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یکفصل   

 

 .دویدم سمت جایی که تصادف شده بود

 .شدمیوقتی رسیدم به محل حادثه وحشت کردم، یه ماشین با نهایت سرعت به تیر برق خورده بود و ازش دود غلیظی بلند 

 شناختم. روماشین دقت که کردم ...

 در کمال ناباوری دیدم که پریاست! گشتم. اشرانندهدنبال  ،از حدقه در اومده توی ازدحام جمعیت هایچشمدر اوج پریشونی با 

شناختش بیرون کشیدن  شدمیسختی که به رو اشجنازهوقتی مردم  .تنیده ماشین غرق در خون بود به هم هایپارهریا که میون پ

 مشخص بود. کردمیاز میون سرخی خونی که از گلوش فوران  شهنوز رنگ آبی لباس

گرفته  برسم میون مردمی که دورش رو شدمینزدیک  سروصدابه لرزیدن و قبل از اینکه بتونم به آمبوالنسی که با کرد شروع  سرتاپام

 گم شدم.بودن 

زده به اون جنازه که حاال دلم ، فقط یادمه تموم مدت عین یه مجسمه، ناباورانه و بهتچی گذشت دوروبرمنفهمیدم چی شد و 

 خواست برم و با تموم قدرت بغلش کنم خیره شدم.می

 یا واقعیت. هخیال بینممیبودم که نمی دونستم اونی که دارم شده قدر شوکه  اون

 د.ش آبخیس  باریدمیام با بارونی که هنوز داشت هخیلی زود لباس .ی زمینرو دماسردرگمی کامل چند قدمی عقب رفتم و افت با

یی که ماشین داغون شده بود نشستم و دارم یه ذره اونورتر از جاتوی پارک،  زدهیخبه خودم که اومدم دیدم روی یه صندلی سرد و 

ونم می تتا جایی که حس کردم ن کردمیکیفم که حاال روی بازوم آویخته شده بود روی تنم سنگینی  .لرزممیاز سرما مثل بید 

 زرد پاییزی. هایبرگآروم از روی لباسم انداختم پایین. کیف سرید و افتاد میون  تحملش کنم و زنجیر بلندش رو

 بودن و دیگه حتی رمقی برای خرد شدنم نداشتن. افتاده جاهمه شدهفراموشکه تنها و  هاییگبر

 .پاشدمسختی از جام که حاال خلوت و ساکت شده بود نگاه کردم و به وگنگ اطرافم روگیج درآوردم. ام روکاپشن 

 .کردمی امخفهگرفته بود و داشت  بود و یه بغض سنگین گلوم رو شدهتنگنفسم 

 دست تکون دادم، جلوم زد رو ترمز و سوارش شدم. دیدمکه ماشینی رفتم گوشه خیابون و برای اولین  هدفبی

 پرسید: کجا برم؟

 ببرین. ازاینجا جواب دادم: منو با صدای لرزون

 ساعت. یهساعت ... شایدم  نیم نمی دونم چه مدت گذشت. شاید پیرمرد راننده بدون اینکه دیگه چیزی بپرسه راه افتاد.
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باالخره کالفه شد، زد گوشه یه خیابون و پرسید:  .. بدون اینکه چیزی بپرسهکردمیبراندازم  اشآینهراننده با دلخوری همش توی 

 تا کی بچرخم؟ خانم

 .من حتی نفهمیدم چی داره می گه

 نمی خوام. امکرایه .پیاده بشی کنیمیخانم لطف لعنت کرد و ادامه داد:  اون شیطون رو

 زیر لب زمزمه کرد: من دنبال دردسر نیستم.

 پیاده شدم و اون گوشه خیابون رهام کرد و رفت. مستأصلسردرگم و  .قادر به حرف زدن نبودم اصالً

ه راه ب هادوردستتاریکی  سویبهنمی دونستم کجام و کجا می خوام برم  کهدرحالیخیابون خلوت  کنار ،توی یه شب سرد و بارونی

 .شدمیام گم پریدهای که بین قطرات بارون توی صورت الغر و رنگکردم، گریهگریه می افتادم.

دنم سردم بود، اون قدر که ب اما یادم افتاد همه رو روی صندلی پارک رها کردم. ؛یه لحظه دنبال کیفم گشتم و کاپشنی که دنبالم بود

 سست و کرخت شده بود.

 .ا راه رفتمه خیابوننمی دونم چقدر گوشه 

 دو تا پسر جوون توش بودن با سیگار توی لبشون. تا اینکه یه ماشین سفید اومد کنارم و بوق زد.

 کجا میری این وقت شب؟ ،یکی شون ازم پرسید: خوشگل خانم

 انداختم روی صندلی عقب. خودم رو اختیاربیو شون بگم رفتم سمت در ماشین چیزی بدون اینکه بتونم . بدجور حالم بد بود

 محو تماشای من بودن راه افتادن. کهدرحالیا هو اون

 یه جای خوب. بریمتمیبهم گفت: نگران نباش،  شون یکی

 نشنیدم چی گفتن و چی پرسیدن. .گذاشتم و خیلی زود از هوش رفتم همروی مهام روچش

 مهم نبود.برام دیگه هیچی چون 
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دوفصل   

 

 آلود بود.اتاقی که مثل خودم کسل و خواب .مآروم اومد توی اتاق و در زدپریا 

زمان تندتر جلو  زدممیبه خواب  انگار که توی خواب یا وقتی خودم رو از خواب بلندشم. خواستنمیدلم  اصالًبودم و  حوصلهبی

ن تا ردکمیجرات پیدا ام ها بسته شدن پلکب هالحظه. انگار که گذشتمی باعجلهام هاز چشم و ساعتی که روی دیوار بود دور رفتمی

 دهشگمکه همین لحظه من بود، منی که میون حال و آینده  ایآیندهکه همیشه ازش واهمه داشتم قدم بذارن.  ایآیندهبه  معطلیبی

 .بودم

 اومد کنار تختم و پرسید: خوابی؟

 بودم. زدهخواببه  ست نداشتم حرفی بزنم و هنوز خودم رودو

 قهری؟هام م زمزمه کرد: باوشدر گ آورد نزدیک. رو شصورت

تم حرف تونسواقعاً با کی می دل کنم. که حرف بزنم و باهاش درد چرخیدینم نمبازم جواب ندادم، نه اینکه قهر باشم ولی انگار که زبو

 بون بود.کرد و باهام مهرکشی میکم دلم براش سوخت. طفلی همیشه منتدلم رو بزنم و سبک بشم؟ اما کم

 دوست ظاهراًیه ذره درد دل کنم. ولی  خواستممیزیر لب گفت: باشه،  .ناراحت یه آه کشید و بلند شد ،خوام حرف بزنم دید نمی

 بشنوی. هام رونداری حرف

 ا رفتن.هرفت دم در اتاق و ادامه داد: اون

ام پر از اشک شد و بغض دوید هوبیداری چشممیون خواب پر از درد کرد. یه لبخند تلخ زد. لبخندی که دلم رو کرد و منگاه ،برگشت

 توی گلوم.

 پشت کردم.بهش غلت زدم و 

شد یمگه م از جام بلندشم و بپرم توی بغلش و محکم توی آغوشم بگیرمش. زدمینهیب  بهمتوی دلم غوغایی بود. پر از حسی که 

 یه فرشته دوستم داشت.دوری اون رو تحمل کرد؟ اونی که هرلحظه زندگی کنارم بود و مثل 

 اما مقاومت کردم و از تخت جدا نشدم. تپیدمی تندگرفتم. دلم  جلوی خودم رو هااینه باهم

 .ازحدبیشو یا شایدم ... عالقه  حوصلگیبیانگار که یه چیزی منو به اون رختخواب لعنتی میخکوب کرده بود. نمی دونم ... نفرت، 

 هیچ حرفی بهش پشت کنم.هر چی بود منو وادار کرد تا بی

 .چکیدروی بالش ام هون بغضی که توی دلم گیر گرده بود برگشتم سمت در و اشکهم بارفت  بعدازاینکه

 .گرفت امگریهبرای چی  منمی دون

 م.نده باشوچیزی ازش خو دست برم به کتاب فارسی و شروع کردم به ورق زدنش. فردا امتحان داشتم بدون اینکه حوصلگیبیبا 
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 ند؟ودرس خو شدمیمگه  پرتیحواس ونزمزمه کردم اما توی ا رو اشپیچیدهورق زدم و کلمات  یواشیواش

 اونی، مانمبیداری و حتی وسط یه امتحان مهم ... یاد ما م بود، توی خواب، تویهخیاالت خودم. خیاالتی که همیشه همرا تویرفتم 

بعدازاین نداشت. مادر مهربونی که دلم  رو مون رنگ و بوی قدیم هخون وقتهیچقبل مرده بود و بعد از رفتنش دیگه  هاسالکه 

ه و براش شکب دست رو داشت. عین یه بچه، یه بچه لوس که دوست داشت مامانش موهاش ش روهوای ناز و نوازشهنوز  سالهمه

اشته باهام کاری ند هاغصهقایم کنم. طوری که دیگه  توی بغلش خودم رو خواستمیبودم و دلم  دختربچهقصه بگه. انگار که هنوز یه 

 بشکنه. رو نتونه دلم چیزهیچباشن. طوری که دیگه 

 کردم. اشزمزمهورق زدم و با خودم  رو کتاب ،ای شیرینهتوی این فکر

 .می اومد توی سرم خوابیدممیو هر موقع توی تختم  لولیدمیبود بلکه چیزی که توی ذهنم  شدهنوشتهاما نه کلماتی که توش 

 پیدا کرد. شدنمی رو گرمش که هیچی مثل اون هایدست، بوی آغوشش و مان شهالصدای ما

 نم.وبخو رو و سخت کتاب ریختهدرهممات کلاز اشک شد که دیگه نتونستم پر ام طوری هچشماز یادآوری این خاطرات 

 رو دنبال کنم. هانوشتهبازم سعی کردم توی همون حالت که به رختخواب چسبیده بودم خط به خط 

به خودم نهیب زدم: رفتارت با خواهرت خیلی بد بود، دلش  حس کردم دیوونه شدم. نمی دونم از چی؟ .گرفت امخنده دفعه یه که

 رو شکوندی.

 تی زمزمه کردم: من حتی برنگشتم تا ببینمش. چقدر خودخواهم.احبا نار

 باشه. ... حقش شایدمگفتم: ولی با خودم بعد  ولی

 چینهمبلد نبود که  اصالًا؟ اون ه؟ خواهر من و این کارهاحرفاز این قضاوت احمقانه خودم شرمنده شدم. پریا و این خیلی زود 

 کاری بکنه.

 رسید؟ چی شد که من ازش متنفر شدم؟ چی شد که فکر کردم اون دورم زده؟پس چی شد که کار به اینجا 

 اتفاقاتی که یه جورایی غیرممکن چند روز اخیر. هایاتفاقو  هاحرف به یادآوریکنار انداختم و دوباره شروع کردم  رو با کالفگی کتاب

 داده بود.رسیدن اما واقعًا رخبه نظر می

 .جا خوردم طوری که حتی بابام

اونجا  م ازخواستنمیانگار که  اصالًتوی تخت کلنجار رفتم و از جام تکون نخوردم. با خودم تا موقع شام بود و  کشمکشفکرم پر از 

 بلندشم.

 .مکردمیحس  امسینهتوی قفسه  رو ری که دردشطودلم شکسته بود، 

اشم، ذیرم که مثل قبل دوسش داشته بیه جورایی دیگه نمی تونستم بپ .پریا خواهر مهربونم تبدیل به یه موجود منفور شده بود و حاال

 .هاما از طرفی هم سخت بود از کسی متنفر باشم که دلسوزترین موجود دنیام

 بابام صدا زد.توی همین خیاالت 
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 چیده بودم. رو شامنده بودم و نه بساط وموقع شام بود و من مثل یه دختر تنبل هنوز توی رختخواب لمیده بودم و نه درس خو

 نگاه کردم. ساعتبه پاک کردم و  هام رواز جام بلند شدم؛ اشک ناچاربه

 داخته بودم.نین امدرسیبه کتاب  نگاهمنیمشب بود و من هنوز و نیم  نه

تر یه دخ جستجو کردم. ودم روختوی این قاب درخشان گیج و سردرگم  .آینه به خودم خیره شدم توی .پشت میزم نشستمو رفتم 

 گرفت. بغض گلوم رو زیبا و جذاب اما خالی از امید، یه دختر جوون، پر از عشق و خاطرات شیرین اما خالی از شادی.

 تو.در اتاق باز شد و پریا اومد یه دفعه 

 .به نشنیدن بزنم خودم رواین بار دیگه توی رختخواب نبودم تا بتونم 

 ؟مگردونبرازش  رو یا روم خندمببهش نمی دونستم توی همون حالت خشکم زد. 

با ناراحتی گفت: خواهری، من که تقصیری ندارم. چرا  .شروع به نوازش موهام کردو محلش نمی ذارم که دید  .اومد کنارم وایستاد

 باهام قهری؟

 اما غرورم اجازه نداد تا مهربونی ام رو نشونش بدم. بپرم توی بغلش خواستمیدلم  بااینکه .چیزی نگفتم

که این پریاست.  انگارانگارنه. مه بودخیره شد ه ایدیگو سرد توی آینه به سمت  اهمیتبیو من  کردمینوازش  رو موهام اون

 که داره منت می کشه و التماسم می کنه. انگارانگارنه

 گرفت. اشگریه کمکمو 

 برگردوندم سمت دیوار. رو من بازم با لجاجت سعی کردم به روی خودم نیارم و صورتم

 گفت: تو رو خدا قهر نکن ... بهشون گفتم نه.

 گفتم: برای چی بگی نه؟ با دلخوری

 .شناسمشنمی اصالًمن  آخه -

 مگه میشه؟ -

 ؟کنیمی جوریاینکه دیدم جلوم روی زمین نشست و با پریشونی پرسید: پرستو، چرا 

 نظرش برگشت. دفعه ... ولی با دیدن تو یه خواستمیسعید منو  -

 .می دونن رواین، همه تریقشنگ: تو از من اعتراف کردمناراحت 

 : این چه حرفیه؟گفتماتش برد و 

 آره، اشتباه میگم؟ -

 .انصافیبیگفت: خیلی  ناراحت بود شدتبه کهدرحالیاز جاش بلند شد و 
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ود ه اما به خاطر حسادتی که توی وجودم بتقصیربیبودم. من می دونستم که پریا توی این ماجرا  انصافبی واقعاً. آره فرورفتمبه فکر 

 بپذیرم. رو م واقعیتخواستنمی

مهم نیست که دیگرون چی می گن. اگه کسی از کسی خوشش میاد خوب بذار بگیردش. چرا من باید ناراحت  اصالًبا خودم فکر کردم 

 باشم. چیزی که زیاده پسره.

 نیست. دیگه برام مهمبا این استدالل جواب دادم: خب، می دونی چیه؟ 

ست ام گرفت. اون رابا رفتنش دوباره غصه رفت. دون اینکه چیزی بگه آروم از اتاقمن شکسته بود ب هایحرفپریا که دلش بدجور از 

 انصاف بودم.گفت، من بیمی

 یا و بابامم شام نخوردن و خیلی آشفته بودن.. حتی پر، علیرغم اصرار بابام نرفتم برای شاماون شب

شدن یه بابا، یه مامان  عسفره ما همیشه پر بود از شادی و خنده. یه سفره که بهونه ای بود برای دور هم جمع شدن. جماز این  لقب

 شون. و دو تا دختر لوس و خوشگل

کالفه بودم که چند تا قرص سردرد پشت سر هم خوردم ولی توی یه بالتکلیفی و درگیری ذهنی سپری کردم. اونقدر تا صبح رو  شب

 حتی نتونستم پلک رو هم بذارم.

 نتونستم.هر چی سعی کردم ولی  .نموبخو رو اشصفحهبه کتابم بزنم و چند یه سری سعی کردم دوباره برای همین 

 مون سر زد.ه خیلی زود از لب دیوار کهنه خون، صبح دمسپیده کمکم

. یه آفتاب کمرنگ و هزار خاطره که منو به یاد دیدم روآفتاب ،رقصیدمیکه آروم و طناز توی باد مالیم سحرگاه  مپرده اتاق الیالبهاز 

م تا از مدرسه رفتن طفره برم اما مامانم که شدمی. همون موقع که با شیطنت توی رختخواب پنهون انداختمی امبچگی لحظهلحظه

. حتی برای اینکه یه لحظه بیشتر توی بغلش باشم دل از رفتمیهمه چی یادم  و سرحال می اومدم کردمیمی اومد و ناز و نوازشم 

 بخشلذتبلند نشدنم فقط یه بهونه ست. یه بهونه شیرین کودکی، یه حس  شدمیدستم رو  بود که وقت. اون کندممیرختخواب 

 نمیشه بیانش کرد. ایواژهکه با هیچ 

دیدیمش و خورشیدی که هر روز به آسمون دنیامون می اومد اما ما نه می کردن به اون خورشید پرطراوت شدم.با اشتیاق غرق نگاه 

 کردیم.نه درکش می

 .حس کنم رو که شده زندگی املحظهکردم حتی برای یه  سعیپریشون  توی اون حال

 اشخالی جایبههنوز نتونسته بودم  سالبعدازاین همهشدم.  مانمما تنگدلام حلقه زد و بازم هاز این حس ناب اشک توی چشم کمکم

کنارم بود و برام الالیی می  االنهمینم. انگار که کردمیحس  رو اشخاطرهو  رو بوش چرخیدممیتوی خونه عادت کنم. هر سمتی 

 ند.وخو

از خودم پرسیدم مگه میشه انتظار داشت  نه از بابام خبری بود و نه از پریا. ،به خودم اومدم و به اطراف گوش دادم. خونه ساکت بود

 که توی این حال و هوا اونهام سرحال باشن؟

ز سفره لقمه کوچولو ا یهشستم.  رو بلند شدم و رفتم دست و صورتم امخستهاز رختخوابی که حاال شده بود پناهگاه ذهن  میلیبیبا 

 خوردمش. زوربهبرداشتم و 
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آروم  کردمیو کیفی که روی دوشم سنگینی  آلوداشک هایچشمپوشیدم و با  رو اممدرسهبدون اینکه کسی رو صدا کنم لباس بعد 

 آروم رفتم سمت در.

 بود. خاطره هامونانداختم که پر از به خونه ای . یه نگاه عمیق و پراحساس قبلش مکثی کردم و برگشتم

 وقتهیچ. مایی که خوردنمیمونو  دور شدیم؟ بابام، من و پریا؟ ماهایی که همه حسرت زندگی از هم قدراینراستی چی شد که ما 

 چی به سرمون اومده بود؟ واقعاً یم.رفتمیبدون خداحافظی از در خونه بیرون ن

پنهون  اشفرسودهسال توی دل  هایسالباز شد، یه ناله که انگار  ضعیفیبا غصه یه آه بلند کشیدم و در خونه رو باز کردم. در با ناله 

چوبی  هایپنجره الیالبه. صدایی که غریبانه تا کردمیایی که پر بود از دلسردی و تنهایی انعکاس پیدا هشده بود و حاال میون دیوار

 و که اینجا همون خونه شاد بابا مرتضی ست انگارانگارنه. شدا گم همیون همه اون امبچگی رؤیایو مثل  رفتفروخونه  خوردهترکو 

ازی ب موشکقایم باهمشیشه هاشون  الیالبهایی بودن که من و پریا شیطون و بازیگوش از ه همون هاپنجرهکه این  انگارانگارنه

 یم.کردمی

 رو.ها داشتنو همه دوست  هاخندهذاشت، همه گو پشت سر ر چیزهمه سرعتبهچه و  گذشتزمان چه به تلخی  واقعاً

 و مهربونی هامون کمتر. شدمییم فاصله هامون بیشتر رفتمی ترهر چی جلو و ما

 تا صدا کسی رو بیدار نکنه. کوچیک بستم ریواشی از قاب در بیرون رفتم و در رو با یه فشا

 روی تیر قدیمی برق سروصداده بودن با کوچه باریک خونه مون خلوت بود و فقط چند تا گنجشک که انگار تازه از خواب بلند ش

 .روی دیوار همسایه دورتررفتن چند متر پریدن و  .با دیدنم جا خوردن اهاون .رفتنمیو اونور  وراین

ی ایهو آزاد. اون بالسبکا باشم، بدون فکر و خیال، هجای اون شدمی کاشایکوچیک آرزو کردم که  هایپرندهیه لحظه با دیدن اون 

 ناچیز بود. یک شونشون قد دل کوچهاغصهایی که هن و نه متنفر. اونشدمیکه نه عاشق 

صت که حتی فربلند کوچه رو پشت سر گذاشتم. اونقدر سریع  هایقدم باروی شونه ام محکم گرفتم و  کیفم رو .شدمیداشت دیر 

ج یم یا کنکردمیبازی  لیلیای کهنه کوچه رو بشمرم و توی خاطراتم دنبالشون بگردم. جایی که ها و درهنکردم مثل هر روز دیوار

را زه بیبیدم در خونه  کهوقتییا  ،یمزدمیهمسایه ورق  هایبچهسب دارش برای چبر هایعکسمونو با  دیواری که دفترچه خاطرات

 .آوردیمدرمیرو  هامامانادای  عروسک هامونبا 

 هاییدرختطوالنی و پر از دار و درخت.  کوچه. یه شدمیمنتهی  تربزرگ کوچهتوی این خیاالت رسیدم سر کوچه. جایی که به یه 

 .پرسروصدا هایپرندهکه دو سمتش تا اون باالها رفته بودن و البالشون پر بود از 

 نوازش کرد. تم رواومد و آروم صور دور دورهااز  رو با خودش داشت هاگلکه بوی  ایصبحگاهیباد درست وسط کوچه، اونجا 

 پیدا کرد؟ هیشماش هو درخت هاکوچهاز این  ترقشنگچه جایی  واقعاً با خودم گفتم 

سحرخیز  دارمغازه .نشدمیدیده ن هاایمدرسهبچهجز  کسهیچجستجو کرد. اون وقت صبح  هم تا انتهای کوچه دور و دراز رونگا

و  ووارنگرنگهایی که یه روزگاری برامون خوراکی .چیدمیمقابل ویترینش  ش روهاخوراکیداشت بساط مثل هر روز  هم محل

 چسب بود.دل

لخ ت امزندگی ،که باعث شده بود این اواخر چیزهاییغرق فکر و خیال بودم. توی فکر همه اون  کهدرحالی ،به رفتنکردم آروم شروع 

 بشه. آزاردهندهو 
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 کف کوچه رو شمردم و زیر پاهام لگد کردم. هایریزهسنگبا هر قدم جلوتر رفتم و 

 یکی زد پشتم و از جا پریدم. یه دفعه

 داشت و حاالم با پروندن من کلی بهم خندید.وقت دست از خنده برنمیوشنگی که هیچدختر شوخ همکالسیم. ،سپیده بود

 ، ترسوندیم.مزهبیگفتم:  حوصلگیبیبا 

 .گرفتممییعنی طوری پریدی که باید ازت فیلم  ،سالم -

 مزهبیتکرار کرد:  حرفم رو داریخندهوقت پرید و مثل من اخم کرد، برگشت و با لحن  راه رفت، اون شلاول  .درآورد ادام رو

 ترسوندیم.

 گرفت و گفتم: تو آدم نمی شی سپیده. امخنده

 فتی؟کنم؟ مگه تو که آدمی کجا رو گر آخه آدم بشم چیکار -

 .کنیتحمل روتلخباشی تا بتونی این دنیای  خیالبیداشت؟ باید  ایفایدهآره حق با اون بود. آدم بودن چه 

 ازش پرسیدم: خب، چه خبر؟

 هیچی، درس که نخوندم و االنم می خوام برم تا یه صفر تاریخی دیگه بگیرم. -

 عین من. -

 خاک تو سرت!. گیریمیمیگی ولی بعد باالترین نمره رو  تو همیشه همین رو -

 بکشونم مدرسه تا آبروم بره. تو همیشه بابام رو پس عین نه .وحشیگفتم:  با اعتراض و زد تو سرم. دردم گرفت

 است.هنیست، ارزش سپیده خانم به همین چیز طوراین اصالً -

 شیرینی. امجوریهمینتو  .آره، راست میگی -

 ببند، یه سورپرایز. ات روهجلوم وایستاد و گفت: چشم

 چی هست؟ -

 ببند دیگه. ات روهچشم -

 ببین حوصله ندارم. -

 رو خدا، پرستو. تو -

 مهمه؟ قدراینگفتم: آخه دختر االن دیرمون میشه. چیه که  غرولندبا 

 بستم و منتظرش موندم. آخرش چشمم رو

 عزیزم. یه نامه از مجنون به لیلی رسیده. بازکن ات روه، حاال چشمگفت: خب صبا یه عشوه خا

 کشید و گفت: آهای پر رو، ربطی به تو نداره. خواستم برش دارم اما سریع دستش رو یه نامه توی دستش بود. جا خوردم.

 نامه کیه؟ -
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 حدس بزن. -

 نمی دونم دختر، اذیت نکن. -

 گیری.توام چقدر دیر میخب از سمت علیرضا دیگه،  -

 مسخره لوس. خب من از کجا بدونم، -

 .تو که گفتی باهاش قهر کردی ... ازش پرسیدم: حاال بگو چی توش نوشته؟ راستی ببینمنه وزنفضولی یه  دلم طاقت نیاورد و با

 نه بابا، فکر کن سپیده جون با کسی قهر کنه. -

 ؟نوشته چی توش -

 .رفت عقبیواشی  و قایم کردپشتش نامه رو 

 : بگو دیگه.خواهشش کردم

 .داشتنیدوستون حس هم باعین بچگی هامون  ،منم با سماجت دویدم دنبالش. یه شیطنت بود .فرار کردع به روشاما 

 وم گرفت ش روتا اینکه گوشه دیوار یه خونه بزرگ ته کوچه گیرش انداختم و دست دویدممیباهاش  رفتمیدنبالش کردم و هر جا 

 گفتم: بده اش به من.

 باشه نشونت میدم. .رو خدا گفت: وای تو که راه فراری نداشتاون 

 دختر. یا اهلل -

 رام شد و نامه رو گذاشت کف دستم. باالخره

 داشت اییمشک یچشم و ابرو سپیدهتوی نخ سپیده رفته بود.  تیمدبود. پسری که با دست خط علیرضا پسر همسایه یه نامه کوتاه 

حتماً به همین خاطر اون و  ن مغرور و آروم بودم اون شیطون و وروجک بودهر چی که م هم بود. بروتودلبانمک و  عالوه بر این و

 .بود پسره ازش خوشش اومده

 بخون دیگه دختر. ،سپیده پرید توی خیاالتم و گفت: آهای

 خب، اینجا نوشته که ... -

 آینده شون، این یعنی چی؟ه. یه قرار واقعی برای رو ماتم برد. نوشته بود که می خواد یه قرار جدی و نهایی با سپیده بذا

 خشکید و گفت: دوباره بگو. اشخندهسپیده 

 نوشته یه قرار برای آینده تون. -

 گفت: حتی فکرشم نکن. با یه لحن مسخره

 ؟کنیمیه. چیه؟ ناز تیپخوشبرای چی؟ پسر بدی نیست که. باباش پولداره و خودشم   -

 نه به خدا. -

 پس چی؟ -

 خیلی زوده. االنو  گیرممیندارم. تازه دارم دیپلم  رو اشآمادگیداد: آخه من  جوابافتاد و با تردید  منمنبه 
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 بهش گفتم: سپیده باالخره چی؟و نداشتم  اون پسر از رو چیزی چینهمانتظار 

 من هنوز کلی آرزو دارم، نمی خوام جوون مرگ بشم. -

 که. واقعاً -

 من با دو تا بچه توی بغلم و یه هیکل چاق و گنده، وای خدا.، بکن و گفت: فکرش رورفت تو رؤیا ون لحن مسخره همیشگی هم با

 ؟کنیمیفکر  جوریایننه. چرا  -

 هحتی اونم می تونبا خودم گفتم  .که تا حاال ازش ندیده بودم و برام عجیب بود ایقیافهسپیده یه قیافه جدی به خودش گرفت. 

 جدی باشه؟ قدراین

از آینده نزدیم. شاید فکر می کنه که من یه دختر  ایجدیخیره شد و آروم گفت: ما تا حاال هیچ حرف م بهدرشتش  هایچشمبا 

 .سرمسبکاحمق و 

 بدبینی؟ قدراینچرا ، اصالًپریدم وسط حرفش و گفتم: نه 

 ...نه. آخه دوب کرده که حاال می خواد تکلیف خودش رو یفکر چینهم حتماًنمی دونم،  -

 فکر. مکث کرد و رفت توی

 چی؟آخه پرسیدم: 

 ،تو رو می خوان واقعاًمی کنن و یا  سوءاستفادها توی دوستی یا خوبن یا بد، یا ازت ها یه جورایی با ما فرق دارن. اونهپسر -

 .نیست دوستی برایاین خواستن ولی 

 یعنی علیرضا منظورش چی بود؟ ،دوباره تردید کرد

 ؟نوشته رواین چی برای: پس کردم سؤالبا سادگی 

 چقدر خنگی تو. برای ازدواج دیگه. -

 بردی. بدجور دلش رو سرسبکسپیده. پس معلومه که توی  کنممی منم همین فکر رو .راست میگیآهان،  -

 پایین انداخت و ملتمسانه گفت: تو رو خدا به کسی نگی ها، باشه؟ سرش رو باشرمقلبش به تپش افتاد، 

 تکون دادم تا خیالش راحت بشه. سرم رو

 و نشون بدم.ر دوست نداشتم احساسم وقتهیچبرای اونم ابراز عالقه و عشق کار سختی بود. چه برسه به من که 

 توام دوسش داری؟ ،: سپیدهگفتمبا یه نگاه کنجکاو توی صورتش زل زدم و 

 و گاز گرفت و از جواب دادن امتناع کرد.ر لبش

 ی میجایبهنه دیگه عقل راه  طوری که. گیرهبرمیرسوخ می کنه و تموم وجودشونو در  هاآدمفهمیدم که عشق چه آسون توی دل و 

دیگه نه به حرف کسی گوش میدی و نه برات مهمه که دیگرون چی میگن. عین یه گناهکار که کار از  موقع بره و نه منطق. اون

 ی کنه: رسیدن به اوج این عشق.کارش گذشته و فقط به یه چیز فکر م
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 بلند شد. ما هر دو جا خوردیم و باهم فریاد زدیم: وای، مدرسه مون دیر شد. دور دورهاصدای زنگ دبیرستان از 

دو تا پرچم سه رنگ به اهتزاز در اومده  اشآهنیبین در بزرگ ای بلندش هکه روی دیوار ایمدرسهدویدیم سمت مدرسه،  باعجله

 بود.

 د.رقصیمیدو تا پرچم بزرگ ایران که با وزش باد آروم آروم توی هوا 
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هسفصل   

 

 شد.از همیشه  ترطوالنی سخنرانی مدیر مدرسهاون روز 

 .لیهر کی نشست سر یه صند .رفتیمسمت سالن بزرگ مدرسه به  از توی صف طوالنی وسط حیاط تکبهتکرسید که موقع امتحان 

جلومون روی صندلی گذاشته بودن برداشتیم و با  سؤاالترو که کنار برگه  رنگیآبیبرگه پاسخگویی نی وبا ترس و نگر هممون

 و پر کردن برگه کردیم. هاسؤالع به خووندن روسردرگمی ش

شون  تقلب پچپچو صدای  پرسیدن امتحان رو هایسؤالبا شیطنت از هم  هابچهمراقب جلسه  دور شدن محضبهبا شروع امتحان 

 .کردپر  ن روسال

 بود. ایهمهمهثانیه قبل بینشون چند همین تا که  انگارانگارنه. فرونشستدوباره صداها  شدن مراقبنزدیک  و با

 ؤالسی روی یه خواستمیو  ستینشمیسال توی گوش هممون پیچیده بود، درست وقتی توی سالن امتحانات  هایسالاین صداها 

پرسی. ب اتدستیبغلاز  رو سؤالتبشی و  کاربهدستتا تو هم  کردمیدرگیر  ذهنت رو انگیزوسوسهسخت تمرکز کنی این صداهای 

... بخش دومش، پنبه؟ چی؟ ... نه بابا ... رشته  نهدوم چی میشه؟  سؤالبود، یه صدایی شبیه به این:  انگیزخاطرهصدایی که آشنا و 

 کردن؟

 رو پنبه کرده بود. هارشتهمثل همون اتفاقاتی که توی این مدت همه  ،نشستمیتوی یادمون  هاالمثلضربکه بود  جوریاین

. وقتی کلمات رو معنی فهمیدتلخ و شیرین فارسی ترجمه کرد و  هایجملهزندگی رو توی کلمات و  شدمیبود که  جاهمیندرست 

 که آخرش غربت رو باید با ))قاف(( نوشت یا با ))غین((. افتادیمیی یا حتی وقتی به شک کردمی

رست اگه نتونی د .کنار بذاری ش شک و تردید روهالحظهزندگی می تونه چقدر پیچیده و دشوار باشه اگه نتونی توی  فهمیدیمی و

 تصمیم بگیری.

رد شد. همون  اهمیتبیگرفت و ازش شوخی  رو کالس ثابت شد که حتی نباید درس فارسی هایبچهتوی اون امتحان به همه 

 .دادمیمون یاد تکتکبه  زندگی رو هایواقعیتدرسی که کنار ریاضی، فیزیک، شیمی و یا هر درس دیگه نکات ارزشمندی از 

اعتراض  صدای شدنبال. شیما که از سختی سؤاالت به مراقب جلسه اعتراض داشت بلند شد امهمکالسییه دفعه صدای توی این حین 

 اهحتی من. منی که این بار واقعاً برای امتحان آمادگی نداشتم و کنار اون ،های دیگهبقیه هم در اومد، سحر، درسا، فاطمه و خیلی

 ها از اون مراقب خشک و جدی بگیرم.کردم تا شاید بتونم با این اعتراض وقت بیشتری رو برای فکر کردن روی سؤالتالش می

بلند کرد و با یه جواب همه رو ساکت کرد: هر کی اعتراض  مونو بشنوه و خیلی زود صداش رو اضر نبود تا اعتراضخانم اصغری ح

 داره می تونه بره بیرون.

 سؤاالتبیشتر و جواب دادن به  فکر کردنجز  ایچارههمه صداهای اعتراض خاموش شد و فهمیدیم که  محکم حجتاتمامبا این 

 نداریم، چه بخوایم و چه نخوایم.

بدون  رو می خووند و هامرتب سؤال پریدهرنگحواسم به سپیده بود، اون دو تا صندلی جلوتر از من نشسته بود و با  گیرودارتوی این 

 پر نشده بود. امنیمههنوز تا اش آبیاینکه بتونه چیزی زیادی بنویسه برگه 
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یه جورایی ناچار  .شدم مستأصلبغرنج  هایسؤالتوی جواب دادن به اون  هابچهر منم مثل همه باید اعتراف کنم که برای اولین با

از این امتحان آزاردهنده  تحانی بنویسم و هر چه زودتر خودم رومیرسه رو توی اون برگه بزرگ ام امخستهشدم تا هر چی به ذهن 

 نجات بدم.

م و یه ک سالهچهل حدوداً شونو تحویل خانم اصغری دادن، زنی هابرگهبلند شدن و با دلخوری  یکییکیهام  بعد همکالسی یه کم

نفهمیدم که چرا  هاسالتوی تموم این  وقتهیچمن  .چاق که معلم پرورشی مون بود و حاال شده بود مراقب جلسه امتحان فارسی

 ؟شدنمیمراقب جلسه همون امتحان  ،خود معلم اون امتحان

 ب بدم.ابه هر شکل ممکن جو ه آخر سعی کردم تا سؤاالت روتا لحظ

 آخر سؤالتا اینکه صدای خانم اصغری من و چهار پنج نفر دیگه رو از جا پروند. وقت امتحان تموم شده بود و من هنوز حتی دو تا 

 و نخوونده بودم.ر

جوابمونو از  هایبرگهبدون معطلی وقت که تموم شد  .دیگه صبر کرد ذرهالتماس ماها یه  با .موناومد باالی سر چند دقیقه بعد

تا با دسته  کردمیرو توی پوشه گذاشته بود و سعی  هاپاسخ ریختهدرهم هایبرگهبه اون که همه  زدهبهتما  .دستمون کشید

 کردنشون توی کیفش جاشون بده خیره شدیم.

 ذاشت. می جابهتلفات زیادی  مسلماًاین امتحان 

در رو قفل کرد و هم پشت سرمون سرایدار مدرسه  .ترک کردیم درهم سالن امتحان رو هایچهرهبعدش وسایلمونو جمع کردیم و با 

 رفت.

 بودن. مونایی که دم در خروجی حیاط منتظر اومدن هما موندیم و راهرو خلوت مدرسه و دختر

ی که جایبهآروم آروم راهروی طوالنی رو طی کردیم و رسیدیم  پرسیدیممی سؤاالتاز هم درباره  کهدرحالی، رها و هستی سایه من،

 بودن. جمع شده هابچههمه 

 ؟نکنیمیمقاومت  قدراینپرید جلو و گفت: بابا بیاین دیگه، ما که همه زیر ده ایم. پس چرا  ازهمهاولسپیده 

 نیست، ما تک نمی شیم. طوراین اصالًسایه با لج گفت: 

 تی و رها هم نگاهی انداخت و با خنده گفت: ولی از قیافه شما دو تا معلومه که می افتین.سپیده به هس

 ام با ناراحتی سر تکون دادن.هاون

 فکر کنم این دفعه توام تک بشی. ،خوشگلهرو به من کرد و گفت:  مآخرش

 نمی دونم به خدا.با افسردگی جواب دادم: 

 خیلی عقده ایه. رئیسیخانمسحر گفت: فکر نکن، مطمئن باش. این 

 ابراهیمی اومد و با صدای بلند گفت: چه خبره؟ چیه معرکه گرفتین؟ برید و اینجا جمع نشین. خانممدرسه  ناظماز پشت سرمون 

 فاطمه، درسا و سحر با اعتراض گفتن: خانم، امتحان خیلی سخت بود.

www.takbook.com



 

قجه محمدعلی  آواز پرستوها  

 

19 

سال شوهر نکرده بود  وپنجچهلن بود. یه زن بداخالق که هنوز بعد از مو معلم فارسی رئیسیخانمکردیم.  تائیدا رو هحرف اون مه ما

 همینه. به خاطربا ماها بدش رفتار  که مکردمیو من همیشه فکر 

 درس نمی خونین. وین خانم ناظم با خط کش بلندش اومد نزدیک و گفت: مشکل از معلمتون نیست. شماها تنبل

 دو تا یاد بگیرین.اره کرد و گفت: از این اش سایهبه من و 

 واب داد: آخه خانم ناظم، هر گلی یه بویی داره.جسپیده با شیرین زبونی پرید وسط و 

 ی؟کردمینداشتی چیکار  تو اگه این زبون رو -

 واال.نمی دونم  -

 چیزی گیرتون نمیاد. هابازیزنکخالهتکرار کرد: برید، برید برای امتحان بعدیتون آماده بشید. از این جمع شدن و  دوباره

. حس کردیم که یه جورایی آزاد شدیم، حاال دیگه مهم نبود که امتحان خونهسمت شروع کردیم به دویدن  سروصدااونوقت همه ما با 

های آبی نوشته بودیم هیچ کمکی بهمون که توی اون برگه چیزهاییها و رو خوب دادیم یا بد. حاال دیگه مرور کردن دوباره سؤال

 کرد.نمی

همه  شدمیکاش من توی اون لحظه با خودم فکر کردم که ای پاره کردیم و ریختیم توی آسمون. رو هاسؤال هایبرگهحرص  با

 ها رو توی یه کاغذ نوشت، پاره کرد و زیر پاها ریخت.غصه

 ش.احافظی کردن و هر کی رفت سمت خونه خدا چند تا چند تاا هدختر کمکم

 جور بودیم. باهممسیرمون یکی بود و بیشتر  ماموندیم.  باهممن، سپیده، سایه و سحر 

ی و کردمی، شیمی. چیزی که فقط باید حفظش فرداپسرفتیم سراغ امتحان  داشتیمبرمیقدم هامونو کنار هم  کهدرحالیما 

 بفهمی. ایکلمهی. بدون اینکه بتونی ازش چیدمیکنار هم  رو وغریبشعجیب هایفرمول

 هایدرختاونور کوچه کنار یه دفعه نرسیده بودیم که  سر کوچهنصف مسیرمون طی شد ولی هنوز به مغازه بزرگ  هاحرفبا این 

 بود. مونبلند پرتقال و سیب، پسر جوونی رو دیدیم. کسی که انگار منتظر اومدن 

 وای خدا، اون اینجا چیکار می کنه؟ سپیده خشکش زد و یواشی گفت:

 نگاه کنجکاو هر سه ما به اون سمت چرخید.

رار بود که ق پسری ستاد. اون همونای مؤدبانهکرد و  وجورجمع با دیدن سپیده خودش رو .علیرضا به دیوار تکیه داده بود اون گوشه

 بزنه. اشهمعشوقبه  قات جدی یه بار برای همیشه حرفش روگذاشته بود توی یه مال

 ، دور از هم اما پر از احساس.کوچه و یکی اونورکوچه  وراینیکی  هم رویمن با دقت رد نگاه سپیده رو دنبال کردم. دو تا نگاه روب

 میون اون دو تا ببینم. زیباروتونستم این حس پاک و و 

 سپیده گفتن: اون می خواد تو رو ببینه، مگه نه؟ بهشده بود سعی کرد تا بین ماها پنهان بشه. سحر و سایه  زدهشرمسپیده که 

 آروم جواب داد: آخه اینجا؟
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 تنها می ذاریم. ما میریم و این دو تا کبوتر عاشق رو س. پهابچهگفتم: خب 

ن از ما کردمی پچپچ باهمو  پائیدنمیعلیرضا رو  کهدرحالیبا یه خداحافظی نصف و نیمه  .سحر و سایه خیلی زود حرف منو گرفتن

 محو شدن. ازنظرتوی کوچه بعدی پیچیدن و و جدا شدن 

 محو تماشای معشوق اش شده بود. خود بیخودحاال من بودم و سپیده و علیرضا که اون ور کوچه مسخ و از 

 گفت: وای نه پرستو، تو بمون.با ترس که سپیده خواستم خداحافظی کنم و برم 

 دلم هوری ریخت. آخه چرا باید می موندم؟

 بدون اینکه برگردم به سپیده گفتم: من برای چی؟

 بمون. ا،دوباره گفت: تو رو خد

 زد.رفتم کنارش و بهش چسبیدم، قلبش عین چی می نگاه کرد که دلم براش سوخت و مجبور شدم بمونم. بهمطوری 

 که ترسیدی. بینممیگفتم: 

 من؟ -

 آره. -

 .اصالًنه  -

 پس چرا قلبت می زنه؟ -

 جواب داد: آخه نگرانم. یه لبخند شیرین زد و

 وایستادم. جاهمینبرو. من  -

 . توام با من بیا.نه -

 آخه نمیشه که. -

 بیا دیگه، باشه؟ -

 گفتم: باشه، ولی فقط همین یه بار. خجالتبا 

 باشه، قربونت برم. -

 آروم اما مردد به سمت علیرضا رفتیم. هایقدمهر دو با 

 دور بود تونستم اضطراب رو ما زا بااینکهاما  ،بزرگ و پر از شکوفه وایستاده بودمرتبش گوشه دیوار زیر یه درخت  هایلباساون با 

 .داشتنیدوستیه ترس  ،توی وجودش حس کنم. یه اضطراب عجیب یا شایدم

تن به  انباشته از خطرهوادار می کنه برای غوطه خوردن توی دریای عشق، توی همون دریای پرتالطمی که  روآدمزی که همون چی

 بیای. خروشانش بدی و دل به این هراس زیباش بسپری. فقط برای اینکه به اون سوی افقش بری و به پرواز در هایموج

 چرا باید عاشق شد؟ اصالًاون لحظه از خودم پرسیدم: آخه چرا باید زندگی رو با این عشق پردردسر عجین کرد؟ 
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پائید آروم به اون اشاره کرد تا همراه ما که اطرافش رو مییکش و درحالیسپیده رو دیدم که تندتر از من رفت نزد توی این خیاالت

 فهمیدن که اون توی خیابون با یه پسر غریبه راه میره کارش زار بود.بیاد و از کوچه مون دور بشه. اگه باباش یا بردارش می

جوری باشی ولی خونواده ات نذارن. شایدم علیرضا برای همین اومده ه اینکه بخوای خودت انتخاب کنی که چ .و این خیلی تلخ بود

 یه دختر رو تلفنی و از دور شناخت و دوسش داشت؟ مگه قرار نبود که یه عمر کنار هم زندگی کنن؟ شدمیبود. آخه چطوری 

وکول م ای قشنگ روههتره این فکررسیدیم که ب بودن به این نتیجه مونای زیادی که اطرافههر سه مون با دیدن عابر اما خیلی زود

 کنیم به یه وقت دیگه.

رو  یاتازه. حرفی که بشه توش بوی عشق ، جایی که بشه دو کالم حرف حساب زدگشتیممیو خلوت دنبال یه جای دنج باید حاال 

 حس کرد و ازش یه داستان شیرین نوشت.

 اون دنبالمون. یم ورفتمیزیاد از علیرضا جلوتر  چنداننه بافاصلهما دو تا  

 بود.ده ش کنندهمسخو  انگیزدلرسیدیم به پارک سر خیابون. پارک زیبا و پر از درختی که حاال توی هوای بهاری حسابی  یواشیواش

 ش کسی نبود نشستیم.ربنیمکت که دور و یه گوشه خلوت پارک روی و رفتیم 

 ما مؤدبانه جواب دادیم. دومون سالم کرد. به هر زدهشرمبا یه صدای  .اومد جلو ولرزترسبا  اطرافش رو پایید و بااحتیاطم ه علیرضا

 میون این دو نفر مزاحمم. حتماً خواست یه چیزی بگه که زبونش نچرخید و من حس کردم که 

 راستش من یه ذره دیرم شده. ،گفتم: سپیده یواشیرو کردم به سپیده و 

 بهتره باشین. اگه ما تنها باشیم خیلی صورت خوبی نداره. .گفت: نه وشد  زدهخجالتعلیرضا 

 فشار داد و گفت: پرستو، تو رو خدا بمون، فقط چند دقیقه. کرد. بازوم رو تائید سپیده هم حرفش رو

 برای اینکه مشکلی متوجه شون نشه و کسی شک نکنه. فقط ،ا بمونمهعاشق اون هاینگاهراحت نبودم ولی ناچار شدم تا میون  بااینکه

علیرضا یه قدم اومد جلوتر، دست کرد توی جیب شلوارش و با دقت و وسواس یه نامه رو که روش یه گل سرخ چسبونده بود گرفت 

مس و که منتظر للرزون نامه ر هایدستیه نامه عاشقانه که شاید زیباترین هدیه عاشق به معشوقش بود. سپیده با  سمت سپیده.

 ی.اسعلیرضا. عین همیشه رمانتیک و احس نشینی به علیرضا گفت: مرسیپوست لطیف اون بود گرفت و با صدای دل

 ئه.بوخوشگفت: چه  .لبخند زد و گل روی نامه رو بو کرد

عشقش بگه با یه بغض کوچولو جواب داد: عین تو،  گداز و سوزاز  خواستمیعلیرضا که انگار یه دنیا حرف توی دلش مونده بود و 

 .هداشتنیدوستو  بوخوش

که از قلب  رو پرتالطمغلتید و اومد روی گونه هاش اما تندی پاکشون کرد تا مبادا ما این دریای مواج و  یواشیواشاشک هاش 

 ، حتی موقع عاشقی.کردیمیه مرد نباید گریه  کهچونبشه.  دارلکهببینیم و غرورش  کردمیپردردش فوران 

عین همون گل رزی که انگار از رنگ و بوی پاک این حس  سرخو پردرد اما  آلوداشکاین معنای عشق اون دو تا بود، ساده و زیبا، 

 شده بود. ترجذابخوشبوتر و 

 .شدمیو توی فضای اون پارک پخش  کشیدمیشون پر  عاشق هایقلب. به این عشق پاکی که میون غبطه خوردم به حال اون دو تا
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 که شاید هزاران بار قبل از ماها میعادگاه پیوند دو تا عاشق شده بود. ایکهنههمون جا کنار نیمکت چوبی 

دوباره قرار بود یه پیوند جاودانه دیگه بسته بشه. پیوندی که تا آخر عمر بمونه و بره توی  جاهمینکسی چه می دونست، شاید حاال و 

کوچیکشون. ماهایی رو که توی اون  هایانگشتنشونش بدن، با  به همورقش بزنن و  هانتیجهم خاطرات. آلبومی که یه روز نوه و آلبو

 .مونده بودیم پرطراوتهنوز جوون و  هاعکس

 صدایبمن توی نگاه پراشکش این فریاد بلند . کردمیکه توی دلش سنگینی  هاییحرفزیادی برای گفتن داشت،  هایحرفعلیرضا 

 فریادی پر از عشق که دل سپیده رو لرزوند. رو شنیدم.

 دش کنه حاال چه زیبا لباس عاشقی روم بتونه پسری رو عاشق خوکردمین فکرش رو اصالً که  وشنگیشوخباورم نشد که اون دختر 

 به تن کرده و دل به دریای پرخطر دلباختگی داده.

این  گشتیم خونه. صالح نبود تا بیشتر ازفرصت زیادی نبود و ما باید برمی رسید. انپای بهخیلی زود  اششیرینیه باهماین مالقات 

 توی یه جای خلوت با یه پسر غریبه دیده بشیم.

ا ب میشه؟ چطور گفتو عاشقی از عشق  میشهچطور  واقعاً . با خودم گفتماون دو تا توی همین چند کلمه خالصه شد هایصحبت

 رو ساخت و کنار هم چید؟ هاجملهکه نمی تونستن به رنگ قلبمون باشن  هاییواژه

 هایدرخت که بین وخمیپرپیچبود میون راه  شدهدوختهرد نگاهش به سپیده  کهدرحالیعلیرضا با یه نگاه از سپیده خداحافظی کرد و 

 رفت و تنهامون گذاشت. شدمیک گم رپا

تو نباشی  که اگر نگاردمیو پرالتهاب بر دل پردردم  تاببی: ))قلمم خووندسپیده که دیگه لبخند به لبش نمی اومد نامه رو باز کرد و 

 ،جان و دنیا و دل تویی. عزیز دلم سپیده جان، وعده دیدار ما فردا عصر درست زمان رفتن خورشید که ؛نه دنیایی هست و نه جانی

از  خیالبی ایلحظه شودمیکه  جاهمان. کندمیدنبال  هاخاطرهتو را تا انتهای کوچه  هایگامرد  هاستساله کنار درخت سیبی ک

س . پگویممیچه ساعتی را  دانیمیو  گویممیکجا را  دانیمیپربار درختش مثل کودکی تاب خورد و بازی کرد.  هایشاخهدنیا بر 

 هاستتمددلی که  .تو نثار کنم پایبهتا در میعادگاه عاشقی به هنگام قربانی شدن آفتاب دل را  بوسممیتا فردا غروب روی ماهت را 

 ((.برای مردن در راه عشق مهیا شده است

دار با قلم تب شدمیای که ناگفته هایحرفاما زیباترین جمالت دنیا توی خطوطش کنار هم چیده شده بود. همه اون  نامه کوتاه بود

 سفید دل نوشت.روی کاغذ 

رسیم تش برا د با چند جمله همه دنیای پاک دلش روی عاشقی که تونسته بوبوخوشروی نامه. نامه  یدچک دراومد واش هسپیده اشک

 کنه.

 من محکم توی آغوشم گرفتمش. میون بازوهام لرزید.ش شونه ها طوری کهتوی بغلم انداخت و شروع به گریه کرد،  خودش رو اون

 تشنگی بنوشی. وقتبهاما شیرین، مثل زهری که  فرساطاقتدرد عشق درد عمیقی بود. یه درد 

 گذاشته بود: کنار درخت سیب درست وقت رفتن خورشید. ی اون نامه زیباترین قرار مالقات روعلیرضا تو
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چهارفصل   

 

 برگشتم سمت خونه. بعد از اون دقایق ناب عاشقی توی پارک از سپیده جدا شدم و با یه حس عجیب 

اگه کسی منو  طوری کهو با خودم حرف زدم.  فرورفتمخودم قدم توی طی کردم و با هر  آروم و شمرده کوچه خلوت رو هایقدما ب

ش و حاال داره ناامید دنبال جاگذاشتهدیوونه ست، یه دیوونه پریشون که همه دنیا رو پشت سرش  حتماًکه این دختر  گفتمی دیدمی

 شد، برای یکی شیرین و برای یکی دیگه تلخ.دنیایی که برای هر کدوممون یه جور معنی می .می گرده

 .رسیدم دم در خونه کمکما هتوی این فکر

 صدا و هیاهویی. هیچبی، آلودخوابو باز کردم و وارد شدم. خونه ساکت و خالی بود، آروم و ر بعد از کمی مکث در

م و با کردمیپسر عموم بازی  وم هاپسرخالهاین خونه همون خونه قدیمی شلوغی بود که یه روزی توی حیاطش دور حوض آب با 

 کسی اذیتم کنه و هلم بده. ا. همون موقع که پریا همش دنبالم بود تا مباددویدممیجیغ و فریاد به هر سمتش 

 .درست کنار حوض خونه دیدم م رومانمیون این خاطرات شیرین یه لحظه شبح کمرنگ ما

ه یتا توی  کردمیشون  و با وسواس خشک شستمیبرای تدارک مهمونی خریده بود  مسرخی رو که بابا هایسیباون هنوز داشت 

 ای که همیشه دوست داشتم یواشکی ازش میوه بردارم و تندی فرار کنم.سینی سینی فلزی بزرگ بچینه.

مه که لق نظیریبیغذای خوشمزه و  ،که برام می خوندآوازی با دیدن این شبح خشکم زد. انگار که همین دیروز بود، آغوش گرمش و 

فهمیدم که خوشبختی چیه و چقدر نزدیکه. اونقدر غرق در کودکی و شیطنتش بودم که اون موقع نمی و به دهنم می ذاشت. کردمی

 دم.کردیدمش و نه درکش مینه می

نمی تونی نبودش رو  وقتهیچشاید حس بچگی نمی ذاشت و شایدم چون بهش عادت کرده بودم. وقتی چیزی رو داشته باشی 

 بدونی، باید از دستش بدی تا درکش کنی. بفهمی و قدرش رو

هیچی برام نمونده جز فراموشی  کمکمم که دیدمیو ته کار  بردمیآروم آروم از یادم حاال من بودم و کلی خاطرات گه گذشت زمان 

 محض.

و تلخ که بعد از نبود مامان شهال سراغش اومده بود و هر روز بدتر و  ذرهذرهبهش دچار شده بود. یه فراموشی  مجوری که بابا همون

 .گفتمیاسم من و پریا رو اشتباه  هاوقت، طوری که حتی بعضی کردمیبدترش 

ه به مثل یه مجسم هاوقتگاهی  .نفس بکشهدرست زندگی نداشت. انگار که دیگه نمی تونست دیگه بعد از مامانم رغبتی به  اون

 مدیدمی. شاید همون شبحی رو که من آوردمی اشخستهبه یاد  ور کردمیو تصاویری که از ذهنش تراوش  شدمیحیاط خونه خیره 

یه تنه  رو اشزندگیاشت تنها شده و باید بقیه و میون قلبش. قلبی که باور ند پهلوپهلوبهدرست  به خودش. اوناز  ترنزدیکو شایدم 

 کشیدن.نکنه شاید بهترین کاری بود که می تونست انجام بده، یه فراموشی برای زنده موندن و زجر  شتقال کنه. پس اینکه فراموش

که اون موقع وقتی بچه بودیم خیلی  حیاطی توی حیاط.گذاشتم از تفکراتی که منو از دنیای واقعی دور کرده بود جدا شدم و قدم 

 به همین راحتی. ،پشت سرم بذارمشبه نظرمون می اومد و حاال تنها با چند قدم کوتاه می تونستم ازش رد بشم و  تربزرگ
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شده بود و  به حوض کوچیک حیاط نگاه کردم. حوضی که آبش دیگه زالل و پر از ماهی نبود. حاال دیگه حوض هم پیر از نزدیک

 دید. زمان رو گذر وچروکچینتوی این حوض قدیمی  شدمیافتاده بودن. حتی  وتابتباز  اشرنگی هایکاشی

 سرد بود. ،زدم به همشبردم توی آب کدرش و آروم  دستم رو

 باز بود.پریا خونه نبود و حتماً رفته بود دانشگاه و در اتاق بابامم نیمه یواشی دویدم توی اتاقم. .آهی کشیدم، بلند شدم و رفتم داخل

بودم ترجیح دادم برم توی رختخواب و یه چرت کوچیک  آلودخوابخواستم برم ببینم توی اتاقشه یا نه ولی چون خیلی خسته و 

 بزنم.

جایی که همیشه وقتی از  .امداشتنیدوستخونه رفتم و با یه کیف خاصی پریدم توی رختخواب نرم و  هایلباسبعد از پوشیدن 

 خواستم بخوابم.اما حاال فقط می ،آوردمچیزی دلخور بودم بهش پناه می

 زد. رو در اتاقبابام که 

 خوابیدین. فکر کردمگفتم: بابا جون، بیاین داخل. من  آروماز جام بلند شدم و 

 . دیشب که شام نخوردی نگرانت شدم.بودمگفت: نه دخترم، خواب ن نشیندلبابام اومد توی اتاق و با یه لبخند 

 نه بابا، چیزی نیست. فقط امتحان داشتم و باید می خوندم، همین. -

 دو دقیقه باهات صحبت کنم؟جلوتر اومد و پرسید: می تونم 

 لبته بابا، این چه حرفیه؟ بفرمایید.جواب دادم: ا مؤدبانه .کردم وجورجمع خودم رو

 .م اومد کنار تختم نشستروآ

 گفتم: من سراپا گوشم.

 رو شوکه کرد. خواستگاری دیشب ما ،: راستشگفت تأسفبا 

 تکون دادم ولی حرفی نزدم. با ناراحتی سرم رو

 میشه.ادامه داد: می دونم که کار اون اشتباه بود ولی یادت باشه قسمت آدم هر چی باشه همون 

 راست می گین؟ -

 آره دخترم، مهم نیست. -

خواهرت تقصیری نداره، ازش دلخور نشو. اون خیلی تو رو دوست داره و دیشب که شام نخوردی اونم از ناراحتی : و گفتمکثی کرد 

 غذا نخورد.

 پایین انداختم. سرم رو با شرمندگی

می  دارم و آرزوم چیزی جز خوشبختی شماها نیست. تا دختر رو : من فقط تو دنیا شما دونوازش کرد و گفت بابام آروم موهام رو

کردم تا شماها خوشحال و  رو امسعیولی همیشه  براتون پرکنم رو اشخالینتونستم جای  وقتدونم که بعد از مردن مامانتون هیچ

 راحت باشین.
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 م منتظرتم.ابعد از گفتن این جمالت دردناک از روی تخت بلند شد و آروم زمزمه کرد: برای ش

 .بابا جونمبا لبخند گفتم: چشم 

 ... رفت سمت در و خواست بره بیرون که دلم طاقت نیاورد و ازش پرسیدم: بابا مبابا

 برگشت و جواب داد: جانم دخترم.

 آخرش خواستگاری دیشب به کجا رسید؟ -

 بکنه و بهشون جواب بده. اش روههیچی، پریا باید فکر -

واستگاری تو از پریا خ جایبهبود و من باورم نشد  بینیپیشغیرقابلبابام فهمید که ناراحتم و گفت: یه جورایی  .فرورفتم کرتوی ف

 . منم بهشون گفتم که باید پریا تصمیم بگیره که چه جوابی بده.نکرد

بابام سری تکون داد و از اتاقم خارج شد و در رو  .خواستم از بابام بپرسم که پریا چه نظری داره اما پشیمون شدم و ساکت موندم

 بست.

 دوباره دراز کشیدم توی رختخواب و رفتم توی فکر.

داده بود و حاال با دیدن خواهرم نظرش  مبه ووعیدوعدهاین همون سعیدی بود که ادعا داشت عاشقمه؟ همونی که کلی  واقعاًیعنی 

 دل به یکی دیگه داده بود و منو فراموش کرده بود.بود. یه عاشق دروغین که با یه نگاه  شدهعوض

ا رو شنیدم انگار که یه سطل آب سرد ریخته بودن روی ه مهمون هایحرفمنم وقتی  پریا و بابام به یادم اومد. جاخوردهبعد قیافه 

 سرم.

شتر از این مورد تمسخر سعید قرار ترک کنم و به اتاقم پناه ببرم تا بی جیح دادم هر چه زودتر اون مهمونی روبرای همین دیشب تر

نار ک امتنگیدله و عاشقش بشه. منم با حس تا اون بفهمه که اصالً برام مهم نیست و می تونه سراغ هر کی دوست داره بر نگیرم.

 زدم.باهاش حرف می هاساعتانگار که هر شب میام و زودی همه چی یادم میره. انگارنه

 ؟که بهش دل باختم فراموشش کنم ایراحتیبه همون ولی مگه میشه با خودم گفتم: 

 الی دفترچه خاطراتمه.های نفرت انگیزش با هزاران حرف دروغ هنوز البهیادم اومد که نامه یه دفعه

پرشده  ایهبرگهبود، با  شدهکهنه مرورزمانبهکه حاال  ایدفترچهبلند شدم و رفتم سمت میز، کشو رو باز کردم و دفترچه رو برداشتم. 

، از بچگی و شیطنت هام تا همین دو سه روز پیش که هنوز خبر نداشتم سعید قراره نامردی کنه و عاشق امزندگیاز تموم خاطرات 

 خواهرم بشه.

توی کالس  از ی که خواهرشهاینامهسعید رو پیدا کردم،  هاینامهآخرین صفحاتش  الیالبهدفترچه رو ورق زدم و  هایهبرگ تأملبا 

های دفترچه درآورم و کنار هم یکی از میون ورقها رو یکینامه اون بهش داده بود. م. حتی فکر کنم آمار خواهرمآوردمیبرام  بغلی

 های قشنگ، چیزی که حاال برام پوچ و توخالی بود.گذاشتم، یه مشت حرف دروغ و یه عالمه وعده

دستهام لرزید و دلم قرار نگرفت. و خواستم با نفرت پاره شون کنم اما  دسته کردم همروی ش روهانامهدفترچه رو کنار گذاشتم و 

 دارم.دارم فریاد زد که دست نگهقلبم به تپش افتاد و میون سینه تب

 پشیمون شدم.خیلی زود و 
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 م بمونه سرید روی گونه هام.آلودخواب هایچشمبغض توی گلوم پیچید و اشکم که دیگه طاقت نداشت توی 

 مهم بود؟ قدراین؟ یعنی نظر پدر و مادرش برای اون مرفته بودندانشگاه  هنوزاینکه  برای؟ فقط شدمی جوریاینید آخه چرا با

 ایفتهدوهکه دو هفته پیش بود.  اشنامهآشنا شده بودیم تا آخرین  باهمکه  بتداییشون، از ا ندموخو یکییکیرو باز کردم و  هانامه

 ل شد.یبدتش به تلخی هاشیرینیکه خیلی زود گذشت و همه 

 احت؟ر قدراینبود که می تونست برای همیشه فراموشم کنه؟  رحمبیاونقدر  واقعاً ؟ یعنی اون شدمیاما عشقی که بینمون بود چی 

زیر ه دوبار مدفتر .الی دفترچه خاطرات گذاشتمکه انگار تمومی نداشت  ایگریهمدادن با  رو سعیدکه هنوز بوی عطر  تک شونوتک

 ام قایم کردم.هلباس

ه تممکن بود پریا که  مخصوصاًدر دسترس کسی باشه،  اونو خاطرات من با  هانامهحاال دیگه با این عشق نافرجام صالح نبود تا 

 بود و یه دانشگاه خوب درس خوونده بود. تیپیخوش. آخه اون پسر جذاب و باشه دلش از سعید خوشش اومده

نخوای  کهوقتیبه خواب بزنی،  توش راحت گریه کنی و خودت رو شدمیجایی که  رفتم توی رختخواب. همون با غصه و ناراحتی

 .ببینی، حتی پدر و خواهرت رو رو کسهیچ

های سال برام اون باعث شده بود که از خواهرم، خواهری که سال با این حس سرخوردگی زیر لب سعید رو بارها و بارها لعنت کردم.

 معنی بشن.ها برام تلخ و بیعزیزترین کس بود متنفر بشم. باعث شده بود که لحظه

تا زنده بمونه و از نفس  کردمیبود و تقال  رهاشدهحاال من بودم و یه عشق سوخته که یه جایی توی تاریکی خاطرات به حال خودش 

 .نیفته

ت، پلک هام سنگین شد و از خستگی خیلی زود خوابم برد. خوابی که می تونست منو یه چندساعتی از دنیای توی این فکر و خیاال

 رحمی که توش گرفتارشده بودم رها کنه.بی

 یه خواب هولناک که بیشتر شبیه یه کابوس بود. .اون روز خواب عجیبی دیدم

من  مختلف، پیر و جوون، زن و مرد. توی یه خونه مجلل و باشکوه. هایآدمخواب دیدم که توی یه مجلس بزرگم، یه مهمونی پر از 

دم و ترسیمن هرلحظه بیشتر می گشتم. ولی نه از اون خبری بود و نه از بابام.میون اون همه آدم سردرگم و مضطرب دنبال پریا می

 کردم نمی تونستم کسی رو پیدا کنم که بشناسم.کردم. آخه هر چی جستجو میاحساس وحشت می

ن برم طبقه کردمین و هیاهو زدمیحرف  ایآزاردهندهتا اینکه تصمیم گرفتم از میون جمعیت انبوه و تودرتو که همشون به طرز 

ود و مدتی هایی که طوالنی بدرپیچ عمارت باال رفتم. پلههای بزرگ و پیچبا این تصور از پله پیدا کنم.باال تا شاید بتونم یه آشنا رو 

 طول کشید تا بتونم به انتهاش برسم.

جز ها قطع شد. من با ترس به اطرافم نگاه کردم، هیچ صدایی نبود بههمه صداها و زمزمه یه دفعهباالخره رسیدم به طبقه باال اما بعد 

 .کردمیداشت توی یه اتاق گریه  نفر . انگار که یکشدمیه صدای گریه ضعیف و کم جون که از انتهای راهرو شنیده ی

هر چی که طبقه پایین پر از نور و جمعیت بود اینجا تاریک بود و خلوت. هر چی جلوتر رفتم صدای گریه  آروم رفتم به اون سمت.

 باز بود. با نگرونی در رو باز کردم و داخل شدم.درش نیمه عاقبت رسیدم به یه اتاق که تر شد.واضح
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روی یه صندلی بزرگ نشسته و داره گریه می کنه. بدون اینکه و درخشان  رنگآبیکه با یه لباس بلند  دیدم پریاستبا ناباوری 

کرد بدون اینکه حرفی بزنه تا من بفهمم که چرا اینجاست و چرا اون هنوز داشت گریه می تر.رفتم نزدیک .کنه تا منو ببینه سربلند

 داره گریه می کنه.

 می خنده! بهمحس کردم که داره با صدای بلند ولی بعد 

باخت و پشت دیوار خونه . غروب شده بود و آخرین پرتوهای آفتاب توی آسمون رنگ میلرزممیو دیدم دارم  از خواب پریدمیه دفعه 

 .شدمیگم 

شد آرومم کرد. بااینکه می دونستم باید از رختخواب بیرون بیام ولی اصالً دوست نداشتم از زمزمه اذان که از دوردست شنیده می

 جام بلند بشم.

 اری؟زد و گفت: پرستو، بید یکی در اتاقم روکه 

 بپرسه ولی توی صداش اثری از گریه عمیقی که توی خوابم دیده بودم نبود. اومده بود تا حالم رو پریا بود.

 پرسید: خوابیدی؟ شون صدای مهربونهم باباز کرد و  آروم در اتاق رو

 بیا تو. .، بیدارمپریادادم: نه  جوابیواشی 

 بود. آخه از دیشب تا حاال باهام حرف نزدی. شدهتنگدلم برات  ،اومد داخل، لبخند زد و گفت: راستش

 ببخشید. .حوصله نداشتمفقط  -

 از من ناراحتی ولی به خدا...م می دون -

 نیست.که چرا از تو ناراحت باشم؟ این نامردی اون بود، گناه تو  نه -

 می گیره. آدم دلش، هشد وکورسوت قدراین را خونه مونگرفت و گفت: نمی دونم چ دستم رو ،کنارم روی تخت نشست

 راست میگی. ،آرهگفتم: 

 : یادت میاد؟پرسید آلودیبغضبا صدای 

بود دنبال کردم و دیوار قدیمی خونه مونو دیدم. وقتی بچه بودیم سعی  شدهسرخمیون پرده اتاق که از رنگ آفتاب  رد نگاهش رو

پشت  یواشیواشخورشید رو که  شدمیاز اون باال  .وایستیم بودکه یه عالمه بلند و روی لبه دیوار  باالبریمیم تا از کول هم کردمی

 تماشا کنیم. شدمیقایم  هاکوه

بزرگی شده  هایآدمنبودیم. حاال ما  دلساده هایبچهاما ما دیگه همون  ؛ون دیوار و همون خورشیدهم باحاال اینجا همون خونه بود، 

 مون باارزش نبود. که دنیا مثل دوران بچگیحاال دیگه دیوار برامون بلند نبود چون و حسادت. توزیکینهبودیم، پر از 

وقت دورانی که دیگه هیچ پریا بدون اینکه چیزی بگه به حیاط خیره شده بود و منم مثل اون غرق خاطرات شیرین اون دوران شدم.

ازت جدا کنه. اون موقع که بابات  کس نمی تونه اون روهیچ از ته دل دوست داری و اش کرد. اون موقع که خواهرت روجربهت شدنمی

 کنی.گاه بزرگی که همه دنیات رو بهش می سپری و بی نگرونی بچگی میگاهه، تکیهبرات یه تکیه

 می ارزه و هاآسمانمادری که اگه کنارت باشه دیگه هیچی از دنیا نمی خوای. مادری که یه لبخندش به همه  هااینو کنار همه 

 زنده می کنه. آغوشش برات معنی زندگی رو
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 .کنممیتوی خونه حس  یواشی زمزمه کرد: هنوز بوی مامان رواون 

 واقعًا؟: پرسیدمو  دلم سوخت

. فقط مامان بینمون هاقدیممثل  ،من و تو و بابا هم. دور خوریممیبلند شد و گفت: خواهری، امشب زودتر شام  .لبخند تلخی زد

 مگه نه؟ .م که اونم هستکنیمیاما انگار  ،نیست

 آره، خواهری. -

 آروم رفت و در رو بست.

می خووندم. شاید می تونستم از همه چی فرار کنم اما از درسی که  رختخواب بلند شدم. باید درسم رواز  میلیبیغلتی زدم و با 

 میزم ریخته بود.نظمی روی رفتم سراغ کتابهام که با بی .شدمیداشتم ن ش امتحانفرداپس

برای من و امثال  ایمعنیکه هیچ  هاییفرمولخووندن  .به خووندن و روشن کردم و شروع کردمر چراغ اتاق ،کتاب شیمی رو برداشتم

 من نداشت.

گفتن که این موقع هر خوابی یاد خواب بدی افتادم که دیده بودم. خوابی که درست غروب آفتاب وقت اذان دیده بودم و می یه دفعه

 ببینی تعبیر میشه، چه خوب و چه بد!

 بخوونم. که تا شام فرصت داشتم درسم رو ساعتیسهتا دو متمرکز کنم و  ذهنم روسعی کردم 

چطوری باید با  هاآدم. دنیایی که براش مهم نبود که ما مشدمی شیپیچیده  هایفرمولوارد طولی نکشید که از دنیای افکارم 

 .مشکالتمون کنار بیایم

 خووندم. کتاب غرق شدم و بخشی از درسم رو هایورقن یوم درپیپیسه ساعت  جوریاین

 زد و صدام کرد. ساعت هشت و نیم شب یکی در اتاقم رو

ها، بوی ای که پر بود از بوی خاطرهشده بود و فقط من مونده بودم تا به جمع خونواده اضافه بشم، توی سفرهشام آماده پریا بود.

 های سال هنوز پر بود و رنگارنگ، اما اون موقع کجا و حاال کجا.ای که بعد از سالسفره شادی و دور هم بودن. هایشب

 انممبود از بوی غذای لذیذ پریا. اون یه جورایی منو یاد ما پرشدهکه  ایه خونخونه. آشپزکنار گذاشتم و دویدم سمت آشپز کتاب رو

 .انداختمی

رو با وسواس چیدیم و بعد از اون غذا رو  هاظرف یکییکی .آشپزخونه پهن کردیم ناهارخوریمن و اون سفره رو روی میز چوبی 

 اهمبیم خواستمی هامدتبابا رو صدا زدیم و خودمون منتظر نشستیم تا اونم بیاد و به جمع ما اضافه بشه. اون شب بعد از  .آوردیم

 زنده بود. م، عین دورانی که مامانهاقدیم، هر سه کنار هم عین بود میشام بخوریم و این اتفاق مه

 رفت؛مییادش  دتر شده بود و گاهی حتی راه رفتنحا اشبیماریاین اواخر  .بیاد به آشپزخونه مطول کشید تا بابا ایچنددقیقهیه 

ای یبیمار که سعی داشت از پا درش بیاره مبارزه کنه. ایمریضیتا با  کردمینباخته بود و تقال  رو اشروحیهاما خوشبختانه هنوز 

 .بیندازدشوتاب که تا حاال نتونسته بود از تب

 یه.ام چه تدارکی دیدن، امشب چه شب مبارکهدختر بهبهبا میل بویی کشید و گفت:  .آروم و با یه لبخند سر میز پیش ما نشست بابام
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 دادیم: آره بابا، خیلی مبارکه. آخه... جوابمن و پریا 

 که امشب تولد مادرتونه. ولی هنوز یادم نرفته گیرممیا، درسته که دارم فراموشی همی دونم دختر -

 گرفت. اشکش جاری شد و منم بغض گلوم رو ریا آرومپ

 بود. سالهویکپنجاهاگه مامان شهال زنده بود االن 

روی میز گذاشت و با صدای  اون روبروی صندلی ی اتاق قرمز بود عکس آخری مامانم رواش هنوز از گریه پنهونی توهکه چشم مبابا

 جشن بگیریم. رو م تا این مناسبت مبارکبلند گفت: امشب تولدته عزیزم و ما دور هم جمع شدی

با ناراحتی ادامه داد: ما حالمون خوبه اما نه اونقدر که بشه گفت خوشحالیم. هر سه ما بدون تو دیگه نمی تونیم حال خوبی داشته 

 باشیم.

اورش نشده ب کسهیچ .هستیمت ا ولی ما هنوز منتظر برگشتنمن با صدای لرزونی گفتم: مامان جونم، ده سالیه که از پیشمون رفتی 

 ، بابا هر روز غصه می خوره و دنبالت می گرده.داریمنگهنتونستیم خونه رو مثل قبل گرم و صمیمی هنوز  ممن و پریا که مرده باشی.

 .لمس کرد و صداش زد خندیدمیو با حسرت عکس مامان شهال رو که هنوز داشت گرفت  اشگریهپریا با این حرف 

 ؟ اون اومده تانکنیمیتونه. چرا گریه  ا، امشب تولد مامانهما چقدر ناراحتیم با لحن مهربونی خندید و گفت: دخترکه دید بابام 

 حاال که اومده باید خوشحال باشین. ،ورینخببراش جشن بگیریم. پس نباید غصه 

 مامان و از اونم پرسید: مگه نه؟ عکسبهرو کرد 

 و با خنده جواب دادم: آره. یادمون رفته بود. فروخوردم منم بغضم رو .کرد وجورجمع پریا خودش رو

 پزم.ب اونکردم تا مثل رو  امسعینمیشه ولی  مامان پختدستمثل  وقتهیچکه  هرچنددرست کردم،  سبزیقورمهامشب گفت: پریا 

 دیگه اگه مثل غذای مامان نیست ببخشید.

 اول. هاقاریتا جلو گرفتم و گفتم: ته  ظرفم رو بااشتها

 تریخمیتوی ظرفش  ود که مثل همیشه آخر از همه غذا رونوبت مامان شهال ب آخرسرپریا برام برنج و خورشت کشید، بعد بابام و 

 تا بخوریم. کردمیو با لذت به ما نگاه 

 برای مامانمم توی ظرفش غذا کشید و گفت: ببخشید مامان جونم، بازم تو آخر از همه شدی.

تکون داد و گفت: مادرتون یه فرشته بود، یه همسر مهربون و فداکار. توی  ش روتوی چشمش جمع شد و با یه لبخند سر بابام اشک

 .امزندگیی هالحظهلحظهتموم 

کنار  مه تر از همیشه شده بود، این بار مامان شهالطعماون شب غذا خوشبوتر و خوش هر سه مشغول خوردن غذای خوشمزه شدیم.

 پریا وایستاده بود و بهش کمک کرده بود.

 ما بابا رو حسابی غافلگیر کردیم.و اونوقت 

حالی اون از شدت خوش مامان آوردیم و گذاشتیم جلوش. سالگیویکپنجاهبعد از غذا سر همون میز کیکی رو که پریا پخته بود با شمع 

 کشید. با صدای بلند خندید و برای این جشن زیبا دست زد و هورا
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مونو باهاش گرفته بودیم  آلبوم هایعکسکه تموم  ایپرخاطرهبا دوربین  هاقدیمهر سه مون کنار عکس مامان جمع شدیم و عین 

نگ که قش هاییعکس مختلف. هایقیافهرنگی تولد مادرم یه عالمه عکس گرفتیم، با کلی ژست و  هایشمعاز خودمون، از کیک و از 

 داشتنی بودن اما توی همشون جای مامان شهال خالی بود.و دوست

 تبریک گفتیم و ی بی وصفی دست زدیم و تولد مامان رورو فوت کرد و ما همه با سرخوش هاشمعبه نمایندگی از طرف مامان  مبابا

 جیغ و فریاد کشیدیم.

من باور داشتم که اون شب روح مامانم خوشحال و شاد اومد  .کنارمون بود که اون مرده بود و اونجا فقط یه عکس کاغذی انگارانگارنه

 ها رو فوت کرد. حتی آرزو کرد ... آرزوی خوشبختی ماها رو.کنارمون، با ما خندید، با ما غذا خورد و با ما شمع

د از اون خوشحال بو. خندیدمی وقفهبیگرفتیم. جشنی که صاحبش توی عکس زیباش  مانماون شب ما یه جشن تولد واقعی برای ما

 زانوبه رو اشبیماریده و با یاد و خاطره اون از پا نیفتا بابا مرتضیاز یاد نبردیم. از اینکه هنوز  ینکه هنوز به یادشیم و روز تولدش روا

 قبول بشه و به آرزوش برسه. لیسانسفوقاز اینکه پریا تونسته بود توی دانشگاه درآورده و 

 کیکی بود که تا حاال خورده بودیم. ترینخوشمزهانم کیک تولد مام

ش نزدیک ه به قلببرداشت، بوسید و برگردوندش توی جیب پیراهنش. جایی ک م عکس مامان روبابا انگیزخاطرهبعد از پایان این جشن 

 .کردمیبه عشق اون تقال  زکه هنو بود. قلبی

 یواشواشیبابت این جشن زیبا تشکر کرد و  زمونادومونو بوسید،  هربا لبخندی روی لبش پیشونی  غصه اماپر طور آروم و  بابام همون

 که سست و نامنظم بود آشپزخونه رو ترک کرد و به اتاقش رفت. هاییقدم با

 کردیم. هاظرفوع به مرتب کردن آشپزخونه و شستن رمن و پریام ش

 کلی بخندونه و خوشحال کنه. م روکردم. اون تونسته بود بابامن ازش بابت شام و کیک تولد مامان تشکر 

همین پریا رفت سراغ  برایبودم  هاظرفزنگ تلفن به صدا در اومد. من مشغول شستن  میون این حس زیبای دو خواهر یه دفعه

 تلفن تا جواب بده.

ماس نباید ت زمانی کهنده درست ویه مهمون ناخو اًظاهرمتوجه شدم یه آشناست و پریا داره با تردید و دودلی باهاش صحبت می کنه. 

 زده بود. به هم ون دو خواهر رواز راه رسیده بود و خلوت مهرب گرفتمی

: کردیممیلی صحبت پریا داشت با بی بود رفتم لب در آشپزخونه و یواشی گوش دادم. آلودکفکه  هاییدستون هم باکنجکاو شدم و 

 نگرفتم.راستش ... من هنوز تصمیمی 

 باید به من یه ذره فرصت بدین. ،مکثی کرد و ادامه داد: خب

و ر ین کاراچرا  واقعاًولی باید بیشتر فکر کنم ... آخه پرستو چی؟  نهشد:  داردنبالهرفته بود گمکالمه میون اون و شخصی که تماس 

باید ناً ضمفرصت بدین و  مبهجواب بدم... بهتون گفتم که ... باید  االنهمینو  جوریاینکردین؟ اون دلش شکسته و من نمی تونم 

 اون هنوز رضایت قطعی شو اعالم نکرده ... چی؟ تماس بگیرین؟ خب راستش ... نمی دونم. نهراضی باشه ...  مبابام

 کردمیکه ادعا  ه مردیشدیدتر بشه و از سمت دیگ خواستنمیکه اون  ایدلخوریپریا دچار تردید شد، از یه سمت من بودم و 

حبت کنه نمی دونست که باید با اون ص اصالً .عاشقشه. اون توی یه بالتکلیفی افتاده بود و نمی دونست که باید به سعید آره بگه یا نه

 برای پریا آورده بود. چیزی که من هنوز نمی دونستم. ایکنندهقانعدلیل  حتماًیا نه. کسی که برای تغییر نظرش 
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 .دقیقه بعد پریا فکری کرد و پای تلفن به اون جواب داد: باشهچند 

 .خداحافظ فعالًادامه داد: فقط تلفنی ... نه بیشتر، االنم باید برم. پس  بااحتیاطتر کرد و  آروم صداش رو

 ابطه اون دو تا.ادامه ر سعید پریا رو متقاعد کرده بود تا بازم باهاش تماس تلفنی داشته باشه و این یعنی دلم هوری ریخت.

 سعیدی که تا یه هفته پیش منو دوست داشت و خواهری که تا چند دقیقه پیش برام مثل فرشته بود.

دوباره اون نفرت و حسادت اومد سراغم اما سعی کردم به روی خودم نیارم و قبل از اینکه پریا گوشی رو بذاره دویدم سمت  راحتیبه

 شدم. هاظرفمشغول شستن مابقی  سروصدابا  و خبریبیزدم به  خودم رو .شوییظرف

 اومد کنارم وایستاد تا کمکم کنه. .نشنیدم برگشت پیشم رو اشمکالمه کردمیپریا که فکر 

 ازش پرسیدم: کی بود؟

 راستش... -

 کامل کردم: اشتباه گرفته بود؟ رو ادامه نداد و منم حرفش

 .گفتمینمی دونم چی  ،آره -

 خودت بشوری؟ رو اشبقیهبخونم. می تونی  من باید درسم رو، : پریاگفتمزدم و لبخند 

 کمک کردی. مجاهمینیادم نبود درس داری. مرسی تا اصالً آره ... آره، بده من.  -

 به حال خودش رها کردم. دلش بودبا عذاب وجدانی که توی  با دلخوری دستم رو شستم و اون رو

 عصبانی بودم ... خیلی زیاد.

عیدی . سش شدهو حاال عاشق شاومده سراغ شرمانهبیبگه. بگه که سعید چه  بهم ش روپریا انتظار داشتم تا راستشاید اون لحظه از 

 شده. اوندلداده  دفعه االن تغییر عقیده داده و یه خواستمیمنو که تا همین چند روز پیش 

 کرد. زدهدلنسبت بهش بیشتر  اما اون چیزی نگفت و این منو

 و کتاب شیمی رو برداشتم. پریدم توی رختخواب و شروع کردم به خووندن. اتاقتندی رفتم توی 
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پنجفصل   

 

بودم نجات بدم. شاید این درس  گرفتارشدهاز دنیایی که توش  . سعی کردم ذهنم روشب تا صبح نخوابیدم و فقط درس خووندم

و  شون نتونی بفهمی اگرچهزندگی باشه،  هایتلخیو محاسبات می تونست تنها راه فرار از  هافرمولخووندن، این غرق شدن توی 

 درکشون کنی.

 افتاد و از هوش رفتم. امسینهخسته بودم که همونجا توی رختخواب، کتاب روی قفسه نزدیک صبح اونقدر 

ه ک ایراحتیسعید به همون  حتماًنگفت و چرا ازم پنهونش کرد؟  مبهچرا پریا  پرسیدممیمرتب از خودم  وبیداریخوابمیون این 

ت تر االکم باو  ترخوشگلسراغ یکی دیگه. یکی که  رفتمیمنو کنار گذاشته بود یه روزی و یه جایی پریا رو هم کنار می ذاشت و 

 یانت کنن.خباشه. بهونه ای که برای خیلی مردها کافی بود تا به زنشون 

دم که نفهمیدم پریا کی اومده باالی سرم و برام سینی صبحانه آورده و کنار تختم گذاشته. یه لیوان شیر با ساندویچ اونقدر خسته بو

 توش خواستممی هرچقدربود. یه لقمه پر از عسل با شیر گرمی که  کنندهخوشحالبرام همیشه اول صبح  چیزی کهکره و عسل. 

گفت: بچه، آروم تر بخور. یه موقع نفست می طوری که مامان شهال با ترس می .کشیدممیم و همه رو یه نفس سر ریختمیشکر 

 ها.گیره

د و این ، اما نشسر کشیدم تا شاید این بار نفسم ببره و راحت بشم با ولع تمومش روحاالم مثل اون موقع دست بردم به لیوان شیر و 

 ام زنده موندم.دفعه

 رد.خوونده بودم و این خوشحالم ک نگاه انداختم. نصف بیشترش رو امشیمیحه کتاب صف بهند شدم و آروم بل .شیر گرم سرحالم آورد

سرمای  شدمیزد و حتی از همونجا هنوز پرده اتاق با نور خورشید به زردی می خیره شدم.چرخوندم و به پنجره اتاق  سرم رو

آورد تا بری بیرون، سر شوق می روآدمتوی اتاق حس کرد. سرمایی که  الی درز پنجره بیادانگیزی رو که سعی داشت از البهدل

 انگار که بزرگ شدی.بازی کنی. انگارنه آب سردشکس عین یه بچه کوچیک بپری توی حوض آب و با چیز و همهخیال از همهبی

 صبحونه ات رو بخوری.ن تا بیای و زدمی. همون موقع که همه صدات ایبدون هیچ غصهو آزاد،  بالسبکجور  همون

شده بودم و نه بابام رمقی داشت تا ناز منو بکشه و نه پریا وقتی براش مونده دیگه کسی نبود تا صدام کنه. حاال دیگه بزرگاما حاال 

 بود تا پیش تنها خواهرش بمونه و باهاش درد دل کنه.

ه ک حق با پریا بود. پس شاید شدمیناخوشایند به میون می اومد و اوضاع بدتر  هایحرف یمکردمیلب باز مون  هر کدومشایدم اگه 

 من رفتار کنه. برخالف. شاید حق داشت که کردمیرو ازم پنهون  چیزهایییه 

 .ترسیدممیسعید رو تا ته گوش بدم. منی که همیشه ازش  هایحرفنخواستم که  وقتهیچمنی که شاید 

 هایحرفبه  شدمیباشه. پریا همونی بود که حاضر  هم زبونشبره که مهربون و  ه ایدیگره و سراغ کس همین باعث شد کنارم بذا و

 .کردمیکه هر بار با مطرح کردنش منو کالفه  درد دلیبشنوه.  اون گوش بده و درد دلش رو
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 مهب دالیلش رو خواستمیبندازه و اون هر بار که  تأخیرمن هیچ موقع نذاشتم سعید بگه برای چی اصرار داره تا خواستگاری رو به 

 گودروغاما حاال با اومدنش به خواستگاری پریا فهمیدم که  ،م اون یه دروغگوئهکردمیم و تصور کردمیخوری باهاش قهر  بگه با دل

 کننده بودن.که شاید برای همه قانع هاییحرفاش شنیده بشه، هنیست و فقط می خواد تا حرف

ت در من پش زمانی کهبه پریا گفته بود. همون موقع که یواشکی باهاش حرف زد،  ش روداشتم که اون دلیل این تصمیم عجیبحتم 

 آشپزخونه گوش وایستاده بودم.

 .انگیزخاطرهشیرین بود و  ،کردم اشمزهساندویچی که پر بود از کره عسل برداشتم و با میل 

 ایپنجرهدست داد. اینجا توی رختخواب گرم کنار  مبهدنیا از یادم رفت و جاش یه حس خوب  هایتلخیکوتاه تموم  یه لحظهبرای 

 سخت بگیرم و رو می تابوند از خودم پرسیدم: چرا باید همه چی به صورتم روآفتاب بخشزندگیرنگ زرد و  تاببیکه سحرخیز و 

 ؟باشمن خیالبیحساس باشم؟ چرا مثل سپیده  قدراین

با من در  ش روهاشده بود. یکی که همه راز ترنزدیک مبه، یه دوست قدیمی که شاید از خواهرم شدهتنگحس کردم که دلم براش 

برای همین از  بشنوه و درکش کنه. داره تا صداش رو رو دنیا باشه گوش شنوایی هرکجایمیون می ذاشت و خیالش راحت بود که 

 جام بلند شدم تا برم بهش زنگ بزنم.

 باز کردم. آروم در اتاق رو

بود. پریا رفته بود دانشگاه و بابام مثل همیشه صبح زود رفته بود قدم بزنه تا شاید بتونه با مرضی که مثل خوره به جونش  خالیخونه 

 شه.بافتاده بود کنار بیاد و باهاش رفیق 

م ردکمیکه هر موقع بهش فکر  چیزی میشه و هم چی رو فراموش می کنه. مشکلمن و پریا می دونستیم که دیر یا زود مغزش دچار 

 نشناسه و دیگه حتی نتونه راه بره. اش روهدیگه دختربابام بود. اینکه یه روزی  باورش برام دشوار

 شن.ب ا از خواب بلندهنکردم تا یه نیم ساعتی بگذره و اونحتی صبر  .فتمررفتم سراغ تلفن و شماره خونه سپیده رو گ

آلود  خوابکه کامالً خود سپیده گوشی رو برداشت درحالی بعدجایی که فکر کردم بهتره قطع کنم ولی  تا اونتلفن چند بار بوق خورد 

 بود.

 ببخشید. خواب بودی؟تو رو خدا  ،گفتم: وای سپیده یواشی

 باید بلندشم و درس بخونم.وای آره، خوب شد زنگ زدی.  -

 دیشب خوابت نبرد؟ امپرسید: تو

 راستش ... -

 می کنه. خواببی روآدمر چندش آوره که دونم. امتحان شیمی اونقد می -

 خوندی؟ مزه کرد و ادامه داد: حاال چقدرش رویه خنده با

 تا نصف رسیدم. -

 من هنوز صفحه بیستم. ،خوش به حالت -

 داریم و تو تازه اول کتابی؟. فردا امتحان سرمبهخاکوای  -
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 آره مگه چیه؟ همه رو تا فردا می خونم. -

 شیمی بپرسی. مگه نه؟ سؤالاین موقع صبح زنگ نزدی  حتماًکنجکاو پرسید: 

 زنم.بولی دلم گرفته. خواستم دو کالم باهات حرف ... مکثی کردم و گفتم: نمی دونم چرا 

 وب حاال من بیام اونجا یا تو میای؟دوست خوبی هستی. خ قدراینگفت: قربونت برم که 

 خب ... -

 نه؟ تریمراحتالبته خونه شما  -

 بخونیم بهتره. درس باهمآره تو بیا.  -

 چی میدی؟ مبهباشه عسلم. یه ربع دیگه اونجام ... راستی صبحونه  -

 هر چی بخوای عزیزم. -

 هر چی؟ -

 تو چی دوست داری؟ ،خب -

 با فلفل فراوون. ،تازهبا نون سنگک ، نیمرو با کرهبا ناز جواب داد: 

 از کجا برات بیارم؟ ها رواینحاال  وای -

 خب باالخره دارم میام پیشت دیگه. باید ازم پذیرایی کنی. -

 چشم. تو حاال بیا. -

 خداحافظ. .میام االنهمین ،قربونت -

 .یه آبی بزنم فتم تا دست و صورتم روتندی گوشی رو قطع کرد و ر

ون نشستم و با غرولند بهش سر میزطبق عادت شروع کردم به حرف زدن با خودم، توی آشپزخونه ... به بابا و مامان سالم کردم و رفتم 

 گفتم: وای، دوباره نون و پنیر؟ حاال نمیشه یه نیمرویی چیزی خورد؟

 و بگی.بخوری و شکر خدا ر عادت کن تا همین رو نهجواب دادن:  مبهبابا و مامان خیالی 

 آروم آروم خوردم. میلیبیلقمه گرفتم و با 

نمی  یچیزهیچ اونقدر شیرین بود کهبودنشون  اون موقعم. کردمیرک رو بهتر د هامزها کنارم نبودن هاونکه خوشمزه بود، انگار حاال 

طبیعی بود که یه لقمه کوچیک نون و پنیر می تونست حسابی خوشمزه و هوس آور  کامیتلخو حاال با این  بگیره تونست جاش رو

زد سعی اش باهام حرف میبا این حس خوب چند تا لقمه دیگه درست کردم و توی سکوت محض خونه، خونه ای که هر گوشه باشه.

 شیمی رو به خاطر بیارم و توی ذهنم مرورشون کنم. هایفرمولکردم چند تا از 

 ل روش.فیه نیمرو عالی درست کردم با کلی فل امسپیده برای

 واقعًا تلفن بود. شنوم اماصدای زنگ تلفن منو از جا پروند. تا چند ثانیه گیج و مبهوت خیال کردم که اشتباه مییه دفعه 

 اتفاقی افتاده بود؟ بابا ایدلم هوری ریخت، نکنه بر این وقت صبح کی می تونست باشه؟ با خودم گفتم
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ید برم . تردکنممیحس کردم االن سکته  طوری که زدمی تنداز پشت میز پریدم توی راهرو و رفتم سمت تلفن. مکثی کردم، قلبم 

 م؟کردمیاگه اتفاق بدی برای کسی افتاده بود چیکار باید  .داشت

 حبس کردم و با صدای لرزونی گفتم: الو ... بله؟ خودم مسلط شدم و آروم گوشی تلفن رو برداشتم. نفسم رو بعد چند ثانیه به

 جواب نداد. کسهیچ

 دوباره گفتم: الو؟

 بازم کسی حرف نزد. فکر کردم که شاید مزاحم باشه و با عصبانیت پرسیدم: شما؟

 نداد. این بارم کسی جوابم رو

 س هاش خیلی برام آشنا بود.پشت خط بشنوم. یکی که صدای نف شده بودهول کسی رو که هاینفستونستم صدای  ولی

فهمیدم کی پشت خطه. کسی که انتظار نداشت این وقت صبح گوشی رو بردارم.  یه لحظه انگار که تموم دنیا روی سرم خراب شد.

 کسی که هنوز نتونسته بود بین دوراهی تردید برانگیز عشق یه راه رو انتخاب کنه.

 مگه نه؟ سعید توییبه خودم جرات دادم و گفتم:  لرزیدمیصدام  بااینکه

 بازم حرف نزد.اون و 

 یه چیزی بگو.: حداقل گفتم

تند اون آمیخته شد و توی گوشم که هنوز حریص شنیدن  هاینفسنفسبود که از اونور با صدای  ایآزاردهندهولی بازم سکوت 

 صداش بود پیچید.

 و کردی؟ر با صدای پریشونی گفتم: چرا باهام این کار کرد به لرزیدن. شروعپش قلبم به نهایت خودش رسید و دستم ت

 دیگه راه برگشتی نداشت. اگرچهبود،  پیداکردهاون حاال عذاب وجدان . افتادش اهدیدم یه بغض سنگین توی نفس

 اینجا پایان راه عاشقی من و اون بود، اینجا پایان همه چی بود.

ی، من که وادارت گفتمی مبهی از همون اول خواستنمیاما بازم ازش پرسیدم: چرا سعید؟ اگه منو  نمیدهمی دونستم که اون جوابی 

 نکرده بودم.

اش و قطع کوبیدم سرج . با حرص گوشی تلفن روگرفت امگریهخیلی سعی کردم جلوی اون گریه نکنم ولی بغضم ترکید و  بااینکه

 کردم.

 چی به سرم میاد. نبود کهود، حاال دیگه اون عاشق یکی دیگه بود و براش مهم شده ب معنیبیحاال دیگه دعوای من و اون 

 رفتم توی اتاق و پریدم تو رختخواب. سوختمی امسینهم و قفسه ریختمیجور که اشک  همون

عید س هاینامهتموم  معطلیبی .ام برداشتمهاز الی لباس رفتم سراغ کشو میز و دفتر خاطرات روبا تموم نفرتی که توی وجودم بود 

 گوشه اتاق. پرتشون کردمپاره کردم و با عصبانیت  دستهدستهرو  هبدون هیچ تردیدی همو  رو درآوردم

 گرفتن. جاروهمهپخش شدن کف اتاق و  ریختههمبهسرگردون و  ا توی آسمون پریدن وهکاغذ
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 خواد مرد زندگی من باشه؟با خودم زمزمه کردم: اون حتی جرات حرف زدن نداره اونوقت چطوری می 

 دشمیکه باعث  چیزهاییخندیدن به تموم  مثل دیوونه ها شروع کردم به خندیدن. .گرفت امخنده یه دفعهو میون اون گریه تلخ 

 ، حتی خندیدن به مرگ مامانم و مریضی بابام.هانامردیها و دار بشم. خندیدن به همه بدیغصه

صه خورد و گریه کرد؟ وقتی نتونی سرنوشتی رو که برات رقم خورده تغییر بدی چرا باید ناراحت غید وقتی نشه کاری کرد چرا با واقعاً

 به درک هر چی می خواد بذار بشه. و بخوری؟ر باشی و اندوهش

 بهش فکر کنم.اون قدر مهم نیست که  اصالًپاک کردم و زیر لب گفتم:  اشک هام رو .درآورم رو تفاوتبی هایآدمبعدش ژست 

 بخوونم. ردم همه چی رو فراموش کنم و درسم روسعی ک .با این حرف یه ذره آروم شدم و دوباره رفتم سراغ کتابم

 زنگ در خونه رو زدن. چند دقیقه بعد

 رفتم توی حیاط و پرسیدم: کیه؟ م.بازکنکنار گذاشتم و دویدم تا برم در خونه رو  رو کتاب

 پرستو.یه صدای نازک و مهربون جواب داد: منم 

 .ه بودشددلم برات تنگ ،دورم حلقه زد و گفت: وای پرستو اش روهمقدمه پرید توی بغلم. دستن بیباز کردم و او در رو برای سپیده

 آخه دو روزه همدیگه رو ندیدیم.

 کردی آخه. امخفه با یه خنده جواب دادم: چقدر تو لوسی دختر.م شدمیاش له هکه داشتم از فشار دستمن 

 های پاره شده رو یادم رفته بردارم!یادم افتاد نامهیه دفعه  رفتیم توی خونه و اون دوید سمت اتاقم. هر دو

 با تعجب دم در خشکش زد و ازم پرسید: اینکه رفت داخل محضبهبگیرم اون رفته بود توی اتاق.  وش روجلبتونم ولی قبل از اینکه 

 وااا ... پرستو؟

 بله؟ -

 چیه؟ اتفاقی افتاده؟ هااینگرفت جلوی صورتش و گفت:  کتاب رواون که رنگش پریده بود 

 اتفاق؟ نه بابا. -

 دزد زده به خونه تون؟ ،تو رو خدا دختر -

 دزد؟ -

 ؟ریختههمبهچرا همه چی  -

 م.کردمیتمیز  فقط داشتم اتاقم رو .نه -

 آخه االن؟ روز امتحان؟ -

 تو چیکار داری؟ -

خودم جمعشون  ،تو برو بشین .نهرو از زمین برداره که مانعش شدم و با عصبانیت گفتم:  هانامه ریختههمبه هایپارهخم شد تا 

 .کنممی

 باشه. ،گفت: چشم از تندی من دلخور شده بودسپیده که 
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ی اتاق جاهمهرو که دیوونه وار  هاپارهجور مات و مبهوت خیره شد به من که داشتم کاغذ  نورفت و یواشی نشست روی تختم و هم

اش تبدیل شد به یه ناراحتی عمیق و صورت باریکش در هم رفت. حتی توی تموم خنده و سرخوشی م.کردمیته بود جمع ریخ

 اش اشک جمع شد.هچشم

 شون توی سطل. ریختم یکییکیرو جمع کردم و  ریختههمبهای ههمه کاغذ به روی خودم نیاوردم و

 از کجا شروع کنیم؟ ،خب: بیارم روی تخت نشستم و سعی کردم از دلش در شآروم رفتم کنار .دلم طاقت نیاوردولی 

 انداخت.پایین  سرش رو با ناراحتیندیده بود  عصبی منو قدرایناون که تا حاال 

 زدم به بازوش و با خنده گفتم: لوس نشو دیگه. چسبیدم بهش.

 خب ... ببخشید.سپیده جونم، ناز کردم و گفتم:  موهاش روهمین  واسه .برگردوند ازم روش رو

 ه و پرسید: پرستو، نمیگی چی شده؟کن تحملاما نتونست  ،باز کرد و ورق زد . کتابش روزد مبهیه لبخند مهربون  دوباره بعدش

 هیچی به خدا. -

 .ریختههمبهاین وقت صبح اتاقت  ،ترسممیمن  -

 : گریه کردی؟گفتام و هخیره شد به چشم

دوستم بود و دیر یا زود  تریننزدیک؟ باالخره چی؟ اون شدمیسعی کردم همه چی رو پنهون کنم اما مگه  .ازش دزدیدم نگاهم رو

 .فهمیدمی

 من می دونم.، : یه چیزی شدهگفت ام زل زد وهبا کنجکاوی توی چشم

 نگو. عیبی نداره.بهم خب  امغریبهناراحت ادامه داد: باشه، اگه من و چیزی نگفتم 

 ؟بگم آخه چی رو بهت -

ه ب .کنممیهر کاری بخوای برات و  بهت میگم و تو رو بهترین دوستم می دونم م رواهکرد سمت پنجره و گفت: من همه راز روش رو

 . مگه من دوستت نیستم؟کنیمیا رو ازم مخفی هخدا راست میگم اما تو خیلی چیز

 نیست. آخه نمی خوام ناراحتت کنم. کنیمیکه فکر  طوریاینواال احساس شرم کردم و گفتم: نه سپیده، 

 : راستش ...بهش بگم دل به دریا زدم تا رازم رو .فشار دادم و گرفتم اش روهبعدش دست

 ظرم شد تا حرف بزنم.نتم

 پایین انداختم و ادامه دادم: من بهت دروغ گفتم. سرم رو

 چی رو؟ -

 ماجرای خواستگاری رو. -

 یعنی چی؟ -

 ولی ... ،راری که داشتیم توی همون شب و توی همون ساعتسعید اومد خواستگاری. طبق همون ق -
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 ام جمع شد و صدام لرزید: خواستگاری من نیومد.هاشک توی چشم

 سپیده رنگش پرید و با ترس پرسید: چی داری میگی؟

 اون اومد خواستگاری پریا. -

 وای ... وای. -

 خشک شد. زدگیبهتلرزونش از  هایلب

 شکست.رو دلم انداختم توی بغلش و گفتم: اون فریبم داد و  خودم رو

پس واسه همینه که این دو سه روز  ،با ناراحتی گفت: چقدر بد کردمینوازش  که پشتم روطور  اشکش در اومد و همون امسپیده

 همش توی خودتی و تغییر کردی. اون خیلی نامرده.

 هم اشک ریختیم. پایبهو پا  بودیمما چند دقیقه هر دومون ناراحت و پریشون توی آغوش هم 

من یه عالمه خجالت کشیدم، یکی اینکه بهش دروغ گفته بودم و دیگه اینکه سعید چقدر راحت کنارم گذاشته بود. آخه این برای یه 

اش توی چشم من ههر بار چشمو  بود تا یه عمر باهاش زندگی کنه حاال اون عاشق خواهرم شده بود و قرار دختر خیلی دردناک بود.

 آوردم.تفاوت رو درمیبی هایآدمزدم و ادای خیالی میبه بی دیدمش خودم روبایست هر دفعه که میمی ممن .بیفته

کنم. هرچند که اون خیلی راحت کنارم گذاشت  شهنوز دوسش داشتم و تا آخر عمر نمی تونستم فراموش ی که؟ منشدمیمگه  ولی

 و رهام کرد.

 شدم.تفاوت و نامرد میدرهرحال اهمیتی نداشت چون منم حاال باید مثل اون بی ،مرفتمیدانشگاه نمثل پریا شاید به خاطر اینکه 

یه موقعی عشق واقعی میاد سراغت و  ،گفت: عزیزم، ناراحت نباش. باالخره یه جایی مبه .حال سعی کرد دلداریم بده ونسپیده توی ا

مردی که همه چی رو برات معنی می  .نشسته اتزندگیکنارت مرد  بینیمیاونوقت قبل از اینکه بفهمی چی شده به خودت میای و 

 .کنیمیفکر ن کسهیچکنه و بعد از اون دیگه به 

 کن دیگه ... راستی تو چیکار کردی؟ولش ، و پاک کردم و گفتم: خبر امهاشک .آرامش داد مبه شقشنگ هایحرف

 من؟ -

 با علیرضا. سر قرارتآره،  -

 ازش بپرسم. رو سؤالمنتظر بود تا همین . انگار که بستنقشاش هدیدم یه لبخند شیرین روی لب

توی کتابخونه محل از خونه زدم  هابچهندن با وونه درس خوبهبه، دیروز دم غروب دیگهو پاک کرد و گفت: هیچی ر اشهاونم اشک

 .سر قرارشبیرون. می دونستم که اون کجا و کی میاد 

ورق زد و با یه حس کودکی ادامه داد: رو  اشبچگیحریری اتاق تموم خاطرات رنگی  هایپرده الیالبهاز  .سپیده به پنجره خیره شد

توی یه باغ بزرگ سیب  ،نیکپیکیم رفتمیامون ه بابا و مامان ای همسایه کنارهکه بچه بودیم و با پسر هازمونیادت میاد؟ اون 

 یم؟شدمیدور هم جمع  بدرسیزدهچند تا کوچه اونورتر 

 یادم بره؟ ور ای حیاط دنبال کردم و گفتم: آره، مگه میشه اون دورانهتا اونور دیوار رد نگاهش رو ناپذیروصفمنم با یه خوشحالی 

 یادش به خیر.

www.takbook.com



 

قجه محمدعلی  آواز پرستوها  

 

39 

 ن؟دادمیروش تاب  ماها روو  بستنمیبه شاخه درخت طناب  یادته باباهامون -

 لمس کرد.شد می رو آسمون باالیم. انگار که اون رفتمیآره، چقدرم باال  -

بگه، منم دم غروب رفتم توی همون باغ. باغی  مبهمونو توش داشت و نیاز نبود تا زمان و مکانی  نامه علیرضا تموم خاطرات -

خراب کنن و آپارتمان بسازن. خالصه ... اولش یه ذره  رو که االن دیگه مثل قبلش نیست. انگار که می خوان همه اون باغ

 بودم. وتنهاتکترسیدم، وسط یه باغ متروک 

 خب بعدش؟ -

 رو داد بهم.یه سیب سرخ و درشت  . بعدشم و سالم کردعلیرضا اومد پی هادرخت الیالبهکه دیدم چند دقیقه بعد از  -

ادامه داد: انگار که اون طفلی کلی توی اون باغ گشته بود تا بتونه یه سیب  نشیندلسپیده مکث کرد و آهی کشید. بعدش با یه لحن 

 سالم و تازه پیدا کنه.

 نترسیدی؟ واقعاً -

 نداشتم. ایچارهم. کردمیچرا، ولی باید بهش اعتماد  -

 خب؟ -

ش بعد .تموم سردی دنیا هنوز تازه و سرخ مونده باوجودگفت این همون عشقیه که  مبهمن سیب رو گرفتم و بوش کردم.  -

 ؟کنیمیبا یه شرم مردونه ازم پرسید باهام ازدواج 

 خب تو چی گفتی؟ ،از جا پریدم و با خوشحالی گفتم: وای چه خوب

 می مونه. ماونم گفت تا هر موقع الزم باشه منتظرگفتم باید برم دانشگاه و حاال خیلی زوده.  -

 چه پسر خوبی. -

 .آره، ولی یه چیزی -

 چی؟ -

 ؟درسته پرستو .به سرانجام نمی رسه وقتهیچدوران دبیرستان الکیه و  هایعشقهمه میگن  -

 رسه؟نهمدیگه رو بخوان چرا  واقعاًاگه دو نفر بابا.  نه -

 باشه تهش خوبه. . عشق هر موقع واقعیکنممی منم همین فکر رو -

 .آره عزیزم -

 خالصه منم ازش فرصت خواستم تا فکر کنم. -

 حاال نظرت چیه؟ -

 راستش ... -

 .زدمیپاک موج و اش که یه دنیا زیبایی بود حس عاشقانه هپایین انداخت ولی توی چشم رو شد و سرش زدهشرم

 گفتم: به نظر پسر خوبی میاد، مگه نه؟

 کرد. تائید با تکون دادن سر

 ورق زدیم، از هم پرسیدیم باهم ف کردیم رفتیم سراغ درسمون. کتاب روهر دو حکایت عاشقی هامونو برای همدیگه تعری بعدازاینکه

 .ریختههمبهکردیم. ولی این بار اون با روحیه خوب و من با اعصاب  خطیخطا نوشتیم و هروی کاغذ باهمو 
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د. با دیدن اون کلی ذوق کر امسپیدهمی خووندیم خیلی خوشحال شد و  درس باهمه یه ساعت بعد بابام برگشت خونه و با دیدن ما ک

 .هداشتنیدوستمحترم و  هاقدیمگفت: بابات چقدر مهربونه، اون هنوز عین 

 .واقعاً گفتم: آره سپیده،  باافتخار

 بمونه. مپیش به درس خووندن ادامه دادیم و با اصرار من قرار شد سپیده اون شب تا عصرش

 تموم کرده بودیم پریا از دانشگاه اومد. نصف کتاب رو تقریباًچند ساعت بعد که 

 نداشتم با یه سالم ساده جوابش رو رو اشحوصلهمن که  ولیوقتی فهمید سپیده اومده خونه مون با خوشحالی کلی تحویلش گرفت 

اگه سعیدی توی زندگی ما نیومده بود و بینمون اختالف  شدمیدادم و زیاد باهاش گرم نگرفتم. ته دل با خودم گفتم چقدر خوب 

 کرد.ایجاد نمی

 بود. زدهزنگسعید صبح  ،پریااز دهنم پرید:  دفعه از اتاقم بره یه خواستمیموقعی که پریا 

 پریا و سپیده هر دو جا خوردن. با این حرفم

ا بپریا که رنگش پریده بود  .انمود کنه چیزی نشنیدهکرد تا وتوی کتاب  رو به اون راه زد و سرش ودش روسپیده با خجالت خ

 جوابم بهش منفیه. .کردم هام روگفت: خواهری، فکر شرمندگی

 جوری به این تصمیم رسیده بود؟ه دلم هوری ریخت، پریا چ

 ونم برم؟میشن. می تیواشی گفت: پرستو، فکر کنم باید برم یه زنگ به خونه مون بزنم، آخه نگران و سپیده حس کرد بین ما مزاحمه 

 برو عزیزم.گفتم: 

 . من موندم و پریا.اون تندی از اتاقم رفت و در رو پشت سرش بست

 زود پشیمون شدی؟ قدراینپرسیدم: چرا 

 پنجره و با لحن غمگینی گفت: سر این ماجرا تو ازم متنفر شدی.کرد سمت  . روش روکنه منگاه شدنمیروش 

 خواهری. متنفر نشدم. نه -

. من نمی تونم تو رو از دست بدم. مهم نیست که اون پسره چی فکر می کنه، مهم تو کنممیتوی نگاهت حس  رواینچرا،  -

 و بابا هستین.

 ولی نه برای من. . اون پسر خوبیهکنیمیداری اشتباه  -

 ازم قول گرفت نگم. چونزنگ زد، نخواستم بهت بگم بهم اومد کنارم روی تخت نشست و گفت: اون دیشب 

 ؟گفتمیگفتم: خب، حاال چی 

شده. گفت که همه خونواده اش  این کارمجبور به  شدرست لحظه آخر اومدن و پدر و مادرش فشارتحتقسم خورد که  -

خواستی ن وقتهیچگفت که تو  اینمداشته باشه.  لیسانسفوقگرفتن و برای همین اونم مجبوره که زن  کردهتحصیل هایزن

 باور کنی. راست میگه؟ حرفش رو

 ساکت موندم.هیچی نگفتم و 
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 .ازم دوری نکن قدراینمنجر به دشمنی ما دو تا بشه. به خدا راست میگم.  سعیدنمی خوام رابطه من و پریا ادامه داد: 

 در اتاق زده شد و سپیده آروم گفت: می تونم بیام تو؟

 ، بیا تو.سپیدهبلند گفتم: آره 

 .رینخوببا سپیده بیاین  کنممینیم ساعت دیگه ناهار رو آماده لبخند زد و گفت:  پریا

 کنارم نشست. خواهیمعذرتسپیده اومد داخل و با 

 پرسیدم: زنگ زدی؟

 .آره مرسی -

 سپیده جون، شامم پیشمون بمون. خودم می رسونمت خونه تون.پریا بهش گفت: 

 مزاحم نمیشم. نه -

 تو رو خدا.، بمون دیگهاصرار کردم: 

 چه خوب. .با شوق گفت: باشه، آخ جون

 و از اتاق رفت. خوشحال شدپریا 

 رو جلوی من به خواهرت بزنی. هاحرفرفتنش سپیده با ناراحتی گفت: پرستو، نباید این از بعد 

 از دهنم پرید، ببخشید. -

 کدوم صفحه بودیم؟ ،برداشت و پرسید: خب آبرویی باال انداخت. کتابش رو

 نبود. بردارشوخیفردا دوباره همه چی رو گذاشتیم کنار و رفتیم سراغ درسمون. امتحان نهایی 

 هاشرهبا خاط .شیرینش سر میز غذا کلی بابا و پریا رو سر شوق آورد و خندوند هایحرفسپیده ناهار و شام پیشمون موند و با اون روز 

ا شیطنت اون رو می ه. حاالم که اونکردمیهاش. با تعریف کردن از پدر و مادرش و اینکه چقدر شیطون بود و اذیتشون داستان و

 دونستن و هرلحظه مراقبش بودن تا بالیی سرش نیاد.

اجازه گرفت و بعدش  نزموایکی غیر از ما دو تا تعریف کنه برای  رو اشزندگیه انگار دوست داشت ماجرای ک مشب موقع شام بابا

 توصیف کرد. داشتنیدوستو  رؤیاییعین یه قصه  کم و کاستی هیچبی رو اشعاشقیی شیرین هالحظهلحظه

که  ایتنهاییو  اشبیماری باوجودخیلی بیشتر از همیشه دوست دارم. بابایی که حتی حاضر نبود  حس کردم که اون شب بابام رو

 نمی تونست جای مامان شهال رو براش بگیره. کسهیچ. واقعاً با اون تقسیم کنه بره و لحظاتش رو یاه دیگبه سراغ زن  دادمیآزارش 

 بابام اون شب درس بزرگی به هر سه ما داد: وفاداری، عشق و گذشت.

که باعث شده بود سالیان سال کنار مامانم زندگی کنه و همیشه حس ناب عاشقی شون تازه و جوون بمونه. همون  چیزهاییهمون 

بودیم، شایدم روزگار. شایدم این  مقصرشده بود. شاید ما خودمون  معنیبیا حاال دیگه کمرنگ و ه وی دنیای ما جوونتچیزی که 

 و از نو شروع کنی. رو ادامه بدی ناچاری ازش برگردیمقصر نبود. چون وقتی نتونی راهی  کسهیچوسط 
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 یم.خوردمییم بیشتر شکست کردمیانگار که ماها توی این دوران تلخ هر چی بیشتر تقال 

یم که کجا بود و کردمیو ما بهش یادآوری  رفتمییادش  حرفشهر از گاهی  اگرچهبرامون تعریف کرد،  جاهمهاون شب از  مبابا

 .گفتمیچی داشت 

حتی از  .که توی پستوی خونه برای مامانم قایم کرده بود ایکهنه هاینامهگفت، از عاشق شدنش  مانندبیاون برامون از لحظه 

چی  واسمش راینکه نمی دونستن بچه دختره یا پسر و  کهوقتیبه اون داد.  شدنش رو داربچهکه اولین بار مامان شهال خبر  ایلحظه

 انتخاب کرد. براشگفت که این بچه مقدسه و عین یه فرشته ست بابام اسم پریا رو چون مامانم می .بذارن باید

که  اییزندگشونی.  ایی و دلیل زندگیهدو تا عاشق برات بذارن و تو بدونی که معنای عشق اون رو اسمت اینکهاز  ترقشنگچی  واقعاً

 .گرفتمی تریتازههر روز رنگ 

و از حرف زدن  شدمیاش پر از اشک هبرامون تعریف کنه چشم خواستمیاما بابام نتونست از لحظه تلخ مرگ مادرم بگه. هر وقت 

 چیزی رو که باورش نداری تعریف کنی؟ یشهمواقعًا مگه  .این غم براش اونقدر سنگین بود که نمی تونست باورش کنه .باز می موند

 خوش گذشت و سپیده هم کلی از بودن کنار ما لذت برد. اون شب دور هم خیلی به هممون

ازش تشکر کردم. از اینکه کنارمون بود و گذاشت که کلی ، پریا و من سپیده رو تا خونه شون رسوندیم و من که خووندیم کتاب رو

 یه دوست خوب، اون .بود داشتنیدوستدوباره بخندیم و یه مهمون عزیز داشته باشیم. مهمون جوونی که جذاب و  هامدتبعد از 

 .قدر خوب که مثل خواهرم بود

و آشپزخونه رفت تا بخوابه و فردا صبح زود  هاظرفبابام زودی رفت و خوابید و پریام بعد از مرتب کردن  خیلی زود آخر شب رسید.

 بره دانشگاه.

فردا صبح دوباره یه امتحان دیگه داشتم، یه خوب و بد رفتم توی رختخواب و خوابیدم.  هایخیالمن آخرین نفری بودم که با کلی 

 .دانشگاه خوب برمیه ه بحاال دیگه مصمم شده بودم تا  کهچوناومدم.  برمیامتحان سخت که باید از پسش 

 و انجام دادم تا برم مدرسه.ر با زنگ بلند ساعت از خواب پریدم و تندی کارهامفردای اون روز 

 ند شدن و منو تا دم در بدرقه کردن.حتی صبح زود بابا و پریام باهام بل

سر کوچه با سپیده همراه شدم و رفتیم سمت  شدمیشیمی یادآوری  شدهحفظکه توی هر کدومشون یه فرمول  هاییقدمبا  من

 یم تا توی امتحان بیاد پرسیدیم.دادمی که بیشتر احتمالش رو وغریبیعجیب سؤاالتتوی راه از هم  .مدرسه

ما رو کنار هم جمع کرده بود و  هاسالای که ای که آخرین ایستگاه خاطراتمون بود. مدرسهمدرسه .رسیدیم به مدرسهبا اضطراب و 

 بودن. مادر هامونکه مثل  هاییمعلم. با خونواده بزرگی که همکالسی هامون بودن و شدمییه جورایی خونه دوممون 

 مختلف پرسیدیم و همدیگه رو سنجیدیم. هایسؤالهمه از هم  .کردیم بشوخوشکلی  هابچهمن و سپیده رفتیم تو و با بقیه 

سیما رو دیدم، خواهر سعید. همونی که پریا رو برای اون پیشنهاد کرده بود و میون  کتاب به دست هایبچهجمعیت  بینیه دفعه که 

 ما رو به هم زده بود.

 ایهرهچروشن و  ایقهوهبا موهای  زدمیبه بوری مثل برادرش  ،خیلی بلندهبگی ولی نه اونقدر که  بود قدبلنداون عین سعید الغر و 

 باهاش برخورد داشتم فهمیدم که زبون چرب و نرمی داره. قبالًاما یه چند باری که  ؛چسبیدنمیکه توی نگاه اول شاید خیلی به دلت 
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هم بدیدم  کهزد اش حرف میهها نگاش کردم. اون داشت با دوستمن آروم از میون بچه و کلی سرحال بود. خندیدمی بلندبلندداشت 

 کرد. کجیدهنپوزخندی زد و 

با خودم فکر کردم که شاید می خواد باهام حرف بزنه و دلداریم بده.  اومد سمتم.اش هاز میون دوستنمی دونم چطور شد که یه دفعه 

 اش منقلب و عصبیه.ولی دیدم چهره

 االن امتحان داریم، برات بد میشه. .اتو رو خد میگه: پرستو نگرونیبرگشتم و دیدم سپیده ست که داره با 

 نمی دونم چیکارم داره.به خدا چیزی بهش نگفتم، به سپیده گفتم: 

 ولش کن. ،گفت: پرستو .اومد تا حدی که سپیده به وحشت افتاد ترنزدیکسیما 

 ؟پاییمیگفت: چیه منو  .زل زد بهم و اون اومد روبروم وایستاد

 من؟ -

 آره تو. -

 بهت سالم کنم. هر چی باشه قراره فامیل بشیم. خواستممیسعی کردم آرومش کنم و گفتم: 

 کسی رو بگیره اون تو نیستی. داداشمبا تمسخر گفت: اگه 

متنفری؟ مگه من چیکار کردم؟ مگه غیر چرا ازم  ،سیماازش پرسیدم:  با ناراحتیو دلم از این حرفش بدجور شکست، بغضم گرفت 

 ؟کردمیاز اینه که برادرت ولم ن

 کسی رو گول بزنی. فریبیدلخوشگل خانم، سعی نکن با  -

 آخه چرا باید این کار رو بکنم؟ -

 ولت کرد. موقعبهداداشم فهمید و چون  -

 بسه دیگه. ،سپیده دوباره وساطت کرد و به اون گفت: سیما

 ببند دیگه. کشید عقب و گفت: توام دهنت رو ممن

 اون داره متلک میگه.ولی با اعتراض گفتم: 

 مخی! روسیما ادامه داد: حقته که ولت کرد. چون 

 کنی؟جوری میسیما. آخه چرا این -

 پسر داری؟دروغ میگی که دوست مبه داداش -

 گفت.جا خوردم و یاد اون شب افتادم. راست می

 حالت جا اومد؟حاال که دورت زد  -

 آلود نگاش کردم.اشک هایچشمبگم فقط وایستادم و با نمی دونستم چی باید 

 آزاردهنده برگشت و رفت بین جمعیت. خندهخالی کرده بود با یه  اون که حرصش رو
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 زنم توی گوشش.بخواستم برم و . زدم به سیم آخراشکم در اومد و  .کنمتحملنتونستم و گرفته بود  بغض گلوم رو

 کجا داری میری؟ ،سپیده با ترس گفت: پرستو

 برسم.بهش کردم تا زودتر  بلندتر . قدمهام روزدمی تندقلبم 
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ششفصل   

 

 به خاطر من. ،صدای جیغ سپیده توی گوشم پیچید: پرستو

زمین بندازم. برای همین وایستادم، چند تا نفس  ام عزیز بود طوری که نتونستم روش روخیلی خاطرش بر سر جام میخکوب شدم.

دم؟ اونم کرلرزید. با پشیمونی بهش خیره شدم و به خودم اومدم. داشتم چیکار میداشت مثل بید می عمیق کشیدم و آروم برگشتم.

 درست موقع امتحان نهایی میون این جمعیت؟

بود به گریه افتاد و همه مات و مبهوت به ما دو تا خیره شدن.  اون که بدجور ترسیده گرفتمش توی آغوشم. اختیاربیو  برگشتم

 خاطر تو چیزی نمیگم.به آرومش کردم و با مهربونی گفتم: 

م. ییهم توی این دنیا هایدوستپاک کرد. حاال ما دو تا می دونستیم که بهترین  منم هایاشکبه خنده تبدیل شد و یواشی  اشگریه

 م گریه می کنن و برای همدیگه نگران میشن.که برای ه هاییدوستبهترین 

ما هم رفتیم و توی صف  همه باعجله دویدن توی صفشون تا آماده بشن برای رفتن سر جلسه امتحان. زنگ مدرسه به صدا در اومد.

طوری که اون  ، همونخندیدمیها به سیما انداختم. اون هنوز داشت آلودم رو از میون تموم بچهوایستادیم. من آخرین نگاه اشک

 .خندیدمیشب توی خونه مون موقع خواستگاری سعید از پریا 

بین  دکرمیشاید مقصر اصلی این اشتباه بزرگ اون بود. اونی که به من حسادت زیادی داشت و همیشه سعی  ،کسی چه می دونست

 بزنه. هم بهمن و سعید رو 

 گرفته و صدام می کنه: حواست کجاست پرستو؟ صفمون رفت بیا دیگه. دیدم سپیده بازوم رو

چهارم دبیرستان،  آموزهایدانشبود از  پرشدهرفتیم سر جلسه، توی همون سالن بزرگ مدرسه که حاال  و هر دو منم دنبال اون دویدم

، شدیمشستی یه جورایی اضطرابت کم نوقتی میون این جمعیت می ن.شدمینفری  وپنجبیستکالس تجربی که هر کدوم  چهارتا

دیدی که چه جوری با خنده و شوخی باهم آخرین موضوعات درس رو ردوبدل خصوص وقتی دور و برت همکالسی هات بودن و میبه

 می کنن.

سی ک بری نبود و اگهخب و شیطنت لبدون شک وقتی اون باالی سرمون بود دیگه از تق .مون بود اقب اول جلسه ناظمراین بار م

 .شدمیون معطلی از جلسه اخراج دب کردمیدست از پا خطا 

 ؤاالتسمثل همیشه کنار برگه ام آبیبرگه  و توسط مراقب دوم بین همه توزیع شد برگه امتحاناتبعد از سالم و احوالپرسی ناظم، 

یاپی با پ هاینوشتنامون از ه یم انگشتدادمی شطوری که وقتی تحویل، شدمیپر  از باال تا پایینکه باید  هایبرگگذاشته شد. 

 درد گرفته بود. کردمیکاغذ حرکت  هایخطروی  وقفهبیخودکاری که 

 که توی سرته روی کاغذ بیاری. چیزهاییکه بخوای همه اون سخت بود  واقعاً

 خوشبختانه امتحان سخت نبود. کردن نگاه انداختن به محتوای برگه بود و این بار سؤاالتبعد از توزیع  هابچهاولین کاری که 

 ن: چه آسون.گفتمیبلند شد، اینکه  هابچهتا اون حد که حتی صدای خنده چند تا از 
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ایی هها، تند و تند. اول اونو شروع کردم به نوشتن جواب ار دادمام فشهمن خودکار رو میون انگشت فکر کنم این بار خدا باهام یار بود.

 کردن بیشتری داشتن. تر بودن و نیاز به فکرایی که طوالنیهاون مآخر کار .تر بودنکه کوتاه

 ی.از امتحان فارس ترراحتپر شدن به تهش رسید و سپری شد، خیلی  رنگآبی سازسرنوشت هایبرگهامتحان به همون سرعتی که 

ام همه سؤاالت رو جواب بده و من وایستادم تا سپیده هاشونو تحویل دادن و رفتن.ها زودتر از وقت امتحان برگهحتی خیلی از بچه

 رو تحویل ناظم دادم. امبرگهبعد همراه اون بلند شدم و 

 چطور بود؟، گفت: دخترم مبهبا مهربونی  کردمیرو مرتب  هابرگهخانم ابراهیمی که داشت 

 آسون بود. سؤاالتشجواب دادم: خوب بود خانم، 

 مدرسه بشی، حواست باشه ها. هاینمونهیکی از خدا رو شکر. امسال می خوام  -

 چشم خانم. -

 پس من چی؟، گفت: خانم بازیلوسپرید و با وسط سپیده مثل همیشه 

 آخه تو چی میگی دیگه؟ -

 منم همه رو جواب دادم به خدا. -

 امتحان آسون بود وگرنه شاهکار نکردی. -

 . از منم تعریف کنین دیگه.جوریاینخانم؟ نگین  -

 برو لوس نشو. -

این بارم دم در مدرسه همه منتظرمون بودن، همه خوشحال بودیم چون این  سپیده رو کشیدم کنار و از ناظم خداحافظی کردیم.

 امتحان ساده بود و یه جورایی هممون شانس آورده بودیم.دفعه 

 رفته بود.داده بود و  انش روزود امتح که. انگار ندیدم روسیما  نگاه کردم هاچهارمیمیون کالس من هر چی توی حیاط مدرسه 

 از هم جدا شدیم و هر کی رفت به راه خودش. دستهدستهبعدش مدرسه رو ترک کردیم و  

اون که صبح بدجور ترسیده بود آروم دستم رو گرفت و گفت: پرستو، می دونی اگه صبح یه ذره خوددار  دوباره من موندم و سپیده.

 افتاد؟نبودی چه اتفاق وحشتناکی می

 م تو صورتش.زدمیم و رفتمیتکون دادم و گفتم: خیلی عصبی بودم، شاید اگه نبودی  تائیدبه عالمت  سرم رو

 ؟زنیمیعصبانی بشی منم  ملوس کرد و پرسید: اگه یه روز از خودش رو

 آخه چرا باید بزنمت؟ -

 امروز دعوایی شده بودی. -

 اون شروع کرد نه من.با دلخوری گفتم: 

 زد و با تمسخر گفت: قیافت عین بابام شده. کمربهدستیه وری  ،عین من درهم کرد اش روهاخم وایستاد،جلوم اومد 

 .خیالبیخوشحال و  ،اونم با من خندید، از ته دل. قهقهه زدم اختیاربیگرفت و  امخنده اشمسخرهاز ادای 
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شاد و سرحال بود. شاید اگه اون جای من بود همه چی رو خیلی زود  جاهمهاون همیشه و  دوباره ته دلم به حالش غبطه خوردم.

 .نمی دونم...  خواستمشایدم نمی ،نمی تونستم و سعید رو به حال خودش می ذاشت اما من کردمیفراموش 

 اشمههی و دکرمی. درسی که فقط باید حفظش شناسیزیست ،م سراغ امتحان بعدیتیاز شر اون امتحان راحت شدیم رف بعدازاینکه

 .داشتیماین بار سه روز فرصت  .تحانام برگهروی  نوشتیمیرو 

 خردادماه انگیزدلکه توی هوای  هاییدرختمیوه،  هایدرختبود از  پرشدهکه حاال  ایکوچهرسیدیم سر کوچه مون،  کمکم

ی که انگار از بهشت اومده بودن. مثل همون سیب هایمیوه. دادمیشیرین و آبدار تابستون  هایمیوهبه  جاش رو ذرهذرهشون هاشکوفه

ا ت رو اتهدست خواستمیکه دلت  رنگینارنجییا مثل هلوهای درشت و  ،بود هاآدمسرخی که برای سپیده و علیرضا یادآور عشق 

 شدنمی وقتهیچکه  ایمزهکنی.  اشمزههمونجا پای درخت ، حتی درختش بچینی هایسرشاخهاونجا که کش میاد باال ببری و از 

 خوش کرد. چیدن یه میوه درشتشد توی دنیا حتی یه لحظه کوچیک بهشون دلتموم اون چیزهایی بود که می هااین توصیفش کرد.

 رنگ از شاخه درختی که کنار دیوار قدیمی یه باغ بود.و خوش

آویزون بود. این درختی که شاخه هاش از لب دیوار خونه همسایه  .زیر درخت پر از شکوفه هلو مسپیده رفت همراهبا این اشتیاق 

ا وسواس ب و رو که قرار بود به یه هلو درشت تبدیل بشه از لب شاخه بچینیم زردرنگیتا دست دراز کنیم و گل  کردمیوسوسه مون 

توی دنیای  باور کرد شدمیبود. بویی که ن دماننبیها انگیز اون شکوفهبوی دل کنه. مونبوخوشتوی جیب مانتومون بذاریم تا حسابی 

 ما و میون این خاک مرده بشه پیداش کرد.

 رو توی لباسمون قایم کردیم و دم کوچه رسیدیم به خونه سپیده. هاشکوفههر دومون 

 گفت: پرستو، می خوام این گل رو بدم به علیرضا.

 به بابام. دمشمیگفتم: آره، فکر خوبیه. منم 

 گفت: بابات خیلی مرد مهربونیه. خوش به حالت. حسرت با

 باید این راز کرده بود به اون بگم. دارغصه مون رولبخند بهش جواب دادم اما جرات نکردم واقعیت دردناکی رو که خونواده یه من با 

 بینن نه اونجور که قراره بشه.گفتم. بهتر بود همه بابام رو همون جور که حاال هست بکس نمیداشتم و به هیچرو توی دلم نگه می

 خونه مون. بهشمردم رسیدم می هام روکه با ناراحتی قدمدرحالی از سپیده خداحافظی کردم و

 .اومد توی ذهنم: بابات خیلی مهربونه سپیده نشیندلصدای  لحظهبهلحظه

نشگاه و بابام توی اتاقش دراز کشیده بود. نمی دونم در خونه رو باز کردم و رفتم داخل. خونه بازم خالی و ساکت بود. پریا رفته بود دا

در رو  و رفتم توی اتاق صدابینزنم یواش و  به هم برای اینکه آرامشش رو منم .خواب بود یا نه ولی هر چی بود متوجه برگشتنم نشد

 کیپ کردم.

 دادمش به بابام. بابایباید می تا خشک نشه. کاغذیدستمالو گذاشتمش الی یه  درآوردمی رو از جیبم بوخوششکوفه  بااحتیاط

 داشتن. ا آرزوی داشتن یه بابایی مثل اون روهمهربونم که خیلی

 رفتم توی رختخواب تا یه چرتی بزنم چون حاال دیگه راحت شده بودم و می تونستم تا عصر اون روز یه استراحت حسابی بکنم.

 د.غروب از راه رسی کمکم
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 مونرگرمتوی اون رختخواب  بام کرد تا برم نهار بخورم اما اونقدر خسته بودم که ترجیح دادم بخوابم و تا شپریا یه بار اومد صد

 دیدم. خوب هایخواب

یی تنهاحاال دیگه می دونستیم که باید دور هم باشیم وگرنه غذا خوردن به اون شب شام رو دوباره دور هم خوردیم، من، پریا و بابام.

