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 بهارنازدارابی نوشته|شدم عاشق که تابستان آن

telegram.me/caffetakroman 

 سهراب؟؟ _

 سهراب؟؟ زد صدا بود، کسی چه "

 "...برگ تن با هوا مثل صدا، بود آشنا

 .رفتنه وقت پایین بیاین ها بچه: شد بلند مامان صداي و اومد در صدا به در زنگ

ــدمتکار ــدونها خ ــین تــوي رو چم ــن گذاشــت ماش ــوچیکترم و م  مامــان و ســوده خواهرک
 . شدیم ماشین سوار

 نگـران  اصـال .منتظرتونـه  بیـرون  ماشـین  ایـران  رسـیدین : گفـت  و کـرد  نگـاه  مـادرم  به پدرم
 .نباش

ــان ــه مام ــوم ک ــود معل ــه از ب ــدرم اینک ــامون پ ــاد باه ــه نمی ــري نگران ــون س ــت و داد تک : گف
 . بیا و کن ردیف رو کارهات زودتر

 .کرد حرکت ماشین و داد تکون سر پدرم

 .اومد در حرکت به کمبریج زیباي خیابونهاي تو ماشین

 .بودم حرکت حال در ماشین داخل از سبز درختهاي کردم نگاه عاشق
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 . بود سالم پنج بودیم ایران که باري آخرین

 .گردیم می بر داریم دوباره سال ده بعد و انگلیس اومدیم بعدش

 شـهر  ایـن  از کنـدن  دل ولـی . میـده  هیجـان  بهـم  اونجـا  بـه  رفـتن  و زادگاهمـه  ایـران  اینکه با
 .سخته برام هم زیبا

ــدرم ــو پ ــریج ت ــاحب کمب ــگاههاي ص ــره فروش ــود اي زنجی ــرار و. ب ــود ق ــه ب ــیالت ک  تعط
 .ایران برگردیم رو تابستون

 .نیومد باهامون و اومد پیش کاري براش دفعه یه پدرم ولی

 . میزد موج نگرانی نگاهش تو و داشت استرس مامان

 هــم بعــد و فرودگــاه رســیدیم تــا بــرد خــوابش ماشــین تــو بــود ســالش هشــت کــه ســوده
 .شدیم هواپیما سوار

 چمــن زمــین و ایــش نــرده درهــاي فقــط. نبــود یــادم زیــادي چیــز تهــران تــوي خونمــون از
 .اومد می ذهنم به ساختمون پشت

 خــوش ایــران بــه. محتــرم مســافرین: رســید گــوش بــه خلبــان صــداي کــه بــودم افکــارم تــو
 .آمدید
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 بــه کــرد ســوارمون معرفـی  از بهــد و شــد نزدیـک  بهمــون مــون  راننـده  ایــران فرودگــاه تـو 
 .خونمون سمت

 .شدم می متحیر و گیج کامال کمبریج با مقایسه و ایران هاي خیابون دیدن از

 تونســتم نمـی  کـردم  مـی  رو فکـرش  مـن  کـه  زیبــایی. داشـت  فـرق  کمبـریج  بـا  خیلـی  اینجـا 
 .ببینم اینجا

ــین ــاي ماش ــاد ه ــفتگی، و زی ــفالت آش ــایی آس ــه ه ــی ک ــاش بهض ــده جاه ــده کن ــود ش  و ب
 بـه  کـه  بزرگـی  مشـکی  هـاي  پارچـه  و بلنـد  لباسـهاي  بـا  بـود  پوشـیده  موهاشـون  کـه  زنهایی

 .کرد می متعجب رو من داشتن سر

 همــه بایــد اینجــا: گفــت و شــد حیــرتم متوجــه انگــار کــه کــردم نگــاه مــادرم بــه تعجــب بــا
 .باشن داشته حجاب

 چی؟؟ یعنی حجاب که رفتم فرو فکر به من و

 .شین پیاده سوده؟ سهراب؟: گفت مادرم و زد ترمز عمارت در جلوي ماشین

 دلــم تــو و کــردم مــی نگــاه بــاغ زیبــاي فضــاي بــه مــن و داخــل بــرد رو چمــدونها خــدمتکار
 .زیباییه جاي  باشیم قراره که خونمون حداقل بودم خوشحال

