه اصال پش ینجوریاسااا ا - 
. مطمئن بودم پشت یکردممغازه ها نگاه م یترین. به ویروناز مغازه زدم ب و

 .اصال برنگشتم ینهم يسرم هستن برا
رعت س به شلوغ بود. یلیفضاش خ یشدمعقب رو نگاه کنم. داشتم خفه م 

داشتم.  یکوچه ها قدم بر م و یابوناهدف تو خ یاز فروشگاه خارج شدم و ب
دستمو گرفت و مانع از برگشتنم شد. به سمت  یکی یهوکه  یرفتمهمونجور م

فت: گ یتعصبان با. خودخواه مغرور یهقدرم عصبان هعقب برگشتم. اوه پدرامه، چ
  یري؟کجا م
 تو رو سننه؟ به تو چه؟ - 
 د المصب ربط داره. من.. - 

  یرون.ب یدممحکم از دستش کش دستمو
 رو ندارم.  يتکرار يحوصله حرفا یسه-

. میشد ینبحث تموم شد. سوار ماش ینبزنه که با بوق رام یحرف خواست
راغ چ یدیمچهار راه رسیه به.یمپرت کرد تو دست پدرام و راه افتاد یدوکل رامین

رمز و و ق یآب ياز گال یبیکه دستش ترک یدمدختر بچه رو دیه یهوقرمز شد. 
از  ینو دختره رو صدا زدم اومد سمت ماش یینبود. پنجره رو دادم پا یصورت

راغ،  سبز شدن چ بادونه برداشتم و ازش تشکر کردم یه یشرنگ قرمز و صورتش
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داشت و رفت سراغ  پدرام نگه یدیمپارك رسیه بهحرکت کرد.  ینماش
  یق.آالچیه

سمت. از فضاش خوشم اومد خلوت یهسمت نشستن، منم یه ینپدرام و رام 
گرفتم و گفتم: ممنون از  ینرو به سمت رام یصورت گلو آرامش بخش بود. 

  .کمکات
قرمز هم به سمت پدرام گرفتم  گلتعجب گل و ازم گرفت و تشکر کرد.  با

و ر یتونمو م یستمبدون من بچه ن یول یمراقبم یشهو گفتم: ممنون که هم
  .بازم بابت همه زحماتت ممنونم .یستمخودم وا يپا

ون شده تو مهرب یچ .شکست ینبود. که با حرف رام ینمونب ینیسنگ جو
 ي؟؟شد

 دونستم تشکر کنم.  یفهنشدم فقط وظ - 
  .آهان پس حله - 

  ی.حرف بزن یخواستیم ی: درمورد چپدرام
  .خب راستش - 
 .بگو راحت باش - 
 ؟يجوابمو بد یديقول م - 
  .بدونم آره حتما - 
  .که آهو بهم داده بود و خوندم یمن اون دفتر خاطرات ینبب .یدونیم - 
 خب؟ - 
  .نصفه بود یول - 
 از کجاش نبود؟  - 
 یعروس یددنبال خر یدکه قرار شد فرداش تو و اون باهم بر ییاز اونجا - 

 شد.  یحال یهفکر کردن احساس کردم  یهند ثانسکوت کرد و بعد از چ
 ؟یشده پدرام خوب یچ - 
 آره - 
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 ؟یبهم بگ یشهم - 
 نگم؟  یشهم - 
 بدونم یخوامنه م - 

ش به یادرؤیا ز یگفت: پدرام بهش بگو ول ینبزنه که رام یحرف خواست
 فکر نکن باشه؟

که  یستن یزيمن فقط کنجکاو شدم وگرنه چ باشه بابا نگران نباش. - 
  .بخوام بهش فکر کنم

  .باشه - 
 که تلفنت زنگ خورد و تو یم. تو پارك بودیرونب یم: اونروز باهم رفتپدرام

ا که ب یهک ینرام یدونستمنم و منم اون موقع یگفتیرو م ینهمش اسم رام
 ي.حرف زدن باهاش خوشحال شد

 .خب - 
 من من گفت: خب.. خب خب راستش من زود قضاوت کردمو.. با
  یشه.نم یم، بگو بابا نترس من طور یمن من نکن یشهم - 

 ینمبب یدبودم از حرفاش به هرحال اگه من رؤیا باشم با یدهکم ترسیه البته
پس با دقت به حرفاش گوش دادم.   شده و چرا االن حافظمو از دست دادم. یچ
 تو صورتت  زدم .-

پدرام زل  یمونبه چهره غمناك و پش یتبا عصبان ینحرفش رام ینا با
گفت: دستم بشکنه که زدمت. باور کن همون  یو شرمندگ یبا ناراحت پدرامزد.

حساس  یالک یدمفهم يکه بهم زد ییشدم اما بعد از حرفا یمونلحظه پش
 پسرعموته.  ینشدم و رام

  .شد یجانیبگو ه یشوذوق دستامو زدم بهم و گفتم: خب خب بق با
  .ین کارش به پدرام خیره شدمرامین چشم غره اي کرد که بیخیال به ا

تالش  چقدرهر  یدنتکه چند نفر دزد یو رفت يشد یاز دستم عصبان-
 بود و اونا تورو با خودشون بردن و... یدهفا یکردم ب
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نتونست ادامه بده و از  دیگهکنم ده تا شاخ رو سرم سبز شده بود.  فکر
  یتونم.گفت: لطفا تو بهش بگو من نم ینجاش بلند شد. رو به رام

رار من مجبور شد بگه. البته بازور و صخواست مخالفت کنه که با ا رامین
  .که قادر به درکشون نبودم یبعج يهاحالت

که گذاشتن از حال و  یهمون من گفت. از شرط یارؤیا  یدن. از دزدگفت
شونزدهمم (شونزده  ینکه. از مردنم. از ایالاوضاشون. از باخبر شدن نقشه دان