 هاست که طعم غذاهامونو به یاد موندنی می کنه.و این باهم بودنهیچ لطفی نداره 

 باز می ذاشتیم. شبنیمه روپنجره اتاق  گهگاهو ما حتی  شده بودگرم  دیگه هاشب

همسایه  ای کوتاهی از پشت بومهپشت بوم خونه ما بزرگ بود و با دیوار که بریم و پشت بوم بخوابیم. شب پریا پیشنهاد جالبی داداون 

 .شدمیجدا 

 شب رو زیر آسمون پرستاره بخوابی.هوسش به سر آدم می اومد که هر از گاهی خوابیدن توی پشت بوم حس خوبی داشت و 

 ترینبخشلذتاین کار  شدمیتابستون و موقعی که هوا گرم  هایشبچیزی که وقتی مامان بود عادت همیشگی مون شده بود. توی 

دراز کشیدن میون اون تشک و لحافی که البالش هنوز یه ریزه  خزیدمیخنکای شب توی رختخواب  کهوقتیراه برای خوابیدن بود. 

امونو روی دوشمون ه این پیشنهاد پریا هر دو ما رو خوشحال کرد و آخر شب هممون رختخواب .دادمی مبه نظیریبیگرم بود حس 

 ای که کف پشت بوم پهن کرده بودیم انداختیم تا حسابی خنک بشه.و روی ملحفه گذاشتیم و بردیم پشت بوم خونه

وابی خ بخوابیم. کمکمخسته بود من و پریام باهاش راه افتادیم و رفتیم پشت بوم تا  میه ساعت بعد چایی مونو خوردیم و چون بابا

 حال هر سه ما رو یاد موقعی انداخت که مامانم زنده بود.بخشی بود. این حس و که بعد از ده سال توی پشت بوم تجربه واقعاً لذت

حس عجیبی بود. انگار که توی  بود خیره شدیم. ریزودرشت هایستارهپریا و من که کنار هم خوابیده بودیم به آسمونی که پر از 

زن های چشمکخوشهات لمس کنی، درست میون ههای درخشان رو با نوک انگشتتک اون ستارهآسمون بودی و می تونستی تک

روی صورتش ننشست و همیشه عین  هاآدموقت سیاهی دنیای ما حتی کنار ماهی که هیچ زد.ها و مهتابی که بهت لبخند میستاره

 روز اول تمیز و پاک بود.

 ندیده بودم. جوریاین روماهجور که زیر لحاف بودم آروم به پریا گفتم: خیلی وقت بود که  همون

 می اومدیم پشت بوم. هااینبود. کاش زودتر از  شدهتنگآره، دلم خیلی واسه آسمون با حسرت گفت: 

 آره، چقدر ستاره تو آسمون هست. -

 شون نتونستم. من هر چی سعی کردم بشمرم -

 خیلی زیادن. ،آره نمیشه -

 تا حواسمون پرت بشه و زود خوابمون ببره؟ دادمینشونمون  روماهیادته مامان ها افتاد و گفت: پریا یاد گذشته

 یم.کردمییم ماهه که داره تکون می خوره و کلی ذوق کردمیو ما فکر  دادمیآره، ما رو روی پاهاش تکون  -

 .رفتمییادش به خیر، کاش همیشه بچه می موندیم و مامان از پیشمون ن -

 گرفت. لرزید و بغض گلوم رو دلم

 از بابام که اونورتر از ما خوابیده بود پرسیدم: بابایی ... با صدای بلند

 که توی چرت بود از خواب پرید و جواب داد: جانم دخترم. مبابا
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 بابا... -

 ؟کردمیرو ازش بپرسم؟ اما باالخره چی؟ تا کی باید از ما پنهونش  سؤالدرست بود که این  واقعاً دچار تردید شدم، یعنی 

 جوری مرد؟ه ادامه دادم: مامان چ

 این چه سوالیه؟ ،دیدم پریا ناراحت شد و با گله گفت: پرستو

 نجا؟یبا دلخوری زمزمه کرد: آخه االن؟ ا

 بابام سکوت کرد و هیچی نگفت.

 جوری؟ه چگین  می ،گفتم: بابا جونمو  لرزیدمیصدام از بغض 

 ید.شکباال تا نزدیک سرش بابام پتو رو 

 درست نیست. ،نهیب زد: پرستو همبپریا 

 سرش اومده؟ یا و زمزمه کردم: آخه تا کی نباید بدونیم چه بالیهکردم به اونپشتم رو 

 تو رو خدا، االن نه. گفت: خواهری .نوازش کردپریا خم شد روی من و موهام رو 

س بهتره پ میرممی زودیبهکنم؟ من  اشمخفیبذار بگم. تا کی باید  ،و با صدای لرزونش گفت: نه پریارو پایین کشید پتو بابام 

 .بگم رو واقعیت

 پریا پرید وسط حرفش و گفت: بابا، این چه حرفیه. کی گفته شما می میرین؟

 چیزی رو که تا حاال پنهونش کردم. ،اون ادامه داد: بذارین بگم

 پریام با من نشست و به بابام که توی تاریکی میون پتوی نشستم و منتظر شدم تا بابام ماجرا رو بهمون بگه. زدمی تندقلبم  کهمن 

 آور بود.شده بود خیره شد. این لحظه برای هر دومون هراسبلندش مخفی

چیزی که تا حاال از همه پنهونش کرده بود. یه ماجرای تلخ و  راز مرگ مامان شهال رو بهمون بگه. خواستمی مبعد از ده سال بابا

 مین حاال قرار بود از زبون اون برمال بشه.جا و همرموز که همین
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هفتفصل   

 

و تا هنوز خیلی کوچیک بودین. یه جنگ ترسناک و نابرابر. هر بار موقع بمب بارون شهر، جنگ بود و شما د هایسال هاسالاون )) 

رمز هر بار با شنیدن صدای آژیر ق .بشیم ن بار نوبت ماست که بمب بیاد روی سرمون و زیر آوار خونه مدفونایدیگه یم که کردمیفکر 

 م.افتادیمیو به وحشت  لرزیدمیتنمون  هاعراقیحمله هوایی 

. حتی چند بار خودم شاهد ببینی جاهمه رو جنگ چهرهی می تونستی زدمیاگه یه قدم توی شهر  طوری کهشرایط سختی بود 

رو از زیر آوار در بیارن. یه روز یه پدر  هامردهن تا کردمیبودن و همه داشتن تقال  شدهخرابجوری خونه های یه محله ه بودم که چ

. دکرمیو نه گریه  زدمی حرفینه، کردمینگاه  دستش بود و شوکه شده داشت روبروش رورو دیدم که جنازه بچه سه سالش توی 

پر از خاک و خون بود و یه  اشچهرهمحکم توی آغوشش گرفته بود. رو  اشبچهبه جلوش خیره مونده بود و  صدابیفقط ساکت و 

دردناک برای هر کی که یه ذره انسانیت توش مونده بود زجرآور و  هایصحنهاین  .از زیر آوار بیرون کشیدنم ذره بعد جنازه زنش

ن باشم و اکثر مواقع آوردمیبیمارستان  به دستهدستهو مردمی که  هازخمیشغلم مجبور بودم تا کنار  به خاطربود.  باورغیرقابل

من کنار مردم و گروه امداد بودم اون با  کهوقتی. شدمیمادرتون کنار شما می موند و توی اون شرایط سخت و ترسناک پناهتون 

تم خونه نمی دونس گشتمبرمیتا شما نگران چیزی نباشین اما من هر بار که  کردمیشجاعت کنارتون می موند و جای خالی منو پر 

شب  نصف هاوقتنمی تونستیم راحت بخوابیم، گاهی  هاشبکه ویرون شده و پر از جنازه ست.  ایه خونکه باید شماها رو ببینم یا 

یم و جای رختخواب توی آوار دیدمیصبح زود. طوری که باید توی سفره هامون موشک و بمب  هاوقتحمله هوایی بود و گاهی 

ت به دس عمالًای جنوب ایران صد برابر بیشتر بود، چون اونجا دیگه هتوی شهر هاکشتهو  هازخمی. این خوابیدیممیا ها و آجرهدیوار

و از اینکه  سوختمین دلم کردمیا رو پخش هاون هایفیلمبود. من هر بار که شده افتاده بود و میدون جنگ همونجا  هاعراقی

ایی باشم. کس دیدهداغشد که راه افتادم و رفتم جنوب تا بتونم کنار اون مردم  جوریاین. آخرشم کنارشون نبودم عذاب وجدان داشتم

مون دود و خاک بود و غذامون خون و نفسشون، خونه هاشون و خاک کشورشون. اونجا هابچهبودن،  دادهازدستشونو چیزهمهکه 

اشم و خب ب تفاوتبییه دکتر نمی تونستم نسبت به مملکتم  عنوانبهمن  .ا بودن خودش یه جورایی شهامت بودهاما کنار اون ،آتیش

ی جایی که م ایی که نیاز به کمک داشتن تا اونهرو مداوا کنم و به اون هازخمیمی تونستم پشت جبهه اگه جنگیدن بلد نبودم 

و  مرحبیو شماها دور بودم. جنگ اونقدر  تونستم کمکی بکنم. نمی دونم شماها یادتون هست یا نه؟ من حدود سه سالی از مادرتون

 یم، با حداقل لوازم پزشکیکردمیرو پانسمان  هازخمیفقط  شبنیمهترسناک بود که من با چند تا دکتر دیگه هر روز صبح زود تا 

ه ر کو به شه پیش خونواده هاشون فرستادیممیایی که دیگه کاری از دستمون براشون بر نمی اومد هیم و اونکردمیجراحی شون 

شون حتی دوازده سالم هاخیلییم که کردمیرو بستری  مرگیروبهای هبازسر آخرهر روز از اول تا اگه می تونستن مداواشون کنن. 

اشون عفونت کرده بود و ما هر چی سعی ه شون از آفتاب جنوب سوخته بود و زخم بدن که پوست نازنین هاییپسربچهنداشتن. 

 ا برسیم و مداواشون کنیم((هتونستیم به همه اونیم نمی کردمی

یه پسرک جنوبی رو آوردن پیشم. اسمش غفار بود و فقط یازده سال داشت. از  یه شب)مکث کرد و با اندوه ادامه داد: ) ایلحظه مبابا

ده ش قرمزرنگهاش بسته بودن رو که دور پا ایپارچهبود و اونقدر ازش خون رفته بود که تموم  شدهقطعانفجار مین یکی از پاهاش 

باالی  و درمونده نشستم مستأصلبگیرم نتونستم و آخرش  رو اشخونریزیی که داشتم جلوی لمن هر چی سعی کردم تا با وسایبود. 

حبت ص سختیبهاون بود.  داشتنیدوستو  بامزه اشجنوبیکه با اون لهجه  هاییحرفبشنوم.  شیرینش رو هایحرفسرش تا آخرین 

 ایزمهزمغصه و درد کنه. از پر  ی بخونه و دلم روانگیزدلبا آواز  اما تونست برام یه شعر قشنگ رو لرزیدمیو صداش از ضعف  کردمی

و ر زخمی و لرزونش هایدست کهدرحالیتوی گوشمه. اون شب غفار کوچولو  اشکودکانهطنین ساده و  سالهمه اینکه هنوز بعد 

و غریبانه مرد. یه بچه کوچیک که حقش مردن نبود. اون  صدابیکشید و  بود توی آغوشم آخرین نفسهاش رو زدهگرهدور شونه هام 
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پدر و  آرزوهای. اون می تونست همه شدمی داربچهو  کردمیحتی عروسی  ،رفتمیو دانشگاه  شدمیباید درس می خوند، بزرگ 

 حتی پدر و مادرش کنارش نبودن تا برای آخرین بار ببینن و نوازشش کنن.(( کهدرحالیبرآورده کنه ولی خیلی زود مرد،  مادرش رو

 تا آخرش تعریف کنه و حاال خیلی زوده که به گریه بیفته. روتلخاین داستان اما با خودش فکر کرد که باید  صداش لرزید مبابا

ه و چقدر ارزشبیاون شب فهمیدم که این دنیا چقدر پست و )به خودش مسلط شد و ادامه داد: ) .فروخورد برای همین بغضش رو

همون شب غفار رو با چند تا سرباز پیر و جوون دیگه  .حتی خم به ابرو بیاره رحمبیراحت یه انسان می میره بدون اینکه این دنیای 

تا جنازه خونین و  ه هاشونپشت جبهه فرستادن پیش خونواد رفتمیکه همه شون فوت کرده بودن با اولین ماشینی که داشت 

این حاصل جنگ  .نبردمیمرتب به پشت جبهه  هاماشینبودن که  ایمردها چند تا از هزاران هشونو تحویل بگیرن. اون پاشیدهازهم

خبری شد و نه کسی تونست  ازشوندیگه نه از شون مفقود شدن و هاخیلی. رؤیاها نابودیامون، مرگ آرزوها و ه بود، مرگ جوون

نتونست شناسایی شون  کسهیچطوری تیکه تیکه شدن که  هاپارهو میون خم هامینروی  مه شونهاخیلیشونو پیدا کنه. هاازهجن

رقم خورد. تا اینکه بعد از اون همه مدت قرار شد تا برگردم تهران و یه مدتی پیش  امزندگیی هالحظه ترینتلخکنه. اون دوران 

شده بود  سوراخسوراخ هاترکشش با اثرات جاهمهکه  آلودخاکباالخره بعد از چند روز تونستم با یه ماشین کهنه و  .شماها باشم

ا و هبود، یه پسر لرستانی به اسم رشید که با شجاعت و مهارت از میون انفجار سالهبیستیه جوون  اشرانندهبرگردم پشت جبهه. 

مدم ن به شهر برگشتم عقب و اورفتمیکه  هاییماشینباالخره بعد از کلی دردسر با  .شدمیادن رد گفتن و ویراژ د اهللبسمبا  هامین

ن یا نه. اون موقع فصل ایزندهبدجوری داغون شده بود و من نمی دونستم که شماها هنوز  هاوحشیاون  هایبمبتهران. جایی که از 

 هاآمبوالنسقرمز شده بود و هنوزم  گناهبیهران پر از برف و سرما بود. برفی که حاال با خون مردم تزمستون بود و وقتی رسیدم، 

 .از یه سفر طوالنی برگشتم خونه آلودخوابن بیمارستان و درمونگاه. حوالی غروب بود که خسته و بردمیرو  هازخمیمرتب توی شهر 

سرپا بود خوشحال هنوز من از اینکه کوچه مون  روی سرشون نیفتاده بود. هاعراقیکه هنوز بمب  هاآدمهمین میون همین کوچه، به 

شدم و با یه هیجان بی وصف دویدم سمت خونه. وقتی رسیدم دم در از شدت دویدن نفسم داشت بند می اومد. مشتاق بودم تا شماها 

ه ک هااولمادرتونو شنیدم. صدایی که مثل همون بعدش صدای  .همین با شدت به در کوبیدم و چند بار زنگ زدمبرای رو ببینم 

بعد میون قاب در هیکل الغر  .بود. اونم صدام رو که شنید با هیجان دوید سمت در داشتنیدوستدیدمش و عاشقش شدم مهربون و 

ی آغوشم گرفتمش م توجور که من الغر شده بودم. محک الغر شده بود. درست هموناز غصه و تنهایی دیدم. بدجوری  رو اشتکیدهو 

حاال وقت اون بود که با تموم وجود  .بود. سه سال زمان کمی نبود شدهتنگغرق بوسه کردم. بدجور دلم براش  و تموم صورتش رو

 برسه. نمی دونم چقدر هازیباییبود آزاد کنم تا با قلب مهربون اون پرواز کنه و به اوج  شدهزندانیرو که گوشه دلم  ایکهنهعشق 

به جمع ما اضافه شدین و من هر  کشانجیغبعد شماها دویدین توی حیاط و  .شدیمطول کشید تا من و مادرتون از آغوش هم جدا 

بود که دوباره ما کنار هم جمع شده بودیم. چند روز نچی بهتر از این هیتوی اون لحظه  .دوتونو محکم توی بغلم گرفتم و بوسیدم

ه اما ی م دور بشمهابچهمن دیگه دوست نداشتم که برگردم جبهه و یا حتی بیمارستان. چون دیگه حاضر نبودم از زن و گذشت و 

 ردهکگمتوی اون تاریکی هدف هاشونو  ظاهراًدوباره آژیر خطر حمله هوایی بلند شد. اون شب حمله شدیدتر بود و هواپیماها که  شب

روی سر مردم. انگار که دیگه  هابمببه ریختن کردن شروع  شدنمیکه توش هیچی دیده  ایگرفتهو هوای  فبودن میون بارش بر

 که چند تا کوچه اونورتر از ما بود تموم خونه لرزید. هابمباز انفجار . و پادگان مردم باشن یا نیروگاه هدفشونبراشون مهم نبود که 

از  که به آسمون زبونه کشیده بودن هاییشعلهوقتی رفتم توی حیاط تونستم نور  طوری کهاین بار انفجار خیلی به ما نزدیک بود 

 ا ببینم.هباالی دیوار

ایی که خونه شون ویرون هو نمی دونم چرا دوباره دلم قرار نگرفت که بمونم و بازم شماها رو تنها گذاشتم و رفتم برای کمک به اون

 امزندگیتباه اش ترینبزرگاعتراضی نکرد و گذاشت تا من برم. شاید این  ترینکوچک پیشش نبودم هامدت بااینکهمادرتونم  .شده بود

 نمی دونم(( ،بود
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ا ج تا شاید بتونم همون بردممیبا خودم  کیف پزشکیم رو کهدرحالیادامه داد: ))من رفتم  کشید و مکث کرد، نفس عمیقی مبابا

 زدهوحشتسر مردم ریخته بود از اون شدت تخریب و نابودی خونه ها  هابمبجایی که  بکنم. وقتی رسیدم به اون هازخمیکمکی به 

دیگه هوای سرد  هاشعلهاز حرارت  طوری کهبود.  پرکرده جاروهمهبود و آتیش  شدهمتالشیپنج خونه بزرگ کنار هم  چهارتاشدم. 

. سعی کردم شدمیر شنیده باون دور و  هابچهو  هازنی بود و صدای شیون و زار جاهمه. دود و خاکستر کردمنمیحس زمستون رو 

 مبهرو  هازخمیام هبه مردمی که اونجا جمع شده بودن گفتم که دکترم و اون .هاخرابهرفتم نزدیک  زودیبه خودم مسلط بشم و 

بود کمک کردیم و  تروخیمرو که وضعشون  هابعضیاشون. بعدش آمبوالنس اومد و ه شروع کردم به پانسمان زخم .نشون دادن

دم تا برگردم آماده ش کمکم گرفتا رو یه سر و سامونی هنیم ساعت بعد که کار. ببرنشون بیمارستان ترسریعگذاشتیم توی ماشین تا 

گرفته  رو اشبچهیکی داره می زنه به پشتم. برگشتم و دیدم یه زن که از پهلوش بدجوری خونریزی داره  دیدم یه دفعه .پیش شماها

ونم قبل از اینکه بت رمقبیپر از خون بود. اون سست و  سروصورتشنجات داده بود  انگار تازه از زیر آوار خودش روتوی بغلش. اون که 

نستم سوخت و نتو ونبود توی بغلش به گریه افتاد. دلم خیلی براش هشد میزخ م کهه اشبچهافتاد رو زمین و  پامنگهش دارم جلوی 

که تازه اومده بود رو نگه داشتم و به کمک دو نفر اون مادر و بچه رو گذاشتیم رو  هاییآمبوالنسبرای همین یکی از  رهاشون کنم.

 ترینزدیکنشون باشم و بتونم اون دو تا رو زنده برسونم به بیمارستان، به  ا رفتم پشت آمبوالنس تا مراقبهبرانکارد و خودمم با اون

شون توی خیابون آژیرک هایماشینو باز کرد و از بین ر آمبوالنس با شتاب و عجله از میون جمعیت راهش .رفت شدمیبیمارستانی که 

احت خیالم ر .ا رو با کمک بقیه تا دم در اتاق عمل بردم و تحویل دکتر بخش دادمهرفت تا یه ربع بعد رسید به بیمارستان. من اون

از بیمارستان زدم بیرون، اون بیرون دم در  بعدشزنده می مونن و من به وظیفه انسانیم عمل کردم.  اشبچهشد که اون مادر و 

 ،از بین جمعیت رد شد شدمی سختیبهبیمارستان پر بود از مردمی که زخمی هاشونو تازه آورده بودن. ورودی اونقدر شلوغ بود که 

ت بود و داش شدهگما همیون اون اشپریدهرنگریشون مادرتونو دیدم. اون با چهره در کمال ناباوری میون اون مردم آشفته و پ ،یه دفعه

 فهمیدم که چون نگران من شده تا اینجا اومده دنبالم((.، ش نبودینهداخل بیمارستان. شماها هیچ کدوم همرا رفتمی

ل که دلش مث مخودش .گ زد تا بیاد پیش ما بمونهادامه داد: آخر شب بود که مامان به خاله زن لرزیدمیپریا که صداش  م روحرف بابا

 بابا. از خونه زد بیرون. اون می دونست که چند تا کوچه اونورتر رو بمب زدن و باید اونجا بیاد دنبال جوشیدمیسیر و سرکه 

داد: ))هر چی سعی کردم صداش بزنم و هر چی دست تکون دادم تا منو ببینه متوجهم نشد و با جمعیت رفت توی  اشادامهبابام 

از سر راه برم کنار به خودم  گفتنمیم بهبا صدای چند تا پرستار که  کهبیمارستان. دم در ورودی بخش اورژانس خشکم زده بود 

 سر راه وایستادن برم یه گوشه جایبهتصمیم گرفتم ، ی بیمارستان هنوز ازدحام بودجلومجبور شدم از اونجا فاصله بگیرم.  اومدم و

 تر بشه و اونوقت برم و مادرتونو پیدا کنم. اونور خیابون منتظر بمونم تا اوضاع یه ذره آروم

انفجار و دود و آتیش.  ام پر شد ازهظرف چند ثانیه جلوی چشم .شنیدم رو باالی سرم صدای غرش چند تا هواپیمای عراقی یه دفعه

ون یه ساختم فروریختنصدای  کهدرحالیمتر عقب پرت کرد و افتادم گوشه دیوار و همونجا  موج انفجار اونقدر قوی بود که منو چند

باز کردم دیدم توی یه  ام روه. وقتی چشمبودم رفتههوششدم. نمی دونم چند ساعت از  هوشبیاز شدت گیجی  شنیدممیرو 

ریدم از جام پ اختیاربیهمه چی یادم اومد و  کمکمهیچی یادم نبود تا اینکه  ایچنددقیقهجایی که بودم.  بیمارستان دیگه ام نه اون

 من .گفت که منو جلوی بیمارستانی که بهش بمب زدن پیدا کردن مبهپرستار که خبر از چیزی نداشت  ولی و سراغ مادرتونو گرفتم

فقط ازش پرسیدم کدوم بیمارستان؟ اونم اسم  طوری که دیگه نه قدرت حرف زدن داشتم و نه قدرت فکر کردن. .شوکه شدم

تازه فهمیدم که اون مادر و بچه و همه  و جایی که من اون مادر و بچه رو تحویل دکتر داده بودم گفت. همون مبه بیمارستان رو

بود که فهمیدم چی به  جوریاین .شدن گوربهزندهتون توی اون بیمارستان زیر آوار ساختمون و حتی مادر گناهبیو مردم  هازخمی

تار سعی کردم به اون پرسسرم اومده. مادرتون به خاطر اشتباه من، به خاطر اینکه حاضر نشده بودم کنارتون بمونم زیر آوار مونده بود. 

رمی ون لباس پاره و سهم بااینکه رفت  محضبه ممن .بیمارستان بلندشم اما اون نذاشتبگم که چه اتفاقی افتاده و خواستم از تخت 

رسوندم به اون بیمارستان. وقتی رسیدم باورم نشد که اینجا  تاکسی خودم روکه سوزنش هنوز توی دستم بود دویدم بیرون و با یه 
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کنار  اش روهو آجر هاسنگپارهمونده بود و مردم داشتن همون جائیه که چند ساعت پیش بودم. حاال دیگه از بیمارستان چیزی ن

ا کمک کردم تا شاید بتونم مادرتونو از زیر آواری که روی سرش ریخته بود نجات همن تا صبح با اون .رو در بیارن هاجنازهتا  زدنمی

بود و بس.  شدهمتالشی هایبدنچی که بود و آجر بیرون نیومد. هر  تیرآهناز زیر اون همه  ایزندهبدم اما هر چی تالش کردیم آدم 

زیر اون همه آوار زنده بمونی؟ ما چند روز گشتیم و همه چی رو زیر و رو کردیم، بدون وقفه. ولی دیگه نتونستیم  شدمیمگه آخه 

 نتونستم جنازه مادرتونو از زیر آوار در بیارم((. ممن .کسی رو زنده پیدا کنیم

 از شدت غصه صداش قطع شد و دیگه نتونست ادامه بده. مبابا

رد. یه کرده بودی توی بغلم خوابت ب: اون شب تلخ هر چی صبر کردم بابا و مامان برنگشتن و تو که کلی گرداد اشادامه با گریهپریا 

و گیج بود و هر چی ازش  زدهبهتون ش نبود. اهمامان همرا بابا چند روز بعد برگشت خونه اما .از نگرونی تا صبح نخوابید امخاله

 نه وم هیچی نگفت، فقط اومد گوشه حیاط و از شدت خستگی روی کف زمین از هوش رفت. من و خاله بردیمش توی خویپرسید

به هوش اومد و ماها رو دید فقط  مه وقتی .پرستاری کردیم تا بعد از دو روز به هوش اومدبود  آلودخون اشهسر و دستکه اون رو 

 ه کلمه گفت: مامانتون مرد!ی

 اشکم در اومد.پتو رو گرفتم جلوی صورتم و  ،بگیرم نتونستم جلوی بغضم رو

ی اون حت بود. اشزندگینداشت. یه مرگ تلخ که برای اون بدترین واقعه اش رو  سال جرات گفتن هایسال ماین رازی بود که بابا

ها با ضربه خطرناکی که به مغزش واردشده بود بدون اینکه چیزی توی تموم این سال .حاضر نشده بود که دیگه پیش هیچ دکتری بره

 داد راحت بشه.ها رو سرکرده بود تا شاید بمیره و از پشیمونی ای که آزارش میبگه روزها و شب

نجات  رو اشبچهن یه مادر و . اون تالش کرده بود تا جوکردمیو ر بود همین کارهم  یه ادیگاما اون مقصر نبود. شاید اگه هر کس 

 مادرم درست توی اون لحظه رفت توی همون بیمارستانی که قرار بود بمب بریزن روش، چه تصادف عجیب و دردناکی. .بده

 کردیممیتوی سرمون مرور  رو وحشتناک جنگ هایلحظهتموم  کهدرحالی آلوداشکقرمز و  هایچشمبا  شبنیمهاون شب هر سه ما 

 خوابیدیم.

شدم خواب بود و االن پا می هااینکاش همه که از خواب بلند شدم دیدم نه پریا هست و نه بابام. یه لحظه با خودم گفتم: ایصبح زود 

 دیدم مامانم زنده ست و داره صدام می کنه.و می

ه بشه؟ ما برآوردناممکن که آرزوهای  شدمی؟ مگه گشتبرمیاما مگه دنیا به عقب  نگاه کردم تا شاید ببینمش رو دوروبرم انهلوحساده

 اونم زنده شدن یه آدم؟

 جمع کردم و رفتم پایین. رختخوابم رو حوصلگیبیبا 

 .دادممیناتموم رو انجام  کاریه اما قبل از اون باید  به درس خووندن کردممیساعت نه صبح بود و باید شروع 

رفتم توی اتاقم و بااحتیاط دستمال  نشسته بود و زل زده بود به حیاط.یواشی رفتم دم اتاق بابام. اون مثل همیشه روی تختش 

ای رو که توی کشوی میزم قایم کرده بودم برداشتم و رفتم دم در اتاقش. دستمال رو باز کردم و غنچه زردرنگ هلو رو آروم تاشده

 ر تو بشه، بابای خوبم.گذاشتم الی در. از کنج در بهش خیره شدم و با خودم گفتم: این گل زیبا باید نثا

 از خجالت دویدم و رفتم توی اتاق و در رو بستم. بعدش

 حس کردم و با اشتیاق چند تا نفس عمیق کشیدم. ش روانگیزدلغنچه گل دیگه توی اتاقم نبود اما بوی  بااینکه
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از اون خونه و از میون ما  وقتهیچ. بویی که انگیزخاطره، یه بوی ست، بوی مامان شهالیستاین بوی گل ن حتی احساس کردم

 .رفتمین

 بود. کرده معطر رو جاهمهبویی به همون تازگی و طراوت غنچه زرد هلو که  
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تشهفصل   

 

 درس بخوونیم. باهماون روز سپیده خونه مون زنگ زد و ازم خواهش کرد که برم پیشش تا 

یه دلیل  هابودندرس خووندن یه عادت شده بود و همه این کنار هم  باهمحاال دیگه یه جورایی برای هر دومون کنار هم بودن و 

که اسم ماها رو می ذاشت انسان... از عشق گفتن، از تنهایی  چیزهاییداشت. یا دلیل ساده، درد دل کردن و بازگو کردن همه اون 

 گفتن. هاغصهگفتن و از 

 .ترکیدمیاز درد  اتبیچارهتلخ و خیلی زود دل  هایناگفتنیاز  شدمیدلت پر  گفتینمیه اون چیزی که اگه هم

اگه ون چشون.  پر کنن و تو حتی نتونی به کسی بگی احساساتت وجودت رواون موقع بود که فهمیدم زن بودن چقدر سخته. وقتی 

 این واقعاً سخت و دردناک بود. .رو به زبون بیاری هاحرفهمه میگن تو یه زنی و نباید این  بازکنیلب 

خونه اونها به بزرگی خونه ما نبود ولی پر بود از آدم.  از بابام اجازه گرفتم و با کتاب و دفترم زودی آماده شدم و رفتم خونه سپیده.

 پدر و مادرش، برادر و مادربزرگش.

 ادربزرگشمانتظار داشت که آدم مهربونی باشه ولی این وسط مادر و  شدنمییلی پدر سپیده یه نظامی بازنشسته بود و برای همین خ

 داشتن. اومدن و هواش رو دعواش کنن پشت سپیده در می خواستنمیدوست داشتن و هر وقت باباش یا برادرش  خیلی اون رو

 .ارزیدنمیداشت که به دنیا  مادربزرگ. اون یه مادر و خوردممیواسه همین بود که به حالش غبطه 

ما رفتیم توی اتاق  حدود ساعت یازده بود که من رفتم خونه سپیده و اون وقت روز جز مادر و مادربزرگش کسی خونه شون نبود.

 سپیده و با خوشحالی از هم پرسیدیم: چه خبر؟

راتش گفت اما بهش نگفتم که چه ماجرای تلخی اول من تعریف کردم که دیشب توی پشت بوم خونه خوابیدیم و بابام برامون از خاط

و ریختم  بهش هیچی نگفتم .بشه شکستهدرهممریض و  جوریاینو اینکه این اتفاق باعث شده بابام حاال  هتوی زندگیمون اتفاق افتاد

 بگی. ها رواینتو یه زنی و نباید  گفتنمی مبههمه  کردممیاگه لب باز چون توی دلم. 

د که وبتا االن فهمیده  حتماًغنچه خوشبوی هلو رو بردم و گذاشتم کنار در اتاق بابام. اون  ایعالقهبا چه عشق و  اما بهش گفتم که

خه آچون روش نشده تا جلوی باباش وایسته و بگه که چقدر دوسش داره.  .رو براش گذاشته الی در رنگخوشدختر لوسش اون گل 

هم باید توی دلت پنهون کنی و به زبون  ت روهاداشتنهمه می گن که حتی دوست اظهار عالقه کردنم زشته و  حتی هازنبرای 

 نیاری.

 دوست دارم دلم سبک شد. قل به یکی بگم که چقدر بابام روامن اون موقع از اینکه تونسته بودم ال

ا رو هخیلی چیز مبهبود و سعی داشت تا یه جورایی  زدهگرهمیون هم  اش روهاونم از خجالت انگشت. نوبت سپیده شدبعد از من 

اینکه اگه کسی بفهمه که اون با علیرضا یواشکی قرار می ذاره  .اینکه حاال دیگه واقعًا عاشق شده و نمی تونه انکارش کنه اعتراف کنه.

 چه اتفاقی ممکنه بیفته.میده و بهش غنچه گل هدیه 

 راحت عاشقش بشم. قدراینکه  کردممیفکر ن ؟دونی پرستو گفت: می باشهامتزل زد و  مبهاون 

 نگو باشه؟ کسهیچ: به بعدش ازم خواهش کرد
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 به کسی بگم؟ ، چرا باید رازت روخیالت راحت باشه -

بردارم و با کسی  گوشی تلفن رو هیدنمآخه بابام اجازه  ،پایین آورد و ادامه داد: اون می ترسه به خونه مون زنگ بزنه صداش رو

 .مگه اینکه مطمئن بشه اونور خط یه دختره. علیرضام که خواهر نداره و برای همین راهی نیست که بشه صحبت کنیم ،صحبت کنم

 می کنه. خیلی دلم هواش رو هاوقتبعضی  ممن

افتاده. نمی دونم شاید یه حس زودگذر  وتابتبرو بزنم ولی دلم بدجوری به  هاحرفگفت: می دونم نباید این  اینهودختر شرم با

 پرستو؟ .نرسه اینتیجهبه  وقتهیچ دبیرستانی باشه و

 جونم. -

 جوری که ... همون میشه که یه حس زودگذر باشه و علیرضام زودی فراموشم کنه؟ -

 که چی؟ -

 برید و گفت: هیچی. حرفش رو

 اما فهمیدم که منظورش چیه، منظورش سعید بود.

از اینکه علیرضام مثل سعید کنارش بذاره و بره سراغ یکی دیگه و آخرش اون بمونه با یه عشق دردناک و حسی که  ،ترسیدمیاون 

 .دهمیآزارش  هرلحظه

 اما می دونی؟ ،ا که بد نیستنههمه پسر .نوازش کردم و گفتم: نه سپیده لرزونش رو هایدست

 چی پرستو؟ -

 ابراز نکن. تو که هنوز نمی دونی اون چه جور آدمیه. به علیرضا این حست رو -

 همه می فهمن. که خیلی راحت حسم رو امسادهانداخت پایین و گفت: آخه چه جوری؟ من اونقدر  سپیده سرش رو

 باشه. این درست نیست، مردم چی میگن؟ طوریاینخب نباید  -

 هاحرفاما عشق که این  ،کنه ارزشبی خودش رو جوریاینمیگن یه دختر نباید  .همیشگی هایحرفهمون  ،می دونم -

 سرش نمیشه.

 .چی بگم عزیز دلم -

 نداری؟ تکه سعید رو دوس کنی کارپرستو، تو خودت می تونی ان -

 بفهمه. بودکه توی دلم  ایواقعیازش بدزدم تا نتونه حس  سعی کردم تا نگاهم رو

اومدم و قایمش کردم توی کشوی  ولرزترسادامه داد: از همون روز که غنچه گل رو چیدیدم دل تو دلم نبود و با  سپیده حکایتش رو

ه درس خوندن و رفتن به خونه سحر اینا زدم بیرون و با کلی دلهر نهوبهبهمیزم تا مبادا کسی ببینه و فکری بکنه. تا اینکه دیروز عصر 

دش و این بار خو مبار اول مامانش برداشت و قطع کردم ولی بار دوم اون فهمید که من .زنگ بزنم تا دویدم سمت باجه تلفن سر کوچه

و  زدهخجالتون قیافه هم با. سر قرارزودی اومد شده بود  زدهذوقخیلی که بهش گفتم که بیاد سر کوچه بعدی. اونم  .برداشت

فقط اون چند کلمه از حال و احوالم پرسید و منم که تردید داشتم . ما خیلی حرف نزدیم و مکشیدمیخجالت آرومش. منم عین اون 

ولی  ،بهشکه گل توش بود دادم و ر کردم. ولی آخرش دل به دریا زدم و دستمالی تعللجوری باید هدیه رو بهش بدم همش ه چ

 که بهش بگم چقدر عاشقش شدم شدنمیقبل از اینکه اون بازش کنه و ببینه از خجالت زودی خداحافظی کردم و برگشتم. آخه روم 

 و این گل واسه همینه.
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 دونی چی شد پرستو؟ : ولی میگفتقطع کرد و  حرفش روسپیده 

 نی پرسیدم: چی شد دختر؟ونگر با

چرا رنگت  ؟زنیمی نفسنفسامیر برادرم جلوم سبز شد! با عصبانیت ازم پرسید چرا  ه دفعهوقتی پیچیدم توی کوچه مون ی -

 .ترسممیاون موقع فقط تونستم بگم چیزی نشده ... ولی پرستو، من خیلی  مپریده؟ من

 از چی؟ -

 ه یا نه.دار خبری دونم از چیزی نم نماز اینکه اون دنبالم اومده باشه. اال -

 با دلهره ادامه داد: اگه فهمیده باشه به بابام میگه.

 گفتم: وای چه بد. چیکار باید کرد؟

 نمی دونم. -

 م و خیالش راحت بشه؟یبود باهممی خوای به برادرت بگم که من و تو  -

 دیده باشه چی؟ باهمنمی دونم. آخه اگه من و علیرضا رو  -

 مگه خودش با دختری دوست نیست؟اصالً  ،ببینم -

 سپیده ساکت شد.

 بگو. به بابات چیزی گفت تو هم مال اون روادامه دادم: خب اگه 

 برگشت. اشقیافهپرید و رنگش  این بار

 پرسیدم: چی شده؟

 گفت: آخه ... کنانمنمن

 واهمه داری؟ قدراینآخه چی؟ چرا  -

 آخه نمیشه. -

 چرا نمیشه؟ -

 می زنه. تند شدیدم قلب

 برگردوند سمت در و با ترس گفت: گفتم نمیشه دیگه. صورتش رو

 دوباره پرسیدم: بهت میگم واسه چی نمیشه به بابات بگی؟ م.عصبانی شد شاز تعلل

 تو رو خدا. ،آروم گفت: پرستو .ترسیده بود

 دوباره منتظر جواب موندم.این بار خواهش کردم و 

 اون ... تو رو دوست داره پرستو!: گفتسپیده ناراحت و دلخور از کنارم بلند شد و رفت سمت پنجره اتاقش و 

 پرسیدم: چی؟. یه لحظه گیج شدم و نفهمیدم سپیده چی گفت
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 نخ توئه.تکرار کرد: امیر توی 

 با خنده گفتم: این یعنی چی دختر؟

 نگاه کنه گفت: خیلی وقته عاشقت شده.بدون اینکه 

 میگی؟ بهماالن داری  -

 آخه... -

 : آخه چی؟ خیلی وقته اونوقت تو االن داری میگی؟عصبانی شدم و پرسیدم

 ؟کردممیگفته بود که به کسی چیزی نگم. من چیکار باید  بهممهم باشه. بعدشم امیر  کردممیبه خدا فکر ن -

 ی؟ترسیدمییعنی تو هیچی نگفتی واسه اینکه ازش  -

 برای همین تا حاال بهت نگفتم. ،جواب داد: آره

 چند وقته می دونی؟ -

 دو ماهی میشه. -

ین . عین سعید، عکنیمی. مثل همه دروغ میگی و پنهون کاری ایبقیه. توام مثل متأسفمبرات  واقعاًگفتم:  آمیزیسرزنشبا لحن 

 دیگه. هایآدمپریا، عین همه 

بچه  رشده بود کنارم روی تخت نشست و گفت: نه پرستو، به خدا من اگه چیزی نگفتم به خاطر خودت بود. امی مستأصلکه اون 

 مگه نه؟ خواستیمیسعید رو  توشریه و نمیشه باهاش شوخی کرد. بعدشم 

ا بین شماها بیفته. به خد اتفاقی خواستمنمیادامه داد: پرستو جونم،  عجزوالبهگرفت و با  نگاش کردم. دستم رو زدهبهتساکت و 

 چند بار به امیر گفتم که دست از سر سعید برداره ولی گوش نداد.

 افتاده و من نمی دونم. هاییاتفاقچه  ،وای خدا -

فهمیدم که دیگه دیر شده  تهدیدش کرده بود. وقتی موضوع رو و کلیسعید رو دو تا کوچه اونورتر گیر آورده بود بار یه  -

 می کنه. من چیکار می تونستم بکنم؟ و کار خودش رو دهنمیگوش من  به حرف اصالً امیر ،بود. پرستو

 بهم بگی. ها رواینبا حرص جواب دادم: می تونستی همه 

تا االنم اگه سراغت نیومده به خاطر این بود که من ازش خواستم و  کردمی. اون برات دردسر درست شناسینمی تو اون رو -

 نمیشه و هنوزم ول کن نیست. اشحالیاما اون  ،بهش التماس کردم دست از سرت برداره

 مگه زوریه؟ -

 همین نمی خوام سراغت بیاد. واسه نه. خب -

 گفتم: می خوام برم. میلیبیجمع کردم و با دفتر و کتابم رو  ،از جام بلند شدم .بدجور از سپیده دلخور شده بودم

 گرفت و ملتمسانه گفت: پرستو تو رو خدا، قهر نکن. سپیده دستم رو

 به امیر قول داده بودم.نداشتم.  ایچارهپس زدم و راه افتادم که برم. اون دوباره اومد جلوم و گفت:  بدون توجه دستش رو
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 ذاری برم؟ گفتم: می

رو خونه شون درست سر راهم توی راه دفعه اومد دنبالم که یه بدون اینکه چیزی بگم از اتاقش زدم بیرون.رفت کنار و من آروم 

 امیر با دیدنم خشکش زد و همونجا وایستاد. اونی که دنبالش بود حاال جلوی راهش سر درآورده بود. دیدم. برادرش رو

بهش خیره شدم. دلم  پر از خشمبا یه نگاه  .ق و من بدون اینکه اهمیتی به امیر بدم رفتم دم درسپیده از ترسش رفت توی اتا

 گفتم و با صدای بلند از همه اهالی خونه خداحافظی کردم. د بزنم و فحشش بدم ولی جلوی خودم روسرش دا خواستمی

کجا میری؟ ناهار درست  جان،گفت: پرستو  .د و دنبالم دویدامیر رو کنار ز .دیدم مادر سپیده با ناراحتی از آشپزخونه اومد بیرون

 کردم.

 گفتم: نه دیگه، بابام تنهاست باید برم، ممنون. با شرمندگی

که باورم درحالی تندی دویدم سمت در و از خونه شون اومدم بیرون. .پوشیدم و یه بار دیگه خداحافظی کردم م روهاکفش باعجله

 ازم مخفی کرده باشه. باشه و سپیده بهترین دوستم اون روه این اتفاق افتاد شدنمی

اون از امیر ترسیده بود، یه عاشق ترسو که با تهدید ساده یه  حتماًهمین بود؟ برای عقب کشیدن سعید  بهونه یعنی ؛رفتم توی فکر

 جوونک جا زده بود و پشیمون شده بود.

یه سالم  من فقط که حسابی کالفه بودم جا خورد. مبا دیدن .دانشگاه اومده بود سر ظهر بود و پریا تازه از رسیدم خونه. حوصلگیبیبا 

بهش کردم و رفتم توی اتاق و در رو بستم. عصبانی بودم، اونقدر که نمی دونستم توی این جریانات کی رو مقصر بدونم؟ سعید، سیما، 

 رو ازم دور کنن و نذارن ما دو تا به هم برسیم. سپیده و یا حتی پریا، ولی حس کردم یه جورایی همه مقصرن. اینکه سعید

اقت نگران شده بود. دلش ط پریا بود. .زد م یکی در اتاقم روزدمیرو تند و تند ورق  شناسیزیستکتاب  کهدرحالیتوی این خیاالت و 

 نیاورد و یواشی در رو باز کرد و پرسید: پرستو، خوبی؟

 کنم. شهحتی سر بلند نکردم تا نگا ،هیچی نگفتم

اونی که حاال همه چی براش حی و حاضر بود.  بهش بگم؟ درد دلم رو خواستممیجوری ه توی اون حس نفرت، نفرت از همه چ

 رفت و حاال خواستگارم براش اومده بود.دانشگاه می

 چی شده؟ مگه پیش سپیده نرفته بودی؟ ،بست و گفت: خواهری اومد داخل و در اتاق رو

 و ادامه داد: یه چند وقته خیلی توی خودتی.کنارم روی تخت نشست 

 چه هدیه خوبی به بابا دادی. می دونی چقدر خوشحال شد وقتی فهمید؟ ،گفت: راستیبا لبخند گرفت و  ام روهدست

 و پرسیدم: راست میگی؟ زده شدمذوق کلی .یه لحظه همه چی رو فراموش کردم

 می دونستی؟ .آره خواهری، تو خیلی مهربونی -

 .کردمیسیاه  که داشت ذهن و قلبم رو چیزهاییه اون م و به همهانفرتبه قضاوت هام، به  .دیدمآروم خن

چطور می تونستم از پریا متنفر باشم؟ اونی که از وقتی دنیا رو درک کردم کنار خودم دیدمش تا همین حاال. اونی که حتی  واقعاً 

 طاقت دیدن ناراحتی منو نداشت.
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 بحثت شده؟: با سپیده پرسیدپریا 

 چیزی نیست. یه بحث کوچیکه. نه -

 پرستو، سپیده بهترین دوستیه که من دیدم. از دستش نده خواهری. -

 ازم مخفی کرده و من تازه فهمیدمش. خه یه موضوع مهم روآ -

 کسی چه می دونه؟ .می دونی؟ هر آدمی یه رازی داره که اگه به کسی بگه همه چی خراب بشه -

 اگه مجبور بشی دروغم بگی. مخصوصاًاین درست نیست  نه -

 نداری. ایچاره هاوقتپایین انداخت و گفت: بعضی  سرش رو باشرم .منظورم اونه فهمید

 ؟هاوقتکدوم  -

 هایالسبگی تنها میشی. وقتی بترسی اونی که  بدونی که اگه راستش روخیره شد و ادامه داد: وقتی  بهم آلودشبغض هایچشمبا 

 سال نفست به نفسش بسته ست ازت متنفر بشه.

 بگم تا اینکه بترسم و پنهونش کنم. واقعیت رو اما من ترجیح میدم -

ری منظو ،گفتم: ببخشید از حرفی که زدم پشیمون شدم و با شرمندگی اطرافم عاجزم. هایآدمحس کردم که تا چه حد ژرفی از درک 

 نداشتم.

 بود. پیداکردهاز تنها شدن، تنها شدنی که یه مدتی بود میون ما راه  .ترسیدمیپریا 

 پرسید: راستی ناهار خوردی؟

 نه. -

 بخوریم. باهمتا  کنمگرمو ر پس آماده شو ناهار -

رفت گفت: خیلی سخته که نتونی آینده تلخی رو که برات رقم خورده باور کنی. اینکه بدونی تا بره. موقعی که داشت میبلند شد 

 در انتظارته و راه دیگه ای نداشته باشی. چی

 کدوم آینده؟ کدوم سرنوشت؟ .حرفش خیلی برام عجیب بود و تا چند دقیقه رفتم توی فکر

برخالف همیشه این دفعه توی سکوت. این بار هیچ کدوم  و من و پریا و بابام کنار هم ناهار خوردیم. نیم ساعت بعد رفتم برای ناهار

 حرفی برای گفتن نداشتیم و هممون رازهای تلخ توی دلمونو گفته بودیم.

تا حاال  بود که ایهدیه ترینباارزش اتهدیهبوسید و گفت: ام رو موقعی که از سر میز بلند شد آروم بغلم کرد، پیشونی  مفقط بابا

 گرفتم، ممنونم دخترم.

 ت دارم.تخیلی دوس ،و بگم: بابا جونم بهش نگاه کنمبازم روم نشد تا  .پایین انداختم و لبخند زدم با خجالت سرم رو

پیچید و با هر بار ورق زدن کتاب درسی میون اون صدا در تنهایی و با طنین صداهایی که توی سرم می گذشت. سرعتبهاون روز هم 

ده امیر برادر سپیصدای پر بغض پریا و صدای مهربون بابام، حتی صدای سالم و احوالپرسی  سپیده، هایالتماسشد. صدای گم می

که با نگاه پر از سؤالش بهم زل زده بود. پسری که با جسارت و اشتیاق سعی داشت به قلبم راه باز کنه، یه پسر جوون و خوشگل که 

 بدجور دلش گیر من شده بود.

www.takbook.com



 

قجه محمدعلی  آواز پرستوها  

 

61 

ای مختلف رو از هبرای همین سعی کردم تموم اون فکر نرسیدم. مه ه و من هنوز به نصف کتابمتدیروقبه خودم اومدم و دیدم که 

 سرم بیرون کنم و روی درسم متمرکز بشم.

 که کتاب روی صورتم افتاده بود خوابم برد. ورط تا اونجا که از خستگی همون شب درس خووندم هاینیمهتا  و

 فظورق زدم و ح پر از عکسش رو خووندم و مرتب صفحات چیزی فکر کنم فقط کتابم رورم یا به بدون اینکه جایی بش فردا صبح

 شون کردم.

 اون روز دو بار تلفن خونه زنگ خورد. یه بارش سپیده بود که به پریا گفتم بهش بگه درس دارم و نمی تونم باهاش حرف بزنم.

 علیرغم مخالفت پریا.سعید زنگ زد. بعد از چهار روز، بار دومش که حوالی عصر بود 

اون و پریا رو بشنوم. اون اصرار داشت تا برای گرفتن جواب دوباره  هایحرفتیز کردم و سعی کردم تا از الی در اتاق  منم گوشهام رو

ه کسی ب پریا بازم مخالفت کرد اما واقعاً تا کی می تونست جلوی سماجت سعید دووم بیاره؟ اونم پریایی که قادر نبود .ونخونه م دبیا

 نه بگه.

ت کسی چه می دونس کسی توی دل و ذهنم جایی نداره. چینهمباورم شد که باید سعید رو فراموش کنم و بپذیرم که دیگه  کمکم

 بودم؟شاید یکی بهتر از اون و خونواده دارتر می اومد سراغم، پس چرا باید نگران می

زد تا از خورد و منو صدا میبارونی که قطره هاش آروم آروم به پنجره اتاقم مییه بارون مالیم و بهاری،  اواخر اون شب بارون گرفت.

بخشی بلند کنم و بهش نگاه بندازم. بارونی که به زیبایی پنجره رو خیس کرده بود و خنکای لذت شمار کتاب سرم روبی هایورقمیون 

های سال خاطرات رو پشت سر گذاشته بود و با خودش همه الاین بارون همون بارونی بود که س داده بود.رو به هوای شب امتحان 

ی کرد تا برم توام میسرید و وسوسهقطره روی شیشه به پایین میها رو شسته بود. بارونی که قطرهتنگیها و دلها، سیاهیغصه

 حیاط وایستم. با قطراتش خیس آب بشم و دیگه نگران هیچی نباشم.

 می مونه و نه دروغی. ایدشمنیدیگه نه میشه،  همه چی پاکوقتی بارون میاد 

داشتنی صفحات کتابم رو یه مرور کردم و گرفتم خوابیدم تا فردا صبح سر موقع برای امتحانم توی این خیاالت دوستدقایق آخر شب 

اون شب بابام مثل همیشه برام دعا کرد تا امتحانم رو خوب بدم. اون هر شب قبل از روز امتحان برام دعا می خووند.  بیدار بشم.

 شد.دعایی که همیشه برآورده می

 .باریدمیبارون  هنوز کهدرحالی .خیلی زود از راه رسیدصبح 

طور که توی فکر و خیال بودم از در  گذاشتم زیر بغلم و همون رو وز بابام و پریا خواب بودن کتابمهن کهدرحالیآماده شدم و  باعجله

 خونه زدم بیرون.

 که گذاشته بودم دم در حیاط یادم رفته با خودم بیارم. رسیدم، تازه یادم افتاد چترم رو سر کوچهبارون خیلی شدید نبود و من به 

 .االن میرسم به مدرسهیست، خودم گفتم: مهم ن هب حوصلگیبیخواستم برگردم و برش دارم اما با 

های بارون تند و تند روی مقنعه و که قطره، درحالیتأملآروم آروم و با  و به قدم زدن میون خیابون خیس و پر از آب ادامه دادم.

 کردن.ترم میچکیدن و هرلحظه خیسصورتم می

 نگاه کردم. سپیده بود. روی سرم اومد. برگشتم و پشت سرم رو دیدم یه چتر بزرگ یه دفعه
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 پرستو جونمزیر چتر قایم کرد و ملتمسانه گفت:  توی دستم گره زد. خودش رو باریکش رو هایانگشت و با خجالت سالم کرد

 ببخشید، تو رو خدا باهام قهر نکن.

اصالً ولش  ،لو ناراحت شدمآخه من که قهر نکردم. فقط یه کوچوجواب دادم:  زودی دلم نرم شد و .دلم نمی اومد باهاش قهر بمونم

 کن مهم نیست که.

 باشه چشم. -

 قول میدم.، کنمنمیبا خوشحالی بغلم کرد و ادامه داد: دیگه چیزی رو ازت قایم 

چتری که از اون روز به بعد برای هردوی ما خاطره ساز شد، چون بهونه  تند رفتیم سمت مدرسه. هایقدمدومون زیر چتر با  هر

 کوچیکی شد برای آشتی کردن.

 و راستی چقدر خوب بود اگه هممون دنبال یه بهونه کوچیک برای آشتی کردن هامون بودیم.

بارید. انگار که آسمون خیلی دلش پر  بارونها تا ساعتیادمه اون روز  خیلی زود رسیدیم به مدرسه، یه ربع زودتر از زمان امتحان.

خورد. یه دفتر پر از سرعت ورق میبود، از روزگار ما، روزگاری که برای آبی زاللی که باالی سرمون بود مثل یه دفتر خاطرات به

 تلخ و شیرین. هایاتفاق
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نهفصل   

 

من امیدوار بودم که با نتیجه خوبی میرم سراغ یه غول بزرگ که اسمش  .تموم شدن سرعتبهش هاسختیه باهمای امتحان هروز

رسی رو د هایکتابخواستن قبول بشن باید شب و روز ایی که میهکنکور بود. بین امتحانات تا کنکور فرصت زیادی نبود و همه اون

 کردن.می خووندن و به تست زدن فکر می

 امزندگیی زهابهترین رو بگم تونم سخت و آزاردهنده بود ولی میم میگم درسته که اون درس خووندن ها حاال که یادم میاد با خود

گ وقت به رازهای بزرلحظاتی که همه رو کنار سپیده دوست وفادارم سپری کردم. شاید اگه اون کنکور و امتحانات نبودن ما هیچ بود.

 بردیم.و مخفی همدیگه پی نمی

 ها بودیم صدای زنگتست جوابسر چونه زدن درست موقعی که من و سپیده مشغول مرور مطالب و  ،رم تابستونتا اینکه یه شب گ

 باعجله از میون تاریکی راهرو دوید سمت تلفن. وما رو از جا پروند. من بلند شدم تا برم و جواب بدم که دیدم پریا زودتر  تلفن

این بارم من از الی در با کنجکاوی  .زدهزنگفهموند که دوباره سعید  مبهنه مخفی ک اش روهدای آروم پریا که سعی داشت حرفص

ه چی بفهمم کپریا  هایجوابالی بتونم از البهتا به سپیده هم اشاره کردم ساکت باشه  .ا رو بشنومهاون هایحرفگوش تیز کردم تا 

 بینشون می گذره.

 قول بده وگرنه جوابم نه ست. مبهعجیبی رو از پریا شنیدم:  هایحرفاین دفعه  و

ز ا سعی داشت چه قولی از سعید بگیره؟پریا زده و نگرون به فکر فرورفتم. من بهت اون دوباره اصرار کرد تا از سعید قولی رو بگیره.

 قدر براش مهمه؟خودم پرسیدم چی این

ق بهش بگم سر چی داری عش .سر سعید فریاد بزنم اونقدر از این مکالمه مرموز نگران شدم که خواستم برم و گوشی رو ازش بگیرم و

 ؟ایاجازه؟ به چه کنیمیمنو معامله 

 توی اتاقم بمونم و در .دم نزنم ریختممیتوی دلم  رو هاغصهدیگه که انبوهی از  هایوقتاما ترجیح دادم مثل همیشه، مثل خیلی 

آلود پریا رو شنیدم کردم صدای زمزمه بغضلحظه آخری که داشتم در رو کیپ می و تصورات ببندم. هاقضاوتاین  روی همهو به ر

 گفت: باشه، قبوله.که به سعید می

اون به سعید، به مردی که عشق زندگی من شده بود جواب  این. جزانتظار هر چی رو داشتم  .شنیدم شازجوابی بود که  ترینتلخاین 

 آرزوها و رؤیاهای من.این یعنی پایان همه  ،مثبت داده بود

خراب  همه چی ن شب تلخ یه دفعهوولی توی ا امیدوار کرده بود سعیدمنو برای داشتن دوباره  . همینگفته بود که جوابش منفیه اون

 شد.

پناه  شها شونه . بهانداختم توی بغل سپیده اتاق رو بستم با ناراحتی خودم رواینکه در  محضبهبگیرم و  نتونستم جلوی بغضم رو

 جور منقلب شدم.و نمی دونست چه اتفاقی افتاده که این ه بوداون شوکه شد .نگریه کرد آوردم و شروع کردم به

یگه دخیلی زود فهمید و اما اون  ،ازش مخفی کنم هیچی نگفتم و سعی کردم این موضوع روهر چی با نگرونی ازم پرسیده چی شده 

 آرومم کنه.و سعی کرد تا با نوازش  گرفتمنو توی آغوشش جاش ه ب .نکرد سؤالیازم 
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 شد؟ خیالبیهمه چی رو فراموش کرد و  شدمیآروم کرد؟ مگه  خوردهزخمدلی رو که شکسته و  شدمیولی مگه 

یره اما پدرش همون وقت شب به خونه شون زنگ زد تا از خونواده اش اجازه بگم تا سپیده پیشم بمونه. اون خواستمالم بد بود و ح

 با خودش برد. نیم ساعت بعد اومد دنبالش و اون رو نداد و رو اشاجازه

 زدم به خواب. ردم تا بمونه جوابی ندادم و خودم روبه پریا که اومده بود تا ازم بپرسه چرا سپیده رو وادار ک .دوباره تنها شدمو 

 سعی کنه توضیحی بده از پیشم رفت.یا حتی بدون اینکه چیزی بگه و  پریا حدس زد که من دوباره گوش وایستادم

برام باورکردنی نبود که پریا به سعید جواب مثبت داده باشه و بابت این بله گفتن ازش قولی گرفته باشه.  اون شب تا صبح نخوابیدم.

 شک یه معامله بود.ازدواجی که بی

 کر و خیال کردم تا اینکه زنگ در خونه رو زدن.بدون اینکه دلم بخواد بیدار بشم تا ساعت ده توی رختخواب غلت زدم و فش فردا

 حوصلگی رفتم تا ببینم کیه.من با بیو پریا خونه نبود 

م چیزی رو که دیدم باور وگنگ نگاهم می کنه.دیدم بابام پشت در خونه وایستاده و توی کوچه میون قاب در گیجدر رو که باز کردم 

 اش خون می اومد.ریخته و آشفتههمشده بود و داشت از میون موهای به م زخمینشد. با وحشت شروع کردم به جیغ زدن. سر بابا

 جونم چی شده؟ با ترس دویدم سمتش و گفتم: بابا

ها کرده بودم جیغ زنون همسایهگم م رووپادستمن که  افتاد کف کوچه. ملرزون هایدستحفظ کنه و میون  اون نتونست تعادلش رو

 جمع شدن. مونها و جوون های کوچه از خونه هاشون در اومدن و دورهمه زنخیلی زود  .رو صدا کردم تا بیان کمکم

تو رو  ،فریاد زدم: زنگ بزنین آمبوالنس. روی بازوم نگه داشتم رو اشخونیتوی بغلم گرفتم و سر  بابام رو زدهوحشتمن پریشون و 

 ا.خد

 آژیرکشون از خیابون اومد و پیچید توی کوچه مون.چند دقیقه بعد آمبوالنس 

اون میون جمعیت  امیر افتاد. زدهبهتچشمم توی نگاه  کهوقتی، حتی حواسم به هیچی نبوداون لحظه اونقدر ترسیده بودم که 

. یه ذره اونورتر از من و کردمیکردم نگاه روی برانکارد همراهی می اشت منو که پریشون و منقلب بابام روپرهیاهو وایستاده بود و د

 ریخت.و به زمین می کردمیاش بود پرپر هرو که توی دست هاییگلبابام وایستاده بود و 

عشقی که شاید من  .کردمیتوی دلش چنگ انداخته بود و ولش ن هامدتشاید از ترس و شایدم از حس عشقی که  نمی دونم

 بود. کنارم وایستادهنه اون که حاال توی این لحظه حساس  ،ام بودهوقت درکش نکرده بودم. چون فقط سعید جلوی چشمهیچ

 بوالنس راه افتاد فهمیدم تنها کسی که با من و بابام همراه شده و داره با راننده به بیمارستان میاد امیره.مآ وقتی

د ثل سعیمبرام ممکن نبود تا چون کنم.  خواستم که درکن ، حتیکردمندرک  رو اش ل پریشون مهربونین حاولی من بازم توی او

ید به من پرستو بودم، کسی که با فریب بدم و برم سراغ یکی دیگه یا اینکه مثل پریا زیر حرفم بزنم و تغییر عقیده بدم. خودم رو

 یه عاشق واقعیه. کردمیعشقش پایبند می موند و به همه ثابت 

 توی خیاالت صدای پرستاری که همراه من پشت آمبوالنس بود منو به خودم آورد: باباته؟

 بله. -

 چیزی نیست، دختر. نگران نباش. -
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 آخه چی شده؟ -

 سرش ضربه نخورده باشه.. فقط باید بررسی بشه که هشد میزخو سرش  خوردهزمین ظاهراً -

 وای خدا. -

بابات روحیه شو می بازه، گریه  جوریاینگرفت اما پرستار سعی کرد آرومم کنه و توی گوشم یواشی گفت: عزیزم،  امگریهدوباره 

 نکن.

 بود کم کنم. پرکرده رفتم تا از اضطرابی که همه وجودم رومیون پاهام گ لرزون و سردم رو هایدستو  کردم وجورجمعخودم رو 

 میشه.پرستار نوازشم کرد و گفت: نترس، خوب 

 رسیممیسعی کنین آروم باشین. االن ، پرستار با مهربونی گفت: آقا .کلماتی رو زمزمه کرد زیر لببابام به هوش اومد و  یه دفعه

 بیمارستان.

ر انم زیو مام فروریخت هاعراقیهمون بیمارستانی که توی بمبارون  .آزارم داد رسیدیم بیمارستان هاسالیه ربعی که قدر  ،یه ربع بعد

حاال بابام اومده بود به همونجا، همون بیمارستان که از نوساخته شده بود، همونجا که شاید روح مامانم هنوز  آوارش موند و مرد.

 زد.سرگردون و دل نگرون ماها، توش قدم می

یاد، بود تا به میعادگاه ب پیداکردهلحظه بهونه ای  وننتونسته بود بدون معشوقش آروم بگیره توی ا وقتهیچبابام این عاشقی که 

سال دور از مامان شهال درد  هایسالکه  اشخوردهزخمدر برابر دل  هااینبود ولی همه  پریدهرنگ اشچهرهو  آلودخونسرش  اگرچه

 .هیچ بود کردمیرو تحمل  ایکهنه

ردن توی ب اونها بابام رو .و بلند کردنر انکاردبرو در عقب باز شد و چند تا پرستار اومدن قطع شد و ماشین وایستاد.  صدای آمبوالنس

 دویدیم دنبالشون. ممن و امیر .بخش اورژانس

المت که روش ع ایشیشها توی راهروی طوالنی بیمارستان تا بخش ویژه رفتن و انتهای مسیر، من و امیر موندیم پشت در بزرگ هاون

تر دوباره دک زمانی کهتا  .می ذاشت فرساطاقتو توی یه انتظار  کردمیبود، عالمتی که هر دل نگرونی رو از بیمارش جدا  ورودممنوع

 .دادمیرو بهش  و خبر خوب یا بد رستاری از پشت اون در کدر بیرون می اومدیا پ

فته ها رو گربا شرمندگی اومد نزدیک و گفت: این گل اش گرفته بودهشده رو توی دستهای لهاون که هنوز گل من موندم و امیر. بعد

 بودم ...

 نیست. هاحرفبریدم و گفتم: االن وقت این  با ناراحتی و کالفگی حرفش رو

 واهرتونخرو گذاشت روی صندلی انتظار راهرو و گفت: میرم تا به  پرشدهپر هایگلدوستش نداشتم  وقتهیچامیر که می دونست من 

 تا بیان پیشتون. بدمخبر  و به سپیده

توی هر قدم مرتب  کهدرحالیای سفید بیمارستان گم شد، همیون دیوار اشسایهاون راهروی بلند و دلگیر رو تا آخر طی کرد و 

 .کردمیو نگاهم  گشتبرمی

وز چند که هن هاییگلکه اون برام گذاشته بود.  هاییگل، درست کنار کنار دیواررفتم و نشستم روی صندلی  .خوب نبود اصالًحالم 

 تک پرپر کردم و ریختم زیر پاهام.بها رو برداشتم و تکهتوی فکر و خیال اون باقی مونده بود.ش رنگخوش هایگلبرگتا از 

 .میرممیو از شدت تشنگی دارم ... ه دمپایی به پاهامه و یه چادر سفید روی سرم یبه خودم اومدم و دیدم که 
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ا هن لحظه پرستار بیاد و من نباشم چی میشه؟ اونوقت اونیاما با خودم فکر کردم اگه توی هم ذره آب بخورمبلند شدم تا برم و یه 

ها شده گلپرپر هایگلبرگواسه همین دلم قرار نگرفت و دوباره نشستم روی صندلی و با حرص  فکر می کنن که بابام کسی رو نداره.

 ای اتاق اورژانس خیره شدم.با استرس به در کدر شیشهو  م. سرم رو برگردوندرو با پاهام زدم زیر صندلی

 یه لحظه خیالم برد که شاید این سعیده. .اومد پیشم می داشتیه نفر حواسم رو پرت کرد. از ته راهرو تندی  هایقدمصدای 

ؤدبانه بطری رو گرفت سمت نزدیکم که رسید آروم تر قدم برداشت و م دستشه و داره میاد. معدنیآباما دیدم امیره که یه بطری 

 من و گفت: بفرمایید.

 سر کشیدم. نفس با دلخوری بطری رو ازش گرفتم و از شدت تشنگی همه رو یه

 خوب میشه. حتماً: نگران نباشین، گفت میخیره شد و با لحن نر لرزیدمیام که هنوز هامیر به دست

 دانشگاه پریا خانم خبر دادم، االنه که برسه. سپیده و بابامم دارن میان.اومد و یه متری من روی صندلی نشست و ادامه داد: به 

 هیچی نگفتم و فقط به در اتاق اورژانس خیره موندم.

 ن براتون بگیرم؟خوریمیپرسید: چیزی 

 باز سکوت کردم.و 

 از جاش بلند شد و آروم گفت: میرم یه چیزی بگیرم تا بخورین، رنگتون خیلی پریده.

پایی شده رو با دمله هایگلبرگکه من درحالی بلندش راهرو رو تا آخر رفت و پیچید پشت دیوار. هایقدمبگم با چیزی ه قبل از اینک

نارم گرفت و کبود، باید اون آب برام میکردم با خودم فکر کردم که االن اینجا باید سعید کنارم میور و اونور میاین هام زیر صندلی

 نشست.روی صندلی می

تا  این بار دیگه سعی نکردم و اون یکی باریک و کشیده دارن از ته راهرو میان سمت من. بلندقددو تا سایه دیگه، یکی  دوباره دیدم

 حدس بزنم کیه. سپیده و باباش اومده بودن.

 ی.بمیرم اله چی شده؟ ،با صدای لرزونی گفت: وای پرستو .ود دوید سمتم و بغلم کردجمع شده باشک اش هسپیده که توی چشم

 توی اورژانسه. االنم بابام باز کردم و دیدم سرش خونی شده. مردم و زنده شدم.برای صبح در رو  -

 بابای سپیده که رسید بلند شدم و بهش سالم کردم.

 زودتر می اومدم. وگرنهپرسید و گفت: چی شده دخترم؟ من خونه نبودم  اون با نگرانی حال و احوالم رو

 .بهمسپیده کنارم روی صندلی نشست و چسبید 

بده قایم کرد پشتش و به  مرو که خریده بود تا به ایخورد و خوراکیبا دیدن باباش جا  .رسید باعجلهته راهرو امیر  از یه کم بعد

اومد و سمت دیگه من بافاصله نشست. خوراکی رو بااحتیاط طوری که باباش نبینه گذاشت روی صندلی نزدیکم و  باباش سالم کرد.

 خواستم حرف و سخنی درست بشه.اشاره کرد تا برش دارم اما من به روی خودم نیاوردم و روم رو کردم اونور. نمی

 .هشد میخز جوریاینبهش گفتم هنوزم معلوم نیست که چرا سر بابام  .ی سپیدهبابا ایبا ترس شروع کردم به تعریف کردن ماجرا بر
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اونقدر دویده بود که نمی تونست درست نفس بکشه و رنگش عین گچ  آخر از همه پریا بود که دوون دوون از راه رسید. ده دقیقه بعد

 اش بپرسه: چی شده پرستو؟بریدهوقتی رسید به ما فقط تونست از میون نفس سفید شده بود.

 دیر کردی؟ تو آخرین نفری هستی که اومد. قدراینبا دلخوری گفتم: چرا 

 سعی کرد توضیح بده ولی نفس کم آورد و با حال پریشون زانو زد روی زمین.

 خوبه؟ تسپیده رفت سمتش و گفت: پریا خانم، حال

 دویدم، نفسم باال نمیاد. جز جواب داد: به خدا تموم راه روا عپریا ب

 بابای سپیده به امیر گفت: برو یه آب براش بیار.

 بعد اومد باالی سر پریا و دلسوزانه گفت: دخترم، آروم باش. رنگ به روت نمونده.

 تو رو خدا بگو. ،چی شده پرستوپریا با التماس ازم پرسید: 

 .صبح که رفته بود بیرون خورده زمین و سرش خونی شدهنمی دونم به خدا. : عوض کردم لحن صدام رو دلم سوخت و

 خاک تو سرم.، گفت: وای خدا

 .بیا دیگه ،سپیده کنار پریا روی زمین زانو زد و شروع کرد به ماساژ دادن شونه هاش تا آروم بشه، رو به من کرد و گفت: پرستو

 وی صندلی.ر شبا سپیده بلند کردم و گذاشتم لرزیدمیو تموم بدنش  زدمی تندکه قلبش و پریا رو رفتم کنارشون دستپاچه شدم. 

 پریا سعی کرد تا حرف بزنه اما سپیده آرومش کرد و گفت: یه ذره وایستین تا نفستون جا بیاد.

 یابستهای هن پشت دراما او ،صدا زد ام و میون گریه و تنگی نفس بابام روگذاشت روی شونه  سرش رو من چسبیدم بهش و اون

د، ترسناک دنیای دیگه ای بو ایشیشهچیزی شنید. انگار که اونجا، پشت اون در  شدمیچیزی دید و نه  شدمیبود که از پس اون نه 

 عین برزخ ... میون مرگ و زندگی.

 بگه: همش تقصیر منه.تنها تونست  دادنمیون حرف زدن بهش ام گریهپریا که 

 شدم، این بارم از حرف عجیب پریا. زدهبهتمن دوباره 

 ؟کنیمیدوباره چی رو داری مخفی  ،پرسیدم: پریا

 به خدا همه چی رو می گم. .فرصت بده بهمگفت: 
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هدفصل   

 

 دکتر از اتاق اورژانس بیرون اومد، به ماها نگاهی انداخت و پرسید: خانواده آقای کمالی؟دو ساعت بعد 

 من و پریا از جا پریدیم.

 اومد سمت ما و ادامه داد: پدرتونه؟

 جواب دادیم: بله.

 پریا با نگرانی پرسید: حالش چطوره دکتر؟

 ...خوبه ولی  فعالً -

 ولی چی؟ -

 رو بهتون بگم. ایمسئلهدکتر مکثی کرد و گفت: شما با من بیا توی دفترم، باید یه 

 بگه؟ خواستمییعنی دکتر چی  ؛دلم هوری ریخت پایین

 دلش نبود با ترس گفت: چشم دکتر. دفترتون کجاست؟ پریا که دل توی

 دفتر مشاوره پزشکی دکتر سماواتی. بپرسید بهتون میگن. .انتهای راهرو سمت راست -

 لرزید. مو با هر صدای گامش قلبرفت دکتر 

 : وای خدا ... وای خدا.کردمیپریا مرتب با خودش زمزمه 

 م.کردمیدنبال  لرزیدمیراهرو  هایچراغو که میون رنگ زرد ر سایه کمرنگ دکتر زدهبهتمنم 

 این بده؟ ،سپیده با ترس اومد کنارم و گفت: پرستو

 نمی دونم. -

 مکث کرد و گفت: خدا کنه چیزی نباشه.

 امیدوارم. -

 ا، چیزی نیست. شجاع باشین.هاومد کنارمون و گفت: دختر امسپیدهبابای 

 خواد بگه؟ یعنی دکتر چی می: ازش پرسیدپریا 

 داره.یا یه آزمایش خاص نگران نباش دخترم، شاید نیاز به یه داروی خاص  -

 بمیرم الهی. -

 شجاع باش و برو. توکل کن به خدا. -

 تو بمون. ،نگاه کرد و گفت: پرستو وپریا من
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 منم می خوام بیام. .نه -

 تو رو خدا، بذار من برم. هر چی دکتر گفت بهت میگم. -

 مطمئنی؟ -

 راست میگم.آره به خدا  -

 .میرممیمن تا تو بیای از نگرونی  -

 بغلم کرد و گفت: امیدوارم چیزی نباشه.

 گفت: بذار خواهرت بره. بهم امسپیدهبابای 

 مردد و لرزون راه افتاد و رفت. هایقدمپریا با 

 امیر که هنوز اونجا وایستاده بود از باباش پرسید: اون خوب میشه مگه نه؟

 .حتماًآره پسر،  -

 بیا بشین. ،خوب نیست منو کشوند کنار صندلی و گفت: پرستو اصالًسپیده که دید حالم 

اون با مهربونی شروع به نوازش  .بود تا پریا زودتر بیادانتهای راهرو  نشستم اما چشمم به صندلی و رویرفتم  همراهش اختیاربی

 ریخته بود.بیرون موهای پریشونم کرد که از میون چادر 

ن . اون تموم مدت حواسش به مکردمیبازی که برای پریا گرفته بود  ایمعدنیآباونورتر امیر به دیوار تکیه داده بود و هنوز با بطری 

من اصالً حواسم بهش نبود. شاید اگه وقت دیگه ای بود و یه جای دیگه  .پریدمیو با نگرونی من رنگش  کردمیبود، با گریه من اخم 

 گرفت حاال سرنوشت جور دیگه ای بود.کرد. شاید اگه قبل از سعید سر راهم قرار مییهمه چی فرق م

زد و یه حس خاص و ناب که با دیدن من برق می هاییچشمکنجکاو اون دوخته شد.  هایچشمام توی هتنها چند ثانیه چشم ،یه آن

 ازش دزدیدم. . من سریع نگاهم روشدمیتوش دیده 

ام داد، با سکوت کنار سپیده و خونواده اش دقایق رو شمردم تا پریا برگرده اش شکنجه، انتظاری که هرلحظهفرساطاقتتوی یه انتظار 

 بگه که هیچ اتفاقی نیفتاده و می تونیم برگردیم خونه. تا راهه و بگه که همه چی روبه

جام  نداشتم ازرو پیداش شد. من که اصالً طاقت انتظار  و پریا که حاال دیگه رمقی براش نمونده بود از ته راهرونیم ساعتی گذشت 

 بود بهم خیره شده. هاحرفاون با یه نگاه پر از درد، نگاهی که توش خیلی  پریدم و دویدم تا ته راهرو.

 با نگرونی ازش پرسیدم: چی شد؟

 آهی کشید و آروم گفت: چیزی نیست، فقط ...

 فقط چی؟ -

 .شو روی صندلی انتظار نشوندم شبردم .ازم کمک خواست تا ببرمش یه جا بشینه .زدمی نفسنفس هنوز

 پدر سپیده، امیر و خود سپیده هم اومدن پیش ما و پرسیدن: دکتر چی گفت؟

 رو به پریا داد و گفت: بخورین تا حالتون جا بیاد. معدنیآبامیر 
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بابای سپیده که حدس زد شاید ما بخوایم  تکیه داد به دیوار. رودیم اما اون چیزی نگفت و فقط سرش همه منتظر حرف زدن پریا ش

 ها، ما باید بریم.ای بزنیم به امیر و سپیده گفت: بچهحرف خصوصی

 ن بابای سپیده بهمونرفتمیموقعی که داشتن  .ا راه افتادن تا برنهاون .سپیده هر چی خواهش کرد تا باباش بذاره بمونه اجازه نداد

 زود میام باشه؟ ازنگ بزنین، م حتماًخواستین گفت: اگه چیزی 

 ممنون که اومدین. ،چشمجواب دادم: 

 بلند شد و با کلی خجالت گفت: تو رو خدا ببخشید که به دردسر افتادین.ش پریام برا

 زد و خداحافظی کرد. لبخند ماون

 حتینارابا  .دیدم پریا چند تا برگه آزمایش و نسخه دکتر رو درآورد و داد بهم من موندم و پریا، کنار هم توی راهرو خلوت بیمارستان.

خورده می تونه دلیلش همون زمین حاالکه م این ،ها قبلنه حاال بلکه سال .گفت: دکتر میگه اون دچار یه ضایعه بزرگ مغزی شده

 ه بره.هر چی بگذره بدتر میشه و حتی شاید دیگه نتونه بعدازاین راگفت باشه. 

 زود؟ قدراینیعنی  ،پریا -

 بکنیم. ، زودتر از اونی که فکرش روسری تکون داد و گفت: آره .پریا بغضش گرفته بود

 خب ... دیگه چی گفت؟ -

 گفت که باید هر چه زودتر عمل بشه. -

رار که بابا با اص هستن هاییآزمایشهمون  هاایننشون داد و گفت:  بهمقبل توی کیفش بود  هاماهآزمایشی رو که از  هایبرگهپریا 

 من انجامشون داد.

 چیه؟ هااینپرسیدم: مگه توی  .و همه رو ورق زدم ازش گرفتم

 یه مشکلی توی مغزش هست.که  دهمیهمه نشون  -

 نیست. اشچیزیولی بابا که گفت  -

کرد و گفت که اگه می خواین باباتون از این  اممواخذهحتی رفتم مطبش. اون کلی  ،بعد از اون روز با دکترش تماس گرفتم -

 بدتر نشه و توی فراموشی کامل نمیره باید هر چه زودتر ببرینش پیش یه متخصص، یه دکتر که جراح مغز باشه.

 ؟شمبرینمیرا چخب آدرسش کجاست؟  -

 زل زد و گفت: اون دکتر خارج از ایرانه و تنها کسیه که می تونه بابا رو جراحی کنه. بهمدردآلود  هایچشمپریا با 

 خارج از ایران؟ اینکه خیلی زمان می بره. .از وحشت نفسم گرفت

 نیست. پذیرامکانکردن که این جراحی توی ایران  تائیدادامه داد: حتی از چند تا دکتر دیگه ام پرسیدم و همه 

 این دکتره کجاست؟ -

 اون توی آلمان و آمریکا جراحی می کنه. -

 مون زجر بکشه و بمیره؟ مون خیلی زود جلوی چشمایعنی باید منتظر می موندیم تا باب ،شدمو درمونده  مستأصل
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 : می دونستی که سعید می خواد بره آلمان؟پرسید

 خب که چی؟ -

 برای همین قراری باهاش گذاشتم. بابام با ما میاد آلمان تا معالجه بشه و در ازاش من زنش میشم.  -

 خیره شدم. شفقط ناباورانه به هیچی نگفتم

 به خاطر بابا مجبور شدم. .اشتمند ایچارهخراب کردم ولی  رمندگی گفت: منو ببخش که آرزوهات روبا ش ریختمیاشک  کهاون 

 تو چیکار کردی؟ ،پریا -

 م.دادمیبابا فرصت زیادی نداره، برای همین باید زودتر به سعید جواب بله  -

 کردم شرمنده شدم.بد در موردش قضاوت  همهایناز اینکه  .توی آغوشم و محکم فشارش دادم شگرفتم

گفت: دیشب که سعید زنگ زد ازش قول گرفتم، بعدش رفتم پیش بابا و اصرار کردم که برای  لرزیدمیطور که توی بغلم  پریا همون

 جورایناما اون قبول نکرد. برای همین امروز صبح از ناراحتی این بال رو سر خودش آورد. من مقصرم که  ،مداوای خودش با ما بیاد

 .بخشمنمی روخودم  وقتهیچ. اگه چیزیش بشه گفتممیشده، نباید دیشب بهش 

 معالجه کنه؟ تو رو خدا. تا با ما بیاد و خودش رو کنیمی اشراضیاگه االن رفتیم پیش بابا تو  ،ازم خواهش کرد: پرستو

 کنم. متقاعدبابا رو قبول کردم تا 

اباتون ا، بهای گفت: دخترپرستار از اتاق اورژانس اومد بیرون، یه نگاهی به من و پریا انداخت و با لحن دلسوزانه توی همین گیر و دار

 به هوش اومده. می تونید برید داخل و ببینیدش.

 .ش رفتیمدنبالما با خوشحالی از جامون بلند شدیم و  هردوی

بخند زد و لبا دیدن ما بابام شده و یه سرم که به دستش وصل بود. سر باندپیچیشده بود، با اتاقی که بابام بستری اون ما رو برد به

ها ندیده بودیمش توی بغلش رفتیم و با تموم وجود گرمای عشق پدرانش برای هردومون باز کرد. ما عین کسایی که سال آغوشش رو

 ارزید.یرو میون بندبند وجودمون حس کردیم. بابامون زنده بود و این به همه دنیا م

و عجول از گونه من، پریا و بابام سریدن و به میون لحاف  تاببیاشک  هایقطره .امون موج زده یه لحظه اشک شادی توی چشم

 پوشونده بود چکیدن. م روسفیدی که بدن رنجور بابا

 مشکل اصلی باقی مونده بود. زکه هنو هرچندحال من و پریا با دیدن بابام بهتر شد، 

 گفت: به بابا میگی؟ اشاره کرد و یواشکیم پریا به

 .بهت نگفتم وقتهیچمی دونی که من تا حاال  ،م گفتم: باباکردمینوازش  دستش رو کهدرحالیرفتم کنار بابام نشستم و 

 پرسید: چی رو؟ رمقیبیبابام با صدای 

 ت دارم؟تچقدر دوس... صاف کردم و ادامه دادم: که  صدام رو

 دونم دخترم، منم دوست دارم عزیزم. لبخند زد و گفت: می

www.takbook.com



 

قجه محمدعلی  آواز پرستوها  

 

72 

 من و پریا توی دنیا تویی؟ خوشیدلتموم  می دونی کهاینم  ،بابا -

 بدون تو می خوام دنیا نباشه. ،کرد: بابا جونم تائیدپریام اومد جلو و با مهربونی 

 به خاطر ما. ،ادامه دادم: تو باید خوب بشی

 دیگه دیر شده دخترم. -

 می مونه. تموم مدت مراقبت اون .جا مداوا بشی ناونه بابا، پریا با یه دکتر صحبت کرده و قراره بری آلمان و  -

 سری تکون داد و لبخند زد. یاپر

 .میریممیمن و پریا بدون تو از غصه  .فقط خوب بشو بابا -

 میشی.ام فشار دادم و ازش خواهش کردم: قول بده بابا که خوب هتوی دست دستش رو

 تو باید زنده بمونی. ،بابا کنممینوازش کرد و گفت: التماست  پریام صورتش رو

باالخره راضی شد تا با پریا و سعید  دادمیدست ماها رو فشار  کهدرحالی .بدجور سوزوند دل بابام روو خواهش من پریا  انگیزغمگریه 

 این خیلی هردومونو خوشحال کرد. بره و مداوا بشه.

 باید یه نفر پیش بیمار بمونه. مبرای همراهدخترها، وقت مالقات تموم شده. پرستار اومد داخل و گفت:  بعدچند دقیقه 

 پریا گفت: خب تو برو پرستو. من می مونم.

 نه دلم می مونه. -

 چیزی نخوندی، برو و نگران نباش. من مراقبش هستم. اصالًآخه تو کنکور داری و امروز  -

 پریا پیش بابام بمونه و من برم خونه.قرار شد تا 

دلم گرفت. توی خونه  دفعه خونه. وقتی کلید انداختم روی در و وارد حیاط شدم یهیه راست رفتم از بیمارستان . حوالی عصر بود

دت ل و از شرفتم داخ کسی توی این خونه زندگی نمی کنه. هاستسالوکور بود. اونقدر ساکت که انگار جا سوتکس نبود و همههیچ

 هوش شدم.ی تخت و یه جورایی بیرو دماافت .خستگی بدون اینکه چیزی بخورم دویدم توی اتاق

کم متا اینکه ک گیج بودم و نمی دونستم چه اتفاقی افتاده ثانیه با صدای زنگ در از خواب پریدم. تا چند یه دفعه چند ساعت بعد

 همه چی یادم اومد.

وجور کردم تا برم ببینم کیه. یادم اومد که تنهام و باید خیلی احتیاط کنم. از جام بلند شدم و خودم رو جمع در دوباره زنگ خورد.

 برای همین رفتم توی حیاط و بلند پرسیدم: کیه؟

 دوباره پرسیدم ... و بازم سکوت جوابم بود. .جوابی نیومد اما

 برای همین ترس رو کنار گذاشتم و دویدم سمت .شاید اتفاقی افتاده باشه ،هبا خودم فکر کردم شاید از بیمارستان باشم و نگران شد

 در.

 تر اومد و آروم گفت: سالم.سایه یه مرد رو دیدم. اون مرد ناشناس از وسط کوچه نزدیک ،پشت در میون تاریکی غروبدر که باز شد 
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 توی دستش.گل وشلوار مرتب و یه دستهمثل همیشه با یه کت، سعید بود یکه خوردم.

 پرسیدم: بله؟ دادم و جواب سالمش رو

 از پریا شنیدم حال بابات بده. اومدم ببینم مرخص شده یا نه. -

 با ناراحتی جواب دادم: هنوز نه.

 ؟االن حالش چطوره -

 بد نیست. -

 پریا خونه ست؟  -

 نه. -

 نگاه کرد و گفت: حالت خوبه؟ امپریدهرنگ صورتبه اون

 باید خوب باشم؟ -

 کمکی ازم برمیاد؟ البته که نه. -

 ممنون. نه -

 مطمئنی؟ -

 تکون دادم. سرم رو تائیدبه عالمت 

 .تبینممیتوی بیمارستان  فرداپسادامه داد: 

 .متأسفم، دوباره اومد دم در و با شرمندگی گفت: بابت همه چی تردید داشت .برگشت تا بره

 کمرنگ کرد؟ تأسفبا یه اظهار  روت تموم این اشتباها شدمیبود اما مگه  متأسفاون  زدم. یلبخند تلخ

با ناراحتی سری تکون داد و آروم آروم میون تاریکی  .سعید دوباره سعی کرد تا حرف دیگه ای بزنه ولی انگار کلمات به زبونش نیومد

 که هنوز بوی عطری که زده بود، عطری که من عاشقش بودم توی فضا پیچیده بود.درحالی .کوچه محو شد

 لحظه به یادشبهها باهاش حرف زدم و لحظهاین همون سعید بود که مدت به رفتنش خیره موندم. بازنیمهپشت در  ایچنددقیقه تا

نو حاال دیگه نه اون می تونست م ها فاصله بود.فرسنگ مونحاال من و اون عین دو تا غریبه شده بودیم و انگار که بین .نفس کشیدم

 اش جذاب باشم.عاشق خودش کنه و نه من می تونستم بر

یواشی در خونه رو بستم و همونجا لب پاگرد در روی زمین نشستم و توی تاریکی  زدمیام موج هطور که اشک توی چشم همون

 چنبره زدم.

جاری  امپریدهکس و تنها از گونه رنگام بیهاشک استشمام کردم. بردمیبا ولع آخرین رایحه ضعیف عطری رو که داشت هوش از سرم 

 های کهنه حیاط.قطره چکیدن روی کاشیقطره شدن و

 و از بین رفتن، آروم آروم و تلخ. شدنفراموشو توی اون تاریکی مثل من 
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دهیازفصل   

 

س باورش کسرعتی که هیچ پریا و سعید یه هفته بعد از مرخص شدن بابام از بیمارستان و بهبه خاطر بابام، فقط برای سالمتی اون 

 کردن.شد باهم نامزد نمی

گرفتم و با  شبی که صبحش کارنامه سال آخرم رودرست همون  .محتی قبل از امتحان کنکور ،زودتر از موعد اتفاق افتاد نامزدی

 اومدن. سعید و پدر و مادرش این خوشحالی من دیری نپائید و شبش .معدل خوب قبول خرداد شدم

زدن تموم شد و حلقه زردرنگ و درخشانی که وسطش یه برلیان درشت بود توی انگشت پریا جا خوش  به همهمه چی توی یه چشم 

 لمان.بره آبا خواهرم و بابام بار سفر ببنده و  اشعروسیبعد از  خواستمیبرای سعید، برای پسر دردونه ای که  .کرد و اون نشون شد

زده شد و قرارها گذاشته شد. پدر سعید پیشنهاد کرد که یه مراسم خودمونی برای سه روز دیگه توی خونه ما برگزار بشه،  هاحرف

 یه مراسم نامزدی که بعد از اجازه بابام تصویب شد.

 ب نشده بودای هر دو طرف گرفته شد. بااینکه بابام حالش هنوز خوه توی خونه مون جشن کوچیکی با حضور مهمونسه شب بعد 

 اما تموم مدت توی جشن موند و کنار همه شاد بود و لبخند زد.

 رفتمیو  شدمیجور که پریا مرتب از کنار سعید پا  نگرون بابام بودم، همون اهو ساز و آواز شلوغیو هر دقیقه، میون  هرلحظهمن 

هاش وپادستراه نشده بود و هر از گاهی هنوز روبه بابام .دادمیبه دستش  خواستمیچیزی  مه راگ .پرسیدمی پیش بابام و حالش رو

اضر هیچ کدوم ح ریا و نه خونواده سعیدنه من و پ ،گرفتمیباید زودتر سر این وصلت مهم واقعیت این بود که لرزید ولی از ضعف می

ون ای که اون شب میبختیخوش .دیدنتوی یه قدمی خوشبختی می پسرشون رو خونواده سعید که خصوصبه نبودیم عقب بیفته.

ای پیاپی وانمود کنه که هرسید و پریام سعی داشت تا با لبخندبه نظر می سرحالسعید  زد.ا موج میه رقص و شادی مهمون

 خوشحاله.

 ، اما اون یه جورایی به خاطر بابام حاضر به این ازدواجکردمیجای اون بود این حس رو از ته دل لمس هرکس دیگه ای شاید اگه 

 شده بود.

ای ها و دخترهپسرن و یه گوشه دیگه ام کردمیو شادی  رقصیدنمی پذیراییخواهر سعید، دخترخاله هاش و پسر عموهاش وسط 

 ن.زدمیو جیغ  کشیدنمیهام بودن که هورا  دخترداییو  همسایه

 تموم مدت نگاهش به من و پریا بود. کهدرحالی افتاد.می خندهبه اون هر از گاهی  طبعیشوخپدر سعید نشسته بود و با  کناربابامم 

 براش نمونده و باید تسلیم سرنوشت بشه. ایچارهکه  دیدمیاون می دونست که توی دل مشوش ما چی می گذره و حاال 

م بابام از طریق پریا و سعید می تونه معالجه بشه ته دلم دیدمیبودم ولی از اینکه  خوردهشکستتوی راه عاشقیم  من درسته که

 .گرفتهپیشپذیرفتم که این بهترین راهیه که پریا در ، حتی خوشحال بودم

شون میشه روخیلی دوست بودن و همسایه اما حس کردم  با اینکه فقطسپیده و برادرش امیرم خیلی به ما کمک کردن، توی مراسم 

 .لحظه پیشم بودبها پذیرایی کرد و لحظهه سپیده هم کنار ما از مهمون .ها رو برد و آوردمیوه و شیرینی حساب کرد. امیر تموم مدت

 .دادمیآزارم  کلی نگرانی و فکر و خیال منی که ، برایشدقوت قلب  براماین خیلی 
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سنگ  هانگرانیو  هاتنهاییچقدر خوب بود اگه منم یه برادر داشتم، یکی که پشتم بود و می تونست توی که  با خودم فکر کردم

 باشه و دلداریم بده. صبورم

خوبی به نظر می  ن پسرزدمیکه در موردش  هاییحرفهمه  باوجوداون یه برادر داشت که  .و بازم به حال سپیده حسرت خوردم

 اومد.

یه پسر پردردسر و  اونی که .انگار که سعی داشت با خوب بودنش باهام حرف بزنه خوبیه.که آدم  کردمیوانمود  جوریاینیا الاقل 

 وخوی خوبی پیداکرده بود.دیدمش خلقداد و اونجور که من میحاال تغییر رفتار میبود زورگو 

 ، شاید این همون عشق کم سوییانداختممیو بهش نگاه  گشتمبرمیبود که باید  ایواقعیشاید امیر همون عاشق  که با خودم گفتم

نیای . دنیایی که شاید به رنگارنگی دبرم اشتازهو به دنیای  مبیا مبه خود توی ناامیدی تا یه روز زدمی سوسوبود که یه گوشه از دلم 

 بشه. چسبدلو  رنگخوشبا یه ذره محبت و توجه رنگش کرد تا  شدمیشاید  ،آرزوهام نبود ولی کی می دونست

 ه؟مقدر شد اشزندگیکجاست و چی توی کتاب  اشعاشقیمی دونست که نیمه گمشده  می دونست؟ کی کی سرنوشت رو واقعاً و 

 ؟گشتممیباید توی آسمون عشقم دنبال ستاره دیگه ای  یعنی ؛به خودم اومدم یه لحظه

نه من رقصیدم و جشن تموم مدت توی  ، ولیادامه پیدا کرد شبنیمهمراسم نامزدی به همه رنگارنگی و شور و شوقی که داشت تا 

 نه سپیده.

. نگاهی ردکمیترسی که هنوز از امیر ته دلش بود گهگاه زیرچشمی منو نگاه  باوجودسعید که کنار پریا نشسته بود ساعات  توی اون

داشتم و به خودم می قبولوندم که دیگه اون منم هر بار نگاه ازش برمی می لرزوند. و دلم رو کردمیکه هر بار با دیدگان من تالقی 

 متعلق به من نیست، اون دیگه نمی تونه عاشقم باشه چون حاال شوهر خواهرمه.

د رو یکسره کرد. هر دو فهمیدیم که بازی عاشقانه ما یه دوستی برای من تلخ بود ولی یه جورایی تکلیف من و سعی اگرچهاون شب 

 . تند و آتشینهاز دل میر مو زود دکه زود میا هاییعاشقیاز همون عشق و  .غیرواقعیساده و زودگذر بیشتر نبوده، یه حس سطحی و 

 اما سست و ناپایدار.

ایش پریام که آر و گرون قیمت که خیلی بهش می اومد. ایقهوه وشلوارکتو  رنگکرم کراواتشده بود، با یه  تیپخوشسعید خیلی 

 که چقدر به هم میان. جه رسیدمتیبا دیدن اونها کنار هم به این نکم کم .خوشگل شده بود داشت مالیمی

میر م و در ازاش ادیدمین سعید دیگه اون برق تند عشق رو هایچشماما توی  ترقدکوتاهدیدم، با یه لباس عادی و  رو کنار سعید امیر

ر در شکی نبود که امی یا از عشق. تپشی که نمی دونم از شرم بود .افتادمیهر نگاهش قلبم به تپش  و با کردمینگاه  بهم هرلحظه

 داد.وقت ندیده بودم. اون حس عجیبی بهم میبرابر سعید حرفی برای گفتن نداشت اما مهربونی خاصی داشت که توی سعید هیچ

 پدر و مادرشون کمکمون کردن تا خونه رو مرتب کنیم. باامیر و سپیده ، ا رفتنه ی مراسم تموم شد و همه مهمونآخر شب وقت

 های خالی میوه رو ببره امیر بود.رفت تا جعبهکه از در خونه ما بیرون میهم آخرین نفری 

 .خیربهشباون لحظه رفتن از من که تا دم در همراهش اومده بودم با خجالت خداحافظی کرد: 

 گفتم: شب توام به خیر. .ندم نتونستم جوابش رو من این بار

 که لب در بهش گفتم: ممنون که اومدی و کمکمون کردی. رفتمیداشت  .زد ریزیه لبخند 
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 وظیفه بود. جواب داد: نه بابا، و ابرویی باال انداخت

 نزدیک بود زمین بخوره.و ن فتاداز دستش  یکییکی هاجعبه طوری که .افسون کرد لبخند زدم، لبخندی که اون رو

و بستم و ر تکون داد. پشت سرش در دستخاروند و به عالمت خداحافظی  سرش رو بامزه .کرد وجورجمع مندگیشربا  خودش رو

 هایی کهیا مثل همون روز ،خندیدایی که سعید بهم میهزد، مثل همون روزقلبم داشت تند و تند می .امسینهدست گذاشتم روی 

 یدم قلبم داره کار دستم میده.مفه گذاشتم. باهاش اولین قرار مالقاتم رو

وی بگیره و منو ت رونم و برم سراغ مردی که بتونه جاش رفته بود و حاال نوبت من بود تا رهاش کدنبال دنیای عاشقی خودش سعید 

 عشقی که نه کهنه بشه و نه فراموش بشه. .غرق کنه ایتازهعشق 

ده تر از قبل شخیلی خوشگل اشنامزدیرنگ با لباس صورتیاون با صدای پریا که اومده بود دنبالم از جا پریدم. ا هتوی همین فکر

 ازم پرسید: می تونم بیام بشینم؟ .کرد جمع خودش رو سرد بود و اونشب تابستون مالیم نیمه دبا .بود

 گرفت و لب در پهلوم نشست. با شوق دستم رو دراز کردم تا بیاد کنارم بشینه. زدم و دستم رو لبخند

 همسایه الالیی می خووندن. هایدرختکه میون  هاجیرجیرکبا صدای ضعیف  .ساکتی بود شبنیمه

 خیلی دلم براش می سوزه. ،: طفلی باباپریا به پنجره تاریک اتاق بابام نگاه انداخت و گفت

 .ریختمبه هممنو ببخش که همه چی رو  ،: خواهریادامه داد

 باشه.و باورنکردنی تلخ  هرچند ،تقدیر نبوده، باید تسلیم سرنوشت شد حتماًگفتم: مهم نیست، 

 شونه هاش شروع به لرزیدن کرد. یواشیواش .با غصه منو توی آغوشش گرفت

 ؟کنیمی؟ داری گریه خواهریبا تعجب ازش پرسیدم: 

 که دلم می ترکه. جوریاینجوری ترکت کنم عزیزم؟ آخه ه با صدای لرزونی جواب داد: چ

 حاال کی می رین؟ -

 خیلی عجله داره حتی بیشتر از ما. سعیدفکر کنم سه هفته دیگه، بعد از عروسی.  -

باید  راداره و باهاش میره خارج. دیگه چی می خواد؟ چ امکردهتحصیلدیگه اینجا کاری نداره. حاال یه زن خوشگل و  ،خب -

 بمونه؟

 با بابا میام. حتی اگه سعید نخواد، من نمی تونم ترکتون کنم. حتماًاما بعد از درمان بابا من  -

 بره. خواستمیم ه اون از اولش -

 اون دیگه نمی ذاره که شماها رو ببینم؟ : یعنیگفت .یه لحظه ترسید

 نمی دونم. -

 منو درک می کنه. حتماًاون خودش خونواده داره و  .نه -

 پدر و مادرشم دارن باهاش میرن، برای همیشه. ظاهراًاما  -

شون. هیچ  ادامه دادم: ناراحت نباش، اول و آخرش همه باید برن سر زندگی .بدم اشدلداریسعی کردم  و گرفتمپریا رو  هایدست

 خواهر و برادری تا ابد کنار هم نموندن.
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هر بودن چقدر سخته. اون شب فهمیدم که خوا گذاشت روی شونه ام و محکم توی بغلش فشارم داد. بغضش گرفت. سرش رواون 

تم و یاد گرفد سرشب بریزی توی دلت و دم نزنی. باید فداکاری کنی و مهربون باشی. کاری که من توی اون نیمه هات روباید غصه

 درکش کردم.

رفت و بعدش از پیشم می بود. کنارم ایهفتهسهکه فقط دو  ایداشتنیدوستاون خواهرم بود، خواهر  .حاال دیگه از پریا متنفر نبودم

 شد.ها دور میازم فرسنگ

. همونی که تا ریختمیمن اشک  پایبهو پا  کردمیم نوازشم کردمیسال باهاش همبازی بودم، وقتی گریه  هایسالهمونی که 

 هایحرفبا یه عالمه  .روی شونه هام می ذاشت می اومد و سرش رو گرفتمی اشغصههر وقت  و کنارم بود جاهمینهمین لحظه و 

 ناگفتنی، اونی که مثل اسمش مهربون و زیبا بود.
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زدهدوافصل   

 

 .رفتم دانشگاهساز باشه، برای من که باید میاش می تونست سرنوشتکه هرلحظهایی هروز .ای درس خووندن کنکور رسیدهروز

 کارم شد هر ساعت خووندن و تمرین کردن. برنامه زیری کردم تا هر هفته یه درس رو بخوونم، مرور کنم و برم سراغ یه درس دیگه.

 که هم خوب بودن و هم بد. چیزهاییفکر کنم،  کردممیاین بهونه خوبی بود تا بتونم کمتر به اتفاقاتی که پیش روم ترسیم 

 توی ذهن نگه داشت. های زیبای زندگی روحسو  هاو به فراموشی سپرد و فقط خوشحالیر همه نگرونی ها شدمی کاشایو 

ین ت کرده بود همشاید دلیل اینکه بابام بارها و بارها برای معالجه خودش مقاوم ،ما که نمی دونستیم و نمی تونستیم درک کنیم

یه  ی کهاش باشه. اونرو یه جا فراموش کنه حتی اگه به قیمت از دست دادن حافظه اشزندگیهای خواست همه تلخیاون می بود.

 بود.واقعی عاشق 

 .پرسیدیممی سؤالندیم و از هم ورو می خوها کتابام سپیده می اومد پیشم و با هم هتوی این فشار شدید درسی، بعضی روز

کردم تا کنار خووندنم بهش شد. سپیده خیلی توی درس قوی نبود و من بیشتر سعی میجوری یه ذره از استرسمون کم میاین

 کمک کنم تا بتونه هم پای من جلو بیاد.

این مورد حرفی در  اصالًبپرسم، اونم که حتم داشت من از امیر خوشم نمیاد  سؤالیتوی اون مدت جرات نکردم تا در مورد امیر ازش 

، ولی خبر نداشت که توی دلم چی می گذره. خبر نداشت که امیر همون پسر شر و پردردسر محله حاال فکر و خیالم شده. زدنمی

 پاچه شدن هاش.فکر و خیالی که بعد از نامزد شدن پریا بیشتر توی ذهنم می اومد. خنده هاش، خجالت کشیدن هاش و حتی دست

به دست بیاره. کاری که اون حاال با  نظرم رو جلب کنه و قلبم رو عمیق اما می تونست با دوست داشتناون مرد ایده آل من نبود 

 وقتی کردمینشون بده، حتی سعی  م ظاهر بشه و خودش روتا جلو کردمیو هر بار با یه بهونه سعی  دادمینهایت تالشش انجام 

 باشه. ترتیپشخوبهتری بپوشه و  هایلباسمی کنه  وآمدرفتتوی کوچه 

اگه به سپیده بگم به خودم جرات دادم و تصمیم عجیبی گرفتم. اون لحظه خیلی ترسیدم، از اینکه غروب  هاینزدیکیه روز 

 چیه؟ و از اینکه این کار اصالً درسته یا نه؟ شالعملعکس

اگه عاشق یکی بشی و یکی رو عاشق  نداره.ود راه برگشتی ور اینمی دونستم که با این کار وارد دنیای عشق یکی دیگه میشم و 

وخم برگردی. باید تا تهش بری و این تا ته راه رفتن خیلی دل می خواد، خیلی وفاداری خودت کنی دیگه نمی تونی از این راه پرپیچ

 می خواد.

ف داشته باشم رفتم و دو تا لیوان برای اینکه بهونه ای برای شروع حر موضوع خودم و امیر رو بهش بگم.تا  زدمو باالخره دل به دریا 

 : سپیده؟گفتم کنارش.نشستم  و کردممیوه رو بهش تعارف آب .پرتقال آوردم و در اتاق رو کامل بستمآب

 اون یه لبخند شیرین زد و جواب داد: بله؟ عزیزم.

 با ولع از شربت خنک نوشید و بهم فرصتی داد تا دنبال کلمات بگردم: راستش ...

 درسی نیست، درسته؟ سؤالتبهم خیره شد و پرسید:  .کرد شکنجکاوی بود که لحن من جور
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 درسی نیست.، آره -

 ببینم چیه؟ خب، بگو -

 پس بگیرم که اصرار کرد و گفت: چیزی شده؟ زبونم بند اومد. خواستم حرفم رواز ترس و تردید 

 بزنی.شه که تو حرفی رو نتونی  چسبوند بهم و ادامه داد: باورم نمی خودش رو

 : پرستو ...امهتوی چشمزل زد 

دم شای ،کنممی، یه حس عجیب. شاید اشتباه بینممی ایتازهات چیز هگفت: توی چشم .اش گرفتهتوی دست لرزونم رو هایدست

 .نه

 بهم بگو. ،ازش برگردونم اما ازم خواهش کرد: پرستو سعی کردم تا نگاهم رو

 امیر.فقط تونستم یه کلمه رو به زبون بیارم: 

 ازم پرسید: برادرم؟ امیر؟ بااحتیاطاز چیزی که شنیده بود تردید داشت چون بهم خیره شد.  زدگیبهتبا 

 آره، سپیده. -

ای که سیاهش دیدم. شادی هایچشمتوی اون لحظه شادی عمیقی رو توی  . فقط همین، بدون اینکه چیزی بگه.کرد میخنده آرو

 تا حاال ندیده بودم.

 رفتارش، حرکاتش. حتی لباس پوشیدنش. .شدهامیر خیلی عوض گرفت و گفت: می دونی؟ دستم رو .بود جاخورده

ر : یه چند وقتیه که امیاعتراف کرد .داشت آالیشیبیساده و درست نیست ولی اون قلب  هاحرفسپیده می دونست گفتن خیلی 

 اینامهداره با خودش زمزمه می کنه و یه نامه می نویسه.  همش تا نصف شب بیدار می مونه. یه بارم یواشی رفتم دم اتاقش و دیدم

 عاشقش کردی. ،بردی پرستو واسه توئه. تو دلش رو هانوشته ونکه ا فهمیدمکرد.  اشپارهکه نانوشته 

 پرسیدم: حاال چی کار باید بکنم؟ مستأصل

 ابراز کنه، اگه ... بذار عشقش رو -

 اگه چی؟ -

 دوسش داری.گفت: البته اگه توام  با تردید

 سپیده.، نمی دونم -

ودش داره سعی می کنه خ کنممیفکر ییر کرده، حتی با منم مهربون شده. اما مدتیه که تغ شاید قبل از این پسر بدی بوده -

 اصالح کنه. رو

 می تونی در موردش بیشتر برام بگی؟ -

 شد که سپیده رابط این حس عاشقی شد. میون من و برادرش امیر. جوریاین

ال توی حدود سه س قبالًالبته  .گشتمییه چند وقتی بود دنبال کار  ،برق دیپلمفوقبود و متولد اردیبهشت.  وچهارسالهبیستامیر 

 داشت.توی دست و بالش  وپلهپولیه شرکت کار کرده بود و یه ذره 
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وقت از ای بود هیچن سؤال خودخواهانهو چون ای ؟کردمیاون چیکار باید  رفتممیبرام پیش اومد: اگه من دانشگاه  سؤالبعد این 

 وقت.سپیده نپرسیدمش، هیچ

 اون بعد از فهمیدن این راز منو بغل کرد و گفت: یعنی میشه تا ابد کنار هم باشیم؟

 از شرم لبخند زدم و گفتم: ای پر رو.

ردیم سعی ک .افتاده بود خیره شدیم به بیرون و به رنگ سرخ خورشیدی که میون پرده باریک اتاق گیردومون  هر هاخیالتوی همین 

و  زدمیه جوون کمکمدنبال عشقی که توی دلمون آتیش به راه انداخته بود بگردیم، عشقی که  بخشزندگیتا توی این رنگ گرم و 

 .بردفرومیما رو توی دنیای خودش 

به امیر چیزی نگه. حاال منم مثل سپیده  هازودیاون بهم قول داد تا به این  .تر شددوستی ما یه جورایی صمیمیاز اون روز به بعد 

داد و واسه خاطر من حاضر بود هر کاری بکنه. این اتفاق تازه منو به خودش مشغول کرد. هر روز یکی رو داشتم که برام جون می

 با علیرضا. اشعاشقی یا از عشق و ،گفتسپیده می اومد پیش من و از حس و حال امیر برام می

که توی کاغذ مچاله شده از توی سطل  هاییخطیخطیا ، که علیرضا براش نوشته بود بود هایینامهتوی جیبش  هاحرفکنار این 

راز اب رو اشعاشقیای سعی کرده بود تا با کلمات حس تند امیر با دست خط ساده هانوشتهتوی همه اون  اتاق امیر کش رفته بود.

 زده بود یا پاره کرده بود.رو که نوشته بود خط هر بار با ناامیدی تموم اون چهو  کنه

 .فهمونهبهم ب بزنه و تپش تند قلبش رو رو دلش هایحرف هاواژهو براش سخت بود تا بتونه با  رسیدنمیاون پسر رمانتیکی به نظر 

 و آرزوش بود تا من گوشه چشمی بهش نشون بدم. دیدمی تررنگینقلبی که حاال دنیا رو 

سوخته چه جوری و کجا می خواد با . تا ببینه که این عاشق دلکردمی، باید باوقار می موند و تحمل کردمیباید صبر قلب من اما 

 هاییدمآا، توی یه بهشت یا توی همین دنیا وسط هتوی یه باغ پر از گل یا جایی میون همین دیوار .گل دسته وفاداری به سراغش بیاد

اما مهم نبود که همه چی میگن. باید می ذاشتی دنیا تو رو انتخاب کنه و برات اونی رو که می خواد زدن، ربط میکه هزارتا حرف بی

 سر راهت بذاره.

 ازه.آرزوی ت هزارتاخاطره شیرین و  هزارتاشاید این همونی باشه که باید کنارش باشی و باهاش بمونی تا دنیات بشه اون آدم، با و 

ریا و شده بود پبنا به قراری که گذاشته بعد از گذشت سه هفته فرصت کوتاه کنار هم بودن به آخر رسید. سرعتبهروزها گذشت و 

 هایلباس. شبی پر از نور و زیبایی، پر از رفتوقت یادم نسعید توی یه تاالر بزرگ و مجلل جشن عروسی گرفتن. اون شب رو هیچ

 شدنمیپاشیدن. تاالر اونقدر پر از جمعیت شده بود که وی سر عروس و داماد میای که رهای رنگیرنگارنگ و پر از نوارها و نقل

 کسی رو اون وسط پیدا کرد.

از بهشت  ای که انگاروشلوار یه دست سفید و پریا با لباس عروسیسعید توی کت برای سعید و حتی برای پریا.، بود ایپرخاطرهشب 

 .شدمیاش روی صورتش جاری کشیده هایچشمت اشکی که هر از گاهی از گوشه براش آورده بودن. خوشگل و مهربون، با قطرا

 گریه نکن. .: خانومی، آرایشت خراب میشهگفتمیو  رفتمی اشصدقهقربون  مرتب ممادر شوهرش

ستن خواکه می ییاهاون .فهمیدننمی حتی معنی تنها بودن روهیچی مهم نبود،  شونبرام. اونهایی که خندیدمیمن توی دلم به اونها 

 رو بذارن و برن. شونهاهمه چی رو، همه خاطره

 به حال خودم رها کنن.دنیا  رحمیبیمیون منو  و با خودشون ببرن م رو و همه مهربونی هاش روحاالم اومده بودن تا تنها خواهر
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روع ش اشهمیشگیو با همون سرخوشی اون شبم اولش نه من و نه سپیده از کنار هم جم نخوردیم ولی سپیده یه ذره بعد بلند شد 

 ای توی سالن شاد باشم و برقصم.هو دختر هازنحتی منم مجبور کرد تا بلندشم و کنار اون و همه  ،کرد به رقصیدن

با هم میون جمعیت، حتی کنار پریا و سعید و  هاساعت . ماقبول کردم و سعی کردم توی عروسی خواهرم خوشحال باشممنم 

وق خورد و شور و شمن و سعید میون هم گره می هایچشمانگار که یه روزی انگار که اتفاقی افتاده، انگارنهخواهرش رقصیدیم. انگارنه

 .کردمیشون  عاشقی خیس

 انگار.راستی انگارنه ،آره
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زدهسیفصل   

 

 .وداع توی خونه پدری بود ،این نمایش عاشقی بعد از یه جشن رنگارنگپرده آخر 

پریا و سعید با تموم جمعیتی که از تاالر تا دم خونه ما اومده بودن وارد حیاط خونه شدن. خونه ای که حاال  هاکوچهمیون  شبنیمه

انگیز دل هایقدمتا آخرین  اومده بودنعیتی که ها سکوت و تنهایی. جمدید، بعد از مدتغریبه رو به خودش می هایآدمخیلی از 

 زد بدرقه کنن.موج میشون هاچشمای که توی با غصه اشپدریعروس رو توی خونه 

رزمین مسافر بود، مسافر یه س چون حاال اومده بود تا با ما وداع کنه. .ید عروس و با اندوهی عمیقفبا لباس س ،این بار پریا برگشته بود

 دیگه، خیلی دورتر از ما.

 توی بغلش گرفت و آروم آروم اشک ریخت. بعد از منمنو پریا حریصانه  برای در آغوش گرفتن. ،اندک بودبرای کنار هم بودن فرصت 

 میون بازوانش فشرد و آروم کلماتی رو توی گوشش زمزمه کرد. نوبت بابا شد. بابام پدرانه اون رو

 : خدا به همرات.شدمیکه برای یه پدر تنها توی یه جمله خالصه  ایتنگیدلشاید خداحافظی، شاید دعا و شاید شرح 

عدم چند روز ب و رفت، زودتر از اونچه که انتظارش برهپریا باید می می دونست توی اون لحظه چی توی قلب پردردم گذشت.نکسی 

بدون  من می موندم و این خونه، من می موندم و تموم خاطرات. خاطراتی که توی حوض آبکه  رفت. اونوقت بودبابام از پیشم می

 رفت.و از بین می شدمیپیر  .شدمیکهنه  هاآدم همهو مثل  شدمیکم فراموش ها کمچوبی اتاق هایالی پنجرهماهی و البه

 اشک ریخت. همراه ما امسپیده ،تلخ خداحافظی اینبا 

 گفت: عزیزم، مبارکت باشه.خوشحالی ام با خاله بغل کردن و بوسیدن. یکییکیپریا رو  مامخالهدایی و 

 هستم، نگران نباش. خواهرتبا مهربونی دست منو گرفت و ادامه داد: من مراقب 

 ام بود، تنها با چند روز فاصله.هاین وداع برای اون مادر سعید و خواهرشم گریه شون گرفت. سمت دیگه

ه ک رسیمیو تهش به بغضی  رقصیمیو  کنیمیشادی  هاساعتچی باید گذاشت؟ وقتی  این بخش از زندگی رو نمی دونم اسم

 میشی. دارغصهشون  و لحظه بعد از رفتن کنیمیبرای بودن دو تا آدم کنار هم احساس شعف  ایلحظهرو به درد می آره،  تقلب

 مه اه مهمونو دنبالشون  آروم و خرامان کوچه باریک رو تا انتها طی کردن اهبدرقه جمعیت اون با .سعید پریا رو سوار ماشینش کرد

 جامههباور کرد تا چند دقیقه پیش  شدنمیدقایقی بعد کوچه خلوت و خالی شد. اونقدر ساکت و تاریک که اصالً و رفتن.  راه افتادن

 پر بود از آدم و شور و هیاهو.

 و پدر و مادر سپیده شد. امشوهرخالهنوبت به خداحافظی خاله و 

امیر تا لحظه آخر به من که گونه هام از اشک  کهدرحالی .آخر کار سپیده و امیر بودن که توی سیاهی کوچه دنبال باباشون رفتن

ودن بیه لحظه بیشتر موندن برای  .فریاد برای موندن ، نگاهی که پر بود ازنگاهی که پر بود از عشق و اندوه .کردمیخیس بود نگاه 

 کنار من.

 یم خونه.رفتمیبود و باید  دیروقتوایستاده بودیم.  وتنهاتکما توی کوچه  م.همه رفتن و من موندم و بابا
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 سختیهباون حاال دیگه  .برهدر خونه  دمکه کوچه رو پرکرده بود تا  ایتاریکیمیون  هتر بتونراحتبگیرم تا  سعی کردم دست بابام رو

 حفظ کنه. می تونست تعادل خودش رو

 .کردمیحتی راه رفتنش رو فراموش کوچیک رفت و مثل یه بچه ام از بین میهداشت جلوی چشم اون. دردناک بود خیلیاین و 

 .ش برهمبردمیمسیری که  برخالفه و سعی داره دگرمیوقتی بیشتر شد که دیدم بابام گیج و سردرگم داره دنبال در خونه  امغصه

 ؟بینیمینور خونه رو  ،گفتم: باباییگرفته بود  بغض گلوم رو کهدرحالی. نشونش دادم با مهربونی راه رو

 .جواب داد: آره

 یادت میاد؟ .یدادمینشونم  مثل موقعی که بچه بودم و تو راه رو خیلی قشنگه، درست -

 یادم بره.گفت: آره، آره دخترم. مگه میشه با خنده دردناکی تکون داد و  ش روسر

 بریم بابا. من هنوز همون دختر کوچولوام، توی بغلت. -

 آره، همون پرستو. -

 همون پرستو که موقع بهار آواز می خونه. -

 چی می خونه؟ -

 یادته مگه نه؟ حتماًمن که یادم نمیاد، ولی تو : گفتم با صدای لرزون

 آره، یادمه. -

ت. انداخمیون تاریکی کوچه قدم گذاشته بود و منو یاد بچگی هام می درجایی که نور چراغ از الی  آروم بردم سمت در خونه. بابام رو

تا نیفتم و زمین نخورم. حاال من بودم که دستهاش رو گرفته  تا برسم به در خونه کردمیکه همین دیروز بود که اون منو کمک  انگار

 بودم تا زمین نخوره و راه رو گم نکنه.

فرو رفت  سنگینیخوابپشت ما کوچه توی  .هاشادیو  هاهلهله روی همهدقایق. به  روی همههر دو رفتیم داخل و در بسته شد، به 

 و همه چی رو از یاد برد.

 و نه خونه مون. متا صبح نه من خوابیدم، نه بابا .پریایی که حاال میون ما نبود تنگدلبود،  تنگدلاون شب خونه 

نشستیم سر سفره و صبحانه مونو خوردیم ولی دیگه پریا نبود تا مرتب برامون چایی بیاره و  حوصلهبیو  آلودخوابر دو فرداش ما ه

ی گذشت هر چ خوردی؟ ات روهرسید و به بابام بگه قرص ات به کجاهبپرسه درس مازمون پذیرایی کنه. دیگه پریا نبود تا با نگرونی از

 خالیه.بین ما چه جاش بیشتر فهمیدیم 

حس کردم یه بار دیگه مامانم رو از دست  ، به بودنش، به مهربونی هاش و به دلداری هاش.اموابستهکه چقدر بهش  باورم شد اون روز

 پناهی پرشده.دادم. حس کردم یه بار دیگه دلم از ترس و بی

 تنها راهی بود که می تونست نجاتم بده.. درس خووندن کسهیچبدون کمک م، ایستادمیاز حاال به بعد باید روی پای خودم 

 دننو مشغول خوو هاکتابسراغ به اتاقم رفتم بعد از اون  .اتاق تویبهش دادم و بردمش  م روباباهای قرصهمین بلند شدم،  برای

 شدم.
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ا بودم که ترجیح دادم تنه مستأصلشکسته و اونقدر درهم نگاه انداختم. سؤاالتو نمونه  هاتستتا آخر شب فقط درس خووندم و به 

هایی و به آرزوهام. آرزو امآیندهفکر کنم، به درس هام، به می تونستم زنم. توی این تنهایی به خیلی چیزها نباشم و به سپیده زنگ 

 خواست و عمر کسی مثل من جوابگوش نبود.می زمانکه شاید هر کدوم یه عالمه 

 گذشت. شمردمیرو  هالحظه حوصلگیبیبا که  ایزدهخوابتوی خونه میون من و بابام  ،سکوت و خلوت درچند روز 

رو توی بغل گرفت و بوسید. سعیدم  مپریا با دیدن ماها خیلی خوشحال شد و مرتب من و بابا یه شب سعید و پریا اومدن خونه مون.

آمد وکه تموم مدتی که من مقابلش رفتای صحبت کرد. درحالیدقیقهفقط ده مبا من یه سالم و احوالپرسی ساده کرد و با بابام

 نگاهی به من داشت. نگاهی که نه پریا متوجهش بود و نه بابام.کردم نیممی

 هتا با نگا کردمیو سعی  شدمیخیره  مجسور به هاییچشماون هنوز با  ازش بدزدم. بشینم و نگاهم رو ایگوشهرم کرد تا این وادا

 آزردمیکه ذهنم رو  چیزهاییوقت میون من و اون پرسیده نشد، همه اون که هیچ ایناگفتهسؤاالتی رو بپرسه، سؤاالت  مرازآلودش از

 داد.می مو عذاب

 این عجله برام باورکردنی گفتن که برای فردا غروب پرواز دارن و باید حوالی ساعت شیش توی فرودگاه باشیم. ما به من و باباهاون

 ها.ها و شایدم سالروزها، ماه .رفتنپریا و بابا هر دو از پیشم میفردا عصر نبود. 

 ن سعید برام دست دراز کرد و گفت: میام دنبالتون.کردمیا داشتن دم در خداحافظی هموقعی که اون

 ممنون.بدون اینکه باهاش دست بدم گفتم: خودم بابا رو میارم،  منم

 کنم برم سراغ درسم. ی و حتی بدون اینکه به سعید و رفتارهاش فکرتفاوتبیسعی کردم با  .و در رو به روشون بستم

 هجیبرام  ش روحساب هاکه شمارهبابام که خیلی ناراحت بود درحالی میز آشپزخونه خوردم. اون شب آخرین شام رو کنار بابام سر

 ها هست ولی فکر کنم اونقدر باشه که نیازت به کسی نیفته.گفت: دخترم، نمی دونم چقدر پول توی این حساب کردمی

 .صحیح و سالمفقط می خوام زودتر خوب بشی و برگردی پیشم.  ،نوازش کردم و گفتم: مهم نیست با غصه دستش رو

رم بهتر میشه یا نه؟ هنوز هیچ کدوم نمی دونستیم، تنها امیدواش نمی دونستم که با رفتن بابام وضع رفت توی فکر و آه بلندی کشید.

 جایی نبریم.کردیم حتی اگه راه بهمونو می باید همه سعی درهرحال .بودیم

ه نداشت اینگرانیوسواس چیدم تا فردا غروب دیگه  باو کردم توی چمدون بزرگش مرتب  بابام رو موردنیازن شب تموم وسایل او

 باشم.

 بود. شسال روی طاقچه اتاق هایسال ،رنگطالییو حتی عکس مامان شهال که توی قاب  ش روهاکتاب، رو، قرصش روش سلبا

 آخر شب سپیده زنگ زد و بهش گفتم که فردا عصر باید با بابام برم فرودگاه.

 و ناراحت ازم پرسید: یعنی از حاال به بعد تنهای تنهایی؟ دارغصه

 تنهای تنها. ،توی سرم بود جواب دادم: آره سؤال هزارتا کهدرحالی

 خودم زمزمه کردم: باید دنبال کار بگردم. با

 وقت به غروب نرسه.صبح تلخی که آرزو کردم هیچ به صبح رسید.ما  تنگیدلحس شب خیلی زود با 

www.takbook.com



 

قجه محمدعلی  آواز پرستوها  

 

85 

هر دومون کنار هم توی حیاط درست  بتی به حرف زدن داشت و نه من.غ، نه بابام ررسیدمی از همیشه به نظر ترساکتاون روز خونه 

بازی با پریا، بابا و مامان،  موشکقایمم، یم و از نو به خاطر آوردیکنار هم چید ام روزندگیهای لحظهلب حوض آب نشستیم و لحظه

 زدم.شدم و از اون باال به لبه دیوار خونه دست میکه روی شونه بابام سوار میبازی گوشه حیاط و حتی وقتیتوپ

 هاقصهبدون اینکه حرفی زده بشه زیباترین  .شد ردوبدلگذشت و توی نگاه من و بابام  وناز ذهنم تأملآروم و با  هالحظهاون همه 

 اختیار تویتا اون حد که یه لحظه بی کرد. تنگیدلمون بیرون پرید و توی هوای خونه پیچید و هر دومونو غرق  از پنجره دیدگان

 اندازهبه .دوستت دارم، اندازه یه دنیا جونمها نتونسته بودم بهش بگم تکرار کردم: بابا ای رو که سالند بار کلمهبغل بابام پریدم و چ

 ها.تموم آسمون

ا اومده بودن تا کنارمون باشن و احساس تنهایی هاون از راه رسیدن. امشوهرخالهحوالی ظهر بود که زنگ در خونه رو زدن و خاله و 

 راهه. ها ما کنار هم ناهار خوردیم و سعی کردیم تا بخندیم و وانمود کنیم که چیزی نشده و همه چی روبهبعد از مدت .مینکن

ای بیشتری ازش هم با لبخند بهش فهموندیم که هنوز دوست داریم چیزه و ما گفت بامزه هایجوکمثل همیشه  امشوهرخاله

 باشیم.که هنوز دوست داریم بخندیم و شاد  بشنویم

اون شروع کرد به تعریف کردن و چوبی توی حیاط نشستیم  تختلببعد از ناهار همه کنار هم  .کلی ازمون پذیرایی کرد مامخاله

بعد از عروسی اومدن تهرون. ام آشنا شد و اینکه چه آسون با شوهرخاله خاطراتش. خاطراتی که شنیدنش برامون خالی از لطف نبود.

 رسید خونه.توی یه کارخونه مشغول به کار شد، جایی که خیلی از خونه شون دور بود و اون هر شب دیروقت میام رفت شوهرخاله

 به این حکایت گوش دادیم و یه جورایی همه چی رو فراموش کردیم، الاقل برای یه نیم ساعتی. با عالقهمن و بابام 

 شدنمیکارخونه قدیمی بگه، کاری که مزدش از پنج هزار تومن بیشتر ش توی اون هاسختیشد که از  امشوهرخالهبعد از اون نوبت 

 شون پر از خوشی و شادی بود. زندگی هاایناما با همه 

 ها اومده بودن به دیدنمون.دوباره زنگ در خونه رو زدن. این بار پدر و مادر سپیده و چند تا از همسایه بعد کمیه 

اومده بودن، حتی من تونستم امیر رو هم  هاخیلی مهربونی که دورمون جمع شده بودن فراموش کردیم. هایآدمتنهایی مونو با  ما

 پائید.ببینم. اون بااحتیاط بیرون خونه مون وایستاده بود و از الی در یواشکی منو می

ام راه افتادیم به سمت فرودگاه. توی الهام علیرغم مخالفتم ما رو سوار ماشینش کرد و همراه خشوهرخاله تا اینکه عصر از راه رسید.

پیچیدن سرعت پشت سرمون میایی که بهه بود و چشمم پر از اشک به خیابون خوردهگره راه تموم مدت دستم توی دست بابام

 خیره مونده بود.

 ای ایرانی و خارجی.هنیم ساعت بعد رسیدیم به فرودگاه، جایی که پر بود از مسافر

 همراهی کردیم ام بابام روام و شوهرخالهمن، خاله بودن. مونگیت بازرسی منتظر رمیون جمعیت، پریا و سعید رو دیدم که اونو اون جا

 ا.هتا بره پیش اون

می بره تا  اش رو بابام با اون چمدون بزرگ مثل این بود که داره همه چی بغضم گرفت.از غصه  و دلم خالی شدیه لحظه بدجور 

 فراموش بشه.

 .کرد تائید ش وایستاده بودکنارکه قول داد که مراقب بابا باشه و سعیدم  . اونپریا و من دقایقی توی آغوش هم گریه کردیم

 دخترکم. ،بابام منو محکم توی آغوشش فشرد و آروم توی گوشم زمزمه کرد: بابایی همیشه به یادته از همه آخر
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م که نگاهاشون به انتهای سالن رفتن. درحالیه ام با چمدونام و شوهرخالهپرحسرت من، خاله هاینگاهمیون ا هاون .گفت و رفت رواین

 .کردمی شونتا لحظه آخر بین جمعیت دنبال

ام از خونواده سعیدم خیلی آدم اومده بود و دورمون ازدح .و من دیگه ندیدمشون شدنگمکه روبرومون بود  ایهمهمهتوی  زودیبه و

 شده بود.

. منو به خودم آوردروی شونه ام اومد که دستی من غرق در خیاالت تلخ دقایقی رو همون جا پشت گیت وایستادم و خشکم زد. 

 ام بود، آروم گفت: غصه نخور عزیزم، من کنارتم.خاله

گین و سن هایقدمبا اونها و  اشنیمهشد و یه  دوپارهحس کردم با رفتن بابا و پریا قلبم  زدم. ینوازش کردم و لبخند تلخ دستش رو

 دور و دورتر شد. ممرددشون از

، ثانیه به شدمیای بزرگی که به باند فرودگاه منتهی من اون لحظه کنار در شیشه طول کشید تا هواپیما شون پرواز کنه. ایدقیقهده

 ردم.شدن و اوج گرفتن هواپیما رو توی یه غروب دلگیر تماشا ک ثانیه دور

 ا از نظرم محو شد.هابر الیالبه رنگسرختبدیل شد و میون آسمون  ایسایهبه  زنچشمک هایچراغتا اون جا که هواپیما با 

ام تا اونجا که حتی نفهمیدم خاله خیره مونده بودم باختمیکم رنگ به خط افق که کم زدهبهتطور  من همون .گذشت ایچنددقیقه

 مثل من اشک می ریزه. کنارم وایستاده و داره
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دهچهارفصل   

 

 رسیدیم خونه حدود ساعت هفت و نیم بود.که از فرودگاه 

ام همونجا دم در نوازشم کرد و گفت: عزیز دلم خاله بود دلم گرفت. شدهخالیکه حاال تاریک و  ینه اخوورود به خونه،  محضبه

 برمی گرده. خوب و سالمتکنی زود می گذره و بابات نکن، یه ذره تحمل تنگیدل

 صحیح و سالم.، شاید حق با اون بود، خیلی زود لبخند زدم.بهش 

 ت و گفت: تو بروخواستم بهش کمک کنم ولی نذاش بده. تیب شام رورفت توی آشپزخونه تا تر امخالههر سه مون رفتیم داخل و 

 بخون. چند هفته دیگه کنکور داری. خاله، برو درسهات رو

برداشتم تا شروع کنم به درس خووندن اما هنوز بازش نکرده بودم که زنگ در در رو بستم و کتابم رو  .قبول کردم و رفتم توی اتاقم

 اومده بود به دیدنم.از جا پریدم و دویدم سمت در. سپیده  خونه رو زدن.

 ، چند بار اومدم نبودی.زدمیدلم شور  تو جونمداخل و گفت: پرس راحت شد اومدکه خیالش 

 عزیزم. راه شلوغ بود. بغلش کردم و گفتم: آره

 خوبی؟ -

 آره، تو چطوری؟ -

 سخته که دور از پریا و بابات باشی، مگه نه؟برات خیلی  حتماً. دارمغصهبه خاطر تو  زهارو این -

 ه.وکورسوتا هخیلی سخته. خونه بدون اون، سپیدهبودم بغضم گرفت و جواب دادم: آره من که منتظر همین حرف 

 منو توی آغوشش فشرد و با ناراحتی گفت: الهی بمیرم برات.

هر دو کنار هم روی تخت نشستیم و  یه راست اومد توی اتاقم. امشوهرخالهداخل و اون بعد از سالم و احوالپرسی با خاله و  شبردم

 کتابامونو باز کردیم تا درس بخوونیم.

ون نمیشه این همون امیره. عشق ا می کنه، باورم تنگیدلاون خیلی  من هنوز چیزی به امیر نگفتم. ،سپیده گفت: پرستو اما قبلش

 تاب و حساس کرده.بی رو

 ازم پرسید: تو دوسش داری؟ و ام خیره شدهچشم هب

 کنکور می دیم.تم: آخه هنوز خیلی زوده، ما تازه داریم فبا تردید گ .نمی دونستم چی باید جواب بدم

 مچاله شد.ش اهاما دیدم یه چیزی توی دست لبخند زد و ساکت شد اونم

 گفتم: اون چیه توی دستت؟ کهسعی کرد پنهونش کنه 

 هیچی. -

 پس چرا قایمش کردی؟ -
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 می دونی؟ ،گفت: آخه کنانمنمن

 چی رو؟ -

 گفت: ببخشید که امیر دست خطش بده. .رو صاف کرد و گرفتش سمت من تاشدهآروم کاغذ 

 یه نامه بود. بود ازش گرفتم و آروم بازش کردم. تاشدهکه چند بار  کاغذ رو

 توی هر خطش دید و حس کرد. اضطراب رو شدمیحتی  .زدمیبا دست خطی که چنگی به دل ن

هنم نیستم. چند وقتیه که موضوعی ذخوب بلد  ))پرستو خانم سالم. ببخشید که من نامه نوشتن روزیر لب شروع به خووندنش کردم: 

م و میشه که سرکار میر ایهفتهسهمشغول کرده ولی نمی دونم گفتنش درسته یا نه و حاال با این نامه می خوام ازتون بپرسمش.  رو

با ماشین کار کنم. من ترسی از کار و تالش ندارم و برای رفاه  مه قصد دارم یه ماشین بخرم و اگه الزم باشه عصرها .حقوقم بد نیست

 وزهایربهیدوارم، امآینده باید اعتراف کنم که حاال دیگه اون امیر سابق نیستم. چون حاال به  .همسرم هر کاری الزم باشه انجام میدم

با من ازدواج کنین؟ این یه سواله  نآیا حاضری ،رحرف آخ .اما این بدون شما برام میسر نیست خوش و به ساعاتی پر از عشق و محبت

 .رم باشینکنا نبدونم که حاضری اگهفقط  کنممی برص اینگرانیسال بدون هیچ  هایسالو بستگی به میل شما داره. اگه الزم باشه 

 امیر((. ... دوستدار همیشگی شما .، فقط بله یا خیرنتونو برام توی همین نامه بنویسی اگه ممکنه جواب

 .یه نامه عاشقانهبدون کلمات پیچیده و ادبی، حتی بدون جذابیت  .نامه ساده بود

 شدم و از سپیده پرسیدم: حاال چطور می تونم جواب بدم؟ متأثرش نبا خووند

 باور کن. ،کنه می براون ص .خب فقط آره یا نه -

 ای بهتری هم باشه.هاما شاید براش مورد -

نامه رو بنویسه و جرات کنه تا دیگه رو. اون خیلی سعی کرد تا این  کسهیچفقط تو رو می خواد نه  ولیاعتراف کرد: لبخند زد و 

ا هچیزی مهم نیست. ما که پسر نیستیم تا حس اون براش جور که علیرضا عاشق من شده و دیگه ، همونبدهحقبهش  .برسونه به تو

 .کردیممیو ر م بودیم همین کاره رو بفهمیم، شاید اگه ما

 به سپیده خیره شدم. مستأصل

 م جوابت نه ست.ه نوازش کرد و گفت: اگه نمی خوای االن جواب بدی یه مدتی در موردش فکر کن. اجباری نیست اگر اون موهام رو

 به خدا راست میگم. .آهی کشید و ادامه داد: تو بهترین دوست منی و هر چی تصمیم بگیری بهت حق میدم

 .کنیمیه درکم گفتم: ممنونم ک

 آرزومه که تو عروسمون بشی.سپیده با اشتیاق بغلم کرد و گفت: 

 اخم کردم و گفتم: خوبه، لوس نشو دیگه. بریم سر درسمون.