 .پسرم دیگه بیا سهراب: زد صدام و گرفت رو سوده دست مامان
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ــادرم ــایی زن م ــود، زیب ــاي ب ــوه موه ــمهاي و اي قه ــی چش ــه. میش ــه ک ــاش همیش  رو موه
 لباسـهاي  همیشـه  و بسـت  مـی  قشـنگ  گلـدار  هـاي  گیـره  بـا  و کـرد  مـی  جمـع  سـرش  پشت

 .پوشید می قشنگ و روشن

 .شدم ساختمون وارد

 عاشــق مــن بــودن، دعــوا و جنــگ و ماشــین و فوتبــال عاشــق کــه دیگــه پســرهاي بــرخالف
 .بودم رفته مادرم به نظر این از شاید. بودم کتاب خوندن و دو و تنیس

 .بود رفته پدرم به ام چهره و روشن چشمهاي ولی

 نفــس یــه و کــردم بــاز رو پنجــره کــردم کــه کــاري اولــین. داشــت بزرگــی ي پنجــره اتــاقم
 دختــر یــه ممتــد جیــغ صــداي کــه بــودم نشــده کیفــور حالــت ایــن از هنــوز و کشــیدم عمیــق
 !دزد ي دختره! دزدي خیلی تو بده، پسش باش زووود: کرد کر رو گوشم

 .باشم داشته دید بیرون به تا پنجره سمت شدم خم

 دیگـه  دختـر  یـه  دنبـال  بـود  دسـتش  گنـده  چـوب  یـه  کـه  خـودم  سال و سن هم دختر یه که
 "گفـت  مـی  و زد مـی  جیـغ  مـدام  و بـود  کـرده  بـود  خـودم  سـال  و سـن  هم تقریبا هم اون که

 "دزد

 ي دیگــه طــرف یــه رفــتن کــنم فکــر. شــدن محــو مــن نظــر از کــه کــردن هــم دنبــال انقــدر
 .باغ
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 .داشت زیبایی سنتی سبک. اومد می خوشم عمارت این از

 بــراي مــیگن مــادرتون. ســهراب آقــا: اومــد در پشــت از خــانم بــه صــداي کــه بــودم فکــر تــو
 . پایین برین غذا

 .خوابوند برد رو سوده و خورد غذا کم و بود ناراحت مدت تمام مادر

 رو ورزشـــیم شـــلوارك و شـــرت تـــی عـــادت طبـــق و. شـــدم بیـــدار زود صـــبح بعـــد روز
 .رو سفیدم هاي کتونی با پوشیدم

 .بیرون رفتم و جیبم توي رو پلیر تري پی ام و گذاشتم گوشم توي رو هدفونم

ــک ــل دور ی ــاختمون دور کام ــدم س ــد و چرخی ــه بع ــدم وسوس ــرم ش ــمت ب ــین س ــن  زم . چم
 . بود کرده عرق صورتم کل اونجا تا دویدم و کردم کج سمت اون به رو راهم

ــوزم ــبز هن ــنگ و سرس ــود قش ــادورش دور و ب ــاي ت ــد درخته ــد و بلن ــیده ق ــتاده کش  ایس
 . بودن

 .بود ایستاده دختره یه انگار کا افتاد درخت یه زیر به چشمم که

 .بود کرده دیگه یکی دنبال دیروز که دختري همون شدم دقیق یکم

 .زد می حرف لب زیر داشت انگار
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ــر نزدیــک ــر داشــت. برداشــتم گوشــم از رو هــدفون و شــدم ت ــه لــب زی  ":کــرد مــی زمزم
 کنــارم همیشــه کــه تــو باشــه؟؟. کــن کمکــم امتحــان تــو هــم امــروز! خــدا تــورو. خــداجونم