چند ساعت بعد  ینکهکه من زندم. از ا یدن) فهمیگهاز مرگش رو مروز بعد 
 يخاطره ا یچبه هوش اومدم اما بدون ه یمبعد از دوماه و ن ینکهرفتم کما. از ا

 .از گذشته
مدت روشو  یناز تمام شدن حرفاش اونم رفت و کنار پدرام که تو ا بعد

 .یدادگوش م ینرام يکرده بود اونور و به حرفا
  یدمرو زمزمه کرد ،ولی من نشن یزيگذاشت رو شونه پدرام و چ دستشو
 یدمد کردمکم که فکریهبودم دهنم باز مونده بود.  یدهکه شن ییبا حرفا

به موضوع  یلیخ ینامن باشم. خب ا یزننکه ازش حرف م یاون یهمنطق
 . یخورهمنم م یفراموش

امانمن و پدرام هم هم بابا و م یالره و داناو ست مفکر کنم واقعا من رؤیا 
مغرور که  ینا ینکهفکر ا ییوا یشههمسرم حساب م ییجورا يهم  پدرام...

  .دست بزنم داره شوهرم باشه کالفم کرد 
 .گفتم یهو 
 پسرا؟؟ - 
 .بله - 
 بوده؟ یاومده ک یادمکامران همون پسره که  - 

ه ک یبهتره بگم همون یا یارشگفت:  برادر ک يا یبهبا حالت غر پدرام
  .تنبود یدهدزد
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تو جونم افتاد با من من رو بهشون گفتم : االن...االن کجان  ناخوداگاه ترسی
!! 

  یگردن.: آزاد مرامین
 ؟؟یترس گفتم: چ با

اعدام  کیارشاالن  یگهو گفت: دروغ م یندونه زد پسه کله رامیه پدرام
 شده و کامران و دار دستشم تو زندانن. فقط... 

 ؟؟یفقط چ - 
  .خواهرشون سحر در رفته - 

   .بدبخت شدم ییددم وا يرو دستم و گفتم: وا یدمکوب دستمو
 یدن.و پدرام از حالت من خند رامین

 .یشهنم یزينترس چ یمنداره که ما هست ییددم وا ییوا-
 .خاطره اومد سراغمیه یهو
 »یدمقول م ؟؟يتنهام نزار یديقول م« 

 .از کجا اومد نمیدونم
 ید؟تنهام نذار یدیدو پدرام گفتم: قول م ینبه رام یهو ولی

 .قول - 
 .قول - 
 ممنونم.  - 

به خونه  يو پدرام هم خسته بودن. زود ینرام یمکرده بود یدخر کلی
  یدم.. رفتم تو اتاقم و خوابیمبرگشت

 یدرخ یرفتره هم که ماسرکار بود. ست یادکه ز یالدان چند روز گذشته بود.
 .به من اصرار یکل یزاچ ینجورخونه و ا يبرا

 نفس هم  و. آهویرفتمحوصلشو نداشتم و نم یکه باهاش برم ول یکردم 
و  ین. رامیکردمگرم م یگهد یزسرمو با رمان و هزار تا چ خودمم. یزدنسر م

 .بودن یرونپدرام هم که همش ب
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د تو. نفر اومیهباز شد و  یآروم يبا صدا درشنا بود. آاتاق نشسته بودم نایه تو
م کیهجلو با هر قدم اون منم  اومد تو بدنم بوجود اومد. یاومدنش ترس خاص با

م. خیز برداشت سمت .یوارکردم که خوردم به د ینکاروا ینقدر. ایرفتمبه عقب م
 اومد جلو چونمو گرفت. 

 خانم کوچولو. یخوب- 
 نم داشتوشده بودم. چُ یجور خاصیهشده بودم حالم اصال خوب نبود.  خفه

  یشد.د مردستاش خ یرز
 یادا.دم الل خوشم نمآاز : تهدید وارد گفت

 تو.. :ن گفتمن مِمِ با
 کار کنم؟؟ یباهات چ یخوامم یدونیهان حاال شد مآ - 
 ی؟چ - 
 .....یخورمفکر کرده من کلک م هکرد يتو در حقم بد يبابا - 

داشتم دستاشو که بازوهامو گرفته بود از  ی. سعیشنیدمصداشو نم دیگه
 یواقع ی. به معنمی کرد  اون فشار دستاشو محکم تر یخودم جدا کنم ول

 . یشداستخونام داشت له م
 .ولم کن - 

د. نبو یصاحاب شده کس یانگار تو اون ب یو داد راه انداخته بودم ول جیغ
  یشنید.اگرم بود صدامو نم یا

  !زدم: کامران داد
و تو جام نشستم. به ثانیه نرسید که پدرام و  یدماز خواب پر جوريینا و

احت ر یالشونخ یکردن و وقت به اتاق یبا شتاب درو باز کردن. اول نگاه ینرام
 یمدل ینصحنه ا يکابوس هر شبم بود هرشب  ینشد به من نگاه کردن. ا

فرق داشت چون باعث  بارینا یول یپریدماز خواب م یشهتو خوابم و هم یومدم
 ینجوريوقت ا یچکه ه یشن درحال یدارو پدرام هم از خواب ب ینشده بود رام

 داد. دیو گفتم: ببخش یینستاده بودن. سرمو گرفتم پایوا جلوم. یزدمداد نم
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  .نبود یزيبابا چ یخبال: بپدرام
  .کردم یداراما من شمارو از خواب ب - 

 ...یم...داشت.یمداشت یم: ما که خواب نبودرامین
  یم.زد یدرمورد جلسه فردا حرف م یم: داشتپدرام
  یکه.کوچ یجآ: حاال هم راحت بگبر بخواب رامین
 . یگذشتروز از اون ماجرا م چند