 پس نباید شوخی میدرسی که می تونست آینده هر دومونو تغییر بده.  .کرد و با هم رفتیم سراغ درس وجورجمع خودش رو

 گرفتیمش.

 فقط برای شام یه ربع وقت گذاشتیم و دوباره رفتیم توی اتاق. تا آخر شب بدون وقفه درس خووندیم 
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نمی دونم چطور شد که یه دفعه هوس کردم  برای استراحت فکری ترجیح دادم که سراغ یه تفریح خوب بریم. کارمون که تموم شد

ها کنارم باشه و با این حس خیلی دوست داشتم توی این مرور لحظه خونوادگی مونو بیارم و به سپیده نشونش بدم. هایعکس

انگیز بود از کمد قدیمی بابام درآوردم هامونو که با جلد سفیدش هنوز زیبا و خاطرهآلبوم بزرگ عکس داشتنی شریکش کنم.دوست

 امان شهال رو توش چیدیم.جالب تولد م هایعکسها بود که ندیده بودمش تا همین اواخر که و بردم توی اتاق. مدت

خندون. یه  هایصورتپر از  ،بود وسفیدسیاهاول  هایعکس. رفتم اول آلبوم . واسه همینما رو ببینه هایعکسدوست داشتم همه 

 .مزنیمیباهاشون توی عکس لبخند  مو داری موایستادی هاآدمکنار اون  لحظه حس کردیم که انگار

با موهای مشکی. جلوتر و جوون شون هم همه  .همم کنار بزرگبا، عموم، بابابزرگ و مامانبود. مامان، با جمعیدست  هاعکسبیشتر 

 تکی مامان و بابام بود که تو هر کدوم کلی تیپ زده بودن و ژست گرفته بودن. هایعکس

 پر از درخت یا رودخونه. هایباغچه بکر و ناب بود. پشت سرشون هایمنظره اهو توی همه اون

خواست ه میانگار ک .کردمیاش لمس هشونو با انگشت تکتکو با یه حس لطیف  کردمیرو نگاه  هاعکساون  یکییکی سپیده با شوق

 ا حرف بزنه و ازشون بپرسه که دنیاشون چه رنگیه؟هبا اون

 مال کیه؟ این گردن بند نشونه چیه؟ : این کیه؟ اونجا کجاست؟ اون اسبهکردمیمختلفی  سؤاالتمرتب از من 

 .جنگل پر از درخت بودیه تا اینکه رسیدیم به یه عکس بزرگ که همه توش بودن و پشت سرشون 

 سپیده به اون عکس که رسید با حیرت گفت: چقدر آدم توی این عکسن. همه چقدر خوشحالن، مگه نه؟

 مه. شوهرخالههمین  قبل مرد. اون یکی هم هاساله یکی که کنار بابام وایستاده عمومه ک اون ؟بینیمی ،آره -

 اون زنه کیه؟ -

 کدوم؟ -

 ایناهاش ... اینجا. -

 اون به یه زن با لباس محلی اشاره کرد.

ونم گرفته پریاست و ا ؟ اون که مامانم دستش روبینیمیو گفتم: نمی دونم سپیده، من اون موقع خیلی بچه بودم.  شناختمشنمی

که توی بغلشه منم. درست یادم نیست، انگار که یه جای سرسبز و پر از درخت بود، عین شمال. اون زنه به من نون محلی داد و کلی 

 .رهنمییادم  وقتهیچکرد. لهجه جالبی داشت، طوری که  مناز و نوازش

 ا، مگه نه؟ه ونبریم به اون زم شدمیچه جای قشنگیه، کاش  -

 .شدمیکاش  ،آره -

 ا االن زنده ان؟هرو با کنجکاوی نگاه کرد و زیر لب ازم پرسید: اون هاآدمتک تکاون  .دیدم سپیده رفت توی فکر

 مرده باشن. این مال خیلی سال قبله. اکثراًنمی دونم ولی فکر کنم  -

با یه  .هرف توشونحقشنگی، انگار که یه دنیا  هایعکسبا غصه آهی کشید و گفت: چه  هاعکسبقیه بعد که ورق زدم و رفتم سراغ 

 عالمه عشق و محبت که توی صورت همه دیده میشه.

 .بهترناالن  هایعکسن ولی از همه وسفیدسیاه بااینکه ،آره -
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 بابا و مامانم همراه من و پریا. تر.جدید هایعکسآلبوم ورق خورد و رسیدیم به 

 و گشاد می اومد. بلندکه به نظر  هاییلباسشده بودیم، با  تربزرگرنگی بابا و مامانم هنوز جوون بودن و ما  هایعکساون توی 

 و دستم رو امبچهیه  . حس کردم دوبارها حس کردم که زمان به عقب برگشتههروی اون تأملمرور شدن و با هر  یکییکی هاعکس

 های درخت سیبی که پشتنرمی عروسکی که توی دستم آویزون بود یا بوی غنچه حتی تونستم توی دست مامان و بابام گره زدم.

 سرم بود رو حس کنم.

قلبت به تپش می افته و روحت پر از رنگ و خاطره.  هایعکس .اندازیمیتوی آلبوم نگاه  قدیمی هایعکساحساس عجیبیه وقتی به 

ونی می ت هاعکسانگار که با دقت توی این  ات.برات حاال بود و حاال شده گذشته، به اون موقعی که هازمانپر می گیره تا بره به اون 

 ها شونو بشنوی.ایی که حاال مردن بخندی، کنارشون وایستی و صدای نفسهبری و با همه اون هاگذشتهبه 

که اون شب من و پریا کنار بابام به مناسبت تولد مامان شهال از خودمون گرفتیم،  هاییعکس. آخر هایعکسبه  رسیدیمو باالخره 

 لبخندیه توی یه قاب کهنه با  مونبراحاال پرنور که منتظر آرزو کردن مامانم بودن، مادری که  هایشمعو  رنگخوشبا یه کیک 

 .کردمیپیدا  یمعنهمیشگی 

 چه کیک قشنگی، چه جشنی گرفتین. بابات چقدر خوشحاله.رو دید و گفت:  نظیربی هایعکسسپیده اون 

اون  .خوشحال ندیده بودمش قدراین وقتهیچاون شب بابام از جشنی که برای مامانم گرفتیم خیلی خوشحال شد. ، آره -

 بود. نظیربیشب 

 چه عالی، عین یه تولد واقعیه. -

 ؟می دونی -

وت ف . حتی وقتی خواستیم شمع تولدش روبود پرشده: شاید باورت نشه ولی اون شب بوی مامانم توی خونه گفتممکثی کردم و 

 .اشلحظهبهلحظه ،اون شب کنارمون بودحس کردم کنیم اونم با ما فوتشون کرد. 

 اش آروم از گونه هاش پایین سرید.هاش جمع شد. اشکهگرفت و یه دفعه اشک توی چشم اشغصهسپیده 

 ؟کنیمیگریه  ،با ناراحتی بغلش کردم و گفتم: وای سپیده ،گرفته اشگریهدیدم 

 سبک میشم. کنممیبا صدای لرزونی جواب داد: وقتی گریه  و روی شونه ام گذاشت سرش رو

 امونو ببینی.ه عکس خواستممیببخشید که ناراحتت کردم، فقط  -

 بود که دیده بودم. خوب کردی نشونم دادی. هاییعکس ترینقشنگاین  .نه -

 گریه نکن، دختر. -

 .گرفتدلم  دفعه . نمی دونم چرا یهکنممیگریه ن ،پاک کرد و گفت: باشه هاش رواشک

 ، عزیز دلم.پراحساسیدادم و گفتم: تو چقدر  شتوی بغلم فشار

 مرسی، پرستو جونم. -

 حالش خوبه. مخوش به حالت که مادر داری و پدرت -

 خدا رو شکر. آره،  -
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 زنگ تلفن ما رو پروند. یه دفعه

 صداش پر از خوشحالی شد. و . گوشی را برداشتزودتر رفت امخاله ولی جواب بدم دویدم تا تلفن رو

 ا رسیدن و حالشون خوبه. بیا عزیزم باهاش صحبت کن.هصدام کرد و گفت: پریاست، اون بلند

 بشنوم.اش رو هحرفتا بهتر  خودمبا ولع گوشی رو چسبوندم به  من .بودش ضعیف صدا تندی رفتم و گوشی رو ازش گرفتم.

 .مبعد گوشی رو داد به بابا .رفتن هتل تا خونه شون برای اقامت آماده بشه فعالًپرسید و گفت که  اون حالم رو

و سعی داشت بهم بقبولونه که هنوز حالش خوبه، گفت که چهار روز دیگه برای جراحی توی بیمارستان  زدمیحرف  شمرده مبابا

 بستری میشه.

نمی دونم کار من به کجا میرسه تشکر کن. ایی که اومدن به دیدنم هو از همه اون اتخالهشوهرو  اتخالهکرد و ادامه داد: از  تأملی

 .دارهفقط یادت باشه که بابا خیلی دوست 

 تموم کنه. ه بغض سنگین، بغضی که نذاشت حرفش روصداش پر شد از ی

 یم.هست گفت: خواهری نگران نباش، من و سعید مراقبشبهم  .کرد شناز و نوازش کلیگرفت و ازش پریا گوشی رو 

 . باشه؟با ناراحتی گفتم: پریا، بازم زنگ بزن

 باشه عزیزم. -

 اون خوب میشه مگه نه؟ -

 باید خوب بشه. ...ا لحنی که پر از تردید بود جواب داد: البته پرستو پریا مکث کرد و ب

 دلم هوری ریخت، حتی پریام به خوب شدن کامل بابا امیدوار نبود.

 ونه شون.رفت خ. رفتم توی اتاق و نشستم کنار سپیده. آخر شب بود و سپیده باید میخداحافظی کردیم با یه عالمه اندوه و غصه بعد

 .شناسیمیکه  ستو جونم، من از خدامه ولی بابام روکردم تا بمونه ولی گفت: پرازش خواهش 

 یه ربع بعد امیر اومد دنبالش. جمع کرد و آماده شد تا بره. ش روهاکتاب

 ... بابت همه چی. نبرم ولی از جاش بلند شد و گفت: خودم میرم. ممنو باهاشخواستم 

 بهش لبخند زدم.

؟ ی، می دوننبد نکه همه دنیام نمی تونعشقی رو بهت هدیه میده  ه آدمی هاوقت، بعضی گفت: پرستو رفتمیکه داشت لحظه آخر 

 .اعتقاددارمم. من به این بینیمیه که ما نداشتنیدوستخوشبختی همون 

 ازش پرسید: چی شد؟ آره یا نه؟ پرت کرد. . صدای امیر از توی حیاط حواسم روفرورفتمزد توی فکر که رفت و از حرفی 

 عجله نکن.: گفت

 ای بود که من ندیدم؟من با اون حال پریشون از خودم پرسیدم: یعنی این همون خوشبختی .توی سکوت و اندوه رفتن دوتاییو 
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دهپانزفصل   

 

ه ای بیفته اما این بهون زحمتبهپیشم بمونه، هرچند که راضی نبودم تا به خاطر من و شرایطم  امخالهقرار شد تا زمان امتحان کنکور 

 شیم.اب کنار همشده بود تا بتونیم 

نمیشه به عقب برگردوند. حاال دیگه هممون باورمون شده بود  مرده و زمان رو واقعاًباورش شده بود که مامان شهال  امخالهحاال دیگه 

 مثل بازی هامون نیست و خیلی فرق داره. اصالًکه دنیا 

احساس خوبی داشتم. خاله شهرزاد عین مامانم بود، همون جور با صورت کشیده ولی یه کمی  اهکنار اونمن یه جورایی از بودن 

م بستو چشمم رو می کردمیحتی وقتی آوازی رو زیر لب زمزمه  .انداختمیکه منو یاد مامانم  هایینوازشمهربون و دلسوز با  ،ترچاق

 کردم که مامانمه.خیال می

موقعی که با پسرخاله هام مرتب  .گفتمیکوچیک و شیطون بودم  زمانی کهو برام از  نشستمیپیشم اون توی هر فرصتی می اومد 

 .امخالهو چه تو خونه  اون جاکردیم. چه بازی میکشیدیم و با همتوی هر اتاق و کنجی سرک می

ام هاشک تا آوردمیو برام دستمال  دویدمیسریع  گرفتمی امگریههر وقت  و داشت هوام رو جاهمهکه چقدر  گفتمیبعد از پریا برام 

 .کنهپاک  رو

اینکه من  پریا برای ه بود.بارون شدیدی گرفت دفعه از یه غروب بارونی گفت، غروبی که ما برای بازی به کوچه رفته بودیم که یه حتی

که مریض بودم و تب شدید  مشبیه بود.  شدهآبدرآورده بود و کشیده بود روی سر من و خودش خیس  ش رولباسیس نشم خ

 ،م آروم اومده بود باالی سرمه بودخوب شد بعد که .امخالهداشتم تا صبحش نخوابیده بود و مرتب اومده بود پیش بابا و مامان و 

 بوسیده بود و گریه کرده بود. ام رو پیشونی

 گرفته و ا و پریا هنوز کنارمه، دستم روه نوحس کردم برگشتم به اون زمطوری که  .برام تعریف کردرو با دقت  هالحظهاون تموم 

 .میدهتوی بغلش فشارم 

 ندیدی. کنارت بوده و تو بودنش رو سالهمه این کسی که ،کسی میشی تنگدلچه حس عجیبیه وقتی 

 .میشه دیرخیلی  ورن یه روزی می که بدون ت روبردور و  هایآدمقدر  ،گرفت و گفت: خاله دستم رو امخاله، هاحکایتبعد از اون 

 یواشکی به هم می گین؟ دوتاییو گفت: چی  مونپرید وسط حرف ،از راه رسیدکه  امشوهرخاله

 زنونه ست، دخالت نکن. هایحرفبا شوخی جواب داد:  مامخاله

 پس نمیشه گوش داد. ،اوه -

 برو اکبر، لوس نشو. -

 ؟چیزی نمی خوای .اکبر آقا شکلکی درآورد و گفت: میرم نون بگیرم

 ممنون. نه -

 .هاخانمخداحافظ،  فعالً -
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 در خونه صدایی کرد و پشت سر اکبر آقا بسته شد.

 .اون بهترین مردیه که دیدم، همیشه خوشحالهکرد و گفت:  تأملی امخاله

 جون، چقدر خوبه.آره خاله  -

 م میاره. شوهربه فریادم می رسه و از ناراحتی در اشوشنگیشوختوی لحظاتی که دلم پر از غصه میشه اون با مهربونی و  -

 .هبزرگ خوب داشتن یه نعمت

 جلو میره؟ پاپابهکی با اون همه مشکالت زندگی کنار یه مرد می مونه و باهاش  واقعاً خاله جون، تو خودتم خوبی.  -

 .ثانیهو هر  هرلحظهبودیم.  نفسهمره خب، ما آ -

ام هسال توی کارخونه کار کرد و حتی شب هایسالمونو آبرومند کنه.  آهی کشید و ادامه داد: اکبر آقا خیلی تالش کرد تا بتونه زندگی

 م قبله خونه ما خواب بودیم و صبح فرداش رسیدمیوقتی در بیاد. طوری که  هابچهتا مخارج من و  دادمییه جا نگهبانی  رفتمی

ردم منم سعی ک .ها ترسی نداشتوقت از سختیاون با عشق زندگی کرد و برای همین هیچ از اینکه ماها از خواب بلندشیم رفته بود.

 ربون و فداکار.جوری باشن، مهام یاد دادم که همیشه اینهدارم. حتی به پسرتا اونجا که میشه این زندگی رو پر از محبت نگه

 محسن و مجید هنوز جنوب کار می کنن؟ ،یاد پسرخاله هام افتادم و پرسیدم: راستی خاله

 ماه یه بار میان و یه سری بهمون می زنن. دیگه اونجا جا افتادن و کار و بارشون گرفته. هرچندآره، فقط  -

 بودن.لبخند زدم و گفتم: توی جشن عروسی دیدمشون، دم تاالر. چقدر مرد شده 

 شدن. باوقاردرسته، بزرگ و  -

 رفتم.توی فکر  هاگذشتهکردم و به یاد  تائید با تکون دادن سر حرفش رو

 ، با نون تازه و یه عالمه سبزی برای ناهار.اومد توهمون موقع در خونه باز شد و اکبر آقا 

 .رحرفپات برس. ببخشید دیگه پیر شدم و هرساز پیشم بلند شد و گفت: خیلی حرف زدم خاله، برو به د .ازش تشکر کرد امخاله

 نه خاله جونم، خیلی دوست داشتم بشنوم. -

 برو عزیز دلم، منم برم سراغ ناهارمون. -

 ادامه بدم. و دویدم توی اتاق تا درسم رو بوسیدمش

 .گذشتمیبمونه  مو بدون اینکه منتظر سرعتبه. زمانی که سازسرنوشتتا کنکور فرصت بود، سه هفته  سه هفتهفقط 

 از خواب بلند شدم و به ساعت نگاه کردم. شورهدلشد. دل توی دلم نبود. صبح با جراحی بابام  نوبت عملبعد دو روز 

 از خودم پرسیدم: یعنی االن بابام داره آماده میشه بره اتاق عمل؟

 ش سالم کردم.آروم به چرت می زنه. غذاخوریدیدم که داره پای میز  رو امخالهرفتم توی آشپزخونه و 

 اون با دیدنم لبخندی زد و گفت: صبحت به خیر عزیزم.

 نگران کرد و پرسید: چیزی شده؟ اون رو امپریدهرنگصورت 
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 ، خیلی نگرانم.بابامهامروز عمل  .خاله جون، نمی دونم چرا دلم شور می زنه -

 نترس دختر، خدا بزرگه. -

رو  اهلحظهمرتب ساعت رو نگاه کردم و  فرساطاقتتوی یه انتظار  .که خووندم منتظر زنگ تلفن شدم ون روز هر صفحه کتابم روا

 کندی گذشت، آروم و زجرآور.. زمان بهشمردم

 کردم و رفتم توی اتاق. عذرخواهی امشوهرخالهچند تا قاشق غذا خوردم و از خاله و  اشتهاییبیموقع ناهار با 

 ا باشم و ناراحت نشن.هنداشتم و فقط رفتم به آشپزخونه تا کنار اون میل به غذا خوردن اصالً

 ود.اما سپیده ب برداشتم. انتظار داشتم پریا باشهمعطلی گوشی رو از اتاقم پریدم بیرون و بی حدود ساعت یک تلفن زنگ خورد.

 ؟زنیمی نفسنفسچرا  خوبی پرستو جونم؟ .با نگرونی ازم پرسید: سالم

 هیچی ... منتظر یه تماسم.سالم، خوبی.  -

 تماس کی؟ -

 امروز بابام عمل داره و اون باید بهم زنگ بزنه. .پریا -

 راست میگی؟ -

 ولی هنوز خبری ازش نیست. -

 بپرسم. دو سه روزیه خبری ازت نیست. آروم گفت: فقط زنگ زدم حالت رو منو دید تابیبیاون که 

 .تو رو خداببخشید  .واال چی بگم؟ همش نگرانم -

 .داریحق ،دونممی  -

 .هراه روبهفقط دوست دارم پریا زنگ بزنه و بگه که همه چی  -

 آره، چقدر خوب میشه. -

 .زنممیدوباره زنگ  بعداًکوتاه کرد و گفت: باشه، پس  حرفش رو

 . مرسی.سپیده جونمباشه  -

 نذار، ایشا اهلل که چیزی نیست. خبربیمنو  -

 .اتاقو رفتم توی  با ناراحتی ازش خداحافظی کردم

د ساعتی که قص نگاه کردم. ساعت رو هایعقربهبخوونم و همش با دلواپسی  امصفحهاونقدر اضطراب داشتم که نتونستم حتی یه 

 نداشت بگذره و منو از این ترس و دلهره راحت کنه.

دلم مثل سیر و سرکه  و.و ساکت تلفن زنگ خورد و من دوباره از جا پریدم و دویدم توی راهر تنگدلحوالی عصر، توی یه غروب 

 جوشید. با ترس گوشی رو برداشتم.می

 سالم خوبی؟ ،کرد و جواب دادم: پریا الوپریا چند بار  .صدا از راه دور بود

 دلم، خوبم. تو چطوری؟ سالم عزیز -

 بابا چطوره؟ .خوبم -
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 پریا یه لحظه مکث کرد.

 دلم هوری ریخت و پرسیدم: بابا خوبه؟

 می کنه تا مداوا بشه. . دکترش بهمون گفت که نهایت تالشش روتموم شده فعالً: خوبه، عملش گفتاون این بار 

 پس االن خوبه؟ -

 باید بازم تحت مراقبت باشه.دکتر گفت که ضایعه مغزش طوالنی مدته و  ،گفت: پرستو

 این یعنی چی؟ -

 آزمایش بشه.روش یعنی باید حداقل چند ماهی  -

 ؟چطورهاالن  -

 گرفته بود جواب داد: هنوز به هوش نیومده، باید دو ساعت پیش به هوش می اومد.اون که بغضش 

با پریا  .دید تندی اومد بغلم کرد و گوشی تلفن رو ازم گرفت ام که حال پریشونم روخاله قلبم تیر کشید و حس کردم بدنم یخ زد.

 سالم و احوالپرسی کرد و جزئیات رو ازش پرسید.

ام که وضع خاله بستم. روی زمین زانو زدم و چشمهام رو امشوهرخالهو  امخالههمونجا جلوی پاهای  حالبیسست و  حالم بد شد.

 منو دید دستپاچه از پریا خداحافظی کرد و فوری به دادم رسید.

 بلندم کرد و با نوازش موهام گفت: چیزی نیست ... چیزی نیست. بریم تو اتاق.

 ریخت توی حلقم. اجباربهبا اینکه میل نداشتم  .برام آورد قندآبدوید و یه لیوان  مامشوهرخاله. اتاق توی منو برد

 چند تا نفس عمیق کشیدم.و  رنگم برگشت .حالم بهتر شد و ماساژ داد شونه هام رو امخاله

 ه، اگه دیگه به هوش نیاد چی؟هوشبیگفتم: بابام هنوز 

 نه عزیزم. تحمل داشته باش. -

 پریا چی بهتون گفت؟ -

 فقط ... ،هیچی -

 فقط چی خاله؟ تو رو خدا بهم بگو. -

 نکن. تابیبی جوریاینآرومم کرد و گفت: تو باید قوی باشی دختر. 

 پریا چی گفت؟ .خاله -

ی مسعی شونو اما بازم  دیدهآسیبکه  هاستسالچون مغزش . امیدوار بود کاملگفت: دکترش میگه نمیشه و  ام زل زدهتوی چشم

 کنن.

 در کار نیست؟ ایمعجزهاز خودم پرسیدم: یعنی با ناراحتی 
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 داره و برای همین به هوش نیومده.ضعف بدنی اون ا گفته بودن که هدکتر

 نیست. امیدوارکنندهای خوب هوجود دکتراما حتی پریام نمی دونست که چرا این اتفاق افتاده و چرا حال بابام علیرغم 

 باشه. ترراغب اشزندگیشاید اگه مامانم بود اون می تونست به ادامه 

 نشه. یدناامکه کنارمون باشه و  خواستمازش  .زدمبود حرف  هوشیبیاز پشت تلفن با بابام که توی  بهم زنگ زد و دوبارهپریا اون روز 

حس  کردمیپریا رو که توی گوشش نجوا  هایلتماساشنید یا نه؟ نمی دونم های تلخ صدام رو مینمی دونم که توی اون لحظه

 یا نه؟ کردمی

 طوالنی توی ترس و وحشتی عمیق هر بار منتظر بودم تا تلفن زنگ بخوره و پریا بهم بگه که اون به هوش اومده. هایساعت

ه اونقدر گریه کردم ک شنیدن خبر مرگ بابام آماده کرده بودم، نه شب تونستم بخوابم و نه روزش آرامش داشتم. برای حتی خودم رو

 .شدنمیام درست باز هدیگه چشم

ود به ب گرفتارشدهکه توش  ایخلسهاون صدای ما رو شنیده بود و از  دو روز طول کشید تا بابام به هوش اومد. ظاهراًتا اینکه باالخره 

 یا برگشته بود.دن

چرا این شکلی شدی؟  ،توی این مدت کوتاه اما زجرآور اونقدر الغر شدم که وقتی سپیده منو دید وحشت کرد و ازم پرسید: پرستو

 غذا نخوردی؟ چندروزه

 فکر کردم و جواب دادم: یادم نیست کی بود.

بدون بابام چون  تا یه چیزی بخورم لب به غذا نزدم کردمیبهم اصرار  امخالهکه هیچی نخورده بودم و هر چی  شدمیسه روزی 

 خواستم زنده باشم.نمی

بدون اینکه بتونم حرف بزنم  ایچنددقیقهپریا زنگ زد و گفت که بابا به هوش اومده اونقدر خوشحال شدم که  بعدازظهرشوقتی 

 فقط یه ریز گریه کردم.

ای حرف بزنه. بابام از حال همه نیومده بود ولی می تونست چندکلمهبا بابام حرف بزنم. اون هنوز سرحال  ش همچند ساعت بعد

 ریختم گفتم که باید خوب بشه و صحیح و سالم دوباره بیاد پیشم.ک میاش بیاکه که حسپرسید و من درحالی

یز دیگه ایه، حتی ، اما می دونستم واقعیت چبرگرده ایران خیلی زودهمه چی خوبه و می تونه وانمود کرد که  مپریا جلوی بابا

 م مطمئن نبودن که اون مداوا میشه یا نه.ه ای اونجاهدکتر

 انجام بدن.سعید که حاال مترجم ما شده بود گفته بودن که تنها راه اینه که یه جراحی دیگه به  اونها

اطر فقط به خ هر کاری بکنه. خوب شدن باباگفت که حاضره برای اینم  .گفت واقعیت رواین بار و  بعدش پریا دوباره بهم زنگ زد

 اینکه بابا کنارمون باشه.
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دو هفته آخر تا کنکور، سپیده اکثر اوقات پیشم بود تا احساس تنهایی نکنم و به کمک اون بتونم بیشتر  سپری شدن. سرعتبهروزها 

 کردیم.طالب رو مرور میای آخر دیگه فرصتی برای درس خووندن نبود و ما باید فقط مهتوی روز روی امتحانم متمرکز بشم.

م رسیدیروزهای آخر میهر چی به ه بشم.، دور از خونواده ام بتونم برای امتحانی به این مهمی آمادسخت بود که توی اون شرایطم برا

 اششوخیام الغرتر شده بودم و اون هر از گاهی و خواب و خوراکمون کمتر. حتی دیگه من از سپیده شدمیمون بیشتر  استرس

 گفت: خوبه، دیگه وقته شوهر کردنته.زد و میمی اندازه گرفت و با خط کش طول و عرض بدنم رومی

 .گرفتمی امخنده اشبامزهاز شوخی  منم

 قدر می تونه تلخ و دردناکبرای یه دختر به سن من چدر کار نیست. باورم شده بود که دنیا  ایمعجزهشده بودم که حاال دیگه باورم 

 باشه.

همون شب بود. حتی سپیده هم که بدجور  امزندگیترین شب شاید بتونم بگم پراسترس .رسیدا گذشت و باالخره شب کنکور هروز

 شام پیشم موند. هاینزدیکترسیده بود اون شب تا 

 ترراحتاون جوری چون  .کم کنیمرو که توی وجودمون بود ی اضطرابکنار هم ما برای آخرین بار کتابامونو ورق زدیم و سعی کردیم 

 پشت سر گذاشت. رو اون لحظات شدمی

 می کنه. ، اگه قبول نشم بابام پوستم روترسممیسپیده با نگرونی بهم گفت: پرستو برای فردا خیلی 

 االن فرق می کنه. خیلی نگرانم.ولی داشتم  گفتم: شاید اگه توی یه شرایط دیگه بودم کمتر استرس شورهدل

 .کنممیاگه قبول بشم یه نذر  -

 چه نذری؟ -

 قبر گل می ذارم. هزارتاپای  -

 بهت حسودیم میشه. ،خوبیبا لبخند گفتم: تو چقدر 

 تا زودتر خوب بشه و برگرده پیشت. کنممیت هر شب دارم دعا بابا ایبغلم کرد و گفت: بر

 می کنه، سپیده جونم. برآورده رزوت روآ حتماًمحکم توی آغوشم فشارش دادم و گفتم: خدا  زدمیام موج همن که اشک توی چشم

نزدیک شام که شد سپیده وسایلش رو  از استرس بودیم اما کنار هم با یه حس خوب مهربونی فراموشش کردیم. پر اگرچهاون شب 

 بریم. جمع کرد و موقع رفتن بهم گفت: صبح زود بابام میاد دنبالت تا با هم

 ؟باشمآمادهچه ساعتی . حتماًگفتم: شدم و خوشحال 

 ساعت پنج و نیم. -

 ت.بینممیپس  -

 تا فردا خداحافظ. -

 رسا.فها برام گذشته بود، طوالنی و طاقتاز این تنها شدن ترسیدم، انگار که این چند روز مثل سال با یه لبخند از پیشم رفت.

 بدون بااینکه من و بابا رواینن نباش و کنم، نگراکلی دعا کرد: برات آرزوی موفقیت میپریا زنگ زد و برام آخر شب قبل از خواب 

 لحظه به یادتیم، عزیز دلم.بهکنارت نیستیم اما لحظه
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 اون شب فقط یه ساعت تونستم بخوابم.

امم بیدار بودن و علیرغم اصرارم گفتن خاله و شوهرخاله برم. باهاش تا اگه سپیده اومد مشد آمادهصبح زودتر از رختخواب در اومدم و 

 که باهام میان.

با  میایم. تو دلمون می مونه. باهات جوریاینیه امتحان به این مهمی داری و من و اکبر بگیریم بخوابیم؟ ما  ،گفت: عزیز دلم امخاله

 .ردیمگبرمیبده، ما منتظرت می مونیم و بعدش با هم  خیال راحت امتحانت رو

 ا میان.هچه خوب که اونو با خودم گفتم خوشحال شدم 

از  و منم فقط قورتشون دادم. با اصرار چند تا لقمه درست کرد و با زور به خوردم داد امخالهاشتها به صبحانه نداشتم ولی  بااینکه

 م.یدفهمنهیچی  ضطرابا

 امم پشت سرمون اومدن.و شوهرخاله سپیده و باباش اومدن دنبالم و راه افتادیم. خالهنیم ساعت بعد 

 چه معروف شدیم. ،کرد و گفت: پرستو ایخندهتوی ماشین سپیده 

 چطور؟ -

 ؟بینینمییه عالمه اسکورت داریم،  -

ام اینا رو دیدم که دنبال ماشین ما می اومدن به حرفش پی گفت، وقتی برگشتم و خالهراست می گرفت. امخندهاز این شوخی کلی 

 بردم.

قبل از خداحافظی همدیگه رو توی آغوش گرفتیم و برای هم آرزوی  مون متفاوت بود.ناز هم جدا شدیم، چون محل امتحا راهنیمه

 موفقیت کردیم.

 و یه راست رفتیم به حوزه امتحانی. امشوهرخالهبعد نشستم توی ماشین 

کن همه اون چیزی بود ر، دو تا مداد، یه تراش و پاک. یه خودکام بود بررسی کردمهکوچیکی رو که همرا دستیکیفتوی ماشین  

 یه کاغذ تاشده دعا با دست خط مامانم بودم که حاال می تونست بهترین همراهم باشه. هماش که توی کیفم گذاشت بودم. اون گوشه

تشخیص داد که درب ورودی بازه یا  شدمیسختی جلوی در دانشگاه اونقدر شلوغ بود که به ده دقیقه بعد رسیدیم به محل امتحان.

 وشون خداحافظی کردم و رفتم بین جمعیت.هردنه. از 

وب شآ بیاحسدلم  با اینکهلبخند زدم بهشون منم  .میدندست تکون برام  دارنهنوز  امشوهرخالهخاله و  دیدمبرگشتم که بار آخر 

ولی تموم بدنم شروع کرده بود  ،شده بودم یا به خاطر استرس ای بود که این چند روز بهش دچارنمی دونم به خاطر ضعف بدنی بود.

 به لرزیدن.

اون در بزرگ رو که دیدم با  ایی که اومده بودن اونجا گذشتم و رفتم سمت در ورودی دانشگاه.ها و دخترهپدر و مادر همهاز بین 

 ای زرنگ و درس خوون؟هخودم فکر کردم یعنی میشه منم بیام اینجا؟ عین همه دختر

م ها آشنا بودن و با هتوی دانشگاه دخترهای بیشتری وایستاده بودن و خیلی مصمم رفتم داخل. هایقدمنفس عمیقی کشیدم و با 

 ندیدم. هیچ کدوم از همکالسی هام روزدن. اولش هر چی اطرافم رو نگاه کردم دو حرف میدوبه
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با  سحر رو دیدم. اون با من توی یه کالس بود و همسایه بودیم. هانردهشده، گوشه  کاریدرختاونور محوطه بزرگ  یه دفعهولی 

 دیدنش قوت قلب گرفتم و از دور صداش کردم. با دیدنم خوشحال شد و اومد پیشم.

 تعجب کرد و گفت: رژیم داری؟ مدیدن صورت الغر با

 و گفتم: نه بابا. خندیدم

 گفتم: رفتن خارج. .بعدش حال بابا و پریا رو پرسید

 کجا؟جدی؟  -

 آلمان. -

 تو هم میری؟ ،چه خوب -

 .میدهنه بابا، ما رو کی راه  -

 ؟رفتنمی، راستی پریا مگه دانشگاه سالمتیبه -

 یه ترم مرخصی تحصیلی گرفته. رفتمیچرا، شوهر کرد و چون باید زود  -

 م.رفتمیسحر دست گذاشت روی شونه ام و گفت: من جای تو بودم باهاشون 

 اما برمی گردن. -

 کی؟ -

 ند ماه دیگه.شاید چ -

 عوض کردم و پرسیدم: خوب خوندی؟ موضوع رو

 نمی دونم واال، هر چی می خونی بازم هست. تو چی؟ -

 راست می گی، تمومی نداره. -

 گفت: تو که دیگه قبولی.با اطمینان 

 زمزمه کردم: امیدوارم. دلم لرزید و

 پرستو؟ لرزیمیگفت: تو چرا  دید که لرزونم رو هایدستسحر 

 چی می تونستم بگم؟ ،زدم لبخندبهش 

ن یه . جلوموریض ورودی رفتن توهای عتوی بلندگوی دانشگاه اعالم شد که بریم به سالن امتحان. همه دخترها از پلهده دقیقه بعد 

 . همه دنبال شماره صندلی شون گشتن.بودنتوش چیده  رو هاصندلیسالن بزرگ بود که همه 

 نشست. اشصندلیشمرد و روی  نفریدهجلوتر از من بود و سحر 

یدا امش پبا کارتم چک کردم، چند تا نفس عمیق کشیدم و با خووندن دعایی که هنوز توی مشتم بود سعی کردم آر رو امشمارهمن 

 نشستم روی صندلی.کنم. بعد 

 ت رو بین ماها پخش کردن.های سؤاالیکی دفترچهاومدن و یکی هامراقب. رفتو همراه جلو  زمانهمدقایق با تپش تند قلبم 
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م ی اطرافهاصندلین رو پر کرد. من به سال همهیه سکوت عمیق و ترسناک  بلند شد. هادفترچهصدای ورق خوردن  ،با دستور شروع

 نامه بودن.نگاه کردم، همه غرق خووندن سؤاالت و پر کردن برگه پاسخ

به  ام شروع کردتپش قلبم باال رفت اونقدر که قفسه سینه تار شد. مه امهچشم کمکم دارم.حس کردم سرگیجه شدیدی  یه دفعه

سستم لغزید و به زمین افتاد. صدای افتادن مداد توی اون سکوت چندتایی رو متوجه من کرد.  هایانگشتسوختن. مداد از میون 

 زدم.نفس میشدت نفسبه داشتم

 خانم حالش خوب نیست.این  ،ا بلند به مراقب جلوی سالن گفت: آقاهیکی از دختر

 .برگردوند سحرم فهمید و سرش رو .مبلند اومد سمت هایقدممرد میون سالی که اون ته وایستاده بود با 

 و پرسید: خانم خوبین؟ نزدیکم اومد قدبلندمرد 

برداشت و آروم  مداد رو اون بود. شدهخارجهام از اختیارم وپادستاز زمین بردارم اما  رو دماسعی کردم مد .سرگیجه داشتم بدجور

 برام آورد. قندآببعد یه مرد جوون لیوان ه. یه کم قند بیارگذاشت کنار دستم. صدا زد تا یکی آب

توی  رو دماوجور کردم و مدکم حالم جا اومد، خودم رو جمعکم با خجالت ازش گرفتم و از شدت تشنگی هم رو تا ته سر کشیدم.

 دستم فشار دادم.

 ازم پرسید: بهترین؟ مراقب دوباره

حس کردم پشت سر اون مرد یه شبح سفید و پرنور وایستاده. دقت کردم و دیدم یه سایه کمرنگ و مبهم از مامانم پشت  یه دفعه

 مرد داره بهم لبخند می زنه.

 اگه کاری داشتین صدام کنین. ،مرد گفت: خانم

 ون.، ممنچشم آقا به خودم اومدم و با دستپاچگی جواب دادم: بله

 مطمئن شد رنگ و روم بهتر شده آروم آروم ازم دور شد و دوباره سکوت هم جا رو پر کرد. بعدازاینکه

 .امبرگه شروع کنم به پر کردنو  هاسؤالبرم سراغ  زودبودم سعی کردم تا  دادهازدست من که چند دقیقه باارزش رو

 بلندگو اعالم کرد که فرصتی نمونده. و طوری زمان گذشتسخت و پیچیده غرق شدم که نفهمیدم چ هایسؤالطوری توی اون 

 مون چیده شد.ها صندلیدوم زیر  هایدفترچهبعد از اون 

 بشه. تحویل هابرگهزدم که بلندگو گفت زمان به آخر رسیده و باید گذشت. من جواب سؤاالت رو تند تند تیک مییه ساعت و نیم 

 هامراقبآخر کار  و اضطراب نشدم. پرتنشمتوجه گذشت سه ساعت  اصالًو جواب دادن بودم که  هاسؤالاونقدر مشغول خووندن 

 کردن و همه چی تموم شد.ها رو جمعاومدن و برگه

 هبامتحان بزرگ کنکور  نگاه کردن و نفس راحتی کشیدن. بر روکه از یه دنیای دیگه اومدن گیج و مبهوت دور و  هاییآدمهمه مثل 

 هاش، خوب یا بد.ها و استرسرسیده بود، با همه ترسان پای

 ؟. پرسید: حالت خوبهگرفت سحر با نگرونی اومد پیشم و دستم رو جمع شدن و اجازه بلند شدن داده شد هابرگهاینکه  محضبه
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 : آره، سحر جون.ولی گفتمهنوز ضعف داشتم 

 ی ترسیدم.لخی ،وای -

 چیزی نیست، خوب شدم. -

 پریده؟ درقاینآخه چرا رنگت  -

 چی بگم؟ -

 فشار داد و پرسید: اتفاقی افتاده؟ دستهام رو

 مهم نیست. نه -

 ، بیا بریم.باشه -

 هوای بیرون آفتابی و گرم بود. چند تا نفس عمیق کشیدم و حالم بهتر شد. منو برد سمت در خروجی سالن.

 کیک و شیری که سر جلسه پخش کرده بودن بهم داد و گفت: بیا بخور.

 اشتها ندارم. نه -

 تا حالت جا بیاد دختر. رنگت خیلی پریده، بخور -

 همه رو خوردم.ش با اصرار

 اشون بودن.هایی که منتظر دخترهپدر و مادر پر بود ازبیرون . اون ما با هم تا در خروجی دانشگاه رفتیم

 من میرم، مراقب خودت باش. م گفت: پرستوسحر با دیدن باباش دست تکون داد و به

 : وسیله داری؟پرسید

 آره عزیزم، ممنون. -

ای نداری،  چون راه دیگه .ا توی زندگی مطابق میل ما نیست ولی باید قبولشون کنیه: خیلی چیزگفتگرفت و با مهربونی  ام روشونه 

 سخت نگیر تا برات آسون تر بگذره.

با هم روبوسی کردیم و اون دوید پیش  خوبی دارم. هایدوستتوی دلم به خودم بالیدم که چه  .نوازش کردم و لبخند زدم دستش رو

ا هاشون پریدن و با ناز و نوازش اونهتوی بغل پدر و مادر دوروبرمای هکم میون اون جمعیت پرهیاهو محو شد. همه دخترباباش و کم

 از دیگری. بعدیکی  ،سوار ماشین شدن و رفتن

 خوردم.جا وایستادم و به حال همه شون غبطه من با حسرت همون جلوی در دانشگاه خلوت شد. و خیلی زود

 ام و اکبر آقا اومدن پیشم و منو بردن تا سوار ماشین بشم.خاله از دور منو به خودم آورد. امخالهتا اینکه صدای 

 شدی؟ جوریاینبدجور ترسید و گفت: وای خدا مرگم بده، چرا  امپریدهرنگبا دیدن صورت  امخاله

 شدم؟جوری ه پرسیدم: چ

 مگه حالت بده؟، گفت: عین گچ سفید شدی امشوهرخاله
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 .امخستهخوبم. فقط یه ذره  نه -

گذاشتم  همرویو ر امهمن که واقعاً خسته و درمونده شده بودم همونجا توی ماشین چشم خونه.یم سمت ا سوارم کردن و راه افتادهاون

 و خیلی زود خوابم برد.
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دههففصل   

 

اونقدر توی خواب عمیق بودم که حتی نفهمیدم  رسیدن رفتم توی رختخواب و از شدت ضعف و خستگی تا غروبش خوابیدم. محضبه

 زده و حالم رو پرسیده.پریا زنگ

تی اشتها شده بودم، حنمی دونم چرا اونقدر بی سعی کردم تا غذا بخورم. امخالهمیز نشستم و با اصرار  سر میلیبیشب موقع شام با 

ا با نگرونی منو بردن دکتر و برام کلی قرص و هدارم. اونزد تازه فهمید که تب برش داشت و وقتی دست به پیشونی امام شک خاله

 ام پیشموهرخالهدوا گرفتن، بدون اینکه بفهمیم برای چی اون طوری شدم. تا خوب شدن کامل که سه روزی طول کشید خاله و ش

 موندن و ازم پرستاری کردن.

سیدم و پر از پریا حال بابام رو منم پای تلفن طوری وانمود کردم که خوبم تا نگران نشن. .نگفتن حالم بده بهشپریام که زنگ زد 

 گیری کرد.اون گفت که یه عمل دیگه داره و بعد میشه براش تصمیم

 جواب باباتانتی دختر. اگه چیزیت بشه من ام تو: مواظب خودت باش، گفتمیبود و مرتب روز و شب مراقبم  امخالهتوی این مدت 

 چی بدم؟ رو

 رفتم بویکه توی آغوشش میهر بارم  .بوسیدمشمیو  کردممیبغلش  گفتمی رواینهر بار که  .ن شرمنده شده بودماز محبت او

 کردم.حس می مامانم رو

ی حساب کلی قرص کنارمه و مدید توی رختخوابکه منو  .ام احوالپرسی کرد و دوید توی اتاقمبا خاله .دیدنمروز سوم سپیده اومد 

 خبر نداشتم. کی مریض شدی؟ ناراحت شد و گفت: وای

 همون روز کنکور. از -

 چقدر ضعیف شدی پرستو جونم. -

 .چیزیم نیست -

 گرفت. نشست و دستم رو اومد کنارم

 میده.آزارم خیلی : تنهایی گفتم با غصه

 از بابات چه خبر؟ -

 تالش معلوم نیست که حال بابام خوب بشه یا نه. همهاینهیچی، تازه بعد  -

 اش خوب نیستن؟همگه اونجا دکتر -

 ام نتونستن معجزه کنن.هولی حتی اون ،چرا -

 م کرد و سعی کرد دلداریم بده: شایدم خوب بشه، تو از کجا می دونی؟هسپیده با اندوه نگا

 برداشتم و با یه لیوان آب قورت دادم. قرصم رو

 کنکورت چی شد؟ ،نازنازیازم پرسید: راستی  با لبخند عوض کنه و رو اون سعی کرد موضوع

 رفتم توی فکر و گفتم: نمی دونم، اول امتحان حالم بد شد.
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 ، راست میگی؟سرمبهخاکوای  -

 ولی بعدش شروع کردم به نوشتن. ،آره -

 می دونم که قبولی. -

 قبول میشی. . مطمئنمخیلی خوندیتو هم  -

 چقدر خوب میشه اگه قبول بشم. -

 حاال دیگه م.شکست رو و دلش روزهای قبل از کنکور. روزی که نامه امیر رو بدون جواب گذاشتمیاد اون روز تلخ افتادم،  یه دفعه و

 بهونه کنکور نبود تا ازش فرصت بخوام.

 .متأسفمی به سپیده گفتم: بابت اون روز کو یواش کردمبه الی در اتاق نگاه 

 کدوم روز؟ بابت چی؟ -

 نشده.که : عیبی نداره، چیزی گفت کرد و ایخندهاومد که یادش  .و رفت تو فکر تا یادش بیاد کرد ماخ

 دل امیر رو شکستم مگه نه؟ -

سی با ک اصالًاز اون روز تا حاال خیلی تو هم رفته،  ،گفت: راستش کردمیبلندش بازی  هایناخنبا  کهدرحالییه آه بلند کشید و 

ی یه ماشین خریده و بعض تازگیاون تو می مونه.  هاساعتتوی اتاق و میاد میره  سرکارشاز  بعدازاینکه هاوقتحرف نمی زنه. بیشتر 

 ا باهاش میره بیرون کار می کنه.هروز

 زل زد و اعتراف کرد: دلم خیلی براش می سوزه. پراشکم هایچشمتوی 

 با ناراحتی گفتم: من هنوز نتونستم با خودم کنار بیام.

 لرزونم گرفتم و ادامه دادم: باید بهم فرصت بدین تا شرایط بابام بهتر بشه. هایانگشت با ش رودست

 صبر می کنه.قع که بگی تا هر موبهش میگم. اون  ،: باشهگفت .موج زد شجذاب هایچشمتوی  برق شادی

ام با یه شربت خوشمزه خاله فراموش کردیم.. هر دو ساکت شدیم و موضوع رو موند صفهنحرفمون  اتاق که در زد و اومد توی امخاله

که رفت این بار نوبت من شد تا از حال و روز علیرضا بپرسم. حاال نوبت اون ازمون پذیرایی کرد و کلی از سپیده خوشش اومد. وقتی

 بگه.برام بود تا از راز و رمز عاشقش 

 رو می خواد. حتی گفت که امیر فهمیده اون سپیده .مشکلی نداره مبا درس خووندن اگفت که علیرض

ا زنگ علیرض دفعه گفت: اون روز امیر مثل همیشه سرکار بود و بابام رفته بود خرید که یه تلفنی حرف زد با امیربرام از روزی که  و

 مدارکش ظاهراًکه امیر اومد خونه.  نگذشته بوداما هنوز یه ربعی باهاش، برداشتم و شروع کردم به حرف زدن  زد خونه مون. گوشی رو

ت اومد و گوشی رو ازم گرفت و پای تلفن بنا گذاش ماون .غافلگیر شدمبا دیدنش همین برگشته بود.  برایبرای شرکت نیاز داشت و  رو

ش تلنگرم بهم نزد. می دونی علیرضا بهحتی یه . بعدش کردرو آروم  وناما علیرضا فقط یه کلمه بهش گفت و ا ،به بد و بیراه گفتن

 چی گفته بود؟

 چی گفته بود؟ نه -

 ؟می دونی .امیر رو متقاعد کرد شاز ته دل دوست دارم. همین حرف مثل من یه عاشقی، من اون رو حتماً گفته بود تو هم  -

 آخه خودشم یه عاشق بود و می تونست درکش کنه.
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 چه جالب. -

 و یه چیز دیگه. -

 چی؟ -

 دو هفته بعد علیرضا قراره بیاد خواستگاریم. -

 ؟گیراست می -

 ی تکون داد و گفت: ولی بابام مخالفه و نمی دونم چی میشه.با خجالت سر

 چرا مخالفه؟ -

 میگه االن زوده. -

 باالخره که چی؟ چه االن چه ده سال دیگه. -

 سخت می گیره. قدرایننمی دونم واال چرا  -

 باباست دیگه، نگرانته. -

 یه لبخند زد و دیگه چیزی نگفت.

ون جدی ش لی تصمیمسن زیادی نداشتن وبا اینکه از یه عشق زودگذر به یه تصمیم بزرگ رسیده بودن.  اهاونشرایط سختی بود، 

 با خودم فکر کردم مگه میشه یه پدر بدخواه دخترش باشه؟ بود.سن کمشون همین  مدلیل مخالفت باباش بود.

 از سپیده پرسیدم: علیرضا کجا کار می کنه؟

 کار آزاد داره. خب اون وضع باباش خوبه و پیش اون -

 هر چی قسمت باشه. -

 راست میگی.، کرد و گفت: آره تائید امسپیده

 ... گرنهن ورسیمیاگه قرار باشه بهم برسین  -

 .وقتهیچ، رسیمنمیکامل کرد: آره  رو امجملهبا ناراحتی 

 سپیده رفت و من توی تردید و دودلی تنها شدم.نیم ساعت بعد 

 بود. نتیجهبییه عشق  تنگدلمدت بازم  همه اینبعدازهنوز نمی دونستم حرف حساب دلم چیه، دلی که 

از پیشم رفتن. چون دیگه حاضر نبودم به خاطر من از زندگی شون  امشوهرخالهچند روز بعد که حالم خوب شد با اصرار من خاله و 

 ترسی قبول نکردم.ام هر چی گفت که تنهایی میخاله بیفتن.

توی اون خونه حس غریبی بهم دست داد. خونه ای که یه روزی پر از آدم بود حاال خالی و ساکت  ،شون بعد از رفتناولین بار  و برای

 شده بود.

روشن کردم، تلویزیون رو بلند کردم و رفتم خونه رو  هایچراغمن که هنوز به این تنهایی عادت نکرده بودم همه  غروب شد. زودیبه

 ترسم.کنم و وانمود کنم که نمیگرم لکه با درست کردن یه غذا سر خودم روتوی آشپزخونه. تا ب
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طوری که همش گوشم به تلفن بود تا زنگ بخوره و منو از ترسی که توی وجودم  بیشتر و بیشتر شد. تنهاییاز  مترس ولی هر ساعت

 جات بده.رخنه کرده بود ن

 ازش مشغول کنم حتی سعی کردم چند قاشق پای میز بچینم و خودم رومرتب بودم  سعی کردم غذایی رو که درست کرده شب

 .بخورم

 ساعت دیواری که زنگ خورد از جام پریدم. احساس ترس ولم نکرد. بازم هااینبا همه 

روشن وجور کردم و رفتم کنار پنجره و به لب دیوار خیره شدم. توی سایهجمع . خودم روحتی دنبالش یه صدایی توی حیاط اومد

درخشانش مثل یه شبح ترسناک بهم زل  هایچشمصدا و مرموز با دیدم، یه گربه بزرگ که بی روسیاهحیاط، باالی دیوار یه گربه 

که این گربه سیاه حتماً اومده منو نفرین کنه. نفرینی تنهای تنهام. خیاالت به سرم زد  زده بود. انگار که می دونست من توی خونه

 داد.افتاده بود و آزارم می امزندگیها بود توی که شاید مدت

بدم. اونم که دید اینجا چیزی عایدش نمیشه زودی پا به فرار  اشفراریا از اون گربه بدم اومد و با ادا و اشاره سعی کردم هبا این فکر

 گذاشت و از دیوار خونه مون پرید توی حیاط همسایه.

 که روی دیوار لمیده حساس شدم. آزاربیاون شب فهمیدم که چقدر نسبت به همه چی حتی یه گربه سیاه 

ائیدم با این پ تموم مدت در اتاقم رو .رختخواب غلت زدم تو آوردلهرهشب تا صبح چشم رو هم نذاشتم و همش توی خیاالت  حتی

با و وقت با بودن باخیاالتی که هیچ می کنه یا همون گربه سیاه میاد داخل و نفرینم می کنه. امخفهمیاد تو و  ترس که االن یه دزد

 پناهم.پریا به سرم نزد حتی توی تاریکی نصف شب. باورم شد که در نبودشون چقدر بی

 بود. امزندگیشب  ترینترسناکشب اون 

 شدم. هوشبیافتاد و  همرویام هاز شدت خستگی پلک روشنایی صبح هاینزدیکتا اینکه 

 پیچید از خواب پریدم. اولش فکر کردم خیاالتی شدم اما وقتیتاب و مدام توی سرم میبا صدای زنگ تلفن که بیهای ظهر نزدیک

 از جام پریدم و رفتم سمت تلفن و باعجله گوشی رو برداشتم. شدم که توهم نیست.دار شد مطمئن صدای تلفن ادامه

 لحن مهربون.یه سعید پشت خط بود اما این بار با  لرزوند. ، با صدایی که دلم رویه مرد بود

 ممنونم، شما خوبی؟ پریا و بابا خوبن؟ .فتم: سالمآروم گ اشاحوالپرسیدچار تردید شدم و در جواب سالم و 

 .یدنبیدار بودن و االن خواب دیروقتتا  هاآزمایشآره، نگران نباش. دیشب به خاطر  -

 اونجا ساعت چنده؟ -

 .شدهتنگراستش، خیلی دلمون برات  .هشت صبح -

 ؟واقعاًبا تردید پرسیدم: 

 وقتی از هم دور میشن تازه می فهمن که چقدر بهم وابسته ان. هاآدمبا تعلل جواب داد:  و گشتمیدنبال یه واژه مناسب 

 قلبم به تپش افتاده بود فقط سکوت کردم. کهدرحالیچیزی نگفتم و 

 ؟گیپرسید: چرا چیزی نمیو حس کرد  م روباضطرااون 
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 ؟: چی باید بگمگفتمو  بغض توی گلوم پیچید

 هنوز نتونستم فراموش کنم. من که -

 ؟زنیمیاز چی حرف  -

 سعید مکث کرد و جواب داد: از عشقی که نابودش کردم.

 ؟زدمیرو  هاحرفاین سعید بود که داشت این  واقعاً یعنی  ؛خشکم زد

 میگی؟ رواینگفتم: چرا االن داری 

 تو که نمی دونی چه اتفاقاتی افتاد. -

 خوب نیست. اصالًتو رو خدا، حالم  سعید -

 .داد: تو باید همه چی رو بدونی اون بدون اینکه به التماسم توجه کنه ادامه

 پریدم وسط حرفش و با گریه گفتم: به خاطر پریا تمومش کن، دیگه دیر شده.

 شده بود.کردم و نفسم تنگکه از ته دل گریه میدرحالی محکم کوبیدم سر جاش و قطع کردم. گوشی تلفن رو

 تا لرزش بدنم کمتر بشه. برداشتم و خوردم قرصم رو .آروم رفتم توی اتاق

، مریضی بابام، استرس قبول شدن توی کنکور و حاالم ندامت یه عاشق پشیمون که توی این حال زارم کنمتحملدیگه نمی تونستم 

کردم اما حاال چه جوری می تونستم قبول زد باورش میرو می هاحرفشاید اگه سعید یه ماه پیش این  فریبم بده. خواستمیدوباره 

 همه دوسش داشت.پریا که این باوجودنم که راست میگه؟ اونم ک

 .دیدمتنمی وقتهیچزمزمه کردم: کاش  ریختممیجور که اشک  همون

ای ادامه پیدا کرد اما برش نداشتم. مهم نبود کی پشت چندثانیه .آزاردهندهو  وقفهبیی تلفن دوباره بلند شد ... یه بار ... دو بار ... اصد

 خواستم دوباره صدای سعید رو بشنوم.نمیخطه، فقط 

شنیدم. رفتم توی آشپزخونه تا چیزی برای خوردن پیدا کنم، کاری که  فراموش کنم که چیبه خودم اومدم و سعی کردم  کمکم

دیدم. صورت باریک و الغری که پر  شویی صورت خودم روی آینه کوچیک ظرفجلویه دفعه از خاطرم رفته بود.  شدمیچند روزی 

 درخشیدن.که از نور آفتاب توی آینه می هاییاشکاز اشک بود. 

 و حاال از یه درد تلخ و عمیق ... که بازم اسمش عشق بود. چکیدنبودن که یه روزی از خوشحالی عشق  هاییاشکهمون 
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دهجفصل ه  

 

 بهترین جا برای رها بشم تصمیم گرفتم دنبال کار بگردم. دادمیکه آزارم  ایتنهاییفردای اون روز برای اینکه از فکر و خیال و 

فروشی خیلی از خونه مون دور نبود. صبح زود زدم بیرون و روزنامه خریدم تا شاید بتونم های صبح بود. گیشه روزنامهگشتن، روزنامه

 .توش کار پیدا کنم. کاری که مناسب سنم باشه و البته زن بودنم

 پیش می اومد سؤالبرای همه این  گشتمیدنبال کار  ر هماگ .که دختری با سن و سال من سرکار بره شدمیاون دوران کمتر پیدا 

ها چی میگن اما برام مهم نبود که همسایه چه معنی داره که یه دختر هیجده ساله سرکار بره؟ اصالًکه چرا می خواد پول در بیاره؟ 

 آزاد باشم. هاقضاوتخواستم اون طور که باید زندگی کنم و از بند این خرافات و و حرف مردم چیه. فقط می

همیشه ، اما من بیاری و پول در کارکنیا هبرای مردم سخت بود. اینکه یه دختر جوون باشی و کنار مرد با این موضوعکنار اومدن 

 بزرگی توی دنیا بذارن و حتی روی پای خودشون وایستن. تأثیرمی تونن  هازنتقد بودم که مع

رد و بهش گفتم کلی ذوق ک ام روتصمیم پای تلفن  کهوقتی کنه.م یایده من سپیده رو هم تشویق کرد تا علیرغم میل باباش همراه

 توی روزنامه دنبال کار بگردیم.با هم همون روز اومد پیشم تا 

 بعد هر دومون با کلی انرژی و اشتیاق شروع به ورق زدن صفحات آگهی روزنامه کردیم.

 مهندس، دکتر، آبدارچی، فروشنده و یا منشی تلفنی. .خواستنمیرنگارنگی که همه جور آدمی  هایآگهی

بابت هر موضوع و  زدعالمت  کیییکیموردها رو با مداد ازم گرفت و شروع کرد به نگاه کردن آگهی هاش. سپیده نصف روزنامه رو 

 : این خوبه؟رسیدپازم 

 نه بابا، برای این باید مدرک داشته باشی. -

 این چطور؟ -

 اینم مناسب نیست. باید زمین بشوری دختر! نه -

 وای نه. -

 سراغ بعدی. رفتو 

. نسل جدیدی چقدر دوست داشتن که مثل من روی پای خودشون وایستن سنمهمای دیگه هبرام جالب بود که اون و خیلی دختر

چیزی که حق هر زنی بود، کار کردن، توی  .بودمخالفت  دیدنمیکه زن رو فقط برای کار خونه  ایقدیمی هایعقیده اونبا  که دیگه

 جامعه بودن و دوشادوش مردها پیشرفت کردن.

 لمستأصکه مثل روزگار ما  ایکنندهگیجتوی هم و  هاینوشته، هاآگهیریز  هاینوشته خالصه هر روز کارمون شده بود چرخیدن توی

 قدر کار هست؟پرسیدم یعنی واقعًا اینها رو می خووندم از خودم میهر بار که اون آگهی و بالتکلیف بود.

 استخدام کردیم. االنهمین نگفتمییم یا جوابشون نه بود یا کردمیشون  هاشمارهوقتی شروع به تلفن زدن به ولی 

، از این تاکسی به اون هاخیابونآخر کارم فقط چند مورد باقی موند که ازشون آدرس گرفتیم و دوتایی راه افتادیم و رفتیم توی 

 تاکسی و از این شرکت به اون شرکت.
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حتی خیلی جاهام وقتی سن ما رو پرسیدن همون اول بدون  ،گیریممیهر بارم فرم استخدام پر کردیم و بهمون گفتن: باهاتون تماس 

 اینکه فرمی بهمون بدن جوابشون نه بود.

 می گیرن و می پرسن: فقط هیجده سالتونه؟ کمدستوقتی دیدم من و سپیده رو  کرد. امعصبانیخیلی موضوع  این

 د تصورت.ح، خیلی بیشتر از نیجستجو ککلی وقت بذاری و راحت نیست و باید براش  امخیلیکه کار پیدا کردن  فهمیدیم کمکم

ه ایی که رفتهمورد یکییکیزیر بغلمون بود و  هاروزنامه کهدرحالیتوی اون چند روز وسط گرمای تابستون جاهای زیادی رفتیم. 

 .مهدکودکیم. چند تا شرکت، یه بیمارستان، دو تا مطب دکتر و حتی ... یه زدمیخط  بودیم رو

ی زیر و درشتی که بدون هابچه حس خوبی پیدا کردم. شدم هابچهوقتی وارد فضای رنگارنگ و شلوغ  .برام جالب بود مهدکودکاون 

وقت داخل یه ن. تا اون روز هیچشدمیو پشتمون قایم  دویدنمین و از کنار ما با شادی و انرژی کردمی بازیهمبا  ایدغدغههیچ 

ورد تنها مهدی بود که من و سپیده از توی روزنامه سراغش رفتیم. اولش موافق نبودم چون فکر مهدکودک نرفته بودم و اون م

 مون نیست ولی با اصرار سپیده اونم رفتیم. کردم مناسبمی

 کنار این ،جایی کار کنه چینهمآدم همیشه یه  کاشایآرزو کردم رو تجربه کردم. طوری که حتی  ایتازه احساسبا رفتن به اونجا 

و  هاحیوون هایعکسروی در و دیوار اونجا پر بود از  .هاقصهکه دلشون به صافی آسمون بود و دوستی شون به زیبایی  هابچه

 ووارنگ.رنگ هایشکل

 جا دوست شد و کلی باهاش بازی کرد. ها که دو سال بیشتر نداشت همونبا یکی از دختربچه امسپیدهحتی 

 .تروتمیز هایلباس، یه زن مسن با قد متوسط و کودکرفتیم توی دفتر مدیر مهد ما

پرسید: چرا می خواین با این سن . برامون گفت مهدکودکمعرفی کرد و از سوابق  خودش رو ،داد بهمون استخدام رو هایفرماون 

 ن؟کنی کارکم 

 در بیارم. نیست ولی من ناچارم که خرجم رو یطوراینجواب دادم: به پولش نیاز دارم. البته دوستم  صادقانه

 بود. ترسختسری تکون داد و گفت: منم از سن کم مجبور شدم کار کنم. زمان ما زندگی 

 چه سن و سالی دارن؟ هابچهسپیده ازش پرسید: خانم، اینجا 

 .سالهپنجداریم. از یه ساله تا  سنیهمه ،خب -

 اشون شاغلن؟هیعنی مادر -

 که مادر ندارن.دوتاشون  جزبهآره،  -

 اشون؟ه و ازش پرسیدم: کدومخیلی سوخت دلم 

 دو تا بچه رو بهمون نشون داد.اون گوشه  .بلند شد و یواشی از پشت پنجره به گوشه حیاط مهد اشاره کرد

 هر دو کوچولو و بامزه. .یکی شون پسر بود و اون یکی دختر

 گفت: پارسا و باران. یکی زیر دو سال و اون یکی تازه رفته تو دو سال. شون رو هماسم

 خیلی حساسن. درسته؟ حتماً ،: طفلکیاپرسیدسپیده با دلسوزی 
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 قدر مهربون و صبور. اشون باشن، همونهخانم کرمی تبسم دردناکی کرد و جواب داد: ما باید کسایی رو بیاریم که عین مادر

 اها می تونین؟ کار سختیه.پرسید: شممون برگشت و از

 سخته. وقتی بدونی باید جای مادرشون باشی. واقعاًگفتم: راست می گین،  .نمی دونستم می تونم از پسش بر بیام یا نه

اقعیت ونیستن و باید دو نفر دیگه رو استخدام کنم.  هابچهمربی دارم که دیگه جوابگوی  تاپنجمیزش و گفت: من اینجا  رفت پشت

ا بذاری و با یه وجود پاک بیای تو. هرو پشت اون دیوار هاکینهو  هادشمنیاینه که این کار صبر و تحمل زیادی نیاز داره، باید تموم 

 دیگه. چیزهیچنیاز به توجه و محبت دارن نه  هابچهدل صاف و پر از مهربونی، اون یه با 

هام طوری بچه ا می خندن.همی دون و مثل اون هابچهتوی حیاط کنار  هامربیچطور  دیدم شدم.غرق تماشای بازی کودکانه شون 

 بودن. مادرشون واقعاًپریدن که انگار توی بغلشون می

 مه چقدرزیادن. رو توی حیاط شمرد و گفت:  داشتنیدوستی کوچولو و هابچهبا اشتیاق اون . دنبال کرد رد نگاهم رو سپیده

 دارن.شونو دوست هامربی

 خوبی دارم. هایمربیاینجا کرد و گفت: آره،  تائیدخانم کرمی با تکون دادن سر 

اش می گرده. دلم گرفت و آروم یه لحظه پارسا رو دیدم که داره گریه می کنه و دنبال مربی من رفته بودم توی نخ پارسا و باران.

 ا بوی مادرشونو میدن؟هپرسیدم: یعنی اون

 اط.دویدم توی حی باعجلهشدم و  از جام بلند توی دستم افتاد پایین.روزنامه  اختیاربی . دلم بدجور لرزید ودش دارادامهگریه پارسا 

م محکم ه نمی دونم چطور شد که رفتم سمتش و اون بچه رو با تموم وجود توی بغلم گرفتم و میون آغوشم پناهش دادم. پارسا

 چسبید به شونه ام و ساکت شد.

 این اولین باری بود که یه بچه رو توی ازم گرفت و زیر لب تشکر کرد. ور حیاط دوید پیشم و با دستپاچگی پارسا رواز اون اشمربی

نه منو درک کرده بود دست ام حلقه زد. پارسا که حس مادراهبغلم میون قلبی که به درد اومده بود گرفته بودم. اشک توی چشم

 بودنفهمید چی های شیرینی رو که فقط خودش میصومش رو دوخت بهم و آروم واژهمع هایچشمبه انگشتم گره زد.  کوچولوش رو

 به زبون آورد.

 ؟میمادر واقعاً تو :ازم بپرسه خواستمیانگار که 

ترین حسی بود که تا اون روز این شیرین آروم بگیره. اشمربی پیشجا کنارش وایستادم تا  همونو کنم  ول دستش رو نیومددلم 

 داشتنی بود.انگیز و دوستمادر بودن واقعاً دل حساش کرده بودم، تجربه

کرد به خندیدن. این صحنه برای سپیده عجیب بود. اومد کنارم و وقتی دید همونجا کنارشم شروع  بند اومد اشگریه یه کم بعد

قرارگرفته بود پشت سر سپیده اومد توی حیاط و با  تأثیرنوازش کرد. خانم کرمی که تحت  ستاد، به پارسا لبخند زد و دستش رووای

 اینکه پارسا خیلی ازت خوشش اومده.زد گفت: مثلنگاهی که توش اشتیاق موج می

 بگیرم. ببخشید خانم، نتونستم جلوی خودم رو و گفتم:پاک کردم  آروم اشکهام رو

 بودن چه حس خوبیه. هابچهسپیده دست گذاشت روی شونه ام و گفت: بین این 
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رار ق تأثیرگفت: تحت  کردمیدستمالی بهم تعارف  کهدرحالیپارسا رفت خانم کرمی ما رو دوباره برد توی دفترش و  بعدازاینکه

 گرفتم، خانم ...؟

 .توامپرس -

 رو می فهمن؟ مون محبت چقدر راحتها بچه بینیمیدخترم، پرستو  -

 .کردملبخند زدم و دوباره به حیاط نگاه 

 این توقع زیادی نیست. شون داشته باشی. فقط می خوان دوست هابچهاون ادامه داد: 

 آدم حس می کنه توی بهشته. هافرشته: بین این کرد و گفت تائید امسپیده

رفتیم لحظه آخر وقتی داشتیم از پیشش می .باهامون تماس می گیرهبعد از پذیرایی مختصری که با چایی و شیرینی ازمون کرد گفت 

 آخرین بار کی توی بغل مادرت رفتی؟ ،کنی. راستیبهم گفت: مادر یه موجود الهیه، همونی که توی آغوشش احساس آرامش می

 .قبل هاسالبا یه لبخند تلخ جواب دادم: 

 چطور؟تعجب کرد و پرسید: 

 مادرم خیلی وقته که مرده. گفتم:

ا باشم و حسی رو که تا حاال تجربه هبتونم یه روز دوباره کنار اون کاشایآرزو کردم که  .جا گذاشتم هابچهمیون اون  ون روز دلم روا

 درک کنم. عمیقاًنکرده بودم 

حاال دیگه می دونستیم که کدوم قسمت روزنامه رو  زیادی پر کردیم. هایفرممختلفی رفتیم و  جاهایبهی بعد با همین روال اهزرو

ام مرتب توی برداریم و کجاها رو عالمت بزنیم، حتی دیگه می دونستیم کدوم مورد خوبه و کدوم مورد وقت تلف کردنه. سپیده

ته گری داشمربیگرفتیم همه گفتن که باید مدرک گشت تا شاید مورد دیگه ای پیدا کنه اما باهاشون که تماس می هامهدکودک

 باشیم.

دوست نداشتیم یه بچه رو بغل بگیریم چه آسون به  وقتهیچمن و تویی که  .یه روز با دیدن اشتیاق سپیده بهش گفتم: برام جالبه

 نه؟ مگهشدیم،  مندعالقه هابچهاون 

چیزی که االن بهش نیاز داری،  .گیریمیتو کنار اون کوچولوها آرامش  برای همین، آدم تنها حساس و آسیب پذیره. پرستو -

 .طورهمینمنم 

 بهش نیاز دارم. واقعاً راست میگی، آرامش و امنیت چیزیه که  -

 ؟ترسینمیاومد کنارم نشست و پرسید: توی خونه از تنهایی 

که هر شب میاد روی دیوار مون  یه گربه سیاه. حتی به کنممیدارم عادت  کمکماما حاال  ترسیدممیای اول هروز ،راستش -

 و منو می پاد. یدهملم 

 م.کردمیبودم سکته من . اگه ترسینمیخوش به حالت که  -

 دازیپرخیالمی تونی تنهایی  یم بد نیست. توه اهاونقدر بینیمیاونوقت  .یه مدت که بگذره ناچاری باهاش کنار بیای -

 کنی.

 ندارم. اش رو جراتمنم خیلی دوست دارم تنهای تنها باشم اما  -
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 لبخند زدم و با لحن مهربونی گفتم: سپیده ...

 جونم؟ -

 بابت همه چی ممنونم. -

 ؟زنیمی حرفاز چی  -

 عین یه خواهر مهربون. ،کنارمیتوی این شرایط سخت اینکه  -

 این چه حرفیه؟ مگه دوستت نیستم؟ -

 تو خیلی باالتر از یه دوستی. -

 باالترم.با خوشمزگی قیافه گرفت و گفت: معلومه که 

 .کنمتحمل فشار رو همهاینو گفتم: اگه نبودی نمی تونستم  کردم شبغل

 تا ابد کنارت بمونم. شدمیگفت: کاشکی  نوازش کرد. ر گردنم حلقه زد و پشتم رودو اش روهاون دست

 پرسیدم: مگه قراره بری؟

 خب، اگه تهران قبول نشم باید برم شهرستان. -

 مگه نه؟ .اما قبول میشی -

 دونم، خدا کنه.نمی  -

 : نمی تونم بهش فکر کنم.گفتمآهی کشیدم و 

 و نذاشت بیشتر از این غصه بخورم: راستی می دونی از یه شرکت بهم زنگ زدن؟ عوض کرد لحن صداش رو

 از کجا؟ .جا خوردم و پرسیدم: چه خوب

 همون شرکتی که بازاریابی کامپیوتر بود، یادته؟ -

 اش رو و مرتب عینک زدمین منو یاد مدیر اونجا انداخت، یه مرد چاق و ریشو که خیلی حرف درآوردرفتم تو فکر و سپیده با ادا 

 حرکات بامزه سپیده کلی منو به خنده انداخت. .کردمیصاف 

 خنده ازم پرسید: تو از اون مهدکودک خوشت اومد مگه نه؟ وسط یه دفعه

 توی صورتم دوید. تنگیدلبه جاش یه حس  یادم رفت. امخنده

 دوستش داشتم. ،آرهنرفته بودم.  هابچهمیون  مهدکودکتا حاال توی یه  کردم و جواب دادم: می دونی مکث

 خیلی دوست دارم اون خانمه ما رو بخواد. -

 .طورهمینمنم  -

 و به سه جای دیگه سر زدیم و مصاحبه دادیم. رفتیماون روزم 

که پیدا کردیم زیر یه درخت یا زیر سایه بون  هرجاییعرق ریختیم و توی خیابون  آفتابتموم مدت من و سپیده توی گرمای تند 

 و کلی خندیدیم. افتادیمدوران دبیرستان  یاد و به نوشابه خنک خوردیمبارم یه  .یه مغازه وایستادیم
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، خوردمیو همراه من غصه  زدمیپرسه  هامم. اون از صبح زود تا عصر توی خیابون باکردمیبا بودن سپیده دیگه تنهایی رو حس نمن 

 انگار که خدا یه خواهر دیگه بهم داده بود. .خندیدمییا  شدمیعصبانی 

اش یهکه صدای گردرحالی به خواب رفتم. گشتمیدنبال مامانش مرتب و  لرزیدمیاون شب با خیال پسرکی به اسم پارسا که دلش و 

 می سوزوند. دلم روپیچید و توی ذهنم می

یه  فروشی، صبحانه مختصری خوردم و راه افتادم تا برم و از گیشه روزنامهپاشدممثل همیشه با طلوع آفتاب از خواب  صبح روز بعد

گشتم خونه که یه ماشین از کنارم رد شد و پشت سرم کنار جدول خیابون وایستاد. توی فکر و خیال داشتم برمی روزنامه بخرم.

 مه دادم.توجهی نکردم و به راهم ادا

 یه نفر صدام می زنه. صدای یه مرد جوون بود. برگشتم و دیدم امیره: سالم، پرستو خانم. مدیداما 

 سالم. -

 خونه میری؟ -

 آره. -

 بشین برسونمت. -

 نه ممنون. پیاده میرم. -

 ای سختی داری مگه نه؟هاومد و گفت: چقدر الغر شدی، روز ترنزدیکبا دیدنم سر شوق اومده بود اون که 

 ازش فهمید و با ناراحتی آهی کشید. م روهاغصهتموم  بهش فهموند که حرف دلم چیه. سکوتم

 تر از قبل شدی.اون حرف بزنه. بازم اومد جلوتر و گفت: جذابنمی دونستم چی باید بگم برای همین ساکت وایستادم تا 

 نگاه کردم و آروم گفتم: ممکنه کسی ببینه. اطرافم رو

 هیچی براش مهم نیست.مهم نیست، یه آدم عاشق  -

 پایین انداختم و چیزی نگفتم. سرم رو

 حس کنم. کوبیدمی امسینهکه توی  اش رو قلبم به تپش افتاده بود و می تونستم صدای ضربان

 گفت: از سپیده شنیدم که گفتی بهت فرصت بدم.

 کسیه که توی دنیا برام مونده. به خاطر بابام، اون تنها فقط و جواب دادم: ترسیدم شاید می خواد باهام دعوا کنه

 حتی تا لحظه مرگم. .کنممیم الزم بشه صبر ه شد و یواشی گفت: اگه تا آخر دنیا ترنزدیکامیر بازم 

اعترافش اونقدر ساده  درخشان عشق، به حقیقت حرفش پی ببرم. هایپنجرهاش خیره شدم و سعی کردم تا از میون اون هتوی چشم

 و مردونه بود که نتونستم باورش نکنم.

اش و لبخندی که بهش هدیه دادم طوری افسونش کرد که انگار صاحب دنیا هنگاه عمیق من توی چشم بهش لبخند زدم. اختیاربی

 شده. پرید باال و خوشحال گفت: امروز بهترین روز زندگیمه.
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من مات و مبهوت همون جا کنار خیابون وایستادم و دست  د و ته خیابون از نظرم محو شد.ویراژ دا باانرژینشست پشت ماشینش و 

 لرزید.ام. قلبم داشت از جا در می اومد. حتی دستمم مثل روز کنکور دوباره میگذاشتم روی سینه

 یعنی این نشونه عشق بود؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

قجه محمدعلی  آواز پرستوها  

 

115 

دهنوزفصل   

 

 کرده بود زنگ خورد. پرتلفن خونه توی سکوت عمیقی که همه خونه رو  ،مردادماهچند روز بعد توی یه صبح گرم 

شناختم.  چند ثانیه بعدش رو صدا کهیه خانم مسن بود . یا سپیده ست. دویدم و گوشی رو برداشتم پریا حتماً  متصور کردم که این بار

 بود، با همون لحن مهربون و آرومش.مدیر مهدکودک  خانم کرمی

 پرسید: خواب که نبودی دختر؟ازم 

 نه. من همیشه عادت دارم سحرخیز باشم، مگه اینکه ... -

 مگه چی؟ -

 ن باشم.اوقتی نگر ،خب -

 ن نباشی.انگر وقتهیچپس امیدوارم  -

 ممنونم خانم. -

ات دیدم، غمی که به دلم نشست و حدس زدم یه مشکل بزرگ داری. مشکلی که هاون مادرانه گفت: دخترم، یه غم تلخی توی چشم

بدون که گذشت زمان همه چی  رواین اما ،جنگیمیرازیه که داری باهاش  حتماًیه گوشه کوچیکش اونه.  .فقط مالی نیست مسلماً

 رو حل می کنه.

 سخت و تلخ باشه. هرچقدراون ادامه داد: اینم می گذره،  .یه آه بلند کشیدم

 شین.از فردا بیاین مهد مشغول ب : بهت زنگ زدم تا بگم تو و دوستتاشاصلیو رفت سراغ حرف 

 پرسیدم: راست می گین؟ زدگیبهتجا خوردم و با 

 آره، البته به یه شرط. -

 چه شرطی؟ -

 م باشی، قول میدی؟هابچهبا همون حس همدردی و فداکاری کنار  -

 شم خانم، قول میدم.با خوشحالی جواب دادم: چ

 باریکال، دختر خوبم. -

 صبح چه ساعتی باید بیایم خدمت شما؟ -

کسی کاری به کسی نداره و هر کس به معنای  ،آشناتون کنم. اینجا همه با هم مهربونن امبقیهساعت هشت بیاین تا با  -

 کار سختیه و باید خیلی دلسوز باشی، درست عین یه مادر. .از جون مایه می ذاره هابچهواقعیش برای 

 چشم. -

 به خودم جرات دادم و ازش پرسیدم: راستی خانم ...

 بله؟ -

 برای این کار نداشتیم؟ ایسابقهیا مدرک  کهدرحالیمی تونم بپرسم چرا ما دو تا رو انتخاب کردین  -
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 شبیان هاواژهگذاشت. نمی تونم با  تأثیرمات دیدم که تحت هچشم ا با مدرک به دست نمیاد. من چیزی تویهجواب داد: خیلی چیز

که با  یکه باعث شد بهت زنگ بزنم و همه اون کسای بدون. همون چیزی تهکه توی قلب یقدر اون حس ناب و مقدس فقط اینکه کنم

 .اشتباه نیست ماعتماد این می دونم که .کنار بذارم مدرک و سابقه اومده بودن رو

 قول میدم ناامیدتون نکنم. .بابت این اعتماد ممنونمگفتم: 

 شماره سپیده رو گرفتم و بهش از فردا سرکار میرم؟ واقعاًبا ناباوری از خودم پرسیدم: یعنی  .خداحافظی کردیم و گوشی رو گذاشتم

 خبر دادم. اونم کلی خوشحال شد و گفت فردا صبح ساعت هفت و نیم اونجا پیشمه تا با هم بریم.

ه برای ی کوچولویی باشم کهابچهاینکه می تونستم کنار  براینه به خاطر اینکه کار پیدا کردم بیشتر  ،ن روز خیلی سرحال بودماو

نکرده بودم، یه حس قشنگ که فقط  اشتجربه وقتهیچن و. حسی که قبل از اآوردنتوی دنیام یه حس پاک و باارزش اولین بار 

 رد.فراموش ککنارشون ها و تنهایی رو همه غصه دجوری میشانگار که این .ردیکمیدرکش  تیرفگمیوقتی یکی شونو توی بغلت 

داشتم با وسواس و عالقه  پوشیدم. توی حال خودمکه داشتم می هاییلباسباید بهترین  ام شدم.همشغول آماده کردن لباسش عصر

 دوباره تلفن زنگ خورد.که کردم اتو می لباسهام رو

ا باما صدای سعید دوباره اونور خط توی مغزم پیچید! دوباره ...  برش داشتمپریاست و دویدم سمت تلفن و  بارحدس زدم که این 

 سالم کرد و حالم رو پرسید. انگیزش بهمهمون لحن وسوسه

 برای همین جواب سالمش رو دادم و حال همه رو ازش پرسیدم. فکر کردم بی ادبیه که جوابش رو ندم.

 فتم.همین من تماس گر برای، رهشرایط مناسبی برای صحبت کردن ندا اصالًپریام اونقدر نگرانه که  .بردن اتاق عمل گفت: بابات رو

 سعید. ،لطف کردی -

 پرسیدم: حال بابام خوبه؟

 نگران نباش، حالش خوب میشه. -

 سعید ... -

 بله؟ -

 به خاطر ... .تو رو خدا مواظب بابام باش -

 به خاطر کی؟ پریا؟ -

 سکوت کردم.

ازم خواهش چه جوری تو نخواستی. حاال کنی ولی  ازت خواهش کردم درکم همیشهمن  .بزنم نذاشتی حرفم رو وقتهیچادامه داد: تو 

 ؟کنیمی

 ما االن دیگه نمی تونیم حرفی با هم داشته باشیم. .جواب دادم: سعید تأسفبا  .نیست بحث کردندیدم شرایط مناسبی برای 

 من با تو تموم نشده. هایحرفولی  -

 گوش میدم. ،. تسلیم شدم و آروم گفتم: باشهالزم بود که به حرفهاش گوش بدمشاید  .دوباره سکوت کردم
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 هاستمدتبهت بگم. واقعیتی که  ن: مدت زیادیه که می خوام واقعیت رونفس راحتی کشید و با صدای لرزونی شروع کرد به گفت

 گذشت پرستو.به من یه شبم خواب راحت ندارم. نمی دونی توی این مدت چی از عذاب وجدان . هیدمداره آزارم 

 هر ثانیه. و هرلحظه .گفتم: منم کمتر از تو عذاب نکشیدم، قلبم به تپش افتاده بود

 .کنممیو هنوزم  کردممیکه احساس گناه  یاما نه بیشتر از من -

 نداشتم. ایچارهاون ادامه داد: من  .شدم ساکت ناچاربهخواستم ادامه بدم ولی بغض توی گلوم پیچید و 

 که آزارم بدی؟ -

 نمی ذاشتن تا من برای خودم تصمیم بگیرم. وقتهیچا هاون .پدر و مادرم بودم فشارتحتتو می دونستی که من  -

 شایدم از ترس امیر بود.یا  -

 که ... ه، واقعیت ایناصالًنه  -

 گذاشت. کارهنیمه اما مردد شد و حرفش رو

احتم تو رو خدا بگو و ر. که من تموم مدت یه بازیچه بودم می خوای بگی حتماًگفتم: من دیگه چیزی برای باختن ندارم،  طاقتیبیبا 

 کن.

 ؟کنیمیباور اگه بگم  -

رفهاش و ح نمکلرزید ولی این بار سعی کردم تحملازم خواهش کرد تا قطع نکنم. بااینکه تموم بدنم می گرفت. امگریهبغضم ترکید و 

 رسید.به اینجا نمی عشقموناالن  کردمپیش میخیلی وقت  اگهکاری که تا آخر بشنوم.  رو

 با ناراحتی پرسید: خوبی پرستو؟و  کنممیسعید دید گریه 

 نفس عمیقی کشیدم و جواب دادم: آره، خوبم. .کنترل کردم خودم رو

 می دونم که گفتنش ناراحتت می کنه ولی باید بگم. -

من مجبور بودم برای مهاجرت و باالخره دلیلی رو که باعث همه این اتفاقات شده بود به زبون آورد، چیزی که از شنیدنش خشکم زد: 

 ا رو داشته باشه.هاون تائیدمدرک دانشگاه مورد  حتماًباشم و زنم  متأهلبه آلمان 

که همه چی فقط یه تصمیم برای مهاجرت  از زبونش شنیدموقتی  نفسم بند اومد و تا چند ثانیه هر چی الو الو کرد جواب ندادم.

 ام گرفت.بوده اونم توی فشار پدر و مادرش خنده

 قهقهه زدم. بلندطوری که وسط گریه به خنده افتادم و مثل دیوونه ها 

 ه؟دار خنده؟ مگه خندیمیحرصش گرفت و پرسید: به چی 

 گرفت. امخندهبیشتر بازم با حرص خوردنش و بودم  دادهازدست کنترل اعصابم رو

 حالم خوب نیست. ،گفتم: من باید برمموندگی با درو سرپا وایستم  نمی تونستم .حس کردم سرگیجه دارمیه دفعه 

 نه. نرو پرستو. -

 .بذار برم کنممیخواهش  -
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 حرفم تموم نشده. -

 .کنممیالتماست  ،مجبورم نکن دوباره قطع کنم -

 رو بهت نگفتم.هنوز یه موضوع دیگه  -

اون یه جورایی تنها کمک پریا و بابام ، ولی بازم سعی کردم باهاش بدرفتاری نکنم. بستم هام روو چشمبه دیوار تکیه دادم از ضعف 

 توی اون کشور غریب بود. تنها کسی که می تونست کنارشون باشه.

 .کنممیگوش  .بگو و گفتم: باشه به خودم مسلط شدم

پریام داره سر کار میره ولی بازم  بااینکه. آیمبرنمیخرج عمل بیمارستان بابات خیلی زیاد شده و ما یه جورایی از پسش  -

چیزی که هیچ  ،اونوقت ممکنه هر اتفاقی براش بیفته و نصف و نیمه بمونه اشپزشکیای هکار ترسممی .کم آوردیم

 کدوممون نمی خوایم.

 ؟گفتمییعنی داشت راست  پر کرد، ترس تموم وجودم رو

 : جدی میگی؟پرسیدمبا تردید 

 هایزینههاما می دونم که دیر یا زود توی  ،می تونی از پریا بپرسی. اون تا حاال بهت نگفته چون می ترسه فکرت مشغول بشه -

 سنگین بیمارستان کم میاریم.

 : من چیکار باید بکنم؟گفتمبا ناراحتی  .شدم و گوشه دیوار پهلوی تلفن نشستم روی زمین مستأصل .دیگه طاقت نداشتم

ار شب داره ک و اون شرایط خیلی بدی داره، روز .کنی صحبتپریا  ابرای همین بهت زنگ زدم تا اگه می تونی ب .نمی دونم -

 به خودش فشار بیاره؟ ی تونهمی کنه ولی مگه چقدر م

 د، من نمی خوام بابام بمیره.ملتمسانه گفتم: سعی

 سعید زیر لب زمزمه کرد: پرستو، می دونم که چقدر دوسش داری.

سعید کمکمون کن. هر کاری الزم  .گفتم: طفلی پریا به خاطر بابا خیلی تقال کرد، نمی خوام همه چی خراب بشهگرفت و  امگریه

 تا بابام خوب بشه. کنممیباشه 

 مگه نه؟ .میشه خونه رو فروخت ،نگاه کردم و ادامه دادم: راستی رو دوروبرمیه دفعه فکری به نظرم رسید. 

 می کنه. ناامیدهمش میگه اون خونه همه خاطرات ماست و فروختنش بابا رو  .پریا موافق نیست -

 : من می تونم یه کاری بکنم.ادامه دادفکر کرد و  ایچندثانیه

 سعید؟ کاریچهبا امیدواری پرسیدم: 

 پول قرض بگیرم، اونم داره میاد آلمان.از بابام  -

 انتظاری نداریم، تو که قرار نیست ... چینهمولی ما ازت  -

 ولی من می خوام کمک کنم تا حسن نیتم بهت ثابت بشه. -

 بابات قبول می کنه؟ مگه -

 کنم. باالخره تنها پسرشم. اشراضیمی تونم  -
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 توی این شرایط سخت.با لحن مهربونی ادامه داد: من تنهات نمی ذارم، اونم و 

 به خاطر بابام همه چی رو فراموشولی  ازش ناراحت باشمکه باهام کرده بود  یکه اون لحظه ازش تشکر کنم یا بابت کارنمی دونستم 

 کنم، قول میدم.کمکم کنی جبران می کردم و گفتم: اگه

 لبخند زد و گفت: یه چیزی رو می دونستی؟

 چی رو؟ -

صدای آرومش مثل پتکی روی سرم فرود اومد: دوستت بعد  .ردمحس کالتهاب و شهوت رو  تندش هاینفستوی من  .مکث کرد

 دارم، پرستو. عاشقونه دوستت دارم.

 که متأهل بود منو دوست داشته باشه وگفت؟ چطور می تونست درحالیاون چی داشت می نفسم گرفت و یه لحظه قلبم تیر کشید.

 بهم اظهار عشق کنه؟

 سعید. تونستم یه کلمه بگم: خداحافظفقط  .ترسیدم

رفتم سمت اتاق و قرصم رو با یه لیوان  ام بهم لرزش شونو کم کنم.هو سعی کردم تا با فشار دادن دست گذاشتمجاش  گوشی رو سر

برای همین تصمیم گرفتم آماده بشم تا برم بیرون. هوای  کردنمیفکرم کار  نشستم روی تختم. ریختههمبهپریشون و  و آب خوردم

 .شدممیخونه سنگین بود و باید از اون فضای آزاردهنده دور 

 که هنوز از التهاب آفتابش کم نشده بود شروع کردم به قدم زدن، تنهای تنها. یها و دم غروبراه افتادم توی کوچه

رتب صدای سعید م .دیدممیکنارم  رو کسینه و  شنیدممی رو صدایی نهمن اونقدر توی فکر و خیال بودم که  ولی ودبشلوغ  هاکوچه

 داد: دوستت دارم ... دوستت دارم.پیچید و هرلحظه بیشتر آزارم میتوی سرم می

که  می دونستاون  .کردمیفتنش مخالفت تازه فهمیدم که چرا اونقدر با ر .دلم آروم بگیرهتا  زمزمه کردم زیر لب مرتب اسم بابام رو

 .افتیممیمن و پریا به دردسر 

االنم  .همون بمیر جلوی چشم باباموندست رو دست بذاریم تا  ستیمنمی تون .شتیمدیگه ای ندا چاره فهمیدمفکر کردم که خودم با 

پریا ترسی از این کار نداشت و االن نوبت من بود تا هر  رفتیم.باید تا تهش می و توی راهی رفته بودیم که دیگه برگشتی نداشت

 کاری می تونم بکنم، به هر قیمتی.

 یبازتوپ داشتنرو دیدم که  هابچها هتوی این فکر .خیره شدم رفتمیکه رو به تاریکی  رنگیسرخآروم وایستادم و به آسمون 

 .افتادمیو آخرش سراسیمه و پریشون گوشه دیوار گیر  خوردمی، لگد چرخیدمیتوپ میون پاهاشون  .کردنمی

 راه دیگه ای ندارم؟ واقعاً یه لحظه مردد شدم و از خودم پرسیدم: یعنی 

تم اینکه احساس بدی داش با ندارم. ایچارهبه این نتیجه رسیدم که  کردممیمیون جمعیتی که بینشون احساس تنهایی خیلی زود 

 زیر لب گفتم: عیبی نداره، حتماً پریا درکم می کنه.متقاعد کردم و  اما خودم رو
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بیستفصل   

 

ه و ن کردمیها بازی ای توی کوچهدیگه نه بچه تاریک شده بود و صدای هیاهوی مردم فروکش کرده بود.دیگه هوا  که رسیدم خونه

 زد.اش رو چوب حراج میه گردی جنسدوره

مش که ه، حتی زدم به دل تاریکی. درحالیبود نشدم گرفتههمه خونه رو  کهدرگیر بود که متوجه تاریکی ترسناکی اونقدر ذهنم 

 کردم: یعنی هنوز دوستم داره؟زمزمه می

 روشن کردم و نشستم روی تخت. طی کردم و رسیدم به اتاقم. چراغ رو شده بود ترطوالنیمردد راهرویی رو که انگار  هایقدمبا 

ه الزم دیگ و ه تنهای تنها بودمنتوی اون خو نگاه کردم. دوروبرمبود به  پرکرده جاروهمهاز میون سکوتی که  شدهافسونو  حرکتبی

ی تونست م عشقی که. گرفته بودجون دوباره سعید  هایحرف باکه  زخمی بودگوشه قلبم یه عشق اینکه  ،نبود چیزی رو پنهون کنم

بدون اینکه بشه جلوش رو گرفت. یه عشق اغواگر که با همه غل و زنجیری که  ختیارم رو به دست بگیرهو اتوی مغزم جوالن بده 

و که وقفه قلبم رام گذاشتم و تپش تند و بی. یه لحظه دست روی سینهتاختمی سالحمبیدل  هبود و ب آزادشدهبهش زده بودم حاال 

گرم و آتشینم که از این عشق مرگبار دوباره به شماره افتاده  هاینفسمهابا برای قربانی شدن داوطلب شده بود حس کردم، حتی بی

وی مسلح. اون ت هایدسترحمش و بید با قلب خالی و سمت دیگه سعید بو هایدستپاره شده و یه سمت من بودم با قلب پاره بود.

 .کردمیراحتی منو مغلوب خودش این بازی عاشقی به

شناختمش، با صورتی باریک و توش چهره دختری رو دیدم که نمی چشمم به آینه بزرگ روی میز افتاد. آوردلهرهای هتوی این فکر

 ینه نشستم و محو تماشای خودم شدم.اختیار رفتم و روبروی آتر از همیشه. بیکشیده اما جذاب

 پریدهرنگرو عاشق خودش کرده بود و خودش خبر نداشت. اون یه دختر الغر و  هاخیلیاون تصویر یه دختر جوون و دلربا بود که 

ین فتادم. من بدلم لرزید و به یاد دومین عاشقم ا زیباتر به نظر می اومد. شدمی ترمضطربکه به طرز رازآلودی هر چی الغرتر و  بود

نه اما  وگدروغو اون یکی مرموز و  گوراستیر و اون یکی سعید گیر افتاده بودم. یکی شون ساده و ام یکیاون دو تا دلداده پریشون، 

ی که حتی کنار پریای ،فراموشم کنهبود مدت هنوز نتونسته  همه اینبعداز اون .که سعید این دفعه واقعًا عاشقمه حتم داشتم .این بار

 من بود.تر از قشنگ

با  .الک و رژلب و سایه چشمی رو که هنوز استفاده شون نکرده بودم برداشتم هالباساون گوشه زیر  .کشوی میزمرفت توی  دستم

 چه جوری به نظر میاد؟ هالعابکه این صورت دلربا با این رنگ و  گفتمخودم 

کامالً عوض کرد. طوری که خودمم جا خوردم  رو امچهرهیه آرایش مالیم فقط چند دقیقه زمان برد. آرایشی که  تپش قلبم تندتر شد.

 تر شدن سر ذوق اومدم.و ته دلم از این جذاب

 مردم چی میگن؟ ولیاز خودم پرسیدم: 

 : مهم نیست، حاال دیگه بزرگ شدم و مهم اینه که دلم چی می خواد.زیر لب زمزمه کردم

به اون  ،به خودم نگاه کردمتوی آینه  م. آخر کارپر از وسواس و دقت رنگشون بزنم رنگصورتینوبت ناخن هام شد که با یه الک د بع

 کس ندیده بودش.ای که تا حاال هیچروی سکه

 نیفتاد. وتابتبقلبم از  املحظهحتی یه  طوری کهدرونم غوغایی بود اون شب 
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 سعید یه جورایی درسته. هایحرفداد ای که نشون می. پریا بود، با صدای خستهخوردتلفن زنگ بود که اواخر شب 

پرسیدم و اون گفت که عمل دومشم  م روحال باباازش  .شنیدن صداش کلی خوشحال شدم و بابود  شدهتنگدلم خیلی براش 

 همه چی خوبه. نگفت فعالً و  شدهانجام

 چه خبر پریا جونم؟ -

 سعید.من، بابا ... خوبیم.  -

 بابا بهتر شده؟ -

 آره، دکتر مهربون و خوبی داره و مرتب بهش سر می زنه. توی این مدت سعیدم خیلی کمک کرد. -

 گفتم: می دونستم که اون تنهامون نمی ذاره.م و کرد پیدااز شنیدن این موضوع حس خوبی 

 باید اونجا بمونه؟سعی کردم تا مشکلی رو که سعید گفته بود از زیر زبون پریا بکشم: بابا تا کی 

 ماهی بشه. پنجولی فکر کنم حدود  ،یجه عملش و اثر داروها مشخص بشهباید نت چونکه معلوم نیست  فعالً -

 خب، توی این مدت باید بیمارستان بستری باشه؟ -

 چون الزمه. ،آره -

 اونجا بیمارستان معروفیه مگه نه؟ -

 خیلی بزرگ و مجهزه.، آره -

 بشنوم: پریا ... خودشترجیح دادم تا از زبون  اما نهدو دل شدم که بپرسم یا 

 جونم خواهری؟ -

 باالست نه؟ ش همهاهزینه حتماً -

 داریم می رسونیم. فعالًداره و  اندازپس بابا ،جواب داد: خب کنانمنمن

ا حقوق ب ماون می مونه؟ ی هماندازپسکه بابا نتونسته کار کنه  سالهمهبعدازاین پرسیدم: مگه  بگه و راستش روبهم دوست داشتم 

 ؟هیدمبازنشستگی کمی که 

 داره، مگه میشه؟ اندازپسبابا  ولیگفت: نمی دونم. با تعلل این بار پریا جا خورد و 

 بگو. کم آوردیم نه؟راستش رو : با نگرونی پرسیدم

 ساکت شد.

 نمیدی؟ اصرار کردم: جوابم رو

 .اونم دو شیفت، کنممیپریا با درموندگی مثل کسی که دنبال راه فرار می گرده جواب داد: خب ... منم دارم کار 

 عذاب بدی؟ خودت رو جوریاینبرات بمیرم. آخه تا کی می تونی  ،دلسوزی گفتم: خواهری با

 نیست. باالخره باید یه کاری کرد.که صاف کرد و گفت: نه سخت  صداش رو

 ولی من نتونستم تا االن هیچ کاری برات بکنم.، راست میگیآره  -
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 عزیز دلم، تو که قرار نیست کاری بکنی، من و سعید هستیم. -

 ولی سعید که تعهدی به ما نداره، اون که نباید درگیر مشکالت ما بشه. -

 که بهم قرض داده پسش بدم. ست. من بهش قول دادم تا همه پولی رونی ایچارهولی  داریحق -

 ولی می تونیم خونه مونو بفروشیم. -

که همه خاطرات بابا توشه از دستمون بره. اون می خواد برگرده  ایخونه حتی فکرشم نکن. من نمی خوام  نهپریا دلخور شد و گفت: 

 می بازه. رو اشروحیه جوریاینو 

 فشار بیاری.به خودت  قدراینولی نمی تونی  -

 من کم آوردم؟ کنیمیچرا فکر  اصالً؟ رو بهت گفته هااینکی  کنجکاوانه پرسید: حاال .شک برش داشت

 راستش ... سعید بهم گفت. -

 چرا این کار رو کرد؟ -

زحمتی که کشیدی نصف و نیمه می  همه اینبعدازداره. منم ترسیدم، اگه پول کم بیاریم معالجه بابا  ماون ترسیده، حق -

 مونه.

 ، نمی خواد نگران باشی.برمیامنخوابم و کار بکنم. من از پسش  اگه شبمجوری بشه. حتی ایننه مطمئن باش نمی ذارم  -

 : پریا جونم، خیلی نگرانتم.سعی کردم آرومش کنم

 ؟کنیمیدرک ن الزم نیست. چرا شرایط رو -

 منظوری نداشتم. ،: ببخشیدگفتم .لحن تندش منو ترسوند

 عصبی شدم. ، یه دفعهببخشتو منو آروم شد و گفت:  که گفتم رواین

د بع معالجه بابام. هایهزینهراه دیگه هم هست اما ترسیدم. اون راه یه معامله بود، بین من و سعید. عشق اون در ازای  خواستم بگم

از پریا حاال نوبت من بود که وارد این بازی تلخ بشم. همون جور که گوشی توی دستم بود از خودم پرسیدم: واقعاً چه جوری میشه 

 پول رو به سعید پس داد؟ همهاین

 .دوباره حرفش پیچید توی سرم: عاشقتم

ی ویباما به خودم گفتم پس بابا چی میشه؟ اگه پریا  و نذارم ادامه بده به سرم زد حرفی رو که سعید بهم زده بذارم کف دست پریا

 کنم خواهری.کنترل کردم و به جاش گفتم: منم سر کار میرم و هر جور شده باشه کمکت می ببره همه چی بهم می ریزه. خودم رو

 منی، تو که نباید کاری کنی عسلم. تا قاریو گفت: آخه تو ته  خوشحال شد

 بزرگ شدم پریا جونم. نیستم. دیگه تا قاریته گرفت و آروم جواب دادم: حاال دیگه  امخنده

 شده و شروع کردم به الو الو گفتن.قطعترسیدم. فکر کردم طوالنی شد که سکوتش  فکر. و رفت توی دیگه چیزی نگفت

من  بوسیدت.ا نمیشه بغلت کرد و ه مثل اون زمون .خواهری. راست میگی دیگه بزرگ شدی شنوممیبه خودش اومد و جواب داد: 

 هنوز توی خیاالتم.انگار 

 می خوام کمکت کنم.به خدا پریا جونم،  -
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 خواهری. می دونم -

 از فردا دارم میرم سر کار. ،راستینگفتم:  شیه دفعه یادم اومد که به

 باشه. تجدی میگی؟ چه خوب، مبارک -

 استرس بکشی و اذیت بشی؟ قدراینچه تقصیری داری که باید توی این سن  نمی دونمبا لحن مهربونی ادامه داد: 

 مگه اون بابای من نیست؟ -

 البته که هست. -

 کنارتون باشم. خب پس منم باید -

 تو همیشه کنار مایی، عزیزم. راستی از کنکورت چه خبر؟ -

 فکر کنم دو یا سه هفته دیگه نتایجش اعالم بشه. -

 و بده.ر بهم خبر قبول شدنت حتماً -

 باشه، خواهری. -

 .شدهتنگبا لحن غمگینی گفتم: نمی دونی چقدر دلم براتون 

 هممون. ،طورهمینم ه ما -

 .شدهتنگ؟ سعیدم دلش برات شنویمیپرسید و پریا گفت:  صدای بلند حالم رواونور خط سعید با از 

 .بهش برسون و ازش تشکر کن دادم: سالمم رودلم لرزید و با لبخند جواب 

 یم.ه بودخیلی خوبیه. فکر کنم در موردش اشتباه کرد مردپریا یواشی اعتراف کرد: اون 

 اشتباه کردیم. ،زمزمه کردم: آره آروم

 خوبه؟ واقعاًپرسیدم: یعنی اون  ماز خود

 پر کرد. دن تلفن دوباره غصه و تنهایی دلم روبا قطع ش .ام جمع شدهو من لحظه آخر اشک توی چشم یمخداحافظی کرد

 .دادمی امشکنجه اشدقیقهمن موندم و عشقی که هر . دوباره من موندم و اون خونه، من موندم و آینه

همین بدون اینکه شام بخورم دویدم توی رختخواب. سرم  برای .مهدکودکزودی بلندشم و با سپیده برم یادم افتاد که فردا صبح باید 

به خودم گفتم: سعید هنوز  .کرده شب تابستون ازش داخل می اومد خیره شدمبه پنجره بازی که هوای دمو رو روی بالش گذاشتم 

 دوستم داره، مطمئنم.

به رنگ قشنگ ناخن هام نگاهی انداختم و آروم زمزمه کردم: خب ... منم دوسش  کشیدممینفس عمیقی  کهدرحالیغلت زدم و 

 دارم!

 رو تجربه کردم. امزندگیترین خواب اون شب شیرین ام که از خستگی سنگین شد خیلی زود خوابم برد.هچشم
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ویکبیستفصل   

 

 من که از قبلش بیدار شده بودم در رو براش باز کردم. سپیده اومد سراغم. رفتیممیصبح زود، خیلی زودتر از زمانی که باید 

ی که داره می بینه واقعیته یا چیز همهبهم خیره شد تا بف ایچندثانیهدرشت شده  هایچشمبا  .یکه خورد امتازهبا دیدن چهره اون 

 نه.

 پرسیدم: چی شده دختر؟

 ه؟گزید و گفت: این خوشگل خانم دیگه کی لبش رو

 ؟دخترخانم: می تونم شماره تونو داشته باشم، یواشی اومد توی گوشم زمزمه کرد

 گفتم: بریم؟ حوصلگیبیبا 

 نه؟ چراکهجواب داد: 

 که هنوز از خواب بیدار نشده بود آروم آروم شروع کردیم به قدم زدن. ایکوچهدوتایی راه افتادیم و توی 

 حس یه ،بکشیچند تا نفس عمیق  با ولع کردمیوادارت . حسی که دادمیی به آدم حس خوبهوای اول صبح هنوز گرم نشده بود و 

 .نیفتاده بود وتابتباز  دمسپیده انگیزدلکه حتی توی اون سکوت  عاشق بودن

ای اولی که عاشق شدم. همون جور ه، مثل روززدمیقلبم هنوز تند  .گذاشتم امسینهیه لحظه وایستادم و دست روی  توی این حس

 و ملتهب. تاببی

 چیزی شده؟ ،تعجب کرده بود وایستاد و پرسید: پرستو مسپیده که از این کار

 نه. خوبم. -

 گفت: تو اضطراب نداری؟

 مگه میشه نداشته باشم. ،چرا -

مهدکودک خیلی دور نبود و ما با دو تاکسی رسیدیم اونجا. سعی کردیم به  سر خیابون. برسیم ترزود تامونو تندتر کردیم هاقدم

ود آلخوابکه هنوز  هابچه. جمع شده بودنها شون بچهها با مادرپدر و شوره مون مسلط بشیم و رفتیم داخل. توی مهد شلوغ بود و دل

 د به لب.آلود و بعضی هام لبخنتفاوت، یه سری دیگه بغضیها ببعضی بچه .شونهامربی بغل رفتنمیبا کلی ناز و نوازش بودن بعد از 

 ردکمیوشلوار اومد دم در. به همه سالم کرد و پارسا رو که هنوز از بغض سکسکه یه مرد با موهای جوگندمی و کت چند دقیقه بعد

 موهاش بکشه. کسی چه می دونست . یه مرد الغر با موهای بلند و ژولیده که حتی فرصت نکرده بود شونه ای بهاشمربیسپرد دست 

از نگاه سردش فهمید که بدون پارسا هیچ حرفی برای  شدمیکه اون بدون مادر بچه چه جوری روزگارش رو می گذرونه. مردی که 

بهش  وقت نتونستمداد. بوی تندی که هیچگفتن به دنیا نداره. وقتی از کنارمون رد شد تا بچه رو تحویل بده هنوز بوی سیگار می

 عادت کنم.
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دید اومد سمتون و به گرمی باهامون یاط که گوشه حما رو  از دم در به همه سالم کرد. .خانم کرمی از راه رسید و اومد داخلبعدش 

احوالپرسی کرد و ما رو برد به دفترش. یه نیم ساعتی در مورد قوانین و شرایط اونجا برامون گفت و بعد یه خانم چاق و قدکوتاه به 

 ما رو بهش معرفی کرد و سپردمون دست اون. اسم رسولی رو صدا زد.

 و زدمیحرف  تند .کردمیرو تکرار  دخترهاکلمه  ممرتب .زن مهربونی به نظر می اومداونجا بود و  هایمربیخانم رسولی سرپرست 

 بگیره. رفتم تا جلوی خودش روهش خشم غره میگرفت و من باش میخنده امسپیده .آوردمینفس کم  گهگاه

 . تو دخترم ...نداری نگهبچه رو  چهارتاا، شماها قراره هگفت: دختربهمون 

بعد دو تا بچه دیگه رو که خیلی کوچولو بودن به سپیده نشون داد. چون باید هردومون  پارسا و باران رو نشونم داد. .مناشاره کرد به 

 داشتن بچه روی دست و نحوه خوابوندن رو بهمون یاد داد.روش نگه از همون اولدیدیم ای میاساسی هایآموزش

ک کوچی کشویه برای هر نفر مونو نشون داد.  سمت کمدها و جای وسایلرو برد  مامعرفی شدیم  هامربیعد از یه ساعت که به همه ب

 یاد.م کاریچهنفهمیدم به  وقتهیچو من  کف دست روی درش نصب بود اندازهبه امآینهیه  .شدمیتوش جا  دستیکیفکه فقط یه 

بینن آسیب ب سرسوزنیدست ما امانتن و اگه  هابچهفقط یادتون باشه که  .هاع کنین دخترروخانم رسولی گفت: خب، می تونین ش

 جبرانه. غیرقابل

 ؟واقعاً: پرسیدمبا ترس . لرزیدمیدستم یه کمی 

اونم معذرت خواست و  نگاه کردم تا دست از خنده برداره. دوباره بهش بد .بگیره رو اشخندهسپیده نتونست جلوی از حرف من 

 وجور کرد.جمع خودش رو

 این عالیه. ،کرد و گفت: تو خیلی شادی دختر ایبامزه خانم رسولی خنده

تا  گیریمیفقط بچه رو توی آغوش  فعالًاما  ا یاد بگیریهخیلی چیزاینجا کرد به من و ادامه داد: عزیز دلم نترس. تو باید  ش رورو

 .کنممیرو بهت محول  اهوقت بقیه کار اون .هبهت عادت کن

ی چقدر راحت عاشقت م ینیبب تاا رو بغل کن هنیست. برو اون چیزیکمگرفت و با دلسوزی گفت: تو االن عین یه مادری.  دستم رو

 از بغلت در بیان. خواننمیشن و دیگه 

یه نفس عمیق کشیدم و رفتم پیش پارسا و باران که پیش مربی شون بودن. اون خودش رو معرفی کرد:  با این حرف دلم قرص شد.

 سمم شقایقه. تو چی؟ا

 پرستو. -

 چند سالته؟ -

 هیجده سال. -

 چه جالب. -

 لبخند زدم و با خجالت گفتم: شما چی؟

 سی سال. -

 خوشبختم. می تونم به اسم صداتون کنم؟ -

 نه؟ چراکه مآره عزیز -
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 اون پارسا رو از بغلش جدا کرد و ازم پرسید: می خوای بگیریش؟

 البته. -

 شمیزیرچ .گذاشت روی شونه ام سرش رو یواشیواشبهم خیره شد و  زدهبهت. پارسا توی آغوشمبردم بچه رو ازش گرفتم و  بااحتیاط

 تا منو بیشتر بشناسه. کردبهم نگاه 

 چه خوشگله. بینیمیشقایق در گوش پارسا زمزمه کرد: مامانیه عزیزم، 

. چقدر دوسش دارم که کرد فهمیدعین ابریشم بود. اون  موهای نرمشو موهاش رو نوازش کردم.  شآروم شروع کردم به تکون دادن

 .چسبید بهمحلقه زد دور گردنم و محکم  دست کوچولوش رو

 خند زد و گفت: معلومه ازت خوشش اومده.شقایق لب

 کیگرفت و شروع کرد به صدا کردن اسمشون، هر دو تا دختر بودن، اسم ی اشقبلیرو از مربی  هابچه بامهارتسپیده سمت، اون 

 ما نتونسته بودیم پدر و مادرشونو ببینیم. و مهدکودککه صبح زودتر از همه آورده بودنشون  دوقلوپونه بود و اون یکی پگاه. دو تا 

 هایی کهخصوص به من که نیاز به تجربه این دنیای تازه داشتم، کنار فرشتهبه حس خوبی به هردومون داد. هابچهاین بودن با 

وقتی توی بغلت  .حس ناب زندگی رو توشون دید شدمیپر شوری که  هایچشمنگاهاشون پر بود از تمنای عشق و محبت. با 

 داد که از نو زنده بشی.بهت یاد میشون ها قلبوقفه شون تپش تند و بی گرفتیمی

شده ای که همیشه توی ذهنم کمرنگ و فراموشبه شیرینی دنیای کودکانه سپری شد. سرعتبهن روز کنار پارسا، باران، پونه و پگاه او

کوچولو و بامزه و با موهای فرفری و بلندی که دوست داشتی مرتب نوازششون کنی.  هایلباسرنگی، با  هایعروسک، با شدمیتکرار 

اشون که هر گوشه و کنار، با لبخند و یا با نگاهی پر از راز و رمز بهمون ه ها و حتی عروسک، بچههامربیاونجا همه خوشحال بودن، 

 خیره مونده بودن.

ا با ن و یدادمین، یا بهشون غذا کردمیبازی  هابچهمشغول یه کار بودن. یا با  ظههرلحن شدمیکه با خانم رسولی پنج نفر  هامربی

داشتنی رفیق ام حاال دیگه با اون کوچولوهای دوستمن و سپیده توی آغوششون یا توی تخت می خوابوندن.رو ا هتکون دادن اون

پائید و یه هر ازگاهی می اومد و اوضاع رو میهم خانم کرمی کردم و لحظه بعد پارسا رو. شده بودیم و من یه لحظه باران رو بغل می

داد. زن مهربونی زد بهم احساس آرامش میدوست داشتم و هر وقت لبخند می من خنده هاش رو. کردمیای زیر لب خنده هاییوقت

 بود و با رفتارش تونسته بود حس خوبی رو به این محیط پاک و رنگارنگ هدیه کنه.

براشون فرقی نکنه که یه پسر رو توی  ایی کهه. اوننهابچهای هباشی که همه شون مادر هاییآدمکنار  کهاینچی بهتر از  واقعاً و 

 که گریه می کنه یا اونی که می خنده. ایبچهآغوش بگیرن یا یه دختر رو، 

پونه و پگاه هم باالخره اومد و خانم رسولی سپیده هاشون. مادر یکی اومدن دنبال بچهمادرها و پدرها یکی عصر از راه رسید. خیلی زود

 ها رو شیفته خودش کرد.با شیرین زبونی مادر بچه امسپیدههای شماست. رو بهش معرفی کرد. گفت که این مربی بچه

 شون. ای پارسا و باران موندم تا بیان و از نزدیک ببینمهدیدن پدر منتظر صبرانهبیمنم 

 اش گشت.رسید وارد مهدکودک شد و دنبال بچهتفاوت به نظر میریشو که خونسرد و بی ، یه مرد چاق وبعد یه کم

 کرد. اممعرفیو  شدوید جلو و منو که باران توی بغلم آروم خوابیده بود برد پیشبا یه اشتیاق خاص خانم رسولی 
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 حال و احوالپرسی کرد. وتابباآبدیدنم اون بابای باران بود و با 

 دادم بغل باباش. ون روشیرین و ملوسش کلی تعریف کردم و ااز دختر  ممن

 ی هستم، شما خانم ...؟حرئیس یه شرکت معرفی کرد و گفت: فر خودش رو

 کمالی، پرستو کمالی. -

 و نیاز به یه مربی مهربون و دلسوز داره. باهوشیهخوشوقتم و البته خوشحال که مربی باران شدین. اون دختر  -

 خوبی برای این فرشته کوچولو باشم.امیدوارم بتونم مربی  -

 می تونین. حتماًانداخت و گفت:  غبغبشی بادی به حآقای فر

 یه لبخند جذاب ازم خداحافظی کرد و بچه رو برد. بابعد 

آلود شده بود ولی هنوز دوست داشت توی بغلم بمونه. منم آروم دستش اون حاال دیگه حسابی خواب .پارسا پیش مرفتو زودی دویدم 

 کردم.م و با تکون دادن آرومش رو توی دستم گرفت

انداختم و  نگاهینیمبه غروب آفتاب خیره شده بودم به در خروجی توی حیاط خالی شد و من همون طور که  هابچهاز  مهدکودک

 منتظر اومدن بابای پارسا شدم.

 دیدم شقایق اومد کنارم و گفت: هنوز باباش نیومده؟

 دیر میاد؟ قدراینپرسیدم: همیشه آروم 

 آره. -

 طفلی بچه. -

 .سوختمیدلم خیلی براش 

 نیست. حیف این بچه که خدا به اون داده. اشبچه اصالًبا ناراحتی گفت: انگار که این اون 

 براش پیش اومده. شاید کاری -

 ا رو نشناختی.همرد واسه اینکه هنوز جوونی و. بینیخوشتو چه  -

 با کنجکاوی پرسیدم: چطور؟

 خوشم نیومد.ازش  وقتهیچاون آدم جالبی به نظر نمیاد. من که  -

 ر بچه ست.ادم تنگدل حتماً ،خب -

 می گیره. ممطمئن باش چند وقت دیگه میره زن، کنیمینه بابا. فکر  -

 پوشوندم. و با دستم آروم گوشش روامونو بشنوه هپارسا حرفدوست نداشتم 
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گرفته بود توی دستش از  کتش رو کهدرحالیدر مهد باز شد و همون مرد الغری که صبح دیده بودم با صورت خسته همون موقع 

اون گوشه  بهت بخنده. زوربهداره  رسید با صورت پرچروکش سعیچشم و ابرو مشکی که به نظر می سالهچهلیه مرد  راه رسید.

 حیاط سیگارش رو انداخت زمین و زیر پاش با غیظ خاموش کرد.

 کرد و تذکر داد: آقای شرف زاده، داخل سیگار کشیدن ممنوعه. بهش سالمخانم رسولی از دور بلند 

 چشم. خاموشش کردم. ،ا رو بشنوه جواب داد: چشم خانمهاون هایمتلکاون که انگار دیگه عادتش شده بود تا 

 آقای شرف زاده عزیز، بچه خیلی وقته منتظره.شقایقم که منتظر بود برسه رفت نزدیکش و با دلخوری گفت: 

 شه کرد.یدیگه، چه م هو بدون اینکه دنبال دلیل آوردن باشه گفت: کار کرد میاون سال

 و منو معرفی کرد. آورد نزدیک شقایق اون رو

 : اذیت شدین؟گفتآروم سالم کرد و  .ازم دزدید د نگاهش رولی بعو ام خیره شدهتوی چشممرد 

 با لحن مهربونی گفتم: نه آقا، این پارسا کوچولو شیرینه. من خیلی دوسش دارم.

 : آره، پسر خوبیه.گفتلبخند زد و 

 .حلقه زد اون دور گردن اش روهمحکم دست مپارسا رو یواشی دادم به باباش و اون

 خورده؟ پرسید: غذاش رو آقای شرف زاده

 بله آقا. -

 خانم ...؟، شونه اش جابجا کرد و گفت: ممنون رویبچه رو 

 .امکمالی -

 خانم کمالی. -

 آقا، وظیفه ست. کنممیخواهش  -

رسا انیاورد و بهش گفتم: آقای شرف زاده، تو رو خدا زودتر بیاین دنبالش. پ تدلم طاق .از من و بقیه خداحافظی کرد و برگشت تا بره

 خیلی حساسه و بدون مادر ...

 گزیدم و تندی عذرخواهی کردم. تم حرفم رو تموم کنم، لبم رونتونس

 سری تکون داد و زمزمه کرد: می دونم ... می دونم. .رفتتوی هم مرد  هایاخم دیدم

اون آخرین  توی ذهنم جا گذاشت. رو سؤالپارسا هنوز پی من بود رفت و یه عالمه  آلودخوابنگاه  کهدرحالیبلندش  هایقدماون با 

یکی از هم خداحافظی کردن و رفتن خونه هاشون. ما دوتا هم با رفتن اش. بعد از رفتنش همه یکیپدری بود که اومده بود دنبال بچه

 دن.جا بودلمون گرفت و آماده شدیم تا زودتر بریم. وقتی خداحافظی کردیم هنوز خانم کرمی و نظافتچی پیر مهدکودک اون  هابچه

 .پیچیدمی مردادماه ومیشگرگو صدای اذان از دور، توی آسمون 
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ودوبیستفصل   

 

کر بدون ترس و اضطراب ف ایآیندهو برای اولین بار تونستم توی تنهایی خودم به  کردممی بالیسبکشب که رسیدم خونه احساس 

 کنم.

ها خیلی زودتر رسیدیم به مهدکودک و هنوز خیلی اون روزصبح زود بیدار شدم و این بار من بودم که رفتم سراغ سپیده. فرداش 

اولین کسی بود که بهمون سالم کرد.  کردمیجارو تمیز رفت و همهنیومده بودن. نظافتچی همون پیرزنی که مرتب این و اونور می

اول صبح سرحالمون آورد. ما با یه چایی توی دفتر پذیرایی شدیم و داشت همون و چروکش روی صورت پرچین  ی کهاون با لبخند

 مون. آماده شدیم تا بریم سراغ دومین روز کاری

ام منتظر موندیم تا پونه، پگاه، باران و پارسا از راه من و سپیده .هامربیشونو سپردن دست ها بچها اومدن و ها و پدرهمادر و دوباره

 برسن.

 خواستن.هام غذا میباالخره فرشته .یاددادنرو  هابچهاون روز بهمون طرز غذا دادن به 

، غذاشون درسیمی هابچهخیلی زود تونست نگهداری پونه و پگاه رو یاد بگیره. حاال اون خودش به و سپیده خیلی خونسردتر از من بود 

 شون.گرفتمیو بدون اینکه دستش بلرزه توی بغلش  دادمی

 ش.و هر دو تا عاشق این بودن که برن توی بغل چسبیدنمیم حسابی بهش ه اهونا

اون بهمون یه کتابم داد و  یاد گرفتیم.رو  هابچهای دیگه ای از نگهداری هخانم کرمی اون روز نیومد و ما با مراقبت خانم رسولی کار

 ازمون خواست تا بخوونیمش.

گه ی دیهابچهن سمت رفتمیهر از گاهی  اه. اونشونو کنار هم می ذاشتنها عروسکن و حتی کردمی بازیهمپارسا و باران بیشتر با 

لی ها کمنم از این زبون شیرین بچه ش.فهمیدمیکه شقایق خوب  اینیمهنصف و  هایحرف. آوردنمیو باهاشون کلماتی رو به زبون 

بود و دوست داشت فقط عروسک بازی کنه اما  ن دختربچه آرومیبرام معنی کنه. بارا خواستممیکردم و مرتب از شقایق ذوق می

د که بوباید چشمم به هردوشون می مپارسا بیشتر دوست داشت بره سراغ وسایل بازی اونجا و تاب بخوره یا سرسره بازی کنه. من

 پارسا زمین نخوره و باران جایی نره.

 به خودت فکر کنی. املحظهباشه و نتونی حتی یه  اتبچهم مادر بودن چقدر سخته. وقتی همش دلت پیش فهمید و

 مای آزاردهنده بودهاین برای من که توی تنهایی ذهنم درگیر فکر و یم زمان کی می گذرهفهمیدمیانگار که ن هابچهاون میون 

 بهترین راه نجات بود.

درشت و لباس  هایچشم. یه آدمک با داشتداشت فقط یه عروسک کهنه  ووارنگرنگباران که چند تا عروسک  برخالفپارسا 

 داشتهول برش می شدمیهر وقت که اون آدمک زشت ازش دور  قصه ست.کدوم  فهمید موجود خیالی شدمی سختیبهکه  قرمزرنگ

سرعت به برداره که یه پسربچه دیگه سعی داشت اون رو ممحکم بچسبه. یه بار هاش روگشت تا پیداش کنه و دستو زودی دنبالش می

کنم. اون  ششو بردارم و نوازشمن تنها کسی بودم که اجازه داشتم عروسک کهنه از چنگش درآورد و توی آغوش خودش گرفتش.

 حاال دیگه بهم اعتماد کامل پیداکرده بود.
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 .اومد دیروقتباباش دوباره عصر اون روز 

 ردکمیخووندم. آوازی که مادرم توی گوشم زمزمه  رو اش یه آواز قدیمیم وسط حیاط نگه داشتم و برغلمن صبورانه پارسا رو توی ب

رسید میون غرولند همه کارکنان مهد از راه یه کم بعد بابای پارسا که بازم مثل روز قبل آشفته و خسته به نظر می ببره. متا خواب

 کسی که اعتراضی نکرد من بودم.تنها بازم ا اومد سمتم. هاون هایمتلکتوجه به رسید. به همه سالم کرد و بی

سر برگردوند و ازم پرسید: خانم اما مردد  کرد و برگشت که بره ایسادهتشکر  .اون بچه رو که توی خواب شیرینی بود ازم گرفت

 ؟نهشما ولی چرا همه اعتراض کردن  ،کمالی

 .کنممیشرایط تونو درک اینکه لبخند زدم و گفتم: برای 

بدی و  از دست رو نفستهمی سخته، وقتی با بغض گفت: آره خیل .راحت حرف بزنه نتونستونده بود و درد سنگینی توی قلبش م

 نباشه که درکت کنه. کسهیچنتونی دنیا رو بفهمی. وقتی 

سری تکون داد و آروم  .گرفت ه غرور مردونه اش جلوی جاری شدنش رواش اشکی رو دیدم کهبا اندوه بهش خیره شدم و توی چشم

 صدا رفت.و بی

تاده. برش افزیر پام انداختم تا کسی نبینه که دیدم عروسک زشت پارسا پایین سرم رو  بگیرم. نتونستم جلوی ریختن اشکهام رو

ورد و نم جا خکه با دید شدمیاون هنوز نرفته بود و تازه داشت سوار ماشینش  بابای پارسا. به شبدمداشتم و زودی دویدم بیرون تا 

وجور کرد. من عروسک رو توی دستم باال گرفتم تا ببینه و آروم رفتم سمت ماشینش. دادمش به اون و گفتم: پارسا جمع خودش رو

 عروسکش رو خیلی دوست داره، بدون اون دلش تنگ میشه.

 لطف کردی.لبخند زد و گفت: ممنون خانم.  .خواب بودتوی هنوز گذاشت که کنار پارسا یواشی شرف زاده عروسک رو 

 دیدم. مدومین روز کاری تویچیزی بود که  ترینباارزشبرام ، آلودغم، لبخند یه مرد اون لبخند

روونه فروشنده برای پارسا یه عروسک پس باسلیقهمحله و  فروشیبازیاسبابرفتیم به مغازه من و سپیده ، برگشتیم که مهدکودکاز 

دادم بهش. اون گذاشتش کنار عروسک زشتش و تا  کردمیش هفردای اون روز عروسک رو که پارسا با تعجب نگا .خوشگل خریدم

جا اون مردک فراموش نکرد و کنار اون عروسک تازه همه اش روام عروسک کهنهاما تموم این مدت یه لحظه عصر از خودش جدا نکرد

 .آزارلدسا کوچولو یه درس بزرگ یاد گرفتم اینکه نو که بیاد به بازار کهنه نشه کنار خودش نگه داشت. من اون روز از پار روزشت

تی ح گرفته بودم چند بار تشکر کرد. اشبچهکه برای  ایداشتنیدوستاومد با دیدن عروسک جا خورد و بابت این هدیه که باباش 

 منتظر من و سپیده وایستاد تا ما رو تا یه مسیری برسونه.

رو  هانخیاباپارسا تا آخرین لحظه توی ماشین بغلم نشسته بود و آروم  کهدرحالی .ما رو تا سر کوچه مون رسوند مالفتعلیرغم مخو 

 ا رو عوض کنه.هچقدر می تونه اون هاآدماون روز فهمیدم که محبت به  .کردمیتماشا 

 کتابی رو که خانم رسولی داده. ترجیح دادم رادیوچون زودتر رسیده بودم تصمیم گرفتم نه سراغ تلویزیون برم و نه سراغ  شعصر

 بود بخوونم.

زنگ در خونه رو زدن. من با تعجب از خودم پرسیدم کی می تونه باشه؟ رفتم و بااحتیاط در رو باز کردم. دیدم یه مرد  یه ساعت بعد

 موتورسوار یه بسته کادو پیچی شده رو برام آورده.
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 نیستم. ایبستهتظر من مندرست آوردی؟  یمطمئنبا تردید ازش پرسیدم: آقا 

 مگه کوچه سرافراز پالک چهار نیست؟ازم پرسید: 

 .جاستهمین بله -

 خانم کمالی دیگه؟ پرستو کمالی؟ -

 جواب دادم: بله.و دیدم همه اطالعاتش درسته 

 ؟بیارن نمی خوای امهدیهدیگه درسته خانم.  -

وسواس  ای که با دقت وکه داد امضاء کردم و گیج و سردرگم رفتم تو. با کنجکاوی دور و بر بسته ایبرگه لبخند زدم و چیزی نگفتم.

کادو شده بود و یه روبان صورتی بهش زده بودن بررسی کردم. یه جعبه بود، تکونش دادم اما صدایی نیومد. با دقت بازش کردم طوری 

شه. شده ست که عکس یه تلفن موبایل روبندیناباوری دیدم یه جعبه بسته اش پاره نشد. در کمالکه حتی کاغذ گرون قیمت کادویی

 هدیه گرون قیمتی به آدم بده؟ چینهمحسابی جا خوردم و از خودم پرسیدم: کی می تونه 

ای از این خیال خام نگذشته بود که زنگ تلفن خونه منو اما هنوز چندثانیه هاستقصهیه لحظه خیاالت برم داشت و گفتم شاید مثل 

 از جا پروند. رفتم و گوشی رو برداشتم. یه صدای مهربونی بدون سالم بهم گفت: رسید دستت عشقم؟

 سعید بود!

 ه.روبانش کنبرات از بهترین دوستم خریدمش و گفتم با همون رنگی که دوست داری ادامه داد: 

 ؟بهت بدم . چه جوری باید پولش رواین خیلی گرونه ،بودم سالم کردم و آروم گفتم: سعید غافلگیر شدهه من ک

 بدی. این هدیه ست. قرار نیست که پولش رو خوشگل خانم،کرد و گفت:  ایخنده

 ...ولی  -

 .گیرممیو تصمیم  زنممیاز حاال به بعد من حرف  .هیچی نگو ،هیس -

 سعید ... -

 چه بدون این. نکنه یادت رفته که قراره چیکار کنم.و مدیون منی. چه با این هدیه  درهرحال نگران نباش، تو -

 .کنممیفراموش ن وقتهیچ ت روگفتم: نه سعید. مگه میشه یادم بره. من کمکو از این موضوع ناراحت بودم 

 پس قبولش کن و حرف نزن. -

 آخه ... -

 دوباره تکرار کرد: گفتم حرف نزن.

اکت کنار جعبه توی یه پ امفلزی. یه تیکه کوچیک و روشنش کردم جلو رفتم قدمبهقدم .رارش جعبه رو باز کردمبا اصساکت شدم و 

یب عجرش یه کابل که اون گوشی بود و آخ کارتسیمیه گوشی، باطری، چیزی که اسمش  .بود که توی گوشی با زحمت جاش دادم

 .کردمیشارژ  رو
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 گفت: خوبه، خیلی سخت نبود. مگه نه؟ یاد دادم و رو اشاستفادهطرز اون 

 با این می خوای چیکار کنم؟ ،و پرسیدم: سعیدخوشحال شدم 

 ی هر عاشقیه.زوامونو به هم میدیم. چیزی که آره پیام ترینعاشقانه -

 دلم لرزید. با ترس گفتم: اما ...

 اما چی؟ -

 ؟رو یادت رفتهپریا  -

 ؟کنینمیبرات توضیح دادم. چرا باور که برد: همه چی رو باال  و صداش روشد رو نداشت کالفه  هاحرفکه دیگه تحمل این  اون

 و از ناراحتی بغضم گرفت. شدمساکت 

 : من فقط تو رو می خوام. می دونی؟گفت میاین بار با لحن نر دلش به حالم سوخت و

ن خواهرم به پریا، به مهربون تری گفتممیو اگه آره  کشیدمیپس از کمک به ما  گفتممینمی دونستم چیکار باید بکنم، اگه بهش نه 

 خیانت کرده بودم.

و دارن  شدنبه گردنم حلقه دیگه خیانت از سمت  هایدستعشق از یک سمت و  هایدستحس کردم  .دودلیموندم بین این 

 گفتم: سعید، می ذاری برم؟ می کنن. امخفه

 چرا می خوای بری؟ -

 .امخسته -

 از چی؟ -

 فراموش کنم.. از اینکه تو داری بهم فشار میاری و من نمی تونم پریا رو بودنمزندهاز  -

 اما ... -

 بار بود!این ازدواج یه اج .ندارم پرستو شدوسد: من آور دردبه  حرفی زد که دلم رو

 .کنممیگفتم: بهم فرصت بده، خواهش  م تنگ شد.از غصه نفس در اومد و امگریه

 نمی تونی ازم فرار کنی. ،رو با صدای بلند فریاد زد: تو مال منی پرستو شآخر حرفاون 

ز دستم لرزونم سنگینی کرد و ا هایانگشتموبایل میون  رنگخوشبودم که تلفن نو و  مستأصلاونقدر پریشون و  گوشی رو گذاشتم.

روی  وتاب خورده بودرنگی که پیچر روبان صورتیای که در ازای خیانت به خواهرم بهم تقدیم شده بود. گوشی درست کناسرید. هدیه

ه دوبار شدمیداد و فراموش زد. عشقی که از توی قلبم درست موقعی که داشت جون میزمین افتاد. روبانی که از یه عشق حرف می

حاال دیگه کنار گذاشتن این عشق افسونگر برای سعید معنایی نداشت. اون مرد خودخواه حاضر بود برای تصاحب  جوونه زده بود.

 دوباره من دست به هر کاری بزنه.