 ". بدم عالی رو آخریه کن کمکم حاالم دادم خوب رو امتحانات این و بودي

 چیـزي  یـه  بـا . همـرنگش  شـلوار  یـه  و بـود  تـنش  اي سـورمه  رنـگ  بـه  گشـاد  بلنـد  لبـاس  یه
 .میداد نشون رو صورتش از دراز قسمت یه فقط و بود بسته جلوش که روسري شبیه

 عقبــی و کــرد وحشــت دیــدنم بــا و شــد مــن حضــور متوجــه انگــار خــدا بــا حرفهــاش وســط
 .خورد زمین و کرد گیر چیزي به پاش و رفت

 .ندارم باهات کاري نترس: گفتم و رفتم جلو آروم

 داشـتی  هسـتی؟؟  کـی  تـو : گفـت  جـیغش  و نـازك  صـداي  بـا  و شـد  بلنـد  جـاش  از وحشت با
 میزدي؟؟ دید رو من

 و کوتـاه  معمـوال  و بـود  گرفتـه  اونهـارو  خونسـردي  خصـلت  انگلـیس  تـوي  زنـدگی  خـاطر  به
 زدم؟؟ می دید باید رو کجات دقیقا: گفتم. زدم می حرف خشک

 هستی؟؟ کی تو پرسیدم: وگفت تکوند رو لباسش

 .داشت روشنی و براق صورت و. بود من چشمهاي همرنگ چشمهاش

 .اومدیم دیروز. کیانی سهراب: گفتم
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 ؟؟.هستین کیانی آقاي پسر شما: گفت و کشید خفیفی جیغ

 . شد دیرم واي: گفت باشه اومده یادش چیزي انگار یهو و کردم نگاه بهش فقط

 .رفت و برداشت رو وسایلش سریع و

 . داره ظریفی بدن بود معلوم گشاد و عجیب لباس اون تو. کردم نگاه بهش پشت از

 . گرفتم دوش و خونه برگشتم دوندگی یکم از بعد

 .نگفت بهم هم رو اسمش حتی. بودم دختر اون فکر به مدام

 دیگـه  مـاه  یـک  تـا . زده زنـگ  پـدرت  سـهراب : گفـت  مامـان  کـه  بـودیم  هم دور. ناهار براي
 .بیاد تونه نمی و گیره کارش

 .باشیم باهم امسال تعطیالت بود قرار ولی: گفتم

 .نباش نگران. کنه می رو تالشش داره: گفت و زد لبخند ناراحتی با

 .کنه می مخفی ازم چیایی یه داره مامان کردم می حس

 .اتاقم به رفتم و نزدم حرفی ولی

 کنجکــاوي ســر از و. بــزنم قــدم یکــم تــا پوشــیدم رو لباســم. روال طبــق هــم بعــد روز صــبح
ــود کــه هرچــی. ببیــنم رو دختــر اون خواســت مــی دلــم شــاید.  چمــن زمــین ســمت رفــتم  ، ب
 . چمن زمین تو بودم اومدم خودم به وقتی
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 .نبود کسی ولی کردم نگاه ورم و دور به ناخودآگاه

 .رفتم و زدم گوشم به رو هدفونم

ــد ــر از بع ــود ظه ــق. ب ــادت طب ــه ع ــاب ی ــتم کت ــالکن روي و برداش ــاقم ب ــندلی روي ات  ص
ــود قشــنگی هــواي. نشســتم  بــاز رو کتــاب کامــل اون تــو هنــوز. اومــد مــی خــوبی نســیم و ب
 درد... تربیتــه بـی  خیلـی  اون...بابـا : اومــد بـاغ  تـه  از دختـر  یـه  جیــغ صـداي  کـه  بـودم  نکـرده 
 ...واقعیه

 .پایین رفتم و بستم رو کتاب ناخودآگاه

 ...ببینمش خواست می  دلم شایدم. برداشتم قدم صدا سرو سمت به

 .اومد می باغ ته از صداش هنوزم

 .سمتش رفتم زنان قدم و آروم

 پوســت و درخشــید مــی نــور زیــر روشــنش و بلنــد موهــاي. بــود ایســتاده آفتــاب نــور زیــر
 .کرد می جذب رو آدم روشنش