 . دمیشنیم ي ناواضحنامبهم و صداها یرتصاو ي یرفتمم یرونکه ب يسر هر
 یشناختمشون.نم یبرام آشنان ول یکردمم احساس

  »پدرام«
 یدهحرف زد و اسمشو گفت که دزد ياز پسر یشدکتر چند روز پ يآقا - 

  .و اسم همون پسره رو بلند داد زد یدخواب پر از که یروزبودتش. د
اگه  یارهکه داره حافظشو بدست م ینا یعنی یهنشونه خوب ینا - 

 .یادم یادش شبره تمام گذشت یشپ ینجوريهم
 یشوکه داشته فراموش يبد ي. اون داره از خاطره هایول یادم یادشآره  - 
 یکنه.حل م
 .یادحافظش بدست ب ینهنگران نباش پسرم مهم ا - 
  یاد.ب یادشبدش  يخاطره ها یخواماما من نم - 
رو پاك کنه چه  ییخاطره ها هچ یم.که به مغزش بگ یستیمن ياما کاره - 

  .رو هم نگهداره ییخاطره ها
  .حق با شماست - 
و خاطره هاشو  یرونت خوبشو مرور کن. ببرش بخاطرا یگممن هنوزم م - 

  .کن یاداوريبراش 
  .چشم فعال آقاي دکتر - 
  .خدا نگهدارت باشه پسرم - 
 از اتاق خارج شدم. و
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 »رؤیا«
بودن  گفته ینشب بود پدرام و رام یماتاقم نشسته بودم. ساعت ده و ن توي

شه تموم ب یرداره دگفتن که امکان  آخه کنفرانس داشتن و یانامشب خونه نم
ق و رفتن تو اتا یشمفکر کنم کارشون زود تموم شد که اومدن و موندن پ یول

 الیرفتن خونه مامان دان یروزهم که د یالو دان ستارهانجام بدن.  کارشونوین رام
 بد بود قرار شد چند روز اونجا بمونن. حالش چون

 یکارت یلیسالن و راه پله خونه خ يشده بود از اتاق خارج شدم فضا تشنم
 ب خنکآ یوانلیهشپزخونه آ به یدمو رس یینبود به زور  از پله ها رفتم پا
 یا ینحتما رام یادم ییکه احساس کردم صدا خوردم و راه افتادم سمت باال

صدا شدم و به سمت اتاقم حرکت  بیخیالبردارن  یالشونوپدرامه اومدن وسا
  .اتاق شدم واردکردم

دستشو گذاشت رو دهنم و منو به خودش  یکیکه درو بستم  ینهم
 گلوله خالصت يوگرنه با  یادصدات در ن هگوشم گفت: بهتر یرچسبوند و ز

 . یکنمم
 یغتکون دادم که دستشو برداشت و هولم داد سمت تخت که ج سرمو

 . نگام بهش افتاد. یدمکش یکوتاه
بود و به سمت من نشونه اسلحه دستش یهدختر هم سن و سال من که یه

  .گرفته بود
 يشد. دختره پشت در بود و برا یاندر نما يجلو یندر باز شد و رام یهو

 تعجب کردم چرا پدرام نبود ؟ ینهاونو بب یتونستنم ینرام ینمهم
 ؟یديکش یغج یهوچرا  یخوب .شده رؤیا یچ - 

 یگرانبا ن اسلحه رو به سمتم گرفته بود و اشاره کرد که جوابشو ندم دختره
بودم که از نگاهم بخونه که اوضاع اصال خوب  امیدوار.یکردمنگاه م ینبه رام

شده رؤیا  چرا  یگفت: چ یو اومد سمتم و با نگران یدو بره اما نفهم یستن
 تو... یديترس
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 رشیضربه زد  و غافل گ یندختره با پاش به رام یهوکه  یکمبود نزد اومده
: افتاده بود رفتم ینکه زم ینبا دو سمت رام ینزم یفتهکرد که باعث شد ب

 حالت خوبه؟ ینرام
دختره و اسلحه درحال گردش بود باخشم  ینبلند کرد نگاهش ب سرشو
 ؟یهست یگفت: تو ک
 هیشناسو گفت: چه قدر خشنی آقا پسره، نترس رؤیا منو م یدخند دختره

 مگه نه رؤیا جون؟ یشناسهخوب م یلیمخ
نبود  یادم یخآشد و گفت:  یشترب دشنگاش گردم که خن یجیگ با

 و شکنجت یموررآسرت  که من و برادرم ییوگرنه با بالها یگرفت یفراموش
 یخوندي.خودت فاتحتو م يبرا یدمن با یدندادیم با د

 .بدنمو لرزوند: سحر ینداد رام يصدا یهوتعجب نگاش کردم که  با
  .آره خودمم - 

ه همه رو گرفت یسو پدرام اومد تو ذهنم که گفتن پل ینرام يکم از حرفایه
ر باشه سح یددختره با ینحساب این و فرار کرده با ا یرهاما سحر و نتونسته بگ

 . یکام خواهر
دیگه چه بالیی میخواي سر رویا بیاري که  ینجا.ا ياومد یچ يبرا - 

 نیاورده باشی هان ؟
  .کنم یهحساب و کتاب دارم اومدم با تو تصف يسریه - 

 با...با من؟ یدم:پرس باترس
  یموندي.امروز تنها تو خونه م یدآره باتو، طبق اطالعات من تو با - 

آقا پسرم  یناز شانست ا یبه خودش گرفت و ادامه داد: ول یناراحت قیافه
  .انداخت یرهکوچولو گیهو تو کار من  یشتهپ

 نداره یبداد: اما ع ادامه ینرو به سمت من نشونه گرفت و رو به رام اسلحه
ره اقر جفتتون یدسراغ تو اصال نگران نباش یامبعد م یکنمتموم م ینواول کار ا