 آورد که از سخت کار کردن چی داره به سرش میاد.خسته بود اما به روی خودش نمی .چیزهمهاز  خبربیزنگ زد، آخر شب پریا 

حال بابام بهتر به نظر می اومد ولی تا زمان جوابگویی داروهاش باید توی بیمارستان  و گذاشت تا با بابام حرف بزنم. پرسید حالم رو

 هزینه بیشتر و فشار بیشتر. می موند و این یعنی
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دلم برات یه خواهری با پریا حرف زدم:  دادمیبا عذاب وجدانی که زجرم بود  توی سرم عاشقانه سعید هایحرفهمش  کهدرحالی

 ذره شده.

 ؟کنیمیچیکار  اتتنهاییبا  .طورهمینمنم  -

ولی خودت می دونی که  .می خونمیا کتاب  کنممیفراموش  دم. شب یا با صدای تلویزیون ترسم رودیگه بهش عادت کر -

 چقدر سخته.

 برات بمیرم عزیزم. -

خواستم همه چی رو بهش بگم تا بدونه که شوهرش خواستم پیشش فریاد بزنم که دارم وادار به خیانت میشم. میمی .جوشیدمیدلم 

 فروخوردم. کردمیام سنگینی که توی سینه رو امغصهچیکار داره باهامون می کنه ولی ترسیدم و بازم مثل یه قربانی 

به جاش صدای مهربونش رو شنیدم و پای  م.نپنهون کم توی اعماق دل رازم روشار دادم و سعی کردم ام فهتوی دست تلفن روگوشی 

 کنم.صدا اشک ریختم. حتی نذاشتم بفهمه که دارم گریه میتلفن آروم و بی

بااینکه دلم بدجور  برگشتن اون به وطنش.. زنده موندن بابا و شدمیمون خراب  هازوهمه آر زدممیحرفی  ترینکوچکاگه چون 

 بود نتونستم لب بازکنم.شرمسار 

 : پریا جونم ...به انجام تنها راهی که پیش پامون بود راضی کنمکردم تا پریا رو دوباره تالش حتی 

 جانم؟ -

 چرا نمی ذاری خونه رو بفروشیم؟ -

 ؟کنیمیبه نتیجه رسوندیم. چرا دوباره تکرارش  دلخوری جواب داد: ما که این صحبت رومکث کرد و با 

 آخه ... -

 نگران چی هستی؟تو و پولی که از سعید قرض کردم پس میدم.  هاهزینهبهت گفتم که حتی فکرشم نکن. من همه  -

 که دیگه راه نجاتی ازش نیست. افتممی: این آخرین راه ماست و اگه انجامش ندیم به چنگ عشق ناپاکی گفتمتوی دلم 

سعید بهترین مرد دنیاست. شایدم  کردمیبهش بگم؟ به اونی که خبر از هیچی نداشت و فکر  شدمیچه جوری  ولی حرف دلم رو

 بود اما نه برای من. نه برای عشقی که سوزوندش تا به آرزوهاش برسه.

 با تلخی جواب دادم: خب ... باشه، هر چی تو بگی خواهری.

 ؟کنیمیاصرار  قدراینمگه مشکل چیه که  -

 هیچی ... -

 چرا نمیگی؟ -

 هیچی به خدا. -

 ه.موردبی اتنگرانیپس  -

 مدیون کسی نباشیم. خواستممیگفتم: ه. نلرزکردم تا صدام با طوفانی که توی دلم بود آروم لبخند زدم و سعی 
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 سعید مشکلی با این جریان نداره. نه. -

 داری؟پای تلفن از سعید که کنارش وایستاده بود پرسید: عزیزم، تو با پولی که بهمون دادی مشکلی 

 جواب داد: البته که نه. بشنوممنم طوری که بلند  سعید با صدای

 بدیم؟ شپس پول رو همهاینما چه جوری می خوایم  ،از پریا پرسیدم: پریا

 بهش پس میدم. کمکمو تا هر موقع که بشه  کنممیتکرار کرد: کار  رو اشقبلیبا اصرار حرف  اونم

 همه چی رو پذیرفتم، ازش خداحافظی کردم و گوشی رو گذاشتم.دیدم نمی تونم نظر پریا رو عوض کنم  وقتی

 توی حال خودم همون جا کنار تلفن به دیوار تکیه دادم و فکر کردم. ایچنددقیقه

 چون خیلی گرسنه بودم به خودم اومدم تا برم آشپزخونه و یه چیزی بخورم.

 موبایل روشن شد و یه پیام اومد. آروم برداشتم تا بخوونمش.نمایش گوشی دیدم صفحهکه 

ن به سعی نک ه.چیزهمهداشته باشه ولی برای من بود: ))پرستوی دل من، شاید برای تو این عشق هیچ معنایی نتوش پیام تا  چند

 .پریا یا کس دیگه چیزی بگی

 سلماً مرو رها کنم.  تمجبورم زیر قولم بزنم و تو و پریا و بابا، ایو اگه نخوم و به هر قیمتی شده باشه به چنگت میارم ردا تدوستمن 

 .دیگه. پس خوددار باش کسهیچاین چیزی نیست که تو بخوای. نه تو و نه 

 رو تآتشینیه که دنیاعشق . دوست دارم توام یادت باشه این همون کنممین تفراموش امثانیهو یه با این عشق کنارتم  هرلحظهمن 

 .دلداده مجنون تو سعید(( .یمنو دوست داشته باشتو هم  پرستمتمیمن جور که ن همو کنممیخواهش ازت  .ه بودکردزیبا 

وشی موبایل گ اختیاربی اعصابم بدجور بهم ریخته بود و .که نتونستم لرزیدمیام اونقدر هتایپ کنم اما انگشت جوابش روسعی کردم تا 

 پرت کردم گوشه راهرو. رو

 روی میزم. شاونوقت به خودم مسلط شدم و آروم بردم گذاشتم .حسابی ترسیدم و رفتم تا ببینم گوشی آسیبی ندیده باشهاما بعد 
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وسهبیستفصل   

 

 برداشتم و چک کردم. . قبل از هر کاری گوشی موبایل روعاشقانه سعید از خواب بلند شدم هایپیامبا ترس از  ی اون روزفردا

 خوشبختانه چیزی نفرستاده بود و ترسم ریخت.

محض بیرون اومدن از خونه سپیده رو به .آماده شدم تا برم سر کار کمکمخوردم و  قرصم رو آروم بلند شدم، .داشتمسردرد شدیدی 

 دیدم که دم در خونه مون وایستاده و منتظرمه.

 بود با یه لبخند بهش جواب دادم.ام هنوز قرمز هکرد و من که چشم سالم وذوقشوقکلی اون با 

 بیاد خونه مون؟پرسید: می دونی آخر هفته قراره علیرضا 

 یادم نبود با خوشحالی گفتم: راست میگی؟ اصالًمن که 

 آره دیگه دختر، مگه یادت رفته؟ -

 حواسم نیست. زهارو این ،ببخشید -

 مالید و گفت: درست میشه، پرستو. ام روشونه 

 شدم. آخه پس کی؟ دیگه خسته -

 .بریمیاز بین  قربونت برم. تو داری خودت رو -

 چیکار کنم؟ -

 نکنه مریضی و نمیگی؟ .هر روز داری الغرتر میشیتو  -

 نه به خدا. -

 ؟خوریمیهنوز قرص ات قرمزه؟ مهچرا چشگفت:  .ام خیره شدهنگهم داشت و توی چشم

 االنم سردرد دارم. آره. آخه شب خوابم نمی بره. -

 کاری برات کنم.کاش می تونستم یه  -

 تو همیشه کنارمی. دیگه چه جوری باید کمکم کنی؟ -

 نمی دونم. -

 میان یا جمعه؟ شنبهپنجگفتم: حاال  سعی کردم موضوع رو عوض کنم و

 .شنبهپنج -

 بهم بگو. رو اشنتیجهپس  -

 .ترسممی ،راستش -

 واسه چی؟ -

 آخه بابام همش میگه نه. -

 که منتظرت می مونه. ناراحت چی هستی؟ علیرضا -

 یا آره یا نه دیگه. ،هترراحتخیالم  جوریاین -
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 گفتم: اول و آخر زنش میشی و همه چی عادی میشه. با دلسردیگرفتم و  دستش رو

میشه یه مرد تکراری. طوری که  شته مردیمیچه دنیای عجیبیه. اونی که یه روز براش  واقعاًراست میگی.  آروم خندید و گفت: آره

 نمی خوای دیگه ببینیش. هاوقتبعضی 

 برای همدیگه تازگی ندارین.و  ولی دیگه مثل روز اول عاشق نیستین نه. امجوریاین ،خب -

 زدم.کاش این حرف رو نمیبا خودم گفتم: ای .تو فکررفت  مهاحرفاز 

هر دو رفتیم سوار تاکسی سر خیابون شدیم و توی ترافیکی که  خیلی ازم حرف نکشید.اون روز سپیده که دید زیاد سرحال نیستم 

توی  ،کرد. گفت: دخترهاخانم کرمی توی حیاط بود و با دیدنمون سالم و احوالپرسی  اون روز بیشتر شده بود رسیدیم به مهدکودک.

 تون بذارم. این دو سه روز خوب بودین. برای همین باید یه سری مدارک برام بیارین تا توی پرونده کاری

می  حظهون لبعد از رفتنش سپیده کلی ذوق کرد و یواشکی چند تا بشکن زد. برای منم ا مدارک مونو براش بیاریم.فردا قرار شد تا 

 خوشحال باشم؟ شدمیباشه اما با همه نگرونی هایی که توی فکرم بود مگه  امزندگیاتفاق تونست بهترین 

 هاییامپتموم مدت اون روز، نگران  .و من مطمئن شدم که گوشی موبایل سرجاش باشه ایلمونوس کشوکیف هامونو گذاشتیم توی ما 

انگیز بود. از طرفی جرات نداشتم توی محیط مهدکودک سراغ آور و برای اون هوسعاشقانه سعید بودم، کلماتی که برای من دلهره

لوم داشت و معفهمید حتمًا شک برش میگوشیم برم و از جهت دیگه جلوی سپیده نمی تونستم به اون گوشی دست بزنم. اگه می

 نبود کارم به کجا برسه.

دختری که عشقش  .پنهون کنه و حرکاتش رو هاحرفباید همه شدم، کسی که  کارخیانتو  گودروغتبدیل به یه دختر  حس کردم

ن بازی ترسناکه و فرقی نداره که عاشق ای قربانی درهرحالاسیر که یه اون شده.  هایدستباخته و حاال اسیر  بازهوسبه یه مرد  رو

پارسا  ام. فقط گودروغکه یه  می دونستنازم فاصله می گیرن. انگار که حتی اونهام  دوروبرمهای حتی حس کردم بچه باشه یا نباشه.

 خوابیدن.گرفتن و میکردن، هنوزم توی بغلم آروم میو باران بودن که درکم می

 از خانم رسولی دلیلش رو پرسیدم. من جا خوردم و با ناراحتی .مهدکودکخبر دادن که دیگه نمیاد  .اون روز شقایق نیومد

 گفت: بداخالق بود.بهم فقط یه کلمه 

 رفت چون درکش نکردن. ،نظر دیگه ای داشتم. اون مهربون بود ولی من

ا همه ریختن توی حیاط و هیاهو ها و مادرهپدر .رسید خیلی زود برسه وقتهیچعصر اون روز، علیرغم میلم که دوست نداشتم 

 .ای مثل شما داشتجا مربیبابای بارانم اومد، مثل هر روز کلی ازم تشکر کرد و این بار با مهربونی گفت: کاش همه جارو پر کرد.همه

 هول برم داشت که مبادا اونم دوستتم داره! ترسیدممیمن که دیگه از همه 

ا اصرار ام بمن و سپیده تحویل گرفت. واش ر پسرک شیریناز قبل بود  ترمرتببا سر و وضعی که بابای پارسا یه کم زودتر اومد و 

چوبی باتنکه آباون دوباره سوار ماشینش شدیم تا ما رو برسونه سر خیابون محله مون. پارسا طبق معمول توی بغلم نشست و درحالی

 دور و برش شد. هایماشینمکید غرق تماشای رنگی رو می

کرد و آقای شرف زاده خیلی تعجب ن یه ماشین پیچید جلومون. ه دفعهخواستیم پیاده بشیم که ی سر خیابون.بعد رسیدیم به  یه کم

یده با اشاره به من و سپاون یه بوق زد تا ماشین کنار بره، اما راننده پیاده شد. من و سپیده رنگمون پرید و با دیدن امیر جا خوردیم. 
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ن دخترها : با ایدادوفریادکه دیدم امیر پرید جلو و شروع کرد به  بشمپیاده  استمخومن تشکر کردم و  فهموند که زودتر پیاده بشیم.

 چیکار داری؟ تو کی هستی مردک؟

 می کنه؟ جوریاینخجالت کشیدم و به سپیده گفتم: تو رو خدا برو آرومش کن. چرا 

ت داد فرص بهم جوریاین .بگیره اش روجلوی عصبانیت  کردسعی با کلی قربون صدقه امیر رو کشید یه گوشه و  .سپیده پرید پایین

 بچه رو بذارم کنار و پیاده بشم.تا 

 .کردمیآقای شرف زاده که مات و مبهوت مونده بود بدون اینکه چیزی بگه فقط داشت امیر رو نگاه 

 کردم. عذرخواهیبا شرمندگی ازش 

 می خوادت نه؟ گفت:

 چی باید بگم؟ -

 داد. زن منخوشگل بودن تاوان سنگینی داره. همون تاوانی که  .خب معلومه -

دوباره خداحافظی کردم و بدون اینکه چیزی بگم  چیه؟ اتزندگیش کردم اما جرات نداشتم ازش بپرسم داستان هنگا با کنجکاوی

 .کردممیرفتنش رو دنبال  ،لحظه آخر تا کهدرحالیکنار وایستادم تا رد بشه. 

. ترجیح دادم جلو نرم و آروم پیچیدم توی کوچه زدمیهنوز داشت باهاش حرف و سپیده  بودوسط کوچه امیر اونور خیابون ماشین 

آزاردهنده مردمی که دورمون جمع شده بودن فرار کنم. هنوز چند قدمی داخل کوچه مون نرفته بودم که دیدم امیر  هاینگاهتا از 

 ردم و به رفتنم ادامه دادم.داره صدام می کنه. توجهی نک

طوری که فکر کردم االن میاد و حسابی کتکم می زنه. وایستادم سر جام. اونقدر از خودم و  میاد سمتم.دوون دوون دیدم امیر داره 

 فرار کنم. خواستنمیدلم دنیای خودم متنفر شده بودم که 

. فقط وایستاد کنار سپیده و گفت: اون مرد زن نداره. سرم کشیدکتکم زد و نه فریادی نه . نترل کردبه من که رسید خودش رو ک

 درسته؟

 خوددار باشن. هیدمیاد  هاآدماون چهل سالشه. چهل سال برای مردی مثل اون یه عمره. عمری که به  ،سالم کردم و گفتم: امیر

 می خواد؟چی چرا هر روز شماها رو می رسونه؟ اون ازت  -

 دیگه. چیزیچهنه  .ماشبچه پرستارمن فقط  -

 دوست ندارم دوباره یکی مثل سعید بیاد و سر راهم قرار بگیره. -

یق دق به صورتماون که تا حاال  پر از خشمش نگاه کردم. هایچشمخواستم بهش بگم که دیر جنبیده اما جرات نکردم و ساکت به 

 کنم.دست سپیده رو گرفت و گفت: من هر کی سر راهت باشه نابودش می شد. آرومدلش لرزید و  ه مننشده بود با زل زدن ب

مین برای ه بکنه.دل که از من  سعی کردم تا یه جور بهش بفهمونم که دنبالم نباشه. رمقی برای عاشق بودن نداشتم گهدیاما من 

 دنبال کلمات گشتم: امیر ...

 کس نمی دونه توی دلم چی می گذره.نمی دونم از کجا بگم. هیچ کنان ادامه دادم: به خدامنمن خیره شد و منتظر حرفم موند.بهم 

 ؟زنیمیاز چی حرف پرسید:  با تعجبسپیده رنگش پرید و امیر 
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 .گردمبرمیبه شرایط عادی کی من لعنتی من ... این  نمی دونم -

 کدوم شرایط؟ منظورت چیه؟ -

سپیده اومد دنبالم و سعی کرد آرومم کنه اما من تندتر از  سمت خونه.بتونم حرف دیگه ای بزنم رفتم اینکه بدون ونم نداد و ام گریه

دادم هیچی نگم و ساکت اون دویدم توی خونه و در رو به روش بستم. هر چی در زد باز نکردم. توی اون شرایط زجرآور ترجیح 

 .مشدمیقربانی بازی عشق ازم متنفر بشه. منی که باید  دادمیمدوست نداشتم امیر برای خیانتی که باید بهش تن  بمونم.

. می دونستم کیه. می تونستم جوابش رو ندم خوردمیتلفن خونه یه ریز داشت زنگ  انداختم روی تختم. رفتم توی اتاق و کیفم رو

. درست عین پریا که همه تاه می اومدمبه خاطر بابام کووقت لج بازی نبود و باید  بهتره باهاش در نیفتم.اما با خودم فکر کردم 

 رو برای او گذاشته بود. اشزندگی

 چند تا نفس عمیق کشیدم و آروم گوشی رو برداشتم.

 دی؟ینم ، چرا جوابم روفرستممیپرسید: از صبح تا حاال دارم برات پیام  آلودیغضببا لحن سعید سالم کرد و 

 اجازه نمیدن گوشی جواب بدیم.: توی محل کار گفتم .تپیدمی شدتبهقلبم 

 ؟واقعاًبا تردید گفت: 

 به خدا راست می گم. -

 ؟کنیمیمگه کجا کار  -

 .مهدکودکتوی  -

 ؟کارکنیباید آخه چرا  -

 .کردمیداشت دیوونه ام تنهایی  -

 فقط همین؟ -

 .کنم شتحمل نمی تونم خب این برای من چیز کمی نیست،جواب دادم: . دادآزارم  اشخونسردی

 گوش بده. م روهاحرفعشق من، نگران نباش. فقط  -

 آخه چه جوری نگران نباشم؟ -

 عین قبل که همدیگه رو دوست داشتیم. یادته؟ -

 سعید ... -

 .گفتیممیو از آرزوهامون  شستیمنمیکنار هم  هاساعت .شاپکافی رفتیممییادته که  -

 ؟فراموشش کرد میشه همه چی یادمه. مگه ،سعید -

 ؟کنیمیازم فرار  قدراینداد زد: پس چرا  یه دفعه

 آخه ... -

 آخه چی پرستو؟ -

 نکنه یادت رفته؟، تو االن زن داری -

 زن دارم. ،کرد و با عصبانیت جواب داد: خب ... البته ایخنده
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 مشکل همینه. مگه نه؟ ،راست میگیبگم ادامه داد: چیزی قبل از اینکه بتونم 

 ... وگرنه من که مال تو بودم. بود با بغض گفتم: تو همه چی رو خراب کردی پرکرده هام تموم صورتم رومن که اشک

 .شد و با حرص گفت: عیبی نداره ترعصبانی

 چند بار این کلمه رو تکرار کرد.

 م. تو و من بدون اون.زنیمیپس پریا رو از این عشق کنار با لحن ترسناکی گفت:  بعد

 رت چیه؟منظو ،پرسیدم: سعید .شد تنگنفسم 

 طالقش میدم. -

 یعنی چی؟ -

 شنیدی. کههمین -

ی زمین و با گریه گفتم: بسه سعید، تو رو دماهمون جا افت قلبم گرفت که حس کردم نمی تونم روی پاهام وایستم.طوری یه لحظه 

 رو خدا بسه.

 .رسیممیهم ه مگه چه اشکالی داره؟ اون کنار میره و من و تو ب -

 ؟یرحمبی قدراین چرابهت اعتماد کرده.  پریا -

 داد زد: تو بگو چیکار کنم تا راضی بشی. پیچیدمیاز خشم به خودش  کهاون 

 بهم فرصت بده. کنممی: التماست گفتم

 ؟کنی کارچی تا -

 به این کار راضی کنم. رو املعنتیکه بتونم دل ریاد زدم: فاین بار من 

 تا کی؟ -

 فقط چند روز. -

 بخوون. رو هاپیامم نمی خوای جوابی بدی فقط ه گفت: گوشی تو از خودت دور نکن. اگر و تا حدی آروم شدبا شنیدن این حرف 

دیگه هیچ راهی پیش روم این بار اون بود که گوشی رو قطع کرد. من که  ازم خداحافظی کرد. همیشگی انگیزوسوسهبا همون لحن و 

ام هام وایستادم. سردردم شدیدتر شده بود و حاال سرگیجهپاشیده روی پاوجور کردم و با بدنی سست و ازهمجمع نبود خودم رو

 داشتم.

که  اییهشدم. روزخواستم از پریا قهر کنم توش قایم میهمون تختی که یه روز، وقتی می وی تخت.رو دراز کشیدم  رفتم توی اتاق

اش ه عشق نافرجام، عشقی که آخرین نفس کردم پریا بهم خیانت کرده. حاال من بودم که ناچار به خیانت شده بودم. توی یهفکر می

 مرد بقیه زنده می موندن.کشید ... و اگه میرو می

ت ش رعایت بشه، اگه پشهاساعتصدای دکتر توی سرم پیچید: مراقب باشین  اعصابم. هایقرصدست بردم به قوطی  با این خیاالت

 سر هم خورده بشه کشنده ست.
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 همه رو خالی کردم کف دستم و با یه لیوان آب قورت شون دادم! به تقال افتاد.قلبم 

 مامان شهال، پریا، سپیده و ... امیر. ایی که توی ذهنم بودن.هیه دفعه یاد بابام افتادم و همه اون کشیدم روی تخت. دراز

 بابایی همیشه به یاد تو زنده ست. ،م توی گوشم پیچید: دخترمبابا ایطنین صد شدام سنگین ه پلک کهوقتیدرست 

زد منو به خودم آورد. تاب صدام میهام شروع کردن به لرزیدن. تپش تند قلبم که بی دست حس کردم پشیمونم، بابت همه چی ...

 رسوندم به تلفن. ر بود روی پاهام وایستادم و خودم رورفت ولی هر جوشدت گیج میسرم به

 ای که به ذهنیه کم فکر کردم و اولین شماره تلفن بخوونم. رویرو ها شمارهحتی نمی تونستم  باال می اومد و سختیبهنفسم 

 یکی گرفتم ... شیش ... چهار ... چهار ...سردرگمم رسید یکی

 بیدارم کرد: الو ... الو؟ امخالهچند ثانیه بعد صدای 

 بیا پیشم. ... میرممیدارم  ،ی کامل بهش گفتم: خالهجتوی گی

دیدم ... یه شبح کمرنگ  روسایهجا تاریک و سیاه شد. توی توهم میون تاریکی یه ی زمین و همهرو دماافت ه چیزی نفهمیدم.دیگ

 .کردمیزد و آواز می خووند. همون آوازی که بچگی موقع خوابیدن، مامان شهال برام زمزمه سرتاپا سفید. شبحی که بهم لبخند می
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وچهاربیستفصل    

 

 ام باالی سرم بود.خالهوقتی به هوش اومدم 

 با بیدار شدنم خوشحال شد و بلند داد زد: به هوش اومد، دکتر... دکتر...

 ؟: خوبیانداخت و پرسیدنور ام هدکتر اومد باالی سرم، توی چشم

 بله. -

 ؟درد که نداری -

 گلوم می سوزه. -

 .شدهاستفاده اتمعدهوی شمال موادیه که برای شست -

 سر تکون داد. از ناراحتی و اش گرفتهدستم رو محکم توی دست .اومد کنارم امخاله .یه ذره فکر کردم و یادم اومد که چیکار کردم

 لبخند زدم و گفتم: ببخشید خاله. .نمی دونستم چی باید بگم

 ؟بود کاریچهاین  -

 دکتر ازش پرسید: پدر و مادرش کجان؟

 .خارج برای مداوا رفته مباباشمادرش که مرده و  -

 خانم، باید تا برگشتن به حالت طبیعی اینجا بمونه. -

 با ناراحتی پرسیدم: ساعت چنده؟

 .نه صبححدود گفت:  امخاله

 گفتم: من باید برم سر کار.و بودم  مهدکودکنگران رفتنم به 

 باشی. فکرشم نکن. اینجا باید تحت مراقبت اصالًگفت:  آمیزیسرزنشبا لحن دکتر 

 ولی ... -

 چرا این کار رو کردی؟ نگفتی اطرافیانت چی به سرشون میاد؟ واقعاً -

 دوباره تکرار کردم: ببخشید.

 چقدر نگرانته؟ از دیشب تا حاال نخوابیده و همش باالی سرت بوده. اتخاله بینیمیتغییر داد و گفت:  لحن صداش رو

 گفتم: غلط کردم. امخالهگاز گرفتم و یواشی به  با خجالت لبم رو

 روی تخت نشست و گفت: االن خوبی؟کنارم د ومدکتر که رفت ا

 آره، خاله جونم. -
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 ؟فقط می خوام بدونم برای چی -

 تحملم تموم میشه. هاوقتبعضی  -

 من که گفتم پیشت باشم تنهایی اذیت میشی. -

 راست میگی. -

 ؟کنیمیچرا لج  -

نخیر تت میده؟ میاد نجا شاختکاالن یه شاهزاده با اسب  هاداستاناومد جلو و با شوخی گفت: هان؟ فکر کردی مثل  امشوهرخاله

 یه پیرمردی مثل من میاد سراغت. واقعیت جور دیگه ست خانم خانما.

 گرفت. امخندهکلی 

 دیدی منو نگفت. چون می دونه هنوز پیر نشدم. ،کرد و گفت: آره تائید امخاله

 کی جرات داره بگه شما پیر شدی؟ شهرزاد خانم. .اکبر آقا تندی جواب داد: بله

 اکبر. تودستاز  -

 چرا از دست من؟ .خودکشی کنه خواستهمیاین دختره  ،بابا -

 همه فهمیدن. تو مگه آبرو نداری؟ ،هیسگفت:  اشاره کرد تا ساکت باشه. امخاله

دار شد که دوباره زدم زیر خنده. یه لحظه یاد اش خندهاون قدر قیافه گاز گرفت. اش رو برامون چپ کرد و لبش روهآقا چشم اکبر

گفت مرد خوب یه نعمته. اون لحظه معنای این حرف رو با اعماق وجودم لمس کردم. اکبر آقا، بابای من ام افتادم که میحرف خاله

 نی آرزوش بود کنارشون باشه.ای از اون مردها بودن. مردهایی که هر زو حتی آقای شرف زاده نمونه

 گرفت. به دستم وصل بود عوض کرد و نبضم رو چند دقیقه بعد پرستار اومد و سرمی که

 به اکبر آقا گفت: بیاین دکتر کارتون داره.

 م پشت سرش رفت.ه اکبر آقا

 ؟کسی که خبردار نشد: پرسیدم امخاله از

 بگم؟ پریا و بابات اگه بفهمن که دق می کنن. امهمهدختر. خیلی کار خوبی کردی حاال به  نه -

 سعید.، حتی سپیده و امیر خواستم این حماقتم به گوش کسی برسه. مخصوصاًنمی خیالم راحت شد.

 ام گفت: پیش منه.خاله دنبال کیفم گشتم.

 دستش بود.توی که یه کاغذ اکبر آقا یه ذره بعد برگشت درحالی یواشی گذاشتش کنار میزم.

 پرسید: دکتر چی گفت؟ ماخاله

. پیش اون مشریبب حتماًکرد که  تأکید .بهم داد ره یه روانشناس روکرد که چرا تنهاش گذاشتیم و شما اممواخذههیچی،  -

 دوباره اشتباهی ازش سر نزنه. تاهر هفته تحت مراقبت باشه  باید

 جدی؟ -
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 برگه رو ازش گرفت و گفت: آره، خیلی خوبه. امخاله

 گفتم: وای نه.با ناراحتی 

 تا دیگه دردسر درست نکنی. برمتمیخودم  حتماًاکبر آقا گفت: وای آره. 

 گفت: چیزی نیست که. برات خوبه عزیز دلم. امخاله

 .اکبر آقا یواشی گفت: تازه تعهدم دادم

 : بابت چی؟پرسیدم

 بابت اشتباه شما تا دیگه تکرارش نکنی. -

 غلطی کردم. چینهم. نمی دونم چرا امشرمندهشدم و گفتم: به خدا  زدهخجالت

 ت نیستی.نگرفت و گفت: قربونت برم خاله جون. فکر جو دستم رو امخاله

 با غصه آه کشیدم.

 ادامه داد: پریا اگه زنگ بزنه چی باید بهش بگم؟

 نگین چی شده. تو رو خدا.بهش فقط  ،نمی دونم -

 هاییامپکه گوشی موبایل توش بود و دیر یا زود  ایدستیکیفکردم. به فکر می اما من به چیز دیگه ای هر سه مون رفتیم تو فکر

 دن.ا بدجور نگرانم شهدلربای سعید توش می اومد، داغ و آتشین. عالوه بر اون ذهنم پی سپیده و امیر بود. مطمئن بودم که تا حاال اون

حال بودم بعد از رفتنشون هنوز بیکه من  اینا تا حدود ساعت یازده پیشم موندن و بعدش که ساعت مالقات تموم شد رفتن. امخاله

نگاه کردم و آروم رفتم سراغ کیفم و گوشی موبایل رو  دوروبرمکس توی اتاق نبود. یچخوابیدم. وقتی بیدار شدم غروب شده بود و ه

از اول تا آخر،  ها.خودم گفتم چاره دیگه ای ندارم. گوشی رو باز کردم و شروع کردم به خووندن پیام رو برداشتم. دودل بودم اما با

 یکی.یکی

 .عصر دوشنبه

چیزه. سعی نکن به پریا یا کس دیگه چیزی ))پرستوی دل من، شاید برای تو این عشق هیچ معنایی نداشته باشه ولی برای من همه

 بگی.

سلمًا رو رها کنم. م تقیمتی شده باشه به چنگت میارم و اگه نخوای، مجبورم زیر قولم بزنم و تو و پریا و بابامن دوستت دارم و به هر 

 کس دیگه. پس خوددار باش.این چیزی نیست که تو بخوای. نه تو و نه هیچ

همون عشق آتشینیه که دنیات رو کنم. دوست دارم توام یادت باشه این ام فراموشت نمیمن هرلحظه با این عشق کنارتم و یه ثانیه

 پرستمت تو هم منو دوست داشته باشی. دلداده مجنون تو سعید((.کنم همون جور که من میکرده بود. ازت خواهش میزیبا 

 .صبح شنبهسه
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ی تنها تو ، تو نمی دونی چه حس دردناکیه کهو بیدار میشم خوابممیمن روز و شب با فکرت  ولی کنیمی))عشق من، تو ازم فرار 

 ((رهات کنه اتمعشوقهعشق بسوزی و 

 ((ه به دستت بیارمرتا دوبا کنممی، برای همین هر کاری ))من اشتباه کردم و حاال می خوام جبرانش کنم

مگه تو همون پرستوی عاشق  کنی؟ اباشی و منو با عشقی که داره آتیشم می زنه به حال خودم ره رحمبی قدراین))چطور می تونی 

 ((قصه مون نیستی؟

 .ظهر شنبهسه

 ((دل دادن راحته فقط کافیه عاشق بشی ))زیبای من، چرا دل به من نمی سپری؟ 

 جایی؟(( رو بده، تو اون هاپیام))حداقل جواب 

 .عصر شنبهسه

 مون یادت رفت؟((رقول و قراباز نگه  .تا حاال برات چند تا پیام فرستادم اما تو هیچ جوابی ندادی))از صبح 

 ((کنممینابود رو ))بدون تو زندگی برام بی معنیه، برای همین اگه کنارم نباشی زندگی همه 

 .چهارشنبه صبح

 ، این بار دروغی در کار نیست((کنیمی))اگه عاشق باشی باورم 

شق از این ع راحتیبهفراموش نکنم، تو  کشیدنم رو نفس جوریاینتا  .ویران نشم جوریاینتا  شدمنمیعاشقت  وقتهیچ کاشای))

 اسیر خودش کرد(( اغواگری که دلم رو هایچشمات، اون هچشم، گریز از راه گریزی ازش ندارم امزندهدردناک گذشتی اما من تا 

 .چهارشنبه ظهر

 ))جات کنارم بدجور خالیه((

 ((کنممیسرزنش  آرزوهای پدر و مادرم کردم خودم روی که قربان افتممیهر بار به یاد عشقی  .))شاید باورت نشه

 .چهارشنبه عصر

 جایی؟(( ))تو اون

 جواب نمیدی؟(( ))چرا تلفن رو

 کجایی؟(( .))پرستو، تو خوبی؟ نگرانتم

بم خواست بدونه من خوسعید هنوز منتظر جوابم بود. فقط می .رسیدمی انپای به جاهمیننیم ساعت پیش بود  اشآخریکه  هاپیامو 

 ام سرد و کرخت شده بود. سعی کردم کلمات رو با دقت توی گوشی تایپ کنم.هو دست تپیدمییا نه. قلبم تند 

 من خوبم. نگران نباش(( ،))سعید 

 بالفاصله جواب اومد.
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 نمیدی؟(( ))تو کجایی؟ چرا جواب تلفن رو

 .رو بگیرم بازیعشقنستم جلوی این نتو دلم لرزید و

 نوشتن و براش فرستادن. کلمات رو اختیاربیو  تندیبهام هدست

 ))من توی تختخوابم و ترجیح میدم پیام بدم((

 بشنوم دلبر من(( ))اما دوست دارم صدات رو

 ))فرقی نمی کنه، اینم صدای قلبمه ...((

 تایپ کردم. رو اشادامهبود  تندشدهنفسم  کهدرحالی

 ))برای تو((

 منی(( انگیزهوس، حاال همون پرستوی شنوممی رواین))خوشحالم که 

 ))حاال راضی شدی؟((

 مال من بشی(( واقعاًتا زمانی که  .نه))هنوز 

 م.لرزون تایپ کرد هایدستنکنه و با  امخفهنفس عمیقی کشیدم تا بغضی که توی گلوم بود  .ام جمع شده بودهاشک توی چشم

 ))تو با من چیکار کردی سعید؟((

 چه تلخه؟(( فهمیمی))این همون بالییه که عشق تو سرم آورده. حاال 

 پاک کردم و ادامه دادم.م ا ت با گوشه آستینانگار تمومی نداشکه  ام روهاشک

 ))تو برنده شدی، مثل همیشه((

 ))چون یه عاشقم((

 چی میشه؟((اما گناهی که بهش دست زدیم ))

 دنیا نیست(( هاآدمبدون گناه ما  دنیا ))عشق من،

 ((کنیمیکه ساختی و پرداختی خرابش  ایزندگی جوریاین))آخرش چی؟ 

 ))برام مهم نیست((

 ))پریا چی؟((

 بردی((ه، اما نه برای من که تو دلم رو داشتنیدوستاون مهربون و ))

 از حاال به بعد چی باید بشه؟(())

 وقت کنارمی(( و اون گردمبرمی))من چند ماه دیگه با پریا و بابا 
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 ))اما من که دیگه نمی تونم کنارت باشم((

 ))اگه بخوای می تونی((

 ))به چه قیمتی((

 ))به هر قیمتی((

 ))حتی به قیمت فروختن یه عشق و خیانت به خواهرم؟((

 جلودارش نیست(( چیزهیچ))این خیانت نیست، این اسمش عشقه. عشقی که 

 دچار تردید شدم و با ترس تایپ کردم.

 ؟((واقعاً))

 ))البته. تو نمی خوای باورم کنی ولی بدون که عاشق شدن یعنی این((

 ))آخه من...((

تار . یه پرسفرستممیو دارم پیام  اما ندید که گوشی موبایل دستمه ،ام پر از اشکههیه لحظه پرستار اومد داخل و منو دید که چشم

 و ازم خوشش اومد. کردم با دقت نگاه سروصورتبه . وچندسالهسی قدبلند

 : درد داری؟گفتو  کنارماومد 

 نه. -

 ؟کنیمیچرا گریه  -

 فقط دلم گرفته. ،دستپاچه شدم و گفتم: هیچی

 ی خودکشی کنی؟خواستمی: همکارم گفت ازم پرسید با کنجکاوی

 انداختم پایین و چیزی نگفتم. سرم رو

 ؟ برای کی؟دختر : آخه برای چیادامه دادنوازش کرد و  موهام رو

 حکایت من عین یه قصه تلخه. -

 کردی؟ یه پسر این کار رو برایاز اینه که  و گفت: مگه غیر خنده پرمعنایی کردپرستار 

 ا نکن.ه: دیگه از این کارتذکر دادچک کرد و  ام روسرم 

 خوب جواب دادم: چشم، خانم. هایبچهعین 

 دوباره گوشی موبایل رو که زیر لحاف قایم کرده بودم بیرون آوردم و آخرین پیام سعید رو خووندم. از اتاق رفت.نوازش کرد و  دستم رو

 دیدم(( امزندگیترین دختری هستی که توی تموم انگیزهوستو چی؟ من بهت میگم: تو )) 

 عشقه؟ زا جزئیبودنم  انگیزهوساز خودم پرسیدم: یعنی توی اون حال پریشون 

www.takbook.com



 

قجه محمدعلی  آواز پرستوها  

 

147 

 تایپ کردم.

 م عاشقمی؟((انگیزهوس))فقط چون 

 دیگه جوابی نیومد.

 .توی کیفم انداختم و آروم گرفتم منو ترسوند و زودی گوشی موبایل رو کردمیصدای دکتر که داشت توی راهرو بیمارستان صحبت 

 پرسید: خوبی؟ .گرفت اومد باالی سرم و نبضم رو

 بله. آقای دکتر. -

 امشب می ذارم بری خونه تون.ای بد به سرت نزنه هاگه دختر خوبی باشی و دیگه فکر -

 ذوق کردم و پرسیدم: راست می گین؟

 البته به یه شرط. -

 چه شرطی؟ -

 پیشت بمونه و مراقبت باشه. اتخالهکه  -

 هر چی شما بگین. ،چشم -

 آفرین دختر خوب. -

 .زدمیبوق بزنه چونه  به کیبر آقا سر اینکه کجا پارک کنه و با اک کهدرحالیاز راه رسید  امخالهد دقیقه بعد چن

با رسیدن به خونه و رفتن توی حیاط بزرگش احساس شوق و  ،هابعد از مدت مون.منو بردن خونه  امشوهرخالهاون شب خاله و 

 شادی تموم وجودم رو پر کرد.

 .دل پذیرهو  بخشآرامشچقدر  که هداشتنیدوستتازه فهمیدم که خونه مون چقدر 
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 وپنجبیستفصل 

 

 خاکی.کامالً تاریک حاال افتاده بود توی یه جاده  .تو راه بودبیدار شدم هنوز ماشین وقتی 

 تندتر شده بود. مبارون

 می تونستم نفس بکشم. سختیبهطوری که  .گرفته بود روماشینبود و همه فضای  شدهآمیختهدود سیگار با یه بوی تند 

 می گه؟چی حاال این بارون گفت:  روندمیاونی که 

 ؟شناسیمیاون یکی پرسید: تو مگه اینجاها رو 

 اومدم. یه ویال اون باال هست که جای خلوت و دنجیه. هابچهدو سه باری با  -

 م جاست ما رو آوردی؟آخه اینجا -

 یم؟میربا صدای لرزونی پرسیدم: کجا داریم  .شده بودم وگنگگیجمن از اون دود غلیظ 

 که بیدار شدی. بینممی بهبهیکی شون برگشت و گفت: 

 اینجا کجاست؟ -

 اون یکی با تمسخر جواب داد: گفتم که یه جای خوب.

 .سادهنیشخندی زد و ادامه داد: تو یا خیلی ماهری یا خیلی 

 .فهممنمیمن ... پرسیدم:  جاهمهاز  خبربی

 ست. چه بامزه -

 ازش خوشم میاد. -

 چند سالته؟ -

 .وپیکیشیکراستی از مهمونی میای؟ خیلی  -

 کنه. اشراضینه بابا. سر قرار بوده و طرف نتونسته  -

نجات  آمیزخیانتاز این بازی  همه چی رو تموم کنم و خودم رو خواستممیدلم لرزید. آره سر قرار بودم اما نه برای عشق و عاشقی. 

 منظورت چیه؟نفهمیدم و آروم پرسیدم:  ی شدن رواما موضوع راض ،بدم

 که سوار شدی؟ مگه نه؟ ایراضی حتماًبا جسارت جواب داد: خب با ما 

 سعی کردم تا در ماشین بازکنم، اما در قفل بود و ترسم بیشتر شد. .همیدم توی چه دردسری افتادمو تازه ف

 با شیطنت گفت: در قفله. فکر کردی می ذارم به همین راحتی در بری؟ کردمیاونی که رانندگی 

 بلند خندید.دومی 

 نیستم. نکنیمیگفتم: من اونی که فکر  .افتادم ایمخمصهنمی تونستم باور کنم توی چه 
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 تو از آسمون اومدی. ،آره خب -

 به خدا راست می گم. ،کنمنمیشوخی  -

 م می دونیم راست میگی.ه ما -

 م و کمک خواستم.جیغ زدبا تموم قدرتی که داشتم  ناچاربه .باریدمیم کرد. نگاهی که ناپاکی ازش هنگابرگشت و 

 و با عصبانیت گفت: چه خبرته؟ ساکت باش. وایستاد کردمیاین کار دستپاچه شدن و اونی که رانندگی  با

 .کنممی اتخفه وگرنه ببر صدات رو: دومی گفت

ت توی گل موندن و دیگه نتونس هاچرخبا توقف ماشین  .درخشیدمیدیدم یه چاقو توی دستشه. چاقویی که توی نور کمرنگ ماشین 

 هل بده. همین کافی بود تا قفل درها باز بشن. روماشینراه بیفته. یکی شون پیاده شد تا بره و 

میون لخت پاهای  و با همون رو پرت کردم کنارهام  زده بودم که کفشاون قدر وحشت .پریدم پایین و کردم در رو باز سرعتبه

شده احاطه ترسناکیبلند و  هایدرختای که دو ستمش با . توی اون بارون شدید وسط جادهشروع کردم به دویدنتیز  هایسنگخرده

 سرم اومده بود. ایی که بههای جلوم فرار کردم. فرار از همه اون چیزسراشیبی سمتبود 

درد گرفت و دیگه نتونستم از  شدتبهپهلوم  به زمین افتادم. والیگلاز دست دادم و میون  خیلی زود تعادلم رو .ده خیس بودجااما 

جام بلندشم. دیدم اون پسر بهم رسید و اومد باالی سرم. دوباره شروع کردم به جیغ زدن. صدام توی اون فضای تاریک و خوفناک 

 پیچید و توی طوفان گم شد.

 د لعنتی.ببن ای تهدیدم کرد: دهنت روبا صدای خفهرفت و گ . وحشیانه دهنم رواون از خشم به موهام چنگ زد

اختیار آروم گرفتم. توی گوشم زمزمه کرد: باهام شد و بی راه نفسم بسته فشار داد تا وادارم کنه تسلیمش بشم. با حرص گلوم رو

 میای. فهمیدی؟

 .ینزم رو دماافت شحریص هایدستمیون  رمقبی شدم و حالبی کمکمهمون جور که گلوم رو گرفته بود منو کشوند سمت ماشین. 

 صدا زد تا بیاد کمکش کنه. دوستش رو دستپاچگیبا  .ترسید و فکر کرد که مردم

آوا شده بود، از جایی توی قلب های بارون همجایی که آواز باد با صدای قطره هادوردستا، از هپریشون اون هایپچپچیه دفعه میون 

ید توی کوبسم به زمین می توی سراشیبی جاده فهمید بهشته یا جهنم، صدای پاهای اسبی که باعجله شدنمیتاریکی، همون جا که 

لرزید از همون جا، جاده اش توی طوفان افسارگسیخته به خودش مینور کورسوی فانوسی که شعله اون وقت گوشم طنین انداخت.

 باال پیدا شد.

 .فرار کردن به پایینرو و تموم قدرتی که داشت گاز دادن  ن و بادستپاچه شدن. نشستن توی ماشیاون دو تا جوون 

بارون اون قدر شدید بود که نتونستم  شد. نزدیکماون غریبه . کردم نگاه خوردمیاسب تکون تکون  پشتنوری که اون باال  بهمن 

 .تنش روی پوستین ضخیمبا یه  .پیاده شد و اومد باالی سرم یدیدم که از اسب بلندقامت روسایه چیزی ببینم. فقط یه

 .همیدمشنفمن که  ایمحلیزبون  اب .بندازه روم که سعی داشت تن پوشش روباهام حرف زد، یه پیرزن بود 

 پرکرده تم روکه صور هاییاشکبستم تا بیشتر از این تلخی  پر از خونم رو هایلببدون اینکه چیزی بگم  .قی برام نمونده بوددیگه رم

 تلخی زهر توی کامم ریخته شد. بهای که اون شب زجرآور تلخی بود نچشم.
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والی، توی اسب هوشمندانه ما رو از میون گل جاده باال تاخت. متس بهبود  داشتهنگهمنو محکم  کهدرحالیپیرزن سوار بر اسب 

 روشن بود آروم گرفت.وتاب راهی باریک تا باالی یه تپه برد و اونجا کنار یه کلبه بزرگ چوبی، پهلوی اسطبلی که نیمهپیچ

 برد. خونه اشام زل زده بود به داخل مهتوی چش کهدرحالیمنو از اسب پایین آورد، توی آغوشش گرفت و اون 

 مهربون.اون پیرزن  صورتبه ،خیره موند به صورتش پراشکم هایچشم

 پوشوند.بدنم رو با لحاف گرمی  و درآورد م روآلودگلخیس و  هایلباس .منو روی تخت چوبی بزرگی خوابوند

نوازش کرد و به فارسی گفت: اسمم حلیمه ست. نمی دونم اهل کجایی و کی هستی. ولی اینجا پیش من در  رو امآشفتهموهای 

 امانی.

 عزیزکم ... نترس. اینجا روستای شالما با صدای آرومش همه چی رو فراموش کردم: االن باید بخوابی کمکم لرزیدممیمن که هنوز 

 حلیمه مهمونی. بیبیست. تو توی خونه 

بزرگ و ستبرش گرفت و آروم  هایدستالغرم رو میون  هایدستاون  افتاد. همروی سوختمیکه از شدت گریه  پلک هام مککم

 یه آواز محلی که منو به دنیای زیبای اون برد. ،حتی برام آوازی رو زمزمه کردانداخت. نوازشم کرد. نوازشی که منو یاد مادرم 

 بود.دنیایی که برام تازه و ناشناخته 
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 وششبیستفصل 

 

 ازش شالیزارهای برنج رو دید. شدمیای بودم که من هنوز توی تخت چوبی، کنار پنجره ظهر بود. هاینزدیکوقتی بیدار شدم 

که مه  همون جاتا جایی که توی دامنه کوه  دنباال می اوم پلهپله همروین و شدمیای سرسبز از پایین دشت شروع هاون برنجزار

 ن.شدمیمحو  هادرختتوی سایه  هنوز از زمین جدا نشده بود

ون البالش و تصویر ناپایداری از آسم درخشیدمیبرنج گیر افتاده بود توی پرتو آفتاب کم جون پاییزی  سربریده هایبوتهآبی که میون 

 .دادمیتغییر چهره  هرلحظهکه با وزش باد  رنگآبی. تصویری کردمیانعکاس پیدا 

 ابری که از دیشب باقی مونده بودن توی افق شمرد. هایپاره شدمیو بود  شدهصافهوا حاال  

یون میه تپه بلند  باالی. جایی که دور از جاده اصلی اطرافم بود ببینمم همه اون فضای ناآشنایی رو که تونکج کردم تا ب سرم رو

 ش پر بود از سرسبزی و طراوت.جاهمهسرسبز و بکر که  محیطه بود. ی شدهاحاطهو زیتون کوچیک و بزرگ انار  هایدرخت

یه عالمه  ریختمیکه به زمین  دونه ای با هر مشت و پاشیدمیدونه  اشگرسنه هایخروسداشت برای مرغ و  پیرزن بیروناون 

 .نشدمیدورش جمع  اشتیاق حریص و پر جوجه و مرغ

. تنداشبرمیگرسنگی آروم آروم دونه ها رو  باوجودحتی اون ها  .نکردمیخاصی حرکت  باوقارکنارش چند تا بوقلمون رنگی و درشت 

 .شدمیآمیخته ها جیک مداوم جوجه. صدایی که با جیکشدمیجمعی شون بلند صدای اعتراض دسته امگاهیهر از 

 برفی. زدمیصداش و  ریختمیبراش غذا خاصی  بامحبت اون .دادمیو مرتب دم تکون  پلکیدمیش دور سگ بزرگمیه 

 .رسیدمی دروازه چوبی حیاطو به  پیچیدمیه باریک خاکی بود که از جاده باال یه را ،و رمز زندگی پررازاونورتر از این هیاهوی 

 .دویدمیپایین اصلی از سراشیبی جاده  شپشت قاطر یبار چوببا . حتی مردی که ببینی جاروهمه می تونستیاز اون باال 

نگاه انداختم، نه از تلفن خبری بود و نه از تلویزیون. نه حتی  رو دوروبرممن  با یه سادگی ژرف عجین شده بود. ی اون روستاجاهمه

ری زب شدمیای بود که رنگ و کهنه پوشیده شده بود و دیوارش به رنگ سفید سادهتیره هایچوباز برق. سقف اون اتاق بزرگ با 

بو  ایلحظهمن خورد. با وزش باد روی اون تلوتلو می اشدستگیرهباز بود و اتاق نیمه خوردهترکد. در چوبی و گل رو از زیرش دیکاه

هام انداخت اون موقع که با بابا و مامانم رفته  گل رو از اون فضای بکر حس کردم. بویی که منو یاد بچگیکشیدم و بوی برنج و کاه

اون  یاد پریا افتادم.توی مرور اون خاطرات بودیم به یه خونه گلی روستایی. به مهمونی زنی که برامون نون تازه تنوری پخت. دوباره 

 ها و اسم زیباییدآوری اون لحظهاختیار از یاگرفت. بیو توی بغلش می کردمیمرتب منو از لب تنور داغی که پر از آتیش بود دور 

 که حاال نمی تونستم به زبون بیارمش دلم لرزید.

 ام روی برانکارد انداختنش.هلوی چشمکه ج ایلحظهدرست  .افتادیادم پریا  آلودخونچهره و 

که دیگه برای این با خودم فکر کردم اما  تنگ کرد بغض نفسم روگلوم شروع کرد به سوختن و  دردآور هایلحظه نویادآوری ابا 

 کردن دیر شده. عجزوالبه

 نه.کمیآواز رو زمزمه یه  رهاش و دوباره داخونه  ایووناومده توی  پیرزنبه خودم اومدم. دیدم 
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 بلندش رویو دامن  بافتمیهم ه داشت حصیر نازکی رو بپیرزن از الی در نگاه کنم.  تا اون رو روی بالش چرخوندم سرم رو رمقبی

 موهای سفید و بلندش باوجود پیری هنوز بلند و پرپشت بود و از پشت شالش پرچینش بیرون زده بود. .بود شدهپهنزمین 

انگیز آوازش من با صدای دل .گرفتمیو با هر گره زدن صداش اوج  زدمیحصیر رو توی هم گره  هایرشته وقفهبیاش تند و هدست

 بست و منوهام نقشها به رنگ خاطرهها و ثانیهاش لحظههای بخار گرفتهای که پشت شیشهسرم رو سمت پنجره چرخوندم. پنجره

 توی خیاالت تلخ خودم فروبرد.

 خیس شد. سریدنمی به پایینکه  هاییاشکگونه هام با و خیلی زود 

ا ه بهتر ببینه. دید که عین دیوونه رو امچهرهخم شد تا  پیرزن آروم اومد باالی سرم.مالیمی باز شد و  با صدای اتاقدر  بعد یه کم

فت و یه پارچه تمیز آورد و از گوشه لبم داره خون میاد. هول برش داشت و تندی ر ریزممیمات و مبهوت به بیرون زل زدم، اشک 

 ای گفت: خدا لعنتشون کنه، لبت رو پاره کردن.بند بیاره. صورتم رو برگردوند و با لحن دلسوزانه تا خونم رو

 طفلکم. هشد میزخگلوتم که و گفت:  از روی شونه ام کنار زد اون آروم موهام رو. بهش خیره شدم .سوختمیگلوم هنوز 

 ادامه داد: اسمت چیه؟و 

 هیچی نگفتم.

 پرسید: اهل کجایی؟

 گرفت. امگریهکه توی دلم جمع شده بود بگیرم و  ایغصهنتونستم جلوی  .بستم ام روهبار چشماین 

 .میرهاز دلت  غصهبا گریه  ،گفت: گریه کن عزیزکم ایمادرانه یصداناز و نوازشم کرد و با پیرزن 

 نمی دونست که من کی ام و از کجا میام در آغوش گرفت. رو امتکیدهقوی بدن الغر و  هاییدستاون با  .بازوش به سرم رو چسبوندم

 .کردمیاش خفه هفهمید منو با دستکه شاید اگه می

ی ایهغصهزیاد دارم.  غصهاذیت نکن. برام مهم نیست که کی هستی و از کجا میای. منم  گفت: خودت روو دید نمی تونم حرف بزنم 

 زندگی رو دوست دارم. هاایناما با همه  گیرکردهکه توی این دل وامونده 

ی ترسیدم. گفتم شاید گرفتار رو توی جاده پایین شنیدم خیلات  از پنجره به دوردست خیره شد و ادامه داد: دیشب که صدای جیغ

ن ارن اذیتت می کند هاوحشیاما وقتی دیدم که اون  ،حمله می کنه هامزرعههرچند روز یه بار یه گراز به  اینجاشدی. آخه گراز 

 که دیدم فرار کردن. اده کرده بودم تا بهشون حمله کنمآم رو امدستیچوبگرفت. حتی  ام روهخون جلوی چشم

. نعاشق همهمه این دیار توی سالمن. ای اینجا پاک و ه نمی افته. جوون هااتفاقاز این  توی دهبا افسوس سری تکون داد و گفت: 

 .عین پسر من ،و خم به ابرو نمیارنمیان  کمکتباری از دوشت بیفته  اگهبازم روستا اون طرف ترم بری تا حتی دو 

 زیر لب دعایی خووند و آروم گفت: برم یه چیزی بیارم بخوری، رنگ به روت نمونده. ناچاربه. لرزید و بند اومدبغض از صداش 

ور ای که حاال با نو هیچی به یاد نمیارن به پنجره شدنگممن اونجا توی رختخواب مثل کسایی که  سرش بست.پشت رفت و در رو 

 شده بود زل زدم.شنرو آفتاب

 دیدمش.وقت نمیپریایی که دیگه هیچ پریا.، سپیده، امیر، پارسا و باران و حتی ... م... بابابودم دور از همه 
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 وهفتبیستفصل 

 

ترین جکی که بلد بود تعریف امم سنگ تموم گذاشت و برام تازهحتی شوهرخاله یه شام خوشمزه برام درست کرد. امخالهاون شب 

 کرد و من کلی خندیدم.

 بود. گوشه ذهنم پر از اضطراباما 

 .درآوردماز کیفم  ا گوشی موبایل روهه فرصتی پیدا کردم رفتم توی اتاق و دور از چشم اوناینک محضبه

 تازه رو باز کردم تا بخوونم شون. هایپیامیواشکی  زدمیقلبم تند و تند  کهدرحالی

 .شبچهارشنبه

 و تا زمانی که مال من نشی می تونه برات خطرناک باشه(( از عشقه جزئیبودنم  انگیزهوس من، فریبدلآهوی ))

 رو بشنوم(( مندیرضایتاین  شیرینت بدونم کی باید تماس بگیرم تا از زبون خواستممی ضمناً))

 من دوباره پیام داده بود.با جواب ندادن 

 به من زمان بگو(( ،تظرتممن من))

 شروع کردم به تایپ کردن.

 به همین شکل در تماس باشیم؟(( فعالً یه مدتی پیش من می مونن تا تنها نباشم. میشه  امشوهرخالهو  خاله ،))سعید

 اومد.یه دقیقه بعد  شدیدم پیام

 ((یا نکنه خونه تون نیستی. این کار رو کردی؟ عمدبه))پرستو، چرا بهشون گفتی بیان؟ نکنه 

 سریع جواب دادم.

 ا برای همین اومدن پیشم((هنیست. واقعیت اینه که من دیشب شرایط جسمی مناسبی نداشتم و اون طوراین))نه باور کن 

 ((گیرممیبده. من تماس جواب  بلند شو و تلفن رو االنهمین))اگه راست میگی 

 پر کرد. اون دیوونه شده بود! م روترس همه وجود

 آروم اومدم توی راهرو و کنار تلفن شروع کردم به قدم زدن. .از تختم بلند شدم و گوشی رو قایم کردم

 برش داشتم. سرعتبهبا زنگ دوم  ،تلفن زنگ خورد

 بدون اینکه شک برش داره پرسید: پریاست؟ .جواب بده که دید من برداشتم آشپزخونه اومد توی راهرو تا تلفن رواز توی  امخاله

 آره خاله. سالم می رسونه. -

 سالمت باشه. بابات خوبه؟ -

 ممنون. ،آره خوبه -
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 ام خیالش راحت شد و برگشت توی آشپزخونه.خاله با یه لبخند همه چی رو فیصله دادم.و 

 شدی؟ گودروغکه  بینممیگفت:  آمیزیشیطنتسعید اونور خط با لحن 

 سالم. -

 این اولین مکالمه عاشقانه ماست. درست میگم؟ عیارتمامبعد از اون جنگ  .سالم عزیزم -

 با شرم گفتم: شاید. .از گفتنش واهمه داشتم

 خوبی عشقم؟ -

 ممنون. -

 ؟ یا حال پریا و بابا رو؟پرسینمی حالم رو -

 حواسم نبود. تو خوبی؟ اصالً ،ببخشید -

 عالی. -

 پریا و بابا چطور؟ -

 بیمارستانه. یتو تفکر کنم پیش بابا ،هنوز نیومدهام خوبن. پریا هاون -

 سعید ... -

 جانم عزیزم. -

 الش خوبه؟ تو رو خدا اگه مشکلی هست بگو.ح واقعاًبابام  -

حرف اشون هاز بیمارستان با تا از شرایطش راضیه. امشب میرم دنبال پریا فعالًنه مشکلی نیست. تحت مراقبته و دکترشم  -

 بیای. بزنی و از نگرانی در

 راست میگی؟ -

 آره. فقط به خاطر تو. -

 .کنممیممنون سعید. جبران  -

 جبران میشه. اون وقت هر وقت مال من شدیآروم زمزمه کرد: اون که انگار منتظر بود 

 : من که راه دیگه ای جز این ندارم. مگه دارم؟جواب دادم با غصه

 وشگل من.گفت: این تازه اولشه خ لرزیدمیسعید که دلش با هر بار حرف زدنم 

 می کنه. امتیکه: اگه پریا بفهمه تیکه گفتم

 کاری بکنه. چینهمبهش اجازه نمیدم  -

 ؟کردیمی. تو بودی چیکار گیرممیازش  شدم و دارم شوهرش رو اشزندگیمن وارد حق داره.  ولی -

 . به هر شکل ممکن.دادممیبه راه عاشقیم ادامه  -

 .ندارم. اگه االنم راضی به این کار شدم به خاطر بابامه و اون عشق نیمه جونی که توی دلم مونده توانش رو من ،سعید -

دلم طاقت نیاورد و با حماقت به حس پاکی که از اون توی قلبم جا خوش کرده بود اعتراف کردم: شاید گفتنش برای دختر مغروری 

 مثل من سخت باشه.
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هر بار به یاد  .زیر پاهات انداختی و آزارم دادی اما من فراموشت نکردم دامه دادم: تو قلبم رو. اپنهون کنم کردم لرزش صدام روسعی 

 ی نشدم.ستا لحظه آخر وفادار موندم و دلداده ک . حتیتو نفس کشیدم و غصه خوردم

ک کنن. من باید برم االنه که شام که از توی آشپزخونه بلند شد هول شدم و با ناراحتی به سعید گفتم: دارم صدام می با صدای خاله

 برشون داره.

 ولی حرفمون تموم نشده عزیزم. -

 اگه کسی بفهمه روزگارم سیاه میشه. ،ترسممی -

 ؟ترسیمی قدراینچرا  -

 . من هیچ جا نمیرم تا تو زنگ بزنی.کنیممی. دوباره فردا صحبت کنممیخواهش  ،سعید -

ام تو آشپزخونه و تی کشیدم و تلفن رو قطع کردم. زودی دویدم پیش خالهنفس راح دلش به رحم اومد و زودی خداحافظی کردیم.

 باهاش گرم صحبت شدم. اون عادت نداشت موقع کارهاش تنها باشه و من باید پیشش می موندم.

رام باقی برفتم تا به سپیده زنگ بزنم. می دونستم از رفتارم ناراحت شده. با خودم فکر کردم اون تنها دوستیه که نیم ساعت بعد 

 شده بود و نمی تونستم باهاش حرف نزنم.مونده و درست نیست که اونم از دستم بره. ته دلم خالی

 دیدم امیر گوشی رو برداشت! به خونه شون زنگ زدم.

 بشکونم. د با خودم گفتم درست نیست که دلش رواما بع نهیه نمی دونستم حرف بزنم یا جا خوردم و تا چند ثان

 : سالم.گفتم

 . خوبی؟پرستوسالم  -

 می تونم با سپیده صحبت کنم؟ .ممنونم -

 البته. -

 .متأسفمبگم بابت دیروز  خواستممی ،شرمندگی گفتم: راستشبا خواست خداحافظی کنه که 

 .کنیمی شهست که داری پنهون چیزهایینمی دونم چی باید بگم ولی یه  -

 ساکت موندم.و نمی دونستم چی باید جواب بدم 

 م نداری.تتا بهم بفهمونی دوست کنیمیداری تموم تالشت رو  ظاهراًادامه داد: 

 ی نیست.ورجاینبه خدا  ،نه امیر -

 برم.تا زمانی که بهم بگی  کشمنمیاما من کنار  -

 : سعید که فریبت داد. دیگه منتظر کی هستی؟گفت آمیزیسرزنشبا لحن 

 .کسهیچ -

 پس چرا تردید داری؟ -

 بده.بهم فرصت  کنممیخواهش امیر  -

 ولی حق نداری سرکارم بذاری و بری سراغ یکی دیگه. ،باشه -
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 ه از اختیارم خارجه. به خدا نمی خوام فریبت بدم. باور کن.کهست  چیزهایییه  ولی -

 بیاد.سپیده االن میگم  ،باشهبا دلخوری گفت: 

 ناراحته.بهم فهموند که ازم ازش گرفت و با یه سالم سرد  رو گوشی .اومدسپیده یه ذره بعد 

 زنگ زدم بگم ... ،گفتم: سپیده

 بگی چی؟ که دیوونه شدی؟ -

 خب بذار برات توضیح بدم. نه -

 یه بار میگی نه. ببین نمیشه با احساسات کسی بازی کرد. ،تو هر بار یه چیز میگی. یه بار میگی آره -

ازش  امگونهای بچه؟ اگه رفتارفهمیمیذاره. آروم کرد و با عصبانیت ادامه داد: دادشم مثل اون سعید سر کارت نمی  ن صداش رواو

 سر میزنه ...

دوسش نداری چرا یه نه نمیگی تا تمومش کنی؟ من  واقعاً اگه آورد و گفت: به خاطر عشقیه که به تو داره.  ترپایین بازم صداش رو

و هر  کنیمیرو دیگه نمی دونم چرا این کارها  هر کی رو می خوای انتخاب کنی. داریحقکه گفتم ازت ناراحت نمی شم. خب توام 

 پای کس دیگه ای وسطه؟ ،ببینم. شکنیمی دفعه یه جور دل دادشم رو

 بهش بگم؟جز دروغ آخه چی می تونستم  هیچی نگفتم.

 ؟شنوینمی، منو از جا پروند: پرستوش صدا

 چی؟ -

 پرسیدم پای کس دیگه ای وسطه؟ -

 سپیده.گم: نه بدروغ  و مجبور شدم دوباره

 ؟کنیمیخوبه. پس چی رو داری قایم  -

 به خدا هیچی. -

 نمیشه شناختت. زهارو اینعوض شدی.  امخیلیدلخوری ادامه داد: عوض شدی. با 

 راست میگی. -

 آخه یه چیزی بگو ... -

 .متأسفمبابت همه چی  ،خب چی بگم؟ باشه -

نگران باباتی؟ مگه تو  قدراینچرا . آخه خوریمیچیزی نه  داریخواب. نه بریمیاز بین  . گفت: تو داری خودت رولرزیدمیصداش 

 چیکار می تونی براش بکنی که نکردی.

 دلم می خواد نفسم ببره و همه رو راحت کنم.فقط  ،نمی دونم -

 زنی؟می، این چه حرفیه عزیزم -

ز اشته. پولی که نمی دونیم امعالجه بابام هزینه زیادی رو دستمون گذاینه که  شواقعیتسپیده جونم. تو رو خدا درکم کن.  -

 کنیم. تأمینشکجا باید 
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 با ناراحتی پرسید: راست میگی؟

 پریا داره روز و شب کار می کنه ولی نمی تونه برسونه. داره مریض میشه. منم کاری از دستم بر نمیاد. -

 خونه رو بفروشین. ،خب -

 کرد. اشراضیپریا نمی ذاره. اون وقتی لج بازیش گل کنه نمیشه  -

 بد. چقدر -

 یه راهی پیدا کنم تا بتونم کمکش کنم. کنممیهمینه دارم سعی  برای -

 خواستم همه چی رو اعتراف کنم اما جرات نکردم.

 عوض کردم و پرسیدم: از مهدکودک چه خبر؟ سعی کردم موضوع رو

پرسید و گفتم سرما خوردی و داری  تو امروز اومدم دنبالت ولی نبودی و خودم راه افتادم و رفتم. خانم کرمی از ،هیچی -

ارانم اضافه شدن. خالصه وضعی بود. بچه رو ریختن سرم. پونه و پگاه کم بودن پارسا و ب چهارتا شم. بعدکنیمیاستراحت 

 . نپرس سپیده خانم.شدمی اشگرسنه. یکی رو می خوابوندم اون یکی کردمیگریه یکی اون  کردممیجمع  یکی رو

 برات دردسر شدم. ببخشید که، وای عزیزم -

 نه بابا. من که همیشه دوست دارم کمکت کنم. مگه تا حاال غیر از این بوده؟ -

 ؟کنممی. من کجا بهتر از تو دوست پیدا به خدانه  -

 آره پس چی؟ -

 زنگ زدم بگم ... ،سپیده جونم -

 می سوزه.یشتر بگی دل آدم میکرد و گفت: وای تو رو خدا هیچی نگو. هر چی بیشتر  ایبامزهخنده 

 تنهام نذار. وقتهیچبگم که ...  خواستممی: نه گفتمگرفت و  امخنده

من که دیگه چیزی به اسم غرور برام نمونده بود با تموم عشقی که توی صدام بود گفتم: بدون تو نمی تونم  سپیده با دقت گوش داد.

 تره.تحملهام قابلکنم. تو که کنارمی غصهتحمل

 .زنیمیقشنگ قشنگی  هایحرفچه ،پرستوآروم گفت: 

 گفتم: دیگه چیزی برام نمونده که اعتراف نکنم.

که کنارم بودن بازم احساس  هاییآدمباوجود همه اون  .دادمی امشکنجهو  پلکیدمیاما هنوز یه موضوع تلخ مونده بود که توی ذهنم 

تن یه بابای خوب، یه خواهر مهربون، یه دوست فداکار و ... دو تا عاشق حتی با داش و نمی تونستم راز دلم رو بگم. کردممیتنهایی 

 دلباخته که هر کدوم حاضر بودن به خاطر من دنیا رو بهم بریزن.

 با هم خداحافظی کردیم و قرار شد شنبه صبح دوباره بیاد دنبالم و با هم بریم سرکار. شبعد

ون مرده ا گفتمی .کردمیتعریف  وتابباآب رو اشموردعالقهآخر شب پای تلویزیون نشسته بودیم و اکبر آقا داشت داستان سریال 

 .بده ست اون یکی آدمقهرمانه و 

 حدس زدم پریا باشه همون جور که سعید بهم قول داده بود. تلفن زنگ خورد.که یه دفعه 

 از اونور با خستگی سالم کرد: خوبی عزیز دلم؟برداشتم. پریا  دویدم و گوشی رو
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 بابا خوبه؟ تو خوبی خواهری؟ .من خوبم -

 بد نبوده و دکترش راضیه. ظاهراًخوبم قربونت برم. بابام خوبه. عملش  -

 چه خوب. -

 خوب باشه می تونیم زودتر برگردونیمش ایران. اشگوییجوابو اگه  کنیممیم داریم تهیه ه داروهاش -

 میگی؟ عالیه.وای راست  -

 از شدت خوشحالی اشکم در اومد.

 اون ادامه داد: خیلی دوست دارم با بابا برگردم ایران. اینجا خوبه ولی آدم دلش می گیره. آخه هم زبون که نداریم.

 تنهایی سخته.آره  -

 رفتم توی فکر و حواسم نبود که پریا چی گفت. واسه همین دوباره پرسیدم: چیزی گفتی؟

 می ری؟ سرکارپرسیدم  -

 آره. -

 کجا هست؟ -

 ه.ایداشتنیدوستیه مهدکودک. جای  -

 حوصله بچه نداشتی؟ وقتهیچولی تو که : پرسیدبا تعجب 

 .شدهعوضولی حاال انگار روحیاتم ، آره -

 برم خواهر مهربونم. تقربون -

ادم هنوزم که ی نفهمید منظورم چیه. وقتهیچکه اون  هرچندایی رو بهش بگم. هدلم به درد اومد و با زبون بی زبونی خواستم یه چیز

 کردم.گفتم. کاش همه چی رو اعتراف میکاش همون لحظه همه چی رو بهش میمیاد با خودم میگم ای

اون  تا ت کننمیرسی. انگار که تموم دنیا می خوان وادار بستبنایی توی زندگی به ه ادامه دادم: خواهری. یه موقع آلودیغمبا لحن 

 ما رو یادش میره. هاییوقت... حتی خدا. اونی که خیلی مهربونه ولی یه  انجام بدی نداریکاری که دوسش 

 کار بدی نیست. کهایندوست داری؟  ولی تو که گفتی مهدکودک رو -

 منظورم این بود که ... ،آره -

 که چی؟ -

 فقط خواستم یه حرف گنده بزنم. .ولش کن -

 توی فکر.رفت با تعجب 

می دونی  ،و گفتم: راستی عوض کردم لحن صدام رو .که برامون افتاده بود آزار ببینه هاییاتفاقز این با فکرش بیشتر ا خواستممین

 برای سپیده داره خواستگار میاد؟

 جدی؟ کی هست؟ -

 .شدمیسیب بود همبازی  هایباغدرختی که توی  هایشاخههمون که همیشه با ما روی  ،علیرضا. پسر همسایه -

 ؟شدهبزرگ قدراینیعنی ، یادش به خیر .آخی -
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 .تیپخوشبزرگ و  ،آره -

 چه دورانی بود خواهری. آدم دلش پر از غصه میشه وقتی بهش فکر می کنه. -

 م نکنن.یتتا اذ گرفتیمیتوی بغلت  هابچهکه چه جوری منو بین اون  ههمیشه یادم -

 بودی دیگه.موشه ری هآخه خوا -

 تاون روز به خودتم. همونی که آرزوشه توی بغلت بگیریش.موشه ری هگفتم: هنوزم همون خوا وگرفت  امخنده اشبامزهاز این لحن 

ها رو می خواد تا بیام توی آغوشت و دلم  دروغ گفتم. خدا می دونه که چقدر دلم اون زمون گفتم دیگه بزرگ شدم، ولی راستش

 آروم بگیره.

آتیش نزن. کاش االن کنارت بودم تا هزار بار توی  ، تو رو خدا دلم رووو گفت: پرست بغضش گرفتسوزوند  هام دلش روپریا که حرف

 بغلم بگیرمت و فدات بشم.

صحبت  با پریا دارم ،ببخشید خاله :بلند جواب دادم دست از پا خطا کنم.تا مبادا  پائیدمیبلند شد. اون مرتب منو  دوباره امخالهصدای 

 .کنممی

 ؟ چی می گین شما دو تا خواهر؟نکنیمیهم اختالط  با قدراینشماها سیر نمی شین م این بار اومد پیشم و آروم گفت: دید

 دلمون تنگ میشه دیگه. ،جواب دادم: خبسریع 

 سه روزی هست با هم حرف نزدیم. پریا با تعجب پرسید: ولی ما که دو

 : خاله سالم می رسونه.گفتم موضوع رو عوض کردم و

 : راستی بابا هست؟ میشه باهاش صحبت کنم؟پرسیدماون وقت  شد.حواس پریا پرت 

 : سالم، دختر گلم. خوبی بابا؟مداد به بابا ازم خداحافظی کرد و گوشی رو

 . شما خوبی؟فدات بشم بابا جونم. من خوبم -

 درد نکنه. بهتر شدم. دست همه تون هظاهراً ک ،آره -

 .رو کرده هاپریا همه کار .من که کاری نکردم -

 برام زحمت کشیدن. قدراینهم پیر بشن که  پایبهواسه سعید حفظ کنه.  کرد و ادامه داد: خدا اون رو تائیدبابام با صدای بلند 

 .مکنمیو خونسرد جواب داد: چه زحمتی بابا، وظیفه ست. من به خاطر عشق همه کاری  خیالبیصدای سعید رو از اونور شنیدم که 

اما من این وسط چه نقشی داشتم؟ یه  کردمیگفت. برای عشق همه کار اون راست می ه از اون که از خودم متنفر شدم.یه لحظه نو 

 کار؟ نمی دونم.عاشق، یه دختر فداکار ... و یا یه خیانت

 ده؟م. چیزی شحتی بابام فهمید که حالم خوب نیست و نگران پرسید: دخترک شدم و ترجیح دادم زودتر خداحافظی کنم. مستأصل

 .گرفتهتو رو خدا زودتر بیا پیشم. خیلی دلم  ،و بستم و با لحن پردردی گفتم: بابا جونمر امهچشم خوب نبود. اصالًحالم 

 نکن. فکرم می مونه. تابیبیعزیزم  -

 چشم. -

 مواظب خودت باش. -
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 چشم. -

نقشی اجرا کنم. باید حاال که واردش شده  خداحافظی کردم. دیگه حاال چه فایده داشت که کی باشم و توی این بازی چهباهاش 

 .کردمیمشکل مونو حل . کاری که با تسلیم شدن من به سعید کردممییه کاری  بودم

ام کرد و گفت: بابا ام رو به خالهشوهرخاله .دیدنمیشونو  موردعالقههنوز داشتن سریال  امشوهرخالهو  امخالهوقتی رفتم توی اتاق 

 این دختر رو بپا. دوباره نره خودکشی کنه.

 گفتم: خاله جونم؟ اختیاربیگرفته بود  امخندهمن که از حرف بامزه اکبر آقا 

 آروم جواب داد: جانم عزیزم.

 .ترسممیه گفتم: خیلی صبا غ .پریدم توی بغلش رفتم و مقدمهبی

فدات بشم عزیز دلم. نترس ما ، آخیداد و گفت:  مبا دلسوزی توی بغلش فشار ،کرد وجورجمع خودش روبود  جاخوردهکه اون 

 کنارتیم.

 ا عاشقش میشن.هنیست پسر خودبی می کنه. ایدلبریبا شوخی گفت: وای ببین چه  مه اکبر آقا

 گرفت. امخنده شاز دست دوباره
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 وهشتبیستفصل 

 

بااینکه کاری نداشتم اما خوابم نبرد. برای همین شروع کردم به خووندن  صبح زود از خواب بیدار شدم. مثل همیشهروز فردای اون 

 کتابی که خانم رسولی بهم داده بود. کتاب خوبی بود، روانشناسی کودک.

گه . مفاصله می گیرهیت خودش می خووندمش با خودم فکر کردم چطور میشه یه آدم به بیراهه کشیده میشه و از انسان کههمین

 رو تبدیل به اونی می کنه که می خواد نه اونی که ما می خوایم باشیم؟ هاآدمتوی دنیا چی هست که ما 

 خوابی خاله؟ ،اومد دم در اتاق، در زد و پرسید: پرستو امخالهکتاب بودم  خووندنغرق  کهدرحالی

 نه خاله جون. بیدارم. ،سالم: جواب دادم .رشته افکارم پاره شد و از توی رختخواب بلند شدم

 توام که بدتر از من سحرخیزی. .عزیز دلمسالم به روی ماهت اومد داخل و گفت: 

 خوابم نمی بره. ،لبخند زدم و گفتم: راستش

شیدم م. آهی کروی شونه اش گذاشت . با حسرت سرم رو. با اشتیاق ازش خواستم کنارم بشینه. اونم اومد و بغلم نشستترنزدیکاومد 

 و ادامه دادم: امروز باید بریم دکتر روانشناس نه خاله؟

 آره دخترکم. -

 یعنی من دیوونه شدم؟ -

 می فهمه. زنه و دردت رونه دختر. این چه حرفیه؟ اون باهات حرف می  -

 بفهمه؟ مگه علم غیب داره؟ چه جوری می خواد دردم رو ه اونخآ -

 ت راه چاره میده.هاغصهو برای  فکری می کنه ریزیبرنامهبرات  ،نه خاله جون. دکترن دیگه چه می دونم -

 ؟واقعاً -

 آماده بشیم. کمکمباید  ،هاخانماومد پشت در و یواشی گفت:  امشوهرخاله

 گفتم: خاله. نمیشه نریم؟و دل نگرون بودم 

 دوست ندارم تکرار کنی. اصالًاینکه باید کنترل بشی. تو کار خطرناکی کردی و من  براینه.  -

 چشم. -

 حاالم آماده شو و راه بیفت. -

 تو دیگه بزرگ شدی. این کار به نفعته. ،گرفت و گفت: نترس دختر ام روهکه دید آروم دستتردید منو 

 طوری جدی. اون گفتای روانشناس ه. اکبر آقا توی راه کلی برامون حرف زد و از فواید دکترتا برمراضی شدم و باهاشون راه افتادم 

 خانم دکتر روانشناس که یه تابلوی بزرگ یهچهل دقیقه بعد رسیدیم به مطب دکتر.  این کار برام مفیده. واقعاً حرف زد که باورم شد 

 دم در مطبش زده بود.

 .رفته بودیمسفارش دکتر بیمارستان  ابو ویژه  صورتبهنبود و ما  اونجاصبح اون وقت  کسهیچ
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ه ک تیپخوشیه زن میون سال و . تنها شد هامو با شاتاقمنو صدا کرد توی  امشوهرخالهو  خصوصی با خالهبعد از حرف زدن دکتر 

 .یاالن باید بهش جواب پس بد کردیمیحس طوری که  ،انداختمیمدرسه  هایناظمیاد  روآدم

به با لحن مهربونی شروع کرد برای همین  دید ترسیدم .از همون اول با یه نگاه کنجکاو بهم خیره شدمعرفی کرد و  رو خودش

 .هام، حتی از رنگی که دوست داشتم. از سنم، از عالقه پرسیدن اسمم

 اسمت چیه دخترم؟ -

 پرستو. -

 چند سالته؟ ،چه اسم قشنگی -

 هیجده سال. -

 چه رنگی دوست داری؟ -

 بدون معطلی جواب دادم: صورتی.

 کار میری.درس می خونی یا که سر  -

 نه تازه سرکار رفتم. -

 ؟کنیمیکجا کار  -

 یه مهدکودک.تو  -

 حسودیم شد. ،آفرین. با این سن چه زرنگی -

 یه ذره ترسم ریخت. اشخندهبا 

 همین. نه مریضی و نه مشکلی داری. اینجایی فقط برای اینکه حساسی،ادامه داد: ببین دخترم. تو 

 با لبخند بهش فهموندم که از این استدالل خوشحالم.

 ته؟اموردعالقه گفت: دختر خوشگل چه چیزی 

 فکر کردم و جواب دادم: بچگی هام.

 دوست داری چی باشه؟ ،اگه یه روز خواب ببینی -

 می تونم راحت حرف بزنم؟ ،گفتم: خانم دکتر کردممیام بازی ه با انگشت کهدرحالیدوباره رفتم توی فکر و 

. زنیبتوی این اتاق رو که نمی تونی به همه بگی  هاییحرفه راحت و آسود تا بتونی برای همین اینجایی اصالًالبته عزیزم.  -

 تا حرف نزنی که نمی تونیم با هم رفیق بشیم. آخه. میشهدلت سبک  جوریاین

 راستش ... -

 راحت باش، بهم بگو. -

 مادرم مرده. -

 بهم گفت. اتخاله ،می دونم -

ارج خ هاز وقتی بابام رفت ،شاید دیوونه شدم. نمی دونم کنممیفکر  هاوقت. بعضی گردممیمن هنوز توی خونه دنبالش  -

مامانم بیاد توی خوابم و دوباره بتونم توی بغلش برم و دیگه  خوابممیآرزومه که وقتی  ،اگه یه روز خواب ببینمتنهاتر شدم. 

 ازش جدا نشم. وقتهیچ
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حتی برای تو که جوونی و شاداب. همه می میرن اما دلیل نمیشه  ،ولی خودت می دونی که مرگ برای همه هست. برای من -

 که ما از زندگی ناامید بشیم. تا بوده همین بوده. یکی می میره و یکی جای اون به دنیا میاد.

 آخه مامانم خیلی زود مرد. موقعی که من هنوز کوچیک بودم. -

هممون یه داستان زندگی داریم که  هاآدمرش داد. ما عزیزم. هر آدمی سرنوشتی داره که براش مقدر شده و نمیشه تغیی -

 از اون موقع چی یادت میاد؟ .و رمز که توی دفتر ذهنمون ثبت و ضبط میشه پررازفقط مال خودمونه. یه داستان 

 اهیه عالمه آدم زیر آواربمب بارون شد و  مون نزدیکای شب هآخر ،توی یه زمستون سرد و برفی .بودم سالههشتمن  -

داوا م بابام دکتر بود و رفته بود مردم رو. شرفت دنبالنگرون بود که خیلی مامانم و ا هبابام رفت برای کمک به اون. موندن

 هاعراقیدوباره اما وقتی ...  همون جابه  بود ه بود. مامانمم آخر کار رسیدهدرآورد کنه و توی این جریان سر از یه بیمارستان

 ندیدمش. وقتهیچو دیگه شد اون توی آوار بیمارستان مدفون  کردن نوبمبار

فراموش شد و همه چی  کمکمرو کشت. ولی  هاآدممه زد و خیلی از طل هاخیلیسری تکون داد و گفت: جنگ به زندگی  تأسفبا 

امیدوار بمونی و ادامه بدی. فراموش کنی تا بتونی هات رو ها و غصهبدترین تلخی. این قانون دنیاست که اشعادیبرگشت به حال 

 دنیا برای همه ما عین یه دفتر خاطراته.

 ازم پرسید: دفتر خاطرات داری؟

 خیلی رنگی رنگیه. ،آره -

 ام.ه. من عاشق خاطرات زندگی آدمشاومدی اگه دوست داشتی برام بیارکه دفعه بعد ، عالیه -

 براتون میارم. حتماً .گفتم: چه خوب باذوق

 .نمی کننرو  چیز روهیچ اصالً هاخیلیهستی.  ایداشتنیدوستتو چه دختر  -

 م بگم. البته اگه بخواین و حوصله تون سر نره.هاگذشتهمن دوست دارم از ولی  -

 بگی خسته نمیشم.برام از خاطراتت  هرچقدر. امشنواییو  پرحوصلهمن آدم  -

 ممنون. -

 فقط می تونم یه چیز کوچولو ازت بخوام؟ -

 چی خانم دکتر؟ -

 ه لیست از کسایی که دوسشون داری برام بنویس و با دفتر خاطراتت برام بیار.ی -

 ایی که ...کس همه ،با لبخند گفتم: چشم

 ایی که دوسشون داری. دختر گلم.هآروم تکرار کرد: همه اون

 بله متوجه شدم. -

ام گوش میده. همونی هرسید. ترسم ازش ریخت و حتی حس کردم اون همون کسیه که به حرف انپای بهیه ذره بعد جلسه اولمون 

 اما با خودم گفتم یعنی باید همه چی رو بهش بگم؟ ،که می تونم براش درد دل کنم و از چیزی نترسم

ستم اسم یعنی می تون بنویسم؟دوست دارم براش که رو  همه کساییباید  واقعاً من توی کشمکش این بودم که برگشتیم سمت خونه. 

 سعیدم توی این لیست بیارم؟

 بگی. مبه رو اتناگفته هایحرف: تو اینجایی که گفتمیصداش توی سرم پیچید که 
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 باز کردم. هاش رو برداشتم و با اضطراب پیام رو می از کشو میزم گوشی موبایلکو یواش به خونه که رسیدیم رفتم توی اتاق

 .صبح شنبهپنج

 عشق من، یه خبر خوب برات دارم((سالم ))

 نداده بودم نوشته بود. چون جوابش رو

 نمی تونی حدس بزنی(( ظاهراً))

 ولی تلفن خونه رو جواب نمیدی(( زنممی))بهت زنگ 

 ))نکنه دوباره از دستم فرار کردی؟((

 منتظرم(( ،))پرستو

 پیش بود.و نیم آخرین پیامش یک ساعت 

 یه خبر خوب برام داره؟ واقعاًنی از خودم پرسیدم: یعنی وبا نگر

 و پیام دادم.

 ))سالم. بهم میگی؟((

 منتظر شدم تا جوابش بیاد.

 ی پیش اومده باشه.برم داشت که مبادا مشکلهول  .خبری نشد صبر کردماما هر چی 

 مگه باهام قهری؟ بهم نمیگی چی شده؟(( ،))سعید دوباره پیام دادم:

 بری نشد.بازم خ لیو

 هکدرحالی .برداشتم و شروع کردم به خووندن ، حتی کتابم روآوردماون دکتر رو یادم  هایحرفسعی کردم به خودم مسلط بشم و 

این انتظار طوالنی تا موقع ناهار ادامه پیدا کرد تا  بود. شدهدوختهآبی اون گوشی موبایل  هحصف بهو نگرون  تاببیهمش چشمم 

پرکرده بود بلند شدم  یم کردم و با ترسی که تموم وجودم روام برای غذا صدام زد. من باعجله گوشی رو توی جاش قازمانی که خاله

 و سعی کردم وانمود کنم تپش قلب ندارم.

 زش نبردم. انگار که اصالً قرار نبود آرامش داشته باشم و نفس راحت بکشم.ای بود اما من هیچ لذتی اغذای خوشمزه رفتم پیش شون.

دوست ندارم اما من با عذرخواهی بهش اطمینان دادم که فقط  فکر کرد که غذاش رو خورمنمیکه دید بااشتها غذا  امخالهطفلی 

 وقتی دید چیزیم نیست گذاشت برم تو اتاق. .چک کرد تا مبادا تب داشته باشم تا پام رو م خوب نیست. اون دوباره سرحال

باورم  کمکم. حتی بخشآرامو  آورخواب هایقرصدیگه خوردم. حاال دیگه پناهم شده بود اون  آورخوابدویدم توی اتاق و یه قرص 

 همراهم باشه. بودنزندهکه قرار بود تا موقع  انتهابینفرین شدم. یه نفرین تلخ و  واقعاًشد که 

تلفن خونه زنگ خورد. از جام پریدم ولی قبل از اینکه  بردمیام سنگین شده بود و داشت خوابم ه عد، درست موقعی که پلکیه کم ب

 ام رفت و گوشی رو برداشت. با یه نفر رسمی و جدی حال و احوالپرسی کرد.بتونم برم سراغ تلفن خاله
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 خاله بیا آقا سعیده. ،صدام زد: پرستو ش بلندبعد

فت: بهم گ تفاوتبیو گوشی رو ازش گرفتم. اون  منگاه کردیواشی اش هبا ترس رفتم پیشش. توی چشمو  کردم وجورجمع خودم رو

 به پریا و بابات سالم برسون.

ام آروم الهتا خ برانگیز نباشهطوری باهاش سالم و احوالپرسی کردم که شک سعی کردم تا وانمود کنم سعید هنوز برام یه غریبه ست.

 یشم بره و بتونم راحت صحبت کنم.از پ

 کنی؟که رفت با صدای آروم و لرزونی گفتم: چرا این کارها رو میوقتی بیرون. زدمی امسینهتا رفتنش قلبم داشت از 

 ناچار شدم. ،خونسردی گفت: خببا 

 چرا آزارم میدی؟ این بالهایی که سرم آوردی برات کافی نیست؟ ،سعید -

 صبح زنگ زدم جواب ندادی. .به خاطر عشقه هااینتت دارم. تموم ولی من دوس -

 خونه نبودم. -

 پیام دادم جواب ندادی.م با دلخوری گفتم: چند بار

 بچشی. ین بار خواستم عذاب انتظار کشیدن روا م تو جواب ندادی. نکنه یادت رفته؟ه بارها -

 ... ولی -

 چی؟ ولی -

 کنممی. خواهش امروحیم. تو می دونی که توی دلم چی می گذره. من تو فشار رندا اش روببخشید که اون لحظه شرایط  -

 درکم کن.

 . حاال نمی خوای بپرسی سورپرایزم چیه؟کنممیلبخند زد و گفت: عشق من، من دنیا رو با تو درک 

 دوست دارم بدونم. خب چی هست؟ چرا -

 بابام و مامانم اومدن آلمان تا برای همیشه بمونن. -

 .سالمتیبه. مبارکه -

 فقط به خاطر تو. ،کنممیصحبت  بابام طبق قولی که بهت دادم در اولین فرصت با -

 یعنی دیگه مشکل مالی نداریم؟ دیگه الزم نیست پریا روز و شب کار کنه؟ ،چه خوبراست میگی؟  -

 به تو بستگی داره. هاایناما همه  -

 کنم؟باید چیکار حاال پرسیدم: و نمی دونستم چی باید بگم 

 یدم و تو برای همیشه مال من میشی.طالق م اون رو ،که ماجرا چیه. من میان ایرانبا پریا صحبت کن و بگو  -

به خاطر یه  رو اشزندگیمن باید بهش می فهموندم که نباید  و چی داره میگه فهمیدنمی واقعاً  ش گوش دادم.هاحرفبه  زدهبهت

 عاشق ناپاک خراب کنه.

 ام روهالبته اگه بخوای حرفبزنم. بهت  دلم رو حرف خواستممیراستش، نمیشه. م که بهت گفت ،سعیدسعی کردم متقاعدش کنم: 

 .یاد گرفتماز اتفاقاتی که برام افتاد ایی که من توی این مدت کوتاه هچیزبشنوی و مثل من نباشی. 

 خب ... گوش میدم. -
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درست بهت گوش نکردم و خودخواه بودم. می دونم  وقتهیچتموم مدت آشنایی با تو توی : می دونم که ادامه دادمآهی کشیدم و 

می دونم اون شب توی ... قدر دوستت دارم و چبهم اجازه نداد بهت بگم که  وقتهیچتو عاشقم بودی و غرور من  هاوقتکه خیلی 

رو  من که دلت برخالفاما بذار یه چیزی رو اعتراف کنم.  ،گفتم با یکی دیگه دوست شدم چقدر دلت شکست دروغبهبارون وقتی 

 .باورت کرد. کاری که من نتونستم انجام بدم. چون عاشق واقعی نبودمت هاحرفپریا با مهربونی و شنیدن و باورت نکردم شکستم 

تو رو  اصالً بااینکه. ردکمیو ازم گله  شدمیحت احتی به خاطرت نار ،دادمیگوش  درد دلتی به زدمیپریا هر شب که زنگ 

ایی که من اون همه مدت ازت نشنیده بودم. می دونی چرا؟ چون هم گفت. چیزهب تاز ایتازهولی هر بار اومد و راز  شناختنمی

اسم  انس گرفته و تطوری بهکه شده حاالم  لیو ،عشق بشهوارد این  خواستنمی اصالًاون نتونسته بودم توی قلبت راه پیدا کنم. 

چه جوری دلت میاد این اون وقت زندگی رو باور کرده و تو رو دوست داره.  ینپریا ابراش آشنایی.  هاستسالتو رو میاره که انگار 

مونه  بینهنوز که  ایوابستگیبه خاطر  ،من که قبول کردم کنارت باشم. ولی تو رو خدا به خاطر مردونگی اتکار رو باهاش بکنی؟ 

 باور کن. ،کنیمیدرک  ر. با پریا خیلی بیشتر از من عشق رواز بین نب زندگی باارزش رو این

ر د امزندگیدختری بود که توی  ترینپاکبا اعماق وجودم. پریا  ،م باور داشتمزدمیکه  هاییحرفبه . گرفتمیدلم داشت آتیش 

 بود. وپناهمپشتبود مادرم برام مادری کرد و همیشه کنارش بودم. اون فقط خواهرم نبود، فرشته فداکاری بود که در ن

بالشی ایی که دنهچیزهمهشاید باور نکنی ولی با اون می تونی به  ،: سعیدگفتم لرزیدمیصدام  کهدرحالیو دوید توی گلوم بغضم 

نتونستم مثل اون مهربون و فداکار باشم. اون اونقدر ساده و پاک عاشقت شده که نمی تونم باور کنم که یه زن  وقتهیچبرسی. من 

نو م همیشگی می خوای آرامشنکن. اگه  دارلکه این باور عمیق رو کنممیداشته باشه. التماست  دوستتا این حد بتونه مردی رو 

نگ دیگه ر تکه بهت هدیه می کنه به دنیا ایواقعینباشه اما عشق  انگیزهوسمثل من  تو برایفراموش کن و به فکر اون باش. شاید 

ی م رو اشزندگیمن  پیش. بابام اول و آخرش بر می گرده و خوب یا بد، راحت یا سخت از بین نبر رو این زندگی رنگینای میده. 

رش رو . فکرسیمیشبختی وبه خ با اون . باور کن توکنیمی مفراموش دردسربیراحت و می تونی و تو  اما پریا کنارت می مونه ،کنه

 بکن که چقدر شیرینه.

ه میشم چون نمی تونی با ی کنندهخستهگفتم: من خیلی زود برات عادی و  .هام چکید روی گونه هامکه توی دلم بود با اشک ایغصه

با اون این  .ولی با پریا همه چی فرق می کنه ،پرهوس تا آخر عمرت کسی رو که فقط جسمش مال توئه دوست داشته باشی حس

به تو داده و دلباختگی از این باالتر نمیشه. می تونی ازش بپرسی  از روی هوس نیست. اون روح و جسمش روعشق می مونه چون 

 یو عشق دارینگهاینه که دست  تهمین اولین و آخرین تمنای من از برای. شناسمشمی. اون خواهرمه و خوب کنیمیاگه باورم ن

 زیر پا نذاری. جوریاینداره رو  تکه پریا به

خر م. اگه الزم باشه تا آیپس میدمن و پریا میدی همه رو  بعدازاینم دادی و بابا ایکه بر امپولیپاک کردم و گفتم: بابت  هام رواشک

 . قبوله؟مکارکنیعمر 

 اما تو قول دادی. یادت رفته؟ -

 نه یادم نرفته. -

 راضی نمیشی. اهاین چیزدیگه به  رو با هم بخوایات قشنگ بود ولی وقتی عشق و هوس هحرف -

م کاری می ه : پس به خاطر همونی که خودت بهش باور داری به پریا کاری نداشته باش. اگرخواستمازش و شده بودم  مستأصل

 که من لیاقتش رو ندارم. یه زن ناپاک نمی تونه فداکاری کنه.چون بکنی به خاطر اون انجام بده. بابا ایخوای بر

 گفت: باشه. به پریا کاری ندارم. تردیدسعید با 
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 ازش خداحافظی کردم. بعد

 ا زود بر می گردن.ه؟ اونکنیمیچرا همش گریه  ،گفت: دختر و نگرون دارغصهام هدیدن اشک باکه اومد  امخاله

 اشتم.ودماغ کتاب خووندن ددیگه ام نه به گوشی موبایل نگاه کردم و نه دل تلخ زدم و رفتم توی اتاق.ه لبخند فقط ی. چیزی نگفتم

 برای اونه. ایعالیامروز روز  حتماًبخوابم و توی خیاالت از خودم پرسیدم: یعنی االن سپیده چیکار می کنه؟ دراز کشیدم تا 

 امیدوارم اون برسه.زمزمه کردم: من که به عشقم نرسیدم،  تنگیدلو با 
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 ونهبیستفصل 

 

اغ توی ظرف پر بود از یه سوپ د .نشست اومد تو اتاق و کنارم بودای زیبایی هحلیمه با یک ظرف قدیمی که روش نقش و نگار بیبی

 .شدمیتندی محو که بخارش میون پرتو نیمه جون آفتاب به

 ...اینکه بهم لبخند زد و گفت: می خوای خودت بخوری یا 

 بذار خودم بهت بدم. تو که دیگه جونی نداری دخترکم. نهادامه داد:  و

که بوش  بوخوشو گرفت جلوی دهنم. شاید اگه هر زمان دیگه ای بود از خوردن اون غذای پر کرد از سوپ رو  اشاینقرهآروم قاشق 

 بمیرم. خواستممیفقط  ،م اما اون لحظهشدمیق لذت بود غر پرکرده جاروهمه

 کرد و گفت: بخور دختر. خوشمزه ست. تأملی دوختم بهش. م روآلوداشک هایچشمم فشار دادم و ه به ام روهلب

 نیست. خواستم فریاد بزنم که بدونه چقدر مدیونشم اشخوشمزهبا زبون بی زبونی بهش بفهمونم که مشکل از اون یا از غذای  خواستم

 به زبون بیارم. ایکلمهنتونستم حتی . گیر افتاد زدمی چنگ رو امسینهام میون بغضی که توی و صد سوختمیاما گلوم 

 قدر که از زخم لبم دوباره خون جاری شد. اون ،بهم دوختم ام روهاون اصرار کرد و من بازم لب

نداری  دوست رواین؟ اگه کنیمی طوریاینگفت: نمی دونم چرا  .که کنار ظرفش بود برداشت و گذاشت روی لبمرو دستمالی  بیبی

. ش. همین دیشب تازه پختمپزممیتوی تنور  ایخوشمزه هاینونشاید هوس نون کرده باشی؟ من  اصالً .چیز دیگه ای برات بیارم

 بذار برات بیارم عزیز دلم.

ید سفو میون اون لباس بلند  صورتم رو اختیاربیو چنگ زدم به دامنش  سستم رو هایدست .برام نون تازه بیارهپا شد تا بره و 

دار کرد، منو توی بغل گرفت و با تموم قدرتی که داشت میون بازوهای غصه این کارم اون رو کردم. اشبوسهغرق ... و  فروبردم

زنی، عزیزکم. چه بالیی سرت اومده کرد: آخه تو که دلم رو آتیش میکه ناراحت و پریشون زمزمه میمهربونش پناهم داد، درحالی

 خوری؟م نمیه که حتی غذا

 س کردم.ح رو مهربونی مادرانه بوی سادگی و آغوشاون توی من 

 یکی از یه نسل و اون یکی از نسل دیگه. شد. دو قلبی که نه هم زبون بودن و نه آشنا. آواهمگذشت و ما قلب هامون  ایچنددقیقه

اون  و برام یه مداد کوتاه با یه تیکه کاغذ آوردبلند شد و از طاقچه گچی دیوار  .ازش خواستم تا برام یه قلم و کاغذ بیاره ایماواشارهبا 

 مداد و کاغذ شد زبون من برای اون.

که نوشتنش روی کاغذ برام  هاییواژه. همه اون گفتممیایی که باید بهش هلرزون شروع کردم به نوشتن همه اون چیز هایدستبا 

 وتاه وکردن و چندخطی کاش منو یاریام با همه لرزشی که داشت و مداد با همه کوتاهی و کهنگیهدست دشوارترین کار دنیا بود.

 تا اون بدونه که من کی ام و برای چی آرزوی مردن دارم. روشن میون خطوط کمرنگ پاره کاغذ نوشتم

های شهرم کسایی هستن که  من از خودم و گناهی که مرتکب شدم فرار کردم اما نمی دونستم که توی خیابون))اسمم پرستوئه.  

 دلم رو تاکسیکردن اون راننده  دارمغصهمیون بارون به حال خودش رها می کنن و میرن. اون دو تا جوون نبودن که  یه دختر رو

 شکست((
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 االن برات یه کاغذ دیگه میارم. ،عزیزکم کاغذ کوچیک بود و چون دید که درد دلم طوالنیه با مهربونی گفت: وایستا

 و من ادامه دادم. ... د بازم برام کاغذ آوردکتابی که روی طاقچه بو الیالبهرفت و از 

 نتریبزرگراحتم نمی ذاره و برای همین میلی به غذا خوردن ندارم. شما  وقتهیچذاب وجدان عاما  گریختم))من از خیانتی که کردم 

 ... عین خواهرمحتی دیدم. عین مامانم که در آرزوی دیدار بابام مرد و  امزندگیزنی هستی که در 

یا که توی همون  انداختمیکردم منو از خونه اش بیرون چیکار دستم لرزید و سست شد. ترسیدم ... که اگه می دونست با خواهرم 

 تا بمیرم. کردمیاتاق ولم 

 پنهون کنم و ادامه دادم.چیزی رو  خواستممیاما دیگه ن

توی آغوش بگیره. چون باور  اون روخواهرش شد. خواهری که تا لحظه آخر نتونست جنازه خونی آلود ))... که گرفتار بازی هوس 

 باشه(( شکه جلوی چشمش شاهد مرگ عزیزترین موجود دنیا دکرمین

شه گواز در اومد و به رنگ خون  قطرهقطرهام هاشک ،الغرم لغزید و به زمین افتاد هایانگشتمیون  مدادکه  ایلحظهدرست  ،یه لحظه

اومد. خونی که به ناحق ریخت و حاال جزای سنگینی  م به رنگ و بوی خون درهانوشتهلبم چکید روی کاغذ. طوری که حتی اون 

 بود.ابدی داشت. جزایی که عذاب و شکنجه 

. جمالتی که با خطوط پریشون و خووندن شونخسته و پیرش شروع کرد به  هایچشمرو ازم گرفت، آرومم کرد و با  هانوشته بیبی

 و صدای فریاد من شدن. نبست نقششده بود مقابل نگاه کنجکاوش  آلودخونکه حاال  یکاغذ رویدرهم 

 رو بخوونه کنار برن. هانوشتهکه نمی ذاشت  هاییاشکبهم زد تا موج  پلک هاش رو تندیبهط به خط خووند. اون خ

مینی خونه اش به سرز پرمهر. اونی که نه توی بهار که توی یه پاییز سرد و بارونی از دل آوازخوشو پرستو ... پرنده زیبا این من بودم، 

از شدت ندامت و پشیمونی به یه پیرزن مهربون پناه آورده بود. یه دختری که  .شکسته و زخمی هایبالبا  کرده بود. کوچناشناخته 

 زدن.بی حلیمه صداش میزن که بی

باید همین حاال از پیشش  خواستنمینگاه کنم. آخه خیانت نابخشودنی بود و اگه منو  به صورتشجرات نداشتم  ایچندثانیهتا 

 اش نه نفرتی دیدم و نه خشمی.ه، اما بعد دل به دریا زدم و با ترس بهش خیره شدم. توی چشمرفتممی

 گذشته و حاال نمی شه کسی رو زنده کرد. اما هر چی که بوده ،قصه تلخیه دخترمداد و آروم گفت: خب اون سری تکون 

ی ای ما تقاص سنگینهکار هاوقتبه اون سوی پنجره چشم دوخت و با صدای مهربونی گفت: بعضی  رازآلودشحلیمه با نگاه  بیبی

ه این که آرزوش مردنته بفهمونی ک دنیاییاما تو باید زنده بمونی. تو باید باشی و به  ،که نمی شه تحملش کردداره. اون قدر سنگین 

 بار نوبت تو نیست.

 ام گذاشت و داد بهم.هکنار کاغذ ،برداشت که روی زمین افتاده بود گشت. اون روش مدادآه بلندی کشید و دنبال 

یمه لح بیبیبدونم اسمت چیه که فهمیدم.  خواستممیفقط  .سییتا هر موقع دلت گرفت برام بنو ند زد و گفت: مال خودتخلب

شه. اون شب توی بارون وقتی دیدمت انگار کردم که دختر خودمی. حتی اسبم چیزهمههیچی براش مهم نیست چون مهمونش 

مالحظه  ؟. اون موقع فقط آرزو کردم زنده بمونی. حاال تو می خوای به همین راحتی بمیریتاختمیفهمیده بود و تندتر از همیشه 

 نمی خوره؟ ام رومهمونم غذای خونه  کهوقتیرزه که دلم می ل کنیمین من پیرزن رو
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 اش منو متعجب کرد.هحرف

ایی که براش نوشته بودم ظرف غذا رو آورد و گفت: تا از دهن نیفتاده بخورش. عصر می خوام ببرمت جاده هاز همه اون چیز تفاوتبی

موقعی که خورشید به سرخی می زنه  ،دم غروبپایین. جایی که به جاده اصلی شالما وصل میشه. اونجا یه چشمه هست که میگن 

 زود بخشیده میشی. ،ت بزنیصورت به شآباز اگه گناهی کرده باشی و یه مشت 

 میریم. اعتقادداریلبخند زد و گفت: نمی دونم واال. اگه 

 ام پر از شوق شد و اون فهمید که دوست دارم منو ببره.هچشم

 تا آخر خوردم. رو اشهمهظرف غذا رو ازش گرفتم و از شدت گرسنگی 
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 سیفصل 

 

ای بعد از سالم و احوالپرسی از همه، گوشی رو باباش برداشت و با لحن جدی آخر شب دلم طاقت نیاورد و زنگ زدم خونه سپیده.

 .بهشداد 

 بدون معطلی رفتم سر اصل مطلب: سالم، سپیده جونم. خوبی؟ چه خبر؟

 و آروم گفت: هیچی. کرد میسپیده با سردی سال

 یعنی چی؟ -

 گفتم که هیچی. -

 .باید می اومدن شب... منظورم اینه که اگه یادم باشه ام ؟کسی نیومد -

 ...نمی تونم  -

 پایین آورد و ادامه داد: راحت صحبت کنم. صداش رو

 راست میگی؟ -

 نه. چراکهعوض کرد و بلند گفت: بیا عزیزم.  لحن صداش رو

 رو یواشکی بهم بگه. چیزهاییمی خواد یه  بعدش متوجه شدم کهکه چی داره میگه ولی گیج شدم و اولش نفهمیدم 

 سالمتی، کجا خاله؟ام پرسید: بهلباس که پوشیدم خاله .شونآماده شدم تا برم خونه 

 میرم خونه سپیده اینا. -

 این وقت شب؟ -

 کار واجب باهام داره. میشه برم؟ -

 تر. مردم چی میگن؟ه دخدیروقتآخه  -

 ؟میشه ،همین یه بار. اکبر آقا منو می بره -

 میده. رئیساکبر آقا ابرویی باال انداخت و گفت: دستور رو 

 موضوع مهمیه؟ قدراینپرسید:  امخاله

 .اشخواستگاریدوست نزدیکمه دیگه. امشب اومده بودن  -

 دخترونه ست. هایفضولیپس  ،آهان -

 .برگرددوباره  مه اکبر آقا بابرو ولی زودی باید بیای.  و با تردید گفت: باشه

 چشم. -

بلند شده بود. چند تا در اونورتر  هادرختاز میون  هاجیرجیرکصدای من و اکبر آقا از خونه زدیم بیرون. کوچه تاریک و خلوت بود و 

 .جاستهمینگفتم:  به خونه سپیده. میدرسی میگوشه یه باغ قدی
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 یه پسر جوون پرسید: کیه؟اکبر آقا زنگ زد و 

 جواب داد: پرستو اومده. دختر همسایه.

 داخل. اکبر آقا پرسید: دوست ایشون هست؟بریم امیر اومد و در رو باز کرد. سالم کردیم و اون ازمون دعوت کرد 

 ند زد و رفت تا بگه سپیده بیاد.لبخ

هم اکبر آقا خیالش راحت شد و هم امیر من  بعدازاینکهبا یه محافظ. هر دوتا اومدن دم در. من با یه محافظ و اون  امیربعد سپیده با 

 اجازه پیدا کردم تا برم خونه شون.

 باشه؟ ،وایستادم. زود بیا جاهمیناکبر آقا همون جا دم در وایستاد و گفت: من 

 چشم. -

ن جا با دیدن ما که او .توی حیاط کشیدجا حرف بزنیم که دیدم باباش اومد و سرکی  با سپیده رفتم توی حیاط شون. خواستیم اون

 بیاین تو. ؟اونجا چرا اهوایستاده بودیم گفت: دختر

 سالم کردم و گفتم: چشم االن میایم.

 و فرصتی خوبی بود تا من و اون دیدنمیا داشتن یه سریال از تلویزیون ه. اونخونهچون دیدیم راه دیگه ای نداریم هر دو رفتیم توی 

 امونو بزنیم.هحرف

 با سپیده رفتم توی اتاقش. وجوهاپرسمن با همه احوالپرسی کردم و بعد از فارغ شدن از 

 گفت: اون موقع نمی تونستم حرف بزنم. .کشید و منو انداخت کنار خودش محکم دستم رواون نشست رو تخت و 

 چی شد؟ حاال میگی ،خب -

. باز کردن حرف زدن و سر صحبت رو هابزرگاول هیچی. علیرضا با بابا و مامانش اومدن. درست سر ساعت هشت. خالصه  -

خیس عرق شده بود شروع کرد به نطق کردن. از خودش گفت بابام چشم  کهدرحالی امطفلیبعدش نوبت علیرضا شد. اون 

 برگشت. اشقیافهچی گفت بابای عزیز من یه جور و ابرو اومد. از کارش گفت بابام اخم کرد. خالصه هر 

 مامانت چی؟ -

 ولی بابام نه.نه اون که راضیه.  -

 آخه چرا؟ -

 همش میگه زوده. -

می خواد. دختر براش  ، یه بابا خیلی خاطر دخترش روگفتم: می دونی .روی تخت جابجا کردم و با مهربونی چسبیدم بهش خودم رو

 عزیزه. اون قدر که می ترسه از پیشش بره. می دونی چقدر سخته یه دختر رو بزرگ کنی و نذاری آب تو دلش تکون بخوره؟

 با ناراحتی گفت: می دونم پرستو. ولی آخه درست نیست که جای آدم تصمیم بگیره.

 دیگه چی شد؟ ،خب -

وسه اونم گفت بیست زم بود گفت و آخرش بابام ازش پرسید چند سالته؟که الرو  هاییحرفعلیرضا تموم خالصه  ،هیچی -

نه گذاشت نه برداشت جواب داد االن زوده. بابا و مامان امیرم بهشون بر خورد و گفتن تو دور و بر ما چون همه  مسال. بابام
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 عقلشون برسه تا زن بگیرن. بابای علیرضام هاآدماشونو زود زن میدن. بابامم گفت باید هدستشون به دهنشون می رسه پسر

گفت یعنی می گین پسر من عقلش ناقصه؟ خالصه درگیری لفظی باال گرفت و هر کی حرف یکی دیگه رو برعکس معنی 

 کرد. ولی ...

 ولی چی؟ -

 ن.م تعیین کردامبچهی بریدن و دوختن. فکر کنم اسم کامون که کنار هم نشسته بودن برای خودشون یواشه مامان -

 گرفت و با عشوه توپید بهم: ایش ... توام. همه فهمیدن.. اون جلوی دهنم رو بلند خندیدم اششوخیاز این 

 حواسم نبود. ،ببخشید وای کردم و یواشی گفتم: وجورجمع خودم رو

 رفت و جواب داد: خدا ببخشه. ایغرهچشم هابزرگماماناونم مثل 

 اومد. ام درهکاش خندهو من از  کردتعریف ؟ اون کردمیاما مگه خنده ولم 

 آخر کار بابای اون با بابای علیرضا دعواش شده بود و به این نتیجه رسیده بودن که علیرضا ناقص العقله و سپیده دختر دبستانی. ظاهراً

صد ماجرا حل بود. اون کردن هشتاد درواقعیت این بود که اگه مادرها پسند می دو طرف دیده بودن و پسندیده بودن. هایماماناما 

 گرفتن.خودشون از باباها رضایت می هامامانبیست درصدم 

 ها بود به لبهامیادم نمی بره که اون شب چقدر خندیدم. چیزی که مدت سپیده تموم بشه. هایحرففکر کنم نیم ساعتی شد تا 

 نیومده بود.

هول برم داشت و گفتم: وای خاک تو سرم، اکبر آقا دم در منتظرمه.  وایستاده.بیرون دم در اون اکبر آقا هنوز  افتادیادم  که یه دفعه

 قرار بود زود برم.

 سری تکون داد و گفت: بیچاره به امید کی مونده. امسپیده

بوسیدمش و  توی حیاط. رفتم هاشتندی با و دنبالم اومد. از همه خداحافظی کردم امسپیدهو زودی جمع کردم تا برم و  پاشدم

 بینمت.فتم: من برم، شنبه میگ

اکبر آقا رو ندیدم. قلبم به تپش افتاد. یواشی گوشه و من دویدم بیرون و در رو باز کردم ولی  اونم همون جا وایستاد و جلوتر نیومد.

وی غ کوچه افتاد رکنار کوچه رو نگاه انداختم. دیدم یه ذره اونورتر با یکی داره حرف می زنه و ترسم گرفت، اما وقتی نور کمرنگ چرا

 کرد.داد و تائید میم مرتب سر تکون میه گفت. اکبر آقاصورت هاشون خیالم راحت شد. امیر بود و داشت براش از عشق و عاشقی می

 .دیرکردمببخشید  ،صدا زدم: اکبر آقا

 کرد و گفت: اومدم ... اومدم. سربهدستمنو که دید امیر رو 

 خداحافظی کرد.باهام  و شوناومد دم در خونه  .کرد وجورجمع امیرم خودش رو

 کنار اکبر آقا راه افتادم سمت خونه.

 پسره خیلی دلش پره. چی به سرش آوردی؟ت: فوقتی رسیدیم در رو برام باز کرد و دعوتم کرد داخل اما قبلش یواشی گ

 با حیرت پرسیدم: من؟
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 آره، تو دختر شیطون. -

 وای از این پسره. چی بهتون گفت؟ -

 هیچی بابا. عاشقته و داره می میره. -

مگه  ،شه . عشق یکیریدا شنگه تتوی دلباید و  نمیشه گفتهست که  چیزهاییانداختم پایین و جواب دادم: یه  با شرم سرم رو

 نه؟

 اکبر آقا لبخند زد و جواب داد: البته دخترم. بین خودمون می مونه.

 و رفتیم داخل.

 باشم یا ناراحت.اون شب آخرش نفهمیدم که خوشحال 

بود  قلبخوشکه عاقبت کار عاشقی شون خوب و شیرینه. اون مهربون و  مبااینکه سپیده و علیرضا بهم نرسیده بودن ولی حتم داشت

 .خوابمم که توی کردمیکه از زندگی خسته شدم اون موقع حتم پیدا  گفتمیاگه یه روز بهم طوری که و دنیا باهاش راه می اومد. 

شدم و غروب  تنگدل. اون روزم مثل همیشه گرفتمیو دم غروب دلم  شدممیای جمعه کسل هجمعه بود. همیشه روز روز بعدش

 کرد.داده بود و با ولع سرگذشت قهرمان فیلمش رو دنبال میاکبر آقا پای تلویزیون لم .امخالهکه شد رفتم سراغ 

ساالد رو آورد تا درستش  وسایلپخت. از غذا که فارغ شد اومد و نشست روی میز غذاخوری و توی آشپزخونه داشت غذا می امخاله

 محض اینکه نشست منم روبروش نشستم و دست بردم به چاقو تا کمکش کردم.کنه. به

 م ازش پرسیدم: خاله جون ...کردمیهمون جور که خیار و کاهو رو خرد 

 جانم خاله. -

 ؟نویسیمیرو  رو که دوست داری بنویسی کی ها هاییآدماگه یه روزی ازت بخوان اسم تموم  -

 .شماها رو مبعد ، بعدش مامانت رو، بعد بابات رو،و پسرهام اول اکبر آقا -

 بنویسی چی؟ ،بد شده ولی تو هنوز قبول نداری که بده ی اسم یکی رو که خوب بوده بعد یه دفعهاگه بخوا، حاال خب -

 .پرسیمیسختی  هایسؤالرفت توی فکر و گفت: نمی دونم خاله. چه 

به جاش از پریا و بابا برای اون تعریف کردم و اینکه چی جوری باید با مشکالت مالی مون کنار بیایم. اونم  منم دیگه چیزی نگفتم.

 ونم یکی مثل پریا.ها کم نمیارن. ابابا و مامان وسط باشه بچه وبیش می دونست گفت: وقتی پایکه کم

 صبور. درست عین مامانم.و فداکار  ،خاله. اون بهترین آدمیه که دیدم. مهربون و گفتم: آرهبا جون و دل قبول داشتم  حرفش رو

 نوازش کرد و گفت: آره عین مامانتون. هر چی از خوبی خواهرم بگم کمه. رو دستم امخاله

 فکر. یو رفت تو به پنجره بعدش زل زد

 ا شدم.هپسر تنگدلیه دفعه آهی کشید و آروم گفت: نمی دونم چرا  .فشار دادم به خودش اومد رو اشخسته هایدستمن که 

 نی چیکار می کنن.یبزنی بب هابچهجا بلند گفت: اکبر آقا میری یه زنگ به  هموناز 

 زد از پیشم بلند شد و رفت.اش میمحض اینکه صدای اکبر آقا رو شنید که صدامم بهخاله اونم پا شد و زنگ زد بهشون.
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 نو حالشو میزنهبشن بهشون زنگ  تنگدلهام که یه مادری مثل اون دارن که هر وقت  پسرخالهبا خودم فکر کردم خوش به حال 

 می پرسه. رو

 منم با حسرت زمزمه کردم: عوضش منم یه خواهر مثل پریا دارم. مگه نه؟

 سپیده تا با هم بریم مهدکودک.زود بیدار شدم و رفتم دنبال شنبه صبح 

: شد و بهش گفت اشحسودیپرسید و برام یه چایی بزرگ و شیرین آورد. طوری که سپیده  پیر حالم رو نظافتچیورودم  محضبه

 ؟کنیمی بازیپارتی ،خانممهتاج 

 باید بهش برسم. جواب داد: اون مریض بودهدید  شدمی های زرد و خرابش رو که از میونش دندون ایخندهاونم با 

 لبخند زدم و گفتم: ممنونم. شرمنده نکنین.

بریم احوالپرسی اومد و ازم حالم  قبل از اینکه ما .بعد خانم کرمی اومد توی دفترش و با دیدن ما توی آشپزخونه خوشحال شد کمیه 

 جویا شد. رو

 استقبال کنیم. هابچه دنامون و آماده شدیم تا از اومهزود وسایلمونو گذاشتیم توی کمدخیلی  ما

 .مکرد شندیده بودمش کلی ناز و نوازشروز که چند  باران رورو دادن به ما. من  هابچهبابای باران و مامان پونه و پگاه زودتر اومدن و 

توی ساکش بود.  مو چند دست لباس جورواجورنشون داد. چند تا ظرف غذای  رو اشتازه هایعروسکاونم کلی منو بغل کرد و بهم 

 معلوم بود که باباش خیلی دوسش داره. عین همه باباهای دیگه.

 ... نکردهخدای ،که ترسیده بود مشکلی برام پیش اومده باشه ازم پرسید: خانم کمالیآقای فرحی 

 . یه ذره کسالت بود ... رفع شد. ممنونم.فرحینه جناب  -

 باشه خانم؟اگه مشکلی بود بهم بگین و رو در وایستی نکنین.  -

 چشم. -

فکر کردم داره فقط برای من  واسه من و باران دست تکون داد و نمی دونم چرا یه لحظه رفتمیاون تا لحظه آخری که داشت 

 تکون میده! دستش رو

ش خیالاینکه منو دید  محضبهدنبالم گشت و با دل نگرونی دیرتر از همه پارسا و باباش اومدن. آقای شرف زاده که اومد توی مهد 

 آقای شرف زاده. پارسا رو بدید به من. ،کردم و گفتم: سالم دستیپیشاومد جلو و خواست سالم کنه که راحت شد. 

 ود.ب شدهتنگدلم برات  ،پارسا رو که انگار توی این چند روز منو یادش رفته بود گرفتم توی بغلم و آروم بهش گفتم: عزیز دلم

 ؟گفت: شما برگشتین بابای پارسا

 .هافرشتهولی هر جام باشم دلم اینجاست. پیش این ، جایی نرفته بودم -

 نبودین. چهارشنبهآخه  -

 برد؟ آبروم رو آقاپسراون که  روزی همونفرای  -

 م.کردمی د و گفت: شاید منم بودم همین کار روخندی
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 چیزی نگفتم.

 ادامه داد: پارسا شما رو خیلی دوست داره. این چند روز خیلی بهونه گرفت.

 صداش کرد و پرسید: مگه نه پارسا؟

 م که تازه فهمیده بود اومده بغل من ذوق کرد و پرید باال و پایین.ه پارسا

 باباشم گفت: دیدین؟

 با خوشحالی به پارسا گفتم: ممنون عزیز دلم. تو چقدر مهربونی.

 خیالش راحت شد که پارسا رو سپرده بهم خداحافظی کرد و با لبخند از پیشم رفت. بعدازاینکهآقای شرف زاده 

. ادافتنمیعبوس و اخمو که سیگار از لبش  یه مرد. شناختمنمیموقعی که هنوز بابای پارسا رو درست  ،ای اولم افتادمهیاد اون روز

 ندیده بود.ازش  وقتهیچ. چیزی که شقایق کردمیو تشکر  زدمیحاال اون لبخند 

 م.دادمن تا لحظه آخری که اون رفت با پارسا براش دست تکون 

 اون دست تکون میدم؟ برایمبادا اون مرد فکر کنه که من  گفتمبا خودم یه دفعه اما 

 .زنبیآوردم پایین تا مبادا حرف و سخنی درست بشه. هر چی باشه من یه دختر جوون بودم و اون یه مرد  تندی دستم رو

 بندازه. اشتباهبه روآدمیه اون لحظه با خودم گفتم: چقدر مهربون بودن و عاشق بودن می تونه 

 به خودم لرزیدم. از این فکر ترسناک
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 ویکسیفصل 

 

کردیم. حاال دیگه طرز ها تموم وقت مونو سپری میرفتیم مهدکودک و با بچهمن و سپیده هر روز صبح زود می گذشت. ایهفتهیه 

 کارها رو بهتر از من بلد بود. ها رو یاد گرفته بودیم، هرچند که سپیدهغذا دادن به بچه

و توی یه ظرف  کردممیدرست  ایجداگانهای غذبراش از خونه مون  هاوقتضی عحتی بو من  خوردمیغذا  بیشتر از بارانپارسا 

 کامل سیر بشه.بخوره و تا  آوردممی کوچولو

 مون. دادیم به خانم کرمی تا بذاره توی پرونده کاری ومن و سپیده مدارک مون

 .دادمییاد  رو م طبق معمول باالی سرمون بود و بهمون همه چیه خانم رسولی

با . کردیممیا توی کارشون کمک هو به اون رفتیممی شدمیمهد دوست شده بودیم و هر وقت فرصتی پیدا  هایمربیبا حاال دیگه 

اشه و بهش نمی اومد دانشگاهی ب .بوداسم زهرا  به قدبلند سالهوهشتبیستیکی شون یه دختر . شده بودیم شیش نفررفتن شقایق 

. هسالسیو اون یکی  ودوسالهچهلیکی  ،سالهوشیشسیبودن. یکی  شوهردار هایزنتای دیگه  سهازش نپرسیدم.  وقتهیچمنم 

. همه شون مهربون و آخری یه چیزی بین الغر و چاق ترقدکوتاهو اون یکی الغر  ،و قد متوسط. یکی شون چاق و فاطمه غزال ،ناهید

 .کردممیکمکش م و رفتمی همیشهمن  و شدمیبودن ولی ناهید هر از گاهی یه ذره عصبی 

رفتم پیشش و کمک اول که  ایهروزبداخالق میشه.  هاوقتبعضی همین  برایکه شاید  کردممیو همیشه فکر  شدنمی داربچهاون 

 نیستم باهام رفیق شد. جوریاینکه دید  بعدفکر کرد شاید می خوام فضولی کنم ولی  کردم

 درس .به حرف می اومد پرسیدیمی سؤالی و اگه ازش زدمینه اینکه مهربون نباشه ولی کمتر حرف  غزال زن ساکت و توداری بود.

و از مهد که در می اومد تا آخر شب کالس درس بود. عین  رفتمیفاطمه دانشگاه  داشت. لیسانسفوقبود و  باکالسخوونده و 

 به خندوندن ما. محیط خوبی بود و همه با هم رفیق بودیم. کردنمیشروع  رسیدنمیوقتی اون دو تا بهم بود و  وشنگشوخسپیده 

 و فقط ما بودیم که دو تا بچه دستمون بود. کردنمیبچه رو تر و خشک  چهارتاا همشون هاون

امیر کرد م که ه بعد از اون کاریزودتر می اومد دنبال پارسا.  امزادهخونه. چون آقای شرف  رفتیممیمن و سپیده حاال دیگه زودتر 

 : خدا بگم تو و اونکردمیمن و امیر رو لعنت  ،و با شوخی کردمی غرولندهمش  امسپیده .دیگه نذاشتم که من و سپیده رو برسونه

 دیگه عاشق میشن من باید ضرر ببینم؟ دوتایخونه ها. عجب بابا.  رفتیممیامیر رو چیکار نکنه. راحت داشتیم 

 .کردمینگام  چپچپو  دادمیو اون ریز فحشم  خندیدممیمنم همش 

و حداقل  که بهش زدم تا حدودی قانع شده هاییحرفبعد از اون  کردممیاش بودم. چون فکر ها کمتر نگران سعید و پیامهاون روز

 دیگه کاری به پریا نداره.

ه راه دیگ واقعاً  دیدممیکه  ممن .خواسته اون تن بدم باید بهکه  کردمییادآوری  و مرتب بهم داشتبرنمیدست از پیام دادن  اوناما 

عی س .رفتممینه ای طفره وو من با شرم زن فرستادمی. اون کلمات عاشقانه برام کردممیقانعش یه جواب کوتاه ای برام نمونده با 

 .امراضینه ناراحت بشه و نه فکر کنه که از این تسلیم شدن  کردممی

 .امشکنجهمردی که عشقمه یه روزی بشه مایه عذاب و  کردممیفکر ن وقتهیچواقعیتش این بود که 
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ون که با تموم ا نمی دونستمولی زود پیشمون شدم و دلم نیومد. اون لحظه  براش بنویسم و بفرستم رواینحتی یه بار خواستم 

 هاخیانتمقصر همه این  متنفر باشم و اون روا نمی تونم ازش چر ؟بکنمدل هنوز نمی تونم ازش چرا بالهایی که داره سرم میاره 

 بدونم؟

 م داری؟((تیه روز برام پیام فرستاد: ))تو هنوز دوس

 شدم. حتی نمی دونستم چی باید جواب بدم. دارغصه

 دکه بای چیزی. پرسینازم  رو سؤالاین دیگه  امیدوارم. تو رو تا پای جون دوست دارم و ودت می دونی که جوابم چیهنوشتم: ))خ

من ازت ناراحت نیستم و هر بالیی سرم گرفته.  نه اینجا که عشق مرده و هوس جاش رو نه حاال و ،کردممیقبل بهت اعتراف  هامدت

 ((ازم بگیری توئه و می تونی انتقام دلت رو مال محاال دنیا .می دونم که خودم باعثش شدم بیاری

 ((.گیرممیبا این عشق ازت  و انتقام رو ت دارمتنوشت: ))منم همیشه دوس

یه  . اونبهش برسه خواستمین چیزی بود که او همهاینو  درست نوشته بودم من. که نشون داد اون به خودش حق میدهیه جواب 

 .کردمیمن نابودش و ناپاک کردن تصاحب کردن باید با و  دادمیذابش عکه بود توی دلش و سرخورده عشق ناتموم 

 دکتر روانشناس شد. پیش مون موقع رفتن ،شنبهپنجصبح  آخر هفته که رسید

ور این هفته چط ،ازم پرسید: دخترمبعد از سالم و احوالپرسی  و منو برد توی اتاقش دکتر. اون جامنو بردن  امشوهرخالهدوباره خاله و 

 ؟بود

 شما رو یادم آوردم و آروم تر شدم. هایحرف هاوقتی خوب بود. کمتر اضطراب داشتم و بعض -

 آفرین عزیزم. -

 که ازت خواستم برام آوردی؟ فهرستیدفتر خاطراتت و اون ، دوستانه ازم پرسید: پرستو

 نوشته بودم دادم بهش. خوب ذهنم رو هایآدمبا لبخند دفتر خاطرات و کاغذی که توش لیست 

 دخترم؟تشکر کرد و اول رفت سراغ دفتر خاطراتم: اجازه هست 

 البته خانم دکتر. -

 که توش چسبونده بودم. هاییعکسه هم رویدفتر رو باز کرد و شروع کرد به خووندن. از اول ... خط به خط، با دقت 

یه دفتر کودکانه و پر از رنگ که هنوز خووندنش برام پرسید و با اشتیاق همه رو یادداشت کرد.  سؤاالتیبرای هر نوشته و عکس ازم 

 سری کردممیو با هر حکایتی که براش تعریف  مندمعالقهمن چقدر به اون خاطرات بود. اونم می دونست که  انگیزاطرهخجذاب و 

 صفحه بعد. رفتمیبشنوه و  رو اشبقیهتا  شدمیو کلی کنجکاو  دادمیتکون 

 رلحظههو  کردمیرازی که توی دلم سنگینی بهش بگم.  راز دلم رواما نه تا حدی که  س کردم که می تونم بهش اعتماد کنمح کمکم

 .دادمیآزار 

 بود دیگه چیزی توش ننوشته بودم. هاسالبرسه. دفتری که  شزمان برد تا دفتر به انتها دوساعتی

 ازم پرسید: چرا دیگه چیزی توش ننوشتی؟
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 نمی تونم. سرحال نیستم. می خوام بنویسم ولیدیگه مثل قبل  ،با ناراحتی گفتم: راستش

 بشی و توش اتفاقاتی که برات می افته رو بنویسی. کاربهدستپیشنهاد من اینه که  ،خب -

 چشم. -

 .هاخوبحاال بریم سراغ لیست آدم  -

 نداری هفته بعد در موردش حرف بزنیم. رو اشآمادگیتپش قلبم باال رفت. اون خیلی زود فهمید که اضطراب دارم و پرسید: اگه 

 گفتم: میشه بذاریم هفته بعد؟ ملتمسانهو دل تو دلم نبود 

 کنممیایی هکارچهام گفتم و از اینکه توی مهدکودک هامون خیلی مهم نبود. من براش از دوسته . بقیه حرفمقبول کرد و راحت شد

 و اون جا با چند نفر دوست شدم.

 برگشتیم خونه. امشوهرخالهجلسه دومم به آخر رسید و با خاله و  ،یه ساعت بعد

دار حتی از ماجرای خنده ،منم مثل همیشه از اتفاقاتی که افتاده بود بود که پریا زنگ زد و حال و احوالمونو پرسید.شب جمعه 

 م حرف بزنه.ه با بابامم صحبت کردم و حتی فرصتی شد تا بابا با خاله و اکبر آقا خواستگاری سپیده گفتم.

فت که گ و اون کجاستسعید از دور کرد و نه نظری داد. از پریا پرسیدم  ایاحوالپرسیسعید بینشون نبود. نه سالم و  دفعهاین  اما

آخرش دلم طاقت نیاورد و موقع خداحافظی از پریا پرسیدم:  اما فکر کردم که شاید مشکلی پیش اومده باشه.، هنوز از سر کار برنگشته

 پریا جونم، سعید خوبه؟

 چطور؟ ،آره -

 نگران شدم. برای همین، آخه امشب بین شماها نبود -

 عزیز دلم. نباشمشغله کاریش بیشتر شده. نگران  چندروزهنه فقط  -

کمکت  همهاین بابا ایت داشته باشه و برتدوس قدراین کردممیاون مرد خوبیه. باور ن، خیالم راحت شد و یواشی گفتم: خواهریکم یه 

 کنه.

همه خرج بابا رو می  طوریاینو  جور کردهدوباره برای بیمارستان بابا پول بهش مدیونم. تازه  واقعاً خیلی کمک کرد.  ،آره -

 تونم بدم.

 این حرف پریا جا خوردم و با ناراحتی زمزمه کردم: پس باالخره به قولش عمل کرد؟از 

 پریا ازم پرسید: چیزی گفتی؟

 فقط گفتم چه خوب. نهجواب دادم: 

 رو چک کردم. هاپیاملفن خونه صحبت کنم رفتم سراغ موبایلم و آخرین زودی خداحافظی کردم و چون نمی تونستم با ت

 ((.گیرممیبا این عشق ازت  ))منم همیشه دوستت دارم و انتقام روآخریش همونی بود که نوشته بود: 

 پیامی که دیروز برام فرستاده بود و دیگه هیچی.

 دونم چطور شد که دلم سوخت و شروع کردم به پیام دادن. نمی
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 خوبی؟(())سالم. 

 بده. زمان زیادی نبرد تا جوابم رو

 خوبم عشقم(( ،))سالم

 نداره(( اینگرانیاون قدر که دیگه  .پول زیادی بهش دادی بابا ای))پریا بهم گفت که بر

 ))درسته((

 ))از بابات گرفتی؟((

 ))آره((

 توی وجودش دیدی. گفتممیخوشحالم از اینکه این خبر رو پریا بهم داد نه تو. این نشون میده که اون عشق پاکی که  ،راستش))

 ازم نگیری(( وقتهیچبودن شماها کنار هم بهم آرامش میده. آرامشی که ازت می خوام 

 میشه(( ترکامل))آرامش من با تو 

 داشتی(( یست که آرزوش رون فهمی که این چیزیمی))وقتی به دستم بیاری 

 ))یا برعکس((

 که دیگه نمیشه به اون حس ناب عشق رسید؟(( کنیمیار ک))می دونم که مثل قبل نمی تونی دوستم داشته باشی. پس چرا ان

 فریبم بدی(( هاحرف))سعی نکن با این 

 ))نه باور کن چنین خیالی ندارم((

 راضی شدی؟((حاال ))

 کنارته(( تا ابد))ممنونم. بابت همه چی، تو به قولت عمل کردی و عالوه بر این به خواهشم گوش دادی. حاال پریا 

 ؟((کنی کار))تو چی؟ نکنه یادت رفته که باید چی

 یادم نمیره(( وقتهیچنه یادم نرفته. ))

 ))پس ایران که اومدم بهم ثابت کن که هنوز عاشقمی((

 .همه چی رو برام تموم کرد پیامش

 فقط نوشتم: ))بازم ممنونم. بابت لطفی که به بابا و پریا کردی((

 .سختقدر راحتیه و عمل کردن بهش چه  کارچهد. فهمیدم که قول دادن یتنم لرز رفتممیبه چه راهی  بایستمیاز فکر اینکه 

با  گه رو برداشتم وم. بردادمیخوبی که باید به دکترم  هایدمآتوی کشوی میزم قایم کردم و رفتم سراغ لیست  موبایل روگوشی 

 میسا اختیاربینوک خودکار روی کاغذم لغزید و  شام فشار دادم. دودل بودم که چیکار کنم اما آخره میون انگشت تردید خودکار رو

 اضافه کردم. نوشتممیرو که باید 
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مطمئن بودم که اگه قلبمم از سینه بیرون  روایناما  که نمی دونستم به یادش بخوابم یا که ازش فرار کنم داشتنیدوستیه اسم 

 کشید بازم دوسش داشتم.می

 ها توش چیزی ننوشته بودم پرکنم.حتی سعی کردم دفتری رو که سال گذاشتمش الی دفتر خاطراتم. بااحتیاطبرگه رو تا زدم و 

 از جشن تولد سیما خواهر سعید که به اصرار سپیده و سحر رفتم اون جا. شروع کردم به نوشتن.