 .بودم شده خیره بهش شده مسخ آدمهاي مثل
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ــین ــارم اول ــود ب ــر کــه نب ــا دخت ــاي ب ــدم مــی بلنــد موه ــی دی ــدوم ول ــراي از هیچک  یخــی دخت
 اینبــار ولــی. بــزنم زل بهــش و بایســتم کنــه وادارم بــود نتونســته کالســمون حتــی و کمبــریج

 .کنم نگاهش کامال خواست می  دلم انگار

 رو مــن داري بــازم هــی: آورد خــودم بــه رو مــن نــازکش جیــغ صــداي کــه بــودم تماشــا محــو
 زنی؟؟ می دید

 .بست رو در و خونه سمت دوید و

ــن ــه م ــار ک ــک انگ ــده خش ــم ش ــتادم باش ــه و ایس ــوبی در ب ــه چ ــه ک ــایینش ي لب ــدگی پ  پری
 .کردم نگاه  داشت

ــاز در ــد ب ــا و ش ــد آق ــرایدار مجی ــه س ــد خون ــرون اوم ــالی در و بی ــه ح ــا ک ــدمندگی ب ــی ش  م
 .آقا شرمنده شدین؟ اذیت دیبا صداي و سر از آقا ببخشید: گفت خندید

ــه نــه: گفــتم و اومــدم خــودم بــه مــن  دیبــا؟؟. شــدم کنجکــاو و شــنیدم جیــغ صــداي فقــط. ن
 دیبا؟؟ گفتین

 بهـش . مهربونـه  خیلـی  ولـی  هسـت  صـدا  و سـر  پـر  یکـم . دیبـا . دختـرم  آره: گفـت  مجید آقا
 .نشین اذیت دیگه که میدم تذکر

 .نشدم اذیت زیاد من. نیست نیازي: گفتم و زدم لبخند

 چی؟ یعنی دیبا! دیبا: کردم می زمزمه خودم با ناخودآگاه برگشت راه تو و
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 پســر شــما: آورد خــودم بــه رو مــن اي دخترونــه صــداي کــه بــودم خــودم هــواي و حــال تــو
 هستی؟ کیانی آقاي

 جلــوم بــود زده گلــوش زیــر رو اش گــره کــه روســري بــا دختــر یــه. صــدا ســمت برگشــتم
 .نبود دیبا دختره اون و من چشمهاي  همرنگ ولی روشن چشمهاي. بود ایستاده

 بله؟؟: گفتم

 .مجید آقا دختر. هستم دنیا من: جلو اومد و زد لبخند

 .نه یا هست دیبا شبیه ببینم خواستم می کردم نگاهش کنجکاوي با

 خواهري؟؟ دختره اون با تو: گفتم

 تـر  آروم خیلـی  مـن . مـن  بـرعکس . شـره  خیلـی  دیبـا  ولـی . جـورایی  یـه  آره: گفـت  و خندید
 .اونم از

 هستین؟ ستانی دبیر شما:گفت و جلوم اومد و دوید. برم که برگشتم و نگفتم چیزي

 .آره: گفتم حوصله بی

ــت و ــردم حرک ــه ک ــور ک ــت همینط ــرم پش ــد س ــت و اوم ــن: گف ــال م ــه س ــرم دیگ  اول می
ــی. دبیرســتان ــیالت بعــد یعن ــرام حرفهــاش. تابســتون تعط ــم ب ــود مه ــزي و نب ــتم چی  و نگف

 . خورد زمین و چوب تیکه یه به خورو پاش رفت می راه عقبی که همینطور
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 .باش حرکاتت مراقب. گفتم و شه بلند کردم کمکش و سمتش رفتم اراده بی

 .گذاشتم تنها بود من تماشاي محو انگار که رو دختر اون و. رفتم و

 چی؟؟ یعنی دیبا: کردم تکرار وباز

ــادرم ــت م ــی داش ــحبت تلفن ــی ص ــرد م ــا و ک ــدنم ب ــداش دی ــایین رو ص ــد و آورد پ ــم بع  ه
 .کرد قطع سریع