  یر.د یکیزود و  یکیفقط  یریدبم
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   ی؟رؤیا رو بکش یخوايم یچ يبا داد گفت: برا رامین
  .؟ باشه بذار برات بگمیچ يبرا یپرسیتازه م - 

د خور بهم همه معادالتمون يمن اشاره کرد: تو با فرار کردنت باعث شد به
 استیمیخوکه م ییرد جا یسپل يتو فرار کرد ینکهو نقشمون لو رفت،  بعد از ا

 تو باعث شد داداش من یلعنت يکرد، بابا یرو زد و همه رو دستگ یممعامله کن
و به خاطر  یارشکزودتر اعدام بشه و من نتونسم نجاتش بدم. من کامران و 

 فرار تو از دست دادم. 
 یداره چ یفهمیدمو من تو بهت حرفاش بودم اصال نم یزدحرف م داشت

رومم داشت آ یسع نینگرا بود که با یننبود و فقط رام یادم یچی. چون هیگهم
نبود. داشتم از بهت و استرس و  یآروم شدن قلب نا آروم من ینا یکنه. ول

 ینرام يمن برا یخودم نه، همه نگران ينگران بودم. برا خیلی .یمردمم ینگران
که معلومه فقط به  ینجورو ا یرهبود که هر لحظه امکان داشت توسط سحر بم

 خاطر من.
 یبهغر یکاز نظر من  ینکهبرسه. با وجود ا ینبه رام یبیسآ یخواستممن نم

  .هبش یزیشچ یخواددلم نم یکنم ول یتشو دوست دارم اذ  یستن یشترب
که تو ذهنم درست شده بودن حالمو  ییفکرا یومددرم یمداشت گر دیگه

چند نفر بود از پله  يپا يدر خونه اومد و بعد صدا يصدا یهو .یکردنبدتر م
اومد سمت منو پشت من سنگر گرفت و به عقب  یعسر سحر .یومدندها باال م

ا و ب ستادیمن وا يروبه رو يزود رامین یقم،شق يرفت و اسلحشو گذاشت رو
 بهم نگاه کرد. ینگران

جلومون ظاهر شدن  یگهد یسخورد و پدرام با دوتا پل یوارمحکم به د در
و کنار دوتا پلیس ها که مسلح  یکردننگام م یبا ترس و نگران ینو رام پدرام

ار اون چه يشده بود رو به رو یو سحر که پشتم مخف منبودن.  یستادهبودن ا
 یمنفر بود

 یکنمم یگلوله تو مغزش خال ي یدیای: اگه جلو بسحر
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 .خراب تر نکن ین: اسلحتو بنداز کارو از اپلیس
ا ت ینجااومدم ا یشه؟ منم ینمخراب تر از ا یگهد با داد گفت: خراب! سحر

  قانون بشم یمتسل ینکهنه ا یرمبکشم و انتقام خون برادرامو بگ ینوا
فرار کنم که ،  تقال کردم از دستش یدنوار شروع کرد به خند یونهد و

 .تکون نخوردم یگهگذاشت. د یکتفنگو رو حالت شل
 چشمام بسته بشه. یشههم ياشاره امکان داره برایهفقط با  یشدباورم نم 

ره ااگه قر داشتمو پدرام دوختم و زل زدم بهشون،  دوست  ینبه رام چشمامو
. منیبار بب ینآخر يبرادر و شوهرم هستن برا یکردنکه ادعا م ییکسا یرمبم

ام . پدریخوندرو م یزيلب چ یرز ین. رامیزدتو صورت جفتشون موج م ینگران
 یافهچ قدر ق یبینمم یکنمچشماشو به چشمام دوخته بود. االن که دقت م

 قدر... چه قدر نگرانمه، چه قدر رنگ چشماش قشنگه. هداره. چ یمهربون
 .یدمگلوله رو شن يخودم بودم که صدا يتو حال و هوا

من چشماش باز بود و نگام  يافتادم و سحر هم افتاد رو ینپشت زم با
 ایکه زندم و  یشدمم یدخوشحالدونم بای نم یومداز سرش خون م یول یکردم

 ناراحت...
تو خودم مچاله شدم و شروع کردم به  یوارو هل دادم  و رفتم کنار د سحر

 قرارموهام  يرو یکردم دست قدر گذشت که احساس هچ یدونمکردن نم یهگر
تاده سیوا ینت سرشم رامشپدرامه. پ یدمسرمو بلند کردم که د يگرفت، تند

 یکرد.بود و نگام م
 حالت بهتره رؤیا؟ - 

 شد؟ یجواب دادن به سوالش گفتم: چ يجا به
 .عشقم یکنهنم یدتتهد يخطر یچه یگهتموم شد د یهمه چیچی، ه - 
 ینشده، به رام یخودمون یاديکه ز میداخم نگاش کردم که انگار فه با

 شده؟ ی: چ یدمنگاه کردم و پرس
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 يهم گفتن برا یسامبوالنس تموم کرد و پلآرؤیا. سحر تو  یچی: هرامین
  ین.هم یگاهآ یمفردا بر یدسوال با يسریه

  یرم.خواد من بمی نم یکس یگهد یعنی - 
 ینخودم از زم یريبخواد تو بم یبا اخم گفت: غلط کرده هر ک رامین
  یکنم.نابودش م

که مرده کامرانم که مرده  یارشاالن ک یدمکه من فهم یزاییبا چ - 
 ه؟ن یکنهنم یدمتهد يخطریگه همکاراشونم که زندانن سحر هم که مرد پس د

 .گر که هم شوخ بود هم آرامش بخش گفت: نه خانم محاسبه یبا لحن رامین
 .ونیرو پدرام از اتاق رفتن ب ینکم اومد سره جاش رامیهحالم  ینکهاز ا بعد

جواب  و به سواالتشون یاگاه یمرفت یمپاشد صبح.یدیمخواب یمگرفت دیگه
پس فقط همونا رو گفتم چون قبل  یدونستمو م یروزد يدادم البته فقط ماجرا