با ماشین تا دم خونه هامون رسوند. اول  من، سپیده و سحر رو... سعید شد. همون شب سعید  این آغاز آشنایی من با سیما و برادرش

 من بودم.سحر، بعد سپیده و چون خونه ما ته کوچه بود آخرین نفر 

 مانزهممنم  .و بهم بده برشون دارهخم شد تا  تندیافتاد کف ماشینش. سعید هام  م دستکششدمیلحظه آخری که داشتم پیاده 

 بردم پایین.ستم رو د

از سعید گرفتم و  ام روه دو تا دست هر دومونو شوکه کرد. من با خجالت دستکش تماسو این امون بهم خورد ه و یه لحظه دست

 توی فکر بودم رفتم خونه. کهدرحالی

 : یکی ازت خوشش اومده.گفتیواشکی توی گوشم از بقیه دورم کرد و  .سیما اومد پیشم ،زنگ تفریح توفرداش 

 برش داشتم و دیدم یه شماره تلفن و اسم توشه. یه کاغذ مچاله شده رو کرد توی جیب مانتوم.بعدش 

 داداشمه. ،نترس : ملوسکزمزمه کردچشمکی بهم زد و 

خواست باهام حرف بزنه سیما کمکش از همون موقع هر بار که سعید می معرفی کرد. اشهمکالسیشبش سیما زنگ زد و منو 

کم منی که همش سرم توی کتاب و درس بود فهمیدم که یه چیزی به اسم عاشقی هست که با دیدن یه پسر توی کرد ... و کممی

 نه.ت می موهای همرادلت زنده میشه و تا زنده

 شد. دوسویه و این رابطه عاشقانه ... تماس گرفتمسعید  اب به دریا زدم و باالخره یه شب دلم روو 

هنوز برای عاشق شدن و متعهد  کردممیاین دوستی رو جدی نگرفتم و باورش نکردم. چون سنم کم بود و فکر  وقتهیچکه  هرچند

بهم بقبولونه که عشق می مونه و از بین نمیره. ما از  کردمیاش سعی هاما سعید نظر دیگه ای داشت و مرتب توی حرف ،بودن زوده

گرم و  وخویخلقسعید  امامیلی نداشتم  انگیزوسوسه هایحرفعاشقانه و  هاینامه. من به فکرهمهمون اول عاشق بودیم ولی نه 

ل گذشت ... مث هاماهبرای درک این عشق نیازمند زمان بیشتری بودم. اما من  ،خواستمی پرتپشآتشینی داشت. اون عشقی زنده و 

که من ازش هراس داشتم و هر بار با یه بهونه سعی  ایوابستگیایی که عاشق هم میشن بهم وابسته شدیم. ها و پسرههمه دختر

تحت اختیار بگیرم. حتی یه بار سعی کردم به سعید دروغ بگم  گرفتمی رو که داشت وجودم رو افسارگسیختهتا این عشق  کردممی

دلش شکسته بود. هنوز اون شب بارونی رو یادم نرفته. شبی که با اصرار سعید  بااینکهتا دست از سرم برداره ... اما اون عقب نکشید، 

 اش نگاه کردم و گفتم که عاشقها من توی چشمتوی یه پارک خلوت رفتم. اون با اشتیاق برام یه گل زیبا آورد امعاشقانه به مالقات 

از اون به بعد دیگه بهم اعتماد نکرد. حتی  .بشه دارجریحهاون  احساساتاما واقعیت نداشت و این کار من باعث شد تا  ،یکی دیگه ام

. دل بستممدت هنوز بهش  همه اینبعدازدو سه باری با چند تا دختر دیگه دیدمش. ولی اول و آخر اون نتونست ازم دل بکنه و منم 

مونو نابود  تموم آرزوها اشسمی هایبرگزیر باید رشد کنه و همه چی رو بگیره و  عشق ما حاال تبدیل به یه پیچک هرز شده که

. عادتی که هر دومونو وادار می کنه تا همدیگه رو تا سر حد مرگ دوست شدهتبدیلکنه. انگار که دیگه این عشق به یه عادت کشنده 

 می تونیم زنده بمونیم. جوریاین فقط اینکه به خاطر .داشته باشیم

 که حاال دیگه کودکانه و رنگارنگ نبود بستم. ار رو کنار گذاشتم و دفتر خاطرات روخودک
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 دیوونه شدم. گفتنمیهمه  نوشتممیو اگه  کردمیباورش ن کسهیچمابقی ماجرا قصه تلخی بود که 

گذاشتم توی کشوم. درست کنار موبایل  کردمیایی که توی دلم سنگینی هو درد هاغصهکه توش بود و با همه  فهرستیدفتر رو با 

ه مردیم و اگکردن میعشقی که اگه یه لحظه ازمون جداش می .خوردهشکستدو تا عاشق  هایپیامکه توش پر بود از  رنگیصورتی

 کرد.باهامون می موند نابودمون می

 قربانی میشم. درهرحالبا خودم فکر کردم: پس چرا باید ازش فرار کنم؟ من که 
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 ودوسیفصل 

 

 اعالم بشه. هاروزنامهکنکور توی  هایشدهقبولقرار بود لیست من و سپیده زودتر از خواب بلند شدیم.  ،صبحشنبه 

 از استرس نه شبش درست خوابیم و نه صبحش چیزی خوردم. من روز ترسناکی بود.

 عید بدم.به پریا و بابا و حتی س روخوبقبول بشم و این خبر  خواستممیهیچ اتفاقی قرار نبود بیفته اما  شدمنمیاگه قبولم  بااینکه

نه برای درس خووندن که برای عقب نمودن  . حسرت دانشگاه رفتنکردمیسر باز یه جورایی انگار که این یه عقده درونی بود که حاال 

 از بقیه. برای ثابت کردن اینکه منم می تونم.

 من که نفسم درست باال نمی اومد به سپیده گفتم: قربونت برم، تو میری روزنامه بگیری؟ محله. فروشیدکه روزنامهرسیدیم دم 

 رد.با اعتراض گفت: آخه چرا من برم؟ نام لرزیدمیاون که بدتر از من 

 تو رو خدا. -

 بودی ها. ترشجاعولی تو  -

 .خورممیمن  ،خورینمیبهش نشون دادم و گفتم: آخه تو که قرص  دست لرزونم رو

 فکرشم نکن. اصالًجواب داد: 

 سپیده؟ منو ببین. -

 نه. -

 تو رو خدا. -

 نه. -

 حالم بده. -

 نه. -

 خم شدیم روی لیست اسامی. رو و دوتاییپیادهیم گوشه رفت بازم من رفتم و روزنامه خریدم. وجدلبحثآخرشم بعد از کلی 

 خودش یه ماجرا بود. شدهقبولهمه  قدر ریز بود که پیدا کردن هر اسم بین اون اون هااسم

 شروع کردیم به گشتن. اول من ... ک.

ک کردم. چ با دستپاچگی کدم روپرستو! کد ... و ... کم ... آهان برو ... کما ... آهان کمالی ... کمالی  ترعقب... نه برو  وک ... ک

 دندانپزشکی ... تهران. عالیه!

 بودم دندونپزشکی اونم توی تهران. شدهقبولپریدم هوا و جیغ زدم. با تموم قدرتی که داشتم 

 اونوقت رفتیم سراغ سپیده ... ف.

 و دوباره غرق شدیم توی حروف الفبا.
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 سپیده! کد ... و سریع رفتیم سراغ کدش. .. فتاح زاده.زاده  تاح... ف تا... آهان برو ... برو ... ف تف ... فا ... برو پایین ... ف

 تبریز! پرستاری و مامایی

 شده بودیم.هر دومون قبول دوباره هر دو جیغ زدیم و شادی کردیم.

 خنده روی لبم خشکید و به خودم اومدم. تبریز؟ یعنی چی؟ یه دفعهاما 

 ت.هر جی هست تهران نیس .دیگه تبریز تبریز یعنی ،تازه فهمیده بود چی میگم ابرویی باال انداخت و آروم گفت: خبکه  امسپیده

 ترسیدم.اون تهران قبول نشده بود و این همون چیزی بود که ازش می حتی لبخندم نزدم. ،نگرفت امخنده اششوخیاین بار از 

ردم. رو چک ک اشقبولیتوی راه چند بار اسم سپیده رو خووندم و هر بار کد  روزنامه دستمون بود راه افتادیم و رفتیم مهد. کهدرحالی

 شده بود.اون تبریز قبول ،اشتباه نکرده بودیم

 .آوردنمیناراحت بودم سپیده ناراحت نبود یا شایدم به روش  نداشتم. جالبه اون قدر که من ودماغدل اصالًاون روز از ناراحتی 

م ه هاشبکردم که از این به بعد چه جوری باید روز و فقط داشتم فکر می فراموش کرده بودم. حتی قبول شدن خودم رواز ناراحتی 

کرد. توی مهد چند بار از شدت غصه می برام پر رو بود و در نبود پریا جای خالی اونکنم. اونی که سنگ صبورم رو بدون اون تحمل

 رفتم توی دستشویی و زدم زیر گریه.

. من گریه کردم و اون توی خودش ریخت. نیاورد به روی خودش اصالً پنهون کرد و  هابچهبا بودن کنار  رو اشناراحتیاما سپیده 

 ه ما رو خندوند.حتی اون روز بیشتر از همیشه خنده و شوخی کرد و کلی با فاطمه مزه ریخت و هم

 آماده رفتن بشیم.و تموم شدن کارمون وسایلمونو جمع کردیم تا  هابچهعصر بعد از تحویل دادن 

 وجورجمع رفتیم توی دفترش. اون داشت کارهاش رو . برای همین با همگفتمیبه خانم کرمی  اما قبلش باید سپیده موضوع رو

نشون داد. خیلی خوشحال شد  شمن دم در موندم و سپیده رفت جلو و روزنامه قبولی مونو به با دیدن ما جا خورد. .تا بره کردمی

 اش رفت تو هم.هولی با دیدن اسم سپیده با کد قبولی تبریز، اخم

 .چه بد. هنوز نیومده باید بریتبریز قبول شدی؟ آروم گفت: 

 دیگه چه میشه کرد. -

 تازه بهت عادت کرده بودم دخترم. -

 ی ازم راضی بودین؟یعن ،چه خوب -

 دو تا بچه دیگه ام بهت بدم. خواستممیآره یه عالمه. تازه  -

 حیف شد. -

 سرید روی گونه هاش. یواشیواشسپیده جمع شد و  هایچشماشک توی 

و با ناراحتی بلند شد و هر د امکرمیبگیرم. خانم  بغضم ترکید و نتونستم جلوی خودم رو اون هایاشکمنم که دلم پر بود با دیدن 

یره خبه ما  زدهبهت شنیده بود ماجرا چیه ظاهراًاز نظافتچی خواست دو تا چایی برامون بیاره و اونم که اون مونو نشوند روی صندلی. 

 رفت توی آشپزخونه. سالنهسالنهبار دوم که خانم کرمی ازش چایی خواست به خودش اومد و  .ه بودموند

 برگشت تو دفتر. ووارنگرنگیه سینی که دو تا چایی بزرگ توش بود با یه عالمه شکالت یه کم بعد با 
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 .دیگه از فردا نیادسپیده قرار شد که 

 می ازم پرسید: دخترم تو که نمی خوای بری؟رخانم ک

 دل بکنم. ازاینجاخانم. من نمی تونم گفتم: نه 

 خیالش یه کم راحت شد.

که از دفترش اومدیم بیرون. درحالی .زیاد طول نکشید و بعد از خوردن چایی ما جمع کردیم تا بریمخداحافظی سپیده و خانم کرمی 

 ناراحتی رو تو چهره اون زن مهربون دید. شدمی

 یه لحظه وایستین.، اهدخترو گفت: زد  صدامونآروم از اونور حیاط نظافتچی  مهدکودکدم در  موقع رفتن

 رو گرفته تو دستش و داره نفس زنون میاد پیشمون. دیدم یه شال بزرگ پشمی رفت و چند دقیقه بعد برگشت.

 خواستممیخودم بافتم و  رواینباارزشی ندارم هدیه بدم.  گفت: عزیزکم. من که چیز اشخستهشال رو گرفت سمت سپیده و با صدای 

خیلی  حتماًتبریز مراقب خودتون باشین.  ا بایده وونشما ج حاال دیگه .عمرمونو کردیما هاستفاده کنم ولی فکر کردم دیگه ما پیر

 ببخشید اگه رنگش خیلی جوون پسند نیست. ،مربیا دختسرده و الزمت میشه. 

خیلی سعی کرد تا گریه نکنه ولی بغضش ترکید و پیرزن رو محکم . ونرم بودشال گرم، سپیده شال رو گرفت و پیچید دور گردنش

 توی بغلش گرفت.

 !همردادماشال بلند و پشمی توی  با یهسپیده توی آغوش یه پیرزن مهربون  .شد مهدکودکترین خاطره من از اون اون صحنه زیبا

 .دادمی، داشت برامون دست تکون فرورفتیمکی کوچه از در مهد بیرون زدیم و توی تاری ما تا موقعی کهنظافتچی 

 توی راه بهمون تبریک گفتن. هاهمسایهرسیدن چند تا از  محضبهو به خونه خیلی زود رسیدیم 

 ، اما من ته دلمشیرینی پخش کرده بودن جاهمهواسه قبول شدنم و منتظرم بودن و اکبر آقا از قبل  امخاله ،که رسیدم دم در خونه

 رفتن.کم از پیشم میرفت و این برام باورکردنی نبود. انگار همه داشتن کمشده بود. سپیده باید میخالی

 پریا و بابا زنگ زدن و وقتی بهشون گفتم از شدت خوشحالی گریه شون گرفت. حتی سعیدم از پشت تلفن بهم تبریک گفت.شب 

یم من، اون، بابا و مامانش سوار ماشین امیر شد فرداش از خانم کرمی تلفنی اجازه گرفتم تا با سپیده برم ترمینال برای بدرقه کردنش.

 ده صبح بود. حدوداعت س .هااتوبوسو رفتیم ترمینال 

 که منتظر رفتن بودن نشستیم و از خاطراتمون گفتیم. هاییاتوبوسروی صندلی جلوی  ،و امیرمن و اون کمی دورتر از پدر و مادرش 

 یم؟دادمی زو به هم پدیگه نو می اومدیم خونه هم هایلباسگفت: یادته موقع عید با 

 م و قیافه می اومدم.دادمیاش رنگی بود و همش بهت نشون هکفش من بند ،آره -

 جای بند کفشم تا بگم مال منم فسفریه. انداختممیم نوار رنگی رفتمیمنم به جاش  -

 توی اتاق پذیرایی تون چنگ زدیم. هایآجیله بیا اون شبش که با هم یواشکی رفتیم  -

 گرفتیم و بابات ما رو با یه شربت خوب کرد. درددلاون قدر پسته خوردیم که  ،سپیده لبخند شیرینی زد و گفت: یادمه
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 .کنمتحملچه جوری تنهایی رو  بعدازاینگرفتم و گفتم: آخه من  دستش رو

 .انصافبی؟ من چه جوری دوری تو تاب بیارم -

با اون  امزندگیهش بسته بود و هرلحظه تلخ بود ... خداحافظی با یه دوست قدیمی. دوستی که نفسم ب هر دومون گریه مون گرفت.

شده بودیم و دیگه این دوستی فقط ها، جیغ زدن و بازی کردن رسم کودکانه ما شد تا حاال که بزرگبودم. از موقعی که توی کوچه

 بازی بودن نبود. یه قول بود ... یه قرار بود.هم

 بیشتر از این ما رو کنار هم ببینه. خواستنمی زمان هم دیگهسپری شد. انگار که  سرعتبه هالحظه

 کسی جا نمونه. .ای تبریز سوار شنهاعالم رفتن کرد: مسافراتوبوس 

در  اشهحتی امیرم اشکو کلی با هم گریه کردن. توی آغوش گرفت  مامانش و امیر رورفتیم. اون اتوبوس من و سپیده با هم تا دم 

آخرسر نوبت به وداع ما دو تا رسید. وداعی پر غصه  بره و خیالش راحت بود. ا سپیدهآروم کرد، اون قرار بود بسپیده رو باباش  .اومد

ه لحظه، نفس ببهو قدر دونستم. لحظه حس کردموقت یادم نمیره. توی بغلم گرفتمش و با تموم وجود بودن در کنارش رو که هیچ

 هم خیره شدیم. هایچشم ناچار تویآوردن و ما بهکم تنگیدلها برای بیان اون همه نفس. واژه

 د.م گره خوره به پرسروصدا هایاتوبوسکنار  شونجدایی لحظه که از شادی کودکانه دو تا دختر لوس کنار دیوار باغ تا  هاییچشم

دامه که تا آخر دنیا ا ایدوستی. کردمیکم ن رو از این دوستی عمیق ایذرهتهران خیلی دور بود اما این فاصله حتی تا تبریز از شاید 

 داشت.

پونه و پگاه رو از طرف من ببوس. نذار کس دیگه ای مربی  مخصوصاًزد: به همه توی مهد سالم برسون.  اش روهسپیده آخرین حرف

 .کنممیدعا  تبابا ایو برسون و بدون که هنوز دارم برر ا رو قبول کن. به بابات و پریام سالممهشون بشه و خودت اون

 ؟ذرم چی بودنرفته که ن تیاد ،یادش افتاد که یه نذر داره و گفت: راستی دفعهیه 

 قبر. هزارتاشاخه گل برای  هزارتازودی جواب دادم: 

 خوب یادته. ،آره -

 جونم. رسیدی بهم زنگ بزن. سپیدهنگهدارت  خدا -

 .زنممیباشه. قبل از هر کاری بهت زنگ  -

 .راهنیمهدلم بدجور برات تنگ میشه رفیق  -

 روز باید بیای و یه روز باید بری.یه  ،چه میشه کرد -

 نشست روی صندلی کنار پنجره.سوار شد و 

 .و اتوبوس راه افتاد

 نگاه کردم. دادمیروی شیشه فشار  شپرحسرت هایدستسپیده رو که با  آلودکاش چهرهمن تا لحظه آخر دنبال اتوبوس رفتم و 

 از پیشم رفتن دلم شکست و غرق اندوه شدم. با رفتنش درست مثل روزی که پریا و بابا

وقتی گردوخاک فرونشست اتوبوس رفته بود ... من زمزمه  اتوبوس تا انتهای ترمینال رفت و پشتش با غباری از دود و خاک پر شد.

 کردم: یه روز باید بیای و یه روز باید بری.
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 وسهسیفصل 

 

خبر بود یه مامانش بابت قبول شدنم کلی بهم تبریک گفت و امیرم که بی رسوندن. مهدکودکسپیده که رفت، امیر و مامانش منو تا 

 عالمه خوشحال شد.

 ؟جاستهمینموقعی که رسیدیم مهد هر دوشون با کنجکاوی پرسیدن: 

 بله. جای قشنگیه. من خیلی دوسش دارم. -

 .میشه شیرین دنیات باشی هابچهامیر لبخند زد و گفت: آره. وقتی کنار 

با دیدن خانم کرمی و رسولی بهشون سالم  ها خیلی شلوغ بود.همه اومده بودن و سر مربی کردم و زودی دویدم توی مهد. تشکر

 . بعد از عذرخواهی کیفم رو گذاشتم توی کشو و دویدم پیش پارسا و باران.مکرد

 هربون.م هایزنحتی کنار اون  ،کنممیاما حس کردم که با نبود سپیده چقدر احساس تنهایی 

 فاطمه بیشتر از همه ناراحت شد. .به همه رسوندم . من فقط سالمش روبود اطالع دادهش هامربینیومدن سپیده رو خانم کرمی به 

 پونه و پگاه رو کی نگه می داره؟ ،دم ظهر رفتم دفتر خانم کرمی و ازش پرسیدم: خانم

 فاطمه. چطور؟شون به  که دادم فعالً -

 شون دارم. من نگه میشه -

 بچه بر بیای؟ چهارتایه ذره تردید داشت و پرسید: می تونی از عهده 

 .کنممی سعی خودم رو -

 باشه دخترم. منم می دونم که می تونی. پس به خانم رسولی میگم هماهنگ کنه. -

بچه رو به عهده گرفته بودم. کار سختی بود و هر از  چهارتااز اون روز پونه و پگاه هم دست من سپرده شدن. حاال منم مثل بقیه 

تر بودن و خیلی نیاز به مراقبت شدید نداشتن ولی پارسا و باران بزرگ که نمی دونستم به کدوم برسم. شدممیگاهی اون قدر گیج 

 اون دو تا بچه خیلی کوچولو بودن و سعی کردم تا به اونها توجه بیشتری بکنم.

 کارش این .ام زیاده هر جا که تونست اومد کمکمهخوردم و زودی رفتم سراغ کارم. غزال که دید کار باعجلهم اون روز حتی ناهارم

اون قدر درگیر کارم بودم که اصالً فرصت نکردم تا حال و احوال مهتاج خانم نظافتچی رو بپرسم. پیرزن من  برام خیلی باارزش بود.

 عزیز شد.مهربونی که از اون روز به بعد برام خیلی 

از حال رفتم باهاش صحبت کردم و سپیده زنگ زد مهد و منو پای تلفن خواستن. منم کلی خوشحال شدم و  بعدازظهرچهار  حدود

ناهیدم که اون . سالم رسوندن و من گوشی رو دادم فاطمه تا باهاش صحبت کنه م همون جا بهشه هامربیبقیه پرسیدم.  و احوالش

 هاش خیلی دوست داشت کلی باهاش حرف زد. وشنگیشوخبه خاطر رو 

ا از گرفتم ت اش روازش خواستم که مرتب بهم زنگ بزنه. حتی شماره خوابگاه  شن.تنگدلبهش گفتم که جاش خیلی خالیه و همه 

 باباش خیالش راحت بود. کنارانجام داده بود و  اش رودانشگاه  نامثبت. اون باهاش تماس بگیرمخونه مون 

www.takbook.com



 

قجه محمدعلی  آواز پرستوها  

 

188 

که باهاش هم کالسن و قراره توی یه زمان با هم برن سر  پیداکردهتوی خوابگاه دو سه تا دوست  ،ه همین اول کارگفت ک حتی

 ا کجا.هاینم گفت که تو کجا و اون .دانشگاه هایکالس

همه چی یادمون میره. شاید یه دوستی کهنه  کمکمای زندگی بشیم دیگه همی دونستم که وقتی درگیر مشکالت و کار روایناما 

 نشه ولی کمرنگ میشه.

بهش گفت: خانم صدوقی، سپیده  .خانم رسولی منو برد و به مادر پونه و پگاه معرفی کرد ،اهمادر و پدراومدن  موقعرسید عصر که 

 رو نگه می داره. هابچهجون به خاطر دانشگاهش دیگه نمیاد ولی به جاش دوستش 

 با وسواس بهم خیره شد و پرسید: دوستت بود؟اون زن 

 با ناراحتی گفتم: بله خانم. خیلی دوست خوبی بود. حیف شد که رفت.

 عزیزم. خیلی خوش زبون و سرحال بود. آره -

 نگهداری کنم. خوبیبهامیدوارم بتونم این دو تا فرشته رو  -

 توام هیجده سالته؟ -

 بله. -

 چه زبر و زرنگین، آفرین.ای این دوره زمونه ه. شما دخترماشااهلل -

 ممنونم. -

 اولین برخورد ما خوب بود و ازم خوشش اومد.

 بعدش بابای باران اومد و بچه رو گرفت و پرسید: صبح نبودین خانم.

 شرمنده. رفته بودم بدرقه دوستم. بله -

 .سالمتیبه -

 دا دیگه نیای.کرد و گفت: خالصه هر بار که ما شما رو نبینیم باید دلمون بلرزه که مبا ایخنده

 وابسته شدم. هابچهنه آقای فرحی. من دیگه به این  -

 هستی. قلبیخوشخدا رو شکر. این نشون میده که دختر مهربون و  -

 تشکر کردم.و زیر لب من با خجالت 

 و کسی نمی تونست بهش متلک بندازه. کشیدنمیبعد از اون یه ذره دیرتر بابای پارسا اومد. حاال دیگه سیگار 

 بلندی کرد و اومد پیشم. سالم

 ؟کامل نخورد. خونه بهش میدین بخورهم کردم و گفتم: امروز عصر غذاش رو سال

 چشم خانم. -

 ممنون. -

 نبودین؟صبح  -

 برای من چرا. ،چیز مهمی نبود. البته -
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 خیر باشه. -

 رفت. تهرانبا من بود به خاطر دانشگاهش از همیشه دوستم سپیده همونی که  -

 شد. دوست خوبی براتون بود.شد و گفت: حیف  متأسف

 با اون گذروندم. رو امزندگی هرلحظه ،بکنین غصه جواب دادم: فکرش روبا 

 ه.چیزهمهمی دونم. یه دوست خوب  آقای شرف زاده سری تکون داد و گفت: سخته

 .گرفتممیم اهبا حرف زدم و به خودم اومدم. داشتم وقتش رولبخند 

 .کنممیو من دارم درد دل  نایخستهشما  ،کردم و گفتم: ببخشید وجورجمع خودم رو

 خالی کنه. چی بهتر از درد دل کردن. رو اشناراحتینه خانم. این چه حرفیه، باالخره آدم باید یه جوری  -

 ممنون که صبر دارین و گوش می دین. -

 کجا؟ صبر و تحملوگرنه ما کجا و  و گفت: من صبر رو از این بچه یاد گرفتم کرد میخنده آرو

 بود از اون جا تکون نخوردم. شدهدوخته مکه پارسا چشمش به ایلحظهمن تا  .بعدش رفت

و صداش کردم:  ترنزدیک. رفتم می خوونهدیدم که داره زیر لب دعا  مهتاج خانم رو .اون وقت فرصت پیدا کردم و رفتم گوشه حیاط

 مهتاج خانم ...

 ؟پرستو خانم. خوبی دخترم ،بعد که دید منم با خوشحالی لبخند زد و گفت: آهان .پیدا کنهپشت سرش یه ذره طول کشید تا منو 

 ممنون. شما خوبی؟ -

 بد نیستم. دیگه پیری و هزار درد. -

 ایشا اهلل که همیشه سرپا باشین. -

 بوسید.ام رو آورد پایین و پیشونی  اومد جلو. با مهربونی صورتم رو

ش و موقع رفتن حال و احوال کردممیبهش سالم  رسیدممیاینکه  محضبهاز اون روز به بعد دیگه اون زن فقط برام یه نظافتچی نبود. 

 .آوردمشمیو با یه خسته نباشید سرحال  پرسیدممی رو

توی  غذاخوریکه مثل همیشه روی میز  امخالهپوشیدم و از  . لباسهام روپاشدمدن سپیده از خواب نبو تنگیدلفردای اون روز با 

 خداحافظی کردم. زدمیآشپزخونه چرت 

ر وایستادم و زی آروم تا دم خونه سپیده رسیدم. هایقدم. با دادمیو حس و حال خوبی به آدم  تابیدمیآفتاب گرم صبح  ،توی کوچه

 لب صداش کردم: سپیده، بدو دیگه دیرمون شد دختر.

 بچه؟ ایماهههفت مگهوایستا دیگه  ،ابابایکردم:  غرولندجاش 

 .امماههنهمن  ،جواب دادم: نه سپیده جونم

 م.زدمیوایستاده بودم و داشتم با خودم حرف  مردمیه لحظه حس کردم دیوونه شدم. وسط کوچه دم خونه 
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 گرفتم و رفتم. سری تکون دادم و آه کشان راهم رو

 از پیشمون رفتن. هابچهبه عصر رسید و حتی نفهمیدم کی روزم گذشت و کی  هابچهاون روزم با یه عالمه کار و نگهداری 

 کردیم برانداز همش هیکلم رو امپونه. مامان پگاه و زدمیو بابای پارسا بهم لبخند  کردمی پیچمسؤالو هر روز مثل قبل بابای باران 

 که مثل من باشه. کردمی زوو توی دلش آر

دانشگاه تهران اون قدر بزرگ و پر از درخت بود که  دانشگاه. نامثبتبرم برای  امشوهرخالهمرخصی گرفتم تا با  چندساعتییه روزم 

کرده بودیم. اون روز خیلی شلوغ بود و خیلی از دخترها ای راه رو گمانگیز تا یه چنددقیقهوقتی رفتیم داخل توی اون فضای زیبا و دل

 کردن.داشتن و ساعت کالس هاشونو تعیین میکردن، واحد برمینویسی. فرم پر میو پسرها اومده بودن برای نام

خالی بود و این  هازماناون  اکثر نوشتنمیاسم  هاساعتچون کمتر توی این  .داشتمبرمیعصر رو  هایساعتبه خاطر کارم باید 

 هامون از اواخر شهریور شروع بشه. قرار شد کالس کرد. ترراحت کارم رو

. خوشبختانه هر وقت هابچهرفتم مهدکودک. دوباره از همه کلی عذرخواهی کردم و رفتم سراغ  باعجلهدانشگاهم که تموم شد کار 

 نیاز نبود نگران باشم.و  داشتنمیرو نگه  هابچهغزال  یادیر می اومدم فاطمه 

 ، اگه خوابشون می اومدکردممی. باهاشون بازی هابچهسراغ  رفتممی باعجله. صبح داشتموقت نفس کشیدنم ن واقعاًا دیگه هاون روز

خودم تا عصر گرسنه می موندم چون فرصت غذا  هاوقتم. حتی خیلی دادمیغذاشونو و اگه گرسنه بودن  کردممیشون  ناز و نوازش

 .کردممیخوردن پیدا ن

 اتیسالمتتو قراره دانشگاه بری و باید مواظب  ،: دخترفتنگمیو  رسیدنمیقا کلی بهم آو اکبر  امخاله ،خونه رسیدممیغروب که 

 باشی.

 .گرفتمی امخندهکلی  ممن

ه بوی دفتر خاطرات یادداشت کنم و یا ت شتم. کتاب بخوونم، حکایت روزم رودا فرصت امشخصیای هکار برای دوساعتیقبل از شام 

 موبایلم نگاهی بندازم.

ن به مردی که عشقش سوزنده و آتشی ،. کاری که نمی تونستم بهش فکر نکنم. به سعیدکردممیکاری بود که  آورتریندلهرهو این 

 و از سویی دیگه وقتی صداش رو دادمیآزارم  سویک. از انگیزدل. دردناک اما ریختهم به رو امزندگیشد و  ورشعلهتوی دلم 

 سیدمترمییه طرف از رزوم بود که بابا و پریا برگردن و کنارم باشن و آ. از یه طرف شدمیو از نو زنده  گرفتمیدلم جون  شنیدممی

 بشیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. رودرروکه اگه من و سعید 

 دیگه برنگردن! کاشای: گفتممیبا خودم  هاوقتحتی بعضی 

 بهش فکر نکنم. کردممیو آخرش سعی  گرفتممی گاز اما زودی زبونم رو

تازه پرکرده  هایاین بار اضطرابم کمتر شده بود، دفتر خاطراتم رو با نوشته شد. شناسروانوبت رفتن پیش دکتر ن آخر هفته که رسید

 خوب قلبم رو کامل نوشته بودم. وقتی رفتم توی اتاقش مؤدبانه سالم کردم و نشستم جلوش. هایآدمبودم و لیست 

 که گذشت ازم پرسید: خوبی دخترم؟ چه خبر؟ ایهفتهاونم دوباره از 
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افتاد.  هااتفاقاین بار خیلی  ،داشتم شروع کردم به تعریف کردن اتفاقاتی که توی اون هفته افتاده بود: خانم دکتر پریدلمن که 

 عیبی نداره همه رو بهتون بگم؟

 نه دختر. این چه حرفیه. من سرتا پا گوشم عزیزم. -

 همونی که توی دفتر خاطراتم ازش نوشتم توی دانشگاه قبول شدیم. ،من و دوستم سپیدهتعریف کردم:  لحظهبهلحظههمه رو براش  و

 چه خوب. مبارک باشه دختر زرنگ. کجا قبول شدی؟ -

 دندونپزشکی دانشگاه تهران. -

 پس درس خونم که هستی. ،آفرین -

من همیشه عاشق درس خوندن بودم. با کتاب برگ شدم و هنوزم از خوندن یه کتاب جدید غرق  ،زدم و ادامه دادم: خب آرهلبخند 

 لذت میشم.

 بهت حسودیم شد. دختر به این خوبی کجا میشه پیدا کرد؟ -

 خوشحال نشدم. اصالًاما از قبول شدنمون  -

 چرا عزیزم؟ -

کرد. اون اوایل هفته رفت تبریز و بعد از  دارغصهسال کنار هم بودیم و این اتفاق منو  هایسالسپیده تبریز قبول شد. ما  -

اما خب  کنممی پناهیبیما از هم دور شدیم. دلم خیلی شکست و از اون روز به بعد خیلی احساس تنهایی و  ،سالهمهاون 

که شاید من  کنممیحس  .غصه خوردن ندارمبعد از رفتنش توی مهدکودک اون قدر کارم زیاد شده که یه جورایی فرصت 

 .کنممیفراموش  که دارم زودی اون رو امناسپاسیدوست 

 هایاتفاقا نابودت می کنن. هو درد هاغصه. اگه نباشه ردهنیست. فراموشی قانونیه که خدا برای انسان مقدر ک طورایننه.  -

 کامل از یادت نرن. وقتهیچ. اگه چه شون کنیپنهون تلخ با فراموشی کمرنگ میشن و تو می تونی توی ذهنت 

 ؟واقعاً -

 البته. -

 گفتم. کردمیبرام تعریف  امخالهاز دانشگاه و مهدکودک و خاطرات شیرینی که هر شب  بعدش

 رو؟ هاخوبآدم  کامل کردی و اون لیست پرسید: دفتر خاطراتت رو

ما دفتر از تولد سی با رضایت سری تکون داد و اول رفت سراغ دفتر خاطراتم. هر دو رو دادم بهش. این بار بهونه ای نیاوردم و برعکس

 خواهر سعید ادامه پیداکرده بود.

 اییهتلفنای که دستم به دست سعید تماس پیداکرده بود، از از لحظه رو شروع کرد. هانوشتهخووندن خط به خط اون  باعالقهاون 

توی دلم جوونه زد. با رسیدن به اون نقطه حساس کنجکاو شد و پرسید: این آقا سعید هنوزم  کمکمو از عشقی که  زدیممیکه به هم 

 توی زندگیته؟

 رفتم توی فکر و چیزی نگفتم.

ه فقط می تونه از یپیدا کردم اونم با شناختی که از تو  می دونم که تصمیم تو به خودکشی،این خیلی مهمه.  ،آروم گفت: دخترم

 .اعتماد کننترس و بهم  لطفاًگرفته باشه.  نشاءت ایلحظه ترس عمیق

 .اون هنوزم توی زندگیمه ،نفسم به شماره افتاده بود بهش گفتم: خانم دکتر کهدرحالی
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کرد ام رو نوازش میهکه دستاونها رو پاک کرد و درحالی بلند شد و کنارم نشست.دیدن اشکهام با  .روی گونه هام ام جاری شدنهاشک

 فشار باشی. اگه گفتنش اذیتت می کنه هفته دیگه بگو.خوام تحتگفت: نمی 

 منم که دوست نداشتم در موردش حرف بزنم سری تکون دادم و لبخند زدم.

 بذاریم کنار. رواین فعالً ،بلند شد و رفت پشت میزش و گفت: بسیار خب

 شناخت ازم پرسید که کیه.یکی. هر کدوم رو که نمیشروع کردن به خووندن ... یکی خوب. هایآدمرفت سراغ لیست 

 م.خوب هایآدمبود. توی دفتر خاطرات، توی ذهنم، توی قلبم و حتی توی لیست  جاهمهآخرش رسید به اسم سعید. همون پسری که 

 که خوبه. کنیممیم باور ه وقتی تو میگی خوبه ما ،لبخندی زد و گفت: خب

 کنار بیاد. دادمینپرسید و گذاشت تا ذهنم با اون چه که آزارم  سؤالاون روز دیگه خیلی ازم 

 برگشتم خونه. امشوهرخالهنیم ساعت بعد از هم خداحافظی کردیم و من با 

 وای خاله. آقا سعید زنگ زد.دوید پیشم و ازم پرسید:  امخالهرسیدن به خونه  محضبه

دم: ام خیره شدم و آروم پرسیخاله هایچشمبا ترس توی  خشکم زد. با خودم گفتم نکنه حرفی زده باشه. قلبم تیر کشید و یه لحظه

 خواست؟چیزی می

 پرسید ولی ... حال و احوالم رو نه -

 مشکل چیه؟ جرات نکردم ازش بپرسم

 .شناسروانکتر من از دهنم پرید و گفتم رفتین د ،با دلخوری گفت: حواس که ندارم. از توام پرسید امخاله

 نگفتین چیکار کردم؟که دستپاچه شدم و گفتم: بهش 

 که نگفتم. نه. اون رو -

 ام ترسید و گفت: چرا رنگت پریده؟خاله دوباره تپش قلبم شروع شد و رنگم پرید.

 . باشه ممنون.امخستهیه ذره  ،گفتم: هیچی خاله

 ی شد. حاال چی بهش بگم؟طوراینرفتم توی اتاق و با ترس زمزمه کردم: وای خدا. چرا 

 گوشی موبایل رو برداشتم.

گاه شیا شاید خاصیت دان گیرینمیکه خیالت راحت شده و دیگه سراغی ازم  بینممیپیام اومده بود: ))سالم، عزیزم. حالت خوبه؟ 

 ((مغرور می کنه؟ روآدمرفتنه که 

 بردار((نیم ساعت بعدش نوشته بود: ))می خوام زنگ بزنم خونه تون. خودت 

 میری؟ نکنه عشق من دیوونه ات کرده؟(( شناسرواندکتر  تازگیبهسرت شلوغه.  اینکهمثلآخری ده دقیقه قبل بود: ))

 م بیرون((خبر رفتنفس عمیقی کشیدم و نوشتم: ))سالم. من خوبم. تو خوبی؟ ببخشید که بی حالم بد شد و موندم که چی جواب بدم.
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 دادی؟ چرا دکتر روانشناس میری؟((پیام اومد: ))باالخره جواب 

 رفتم. باور کن چیزی نیست که فکرت روو برای همین  کنممیموضوع مهمی نیست. به خاطر دوری از بابا احساس تنهایی  ،))سعید

 مشغول کنه((

 ((کنیمیایی رو ازم پنهون ه))بعید می دونم دلیلش این باشه. تو این اواخر داری چیز

 و بکنم؟((ر ))چرا باید این کار

 ))نکنه یادت رفته که قبل از اینم بهم دروغ گفتی((

 بهت اعتراف کردم(( رواینشت. من حاال پشیمونم و بارها ))اما اون موقع فرق دا

 ((ایی میشم که هیچ کدوم دوست نداریمهوگرنه ناچار به کار بگو ))پس راستش رو

 به پریا و بابا نگو((خدا روم تایپ کردم: ))باشه میگم. فقط تو رو آبا دست لرزون آروم و نمی دونستم چیکار باید بکنم 

 ))منتظرم((

 به فریادم رسید و نجاتم داد(( امخالهبا قرص خودکشی کردم اما قصد داشتم ))من سه هفته پیش 

 که دیوونه ای(( کنیمیدیوونه شدی یا شایدم داری وانمود  واقعاً که  بینممی))خوبه. 

 نشدی؟(())تو ناراحت 

 ))مگه میشه ناراحت نشم؟ در مورد من چی فکر کردی؟((

 ))کل ماجرا همین بود((

 ))چرا به این کار احمقانه دست زدی؟((

 ))چون تهدیدم کردی که پریا رو طالق میدی((

 م مهم ام؟((من، من))یعنی اون قدر که بابا و پریا برات مه

 ه((جوریایناین بار بدون درنگ نوشتم: ))خدا می دونه که 

 به زبون نمیاری؟(( ))پس چرا عشقت رو

 من با شرم نوشتم: ))دوستت دارم((

 خراب می کنه و عشقی که توی وجودته ازت می گیره(( نرو. اون ذهنت رو شناسروانعاشقمی دیگه پیش اون دکتر  واقعاً))پس اگه 

 ی خارج بشم((. اون داره کمکم می کنه تا از این بحران روحکنممیخواهش  ،))سعید

 ((. موضوعاتی که شخصیه و به اون هیچ ارتباطی ندارهایی که هست اعتراف کنیه))اما تو ناچاری دیر یا زود به همه اون چیز

 ))من در مورد رابطه مون چیزی بهش نگفتم((
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 ))وادارت می کنه بگی چون کارش اینه((

 ((کنممیآرامش پیدا با گفتن خاطراتم به اون من اما ))

 ((کنممینابود رو به تو هر شب آرامش میدم وگرنه همه آرامشی که سعی داری بهش برسی  مو فراموشش کن من))ت

 ازمون تعهد گرفتن(( توی بیمارستان))ولی این در اختیار من نیست و باید برم. 

 نمی تونه وادارت کنه بری پیش اون. خیلی راحت به همه میگی که دیگه نمی خوای بری پیشش(( کسهیچ))

 راضی میشی من حرفی ندارم(( جوریایناگه  ،باشهنوشتم: )) .پذیرفتم پناهیبیاز ترس و  ناچاربه

گری که هیچی جز آزار من دلش ام. اسیر دست شکنجه احساس کردم که یه زندانی پاک کردم و دراز کشیدم روی تخت. اشکم رو

 داد تالش کردم تا دلم رو سبک کنم.که زجرم می چیزهاییرو آروم نمی کنه. رفتم سراغ دفتر خاطراتم و با نوشتن همه اون 

 نتوی وجود او سرعتبهاون نمی دونه عشقی که ، رو ازم می گیره هامحلیکمو  هاتوجهیبینوشتم: سعید حاال داره انتقام همه اون 

ن ای ذرهتسخیر کرد. اون نمی دونه که هر چی بگ اما پایدار زنده شد و وجودم رو اندکاندک توی دل منشعله گرفت و زبونه کشید 

 هر چی به سرم بیاد بازم از ته قلب دوسش دارم. مو حاال میشه ترعمیقعشق من به اون 
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 وچهارسیفصل 

 

از تصمیم من به خودکشی تا رفتن سپیده به تبریز و در تموم  یه ماهی که توش اتفاقات زیادی افتاد. رسید. انپای به مردادماهباالخره 

 این مدت ... فکر کردن به سعید و عشقی که بینمون بود. حاال دیگه باورم شده بود که بدون اون نمی تونم زنده باشم.

 ه کار شدم.و مشغول ب کودکا رفتم مهدهروز اول شهریور مثل همه روز

که مرتب با هم در تماس بودیم  هرچندشد.  ترتحملقابلدوری از سپیده برام  کمکمبهم گفته بود  شناسروانو همون طور که دکتر 

 شکل دیگه ای شده بود و هر دوی ما بهش عادت کرده بودیم.و حس نیاز  تنگیدلاون حاال دیگه اما 

 که به عهده اون هاییبچهده بود و من مجبور شدم به دستور خانم رسولی نگهداری یکی از نیوم مکارم اون روز خیلی زیاد بود. غزال

 بود انجام بدم.

رده که بهم سپ ایبچهدرست انجام بدم.  نهایت تالشم رو کردم تا کارم رو هااینو تا عصر فرصت نفس کشیدن نداشتم اما با تموم 

 . منم سعیکردمیو باهاشون دعوا  گرفتمیرو  هابچهبقیه  بازیاسبابطاها. اون مرتب  اسم بهپسر شیطون بود. یه  سالهسهبود 

فاطمه برای آروم و نداشت و مجبور شدم از ناهید  ایفایدهم با آرامش بیارمش پهلوی خودم و از بقیه دورش کنم اما بازم کردمی

 شدیمم راحت نیست. اون وقتی عصبانی کردمیم که فکر ه اهدرکردنش کمک بگیرم. اون جا بود که فهمیدم نگهداری یه بچه اون ق

 کهیدرحالرو  هاقصهاون  یکییکیبزنه. آخر کار رفتم و براش چند تا کتاب از قفسه مهد آوردم، نشوندمش و نم م کردمیسعی حتی 

ل دنباو خرس شکمو رو  سیاهحکایت گرگ ه من آروم شد و با کنجکاوی همرا جوریاینوی بغلم خوابیده بود براش خووندم. باران ت

 کرد.

خط به خط هجی  که داره یه داستان رنگارنگ رو امدختربچهیه  واقعاًم کردحس  شزیبایی بود و من با خووندن هر خط هایقصه

 کنه.می دیگه پرخوری ن چاقگه و خرس می که باورش شده آقا گرگه دیگه دورغ ن ایساده دختربچهمی کنه. 

 همه رفتن و من آخر از همه جمع کردم تا برم که دیدم خانم کرمی صدام می کنه. عصر اون روز رسید.خیلی زود 

 رفتم توی دفترش و بعد از احوالپرسی نشستم روی صندلی.

 با لبخند گفت: دخترم. این حقوق این ماهته. با توجه به اینکه ازت .اون دست کرد توی کشوی میزش و یه پاکت کاغذی رو داد بهم

 گرفتم مبلغ باالتری بهت بدم. راضی بودم و با توجه به اخالق خوبت تصمیم

 ازش گرفتم و تشکر کردم.رو  پاکت

 درهرحال .کنیمیتجربه پیدا  هاسختیادامه داد: توی این مدت زحمت زیادی کشیدی. می دونم کارت سخته ولی در عوض با این 

 عزیزم. بینمتمی. فردا ممنونم بابت زحماتت

 هاچهببهم اعتماد کردین و این فرصت رو دادین تا بیام و اینجا کنار این  . شماباید ازتون تشکر کنمکه  ممناین  ،تشراس -

 یادم نمیره. وقتهیچبرآورده کردین و این  باشم. شما خیلی زود آرزوم رو

 رفتم خونه. وذوقشوقزودی خداحافظی کردم و با کلی 

 بگو امروز چی شد.، پریدم توی بغلش و گفتم: وای خاله امخالهورود به خونه و دیدن  محضبه
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 چی شده دختر؟ -

 گرفتم. اولین حقوقم رو -

 مبارک باشه. ،آفرین -

 ام شد.ام اون شب غذای موردعالقهجایزه از اونورم اکبر آقا اومد و از سرخوشی شروع کرد به هورا کشیدن.

شمردم و بدون اینکه بهش دست بزنم گذاشتمش توی کشوی  ،از کیفم برداشتمه بودم گرفت میآخر شب پاکت پولی که از خانم کر

 میزم.

 آماده کرده بود راه افتادم و رفتم سر کار. امخالهکه  ایصبحانهو بعد از خوردن  پاشدمفرداش با سرخوشی از خواب 

 کار خودشونو انجام دادن. ،د و همه طبق روالرسیدن با همه سالم و احوالپرسی کردم و زودی آماده شدم. اون روز غزالم اوم محضبه

 زنگ زد و از حال همه پرسید.مهدکودک به  امسپیدهحتی 

ه اونم ک اگه دلش خواست باهام درد دل کنه.تا پیشش  رفتمخوابیده بودن  هابچهدم ظهر که ناهید خانم اون روز یه ذره عصبی بود. 

دیشب با شوهرم رفتیم دکتر. آزمایش داده بودیم که ببینم کدوممون  ،: راستشکرد باز زودی سر صحبت رو منتظر همین بودانگار 

 .داریممشکل

 ن؟هر دوتو -

 آره. -

 خب؟ -

خونه که رفتیم  و ناراحت شدهیچی دیگه. دکترم نه گذاشت نه برداشت توی روی شوهرم گفت مشکل از خانمته. اونم  -

 باهاش دعوام شد.

 آخه چرا؟ -

 بشم چیکار کنم؟ داربچه وقتهیچاگه نتونم  ،گرفتم پس نیفتم. خیلی ناراحتمچه می دونم. به قولی دست پیش  -

 ؟نه بابا. مگه دوا و درمون نداره -

 میاد. ولی خیلی گرون در ،چرا -

 ناراحت شدم و گفتم: غصه نخور ناهید خانم. نذر کن ایشااهلل درست میشه.

 نداشته. ایفایدهتا االن که  واال همه چی نذر کردم -

 نشه. داربچه، برای یه زن خیلی سخت بود که گفتمیگرفتم و آه کشیدم. راست  دستش رو

 اش جمع شده بود گفت: شوهرم حرفی نداره ولی من خودم ناراحتم.هاون که اشک توی چشم

 داره. مگه نه؟ ش یه شوهر خوب داری. یکی که هوات روعوض ،رهعیبی ندا -

 درست میشه. ،نکنزدم و گفتم: فکرش رو  لبخند

 دادم.کم غذاشونو میها که بیدار شده بودن و باید کممنم برگشتم سراغ بچه اش برسه.هبه کارو تا بره  رفت .ه ذره آروم شدی

 کنم. رو راضی امخالهسعید وادارم کرده بود که دیگه دکتر نرم. نمی دونستم که چه جوری باید  آخر هفته که رسید دل تو دلم نبود.
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 کلی تمرین کردم که چی بهش بگم و چه جوری بگم. .و روبروی آینه نشستم رفتم توی اتاق ،خونهشب چهارشنبه که رسیدم 

 حتی سعی کردم نظر سعید رو عوض کنم.

 ازت یه خواهش کنم(( خواستممی))سالم. خوبی سعید؟ 

 چه خواهشی؟(())سالم عزیزم. 

 ؟((مشناسروان))میشه من فردا برم پیش دکتر 

 در این مورد صحبت کردیم. این به نفع تو نیست پس اصرار نکن(( قبالً))ما 

 بگم(( امخالهبه ه جوری ))نمی دونم چ

 ((؟راحت بزنی ات روهکه حرف کنیمی))چرا سعی ن

 ))نمی تونم((

 از هم دور نشده بودیم(( جوریایناالن  آوردیمیبه زبونی  قبل عشقت رو هامدت))باید بتونی، اگه 

 من باعث این اتفاقات تلخ شدم و حاال راه گریزی ازش نداشتم. ،فکر. حق با اون بودرفتم توی 

 ی تو بخوای((چنوشتم: ))باشه. هر 

 بهشون بگو(( رو ت))عشقم. بدون ترس برو و تصمیم 

 تو از دانشگاه رفتنم خوشحال نشدی. درسته؟(( ،با ناراحتی ازش پرسیدم: ))سعید

 دیگه(( چیزهیچ))برای من خودت مهمی نه 

چند تا نفس عمیق کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط بشم و به  انداختم توی کشوی میزم. پریشون و دل نگرون گوشی موبایل رو

 ام بگم که دیگه نمی خوام برم دکتر.خاله

 گفتم: خسته نباشی خاله. رفتم توی آشپزخونه و دیدم داره تدارک شام رو می بینه.

 خوبی؟مرسی عزیزم.  -

 ممنون. -

 تو که قبول شدی خیالم راحت شد.اون که هنوز از قبول شدنم توی کنکور خوشحال بود گفت: 

 خیلی استرس داشتیم. ،آره -

 کامل کردی؟ دفتر خاطراتت روراستی  -

 ایی توش نوشتم.هیه چیز -

 دادی به خانم دکتر. -

 م خوشش اومد.هانوشتهکلی از  ،آره -

 بهش بگم. گشتم تا بتونم موضوع روال یه بهونه دنب کنانمنمنبعد 
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 خاله ... -

 جان خاله. -

 راستش من ... -

 تو چی؟ -

 ؟چه جوری بگم م: آخهکردمی پچپچبود و همش با خودم  تندشدهحواسش به کارش بود و خیلی بهم توجه نداشت. تپش قلبم 

 برگشت سمت من و پرسید: چیه پرستو؟ چیزی می خوای بگی؟ .گذاشت کنار کارش رو امغیرعادیکه دید  امخاله

 فردا نریم پیش دکتر؟ گرفتم و با التماس گفتم: میشه ایمعصومانهقیافه 

 برگشت و با دلخوری گفت: چرا نریم؟ امخالهدیدم رنگ 

 آروم گفتم: خب ... .دیدم بدجور عصبانی شد

 خب چی؟ -

 افتادم. منمننتونستم بگم و به 

 و گفت: میگی یا نه؟ حرصش گرفت

 یه کاری خواسته که هنوز انجامش ندادم.اون ازم آخه  .هنم نرسید و گفتم: چشم میگمدم بهونه ای به ذکرهر چی فکر 

 ؟کاریچه -

 خوب توی ذهنم. هایآدملیست خواسته از یه  -

 خیلی ساده ست. کهاینخب  -

 . فقط همین هفته نریم. باشه؟کنممیالتماس  ،تو رو خدا خاله -

 هایدمآبلد نیست یه لیست  سیصددختر باهوش با رتبه یه ی بگم؟ بگم چخب اگه زنگ زدن و پرسیدن چرا نیومدین  -

 خوب بنویسه؟

 بگین حالم خوب نیست. -

 ن.کنیمیدیوونه  روآدمها چی می گذره. فقط می دونم  سر شما جوون یغرولندی کرد و با دلخوری گفت: نمی دونم واال تو

 یه بار نریم.همین فقط  ،خاله ببخشیدبا خجالت گفتم: 

 گفت: باشه. چی کارت کنم آخه تو رو؟

 این مدت خیلی اذیتت کردم. ،داریحقبغلش کردم و گفتم: 

 .کنممی. اگه چیزی تون بشه دق شما دو تا دخترینمن بعد از مامانت  خوشیدلو گفت: تو عزیزمی پرستو.  دلش نرم شد

 خاله جونم.برم قربونت  -

 باید بریم. حتماًبرو دیگه زبون نریز ولی هفته بعد  -

 ی شما بگین.چهر  ،باشه -
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 ولی ترجیح دادم تا یه هفته دیگه نظر سعید رو برگردونم؟ خواستممیمواخذه کردم. آخه چه جوری  رفتم توی اتاقم و کلی خودم رو

 فعالً بهش فکر نکنم.

 ی کودک رو ادامه دادم.شناسروانو چون کار خاصی نداشتم خووندن کتاب  پاشدمفردا صبح زود از خواب 

 د. مجبور شگوشی رو برداشت و باهاشون صحبت کرد امخالهساعت نه و نیم صبح از مطب دکتر زنگ زدن خونه مون.  حدود یه دفعه

 کرد که هفته بعد حتماً باید بریم پیش دتأکیمنشی دکتر  اشونو گوش دادم.ه. رفتم کنارش وایستادم و حرفبگهبه خاطر من دروغ 

 امم قبول کرد و گوشی رو گذاشت.. خالهشدمیرفتیم با تعهدی که اکبر آقا داده بود برای همه بد شون. چون اگه نمی

 با کلی شرمندگی یواشی بهش گفتم: تو رو خدا ببخشید.

 اونم سری تکون داد و رفت.

پیشنهاد اکبر آقا رفتیم یه  هبرای اینکه حال و هوامون عوض بشه ب اشجمعه ادامه دادم. دوباره رفتم توی اتاق و به خووندن کتاب

بازم با  هاهفتهمن خیلی از این قدم زدن سرحال اومدم. حتی ازشون خواهش کردم که آخر  .گردش شبونه و توی پارک قدم زدیم

 و قدم زدن. گردیشبهم بریم 

شنبه و جمعه خیلی خوشم نمی اومد. توی اون روزهایی اری رو بیشتر دوست داشتم و از پنجمن روزهای ک از راه رسید. و شنبه صبح

 داد.که کمتر فکر و خیال آزارم می شدمیکردم اون قدر سرم گرم که کار می

اهی حتی گ اهنوا .نداشتن ودماغدلبقیه که اول هفته  برخالفاون روز زودتر رفتم سر کار. اول هفته بود و من انرژی بیشتری داشتم 

 ن: بذار توام شوهر کنی حوصله خودتم نداری چه برسه به کار کردن.گفتمیو  گرفتمیحرصشون ازم  هاوقت

ت. شاید اسهم شاید حق با اونگفتمیم با خودم کردمیوقتی یه ذره فکر  لینمی تونستم درکشون کنم و واقعاً. خندیدممیفقط  ممن

خودم افتادم که به سپیده زده  هایحرفیاد  .و عادی بشه کنندهخستهدنیا برای دو تا عاشق خیلی زودتر از اونچه که فکر می کنن 

 بودم و نسبت به علیرضا دلسردش کرده بودم.

 کهنه بشه؟ هاآدممگه میشه عشق واقعی توی دل  نه: که رسیدمبه این نتیجه ولی بعد 

 چند دقیقه بعد رو تحویل بگیریم. هابچه یکییکی، توی حیاط وایستادیم تا مهدشده دم ورودی  صفبهاون روز طبق معمول همه 

هاش. بعد بابای باران که دوباره اصرار داشت های خاص برای بچهها رو آوردن. اول مامان پگاه و پونه با کلی ناز و اطوار و توصیهبچه

 بدون تعارف بهش بگم. تا اگه کاری داشتم

نیم ساعتی گذشت و نگران شدم. رفتم به خانم رسولی گفتم. اونم با خونسردی گفت: خب،  اما هر چی صبر کردم بابای پارسا نیومد.

 حتماً بچه مریض شده.

 گفتم: میشه زنگ زد و پرسید؟

 ا خودشون زنگ می زنن.هاون .این معمول نیست -

ولی تموم مدت روز دل نگرون بودم. تا ظهر خبری از پارسا و یا حتی تلفنی که خبری ازش بهمون بده نشد.  دیگه چیزی نگفتم. ممن

 دوباره رفتم پیش خانم رسولی و گفتم: ببخشید که دوباره اومدم. ظهر شده و کسی زنگ نزده. درسته؟

 .زنممیکرد و گفت: االن میرم و به باباش زنگ  تائید
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م خان کمکمنه خونه کسی جواب داد و نه محل کار.  .حتی به محل کارش ،ه بپرسهچف زاده زنگ زد تا از حال باونم به خونه آقای شر

 .شد نگران و پیگیر ماجرا امکرمی

 گفت ماون .ا رفتن سراغ پرونده اطالعات والدین و از توی اون شماره تلفن خواهر آقای شرف زاده رو پیدا کردن و بهش زنگ زدنهاون

 بچه رو برده بیمارستان اطفال. شبونهبد شده و باباش  شدتبهحال پارسا  که دیشب

 .زدنمیکه  هاییحرفمن تموم مدت چشمم به پگاه و پونه و باران بود و گوشم به تلفن و 

 خانم کرمی اسم و آدرس بیمارستان رو معصوم موند. دو دل بودم ولی به خودم جرات دادم و رفتم از طفلتا عصرش دلم پیش اون 

 گرفتم.

 ازم پرسید: می خوای بری دیدن بچه؟ رفتممیوقتی داشتم از دفترش 

 .زنممیفقط یه سر بهش دلم قرار نمی گیره.  -

 متأسفانهخیال برشون نداره. مردم باش تا  توآمدرفتمواظب  ولی هستی. مهربون و پاک ایالعادهفوقلبخند زد و گفت: تو دختر 

 چیز دیگه ای میذارن. حساببهاین محبت رو  هاخیلی

 ولی دلم قرار نمی گیره. نشناسیمیشما خودتون منو  ،نیست جوریاینخانم به خدا  -

 باشه برو ولی بین خودمون بمونه. -

 چشم. -

ستان بود که ازش یه کتاب دا فروشیکتابسر راهم نزدیک بیمارستان یه  رفتم به آدرسی که گرفته بودم. باعجلهخداحافظی کردم و 

لوغ بیمارستان اون وقت عصر ش ای رنگی و فرفری پیچید.هکادو کرد و روش یه عالمه نوار گفتم کتاب رو کودکانه برای پارسا خریدم.

لند بین لیست ببود و خوشبختانه موقعی رسیده بودم که ساعت مالقات بود. رفتم سراغ پذیرش و اسم شرف زاده رو گفتم. اونم از 

 باالش گشت و باالخره پیداش کرد.

 نسبت تون چیه؟ ازم پرسید: پارسا ... شرف زاده. درسته؟

 .اشمعمهتندی گفتم: بعد ه لحظه موندم ولی ی

 اونم آدرس داد تا برم توی اتاقی که بستری بود.

ی رد شدم. ته رونی کوچیک می اومد با نگهابچهکه ازش صدای گریه  هاییاتاقراه افتادم توی راهرو طوالنی بیمارستان و از بین 

 بود. در بسته بود و آروم در زدم. یازده اششمارهراهرو اتاقی بود که 

 یه صدای مردونه پرسید: بله؟

 .فتگمی قصهشت داهنوز در رو باز کردم و یواشکی سالم کردم و رفتم توی اتاق. پارسا خوابیده بود و آقای شرف زاده باالی سرش 

 میشه. منو که دید خواست بلند بشه که گفتم: تو رو خدا از پیشش بلند نشین. بیدار

 دادم به باباش.رو  اشهدیهکه اون سمت تختش بود نشستم و  ایصندلینوک پا رفتم روی 

 یه عالمه ذوق می کنه. حتماًخوشحال شد و گفت: چه هدیه قشنگی. دستتون درد نکنه. بیدار بشه 
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 چی شده؟ -

 اشعمهگم کردم و به  م رووپادستنمی دونم واال. دیشب درست غذا نخورد و یه ساعت بعد موقع خواب دیدم تب داره.  -

 دید گفت بیاریمش بیمارستان. اونم که وضعش رو .زنگ زدم

 ا چی گفتن؟هدکتر ،خب -

 آزمایش نوشتن. هنوز جوابش نیومده. -

 سوزی گفتم: آخی طفلک.نوازش کردم و با دل آروم دست کوچولوش رو

 ممنون که اومدین. -

 دلم قرار نگرفت. ببخشید که مزاحم شدم. -

 نه خانم. خیلی لطف کردین. -

 انشااهلل که چیزی نیست. -

 امیدوارم. -

 ین می اومدم کمک.دادمی: کاش زودتر خبر با مهربونی گفتم

 م که اومدین خیلی کمکه.جاهمینتا  -

 شده بود؟ جوریاین قبالً -

 باره.نه. اولین  -

، خدا خیلی مواظبم. غذاشکردم. به  ایکوتاهییه موقع فکر نکنین من  ،سوءتفاهمی پیش نیاد گفتم: آقای شرف زاده اینکه برای

 . تازه اون جا خانم رسولی حواسش به همه چی هست.شبهداشت ،خوابش

 نه خانم. من که از شما مطمئنم. -

دلیل اینکه خانم کرمی منو قبول کرد پارسا این بچه خیلی برام خاصه.  ،راستشسعی کردم درد دل نکنم اما طاقت نیاوردم و گفتم: 

با  ممن .هن ،کنه توجهیبیگرفت. نه اینکه کسی  اشگریهدفعه  موقع بازی یهپارسا  ،بود. اون روز که رفتیم پیشش برای مصاحبه

 .بیام اون جامن گذاشت و قبول کرد  تأثیررو تحت این حس من خانم کرمی  .دلم لرزید و ناخودآگاه دویدم و بغلش کردم اشگریه

 گفت: چه صادقانه همه چی رو می گین.

 .مهههنوز عذابش همراو  با لحن اندوه باری جواب دادم: آخه یه بار دروغ گفتم

 چه بد. -

 .افتادم میبه خودم اومدم و یاد حرف خانم کر

برم. گفتم: آقای شرف زاده حقیقتش من یه کم دیرم شده و باید برم. ببخشید که نمی تونم  کمکمبرای همین ترجیح دادم پاشم و 

 بمونم.

 دیدن پارسا. ناون با من بلند شد و گفت: بازم ممنون که اومدی

 کنارشونم.خوشحالم که عین بودن توی بهشته.  هابچهنوازش کردم و گفتم: برای من بودن کنار این  پارسا رو دوباره دست
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 فرقی نداره. ،بهم بگین. منم عین خواهرتونم حتماًگفتم: اگه کاری داشتین  آخرسر

باشه ن م که مشکلیه بدون اینکه تفاوتی توی نگاه مهربونش ایجاد بشه گفت: لطف دارین. خواهرم میاد و شب پیشش می مونه. اگر

 ون.بینمتمیفردا 

ایی چقدر خوب و پاک ان، حتی اگه زنشون هراه به این فکر کردم که یه مردتوی  خداحافظی کردم و رفتم. .پیشونی پارسا رو بوسیدم

 داشته باشن. دومزن  بهمرده باشه و با یه بچه کوچیک نیاز 

 با حسرت توی دلم گفتم: خدا نصیب کنه.
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 وپنجسیفصل 

 

 رختخواب بلند بشم. خواست از تویحالم بهتر شده بود و دلم می اومد پیشم. بیبیعصر که شد 

هات سبالاز روم کنار زد و گفت: مجبور شدم  و با ناراحتی سر تکون داد. لحاف رونگاهی به زخم لبم و کبودی روی گلوم انداخت  بیبی

 بود. آلودگلدربیام. چون همه خیس و  رو

ت و دار داشاون برام یه لباس سفید و بلند آورده بود که یه دامن چین .درخشیدمیکه توی دستش بود و  پوشیتنحواسم رفت به 

 زدگی به اون لباس زیبا خیره شدم.شده بود. با بهتهای توری قشنگی تزیینروش با پارچه

 .بدوزن برای عروسم مه بودداد رواینزد و گفت:  لبخند

 مال تو میشه. همین، برای آهی کشید و ادامه داد: حاال دیگه عروسی در کار نیست

 . مراقب باش.هشد میزخکه توی جاده بودن  هاییسنگو گفت: پاهات به خاطر  تختلبمنو نشوند 

 شده بود که تموم حواسم رو پرت کرد.درد داشتم اما لباس اون قدر با وسواس و ظرافت دوخته کمکم کرد تا روی پاهام وایستم.

 البته یه کمی بلنده ولی میشه درستش کرد. .ستو گفت: خوبه. مطمئنم اندازه  زه زداندالباس رو روی شونه هام  با دقت بیبی

وی ر براق هایپولکچرخش اون دامن پرچین رو با  تادور بزنم خواستم  وشدم  زدهذوق .چسبوندمشونه هام  بهازش گرفتم و  باعالقه

 مواظب باش.، نی گفت: دختروگرفت و با نگرتوی هوا و نزدیک بود زمین بخورم. منو  سست شدپاهام  زمین ببینم. یه دفعه

 و آروم روی پاهام نگهم داشت.

وقتی زد. اش موج میهکه اشک توی چشممهربونش به تنم کرد، درحالی هایدستلباس سفید و بلند رو با  نوبت پوشوندن لباس شد.

توی تنم رفته بود و دامنش که بلندتر از قد من بود روی پوشوندش رفت عقب و با دقت سر تا پام رو برانداز کرد. لباس به زیبایی 

 درخشید.فرش میون نور کمرنگ آفتاب شامگاه می

 جوونمرد حس کردم شبح یه دست داد. انگار که حاال همه مشغول تماشای من بودن. حتی بهم  حس عجیبیبا پوشیدن اون لباس 

 به من نگاه می کنه. بیبیتوی حیاط خونه  ،سوار بر اسب

 اشاره کردم که می خوام برم بیرون. بیبی با اشتیاق به

 گفت: باید آروم راه بری. هنوز زخمت خوب نشده.

. کنجکاو بودم تا ببینم پشت این در و پنجره از الی در به اون سمت نگاه کردمدر چوبی اتاق و با دلهره رفتم سمت  بیبی کمکبا 

 چوبی چی در انتظارمه.

بود و با  شدهاحاطهطرف  چهاربزرگ چوبی از  هایستونکه با  ایخونه بزرگ خونه گذاشتم.  ایووندر رو بازم کردم و قدم به آروم 

 .هاخروسمرغ و  سازدستبود و کنارش لونه  چوبیکوچیکی به حیاط خونه راه داشت. اون سمت یه اسطبل  هایپله
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از چرت درآورده بود و  اون رو بیبی. صدای هاپلهدوید جلوی  .ن به وجد اومدبا دیدنمو وسگ گوشه حیاط روی زمین لمیده بود 

 . حتی اسبی که داخل اسطبل بود با صدای مهربون اون شیعه کشید.دادمیدم تکون ش حاال داشت با وفاداری برا

 .خوردمیبا ولع از سینه هاش شیر  اشگوسالهاون سمت کنار دروازه چوبی خونه، یه گاو بزرگ مشغول نشخوار بود و 

حریص به همه اون  هایچشمبا  .وایستادم ایوونجلوتر رفتم و لب حفاظ چوبی  پاییدمیمنو  بیبیدست  کهدرحالیبا اشتیاق 

 استشمام کردم. طبیعت رو انگیزدلکه اطرافم بود خیره شدم و با دقت همه بوهای  چیزهایی

 بود. پرکردهاون فضای ساکت و بکر رو و بوی علف تازه  ، بوی شالیزارگلکاهبوی 

شروع به رقصیدن کرد و از لبه  خود بیخودلباسم انگار که جون گرفته باشه مست و از  دارچینباد وزید و دامن سفید و  ایلحظه

 سویبه ام روهدست هاندهپرمثل  بالسبکبه اون باد وحشی سپردم و  ترسی خودم رو هیچبیمیون آسمون تکون خورد. من  ایوون

محکم  اومد جلو و منو ،ترسید بیبی .ذاشته بودم و زیر پاهام خالی بودا گهانگار که قدم روی ابر ،بود نظیریبیآسمون باز کردم. حس 

 زد توی آغوش اون آروم گرفتم و از خیاالت در اومدم.شدت میمن که از هیجان قلبم به گرفت.

 بمیرم.ها جوون اون همون جایی که قرار بود به دست  ،جادهتوی اشاره کردم که می خوام برم اون پایین. 

 دخترکم. باید سوار اسب بشیم.عجله نکن  قدراینگفت:  بیبی

 چشمه. کنار منو ببرهراضی شد تا با اسب که دید  م روخواهشاما  ترسیدمیاون  .گذاشتم همرویرو  به حالت التماس دستهام

رد و به من اشاره ک هاپلهد تا لب وربود آ هیکلقویکه بلندقد و  رو اشمشکیاسب  .ازم قول گرفت تا آروم باشم و رفت سراغ اسبش

د و بی. اون آروم خم شیک پایین رفتم و یه ذره بعد رسیدم به بیبههای چوبی رو یکبااینکه پاهام درد داشت اما پله تا برم پایین.

 بهم گفت: نترسی دختر. فقط محکم دستم رو بگیر.

با یه دست منو بلند کرد و انداخت توی بغلش روی زین اسب. این اولین باری  چسبیدم. رو اشقویدراز کرد و من دست  دستش رو

زده بود محکم گرفتم. سر اسب رو برگردوند شدم. از اون ارتفاع بلند ترسم گرفت و بازوهاش رو که دورم حلقهبود که سوار اسب می

 و بلند داد زد: محکم بگیر. می خوام از روی دروازه بپرم.

بی شروع کرد به تاختن سمت دروازه. با یه حرکت پرید اسب شیعه بلندی کشید و با صدای بی بستم. ام روهچشم هول برم داشت و

 محکمش لرزید. هایقدمتوی آسمون و اونور دروازه به زیبایی پایین اومد. خاک و گل با سم قدرتمند اسب به هوا پاشید و زمین از 

 نترس. بیبیپیش  ،بلند گفت: دختر بیبیاز هیجان جیغ زدم و 

بهش  که تریپهنتاخت و کمی بعد رسید به جاده  رفتمی به پایینخمی که میون تپه سرخ شیب و از جاده باال با  سرعتبهاسب 

ده به نظرم جا اینبرخالف اون شب طوفانی، حاال  بود. شدهاحاطهبلند  هایدرختکه از دو سمت با  ایجادهجاده پایین.  گفتنمی

 ا و رؤیایی می اومد.خیلی زیب

و  ریختفرومیآب زاللی به کنار جاده پایین  ،از دل سنگ و خاک شدمیکه جاده باال روی اون دیده  ایتپهاون گوشه درست پای 

 .رسیدیمبزرگ شالما  به رودخونهو  خوردمی وتابپیچ پر سنگ،شیب تند جاده  با. آبی که شدمیی شنیده انگیزدلاز ریزشش صدای 

 آروم آروم دهنه اسب رو به گوشه جاده هدایت کرد. .حلیمه ازش پایین پرید بیبیاسب درست به لب چشمه که رسید وایستاد و 

 شده بودم. نظیرشبیم و از طرف دیگه عاشق این هیجان ترسیدمیاز یه طرف  .روی اسب محکم نگه داشتم خودم رو
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 گفت: اینجا همون چشمه ایه که گفتم.

ار بی مشتی از آب برداشت و گفت: صورتت رو از دل کوه بیرون می اومد خیره شدم. اون آسامعجزهمن به اون آب زالل که به شکلی 

 جلو و آرزو کن.

 اره.فکر کردن ند قدراینکرد و گفت: آخه دختر دیگه یه آرزو که  ایخنده بیبینمی دونستم چه آرزویی بکنم و رفتم توی فکر. 

 جا آورد. بود و حالم روگرفتم جلو و اون پاشید توی صورتم. خنک  صورتم رو

 .زنممیقشنگی داره. من هر از گاهی میام و با آفتاب حرف  هایغروباینجا چرخوند و ادامه داد:  سر اسب رو

زربین اونور  و سرو هایدرخت. خورشیدی که میون کردمیشدم که توی آسمون خودنمایی  رنگسرخمن محو تماشای اون قرص 

 .شدمیجاده پنهون 

پر کشیدن و باالی سرمون شروع کردن به پرواز.  هادرختهای بهم تنیده الی شاخهیه دفعه دو تا پرنده کوچولو، تند و فرز از البه 

 داد که چقدر از بودن کنار هم خوشحالن.صدای آوازشون نشون می

 بالشون کردم.توی آسمون دنبا نگاهم ا جا خوردم و هبا دیدن اون

 پرستو ان. هااینشون؟  بینیمیگفت:  شوقبا  بیبی
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 وششسیفصل 

 

رفت. طوری که تو مهد همه خیلی نگرانش بودم و تموم طول روز فکرش از سرم نمی سه روزی گذشت و خبری از اومدن پارسا نشد.

 بکنه نتونستم به هیچ کدومشون چیزی بگم.فهمیده بودن که من سرحال نیستم. منم از ترس اینکه کسی فکری 

تر بود و چون وقت مالقات رسیده بودم بدون نیاز به هماهنگی رفتم بیمارستان این بار خلوت تصمیم گرفتم دوباره برم دیدنش. عصر

 توی بخش.

 یه زن پرسید: بله؟ دم اتاق که رسیدم یواشکی در زدم و دیدم این بار

هشت  وهفتسیدیدم یه خانم حدود  .اشونه. آروم در رو باز کردم و رفتم توه از فامیل حتماًیه کم جا خوردم ولی حدس زدم که 

 سال کنار تخت پارسا نشسته. از شباهتش به آقای شرف زاده مطمئن شدم که اون عمه پارساست.

 . مربی پارسا توی مهدکودک.امکمالیسالم کردم و گفتم: 

 خوشبختم خانم کمالی.، کر کرد و با لبخند گفت: آهانیه کم ف

 معرفی کرد: من عمه پارسام. به گرمی باهام دست داد و خودش رو

 خوشبختم خانم شرف زاده. -

 خیلی شنیدم. ت روتعریف -

 لبخند زدم و جواب دادم: ممنونم.

 رفتم کنارش و با مهربونی گفتم: پارسا عزیزم، منم. بعدش حواسم رفت به پارسا که یه سرم توی دستش بود.

 منو زود شناخت و با هیجان صدام کرد: ماما.

 خوبی پارسا؟آره فدات بشم. گرفتم و گفتم:  دستش رو

دیدم کتابی که براش گرفتم توی بغلشه و  گفت که من فقط سین و غین رو ازش فهمیدم. چیزهایییه  اشزبونیبا همون شیرین 

 ش رو نگاه می کنه.هاعکسداره 

 ند روز خیلی ضعیف شد.چبا ناراحتی گفت: این  اشعمه

 راستی معلوم نشد چه اش شده بود؟با غصه گفتم: بمیرم براش. 

 نمی دونم میگن ویروسه. من که سر در نمیارم. -

 االن بهتر شده؟ -

 آره خدا رو شکر. فکر کنم فردا مرخصش کنن. -

 ایشااهلل. -

 پیشی. چی میگه؟ با اشتیاق جواب دادم: آره، .نش دادشویه گربه سفید توی کتاب اشاره کرد و بهم ن پارسا به ،وسط حرفمون
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 در بیاره. روگربهو اونم سعی کرد تا صدای 

 با کلی تشویق گفت: آفرین پارسا. هم اشعمه

 ه.اشعمهرو کرد به من و گفت: این نفس 

 خدا نگهش داره. ماشااهلل خیلی شیرینه. -

 یگه.عین منه د -

 .هآروم خندیدم و گفتم: عین شما مهربون و خوش اخالق

 از حال و احوالت بگو. ،جدی کرد و پرسید: خب رو اشچهرهاون 

 خوبم. ممنون. -

 با کنجکاوی براندازم کرد و پرسید: چند سالته؟

 هیجده سال -

 خب پس ... هیچی. -

 پرسیدم: چطور؟

 .گردممییه چند وقتیه دارم برای احمد دنبال یه زن خوب  ،ازت چه پنهون واال -

 : از وقتی زنش مرد دیگه اون آدم سابق نشد.ادامه دادرفت توی فکر و 

 خیلی سخته. ،حق با شماست -

 خیلی دوست داشت. ها. ولی احمد زنش رونه برای خیلی مرد -

 ش.دبیامرز خدا -

 آورد. اشزندگیالبته اشتباهات خودش این بال رو سر  -

 سر تکون دادم. تأسف فقط با .بشنوم ولی روم نشد ازش بپرسم رو اشزندگیکنجکاو بودم حکایت 

 یادم نبود یه چیزی بگیرم بیارم. اصالًببخشید.  ،اومدم و با ناراحتی گفتم: وای خالیدستیادم افتاد  یه دفعه

 نه بابا. ما که انتظار نداریم. اون کتابم که گرفتی خیلی لطف کردی. -

 . حواسم نبود.امشرمنده -

نیومد دیدن این بچه ولی تو که  کسهیچشرمنده باشه. واال  تدشمنگفت:  .روی صندلی نشوندکنار خودش گرفت و منو  دستم رو

 غریبه بودی اومدی. بازم معرفت تو.

 ؟واقعاًپرسیدم:  تنگیدلرای پارسا و آقای شرف زاده سوخت و با دلم خیلی ب

 ؟شتین. آخه این بچه چه گناهی کرده که شماها با هم دشمنی داهنمی خور هیچ دردیبه  هاز آدم نگیر فامیلی که سراغ ،آره -

 طفلی. -

www.takbook.com



 

قجه محمدعلی  آواز پرستوها  

 

208 

ولی خونواده اش  ش بودباها شبا دلخوری ادامه داد: هر چی بهش گفتم این خونواده اذیتت می کنن به گوشش نرفت. درسته زن

 ا زندگی شونو بکنن.هنذاشتن اون

 فهموندم که چقدر دوست دارم بدونم ماجرا چیه. اونم گفت: از کجا بگم آخه؟با نگاهم بهش 

ولی اون قدر نداشت که بگیم برای زن گرفتن آماده ست.  کردمیما وضعمون خوب نبود. داداشم کار  ،راستشآهی کشید و ادامه داد: 

شم ان. تو دانشگاه همدیگه رو دیده بودن. اون موقع دادزد و عاشق زنش شد. اون از یه خونواده پولدار و ما از یه خونواده دست پایی

خالصه عشق اومد وسط و دیوونه شون کرد. زنش پا کرد توی یه کفش که نبود.  ریختههمبه جوریاینسر و وضع بهتری داشت و 

که باید دو تا  گفتیماحمد خیلی به م ه هر چی تقال کردن منصرفش کنن نشد. ما اش همخونواده من فقط همین مرد رو می خوام. 

ار عین تو. اولین ب خونواده بخوان تا عاقبت کار خوب در بیاد. ولی کو گوش شنوا؟ نه احمد راضی شد و نه معصومه. زنش خوشگل بود

 که دیدمش به احمد حق دادم که چرا عاشقش شده. باالخره جوون بود و مهیای عاشق شدن.

 اون قطع شد. هایحرفرد و ک قراریبیسر رفته بود  اشحوصلهپارسا که 

 طول کشید تا پارسا با تکون خوردن تختش خوابش ببره. ایدقیقهدهخم شد رو بچه و با ناز و نوازش آرومش کرد. یه 

اولش خیلی درگیر کینه و دشمنی با تعریف کرد: آره دیگه ...  ه داستان روراحت شد دوباره اومد کنارم نشست و بقیکه خیالش 

آورد. اجاره خونه، قرض و وام. احمد  زندگی فشارش رو کمکمای مبادا برسه. هآخه هنوز مونده بود تا روز ،معصومه نشدنخونواده 

س رو پ هاپولسنگین گرفت. آخرشم کم آورد و نتونست  هایوامببنده  کم نداشته باشه و دهن خونواده اش رو برای اینکه معصومه

تا سر حد جون دادن  دوتاییره سر کار. به مجبور شد جوریاینکه دید  اممعصومها حراج کردن. هکار بانک و طلب رو اشزندگیبده و 

. معصومه بدجور ترسیده بود و توی درآوردن وسر از زندهمین اواخر باالخره داداشم  .ولی دیگه کار از کار گذشته بود نکردمیکار 

اون موقع باردار بود، فکر کنم ولی حتی حاضر نشدن یه قرونم کمکش کنن. اون شرایط دل به دریا زد و رو انداخت به خونواده اش 

 نسوخت. امبچها حتی دلشون به حال این ه. اون نامردرفتمیتوی ماه سومش 

آهی کشید و گفت: خیلی بده که یه زن از خونواده طرد بشه، اونم با یه بچه. ما خیلی سعی  ریختمیآروم آروم اشک  کهدرحالی

ر کف ا بدیم. یه مسلمونم پیدا نشد دو زاهکردیم کمکش کنیم و احمد رو از زندون در بیاریم ولی پولی نداشتیم که به بانک و طلبکار

ه. یه جورایی وقتی دید که پدر و کنتحملفشار رو  همهاینونست معصومه خیلی حساس بود و نتنجاتمون بده. دستمون بذاره و 

 بدجور خرد شد. پارسا رو که به دنیا آورد ... خوانشنمیمادرش 

 با بغضی که توی گلوش پیچید قطع شد.ش صدا

 نوازش کردم و سعی کردم آرومش کنم. با ناراحتی دستش رو

ی خیلهنوز دلم می سوزه وقتی یادم میاد.  .شد مادربیین بچه ا و سر زاییدن مرد ...: ادامه دادریخت توی دلش و با غصه  رو اشگریه

 رو ششادوسش داشتیم. آخه مگه میشه آدم داداش و زن داد جورههمهنخواد. به جاش ما  رو اشنوهباید آدم نامرد باشه که بچه و 

 کنار بذاره؟

یاد حرف آقای شرف زاده افتادم. اون روز که امیر پیچید جلوش و ترسوندش. اون روز که موقع  شدم. متأسفا هاز ته دلم برای اون

 رو داد. اشزیباییرفتن بهم گفت زنم تاوان 

ی ناتاوبود.  اش از خونوادهزنش بره سراغش و تاوانش دوری مرد زیبایی زنش باعث شده بود اون تازه فهمیدم که منظورش چی بود. 

 گرفت. ازش که جونش رو
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 و از بین رفت.شد که به خاطر خونواده زنش نابود بود یه عشق زیبا اما من جور دیگه ای دیدم. این 

 .شدمیماز یه مریضی سخت مرده کمتر ناراحت مادر بچه که  گفتمیبهم عمه پارسا با شنیدن اون حکایت تلخ دلم گرفت. شاید اگه 

 این خیاالت پارسا از خواب پرید و با گریه هر دومونو دستپاچه کرد. این بار من رفتم کنارش و با کلی قربون صدقه آرومش کردم. توی

 یه کم بعد پرستار اومد توی اتاق و گفت: وقت مالقات تمومه. فقط همراه بمونه.

 گفتم: می خواین من امشب بمونم؟ .جمع کردم تا برم وسایلم رو

 خونه. بردشمی، من هستم. فردام داداشم میاد و اگه مشکلی نباشه نه عزیزم -

 اگه کاری داشتین تو رو خدا رو در وایستی نکنین. هر موقع که باشه میام. -

 .شدیمیزن داداشم مهربونی. حیف که کم سن و سالی وگرنه  قدراینمحکم گرفت و گفت: قربونت برم خانمی که  اون دستم رو

 ام نگرون بشه.تندی راه افتادم سمت خونه. با خودم گفتم: االنه که خاله خداحافظی کردم.لبخند زدم و ازش 

ای پکلی خوشحال شدم و تا آخر شب پا به بود از آدم. پرشدهاینا اومده بودن و خونه  امداییخونه که رسیدم دیدم مهمون داریم. 

رو فراموش کنم و به خودم بقبولونم که  دوروبرم هایناراحتیسعی کردم برای دو ساعتم که شده همه  همه گفتم و خندیدم.

 مشکالت من در مقابل مردم هیچه.

 ا اونقدر خسته بودم که یه راست رفتم توی اتاقم و خیلی زود خوابم برد.ه بعد از رفتن مهمون
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 وهفتسیفصل 

 

محض اینکه فهمیدم اومده با کلی ذوق حالش بهتر شده بود و به ظهر آقای شرف زاده پارسا رو آورد مهدکودک. حدودفردای اون روز 

 رفتم تا تحویلش بگیرم.

 رسته؟د ،االن موقع خوابش باشهکنم گفت: یه مختصر غذایی خورده. فکر  .و بچه رو داد توی بغلم کرد میباباش با دیدنم سالم گر

 چشم می خوابونمش. خوب شده؟ کردم و گفتم: تائید

 بله خوشبختانه. -

 خدا رو شکر. -

 با خجالت گفت: خانم کمالی. توی این چند روز خیلی لطف کردین اومدین دیدن پارسا. موقع رفتن

 لبخند زدم و جواب دادم: باالخره همه انسانیم دیگه.

 بله. حق با شماست. -

ها تا بعد از عادت کردن به اون فضا، پارسا رو هم بردم بین بچه کوتاه کردم و ازش خداحافظی کردم. بره صحبت رو خواستمیچون 

 آماده خوابیدن بشه.

با رسیدن به آخر هفته دوباره همون ترس  ها توی مهد تمومی نداشت.با رسیدن به کار بچه گذشت. روزهایی که سرعتبه روزها

 باره نگفته بودم.شناس و من هنوز به سعید چیزی دراینرفتیم پیش دکتر روانمی این بارم باید همیشگی اومد سراغم.

ه ببا دلخوری وسایلم رو جمع کردم و رفتم سمت خونه. وقتی رسیدم  خونه برم. خواستمیدلم ن اصالً به عصر چهارشنبه که رسیدم 

تم چون تا شام خیلی فرصت بود تصمیم گرف کشید تا برسم.ای طول دقیقهبرداشتم که بیستقدم هام رو کوچه مون، اون قدر با تعلل 

 برم و یه سری به گوشی موبایل بزنم.

 گوشی رو که باز کردم دیدم چند تا پیام اومده. آخریش نیم ساعت پیش بود.

 که کارم زیاد شده و کمتر بهت پیام میدم. تو خوبی؟(( چندروزه))سالم، عشقم. 

 تو چطور؟(( .من خوبم ،))سالمام فرستادم: یپ

 که خانم دکتر سرش شلوغ شده و دیگه چند روز یه بار جواب منو میده(( بینممیجواب اومد: ))خوبم. 

نیست. من دیگه چیزی از غرورم نمونده. همه رو گذاشتم زیر پام و فراموشش کردم. باور کن بعضی  جوریاین))نه سعید. به خدا 

 م بخوابم((که فقط می خوام بر امخستهاون قدر  هاوقت

 کرد(( ش))ما تا دو سه ماه دیگه میایم ایران. وضع بابا خوبه و میشه مرخص

 ))راست میگی؟((

 که روح و جسمت مال منه(( کنیمی. تو هم ثابت گیریممیمونو از سر  اومدنم عشق محضبه))و 
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 ))ازم توقع داری چیکار کنم؟((

 ((فهمیمی))نگران نباش. اومدم 

 ((کنممیهر کاری بگی  .کاری نداشته باش))فقط با پریا 

 ))حاال شدی پرستوی دلربای من((

 با ترس سعی کردم تا موضوع دکتر رو براش توضیح بدم.

م مجبور شد دروغ بگه و موکولش کنه به امخالهاز مطب دکتر زنگ زدن و گفتن که باید بریم. من هفته قبل دکتر نرفتم.  ،))سعید

 تو رو خدا بهم فشار نیار و بذار فردا برم. قول میدم فقط فردا رو برم و دیگه نمیرم((روم نشد بهش بگم دیگه نمیرم.  مهفته. مناین 

 زیر پا می ذارم(( و قول هام رو گردمبرمیرو  رفتهراهدی همه نگوش  هاگ .تکرار کنم ))من عادت ندارم حرفم رو

 م و با خودم گفتم مگه چی می خواد بشه؟ دکتر که نمی تونه وادارم کنه برم.از اصرار کردن منصرف شد .نداره ایفایدهدیدم 

 نمیرم. عصبانی نشو(( ،پیام دادم: ))باشه

 نه من. خداحافظ(( کنیمیضرر  ییمیشه و اون وقت تو شکر آباگه نباشی بینمون  .کنممیو چک  زنممی))فردا صبح زنگ 

م توی اما خوابم نبرد و رفت راز کشیدم تا بلکه یه ذره بخوابم،کشو و با حال پریشون دگوشی رو گذاشتم توی  ریختههمبهبا اعصاب 

 .امخالهآشپزخونه سراغ 

 پرسید: چیه خاله؟ بازم دمقی که. .دیدنم فهمید که بازم یه مشکلی دارم محضبهاون 

 حالم خوب نیست. اصالًآره خاله.  -

 دیگه چی شده؟ -

 به خاطر این دکترست. ،راستش -

 مگه با هم حرف نزدیم؟ نکنه دوباره می خوای نری؟ تردید پرسید: یعنی چی؟با 

 آخه چه جوری بگم؟ ،با درموندگی نشستم روی صندلی و گفتم: خاله .از التماس کردن خسته شده بودم

 چیه؟ تبگو ببینم مشکل -

باور کن و بذار نرم. تو  ام روهمی افتن. حرفبگم همه به دردسر هست که نمیشه گفت. اگه  ایمسئلهیه  ،ادامه دادم: خب کنانمنمن

 رو به جون هر کی دوست داری.

 ؟فهمیمیام به بیمارستان میگن و برای اکبر بد میشه. هاون نهبا دلخوری گفت: اگه دوباره زنگ بزنن و ما بگیم 

م اون جا. خاله تو رو به ایی که براتون درست کردم معذرت بخوام. ولی نمی تونم برهنمی دونم چه جوری بابت این دردسر -

 .میرممیمقدساتت کمکم کن. دارم از استرس و فشار 

 شونو بدی. نمی دونم واال. پس اگه فردا زنگ زدن باید خودت جواب -

 و قبول کردم. بند آورد زبونم رو امخالهترسیدم و خواستم اعتراض کنم که قیافه تو هم و اخمو 
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 : االن تلفن زنگ می خوره.گفتممیبود و نگران بودم. هر آن با خودم . چشمم به ساعت فردا صبح زود بیدار شدم

 قلبم شروع کرد به تند زدن طوری که دلم آشوب شد. .ساعت نه بود که زنگ خورد حدود

. اونم صدام کرد و گوشی رفتیمبودن و منشی با دلخوری پرسید که چرا دوباره ن زدهزنگرفت و گوشی رو برداشت. از مطب  امخاله

 رو گرفت سمت من.

 تو رو خدا. آخه چی بگم؟ ،گفتم: وایبا دستپاچگی زیر لب 

 اونم با صدای بلند گفت: پرستو. بیا دیگه. دکتر منتظرته.

 دکتر پای تلفن بود و با شنیدن صدام گفت: سالم دخترم. خوبی؟ ظاهراً حالت خوب نیست نه؟ ناچار شدم گوشی رو بگیرم.

 دادم: راستش نه.با خجالت سالم کردم و جواب 

 .شدهتنگ. دلم برات رفتیمیخب دختر گل یه نیم ساعت می اومدی ببینمت و بعد زودی  -

 اذیتم می کنه. خورممیکه  هاییقرصببخشید تو رو خدا. این  -

 ؟چیه تشون؟ دیگه مشکل باید بخوری اصالًخب دیگه نخور. چرا  -

 هیچی. فقط ... -

 راحت بزن. نترس. حرفت رو -

ما نیست. ش مهربونین. مشکل از یگفتم: شما خیل آروم تونم بیام اون جا. سعی کردم تا یه جور بهش بفهمونم که نمی .لرزیدمیبدنم 

 .فشارمتحتچون  ولی من نمی تونم بیام،

 با تعجب پرسید: جدی میگی؟

 بله خانم دکتر. -

 واضح جواب بده. کنممیکه ازت  سؤالیخب این  -

 .چشم -

 کسی داره تهدیدت می کنه؟ -

 گفتم: آخه ... اگه بگم همه چی به هم می ریزه.ترس برم داشت و 

 نترس دختر. بین خودمون می مونه. -

 بله. کسی هست که نمی ذاره بیام. -

 ؟هیا نزدیک هخب دور -

 خیلی نزدیک نیست. ولی مثل یه برده در اختیارشم. -

 شده؟ جوریاینچرا  -

 تو رو خدا. ،خانم دکتر -

فنی ما می تونیم تل... یه فکری دارم. ولی  ،مشکلی نداره گیپس اگه نمی تونی ب ،آهی کشید و گفت: خب ناراحت شد. شدتبهاون 

 اقعاً ورها کنم. االنم که دیگه مطمئن شدم  م. نمی تونم به همین راحتی موضوع روبا هم در تماس باشیم. چون منم در قبالت مسئول

 جدیه.
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 .امخالهحتی ... چیزی نگین  کسهیچبه  ،تو رو خدا ملتمسانه گفتم: .گرفته بود بغض گلوم رو 

 باشه عزیزم. خیالت راحت باشه. -

 فکری کرد و ادامه داد: پس یه قراری می ذاریم.

 چه قراری؟ -

 ؟تریراحتکه می تونی حرف بزنی بهم تلفن بزن. کی موقعی  -

 .اششنبهپنجچهارشنبه غروب یا  -

 شنبه منتظر تماستم.هفته بعد غروب چهارشنبه یا پنج باشه. برای امروز کافیه. -

 چشم. -

 مواظب خودت باش. -

 .ممنونم -

 . خیالم راحت شد.باهاش در تماس باشم قرار شد تلفنی و بدون مراجعه

که  فتمگ امخاله شنیدن صدای سعید به محضبهگوشی رو برداشتم و  امخالهبعد از اون یه ربع بعد سعید تماس گرفت. من زودتر از 

 پریاست.

 خوبی؟ ،آوردم و گفتم: سالم صدام رو پایین

 که خونه ای. بینممی، سالم. آفرین -

 خواستی و منم قبول کردم. طوریاینتو  -

 رام میشی. کمکمخوبه. داری  -

 یواشی پرسیدم: بابا و پریا خوبن؟

 خوشحاله.بودی رفته. پریام از این بابت خیلی به بهآره، بابات خیلی زودتر از موعد رو  -

 چه خوب. -

 ؟دیدی بهت گفتم با من باشی بهت آرامش میدم -

 منم گوش دادم دیگه. ،خب -

 ولی هنوز خیلی بهم مدیونی. -

 همین آزارم میده. ،می دونم -

 کرد و جواب داد: راست میگی؟ ایخندهبا شیطنت 

 به خدا. -

 پس وقتی اومدم ایران جبرانش کن. -

 بتونم بگم تنم لرزید.چیزی بدون اینکه 

تا  .خودم نفهمیدمو توی دستم نگه داشتم  رو گوشی ایچنددقیقهبا تلخی ازش خداحافظی کردم. اون قدر فکرم ناراحت بود که 

 تلفن منو به خودم آورد و گوشی رو گذاشتم سر جاش.و ممتد اینکه بوق بلند 
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عید همه س کردممیبدون اینکه بتونم حرفی به کسی بزنم. چون اگه لب باز  .هنوز باورم نشده بود که توی چه دردسر بزرگی افتادم

 .زدمیمونو آتیش  زندگی

ا هفقط می خوام اون ،قانع کردم: عوضش پریا و بابا راحتن و این خیلی عالیه. مهم نیست که چه بالیی سرم بیاد توی دلم خودم رو

 و داره اذیتم می کنه تا انتقام بگیره. آدمی نیست چینهمخوب باشن. حتی با خودم گفتم سعید 

 با این تصورات رفتم توی اتاق و تا ظهر دیگه بیرون نیومدم.
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 وهشتسیفصل 

 

فرسای تابستون خبری نبود. وقتی صبح از خونه حاال دیگه هوا سرد شده بود و از اون گرمای طاقت آخر شهریور از راه رسید. زودیبه

پر صل یه فداد حس کنم. پاییزی که همیشه دوسش داشتم. زدم می تونستم باد خنکی رو که خبر از اومدن پاییز زیبا میبیرون می

خرد  مزیر پاها هادرختخشک  هایبرگوقتی . رفتمیروم به خواب درخت آروم آ هایبرگخزانی که با ریختن  و جلوه.از رنگ 

 .دادمیحس خوبی بهم شد می

ا بیشتر شده بود و مردم از اول صبح برای خرید مایحتاج مدرسه می اومدن ه شلوغی خیابون هابچهبا نزدیک شدن به فصل مدرسه 

 هرو بکنم. حسی ک امبچگیخیال و مثل یه بچه دبستانی راحت و بی هازمانمنم همیشه دوست داشتم دوباره برگردم به اون  بیرون.

 شد عوضش کرد.هیچی نمیبا 

خانم کرمی  موقع رفتن،اون روز عصر  دانشگاهم. هایکالسم سر رفتمیاش ههنوز سه روز به مهرماه مونده بود و از اون روز باید عصر

 توی دفترش.که برم صدام زد 

 دانشگاه میری الزمت میشه. ،داد و گفت: بیا دخترمبهم زودتر  اون حقوقم رو

 از این کارش خیلی خوشحال شدم.

. همه یه جورایی هنوز توی حال و بود میعمو شناسیآسیببرداشته بودم  اه استرس داشتم. واحدی که کالسش رواولین روز دانشگ

جلسه اول به معرفی خودش و که یه مرد سن دار بود هوای دبیرستان بودیم و برامون سطح دانشگاه یه ذره ناآشنا بود. استادمون 

 ازب اش رو می نویسن دفترم روهفت. منم که دیدم بقیه دارن حرفکلیتی از درس برامون گ و ای کالس اختصاص دادهدختر تکتک

ه تر تختداد که راحتپلکانی به ما این امکان رو می هایصندلینفرات کالس زیاد بودن ولی  اش نت برداشتم.هحرفهمه کردم و از 

 بودن تا جوونی کردن. دندرس خوون دنبالکالس رو ببینیم. قیافه اکثر دخترهای کالس ساده و عادی بود. معلوم بود همه 

 اون داشت و خودمونی تر. ترراحتیه دختر با قیافه  ممد و اونوربود که به نظر مذهبی می اونشسته چادری یه دختر  سمت راستم

نوشت که خودکارش از کار افتاد. هر چی سعی کرد باهاش بنویسه نتونست. منم که حواسم بهش بود یواشی مباحث درس رو می

 اد.رو دادم بهش. لبخند زد، گرفتش و به نوشتن ادامه د اماضافهخودکار 

 بود. مون باز شد. اسمش فرانک سر صحبت جوریاین. نیمه کالس برای تنفس رفتیم بیرون و اون فرصت پیدا کرد تا ازم تشکر کنه

 رسیدیمداشت ولی به نظر  ایعادیبود. مجرد بود و قیافه  شدهقبولو  دادمیکه کنکور  بود میبود و این سال دو تربزرگ مسال از یه

 دختر مهربون و خونگرمی باشه.

تی وق. من برسم خونه ساعت نه و ربع شدتا . کالسمون تا حدود هشت شب ادامه داشت و ماولین دوست دانشگاهیفرانک شد اون روز 

 بود. شدهشروع نمنمرسیدم نزدیک خونه بارون 

 سته شدی. باید تقویتت کنم.: تازه رفتی سر کالس خگفتمیمرتب  کهدرحالیاون شب کلی بهم رسید  امخاله

 اتاقیمه. کلی خوشحال شد و برام از همه اتفاقاتی که براش افتاده بود تعریف کرد. رفتم و به سپیده زنگ زدم تنگیدلشب از  آخر

در قشون اون  حتی گفت با یکی که خیلی اهل خنده بود تونسته بود با همه شون رفیق بشه. ماون .ای ایران بودنههاش از همه شهر

 ا کجا.ه: تو کجا و اونتکرار کرده که این دو سه روز با هم سر کالس رفتن، اما بازم شد میصمی
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 بودم براش گفتم. پیداکردهمنم از دوست جدیدم که تازه 

 نه.هنوز دلش تو دستمه. از تلفن خوابگاه بهم زنگ می ز ،جواب داد: آره داریخندهدر مورد علیرضام ازش پرسیدم و اونم با لحن 

 می کنن. ر، بفهمن که پوستت روگفتم: آخه دخت گرفت و امخنده

 ؟نترس بابا. به همه گفتم برادرمه. کی می فهمهیواش کرد و جواب داد:  صداش رو

 از خنده غش کردم. ممن

 کرد: از داداشم چه خطر؟ پیچمسؤالبعدش اون 

 من باید بدونم؟ .وااا ... سپیده -

 ؟نیستی دخترشدوستمگه  ،آره دیگه -

 یعنی چی؟ دختردوستامیر دیگه آقا شده.  -

 آخرش ما نفهمیدیم دوسش داری یا نه. -

 فرصت می خوای. .می دونم ،ساکت شدم و موندم که چی بگم. اونم جای من جواب داد: آره ... آره

 .وکردم و گفتم: تو رو خدا ناراحت نش ایخنده

 چیکارت کنم آخه تو رو؟ -

 به خدا. داریحق -

 رو سر کار نذار.خالصه ما  -

 چشم. -

 از مهد چه خبر؟ وب.آفرین دختر خ -

 ، پگاه و پونه.باران خوبه. چهارتا بچه دستمه. پارسا، -

 .چه خوب -

 یادته بهت گفتم مهد به درد نمی خوره؟ ،سپیده جونم -

 .کنینمیولش دیگه دلت نمیاد االن  ،آره -

 دوست دارم.خیلی رو  هابچهبودن با  ،دقیقاً -

 بکن.دعا به حال من  -

 عزیزم. ،کنممیدعات همیشه  -

 خوش زبون شدی؟ -

 خاصیت دانشگاهه دیگه. -

 گرفت. اشخندهبود که این بار اون  امشوخی از

 بزنم گفتم همشون خوبن. دلم روحتی سعید رو. منم که نمی تونستم حرف  ،حال بابا و پریا رو پرسیدبعد 

 حتی ازم پرسید: سعید با پریا راحته؟ مشکلی ندارن؟

 خوبن. سعید و پریا خیلی به هم میان. ،دادم: آره جواب
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 نه؟ .تو سعید رو فراموش کردی -

 مکث کردم و جواب دادم: آره خب. دیگه زن داره.

 .کسهمهو  جاهمهاز  ،ادامه پیدا کردمون هاحرفو 

 بخوابم. کارهام تموم شد و رفتم تایازده و نیم شب  هاینزدیک

 .امبلیقگذاشتم کنار حقوق  مابقی روو درآوردم، فقط یه ذره ازش برداشتم ه بود از کیفم داد میکراما قبلش پاکت پولی رو که خانم 

 داد. هاکوچهبه  ایتازهکه حال و هوای  انگیزیدلبارون  بارون بارید.اون شب تا صبح 

با مهربونی اومد و اون  همون روز که. یاد اون روزی افتادم که من و سپیده قهر کرده بودیمناخودآگاه سر کوچه  رسیدمصبح وقتی 

 اشکم در اومد ولی زود پاکش کردم و طوری که کسی نفهمه راه افتادم و رفتم. تنگیدلاز  گرفت.چتر برام 

 اومده. پیام برامتا  چنددیدم  تا بذارمش توی کشو. درآوردماز توی کیف  رفتم توی اتاقم و گوشی موبایل رو م.خیلی دیر رسیدشب 

ون هنوز مطمئن بودم که ا .دلخور بشه . ترسیدم دوبارهندم سعید رو بودم اما گفتم درست نیست که جوابو گرسنه خسته  بااینکه

 دوستم داره همون جور که من دیوونه اش بودم.

 خووندم. هاش رو گوشی رو باز کردم و پیام

 ))سالم عزیزم. خوبی؟ چه خبر؟((

 . تو چطور؟((کنمیم شماریلحظه))برای روزی که برسم ایران 

 ((دست داد دوباره تجربه کنم مات بههبا لمس دستبگیرم و اون حسی که اولین بار توی ماشین  ات روه))دوست دارم دست

 شده(( نهایتبی))اما این بار خیلی بیشتر می خوام. چون عشقم به تو 

 بهم ثابت نکردی(( تو هنوز عشقت رو و))

 نمیدی؟(( هام رو ))چرا دوباره جواب پیام

 .آخرین پیامش این بود

 م نخوردم((ه تازه رسیدم و هنوز حتی غذا ،من خوبم. تو خوبی؟ ببخشید ،جواب دادم: ))سالم

 ((؟جواب داد: ))چقدر دیر اومدی

 ندادم(( هات رو که جواب پیام امشرمندهبود. بازم  دیروقت))کالس دانشگاهم تا 

 دانشگاه چطور بود؟(( ،))خب

 یه دوست جدیدم پیدا کردم(())خوب بود. 

 ))پسر که نیست؟((

 اسمش فرانکه(( ،دخترهنه ))
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 ))خوبه. تبریک میگم((

 ادامه داد: ))پرستو به سرت نزنه که با پسری دوست بشی(( تأخیربا یه ذره 

 ))نه مطمئن باش((

 ))قسم بخور((

 در مورد من چی فکر کردی؟(( ،. سعیدخورممی))قسم 

 باهام کردی ازت ترسیدم(( ))بعد از اون کاری که

 کن(( ))به خدا پشیمونم. باور

 دیره(( خیلی))پشیمونی ات االن 

 ))درسته((

 هم باشیم(( با مثل قبله نمی تونیم گ))ما دی

 ))درسته((

 به چنگ بیاری(( رو اتواقعیکنار یکی دیگه میشه عشق  که حتی بینیمی))اما وقتی اومدم 

 ))ولی روحم چی میشه؟((

 ت میشه((ههمرا))اونم 

 ))ولی اسم این خیانته((

 بود من حریص رسیدن بهت نبودم(( جوراین))نه عشقه. اگه 

 کنم؟(( باور ت روهاحرفیعنی  ؟واقعاً))

 ))البته((

 بهم دروغ نمیگی((که می دونم نوشتم: )) لرزیدمیکه  هاییدستبا . دچار تردید شدم سادگیبهیه لحظه 

 ))پس نگران هیچی نباش((

 ((باور کن ،سعید پرستممینوشتم: ))تو رو  شدهافسونمثل یه  ممن
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 ونهسیفصل 

 

بودن ولی یه جورایی با این مشغول  کردمی امخستهخیلی از لحاظ جسمی  .داشت های خودش روسختیکار و دانشگاه کنار هم 

 نداشتم.دیگه فرصت فکر و خیال کردن 

 شدمیمو این برای من که شرایط روحی مناسبی نداشتم کمک بزرگی بود تا بتونم با اون چه پیش روم بود و دیر یا زود باهاش روبرو 

 کنار بیام. ترراحت

 شگاهتوی دان هفته سهاین . بعد از گذشت گفتممیبراش و کارم از دانشگاه  ممن .پرسیدمی حالم روو  زدمیپریا زنگ  هاشببعضی 

 .شاغل بودن خودمام مثل هر اونثکه اک هاییدوست. بودم پیداکرده یخوب هایدوست

یه  همه استادهادیگه  .امه سر کالس رسیدممی تأخیربا  ایدقیقهبیستبرسم همیشه یه ربع  موقعبهم کردمیسعی  بااینکهمن 

چون سن و سالم کمتر از بقیه دخترهای شاغل بود باهام راه می اومدن  و به دیر اومدنم عادت کرده بودن. شناختنمیجورایی منو 

 و خیلی کاری به کارم نداشتن.

. دشنمیبرخوردش عوض  اصالً خواستممیازش معذرت  هم هر چی .شدمیکه همیشه از دیر اومدنم عصبانی  بود اهفقط یکی از استاد

 ا نشونه عشقه.هاین کار ،ازت خوشش اومده حتماً: گفتنمیو بهم  خندیدنمیهمیشه  هابچهبعضی از . بداخالق سالهچهلیه مرد 

. اضافه کنم امزندگییه دردسر دیگه به  خواستمنمیچون  .شدممیرد رو نداشتم با یه خنده ازش  هاحرفوصله این ح اصالًمنم که 

داد و همین برام کافی بود. حتی هنوز نتونسته بودم با خودم کنار بیام تا سعید رو کنار بذارم و دل من پر بود از عشقی که آزارم می

 برم سراغ امیر. حاالم مونده بودم توی دوراهی سردرگمی و بالتکلیفی.

و بهش می فهموندم که  کشیدممیکنه زودی کنار  باز صحبت روم پسری از بین دانشجوها می خواد باهام سر کردمیحس  مهر بار

 به دوستی ندارم. ایعالقه

 ن.کردمی اممسخره هاوقتا فراریم و گاهی هحتی دوستامم فهمیده بودن که من از پسر

بود با چند تا پسری تو دانشگاه دوست بود و خودشم نمی دونست دنبال چیه.  سالهوهفتبیستام به اسم سمیرا که ه یکی از دوست

که برم با فالن پسر توی فالن کالس و فالن رشته دوست بشم. ولی  کردمیاونم مثل سپیده آدم خوشی بود و مرتب بهم پیشنهاد 

 برام خیلی زوده. گفتممیمن همیشه بهش 

ه نمی ک ی بودماسیر منبود.  کردهعشقش اسیر منو بسته بود و  م رووپادستتم. سعید انتخابی نداش واقعیت این بود که حقولی 

ن پسردوستتوی اون سن و سال هنوز دنبال  خیالیخوشکه با  دیدممیا رو هدونست آخرش چه سرنوشتی در انتظارشه. وقتی اون

ی ف دیگه بدهی مالرنی بابام و از طواز یه طرف نگر .کنمبا این سن کم توی فشار و دلهره زندگی باید که چرا من  شدمیحسودیم 

 .وبلبلگلشده بود  شوابستگی شدید من به ماین وسط. ه سعیدبمون 

 اگه یه روز جوابش رو .مدادمیسعید رو  هایپیامبخورم باید جواب  اینکه برم و راحت شامم رو جایبهخونه  رسیدممیخر شب که آ

 جای اینکهزد بهوقتی هم پریا بهم زنگ می همه چی رو خراب کنه.فرداش که مبادا باهام سر لج بذاره و  داشتمیم ترس برم دادنمی

 گشتم که نکنه فهمیده و داره ازم پنهون می کنه.شدم و همش توی لحن صداش دنبال این میخوشحال بشم دلواپس می

 ه بود.شدسوهان روحم  کردمیمداوم، این استرسی که ولم ن هایترساین 
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م و تلفنی باهاش در زدمیبهش زنگ  دم غروب شنبهپنجیا  چهارشنبهتوی اون مدت طبق قولی که به دکترم داده بودم هر هفته 

حرف قشنگ دیگه که توی واقعیت برام معنی  هزارتا. از امیدواری، از زندگی، از عشق و گفتمیا هتماس بودم. اون برام از خیلی چیز

 که ترسیدممی نود. من هنوز جرات نکرده بودم چیزی در مورد دردسری که توش افتاده بودم بهش بگم چوب پیداکردهدیگه ای 

 بهم آرامش روحی بده. کردمیهمه چی بدتر بشه. اونم خیلی اصرار به این موضوع نداشت و با مهربونی و همراهی سعی  جوریاین

 ه.دارنگهنسته بود منو سرپا تو ،دور از واقعیت هرچنداون  هایحرفشاید بتونم بگم همین 

 قوتم خیلی خوشحال شد و ازش کلی تشکر کرد. برا امخاله. اون روز ماون حتی یه بار باهام هماهنگ کرد و اومد خونه مون به دیدن

 بیاد به دیدن یه دختر کم سن و سال مثل من. ورسماسمبا اون همه  شناسروانقلب بود که یه دکتر 

 ؟براتون مهمم قدراینمیشه بپرسم چرا  ،انم دکترخازش پرسیدم:  رفتمیتوی اتاقم تنها بودیم. آخرش وقتی داشت  دوساعتی ما

یط می دونم توی شرامن من یه دکترم. برای کسی مثل من کمک به کسایی که بهم نیاز دارن یه وظیفه ست.  :جواب دادزد و  لبخند

 ای خطرناک بزنی. جون تو برای من مهمه دخترم.هکاربهدستخوبی نیستی و اگه تنهات بذارم ممکنه دوباره 

 .دور از چشم سعید تلفنی صورتبهال ادامه پیدا کرد. رو این

 عادت کنم.خت بود تا به شرایط کار و دانشگاه سبه آخر رسید. اون ماه برام خیلی  مهرماهروزها گذشت و 

 که گرفتم بدون اینکه چیزی ازش بردارم همه رو بردم و گذاشتم توی پاکت پولی که توی کشوی میزم بود. آخر ماه دوباره حقوقم رو

. من تا به خودم بجنبم شب شدمیحاال دیگه روزها زودتر تاریک  ش از راه رسید.ا سرد و بارونی هایشبآبان ماهم با روز و  و باالخره

 گشتم خونه.باید زودی از سر کالس برمیبود و 

 توی خیابون دیدم.امیر رو  ،ا که کالس نداشتمهم صبح موقع رفتن سر کار یا بعضی عصره دو سه باری

و یا از راه دور  کردمیسالم بهم و لبخند اما اون هر بار با مهربونی  بینهنم زودی برم تا منو کردمیش سعی دیدممیمن هر بار که 

ا ب بدون اینکه بدونم آخرش چی میشه. ،شدممیخودم متنفر از از اینکه اون رو منتظر گذاشتم و  گرفتمیدلم من . دادمیسر تکون 

 کاری دست زدم حتماً میره و پشت سرشم نگاه نمی کنه.گفتم که اگه اون بدونه به چهخودم می

لید ک نم رسیدم خونه.بارون نم دیرتر از همیشه تویتا اینکه یه شب  چیکار باید بکنم. نمی دونستم واقعاً شرایط بدی بود و من 

 در کمال ناباوری دیدم خونه مون تاریک تاریکه. انداختم توی در و رفتم تو.

 : یعنی خوابیدن؟از خودم پرسیدمنگاه کردم و  گیج شدم. حتی ساعتم روهول برم داشت و  یه دفعه

 ساکت و تاریک بود. جاهمهرو نگاه کردم ولی  هاپنجرهرفتم توی حیاط و از اونجا  یواشی .تند زدنقلبم شروع کرد به 

 اکبر آقا؟ بیدارین؟ ،رفتم جلو و آروم صدا کردم: خاله کمکم

خودم یده باشن. دوباره صدا زدم و هیچی جوابی نیومد. چراغ حیاط رو روشن کردم و به ا ساعت ده شب خوابهاون ممکن نبوداما 

 باز بود و تا من در رو کامل بازکنم مردم و زنده شدم.جرات دادم تا برم توی خونه. در راهرو نیمه

 سیاه و ظلمات بود. و رفتم توی راهرویی که

 ام جلوم وایستادن. اونم با یه کیک بزرگ!ام و شوهرخالهیه دفعه ... چراغ روشن شد و دیدم خاله
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 .مبارک شروع کردن به جیغ کشیدن: تولدت

 م.کردمیداشتم سکته  ،من که خیالم راحت شده بود نفس عمیقی کشیدم و با خوشحالی گفتم: وای

 افلگیرت کنه.غ خواستمی ،گرفت و با خنده گفت: ببخش خاله جون. تقصیر این اکبرهتوی بغلش منو  امخاله

 رنگت پریده ها. بدجوربا شیطنت گفت: ولی  اکبر آقا

 یادم نبود امروز تولدمه. اصالً ،آره -

 مبارک باشه دخترم. -

 ممنونم. -

 آورد جلو و گفت: فوتش کن. رو امسالگینوزدهاون کیک و شمع 

 مرسی. ،کلی ذوق گفتم: وای

 کردم. شو فوت

 بوقیالهکاکبر آقا کلی بهم خوش گذشت و خندیدم. اون یه  هایشوخیفقط دو نفر مهمون جشن تولدم بودن ولی با  بااینکهاون شب 

رای ب رنگایچرمی قهوهبرام یه کادو تولد گرفته بودن. یه کیف  اونها. به نظر می اومدبامزه باهاش بود و خیلی گذاشته سرش  یرو

 ای بود که گرفته بودم و کلی ازشون تشکر کردم.ترین هدیهاین باارزش بهش نیاز داشتم. واقعاً دانشگاهم. چیزی که 

 خوردیمش.سرو شد و با کلی تشریفات  امخالهشام با تزیین خاص 

زم ما تا یه ماه بود گفت: عزی شدهتنگتبریک بگن. پریا که دلش خیلی برام  و بابام بود که زنگ بزنن و تولدم روا نوبت پریا هبعد از اون

 برات میارم. ببخش که کنارت نیستم. دیگه میایم پیشت و من کادو تولدت روو نیم 

 شب سنگ تموم گذاشتن.ام خالهشوهرخاله و دمی. اهری که به یاوممنون خ -

 دارن. هوات رو قدراینشون کنه که  خدا حفظ -

 .حرف زدم مبابامبا 

 تولدت مبارک عزیز دل بابا. ؟خوبی دخترم ،سالم  -

 مرسی بابا جونم. خیلی خوشحالم کردی. ،سالم -

 تموم بشه و بیام پیشت. زهارو ایندوست دارم زودتر  -

 .پیشم دلم یه ذره شده. زودتر بیا ،بابایی -

 بشنوه. بهونه ای شد تا دوباره صدام رو و این آخرش صدای سعید اومد که ازشون خواست تا گوشی رو بدن بهش

 ؟خوبی پرستو -

 ممنونم. -

 عزیزم. خواهرزنتولدت مبارک  -

 خیلی لطف داری. ،مرسی -

 .حواسش بود که امروز تولدته. پریا کنممیخواهش  -
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 خواهر منه دیگه.باالخره  -

 البته. -

 مرد زمینه. ترینعاشقیفتاده و اون نعادی رفتار کردیم. انگار که هیچ اتفاقی بین ما  کامالً ما 

 ختم شد. گیتندلصحبتی که آخرش به گریه و  ،ا نوبت سپیده بود که بهم زنگ بزنه و تبریک بگه. اونم با کلی عذرخواهیهبعد از اون

 قدیمم باشه که یادش افتاده تولدمه. دویدم و تلفن رو برداشتم. هایدوستدوباره تلفن زنگ خورد. حدس زدم یکی از موقع خواب و 

 اما یه صدای آروم پشت خط دلم رو لرزوند. امیر بود!

 تبریک بگم. صحبت کنم. زنگ زدم تا بهت تولدت رو سالم کرد و یواشی گفت: ببخشید که نمی تونم بلند

 جواب دادم: امیر، تویی؟ .بود تندشدهنفسم 

 کسی که همیشه به یادته. ،منم آره -

 ممنون که زنگ زدی. -

 این کمترین کاریه که می تونستم انجام بدم. ،خب -

 گفتم: تو خیلی به من لطف داری.پنهون کنم و  . سعی کردم تا لرزش صدام روگرفته بود غض گلوم روب

 ام تلخ و طوالنیه.هروز آهی کشید و جواب داد: نمی دونی بدون تو چقدر

 که توی دلم آشوبی بود فقط گوش دادم.من 

 مگه نه؟ ،ادامه داد: آبان ماهی یعنی مغرور ... ولی عاشق

 .شناسیمیگفتم: چه خوب منو م در اومد و اشک

 بشه تا تهش میره. باور کن. میه اردیبهشتی عاشق نمیشه و اگر -

 می دونم. -

 خوشحالم که می دونی. -

 گفت: ببخشید که مزاحمت شدم. تنگیدلبا 

 برام خیلی مهمه که به یادم بودی. این حرف رو نزن. -

 گوشی رو گذاشتم و بغضی رو که نمی ذاشت نفسم باال بیاد ریختم توی دلم. لبخند تلخی زد و با صدای آرومی خداحافظی کرد.

 آبان ماهی نبودم. کاشای ،خدایازیر لب زمزمه کردم: 
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 چهلفصل 

 

نمی تونستن توی حیاط بازی کنن  هابچه. هوا دیگه سرد شده بود و بودممیتوی مهدکودک  هابچها من باید بیشتر مراقب هاون روز

خواستن با هم بازی کنن و هر از ها میاین کار خیلی سختی بود چون بچه سرگرم کنیم. هااتاقا رو توی هو هممون مجبور بودیم اون

 کردیم.می مداخلهاید این وسط . ما هم بشدمیگاهی دعواشون 

 و عروسک بازی رو یاد گرفته بودبارانم بیشتر  ا رو بگه.هو می تونست اسم بعضی چیز زدمیحرف  ترراحتپارسا یه ذره حاال دیگه 

 ام تازه غذا خوردن رو شروع کرده بودن و اینم خودش یه ماجرایی بود.پگاه و پونه .گرفتمیا رو حتی موقع خواب توی بغلش هاون

 آروم کنم. م رودل گناهکار خواستممیم. انگار که با این کار شدمیخسته ن گناهبی هایفرشتهاز بودن کنار اون  هاایناما با همه 

 هم هامربیای خودش. هسراغ کار رفتمیو  زدمیفقط یه سر  گهگاهراحت شده بود و  دیگه خیالش از بابت من امرسولیخانم 

روزهایی که آقای شرف زاده می دونست باید سر کالس برم زودتر می  ن.کردمی صدا بیحسابی باهام دوست شده بودن و منو بار

کردن و من می تونستم ها رو قبول میهم که پدر و مادرها دیر می اومدن ناهید و غزال بچه هاوقتبرد. گاهی اومد و پارسا رو می

 برم.

کی ی عاشقانه سعید و فکر و خیال کردن به امیر. هایپیامصبح مهدکودک، عصر دانشگاه و شب توی خونه با  ال ادامه داشت.رو این

عشقش به جونم افتاده بود و اون یکی صداقتش. یکی صدای اغواگرش و اون یکی لحن مهربونش. من بین اون دو تا گیر افتاده بودم 

 شدم.ذره آب میو داشتم ذره

یدوارم شرایط ام جوریاینمیان ایران و  زودیبهکه بابام و پریا م بهش گفتاواخر آبان ماه در تماس بود.  باهامخانم دکتر هم چنان 

 امصلیااما بازم بهش نگفتم که مشکل  ؛ا رو مالقات کنههمنتظره تا اون صبرانهبیاونم خوشحال شد و گفت که بهتر بشه.  امروحی

 چیه.

تم که هنوز نمی دونس .شدمییم ترس و اضطرابی که مثل خوره به جونم افتاده بود بیشتر و بیشتر شدمی ترنزدیکهر چی به آذرماه 

ود باشه شده ب امزندگیبا سعید و حسی که از اون توی دلم مونده چیکار باید بکنم. درست زمانی که می تونست بهترین روزهای 

 هام.لحظه ترینترسناک

 و باالخره آبان ماهم تموم شد.

 بستم. واس درش روهام توی پاکت و با وسکه گرفتم دوباره بردم و گذاشتم پیش بقیه پول حقوقم رو

گفت  . اونآذرماه دادن هاینیمها اجازه مرخص شدن بابا رو برای هشب چهارم آذرماه، آخر وقت پریا زنگ زد و بهم خبر داد که دکتر

 صبرانه منتظرم بیان پیشم. اون گفت که توی اینام گرفت و گفتم که بیاز خوشحالی گریه عد می تونن بیان ایران.بکه دو سه روز 

 سفر سعیدم همرامون میاد تا کارهای رفتنش رو تکمیل کنه و برای همیشه آلمان بمونه.

ه من کمیشه ن باعث ای .ننن و برای همیشه کنار هم زندگی می کمدت میر بعدازاینسعید و پریا  با این حساببا خودم فکر کردم 

این خبر منو خوشحال کرد اما دلم گرفت. فراموش کردن سعید برام سخت  بریم دنبال زندگیمون.و اون همدیگه رو فراموش کنیم و 

 بود اما بهتر از این بود که وادار به خیانت بشم. خودم رو راضی کردم که اون دیگه متعلق به من نیست و باید از ذهنم بیرونش کنم.

 بپرسم ترسیدم و منصرف شدم. رواینو هر بار که خواستم از سعید  ؟داشت میخود سعید چی؟ اون چه تصمی اما

www.takbook.com



 

قجه محمدعلی  آواز پرستوها  

 

224 

دیگه مدیونش نبودم  جوریاین. دادیممیبهش پس  یم و پولش روکردمیموقع که الزم بود کار  آخرش این بود که من و پریا تا هر

بودنش کنار پریا و عشق ورزیدن به اون.  .خواستممی، همون چیزی که من اشزندگیسراغ کار و  رفتمیاونم . شدمیو خیالم راحت 

 .شدمیسخت بود ولی باید  بااینکه ،م همه چی رو فراموش کنمکردمیمنم این وسط سعی 

 که سعید داده بود. هاییپیامبود رفتم سراغ  دیروقت بااینکهاون شب 

 میایم ایران((ته دیگه ف. ما دو هپرستوی قشنگم))سالم 

 ((دلرباتر مسلماًشدی و  تربزرگاالن که  خصوصبهمشتاقم دوباره ببینمت.  واقعاً))دلم برات یه ذره شده و 

ثابت کنی مثل قبل توی این رابطه  . می خوام بهممی خوام این بار کنارم باشی))این عشق چند روز دیگه دوباره از نو زنده میشه و 

 دودل نیستی((

 ((گذرمنمیمثل دفعه قبل راحت ازش ش اگه این بار کنارم بذاری ))مطمئن با

 ))حاال انتخاب با توئه که کنارم باشی یا نه((

 عشقم(( بوسمتمی ،ون این دفعه یه عاشق واقعی هستی))البته می دونم که تو تا آخرش باهامی. چ

 شروع کردم به تایپ کردن. م.از تهدیدش دوباره استرس گرفت

 خوبی؟ از شنیدنش خیلی خوشحال شدم(())سالم. 

 ولی خودت می دونی که نمیشه(( اونم تا ابد ،می تونستیم کنار هم باشیم واقعاًما  کاشای))

 شدی(( ترجذابو  ترتیپخوش))منم دوست دارم دوباره ببینمت و می دونم که حاال 

و من موافق نبودم. برای یه  خواستیمیرو مون همه چی . تو توی رابطه ترسیدممیخودت می دونی که من تردید نداشتم ولی ))

 سخته اگه طرف مقابلش درکش نکنه(( بودندختر عاشق 

 نکن(( اشیادآوریدوباره بهم  کنممیحاالم بارها عذرخواهی کردم. پس خواهش  .شکستم لت رو))قبول دارم که با اون دروغ د

 داشته باشی(( نمی تونی این انتظار رو ا بعدش دیگه))من تا زمانی که ایرانی در کنارتم ام

دوست داشته باشی. اون خیلی بهتر از من می تونه  با تموم وجودت))دوباره ازت می خوام به خاطر همه عشقی که داری پریا رو 

یا رو و پر گوش بده و زندگی زیبای خودت ام روهون اینکه اذیتت کنه و مثل من دلت رو بشکنه. تو رو خدا حرفباشه. بد اتمعشوقه

 خراب نکن. منو خیلی زود می تونی فراموش کنی چون نباید توی دلت که متعلق به پریاست جایی داشته باشم((

 همون جواب همیشگی رو داد.دوباره اون یه ذره بعد 

 بازم بهت میگم که من تو رو می خوام(( هاحرف))با تموم این 

وی کشیدم ر دراز کشیدم و لحاف روهمون جا با دلخوری  .نداختم توی کشومنم که دیگه طاقت بحث بیشتری نداشتم گوشی رو ا

 خودم.

 برای این رابطه نباشه.ای حتی به سرم زد که اون گوشی لعنتی رو از بین ببرم تا دیگه بهونه 
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 نگرانم. خودبیدوباره پشیمون شدم و با خودم گفتم: فقط یه چند تا پیامه. هیچ اتفاقی نیفتاده و من  یلو

 دوباره دلم نیومد. و

ای خبر داد که بریه دفعه پریا بهم زنگ زد و یه شب سپری شد و نیمه آذرماه رسید.  سرعتبها توی کار و گرفتاری هروز این روالبا 

 گرفتن تا بیان ایران. تبلی فرداپس

خوشحال شدم و هم ترسم به اوج خودش  نهایتبیهم از این خبر  ه.وایستاین خبر اون قدر برام ناگهانی بود که نزدیک بود قلبم 

 چی بهتر از دیدن پریا و بابام ... و حتی سعید؟ .منتظرش بودم هاماهایی که هاین یعنی همون روزرسید. 

و فقط اصرار داشت منبه سراغم می اومد. یه مرد لجوج و یه دنده که  اشکینهبا عشق و حاال سعید  بار سعید مثل قبل نبود.اما این 

 تا تسلیمش بشم. کردمی هایی که داشت وادارمبا حربهبه دست بیاره و 

 روز قبلش از خانم کرمی مرخصی گرفتم. بهش که گفتم خونواده ام دارن میان ایران خیلی خوشحال شد و موافقت کرد. رعص

ا امم که سر از پخاله ایران. نرسمیساعت یازده صبح  حدودلفنی صحبت کردم و گفت که تدوباره با پریا  اونها شب قبل از اومدن

 شناخت بهم گفت که همه با هم میریم فرودگاه.نمی

درست  .و خیال شدمفکر غرق توی تخت دراز کشیدم و  هاساعتسعید هیچ پیامی نفرستاد و منم توی خیاالت خودم اون شب 

 های صبح خوابم برد.دم و آخرش نزدیکنتونستم بخوابم. اون قدر استرس داشتم که مرتب غلت ز

 یه دفعه با صدای مداوم زنگ ساعت بلند شدم و دیدم نه صبحه.و 

 منو که دید .زدمی. اون توی آشپزخونه داشت با اکبر آقا حرف امخالهرفتم سراغ شستن دست و صورتم زودی بلند شدم و بعد از 

 بخور. رو اتصبحانهبشین خاله  ،داد و گفت: بیا داریکشسالم 

 میلم نمی کشه. ،خاله -

 آخه برای چی؟ هنوز وقت داریم. -

 نخورم؟ فعالً میشه ولی  ،می دونم -

 گرسنه بمون.همش اونم سری تکون داد و گفت: خیلی کم الغری 

 ؟زودتر بریم میشه ،نیست. خاله امگرسنه -

 دوست داری زودتر بریم؟ -

 .شدهتنگدلم خیلی براشون  ،آره -

 برم. باشه برو لباس بپوش. قربون اون دلت مهربونت -

 جا می مونی ها.یه دفعه ما میریم  تر راه بیفت.زود، م با شوخی گفت: آرهه اکبر آقا

 آماده میشم. یزود، رو خدا وای تو -

 گفت: اذیتش نکن اکبر. امخالهخندید و  نموا

 چشم خانم. -
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 رفت تا خودشم آماده بشه.

حدود ساعت ده و ربع توی فرودگاه بودیم. فرودگاه خیلی شلوغ نبود و ما دم در  شدیم و راه افتادیم. حاضرهر سه مون یه ربع بعد 

 انتظار نشستیم. هایصندلیگیت خروجی روی 

 بهم گفت: چه خبره دختر؟ باز می خوای خودکشی کنی؟ امخاله. قرص خوردم بارهاز تپش قلب دوتوی این مدت 

یده دید رنگم پر م کهه اکبر آقا .هنمی دونست که چی توی دلم می گذره. اون قدر دلم آشوب بود که فقط قرص تونست آرومم کن اما

 حالم بهتر شد.و  رو خوردم اشهمهموقع بود، اون قدر گرسنه بودم که واقعاً چه به با اصرار داد تا بخورم.و  خوراکی خریدبرام رفت و 

اعت ده بود که سیازیه ربع به ساعت  حدودا بود تا ببینم کی می رسن. هپرواز نمایشصفحهتموم مدت چشمم به اونجا روی صندلی، 

 .تأخیرتهران اعالم شد، با ده دقیقه  فرود پرواز دوسلدورف به

مشتاق بودم بدونم حال بابام بعدازاین  ساعت زودتر جلو برن و این انتظار به آخر برسه. هایعقربه خواستممیتوی اون مدت فقط 

 عمل بهتر شده یا نه و اینکه قیافه پریا و سعید توی این چند ماه چه تغییری کرده؟

ازم ازم جوری ببینه بسعید منو ایناگه حتی از خودم پرسیدم: یعنی  ا با دیدن من که الغرتر شده بودم جا بخورن.هکه اون ترسیدممی

 هم اشتیاق داره؟قدر بخوشش میاد و این

گه و دی شدمیراحت م خیال جوریایناگه ازم بدش بیاد و دیگه کاری بهم نداشته باشه.  بهترچهکه آخرشم به این نتیجه رسیدم 

 نداشتم. ایدغدغه

 هواپیمای بزرگی از راه رسید و توی باند فرودگاه نشست و آروم گرفت. شد. بیستساعت یازده و 

. ندم گیت خروجی مسافرها جمع شدما بلند شدیم و همراه ما یه عالمه خونواده دیگه ام که منتظر اومدن کس و کارشون بودن 

 ام پشت سرم.ازدحام شد و صدای مردم توی هم پیچید. من جلو بودم و خاله و شوهرخاله

 تمخواسمیمدت برام تازگی داشت. انگار که اولین بار بود  همهاینا بعد ه. دیدن اونلرزیدمیبود و تموم بدنم  انگیزیهیجانلحظه 

 شون. ببینم

یکی با چمدون های بزرگشون از راه رسیدن و از انتهای سالن اومدن به سمت ما. من پریا رو دیدم که مسافرها یکی چند دقیقه بعد

 ام.رسید به گیت و ازش در اومد و با اشتیاق پرید توی بغل من و خاله ازهمهاولمون. اون  به سمت ئهداره از میون جمعیت می دو

اما مثل من الغر شده  بود که به یادش دارم. خواهر مهربونم حاال توی آغوشم بود. صحیح و سالم ایلحظه ترینداشتنیدوستاین 

تا برسم قلبم از جاش در  گفت: عزیز دلم ریختمیاشک  کهدرحالیغرق بوسه کرد و  م روصورت و سردیدنم تموم  محضبهبود. اون 

 اومد.

دورش حلقه زدم. اون قدر دلم پر بود که نتونستم حرف بزنم و  ام روهیه دفعه بغضم ترکید و دستبودم  داشتهنگه منم که اشکهام رو

 یه ریز گریه کردم.