با خبر شد هم خوشحال شد هم نگران.  یهم که وقت یال. دانیومدنم یادماز اونو 
ت امکان داش ینکهو نگران از ا یکنهنم یدمتهد يرخط یگهد ینکهخوشحال از ا

 از دستم بده.  يجد يو جد یرمبم
شده بودم و بهتر  یحال يو  یلرزیدچم شده بود فقط بدنم م یدونمنم

شده  تریشامروز شدتش ب یول یلرزیدسه روز گذشته بود هنوز بدنم م .یشدمنم
ن مگه م ولی یلرزیدگرفته بودم دستام م یش. آتیسوختبود بدنم داشت م

نگاه کردم. باور کن حالم خوبه  یکردکه نگام م ینملتمسانه به رام اشتمذیم
  یست.به آمپول ن یازين

 یسوزي.از تب م يرؤیا دار - 
 نزنم؟ یشهم یسوزمنه نه نم - 
  .نه - 
  .نکن یتاذ ینرام - 
 چرا؟ - 
  یترسم.من من گفتم: خب خب خب من از آمپول م با
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  .خنده یرزد ز پقی
  یخندي؟کوفت(آچههههه(عطسه کرد )) چرا م درد. مرض. - 
مظلوم  جور خودشو ه. نگاه تورو خدا چيدوستاله شد يمثل بچه ها - 

  .بودا یناتو دستت امپول و ا یمخوبه دوماه و ن .یکنهم
  یکردم.اون موقع که( آچهههه)حسشون نم - 
  .لج نکن یسترؤیا کار دودقیقه هم  ن یییوا - 
  یترسم.نفهم بفهم م - 
 دست ينداره که همون بشگون گرفتن خودمونه فقط به جا يبابا کار - 

  .سوزنه
  یرون.. از اتاقم برو بیزنماصال من امپول نم بابا بخ - 
  .نوچ - 
  یرون.نوچ و درد بهت( آچهههه) گفتم برو ب - 
 جام راحته.  یرمنم - 
 .خدا نگاه امپولم دستشه یابزنم پدرام اومد تو اتاق.  یخواستم حرف تا
  ي.حاضر - 

 داداشا. یالیمن جواب داد: خوش خ يجا یه رامین
 ؟؟ یکنیم یهشد: چرا گر یرهبه صورت من خ پدرام

 ي؟؟که نکرد یتشاذ یننگاه کرد: رام ینبا اخم به رام و
 ه نکن یتو اذمن ینکنم. ا یتاذ ینو. مگه جرات دارم ایگهساده نباش د - 

 عذاب وجدان گرفت.  یدبه پدرام نگاه کردم شا مظلومانه
 ی؟؟!آمپول نزن یشهم - 
  .نه - 

  .الل شدم یگهقاطع گفت نه که د این قدر
  یرون.بره ب ینپس بگو رام - 
  .نه - 
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 ین؟؟؟کوفت نه درد نه مرض نه شما دوتا امروز قرص نه خورد - 
  .نه - 

  .. خورده خوردیکردمگردنشونو خورد م یتونستمم اگه
  یزنم.خواستم دراز بکشم که گفت: به دستت م

 !؟یشهمگه م - 
 آره. - 

 ازيیکوتاه بود ن ینکم بهتر شد باشه. لباسم خودش استیهخب ماجرا  امم
دستمو گرفتم سمتش سرمو . نبود بزنم باال. اومد کنارم رو تخت نشست

  .چند تا صلوات فرستادملب  یربرگردوندم طرف مخالفش. ز
 تموم شد؟؟  - 

گاه داره منو ن ینهرفت اونور و دست به س یک ینبرگشتم. اا ا یومدن صداش
 .یخندنم یزر ینو با رام یکنهم

 !؟؟يزد - 
  .بودم یپ ن پ منتظر دستور جناب عال - 
 !ي؟واقعا زد - 

 ي.زد يزد یکه ه یترسهمگه از تو مل : دختره خُرامین
 .درد نداشت یديد یگه!؟ آره زد د یکنیم 
  یونه.لب گفت: د یرز و

 که بیچاره پا گذاشت به فرار. ینرام یدمکش یغج همچین
  یروناز پدرام کردم و اونم از اتاق رفت ب تشکري

 فقط بده خوب شدما. یرشخوب شده بودم. خدا خ یباساعت تقریهاز  بعد
 . کم تب داشتمیه

 یا گوشب داشتمبودم. پدرامم کنارم نشسته بودپارك بزرگ نشسته یه يتو 
 . برگشتم که پدرام زد صورتم.یزدمحرف م
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و  ینکه چند نفر شروع کردن به زدن پدرام و منو بردن تو ماش یدمدو 
ه دارم بودم ک مطمئنبودم. دستام بسته بود.  یکاتاق تاریه توکردند  یهوشمب

چشمام  يجلو یگهنه دصح ي. یهچ جور خواب یگهد ینا یول یبینمخواب م
  یره.د یگهو با داد ادامه داد: د یقماومد. کامران جلوم بود.تفنگ و گذاشت رو شق

 گلوله بود که باعث شد از خواب بپرم و داد بزنم: نهههه یکشل يصدا و
. یکردچشمام عبور م ينشستم. چند تا صحنه به سرعت از جلو سرجام

  .چشمام رد شد يدور تند باشه از جلو يکه رو یلمصحنه ف يمثل  همشون
 و پدرام تو پارك. من

 ؟؟یکنیبا من ازدواج م .جلوم زانو زده بود پدرام
 .شمال مسافرت

 یدنم.دزد 
 .گلوله شلیک

 کردنم از اون خونه و در اخر تصادف کردنم.  فرار
درد گرفت. احساس کردم داره سوت  یدابه سرم گرفته. سرم شد دستمو

 يبلند یلیخ يبا صدا دراومد.  یادم یاومد. همه چ یادمومد آره ا یادم. یکشهم
 .کردن ییدنماودر خ يجلو ینبرخورد کرد و پدرام و رام یواربه د

 ) یمره هنور برنگشته بودن خونه. ما سه تا تنها بوداو ست یال(دان
 يقدر دلم براهقدر دلم براش تنگ شده. چهچ من پدرام بود. يخدا وایی

 .به سر گذاشتناش ي سررؤیا گفتناش. برا يصورت نازش تنگ شده بود. برا
فق و هر بار مو ینتمبب یقطر یناز ا یخواستکه م یشالک يوردناآبهونه  يبرا
ا . بی کردداشت نگاهم م پدرام که باهاش داشتم. يهمه گذشته ا ي. برایشدم

 و خودمو تو آغوشش انداختم. یدمسرعت از تخت بلند شدم و به سمت پدرام دو
 کردم که مطمئن بودم تعجب کرده. ینکاروا هوا یب اینقدر

 ییانگار به خودش اومد و با صدا یتو همون حالت مونده بود ول یهثان چند
 !؟ یرؤیا خوب :که از تعجب پر شده بود گفت
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  .آره عشقم خوبم - 
 ؟؟ یگفت یبهت گفت: تو چ با

تو همون  یشدنم یراشکام سراز یادز یو دلتنگ یکه از خوشحال درحالی
 . یادمه یزاومد. همه چ یادماومد پدرام.  یادمگفتم:  حالت بهش

 ی؟چ - 
 ....یلیدوست دارم خ یلیاومد پدرام. خ یادمگذشته  - 

حرفم منو محکم بغل کرد و چند دور دور  ینکه تو بهت بود با ا پدرام
:  یکردو از خدا تشکر م یزدداد م یچرخوندکه منو م همونجورخودش چرخوند. 

 . خداجون عاشقتم.یادشه. عشقم منو یخدا جون مرس
 افتاد.  ین. تازه چشمم به رامینو بعد از چند دور بالخره گذاشت زم

  ین.رام - 
م دل یگهبعد م کنارشون بوده ها. یشچند ساعت پ ینانگار نه انگار هم«

 .براتون تنگ شده
 .ن حواس خواننده هارو پرت خودت نکنآپ وجدان جوشات - 
 .گم بابا - 
 »ینهمچن - 
 ؟؟ياومد یک - 
  .از سه چهار ماهه که اومدم یشترب -
 !؟ یچ یعنیوااا  - 
 تو از... ینکها یعنی - 
  .تک سرفه پدرام حرفشو خورد با
  .بگو - 
  .نه - 
  یکنم.خواهش م - 
  .نه - 
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 قهلم.  - 
درام پ رو شونم قرار گرفت. یرومو کردم اونسمت و رو تخت نشستم. دست و

 :بود. دماغمو کشید و گفت
  ی؟االن گذشته رو مرور کن یستن یفبد اخالق من ح يکوچولو - 
  .نه - 
 بعدا بگم؟  - 
  .نه االن - 
 ..یول یگممن م - 
 !ی؟چ یول - 
 شد و اون عکسا و... یبعد از اونروز چ یبگ یدتو هم با یول - 
  .باشه باشه - 
پاکت اومد که یهگلوله اومد چند ساعت بعد  یکشل ياونروز که صدا - 

  ..تو یدادبود که نشون م يد یسیهتوش چند تا عکس و 
 حاال که نمردم بگو. :کرد که گفتم مکث

 دختر تصادفیهبعد از شونزده روز بهمون زنگ زدن وگفتن  یگهد یچیه - 
 میکماو دوماه و ن یرفت یهو که. چند ساعت خوب بود ییتو یدیمفهمکرده و 

 . اول خدا بعد...یرونب یايتا ب یدطول کش
  .شفام داد ینامام حس - 
  یدونی.که خودت م یشمبق آره. - 

درآوردم.  يهمه خل باز ینبره ا یادم یشهمگه م یگهخنده آره د یرز زدم
و آرزو دعوام شد و  یممر آهو قدر با هچ .یالره و داناست یگفتمبه مامان و بابا م

  !نکردم یتشونقدر اذ همدت چ ینکه تو ا یدونهخدا م فقطکردم.  یتشوناذ
فکر کردن شروع کردم به  بدون روز ینخب حاال تو بگو. از همون اول - 

حرف خوب زده:  اول فکر کن بعد دهنتو  يوجدانم تو عمرش فقط  اینگفتن 
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وقت به حرفاش گوش  یچتختم کمه هیهچون من  یباز کن حرف بزن،  ول
 . یدادمنم

دستام  یدمشدم د یدارکردن. ب یهوشاون موقع که تو رو زدن منم ب - 
و باهاتون  یدمد یوسحر هم خواهر کامرانه. اون روزم که گوش یدمبستس. فهم

و حواسم به متنش نبود فقط  یزدم(همه حرفامو تند تند م یحرف زدم ول
 .نبود بگه تو الل شو لطفا ) یمیک....یگفتمم

 ی؟؟چ یول - 
 .دیفهم ینکهتا ا یزدتو اتاق قدم م یشارژش تموم شد. فرداش کامران ه - 

 یهوشب یمحال رفتم. سه روز و ن منم از بغلم. یوارکرد اما نه به من به. د یکشل
 بهوش اومدم. یبودم که با کار کام

  .گوشام کر شدند. الفاتحه یدباور کن یداد زد چ همچین
  یزنی.چرا سرم داد م - 
 !؟یگفت یاالن چ - 

لبمو به دندون گرفتم  م.نمرور کردم دستمو محکم کوبیدم رو ده حرفامو
  یستم.مگه با تو ن یین.و سرمو انداختم پا