بابام  حس کردم. بودنش رومثل یه دختر لوس انداختم توی بغلش و با تموم وجود  ش بابام اومد و من بدون معطلی خودم روبعد

 زد.تر حرف میخوب شده بود و حاال می تونست عین بقیه راه بره، حتی دیگه راحت

 ستاد.درست موقعی که بابا و پریا گرم حرف زدن و احوالپرسی از خاله و اکبر آقا شدن سعید از راه رسید و جلوم وای کار،آخر 
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 با اشتیاق گفت: سالم پرستو. .خیره شد آلودماشک هایچشمدوختم بهش و اونم توی  نگاهم رو

 سالم. -

 عزیز؟ خواهرزنخوبی  -

 تو خوبی؟ ،ممنون -

 بهتر از این نمیشه. ،عالی -

 خوشحالم که اومدی. ،گفتم: خب کنانمنمن

رمانه . اونم محتشبردم جلو بعد با لبخندش دلم لرزید و دستم رو دراز کرد تا باهام دست بده. یه لحظه تردید کردم اما اون دستش رو

 و به آرومی دست داد.

 ازش بدزدم. . سعی کردم تا نگاهم رولرزیدمیو دستم  زدمیقلبم بدجور 

 ؟لرزیمیپرسید: چرا 

 .انگیزهدیدن شماها برام هیجان  -

 .طورهمینبرای منم  -

 گفتم: ببخشید، من برم. .حواسم رفت به بابا و پریا

 بفرمایید. ،البته -

 بود. انگیزوسوسهو  تیپخوشزودی ازش دور شدم تا بیشتر از این عشق تندش توی دلم زبونه نکشه. اون هنوز 

ازم رونی نگچسبوند به خودش و این بار با اون دوباره منو  .نشستم زدمیحرف رفتم روی صندلی کنار پریا که داشت با خاله و بابام 

 الغر شدی؟ قدراینچرا  ،رستوپرسید: پ

 چیزی نیست. دوری از شماها خیلی اذیتم کرد. -

 و همش توی استرس بود. خوردنمیکرد و گفت: طفلی این مدت غذا  تائیدم امخاله

 پریا گفت: قربونت برم که نگران بودی.

 ؟گردیبرمیاش و گفتم: کی دوباره  هگذاشتم روی شون آروم گرفته بود با خیال راحت سرم روکه دلم  من

 بکنه. حاال به اون جا فکر نکن عزیزم. اش روهیه ماهی هستیم تا سعید کار ،خب -

 تا ابد پیشم بمونی. شدمیکاش  ،چشم خواهری -

 نوازش کرد و گفت: تا اون جا که سعید بذاره می مونم. . موهام رواز رفتن حرف بزنم خواستنمیاون دلش 

 اینا با ماشین و پریا و سعید با آژانس. امخالهبلند شدیم و همه راه افتادیم سمت خونه. من و بابا و 

با حوض پر از آب، با حیاط خونه ا هورود اون محضبه. شده بود بازدلبعد رسیدیم خونه. خونه ای که توی اون وقت روز روشن و  یه کم

حاال دیگه خونه هم سر شوق اومده بود و مثل ما سر از پا  که رو به آفتاب باز بود ازشون استقبال کرد. ایپنجرهتازه بارون زده و با 

 شناخت.نمی
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 تنگلداش بود گفت: خیلی هاشک توی چشم کهدرحالیا رو با دست لمس کردن. بابا هپریا و بابا دویدن توی حیاط و تموم در و دیوار

 این خونه شده بودم.

امون ه مون شدیم. خاطراتی که بدون هیچ حرفی میون نگاه تیم توی آغوشش و همه با هم غرق خاطرات شیرینمن و پریا رف

گرم  هایشبای که توی دیوارهای آجری قرمز، حیاطی که پر بود از گل و گیاه و تخت چوبی .رفتمی هاگذشتهو به  چرخیدمی

 تابستون روش خوردن هندوانه خنک خیلی مزه داشت.

سعیدم با اکبر آقا گرم صحبت شد و از آلمان و  شون بزنن. شونو عوض کنن و آبی به دست و صورتهالباسو بابا رفتن تا پریا 

 امم رفت تا با شربت ازمون پذیرایی کنه.های اونجا براش گفت. خالهگرفتاری

، حتی با خودم گفتم: مگه میشه یه راحت شدحس کردم دیگه خیلی استرس ندارم و با رفتار جدی و محترمانه سعید یه ذره خیالم 

تر از اونه که بیاد سراغ من. منی که یه رو به خاطر من خراب کنه؟ اون دیگه حاال بزرگ اشزندگیمردی با این کالس و وقار بیاد و 

 دختر لوس و خجالتی بودم و حتی بلد نبودم عاشق بشم.

یه کم بعد پریام به ما اضافه شد و با شوق اومد  کمک کنم.رست کردن ناهار برای د امخالهترجیح دادم برم توی آشپزخونه و به 

 کنارمون سر میز غذاخوری نشست و با هم مشغول حرف زدن شدیم. بابامم رفت پیش اکبر آقا و سعید و با اونها وارد صحبت شد.

 ؟کنیمیش هنگا جوریاینبه شوخی گفت: چرا  امخالهنگاه کردم.  بهش سر میز دست پریا رو گرفتم و با حسرت

 آخه می خوام حسابی ببینمش تا دلم خنک بشه. -

 چقدر تو لوسی دختر. -

 فشار داد و گفت: نمی خوام به یه ماه دیگه فکر کنم. فقط می خوام االن خوشحال باشم. پریام دستم رو

 .طورهمینمنم  -

 م نکن.هپس اون جوری نگا -

 چشم. -

 و غذا نخوردی؟ با دلخوری پرسید: چرا خاله رو اذیت کردی

 . برای همین الغر شدم.هفشار کار و دانشگام به خاطر نه -

 به خدا این مدت اذیتش نکردم.: ادامه دادم ناراحتیبا 

 شوخی کردم.نه قربونت برم.  -

 تو عزیز دلمی خاله. چرا اذیت بشم؟م سری تکون داد و گفت: امخاله

اشتم گوشی رو برد بودم بلند شدم و دویدم توی راهرو. ترنزدیک تلفن من که از همه به .تلفن زنگ خورد یه دفعه هاحرفمابین همین 

اق چشمم افتاد به ات ،ای که خواستم برگردم به آشپزخونهلحظه و دیدم بابای سپیده ست. بابام رو صدا کردم تا باهاش حرف بزنه.

رای ما جوری درست نیست که تنها باشه و این بپذیرایی بکنم. این پذیرایی. دیدم سعید تنها نشسته. با خودم گفتم بهتره برم و ازش

 دور از ادبه. رفتم توی اتاق و آروم ظرف شیرینی رو گرفتم سمتش و گفتم: بفرمایید.

 شدی. ترخوشگلآروم گفت: خیلی  .ه دونه برداشت و با نگاهش بهم زل زداون ی
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 با ترس لبخند زدم و گفتم: ممنون.

 هم بودیم. تنگدلادت رفت که یخواستم برم که ادامه داد: نرو عشقم. چقدر زود 

 یکی بیاد. ترسممینگاه کردم و یواشی گفتم:  پشت سرم رو

 . مگه اشکالی داره؟خواهرزنیه حرف زدن عادیه. بین داماد و  ،نترس -

 نه ولی ... -

 ولی چی؟ -

ک نمی ش جوریایننگه داشت و با مهربونی گفت: نگهش دار.  اون دستم رورینی رو بذارم پایین که چیزی نگفتم و خواستم ظرف شی

 کنن.

 : باورم نمیشه که آهوی من توی چنگمه.اون ادامه داد .موندمطور که ظرف شیرینی توی دستم بود  منم همون

 اینجا نه. ،سعید -

 کسی نمی شنوه. -

 پریا االن میاد. -

 اون فکرشم نمی کنه. -

 نکن. اون بهت اعتماد داره. دم و گفتم: به خاطر پریا این کار روبهش نگاه کر .حال بدی داشتم

 برام تو مهمی. -

 ام نگاه کرد و گفت: الک صورتی چه بهت میاد عزیزم.ه به ناخن

 عشق این نیست. ،گفتم: سعید. بکشمعقب  ام روهسعی کردم دست

 پس چیه؟ -

 اگه منو دوست داری اذیتم نکن. -

 .کنممیفقط دارم ازت تعریف  -

 .ترسممیولی از نگاهت  -

 این نگاه یه عاشقه. چرا باید بترسی؟ -

 راست میگی؟ -

 بهم اعتماد کن. پرستوی من. ،آره -

 م: یه شیرینی دیگه بردار.گفت میبا لحن آرو .دوباره دلم رامش شد

 به ما برس. امذرهبا دیدن من گفت: خانم یه  .اکبر آقا اومد توی اتاق یه دفعه

که قلبم تند ظرف رو گذاشتم روی میز و درحالی .شیرینی رو گرفتم سمتشو  مبرگشت .کردم وجورجمع خودم رو و من جا خوردم

 زد دوباره دویدم توی آشپزخونه.می
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به مناسبت  ،یه سفره پر از غذاهای خوشمزه و رنگارنگ سفره بزرگمون که توی خونه پهن شد همه برای غذا خوردن سر ذوق اومدن.

سر سفره پریا کنار سعید نشست و بامحبت کلی ازش پذیرایی کرد. با دیدن این صحنه خیلی خوشحال شدم و فقط  ام.خوب شدن باب

وقتی صحبت از آلمان و دکترهای اون جا  کردم.دار شد، از اینکه باید عشقی که توی دلم ریشه دوونده بود فراموش میته دلم غصه

 رو گرفت و به همه گفت که سعید چقدر کمکش کرده.به میون اومد پریا با مهربونی دست سعید 

تک هبکار بزرگی برای ما کرده و تکمی دونستیم که اون چه رواینهممون  ه.به اون مدیون چقدرگفت که بابت این لطفش  بابامم

 ازش تشکر کردیم.

بیمارستان بابام نزد تا مبادا غصه بخوره و ناراحت بشه. منم لب باز نکردم و ترجیح دادم این موضوع  هایهزینهحرفی از هیچ پریا اما 

زانو حاال دیگه یه جورایی رازهایی که بین من و سعید بود بیشتر شده بود و این منو در برابرش به یه راز باشه بین من و پریا و سعید.

 کرد.بیه من با اون همکاری میآورد. انگار که حتی دنیام برای تندرمی

من حسابی غافلگیر شدم. عین اون شبی که خاله  بهم دادن. منو سورپرایز کردن و هدیه تولدم رو همون جا سر ناهار پریا، بابا و سعید

 روز و دخترونه گرفته بودن.ام منو شوکه کردن. اونها برام چند دست لباس بهو شوهرخاله

 با سادگی گفت: به سلیقه خوب آقا سعید خریدیم. پریا قشنگی بود. هایلباس

 منم بدون اینکه به روی خودم بیارم کلی از همشون قدردانی کردم.
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 ویکفصل چهل

 

سحر، خونواده سعید و  و ام، زن عموم، خونواده سپیدهدایی اومدن دیدن بابام. هاهمسایهاون شب خونه شلوغ شد و همه فامیل و 

 قدیمی بابام بودن. هایدوستشناختم و اکثرشون از حتی کسایی که من اصاًل نمی

. وآمدرفتبود و  سروصدا رفتممیو سکوت اون خونه عادت کرده بودم تازگی داشت. هر جا که  تنهاییبه هامدتاین برای من که 

خوشحال بودم که دوباره زندگی ، مو خستگی شدید هااینهمه  باوجودولی  ها می اومد صدای مهمون رفتممیحتی توی اتاقمم که 

 دوست داشتن. چقدر بابام رو هاآدماینکه همه اون  و ش خوب شدهلمون برگشته و بابام حابه خونه 

 .پائیدمیمنو  زیرچشمیا بود و تموم مدت کنار باباش نشسته بود و فقط هر از گاهی ه م جز مهمونه امیر

حرکات مونو زیر نظر داشت. منم برای اینکه مشکلی  ترینکوچکتوی مهمونی دیده بود کفرش در اومده بود و  که اون روسعیدم 

فقط اگه نیاز بود موقع پذیرایی و تعارف شیرینی و  و نه به سعید. کردممیپیش نیاد و هیچ کدوم ازم دلخور نشن نه به امیر توجه 

 رفتم سمتشون.چایی می

رشته  بود ولی یه شدهقبول. اونم دانشگاه پرسیدممیو از حال و احوالش  نشستممیکنار سحر  شدمیتی که سرم خلوت توی هر فرص

 دیگه.

 و پریا سالم رسوند. مبهم زنگ زد و کلی به بابا امسپیدهحتی وسط اون شلوغی 

 خونواده سعید موندن.، خونواده سپیده و و زن عموما رفتن و فقط دایی ه مهمونبیشتر آخر شب که شد 

مختلف و خنده و شوخی مهمون ها دیدم سعید با نگرونی از بابام پرسید:  هایحرفوسط ، نودهمون طور که همه گرم حرف زدن ب

 داروخانه هست؟ باید داروهاتونو بگیرم، اصاًل یادش نبودم. هاطرفاین ،راستی

 .بابام فکری کرد و گفت: یه ذره دوره ولی میشه پیاده رفت

 خوب بلد نیستم. فت: این دور و اطراف روگاون 

 پریا گفت: خب من باهات میام.

 .شدهتنگدرست نیست. تو مهمون داری و همه دلشون برات که  جوریایناما سعید گفت: آخه 

 رو کرد به من و پرسید: عیبی نداره با هم بریم؟

 .تم: نمی دونمفبا تردید گ

 ضروریه من باهاش میرم. قدرایندیدم امیر پرید وسط و گفت: خب اگه 

 ترجیح میدم این مسئله بین خونواده باشه نه غریبه. ضمناً. مهمه که می خوام برم حتماًجواب داد:  ایجدیسعید با لحن 

 .ایمهمسایهم ه اینجا نیست. ما ایغریبهامیر با دلخوری گفت: 

 .نیستین ولی در حد خونواده -
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 .توئهاین تصور  -

 تصور نیست واقعیته. نه -

 امیر یستنپرستو می تونی بری؟ درست باال گرفت و پریا برای اینکه ادامه پیدا نکنه با لحن نرمی وساطت کرد و گفت:  کمکم ثبح

 بیفته. زحمتبه آقا

 و نشست سر جاش. کرد مامیر اخ

 من میرم لباس بپوشم.پس به سعید گفتم:  میلیبیبا 

 حاال چیکار کنم؟ ،ترس رفتم توی راهرو و با خودم گفتم: وایبا 

 .کردیممیکه الزم بود بگیره تهیه  م روبابا ایو داوره رفتممیراهی نبود. باید باهاش 

ونه بههبسمت در خونه امیر  رفتیممی. موقعی که داشتیم دیدممیامیر  هایچشمتوی  خشم رو کهدرحالی ،با سعید راه افتادم و رفتم

 دستشویی اومد بیرون و سعید رو صدا کرد.

 سعید بدون اینکه توجهی بهش بکنه به من گفت: بریم. محلش نذار.

 یر عصبی بشه و دردسری راه بیفته. برای همین به سعید گفتم: خب ببین چیکارت داره.اما من ترسیدم که مبادا ام

 برام مهم نیست. -

 چیزیا بلند نشه گفت: به خاطر این خونواده ست که االن ه سعی داشت صداش به احترام مهمون کهدرحالیامیر از اونور شنید و 

 . فکر نکن که یادم رفته چه جوری با این دختر بازی کردی.بهت نمی گم

 رفت سمتش. زد وکنار  . منواین حرف سعید رو برآشفته کرد و برگشت توی حیاط

 گفتم: سعید کاریش نداشته باش. آروم .زدمیبیرون  امسینهقلبم داشت از 

زل زد و گفت: االن دیگه مثل اون موقع نیست که بخوام بهش با جسارت  .رفت روبروش وایستادام گوش نداد و هاما سعید به حرف

 مراقب حرف زدنت باش. کنممیبنابراین بهت اخطار  ،ازت بترسم

 کشیدی؟عقب . یادت رفته با یه تهدید درآوردیامیر پوزخندی زد و گفت: زبون 

 چیزهیچه . نایبیکارهتو یه پسرک ولگرد و دلیلی نداره باهات بحث کنم. بود با عصبانیت جواب داد:  دادهازدست ید که تحملش روسع

 دیگه.

 ماست. امیر آقا مهمون درست نیست. ،حرف نزن جوریاینبه سعید گفتم:  .با این حرفش دلخور شدم و رفتم بینشون

 دوست شدی؟ مبهم خیره شد و گفت: چیه نکنه با این

 االن همه می شنون. ،به هردوشون گفتم: تو رو خدا بس کنین لرزیدمیمن که صدام 

 شرف دارم.ولی  نیستمسعید نگاه کرد و گفت: من بچه پولدار  هایچشمامیر توی 

 باشرف.ا. آقای ه کرد و گفت: تشریف ببرید پیش مهمون ایخندهسعید 
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 رفت داخل.حرفی  هیچبیبه اون خیره شد و  آلودیخشمبا نگاه  مامیر

م گرفت محک از در خونه اومد بیرون دستم رو اینکه محضبهو بدجور عصبی بود  اوندنبال سعید راه افتادم تا برم.  ،بغضم گرفته بود

 : چرا ازش دفاع کردی؟پرسید خشنی ازمگوشه دیوار نگهم داشت. با لحن و 

 از کوره در بره. خواستمنمیجواب دادم: فقط با دستپاچگی  تا حد شکستن فشار داد. انگشت هام رو

 تو باهاش دوستی؟ -

 نه. -

 .کنممیباور ن -

 به خدا راست میگم. -

 بهت گفته بودم که اگه با پسری دوست بشی چه بالیی سرت میاد. -

 دستم شکست.روی زمین و گفتم:  خم شدمگوشه دیوار  ،باهاش برم خواستنمیدلم  اصالً

 ول کرد. دلش سوخت و دستم رو

 خوبی؟ ،. اون ترسید و گفت: پرستوزانو زدمجلوی پاهاش  و شده بودم مستأصل

 نه.آروم گفتم: 

 نترس من اینجام عزیزم. -

 نمی دونم چرا سرم گیج رفت. -

 بده به من. دستت رو -

اره دوبکه خون توی رگ هام دوید و قلبم رو  حس عجیبی بود. انگار ... گره خوردهم به امون هدست .شبردم باال و آروم گرفت دستم رو

 به تقال انداخت.

 .م: چیزی نیست. من اینجا کنارتادامه دادسعید 

 ؟داریبرنمیکردم و گفتم: چرا سعید؟ چرا دست از سرم  شنگاه اشکپر از  هایچشمبا 

 نمی تونم. -

 تو داری زجرم میدی. -

 عشقیه که توی دلت گیر افتاده. عشقی که باید نشونش بدی.این حس دردناک  -

 همه چی به هم می ریزه. پریا دق می کنه و بابام ازم متنفر میشه. جوریاینبا ترس گفتم: نمیشه سعید. 

 گفت: نمی ذارم کسی بفهمه. خیالت راحت باشه.

 دنبا هم بو لحظهبهلحظهجلو رفت و ی تاریک و خلوت هاکوچهبا هر قدم توی . اون منو با خودش بردگرفته بود  رو دستم کهدرحالی

 م آورد.مونو به یاد

 شدم.تر کنه ازش دور میمن هر بار که اون سعی داشت خودش رو بهم نزدیک طول کشید تا بریم و برگردیم. ربعیسه
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 فقط خودمون مونده بودیم. ا رفته بودن حتی خونواده سعید.ه رسیدیم مهمونخونه که 

آلود مچ دستم از فشار خشم گفتم و رفتم توی اتاق تا بخوابم. خیربهشب به همه ،رسیدن محضبهن قدر خسته و پریشون بودم که او

 کرد.درد می شدتبهدست سعید کبود شده بود و 

م بااینکه درست نخوابیدم بود برداشتم و رفتم مهدکودک. بکنم وسایلم رو سروصدازودتر از همه بیدار شدم و بدون اینکه  صبحش

روبرو نشم. اون روز بعد از مهتاج خانم دومین کسی بودم که اومده  ولی ترجیح دادم زودتر از همیشه خونه رو ترک کنم و با کسی

 خندید.لند زده شد و ببود سر کار. اونم با یه چایی بزرگ و شیرینی ازم پذیرایی کرد و وقتی بهش گفتم که بابام برگشته کلی ذوق

 اون روز هر بار که چشمم به مچ دستم افتاد دلم گرفت و غصه خوردم. از اینکه چرا باید سهم من از عشق این باشه؟

ه آرزوم منی ک نمی دونستم که از این بابت خوشحال باشم یا ناراحت. واقعاً  لیکالس نداشتم و می تونستم زودتر برم خونه وش عصر

 شده بود.یه دردسر بزرگ  برام خصوص سعید کهبود بابا و پریا برگردن حاال از دیدن همه واهمه داشتم، به

محض رسیدنم به خونه با دیدن پریا و بابا که اومده بودن توی حیاط استقبالم همه به هنوز تاریک نشده بود. ، هواوقتی رسیدم خونه

 م یادم رفت.هاناراحتی

 جمع می کنه تا بره. ناراحت شدم و پرسیدم: خاله جایی داری میری؟ داره وسایلش رو امخالهدیدم داخل که رفتم 

 برسم. امزندگیبا لبخند گفت: دیگه بابات و پریام که اومدن. برم به 

 وای نه. دوست دارم باشین. -

 حاال بازم میایم. -

 ؟ایکرد و گفت: می خوای با ما بی ایخندهم ه اکبر آقا

 کاش میشد بیام.نمیشه. که کنار شما و خاله آدم خسته  از بودن گفتم:

 م می خواین راحت باشین.ه شما ،خیلی جدی گفت: تو مهربون ترین دختری هستی که دیدم. دیگه باید رفت

 ناراحت میشیم. جوریاینپریا گفت: خاله به خدا ما 

 دادیم. دیگه مزاحم نمی شیم. تون و سالم تحویلم صحیح ه ما و بودامانت نه خاله. این دختر دست ما  -

 .نمی دونم چه جوری ازت تشکر کنمپریدم توی بغلش و با بغض گفتم: 

 همین. ،باش اتسالمتیب ظفقط موا -

 چشم. -

 ندارم. صحبتهمگفت: دیگه من  امبه شوهرخاله تنگیدلبابامم با 

 .باجناغاکبر آقا با شوخی گفت: بازم میام پیشت 

 سعیدم آخر کار با هر دو شون به گرمی خداحافظی کرد. م همدیگه رو بغل کردن.ه اهو اون
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من رفتم توی اتاق و کشو میزم رو باز کردم. گوشی موبایل رو که فراموشم  تر شد.ام و اکبر آقا رفتن و خونه بازم خلوتیه ربع بعد خاله

چشمم افتاد به پاکت پولی که . کشوم هایلباسمش کردم زیر قایدوباره شده بودم ببرم بااحتیاط چک کردم. خیالم که راحت شد 

 .اونجابسته بودم و گذاشته بودمش  درش رو

بابام رفته توی اتاقش و داره دیدم  .از اتاق اومدم بیرون و شدماز جام بلند  .مشغول نکنم رفتم توی فکر ولی سعی کردم ذهنم رو

 .ارهجزییاتش رو به یادش می تأملو با  هنخونوادگی مونو نگاه می کنه. روی هر عکس مدتی می مو هایعکسآلبوم 

 موقع شام یه کم استراحت کنی؟ به سعید گفت: نمی خوای تااز اون جا  .توی اتاقش ه بودپریام رفت

 بلند جواب داد: نه عزیزم، تو بخواب. ذیرایی نشسته و یه کتاب توی دستش بودروی مبل پ کهدرحالیسعید 

برگشتم توی اتاقم و رفتم سراغ کشو. پاکت پول رو برداشتم و یواشی از  من یه لحظه با خودم فکر کردم شاید االن بهترین فرصته.

 توی راهرو رد شدم و رفتم توی پذیرایی. سعید منو که دید چشمهاش گرد شد و لبخند زد.

 سالم.بابا و پریا نشنون گفتم:  صدام رو آروم رفتم سمتش و طوری که

 سالم خوشگلم.اونم آروم تر از من جواب داد: 

 بابت دیشب معذرت می خوام. ،سعید -

 گفت: این چه حرفیه. من اذیتت کردم.

 باالخره باید بگم. خودم فکر کردمولی با  شدنمیروم 

 گرفتم سمتش و گفتم: ببخشید که کمه. با خجالت پاکت پول رو

 تعجب پاکت رو ازم گرفت و پرسید: این چیه؟با 

بهت بدم می کامل  چهار سال دیگه حقوقم رواگه  حساب کردمم دادی. بابا ایاین حقوق چهار ماه منه. بابت پولی که بر -

 مدیونت نیستم. جوریاین، پریا بهت میده هم اشبقیهپرداخت کنم.  تونم سهم خودم رو

 قبول کنم. رواینزمزمه کرد: عشق من. نمی تونم سعید آروم 

 دلم آروم میشه. با این کارتو رو خدا سعید.  -

 برای تو کردم. تو خودت برام مهمی. من این کار رو ،پرستو -

 بهت پس بدم. قبولش کن. من باید این پول رو کنممیخواهش  -

 راحتی مشکلی نیست. جوریاینراضی شد و گفت: باشه. اگه 

 بهش خیره شدم و گفتم: ممنون بابت کاری که برامون کردی.خند ببا ل

 مدیونی. مگه نه؟ هااینسعید سری تکون داد و پاکت رو باز کرد. خندید و خونسرد گفت: ولی تو خیلی بیشتر از 

 و جواب دادم: می دونم. ناراحت شدماز این حرفش 

 این نمی تونه دلیلی برای فرار از من باشه. -
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 .کنممیمن فرار ن -

م و هر تصور کنم. تو این بال رو سرم آوردی و باید تاوانشبدون تو رو  مهالحظهپایین بیاره و گفت: نمی تونم  سعی کرد تا صداش رو

 بدی.

 آخه چقدر تاوان؟ :گفتم غصهبا 

رو نگاه  هاعکسبیرون از پذیرایی پریا خوابیده بود و بابام هنوز داشت آلبوم  و بدون اینکه منتظر جوابش بمونم از پیشش رفتم.

 کرد.می
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 ودوفصل چهل

 

 خوشحال بودم چون می تونستم تموم وقتم رو پیش بابا و پریا بگذرونم.آخر هفته که رسید 

ریا و موقعی که سعید و پ تا سعید نفهمه. بودممیمطابق معمول قرار بود که به دکترم زنگ بزنم و باید خیلی مراقب  شبچهارشنبه

 بابا توی پذیرایی گرم صحبت بودن، فرصت رو غنیمت شمردم و رفتم سراغ تلفن و بااحتیاط شماره دکتر رو گرفتم.

 حرف زدم.نشنید بلندتر  و صدام رو برداشت اشمنشیوقتی  لیناچار بودم آروم صحبت کنم و

 .زنممیببخشید که آروم حرف  ،خانم دکتر : سالمیواش گفتم. کرد به دکتر اون منو وصل

 سالم دخترم. مشکلی پیش اومده؟ -

 فقط مهمون داریم و من نمی تونم راحت صحبت کنم. .نه -

 موکولش کن به فردا. ،خب -

 می مونن. فعالً ا هم نمیشه. اونه فردا ،راستش -

 مگه مشکلی داره؟ -

 آره. ،خب -

 ازت دارم. سؤالبسیار خب. فقط یه  -

 بفرمایید. -

 تو گفتی یکی هست که مانعت میشه باهام در تماس باشی. -

 درسته. -

 ؟استه اونم بین این مهمون -

ف ردوباره با ادامه ح .رفت توی سکوت. منم مکث کردم و هیچی نگفتم جاهمهکه دیدم صحبت پریا و سعید قطع شد و یه لحظه 

 هست. ماون بلهبه دکتر زدم:  ها حرفم روزدن اون

 خب پس مشکل اینه. -

ایی رو ازم پیش خودش داره هچون راز ترسممی اون قرار گرفتم. یه جورایی از ایآزاردهندهمن توی شرایط بد و  ،راستش -

 که اگه رو کنه زندگی خودم و خونواده ام به هم می ریزه.

کنم. بدون اینکه به روی خودش بیاره آروم از کنارم رد بیرون و منو دید که دارم با تلفن صحبت میسعید از پذیرایی اومد یه دفعه 

 کنارش توی ظرف گذاشت. م روبابا هایقرصیه لیوان آب برداشت و  .شد و رفت توی آشپزخونه

 ماجرا اینه. درهرحالفقط تونستم بگم:  .ادامه بدم اونجا بود جرات نکردم صحبتم رواون تموم مدتی که 

 فت.نکرد. از کنارم رد شد و ر مقلبم به تپش افتاد، اما چیزی نگفت حتی نگاهم با لیوان آب دوباره برگشت تا بره پیش بابام. اون

 خطرناکی نزنه. کاربهدست... من مجبورم باهاش کنار بیام تا اون  گفتممیداشتم  ،به دکتر گفتم: ببخشید

 باشه؟ ،از بیرون با تلفن عمومی زنگ بزنی بعداًشرایط نامناسبی داری. بهتره  کنممیباشه دخترم. فکر  -

 چشم. فقط نمی دونم کی بتونم. -
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 نیاز به کمک داری. حتماًباشه  که میگی جوراینزنگ بزن. اگه  زود بهم -

 .زودتر زنگ بزنم کنممیسعی  -

 و خداحافظی کردم.

 .کردممیرفتم توی فکر و با ترس از خودم پرسیدم: یعنی سعید فهمیده؟ اما من که یواش صحبت 

 مه با اومدنک کردمیرو تشریح م بابا ایبفهمم رفتم پیش بابا و پریا نشستم. سعید داشت خواص داروه ش روالعملعکسبرای اینکه 

 تو جمع ما نمیای؟ ،گفت و پرسید: پرستو آمدیخوش

 داشت. سؤالدانشگاهم بود.  هایدوستگفتم: یکی از  با خنده

 خوبه. پس هنوزم درس خونی. -

 .وبیشکم -

 فهمید که بهش دروغ گفتم معلوم نبود چه بالیی سرم بیاره.اگه می توی نگاهش تردید رو حس کردم و دلم لرزید.

مرموزش هر از  هایچشماین وسط سعید با  شدن. ام گرم صحبتهپرسیدم و اونآلمان عوض کردم و از پریا و بابا در مورد  موضوع رو

 شد. انگار که سعی داشت ازم حرف بکشه و اعتراف بگیره.گاهی بهم خیره می

خوردم و رفتم توی  زودی غذام روم. شدمیبابام و پریا خیره  صورتبهفقط  .کنم شنگاه املحظهموقع ناهار جرات نداشتم حتی یه 

 ترسناکش پنهون کردم. هاینگاهاز اون و  و خودم رو اتاق

 شد. بعدازظهرحدود ساعت دو 

 سعید می خووندم که دیدم در اتاقم آروم باز شد و یکی اومد داخل.دانشگاهم رو  هایدرسداشتم و  توی رختخواب دراز کشیده بودم

 بود!

 آروم گفتم: سالم. چیزی شده؟ .کشیدم باالتر جا خوردم و با ترس لحاف رو

 همه خوابن. ،هیسی گفت: کیواش

 و در رو بست. اومد داخل اتاق

 ا بفهمن روزگارم سیاه میشه.هاگه اون ،سعیدبا ناراحتی گفتم: 

 .گوییدروغزد و جواب داد: بایدم سیاه بشه. چون  ایآزاردهندهلبخند 

 من؟ -

 به اون راه نزن پرستو. خودت روتو.  آره -

 برای همین فقط نگاش کردم. ،ترسیدم که اعتراف کنم

 ادامه داد: می خوام از خودت بشنوم و مطمئن بشم.
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. زدمیمبه دکتر زنگ  بایددل تو دلم نبود و هر آن ممکن بود یکی برسه. گفتم: آخه شدم بگم.  باالخره ناچارولی  ردممقاومت ک اولش

 . باور کن راست میگم.شدمیکه تعهد داده بود بد  امشوهرخالهبرای  دادمنمیآخه اگه ادامه 

 دیگه عادتت شده. گوییدروغخوبه. پس  -

 ی نیست.جورایننه سعید.  -

 دستت بیشتر داره رو میشه.عالیه. هر چی جلوتر میریم  -

 نگفتم.هیچی بهش به خدا موضوع مهمی نیست. در مورد تو  -

 .کنیمیا تویی که ضرر هولی مطمئن باش با این کار کنیمی: نمی دونم چرا باهام لج و گفت ترنزدیکاومد 

 فقط بهش خیره شدم و از خودم پرسیدم: یعنی این همون سعیدیه که عاشقش بودم؟ ،گرفته بود ترس همه وجودم رو

سرزنش کردم که چرا به دکتر زنگ زدم؟  اینکه رفت خودم رو محضبه بدون اینکه چیزی بگه سری تکون داد و از اتاقم رفت. اون

 چرا یه وقت دیگه این کار رو نکردم؟

رارش دلیلی برای این اص حتماًبود و  هبباتجراون یه دکتر . یاد حرف دکترم افتادم که اصرار داشت زودی باهاش تماس بگیرم از طرفی

 منتظر شدم تا سعیدم بره توی اتاق پریا و بخوابه. گم.ب شرو به چیزهایی یهباید  باشهالزم  اگهبه این نتیجه رسیدم که  و داشت

در اتاق رو باز کردم و بااحتیاط رفتم  پوشیدم. از روی تختم اومدم پایین و لباسم روآروم  ،دلهره داشتم شدتبه .یه ساعتی گذشت

 صدا رفتم توی حیاط و بعد توی کوچه.توی راهرو. خونه کامالً ساکت بود و همه خوابیده بودن. تا اونجا که می تونستم یواش و بی

تند و مضطرب رفتم سر کوچه. اون قدر عجله  هایقدمبا  خیلی زود برسم اون جا.کوچه مون بود و می تونستم  وسطتلفن عمومی 

 داشتم که نفهمیدم کی رسیدم به باجه تلفن. شماره دکتر رو زمزمه کردم و شروع کردم به گرفتنش.

قلبم تیر کشید و آروم برگشتم. دیدم امیر وایستاده و با تعجب داره نگاهم می کنه. خیالم  می زنه به شیشه باجه. دارهاما دیدم یکی 

 راحت شد ولی موندم که اگه بپرسه برای چی اومدی اینجا زنگ بزنی چی بهش بگم؟

 سالم کردم.رو گذاشتم و از باجه اومدم بیرون. گوشی 

 خوبی؟ ،لبخند زد و گفت: سالم

 ممنونم. -

 ؟مشکلی پیش اومده -

 نه. چه مشکلی؟ گفتم: مشکل؟ کنانمنمن

 رنگت بدجور پریده. -

 یه ذره جا خوردم. -

 قطعه؟ تون چرا اومدی اینجا؟ مگه تلفن خونه -

 .شدهقطع ،: آرهو جواب دادم موندم که چی بگم

سعید اونجا دم در  درست دم در خونه مون خیره موند. ،ام از پشت سر امیر چرخید و به ته کوچههچشم ،توی همون لحظهدرست 

 کرد!زدیم نگاه میحرکت وایستاده بود و داشت ما رو که با هم حرف میبی
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 باید برم. ،یه لحظه نفهمیدم چی شد و امیر چی بهم گفت. فقط با ترس گفتم: امیر

 سعید که حاال همه چی رو دیده بود رفت داخل و در رو بست.

 ؟شدهقطعامیر دوباره پرسید: گفتم کی 

 فقط گفتم: نمی دونم. .حواسم نبود اصالً

 از باجه در اومدم. خواهیمعذرتبا یه کردم و  وجورجمع بدون هیچ حرف دیگه ای خودم رو

توی  کسهیچ و رفتم تو. درکلید انداختم توی  زدممی نفسنفس شدتبه کهدرحالی. دویدم سمت خونه باعجلهاون کنار رفت و من 

واقعاً درست دیده بودم؟ سعید اومده بود  ،زد. یه لحظه شک برم داشتفتاب کمرنگ آذرماه چرت میحیاط نبود و خونه هنوز توی آ

 دم در؟

 پریا هر دو بسته بود و صدایی نمی اومد. زودیبود آروم آروم رفتم توی راهرو. در اتاق بابام و  پرکرده توی وحشتی که سرتا پام رو

 جا ساکت بود.ترین صدایی میاد بفهمم، اما همهپشت در وایستادم تا اگه کوچک دویدم تو و در رو بستم. ،رفتم سمت اتاقم

اون قدر حالم بد بود که اصالً حوصله درس خووندن نداشتم و ترجیح دادم که برم زیر لحاف و  گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. یه ربعی

رو گرفته بود راحت بشم. حتی آرزو کردم  دوروبرماقاتی که ام که شده می تونستم از همه اتفجوری یه لحظهزودی بخوابم. شاید این

 مردم.زدم و توی همین خونه میام زنگ نمیکاش همون روز که قرص خوردم به خالهای

 غلت زدم و فکر و خیال کردم.فقط از ناراحتی و استرس خوابم نبرد و زیر لحاف اما هر چی سعی کردم 

 بیدار شدن، ولی من جرات نداشتم از اتاق برم بیرون. بابا و پریا و سعید همهبعد  دو ساعت

 رون.خوایم با هم بریم بیپا شو دیگه. می  ،و گفت: خواهری تکون دادتا اینکه پریا اومد سراغم و منو که زیر لحاف قایم شده بودم آروم 

 من سرم درد می کنه. میشه خودتون برین؟ ،کنار زدم و گفتم: پریا جونم لحافم رو .حوصله نداشتم اصالً

 وای چرا عزیزم. می خوای بهت قرص بدم؟ -

 نه. خوب میشه. -

 جا بیاره. ذار برات یه چایی گرم بیارم حالت روب -

الی در باز بود و سعید رو دیدم که کنار اون وایستاده و داره آماده میشه که بره بیرون. پریا یه ذره بعد اومد  رفت تا برام چایی بیاره.

 پیشم و برام چایی با شیرینی آورد.

. از نگاهش که به طرز زجرآوری خونسرد بود فهمیدم که اشتباه . دلم هوری ریختکردم هو با لبخند نگا در اتاقم وایستاد مسعیدم د

 نکردم. اون من و امیر رو پای باجه تلفن دیده بود!

 کجا میرین؟ ،ازش پرسیدم: خواهریا. برگردوندم سمت پری ام روهو چشمنمی تونستم بهش نگاه کنم 

 شروع کنیم. رو اشماهانههای مربوطه تا چک آپ برای نوار مغز و کار بریممیبابا رو  -

 کنار یه لیوان آب گذاشته بودم.که ام هد به قرصسعید به گوشه میزم نگاهی انداخت و چشمش افتا

 که سردرد داری. هاستقرصبه خاطر این  معلومه، گفت: خب
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 اونم اومد و قرص و لیوان آبم رو برداشت و برد توی آشپزخونه. ش کردم و چیزی نگفتم.هنگا

 .گردیمبرمیادامه داد: اگه حالت خوب نیست بمون خونه. ما زود برگشت تو اتاقم و 

 منم که منتظر همین بودم آروم گفتم: ممنون.

م افتاد که تازه یاد زد و استرس داشتم.تنها شدم. قلبم هنوز تند می من دوباره توی خونه راه افتادن و رفتن. تاییسهبابا، پریا و سعید 

 ام به دکترم زنگ نزدم اما با خودم گفتم: ولش کن، باشه یه وقت دیگه.این دفعه

 و شروع کردم به خووندن. امدرسیرفتم سراغ کتاب  حوصلگیبیبا 

مشغول کنم. کتابی که عین دوران دبیرستان وقتی راهی برای فرار نداشتم  رو یه ساعتی گذشت و من با کتاب سعی کردم فکرم

 ام بود رفتم توی آشپزخونه تا یه چیزی برای خوردن پیدا کنم.چون گرسنه بهترین پناهم بود.

 تعجب کردم و از خودم پرسیدم کی می تونه باشه؟ .زدننه رو زنگ خو یه دفعه

 رفتم پشت در و پرسیدم: کیه؟

 یه صدای مردونه جواب داد: منم سعید.

 زود تموم شده باشه؟ قدراینکار بابام  میشهو از خودم پرسیدم: مگه  جا خوردم

 در رو براش باز کردم. آروم

 .باشهش هبدون اینکه کسی همرا ،اومد توی خونه

 سرک کشیدم توی کوچه و دیدم ماشین سعید دم در خونه ست ولی کسی توش نیست. با تعجب

 پس بابا و پریا کجان؟ ،پرسیدم: سعیددر رو بستم و 

 ام برسم. مشکلی داری؟ها کارشون طوالنی شد منم برگشتم تا به کارهاون -

 فقط پرسیدم. .با ترس جواب دادم: نه

 خوبی عشقم؟اون اومد نزدیکم و یواشی گفت: 

 ممنون. -

 با امیر دوست شدی؟که  بینممی -

 بذار برات توضیح بدم. ،گفتم: سعید .حرفی رو داشتم چینهمانتظار 

 ام زل زد و گفت: این شد سومین باری که توی دوستی مون بهم نارو زدی.هاون توی چشم

 من نارو نزدم. -

 درسته؟اذیت کرده منه. تو قصدت  -

 بذار حرف بزنم. کنممیخواهش ، سعید -

 بشنوم. من هر کاری خواستی برات کردم ولی تو هنوز داری فریبم میدی. ات روهحرفنداره بخوام  یدلیل -
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 شماریلحظه؟ مگه من همونی نیستم که برای دیدنش کنیمیی جوراینگفتم: چرا باهام  نگاهش کردم و .شده بودم مستأصل

 ی؟کردمی

 عوض شدی.ولی تو  -

 ه.املعنتیبه خدا عوض نشدم. هنوزم عشق تو توی این دل  -

 پس چرا با اون پسر رابطه داری؟ -

 منو تصادفی اون جا دید. باور کن همه چی اتفاقی بود. .رفته بودم تلفن بزنم -

 تلفن بزنی؟ خواستیمیبه کی  -

 و دوباره جوابی نداشتم و ساکت موندم.

 غ میگی؟روبا عصبانیت گفت: دیدی د

 ام جمع شده بود با صدای لرزونی جواب دادم: تو می خوای ازم انتقام بگیری. مگه نه؟هاشک توی چشم کهدرحالی

 ؟فهمینمیت دارم. چرا تتو رو دوسکدوم انتقام؟  -

 در میاری؟ رو امگریهپس چرا  -

 خودت مقصری. -

 مگه چیکار کردم؟ تلفن زدن جرمه؟ -

 مهم اینه که به کی زنگ بزنی. -

 نیست. کنیمیبه خدا اون جوری که فکر  -

 .کنیمیکنارم باشی ولی تو ازم فرار  هرلحظهمن می خوام  -

ونی با لحن مهربام خیره شد و هتوی چشم .آروم گرفت بازم هیچی نگفتم و سرم رو پایین انداختم. منو که توی اون حال پریشون دید

 گفت: من از ته دل دوستت دارم.

 می دونم. -

 تو چی؟ .کنیمیخوبه که باورم  -

 و گفتم: از یه دختر انتظار داری توی چشمت نگاه کنه و بگه دوستت داره؟ شرمم شد که به زبون بیارم

 باید بگی. چون همیشه ازم پنهونش کردی. -

 دوستت دارم. خودتم می دونی. ،بهش زل زدم و اعتراف کردم: آره .دلم قرار نگرفت

 اومد اما من ترسیدم و عقب رفتم. ترنزدیکیه قدم جسورتر شد و  مبا این حرف

 باهام راه میای.خنده تمسخرآمیزی کرد و گفت: تو قول دادی که 

 بازیه. هوس ،ولی چیزی که تو می خوای اسمش عشق نیست -

 نه. این خیاالت توئه. -

 اون جوری نیستم. ممن ،گفتم: تو یه دختر ناپاک می خوایبا ناراحتی 
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ای توی اون با این حرفم یکه خورد و چنددقیقه از کنارش رد شدم و رفتم توی خونه.بدون اینکه دلیلی برای ادامه بحث داشته باشم 

 حیاط سر جاش وایستاد.

دراز کشیدم روی تختم و رفتم توی فکر. چند تا نفس عمیق کشیدم تا آروم  حتی در رو قفل کردم. ،و در رو بستم رفتم توی اتاق

 یرم. رفتم سراغ کتابم و شروع کردم به خووندن.بگ

 با کتاب مشغول کنم. سعی کردم فکرم رونیم ساعتی 

از روی میز بردارم که دیدم نیست. یادم افتاد سعید قبل از  هام روخوب نیست. برگشتم تا قرص اصالً دیدم تپش قلب دارم و حالم 

 رو برد توی آشپزخونه. هاقرصرفتنش 

و  به خودم جرات دادم باز کردم و گوش دادم. هیچ صدایی نبود و سعید توی آشپزخونه نشسته بود. در اتاق رو ،بلند شدم بااحتیاط

ای اینکه عمد برشویی بود برداشتم. از دستش خیلی عصبانی بودم و بهرفتم توی آشپزخونه و لیوان آب و قرصهام رو که گوشه ظرف

 چشمش قرص رو خوردم و لیوان آبم رو تا ته سر کشیدم. یه جورایی حرصش رو در بیارم جلوی

 بدون اینکه چیزی بگم برگشتم توی اتاق. که نفهمیدم از حرصه یا از تمسخر. ایخنده اون فقط خندید و هیچی نگفت.

 ادب نباش. هر چی باشه اون کلی به بابات کمک کرده.اما دوباره دلم سوخت و با خودم گفتم: بی

 ازش دور باشم تا مبادا فکری به سرش بزنه.ولی فکر کردم بهتره  کنم خواهیمعذرتبرم و  تمخواسمردد شدم و 

 که من مقصرترم یا اون. کردممیانگار که داشتم با خودم حساب  .گذشت و من همون جا پشت در وایستاده بودم ایدقیقهده

 .آخرش دلم نیومد و در رو باز کردم تا برم بیرون و باهاش صحبت کنم

 هام سست شد.وپادستکم حالم بدتر شد و یه دفعه ... احساس کردم سرم داره گیج میره. اولش اهمیت ندادم ولی کم

 یعنی چی؟طوری که تکیه دادم به در اتاق و زیر لب زمزمه کردم: 

 م تا خودکشی کنم!درست مثل همون موقعی بود که همه قرصهام رو خورده بود تجربه کردم. قبالً یادم اومد که این حالت رو

 جوری شدم.ناخودآگاه سعید رو که هنوز توی آشپزخونه بود صدا زدم: سعید، نمی دونم چرا این ترس برم داشت.بدجور 

 .خت. سعید بلند شد و اومد دم اتاقخوردم زمین که برگشتم و آروم دراز کشیدم روی تداشتم می

 میره. گیجگفتم: سرم داره 

 .گیریمی: چیزی نیست. دو تا قرص بیشتر ریختم توی آب لیوان. حاال دیگه آروم تفگ سعید امناباوریدر کمال 

 گفتم: چی داری میگی؟ حالیبیبا 

 بهت گفته بودم که مال منی و راه فرار نداری. -

 .بازکنم ام روهولی حتی قدرت نداشتم تا لب کنم تا منصرف بشه شخواستم التماس

 نمش.خیس ام می تونستم ببی هایپلکسعید تبدیل شد به یه شبح تاریک که هنوز از پشت  .بسته شد حالیبیام از هچشم کمکم
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 .نمهکه هنوز مقابلم وایستاده و شاهد قربانی شد شببینم

 جا ساکت و تاریک شد.. همهدیگه هیچی نفهمیدم

 .کردمیصدایی نبود جز صدای تپش قلبم که آروم آروم میون سینه پر دردم هنوز تقال هیچ و 
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 وسهفصل چهل

 

دوید و رفت چند تا هیزم آورد و ریخت توی بخاری. اون  می دونست سردم شده منو برد توی اتاق و آروم نشوند روی تخت.که  بیبی

 دی.کن تا مریض نش جا گرم بود و من خیلی زود دوباره بدنم از لرز افتاد. بعد لباسهام رو آورد و گفت: عزیز دلم، بیا لباست رو عوض

 میشی. هافرشتهم کرد و گفت: توی اون لباس مثل هو عوض کنم. بعدش با حسرت نگار امهکمکم کرد تا لباس

 عروسی برام بیاره. چینهمهمیشه آرزوم بود که پسرم یه ادامه داد:  و با یه لبخند تلخ رفت توی فکر. آهی کشید

 دخترکم. کنممیو درستش  دوزممیبه خودش اومد و گفت: دامنش برات بلنده.  بعد

 ام ازش تشکر کردم.هبا اشتیاق سر تکون دادم و با چشم

 ایاهیسیگرفته بود. اون سمت پنجره جز سیاهی چیزی نبود.  جاروهمهاون رفت تا برام غذا بیاره. دیگه شب شده بود و حاال تاریکی 

نم. هنوز نمی تونستم باورش ک. عصر روزی رو که اون اتفاق ناگوار برام افتاد. اتفاقی که و بستم دوباره به یادم آوردر امهکه وقتی چشم

کشت، یا حتی اگه با دستهاش منو می هاقرصشاید اگه با همون  کرد. مجازاتمرو ازم گرفت و  امپاکیهمونی که عاشقم بود  سعید

 بود.باورتر کرد برام قابلام میخفه

خیلی زود از گونه هام ام پر شد و ه. طوری که دوباره اشک توی چشماومددرد به دلم  اون اتفاق زجرآور لحظهبهلحظهیادآوری با 

. سعید انتقامش رو کردمیفراموش کردنش برام ممکن نبود و هر بار که به یادم می اومد درد و رنج همه وجودم رو پر پایین سرید. 

اما این مجازات برای  شد گفت عشق سرخورده؛ها. انتقام همه اون چیزی که بهش میتفاوتیها و بیانتقام تموم دروغازم گرفته بود. 

 من خیلی سنگین بود.

پاک کردم و به الی در اتاق خیره شدم. دوست داشتم برم و شب ساکت اونجا رو  هام رودوباره ناراحت نشه زود اشک بیبیبرای اینکه 

لرزید اش با وزش مالیم باد میآروم از جام بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون. ایوون با نور ضعیف فانوسی که شعله س کنم.هم ببینم و ح

کرد. یه کم جلوتر رفتم و به حفاظ ای که از عمق جنگل ناله میو فاخته هاجیرجیرکجز صدای بود. هیچ صدایی نبود به شدهروشن

بی چیز دیگه ای نبود. برفی با دیدن من از جاش بلند شد و با وفاداری شروع به تکون پشمالو بی چوبی رسیدم. اون پایین جز سگ

اون سری کج کرد و برام  .تکون دادمآروم براش دستم رو این خونه بودم.  ئی ازبی جزدادن دمش کرد. حاال برای اون منم مثل بی

 پارس کرد.

لند ب هایدرخت الیالبهیچید باد وزید و پدوباره . شدمیون بود چند تیکه ابر دیده هوا صاف بود و فقط اون سمتی که ماه توی آسم

که با  هادرختداشتنی بود. صدای برگ آروم از خواب شون بیدار شدن و به جنبش در اومدن. این صدا برام دوست هابرگو پربرگ. 

 شکستن.خوردن و سکوت عمیق شب رو میمی. توی این رقص و سرخوشی به هم رقصیدنمیمالیم باد  هاینفس

ای که با صدای رفتم توی اتاق درست کنار بخاری هیزمی و ترجیح دادم تا برم داخل.احساس سرما کردم با وزش باد سرد  کمکم

تموم داد و گرماش خیلی زود سوخت. بوی چوب و زغال کنار اون بخاری حس خوبی بهم خشک، گرم و پرنور می هایچوبترق ترق

 تنم رو پر کرد.
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ر برنجش طع غذا رو آورد. برنج با یه خورشت محلی. بویاز اون بعد  .آورد و کنار تخت چوبی پهنش کرد رو اشسفره بیبیدیدم 

گذاشت جلوم و گفت: بخور اگه خوشت نیومد برات یه م غذا کشید و خورشت رو رانشستم لب سفره. اون ب بااشتها .هوش از سرم برد

 دیگه میارم.غذای 

 فهمید خوشم اومده و آروم گفت: بخور نوش جونت. امخندهازش برداشتم و یه قاشق خوردم. اون قدر خوشمزه بود که از 

که  چیزهاییداشت. همه اون  ایتازهخیلی بهم مزه داد. اون جا همه چی طعم و بوی  بیبیاون شب غذا سر سفره کوچیک و پرمهر 

 .کرد و حسش دیدتوی شهر  شدنمی

. دادمی ودنبزندهشوق داشت بهم امید شور و و  کردمیراست هنوز با اون سنش کار پیر زنی که با لباس بلند محلی و قامتی  ،بیبیو 

ز نو کوتاه ا هرچندرو  هالحظهتا بتونم  گرفتممیمنی که از چنگال یه عشق مسموم گریخته بودم و حاال این گوشه دنیا باید آروم 

حاال اون فضا، اون حس سکوت و  .درسته که توی این بازی عشق شکست خوردم اما این پایان دنیام و آرزوهام نبود زندگی کنم.

 و طبیعتی که می تونستی با تموم وجودت لمسش کنی برام شده بود روح و جسمم. خلوت

ذتم از این تجربه تازه کامل شد. نمی تونم وصفش کنم که چقدر آخر شب با یه استکان چایی هیزمی و کنارش نون محلی شیرمال ل

 اون چایی خوش عطر با نونی که توش پر بود از گردو و سبزی برام مزه داشت.

 که هنوز کامل نشده بود آورد و همون جا کنارم نشست. رو اشحصیریمنو خوابوند توی تخت و سبد  بیبیبعدش 

 ایمادرانه. اونم با لحن شم توی تخت غلتی زدم و برگشتم سمتش و خیره موندم بهشدمینمن که از دیدن اون زن مهربون سیر 

 خوابت می بره؟ جوریاینگفت: مشکلی نداره اگه آواز بخونم؟ 

 من که مشتاق بودم سری تکون دادم و لبخند زدم.

. یه شعر کردمیخونه زمزمه  ایوونشروع کرد به خووندن. همون آوازی که ظهر توی  بافتمی اون همون طور که سبد بزرگش رو

بود توی گوشم پیچید و منو توی خیاالت خودم  تنگدلنفهمیدم. صدای اون که عین الالیی یه مادر  رو اشمعنی وقتهیچمحلی که 

 . هر چی بود عشق بود و دلدادگی.از ناامیدیو نه  بودخبری  غصهنه لمسشون کرد دیگه از  شدمیکه  رؤیاها. توی اون فروبرد

 نهایتبیبه  پروابیسرخوش و  بیبیبال زدم، به اوج رویاهام رفتم و با هر زمزمه صدای  بالیسبکتوی این حس خوب پرواز، با 

 پریا رو هم دیدم. حاال دیگه ازم دلخور نبود چون همه چی رو می دونست. ،اون باال کنار مامانم رسیدم.

 خوابیدم.رفت و  همروی آلودماشک هایچشم کمکمو 

م رو حواس کردمیبی صحبت . صدای یه مرد که به زبون محلی با بیپاشدمرفتم از خواب مثل همون موقعی که سر کار میصبح زود 

 وندم و به بیرون پنجره نگاه کردم.. سرم رو چرخبه حیاط پرت کرد

 .داشتبرمیو نون  مرغتخمش و از فروختمی وسیلهو داشت بهش  بیبیر اومده بود لب دروازه خونه طمرد با یه قا

 .دادمیو برفی هنوز به اون دم تکون 

برد از من که دیگه خوابم نمی زیر لب شکر خدا کرد و رفت توی آشپزخونه اش. ،کارش که تموم شد با یه سبد بزرگ اومد باال بیبی

 جام بلند شدم و آروم کف پاهام رو که حاال دردش کمتر شده بود گذاشتم روی زمین.
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م رفت . دوست داشتم باهاش برم وتا بره توی باغش شدمیداشت آماده  بیبیرفتم سمت در اتاق و از الی در به صداها گوش دادم. 

 بیدار شدی؟ برو دست و صورت بشور من زودی میام. ،که شنید برگشت و با خوشحالی گفت: دخترم . صدای پام روایوونتوی 

اشی. بیا ولی باید مراقب بونم گفت: باشه، و ا برهببهش اشاره کردم تا منم اما دلم طاقت نداشت که توی اون آفتاب صبح باهاش نرم. 

 رو بپوش. هاکفشاین 

 .ایوونتوی  هاپلهدو تا کفش نو رو گذاشت باالی 

سردت میشه چرا  ،پام کردم و بدون هیچ رواندازی رفتم پایین پیشش. اونم هول کرد و گفت: عزیزکمبه رو  هاکفش خوشحالیبا 

 چیزی نپوشیدی؟

 و خیالش راحت شد. پشتم انداختروی  تنش بود درآورد وکت بزرگ و ضخیمی که 

 شدهبسته دارتیغای چوبی و هارصبا حدورش بود و  ط. باغچه گوشه حیارفتیم اشباغچهگرفته بود به سمت  دستم رو کهدرحالیو 

. اون در باغچه رو باز کرد و رفتیم داخل. توی کردمی شبود از باد و بارون حفظ هم که جای سقف و دیوارش یه حصیر بزرگ بود.

. خم شد و شروع کرد به چیدن و کندن میوه و جاتصیفیمحلی تا میوه و  هایبزیس. از شدمیاون تیکه زمین همه چی دیده 

سبزی. اون بهم  هایبرگ. منم که دوست داشتم این کار رو بکنم خم شدم و به تقلید از اون شروع کردم به کندن خیار و هاسبزی

 آسیب نبینه. اشبوتهیه بوته نعناع رو کند یا چه جوری باید خیار رو چید تا ساقه  هایبرگیاد داد که چه جوری و از کجا باید 

 بود. داشتنیدوستو جذاب  ی تازهاهبرای من یادگیری این چیز

یوار دیدم. روی د شدمیکه توش با هیزم پر  ایگلیبعدش برگشتیم توی خونه. من برای اولین بار رفتم توی آشپزخونه اش و اجاق 

 زوپپخت. یه دسته هیزم گوشه اجاق بود که برای انداختمیبه هوس خوردن شون  روآدمسیر و انجیر که  هایریسهپر بود از  اون جا

زیتون دید داشت چند تا کوزه گلی بود که ازشون بوی ترشی و سبزی  هایدرختکه به باغ  اشپنجرهو گوشه  کردمی اشاستفاده

 محلی می اومد.

هر دو همون جا روی زمینی که با یه گلیم قدیمی فرش شده بود صبحانه رو خوردیم. برای ناهار اسم یه غذای خورشت محلی رو 

 اش برام تازگی داشت.یادم داد. تا حاال نخورده بودم و مزه رو اشتهیهطرز  .باقالقاتق گفتنمیآورد که بهش 

ده شون باقی مون زرد و کمرنگ هایبرگفقط  پاییزکه با  هاییدرخترو نشونم داد.  زیتون و انار هایدرختو باغ رفتیم بعد پایین 

 بود.

. ردکمیبرداشت  ش روو یا برنج شالیزارها فروختمی، زیتون و انار بافتمی. سبد آورددرمی رو از همین چیزها اشزندگیخرج  بیبی

 اشندگیزکه هر گوشه از  ناپذیرخستگیو بدون اینکه مردی داشته باشه یا پسری که کمکش کنه. یه زن پرتالش و  تنهاییبهخودش 

 برام جالب و آموزنده بود.

 شده نظیربیو  بخشلذتم برای من ه . حتی دیگه شبهاششدمیاون جا نه ترسی سراغم می اومد و نه ردی از دروغ و نامردی دیده 

 بود.

 هوا خیلی سرد نبود. و زمستون از راه رسید. گذشت ایهفتهیه 

 .گرفتممییاد  تازهیه چیز و من هر بار ازش  زدیممیا سر هما هر روز با هم به باغچه، به باغ و حتی به شالیزار
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 ریده شدن اما چند ماهشون؟ درسته که االن ب بینیمیرو که توی آب غوطه خورده بود نشونم داد و گفت:  هاییبرنجاون حتی نشاء 

 از روییدن خسته نمیشن. وقتهیچ هااینبلند برنج.  هایخوشهمیان و تبدیل میشن به  دیگه دوباره در

 چیه؟ اینجاستکه  هاییاین: مکردمی سؤالروی کاغذم ازش مرتب  دیدممیو هر چی که  رفتیممیهر جا که منم 

 .هابرنجاگه نباشن که آب نمی مونه بین  مرز.بهش میگن بیجار : دادمیجواب  باحوصلهاونم 

 ا چه گیاهی ان؟هاون -

 می گزه! گزنه. مراقبش باش چون دستت روبهش میگن  -

 اون یکی چیه؟ -

 .کنیمیعین چایی دم  .گاوزبانگل -

 اون چه حیوونیه؟ -

 .هاشهریهمون سمور شما  ما بهش می گیم سمبوره. -

 زندگی رو ببینی. پایانبیی می تونستی تقالی کردمیتوی اون دشت به هر سمتی که نگاه 

 آوریمعجاز . خوابیدمیتوش حامله بز  یه تا گل مالی آغلی که باید اشبوتهاز  خیارا برای یادگیری بود. از چیدن یه هاونجا خیلی چیز

 نشده بود.چیزهایی که توی هیچ کتابی نوشته هیزم تا بافتن یه سبد حصیری.

اشی. مهم داشته ب ایگذشتهپر بود به من یاد داد که مهم نیست که تو کی باشی و چه  بیبی انسانیتی که توی دلحتی مهربونی و 

 گذشته تو به یادها بذاری.با خوبی کردن  هرلحظهاینه که از حاال به بعد برای انسان بودن تالش کنی و 

 تنگ بود. نمی دونستم برای چی؟رد. اون شب دلدار کبی رو غصه. بارون تندی که دل بیارون گرفتب روز هفتمشب 

 بشم. اتغصهت کرده؟ به من بگو تا منم شریک دارغصهچی توی دل مهربونته که ، بیبیدلم طاقت نیاورد و روی کاغذ براش نوشتم: 

 به دوشت بندازم. آخه تو طفلی گناه داری. من که راضی نیستم رنج دلم رو ،گفت: دخترم

 گوش بدم. درد دلت رو منهبرام مادری کردی حاال وظیفه  همهاینبگو تا دلت خالی بشه.  ،بیبیاما اصرار کردم و دوباره نوشتم: 

 کنار پنجره وایستاده بود آهی کشید و اومد کنارم روی تخت نشست.که  بیبی

 تر به نظردارغصهو  رفتمیدر هم  نفتیچراغر رقصان که نقش و نگارش با نو ایچهرهدیدم.  اشچهرهبرای اولین بار پیری رو توی 

 .رسیدمی

هوا خیلی . اوایل زمستون ،ایی بودهروز چینهمآروم و شمرده گفت: یه  .بیاره اشخستهدور رو به یاد  هایگذشتهتا  کرداون سعی 

عین امشب، مداوم و طوالنی. یادمه از بارون می اومد. ده پایین. به یم تا کوچ کنیم شدمیداشتیم آماده  کمکمسرد بود و ما دیگه 

طوری که من حتی  آب برداشت رو جاهمهپل رودخونه رو برده.  زدهسیلفهمیدیم  بعداًاون قدر شدید بود که غروبش شروع شد و 

تم . رفخواستمیو کمک  زدمیداد  ،ه بودیکی از اهالی اومددم شب بود که دیدم یه صدایی میاد. . ا برسمهو گاو هااسبنتونستم به 

رسه فهمید که تا ب شدمیگرفته بود و  ش رولباسهمه  والیگلبود.  شدهآب سون و دیدم یداهلل ست. رنگ تو روش نبود و خیلب ایو

از  خوردمیتو آشپزخونه شام که پسرم سجاد و هنوز برنگشته.  گفت که پسرش رفته به جنگل. بهم خوردهزمینپیش من چند بار 

. نخورده دوید توی حیاط و رفت سراغ اسبش غذاخوردههول برش داشت و . تا فهمید کیه و شناختش هاپلهاومد دم جاش پرید و 

 شدیمیعنی صاعقه. وقتی سجاد سوارش  ن کتوآسم گفتیممیداشت که توی کل روستا معروف بود. بهش  قوییه اسب سفید و اون 
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بود. اون با یداهلل سوار اسب شد.  شدهبرندهحتی چند بارم رفته بود برای مسابقه و . پریدمیو از هر مانعی  تاختمیعین برق و باد 

می دونی؟ جوون بود و ناپخته. نمی دونست که  آخهگوش نداد.  وخبر بده و تنهایی نر مردعاقلهچند تا  همن هر چی بهش گفتم ب

و نه  شناختمیاما جنگل که رحم نداشت. نه جوون  ،ونگی اش نمی ذاشت بترسهخطر یعنی چی؟ یا اگرم می دونست غرور و مرد

بهش بدم نشنید. با رفتنش همون لحظه دلم لرزید و چشمم به  ایقمها رفتن و من توی ایوون هر چی صداش زدم تا داسی هپیر. اون

له ا حمهاومده بودن دور و بر خونه ها و به گاو و گوسفندیه چند وقتی بود چند تا پلنگ  .افتاد به جونم شورهدلراهش موند. بدجور 

. ما باید طورهمینن. مرد منم رفتمیایی که چاره نداشتن هاز خونه در بیاد ولی اون کردمیکرده بودن. طوری که کسی جرات ن

 ومدابرگشت. اون  لهتا شاپور با گ همون جا اون قدر وایستادم وتنهاتکرفت و من  یداهللبا چرا. خالصه سجاد  بردیممیا رو هگوسفند

رسیده نبرداشت و  اش رو داس تندیگرفت. منم گفتم که سجاد به خاطر پسر یداهلل رفته جنگل. رنگش پرید و  سجاد روسراغ  باال و

تو  دلکه  دروازه مون. منم لبزن یداهلل اومد دنبالش این دفعه گذشت و  چندساعتی .با پای پیاده ،لباس تن کرد و زد به دل کوه

 ونا و جوهشال سرم انداختم و توی همون گل و بارون با زن یداهلل و طفلش که روی دوشش بود رفتیم سراغ چند تا از مرد نبود دلم

 ه راه افتادن تا برن جنگل.با اسلحه و داس و قم مرد بودن تاپنجم که اهای محله. اونه

تکون تکون داد تا دلش آروم بگیره و گفت: بارون تا دم دمای صبح ادامه داشت. من چشم  ش لرزید و با حسرت خودش روصدا بیبی

رو هم نذاشتم. همش دم ایوون بودم تا بلکه صدای آسمون کت رو بشنوم و خیالم راحت بشه. اون قدر به جاده پایین و رودخونه نگاه 

تم پیدا کردم یه اتفاقی افتاده. شال و کاله کردم و رفتم پی زن ام سیاهی رفت ... ولی خبری نشد. آفتاب که زد دیگه حهکردم چشم

نگرون  هازنا از جنگل نیومدن. همه هیداهلل ولی فهمیدم که مرد اونم هنوز نیومده. دو سه تا از خونه ها رو پرسیدم گفتن هنوز مرد

 نشد.ولی تا دم ظهر خبری سگش، اومدیم لب جاده و نشستیم منتظر. یکی با طفلش، یکی با 

 روی گونه هاش. چکیداش آروم هموند و اشک حرکتبی بیبی

جنگل، جایی که رودخونه هنوز به پل  هایدرختآفتاب رسید وسط آسمون از ته جاده کنار  کهوقتیمثل یه زمزمه شد: صداش 

و  بود یمنبود. پسر یداهلل زخ شمحتی اسب ،جاد باهاشون نبودس ،ولی وقتی اومدن نزدیک ... مرد با اسب برگشتن تاهشت رسیدمین

که گفت  همولی یداهلل ب بود. زدهبهتهیچی نگفت و از شاپور که پرسیدم یه خراش برنداشته بودن.  امبقیهیداهلل و شاپور سالم بودن. 

 می اندازه توی رودخونه. رم می کنه و اون رو شاز دست دو تا پلنگ نجات بده که اسب اون رو سجاد خواسته پسر

ی گشت ولاش رو رودخونه و از باال تا پایین  لبهر دفعه رفت  .گفت: بعد از اون روز باباش یه روزم آروم نگرفت ند تلخی زد ولبخ

اما من هنوز به دیدن  ،شاپورم اون قدر غصه خورد تا دق کرد و مردسجاد رو ندیدیم. نه ما و نه هیچ کدوم از اهالی.  وقتهیچدیگه 

 امیدوارم. پسرم

 غرق اندوه شدم. شلبخند دردآلودمن از 

 ناراحت شدی. امتو ،گفت: بسه دیگه ایخستهبلند شد و با لحن 

 ش نمی تونستبودنزندهیه مادر رو دیدم. مادری که تا لحظه  سوختهدلوجود  ،توی اون پیکر خمیده اما امیدوارمن  .برگشت تا بره

 باور کنه. ش رومرگ پسر

 بیبیشروع به حرف زدن کردم:  لرزیدمیکه  ایدورگهو با صدای  فروخوردمبغضی که توی گلوم بود . از جام بلند شدم اختیاربی

 آرزومه که دخترت باشم.

 می تونستم حرف بزنم.نگاه کرد. من  ماون با حیرت برگشت و به
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 .بیبیختم توی آغوش مهربونش و با گریه زمزمه کردم: تو چی کشیدی؟ . خودم رو انداطاقت نداشتم

 ت کردم.دارغصهکه ببخش  ،نوازشم کرد و گفت: عزیزکم

 اون آغوش گرم مادرانه پناه گرفتم و احساس آرامش کردم.با تموم وجود توی من 
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 وچهارفصل چهل

 

 تاریک شده بود. کامالً کنارم نبود. من توی اتاقم تنها بودم و هوا دیگه  کسهیچوقتی به هوش اومدم 

حتی شک برم داشت که نکنه کابوس دیدم اما رد گیج بودم.  ایچنددقیقهنمی تونستم باور کنم که چه اتفاقی برام افتاده و تا 

 ام و دردشون برام مسلم کرد که خواب ندیدم.هسعید روی مچ دست هایانگشت

اریک ت جاهمهخونه مون نبود و  کسهیچرفتم بیرون از اتاق.  شکستهدرهمنگاه کردم و با بدنی سست و  رو دوروبرماز ترس و وحشت 

 نهرفتم توی آشپزخو. با بدن لرزون که هنوز سعید در کمینم نشسته کردممیگرفته بود و حس  وحشت و ناامنی همه وجودم روبود. 

ام هرصگشتم اثری از ق هرچقدراما  ،شمایمون باز کارم پشاین دفعه بکشم، بدون اینکه  خودم رو واقعاًپیدا کنم و این بار م رو هاقرصتا 

 نبود.

گریه کردم. اون قدر ناراحت  شدتبهانداختم روی تخت و  خودم رو مستأصلو پریشون و  ، در رو قفل کردمتم توی اتاقدوباره برگش

 دیگه نفس بکشم. خواستنمیبودم که دلم  دارغصهو 

ده صدای در خونه و خن کهاینتا ام از شدت گریه به سوختن افتاد. هکه چشم قدراون اشک ریختم.  وقفهبیمن نیم ساعتی گذشت و 

 برگشته بودن.که افتاده بود  یقاتفاخبر از بیها پریا و بابام منو از جا پروند. اون

 برمو  بازکنمقفل در اتاق رو و پاک کردم. حتی ترجیح دادم ر امهکردم و اشک وجورجمع ، زودی خودم روبدونه کسهیچم خواستنمی

 توی رختخواب قایم بشم.

 خوابیدی؟ ،با مهربونی پرسید: خواهریاز پشت در رسیدن اومد دم اتاق و  محضبهپریا 

 کنار زدم و گفتم: بیدارم. . آروم لحاف روروی شونه هاش گریه کنم خواستمیدلم 

ات هبا نگرونی گفت: چرا چشمتعجب کرد و  امریختههمبه و پریدهرنگولی با دیدن قیافه  اومد کنارم روی تخت نشستدر رو باز کرد و 

 قرمزه؟ قدراین

 گفتم: قرمزه؟ نمی دونم. حالبیلبخند زدم و  زوربه

 مگه سرت هنوز درد داره؟ -

 .مخوب .نه -

 با ترس گفت: می خوای بریم دکتر؟

 و زل زد بهم. همون لحظه سعید اومد دم در اتاق

 .به خدا آروم گفتم: دکتر؟ نه. خوبم

 : بابا خوبه؟از پریا پرسیدمکنم  هنگابه سعید من بدون اینکه 

 آره عزیزم. کارش انجام شد. -
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 و بود غصهاز دلم پر  .گرفت و نوازش کرد بلند شدم. پریا دستم رو توی تختسعید که از دم اتاقم رفت خیالم راحت شد و یواشی از 

 بغلش. . پریدم تویبگیرم نتونستم جلوی خودم رو

 چی شده؟ ،گفت: پرستو ایدلسوزانهپریا جا خورد و با لحن 

 دلم گرفته. ،با صدای لرزونی گفتم: هیچی گرفت. امگریه

 آخه چرا عزیز دلم؟ -

 نمی دونم. -

 دوست داشتم بهش بگم ... بگم که سعید چه بالیی سرم آورده.

. بازم ترسیدم و مقابلش تسلیم شدم. کردمیچی رو خراب سعید همه  زدممیام به هم دوخته شد و نتونستم. اگه حرف هاما دوباره لب

 ازم گرفته دست از سرم برداره. بهتره چیزی نگم و ساکت بمونم. اش روبا خودم گفتم: شاید حاال که دیگه انتقام 

 .بریاز پیشم می خوای آخه گفتم: بست. چند تا نفس عمیق کشیدم و  بغض توی گلوم پیچید و راه نفسم رو

 شه.خالی ب کردمیدلش سوخت و شروع کرد به بوسیدنم. منم میون آغوش مهربونش رفتم تا بلکه دردی که توی دلم سنگینی 

 چی شده آخه؟ ،: دخترمپرسیدبعد بابام اومد و با ناراحتی 

 پریا با لبخند گفت: دلش برام تنگ میشه. واسه همین گریه می کنه.

 گریه نکن. دلمون می گیره. ،گفت: دخترکم .کرد نوازش بابامم کنارم نشست و موهام رو

تموم مدتی که گریه کردم و غصه خوردم سعید نیومد  میون شونه هاش جا دادم. خودم روو این بار توی آغوش اون رفتم و با ولع 

 بود. اشرحمیبیتوی اتاق. شاید جرات نداشت یا شایدم از 

 گریه که کردم یه ذره سبک شدم.

 جوری حالت بهتر میشه.وی آشپزخونه و کنارمون باش. اینپریا گفت: بیا ت

 اون حتی پیراهن آبی و گرون قیمتی رو که سعید براش خریده بود نشونم داد و گفت: قشنگه؟

 خیلی. ،آره -

 سعید برام خریده. -

 آشناست؟نمی دونم چرا ... ولی دیدن اون لباس حس خوبی بهم نداد. حتی رفتم توی خیاالت که چرا این لباس برام 

 دادم با سعید روبرو نشم و گفتم: خواهری، درسهام مونده.ترجیح  اما زودی از فکر و خیال در اومدم و برگشتم به حال خودم.

 درگمی کتابم رو برداشتم و سعی کردم تا سرم رور. من با سبستن رورفتن و در  بابا و پریا هر دو از اتاقم .اونم قبول کرد و منو بوسید

 .کنمگرمیه جور 

پوشیده بود. لباسی که خیلی بهش می  اش روقشنگ لباس آبی  کهدرحالی یه ساعت بعد پریا اومد و صدام کرد تا برم برای شام.

 اومد.
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د نگاه نه من به سعی مرفتم پیششون و شام خوردم. تموم مدتمیل به غذا نداشتم و فقط برای اینکه بابام و پریا ناراحت نشن  اصالً

خواستم جلوی اونها بهونه درسم دوباره رفتم توی اتاق و در رو بستم. نمی محض اینکه غذام تموم شد بهبه اون به من. کردم و نه

 خواستم با سعیدی که با قساوت ازم سوءاستفاده کرده بود رودررو باشم.بشینم و بهشون دروغ بگم. نمی

عد . شب زودتر از موگرفتمی امگریهو  گشتبرمیم درس بخوونم فکرم به اون اتفاق دردناک خواستمیلحظات تلخی بود. هر بار که 

 خوابیدم و حتی کنار بابا و پریا چایی هم نخوردم.

 بهتر بشه. امروحیهتا م بذارن ام که دیدن حال خوبی ندارم سعی کردن تا فردا تنهاهاون

آخرش به این نتیجه رسیدم که راهی جز . مون رختخواب دنبال یه راه چاره گشتمبا ناراحتی توی هو  پاشدمفردا صبح زود از خواب 

. دیگه پنهون کاری کافی بود. باالخره باید یکی از ماجرا و اتفاقی که ناخواسته برام افتاده بود بگمبه دکترم ماجرا رو  این نیست که

 .شاید اون می تونست بهم کمک کنه. شدمیخبردار 

ون از ا. کردمیحاال که همه چی رو می دونست بیشتر اذیتم  مسلماًاما تموم مدت از ترس سعید جرات نکردم برم سراغ تلفن خونه. 

 که اگه تماسی بگیرم سعید بفهمه. ترسیدممیموبایلم بلد نبودم استفاده کنم و تازه 

انگار که  شد و رودررونشستم. سعیدم کمتر باهام ا هاونبیرون و پیش اون روز بیشتر توی اتاقم بودم و هر از گاهی به اصرار پریا رفتم 

 بشه. ترنزدیکمنتظر یه فرصت بود تا به من 

 زندونی کردم. توی اتاق و خودم رو برگشتمخوردم و دوباره  رو امچاییزودی  .شون ای شب رفتم پیشهآخر

نکنه بازم سعید باشه اما با دیدن پریا خیالم راحت شد و دلم آروم . ترس برم داشت و گفتم می زنن اتاق رودر یه ربع بعد که دیدم 

 گرفت.

 تو یه چیزیت شده. من مطمئنم. ،ام نگاه کرد و پرسید: پرستوهاون اومد پیشم نشست و با کنجکاوی توی چشم

 ؟کنیمی یفکرهمچین چرا گفتم:  حوصلگیبیبا 

 .ریگیمیاز دیروز عصر همش توی خودتی و ازمون فاصله چون  -

 خدا. آخه درس دارم.به نه  -

 بهم زل زد و گفت: با کسی بحثت شده؟

 لبخند زدم و آروم گفتم: آخه چرا بحثم بشه؟

 نکنه با سعید مشکلی داری؟ -

 چه بحثی؟ ،نه باباجواب دادم: سعید؟ 

 زمزمه کردم: من دیگه فراموشش کردم.

 شدی نگرانت میشم. گیرگوشهساکت و  جوریاینآهی کشید و گفت: 

 آدم دلش می گیره. هاوقتبعضی خواهری. ببخشید نوازش کردم و گفتم:  ش رودست

 من که تا ابد از پیشت نمیرم. بازم میام پیشت عزیز دلم. -
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 راست میگی؟ -

 البته. -

حتی حتی خیانت به خواهرم رو،  کردممیوانمود کردم مشکلم فقط همینه. حس کردم از خودم متنفرم. باید همه چی رو مخفی 

 سوءاستفاده سعید رو.

و همه چی رو اعتراف کنم اما من ترسوتر از اون بودم که بتونم توی  بازکنمم زبون خواستمیبود و  تاببیدوباره بغلش کردم. دلم 

 دستمایه هوس بازیش بکنه. و همین باعث شده بود من رو ترسیدممیجلوی سعید وایستم. ازش  آورعذاباون شرایط سخت و 

 غصه نخور. دوپاره استخوون شدی. قدراین ،خیالش راحت شد گفت: باشهپریا که 

 لبخند زدم و هیچی نگفتم.

 بلند شد و گفت: بخواب عزیزم. صبح باید بری سر کارت.

 .خیربهشب ،آروم گفتم: چشم

 شبت به خیر خواهری. -

 رفت و در رو بست.

 ر بودم برای اینکه از سعید دور باشم برم.بوجهیچ میلی به رفتن سر کار نداشتم اما م بااینکهفردا صبح 

چند بار اومد  امرسولیدوباره زودتر از همه رسیدم به مهدکودک. اون روز یه جورایی همه فهمیدن که حالم خوب نیست. حتی خانم 

اون روز خیلی هوام ل نکردم. غزال از خونه فراری شده بودم قبودیگه پیشم و بهم گفت که اگه بخوام می تونم برم خونه اما من که 

م. نشه ولی نتونست امروحیخیلی سعی کردم کسی متوجه شرایط بد . کشیدمیمنو  هایپرتیحواسداشت و مرتب می اومد و جور  رو

 فهمید که من ناراحتم و موقع رفتن ازم پرسید: اگه مشکلی هست بهم بگین و تعارف نکنین. امزادهحتی آقای شرف 

 امشکنجه ،حسی بود که حتی بیشتر از اون اتفاق ترینآزاردهندهاین  .دروغ گفتم هاآدماون شتم به همه ندا ایچارهکه راه  ممن

 اینکه مجبور باشی با ترس و وحشت بدترین بالیی رو که سرت آوردن مخفی کنی و وانمود کنی هیچی نشده.. دادمی

ه م. آخرشم به فرانک گفتم کیساستاد رو بنو هایحرفاز  مو خطحواسم به درس نبود و حتی نتونستم د اصالً ام سر کالس دانشگاه 

 چیزی شده؟ م پرسید: چرا سرحال نیستی؟زتا کپی کنم. توی راه برگشتن تا دم ایستگاه اتوبوس اش رو بده اجزوه

 فقط تونستم بگم: خواهرم که اومده ایران مجبوره زود برگرده و برای همین ناراحتم.

 نکرد. سؤالیو اونم دیگه 

ه دکتر. شروع کردم به گرفتن شمار ولرزترسوایستادم و با یه باجه تلفن پیدا کردم، موقع برگشتن توی یه خیابون نزدیک خونه مون 

 بگیره. م روتا مبادا سعید بیاد و دوباره مچ ترسیدممیحتی اونجام که خیلی از خونه دور بود 

 ود منو سریع وصل کرد.بوق که خورد منشی دکتر برداشت و چون منتظرم ب

پرسید و من که دلم بدجور گرفته  بهش بگم. اون حالم رورو  که سرم اومده بود بالیینمی دونستم از کجا شروع کنم و چه جوری 

 خوب نیستم. اصالً... راستش  ،با صدا لرزونی گفتم: خانم دکتربود 
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 با نگرونی پرسید: چی شده دخترم؟

 اگه نگی اوضاع بدتر میشه. ،اومد سراغم. اون اصرار کرد: بگو پرستوتردید داشتم و دوباره ترس 

 بغضم ترکید و با گریه گفتم: یعنی بدتر از اینی که سرم اومده؟

 مگه چی شده؟ -

 .آروم باش و اول گریه کن تا سبک بشی ،داد و گفت: عزیز دلم ماون با لحن آرومی دلداری .نذاشت حرف بزنم امگریه

 شت آروم شدم و تونستم دوباره حرف بزنم: سعید همونیه که نمی ذاره من باهاتون در تماس باشم.که گذ ایدقیقهیه 

 حیرت کرد و پرسید: راست میگی؟

 اون کسیه که داره ازم سوءاستفاده می کنه. -

 خب؟ -

 یه.منو توی باجه تلفن دید. این بار کنار پسر همسا بعدازظهرشکه به شما زنگ زدم فهمید و دوباره  شنبهپنج -

با ترس گفتم: به خدا من دختر بدی نیستم. اون منو می خواد و اون موقع تصادفی منو توی باجه دید، ولی سعید که ما رو با هم دید 

 فکر کرد من باهاش دوستم. واسه همین باهام لج افتاد.

 ن نامرد رو بگیره. نباید بذاری ازتبگو. باالخره یکی باید جلوی او ،کرد: نترس دختر سؤالنتونستم بگم که چی شده و دکتر ازم 

 سوءاستفاده کنه.

 هاینزدیک. ادامه دادم: عصرش سعید و بابام و پریا خواهرم رفتن برای آزمایش بابام. من باهاشون نرفتم و موندم خونهش با این حرف

 غروب دیدم سعید تنها برگشت.

 بگم. رو اشادامهمکث کردم و جرات نداشتم 

 چی باشه بین خودمون می مونه. بگو تا بدونم چی شد دخترم. گفت: نگران نباش. هرآرومم کرد و دکتر 

 گفتم: من و اون تنها شدیم. اون خواست فریبم بده ولی من زیر بار نرفتم. اونم توی لیوان آبم قرص ریخت و ...

 گرفت. امگریهنتونستم بقیه رو تعریف کنم و 

 اذیت نکن. همه چی رو فهمیدم. گه نگو و خودت رو، دیکافیهگفت:  ایدلسوزانهبا لحن دکتر 

 . خیلی تلخه.داریحقهمون جا از شدت ناراحتی حالم بد شد و نشستم کف باجه. اون ادامه داد: دخترم 

 دوست داشت.منو کاری باهام بکنه. اون خیلی  چینهمکه  شدنمیاعتراف کردم: باورم و 

 بهتره بری تا دیرت نشده. حاالمخب هستی.  قلبیخوشتو دختر پاک و  ،گفت: آروم باش. می دونم

 پرسیدم: حاال چی میشه؟ من چیکار باید بکنم.

 برات انجام میدم. اش روهکه کارش اینه. خودم کار شناسممینگران نباش، من یه وکیل خوب و حاذق  -

 ولی ... -
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 ولی چی؟ -

 می کنه. امبیچارهاگه سعید بفهمه  -

 فهمه.ب کسهیچنمی ذارم داشته باشه. نترس  رواینمی دونم دیگه جرات بیشتر از  بعید -

 پول وکیل ندارم.... من که  -

 من ازت پول نخواستم دخترم. -

 ... جوریاینآخه  -

 نگران نباش. من اهل سوءاستفاده نیستم. -

 نه منظورم این نبود. -

 ه.جوریایناولین دختری نیستی که و بکنم. تو ر مه این کارانیاز به کمک داری و من وظیفه تو  -

 ؟واقعاً -

 نه.بیشتر از این خراب ک رو اتزندگیسعید میشن. من نمی ذارم  هانامردین ای قربانی هاخیلی متأسفانهآه دردناکی کشید و گفت: 

 م.یو خداحافظی کرد

ستیم هم که نمی تون تا زندگی پریا و منو نابود کنه. ما کردمی تموم تالشش رو بردمیاگه سعید بویی از این جریان  .ترسیده بودم

 .شدمین بازی ای برندهاون بود که  جوریاینپس بدیم و  پولش رو

 واینکه وارد خونه شدم و صدای بسته شدن در اومد  محضبهرفتم خونه و حدود ده شب بود که رسیدم.  باعجلهچون دیرم شده بود 

 سعید اومد روبروم. دیدم... خواستم برم توی حیاط 

ت خودولی تو  ،متأسفم: بابت اون اتفاق گفتو گرفت کنارش رد بشم که دیدم آروم جلوم رو ش کردم و خواستم از هبا ترس نگا

 مقصر بودی.

 بدون اینکه عالقه داشته باشم باهاش بحث کنم پرسیدم: بابا و پریا کجان؟

 پریا داره آمپول بابا رو می زنه. -

 گرفت و نگهم داشت. دستم روبا اصرار مچ 

 روم گفتم: ولم کن سعید.آ

 ازم فرار نکن. این تازه اول عشقمونه. -

 ازم سوءاستفاده کنی بهش میگی عشق؟ کهاینش کردم و با صدای لرزونی پرسیدم: کدوم عشق؟ هبا ناراحتی نگا

 نه. برات توضیح میدم. -

گفتم: چطوری تونستی این بال رو سرم بیاری؟ مگه  لرزیدمیسر تا پام  کهدرحالیاشکم جاری شد و  .بشنوم اش روهحرف خواستمنمی

 من باهات چیکار کرده بودم؟

 م مال خودم باشی.خواستمیجواب داد:  ایفریبندهاون با لحن 

 بیاری و از خرد شدنم لذت ببری. در زانوبهی منو خواستمیبذار من بگم واسه چی.  .نه -
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 ادم: خب ... تو بردی. حاال منو ببین. جلوت یه دختر ناپاک وایستاده. خوشحال باش.ادامه دبا گریه بغضم ترکید و 

دوختم. نگاهی که دیگه بهش  پاک کردم و آخرین نگاه دردآلودم رو ور امهصدای پریا که اومد هر دو به خودمون اومدیم. تندی اشک

 یواشی از کنارش رد شدم و رفتم. اونم برگشت پیش پریا. نبود. توشاز عشق  اثری

 .نباشه زودی رفتم توی اتاق برانگیزشک آلودماشک هایچشمبرای اینکه و  سالم کردم به بابا و پریا

خودم  ز. نمی دونستم اتصویری که توی آینه بودبود خیره شدم به  کردهورمقرمزم  هایچشم کهدرحالیاون جا مقابل آینه نشستم و 

بود  آرزوم ،و ناراحت زمزمه کردم: سعید دارغصه هااینولی با همه  نهنمی دونستم توی این اتفاق مقصرم یا حتی متنفر باشم یا نه. 

 چی؟که باهات زندگی کنم اما حاال 

 آهی کشیدم و فراموش کردم که چی دارم میگم.

 حتی اسمش رو. ،داشتممیتوی سرم نگه  تی فکرش رواز حاال به بعد نباید ح

 و اون اتفاق تلخ از یادم نرفت. شب که اومدم خونه سعی کردم زود شام بخورم و بخوابم. دو روز گذشت

 جلوی در و اشاره کرد که گوشی موبایل مداو .دوباره سعید از یه فرصت کوتاه استفاده کرد توی اتاق رفتممیدرست موقعی که داشتم 

 بردارم. رو

 بودم با دلخوری گفتم: نه. دیگه نه.من که روی تخت نشسته 

 و گفت: ما با هم یه قول و قراری داشتیم. یادت رفته؟ کرد میاخاین بار 

که داده  هاییقول. اون به ازش کرده بودمبابت پریا و دوباره همه چی رو یادم انداخت. پولی که به بابام داده بود و خواهشی که من 

 بود عمل کرده بود و حاال من بودم و قولم.

اومت بتونم مقبدون اینکه دوباره . قبول کردمتکون دادم و سر زل زد به من و دوباره اصرار کرد. با ترس  آلودغضب هایچشمسعید با 

 به خواست اون تن دادم.تسلیم شدم و کنم 

 .عنتی. پیامش اومدبستم و با دلخوری رفتم سراغ اون گوشی ل در اتاق رو

 من دوستت دارم و نمی تونم ناراحتی تو رو ببینم(( ،))عزیزم

 ی؟((خواستنمی جواب دادم: ))مگه همین رو

 تو با این رابطه مشکلی نداشته باشی(( کردممیفکر  .))نه

ولی این مجازات برام خیلی شاید تموم این مدت مقصر بودم ))من دختر ناپاکی نبودم و تو ازم چیزی رو خواستی که ممکن نبود. 

 ((نامردییه تو . سنگین و تلخ بود

 و حاال می خوام جبران کنم(( متأسفم ،))خب

یام تو و پر جوریاین .بکشم ت ندارم زنده باشم. بذار خودم روبه خدا دیگه دوس ،و پاک کردم و نوشتم: ))سعیدر امهکاش ناراحتیبا 

 راحت می شین((
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 ((شدهشروعبچه نباش. تازه عشق ما  ،))پرستو

 رسیدی دیگه چی می خوای؟(( اتخواستهنمی رسه. تو که به  جاییبهاین عشق  .))نه

 ((می خوام همیشه کنارم باشی))

 باور کن ممکن نیست(( ،))نمیشه

 مونم که دست از سرم برداره.هنمی دونستم چه جوری باید بهش بفنفسم تنگ شد. 

 خوب و شیک. مثل همون موقع که عاشق هم بودیم(( شاپکافیمی خوام دعوتت کنم به یه  ،شب دانشگاه نروادامه داد: ))فردا 

 ))نمی تونم بیام((

 عشقم(( بوسمتمی .فرستممی. آدرس رو برات که ازش خاطره داریم ایه شاپکافی. اون جا همون کنممی))خواهش 

 گرون قیمت و لوکس. جایی که اولین قرار عاشقانه شاپکافییه  ،عصر و نیم شیشفرستاد. ساعت  اسم و آدرس و ساعت قرارمون رو

 توی یه شب سرد برفی. یم،گذاشترو  مون

 هعصرونسفید کرده بود و ما بعد از خوردن یه  جاروهمهبرف  .رفتمیعصر بود و هوا رو به تاریکی اون قرار یادم اومد.  لحظهلحظهمن 

با هم قدم زدیم. اون جا دور از خونه مون بود و من خیالم راحت  ییه ساعتای پر از درخت ولیعصر ه رفتیم بیرون و میون خیابون

یه آینده عالی رو وعده داد. اون موقع هنوز بینمون  مبهبود که کسی نمی فهمه. سعید اون شب از تموم آرزوهاش گفت و با اطمینان 

 .بود. حتی یادمه که از یه مغازه دم پارک بهترین بستنی رو برام گرفت مشکلی پیش نیومده بود و دوستی مون به اختالف نرسیده

 داد. ایمزهتوی اون سرما خوردن اون بستنی بزرگ چه 

 ه و باید بخوابم.دیروقتکه نفهمیدم  فرورفتماون قدر توی فکر 

 میام(( ،براش پیام فرستادم: ))باشه اختیاربیاز خیاالت در اومدم و 

 کیفم.شتمش توی گوشی رو بستم و گذا

 رفتم زیر لحاف و خیلی زود خوابم برد.
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 وپنجفصل چهل

 

حواسم  .سر قرار رفتممیفردای اون روز از اول صبح دچار استرس شدم. دل تو دلم نبود و همش به فکرش عصرش بودم که باید 

 همش به ساعت بود که مبادا دیرم بشه.

چک رو  لیحتی یواشی رفتم توی دستشویی و موباکه چی باید بگم و چی نباید بگم.  رفتممیتموم مدت داشتم با خودم کلنجار 

 ولی هیچ پیامی نیومده بود. همون جا همون ساعت. نهبینم سعید پیام جدیدی داده یا ب کردم تا

 شروع شد. نمنمبارون بود که  بعدازظهرحدود سه 

 که باید برم دانشگاه و ازشون اجازه گرفتم. مگفت میآماده رفتن کردم و به خانم رسولی و کر ساعت چهار و نیم خودم رو هاینزدیک

رو دیدم و با خودم گفتم چقدر خوب میشه دم در خونه ماشین سعید . هنوز بارون شدید نشده بودرفتم خونه. وقتی رسیدم  باعجله

سر زدم.  هااتاق همهرفتم و به بود و از توی خونه ام هیچ صدایی نمی اومد.  خالیحیاط خونه  ،داخلرفتم . که منصرف شده باشه

 ولی سعید رو ندیدم. بود و پریام مشغول خووندن یه کتاب خوابیده بودبابام 

 : مگه سر کار نبودی؟پرسیدبه پریا سالم کردم و اون با تعجب 

 ولی باید برم کالس. امروز زودتر تشکیل میشه. ،چرا -

 پرسیدم: سعید کجاست؟ازش 

 . دو سه ساعت دیگه بر می گرده.اشهرفته دنبال کار -

 یه.رنگخوشلباست خیلی بهت میاد. چه آبی  ،رفتم دم اتاقش و گفتم: خواهری

 خیلی دوسش دارم. سلیقه سعیده دیگه. ،آره -

 داشتم که نزدیک بود بغضم بگیره. اما توی دلم اون قدر عذاب وجدان ،که خوشحالم ردمو وانمود ک زدملبخند حالی  پریشونبا 

عید س و الغر چه جذابیتی برای پریدهرنگرفتم توی اتاقم و در رو بستم. نشستم جلوی آینه و به خودم نگاه کردم. من با یه صورت 

 اش بازم زیبا و جذابه.تر شدم دیدم که این صورت با همه سادگییه ذره که دقیق می تونستم داشته باشم؟

 چیکار کنم؟، و کالفگی زمزمه کردم: خدایابا دلخوری 

 ولی الزم بود. برم خواستنمیدلم 

 و بعد از ده دقیقه شک و تردید یکی کشیدم بیرون مرتب و خوبم رو هایلباسدو سه تا از  ام نگاه کردم.هرفتم سراغ کمدم و به لباس

نه. می ک ترنزدیکقط سعید رو به اون چیزی که می خواد رو برداشتم و پوشیدم. می دونستم که این قرار برای من سودی نداره و ف

توی کیف گذاشتم و دوباره مطمئن شدم که همه  موبایلمبرداشتم و زیرش قایم کردم.  ام روپوشیدم و کیف مهمونی  م رو همکاپشن

 چی همرامه.
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ربع به شیش بود و من باید زودتر ساعت یه  بدون معطلی از پریا خداحافظی کردم و دویدم بیرون.چترمم گذاشتم زیر بغلم و 

 رسیدم به قرار.می

د سعی کاشایکه  کردممیسعید. حس خوبی نداشتم و همش آرزو  پیشطوری اضطراب داشتم که انگار اولین باریه که دارم میرم 

ه که بهتر گفتممیبه خودم  رفتممیبه اون قرار نرسم. دودل بودم و هر قدم که  وقتهیچسر اون قرار نیاد و یا اینکه من  وقتهیچ

 برگردم و برم خونه.

 برای برگشتن دیر شده.دیگه ا خودم گفتم بشدم که سر خیابون سوار تاکسی 

ابونی خیو همون خیابون بزرگ و قشنگ.  شاپکافیزودتر رسیدم. همون  ایدقیقهپنجخیلی طول نکشید تا برسم به اون جا. حتی 

 .رؤیاییو  انگیزدلیه بارون  ،بارونبا ... و این بار  دادمیبه آدم حس خوبی  ووارنگرنگ هایچراغکه با 

اون  ود.ب ترمتفاوتخیلی  دفعهولی این  قدم گذاشتم داشتنیدوستبا یه عالمه خیال و آرزوی  ی که اومدم به اون خیابوندفعه قبل

 .کردممیسناک برای نفس کشیدن تقال تر سبودم و حاال توی یه کابو شدهغرقشیرینم  رؤیاهایا من توی هروز

که ما  شدنمیگذشت، پر از ترس و وحشت. باورم  هاقرنفقط توی یه سال اتفاق افتاده بود. یه سالی که برای من عین  هااینو تموم 

. حتی یه لحظه سر برگردوندم و کشیدیممی نفسهمیم و با زدمی. مایی که با هم قدم یمدو تا عاشق تا این حد از هم دور شده باش

بود و این قرار خیانت بار  شدهعوضرو هم دیدم. همه چی مثل قبل بود اما ما دیگه ما نبودیم. حاال راه و فکرمون  فروشیبستنیاون 

 ،ه آرامشفقط دنبال یه لحظ خوردهشکستو  ناامیدسعید دنبال آرزوها و هوس هاش بود و من نمی تونست ما رو به همه برگردونه. 

 دیگه. چیزهیچنه 

 یه دفعه به خودم اومدم و دیدم داره دیر میشه. ساعت از شیش و نیم گذشته بود.

فتم باال. ر شاپکافیشده  فرشسنگشیک و  هایپلهپنهون کنم از  ام روهسعی داشتم لرزش دست کهدرحالینفس عمیقی کشیدم و 

 اشوشهگکه ای شیشهدرست کنار ، همون جای قبلی که رسیدم دیدم سعید داخل نشسته و داره برام دست تکون میده هاپلهبه وسط 

 .دونفرهیه میز  سر ،بخار گرفته بود

ز جا رو پرکرده بود. سعید میپذیر بود و بوی قهوه و کیک وانیلی همهداخل گرم و دل چند تا پله بعد رسیدم به در ورودی و رفتم تو.

 سوم نشسته بود و برگشته بود تا ببینمش.

 آروم رفتم و رسیدم به میز. با احترام بهم گفت: سالم عزیزم. خوش اومدی.

 که روبروش بود و با خجالت گفتم: ممنونم. ایصندلینشستم روی 

 حریصش بهم خیره شد و گفت: چه خوشگل شدی. هایچشماون با 

 گفتم: اشتها ندارم. .رو گرفت جلوم ولی من اصالً میل به خوردن چیزی نداشتم هاخوراکی لیست

نشسته بودیم. کنار این شیشه رو به خیابون برفی.  جاهمین ،یادت میادگفت:  تنگیدل با نیستم سرحالکه دید من خیلی  سعید

 فقط یه سال. ،نگذشتهمدت زیادی 

 چیزی نگفتم و ادامه داد: اگه این تقدیر لعنتی نبود االن من و تو مال هم بودیم.

 هام در نیاد به بیرون نگاه کردم.سعی داشتم اشک کهدرحالیاین بارم سکوت کردم و 
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نه و آرزوهامون وعاشق هایحرفم؟ دوباره زنده کنی بمونی؟ مگه قرارمون نبود این عشق روپرسید: نکنه تا آخرش می خوای ساکت  

 یادت رفت؟ به این زودی؟

 اش خیره شدم و گفتم: فقط یه سال؟ برای تو فقط یه سال بود؟همن که هنوز عشقم به اون از نفس نیفتاده بود توی چشم

 برای تو چی؟ -

 پر از شکنجه. ،بود ترطوالنیخیلی  -

 حاال چی؟ ،خب -

 از اون عشق مگه چیزیم مونده؟ ؟حاال -

 من هنوز عاشقتم.ولی  -

 باهام چیکار کردی؟ ی عاشقتو -

 .متأسفممی دونم ... و بابتش  -

 مجازاتم کردی. هر بارولی تو  فقط یه بار بهت دروغ گفتم غصه گفتم: من با

 اگه منظورت رفتن سراغ پریا بود برات توضیح دادم که ناچار بودم. -

 خب چرا ولم نکردی؟حق با توئه. من نمی تونستم تو رو به آرزوهات برسونم. ، آره -

 ی تونم.نم نمچون نمی تونستم فراموشت کنم. اال -

 ولی تو از همون اول توی عشقمون دلسرد و دو دل بودی. . ادامه داد:در اومدام هساکت شدم و اشک

ی بودم. و دبیرستان سادهمن یه دختر گفتم:  باصداقتام نمونده بود و اعتراف کنم ولی دیگه غروری بر چیزهاییدوست نداشتم به یه 

 چیزی کم نذاشتم.و عشقمون برای تو  هااین هبا همولی چه انتظاری داشتی؟ دختری که با هیچ پسری رابطه نداشت. 

 طول کشید تا تو رو عاشق کنم. هامدتولی  -

ه چکرد. مگه یادت رفته که  اتوابستهاما بعدش چی؟ اون عشق توی وجودم افتاد و منو  ،راست میگی : آرهگفتمآروم  .بغضم گرفت

 و کنارت بودم. کردممیبهت فکر  هرلحظهجوری 

 ولی بعدش شروع کردی به جا زدن. -

 اهلش نبودم.که  ممن ،خواستیمیتو یه عشق ناپاک  -

 .کنیمیحاالم داری مقاومت  -

 هنوزم نیستم. -

که به هم داشتیم نمی تونستیم  ایوابستگینبود. ذهن من با ذهن اون فرق داشت و ما علیرغم  ایعاشقونه هایحرفامون هحرف

 همراه هم باشیم.

شده ن جوریاینمن کنار می اومدی االن  هایسادگیاگه فقط یه ذره با من و  ،با لحن غمگینی گفتم: سعیدپاک کردم و  هام رواشک

م کمک تنهانهاما تو ، حتی با اینکه اسمش خیانته باهات موندم جاهمینبود. من از ته دلم عاشقت بودم. تو که دیدی چه جوری تا 

 نکردی ازم سوءاستفاده کردی. حاال من چیکار باید بکنم که برات نکردم؟ نکنه کافی نیست و هنوز راضی نشدی؟

 خودت وارد این بازی شدی. -

 اطر بابام. به خاطر اینکه کمکش کردی. تنها کسی که پناهمه.به خ ،آره -
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 پس نباید اعتراض کنی. باهاش کنار بیا. -

 گرفت. امگریهو  کنمتحملنتونستم 

 ات هست. می خوای ببینی؟هسعید با دلخوری گفت: تموم پیام

 ی موبایلم روگوش اینکهمثلنگرونی گفت:  که دیدم با بده منشونبود شده  رد و بدلکه بینمون  هاییپیامدست کرد توی جیبش تا 

 خونه جا گذاشتم.

 سعید. توی خونه؟ گفتم: وایو  ترس برم داشت

 مهم نیست. -

 اگه کسی بفهمه چی؟ -

 نمی فهمه. -

 چرا برات مهم نیست؟ -

 بذار همه بدونن. مگه چیه؟خب،  -

 کنی؟ولی آبروی من میره. من یه زنم نکنه یادت رفته. می خوای منو انگشت نمای همه  -

 نمیره. امشخصیاتفاق نمی افته. پریا به من اعتماد داره و سراغ وسایل سعی کرد آرومم کنه و گفت: نترس. 

 این راهیه که دوتایی توش افتادیم و باید تا تهش بریم.عوض کرد و ادامه داد:  موضوع رو

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: من امشب اومدم تا یه چیزی رو بهت بگم.

 توی کیفم و گوشی موبایلی رو که سعید بهم هدیه داده بود گذاشتم روی میز و یواشی دادم سمتش.دست کردم 

 پرسید: این یعنی چی؟

 سعی کردم تا با لحن مهربونی بهش بقبولونم که دست از سرم برداره.

 ن زنته و باید کنارت باشه نه من کهاو ،به پریا هدیه بده رواینوبایل نمی تونه مال من باشه. این م ،بهش خیره شدم و گفتم: سعید

 یه دختر ناپاکم. تو رو خدا دست از سرم بردار.

 کن. مفراموش کنممیحرف بزنه که با گریه التماسش کردم: تو رو به جون بابام که عزیزترین کسمه. ازت تمنا  خواست

 نگاه کرد. با دلخوری بیرون رو

 .کشممیذاب عمنم کمتر  جوریاینم تا هم تو راحت بشی و هم پریا. کشب ه دادم: اگرم نمی تونی بذار خودم روادام

 دوباره پاک کردم و بهش خیره شدم. هام رواشک ،آوردم باالسرم رو  .کشیدمعقب  رو ولی من دستمآورد نزدیکم  سعید دستش رو

 یه دفعه توی اون حال پریشون دیدم گوشی موبایل روی میز می لرزه و زنگ می خوره!

 شدم و از خودم پرسیدم کی داره با من تماس می گیره؟ زدهبهت

 حتی سعیدم جا خورد.
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آلودم اشک هایچشمشاپ ... یه زن وایستاده بود. دقت که کردم خشکم زد. با . لب در کافییه لحظه چشمم به پشت سر اون چرخیدو 

 .م نشدورای شوکه شدم و اون چیزی رو که دیدم باتا چندثانیه به اون زن خیره موندم.

 داد.پریده داشت بهم نشونش میگوشی موبایل سعید توی دستش بود و با چهره رنگ درهمون جا لب  پریا بود!

 تا ببینه این معشوقی که سعید ساعت شیش و نیم باهاش قرار داره کیه؟ تماس گرفته بود

 رفت.مطمئن شد منم با صورتی پر از اشک لبخند تلخی زد و آروم از اون جا  کهوقتی

دون اینکه بگم رو سرد مستأصل لرزیدمیکه تموم بدنم  ممن .نشون بده العملیعکسسعید اون قدر یکه خورده بود که نتونست هیچ 

نفهمیدم چی شد و پریا کجا رفت. فقط دویدم توی خیابون و به سمتی که اون رفته بود میون  بتونم فکر کنم با کیفم دویدم بیرون.

 جمعیت گم شدم ... و هر چی بلند داد زدم و صداش کردم ندیدمش.

 نگاه کردم. نمی دونستم چیکار کنم و کجا برم.من زیر بارون وایستادم و به باالی خیابون  .بارون تندتر شده بود

 از دور دورها صدای همهمه میاد. دیدم یه دفعهکه 

منم ناخودآگاه رفتم اونور تا ببینم چی شده. پنجاه متری که رفتم دیدم گوشه خیابون تصادف  به اون سمت. دویدنمیمردم داشتن 

 شده، یه تصادف شدید.

 دویدم سمت جایی که تصادف شده بود.

 شد.ت سرعت به تیر برق خورده بود و ازش دود غلیظی بلند میوقتی رسیدم به محل حادثه وحشت کردم، یه ماشین با نهای

 رو شناختم.دقت که کردم ... ماشین

 اش گشتم. در کمال ناباوری دیدم که پریاست!از حدقه در اومده توی ازدحام جمعیت، دنبال راننده هایچشمدر اوج پریشونی با 

شد شناختش بیرون کشیدن سختی میاش رو که بهبود. وقتی مردم جنازههای به هم تنیده ماشین غرق در خون پریا که میون پاره

 کرد مشخص بود.از میون سرخی خونی که از گلوش فوران می شهنوز رنگ آبی لباس
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 وششچهلفصل 

 

 که رسیدم دیگه نتونستم حرف بزنم. حکایتمی به اون جا

با  .دزمیبدجور توی ذوق  ریزودرشت هایآگهیبین همه  شدهفراموشتنها و  ،وسفیدسیاهروزنامه رو گذاشتم کنار. عکسم توی کادر 

لفن با شماره ت گرددمی درخواستاز کسانی که اطالعی از نامبرده دارند  .گمشده سالهنوزده: بردفرومیرو به فکر  هرکسیمتنی که 

 درآورند. نگرانیتماس حاصل نمایند و پدری را از  زیر

 .گفتم: تمومش همین بود بیبیبه 

 آهی کشید و چیزی نگفت.

 .طردشدهمن یه گناهکارم. یه آدم ادامه دادم: 

 .کردمنمیکه همین حاال برو تعجب  گفتمی بیبیبغض دوید توی گلوم. اگه 

م که ه هر موقعتا همین و بس.  ،رو قضاوت کنم. تو مهمون عزیز منی هاآدمگرفت و گفت: من که خدا نیستم  دستم روآروم اما 

 بکن. اون بیچاره از غصه دق می کنه.، ولی فکر بابات رو پیشم باشی قدمت روی چشم

 ؟ بهش چی بگم؟ببینمشام در اومد و گفتم: آخه با چه رویی همن که دلم برای دیدنش یه ذره شده بود اشک

 هر چی به سرت اومده بگو. اون باورت می کنه. -

 ولی پریا چی؟ -

 بود. اشقربانی. اون طفلی گرفتمیعشق یه قربانی  دنیا باید برای این -

 چی میشه؟ بعدازاین -

زندگی کنی. این رسم  ایزندهبدون من ... بدون تو. بدون همه ماها، ولی باید تا  ،نفس عمیقی کشید و گفت: زندگی در جریانه

 دلت سبک میشه. جوریایندنیاست. به جاش می تونی ببخشی و گذشت کنی. 

 کرد. اش آروممهحرف

 زنگ بزنه؟ خونه تونپرسید: به ماشل مرد گفتم بهش خبر میدم. بگم به 

 .ترسممی، دونمنمی  -

 از چی؟ -

 از همه. -

 رو برای اون تحمل نکردی؟ هاسختیولی بابات بدون تو دووم نمیاره. مگه همه این  -

 اون بود. برایبه خدا فقط  -

 اون االن بهت نیاز داره. ،پس تنهاش نذار -

 حرف مردم چی؟ -

 .مهم باباته ،اهمیت نده -
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 خیلی دیر شده. تا بابات هست کنارش باش. بینیمیگفت: یه موقعی به خودت میای و  و فشار داد ترمحکم و این بار دستم رو

مردم رو  هایحرفشد فرار کرد و دروغ گفت. باید همه خریدم. دیگه نمیبرای خبر دادن باید همه چی رو به جون می دودل بودم.

 کردم.شنیدم و تحمل میمی

گفتم: حاضرم به خاطر بابام هر کاری بکنم. باشه  و آخرش دلم قرار نگرفت نه. هر جور خواستم بگم ولی دلم پیش بابا مرتضی بود

 . هر چی تو بگی.بیبی

 خوشحال میشه. حسابیبوسید و گفت: می دونستم که دختر عاقلی هستی. بابات  ام روذوق کرد، پیشونی  بیبی

 روزنامه رو برداشت. لباس پوشید و گفت: زودی میام.

 خوردیم وتابپیچ هادوردستکه تا  ایگلیپارسی کرد و دنبالش رفت. دروازه رو باز کرد و میون راه  امبرفیدوید توی حیاط.  باعجله

 از نظرم محو شد.

ه کنار همعوض  درولی  دادمیکه شاید تا ابد توی ذهنم می موند و آزارم  هاییلحظهلحظهمه چی فکر کردم. به هتنهایی به اون توی 

 بابایی داشتم که دوستم داشت. هااین

رون از سرم بی کرد و از بین برد. سعی کردم فکرش روبا هوس ناپاکش آلوده  رو ممردی که عشق .توی این خیاالت یاد سعید افتادم

 نکرد. تابیبی اصالًکنم و این بار دلم 

رزشمند ارو تجربه کرده بودم. مدتی که کوتاه اما پر از لحظات  ایتازهزندگی  بیبیکه کنار  شدمی ایهفتهسهبه بیرون خیره شدم. 

کنار اون چیدن میوه از یه بوته ترد، درست کردن آتیش برای یه چای زغالی  بود. من کنار اون مهربونی، گذشت و امید رو یاد گرفتم.

 یاد گرفتم. روی اسب رو و حتی سوارشدن

که هر شب عین تخت خودم پناه جسم  ایکهنهحتی به تخت چوبی  ،عادت کرده بودم اشمادرانهو آغوش  بیبیحاال دیگه به 

 .شدمی امخسته

 شدم، حتی برای برفی و اسب سیاهی که دیگه باهاشون دوست شده بودم. دارغصه رفتممیاز فکر اینکه باید از پیشش 

 م.شدمی رو در روکه ازشون فرار کرده بودم  چیزهایی. باید با همه اون رفتممیباید  هرحالدراما 

 دوید.که برفی با شیطنت دنبالش میبی از جاده گلی اونور تپه پیداش شد، درحالیبیبعد  کمیه 

 وقتی اومد باال نفسی تازه کرد و گفت: دخترم، بهش گفتم. زود زنگ می زنه و خبر میده.

 .ترسممی. خیلی بیبی ترسممیگفتم: 

 نترس دختر. باید با این ترس بجنگی. -

 بهت نمیدن. هاچاییآورد. با خنده گفت: بخور دختر که توی شهر دیگه از این  دمتازهرفت و یه چایی 

 رو گذاشت و رفت. بیبی شدمیمنم خندیدم اما ته دلم هوری ریخت. آخه چه جوری 

 .بیبیجاش بغضم گرفت. گفتم: دلم خیلی برات تنگ میشه  یادم رفت و به امخنده
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 تنها باشم؟ بعدازاینمن که دیگه بهت عادت کردم. چه جوری باید ، گفت: قربونت برم تنگیدلاونم با 

اون  امروزنامه. آوردمیوسیله از شهر  بیبیهمونی که همیشه برای  ،. ماشل مرد بودپیچید صدای یه مرد توی حیاطچند دقیقه بعد 

 داد و رفت لب ایوون.با صدای بلند  جوابش رو بیبیبهش داده بود. 

 دعاش کرد. بیبیو  حرف زدمحلی زبون اون به 

 از دم دروازه دستی تکون داد و آروم آروم رفت. آلودشگلبزرگ و  هایکفشمرد با 

گفته  بهش. ق گریه کرده. ببین بیچاره تو این مدت چی کشیدهاومد داخل اتاق و گفت: زنگ زده. بابات برداشته و کلی از ذو بیبی

 که زود میاد.

شش. توی آغو یبدون ترس بر با رضایت سری تکون داد و خواست از اتاق بره که دم آخر گفت: عزیزکم، یادت باشه وقتی بابات اومد

 این باالترین آرامش دنیاست.

 . قول میدم.بیبی: چشم جواب دادمحسرت با 

 روز دل تو دلم نبود. می دونستم بابام زودی میاد و همش چشمم به جاده بود تا برسه.اون 

 ... رفتمیپایین عصر موقعی که آفتاب کمرنگ  هاینزدیک

 غریبه اسمش رورو از جا پروند. اون رفت توی ایوون و سالم کرد و از اون  بیبی ،صدای پارس برفی ویه مرد جوون  یا اهللصدای 

 پرسید.

 .یواشی گوش دادم. صداش آشنا بودرفتم گوشه در و بلند شدم و  .بیرون زدمی امسینهداشت از  بمقل

 دخترم ... اون جایی؟ ،م اومد که با گریه گفت: پرستوبابا ایبعد از اون صد

 بهش گفت: بابای پرستو. اون اینجاست. االنه میاد. بیبی

 زد تا برم و بپرم توی بغل بابام.تموم تنم شروع کرد به لرزیدن. ترسیده بودم اما دلم پر می منو صدا کرد.

 .هاپلهدر رو باز کردم و رفتم توی ایوون. بابام که منو دید از خوشحالی اومد سمت 

به سمتش و با تموم قدرت دم دوی والیگلحتی بدون لباس. فقط توی  ،دویدم پایین. بدون کفش هاپلهنفهمیدم چه جوری از اون 

 بود.شده من  تنگدل ،انداختم توی آغوشش. آغوشی که پر عطش و پدرانهخودم رو 

 اش گرفت.بی از این شوق گریهبی همه خوشحال شدن.

 دیدنم. ، امیر و خانم دکتر. اونهام اومده بودن بهنا رو دیدمشآ چهرهو پاک کردم پشت سر بابام دو تا ر امهبه خودم که اومدم و اشک

ا و با شرم بهشون سالم کردم. خانم دکتر آروم بغلم کرد و گفت: ما رو نصف عمر کردی هفارغ شدم رفتم سمت اونکه از دیدار بابام 

 دختر.

 بود با مهربونی گفت: خدا رو شکر که سالمی. آلوداشکاش هکه چشم مامیر

www.takbook.com



 

قجه محمدعلی  آواز پرستوها  

 

267 

 و نونی که تازه از تنور درو پنیر محلی با چای تازه  داشتنیدوستاومدن داخل و پای همون سفره کوچیک و  بیبیا با اصرار هاون

 بود پذیرایی شدن. اومده

 حیف که داره میره.، در جوابش گفت: عزیز دلم بود اونتشکر کرد و  بیبیاز یه عالمه بابام 

 مادری که داشتنش آرزوم بود.دیگه یه جورایی شده بود عین مادرم.  بیبیدلم دوباره گرفت. 

 هایی که پر از حس سادگی روستا بود وقت رفتنمون فرارسید.ها ... لحظهتوی گذر تند لحظه الخرهبا

تابم حتی آفچیزی نگفت.  کسهیچبا یه سبد حصیری توی دستش. توی راه  ،ساکت و دلخور با ما تا جاده پایین همراه شد بیبی

 قایم کرد. هادرختپشت انبوه  کمکم خودش روجاده  به پایینما دیگه رمقی نداشت و با رفتن 

که با  هاییدرخت رو با جون و دل توی ذهنم سپردم و با هر کدوم از نو زنده شدم. نظیربیاون روستای  گوشههر  هالحظهتوی اون 

یچ تند پتا  زمش رومحله ... و کمی اون طرف تر مردی که با قاطرش بار هی هایسگباد آواز می خووندن. صدای دوردست پارس 

 انگار که توی این مدت به همه این صداها و بوها خو گرفته بودم و حاال جدایی از اونها برام یه عالمه غصه داشت. .بردمیجاده 

ین نگاه کردم. جلوم جاده پای جلوم رو و بعد دنبال کردم شدمیپشت سرمون گم  یه لحظه برگشتم و رد جاده باال رو که توی تاریکی

. ادهج دوست نداشتم که زود برسم پایین اصالًبدویی و برسی به اون پایین اما این بار  کردمی اتوسوسهبا سراشیبی تندی که  ،بود

 .داشتبرمیکه همرامون اومده بود آروم قدم  امبرفیحتی 

 جاده رسیدیم. اون پایین ماشین امیر منتظرمون بود. به پایینکمی بعد 

 به گرمی خداحافظی کردن و من آخر از همه رفتم روبروش. بیبی امیر و بابام و دکتر با

 جا می ذاشتی. ی رو داد بهم و گفت: داشتی لباست رواون سبد حصیر

 ؟همال من واقعاً خوشحال شدم و گفتم: یعنی 

 ی.باش م برات درست کردم. هر وقت پوشیدی منو یادت بیار. یکی که آرزوش بود دخترشرو ه البته که مال توئه. دامنش -

 .بیبیم تاالنم دختر -

 تا دوباره بهم سر بزنی. کنمنمیخداحافظی  -

 میدم که دوباره بیام.قول  -

 جدایی از اون برام خیلی سخت بود. گرفت. امگریهبا همه وجود توی آغوشش رفتم و 

یم بهش گفتم: سالم منو به ماشل مرد برسون و ازش تشکر کن. شدمیر ماشین والحظه آخر موقعی که هممون داشتیم س

 ... لطفش یادم می مونه ابدتا ندیدمش ولی  وقتهیچ

 کنارت دنیام خیلی قشنگ بود. همیشه به یادم می مونی. بیبیکه نیمه مونده بود با صدای بلند ادامه دادم:  و حرفم رو

 همرات عزیزکم. پر از اشک زمزمه کرد: خدا به هایچشمبی با بی

 دمی تکون داد و با اونم خداحافظی کردم. امبرفی
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و  اونن رفت و پایی میی مالیراز پشت شیشه حواسم بهش بود. جاده با سرازی ، اما سر برگردونم وسوار شدم و امیر راه افتاد

 سالنهسالنهدیدم که  شدیم اون روموقعی که دیگه خیلی دور خیره موندن.  مونکنارش برفی پشمالو تا لحظه آخر نرفتن و به

 .ونتوی پیچ بعدی دیگه ندیدمش... و  ئهمی دو شدنبال امبرفیجاده رو باال میره و  سرباالیی

 گرفت و بدون اینکه چیزی بگه به بیرون خیره شد.خانم دکتر آروم دستم رو به خودم که اومدم دیدم 

دید امتداد داشت. هیچ ماشینی توی راه نبود  شدمیو تا اونجا که  خوردیم وتابپیچاز بین کوه و تپه پیش رومون جاده باریک 

 .گشتیمبرمیو فقط ما بودیم که از میون تاریکی و سکوت دشت شالما به سمت خونه 

 ت.گرفای به خودش میای که حاال رنگ و بوی تازهزندگی . برای برگشتن دوباره به زندگی.شدمیراهی طوالنی که باید طی 
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 وهفتچهلفصل  

 

 توی ماشین نیم ساعتی همه ساکت بودن. بابام کنار امیر نشسته بود و من و خانم دکتر کنار هم.

 شدمین. باورم که پریا تصادف کرده باالخره بابام سکوت رو شکست و شروع کرد به حرف زدن: شب بود که بهم زنگ زدن و خبر دادن

 و زودی رفتم بیمارستان اما وقتی رسیدم دیگه دیر شده بود. هکه چه اتفاقی افتاد

اشک ریختم.  صدابیفشار دادم و آروم و  همرویو ر امهتوی این ماجرا گناهکار می دونستم هیچی نگفتم فقط دندون من که خودم رو

 نمی تونستیم باور کنیم که پریا مرده باشه. واقعاً  ،گفتمیبابام راست 

دیدم با صورت پر از خون زیر یه پارچه  اموقتیتا چند دقیقه شوکه شده بودم.  دیدنشبهم گفتن که باید برم برای ادامه داد: وقتی 

بودم و وقتی بلند شدم نه پریایی بود و  هوشبی ساعتیسهسفید گذاشتنش از شدت ناراحتی حالم بد شد و منو بردن اورژانس. دو 

ارستان توی هر بیم ،شروع کردم به گشتن دنبال تو، از هر کی توی خیابون بودن توام غیبت زده. نه تو. تازه یادم افتاد که عالوه بر او

فتم شدم و ر مستأصل آخرشیه دخترت بمیره و اون یکی ناپدید بشه.  زمانهم ،بکن ، اما هیچ اثری از تو نبود. فکرش روو درمونگاه

پیش آقای فتاح زاده. امیر آقا خونه بود و تا فهمید اومد کمکم. خدا خیرش بده. ایده آگهی تو روزنامه رو هم اون داد. من دیگه ناامید 

 شده بودم.

 .ایمهمسایهیفه بود آقای کمالی. باالخره ظگفت: و ایمؤدبانهامیر که تا حاال ساکت بود با لحن 

 شما که اومدی: فهمیدناراحتی و ترسی رو که اون لحظات کشیده بود  شدمیلحنش  . تویماجرا رو تعریف کردامیر  و بعد از بابام

شدم پریا خانم فوت کرده و تو هم بدون به کسی خبری  خبردار دفعه یه ،من حتم پیدا کردم ماجرا خیلی حاده. همون جورم بود

 باشنت. آگهی رو هم راه آخر دیدم. یدهبدی ناپدید شدی. خیلی ترسیده بودم و گفتم شاید دزد

 بیاره ادامه داد: به مهدکودک و دانشگاهتم اطالع دادم که بدونن دلیل غیبتت چیه. برای اینکه منو از نگرانی در

 غیبت زد؟ دفعه چی شده بود دخترم؟ چه جوری یه واقعاًگردوند و پرسید: بابام یه لحظه سر بر

: خودم داد ی نشونمککه از قبل نوشته بود یواش نگاه کردم. اون یه کاغذ روبه خانم دکتر زیرچشمی من که نمی تونستم ماجرا رو بگم 

 اگه دوست داشته باشی بگی میل خودته.اما  ،من چیزی به کسی نگفتم و رازت پیش من می مونههمکارت معرفی کردم. رو 

 حالرعینددروغ بگم ولی  خواستمنمیمجبور به گفتن حقایق تلخ نشم.  جوریاینبگم تا  سربستهمختصر و  ترجیح دادم که موضوع رو

فقط گفتم: نمی دونی بابا اون شب چی به من گذشت وقتی  .که تموم واقعیتی که باهاش درگیر شده بودم تعریف کنم شدنمی

یه موقع به خودم اومدم و دیدم که آخر . زدممیقدم  هدفبیتوی خیابون  هاساعتفهمیدم پریا چی شده. اون قدر شوکه بودم که 

 شبه و داره بدجور بارون میاد. ترسیده بودم و اولین ماشینی که سر راهم اومد سوارش شدم.

دارم سوار چه ماشینی میشم. دو تا پسر جوون توش بودن و من اولش نفهمیدم. خسته حتی آهی کشیدم و گفتم: نمی دونستم با نارا

ام قصد دارن منو بدزدن. توی یه فرصت فرار کردم و بعدش هو اون امروستاییوقتی بیدار شدم دیدم وسط یه جاده  .بودم و خوابم برد

 .مردممی حتماًگه اون شب نبود من اومد کمکم و نجاتم داد. ا بیبی

 گرفت و گفت: وای خدا. چی به سرم اومد؟ ش رواش صورتهبابام با دست
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 پریا رو کجا خاک کردین؟ ،گفتم: بابا

 ،هوسچهلبابام اون قدر ناراحت بود که اشکش در اومد و نتونست بگه. به جاش امیر حرف زد: کنار یه درخت بلند کاج. قطعه صد و 

 ببینم. ، باید یادداشتم رویادم نیست شماره قبر

 گفتم: می خوام برم دیدنش. میشه بریم؟

 نه؟ چراکه نموافق باشو سرکار خانم بود گفت: اگه بابا  تنگدلاون که خودشم 

د. ش جوریاینگفت: کاش توی خواب بودم. دخترکم از دستم رفت. نمی دونم چرا  کردمیگریه  کهدرحالی .داد بابامم سری تکون

 ؟سرش اومد المگه اون چیکار کرده بود که این ب

 بدم. ایفاتحهمنم دوست دارم بیام و نوازش کرد و گفت: خدا بیامرزه و صبرتون بده.  خانم دکتر دستم رو

 یا نه.م بر قبرشمی خواد من سر  اصالًبگم. نمی دونستم  پریا دل تو دلم نبود. نمی دونستم چی باید به زهراشتبه بهتا رسیدن 

 تا حرف ناتمومی رو که اون شب فرصت پیدا نکردم بهش بگم. رفتممیولی باید 

 شمردیم تا وجوپرسبا رو  هاقطعهخلوت بود و ما  شبو با موافقت همه رفتیم داخل. اون وقت  زهرابهشت ساعت بعد رسیدیم به یه

 پر نشده بود. هامرده. جایی که نصف زمینش هنوز از وسهچهلبه قطعه صد و رسیدیم 

 که مرگ به هممون چه نزدیکه. کردمییادآوری بهمون و این  از ما زیاد بودنای خالی اونورتر هقبر

 با نزدیک شدن به آخر شب هوا سردتر شد.

اون میون یه دشت غبارآلود تنهای تنها زیر یه عالمه خاک خوابیده بود. خوابی عمیق جای قبر پریا رو پیدا کنیم. تونستیم باالخره 

 .شدمی اشتنهاییدرختی که همدم . کنارش یه درخت بلند کاج بود، شدنمیازش بلند  وقتهیچکه دیگه 

 رسیدن خودم رو محضبه .بود رفتم شدهحکروش  تازگیبه پریا سست و مردد به سمت تکه سنگ بزرگی که اسم هایقدممن با 

 ؟ آخه مگه میشه باور کرد؟جاییاینتو چرا  ،: خواهریگریه گفتمانداختم روی قبرش و با 

لمس کردم و خاکی که روش نشسته بود کنار  مرده. من سنگش رو واقعاًسخت بود که بخوای باورت بشه خواهرت دیگه نیست و 

ز توی . اونی که دیروبگردم شم دنبالهاخاطرهفقط می تونستم توی حاال و  زدممیاسم شیرینی که تا دیروز صداش  ،زدم. پریا کمالی

 دیگه تا ابد از پیشم رفته بود.حاال  مکردمی تنگیدلو برای دوری ازش  رفتممیآغوشش 

 پریا حاال قبرسنگگریه کردم و چقدر میون اون خاک سرد روی زمین خاکی چنبره زدم.  اون قدر پریشون بودم که نفهمیدم چقدر

 هم امید بده و نه شونه اشمهربونش بود که ب هایدستبگم. دیگه نه  م روهاغصهتنها چیزی بود که می تونستم روش گریه کنم و 

 روش بذارم و آرامش بگیرم. که سرم رو

 با من گریه کردن و برای پریا غصه خوردن. مبابام، امیر و حتی خانم دکتر

 ر که دید داره دیر میشه ازم خواست تا بلند بشم. حتی بهم قول داد که دوباره منو بیاره تا بازم کنارش باشم.نیم ساعتی گذشت و امی

 تنها بذارم و برم.تونستم خواهری رو که یه عمر کنارم بود  ن تاریکی و سرما رهاش کنم. آخه چه جوری میوتوی ا خواستنمیدلم 

 دقیقه منو با اون تنها بذارن. جنخواهش کردم که فقط پ ،لحظه آخر موقعی که همه بلند شدن تا برن
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 ام قبول کردن.هاون

ببخش که اذیتت کردم.  ،براش زمزمه کردم: خواهری کردمیرو که توی دلم سنگینی  هاییحرفروی سنگش نشستم و آروم تموم 

 ولی به خدا من به تو ئهتو تنگدله و دارغصهبزنم. دلم از اون روز تا حاال  الت ولی زود رفتی و نذاشتی حرفم رواون شب دویدم دنب

 دیگه. چیزهیچفقط واسه همین رفتم نه  کن خیانت نکردم. اون شب فقط رفتم به سعید بگم که تمومش کنه و با تو باشه. باور

ای االن زنده بودی. من باید ج رفتممیه اون شب نکه تمومی نداشت لبخند تلخی زدم و گفتم: اگ ایگریهتوی اون حال منقلب میون 

 لعنتی! . منمردممیتو 

 .لرزیدمیگرفت از ناراحتی تموم بدنم بابام که اومد و زیر بغلم رو

 : پریا جونم، بازم میام به دیدنت. قول میدم.دمرزمزمه کش خیره موندم و قبرسنگبا حسرت به  رفتممیوقتی داشتم 

 حال مناسبی نداشتم و ترجیح دادم که بخوابم. بود. یروقتدماشین که راه افتاد 

وس کاب پر از هایشب ،باورغیرقابلای هرو پشت سر گذاشت. روز هاغصهو  هاتلخیرفت و همه اون  سرعتبهماشین توی تاریکی جاده 

 اون میون خروارها خاک دفن شد و نفس برید. شکستهدلو عشقی که همراه پریا و با 
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 وهشتفصل چهل

 

 .مزنگ بزن شبه بعداًکرد که  ایاشارهسر راه خانم دکتر رو رسوندیم و اون 

 من با اون خستگی جسمی و روحی نتونستم اون طور که بایدوشاید از امیر تشکر کنم. رسیدیم خونه نصف شب شده بود.وقتی 

 پریایی نبود تا به استقبالم بیاد.وارد خونه که شدم از اون فضای دلگیر و خالی دلم گرفت. دیگه 

 من و بابا رفتیم داخل و هر کدوممون توی اتاقمون خیلی زود از هوش رفتیم.

ا رو هتنظیم کردم تا اگه شرایط روحی مناسبی داشتم فردا صبح بلند بشم و برم سرکار. درست نبود که اون همه مدت اون ساعت رو

 تنها گذاشته بودم.

 کممکاما  دم و یادم نبود که چی شده و کجامدقیقه گیج بو جسرم پیچید و منو از جام پروند. یه پن صبح صدای زنگ ساعت توی

 ام رد شد.هتوی ذهنم دوید و از جلوی چشم سرعتبهیادم اومد. همه اون اتفاقات تلخ 

 نداره. ایفایدهبا خودم گفتم: بهتره بلندشم و برم. تو خونه موندن 

 امزدهغمو  پریدهرنگاز دیدن صورت  دیدم. آینه خودم رو خیلی زود آماده شدم. موقع رفتن یه لحظه توی کردم و وجورجمع خودم رو

 .امریختههمبهکه چقدر  دادمینشون  خوبیبه امچهرهتعجب کردم. 

 یه کم دیرتر رسیدم. تو خیابون جا خوردم و اون روز هاماشیناز ترافیک شهر دور بودم با دیدن  شدمییه ماهی  تقریباًمن که 

بچه به بغل شون همه  ،مهتاج خانم خشکش زد و زودی بقیه رو صدا کرد. خانم کرمی، خانم رسولی و چهارتا مربی ،رسیدن محضبه

از غزال و ناهید  خصوصبه ،شدم از همه عذرخواهی کردمدردسر  اومدن دیدنم و باهام همدردی کردن. من که می دونستم براشون

 رو برام انجام داده بودن. هابچهکه نگهداری 

به خاطر این غیبت طوالنی می خواد ردم  حتماًخانم کرمی منو برد توی دفترش. با خودم گفتم  هااحوالپرسیبعد از همه اون حال و 

 .برم کنه

 م.شدمید . من دیگه داشتم ناامیزدیمیدعوتم کرد بشینم و گفت: دخترم ما رو خیلی نگران کردی. حداقل خودت یه زنگ 

 م.دادمیشرایط بدی بود. به خدا راهی نداشتم وگرنه بهتون اطالع  ،واب دادم: خانمجبا شرمندگی 

 متوقف بشه. اتزندگیفوت خواهر درد بزرگیه ولی قرار نیست که  -

 بله درسته. -

این  ا. می دونی تویهبذاری پشت اون دیوار ی بیای بهت گفتم که باید مشکالتت روآهی کشید و با دلخوری گفت: روزی که خواست

 گذشت تا به نبودت عادت کنن. هفته یه این دو تامدت چقدر به پارسا و باران لطمه خورد؟ اون دوتای دیگه کوچیکن ولی 

 اونم برای یه زن. .هست که گفتنش سخته چیزهایییه خانم،  -

 فکر کن. هابچهبگی ولی الاقل بیشتر به این  رو اتزندگیهای من نمی خوام وادارت کنم تا راز ،خب -

 .امشرمنده -
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 رفتی چی؟دوباره لبخند زد و گفت: اگه دفعه بعد 

 قول میدم که تکرار نشه. -

 بری مجبورم یکی رو به جات بیارم. خبربی جوریاینراضی شد و گفت: باشه. ولی دفعه بعد اگه 

 چشم. می تونم برم سرکارم؟ -

 برو عزیزم. -

ین بود. مگه از ا تربزرگاز اتاقش برم بیرون آروم ازم پرسید: کسی چیزی به من نگفته ولی مطمئنم مشکلت خیلی  خواستممیوقتی 

 نه؟

دیگه تنهاتون نمی ذارم. نمی خوام به اعتمادتون  هست ولیاین مشکل بود. هنوزم  تربزرگخیلی  ،بغضم گرفت و جواب دادم: درسته

 لطمه بخوره.