 . بهوش اومدم بعد....یچیه - 
 .گفتم بگو  - 
 .جور بگم  ه.حاال من چیستول کنم ن اه
خب خب (تند تند گفتم ) موهامو دست زد و صورتمو نوازش کرد. منم  - 

 .مور مور شد بلند شدم
  .پدرام عصبانی شده بود که رامین تندي گفت: پدرام آروم باش

  ین.هم - 
 .نگفتم یزيکردم و چ سکوت

  .با توام یزمعز - 
  ین.آره هم یرمکاشو فاکتور بگتَخب اگه کُ - 
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  ی.سره عوضدستاش بشکنه پ يا - 
  .عشقم یخیالب - 
 بعد؟؟؟ يبهوش اومد - 
و کتک  یگفتنروز سحر و کامران چرت و پرت م یزدهس یگهد یچیه - 

. منم یومدبرف م بودمو فرار کردم تو جاده  یاردمطاقت ن یگهکه د یزدنم
 خبر ندارم یگهحواسم پرت بود که تصادف کردم و د

ه شما نوشتم ک يبرا یناروا یکردم ول یفالبته تمام ماجرا رو براشون تعر«
  .حوصلتون سر نره

  یگمنشو لطفا برو دارم داستان م یبازرگان یامجون پ ي: راورؤیا
 اعصاب. فعال دوستان  ی: براوي

 »به سالمت - 
  یرون.ب یامب یالسرم باعث شد از فکرو خ درد

  .آخخخ - 
 ؟ یهچ :بانگرانی نگام کردن. پدرام تندي گفت

 ....یلیسرم خ - 
 به سرم گرفتم.  دستمو سرم نذاشت ادامه بدم. درد

 ).کرد یزم يبه شربت رو ياونو به من بده(و اشاره ا ینرام - 
  .داداش یاب - 
  یخورم.من نم - 
  یشی.خوب م يبخور - 
  .تلخه - 

و پدرام وواقعا مونده بودن من هنوز مثل بچه ها از شربت خوشم  رامین
  یخندیدند.مداشتن  یزاومد. رینم

 . یزمنداره عز یببا خنده گفت: ع پدرام
  ي؟قرص ندار - 
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 یخرم.نه تموم شده فردا برات م - 
رو داخل قاشق ریخت و به سمتم گرفت . با قیافه پنجر  چند قطره ازشربت

که  یختشده گاهش کردم . نگاهم روش اثري نذاشت و شربت رو تو حلقم ر
کر ف که طبقه باال بود حرکت کردم. ییو به سمت دستشو یارمنتونستم طاقت ب

. رونیقشنگ صورتمو شستم و اومدم ب تو بدنم نمونده بود. یچیه یگهکنم د
. حالم اصال خوب نبود. یوار گفتمرو باز کردم و دستمو به د ییدر دستشو

حرکت منو بلند کرد و به سمت اتاق یهکه پدرام زودتر با  یفتمبود ب یکنزد
بره  گفت ینروم. رو به رام ید. پتو رو کشیدمبا کمکش رو تخت دراز کشبرد. 

 يسته اخ یتنها مراقبش باش یشیخسته م یگفتم یه ینرام قبول نکرد. یول
خرسر آکرد و فاز مخالفت رفته بود  یپدرام قبول نم یساعت ولیهساعت یهبذار 

نم م رفت. رامینکنارم و مراقب باشه  یادب ینقرار شد اگه پدرام خسته شد رام
 بودم.  یدهرو تخت دراز کش یحالب

. یزاشتم یشونیمو رو پ یکردکه کنارش بود رو نم دار م یپدرام دستمال
ت تبم کم شده دستمو تو دستاش گرف یدد ینکهاز ا بعدکم کم شده بود یهتبم 

رو با س صبح قدر گذشت که خوابم برد. هچ یدونمبهش زد. نم یزو چند بوسه ر
جام  زاکار خودشو کرد.  آمپولهم تتب نداش یگهشدم. د یدارب یومدکه م ییصدا

 ودن.مامان بابام ب یدمد که ییکسا ین. اولیینبلند شدم. رفتم سمت طبقه پا
 قدر باهاشون هبه سرعت به سمت مامان رفتم و بغلش کردم. چ یسادموا یگهد

 بعد باباهم منو بغل کرد.  یهکردم. چند ثان یتشوناذ  قدر هسرد بودم چ
. یدادم نشونخوششو دوباره بهم  يرو یانگار زندگ خوشحال بودم. خیلی

. دو سه یرفتیم. گردش می می کردیمخوب گذشت با بچه ها شوخ یزهمه چ
 . یم شمالرفت یماقد یادبار هم به 

 آخر      
  یزم!عز يخواننده ها راستییی
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 یشگاهآرا ینا یخوشگل شدن ول یلیهاااااا. بچه ها خ یمهروز عروس امروز
 .ینممن خودمو بب یزارهکه نم
واقعا  موهامو. یومدبه صورتم م یلیکه خ یشیآرا شد. یالخره راضاب

شدم البته بعد از  ینمنتظرم بود. سوار ماش پدرامخوشگل درست کرده بود. 
 يبعد از چند دقیقه د. یمبه همه سالم داد حرف زد. یبردار کل یلمف ینا ینکها

بود بعد از اون ماجرا ها فکر  یحس خوب خیلی .یممارو دعوت کرد که بر یج
  .برگرده یمبه زندگ یدوباره رنگ خوش که یکردمنم

   .سرمون بودن تهمه پش یمشد ینماش سوار
  !پدرام - 
 .جانم - 
  .نظر دارمیه - 
  .بگو عشقم - 
  .آروم باشهکم دورمون یه یچونیمشونبپ یاب - 

  یم.چشم عشقم بزن که بر .کرد یقشنگ خنده
 یم.که از بچه ها دور شد ینقدرا یمپاشو گذاشت رو گاز و رفت و
از  سرمو با بادکنک پر شده بود. ینماش یم پشتو از چشماشون محو شد 
 .و داد زدم: دوست دارم پدرام یرونبردم ب ینماش

  .خانومم ینبش - 
 .عشقمدوست دارم  .یخوامنم - 

  .منم دوست دارم .نکنه خوبه یونمخنده هاش د ین. امروز با اخندید
د بع، به خونمون. همه منتظر ما بودن یمگشتن. پاگذاشت یبعد از کل و

ام که تمامش پدر يایزندگ یم.گذاشت یديجدی رفتن و ما هم با هم پا به زندگ
 داشتن اون.  دوستبود و عشق و 
 *** یکه باعشقت باش یهزمانی، لحظات زندگ ین***بهتر
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 دمیپشت سرمه برگشتم د یکیاز جام بلند بشم که احساس کردم  خواستم
  یکنه.لبخند داره نگام میهپدرام با 

 ؟يدفترو خوند ینا ینقدرا يخسته نشد ی: خانومپدرام
منه. همه  یدفتر زندگ ینتکون دادم گفتم: نه چرا خسته بشم ا سري

  ینجاست.خوب و بدم ا يهاخاطره
  یستم.من جزو خاطراتت ن ی: پس من چپدرام

 من یسال و سه ماهه که زندگیهتو االن  یستیخاطره ن یگهتو که د - 
  یشه.هم يبرا يشد

  یگه؟!د یاريا کم نم: از دست زبون تو. کلّیدخند پدرام
 .نوچ - 

چشمم به ساعت خورد. زدم تو سرم: خاك به سرم کنن ، خونه مامان   یهو
  یم.ولی هنوز حاضر نشد یمدعوت

دفتر  ینا يمدت همش پا ینتو ا ی،خانوم یگهشماست د یر: تقصپدرام
  .رفت که خونه مامان اینا دعوتیم  یادت يبود

  .ماده کنمآرو  یاحرفا پاشو حاضر شو منم برم پر ینا يبه جا - 
  .بابا قربونش بشه يا - 
  .مادش کنهآا پس همون بابا پاشه بره  - 
  .مامانش شه ينظرم عوض شد بابا فدا نه - 
 .رم عوص نشده عشقمظخنده.  پاشو برو تا ن یرزد ز و

 .گفت و حاضر شد يباشه ا پدرام
 شد؟ یمن تهش چ يکه ماجرا یدبدون یخواییددوستان همتون م خب
 کردم.  یسال و سه ماهه که با پدرام عروس یک االن

. یمگذاشت یااومده. اسمشو پر یابه دن یمونکه فرشته زندگ یمهسه ماه و ن
 اول اسم پدرام و هم وزن اسم من.

 پسر خوشگل به نام امید شدن. یهو جواد صاحب  آهو
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 وردن. آ یانالیا به دنآدختر خوشگل به نام یههم  یاآر آرزو
  .وردنآ یادختر خوشگل به نام سهیال بدنیهو سپهر هم  دنیا
 به اسماي یشد. دوتا پسر چشم رنگدوقلو یهصاحب  یمو ماهان. مر یممر اما

 مهران و مهرداد. 
و به فکر درساشه و از فاز دوست پسر درومده  یخونههم داره درسشو م نفس

  .و فکرو ذکرش همه درس و درسه
به نام  يدختریهمن و پدرام گذشته با  یهم بعد دوماه که از عروس رامین

 یاپسر بدنیهره ابچه داره. قرژان شنا شد و باهاش ازدواج کرد و االن رُآژان رُ
  یاره.ب

 من.  یزندگ ياز ماجرا اینم
 .یستهمچنان باق یتدفتر. حکا ینآمد ا یانپا به

که دوستش  یو کنار کس یددلتون برس يهمتون به خواسته ها امیدوارم
  .خدانگهدار .دارم ید. دوستونباش یددار
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 مان پشت صحنه رُ
 مان)(خاطراتم از نسخه پیش چاپ رُ

 
ردم بُـ دبیرسـتانبهمن ماه بود کـه نسـخه پـیش چـاپ کتـاب رو بـه 

سـاد و یو به دوسـتانم نشـون دادم. بـه یکـی از  معلمـام نشـون دادم کـه وا
دیگــرم هــم اومدنــد و  ياهــنگــاهی بــه کتــاب انــداخت و کمــی بعــد معلم

تعجـب کردنـد ولـی کمـی  ،مته بـودمـان نوشـدورم جمع شدند. از اینکـه رُ
 نگذشت که نگاهشون رنگ تشویق گرفت.

ایـن حرفـه  ،گفـتن ،مـانم بـا خونـدن رُاَخانوم ادبیات و زبان فارسـی
ــت  ــا کمــی دق ــدم. چــون استعدادشــو دارم و ب ــه ب ــه طــور جــدي ادام را ب

  .میتونم موفق بشم
کردنــد و در مــورد کتــابم هــر کــدوم بــه نــوعی تشــویقم مــی

بعــد از معلمــام بــه دوســتام نشــون دادم. بــا دیــدن  کتــاب راپرســیدند. مــی
مــتن رو جــور ایــن همــه نــد کــه چــهدهمگــی تعجــب کر  ،صــفحات کتــاب

 .تایپ کردم و همه رو نوشتم
بعــد  ؛کتــابم رو دیــد تشــویقم کــرد و گفــت دبیرســتانم، وقتــی مــدیر

 کنـه.م تقـدیر مـیزَمان بـه بچـه هـاي مدرسـه معرفـی میکنـه و اَاز چاپ رُ
 کلی تشویقم کردند. ،مدرپدر و ما يفامیال دوستاي پدرم.

  

www.takbook.com



یاور از | 381  
 

 

 

 :رُمان هاي آینده از این نویسنده
 

 (چاپ شده) عشق به طعم دریا
 

 (در دست تکمیل)ي خیسوزار

 
 :حامی رُمان                             
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