 .کشیمیم که تنها باشی بیشتر زجر ه تکون داد و زمزمه کرد: زن بودن خیلی سخته. وقتیسری  تأسفبا 

 من باعث ،خانم کرمی: زبون بیارماعتراف نکرده بودم به  کسهیچلرزوند و بهم جرات داد تا حرفی رو که به  حرف دردناکش دلم رو

 من از خودم فرار کردم. ،مرگ خواهرم شدم. برای همین این مدت نبودم

 پس هنوز امید داری.اما دوباره برگشتی.  -

 خوشحالم که اینجام. .بله -

 عالیه. -

 دوباره تشکر کردم و دویدم سر کارم.

از اینکه کارم به گردنش افتاده بود شکایتی نکرد. منم به جاش هر کاری که نیاز بود  کسهیچاون روز همه باهام همدرد شدن و 

 براشون انجام دادم تا جبران کرده باشم.

 ؟کنیمیم که مرتب غیبت داری. نکنه داری شوهر ه عصر که آقای فرحی منو دید کلی جا خورد و با کنجکاوی پرسید: خانم شما

 وده.حاال ز .لبخند زدم و گفتم: نه

 نپرسیده که چه اتفاقی برام افتاده.از کسی توی مهدکودک  اصالًو فهمیدم که اون 

 حتی گفت ترسیده که دیگه نیام. و بهم تسلیت گفت. اومدقیافه جدی  خورد. با جا اومد و منو توی حیاط دید که آقای شرف زاده اما

ام چه جوریه سر راه زنگ زدم به هچون یادم رفته بود که ساعت کالس .ذهن پریشون و ناراحتم پشت سر گذاشتم باوجوداون روز رو 

 چقدر نگرانم شده.توی این مدت کلی ذوق کرد و گفت که با شنیدن صدام فرانک و ازش پرسیدم که کی باید برم. اون 

 هازوهجم و مجبور شدم همه باعث شده بود کلی از درسم عقب بیفتاز دانشگاه ماهه  هتا حدود ساعت نه شب سر کالسم بودم. دوری ی

 رو ازش بگیرم و کپی کنم.
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افتاد که توش لباس عروس بود. لباس رو برداشتم و با  بیبیگوشه اتاقم چشمم به سبد حصیری  کالسم که تموم شد رفتم خونه.

تم م کنار میزم گذاشر دفعه بتونم ببینمش و منو یاد اون بندازه حتی سبدحسرت بوییدم و توی کمدم آویزونش کردم. طوری که ه

 تا یادگاری همیشگی اون باشه.

ار نمیشه بذاری فرکه چی فکر کردی؟ هر موقع دلت بخواد  ،زنگ زدم و اون کلی از عصبانیت فحشم داد: دختر امسپیدهاون شب به 

 دق نکنه خیلی خوبه. تودستاز  اتبیچارههمه رو جون به لب کردی. بابای  فکربیکنی. آخه توی 

 . اشتباه کردم.داریحقخالصه کلی حرف بارم کرد و من تموم مدت ساکت بودم و فقط آخرش گفتم: 

 .کردنمیکم  بازم گناهم رو گفتممیکه اگه هر چی  لخی رو که اتفاق افتاده بود بگماما جرات نکردم ماجرای ت

و کلی منو دعوا کرد و به  امزندهکه من هنوز  شدنمیزنگ زدم و اون از شدت هیجان نزدیک بود سکته کنه. باورش  امخالهبعدش به 

م از اونور خط با ناراحتی بهم تسلیت گفت. برای ه گرفت و اکبر آقا اشگریهاونم چیزی نداشتم که بگم. صحبت پریا که وسط اومد 

رو  افتاد همهکه سخت بود. یه زن جوون مثل پریا با مردن خیلی فاصله داشت. اون پر از انرژی بود و این اتفاق  پذیرفتنش امخاله

 تا کل فامیل از نگرونی در بیان. شوکه کرد. موقع خداحافظی بهم گفت که به همه خبر میده که برگشتم و سالمم

 م شام خوردیم. دو نفری توی سکوت و غصه.و کنارش توی آشپزخونه نشستم و با هش رفتم پیش بابام آخر

توی  امخوشیدلبوسیدم و گفتم: بابا جونم. حاال دیگه تنها  رو اشگونهآروم  ،هاظرفسراغ شستن  رفتممیفقط موقعی که داشتم 

 دنیا تویی.

 زنده نمی مونم. جوریاینو گفت: دیگه تنهام نذار. گرفت منو توی آغوشش 

 با شرم جواب دادم: چشم.

 سعید کجاست؟ ،بابا: و با شک و تردید ازش پرسیدم به ذهنم رسید سؤال یهلحظه اون توی 

 زنش بود. آدم داغون میشه. ،و بعد از مرگ خواهرت مدتیه ندیدمش. خب طبیعیه ریختههمبهاونم  -

 تا بخوابم. کردم و رفتم توی اتاق تائیدبا تکون دادن سر 

ی رو فراموش کرده و از زندگیمون کنار رفته؟ یا اینکه حاال جسورتر شده و چیعنی سعید همه تا خوابم ببره مرتب از خودم پرسیدم: 

 برای تصاحب من نقشه می کشه؟

گفت برم به خودم نهیب زدم که تا دیر نشده باید برای صحبت با وکیلی که می زنگ بزنم. بهشیادم افتاد که خانم دکتر گفته بود 

 وکتاب کردن و چیدن این کارها کنار هم پلکهام سنگین شد و خوابیدم.پیشش. با حساب

انم خچون کالس نداشتم با  وز سرم خیلی شلوغ بود و زودی عصرش رسید.رفتم سر کارم. اون ر باعجلهو  پاشدمصبح زود از خواب 

 دکتر تماس گرفتم و اون گفت که قرارمون رو هماهنگ می کنه تا همون موقع برم دفترش.

 وقتی رسیدم اونجا توی اتاق خانم دکتر یه زن رو دیدم. حدود چهل سال و مثل اون شیک و رسمی.

گرمی حال و احوال پرسید و رفت دیدنم به  محضبهدادگستری. اون  یکپایهکرد. اسمش رزاقی بود. وکیل  اشمعرفیخانم دکتر بهم 

شدم ولی این پایان راه نیست. در واقع تازه اولشه و آقا سعیدتون باید  متأسفسر اصل مطلب: ماجرا رو از خانم دکتر شنیدم. خیلی 

 از حاال به بعد بدونه که آزار رسوندن به یه زن می تونه چه عواقبی براش داشته باشه.
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تا اطالعات الزم  کردمیبود. خانم دکترم بهم کمک  ربطبیکه بعضی هاش برام عجیب و  هاییسؤالدی کرد. یاز هایسؤالاون ازم 

 داد به من. ما رو توی دفترش نوشت و کارتش رو هایحرفرو بهش بدم. اون همه 

 م؟بپرسسؤال  می تونم یه ،بعد بلند شد و خواست بره که ازش پرسیدم: خانم رزاقی .طول کشید تا کارش تموم بشه ربعیسه

 البته عزیزم، بپرس. -

 یزی رو ثابت کرد؟چمیشه  -

 اشبدنیروز جرم و آثار  هایلباسباید می کنه.  ترسخت ن رومدتی گذشته و این کارموهر چند . مطمئن باش که میشه -

 االن بیشتر به خودش اومده و مراقبه. مسعیدبررسی بشن. 

 : من کاری باید بکنم؟مگفت میبا سردرگ

ویی ببره. ب ترینکوچکنباید  سعیدمچیزی نگی.  کسهیچمراقب باش که به که خواستم رو بیار.  چیزهایینه عزیزم. فقط  -

 .دارنگهازش دور  خودت روتا اونجا که می تونی وارد بحثش نشو و  اصالًاگه باهاش روبرو شدی عادی رفتار کن. 

 ه.ترسم بیشتر شد و فهمیدم قضیه جدی هاتوصیهبا این 

 رفت خانم دکتر بهم گفت: نگران نباش دخترم. من بهت قول میدم سعید به مجازات عملش برسه. کهوقتی

وی درست کار می کنه و نه ت مندارم. نه سرکار فکر بودنزندهبه خدا دیگه رمق با ناراحتی گفتم:  .دیگه از این جدال خسته شده بودم

 بابامم یه جور دیگه اذیت بشه. ترسممیباید دروغ بگم. پریا به خاطر من مرد و  رسممیدانشگاه. از خودم بدم اومده. به هر کی 

اما یادآوری کردن مشکلی  ،حتی خواهرت ،نیست. توی این جریان همه مقصر بودن. تو، سعید کنیمیکه فکر  طوریایننه.  -

 رو حل نمی کنه. باید ادامه داد و زندگی کرد.

 آرزوی یه لحظه آرامش دارم. -

 اما از وقتی برگشتم دوباره درد و رنج اومده سراغم. ترسیدممیو گفتم: کنار اون زن آروم بودم و کمتر  افتادمو اون روستا  بیبی یاد

تو هنوز خیلی جوونی و راه زیادی در پیش داری. نباید  .درست میشه ،نوازشم کرد و گفت: غصه نخور .خانم دکتر کنارم نشست

 درت بیارن. قوی باش دختر. زانوبهی. نذار مشکالت زود کم بیار قدراین

 و دوباره بهم امید داد.

های خونه نه شب شد. توی خیاالتم رسیدم سر کوچه مون. جایی تا برسم نزدیک و وقتی از دفترش در اومدم ساعت هشت شب بود

ته رفبه خواب هایدرختپیچید و با خودش بوی از ته کوچه می روشن بود. باد سردی می اومد وکه با نور کمرنگ تیرهای برق نیمه

 آورد.رو می

 من آروم رفتم سمت خونه.نمی اومد.  امصداییتوی کوچه نبود و  کسهیچ

 یه دفعه حس کردم یه نفر دیگه ام پشت سرم توی کوچه ست.

ایه زیر یه ساشتباه نکردم و نگاه کردم. دقت که کردم دیدم  . یواشی برگشتم و پشت سرم روبدجور ترسیدم و یه لحظه وایستادم

اول کوچه وایستاده و هیچ حرکتی نمی کنه. خواستم برم و اهمیتی ندم ولی کنجکاو شدم و با صدای بلند  تنومندبلند و  هایدرخت

 جاست؟ پرسیدم: کی اون
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 یه صدای آشنا جوابم داد: منم پرستو.

باره کابوس تکرار شد. سعید اومده بود به سراغم. اون تموم روز منتظرم مونده بود تا من برسم و منو دو با شنیدن صداش بدنم لرزید.

 توی کوچه ببینه.

 .کشممی فتم: به خدا اگه نزدیک بیای جیغبا ترس گ

 .متأسفم واقعاًبابت پریا . جلو نیومد و همون جا جواب داد: کاریت ندارم

 نمی کنه. اشزندهتو  تأسف -

 دونم.می  -

 چرا نمیری دنبال زندگی خودت. آخه چی از جونم می خوای؟ ،سعید -

 با دلخوری گفت: تو منو اسیر خودت کردی و راهی برام نذاشتی.

 می تونی بری. هر موقع که بخوای. ،چرا -

 بدون تو نمی تونم. -

 داشته باشم. تمن دیگه نمی تونم دوست -

 دروغ میگی. -

 ا کردی نمی تونم ببخشمت.یو پرمن کاری که با  این بار نه. چون ازت متنفر شدم. بابت -

 یادت میره. همه یادشون میره. -

 تو شاید یادت بره ولی من نه. -

 یه ماهه که شب و روز ندارم. ،پرستو -

با اینکه قول داده بودی کاریش نداشته باشی. چه جوری دلت اومد  .ازم گرفتی م رورزونی گفتم: تو خواهربا صدای ل ،بغضم گرفته بود

 سعید؟

 و کرد.ر اون خودش این کار -

 ما باعث شدیم. نکنه یادت رفته؟ -

 حاال چی؟ -

 .کنممیگلوم از شدت بغضی که توش پیچیده بود درد گرفته بود و نمی تونستم حرف بزنم. فقط گفتم: برو خواهش 

 ریکی وایستاده بود.چیزی نگفت و همون جا توی تا

 و شروع کردم به رفتن سمت خونه.برگشتم  یاد حرف خانم رزاقی افتادم که گفت باهاش بحث نکن. برای همین

 : هر جا بری دنبالت میام. حتی اگه ازم متنفر باشی.گفتشنیدم که سعید  دویدممیهمون طور که داشتم 

 با وحشت در رو باز کردم و پشت سرم محکم بستم. ،خونه رسیدم به .نشنوم گوشم رو گرفتم تا صداش رو

 ایهدستو پاک کردم و ر امهاشک جمع کردم تا نفسم سرجاش بیاد و بابام نگران نشه. خودم روتوی سرما  .لب پاگرد در نشستم

 ام درش میارم.زیر لب زمزمه کردم: اگه دلم هوات رو بکنه از سینه و مالیدم بهم تا گرم بشن.ر لرزونم

www.takbook.com



 

قجه محمدعلی  آواز پرستوها  

 

277 

 ونهچهلفصل 

 

 از اون شب به بعد سعید مثل یه سایه تاریک هر جا که رفتم تعقیبم کرد.

رو  ایتازهبلند خرمالو. من حاال بعد از همه این اتفاقات ترس  هایدرختاونور خیابون دانشگاه و حتی سر کوچه زیر  ،دم مهدکودک

 .زدمی. ترس از مردی که برای به دست آوردن من دست به هر کاری کردممیتجربه 

به خانم دکتر اطالع دادم. گفت: سعی نکن کاری باهاش داشته باشی. هر وقت که کارت تموم  چند روزی گذشت و من موضوع رو

 به رزاقی میگم. جریان رومنم  بالیی سرت بیاره. حتماًمیشه زودی برو خونه و بیرون نمون. مراقب باش که این بار ممکنه 

 و من ترسم بیشتر و بیشتر شد.

ماسم با وکیلی در تکه من  فهمیدمیحق با اون بود. سعید حاال دیگه آب از سرش گذشته بود و ترسی از کسی و چیزی نداشت. اگرم 

 .درببرمنمی ذاشت جون سالم  حتماً

بابام که اصالً  با لباس سیاه اومد دیدنمون. دادهازدستداماد خونه و کسی که زنش رو  عنوانبهسعید  شنبهپنجغروب  ،روز ششم

 روحش هم خبر نداشت کلی باهاش گرم گرفت، ولی من ترجیح دادم که برم توی اتاقم و تنها باشم.

 .ریختههمهبکه گفت: پرستو خیلی  طوری وانمود کرد که انگار یه عالمه ناراحته. شنیدم این بارم و کردمیسعید خیلی خوب نقش بازی 

شرایط روحی مناسبی نداره.  ظاهراًبپرسم ولی اون  هم اومدم تا حالش رو توی این مدت که نبود من خیلی نگرانش شده بودم. امشب

 اگه نتونه با این اتفاق کنار بیاد به خودش آسیب می رسونه.

شده و همش توی خودشه. نمی دونم چیکار  حرفکمخیلی  روزها این. براش خیلی تکون دهنده ست ،بابامم با ناراحتی گفت: آره

 باید بکنم تا حالش بهتر بشه؟

 کاری براش بکنیم.نمی تونیم  عمالًمی پذیره که چی شده. ما  کمکمیه مدت که بگذره  ،خب -

 .شدهخالیاون خیلی به پریا وابسته بود و حاال یه جورایی احساس می کنه پشتش  -

 بیاد. بیشتر بیام اینجا تا تنها نباشه و از فکر و خیال در کنممیشما باید بیشتر کنارش باشی. منم سعی  -

کنه.  دوآمرفت. حتی قبول کرد که سعید بیشتر بیاد خونه مون و پذیرفتمیو  کردمیباور  اون رو هایحرفطفلی بابام با سادگی 

 چیزی که من ازش واهمه داشتم.

 در اومدم و رفتم پیش بابام. از اتاق وقتی سعید رفت

 باهاش قدراینداماد این خونه ست. اون چرا نیومدی با سعید یه حرفی بزنی و باهاش درد دل کنی. هر چی باشه  ،اون گفت: دخترم

 درست نیست. ،یبی نکنرغ

 ترجیح میدم تنها باشم. روزهااین ه. جوریاینببخشید که رفتارم  ،فقط گفتم: بابا جونم .نمی تونستم چیزی رو بهش بگم

خواستم به بابام بگم که نذاره سعید زیاد  زد. اونم هر چی که شنیده بودم دوباره برام گفت. هاییحرفچهکه سعید  پرسیدمازش 

 و برانگیز میشه. بهتره کاری به کارش نداشته باشمجوری بیشتر شکوآمد داشته باشه ولی پشیمون شدم و با خودم گفتم اینرفت

 دور و برش نچرخم تا تکلیف شکایتم مشخص بشه.
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 روز جمعه تلفن خونه زنگ خورد و من رفتم تا جواب بدم.

بعد رفت سراغ خانم  .پرسید و نیم ساعتی در مورد موضوعاتی که بین خودمون بود باهام حرف زد خانم دکتر بود. اون اولش حالم رو

فهمید و من توی مدتی که باهاش بابام نباید از حرفهام چیزی می قات کنه.رزاقی و گفت که می خواد منو توی دفتر خودش مال

ار رو ام کحرف زدم آروم و بااحتیاط صحبت کردم. قرارمون شد که شنبه از سر کار یه راست برم پیشش تا در مورد تشکیل پرونده

 شروع کنه.

 جویینتقامام، اون وقت دیگه چیزی جلودار سعید نبود. آخرش من می موندم و مرد از اینکه نتونیم کاری بکنی ترسیدممینگران بودم. 

، اما خانم رزاقی مطمئن . همون طور که حاال زندگی منو پر از رنج و عذاب کرده بودکردمیتبدیل به جهنم  ی منو و بابام روکه زندگ

ای جز این نداشتم و باید به اون و خانم دکتر د بشه. منم چارهرسید. اون کارش این بود و حتماً می دونست چه جوری واربه نظر می

 کردم.اعتماد می

 رآورزج. با خودم گفتم نمی دونم آخر این بازی گردنم بود خانم دکتر و وکیلشدین از یه سمت زیر دین سعید بودم و از یه سمت 

 میشه بهشون اعتماد کرد. تیسخبهکه  هاییآدم دوروبرمو  هابدهیبه کجا می خواد برسه؟ من با این 

بود که توی  چیزهایی، ناباوری و احساس همدردی تموم اون تأسفتازه زده نشد،  حرفاومدن دیدن ما.  خونواده اشاون روز امیر و 

 فهمید. شدمی شونحرف

 .ردکمی ماشرمندهمی لرزوند و  حسی که دلم رویه و  سؤال. نگاهش پر بود از داشتبرنمیچشم ازم  مادرش نشسته بود وامیر کنار 

 بگم.بهش  اون نمی دونست که مشکلم چیه و منم نمی تونستم چیزی

اما هنوز به در اتاق نرسیده بودم که دیدم امیر  ،دا بودم ترجیح دادم برم توی اتاقمنشستم و چون نگران فر شون من نیم ساعتی پیش

غنیمت شمرد و همون جا توی آشپزخونه  فتم تا براش آب بیارم و اون فرصت روونه یه لیوان آب اومد سمت آشپزخونه مون. ربه به

 ایط مناسبی نیست. اینم شانس منه که هر وقت می خوام حرفی بزنم همه چی به هم می ریزه.رمی دونم که ش ،ازم پرسید: پرستو

تاد و کنارش وایس شدمیون آدم بدی نبود و دادم بمونم و باهاش صحبت کنم. الاقل ا حکسی بفهمه ولی ترجی ترسیدممیبا اینکه 

 حرف زد.

 .گرفتمنمینبودی من سر راهت قرار  بدشانساش نگاه کردم و با غصه گفتم: اگه هتوی چشم

 بود که با تو آشنا شدم. امزندگیاین تنها شانس  اتفاقاًاین چه حرفیه؟  -

 ام نشست.هدلم آروم گرفت و از لحن مهربونش لبخند روی لب

ب و خو هایلحظهوگرنه توی . داد: وقتی یکی رو دوست داشته باشی برات هر سختی اون آدم شیرین میشه. عشق یعنی همینادامه 

 شاد همه می تونن عاشق هم بشن.

 امیر ... -

 حواست به من بود. جاهمهگفتم: تو خیلی مهربونی و توی این مدت  .ولی به خودم جرات دادم داشتمتردید 

 .ظههرلحدرست فهمیدی.  -

 خب راستش ... -
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 بابای امیر صداش زد و رشته کالم از دستم رفت. ترسیدم و زودی لیوان آب رو دادم بهش و یواشی رفتم توی اتاق. یه دفعه

 امیرم بدون اینکه به روش بیاره با لیوان از اون جا رفت.

ارم. ؟ االن دیگه بهونه ای نمی تونم بیگفتم: آخه چه جوری باید بهش بگم دراز کشیدم روی تخت و با خودم .قلبم به تپش افتاده بود

 نامربوط بهش بدم؟ هایجوابتا کی باید 

 جبران کنم. شده بودیه مشکل که اونم برام  ایافتادگیعقبام تا هبا ناراحتی رفتم سراغ درس

 منم رفتم بیرون و ازشون کلی تشکر کردم. .ا خداحافظی کردنهیه ربع بعد اون

ی. از حاال به بعد تو کمک بابات ،گفت: دخترم بهمشون رفتم. درست موقعی که رفتن بیرون بابای امیر برگشت و هتا دم در خونه همرا

 داره.نیاز دیگه تنهاش نذار چون خیلی به بودنت 

 چشم. حق با شماست. -

توی این مدت روز و شب نداشت و همش غصه خورد. نمی دونم چرا این کار رو کردی ولی فراموش نکن که اون به روحیه  -

 . نذار تنهایی رو احساس کنه و جای پریا رو براش بگیر.درگیره ذهنشنیاز داره و االنم بدجور 

 میدم که دیگه تنهاش نذارم.قول  ،حتماً -

 تنها شدم. واقعاً دیگه کسی برام نمونده جز بابام. حاال دیگه  شد و ادامه دادم: دارغصهلحنم 

 بهم بگین و تعارف نکنین. حتماًامیر گفت: اگه کاری داشتین 

 امیر کمکتون می کنه. پسرم عین منه. ،کرد: آره تائیدباباشم 

بود. اون امیدوار و سرزنده بود. وقتی توی  شدهدوختهبلند امیر  هایقدمتا لحظه آخر چشمم به  کهدرحالیا رفتن. هتشکر کردم و اون

ه ایی کهفکر برخالفاون . دادمیمی تونستم درخشش عشق رو توش ببینم. حسی که بهم آرامش و امنیت  کردممیاش نگاه هچشم

 م داره. حسی کهامیر با بودن در کنارم بارها و بارها بهم ثابت کرده بود که دوست بود. قلبخوشمهربون و  کردممیموردش در  قبالً

 دادش کردم.لماهمیت قتفاوتی از کنارش گذشتم و کممن توی همه این مدت با بی

سعی کردم تا بیشتر کنار بابام باشم. باهاش چایی خوردم، فیلم نگاه کردم و حتی برای شام کلی تدارک دیدم و غذا درست  شباون 

 خورد و گفت که یه غذای خوبه. شدمیمثل پریا نبود ولی  پختمدستکردم. البته 

 اون مدت که نبودم گفت. هایاتفاقبابامم از اینکه بیشتر پیشش بودم خوشحال بود و کلی برام از 

نم ببی رو هاعکسبود و منم که دوست داشتم دوباره اون  شدهتنگامونو آورد. دلش برای پریا و مامانم هکس آخر شب رفت و آلبوم ع

 ا تعریف کرد.هاون تکتکاون با حوصله برای من از  .همراه شدم باهاش

نگاه  هاعکسبود. من به اون  داشتهنگهدست جمعی مون که پریا توی بیشترش کوچیک بود و منو کنارش یا توی بغلش  هایعکس

ون احس کردم روحیاتم خیلی تغییر کرده. دیگه  .شدمنمی زدهخجالتاز گریه کردن جلوی بابام دیگه کردم و اشک ریختم. حاال 

بود و نه از غرورم چیزی  درآورده زانوبهبود منو  زدهرقمتلخی که برام  اتدختر مغرور و خودخواه گذشته نبودم. حاال روزگار با اتفاق

 مونده بود و نه از خودخواهیم.
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 جزئیکنار هم دستاشونو به هم داده بودن و توی یه قاب کوچیک  که هاآدمناگفته زیادی بود. میون اون  هایحرف هاعکستوی اون 

 ایکانهکودو حتی بغض  هاگرفتنی می تونستی بشنوی. لبخندها، ژست کردمی تأملکه اگه یه ذره  هاییحرفشده بودن.  هاخاطرهاز 

 که دم غروب توی لبم نشسته بود.

بود. طوری که حتی گریه  گیرکردهکه بزرگ و عمیق توی دلم  کودکانه و سطحی، این بار نه آزاردهندهحاال همون بغض سنگین و 

 .کردمیسبک ن هم دلم رو

 بودیم. شدهگرفتاربیشتر کرده بود. انگار که دنیامون واقعی نبود و ما توی یه کابوس تلخ  مون رو نبودن مامان و حاال پریا این ناباوری

ز ا مون نگاه کردم. اون تعریف کرد و من اشک ریختم. بابام پرخاطره هایعکسوندم و به آخرش کنار بابام م تابا دلی پر از اندوه 

ر اون قد گذشته رو وقتهیچن شب اوکرد. تا  رسیمتبرام  لحظهبهلحظه خندید و با حسرت اون دوران شیرین روفقط شدت غصه 

 .گفتنمیو از خودشون  بودنزندهتوی عکس  هایآدمدقیق و زیبا مرور نکرده بودم. انگار که کنار بابام همه 

 گفت: خیلی حرف زدم. خسته شدی دخترم؟وقتی آلبوم تموم شد  بابام

 گوش بدم. چرا باید خسته بشم. ات روهبشینم و حرف جوریاینازت دور بودم و آرزوم بود  هامدتنه بابا.  -

 شون کنم. کنار من باشی و برات تعریف هاشبهست که توی دلم مونده و باید بگم. دوست دارم  هاحرفخیلی  -

 میل. باکمال بابا جونم. حتماً -

 از اون پیرزن برام بگو. اسمش چی بود؟ ،راستی -

 حلیمه. بیبی -

 زن مهربونی بود. مهربون و ساده. ،آره -

 هر چی برات بگم کمه. ،بابایی -

ه باینکه بتونی همه اون چیزی رو که تجر .زیبایی، گذشت و چیزی به نام زندگی. گفتنش سخت بود حستموم وجودم پر شد از 

 کردی و با روح و جسمت عجین شده در قالب کلمات بیان کنی.

. باریدیمجاده پایین نجات داد. اون شب بارون شدیدی  گفتنمیمنو نصف شب از توی یه جاده گلی که بهش شروع کردم به گفتن: 

 گلیکاهاون منو سوار اسبش کرد و زودی برد خونه اش. خونه اش همون خونه  اگه اون نرسیده بود معلوم نبود زنده می موندم یا نه.

یه سگ. همون سگ بامزه پشمالو  و اشگوسالهیه گاو و ، چند تا مرغ و جوجه بود، یه اسب اشزندگیبود که دیدین. کل  ایسادهو 

ی چ ه. یه باغ کوچولو ام داشت که توش همبافتمیو حصیر  نشستمیکنار تختم  هاشببی که دیدین و همرامون تا جاده اومد. بی

 کاشته بود. پیر بود اما پر از انرژی و شوق زندگی.

دم. مگه دیاش خستگی نهتوی چشم وقتهیچتوی این مدت نشنیدم اعتراضی بکنه.  وقتهیچم خیره شدم و گفتم: بابا هایچشمبه 

بود و شوهرشم از غصه دق کرده  شدهغرقسرش افتاده بود توی آب و برام گفت. توی یه اتفاق پ رو اشزندگییه شب که حکایت 

 می کهدرحالیامیدوار بود؟  قدراینعجیب بود که چه جوری میشه م می بینه. برا ن هنوز امید داشت که یه روز پسرش رواما او ،بود

نارشون بگذرم و ک هاآدما بهم یاد داد. اینکه از بدی هزدونی دیگه کسی زنده نمیشه و دنیا به عقب بر نمی گرده. اون پیرزن خیلی چی

 رو بدونم. هالحظهقدر 

 برو توی آغوشش. حتماًخندیدم و گفتم: حتی بهم گوشزد کرد که وقتی بابات اومد 

 س خوش به حالت که کنار اون بودی.و گفت: پ خندیدبابامم 
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 انسشخوشعوض می کنن. اگه  رو اتزندگیهستن که  هاییمآدرفت توی فکر و با صدایی که بیشتر شبیه زمزمه بود گفت: یه 

ید داشته باشی و ام زندگیدلسرد میشی بهت امید میدن. این خیلی مهمه که توی  چیزهمهباشی سر راهت میان و وقتی داری از 

 توی مشکالت کم نیاری.

 فهمیدی. ، بابایی. تو چقدر خوب منظورم رواز حرف بابام خوشم اومد و گفتم: آره

هدف نفس می کشه و برای هیچ و فقط یه موجود متحرکی که بی ه. اگه از دستش بدی دیگه زنده نیستی.چیزهمهامید برای انسان 

 ای داری و نه از خیانت کردن.پوچ تقال می کنه. اون وقت نه از دروغ گفتن واهمه

 برای که تقال فهمیمیدچار این حس پوچ میشی. خیلی زود  بندیمیدل  نابودیو  مرگچیزی نیست جز تهش وقتی به دنیایی که 

، حتی اگه اون چیز عشق دیگه برات جذاب نیست رسیمیرسیدن به اون چه که آرزوت بود تبدیل میشه به یه عادت و وقتی بهش 

 باشه.

حال روحت باشه، مثل خوش ولی اگه برای کمال باشه به شکست و سرخوردگی منتهی میشهاین رسیدن و تقال کردن اگه برای هوست 

می تونه بدون خسته کردن و عادت شدن تا  ،لبخند زدن به یه بچهیا حتی  مثل گوش دادن به درد دل یه آدم ،کردن یه دل تنها

 بده. بودنزندهبهت امید  کشیمینفس  توی دنیا

 .شقاین یعنی همون ع ه و توام مثل اون.گذراینکه بدونی برای یکی مهمی. اینکه بدونی یکی برای خاطر تو حاضره از خواسته هاش ب

 زمانی که عشق واقعی به میون میاد فقط پاکی و گذشت و مهربونی می مونه. .گیریممیبا هوس و ناپاکی اشتباه  هاآدمهمونی که ما 

 مالیه که برایدرستی که باید بری می رسونه و این همون ک راهروبهدیگه مهم نیست که چی بخوای یا چی فکر کنی. خودش تو 

 نیست. درکقابلعادی  هایآدم

پیرزنی که توی یه روستای کوچیک زندگی  روح بلند و عرفانی شونو دید و متعجب شد. شدمیکه  هاییآدمبود.  هاآدماز همون  بیبی

ون بود نداشت. برای اون مهم نبود که چه لباسی بپوشه و چی بخوره. برای اون دوروبرمکرد و هیچ کدوم از اون چیزهایی که ما می

زده شدم. از اینکه چیزهایی که برای و رفتارهاش شگفت هاحرفچیزهای دیگه ای اهمیت داشت. تموم مدتی که کنارش بودم با این 

 شد.و اون چیزهایی که توش بود راضی نمی پاافتاده بود. انگار که روحش با دنیااهمیت و پیشمن مهم بود برای اون بی

 بلکه دوست داشتن همه ست. نیستپیش اون زن یاد گرفتم که عشق فقط دوست داشتن یه آدم 

 سازحیهروخوشی توی ذهنم موند. بعد از اون همه تلخی و غصه کنار بابا مرتضی خیلی برام  هایلحظهکنار بابام  انگیزخاطره اون شب

 بدونم.رو  هابودنباید قدر اون کنار هم  هارنجهمه مشکالت و  باوجودو خیلی زود فهمیدم که  بود

ای رو که از بابام یاد گرفتم با خط این بار درس تازه ادامه دادم. م روهانوشتهدفتر خاطراتم رو برداشتم و  ،رفتم توی اتاقمآخر شب 

 تمیز پایین برگه دفتر یادداشت کردم.

 سرشار از امید کنن.خوب سر راهت بیان و تو رو  هایآدمه همیشه توی ذهنم می موند: چقدر خوبه که ک ایجمله

 امیدوار و زنده می کنن. رو خوبی باشی که مردم هایآدمعالیه میشه که تو جز اون چقدر و اضافه کردم:  امجملهآخر اون 
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 فصل پنجاه

 

و نگران عاقبت این جدال بودم و از جهت  ترسیدممی. از یه جهت کردممی شماریلحظهشنبه که رسید برای قرارم با خانم رزاقی 

 بگیرم.م رو از سعید انتقام خواستممیدیگه 

تا من  بنویسه خطخوشمثل همیشه  رو اشجزوهبه فرانک زنگ زدم و گفتم که بدونه و  .عصرش که رسید سر کالس دانشگاه نرفتم

فهمید که دوباره هوایی شدم و نمی تونم بیام زدم میاونم دیگه به شرایط من عادت کرده بود و هر وقت بهش زنگ می کنم. اشکپی

 کالس.

وی ، حتی تباشه وپناهتپشتوقتی حرفم باهاش تموم شد و قطع کردم یه لحظه با خودم فکر کردم که دوست خوب چقدر می تونه 

 ای بزرگ.هکار

. اولین برف اون سال زمستون. برفی که خیلی برام باریدمی وقتی رسیدم نزدیک دفترش برف انم رزاقی.رفتم به دفتر خ باعجله

ام هو دست صورتبهکه اسمش می اومد و دونه های سردش بازی کنم ولی همینکننده بود. اگرچه دیگه بچه نبودم تا برفخوشحال

 شد.خورد اون حس کودکی دوباره زنده میمی

 .کردیمهمون ابتدای ورود جلب  روآدمکه توجه  روزیبهنوساز بود. ساختمون شیک و  چندطبقهدفتر وکیل توی یه ساختمون بلند و 

 که داخل دفتر ازش معلوم بود. ایسرتاسریبزرگ  هایپنجرهبا 

واجه بشم همین حال بد بهم دست با موضوعی که به سعید مربوط بود م خواستممی. نمی دونم چرا ولی هر وقت زدمیقلبم تند 

و  ردکمی. طوری که قلبم تقال کردمی تنگ نفسم رو ذرهذرهو  ریختمیام هکشنده توی رگ مخدر. انگار که عشق اون مثل یه دادمی

 طفلی نمی دونست که صاحبش دیگه نمی خواد اون عاشق باشه.ولی  افتادمیم وپادستبه  بودنزندهبرای 

 محضبه دنبال واحد پونزده گشتم.رفتم طبقه چهارم. شدم و سوار آسانسور  ،شدم چند تا نفس عمیق کشیدموارد ساختمون که 

اینکه زنگ واحد رو زدم یه دختر جوون در رو باز کرد. خودم رو محترمانه معرفی کردم: سالم. ببخشید، من کمالی هستم و با خانم 

 رزاقی قرار داشتم.

 یشون منتظر شمان.لبخند زد و گفت: بفرمایید. ا

. اون پشت یه میز بزرگ نشسته بود و با دیدنم کلی خوشحال ایحرفهیه اتاق با دکوراسیون عالی و  هماهنگ کرد و رفتم داخل اتاقش.

 شد و باهام دست داد.

 کرد رفت سراغ کار من. وجورجمع یه سری مدارک رو بعدازاینکهاون  .که روبروش بود ایصندلینشستم روی 

 پرستو خانم. چطوری؟ ،: خبباز کردسر صحبت رو و با لحن مهربونی 

 خوبم. ممنون. -

 از سرکار میای؟ -

 .کنممیبله. مهدکودک کار  -

 آفرین به تو دختر زرنگ. -
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 هاینسهمدختر پرتالشی هستی.  کههمینقبول کردم همین بود.  ، دلیل اینکه وکالتت روادامه داد: می دونیای با لحنی خودمونی 

 یه جورایی به دلم نشستی. داشته باشن ولی تو پسردوستیه دانشگاهی برن و دو تا  نهایتاً تو شاید 

 آروم خندیدم و گفتم: لطف دارین.

م. من با اصرار خانم دکتر قبول کردگفتم:  .بکنم سؤالکه باید در مورد پول وکالتشم فکر کردم ولی با خودم  شدنمیبا اینکه روم 

 بدونم چه جوری باید پول شما رو پرداخت کنم؟ خواستممینداشتم تا وکیل بگیرم. اونم وکیل گرونی مثل شما.  راستش پولش رو

ن باری این اولی. کنممیوسط باشه رایگان کار  هازنپای حیثیت که  موقعیبلند شد و گفت: من نیاز مالی ندارم و  اشصندلیاز روی 

اشم. یه کمکی کرده ب جنسمهمچون دوست دارم به موکلی هستی که رایگان قبولش کردم.  نهمین. تو کنممیو ر نیست که این کار

 باشه؟ ،نزن بدون پول کنارتم. دیگه ام حرفش رو تو به کمک نیاز داری و من

 من مدیون میشم. جوریاینآخه  -

 متوجه شدی؟ .تو فقط روی کارمون تمرکز کن -

 آخه ... -

 دیگه آخه نداره که. -

 چشم. -

تو از  ولی می دونم. اینم می دونم که تو و سعید یه موقعی عاشق هم بودینرو من ماجرایی که برات اتفاق افتاده  ،خب -

 اون بر علیه ات به کار می بره. اگه نخوای حرفش رو گوش بدی ایی صحبت کردی کههراز

 درسته. -

بره باید هر چی توی دلت پنهون کردی به من اما اگه می خوای کارمون پیش  ،ببین. به خانم دکتر نگفتی چون نیازی نبود -

 بگی.

 با ترس پرسیدم: همه رو؟

 باید بگم آره. همه رو. شاید خوشت نیاد ولی -

 خب از کجا شروع کنم؟ -

ارم رو نگران نباش. من ک قدراین ،گفت: دختر خوشگل .گرفت لرزیدمیکه  اومد کنارم نشست و دستم رو برای اینکه ترسم کم بشه

 زهاییچیاز  کسهیچمهم باشه پیش من عین یه گنج محفوظ می مونه. مطمئن باش  هرچقدرم ه ذارم اتفاقی بیفته. رازتبلدم و نمی 

 میگی بویی نمی بره. حاال باز میل خودته که بخوای همراهم باشی یا نه. مکه به

 مشکلم حل میشه؟ جوریاینگفتم: یعنی  ،مردد بودم

 ارشسزای ککنه مزاحمت بشه. وقتی شکایت کنی و حرفمون به اثبات برسه اون به اون دیگه جرات نمی حداقلش اینه که  -

 رسه.می

 اگه نتونیم چی؟ -

 سال باهاش تجربه داشتم. این بار اولم نیست دخترم. هایسال. این حرفه منه. کاری که کنممیمی دونم دارم چیکار  -

 اتیزندگه که کنه باید بدترین مجازات به سرش بیاد. مگه غیر از این درازیدستام زل زد و ادامه داد: وقتی یه مرد به زنی هبه چشم

 سیاه کرده؟ رو
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م ناراحتت کن خواستممیگفت: آروم باش عزیزم. ن .بغضم گرفت و اشکم در اومد. دلش سوخت و بهم یه دستمال داد .داشتم پریدل

ه گردیمبر ن رفتهازدستایی که نامردن بگیرم. درسته که پاکی هیی مثل تو رو از مردهازنولی باید بدونی که من می خوام حق تو و 

 راحت راه اتمهجلوی چشزارت داده که آکسی  نییبب. وقتی خودخوری می کنهولی وقتی مجازات بشن آدم کمتر عذاب می کشه و 

 کنم. پوشیچشماز درون نابود میشی. من که حاضر نیستم  کاری ازت برنمیاد امتومیره و 

 زن نبودم. کاشایآروم گفتم:  کردممیهنوز گریه  کهدرحالی .تکون دادم عالمت تائید م رو بهسر

 به زندگی معنی میده و رنگ و بوش رو یه. تو الیقش بودی که زن شدی. زنباارزشبا دلخوری جواب داد: نه اشتباه نکن. زن موجود 

 ی باش و برام از تموم جزئیاتی که الزمه بدونم بگو.مطمئن باش. حاالم قو، ا زنده نمی موننهعوض می کنه. بدون زن مرد

یه بمبارون آسیب مغزی  به خاطر: بابای من موقعی که جنگ بود توضیح دادمآروم و شمرده همه چی رو براش  .بهش اعتماد کردم

که دچار فراموشی شد فهمیدیم که باید هر چه زودتر عمل بشه. عملش تخصصی  کمکمنمی دونستیم که چی شده و  هاسالدید. ما 

 . من اون موقع با سعید دوست بودم.شدمیبود و باید خارج از ایران انجام 

 هیچی بینمون نبود. ،مکث کردم و گفتم: فقط دوست

 خب؟ -

ش باشم ولی من موافق هکه همرا دکرمیه خارج و منو ترغیب رکه می خواد ب گفتمیم مرتب بهم ه اون همون موقع -

شاید  ،و من نمی تونستم متقاعدش کنم. نمی دونم زدمیالف ما شد. اون هر بار حرف خودش رو نبودم و این شروع اخت

ای خاصی هو اعتقاد آوردمیفشار  مولی اون موقع یه دختر دبیرستانی و ساده بودم. اون به کردممیاگه االن بود قبول 

 داشت.

 چی؟ مثالً -

 سونم.بتر های دیگه اون رودروغ گفتن یا چیز ،محلیکم. منم زیر بارش نرفتم و سعی کردم با هاحرفرابطه اروپایی و از این  -

 این دروغ گفتن یعنی چی؟ میشه توضیح بدی؟ -

 تلفن بیه مدتی جوازنگ بزنه. حتی م نباید بهدیگه واسه همین یه بار خیلی جدی بهش گفتم که دوست دیگه ای دارم و  -

 م.دادمیو نر اشه

 مقطع از سمت تو دچار سرخوردگی روحی شد. درسته؟ یهیعنی اون توی  -

 گفتم: بله. آروم .از این اعتراف نگران بودم

 ادامه بده. -

 گرفت. اشگریهطوری شد که یه بار پای تلفن  -

 درسته. بعدش چی شد؟ -

. انگار که طول کشید تا من این مندمعالقهمن خیلی از این ماجرا ناراحت شدم. چون بعد از یه مدت تازه فهمیدم بهش  -

 بشه. ورشعلهعشق توی دلم 

به عشق فکر می کنن. چیزی که برای  ترعمیقو  تراحساسیدیرتر عاشق میشن اما بعد  هازن معموالًاین عجیب نیست.  -

 تره. دارریشهدیرتر ولی  هازنق می افته برای خیلی زود اتفا هامرد

که من بهش عالقه ندارم ولی واقعیت این نبود. به اواخر دوستی مون که رسیدم با  کردمیبودم. اون فکر  جورهمینمنم  -

. من بهش اصرار کردم کردمیتلقی  غیرواقعیدورغ و رو  عاشقونه من رفتارهایطوری که اون تموم وجودم عاشقش شدم. 
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ایدم شاون آخر رابطه مون از این عشق تند فراری شد ولی من برعکس. . تا بیاد برای خواستگاری و اون برعکس عقب کشید

 گرفتارش شدم. جوریاینبه خاطر کم بودن سن بود که 

 به خاطر اون نیست. عشق توی سن بلوغم می تونه واقعی و جدی باشه. الزاماً .نه -

بود و داشت  تربزرگروز خواستگاری رسید و اون اومد خونه مون ولی از خواهرم خواستگاری کرد. اون ازم  تا اینکه -

بر یه دانشگاه معت کردهتحصیل. به گفته خود سعید مهاجرتش شرایط خاصی داشت و باید زنش گرفتمی لیسانسفوق

 سراغ پریا. رفت امناباوریدر کمال اونم  .بودمی

 که این اواخر ...همین خواهرت  -

 بله. -

 ش.دخدا بیامرز -

ره تا بب بابام رو شپریام که دید معالجه بابام با رفتنش همراه سعید انجام میشه از اون قول گرفت تا در ازای قبول کردن -

 ا رفتن و بابام اونجا بستری شد تا معالجه بشه.هشد. اون راهروبهمداوا بشه. سعیدم قبول کرد و همه چی براش 

 ؟داستان جالبی شد. خبچه  -

کسی که عشق من توی سرش بود.  عنوانبه شوهر خواهرم بلکه عنوانبهیه روز سعید زنگ زد و باهام حرف زد. این بار نه  -

د ب هایاتفاقباعث همه این و بهش اهمیتی ندادم. ولی این وسط مشکلی به میون اومد که  اول باورم نشد که چی میگه

 شد.

 بگم. رو اشبقیهدرشت شده بهم خیره شده بود و منتظر بود تا  هایچشمخانم رزاقی با 

 : به خدا نمی دونستم به اینجا میرسه.گفتمبا ترس 

 بگو. ،نترس -

کرد. بعدش فهمیدم برای اینکه کار بابام  تائیداون گفت که خرج درمون بابام خیلی زیاد شده و وقتی با پریام حرف زدم  -

 کردمیما توی فشار مالی زیادی بودیم و خواهرم صبح تا شب باید کار رای بیمارستان اون داده. بیه مقدار پول انجام بشه 

وسوسه شدم و با خودم من  بگیرهاز باباش پول می تونه که  وقتی اون گفت نبود، ایچاره. تا مخارج درمون بابام در بیاد

 و در عوض به حرفش عمل کرد سعید. قبول کردم . برای همین پیشنهادش روحل میشه مون مشکل جوریاینگفتم که 

 .صحبت رابطه مونو وسط کشید کمکم

کمکی که به بابات کرده بود اسیرش شدی.  در ازایگفت: معلومه. توام توی دام اون افتادی و  رو اشبقیهحدس زد و  امرزاقیخانم 

 درسته؟

 بله. -

 دخترین نشون میده که تو ا ،کردمیالبته شاید . کردمیو ر ش همین کاربابا ایم بود بره هر کس دیگه ایشاید  ،خب -

 هستی. یقدردان و قلبخوش

 بدون بابام زنده باشم.نمی خوام به خدا  -

 به بابات حسودیم شد. -

 کنجکاوانه ازم پرسید: دیگه چی؟

 م.شدمیم متهم به ناپاکی دادمیم چون اگه ادامه نگفتمیموندم که ادامه بدم یا نه. باید 
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 سعید بودم دست از پا خطا نکردم. به خدا راست میگم. فشارتحتبه خودم جرات دادم و گفتم: اما توی تموم مدتی که 

 .کردممیقبول ن وکالتت رو وقتهیچه. تو دختر سالم و خونواده داری هستی. وگرنه طورهمینلبخند زد و گفت: مطمئنم که 

 اش گفته بود تا یه گوشی موبایل برامهیه روز برام یه هدیه فرستاد. به یکی از دوست خیالم راحت شد و بقیه ماجرا رو تعریف کردم:

م تهدیدآمیز. هر ها هوقتعاشقانه و گاهی  هایحرفاون به من.  هایپیاماین شد شروع  .بفرسته. بعد زنگ زد و گفت که هدیه ست

و بیشتر منو توی فشار می ذاشت. مدت زیادی به  شدمی ترجریبهش بفهمونم که دست از سرم برداره اون  خواستممیبارم که 

 همین روال گذشت. من ...

 تو چی؟ -

 بگم ولی باید می دونست که توی دلم چی می گذره. خواستممیدوباره اشکم در اومد. ن

ه یه تبدیل بحاال  بستگیدلچی جلوتر رفتیم حسم بهش بیشتر شد. تازه فهمیدم که اون  کنترل کردم و گفتم: من هر خودم رو

 عشق عمیق شده. هر چی آزارم داد و تهدیدم کرد من بیشتر سمتش کشیده شدم.

 کرد. اسیرشمنو با ناراحتی گفتم: لعنت به این دل که 

 آهی کشید و پرسید: هنوزم دوسش داری؟

 با اون کاری که باهام کرد دیگه نه. -

 ظلمی می کنه؟ چینهمباشه. کدوم عاشقی به معشوقش  جورهمیندرسته. بایدم  -

این جریان ادامه پیدا کرد تا پریا و سعید اومدن ایران. با نزدیک شدنش به من توی هر فرصتی سعی داشت فریبم بده و  -

که من این مشاوره رو ادامه بدم. یه روز  دادمیبود که من با خانم دکتر در تماس بودم و اون اجازه ن زمانیاین .اذیتم کنه

 با پسر همسایه قتی رفته بودم بیرون توی کوچه من روو از شانس بدم همون روز و زنممیر زنگ فهمید که هنوز به دکت

 که اسمش امیره دید. اون کاری بهم نداشت و گذرا با هم برخورد کردیم.

 با سعید برخورد داشته؟ هم قبالًکه میگی امیر این  خانم رزاقی گیج شد و پرسید:

 سراغ امیر نرفتم. باور کنین. وقتهیچاشون شده بود ولی من چون عشق سعید توی دلم بود دعوبا هم ا سر من هبله. اون -

 بوده. دارریشهجریان پس این  ،خب -

 برگشت خونه مون و با من تنها شد. خبربیا رو برده بود هسعید که اوندرمونگاه و  رفتنپریا و بابام  همون روزش -

عد ب. میرتو دو بار دیگه ام بهش دروغ گفتی. یه بار بابت خانم دکتر و یه بارم بابت ااون دوباره حدس زد: خب اون میاد می بینه 

 میشه. کاربهدست

 بله. -

 کرد؟ هوشتبیاذیتت کنم ولی چه جوری  اشیادآوریسعی کرد آرومم کنه و گفت: نمی خوام با 

. ریخته کرد هوشمبی مخوردمیآرام بخشی که  هایقرصبا آشنا بود.  قرص و داروو به  کردمیتوی داروخونه کار  قبالًاون  -

 زیر نظر داشت. رو از آشپزخونه بردارم من رو بود توی لیوان آبم و من که رفتم قرصم

 توی بغلش گرفت و یواشی زمزمه کرد: خیلی سخته عزیزم. دیگه بقیه رو می دونم. خانم رزاقی با همدردی من رو
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توی اون حال پریشون ازش پرسیدم:  .خوره به جونم افتاده بود کم بشهبود مثل  هامدتکه  ایغصهتوی آغوشش گریه کردم تا شاید 

 من این بود؟ هایدروغیعنی مجازات 

 و باهات بکنه.ر اون حق نداشت این کارنه عزیزم.  -

 یزی هست که بخوای بگی؟چرو بهش گفتم پرسید: دیگه  چیزهمهوقتی 

 فقط اینکه ... .یه ذره فکر کردم و گفتم: نه

 چی شده؟ -

چون خواهرم اصرار داشت که ندونه و توی  بابامم خبر ندارهیعنی نداشتم که بدم.  ،پولی رو که بهمون داده بهش پس ندادم -

 مبلغش مشخصه و خواهرم توی یه دفتر یادداشت همه رو نوشته. عذاب وجدان نیفته.

 حتی نمی دونه سعید چه بالیی سرم آورده.آخرش با شرم گفتم: بیچاره بابام از هیچی خبر نداره. 

 برای خواهرت چه اتفاقی افتاد؟ -

تم ه بذارم. من تصمیم گرفونش یه قرار عاشقهابشه و حتی مجبورم کرد تا با ترنزدیکبعد از اون روز سعید سعی کرد به من  -

 استمخومیشده بود پسش بدم.  هارابطهکه باعث همه این  رو کنم و گوشی موبایلی حجتاتمامبرم ولی برای اینکه باهاش 

. اون اپشکافی. عصر بود که رفتم سر قرارم توی یه اشزندگی به بهبرم و بهش التماس کنم تا دست از سرم برداره و بچس

شی رو گذاشتم جلوش و ازش آخرش من گوبه دست بیاره ولی  رو سعی کرد دوباره دلمکلی از عشق و عاشقی گفت و 

اش نه ورار عاشقو ق هاپیامبود و خواهرم  جاگذاشتهتوی خونه  ش روخودغافل از اینکه اون گوشی  .کنه مفراموش خواستم

 ما رو با هم دید.و  مدکه دیدم خواهرم او زدممی آخرم رو هایحرفبودم و داشتم با سعید  دیده بود. من اون جا نشستهرو 

: دامه دادمانبود و  ایچارهو جرات نداشتم که بگم ولی  لرزیدمیانداختم پایین. صدام  سرم رو تأسفبا اندوه نفس عمیقی کشیدم و از 

تا من بیام پیداش کنم سوار ماشینش شده بود. بعدش  .کرد وگورگممیون جمعیت  که رفت و خودش رو ریختهمپریا طوری به 

ر سم مرده. حتی نتونستم بهش بگم که برای چی اومددر جا  لحظه فهمیدم با ماشین زده به یه تیر برق و از شدت تصادف همون

 کنارش باشم. اشزندگیحتی نتونستم لحظه آخر  ،قرار

 باعث مرگش شدم. من لعنتی. سم بند اومده بود زمزمه کردم: مننف کهدرحالی

 زنده نمیشه. تدیگه با غصه خوردن، اون خانم رزاقی آروم نوازشم کرد و گفت: گریه نکن. اتفاقیه که افتاده

 تکون دادم. کردم و آروم سرم رو وجورجمع خودم رو

 پرسید: سعید ایران می مونه؟

 ولی هنوز نرفته. گشتبرمیباید دو هفته پیش  فکر کنمنمی دونم.  -

 شایدم فکر دیگه ای توی سرشه. ،رفتنش به خاطر خواهرت به مشکل خورده احتماالً -

 داشته باشه. وآمدرفتخبری ازش ندارم. چند روز پیش اومد خونه مون و از بابام خواست که بازم  -

 باالخره فامیله. نمیشه انتظار داشت بابات نذاره. مگه اینکه ... ،خب -

 چی؟ -

 بهش بگی چی شده. -
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 ش کنم؟هتو رو خدا. اگه بفهمه با چه رویی نگا .رنگم پرید و گفتم: وای نه

 باشه که به خونواده زنش خیانت کرده. زدهشرمولی تو مقصری نبودی. سعیده که باید  -

 نباید بفهمه.نه.  -

 ولی باالخره می فهمه. -

 بریم جلو. سروصدابی ،خب -

 باشه. حضورداشتهبیاد و باید اونم  دادگاهنمیشه. توی  -

 وای خدا. -

هش نداشته ب ایبدهیپس بدین چیزی دارین که بفروشین و  ه بخواین پولش رونگران این موضوع نباش. به من بگو اگ فعالً -

 باشین؟

خونه مون هست و میشه فروختش. خواهرم حتی نذاشت این کارم بکنیم و هر چی بهش گفتم بذار خونه فروخته  ،خب -

ر به کشتن داد و منم گرفتا د. اون قدر حرف گوش نکرد که خودش روبشه و ما از زیر فشار و دین سعید در بیایم قبول نکر

 اون تن بدم. هایخواستهیم دیگه من از سعید ترسی نداشتم و مجبور نبودم به کردمیو ر این ماجرا کرد. اگه این کار

مستلزم اینه که بابات همه چی رو بدونه. اگه می خوای  هااین. ولی همه ننداری با اون رو حسابتسویهخوبه. پس نگرانی  -

 یا حداقل بیارش اینجا تا من بهش بگم. ه باید بهش بگیکارمون جلو بر

 شدم و با دلهره گفتم: خانم رزاقی. راه دیگه ای نیست؟ مستأصل

 نه. دخترم. فروش خونه بدون بابات میشه؟ -

 نه. -

. ر منتا بیاد دفت بهش بگو ،کنیممییه کاری خب پس منطقی باش. می دونم برات خیلی سخته ولی راه دیگه ای نیست.  -

 . خوبه؟مود بقیه ماجرا رو براش تعریف کنیتا بعد هر موقع که الزم ب کشممیسط وفقط جریان بدهی مالی تونو  فعالًنم م

 دارم دیوونه میشم. کنممیندارم و حس  استرس رو همهاین. توان ترسممیبا اضطراب بهش خیره شدم و گفتم: خیلی 

به حال خودش گذاشت. ممکنه آخرش بالیی سرت بیاره. من این  سعید روولی نمیشه  داریحقگرفت و گفت: می دونم.  رو دستم

 زهاییچیسی و عقب بکشی طرف جسورتر میشه و هر بار بیشتر آزارت میده. اون به خاطر تررو توی یه پرونده داشتم. اگه ب تجربه

 کنی. اشعصبانیسعی نکن  اصالًش و و به هر کاری دست می زنه. خیلی مراقبش با نسبت بهت حساس شدهکه ازت دیده 

 یعنی هر چی میگه گوش بدم؟ -

تشکیل بشه و دادخواست تنظیم بشه یه ماهی زمان پرونده ولی سعی نکن دیگه هیچ دروغی بهش بگی. تا  ،جوریایننه  -

 و تا حد امکان سر راهش قرار نگیری.. باید صبور باشی که روال خودش رو دارهمی بره و دادگاهم 

 گفتم: چشم. به خدا من کاریش ندارم ولی اون ولم نمی کنه.با ترس 

ه کنیستم. آخرش میشه این وضعی  جوریاین هایدوستیبردی دیگه. برای همینه که موافق زد و گفت: دلش رو  خانم رزاقی لبخند

 .بینیمی

برای شکایت  امپزشکیر کار مدارک بهش بدم تا باهام هماهنگ کنه و قبل از ه رو ازم خواست تا شماره تماس خونه و مهدکودک

 بشه. آوریجمع
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زده ن الزحمهحقوکیل. توش حرفی از  عنوانبهموکل و اون  عنوانبهگذاشت جلوم که قرارداد همکاری من و اون بود. من  امبرگهیه 

 این کار نباشم. هایهزینهبود و بهم اطمینان داد که نگران پول و 

 و بخوونم و امضاش کنم.ر قراردادبهم اصرار کرد تا کل متن 

تم سو گرفتم در منم همه رو خط به خط خووندم. با اینکه نصف جمالتش تخصصی و عجیب بود ولی در کل مشکلی ندیدم و خودکار

 تا امضاء کنم.

 توی ذهنم اومد و پرسیدم: خانم رزاقی ... سؤالیفقط قبل از امضاء 

 بله عزیزم؟ -

 ؟اگه اون متهم بشه مجازاتش چیه -

 خیلی سنگینه.اگه بشه کاری رو که باهات کرده ثابت کرد مجازاتش  ،خب -

 ؟چه مجازاتی مثالً رنگم پرید و با ترس پرسیدم: 

 با جنایت و حتی قتل عمد یکیه.خب، این کاری که مرتکب شده  -

 خیلی ترسناکه. کهاینوای.  -

 نهایی رو میده. رأیقاضیه که این  ولی در نهایت -

 ؟کردممیشکایت  بدترین مجازاتیعنی من داشتم برای  ؛بدجور ته دلم خالی شدرفتم توی فکر و 

 برای این کار تردید داری.ظاهراً و برداشت و گفت: ر مردد شدم و خودکار توی دستم لغزید و افتاد پایین. اون با تعجب خودکار

 نه. ولی نمی خوام به اون جا برسه. -

 نیست. دست من و تو -

بهم گفت: می دونی با جسم و روح تو چیکار کرده؟ می دونی این ناپاکی تا آخر عمر همراهته؟ می خوای جا با عصبانیت خم شد و 

 بزنی و بذاری بیشتر به هوس بازی هاش ادامه بده؟

 و ازش گرفتم و آروم گفتم: حق با شماست.ر خودکار

خودت می دونی که چیکارش کنی. فقط  تحویلت میدم. بعد بستهکت . من تا آخرش میرم و اون روپس امضاء کن و نترس -

این یعنی همون  .میدن دامهام به کارشون اهاونایی بترسن و کم بیارن همرد چینهمجلوی  هازنیادت باشه که اگه 

 ستمکاری بود بر گوسفندان. تیزدندانمعروف که میگه ترحم بر پلنگ  المثلضرب

 امضاء کردم. ناچاربهحرفی نداشتم تا بزنم و 

 رو گرفت و خودشم امضاش کرد و یه نسخه به من داد. اینسخهگه سه اون بر

 میشه. ترسختکارمون تسویه کنیم وگرنه برای دادرسی  د به بابام بگم که باید طلب اون روکر تأکیددوباره 

 کسیچهن نره وگرنه دیگه دست اوقتی داشتم از دفترش می اومدم بیرون گفت: امیدوارم این آقا سعید قبل از تشکیل پرونده از ایر

 رسه. این وسطم تویی که ضربه خوردی و شکنجه شدی. بهش نمی
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 بدون اینکه تنبیه ای بشه فرار کرده بود. رفتمینمی دونستم چی بگم. اگه می موند مجازات سختی در انتظارش بود و اگه 

ون قدر ا من بود ولی انگیزیدلزمین. صحنه قشنگ و  برف نشسته بود رویوقتی از دفترش زدم بیرون ساعت نه و نیم شب بود و 

 و مضطرب بودم که هیچی از اون برف زیبای زمستون نفهمیدم. ریختههمبه

محض اینکه در رو باز کردم دیدم توی حیاط نشسته و وقتی من رو دید خیالش راحت بابام نگران شده بود و به برگشتم خونه. باعجله

 شد.

ی ی تلخ زندگحاال باید ماجرابا خودم فکر کردم که ازش عذرخواهی کردم و گفتم که کالسم طوالنی شد و برای همین دیر رسیدم. 

لی غصه ک هاحرفکه به سعید داشتیم و بالیی که اون سرم آورده بود. می دونستم که بابام از شنیدن این  ایبدهی. بگمبهش  مونو

میشم. سعیدم وقتی ببینه محلش نمی ذارم خسته شکایت  خیالبیولش کن.  اصالًی با خودم گفتم: می خوره و ناراحت میشه. حت

 از زندگیمون میره بیرون. کمکممیشه و 

 .هازنایی آزاد باشن و به کارشون ادامه بدن. این یعنی ظلم به بقیه همرد چینهماما یاد حرف وکیل افتادم که گفت نباید 

 به بابام بگم.قضیه رو دنبال چیدن کلمات کنار هم بودم تا کی و چه جوری  هرلحظه شباز اون 

م: آخه چطوری باید بگم که ناراحت و پریشون نشه. اون تازه از غصه پریا فارغ شده و گفتمیبا خودم  نشستممیهر وقت که کنارش 

 هم بریزم؟ه ب و دوباره فکرش رو این ماجرا رو بگم حاال من بیام و .هنوز توی ذهنش درد این اتفاق کهنه نشده

بری دلگیر و ا آسمونشد حاال دیگه هوا حسابی سرد شده بود و شب که می خونه. برگشتمزودتر و دو روز بعد کالسم طوالنی نبود 

ران نگکردم سعید تعقیبم می کنه و همش رفتم فکر می. هر جا که میپیچیدم توی کوچه مون که مراقب اطرافم بودم. درحالیبود

 بودم.

جلوی در بود. اول دچار تردید شدم که برم  اشتصادفیبا همون قیافه داغون و وقتی رسیدم دم در خونه خشکم زد. ماشین سعید 

 ای دیگه چی؟هداخل یا نه ولی با خودم فکر کردم: باالخره چی؟ چند ساعت باید بیرون وایستم تا اون بره. روز

 شد.زد از توی حیاط شنیده میهای سعید که با بابام حرف میصدای خنده دم و رفتم داخل.در رو باز کر ،به خودم جرات دادم

اش برقی زد و جواب داد: علیک سالم. باالخره تونستم ببینمت. توی این مدت هاونم چشم .سالم کردم شآروم رفتم تو و با دیدن

 خیلی همه رو نگران کردی. می دونی؟

 بابت اون اتفاق از همه معذرت خواستم. .می دونم بلهبابامم سالم کردم و گفتم: ه ب

 .افتممیاون رو کرد به بابام و با لحن ناراحتی گفت: دیگه هر وقت بیام اینجا یاد پریا 

 .ممیش تنگشدلساکته بدجور  جاهمه بینممیوقتی میرم خونه و  .آهی کشید و ادامه داد: نمی تونم باور کنم

 اور کنی نه؟ازم پرسید: توام نتونستی ب

 نه. -

 حالت خوبه پرستو؟ -

 خوبم. ممنون. -
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کرد که انگار هیچ تقصیری نداره و این سعید طوری وانمود می قایم شدم. شون رفتم و توی اتاق ونه لباس عوض کردن از پیشبه به

 داد.موضوع آزارم می

 نمیای پیش ما؟ ،نیم ساعتی گذشت و بابام منو صدا زد: پرستو

 با دلخوری رفتم و دور از اون روی مبل نشستم. .به سعید نشون بدم دوست نداشتم خودم رو اصالً

کوتاه دادم. بابامم که دید سرحال نیستم خیلی اصرار به  هایجوابکرد و من فقط  سؤالاون حرف زد و من فقط گوش دادم. اون 

 کنارشون نکرد و من دوباره برگشتم توی اتاقم.م موندن

کرد و دوست داشت که اون با ما بابام احساس تنهایی می با خواست بابام شام موند و حتی قرار شد تا شبم بمونه. سعید اون شب

 باشه. بابام مهربون و مهمون دوست بود اما نمی دونست که چه کسی رو توی خونه اش راه میده.

، برای همین بودم خسته و دل نگرون به خووندن. شروع کردمرفتم سراغ درس و . قفل کردم ز ترسم در اتاق روآخر شب که شد ا

 ترجیح دادم که زودتر درسم رو تمومش کنم.

 کمکمحدود ساعت دوازده و نیم بود که خانم رزاقی می اومد توی سرم.  هایحرفو همش  کردمیفکر و خیال ولم نم ه از طرفی

 افتاد روی صورتم. امجزوهام گرم شد و هچشم

 زدن از جام پریدم. یکی پشت در بود. اولش فکر کردم بابامه ولی صدای آروم سعید دلم رو خالی کرد.یه دفعه با صدای در 

 اون اومده بود دم در اتاق.

 از پشت در پرسیدم: کاری داری؟

 در مورد پریا. ،یه چیزی رو بهت بگم خواستممیخواست در رو باز کنه ولی دید قفله و گفت: نترس کاری باهات ندارم. 

 ؟کنینمیاون که دیگه مرد. چرا ول  ،جواب دادم: سعید

 ولی مهمه. -

 بابام بیدار میشه. تو رو خدا برو. -

 کن. زنگران نباش. راحت خوابیده. تو فقط ازم نترس و در رو با -

 رسیدی دیگه چی می خوای؟ اتخواسته؟ تو که به کنیمیگفتم: آخه چه جوری ازت نترسم وقتی همش اذیتم  ایملتمسانهبا لحن 

 موضوع این نیست. بذار باهات صحبت کنم. -

 ت در بگو.ش. از پکنممیباز ن -

 نمیشه. باید یه چیزی رو نشونت بدم. -

 تا همه بفهمن. زنممی جیغاز ترس بغضم گرفت و با صدای لرزونی گفتم: به خدا 

: خیلی ترسویی. بایدم توی عشق کم بیاری و عقب بکشی. از تو بیشتر از این نمیشه انتظار داشت. فکر گفت آمیزیسرزنشبا لحن 

 .کردممیاشتباه  اینکهمثلکردم بزرگ شدی ولی 

 قفل در رو باز کردم و روبروش وایستادم. اختیاربی .ریختهمبه  هاش روانم روحرف
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 بهم خیره شد و گفت: سالم. خوشگل خانم.

 بگی؟ گوش میدم. واستیخمیچی  -

م کرده یتوی کشوی میزش قااون یه نامه برات نوشته بود. دو سه روز قبل از تصادفش. نبودی و نتونستم بهت بدم بخونی.  -

 بود و من پیداش کردم.

 بودیم. خبربیهست که ازش  چیزهایییه  ظاهراًبهم زل زد و ادامه داد:  درشت هایچشمبا 

شناختم و با دیدن خط به خطش مطمئن تر رفتم و اون اومد توی اتاق و در رو بست. دستخط پریا رو میعقب پاکت نامه رو داد بهم.

 شدم خودش نوشته.

 .گفت: ده بار خوندم تا باورم بشهو  ناراحت بودسعید 

 با ترس شروع کردم به خووندن. .بودم زدهبهت

 ))پرستو سالم.

 موضوعی رو با تو در میون بذارم، اما نه فرصتش بود و نه شرایطش. خواستممیچند روزی بود که 

 شاید خوشحال بشی اگه بشنوی و شایدم نه.

 کرد. تأییدشمن باردارم، یه ماه و نیمی میشه که خبردار شدم. حتی دکترم رفتم و 

 هنوز به سعید چیزی نگفتم و قصدم ندارم که بگم. شاید بپرسی چرا؟

 .امزندگی. نمی دونم کیه و از کجا اومده توی حرف می زنهبردار شدم که با دختری خ تازگیبهبهت میگم. 

 خونه و اکثر اوقات ناراحت و پریشونه. دمثل قبلش نیست و همش سرش توی گوشی موبایله. دیر میادیگه سعید برای همین 

 بشی. اشعمهصالح باشه این بچه به دنیا بیاد و تو  کنممیبا این حساب فکر ن

 کنه. امراهنماییمشورت کنم تا  وارد اعتمادقابلیه آدم قصد دارم با 

 اطمینان پیدا نکردم. اشرابطهاما هنوز تصمیمم قطعی نشده و در مرد سعید و 

 و به سعیدم چیزی نمیگم. کنممیاون بچه رو سقط اگه حدسم درست باشه 

 بشی.اگرم اشتباه کرده باشم باید بهت خبر بدم که تو قراره عمه 

 .ردو تو رو غافلگیر ک ناگفته رو زد هایحرفگفتم با نامه بهتر میشه  .رودررو بهت بگم ولی تردید داشتم این جریان رو خواستممی

 دوستدار تو پریا ((

 .خیره شدم خشکم زد و با دهن باز مونده به سعید 

 گفت: خوندی؟ زدمیاش موج هاونم با خشمی که توی چشم

 پریا حامله بود؟ ،سعید -
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 آره. -

و م زمزمه کردم: پس ما دلرزیدمی کهدرحالیتوی گلوم نگه داشتم و  بغضم رو ،ام آروم جاری شد. نمی تونستم راحت گریه کنمهاشک

 نفر رو کشتیم. مگه نه؟

واد هر : دلم می خسعی داشت صداش بلند نشه گفت کهدرحالی .کشیدگرفت و محکم  موهام رو ،با حالتی عصبی اومد نزدیکمسعید 

 دومونو بکشم. ما نه با هم می مونیم و نه با کس دیگه. ما مسمومیم و هر کی سر راهمون باشه از این سم می میره.

 تمومش کنیم.کردم  التماستبا ترس گفتم: تو اون قرار لعنتی رو چیدی. من که 

 و من نمی تونم جلوی این عشق وحشی رو بگیرم. انگیزیوسوسهتو  -

 دیگه کسی آسیب نمی بینه. بذاری بمیرمنگاه کردم و گفتم: اگه  اشدرنده هایچشمتوی  .خسته شده بودمدیگه 

 ولی بدون تو منم باید بمیرم. -

 .کنیمیفراموش  باور کن خیلی زود من رو -

 ولی تو فراموشم نکردی. درسته؟ -

 بود رها کرد.به خودش اومد و موهام رو که میون انگشتهاش پیچیده نتونستم حرف بزنم. 

 بود.رفته فرو جا وایستاده بود و توی فکر  عقب رفتم و سست و لرزون نشستم روی تختم. اون همون

 راحت میشی. جوریاین. کشممی رو خودمسروصدا بیهمین امشب و بدی ر امهگفتم: اگه قرص

 .کشممیبا هم  تلخی زد و گفت: منم خودم و بابات رولبخند 

 بدون اینکه چیزی بگه از اتاقم رفت و دیگه برنگشت. رد ریختن روی سرم.سصداش توی سرم پیچید. انگار که یه سطل آب 

نده دیگه نه اون زا ه و پشیمونی هاگریهبا این اما با خودم فکر کردم که ، نامه پریا رو خووندم و گریه کردمچند بار  شب هاینیمهتا 

 ما بیاد. رحمبیبود به دنیای  که قرار ایبچهمیشه و نه 

 ندید. رو کارشخیانتعمه  وقتهیچحتی با خودم زمزمه کردم: بهتر که اون بچه نیومد و 
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 ویکفصل پنجاه

 

 زنگ زد به مهدکودک. یه خانم بعدازظهر سهدو روز بعد ساعت 

 حدس زدم که یا خانم دکتر باشه یا خانم رزاقی. .باهام کار داره یکیمهتاج خانم اومد دنبالم و گفت که 

 ابعد از سالم و احوالپرسی گفت: عزیزم باید برای فردا حدود یازده بیای پزشکی قانونی ت .خانم رزاقی بود، رفتم و گوشی رو برداشتم

 از اونورم بریم کالنتری برای تنظیم شکایت.، آزمایش مربوطه ازت انجام بشه

 ازش پرسیدم: آدرس رو می گین؟م. دوباره دلهره گرفت

 یادداشت کردم.گفت و من دقیق 

 ازم پرسید: با بابات صحبت کردی؟

 .نتونستم بگمنه خانم. هنوز  -

 ،. خودم ماجرای بدهی رو بهش میگمدفترم ددخترم. الزم نیست تو چیز خاصی بهش بگی. فقط بگو یه روز صبح یا عصر بیا -

 .قضیه می مونه برای بعدیکی اما اون 

 فقط بگم بیاد پیش شما؟ -

 من انجام میدم. باشه دختر خوبم؟رو  اشبقیه ،به همین راحتی ،آره -

 مکث کردم و اون با اصرار پرسید: چرا تردید داری؟

 آخه ... -

 ببین اگه قرار باشه عقب بکشی به من بگو تا وقت نذارم. -

 تون کنم. به خدا نمی خوام اذیت ،خانم رزاقی -

 ادامه بده و نترس.ه جوریاینپس اگه  -

 به بابام بگم. هر چه زودترکرد تا  ماصرار اون وادار

بود. ن ایچارهاون این بار با دلخوری قبول کرد و من کلی خجالت کشیدم، ولی  .م از خانم کرمی مرخصی گرفتمه برای فردا صبحش

 کنه.کمکم سعید بودم و از سمت دیگه اصرار وکیلی که قصد داشت  فشارتحتاز یه سمت 

م بدن. خانم رزاقی تموبهش  رو اشگناهکاریبرگه  فردا صبح از مهدکودک رفتم پزشکی قانونی. احساس کردم یه مجرمم که اومده تا

تموم کرد. قرار شد  ترزود اونجا داشت کارم رو کارکنانکه با  ایآشناییبا  .مدت باهام بود و همه مراحل کار رو خودش انجام داد

 م بفرستن به آدرس مهدکودک.فته بعد براجواب آزمایش رو ه

 اشیم.داشته ب اینگرانینباید درست باشه  هالباسو نتیجه بررسی م برم گفت: اگه جواب آزمایش خواستمیخانم رزاقی موقعی که 

 اشتباه کرده باشم. کاشایبا ناراحتی گفتم: 

 ن و این خیلی بده.ترسیمیا ههمه شما دخترعقب بکشی.  راهنیمهولی اگر اشتباه نکرده باشی دیگه نمی ذارم  -
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 آخه هر چی بگی کسی باور نمی کنه که تو مقصر نبودی. -

 سخت باور می کنن و جدی نمی گیرنت. تی زن باشی حرفت روقو متأسفانهراست میگی.  رواین -

 بشه. م. فقط می خوام زودتر تموکشممیگفتم: دیگه ن رمقبیلبخند زدم و 

میده و تا آخر عمر عذابش همراهت  برات می گذره. ولی اگه رها کنی و توی خودت بریزی آزارتتموم میشه و همه چی  -

 .می مونه

 پس من امشب به بابام بگم که فردا صبح بیاد خدمت شما. درسته؟ -

 آره عزیزم. دیگه تردید نکن و بذار کار به جریان بیفته. -

 چشم. -

 خیلی احتیاط کن. این روزهامواظب خودت باش و  -

 حتماً.بله  -

 روزگارم آورده. من و اینجا؟ من و آزمایش ناپاکی؟ با خودم فکر کردم که سعید چی به ازش خداحافظی کردم.

از  هنامشکایتیه  طبق راهنمایی خانم رزاقیاز اونورم رفتیم کالنتری و  .اون جا رو ترک کردم کنندهناراحت هایخیالغرق در فکر و 

 اتفاقی که افتاده بود نوشتم و تشکیل پرونده دادم.

بود.  بودنزندهی پاک و معصوم برام تنها امید هابچهبودن کنار  ،فرساطاقتحاال دیگه توی اون شرایط سخت و برگشتم مهدکودک. 

 . حسیدادمیهاش بازی می کنن و با هم دوست میشن احساس خوبی بهم دست  یاز همه دنیا و بد خیالبیمشون که دیدمیوقتی 

ما  ایهحرف سادگیبها هکردم و عاقبت فقط توی این مهدکودک لمسش کردم. اون برای تجربه کردنش تقال امزندگیکه تموم مدت 

دعواشون شت. اگه یه لحظه با یه بچه دیگه عنایی ندانفرت و دشمنی م هابچهن و بهمون اعتماد داشتن. برای اون کردمیرو باور 

 ن تا دوباره باهاش آشتی کنن.دادمین و عروسک شونو به اون رفتمی زودی شدمی

. اون تازه اومده بود و وقتی رسید کردمیتوی مهدکودک بازی  هایپسربچهاون روز من دیدم که پارسا چه جوری با مهرداد یکی از 

. دیدم خودش کرد همبازی اون روخیلی زود حتی  ،گفت آمدخوشاضافه شد پارسا با خنده و بوس کردنش بهش  هابچهبه جمع و 

 اشبامزهن با الالیی کردمیا مامان بازی کرد و پارسا و مهرداد رو که همش شیطنت هشیرین آقای فرحی با پسر دختربچهکه باران 

 توی خیاالت خودش خوابوند.

م. شدمیبزرگ ن وقتهیچا کوچیک بودم و همثل اون کاشایآرزو کردم که  هابچهی اون دنیای رنگارنگ و ساده برای اولین بار توو 

اون قدر حرص و هوس بود که دیگه جایی برای مهربونی و  هاآدمپر بود از تلخی و نامردی. توی دنیای بزرگ ما  هابزرگآدمدنیای 

 یم.کردمیبلکه این ما بودیم که جهان مونو سیاه یا سفید  ،پاکی نمی موند. شاید مشکل از دنیا نبود

 همه معنی دنیا بود. ،یه مادر هایدستکه براشون رنگ لباس یه عروسک یا نرمی  هابچهمثل 

 خیانت، دروغ و حتی نامردی.یم. کردمیبه اسم عشق تعریف کرده بودن که همه چی رو با اون توجیه  ایکلمهاما برای ما 

 صت مناسب گشتم تا به بابام موضوعنفهمیدم رفتم خونه و دنبال یه فر هم اشکلمهوز بعد از کالس دانشگاه که حتی یه عصر اون ر

 بگم. رو

 موقع چایی خوردن توی آشپزخونه دل به دریا زدم و گفتم: بابا جونم ...

 جانم دخترم. -
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 می دونی که خیلی دوستت دارم. -

 می دونم عزیز دلم. -

توی دلم مونده و  هاستمدتبهتون چیزی رو بگم که که بشه با اون یه ذهن خسته رو کمتر آزار داد: می خوام  ایواژهگشتم دنبال 

 شده.سربسته تبدیل به یه راز 

 م؟خبربیکه ازش  چه رازیهکنترل کرد و پرسید: این . خودش رو بابام یه کم جا خورد

 می تونستم بگم. ترراحتآهی کشیدم و گفتم: شاید اگه یه پدر نبودی 

 لبخند تلخی زد و گفت: پس بگو که پدر بودنم کامل بشه.

 ونم و به خودمیخوشحال خیلیحاال ما من و پریا برای اینکه خوب بشی تالش زیادی کردیم. تو خوب شدی و  ،بابایی -

ه توی این راهی ک رو شروع کردیم و ایپیچیدهاون کنار شمام. ما راه  جایبهدرسته که پریا دیگه نیست ولی من . بالیممی

 زدیم بیشتر فرو رفتیم. وپادسترفتیم باتالقی بود که اون و منو توی خودش فرو برد. یه باتالق که هر چی بیشتر 

 چی می خوای بگی پرستو؟ -

 ازت خواهشدوست داشتم خودم همه چی رو بهت بگم ولی یه دختر همیشه از دنیایی که توشه می ترسه. برای همین  -

 کنی و فردا صبح ساعت یازده بری به آدرسی که بهت میدم. این یه خانم وکیله به اسم رزاقی. بهم اعتماد کنممی

 چرا باید برم پیش اون؟ -

 دست زدم و نه پریا ولی هر دومون کاریچهبه زندگی ما پیچیده شد و کالف سردرگمش گیجمون کرد. نه من فهمیدم که  -

 رفتیم و ترس به دلمون راه ندادیم. روتاریکبا تموم جون و دل این راه 

 کدوم راه عزیزم؟ -

 میرم. شکه اگه هزار بار دیگه ام به دنیا بیام به خاطرت تا آخر پرفرازونشیبیراهی که تو رو به ما برگردوند. راه  -

اک پاز وجودم و زجرها  هاهغصهمه  ،یه لحظه پرامیدشاون جا میون قلب  .رفتم توی آغوش مهربون بابامدیگه نتونستم چیزی بگم و 

تابم بی هایاشکآلود ای بعد به این جشن زیبای غمافتخار بزرگی بود و لحظه مانندبیگریه توی اون آغوش  زمین ریخت.به شد و 

 اضافه شد.

. شدیممعنی  فداکاری و دلدادگیکلمه تنها این  ،پدروجود مقدس گفت که برای بودن  شدمی ،دروغ بود یا عشق ،اسمش خیانت بود

 دل سپردن به اونی که تو رو به دنیای آرزوهات آورده بود.

 ری حتی ناپاکی و مرگ رو.تا ادامه بدی و همه چی رو به جون بخ دادمیاونی که اسمش بهت جرات 
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 ودوفصل پنجاه

 

باید بگم ولی مطمئن بودم که ازم نمی دونستم چی  به خونه که رسیدم دیدم بابام گوشه حوض نشسته و توی خیاالتش فرو رفته.

 دلخوره، بابت رازی که ازش پنهون کرده بودم.

انتظار هر چیزی رو داشتم جز این لبخند شیرین. دلم لرزید و بدون اینکه قادر  در خونه رو که بستم به خودش اومد و بهم لبخند زد.

 به گفتن حرفی باشم رفتم پیشش و جلوش زانو زدم.

روی صورت سردم و آروم گفتم: سالم بابایی، خیلی سردمه.  شون گذاشتمبود.  کردهیخاش هنوازش کردم. دستگرفتم و  دستش رو

 بریم تو. بیاین

 .روی تخت نشوندمشداخل و  خودم بردمبا  بابام رو

 ایزینههو فقط تونست بگه: پریا به من گفته بود که اون بیمارستان دولتیه و هیچ هام نگاه کنه شرم داشت اون از اینکه توی چشم

 دروغ گفته بود. شماها به خاطر من به چه زحمتی افتادین. ظاهراًنداره ولی 

 .دادممی وناین چه حرفیه؟ اگه الزم بود جونمم برات -

 گفت. رو اون خانم وکیل مبلغشمبلغ زیادی به سعید بدهکاریم.  -

 .نکنه خونه رو بفروشی وننمی تونه وادارت کسهیچ نجونم اگه نخوای بابا -

 چرا نفروشیم؟ -

 . مگه میشه فراموشش کرد؟تونه آخه اینجا همه خاطرات -

 اطره من تویی که کنارمی و دوستم داری.خبودن و درکشون نکردم.  امزندگیایی بودن که توی هنه دخترم. خاطره من اون -

 .نفهمیدم که چقدر برام عزیزی نندونستم و فقط وقتی ازم دور شدی رو نتومنم قدر با عشق بغلش کردم و گفتم:

بدیم. من دوست ندارم  تا بدهی مردم رو کنیممیاز امروز خونه رو برای فروش گذاشتم. اگه مشتری اومد زودی ردش  ،خب -

 زیر دین باشم.

 بهش میدم. کمکمپول سعید رو . نو بکنیر این کار نجونم. مجبور نیستی بابا -

این  ،پرونده شکایت تشکیل اون خانم بهم گفت که براینیست.  پولیکمتا پسش بدی؟  کنی کارآخه دخترم چقدر باید  -

 آخه شکایت از کی؟اعتماد داشته باشم.  بهشنکنم و  وجوپرس فعالًکار الزمه ولی ازم خواهش کرد 

نداشتم و با عجز گفتم: به خدا دوست دارم بگم ولی زبونم باز نمیشه. فقط  اش روهمه چی رو اقرار کنم ولی شهامت  خواستمیدلم 

 .کنممیبگم. خواهش  ونتا به موقعش بهت ینفرصت بد

 نوازش کرد و گفت: مگه میشه تو خواهش کنی و قبول نکنم؟ موهام رو

من باعث شد که تو و پریا به این دردسر بیفتین. و می دونم که اشتباه  کنممین سؤالعزیز دلم.  آهی از اندوه کشید و ادامه داد: باشه

 که معالجه بشم. کردممینباید قبول 

 .نیشدمیباید خوب و کردیم. ر . ما با کمال میل این کاریننزن رو هاحرفاین  ،با ناراحتی گفتم: بابا
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سوزوند و توام نمی  رزوهاش روآکرده بودم ولی شماها همه چی تون به خاطر من خراب شد. پریا که  رو امزندگیمن که  -

 حاالم ازم می خوای نپرسم و ندونم که چی شده.. هدونم چی به سرت اومد

 .نولی باید بهم فرصت بدی ،بابامیگم  -

 باشه، حرفی نیست. -

 چیزی نگین. ماز این موضوع به سعید کنممیخواهش  -

 مشکل سعیده درسته؟ -

 با ترس گفتم: آره بابا. مشکل اونه.

 مشغول خووندن شدم. دیروقتام و تا هسرحال نبود اون شب زودتر خوابید. منم رفتم سراغ درس اصالًبابام که 

قیمت مونو پایین  کردمیو سعی  دادمیکس یه جور نظر  ر. هدیدنمیمرتب می اومدن و خونه رو  هابنگاه هایمشتریاز فرداش 

 شد که نمیشه ارزون خریدش.اون خونه ویالیی بزرگ ارزش زیادی داشت و برای هر کی که می اومد دیدنش محرز می بیاره.

 خونه ام دیگه مثل قبل شور ونبود.  باورقابلو برام  گرفتمیکه باید برای همیشه از این خونه بریم دلم  کردممی وقتی فکرش رو

ای گیتنتنگ مون شده بود. دلادت کرده بود و از وقتی شنیده بود داریم تنهاش می ذاریم دلانگار که حتی اونم به ما ع حال نداشت.

 های کوچیک پنجره هاش دید و حس کرد.اش و میون شیشهشد توی هر آجر کهنهکه می

ک خونه ه کوچیتوی باغچ که یه شب دوباره برف گرفت. برفی که منو کشوند بیرون و نیم ساعتی محو تماشای بارشش کرد. برفی

اون شب توی حیاط سرد و دلگیر، با خودم فکر کردم شاید این آخرین برفی  .افتادمیمون گیر  حیاط هایدرخت الیالبهو بارید می

ای ی کودکی باشه و حاال فقط دونه ههالحظه ترینشیرین. برفی که می تونست برام یادآور کنممی اشتجربهباشه که توی این خونه 

 .آوردنمیسرد و کوچیکی بود که حتی روی دستهام هم دووم 

ای رو برام آورد دم مهدکودک. اولش تعجب کردم ولی بعد یادم اومد که برای چیه. قلبم بدجور به پستچی نامه گذشت. ایهفتهیه 

بگم یواشکی رفتم توی دستشویی و با ترس و دلهره بازش کردم.  محض اینکه گرفتمش بدون اینکه به کسی چیزیتپش افتاد و به

 ذاشتمینپیگیر کارم بود و  شدتبهکه رزاقی  رفتم. مخصوصاًشد وگرنه باید تا تهش میاگه اشتباه کرده بودم همه چی منتفی می

 کنار بکشم.

حاال م از بین رفت. ه شد و همون یه درصد امیدمرو خووندم ... اشتباه نکرده بودم. حالم بد جواب آزمایش پزشکی قانونی بعدش 

 چیزههماز برگه رو که نشونه یه عشق ناپاک بود توی جیبم پنهون کردم و زود برگشتم سر کارم. اون روز  .ادامه بدمتا مجبور بودم 

کنجکاوشون بهم خیره  هایمچش. انگار که همه می دونستن که چه بالیی سرم اومده و حاال با دوروبرم هایآدمترسیدم، حتی از می

 .دادمیتیز خانم رسولی این تصور بیشتر آزارم  هاینگاهمهد بودم و کنار  هایمربیشده بودن. وقتی بین 

 ها و بهم لبخند زدن ترس برم داشت.که اومدن دنبال بچه امزادهآقای فرحی و آقای شرف 

 این فکر ترسناک دنبالم کرد.و اتوبوس  بین مردم و حتی توی تاکسی، بودم توی خیابون موقعی هم که

و می خوای  ترسیمیبا هر نگاهشون اون وقت حس بدی بود. اینکه خیال کنی همه می دونن کی هستی و چه باالیی سرت اومده. 

 که زنده نباشی.

رسه که مبادا بابام بترس . با این ته تموم وسایلم توی کشو قایم کردم احساس گناه و عذاب وجدان،که رسیدم خونه برگه رو با شب 

 .ش روگناه زن بودن دخترش رو،نامه گناهکاری  ،و نامه رو ببینه
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 اون اصرار کرد که همون روز براش ببرم. عصر از سر کار رفتم دفترش. فرداش به وکیل زنگ زدم و گفتم که برگه پزشکی قانونی اومده.

 بذار ببینم چی نوشته؟ ،گفت: خب .تنها بود و دعوتم کرد تا بشینم

 عزیزم، اما غصه نخور. می دونم باهاش چیکار کنم. متأسفمبا ناراحتی گفت:  ،اش رفت توی هم. واقعیت داشتهکامل خووند و اخم

 .ور شنید. تازه فقط ماجرای بدهی به سعید ت خیلی سخت بود وقتی ازم موضوع روبابا ایادامه داد: بر .امپروندهنامه رو گذاشت توی 

 نمی دونم وقتی بهش در مورد تو بگم چه حالی میشه.

 ازم متنفر میشه. حتماًبا اندوه گفتم: 

 بابای مهربون تو. ماوننیست.  جوریاین وقتهیچنه. یه پدر  -

 به آب و آتیش زدیم. ه خاطرشبله. اون خیلی مهربونه. برای همین من و خواهرم ب -

 هستن که میرن و پشت سرشونم نگاه نمی کنن. هابچهاین از قدرشناسی توئه وگرنه خیلی  -

 نبودیم. جوریاینولی ما  -

 شناختم. می دونم عزیزم. دیگه روحیاتت رو -

 خونه تون در چه حاله؟فروش پرسید: 

 اینکه فروخته بشه پول سعید رو بهش می دیم. محضبهفروش.  برایگذاشتیم  -

یه رسید محکم با امضای دو تا و  یهرت بهم دادی دوباره چک کنقبلش مبلغ رو با اونی که از نوشته خوا حتماًمراقب باش  -

 شاهد ازش داشته باشی.

 چشم. -

 فکری کرد و گفت: و دیگه اینکه ...

 چیزی دیگه ام هست؟ -

باید یه وکالت کاری  ضمناً که امضات الزم بود بهت خبر میدم، و هر موقع  اندازممیمن پرونده رو با دادخواست به جریان  -

 ا رو انجام بدم.هبهم بدی تا از طرف تو کار

 ؟که از دفترخونه گرفته بود گذاشت جلوم. خووندم و پرسیدم: باید امضاش کنم رو اشبرگه

 منم امضاش کردم. .از پشت میزش بلند شد و جای امضا رو نشونم داد

باشه که پرونده که بره توی دادخواست باید محکم تا تهش وایستی.  گفت: دخترم االن به بعد دیگه نمی تونی پشیمون بشی. یادت

 متوجه شدی؟

 . آروم جواب دادم: باشه. چشم.ترسیدممیته دلم 

رو  امسعیین آزار و اذیت بشی. نهایت کنارم نشست و دلداریم داد: غصه نخور. تو عین دخترمی. نمی ذارم توی این ماجرا بیشتر از ا

 به مجازاتش برسه. رحمبیاون  تا کنممی

 لبخند زدم و گفتم: ممنونم. بابت همه چی.

 بهت برگردونم. رو اتزندگیرامش آگفت: خوشحال میشم که بتونم 
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 به دستش آوردم. سختیبهسال نداشتم و  هایسالکه منم  کوتاه تموم کرد: آرامشی درد دلبا یه  ته حرفش روو 

 داره با بابام چونه های آخرش رو می زنه. هامشتریوقتی رسیدم خونه دیدم یکی از  خونه.بعدش باهاش خداحافظی کردم و رفتم 

که خونه رو فروخته  شدنمیباورم و در رو بستم.  گرفت و با ناراحتی رفتم توی اتاق. دلم رسیدمینتیجه  بهمعامله داشت  ظاهراً

ای قدیمی آجری و هکه بهمون عادت کرده بودن. دیوار هاییدرختو حتی باغچه گل و  هالحظههمه اون  ،باشیم. همه اون خاطرات

 حوض آبی که دیگه رنگ و رویی نداشت.

داشت و نه  ایخاطره. برای اون این خونه نه آورددرمیو ازش چند تا آپارتمان  ساختشمی خریدمیاونی که خونه رو  حتم طوربه

 بودنش هنوز دوسش داشتیم. یم و با همه کهنهکردمیما بودیم که درکش این حسی. 

 ا رفتن بابام اومد پیشم و در زد.هوقتی اون

 روی تختم نشسته بودم آروم در رو باز کردم و گفتم: ببخشید. دلم گرفته بود برای همین در رو بستم.و افسرده  زدهغممن که 

ون جا. و میریم ا خریمشمی. یه جای کوچیک تر دیدم که با بقیه پولمون کنیممیپرسید و گفت: خونه رو فردا معامله  بابام حالم رو

 . قبوله؟بینیممیو خونه رو میریم فرا عصری به بزرگی اینجا نیست ولی قشنگه. 

 .سالمتیبهگفتم: باشه بابا. برای اینکه از ناراحتی در بیاد 

 بدوزم. ببخش دخترم. فرصت نبود تا تو رو هم ببرم و نظر بدی. مجبور شدم خودم ببرم و -

 همون جا برام بهشته. نرو دوست داشته باشی هرجایینه بابا جونم. شما  -

ریم. خاطره ب ازاینجادل بکنی، ولی بعد از نبود پریا دیگه بهتره  ازاینجابرات سخته که  زیر لب گفت: می دونم .بغلم کردبا مهربونی 

 هامون دیگه شیرین نیست.

 می گین بابا. سر تکون دادم و گفتم: راست

 یخوردیم. غذا خوشمزه بود ولی هیچ پر از یادگاری هامون بودرو سر میز غذا توی اون آشپزخونه ای که  انگیزیخاطرهآخر شب شام 

از  مسخت بود که بخوابرام . فهمیدمنمیطعم غذا رو  کردممیبه حدی بود که هر چی مزه  امزندگی کامیتلخچون ازش نفهمیدم. 

زندگی بود. کنار واقعی معنی  ،لحظه ین. خونه ای که برای من از کودکی و شیطنت هاش تا هممجدا بش شهالحظهاون خونه و 

یم ازش خواستمی وفاییبیما با  و حاال و به دل ریخته بود و دم نزده بودنبود مامانم و پریا ر ،مامان شهال، بابا مرتضی و پریا. اون خونه

یم کنارش خواستمیکنارمون باشه و ما  خواستمیکه خودمون مقصرش بودیم. اون  بدی فقط به خاطر اتفاقات ماون .جدا بشیم

 بذاریم.

خونه فردای اون روز فروخته شد و عصرش بابام منو برد به خونه جدیدمون. یه خونه ویالیی ولی کوچیک تر از اون جا. حتی کوچیک 

 یننچاون قدر اتفاقات هولناک پیش روم بود که دیگه ذهنم برای چون مهم نبود.  هااینز هیچ کدوم ا ولی تر از خونه سپیده اینا

 .شدنمینگرون  چیزهایی

 به خانم رزاقی زنگ زدم و با هم همه چی رو نهایی کردیم. .کردیممیباید بدهی مون رو تسویه  با پولی که برامون مونده بود

کنیم به خونه جدید. اون خونه خیلی دور از کوچه مون نبود. بابام اون محله رو دوست داشت و  کشیاسبابآخر هفته قرار شد تا 

ناراحت  اصالًبودم و از دیدن خونه جدید با اینکه کوچیک بود  ترراضی جوریاینتا همون اطراف زندگی کنه. منم  دادمیترجیح 
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ا بیا یی که با هر زنگ تلفن، با هر صدای زنگ در و هالحظهدور بشم.  آورهراسی بد و هالحظهحتی دوست داشتم که از اون نشدم. 

 .شدمیتداعی  براماتاق پریا  نگاه کردن بههر 

سعید توی این مدت نیومد سراغمون. ولی خونواده  خوشبختانه .بار یه کامیون بزرگ کردیم یلمون روتموم وسا باعجله کشیاسبابروز 

کنارمون بود. بدون اینکه  ریزودرشتوسایل  آوریجمعو مثل همیشه امیر تموم مدت برای  اومدن کمک سپیده که خبردار شده بودن

 حتی یه لحظه دست از کار بکشه و احساس خستگی کنه.

. عشق اون حسی نبود که توی دلم گیر افتاده کردممیمن فکر که نبود  چیزهاییمن هر بار که دیدمش بیشتر فهمیدم عشق اون 

کرد دیدم. من عشق توی صورت پر از عرق امیر که بدون یه لحظه استراحت کمکمون می روپاکمن عشق  .بردنمیی جایبهه بود و را

ای از هوس و ناپاکی توش هایی که ذرهزد دیدم. چشمگذشت و باهام حرف میصبور اون که هر بار از کنارم می هایچشمرو توی 

 نبود.

 با امیر تنها شدم. دیدنمییه گوشه خونه مون جایی که کسی  موقعی که کارمون تموم شد،

 گفت: داری میری که فراموشم کنی؟ زدمی نفسنفسهنوز  کهدرحالیبا آستین پاک کرد و  عرقش رواون 

 امیر. این آدرس جدیدمونه. توش بود بهش دادم و گفتم: نهو تلفن اش خیره شدم، یه تیکه کاغذ که آدرس هتوی چشم

 آدرس خوشحال شد و گفت: چه خوب. مبارک باشه. با دیدن

 نه.نک گفت: مواظب باشم گم نشه و این خانم خانما از دستم فرار ایبامزهبرگه رو با دقت و احتیاط گذاشت ته جیبش و با لحن 

 .کنممیلبخند زدم و گفتم: دیگه فرار ن

که با خنده من دلش پر از حس خوب مردونگی  . عاشقیلرزوند. اون یه عاشق واقعی بود هاش جهید و دلم روتوی چشماز برق شادی 

گرفت. شاید به خاطر کشید و با من دلش میبا من نفس می .شدمی دارغصهو  شکستمیدلش  دیدمی و وقتی اشکم رو شدمی

 ندش این فریاد بلند قلبش رو بشنوم.ت هاینفسآورد ولی می تونستم توی رفتارش، حتی توی غرورش به روی خودش نمی

روش حساب کرد و  شدمیولی  نبود روزبهشیک و پولدار و  هاخیلیپاکی و سادگی راه و رسم اون بود. مرد جوونی که شاید مثل 

 رو بوئید. بستگیدلحس کرد و کنارش  باهاش آرامش رو شدمیبهش تکیه زد. 

ودتر از این باید امیر و حس زخیلی توی دلم نمونده بود  زدمیآتیش  دلم روعشق سعید که هنوز اگه  .من چشم و گوش بسته بودم

 م.دیدمی پاکش رو

من دوست داشتم بیشتر کنارش باشم و از  .امونو کوتاه زدیمهحرف ناچاربههر دو نگران بودیم تا مبادا کسی ما رو اون جا ببینه و 

 لذت ببرم. دادمیکه بهم  ریاییبیآرامش ساده و 

گه . با خودم گفتم مکنیمیو توام باهاش زندگی  تمیاد سراغاون گفت: با خودم فکر کردم حاال که پریا از زندگی سعید کنار رفت 

 میشه عشق دو تا آدم به هم از بین بره؟

 نیستم.و دیگه عاشقش  نفهمید و آروم گفتم: اون معنی عشق روکردم  شنگاه

 باید برم. ،تنه با تلخی گفت: خبامیر که دید وقت رف

 فقط میگم به امید دیدار. ،کنممیتم: خداحافظی نفبا ناراحتی گ
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 منصف باش. کنممیبهت نمیگم تا خودت بشنوی و قضاوتم کنی. فقط خواهش  ، رازم روگفتم: امیر رفتمیوقتی داشت 

 توی عشقم نمی ذاره. منم عادت ندارم کسی رو که دوست دارم قضاوت کنم. تأثیریبا مردونگی جواب داد: راز تو 

 بلند گفت: مواظب خودت و قلب مهربونت باش.

 پر از اشک شد. ازم تنگیدلبا  من گشت و پشت در حیاط بارحسرتپی نگاه  رفتمیش تا لحظه آخری که توی راهرو نگاه پرامید

 که از یه بغض پر غرور حکایت داشت احساس کنم. ایگرفتهفس دور بود ولی تونستم ضربان تند قلبش و ن

س ح خوبیبهو بوی خاطرات  هاعکسبا عریان شدن از قاب اش هکه حاال کهنگی دیوارتنها گذاشت. اتاقی  امخالیو منو با اتاق  رفت

 .شدمی

بدون پرده غریب و تنها شده بود و آفتاب پنجره رفتم کنار پنجره. حاال  پر غصهنگاه کردم و با یه آه  ی آخرین بار تموم اون اتاق روبرا

پرده حریری اتاق همیشه روی تختم  خوردهآفتابتصویر  ،. قبل از اوندویدمیو توی اتاقم  شدمیازش رد کمرنگ نیمروز با جسارت 

 .دادمیو حس خوبی بهم  افتادمی

 نداشت. ایجلوهپرده اون حتی نور آفتابم بدون نقش و نگار دیگه اما حاال 

 و بگه کهبیدارشون کنه  خواستمی. انگار که دادمیتکون  حیاط رو پیر هایدرخت هایشاخهو  وزیدمیبیرون از پنجره باد سردی 

هر چی منتظر موندم تا بیدار بشن خیره شدم تا صداشون رو بشنوم ولی  هادرختاون  تکتکمن به  شون میریم. ما داریم از پیش

 ای نداشت. اونها بدجور توی خواب عمیق شون فرو رفته بودن.و منو نگاه کنن فایده

 زودتر راه بیفتم منو به خودم آورد. خواستمیم که بابا ایصد

اق اتی اهرگشتم سمت دیوارآروم ب .سپردممیتوی ذهنم  و برای همیشه این خونه و خاطراتش رو رفتممیباید  وقت خداحافظی بود.

شاید اونی که میاد باهات . کنممیاذیتت کردم. تو برام پناه و آرامش بودی و حاال دارم رهات  سالاین همهو زمزمه کردم: ببخش که 

 نمیشه. انگیزخاطرههیچ جا برام مثل تو دیگه بدون که  رواینخیلی ناراحتم ولی از این بابت  .مهربون نباشه

 خداحافظی کردم. خونه دیوار همه در وخونه و از زبستم و با غصه از اون اتاق، از آشپ ام روهچشم

ه حوض آبی کو  حیاطش و اون خونه بابا مکثی کوتاه موقع رفتن، هر دو  .بابامم توی حیاط وایستاده بود و با دیدنم به خودش اومد

 کردیم.ع ودا درخشیدمیهنوز از نفس نیفتاده بود و با نور ضعیف خورشید 

 ؛بست رو اشخسته هایچشم ،سرد بعدازظهراز پیش چشممون رد شد و توی خلوت اون  ذرهذرهکامیون و ماشین که راه افتاد کوچه 

 .و فراموش مون کرد آروم خوابید مونبا رفتن و

 هبآخرین چیزی بود که از اون جا  کردمیدنبال  سال رد نگاهم رو هایسالبود و  شدهنوشته ایکهنهاسم کوچه که روی پالک آبی 

 سرافراز.کوچه شهید شد ... خاطره هام اضافه 
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 وسهفصل پنجاه

 

 ایادهسخونه کوچیک تر کار  یه طول کشید تا بتونم به خونه جدید و شرایط تازه عادت کنم. چیدن اون همه وسایل توی ایهفته یه

 پردرختو  بازدلیه حیاط خونه قبلی نبود، در عوض مثل اون خونه ش به بزرگی هااتاقولی  داشت خواباتاقخونه مون سه نبود. 

 داشت.

چید. حاال دیگه  همه چی روکار کرد و  ما پایبهپا  ماومدن کمکمون، حتی بابامچند روز م امخالهو شوهر  امخالهبرای چیدن وسایل 

 حالش خیلی بهتر شده بود و از این بابت خوشحال بودم.

 .ولی در کل دوسش داشتم خوب چیده نشده بودوسایلم با اینکه مثل اون خونه  .دم بد نبوداتاق جدی

و دردهای قدیم  هاغصهکه از  ایزندگییه زندگی تازه رو شروع کنیم. و  بذاریمت مونو توی اون خونه جا اخاطرسعی کردیم تا ما 

 توش ردی نباشه.

. اونی که یه روز آرزوی دیدنش رو داشتم حاال شده بود کابوسم. عشقی که کردمیآدرس مونو سعید نداشت و همین خیال رو راحت 

 رخت ببنده و بره. شدهفراموشون آشیانه خبر نداشت که یه روز باید از او بهم جون داد کرد  رخنهیه زمستون سرد توی دلم 

حتی شوق و  هایگریهن حس خوب دلدادگی، اون . اودادمیبا اینکه دیگه اون عشق وجود نداشت خای خالیش توی دلم آزارم ولی 

 .کردمی دارمغصهو  چرخیدمیهمه و همه توی ذهنم  ،تنگیدل هایشببدخوابی 

رو بهش  یه اتاقحتی دلم نیومد فراموشش کنم و  کنم.رو باور  شمرگهنوز نتونسته بودم و  شدممی تنگدلپریام که نبود بیشتر 

. اتاقی که از بابا خواستم وسایلش رو توش بچینیم. بابام قبول کرد و اون اتاق تا ابد مال پریا شد. از اون روز به بعد هر دادم اختصاص

باهام  هاقدیمو مثل  شنیدمیم رو هاحرفم. مطمئنم که اونم کردمی درد دلدم در اتاقش و باهاش  رفتممی گرفتمیوقت که دلم 

 .شدمیهمدرد 

م همیشه توی یادم می کردمیحس  جوریاین. گفتممی خیربهشبو بهشون  بستممیام رو هیاد اون و مامانم چشم هر شب بهمن 

 مونن.

اتاق رو به بابام دادم و کوچیک تر از همه رو خودم برداشتم. اولین چیزی که توی اتاق گذاشتم  ترینبزرگپهلوی اتاقم بود. اتاق بابام 

 . اتاقم پنجره کوچیکی داشتدرخشیدمیکه با وجود قدیمی بودنش هنوز  ایآینهمیزم بود و آینه بزرگش که روی اون صافش کردم. 

توی خیاالتم. نمی دونم برم و  بشممثل اون خونه به حیاط خیره  می تونستم گرفتمیهر وقت دلم  و شدمیکه ازش حیاط دیده 

که پرسیدم رفت توی حیاط و با دقت نگاهشون کرد و گفت: اون گوشه دیوار درخت  امخالهتوی حیاط چی بودن. از  هایدرخت

 فکر کنم گالبی باشه. امیکیسیبه، اون 

 گالبی چیه؟ درخت اناره.: نه بابا. جواب داد شوخیپرسید با که از اکبر آقا 

 چونه زدن. من و بابامم کلی بهشون خندیدیم.سر اینکه درخت چیه تا شب 
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همه چی برامون به روال عادی که اول هفته بود فرداش گرفت و از  سروسامانوسایل با کمک اونها خیلی زود چیده شد و خونه 

 رسیدمیمدرس هام بیشتر شده بود و شب که دیگه و قدم زنی. حاال  رویپیاده رفتمیو بابامم  رفتممیبرگشت. من سر کار و دانشگاه 

 توی اتاق و تمام مدت درس می خووندم. رفتممی زدممیو باهاش حرف  نشستممییه کم کنار بابام  بعدازاینکهخونه 

 یقهباسلتمیز و که سر کالس جزوه هاش رو  رسیدممیبود و هر وقت کاری برام پیش می اومد و یا دیر مرتب و دقیقی فرانک دختر 

بازم فکر و خیال روزهایی که پیش روم بود ولم با همه خستگی کار و دانشگاه  ، ولیتا از روشون کپی بگیرم دادمیبهم نوشته بود 

واقعیت تلخی که بابام  . حتیشدمیو اون موقع همه چی رو  رسیدمیکه در دست اقدام بود دیر یا زود به دادگاه  ایپرونده. کردمین

 ازش خبر نداشت.

برام از روال و پیشرفت پرونده گفت.  ماونآدرس و شماره تلفن جدیدمونو بهش دادم. توی این مدت با خانم رزاقی در تماس بودم و 

 به خانم دکتر زنگ زدم تا ازش تشکری کرده باشم. امهفتهاواسط 

 گفتم دیگه منو فراموش کردی. ؟دخترماون با شنیدن صدام خوشحال شد و گفت: خوبی 

 نه خانم دکتر. مگه میشه فراموش تون کنم؟ -

 چه خبر؟ -

 که ... هرچندبا خانم رزاقی در تماسم و پرونده رو به جریان انداخته.  -

 که چی؟ -

 من ته دلم شور می زنه و نگرانم. -

 آخه چرا؟ -

 بابام رو جهنم می کنه.یه. اگه نتونیم موفق بشیم اون زندگی من و یسعید آدم انتقام جو -

 .رزاقی کارش رو خوب بلده ،نه پرستو. نگران نباش -

یه سر بیا دفترم تا با اون یه جلسه بذاریم و مشورت  دیدیاگه الزم  ازم پرسید: اگه موردی هست که باید بهمون بگی پنهونش نکن و

 کنیم.

 باشم. پرتوقعن کار رو می کنه و من نباید ای ایهزینهنه موضوع جدیدی نیست. بعدشم خانم رزاقی داره بدون هیچ  -

 اگه نیاز بود بهم خبر بده. درهرحال -

 چشم. -

 زنگ بزن.تعارف نکن و کاری داشتی  رماگ -

 خانم دکتر ... -

 جانم عزیزم. -

 چینهمبابت همه چی تشکر کنم. شما عین مادرم توی همه لحظات کنارم بودین و تنهام نذاشتین. کمتر آدمی  خواستممی -

 کاری می کنه.

. ینیبمیو اگه بدی کنی بدی  بینیمی. اگه خوبی کنی خوبی برمی گردهولی یادت باشه که همه این کارها بهت  ،شاید -

 این قانون دنیاست.

 افتادم و گفتم: آره، اون خانم روستایی یادتونه؟ بیبی هایحرفیاد 

 ... حلیمه؟ بیبیآره،  -
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 دارصهغباشی مثل تو  دارغصهاگه بخندی بهت می خنده و اگه  ،دنیا عین یه آینه ست بله. اونم همین رو بهم گفت. گفت که -

ن دیگه خوبی ارزشمند کردمیبه هم خوبی  هاآدمبد ممنون باشیم چون اگه همه  هایآدمباید از حتی گفت که  .میشه

 کنم.ش رو آویزه گوشم کردم و می خوام تا آخر عمرم بهشون عمل هاحرف تکتکنبود. من 

به سمتی میره که تو رو به  اتزندگیراه  هاییوقتپیش اون بودی. می دونی؟ یه مدت به حالت که این  وشبا حسرت گفت: خ

 ی و از حاال به بعد باید درست زندگی کنی.کردمیتموم مدت داشتی اشتباه فکر  فهمیمیخودت میاره. اون موقع است که 

 بودین که دستم رو گرفتین و نجاتم دادین. منم تا آخر عمر مدیون تونم. هاییآدمحلیمه همون  بیبیشما و ، خانم دکتر -

 لبخند زد و گفت: تو خواستی و نجات پیدا کردی. ما فقط بهت یادآوری کردیم که زن بودن چقدر باارزشه.

 راستی آدرس و شماره تلفن خونه جدید رو یادداشت بفرمایید. ممنونم. -

 اسم کلی تشکر کرد.از تمو  اونم همه رو نوشت

کالی . البته اگه اشزنممیخونه. برای همین گفت: بازم بهتون زنگ  رفتممیبود و باید  دیروقتدوست نداشتم خداحافظی کنم ولی 

 نداشته باشه.

 نه. من هر وقت صدات رو بشنوم خوشحال میشم دخترم. چراکهاستقبال کرد و گفت: البته. 

لویزیون سریال تو توی بغلش  حتی رفتم .ریختممیدیگه خودم براش چایی حاال برگشتم خونه و اون شب بیشتر کنار بابام موندم. 

 با هم تماشا کردیم.رو 

 اینکه زنگ زدم دوید و اومد پای تلفن. محضبهاون خوابگاه بود و قبل از خواب رفتم تا به سپیده زنگ بزنم. 

 سالم سپیده خوبی؟ -

 ی قربونت برم. دلم برات یه ذره شده بود.وا -

 چه خبر؟ -

 چند بار زنگ زدم خونه بر نداشتین. -

 خونه رو عوض کردیم. ،آره -

 . کجا رفتین؟سالمتیبهراست میگی؟  -

 زده.دوا. سه تا کوچه اونورتر. اسم کوچه مون حیدریه. پالک ه ستنزدیک همون قبلی -

 آفرین. خونه جدید خوبه؟ -

مون چند تا درخت بزرگ داریم. خیلی دوست دارم بهار که شد  نیست ولی دوسش دارم. توی حیاط به بزرگی قبلی آره، -

 میدن. ایمیوهببینم چه 

 راستی بابات چطوره؟ -

 خدا رو شکر. خیلی بهتر شده. -

 پس دعاهام جواب داد. -

 مهربونی. قدراینبالت توی سرم که  -

 سپیده همینه. ،خب دیگه -

 دادی؟ازش پرسیدم: راستی نذرت رو 
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 آره بابا. هنوز تموم نشده، هر چی قبر بود توی تبریز گل گذاشتم. دیگه همه اهالی شهر منو می شناسن. -

 بود. داشتنیدوستشیرین و  واقعاًگرفت. اون  امخندهحسابی 

 ادامه داد: راستی ... سورپرایز.

 چیه؟ -

 نمیگم. -

 چرا؟ -

 باید ازم خواهش کنی. نازم رو بکشی. -

 لوس نشو دیگه، بگو. -

 نمیگم. -

 عزیزم. ... گفتم: تو رو خدا بهم بگو. سپیده جونم، قربونت برم .کردمیفضولی داشت دیوونه ام 

 قراره بیام تهران و علیرضا نامزدم کنه! شنبهپنجگفت: 

 از خوشحالی طوری جیغ کشیدم که بابام صداش در اومد: دختر، چی شده؟

 هیچی. وای ببخشید. -

 از اونور بلند گفت: به بابات سالم برسون. امسپیده

 منم سالم سپیده رو رسوندم و بابامم با شوق جواب داد.

 پرسیدم: راست میگی؟

 گرفتی؟ کمدستسپیده رو بله.  -

 زرنگی. قدر نه عزیز دلم. من که می دونم تو چه -

 تو یاد بگیر. -

 رفتم توی فکر و آروم گفتم: راست میگی. هر چی بگی حقمه.

 سریع تورش کنم.باید یواشی گفت: واال من مثل تو ده تا ده عاشق ندارم. همینم که بیاد 

 گفتم: مبارکت باشه. حاال چی شد که بابات قبول کرد؟رسیده بود.  اشواقعیاون چه راحت به عشق به حالش حسرت خوردم. 

با بابام حرف زد. بهش اطمینان داد که تا بعد از دانشگاه منتظرم می مونه. هیچی. علیرضا دوباره رفت خونه مون و کلی  -

 خونه رو گرفت. به همین راحتی. آقابزرگکرد. مامانمم از فرصت استفاده کرد و رضایت  امگریهحتی جلوش 

 دیدی مامان خوب چه نعمتیه؟ -

 آره به خدا. -

 حواسش رفت به من و گفت: خدا مامانت رو بیامرزه.

 ممنونم. -
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 به داداشم بله بگی. کردمیو مجبورت  زدمیاگه االن پیشت بود تو سرت  -

 خیلی بدجنسی. -

 نه عزیز دلم. نگرانتم. -

 بگه وگرنه روزگارش سیاهه.بله تو عجب مادری بشی. هر کی رو نشون کنی باید  -

رای توام یه آدم خوب پیدا بشه. توی این بند اومد و با غصه گفت: شوخی کردم عزیزم. ایشا اهلل ب اشخنده، اما یه دفعه زد زیر خنده

رسیدی. مهم  اتواقعیمدت خیلی از همه زخم خوردی. روزگارم باهات راه نیومد. خیلی دوست دارم یه روز ببینم توام به عشق 

 باشه. اتواقعینیست اون آدم کی باشه. فقط عشق 

 خدا تو رو دوست داره. برام دعا کن زودتر به آرامش برسم. -

 ن که دیگه مشکلی نداری.ولی اال -

چند ولی  ،گذره. نمی دونی چی به سرم اومده باشه ولی تو نمی دونی توی دلم چی می جورهمینسپیده. دوست داشتم  -

 .فهمیمیوقت دیگه همه می فهمن ... توام 

 توجه نمیشم.گفت: چی داری میگی؟ م آورددرنمیاون که سر 

. شاید اون موقع دیگه دوست نداشته باشی حتی اسم رو بیاری. پس تا اون موقع بازم دوستم داشته باش فهمیمی ،گفتم: عجله نکن

 منو از یادت نبر.و 

 تونست بگه: باشه. فقطسپیده ماتش برد و 

 کردم. شماریلحظهخداحافظی کردیم و من برای دیدنش تا آخر هفته 

من و بابام از دیدنشون کلی ذوق کردیم. اونها اولین مهمون های خونه ده با امیر. بابا و مامان سپیشب چهارشنبه برامون مهمون اومد. 

 شون گفتن. با هم از خاطرات هاساعتجدیدمون بودن. بابای امیر با بابام کلی گرم گرفت و تا 

خونه باهام سر صحبت رو باز ونه دیدن به بهمادر امیر تموم مدت حواسش به من بود. وقتی رفتم توی آشپزخونه اومد دنبالم و ولی 

 کرد: خوبی دخترم؟

 ممنونم. شما خوبین؟ -

 خدا رو شکر. شما جوون ها خوب باشین ما هم خوبیم. -

 با خوشحالی گفتم: پریروز به سپیده زنگ زدم و گفت که آخر هفته داره میاد. درسته؟

 صبح میرسه تهران. شنبهپنج عزیز دلم.آره  -

 نظر باباش رو برگردوندم. می خوایم با اون پسره نامزدش کنیم.ه گوشم گفت: باالخرتوی بعد یواشی 

 . ایشا اهلل خوشبخت بشن.سالمتیبهلبخند زدم و گفتم: چه خوب، 

 ولی تو هنوز موندی دختر خوشگل. ،و گفت: اون که رفتتشکر کرد 

 امشب اومدم اینجا یه چیزی رو بهت بگم. ،خجالت کشیدم و چیزی نگفتم. ادامه داد: راستش
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ر پاش پر از اشکه. یه مادر وقتی ببینه پسر هدیدم توی چشم: پسرم عاشق شده. دیشب اومد پیشم و گفتام زل زد و هتوی چشم

ا نه ولی ن یبا هم حرف زدی قبالًباشه و کاری نکنه. منم گفتم بیایم دیدنت. نمی دونم  اهمیتبیه نمی تونه تنگدلاز عشق  غرورش

 نمیره. اشعالقهاون دیر عاشق میشه و وقتی شد دیگه دنیاش بره عشق و مطمئن باش امیر پسر سالم و مهربونیه. 

 دستم رو گرفت و گفت: بهت دل داده. دلش رو نشکون.

منو توی بغلش گرفت و گفت: عزیزکم. اشکم که در اومد . کرداشک از پر رو ام هدلم رو لرزوند و چشم اشمادرانهساده و  هایحرف

 ناراحت شدی؟

 فقط حسرت خوردم. .بغضم رو قورت دادم و گفتم: نه

 به چی؟ -

 شما دارن. خوبیبهبه امیر و سپیده که مادری  -

 البته اگه بخوای.اگه بخوای از این به بعد مادر توام میشم.  -

خوشحالی زمزمه کرد: من میرم و میگم امیر یواشی بیاد توی  . دلش پر از شادی شد و باامراضیلبخند زدم و بهش فهموندم که 

 آشپزخونه. صداش رو در نیار باشه؟

 گرفت و گفتم: چشم. امخنده

 اومد پیشم. بااحتیاطرفت و یه دقیقه بعد امیر 

 شدم. گفتم: سالم. زدهشرمقلبم به تپش افتاد و با دیدنش 

 سالم پرستو. -

 همه چی رو گفت. یدگفت: ببخشید. مامانم زو کنانمنمن

 با حسرت گفتم: اون بهترین مادریه که دیدم. قدرش رو بدون.

 می دونم. ممی دونم. تا آخر عمر -

 بعد حالم رو پرسید: خوبی؟

 ممنونم. تو چطور؟ -

 .امعالیکنار تو باشم  -

ه برام سخته ولی باید بگم. مدتیه ک شتا االن نداده. گفتن کسهیچ: تو بهم آرامشی میدی که گفتمصدام رو صاف کردم و صادقانه 

 . فقط ...ترسمنمیدیگه از چیزی  کنممیذهنم پر از فکر و خیاله ولی به تو که فکر 

 فقط چی؟ -

دیر یا زود همه می فهمنش. دو شب . باالخره هگذاشت تأثیرتحت  رو امزندگیهمه که  . رازیکه یه راز دارم ه بودمبهت گفت -

ا اون موقع ت کنممیشاید دیگه نخوان منو ببینن. خواهش  طوری کهتلخه  هاخیلیگفتم که این راز برای  امسپیدهپیش به 

 شاید ازم متنفر بشی و نظرت برگرده. ،صبر کن
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 بهش فهموندم که اصرار نکنه. آلودماشک هایچشمامیر رفت توی فکر. کنجکاو بود تا بدونه ولی با 

 شدم. اششرمندهم ولی دادمیبه مادرت جواب  جاهمینآه بلندی کشیدم و گفتم: خیلی دوست داشتم 

 .کنممیراحتی من صبر  جوراینگفت: باشه، اگه 

 امیدوارم تو اونی نباشی که ازم متنفر میشه. ،لبخند زد و خواست بره که آروم گفتم: امیر

 شدم. و جمله آخرم رو زمزمه کردم: چون بهت وابسته

 اونی که عاشقه نمی تونه متنفر باشه. این دوتا با هم نمی خونن.اونم زمزمه کرد: 

قوری بزرگ چایی رو برداشتم تا برای مهمون ها چایی بریزم. بابام که و خیال غرق شدم.  توی فکر پرحسرتو  دارغصهرفت و من 

 راشون ببرم و هنوز نبردم.قراره یه چایی ب ساعتهنیمصدام زد به خودم اومدم و یادم افتاد 
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 وچهارفصل پنجاه

 

 مادرم شده بود. واقعاًانگار که مادر امیر  ،شدم تنگدلشون موند، حتی  آخر شب که مهمون ها رفتن دلم پیش

مادرونه رو دیدم که ازم  نشیندلفقط یه حس  پرحسرتش هایچشمنگاهم رو دنبال کرد. توی  رفتمیاون تا لحظه آخری که 

 کنارشون باشم. خواستمی

 بعدازاین خواستمیش انداخت. دلی که حاال از دروغ و خیانت خسته شده بود و وپادستبه پرمحبتش دلم رو  هاینگاهو باالخره 

هزار  هایهتکره بشکنه و دیگه تابی نداشت تا دوبا پرخونعاشق بمونه. بدون اینکه از چیزی یا کسی بترسه و آزار ببینه. این دل 

 .زدمیزمونه بیرون بکشه. زمونه ای که اگه سر بر می گردوندی از پشت بهت خنجر  رحمبی هایدستاز میون  رو اشپاره

که سپیده نامزد فردا  تموم مدت توی خیال کهدرحالیشب شد. و نیم دوازده  هاینزدیککردم  تروتمیزتا اونها رفتن و خونه رو 

 .داشتمذوق  شدمی

امیر افتادم. اون عاشق بود پس نمی تونست متنفر  هایحرفیاد  دراز کشیدمتوی رختخواب که . منم رفتم به اتاقو بابام رفت خوابید 

اش  ناپاک بره و عشق امزندگیاز سعید  کافیهباشه. با این خیال شیرین دلم قرص شد و با خودم گفتم: دیگه چرا باید بترسم؟ فقط 

 دلم برداره.از  رو

 خوابم برد. کشیاسباببعد جزوه دانشگاه رو باز کردم تا بخوونمش ولی خیلی زود از خستگی کار و 

 انداخت؛میو منو به وحشت  زدمی صبح با صدای تلفن از خواب بلند شدم و قلبم به تپش افتاد. یاد روزهایی افتادم که سعید زنگ

 ازمون داشت و نه آدرسی. ایشمارهاما حاال دیگه نه 

 بابام خونه نبود. رفتم و گوشی رو برداشتم. سپیده بود و با شنیدن صدام داد زد: سالم. من خونه ام. پاشو تنبل.

 : وای خدا. تو رسیدی؟گفتم با هیجان

 بله. بیا دیدنم. مگه دلت تنگ نشده؟ -

 تم. االن میان عزیزم.تنگدلخدا می دونه که چقدر  -

سمت خونه شون. اون قدر هول کرده بودم که نفهمیدم چه جوری صورت شستم و بدون اینکه چیزی بخورم دویدم دست و  باعجله

رو پشت سر گذاشتم. راه طوالنی بود ولی به شوق دیدنش، دیدن دوستی که حاال برام جای پریا بود تموم راه رو یه نفس  هاکوچه

منو دید بدون اینکه بتونه  تاکه زدم خودش اومد دم در.  رو. زنگ مردممیم . وقتی رسیدم دم خونه شون از تنگی نفس داشتدویدم

توی آغوش همدیگه غرق  ایچنددقیقهچیزی بگه محکم پرید توی بغلم. هر دومون از خوشحالی این دیدار گریه مون گرفت و تا 

 شدیم. شادی

 شدی. ترجاافتادهو  ترخوشگل همونی، هیچ فرقی نکردی. ولی چرا، اون سر تا پام رو برانداز کرد و گفت:

 گرفت و گفتم: مگه چند وقت گذشته؟ امخنده

 .هاسال، شایدم هاماهکرد و جواب داد: نمی دونم  ایبامزهاخم 
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 خوبی سپیده؟ -

 مرسی عزیزم. بیا تو ببینمت. -

 مادرش و مادربزرگشم سالم کردم. مردها خونه نبودن.ه . سر راهم بشمنو برد توی اتاق باعجلهدستم رو کشید و 

 ؟کنیمیم هنگا جوریاینچرا چیه؟ ام. تعجب کردم و پرسیدم: هزل زد توی چشم باعالقهدر اتاق رو بست و 

 نرم و پیشت بمونم. شدمیکنم. کاش شده، دارم یه دل سیر نگاهت میدلم تنگ -

 نمیشه.عزیز دلم. منم دلم می خواد بمونی ولی حیف که  -

 و برگرد بیا تهرون.کن  این دانشگاهه بدجور تو مخه. شیطونه میگه ولش .آره -

 ؟ کلی درس خووندی تا بری دانشگاه.کنیمیشوخی  -

 .کنممیمهم نیست. االنم که دارم شوهر  -

 حواسم رفت به حرفش. با کنجکاوی پرسیدم: تا کی نامزد می مونین؟

 یه سال. -

 ؟چی بعدش -

 عقد و عروسی. -

 ؟کنیمیشوخی  -

 نه. بابا رو مامان جونم راضی میکنه. -

 اومد. گفتم: ایشا اهلل که مبارکت باشه. دیدی گفتم به عشقت میرسی؟توی دلم تموم شادی دنیا 

 می خووندی. یأسآره جان خودت. تو که همش آیه  -

 نگیر داره.دبیرستانی بگیر  هایدوستی گفتیمی. مگه یادت رفته هر دفعه بهت گفتم میشه و تو باباای -

 ضعیف شده. امحافظهنمی دونم. دیگه پیر شدم و  -

 خندیدم و گفتم: از دست تو که آدم نمیشی.

 شدی ... آدم تو که مثالًمون گفت: آدم بشم که چی؟  اونم مثل همیشه، مثل دوران شیرین دبیرستان

 م: ... کجا رو گرفتی؟یگفتبا هم رو  اشبقیهحرفش رو دنبال کردم و 

اش هضش گرفت و اشک توی چشممون برای هم یادگار شده بود بغ هاحرفکه حتی  ایدوستییه لحظه سپیده از این دوستی عمیق، 

 نه.زنتونست دیگه حرف ب .جمع شد

 تو دیگه داری عروس میشی. .با غصه گفتم: سپیده جونم، بغض نکن

هام پاکشون کردم و ادامه دادم: قرارمون  پایین سرید. من با انگشت اشگونهدونه از  لبخند تلخی زد و سر تکون داد. اشک هاش دونه

نکن. بخند عسلم، با خنده خیلی  ترشزخمیکرده. تو رو خدا  پارهپارهکافی قلبم رو  اندازهبهنبود که دلم رو بسوزونی. این دنیا 

 .تریشیرین

از اونور خونه با  همه رو سر ذوق آورد. مادرشاتاق رفت و م به دلش نشست و زد زیر خنده. خنده بلندی که صداش تا بیرون هاحرف

 صدای بلند گفت: همیشه به خنده باشین دخترها.
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رف حاز من بیشتر مثل همیشه اون  .ظهر برای هم از اتفاقاتی که افتاده بود گفتیم هاینزدیکمون زیاد بود. اون قدر که تا  هاحرف

 به وصالشعاشقی داشت که  کنه. به جاشنداشت تا توی دلش سنگینی  ایغصه ،کنهاون رازی نداشت تا پنهوونش  کهچونزد. 

 رسیده بود.

 بود. وپناهشپشتمادری داشت که  ،ترمهماز همه و 

بهش حسادت نکردم، فقط به حالش غبطه خوردم. بابت اینکه خدا چقدر دوسش داشت و چه آسون آرزوهاش رو برآورده  این بار

 بود. کرده

 زنگ زدم خونه مون و از نگرونی درش آوردم. .ران بشهگرسیدم بابام نتنزدیک شدن به ظهر  اب

قبول ولی کنم و برم. مادر سپیده خواست ناهار نگهم داره  وجورجمع کمکمن ترجیح دادم داشت میو چون اونها شب مهمون های مه

 که فردا تموم جزئیات مهمونی رو برام تعریف کنه.م خواست امسپیدهتبریک گفتم. از بهش نکردم و موقع رفتن دوباره 

دقت که کردم فهمیدم خانم رزاقیه. اون به بابام گفت که باید پول سعید رو برگشتم خونه و دیدم بابام داره با یکی صحبت می کنه. 

ن دوتا که گفت ای هرچنداد. بیتوی دادرسی پیش  گیری مباداآماده کنیم و ظرف این مدت که پرونده به جریان افتاده بهش بدیم تا 

 کنه. که اون تنظیم کرده بود مرتبط نمی ایپروندهجدای از همه و قاضی بدهی رو با  کامالً ماجرا 

بدون اینکه از جزییات کار چیزی بپرسه حرفش رو قبول کرد و قرار شد صبح شنبه بریم به یه دفترخونه طبق قولی که داده بود بابامم 

لیلی دبا گرفتن رسید موافق نبود و عقیده داشت که بابام  هرچندسعید تحویل بدیم و ازش رسید رسمی بگیریم. و پول رو اونجا به 

که توی اون روزهای سخت به دادمون رسید  افتادممیمنم با بابام موافق بودم و هر وقت یاد کمک سعید . وجود ندارهبرای این کار 

 چه سرم بالیی آورده.م. حتی برام مهم نبود که شدمی اششرمنده

ببخشم. چون وقتی قولی میدی چه خوب باشه و چه بد باید زدم  مزیر قول کهنتونستم خودم رو بابت این موضوع  وقتهیچ در عوض

ز . سر قولم نموندم و اباعث دشمنی سعید باهامون شداین . کاری که من نکردم و سر قرارت بمونی و همه چی رو به جونت بخری

 .م می تونستم تا ابد کنارش باشمخواستمیدیگه پریایی نبود تا سر راهمون باشه و اگه با اینکه  .خارج شدم آمیزانتخیاین بازی 

همیدم ف کمکم .ممکن نبود خواستمیزندگی کردن کنار مردی که منو فقط برای هوسش م . براشدنمیاین وسط دیگه دلم راضی  اما 

رای انتقام اون منو ب بدل شده بود تا یه عالقه قلبی.تعشقی که حاال بیشتر به یه کینه عمیق . معنایی نداره اون دیگه برامکه عشق 

 نه برای دوست داشتن. خواستمیگرفتن 

که علیرضا به رو شکل حلقه درشتی  وتابباآبرو بهم اعالم کرد. حتی  اشنامزدیجمعه نزدیک ظهر سپیده زنگ زد و خبر خوب 

ردم که از پشت تلفن تصورش ک ایحلقهزرد طالیی که قرار بود یادگار یه نامزدی عاشقونه باشه. . یه حلقه گفت دستش انداخته بود

 به دستت گشاده. کهاینو گفتم: خب 

 وای تو چقدر دقیقی دختر. از کجا فهمیدی؟ -

 چون من و تو اون قدر الغریم که هر چی توی بازار باشه برامون بزرگه. -

 شه.اب اماندازهعلیرضا گشاد گرفته تا موقع چاقی بعد از زایمان  ،نظر خودش رو گفت: خب داریخندهاونم با لحن 

 از دست تو سپیده. -
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خواستگاری برام گفت. کار تموم شده بود و اون تا دو عاشق دلباخته به هم رسیده بودن. من که دیگه از  لحظهبهلحظهنیم ساعتی از 

 از هم خسته نشین. وقتهیچو همدل بمونین و  نفسهمتا ابد  کنممیزو آربابت اون خیالم راحت شده بود گفتم: 

چی گفته بودم: یادته گفتی به مرد دلخواهت که برسی یه روز ازش خسته میشی و دیگه اون شور  قبالًاون خیلی زود یادم آورد که 

 نیست؟ ها توندلعشق توی 

 شدهعوض امعقیدهیادمه عزیزم. اون روز خودم رو کلی سرزنش کردم که چرا این حرف رو بهت زدم. حاالم خوشحالم که  -

 .بینمنمیو دیگه عشق رو اون جوری 

دو تا آدم  هایدلتازه و پرهیجان نباشه ولی هر چی می گذره ن عشق ایبا  زندگی. شاید دیگه مثل روز اول طورهمینمنم  -

 هم پیوند می خوره و انس می گیره. بیشتر به

آرامش  رفتن وگبدونی بدون همسرت نمی تونی زنده باشی و نفس بکشی. عشق یعنی انس  کههمینکردم. عشق یعنی  تأییدش

 داشتن کنار اونی که برات آرزو بود. همونی که یه روز آرزوته و فردا میشه واقعیتت.

 کنارش بمونی. تا زمانی که مرگ بیاد و تو رو از اون یا اون رو از تو جدا ایزندهو تا  این رسم دنیاست که برای یکی دیگه نفس بکشی

 دیگه. چیزهیچجدا کنه، نه از هم عشق پیوند دو روحه که فقط مرگ می تونه اونها رو باید گفت کنه. پس 

 بود و عشق رنگ دیگه ای. پیداکردهزندگی برامون معنی دیگه ای شدیم.  تربزرگهر دو فهمیدیم که چقدر 

 ؟گردیبرمیازش پرسیدم: کی 

 شنبه صبح. -

 یعنی فردا باید بری؟ -

 آره عزیزم. -

 چه ساعتی؟ -

 ؟امبدرقهساعت یازده. تو میای  -

 زود داری میری؟ قدراینصبح با بابام یه کار اداری دارم. امیدوارم اون قدر طول نکشه و بتونم بیام. چرا  -

 کالس دارم. ،دختر -

 ی.رفتمیروز نحاال دو  -

 چیه؟ اون قدر خودت نرفتی حسودیت میشه؟ -

 .ریزیمیعادت کنم دوباره میای و منو به هم  اتدوریآخه تا میام به  -

 چیه نکنه عاشقم شدی؟ -

 و پاکش، به دنیای رنگارنگش و به فاصله ژرفی که با من و خودخواهی هام داشت. سادهدلگرفت. به  امخنده

تنهاش نذارم. منم بهش قول دادم که برم و مثل  هااتوبوسساعت یازده توی ترمینال باهاش خداحافظی کردم. ازم قول گرفت که 

 کنم. اشبدرقهدفعه قبل تا لحظه آخر 

لش وشب که شد بابام به خونه بابای سعید زنگ زد و با سعید صحبت کرد. بهش گفت که فردا ساعت هشت صبح بیاد دفتر خونه و پ

بشه  زده ایاضافه حرفپذیرفت. بابامم آدرس دفتر خونه رو داد و بدون اینکه  قرارمون روصرار بابام ابا اونم رو کامل تحویل بگیره. 

 باهاش خداحافظی کرد.
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به مهدکودک زنگ زدم و از خانم کرمی مرخصی دل توی دلم نبود و از شدت اضطراب حال تهوع داشتم. از راه رسید. زود شنبه خیلی 

برداشت و خیلی زود با هم رفتیم اونجا. یه ربعی نشستیم رو بابام پول و همه مدارکی که الزم بود بیاره دفترخونه گرفتم.  چندساعته

هود ش رسمی و با امضاء ،. رسید دریافت پولرئیستا سعید از راه رسید. اون با دیدن ما خوشحال شد و همه با هم رفتیم توی دفتر 

امضاء رو کردیم و بدهی مونو با  هابرگهشمردیم و به سعید تحویل دادیم. آخرش هممون  پول روما هم . بهموندادن صادر شد و 

 سعید تسویه کردیم.

 اون لحظه آخر بهمون گفت: من اصراری به گرفتن این پول نداشتم.

م. شدیمراضی به درمون ن وقتهیچبابام تشکر کرد و گفت: سعید جان. من اگه می دونستم که نصف هزینه بیمارستان رو تو دادی 

 .متو منو از این بیماری نجات دادی و تا آخر عمر مدیونت

 م به خاطر شما و این دخترها همه چی خوب پیش بره.خواستمیمهم نبود. فقط  -

 خونه رو عوض کردین؟ ،گفت: راستی و نگاه کردبه من  بعد

 آروم گفتم: آره. ببخشید که بهت خبر ندادیم.

 .امغریبهمن بین تون  ظاهراً -

 از خونواده مایی. جزئیبابام دست گذاشت روی شونه اش و گفت: این چه حرفیه؟ تو همیشه 

 برسونم.به بابام اشاره کردم که بهش آدرس نده. سعید گفت: خب پس بریم و شماها رو 

 بیارم. روماشینوایستین تا من برم  جاهمینهر سه راه افتادیم و رفتیم بیرون. دم خیابون سعید گفت: 

 بریم تا نیومده. ینرفت تا با ماشینش برگرده. از فرصت استفاده کردم و به بابام گفتم: بابا زود باش

 زئیجتندی بردمش اونور خیابون و با یه تاکسی سریع از اون جا دور شدیم. بابام دلخور شد و گفت: این کار درستی نبود. اون هنوز 

 از خونواده ماست. نکنه یادت رفته؟

 ن نیست.کنیمیبهم اعتماد کنین. اون جوری که شما فکر نه بابایی،  -

 آخه چرا باید ازم مخفی کنی؟ -

 باشم. دوستت داشتهتونم  با التماس گفتم: بابا جونم. به خدا هر چی دیرتر بفهمی من بیشتر می بهش نگاه کردم و

 کنی. تو رو خدا االن ازم چیزی نپرس. فقط بیا بریم خونه. امخفهات هاگه بفهمی با دستشاید گرفت. گفتم:  امگریه اختیاربی

ام بیه ربع بعد رسیدیم خونه و من از بالمون بیاد و خونه رو یاد بگیره. بود تا مبادا سعید دنبا مونتوی راه همش چشمم به پشت سر

طبق قولی که به سپیده داده بودم ده دقیقه مونده به یازده رسیدم  .راه افتادم تا برم ترمینال بدرقه سپیده باعجله .خداحافظی کردم

 کرد.به ترمینال. اتوبوس تبریز هنوز مسافرهاش رو سوار نکرده بود و داشت بارگیری می

ینکه ا سپیده این بار با علیرضا اومده بود و با دیدنم از دور دست تکون داد. من رفتم پیشش و به هر دوشون تبریک گفتم. علیرضا از

 بود. دارغصه شدمیبه این زودی ازش دور سپیده 
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. من سپیده رو توی آغوشم گرفتم و گفتم: مواظب خودت باش. بازم بیا سوارشدن یکییکیاتوبوس آماده رفتن شد و مسافرها  کمکم

 پیشمون.

 علیرضام گفت: زود بیا. دلم برات تنگ میشه.

 با هر دومون خداحافظی کرد. و در اومد اشکش امسپیده

ما دوتا تا لحظه آخر براش دست تکون دادیم. اون گریه کرد و من بغض کردم. علیرضا غصه خورد  اتوبوس.دوباره نشست کنار پنجره 

 و من توی دلم ریختم. دلی که دیگه غصه خوردن و درد کشیدن براش یه عادت شده بود.

آروم و ساکت. حاال دیگه نیاز نبود حقوقم رو کنار بذارم تا به سعید بدم. دیگه وقتی تلفن  هایشبیه هفته گذشت. با روزهای پرکار و 

 نداریم و مدیونش نیستیم. ایبدهیخیالم راحت شده بود که به سعید . لرزیدنمیتنم  خوردمیزنگ 

و  ادمافتمیلم به یاد سعید و کاری که برامون کرد که خوب شده و به آرزوم رسیدم ته د دیدممیهر بار بابام رو واقعیت این بود: اما 

به سرم زد تا انصراف بدم و جلوی  مچند بار .بدم می اومداز خودم  مکردم و ازش شکایت زداز اینکه کنارش حتی م. شدمیناراحت 

 خانم رزاقی پشیمونم کرد. هایحرفهر بار  لیپرونده رو بگیرم و

خونه  رفت و من توی رویپیادهدیگه و یه تعطیلی دیگه. اون روز صبح مثل همیشه بابام برای  شنبهپنجدوباره آخر هفته رسید. یه 

 .ترسیدمنمیکه دیگه ازش  ایتنهاییتنها شدم. 

. رفتم توی آشپزخونه تا یه چیزی بخورم. م به شونه زدن موهای بلندماز رختخواب در اومدم، صورتم رو شستم و با وسواس شروع کرد

چیده  وبرمدوربه چیزهایی که  بااشتهاکه بابام گرفته بود منو به هوس خوردن یه صبحانه کامل انداخت. نشستم سر میز و  ایتازهن نو

 و چایی ریختم.رو برداشتم شده بود نگاه کردم. قوری 

کردم  د بدون نگرونی فکرم طمعش رو بچشم ... یه دفعه زنگ در رو زدن. اولش جا خوردم ولی بعخواستمیاما درست موقعی که 

 شاید باباست و یادش رفته کلید ببره. شایدم یکی خونه رو اشتباه گرفته.

 سعید پشت در وایستاده بود! نبود. باورکردنیچیزی که دیدم  .این تصور رفتم و در رو باز کردم با

 خشکم زد و پرسیدم: سعید؟

 .شناسیمیپوزخندی زد و گفت: خوبه که منو 

 بتونم مقاومتی بکنم در رو باز کرد و از کنارم رد شد. آروم برگشتم و با ترس گفتم: چه جوری اومدی؟بدون اینکه 

شون حرف کشیدم. خودت  کردم و با یه مشت پول از یکی سؤالبا خونسردی جواب داد: خیلی سخت نبود. از چند بنگاه توی محل 

 پول زبون همه رو باز میکنه. ،که می دونی

 ؟بندینمیخونه رو ازم پرسید: در 

 یواشی در رو بستم و گفتم: آخه بابام بر می گرده. .کردمیفکرم کار ن

 کرد و گفت: نگران نباش. بابات تا دو ساعت دیگه نمیاد. ایخنده

 بیام تو؟ کنیمی: دعوتم ندور و برش رو نگاه کرد و پرسید
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 به خودم اومدم و گفتم: ببخشید. حواسم نبود.

گفت: خونه خوبیه. مبارک اون رفت داخل و منم دنبالش رفتم. توی اتاق پذیرایی چرخی زد و نشست روی مبل. سری تکون داد و 

 باشه.

 ممنون. -

 خیره شد و گفت: خوشحال شدی که از دستم فرار کردی نه؟بهم 

 من فرار نکردم. -

 پس اسم این کار چیه؟ -

 برای همین خونه رو فروختیم. ،دادیممیباید پول تو رو پس  -

 . نه؟حسابیمبیپس االن دیگه  ،خب -

 آره. -

 اشتباه نکن. درسته پولم رو پس دادی ولی تا زمانی که بابات زنده ست بهم مدیونی. نهبلند خندید و با حرص گفت: 

هم بهنوز دوباره گفت: تو . شدنمیجبران  وقتهیچحق با اون بود. پول اون جون بابام رو نجات داده بود. کاری که با پس دادن پولش 

 مدیونی.

اید بنتونستم انکار کنم و اعتراف کردم: سعید، راست میگی. تو جون بابام رو نجات دادی. منم نگفتم که فراموش کردم. فقط گفتم 

 .دادیممیپس پولت رو 

 پس یادت نرفته؟ -

 نه. -

 نشنیدم؟با عصبانیت پرسید: 

 بلندتر گفتم: نه.

 که بهم دادی یادته؟ امقولی حتماًپس  -

 جواب بدم و زبونم بند اومد. نتونستم

 پرسید: فراموشی گرفتی؟

ام پر شد و آروم گفتم: چی از جونم می ه. اشک توی چشمدربیفتمبدنم شروع کرد به لرزیدن. احساس کردم که نمی تونم باهاش 

 خوای؟

 همه عشقی رو که پنهونش کردی. -

 مونده؟کدوم عشق؟ مگه دیگه چیزی  -

 آره، مونده ولی تو نمی خوای باورش کنی. -

 ولی برای تو هوس بازی مهمه نه عشق. -

 حاال که دیگه پریایی در کار نیست. منتظر چی هستی؟ -
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 که دست از آزارم برداری. امروزیمنتظر  -

 ه.االنهمینخب اون روز  -

حن . با لخونه تنهای تنها بودیم. فکری به نظرم رسید تویو اون نظورش رو فهمیدم. راه فراری نبود، من اش نگاه کردم و مهبه چشم

 برات بیارم؟ خوریمینوشیدنی یه م: گفت مینر

 نه. فقط به سرت نزده باهاش منو بکشی. چراکهلبخند زد و گفت: 

 راه فراری ندارم.که من جواب دادم: چرا باید این کار رو بکنم. 

 گفت: حاال شدی دختر خوب. برام یه قهوه بیار.

 برات میارم. م.چش -

 منتظرم. -

فل در رو قیواشی توی اتاق.  دویدمو  رو پاییدم دوروبرمبا احتیاط از اونجا باید خودم رو می رسوندم به اتاقم.  ،رفتم توی آشپزخونه

 کمکم کنین. کنممیاداره پلیس. خواهش  ،م: الوزدمیکردم و تلفن رو برداشتم. باید آروم حرف 

 حرفم رو ادامه دادم: من توی خونه ام و یه آقایی می خواد اذیتم کنه.. داره صدام می کنهشک کرده و دیدم سعید 

 به دادم برسین. اون پشت در اتاقمه و می خواد بیاد تو. گفتم: تو رو خدا مرد پلیسبلند شد و اومد دنبالم. به  ،دید جواب نمیدم

 چیه خانم؟ آدرس تونگرفت. پشت تلفن ازم پرسید:  امگریه

 سعید رسید پشت در اتاقم و بلند داد زد: پرستو، کجا قایم شدی؟

 .کنممیبه خودم مسلط شدم و آدرس رو به پلیس دادم. مرد یادداشت کرد و گفت: نگران نباشین. االن سریع اعزام 

ک داش اون قدر ترسنا. صبازکنمتا در رو  زدمیگوشی تلفن رو گذاشتم و تندی هولش دادم زیر تخت. سعید حاال دیگه به در مشت 

شده بود که باورم نشد این همون سعیدیه که یه روز آرزوی شنیدن صداش رو داشتم. حاال بیشتر شبیه یه مرد وحشی بود که فقط 

 در بیاره و لذت ببره. زانوبهمنو  خواستمی

بود. با هر ضربه  پرکردهم وجودم رو به در. وحشت تمو لگدزدندید نمی تونه وارد بشه. مثل دیوونه ها فریاد زد و شروع کرد به 

. اطمینان پیدا کردم که کارم تمومه. بین من و توحش اون فقط یه در باریک فاصله بود. دری که حتم داشتم لرزیدمیدر  ،محکمش

 تا چند ثانیه دیگه در هم می شکنه.

ز شده بود. عقب رفتم و چسبیدم به گوشه اش از خشم قرمهباز شد. چشم کناننالهباالخره با آخرین لگدش قفل در شکست و در 

 دیوار. راه فراری نداشتم، با ترس گفتم: سعید، رحم کن.

 نفس عمیقی کشید و سعی کرد به خودش مسلط بشه. لبخند زد و گفت: کاریت ندارم. نترس

 .زنممیتهدیدش کردم: اگه جلو بیای جیغ 

 یم.یکسی به فریادت نمی رسه. اینجا فقط من و تو -

 بر می گرده.بابام  -
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 هنوز وقت هست. نگرون چی هستی؟ -

 تو رو خدا کاری بهم نداشته باش. ،سعید -

 شدی؟ جوریایننترس پرستو. چرا  -

 نزدیک نیا. -

 کاریت ندارم. -

 ها. زنممیبردم: به خدا جیغ باال به حرفم گوش نداد و قدم بعدی رو برداشت. صدام رو 

 زدن: کمک ... کمک کنین. دادشروع کردم به  ناچاربهگرفت و  امگریهاومد جلوتر. بازم  لیو

. اون قدر وحشیانه دهنم رو تختلبپرید جلو و با حرص دهنم رو گرفت. خواستم مقاومت کنم ولی زورم بهش نرسید و منو کشوند 

ام رو ه تا دستدو  باقدرت ام چنگش بزنم.ه ی سعی کردم با دستول ی تخترو دماشدم. افت حالبیگرفته بود که نفسم بند اومد و 

 ؟کنیمیکه یه روز عاشقش بودی. چیکار داری ام همونی  منبا گریه گفتم: سعید، گرفت و خیلی زود از تقال افتادم. 

 رو ازم گرفتین. امبچهحاال دیگه ازت متنفرم. تو و اون پریا  -

 اشتباه خودت بود. نباید باهام قرار می ذاشتی. -

 تو هم توی این ماجرا گناهکاری. -

 .شدنمی جوریاین امزندگیفریاد زد: اگه تو نبودی 

 تا همه بیان. زنممیاگه منو نکشی داد . کنممیخواهش  تمومش کن، و با غصه گفتم: منو بکش

 . با دو دست دور گردنماش رو گرفت و دست برد به گلومهمردد بود. زدم به سیم آخر و با تموم قدرتم جیغ کشیدم. خون جلوی چشم

م بمیرم و دلیلی نداشت که خواستمی... اما  اشقویدستهام رفت به سمت بازوهای  اختیاربیحلقه زد و شروع کرد به فشار دادن. 

 شد. ترراحتافتادن پایین و کارش  اختیاربیام سست و ه ام رو بستم تا با دیدنم دچار تردید نشه. دستهومت کنم. چشمامق

از  کردیمتقال  امسینهو منقلب توی  تاببیچنگ زد. نفسم کامل قطع شد. قلبم که  امحنجرهبه  ترمحکم آلودشغضب هایانگشت

که کنج ساکت و خلوت دلم چنبره زده بود سرک کشید و فهمید که کار ام عشقینفس افتاد و باور کرد که دیگه کسی نمی خوادش. 

 . فقط لرزشدلدادگیآخر دیگه نه عشقی مونده بود و نه  هاینفسروم پر کشید و از قلبم پرواز کرد. پاک تمومه و آروم آ مأمناین 

 امید داشتن. بودنزندهباریکی بود که هنوز به  هایدستخفیف 

ومد که ا گوبلند یصدابعد بود صدای آژیر چند تا ماشین پلیس توی کوچه پیچید.  پرکردهکه ذهنم رو  ایتاریکییه دفعه میون 

 وارد می شیم. زوربه: در رو باز کنین. پالک شماره دوازده، پلیس صحبت میکنه. باز کنین وگرنه گفتمی

پلیس اضافه شد اون رو بدجور ترسوند. فریاد زد:  هایماشینسعید جا خورد و گلوم رو ول کرد. صدای مداوم زنگ در که به آژیر 

 لعنتی، تو خبرشون کردی؟

ی دوید توی راهرو و سع باعجلهام یه سایه شده بود هبکشم و سعی کردم تا غلت بزنم. اون که حاال مقابل چشمنمی تونستم نفس 

می اومدن اون رو بیشتر ترسوند. راهی برای فرار نداشت، باال پلیس که داشتن از دیوار  مأمورهایکرد تا یه راه فرار پیدا کنه. صدای 

شون منو دید که نیمه  . یکیجاهمهاومدن توی خونه و شروع کردن به گشتن  مأمورتا . چند و در رو بست هااتاقدوید توی یکی از 

و  سروصورتشروع کرد به بررسی  .پلیس زن اومد باالی سرم مأمورپشت سرش یه بقیه رو صدا کرد و جون روی تخت افتادم. 

که اون قایم رو در اتاقی  مأمورها ،اون سمتکه سعید چه قصدی داشت.  دادمیبود و نشون  موندهگلوم  اثر کبودی رویدستهام. 
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: نگاه کرد و گفت مبه بردنشمیکه  یریختن سرش و بهش دست بند زدن. لحظه آخر زدمیفریاد  کهدرحالیشده بود شکستن و 

 .کشتمتمیباید زودتر 

، حتی بود شدهاضافهبهش و حاال صدای همهمه همسایه هام  زدمیبردن و سوار ماشینش کردن. صدای آژیر هنوز توی کوچه جار 

 .شدمیشنیده  ماشین ضخیم هایشیشه از پشتسعید که  دردآورفریاد 

 زن ازم پرسید: خوبی دختر؟

 برانکارد . صدا زد تاپیچیدمیو با هر نفس کشیدن درد تا ته حلقم  سوختمینمی تونستم حرف بزنم فقط آروم سر تکون دادم. گلوم 

. بستنقشآسمون آفتابی  جلوی چشمهامحیاط، توی سقف خونه رد شد و  رمقمبیبیارن. منو بلند کردن و گذاشتن روش. توی نگاه 

رسیده ن راهنیمههنوز به  مرمقبیدست لمسش کنم، اما  مدلم رو به هوس انداخت تا با دستآبی پاک و خالصی که آسمون آبی بود ... 

 میشه. راهروبهپایین افتاد. زن با مهربونی دستم رو گرفت و باالی سرم زمزمه کرد: نترس، چیزی نیست. همه چی 

 هایماشینبابام رو دیدم که خشکش زده و داره به در باز خونه و  ،توی کوچه اشدودیآمبوالنس راه افتاد و من از گوشه شیشه 

د و ه. آمبوالنس خیلی زود از مقابلش رد شبگو چیزی  بدون اینکه حرکتی بکنهنگاه می کنه. بودن  شدهپخشپلیسی که توی کوچه 

 پلک هام به سنگینی بسته شد. بعدش .پر از خونم به یادم موند هایچشمآخرین تصویری بود که میون  اشپریدهرنگصورت 
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 وپنجفصل پنجاه

 

 تا سه نشه بازی نشه. :افتادم المثلضربچشم که باز کردم توی بیمارستان بودم. یاد اون 

ام، بابپلیس زن،  مأموردو تا پرستار، همون بودن.  چندنفری دوروبرمبودم.  پیداکردهاین سومین باری بود که از چنگ مرگ نجات 

 .دیدم ایتازهاش چیزهای هکه پر از غصه بود دستم رو گرفت. توی چشم ایچهرهبابام اومد کنارم و با خانم رزاقی و خانم دکتر. 

چیزی نگم. منم لب دوختم و کرد اشاره ه. ترسیدم و خواستم حرف بزنم که اطمینان پیدا کردم که همه چی رو در موردم می دون

 هیچی نگفتم.

 ی رو از خانم رزاقی شنیدم.چهمه ت: فروی صندلی نشست و گ

 شده. تانم رزاقی نگاه کردم. اون آروم گفت: بابات باید می دونست. اون حقشه که بدونه چه ظلمی بهبا ناراحتی به خ

 ... خواستممیبا شرم گفتم: بابایی. به خدا من تقصیری نداشتم. فقط 

 .تأسفممخیانت کرد  امبابام نذاشت ادامه بدم و با لحن مهربونش گفت: مهم نیست. فقط باید بگم برای اون آدم رذلی که به خونواده 

 ازم متنفر نیستی؟ -

 نه عزیزم. چرا باید باشم؟ -

 ات نگاه کنم؟هچشم یمن باعث مرگ پریا شدم. آخه چه جوری باید تو -

 که بیرون اومدین چی به سرتون اومد؟ شاپکافیاز اون  چه اتفاقی براش افتاد؟ -

نشسته بود بهش زنگ زد و اون  شاپکافیبارون شدید بود و من هر چی گشتم پیداش نکردم. همون موقع سعید که توی  -

کنترل کنه و رفت توی تیر برق. من موقعی  روماشیننتونست . حدسم اینه که که گوشی من دستش بود حواسش پرت شد

 رسیدم که ماشین پر از خون بود.

جرات نکردم برم جلو حتی طوری که  ترسیده بودم.بدجور اون لحظه ادامه دادم:  لرزیدمیصدام از بغض  هکدرحالیگرفت و  امگریه

ه حرفم گوش و ب ایستادمیدیگه. کاش پریا  چیزهیچو بغلش کنم. ولی بابایی به خدا رفته بودم به سعید بگم دست از سرم برداره نه 

 .مردممی. کاش من جای اون توی ماشین بودم و دادمی

 دستم رو فشار داد و آرومم کرد: دخترم، فراموشش کن. دیگه با گریه و زاری مشکلی حل نمیشه. آلوداشک هایچشمبابام با 

 .اشزندگیبره دنبال همه چی تموم بشه و سعید  خواستممیگفتم: 

 رو وادار به خیانت کنه. اون مردک ناپاک قصدش این بود که تو ، اماشناسمتمی. تو دختر خودمی و کنممیباور  -

برسه. اونم دست انداخت دور گلوم تا  اشخواستهامروزم اومده بود تا دوباره اذیتم کنه. بهش گفتم باید منو بکشه تا به  -

 کنه. امخفه

 اگه ممکنه ما رو با هم تنها بذارین. ، از پلیس جنایی.امزادهپلیس اومد جلو و خودش رو معرفی کرد: ستوان نجف  مأمور

 .اجازه داد تا بمونهبه اون ه و مخانم رزاقی گفت که وکیلرو بوسید و همراه بقیه اتاق رو ترک کرد.  امگونهبابام 

 لبخند زد و گفت: خوبی دختر؟نشست.  اومد و کنارم
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 ممنون. -

 کرده بود. اتخفهاگه یه ذره دیرتر رسیده بودیم  -

 جونم رو مدیون شمام. -

 بگو ببینم ماجرا چیه؟ ،خب -

جرای رسیدم به ما . آخرشمبراش گفتم و اینکه چطور شد وارد بازی اون شدمکه افتاده بود. از سعید  دادن اتفاقیشروع کردم به شرح 

 .کردمیهر جا الزم بود جمالت منو کامل  امرزاقی. خانم کردمی امخفهداشت اینکه چرا اومد خونه و چه جوری امروز که 

 کنه؟اون پرسید: تونست اذیتت 

 کرد وگرنه نمی ذاشتم. هوشمبینه. دفعه قبلم  -

به  ارینشبی که بهتر شد باید شحالنوشت بلند شد و به خانم رزاقی گفت:  اشدفترچهش رو توی هانوشتهکه تموم شد و  سؤاالتش

 زخم گردنشم پزشکی قانونی بهتون برگه میده.. بابت کنهرو پر  نامهشکایتبرگه  تااداره پلیس 

 رزاقی ازش تشکر کرد و گفت: ممنون که هواش رو داشتین.خانم 

 لبخند زد و گفت: باالخره هممون زنیم دیگه. باید به هم کمک کنیم.

 چه بالهایی سر دختر بیچاره آورده.توی این مدت نمی تونم باور کنم که  -

 زیاد داریم. جوریاینموردهای  متأسفانهلذت می برن.  هازنبعضی مردها از آزار  -

 .کنممی اشپروندههمه این موارد رو درج  من -

 هر جا نیاز به کمک داشتین بهم زنگ بزنین. -

. پرسید سؤاالتیحرف زد و ازش  ماون با بابام. باهاش رفت بیرونبه خانم رزاقی داد. اونم دوباره تشکر کرد و رو نوشت و  اششماره

 وقتی همه اطالعات الزم رو ازمون گرفت خداحافظی کرد و رفت.

د سپیده و امیر. اونهام خیلی زو جزبهبابام، خانم رزاقی و خانم دکتر دوباره برگشتن پیشم. حاال دیگه همه می دونستن که رازم چیه. 

که زده ازم متنفر بشه و برای همیشه  هاییحرف برخالفاز اینکه امیر  ترسیدممینداشتم جز گفتن واقعیت.  ایچارهچون  فهمیدنمی

 .شدممیاین من بودم که بازنده  درهرحالاینکه خونواده اش نذارن.  فراموشم کنه یا

 موهام رو نوازش کرد و پرسید: خوبی دخترم؟این بار خانم رزاقی اومد و کنارم نشست. 

 ممنونم. -

 باالخره زهر خودش رو ریخت نه؟ -

 بغضم گرفت و گفتم: چی بگم؟

تجاوز به عنف، جنایت عمدی و برای محکوم کردنش داریم. کرد. حاال ما سه بند  ترسیاهرو  اشپرونده عمالًاون با این کار  -

 .ازش اعتراف بگیرن جنایت اصلیمورد در تا  کنممی تأکیدو بهشون اداره پلیس تهدید. من امروز میرم 

 رو کرد به بابام و گفت: آقای کمالی، نمی ذارم آب خوش از گلوش پایین بره. مطمئن باشین.
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م کردیمکاری زده. من بهش اعتماد کرده بودم. فکر  چینهمباورم نشده که اون دست به  مهنوزممنونم. خند تلخی زد و گفت: بابام لب

 اون یه جوون سالم و خونواده داره.

 داد. سوءاستفاده بهش اجازهشما توی این جریان  قلبیخوش متأسفانه -

 .دادگاه خیلی زودتر تشکیل میشه ،آخر سعید به اقدامبابام از ناراحتی بغض کرد و دیگه چیزی نگفت. خانم رزاقی ادامه داد: با توجه 

غیر علنیه و فقط طرفین دعوی و وکیل هاشون حضور پیدا می کنن.  کامالً . این دادگاه کنممیاینکه خبری شد بهتون اعالم  محضبه

 باشین. حضورداشتهپرستو  شما هم باید همراه

 خداحافظی کرد و رفت.

خانم دکترم اومد کنارم و با لبخند گفت: نگران نباش دختر خوشگلم. همه چی حل میشه. ناامید نباش و قلب پاکت رو آزرده نکن. 

 دوست داشته باشه. واقعاًاز حاال به بعدم دنبال کسی باش که 

 گفتم: چشم. ممنونم که اومدین پیشم.

 قتیومن و بابام تنها شدیم. جرات نداشتم توی صورتش نگاه کنم. از پیشمون رفت.  یه چهره غمگینخداحافظی کرد و با  هردومونبا 

ریان توی این جبه خدا  ی؟م: بابا جونم، منو ببخشگفت میو با صدای آروبردم کنارم نشست با تردید دستم رو توی دست لرزونش 

 تقصیری نداشتم.

م پاک می مونه. این منم که باید شرمنده باشم. ه بعدازاین. دختر من همیشه پاک بوده و می دونم عزیزمبابام ناراحت شد و گفت: 

 .کردمین سوءاستفادهنبودین که اون ازتون  فشارتحتتو و پریا به خاطر من به این وضع افتادین. اگه شماها 

 ؟باید برای باباش فداکاری کنهکاری کردی؟ مگه یه دختر چقدر  چینهماش جمع شد و گفت: چرا هاشک توی چشم

تا  کنممیدوباره مجبور بشم همه این کارها رو پشیمون نیستم و اگه  اصالًگفتم: حاضرم بودم دست به هر کاری بزنم تا خوب بشی. 

 تو کنارم باشی.

 اومد داخل و گفت: حال خانم ما چطوره؟خم شد روی صورتم و با عشق پیشونی ام رو بوسید. همون موقع پرستار 

 خوبم. ،ممنون -

 تونی بری خونه. تا شب می مشکل خاصی نداری -

 کنارته. جاههمخوشحال شدم و به بابام نگاه کردم. اونم گفت: میریم خونه عزیزم. دیگه ام نباید نگرون چیزی باشی. از این به بعد بابا 

 ی.بابایی دار چینهمپرستار گفت: خوش به حالت 

 با غرور گفتم: بله. از این بابت خوشحالم.

اون روز بابام تموم مدت کنارم موند. دو تا پرستارم مرتب اومدن و مراقبم بودن. وقتی خبر دادن می تونم برم خونه انگار که دنیا رو 

 رو انجام داد. حدود ده شب بود که برگشتیم خونه. ای ترخیص امبهم دادن. بابامم زودی رفت و کاره

حاال دیگه چیزی نبود تا از بابام پنهونش کنم. اونم نه ازم متنفر شد و نه طردم کرد حتی بیشتر از قبل براش عزیز شدم. حاال فقط 

 .گاهمتکیهما برای هم مونده بودیم. من تنها امیدش بودم و اون تنها 
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 .اداره پلیس پیش خانم نجف زادهاز مهدکودک یه راست رفتم با خانم رزاقی رفتیم پزشکی قانونی و عصرش زود صبح فردای اون روز 

و ر چیزهاییهمهتا از سعید  نبا بازپرس صحبت کردرفتن و  اون دو تاامضاء کردم. خووندم و رو  نامهشکایتخانم رزاقی  یهمراهبا 

ه تموم کارمون کزودتر برگردم خونه.  مخواستمی. تمام مدتی که اداره پلیس بودیم اضطراب داشتم و فقط هکه الزم بود اعتراف بگیر

 شد برگشتم و وسط راه زنگ زدم به فرانک.

 سالم خوبی، فرانک؟ -

 مرسی تو خوبی؟ -

 بد نیستم. -

 که دوباره غیبت کردی. بینممی -

 وای ببخشید تو رو خدا. میشه ... -

 که جزوه امروزم بدم بهت؟ -

 .امشرمندهآره.  -

کسی چه می دستخط ام همیشه برات یادگاری می مونه.  جوریاین. نوشتمو تمیز  خطخوشبابا، این چه حرفیه. برات نه  -

 بهم زنگ بزنی. یبود تنگدلدونه شاید یه روز با دیدنش دوباره یادم بیفتی و اگه 

ی گبر شدمی شهانوشته گرفتممیهر بار که از جزوه هاش کپی ، گفتمیاون راست . ش دلم رو پر از یه حس ناب دوستی کردحرف

ه خاطره از بهترین دوست دانشگاهیم تبدیل ی بهم می موند و برام هانوشتهو  هاکتابسال میون  هایسالاز خاطراتم. طوری که 

محبت هاشون و  وقتهیچمی اومدن ولی  امزندگیتوی  مدتکوتاه اگرچهدیگه  هایخیلیدوستی که عین سپیده، سحر و  .شدمی

شون ولی تصویر رفتارهای دوستانه شون تا ابد توی  دیدمنمی وقتهیچدیگه از جبر روزگار . شاید رفتنمیمهربونی هاشون از ذهنم 

اون دوستی پر از  هرلحظه. مهم نبود که چه مدت دوست باشیم. مهم این بود که نشستمیو توی یادم  شدمیحک  امزندگیدفتر 

 حس دوست داشتن و کمک کردن باشه.

 یخوب و مهربون هایدوستباشه اگه  بخشلذتمی تونه چقدر که دنیا  فهمیدممیم تازه کردمیجدیدی پیدا  من هر بار که دوست

 که سنگ صبورت باشن و به حرفهات گوش بدن. هاییدوستداشته باشی. 

گفت که نامه احضاریه ظرف  ضمناً .دوشنبه تشکیل میشهصبح سه روز گذشت و خانم رزاقی بهم خبر داد که دادگاه هفته آینده 

 میاد به آدرسمون.آینده چند روز 

 ازش پرسیدم: شما؟نشناختمش و کرد.  ممرد سن دار متعجبیه صدای  . گوشی رو که برداشتمزنگ خوردخونه تلفن  همون شب

 گفت: دخترم، بابای سعیدم. آلودیغمبا صدای 

 خوام با خودت صحبت کنم.می ش جا خوردم و خواستم بابام رو صدا کنم که گفت: قبل

 گفتم: بفرمایید. مؤدبانه

نمی تونم شدم و بدجور جا خوردم.  خبردارم ایران. از اتفاقی که افتاده یاومدمن و مادر سعید دو روزی میشه که  ،راستش -

 کاری کرده باشه. چینهمباور کنم که سعید 

نمی دونم بین شماها چی گذشته که کار به اینجا رسیده. حتم . زدگیشرمحاال من موندم و یه دنیا خجالت و آهی کشید و گفت: 

 چی شده که خواسته اذیتت کنه؟. ایخوردهشیرپاکو  گوراستمثل پریا  امدارم تو
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داره. نه پریا زنده میشه و نه سعید از این  ایفایدهدوست نداشتم دوباره همه چی رو به یاد بیارم و آروم گفتم: دیگه گفتنش چه 

 تخواسمیات پیدا می کنه. به خدا تموم تالشم رو کردم تا کار به اینجا نرسه ولی اون گوش نداد. ازم متنفر شده بود و دردسر نج

 انتقام بگیره. منم حاال نه شب دارم و نه روز.

 انتقام چی؟ -

لی زیر فراموشم کنه وتالش کردم تا متقاعدش کنم  تموم این مدتبازم حواسش به من بود. ولی  ه بودبا اینکه پریا رو گرفت -

 ادامه داد. من با ادامه این دوستی مخالفت کردم و اون به خونم تشنه شد.بار نرفت و به کارش 

پول  م اگه کلیکردمی. فکر بار اومدلجوج و یه دنده  جوریاینچی باید بگم؟ نمی دونم کجای کارم اشتباه کردم که سعید  -

 کرد؟باید حاال چیکار اشتباه کردم.  ظاهراًتوی دست و بالش بریزم دیگه به بیراهه نمیره ولی 

 . یه وکیل هست که اون همه کارها رو انجام میده.شدهخارجبا درموندگی گفتم: نمی دونم. دیگه از دست من 

 باشه دخترم. اگه بابات رو صدا کنی ممنون میشم. -

 م بیاد.چشم. االن میگ -

 بابام رو صدا زدم تا بیاد و باهاش صحبت کنه.

 ... امیرزادگانم: آقای گفتمیاما یه حرف کوچیک توی دلم مونده بود که باید بهش 

 بله دخترم؟ -

 یه چیزی بگم. خواستممی -

 چی عزیزم؟ بگو. -

 شاید هنوز بهتون نگفته باشن که سعید باهام چیکار کرده. -

 موضوع سه روز پیش رو میگی. -

 .ترقبلخیلی  ،قبل از اون .نه -

 من اطالعی ندارم. -

 خواستم بگم که دلم سوخت و منصرف شدم. گفتم: مهم نیست. فراموشش کنین.

توی صدای اون مرد که یه پدر بود نگرونی و اضطراب رو ازش خداحافظی کردم. بابام که اومد گوشی رو دادم بهش و رفتم توی اتاق. 

ه ک گفتمیکلمات توی جمالتش. اون صدای مردی بود که با زبون بی زبونی بهم  شدنگمبار  حس کردم. توی هر نفسش، با هر

 بهش رحم کنم.

 ام جمع شد و با خودم گفتم: نمی دونم آخرش چی میشه؟ فقط خدا کمکم کنه.هاشک توی چشم
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 وششپنجاهفصل 

 

برام مثل جهنم تا روز موعود  هرلحظه .بار دیگه توی خونه دوبار بهم زنگ زد. یه بار توی مهدکودک و  سهتا روز دادگاه خانم رزاقی 

 م.که گناهکار من داشتمیخیال برم  هاوقت. حتی گاهی و نگرونی بودماضطراب  پر ازگذشت. با اینکه سعید محکوم بود ولی منم 

بدون اینکه خیلی باهاشون حرف بزنه به مادرشم با بابام صحبت کرد. بابامم بعد از اون شب که بابای سعید زنگ زد یه بار دیگه 

فهموند که فقط قانون بین ما تصمیم می گیره. اونها سعی داشتن ما رو متقاعد کنن تا دست بکشیم و پسر عزیز دردونه  هردوشون

 وقتهیچپسرشونم مهم نبود که اگه اهمیت داشت  اونها حتیبرای این بین نه من براشون مهم بودم و نه بابام.  .شون رو نجات بدن

ه ب کهخراب کنه. عشقی که میون ما بود با خودخواهی اونها به نفرت عمیقی تبدیل شد  رو اشزندگینمی ذاشتن با آرزوهای اونها 

 گریبان اونها رو هم گرفته بود.گسترده این دام حاال . زندگی هر دو خونواده لطمه زد

 در این مورد صحبتی نکنم. کسهیچباشم و با  هاتماسخانم رزاقی بهم هشدار داد تا روز دادگاه مراقب 

 پنج روز به تاریخ مقرر مونده بود که نامه احضاریه دادگاه برامون اومد و همه چی محرز شد.

انتظارش رو  اصالًخبری رو داد که زنگ زد.  بهمخانم رزاقی بعد  دو روز. کردممیبیشتر از اون چیزی که فکرش رو . ترسیدممیمن 

ود. حاال با تموم مدارک و اعترافی که کرده حتی به بالیی که سرم آورده ب ،نداشتم. سعید توی بازپرسی به همه چی اعتراف کرده بود

ر یا نه. مدارک اون قد باشه ردهاین موضوع رو به بابام نگفتم چون حاال دیگه مهم نبود که اون اعتراف کدیگه راه فراری نداشت. بود 

 .شدمیمجرم شناخته  درهرحالزیاد بود که 

م ناراحت بودم. خانم کرمی هر بار که گفتمیشنبه رفتم مهدکودک و مثل همیشه زودتر از همه رسیدم. از اینکه دوباره باید مرخصی 

 .شدمیبه مرخصی برم نگران  خواستممی

 زش برای دوشنبه اجازه بگیرم. با دیدنم دعوت کرد تا بشینم.ظهر رفتم پیشش تا ا هاینزدیکاون روز 

 ؟بدینمرخصی م به بهبرای دوشن میشهگفتم: خانم کرمی، 

 مبادا دیگه بری و نیای. با خودم میگم می خوای هر بار که مرخصیگفت: 

 راستش ... .نه -

 همون مشکلیه که نمی تونی بگی. ،می دونم -

 .امشرمندهزیر لب زمزمه کردم: با ناراحتی نگاهش کردم و 

 و دلسوزی مثل تو رو از دست کوشسختبرای اینکه دوست ندارم آدم  گیرممیسخت  قدراین بینیمیاز جاش بلند شد و گفت: اگه 

 رهرحالدبودم و نتونستم مثل بعضی از مدیرها رفتار کنم.  گوراستدرست نباشه ولی من همیشه گفتنش  رئیسبدم. شاید برای یه 

ش من نمی تونم مانعت بشم. فقط قبل باالتر،هر وقت حس کردی اینجا برات مناسب نیست یا اینکه جای بهتری پیدا کردی با حقوق 

 بهم بگو.
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ایی ه. چرا باید دنبال چیزکنمنمیو مدیری بهتر از شما پیدا  ازاینجانیست. من جایی بهتر  جوریاین باور کنیننه خانم.  -

ونه جای اعتماد شما رو بگیره. من به این اعتماد احترام می ذارم و تا زمانی که بتونم کنارتون می مونم. مگه باشم که نمی ت

 اینکه شما منو نخواین.

 بهت نمیگم برو. وقتهیچو  امراضینه عزیزم. من ازت  -

 ازش تشکر کردم و گفتم: برام دعا کنین تا مشکلم حل بشه.

 وقتیچهید داشته باشی امآیندهحل میشن فقط کافیه صبر کنی و بسپاری شون به روزگار. اگه به  هامشکللبخند زد و گفت: همه 

 شه.با وپناهتپشتنشی. برو عزیزم خدا  ناامیدامیدت از  وقتهیچتا  کنممیبیاره. برات دعا  در زانوبهیه مشکل نمی تونه تو رو 

ی و نگرون شدی خدا رو صدا بزن. اون صدات رو می شنوه و به فریادت بیرون بلند گفت: هر وقت ترسید رفتممیاز دفترش که 

 میرسه.

 آرامشی هست. همون طور که بعد از هر شبی سحرگاه روشنی در انتظار مونه. ایغصهحرفهاش بهم امید داد که بعد از هر درد و 

 باالخره صبح دوشنبه از راه رسید.و 

بارها و بارها مرور کردم. همه  شدمیپرسیده  توی دادگاهکه رو  هاییسؤالنم همه شبش از استرس نتونستم درست بخوابم. توی ذه

. اون راهی برای فرار از خیانت خودش بود اثباتقابلچی واضح بود. ظلمی که سعید در حقم کرده بود با همه مدارک و شواهد محکم 

. مردی که با همه وفاداری همسرش کنارش نموند و به هوسش فکر کرد. گرفتمینداشت و این بازی کشنده حاال قربانی جدیدی 

 .اش بود ایمان بیارههکه جلوی چشم ایواقعیمردی که می تونست عشق ناکامی رو که توی دلش مونده بود فراموش کنه و به عشق 

بود فقط کمی به عواقب و رخدادهای بدی . کافی رسید توزیکینهنفرت و  از عشق و دلدادگی بهاما سعید راه اشتباهی رو طی کرد و 

 .دادمیطه تاریک نجات ور ایناز رو  اشزندگیخودش و و  کردمیکه پیش روش بود فکر 

 جا خیلی اونارجاع شده بود. من و بابام صبح زود از خواب بلند شدیم و با هماهنگی خانم رزاقی رفتیم به دادگاهی که پرونده مون 

ز وایستاده بود و اجازه بامی تونستی ببینی. ما هدایت شدیم به سمت اتاق دادرسی. دم در اتاق یه سر روآدمیشلوغ بود و همه جور 

کرد که هیچ صحبتی نکنیم و بذاریم مدارک و  تأکیدالزم رو زد. اون  هایحرف خانم رزاقی ،قبل از ورود .دادمین کسهیچورود به 

بام رفتن داخل. من و بارنگ به چهره نداشتن  کهدرحالیاومدن و  مسعید مانو ما باباه بعد بندهای قانون کار رو یکسره کنن. ده دقیق

نش بود تکه  داریخطگشاد و  هایلباسزنجیر بلندی به پاهاش. وایستاده بودیم که سعید رو آوردن. با یه دست بند توی دستش و 

و با هر قدم سستش زنجیری که به پاهاش بود روی زمین کشیده  کردمی اشهمراهییه سرباز عوض کرده بود.  کامالًرو  اشچهره

 .شدمی

از قبل به نظر می اومد.  دارتردوخته شد. حاال سن  اشآشفتهدرهم و  صورتبهام هچشم اختیاربیبا دیدنش قلبم به تپش افتاد و 

 که داشت گودتر شده بود. ریشیته و گونه هاش با زدمیاش از خشکی به سفیدی هموهاش نامرتب و ژولیده بود. لب

 خانم رزاقی که دید حواسم به اونه آروم منو برگردوند و گفت: نگاهش نکن.

خانم رزاقی مدارکی که صدای کشیده شدن زنجیر روی زمین تا دم در ادامه داشت. سرباز با نشون دادن یه برگه اون رو برد داخل. 

ون نش العملیعکسهیچی نگین. حتی گریه و زاری هم کردن  کنممی تأکیدباره کرد و گفت: دو بندیدستههمراهش بود دوباره 

 تا به سزای عملش برسه.بریم ندین. باید محکم جلو 

 ، می سپریمش به شما.حتماًکرد و گفت:  تائیدبابام 
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توی اتاق قاضی مشغول بررسی مجدد مدارک بود. یه سمت خانواده سعید و وکیلش بودن و سمت و هر سه هدایت شدیم داخل. 

 از اونها روی صندلی هامون نشستیم. با فاصلهدیگه ما بودیم که 

 دو تا سرباز مراقب بودن تا مشکلی پیش نیاد.

شکایت، به خانم رزاقی و وکیل سعید که یه مرد میون سال توضیح بعد از . روع کرد و شرح دادخواست رو خووندقاضی جلسه رو ش

 .مطرح کنن رو داد تا دفاعیات خودشونبود اجازه 

بدون چیزی بگه فقط به جلوش خیره شده  مع کرد به توصیف ماجرا. من تموم مدت از شرم سرم پایین بود. سعیدروخانم رزاقی ش

 بود.

. دترسیمی: امروز موکل کسی شدم که برای احقاق حقش بارها و بارها باهاش بحثم شد. حق داشت، گفترزاقی با صدای اندوه باری 

بود. هر کس  شدهتبدیلمثل باز کردن یه زخم کهنه بود. از یه عشق که حاال به دشمنی  اشیادآوریاز کابوس هاش، از دردی که 

 .شدهفراموشخاطره هام برات میشن تاریک و  ترینشیرینی حتی وقتی توی تنگنا قرار بگیر کهچون ترسیدمیبود  دیگه ای هم

درست عین یه آدمک  .کشیدمینفس  درستیبهو نه  کردمیبود. نه حرکتی  شدهجاریمن به سعید خیره شدم. اشک از گونه هاش 

 .شدمیبا حرکتی تکراری پر از هوای مسموم دنیا  اشسینهکوکی که هر از گاهی قفسه 

 نگاه کنه. نمی دونم از نفرت بود یا از شرم. متا سر برگردونه و به کردمین اون حتی سعی

یه دختر ساده دبیرستانی که یه شب سرد برفی به همون  :جا بودن تعریف کرد برای کسایی که اون رزاقی داستان زندگی من رو

ا شه اما همه چی بای بنشیرین و به یاد موند هاقصهسادگی دخترونه اش به یه پسر غریبه دل می بازه. این عشق می تونست مثل 

 هایتلفنبدون اینکه بفهمن چی داره به سرشون میاد.  ،از هم دور شدن تدریجبهاون دختر و پسر  .گره خورد تلخ روزگارتقدیر 

 نامأنوساز دنیای  هایی کهزومبهم و آر ایآیندهبا . اون پسر موردبی هایکم خواستهکمجذاب و  ظاهربه، قرارهای کنندهسرگرم

ش رو به رنگ و خیال خود اشمعشوقهاون رو به این باور رسوند که باید  سرعتبهکه  رفت ایبیراههبه  شدمیدیکته  شبه ترهابزرگ

س برید. تند عاشقی نف جریانبود نتونست با این فشار روحی کنار بیاد و خیلی زود از این  کارتازهبیاره. دختر که برای درک عشق  در

ن وشد و سرخوردگی، ترس و ناامیدی همدم دل لرزخوراک ذهن و روح پسر ناممکن  رؤیاهایخیالی و  هایحرفدروغ،  هایوعده

ور تص اونحق بزرگ والد رو داشتن گذشتن از عشق کار سختی نبود.  پسردختر. برای رسیدن به آرزوی پدر و مادری که به گردن 

ان خودش می رسه و میشه ازش برگشت و اظهار ندامت کرد. دختر هم مثل اون یه فداکار مهربون پای بهی خیلی زود کرد که این باز

تحقق آرزوهای  پسر برایمی تونست این حس رو بهش بده؟  بود که دوست داشت این وفاداری رو اثبات کنه و کی بهتر از پدرش

پدر و مادر دست به کشتن عشق خودش میزنه و دختر به زنده کردن این عشق. پسر به سراغ دختر دیگه ای میره و تصور می کنه 

 اشقصهمی فهمه بازنده شده و باید به سراغ ندای دلش بره. پس دوباره به سراغ زیبای  زودیبهاما  ،که عشق رو میشه پس گرفت

که هوای وفاداری  ایپرندهبینه که برای پدر حاضر به هر کاریه. فرصت رو غنیمت می شمره و دام عشق رو برای  میاد و اون رو می

فریب می خوره و ش رؤیاهامرد ه از این مهربانی رحمبیکه بال و پرش زخمی روزگار  پرستوی عاشق مابه سرش زده پهن می کنه. 

ه عشقی . پسر که حاال دیگاندازدشمیناپاکی به بالهاش می پیچه و خیلی زود از نفس ند تور بل عاقبت .توی دام اون می افته راحتیبه

 خوارخونو  متولدشدهنفرت حاال از عشق این نش به خشم میاد و رو به نفرت می ذاره. رورو میون خودشون نمی بینه از این شکست د

چنگ  جاهمهراهی نداشته باشی به  کهوقتیو کشنده به نابودی روح و روان دختری که تا حد مرگ دوست داشته منجر میشه. 

 نابودی همه بشه. باعثخواسته تا خودت رو نجات بدی. حتی اگه این  زنیمی
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یه  .رفتممیگلوم رو می سوزوند کلنجار و من با بغضی که  ریختمیما تلخ و دردآور گفته شد. سعید آروم اشک  رازآلودداستان 

 که نه از تاریکی و ایسیاهیسیاهی.  هزارتویبا  گسیختهازهمپاکی و سمت دیگه سعید و دلی  آلودخونسمت من بودم و هزار پاره 

که  بودن و مادرهاکه توی این دادگاه پدر  فهمیدیمیی کردمیپلیدی که از گمراهی و نادانی زاده شده بود. اگه فقط یه لحظه فکر 

 نه ما. شدنمیباید مجازات 

، رندهب ظاهربه... حتی لیلی و مجنون. دختر بازنده و پسر  وسفید، سیاهعاقبت شد حکایت گربه و موشو ادامه داد: با تمسخر رزاقی 

آیا باید من از این مرد جوون اینه که  سؤالشک. در غل و زنجیر. مدارک میگن که همه چی واضحه و قلب ما میگه بدون  ایبرندهاما 

ی؟ آیا باید برای تخلیه روح زخمی خودت ناپاکی رو کردمیبا دختری که بهت پناه آورده بود و عشق رو با تو دیده بود چنین کاری 

 هات افتاد؟ حاال باورت شد که کشتن روحش راه نجاتت نبود؟وپادستی؟ حاال راضی شدی که به ریختمیبه کامش 

 چیزی نگفت حتی وکیل سعید. کسچهی

بود که انسانیم. اگه این راه عاشقیه باید عاشقی رو از صفحه روزگار محو  متأسفباید  هلبخند تلخی زد و گفت: اگه این رسم آدم بودن

 کرد.

اش هرو توی چشمرو به قاضی کرد و با صدای بلند و رسا گفت: جناب قاضی، وکالت این دختر رو با جون و دل پذیرفتم چون پاکی 

این دختر  شدهپایمالامروز اینجا نبودم. مدارک همه چی رو نشون میدن. حق  کردممیبه دل مهربونش تردید  ایذرهدیدم. اگه حتی 

قانون جزایی، ماده دویست و نود مبنی بر جنایت عمدی و  وچهاربیستباید احقاق بشه و علیرغم میلم باید بگم طبق بند دویست و 

اصرار بر نابودی جسم و روح این  شدهانجاماین مرد با سه جنایت که هر سه با عمد و علم به آزار و اذیت ...  ونهشصتو  صدششماده 

 محرزه. هاجنایتسه بار تکرار نمیشه. پس عمد بودن همه این غیر عمد دختر داشته. این واضحه که یه اشتباه 

جنون عقلی دست به این کار زده.  ید از روی فشار بازپرسی و یا حتیبه همه بقبولونه که سع کردسعی سعید از روی ناچاری وکیل 

 هاحرف. نهک مرتبطبه خواست من اده بود رو به نحوی فتاتفاقی که برام ا کردو تالش  همه کشیداون کلمات تخصصی قانون رو به رخ 

 جنایت عمدی. ،شدمیکه مرتب تکرار  ایکلمهو  که انباشته بود از بندهای قانون، مدارک مختلفو ادعاهایی 

. تموم مدارک نشون میده ریختههمبهخانم رزاقی گفت: این مرد از اعتماد خونواده همسرش سوءاستفاده کرده و زندگی موکل منو 

ن کار کردن اون به ای هوشبینداشته. بار اول با  گناهبیروح این انسان  انتقام گرفتن ازکه اون با تهدید و تجاوز به عنف قصدی جز 

 اشفهخدست میزنه و بار دوم اصرار می کنه تا وقتی به هوشه تسلیمش بشه. چون اون دختر مقاومت می کنه تصمیم می گیره که 

 پزشکی قانونی گواه این مدعاست. تائیدکنه. آثار کبودی و 

اب جرم که از روز ارتک هاییلباسپزشکی قانونی،  تائیدرد. دو همه رو دوباره روئیت ک دقت و تیزبینیقاضی به سراغ مدارک رفت و با 

 .مرتکب شده بودبود و اعتراف سعید به همه کارهایی که  باقی مونده

 شد. بررسی یکبهیکادامه پیدا کرد و مدارک  هابحث

 ی.تلخ پزشکی و پلیس هایتأییدیه. مهر و امضاها و کردمی تائیدرزاقی رو  هایحرفنیازی به اثبات واقعیت نبود. چند تا برگه همه 

 هالخیتو باالخره رزاقی رو به قاضی کرد و گفت: جناب قاضی بیش از این صحبت کردن باعث میشه اون دختر آزار بیشتری ببینه و 

دادگاه محترم درخواست اشد  و با اقرار مستقیم متهم از این شدهارائهبه کامش ریخته بشه. من با استناد به همه مدارک  ترعمیق

 .ممنونم ،مجازات رو دارم

 .امیرزادگانو نفس همه توی سینه حبس شد. اشد مجازات برای سعید تنها پسر خونواده 
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 برام طوالنی و زجرآور گذشت. ساعتهنیماین تنفس قاضی تنفس اعالم کرد و همه دادگاه رو ترک کردیم. 

اهویی هی بودن. اونها بینبین جمعیت  از ما سعید و وکیل شون هم دورمان و ما بابا .اده بودیمبابام و خانم رزاقی یه گوشه وایست ،من

 .پاییدنما رو می دورادور ریختمیبهم  روآدمکه فکر 

 نداشتم. صورتبهعصبی بود و من رنگ از حال و روزی که به سرش اومده بود بابام 

ردم حس ک. خیره شدکه سعید رو با غل و زنجیر از دادگاه بیرون بردن. اون تنها یه لحظه توی صورتم  افتادممی ایلحظهمرتب یاد 

پراشک  هایچشمنگاه پر ندامتی که دلم رو بدجور سوزوند. توی اون . نه صورتش برام آشنا بود و نه نگاهش. بینمشمیکه اولین باره 

اون می عشق و دلدادگی. حتی نه  ،دیگه چیزهیچمهم بود نه  بودنزندهی نبود. حاال فقط رو آرزوهای بزرگ خب هادیگه از امید

ز کاری که چند رورو بشمره.  اشبریده هاینفسو از این لحظه به بعد باید  نزدیک شده اشزندگیراه تاریک  به پایاندونست که 

 .سعید به گلوم حلقه زد آلودخشم هایدست کهوقتیم. ه بودکرد اشتجربهقبل 

ه ی کامیتلخقاضی بودن و این سمت ما بودیم با  رأیهمه مشهود بود. اونور پدر و مادری در انتظار شنیدن  هایچشماضطراب توی 

ت سقصه عاشقانه. انگار که همه دستمایه یه شوخی کودکانه شده بودیم. از یه دوستی ساده تا دادگاه مجازات. اون روز که با سعید دو

 .ختم بشه ایفاجعهبه چنین  مونکه کار کردممیتصور ن وقتهیچشدم 

 خوردهتشکسنداشت جز یه تقدیر  ایمعنیهیچ دیگه با هم بودنمون افتادم. دقایقی که حاال  انگیزدل هایلحظهیاد تموم  اختیاربی

 ین زد.کشت و ناپاک کرد و به زم ی شد کهگیاه پر زهرنفرت از دل عشقی پر نفرت. این 

کمی بعد  .رفتیم و روی صندلی هامون نشستیمداخل . این بار اول ما زدمیبا صدای خانم رزاقی به خودم اومدم. دادگاه ما رو صدا 

همراه یه سرباز  آلوداخمسعید با صورتی درهم و  مسعید و وکیل شون وارد شدن و خیلی دورتر از ما نشستن ... آخر کار مانو ما بابا

 وارد شد.

 حاصلبیآخرین ذره عشق رو پیدا کنم اما  فروغکمخیلی تالش کردم تا از میون اون دیدگان ما به هم گره خورد.  هایچشمدوباره 

 .از هم گسیخت سعید بود. رد نگاهمون با دخالت رزاقی و وکیل

 ؟ مگه یادت رفته چیکار باهات کرده؟کنیمیاون یواشی بهم تشر زد: چرا نگاهش 

دلم رو از یاد سعید پاک کرد. قاضی شروع به صحبت کرد و سکوت تموم اون فضای ترسناک رو  نگاهم کرد. نگاهی که باخشمبابامم 

 .فراگرفت

. این دادگاه با استناد به دکنمیجاری  ددر دنیای خو وتن همه رو لرزوند: به نام خداوند عادلی که عدالت ر شصدای بلند و محکم

با شنیدن دفاعیات هر دو طرف و با علم  ،ر خصوص شاکی خانم پرستو کمالی و متهم آقای سعید آقازادگاند شدهارائهکلیه مدارک 

 .داردمیبه کلیه قوانین حاکم و نازل بر این دادرسی حکم خود را اعالم 

 چشمهام رو بستم و نفسم رو حبس کردم.

 ادامه داد: اجرای حکم ... اعدام با طناب دار. گیرنفسقاضی در سکوت 

 قلبم تیر کشید. بابام نفس راحتی کشید و خانم رزاقی از این پیروزی دندون هاش رو بهم فشرد.

این تنها پسرمه. آخه چرا باید  ،سعید شروع کرد به گریه و زاری و باباش با صدای لرزونی به التماس افتاد: تو رو خدا ماناون سمت ما

 اعدام بشه؟
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 .االجراستالزمبلند دستور داد: متهم رو ببرید و دادگاه رو ترک کنید. این حکم با صدای قاضی بدون هیچ توضیحی 

 م.کنیمیو درمونده سعی کرد باباش رو آروم کنه و گفت: تقاضای فرجام  مستأصلوکیل سعید 

 فرجامی در کار نیست. شماها باختین.خانم رزاقی زیر لب زمزمه کرد: 

گریه  شدتبه کهدرحالیبه قاضی و همراهش خیره مونده بود. سعید با دو تا سرباز  باورغیرقابلپدر سعید مات و مبهوت از این اتفاق 

خشکش زده بود شم همون جا گیره که مانعش شدن و کنارش زدن. باباش سعی کرد تا در آغوشش بماناز اون جا برده شد. ما کردمی

 و نمی دونست چیکار باید بکنه.

ه بودیم و خانم رزاقی ب شدهبرندهیه ربعی گذشت تا اونها رو از اتاق دادگاه بیرون کردن و بعد سکوت عمیقی اون فضا رو پر کرد. ما 

 قولش عمل کرده بود.

 تون رو ... الوکالهحقبابام از اون تشکر کرد و گفت: ممنونم بابت تموم زحماتی که این مدت کشیدین. 

قبول کردم نه به خاطر پول. الزم بود  هاییآدم چینهمحرفشم نزنین. به پرستو گفتم که این پرونده رو فقط برای مجازات  -

 این نامرد به سزای عملش برسه.

 هر طور که ممکنه بفرمایید تا من جبران کنم. درهرحال -

اجرای حکم رو عقب  ایدوهفتهدستور فرجام  می تونستم انجام بدم. این حداقل کاری بود که برای روح زخمی این دختر -

تاریخش  ممنو  نمیدبهمون اطالع  زمان اعدام روش قطعیه. بعد از اون کمکرد که ح تأکیدقاضی  درهرحالمی اندازه ولی 

 شهود برگه اعدام رو امضاء کنین. عنوانبهرو بهتون میگم. اون روز باید شما و دخترتون باشین تا 

 فطرتپستمون راحت میشه که اون  که با این کار درد و رنجی که به پرستو گذشت جبران نمیشه ولی حداقل خیال هرچند -

 .هبه سزای عملش رسید

 میجرات نکس هیچ جوریاینحق با شماست. شاید زمان به عقب برنگرده ولی مجازات میشه تا درس عبرت بقیه باشه.  -

 کنه. درازیدستکنه به ناموس کسی 

 موفق شدیم.رزاقی اومد کنارم و آروم گفت: عزیزم. خوشحالم که 

 لبخند زدم و گفتم: ممنون خانم. خیلی برام زحمت کشیدین اونم بدون هیچ مزدی.

 مزد من برگشتن آرامش به زندگی توئه. تو عین دخترمی. -

زم الدیگه از حاال به بعدم توی چشمهام نگاه کرد و ادامه داد: اون پاکی تو رو ازت گرفت و حاال باید بمیره. این تقاص کار خودشه. 

 .ینگران نباشنیست 

باهامون خداحافظی کرد و رفت. یه سرباز اومد داخل و ما رو تا بیرون ساختمون همراهی کرد. خیلی زود رسیدیم خونه و من احساس 

 کردم که دیگه آزادم. دیگه نیاز نبود با هر زنگ تلفن بلرزم و با هر زنگ در خونه به اتاقم برم و قایم بشم.

شیرین قبل از دوستی با سعید بهم برنمی گرده. فکر و خیال  هایلحظهکردم که دیگه اون آرامشی که داشتم و اون  اما با خودم فکر

 .نهدور می ک پرامیدمو منو از دنیای  هتا ابد توی ذهنم می مون می شهطناب دار آویزون روی  مهاچشمجلوی  زودیبهاون و اینکه 

 ی عاشقانه باشه.هاقصهمی تونست شروع همه  خواستمیدنیایی که اگه امیر 

 اما پایدار. ذرهذره. کردمیو رشد  گرفتمیجون  ترعمیقکه توی سادگی نگاهش هر بار بیشتر و  ایعاشقانه
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 وهفتپنجاهفصل 

 

. طوری که غزال فهمید ناراحتم و اومد شدممیو کالفه  ریختمیروانم بهم  هابچهفرداش که رفتم سر کار عصبی بودم. با هر گریه 

 فهمیده. امکه بچه ایریختهازم گرفت و گفت: دختر، اون قدر بهم  کردمیپیشم. پونه رو که همش گریه 

 ساکت نمیشه. کنممیبا بغض گفتم: هر کاری 

 ، ساکت میشه.و تکون بده آروم بغلش کن -

 شدم. جوریایننمی دونم چرا  -

 چیزی نیست. باالخره توام آدمی دیگه. قرار نیست همیشه سرحال باشی. -

 . مشکلمم طوریه که نمی تونم به کسی بگم و دلم سبک بشه.کشممیدارم زجر  هاستمدتاش خیره شدم و گفتم: هتوی چشم

 بودن همینش سخته. خیلی چیزها رو باید توی دلت بریزی و با خودت به گور ببری.عزیزم، زن  -

 راست میگی. -

دیگه  .کردمیو تهدیدم ن گفتنمیرفتم توی فکر. اگه زن نبودم دیگه هیچ کدوم از این مشکالت رو نداشتم. دیگه مردی بهم زور 

 .شدممیو متهم به ناپاکی ن کردمیکسی ازم سوءاستفاده ن

 به مردها نداد. وقتهیچچیزی که خدا . خوارغمهمسر یه  و آهی کشید و گفت: ولی عوضش زن که باشی یه مادری غزال

که شوهرم بهم زور میگه خیلی حرصم می گیره  هاوقتبچه رو که خوابیده بود آروم گذاشت روی شونه ام و ادامه داد: منم بعضی 

 کینه توی دلمون نمی مونه. مگه نه؟ وقتهیچ هازنولی روز بعدش که میاد و نازم رو می کشه همه چی یادم میره. ما 

 دلم لرزید و از خودم بدم اومد. من هنوز از سعید نفرت داشتم و بابت کاری که باهام کرده بود نمی تونستم ببخشمش.

 خودم جرات دادم و پرسیدم: تا حاال شده شوهرت تو رو بزنه؟به 

لبخند زد و گفت: یه روز بدجور دعوامون شد. هر چی گفت جوابش رو دادم. اونم کفرش گرفت و بهم سیلی زد. خیلی ناراحت شدم 

اگه باهاش بحث  ،مقصر بودم کرد. دیگه ام منو نزد. البته منم خواهیمعذرتبرام آورد و یه شاخه گل فرداش  . اونمو دلم شکست

 که دستش روم بلند بشه. رسیدنمیم به اون جا کردمین

 .گرفتمیکه کمتر با کسی گرم گوش بدم قدر راحت تونستم به درد دل زنی چازش تشکر کردم. تازه یادم اومد که 

رو به یکی بگه. دردی که آزارت میده و دوست داری با  شچقدر خوبه که آدم بتونه دردا خودم گفتم باز این بابت خوشحال شدم و 

 گفتنش خودت رو خالی کنی.

 اون رفت و من سعی کردم بیشتر به خودم مسلط باشم.

م تا کردمیبودم. اون جا به هر شکل ممکن سعی  هابچهچند روزی به همین منوال گذشت. روزها تا عصر توی مهدکودک میون 

م دانشگاه سر کالس با حواس پرت و ذهن رفتمیفراموش کنم. بعد از اونم که  آزردمیح و جسمم رو اتفاقی که پیش روم بود و رو
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ل حواسم نیست مث دیدمیبدون اینکه بتونم چیزی بفهمم. فرانک که  .شدممیش روی تخته خیره هانوشتهپریشون به استاد و 

 .مکنیه جوری مهربونی ات رو جبران  شدمی: کاش گفتممیر بار منم هتا کپی کنم.  دادمیبهم رو بعد از کالس  اشجزوههمیشه 

 بهت نمیاد. اصالً، : فقط اخم نکنگفتمیاونم 

 و سرحال می اومد. زدممیلبخند  منم

خونواده سعید موافقت نشده بود  خواهیفرجامخبری که داد دور از انتظار مون نبود. با خانم رزاقی بهمون زنگ زد.  شنبهپنجیه روز 

 بابامم بهش گفت که اون باید به سزای کارش برسه و بفهمه که با آبرو و شرف دختر مردم بازی نکنه.بود.  پابرجاو اجرای حکم 

روی  ونم. با خودم فکر کردم تا زمانی که اون زنده باشه من نمی تسوختنمیفق بودم و حاال دیگه دلم برای سعید امنم با بابام مو

گ رو نابود کرد و برام یه قفس تن . اون عشقمرفتمیکنار  امزندگیو از  مردمیآرامش رو ببینم و به امیر فکر کنم. پس بهتر بود که 

 .شکستمیو تاریک ساخت. قفسی که باید با مرگ اون در هم 

 عنوانهیچهبون میان و سعی می کنن رضایت بگیرن. تبه سراغ حتماً پای تلفن صدای بلند رزاقی رو شنیدم که گفت: خونواده سعید 

باهاشون بحث نکنین. اگرم خطری حس کردین و یا تهدیدتون کردن به پلیس زنگ بزنین. البته بعید می دونم چنین کاری بکنن 

 ولی باید احتیاط کرد.

البته اونم دیگه به این نتیجه رسیده و اشه. به پرستو ام میگم مراقب رفتارش ب ،حتماًحرفهاش رو گوش داد و گفت:  موموبهبابامم 

 دلش به حال اون مردک پست نمی سوزه.

باهاشون روبرو بشه. شما خودتون با اونها صحبت بشین. کوتاه و مختصر، نیازی نیست بهشون پرستو نذارین تا حد امکان  -

ما هم نمی تونید مانع اجرای قانون جواب پس بدین. قانون تعیین کرده که پسرشون بابت کاری که کرده مجازات بشه و ش

 بشید. به همین راحتی.

 بعد از بابام خواست تا گوشی رو بده به من.

 گوشی رو گرفتم و گفتم: سالم، خوبین خانم رزاقی؟

 ممنون عزیزم. تو خوبی؟ -

 خیالم راحت میشه.بد نیستم. این جریانات بگذره  -

 .کنیمیرو  اتزندگیمی گذره. اون به مجازات کارش میرسه و توام از اون به بعد راحت  -

 دیگه ناراحت نیستم. حتی دلم می خواد زودتر بمیره و از شرش راحت بشم. -

 نهایت تا دو هفته دیگه کار تموم میشه. -

له نزنن و منو متهم نکنن. هر کی بفهمه که بهم وص هاییآدمیمردم. چه  وحدیثحرفبا ناراحتی گفتم: بعدش من می مونم و 

 چیکار باید بکنم؟ هااینچی بوده دیگه سراغم نمیاد. با  امگذشته

 هر چی می خوان بگن بذار بگن.حرف مردم مهم نیست دخترم. مهم باباته که می دونه تو تقصیری نداشتی. بقیه  -

 نیستی. غصه نخور و اشها میشن و تو اولیجنایتدستمایه این  مملکتدخترهای زیادی توی این  متأسفانهادامه داد:  آهی کشید و

 نمی کنه. هم بعدازاینیدوار باش. خدا تو رو فراموش نکرده و ام آیندهبه 

 کم کرد. دادمیکه آزارم  هاییغصهاون بهم امید داد و از  هایحرفو بعد خداحافظی کردیم. 
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سعید اومدن تا به  مانو ما بابا حتماً  گفتممی. با خودم ریختمیدلم هوری  زدنمیاز اون روز به بعد هر وقت زنگ در خونه رو 

 م بیفتن.وپادست

سر کوچه یه نفر صدام زد. ترسیدم و بدون اینکه توجه کنم اومدم سمت  گشتمبرمیتا اینکه یه روز آخر شب که داشتم از دانشگاه 

 خونه. دیدم دو نفرن و دارن میان سمت من. وحشت کردم و خواستم داد بزنم که دیدم بابای سعید و خواهرش اومدن جلوم وایستادن.

 ان.بدجور بهم ریخته و آشفته  معلوم بود که ،پر از اشک هایچشمبا هر دو 

 یرزادگان اومد جلو و بهم سالم کرد. من با دلهره جواب دادم: سالم آقا.آقای ام

 زودتر بیام ولی روم نشد. خواستممیدخترم. تموم روز منتظر بودم تا بیای.  -

بهم وابسته  قدراینم کردمی. اون ادامه داد: می دونم که در حق شما دو تا بد کردم. فکر نردمنک منگاه شبهنگفتم، حتی هیچی 

به من نگفت که دوستت  وقتهیچسعید اون چیزی رو که می خوام گوش بده. اونم  خواستممیخودم بودم و  رؤیاهایین. دنبال باش

 داره.

اومد و با گریه گفتم: دوستم داشت که این بال رو سرم آورد؟ مگه من چیکار کرده  سعی کردم جلوی خودم رو بگیرم ولی اشکم در

 بودم؟

 خوردی ولی مقصر اصلی این ماجرا من بودم نه سعید. ایضربهمی دونم که چه گفت: 

 ؟ن که نظرم رو برگردونینزنیمیرو  هاحرفاین  -

 اون تنها پسرمه. همه امید و آرزومه، اگه بمیره دیگه میلی به زندگی ندارم. -

 اگرم نمیره تا آخر عمر آزارم میده و نمی ذاره آب خوش از گلوم پایین بره. -

 دست از سرم بردارین. دیگه خیلی دیر شده.لطفاً یه دفعه یاد حرف رزاقی افتادم و گفتم: 

 هنوز دوسش داری، مگه نه؟بلند گفت:  ریختمیراهم رو گرفتم و رفتم سمت خونه. سیما که تا حاال ساکت بود و داشت اشک 

 امم. خوردهزخمدم. می دونست که من هنوز اسیر دل قدم هام سست شد. اون می دونست که من هنوز ته دلم سعید رو فراموش نکر

 .کنممیبا صدای لرزونش فریاد زد: پس تو رو خدا بهش رحم کن. التماست 

با نگرونی منو کشوند تو و در رو  .خودم رو به نشنیدن زدم و دویدم سمت در خونه. بابام که صدای اونها رو شنیده بود اومد دم در

 ؟کنیمیبست. با عصبانیت گفت: مگه خانم رزاقی بهت نگفت که حق نداری باهاشون حرف بزنی؟ چرا لج بازی 

 ... خواستممیفقط با ترس گفتم: 

 چی؟ یه مشکل دیگه درست کنی؟ خواستیمیکشید و داد زد: محکم دستم رو 

 نه. اونها یه دفعه جلوم در اومدن. -

 برو تو. هر کی کار داشت با من حرف میزنه. فهمیدی؟ -

 چشم. -

 اون قدر عصبانی ندیده بودمش. وقتهیچوادارم کرد برم داخل. 
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شام. اون شب بدون اینکه حرفی بزنیم برم رفتم توی اتاق و جزوه هام رو برداشتم تا بخوونم. نیم ساعت بعد بابام صدام زد تا برای 

باهاش  همه کلمیه سکوت و ناراحتی خوردیم. با اینکه بابام پیشم بود ولی خیلی احساس تنهایی کردم. حتی نتونستم  تویشام رو 

 کنم. صحبت

. گرفتم دل سپردم و همه چی رو به بازیبسته  هایچشممقصر همه این اتفاقات تلخ و دردناک من بودم. منی که با  ،اون حق داشت

به خیال خودم اسمش فداکاری بود اما در واقع حماقتی عشق به بیراهه بره چی به سرش میاد. اگه نست که نمی دو لوحسادهدختر یه 

. حاال تقاص این اشتباه رسیداز یه قول ساده شروع شد و به یه جنایت بود که همه چی رو بهم ریخت و زندگی همه رو مختل کرد. 

 این ماجرا بود. خوردهشکستمن. همون جور که پریا قربانی  بابایسعید و چه  مانو ما بابان. چه دادمیرو همه باید 

 تا صبح خوابم نبرد و نگاه پر از خشم بابام جلوی صورتم اومد.

انی بود نمی دونم هنوز ازم عصب .صبح زود که بلند شدم با پشیمونی رفتم توی اتاق بابام و یواشی بوسیدمش. نمی دونم فهمید یا نه

 نبودم. اینجام و االن مردمیسعید  هایدستبا  کاشایم از غصه دلم گرفت و آرزو کردم یا نه. دم در که رفت

بابام توی اتاقش بود. خواستم برم توی اتاق که دلم نیومد. نمی دونم چند دقیقه پشت در اتاقش توی تردید و ... شب که برگشتم 

 بودم. باالخره دل به دریا زدم و رفتم پیشش. دودلی

 تم: سالم.با خجالت گف

 جواب داد: علیک سالم.با دلخوری 

نتونستم چیزی بگم. رفتم کنارش و سرم رو گذاشتم میون دستهاش. ازم ناراحت بود و اولش خواستم حرف بزنم که بغضم نذاشت و 

 مقاومت کرد، حتی موهامم نوازش نکرد. دلم بدجور خالی شد و به گریه افتادم.

بشی. برای همین به سعید و کارهاش تن دادم. من که جز تو کسی  خوب خواستممیتسلیم شد و بغلم کرد. گفتم: بابا جونم، فقط 

 رو ندارم که دلم خوش باشه.

دی. ش جوریاینچی اومده. پریا که مرد، توام که  امزندگی. هنوز نتونستم باور کنم که سر امعصبیآروم گفت: ببخش دختر، خیلی 

 ن. دیگه دیر شده.کردمیحاال چه جوری می تونم بذارم باهات حرف بزنن. باید قبل از این فکرش رو 

 راست میگی بابا. اون زندگی مونو خراب کرد. -

 .بخشمنمیببخشیش وگرنه منم تو رو  حق نداریاهمیتی نداره که دیگرون چی میگن.  -

 چشم بابایی. -

 باهام آشتی کرد و خیالم راحت شد.

 شناختمش. اشکنایه از لحن پر ،ون شب موقع خواب تلفن زنگ خورد. رفتم و گوشی رو برداشتم. اول نفهمیدم کیه ولی بعدا

 م.کردمیتکبر رو حس ازم خواهش کنه توی صداش این  خواستمیسیما بود، با همون صدای پرمدعا و خودخواهانه. حتی موقعی که 

 گفت: سالم، منو شناختی؟

 نه. -

 یادت رفته. خیلی زود -

 . تویی سیما؟سالم -
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 باهات حرف بزنم. خواستممیمنم.  آره -

 هنوز شروع به صحبت نکرده بود که بابام از توی اتاقش پرسید: کیه پرستو؟

 ازم خواهش کرد که چیزی به بابام نگم: به بابات چیزی نگو. باشه؟

 دلم نیومد و به بابام جواب دادم: دوست دانشگاهیمه.

 با هم حرف نزدیم. هگفت: خیلی وقت و راحت شدسیما خیالش 

 ؟تو که ازم متنفری. چه جوری می خوای باهام حرف بزنیگفتم: 

باهات تاش قربانیمی دونم که باهات رفتار خوبی نداشتم ولی االن به خاطر سعید زنگ زدم. اون توی این ماجرا یه قربانیه.  -

 بابا و مامانم. هایخودخواهیو 

 قربانی چی شدم؟من چی؟ من  -

 خب ... -

 حرفی نداشت بزنه.

 سعید نخواست که عشقمون پاک بمونه.با بغض گفتم: 

 .از این اتفاق خبر ندارهاما کسی  -

 کی باورت گناهیبیقسم بخوری که  هرچقدری؟ کردمیچیکار  کردمیاگه یکی این کار رو باهات لبخند تلخی زدم و پرسیدم: 

 میکنه؟

 عشق و عاشقی تون اون رو ببخش. هایلحظهبه خاطر تموم  کنممیرو می دونم ولی خواهش  هااینهمه  -

 بود. آزاردهندهمامان سعید حواسم رو پرت کرد. گریه هاش بلند و  هایگریهاز اونور خط صدای 

 احافظ.با دلخوری گفتم: من باید برم. بابام ممکنه بفهمه، خد . به خودم اومدم وبابام صدام کردیه دفعه 

 گوشی رو گذاشتم و یه راست رفتم توی اتاق. نشستم روی تخت و با نفرت گفتم: باید بمیره وگرنه دلم آروم نمیشه.
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 وهشتپنجاهفصل 

 

 وایستاده بودیم. وزیدمیکه سوز و سرما از هر سمتش  یتوی محوطه باز

اری نداری. با هر وزش باد تیکه ی که اینجا راه فرکردمیو حتم پیدا  کردمیخالی  روآدمدلم  خاردارشسیمدیوارهای بلند و پر از 

سته خ زودیبه، اما هتا خودش رو نجات بد افتادمیبود به تقال  گیرکردهکه میون تیزی خارها  ایخشکیدهپاره شده لباس یا بوته 

 از نفس کشیدن باز می موند. هاسیم آلودخونمیشد و همون جا بین دندون های 

میشه. من، بابام و خانم رزاقی  پارهپارهزخمی و  خاردارسیمبرنده  هایپنجهکه تنم با  امپارچهیه لحظه حس کردم جای اون تیکه 

. دو تا بود اشقربانیبه ما زل زده بود و منتظر اومدن  سروصدابیکنار هم وایستاده بودیم. چوبه دار با طنابی که بهش آویخته بود 

گاهم افتاد ن اومد و ترپایین. چشمهام یکبهیک. از پایه دار تا طنابش، پایین تا باال، کردنمیبررسی  دقتبهه چی رو سرباز داشتن هم

یه محکوم به مرگ روی اون  هایگامی که آخرین هایپلهبود.  شدهگذاشته دارحلقهمعلقی که روی زمین درست زیر  هایپلهبه 

ی که ه. گناهکارکنتحملمعلق یه گناهکار رو  هایقدمبتی نداشت تا غر وقتهیچ هاسالی که توی همه این هایپله. کردمیسنگینی 

 رسیده بود. ساکن و ساکت ... میون این دیوارهای سیمانی و خشن. اشزندگیبه نقطه پایان 

راه رفتن نداشتن آوردن اون سمت چوبه دار. توان  کهدرحالیاز دور صدای ضجه یه مادر همه رو منقلب کرد. بابا و مامان سعید رو 

ن به دار بلندی که با باد سرد زمستو صدابینتونتن به ما نزدیک بشن. پشت سرشون سیما هم بود. اون ساکت و  طوری کهدور از ما، 

 خیره موند. خوردمی تلوتلو

کسی که آخرین قربانی عشق مسموم لیلی و مجنون  خالی بود. بارغمتوی این بزم جای یه نفر با اینکه همه اومده بودن ولی هنوز 

 بود.

پیچیده خرد بشه. قلبم  امحنجرهبه  رحمانهبی. حس کردم این منم که باید باالی دار برم و گلوم میون طنابی که لرزیدمیبدنم 

 باال می اومد. یه نگاهم به بابا و مامان سعید بود و یه نگاهم به خروجی تاریک زندان. سختیبهو نفسم  زدمی تندیبه

 کرد: تو رو خدا دختر، رحم کن ... رحم کن. ترآشفتهالتماس بی جون مامان سعید توی باد پیچید و ذهنم رو 

. سیما یه لحظه از کنارش زدمیو نه حرفی  کردمیبود نه نگاهم  داشتهنگهباباش که اون زن درمونده رو میون زمین و آسمون سرپا 

 دوید سمت من. یه سرباز اومد جلو و مانعش شد.

 رحم کنه. نمی خوام دادشم بمیره. جوریاینش بیفتم. شاید وپادستسرباز افتاد و التماس کرد: بذارین به  پایبهاما اون 

 نیستیم. ایکارهما  ،م. زاری نکن: آروم باش خانبده اشدلداریسرباز آروم بلندش کرد و سعی کرد 

که نفسش رو بریده بود  ایگریهزیر لب میون  کهدرحالیاون فرار کرد و جلوی پاهام روی زمین افتاد.  هایدستسیما دوباره از بین 

 ، دادشم رو ازم نگیر.کنممی: بهت التماس کردمیزمزمه 

بابام آروم بلندش کرد و با ناراحتی گفت: گریه نکن دختر. بذار قانون به . کنممیسکته  االنهمیندلم جوری لرزید که حس کردم 

 کارش برسه.

 .ازم دورش کردتوی بغل گرفتش و با ناز و نوازش  امرزاقیخانم 
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 ،رهبی دخالت ما جلو ب همه چیبود میون انگشتهاش فشار داد و گفت: بذار  کردهیخ. بابام دستم رو که امگونهاشکم آروم سرید روی 

 .ما فقط شاهدیم

 زندان. جایی که قرار بود سعید ازش بیرون بیاد. بازنیمهحواسم دوباره رفت به در 

 .میرممیسعید دوباره ضجه زد و گفت: اگه بمیره منم باهاش  مانما

 و با گریه زمزمه کرد: بهمون رحم کن دختر.

نم به حتی اگه ت ،از اون دیوارهای بلند لعنتی باال برم و فرار کنم خواستمی. دلم هگوشم رو بگیرم و نشنوم چی میگ خواستمیدلم 

 ها بگیره و تیکه و پاره بشه.خاردارسیم

 تموم نمیشه؟ بابام گفتم: چرا نمیارنش؟ چرا به عجزوالبهبا 

 ؟تابیبی قدرایندختر. چرا  کنتحمل -

برگشت کنارمون. آه بلندی کشید و به من و بابام خیره شد. پاهام سست شده بود و نمی تونستم سرپا وایستم. خانم رزاقی دوباره 

 مدت هنوز نتونستم به اعدام یه آدم عادت کنم. بعدازاین همهگفت: 

با این حرفش ترسم بیشتر شد. چشمم دوخته شد به حلقه ضخیم طناب دار که با سردرگمی میون زمین و آسمون به خودش 

 .شدمی اشزندگیکه حلقه آویز شدن اولین و آخرین تجربه  ایقربانیبود.  اشقربانیمنتظر اومدن  رحمیبیکه با  ایحلقه. پیچیدمی

باز شد و دو تا سرباز سعید رو با غل و زنجیر آوردن توی  کناننالهدر آهنی زندان صدایی داد و رشته افکارم رو پاره کرد. در  یه دفعه

د و تارهای سفی شدمیبا باد آشفته  اشریختههمبهبود که باورم نشد این سعیده. موهای و در هم  پریدهرنگاون قدر  اشچهرهحیاط. 

 هایریشرو با اون  اشچهره. ریشش بلند شده بود و این اولین باری بود که زدمیبیرون  موهای بلندشسیاهی  الیالبهاز  سرش

انگار که زمین تا آسمون تفاوت بود. اون مرد  دیدممیو این سعیدی که  شناختممیبین اون سعیدی که . دیدممیو نامرتب  سیاه

 بود. نگیزارقتو  شکستهدرهمکه  ایقیافهگشاد زندان و  هایلباسبود به یه محکوم به مرگ با  شدهتبدیلحاال  باکالسو  تیپخوش

ت . پششدنمیکشیده  شو پر رخوتش به دنبالو با هر قدم سنگین  ناز بدنش شده بود جزئیهاش حاال وپادستغل و زنجیرهای 

 بود که یه نقاب به صورتش داشت. هیکلقویسرشون یه مرد 

 سعید رو آوردن تا نزدیکی چوبه دار و یه مرد براش چند تا آیه قرآن خووند.

 مامان و باباش بلندتر شد. مرد حکمش رو بلند اعالم کرد و براش طلب آمرزش کرد. هایگریه

در اومد. بابام سعی کرد تا روم رو اونور کنه اما نذاشتم و به روبروم خیره شدم. سعید بهم زل زده بود  امگریهلرزش بدنم بیشتر شد و 

 .هاپله. سربازها زنجیر پاهاش رو باز کردن و بردنش نزدیک لرزیدمیو 

 بشه. جوریاینم خواستمین ،ببخش اون توی باد فریاد زد: پرستو، بابت کاری که باهات کردم پشیمونم. منو

ن آغوش از میوم. کنتحملتلخ و دردآور رو  هایلحظهبغض شدیدی توی گلوم پیچید و نفسم بند اومد. بابام بغلم کرد تا بتونم اون 

 امید به دلم چنگ زد.ابابام چشمهام به سعید خیره موند. نگاهش سرد و ن

بابام و خانم رزاقی سعی کردن جلوش رو بگیرن اما اون با تموم قدرتی که داشت ل کنه و دوید سمت من. ممامانش نتونست تح

 ه من مادر رحم کن.ب پرستیمیاش محکم گرفت. فریاد زد: تو رو به اون خدایی که هکنارشون زد و پاهای سستم رو با دست
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ام هوپادستیه مادر که برای پسرش به  بغضم ترکید و جلوی اون نشستم روی زمین و توی آغوشم گرفتمش. اون یه مادر بود ...

 .دادمیزجرم  ذرهذرهبود و داشت  پرکردهرو  زدهیختموم اون فضای سرد و  اشگریهافتاده بود. صدای 

 بابام سعی کرد منو از اون جدا کنه ولی دلم نیومد اون آغوش مهربون مادرانه رو رها کنم.

 ون مادر منقلب شد و اشک تموم صورتش رو پر کرد.ا خراشدل هایگریهاز این  امرزاقیحتی خانم 

و طناب دار رو دور گردنش انداخت و محکمش کرد. باباش زانو زد روی زمین و خشکش زد. سیما پرید  هاپلهجالد سعید رو برد روی 

 رش نباشه.اداون قایم کرد تا شاهد مرگ بر هایتوی بغلش و سرش رو میون بازو

د برسونه. تنها یه لگ به پایانپایین اومد و منتظر شد تا محکوم آخرین زمزمه هاش رو  هاپلهبود. جالد از  فرارسیدهزمان مرگ سعید 

 جون بده. ذرهذرهمحکم جالد کافی بود تا پله کنار بیفته و سعید آویخته بر طناب بلند دار میون آسمون معلق بشه و 

 این مادر رحم کن. به خاطر بابات بگذر. شکستهدلبه : سعید دوباره توی آغوشش فشارم داد و زمزمه کرد مانما

 .بخشممیتم: ی گفرمقبیو با صدای  بلند کردم اشخمیدهم. سرم رو از میون بازوهای کنتحملدلم آتیش گرفت. نفسم برید و نتونستم 

 !شبخشممی: با گریه تکرار کردم مات و مبهوت بهم خیره شدن.همه 

 پرستو، چی داری میگی؟بابام با ناراحتی گفت: 

 خانم رزاقی خم شد و بهم گفت: نباید این کار رو بکنی.

 دوباره و دوباره تکرار کردم: ولش کنین ... ولش کنین. اختیاربیاما من توی آغوش اون مادر 

م یه آدم رابخش. نمی تونم بذبابام نگاه کردم و با التماس گفتم: بابا جونم، تو رو خدا منو ببه مامان سعید شروع کرد به بوسیدنم. من 

 بمیره.

 هایتدساما بدنم اون قدر سست بود که میون  ؛ش رو گم کرد و نشست کنارم تا بلندم کنهوپادستم بابام با دیدن حال پریشون

 شدم و سرم روی شونه هاش افتاد. حالبیمامان سعید 

 ه زنجیر زدن.آوردن و به پاهاش دوبار نپایی هاپلهاز  کردمیسعید رو که گریه 

 اشزندگی راحتیبه. من از ذهنم گذشتکه در حقم کرده بود  هاییبدیهمه به اون نامرد خیره شدم و  پر از اشک هایچشممن با 

رحم  دبه سعی وقتهیچ آوردمیسم بابام رو نو ا کردمی. شاید اگه اون مادر بهم التماس نم بمیرهخواستمی، کسی که رو بخشیده بودم

 .رضایتمنددلی  آروم وحاال من مونده بودم با وجدانی . کردممین

ه خدا ب بخشیمیدنیاست. وقتی کسی رو  کار ترینبخشلذت: ببخش که بخشیدن گفتمیافتادم که بهم  بیبی هایحرفیاد 

 میشی. ترنزدیک

که با  اجباربه وادار کرد. نه رحمبینمی دونم چه مدت توی آغوش مامان سعید بودم. آغوش مهربونی که دلم رو به بخشش اون مرد 

 نهایت میلم.

ازش جدا  املحظهدیگه ای منو حتی یه  کسهیچبابام آروم نوازشم کرد و منو حریصانه توی آغوش خودش کشید. دوست نداشت 

 باشه. شکستهدله مادر کنه. حتی اگه اون ی
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 .کردممی. شاید منم بودم همین کار رو سرزنش ات کنماومد کنارم و گفت: همه چی رو خراب کردی ولی نمی تونم  امرزاقیخانم 

ه تا کسعید رو بردن و در زندان بسته شد. دیگه مرگی در کار نبود، دیگه انتقامی در کار نبود ... تنها یه چیز باقی مونده بود. آرامشی 

 .دادمی بودنزندهابد توی دلم می موند و بهم امید 

من موندم و بابام و خانم رزاقی که تنهای تنها  ،اومدن و خونواده سعید رو که آشفته و نیم جون شده بودن بردن. آخر کار چندنفری

 مقابل چوبه دار وایستاده بودیم و هیچ کدوم قادر به حرف زدن نبودیم.

. بازم همه جونم روی زمین نشسته بودم بازوهای بابام رو چسبیدم و با شرمندگی گفتم: ببخشید بابا پریدهرنگمن که همون جور با 

 چی رو خراب کردم.

 دمش.بخشیمیگفت: عزیز دلم. تو خیلی روح بلندی داری. من اگه بودم ن

 می مونه. اتشرمندهعوضش تا آخر عمرش  ،کرد و گفت: آخرشم شدی فرشته نجات. عیبی نداره تائید امرزاقیخانم 

مونه بتوی حبس باید در ازاش مدتی خانم رزاقی گفت که رو پر کنم.  نامهرضایتاونها کمکم کردن تا بریم توی دفتر زندان و برگه 

 ید تعهد بده که تا ابد سراغت نیاد.با ضمناًببینه، حداقل پنج سال و تا مجازات بقیه کارهاش رو 

 . وقتی اومدشدمی محافظت. توی اتاق مالقاتی که با یه در بزرگ آهنی و دو تا سرباز رو زد شهاحرفاون رفت پیش سعید و آخرین 

 بیرون بهم گفت: می خواد تو رو ببینه.

 دیگه حرفی بینمون نیست. -

 برای همیشه دست از سرت بر می داره. جوریاینبهتره بری و خودت بهش بگی.  -

ی بسته اونجا نشسته بود. با دیدنم سرش رو وپادستکرد و رفتم توی اتاق. سعید با  تائیدمردد بودم. بابامم حرف خانم رزاقی رو 

 هامون چی شد.زوپایین انداخت و گفت: باورم نمیشه که ته آر

 خواستی. طوراینآهی کشیدم و گفتم: خودت 

 قشه بابام بود. اون من رو به این حال و روز انداخت.اما این ن -

 لبخند تلخی زدم و گفتم: توام مقصر بودی. می تونستی جلوشون وایستی و بگی که نمی خوای دستمایه خواسته شون بشی.

 نمی تونستم. -

 من باید برم.سعید، گفتم:  میلیبیبا 

 بودم بهش بگم. داشتهنگهنتونستم حرفی رو که توی دلم 

 چرا منو بخشیدی؟با اون همه ظلمی که بهت کردم  ،با صدای بلند پرسید: پرستو خواستم برم که

 گفتم: یادته بهم گفتی تا آخر عمرت مدیونت می مونم؟

 آره. -

 شدیم. حساببیتو بابام رو بهم برگردوندی و منم جون تو رو بهت پس دادم. حاال دیگه  -
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. تو همه چی رو سوزوندی و نابود ایخاطرهرو کردم بهش. اشک توی چشمهام پر شد و گفتم: دیگه نه عشقی بینمون هست و نه 

 کردی. از حاال به بعد دیگه نمی خوام ببینمت. تو رو خدا دیگه سراغم نیا و فراموشم کن.

نداشتم بهش فکر کنم. از اتاق زدم بیرون و با اصرار گفتم: نشد. حتی دیگه دوست  دارغصهگرفت. دیگه دلم نلرزید و  اشگریهسعید 

 بریم دیگه. نمی خوام اینجا بمونم.

بلندش بلعیده شد. طوری که وقتی رفتیم  هاینردهاون توی اتاق سربسته و دلگیر پیچید و میون دیوارها و  هایگریهصدای بلند 

 .شنیدمنمیسمت در خروجی دیگه صداش رو 

ارج شدیم دیدم خونواده سعید دم در وایستادن. مامانش دوید سمتم و منو با عشق توی آغوشش گرفت. کلی قربون از در زندان که خ

 اتشرمندهرفت و ازم تشکر کرد. بعد باباش اومد و با مهربونی گفت: ممنون بابت لطف بزرگت دخترم. ما رو تا آخر عمر  امصدقه

 کردی.

 داره. یگیرتصمیماون یه انسانه و حق دیگه چیزی رو به پسرتون تحمیل نکنین.  کنممیبهش لبخند زدم و گفتم: ازتون خواهش 

مدت باهات بد بدوم. این لطف تو بهم  همهایننمی دونم چه جوری ازت تشکر کنم. ببخش که گفت:  .ردکسیما هم اومد و منو بغل 

 مثل تو رو بدونم. هاییدوستیاد داد که قدر 

 بودی، باور کن.تو همیشه دوستم  گفتم:

 ما رو سوار کرد و برگشتیم. من وسط راه مهدکودک پیاده شدم و بابام با اون رفت خونه مون. امرزاقییه کم بعد همگی رفتن. خانم 

 یدوبندقاز  . دیگه نیاز نبود از چیزی بترسم و نگران باشم. حاال دیگهکردممی دلیسبکوقتی خواستم برم توی مهدکودک احساس 

 بودم. آزادشده عشقی که شده بود زجر و عذابم

لبخند  . بایخ زدکشیدم. نفسم با سرمای هوا بخار شد و همراه خیاالتی که توی سرم گیر افتاده بود میون آسمون آبی  ایتازهنفس 

 خانم رسولی و ناهیدم رفتم داخل و به کسایی که توی حیاط بودن سالم کردم. مهتاج خانم اولین کسی بود که جواب سالمم رو داد.

گفتن. انگار که تازه به دنیا  آمدخوشبا خوشحالی بهم جواب دادن. همه اون روز دوباره بهم که اومده بودن بیرون تا هوایی تازه کنن 

 بود. امزندگیاومده بودم و اون روز اولین روز 
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 ونهپنجاهفصل 

 

ار . برای همه اون کسایی که قرکردممیعاشقی باید برای همه برمال  تندگذر  بعدازاینهنوز یه مسئله مهم باقی مونده بود. چیزی که 

 بود وارد سرنوشتم بشن و منو تا ابد دوست داشته باشن.

 .گفتممیهایی بودن که باید راز تلخم رو بهشون  همون هااینامیر، سپیده و خونواده اش. 

 به سپیده زنگ بزنم. کردممیرو برداشتم. مردد بودم و جرات ن رفتم توی اتاق و تلفن مستأصلاون شب پریشون و 

اون قدر که . نفسم تند شد دلهرهدلم لرزید و از  ،با هر صدای بوق پشت خط .شماره خوابگاه رو با تعلل گرفتم .نبود ایچارهاما 

؟ کردنیم... با خودم فکر کردم که اونها با شنیدن این راز چی در موردم فکر  ترسیدممیگوشی رو گذاشتم.  کارهنیمهپشیمون شدم و 

 ؟شدنمی؟ یا اینکه برای همیشه ازم متنفر کردنمیم رو باور هاحرفیعنی 

 ردنبال خودم و آرزوهام گشتم. یه جورایی میون اون تصوی درخشیدمیکه با نور کمرنگ اتاق  ایآینهرفتم و روی تخت نشستم. توی 

می  درکت حتماًصدای دلم رو شنیدم: بهش بگو،  کردمیتمنا  تابیبیبا و جذاب  رنگایقهوهچشم تا پریشون، درست جایی که دو 

 بهش زنگ بزن. ،کنه. راه دیگه ای نداری

ه بگن شتم از اینکواقعیت رو بگو و شرمم نمی ذاشت لب باز کنم. واهمه دا گفتمی. وجدانم کشیدمیو عقلم پا پس  کردمیدلم تمنا 

 .کنن متهممناپاکم و 

دستم رفت به گوشی ولی دوباره لرزید و عقب اومد. رفتم توی فکر و از خودم پرسیدم: آخرش چی؟ نمی تونی پنهونش کنی. بهتره 

 .همین حاال بگی و واگذار کنی به خدای خودت. مهم نیست که مردم چی میگن

 رو برداشت. تلفنبار بوق خورد و آخر کار یه دختره  رو گرفتم. چند و شمارهگوشی رو برداشتم  .جرات پیدا کردم

 . می تونم باهاش صحبت کنم؟امسپیدهالو؟ سالم خانم. خوبین؟ من دوست  -

 .کنممیسالم خانم. چشم، االن صداش  -

 بیا خواهرته. ،و صداش توی گوشی پیچید: سپیده جان

 .ترسیدممین قدرایناالن از گفتن واقعیت ا تخواهرم بودی  واقعاً کاشایبا خودم زمزمه کردم: 

مزمه کنم. ز چیدممیکنار هم  بایدطول کشید تا سپیده بیاد پای تلفن. توی این مدت کوتاه سعی کردم کلماتی رو که  ایدقیقهیه 

 از هر کاری بود. ترسختکلماتی که گفتنش برای من 

 معطلی گفت: سالم عشقم.سپیده شاد و خوشحال اومد و گوشی رو برداشت. بدون 

 سالم سپیده. خوبی؟ -

 ممنون. چه خبر؟ -

 هیچی. دلم گرفته بود زنگ زدم حالت رو بپرسم. -

 بود. شدهتنگخوب کردی عزیزم. منم دلم  -
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 ؟کنیمینمی دونستم از کجا شروع کنم. زبونم بند اومد و هر چی خواستم بگم نتونستم. اون با سرخوشی پرسید: چیه چرا تعلل 

 بابا. تعلل؟ نه -

 راستی تکلیف ما چی شد؟ -

 کدوم تکلیف؟ -

 .گیریمیخندید و گفت: تو چقدر دیر 

 حواسم نبود و با خجالت پرسیدم: به خدا نمی دونم چی میگی؟ تکلیف چیه؟

 نفهمیدی؟ ،خدایا -

 و تازه یادم اومد که هنوز منتظره جواب من به امیره.

 راستش ...گفتم: سپیده،  کنانمنمننفسم تند شد و 

 استش چی؟ر -

 گرفت. امگریهسعی کردم تا جلوی بغضم رو بگیرم تا بتونم راحت حرف بزنم ولی دوباره صدام لرزید و 

 چی شده؟ ،سپیده جا خورد و با نگرونی پرسید: پرستو

 هیچی. -

 نگرانم کردی دختر.چی شده، ؟ بگو ببینم کنیمییعنی چی؟ برای هیچی گریه  -

: سپیده. تو بهترین دوستمی. اگه یه روز ولم کنی از غصه زدممیکه باید  هاییحرفکردم و شروع کردم به گفتن  وجورجمعخودم رو 

 .میرممی

 ؟زنیمیچیه  هاحرفمن که ولت نکردم. این  -

 یادته گفتم یه راز دارم که سر موقعش بهت میگم؟ -

 آره. خب مشکل چیه؟ -

 خوشت نیاد. اصالًحاال می خوام بهت بگم. چیزی که شاید  -

 باور کن. حرفهام رونفسی تازه کردم و ادامه دادم: فقط تو رو خدا 

 عذابت میده؟ قدراینقربونت برم. آخه چیه که  کنممیگفت: باورت  زدهبهت

 فسننفس. تموم مدت اشک ریختم و اون بدون اینکه چیزی بگه فقط گوش داد و گفتمبراش  از اول تا آخرلب باز کردم و ماجرا رو 

 مدت ازم پنهون کردی؟ چرا هیچی نگفتی؟ همهاینزمزمه کرد: وای پرستو. چرا  ایغصه با صدای پر برمال کردمزد. وقتی همه چی رو 

 با چه جراتی؟گفتم: چه جوری می تونستم بگم؟ 

 با گریه پرسیدم: االن باورم کردی؟ .هیچی نگفت

 سکوت کرد.و این بارم 
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 م رو باور نکرده بود.هاحرف امزندگیتردید داشت. اون ... بهترین دوست  دلم پر از درد شد. سپیده

 شه؟اآروم گفتم: دیدی؟ تو که بهترین دوستمی ازم متنفر شدی. پس چه جوری امیر می تونه عاشقم ب

 .بدهحقسپیده به گریه افتاد و گفت: باورش سخته پرستو جونم. بهم 

 ه برای شکایت به دادگاه دادیم هست. برای همین متهم شد.بودم. همه مدارکی ک تقصیربیبه خدا من  -

 چرا بخشیدیش؟ -

 ؟کردممیمامانش التماسم کرد و دلم سوخت. چی کار باید  -

 نمی دونم. -

 به امیر چی باید بگم؟ ،با ترس پرسیدم: سپیده

 پریشون و منقلب آه بلندی کشید و زیر لب گفت: نمی دونم به خدا.

 بگو چیکار کنم؟التماسش کردم: تو رو خدا 

 گفت: بذار من باهاش صحبت کنم و واقعیت رو بهش بگم.

 ؟کنیمیاین کار رو  -

 آره عزیزم. -

 ممنونم. -

 غصه نخور، درست میشه. -

باشه تبدیل شد به بدترین کابوس  امزندگی هایلحظهدیگه هیچی درست نمیشه. روزهای خوبی که می تونست بهترین  -

و  کشممیهام. وقتی همه دخترهای هم سن من خوشحال و پر امید دانشگاه میرن یا سر کار میرن من به جاش زجر 

 .کشممین ،همش توی ناراحتی و اضطرابم. دیگه خسته شدم

 گریه و زاری کردن مشکلی رو حل نمی کنه. جوریاینپرستو جونم. می دونم سخته ولی  -

 دیگه کم آوردم. -

 رو خوردی. سعیدبذار من با امیر صحبت کنم. اون می دونه که تو دختر پاکی هستی و فریب  -

باورم نکردی یا امیر نتونست با این موضوع کنار بیاد بدون تعارف بهم بگو. فقط می خوام بدونی که دیگه بهونه ای ندارم تا گفتم: اگه 

 کسی رو منتظر بذارم.

 ،زنممینزنگ اون قدر ناراحت بود که دوباره بغضش گرفت. ادامه دادم: شاید دیگه نخوای صدام رو بشنوی. اگرم نخواستی دیگه بهت 

 از یادم نمیری. وقتهیچولی بدون هر جا که بری حتی اگه دیگه اسمم رو هم نیاری بازم به یادتم و 

 ی؟کرد و گفت: چرا باید برم؟ مگه دوستم نیست ایخنده

 چرا عزیزم. کی بهتر از تو می تونه دوستم باشه؟ -

 پس دوستت می مونم. -

ال می اومد. با سختیبهنفسم توی سینه میون بغضی که دلم رو به درد آورده بود گیر افتاده بود و  کهدرحالیباهاش خداحافظی کردم. 

این ناهم گ پر از سوءظن و بدگمانی. هاینگاهبا  ،آمیزکنایهتلخ و  هایحرفبا  ،با این شرایط تلخ و دردناک چه کنمنمی دونستم که 
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م رو به دل و بودنبه رنگ دیگه ای  هاخیلیاز اینکه  خبربی. شده بود عشق اسمبه  ایواژهاسیر  به آسونیبودم، زنی که  بود که زن

 .زدنمیو حتی ناپاک صدا  گودروغ، احساسبیمنو یه دختر اونهایی که . گرفتنمیبازی 

که  ایواژهعشق امیدوار بود. به زنده شدن دوباره هنوز به  آلودمخون بود که کنج دل ایسرخوردهحس  هاایناز همه  ترتلخ ولی

. از شدمنمیدلخور  کسهیچ. حاال دیگه از کردمیبه حال خودم رهام  هاغصهداد و میون سردی همه دنیا با انبوهی از  امشکنجه

به سمت  عشق اهرچرا که م. اشب بیگانهو  مأنوسنابود که با عشق  مفراموش بشم. شاید این تقدیرحتی اینکه تحقیر بشم، آزار ببینم و 

 دیگه ای بود و راه من در مسیر دیگه.

رو بدون اسم تلخی که دلم دیگه  مهالحظهادامه بدم و  امزندگیبه  عاشقی هایشب آلودگیخوابباورم شد که باید بدون  کمکم

ی بخشید و مهربون هبدون دلدادگی هم میش ،زنده بود و نفس کشیدیشه بدون عشق هم مباورم شد که سپری کنم.  خواستشنمی

نارت و ک می اومدعشق به دنیات  پررنگکرد. نیاز نبود تا با عاشق بودن انسان باشی، هر جا که دلت خوشحال میشد همون جا خیال 

 موند. می

 هایدمقدیوارها تا زمین پستی که زیر  بلندلبهرو پر کرد. از  جاهمهاون شب برف تندی بارید ... و خیلی زود سپیدی دل انگیزش 

دنیا هنوزم میشه به  پایانبی هایسیاهیبگه با تموم بهمون . اون برف اومده بود تا شدمیو زخمی  خوردمیترک  هاآدمما گناهکار 

 رعتسبهه کروزگاری  .آوردمیزیر و بلورین برف امیدوار بود. برفی که با خودش همه خاطرات شیرین کودکی رو به یادمون دونه های 

 .خندیدیممیو یم شدمی شاد خیل زود گذشت. اون دوران که همه ما

ودن به شاد ب ایلحظهکه لبهامون رو برای  زدمیبهمون تلنگر  انگیزوسوسهدیدن یادمون رفته بود این سپیدی سرد و نو حاال که خ

 لبخند تلخی مهمون کنیم. فقط یه لبخند و نه بیشتر.

برف که شروع به باریدن کرد بابام صدام زد تا برم پیشش توی حیاط. وقتی رفتم بیرون دیدم بابام وایستاده و داره دونه های سفید 

 م بهش.دیمیون آسمون تاریک دنبال می کنه. دویدم و چسب روبرف

 روبرفی و دونه های کردمیروی دوشم و از اون باال دست دراز  رفتیمیاون با شوق منو توی بغلش گرفت و گفت: وقتی بچه بودی 

 .رفتمیو از بین  شدمیآب  سرانگشتتدونه هایی که خیلی زود  .گرفتیمی

 ام بگیرم.هتوی دست روبرف: هنوزم دوست دارم دونه های گفتم

بگیریم. از این حس خوب  رقصیدنمیهر دو با شیطنت سعی کردیم تا بپریم و دونه های زیر برفی رو که توی هوا  هابچهو مثل 

دل سپردم و از نو خندیدم. دوباره دلم پر از هیجان شد. کنار اون مثل کودکی هام  کردممیبچگی، حسی که با بابام دوباره تکرارش 

 گرفت و توی مشتش قایم کرد. روبرفخندید. حتی بیشتر از من دونه های  من تقال کرد و پایبهبابامم پا 

 خیلی زود باور کردم که برای زندگی باید زندگی کرد.و  خیلی زود فراموش کردم که چه دنیای تلخی دارم

ر ه هایلحظهبهترین روزها گذشت ... هر روز مثل روز قبل. صبح تا عصر مهدکودک، عصر تا شب دانشگاه و آخر شب کنار بابام که 

 شبم بود.

 بهم زنگ نزد.بعد از اون روز که با سپیده تماس گرفتم دیگه 

فهمن از عشقی که داشتن بر می گردن و می وقتی راز همدیگه رو  هاآدمخوب و شیرین نیست.  هاقصهباورم شد که واقعیت مثل 

از اونه. رنگی که وقتی دلت می  جزئینیست و رنگ خاکستری هم  هاکتابفراموشش می کنن. فهمیدم که زندگی به رنگ قشنگ 

 کنه تا ابرهاش ببارن. میپر آسمون دنیات رو  یرهگ
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بهشون حق دادم. امیر می تونست انتخاب کنه. اون مثل من نبود که مجبور باشه به عشقی که سرانجامی نداره  هااینتموم  اما با

 پدر و مادرش بود. بازیشبخیمهرو تعیین کنه. نه مثل سعید که عروسک  اشگیزندپایبند بمونه. اون حق داشت که راه 

ون ها ا هامتوی رویاو  مرفتمیبه خواب  سپیده اسمبه  وشنگیشوخ امیر و دخترپسر مهربونی به اسم با فکر و خیال  توی شب هام،

 که دیگه ازم جدا نمیشن. هاییدوستکه دوباره با من دوست شدن،  دیدممیرو 

به عاشق بودن حاال دیگه دلی که . شدمیدلم پر از غصه و خیال بوده  رؤیا هااینکه همه  دیدممیو م شدمیوقتی از خواب بلند اما 

 عادت کرده بود.

 اسفند رسید. هاینیمهیه ماهی گذشت و زمستون به 

سپیده ست و با عجله دویدم و گوشی رو  حتماًدم فکر کردم که این بار که زنگ تلفن به صدا در اومد دلم لرزید و با خو شبهر 

به  هش اومدمانو ما بابا با که باشه امیر این بایداما اون نبود. هر بار که زنگ در خونه رو زدن خوشحال شدم و گفتم که ... برداشتم 

 بازم خبری ازش نشد. و...  دیدنم

. باور کردم رسیمینکه وقتی کسی قسمتت نباشه بهش قبول کنم . باید بیامکه باید با سرنوشت کنار  پذیرفتمعلیرغم میلم  باالخرهو 

ی هابچهی که با بودن کنار هایلحظهم. هالحظهکه برام مقدر شده بود کنار بیام و همون تنهایی بشه همدم  ایتنهاییکه باید با 

 ی تونست فراموش بشه و از یاد بره.دانشگاهم و کنار بابام م هایدوستمهدکودک، کنار 

. شاید اگه خودم رو قضاوت کردماز سپیده و امیر دلخور نشدم. خودم رو جای اون ها گذاشتم و  املحظهحتی یه  تموم این مدتتوی 

 .یکردمی شونپاک تاز یاد بردن. مثل خاطراتی که تلخ بودن و باید از ذهن. فراموش کردن و کردممیمنم بودم همین کار رو 

 .نو با یه نوازش کوتاه از خاطرمون رفت ننموند خیالمونتوی  وقتهیچکه  ایکودکانه هایخواب مثل

 .نیادمون می موند تویه خوب بود اگه چاما 
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 شصتفصل 

 

حاال سم. توش بنوی امکلمهاز خواب بلند شدم. هنوز دفتر خاطراتم روی لحافم افتاده بود و نتونسته بودم حتی یه  میلیبیاون روز با 

وی بازی بود. من ت باورغیرقابلبرام تلخ و  اشیادآوری. کار سختی بود، نوشتن همه اون چیزهایی که رفتمیدیگه دستم به نوشتنم ن

و از  هادروغ، از هاسیاهی... از  کردممیپاک اتفاقات بد  اون ذهن و خیالم رو با نوشتنصفحه  تبایسمیبودم و حاال  ختهعاشقی با

بود و  افرسطاقتانتقامی که دنیا از من گرفت سنگین و بگیره.  رنگ کابوس و وحشت به خودش مکه باعث شد دنیا هاییخودخواهی

با همه  که ایگذشتهبود.  شدهگذاشتهشاید مستحقش نبودم ولی واقعیت همونی بود که پشت سر . دادمیشکنجه  هرلحظهروحم رو 

، قدم خلوت . زخمی که تا ابد می موند و با هر بار رفتن توی یه پارکروی دلم باقی گذاشترو  اشکهنهدردهاش سپری شد و زخم 

 .به درد می اومددوباره و  شدمیاز نو تازه  ،وسط یه پاییز هادرخت هایسایهن زدن توی یه شب سرد برفی و یا راه رفتن میو

بعد  ،امید شیرین به عشقبا یه و درد عمیق تنهایی و  هالحظهتلخ  روحم پر بود از آزاراز من. منی که  جزئی و این خاطرات با من بود

 .دردناکم کنار سعید می تونست با امیر دوباره زنده بشه هایتجربهبا گذر از که ی امیدبد.  هایخواب وناز همه ا

یرین ش هایگفته، یه تصور اشتباه از لوحانهسادهخیال . یه بخندم و ازش بگذرمبهش  بایدکه  هاونم خیال واهی ایفهمیدم  زودیبهاما 

 هاحرفعاشق از این  لق به خودته و منراز تو متع)) گفت کهوقتیقشنگی بهم زد و من باورش کردم.  هایحرفیه مرد جوون. امیر 

 (( چه راحت باورش کردم و بدون نگرانی به دوباره شروع کردن امید بستم.کشممیپس ن

ون عشق و ابا خودم که فکر کردم به این نتیجه رسیدم که کنار یه زن که ناپاک شده بود زندگی نمی تونست معنایی داشته باشه. 

به زبونش آورد اهمیت داشت  شدمیکه  ایگذشتهنه افسردگی و بدنامی. برای یه مرد داشتن یه همسر خوب با  خواستمیآرامش 

 توخالی. هایوعدهنه کلمات عاشقانه و 

ه عشقی ک هرچندکنار بره.  امزندگیامیر مرد عاقلی بود و حتم داشتم که با سنجیدن شرایط من به این نتیجه رسیده بود که باید از 

و تازه ر هایراهه کردن بکه دیگه فرصت تجر رسیمی ایمرحلهتوی دلش بود نمی ذاشت فراموشم کنه. زمانی توی زندگی به  که

فریب  اهبچهبه بازی گرفته بشی و مثل  هاواژهنداری. اون موقع فقط باید با عقل و منطق جلو بری. فرصتی نیست تا با کلمات و 

 تنهایی. هایترس. دور از هوس، به دور از ناپاکی و جدای از خواستمیو با همه معنایی که داشت بخوری. اون بر خالف سعید عشق ر

زیر  ودگیآلخوابخیره شدم. حیاط توی سکوت اون صبح سرد با  تابیدمیتوی آسمون  رمقبینفس عمیقی کشیدم و به آفتابی که 

 .زدمی. برفی که از دو شب پیش باریده بود هنوز لب دیوار خونه به سفیدی گرفتمینور خورشید جون 

 حوصله سر کار رفتن نداشتم. اصالًبا خودم زمزمه کردم: چه خوب که امروز تعطیله. 

بره.  شنیست و حاال باید بگرده و یکی رو پیدا کنه تا توی آغوش کسهیچشده بودم که دور و برش  ایبچهدلم پر از غصه بود. مثل 

ه شو ... خواهری. صبح شد از رختخواب گرم بلند بشم. یه دفعه صدای پریا توی گوشم پیچید: بلند خواستمیسست بودم و دلم ن

 دیگه.

 رو االن میام.ب: باشه خواهری. تو گفتمسرم رو برگردوندم و به اتاقش که خالی و ساکت بود خیره شدم. زیر لب 

خواهرم  و دردها. هاغصهمن بودم و کوهی از این و حاال  شدمیخالیش توی دلم با هیچی پر ن اشکم جاری شد روی گونه هام. جای

 سپیده و امیر کنارم گذاشته بودن. هم بود و حاال بریدهنفس رحممبیمیون قلب  رحمانهبی ، احساساتمبودم دادهازدست رو
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که به خاطرش به آب و آتیش زدم و همه چی رو به گرداب کشنده  بود. همونی وپناهمپشتفقط بابام مونده بود و بس. کسی که تنها 

کاسته شد. اون زنده و سالم با من و کنار من بود. بلند شدم و  زدمیکه توی گلوم چنگ  ایغصهدلم آروم گرفت و از دنیا انداختم. 

 آروم رفتم دم در اتاقش.

 اون آروم جواب داد: بیا تو دخترم. بیدارم.در زدم. 

 ؟یناراحت از چی؟ خوریمیغصه  قدراینشد و گفت: چرا  شکستهدلرفتم داخل و سالم کردم. با دیدن اشکهام 

 جلوی پاها نشستم و سرم رو گذاشتم روی زانوهاش. گفتم: دلم گرفته بابایی، آخه خونه خیلی ساکته.

 بمیرم و عروس ات رو نبینم. ترسممیم. من هنوز به آرزوم نرسیدتو باید سرزنده و شاداب باشی. نوازشم کرد و گفت: 

 برام مهم نیست. دلم دیگه نباید عاشق بشه. -

 اما عاشقی یه افتخاره. عین عشقی که من و مامانت داشتیم. عشق هدیه خداست. -

 . می خوام تا آخر عمرم کنارت بمونم و همه چی رو فراموش کنم.کردمکافیه هر چی دردسر درست  -

ی ه دنبال زندگکه باید فکر خودت باشی. من دیگه عمرم رو کردم و حاال نوبت توئه ک فهمیدیمیو اون وقت  میرممیمنم  -

 رو خراب کنی. اتآیندهکافی برام فداکاری کردی و نمی خوام بیشتر از این  اندازهبهو آرزوهات باشی. 

 از یادم رفت. هاتلخیآرامش گرفتم و همه  اشپدرانهبا نوازش  ایچنددقیقه

 روم و قرار نداشتآبودم سعی کردم درسم رو بخوونم، اما دلم  حوصلهبییه ساعت بعد بابام برای قدم زدن از خونه زد بیرون. منم که 

ه بفقط برای خودم به یه گردش برم. توی پارکی که نزدیک خونه مون بود. تموم مدتی که اومده بودیم  وتنهاتکو تصمیم گرفتم 

 ارم به اون جا نرفته بودم.من حتی یه بخونه جدید 

 لباس پوشیدم و آماده شدم تا برم. در خونه رو باز کردم و خواستم برم بیرون ...

 مقابل در جلوم وایستاده بود. کردممیکه یه دفعه خشکم زد. کسی که حتی فکرشم ن

 گفتم: سالم ... امیر! کنانمنمن

 اون آروم لبخند زد و گفت: سالم پرستو. خوبی؟

 خوبم. -

 .نمی دونستم چی باید بگم

 پرسید: مزاحمت شدم؟

 ه نبود. منم گفتم برم و یه قدمی بزنم.نبابام خو ،اصالًنه.  -

 ترسیدم تا فکر بدی بکنه و ادامه دادم: فقط خودم تنهایی.

 ؟شناسمنمیمی دونم. مگه تو رو  -

 از کجا باید بگم؟ واقعاً اومد. با خودم فکر کردم خواستم حرف بزنم که زبونم بند 
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 برام دشواره و ادامه داد: نمی خواد خودت رو اذیت کنی. من همه چی رو می دونم. هاواژهگفتن فهمید 

 با شرم سرم رو پایین انداختم و گفتم: پس می دونی؟

 حتی کلی در موردت فکرهای نادرست کردم. .گردیبرنمیآه بلندی کشیدم و زمزمه کردم: فکر کردم دیگه 

 ؟عاشقتم. نکنه خیال کردی دروغ میگمگفتم  کهمن  -

 حق داشتی. رفتیمینه ولی با شرایط من اگرم  -

 .کنیمیوقتی به پاکی کسی باور داشته باشی تموم دنیام بهش تهمت بزنن تو قبول ن -

 راست میگی؟ -

 آره. سپیده گفت که چه بالیی سرت اومده. از وقتی شنیدم دلم آروم نداره. -

 ؟موافقیاشک توی چشمهاش جمع شد و ازم خواهش کرد: اگه کاری نداری می خوام با هم بریم توی یه پارک و صحبت کنیم. 

 تم: البته. فقط ...فگ .جا خوردم

 فقط چی؟ -

 نمیشه. سازمشکلاگه برات  -

 نگران نباش. ،مشکلی نیست .نه -

. هاکوچهمردم راه افتادم توی  هاینگاهاز  خیالبی و زنانقدملبخند زدم و شادی تموم دنیا اومد توی دلم. در رو بستم و همراه اون 

 زیباتر شده بود. کردمیهنوز جلوی آفتاب مقاومت و سفیدی که  زدهیخی سردی که با آخرین برف هاکوچه

 آروم زمزمه کردم: چه برف قشنگیه.

 وبچبزرگ با یه شال بلند و یه  برفیآدمیه . کردممیدرست  برفیآدمموقعی که برف می اومد کرد و گفت: وقتی بچه بودم  تائید

 ما دوربین نداشتیم و هر دفعه من به خیال اینکه یکی .تا برام یادگاری بمونه بگیرهتوی دستش. همیشه آرزوم بود که یکی ازم عکس 

قرض  همسایه رووربین عکاسی . تا اینکه یه روز بابام رفت و دایستادممیم و کنار اون با ژست خاصی فترمیداره ازم عکس می گیره 

 گرفت، از آقای دلدار ... یادت که هست؟

ش ولش کرده بودن و سال به سالم سراغش نمی هابچه. همونی که کردمیمهربون که تنها زندگی پیرمرد آره. همون  -

 اومدن.

 .تنها بودهمیشه اون  ،آرهچه خوب یادته.  -

 شد. امزندگیخاطره  ترینشیریناون عکس شد یاد و خاطره من از یه روز سرد برفی. روزی که با وجود مریض شدنم برام : ادامه داد

 به یادم موند. ش گرفتمو عکسی که با ژست مردونه کنار برفیآدمرو فراموش کردم و اون  اشمریضیمن 

داشتیم که رفت و جز خاطره مون شد. شاید این  ایگذشتههمه ما رفش معنی قشنگی داشت. گفت: وایستاد و بهم خیره شد. ح

 مهم اینه که ما چه جوری بهش نگاه کنیم.خاطره برای تو تلخ باشه و برای یکی دیگه شیرین. 

که توی هر  ایشمردهآروم و  هایقدممن و امیر وارد پارک که شدیم کنار هم شروع کردیم به قدم زدن. تا پارک راه زیادی نبود. 

 نهفته بود. ایتازهکدوم خاطره 
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گفت: پرستو، ببخش که این مدت نه سراغی ازت گرفتم و نه تماسی داشتم. باید با این موضوع کنار می اومدم ... خودم و خونواده ام. 

 توام بدون که همه با این وصلت موافقن.حاالم که اینجا کنار . رو بپذیرنمدتی طول کشید تا بابام و مامانم این قضیه 

که عاشقم باشی و اگه  کنممیباشی نمی تونی روی آرامش رو ببینی. من وادارت ن فشارتحت ماگه حتی یه درصد ،امیر -

 نخوای هیچ حقی ندارم که مجبورت کنم.

. می ک بوده که به سرت اومدهخ و دردناهیچ اجباری در کار نیست. همه تو رو دوست دارن و می دونن که این یه بالی تل -

 و نیاز نیست نگران چیزی باشی. از همه چی خبر داریمخوام بدونی که من و خونواده ام 

 ندیدم.توش ی نگاه کردم. جز حقیقت و راستی چیزش وایستادم و توی چشمها

که با هم  تاببیاز دل پر از زخم من تا دل پر از امید اون. دو قلب ته بین چشمهامون رد و بدل شد. فناگ هایحرفیه لحظه تموم  

دروغ.  هوس وهمون جا و همون لحظه توی اعماق شون جوونه زد. این عشق پاک و واقعی بود. به دور از  ایتازه شدن و عشق صداهم

 بود. هاانانس بودنزندهبابام رو به یادم آورد. حسی که تنها دلیل  هایحرفحس ارزشمندی که 

 : حاال دیگه رازی نداری تا بخواد مانع با هم بودنمون بشه.گفتبا خنده من دل امیر پر از شادی شد. 

ما روی برف پارک رد گذاشت. به رد پاهامون که نگاه کردم دیدم دو گام محکم و پرامید کنار هم روی زمینی که خدا برای  هایقدم

خاطره اولین قدم  شدمیاونجا روی زمین باقی می موند و یه روز  شدمیعشاق آفریده نقش بسته. نقشی که حتی اگه برف هم آب 

 کنار هم. مونزدن

 م تو آروم صدام کرد و با شرمرفتمید تا از پارک برگشتیم. اون منو تا دم در خونه همراهی کرد. وقتی داشتم نیم ساعتی طول کشی

 مردونه ای پرسید: حاضری باهام ازدواج کنی؟

 زدیماین پیشنهاد اون قدر ناگهانی بود که جا خوردم. قلبم به تپش افتاد و نتونستم حرف بزنم. اون با عشقی که توی چشمهاش موج 

 شده. طاقتکمظر جوابت می مونم، اما دلم دیگه نتبهم خیره شد و ادامه داد: م

 دیگه دلیلی نداره منتظرت بذارم.: و زمزمه کردم رو پایین انداختمسرم شرم  از

 مواظب خودت باش. ،برگشت تا بره. دلم طاقت نیاورد و بلند گفتم: امیرنفس راحتی کشید و با غرور 

 واب داد: چشم، عزیزم.اونم به شیرینی ج

 کوچه رو پشت سر گذاشت. شمصمم بلند و هایقدمو با 

اما من  وزیدمیسپیدی که رد گام هاش روی اونها می موند دنبال کردم. باد سردی  هایبرفلحظه آخر، رفتنش رو بین من تا 

 .کردمیتوی رگهام جاری  ایتازه. عشق پرتپشی که توی قلبم زنده شده بود حاال خون کردممیاحساس سرما ن

جمالتی که هر کدوم از عشق . امزندگیرفتم توی خونه و دفتر خاطراتم رو برداشتم. ورق زدم و شروع کردم به نوشتن جمالت تازه 

 که حاال پر بود از بوی زندگی و نفس تازه مهربونی. هایینوشته. زدنمیو دلدادگی حرف 

رسید. ولی ازم نپ ،حتی فهمید که اتفاقی افتاده که اون ازش خبر نداره ،بودم خوشحال شد السرحبابام زود برگشت و با دیدن من که 

 رو انتخاب کنم. امزندگیدیگه می دونست دختر بزرگی شدم و می تونم راه درست 

 س نگرفته بود.ااون شب آخر وقت سپیده زنگ زد. با شنیدن صداش روحم تازه شد. یه ماهی بود که باهام تم
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 پرستو جونم. ،سالم -

 سالم عزیزم. تو خوبی؟ -

 من خوبم، تو چطور؟ -

 م نزدی؟ه دیگه رفتی و یه زنگ معرفتبی. امعالی -

 با ناراحتی گفت: به خدا دلم برات یه ذره شده بود ولی گفتم بذار اول امیر رو ببینی و بعد زنگ بزنم.

 آره، با امیر حرف زدم. حاال دیگه باید بهش جواب قطعی بدم. -

 ب دادی؟جوا ،خب -

 ما اینجا شروع میشه. هایعاشقپس قصه  ،و اون بلند جیغ زد: مبارکه ساکت شدم

 سپیده ... -

 جونم عروس خانم؟ -

 بابت کمکی که بهم کردی ممنون. از اینکه باورم کردی و گذاشتی حرف بزنم. تو بهترین دوستمی و اگه نبودی ... -

 داری بده به من.توام ها، جون اضافه. مردیمیگفت: می دونم بابا... از غصه  دارشخندهمثل همیشه با لحن 

زدم زیر خنده. اون باعث شده بود از این افسردگی و ناامیدی بیرون بیام و به عشقی که الیقش بودم برسم. به  اشبامزه حرفاز 

 آرامش و اطمینان خاطر.

گفتم:  موقع خداحافظیبهش زنگ بزنم و همه چی رو براش تعریف کنم.  مناین بار ما یه ساعتی حرف زدیم و بهش قول دادم 

 .افتممیهر بار که میرم بیرون و بارون یا برف میاد یاد یه چیزی  ،راستی

 یاد چی؟ -

 هاناراحتیو  هاغصهچتری که اون روز توی بارون زیر سرم گرفتی. حاالم همون روزهای بارونیه. تو دوباره توی این بارون  -

 چترت نجاتم دادی.با 

 .زنیمیقشنگی  هایحرفچه. بهبه -

ه ست، پیوندی که تا ونهرافهمیدم که رابطه من و اون فقط یه دوستی نیست یه پیوند خوهر دو با خنده از هم خداحافظی کردیم. 

 حتی تا موقع مرگ. ،می موندابد بینمون 

 صبح روز شنبه از راه رسید.و 

شدم و رفتم و همراه اون یه صبحانه  زدهذوقکه دیدم بابام بیداره و داره صبحانه رو آماده می کنه. خیلی  سر کارآماده شدم تا برم 

 مفصل خوردم.

دوباره غافلگیر شدم. امیر ته کوچه وایستاده بود و برام دست تکون داد. دلم قرص شد و با  رفتم بیرونراه افتادم تا برم. از در که 

 گفتم: سالم، خوبی؟تند رفتم پیشش.  هایقدم

 تو رو که می ببینم خوب میشم. -

 پرسید: سر کار میری؟
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 آره. -

 بشین برسونمت. امروز در بست در خدمت شمام. -

 نمیشم. متاحزنه امیر. م -

 کرد و جواب داد: نمی تونی در بری. تازه گیرت آوردم. ایبامزهخنده 

 لبخند زدم و گفتم: دیگه دلم رو اسیر کردی. کجا می تونم برم؟

برق شادی توی چشمهاش پر شد. منو تا دم ماشین برد و در رو برام باز کرد. نشستم توی ماشین و راه افتاد. شروع کرد به رفتن اما 

 روم میری؟آ قدراینچرا  ،: امیرپرسیدم. شدم زدهتعجباز این آرامشش که  کردمیاون قدر آروم رانندگی 

 اه تمومی نداشت و تا ابد کنار هم می موندیم.این ر کاشایازت دور بشم.  گفت: دلم نمیاد

 بگم ... خواستممی، امیر -

 بهم هدیه دادی ممنونم.بابت عشقی که  به خودم جرات دادم تا حرف بزنم. با سادگی اعتراف کردم:

 . قدر این زندگی رو باید دونست.شدهعوضمنم بابت امیدی که بهم برگردوندی ممنونم. از پریروز حال و هوام  -

 خوشحالی سر تکون دادم. با

 ازش تشکر کردم و پیاده شدم.رو نیاورده بودن.  هابچهرسیدیم به مهدکودک. دم در خلوت بود و هنوز مادرها و پدرها 

هم خیره شدیم و  هایچشمتوی  درنگبیقادر به بیانش نبودن. پس  کلماتکه  هاییحرفزیادی برای گفتن داشتیم.  هایحرف

 عشق همه وجودمون رو پر کرد.

 امیر گفت: عصر میام دنبالت. باید امروز زودتر بری خونه.

 تعجب کردم و پرسیدم: برای چی؟

 برای یه امیر خیر. ،با شرمندگی گفت: می خوایم شب با خونواده مزاحمتون بشیم

 دلم لرزید. لبخند زدم و گفتم: تشریف بیارید. قدمتون روی چشم.

. تا نرفتم تو سوار ماشین نشد و از پیشم نرفت. کردمیجا وایستاده بود و نگاهم  اون تا لحظه آخری که وارد مهدکودک شدم همون

 بره.و از اونجا  هکنبدل  ناچار شد تادست تکون دادم که به عالمت خداحافظی 

. کردمیم، دیگه احساس تنهایی نترسیدممیردم. دیگه نرو دنبال کدور شدنش رفت و چید یتوی خیابون پ شکه ماشین ایلحظهمنم تا 

 شدم. حسی که برام تازگی داشت. تنگشدلفقط 

وارد حیاط که شدم دیدم مهتاج خانم داره برام دست تکون میده. بلند سالم کردم و همه از اومدنم سر شوق اومدن و با انرژی جواب 

. حاال سبک شده هابچهرو پشت این دیوارها بذار و بعد بیا کنار  هادشمنیکینه و  گفتمیم که افتاد مییاد حرف خانم کردادن. 

 .بستگیدل. هر چی بود عشق بود و ایغصهتوی دلم بود و نه  ایکینهبودم. نه 

 به اون فضای پر از رنگ و زیبایی خیره شدم و زیر لب زمزمه کردم: الهی به امید تو.

www.takbook.com



 

قجه محمدعلی  آواز پرستوها  

 

352 

 و رفتم تا آماده بشم.

د و نه که این بار نه زندانی بو نفسیتازهبا عشق  ،. انگار که همین لحظه متولد شدمتازهتازه. دوباره از نو ... کردممیصفر شروع باید از 

 .شدمیو بالنده  کردمیبود و با هر نفسم رشد شده محکوم به فراموشی. این بار توی روحم دمیده 

 د.رسیمی بستبنکار سختی بود ... برگشتن از راهی که به 

 رنگشخو هایبرگ شدمیی که هایلحظهت رو بنویسی. هالحظهاما با عشق می تونستی دوباره به سرخط دفتر خاطراتت بری و از نو  

 .شدمیآغاز  دل سپردنکه با  ایزندگی. اتزندگی
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