 .اتاقم به رفتم و نکردم توجهی

 . کشیدم بیرون کتابخونه از رو معین فارسی لغات کتاب و

 ..گشتم "د "حرف دنبال و

 ..دیبا..دیبا..دیبا: کردم زمزمه لب زیر و

 .کردم پیداش آهان! دیبا آهان

 !گفتند می رنگین ي پارچه نوعی به قدیم در 

 .نبود جالب اسمش معنی پارچه؟؟: رفتم فرو فکر تو

 ..شدم خیره سرسبز باغ به و بستم رو کتاب

 کلــوپ بــه بــرم باشــه بایــد ایــن تــر جالــب مــن مثــل اي ســاله پــونزده نوجــوون پســر واســه
 گوشــه یــه یــا. فوتبــال باشـگاه  بــرم و بــردارم فوتبــال تــوپ یـه  یــا و کــامپیوتري بــازي هـاي 
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 پســراي مثــل ابهــتم بــا و مــنش بــزرگ خیلــی کــنم خیــال و بکشــم ســیگار یواشــکی
 تــا کــردن مــی فــوت بیشــتر رو ســیگار دود حتــی دختــرا دیــدن بــا کــه خودمــون دبیرســتان

 بــراي کــه کــالس تــوي دســتیم کنــار دوســت دنیــل مثــل یــا. قدرتمنــدن خیلــی بــدن نشــون
ــه و عجیــب موهــاي مــدل همکالســیم دختــر لیــزي جلــب ــزد روز ب  باهــاش هــم وقتــی و می

 و بـود  نرسـیده  قـانونی  سـن  بـه  هنـوز  چـون . خـورد  مـی  مشـروب  یواشـکی  بیـرون  رفت می
 رو کــار ایــن اون ولــی. زد الکلــی مشــروبات بــه لــب نبایــد ســالگی هجــده قبــل قــوانین طبــق

 . شده مرد یه اون کنه حس لیزي تا کرد می

ــن ــل م ــون مث ــودم هیچکدومش ــن. نب ــودم م ــودم خ ــق. ب ــاي عاش ــف کتابه ــدم و مختل  زدن ق
 مـی  بـازي  تنـیس  هـم  گـاهی  و. کـردیم  مـی  زنـدگی  تـوش  مـا  کـه  خیـابونی  ریـزان  برگ زیر

 رو مــن صـدا  و ســر پـر  دختــر یـه  هــاي جیـغ  جیــغ بـودم  اومــده اینجـا  بــه کـه  حــاال و. کـردم 
 بیـرون  الکـم  از رو مـن  اون هـاي  جیـغ  فقـط  کـه  پشـتی  الك مثـل  واقـع  در. کـرد  می کنجکاو

 .آورد می

ــو ــارم ت ــودم غــرق افک ــان صــداي کــه ب ــد مام ــه ســوده و مــن ســهراب: اوم ــدار ی ــد مق  خری
 میاي؟ باهامون داریم

 .بازار رفتیم و کردم قبول رو پیشنهادش. بودم شده خسته نشستن خونه تو از

 .روسري با بود پوشیده مانتو مادرم

 .مامان نمیاد بهت روسري: گفتم
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 .سهراب کنی می کم رو نفسم به اعتماد: گفت و زد لبخند

 . فهمم نمی رو روسري این دلیل من ولی: گفتم

 .فهمی می خودت کم کم: گفت و زد لبخند معمول طبق مامان

ــی ــزدم حرف ــیم و ن ــد رفت ــق. خری ــول طب ــتم معم ــراغ رف ــاب س ــی کت ــدتا و فروش ــاب چن  کت
 . خریدم

ــازار ــود شــلوغ ب ــرا. کــردن مــی امــد و رفــت مــردم. ب ــی. داشــتن روســري همشــون دخت  ول
. مــادرم مثــل تیــره موهــاي همشــون. دیــد هــا پارچــه اون زیــر از میشــد رو همشــون موهــاي
 .نبودن جالب زیاد معقول غیر هاي آرایش اون با اونها اکثر ولی. زیبا شرقی دختراي

. کـنم  نـام  ثبـت  تنـیس  باشـگاه  تـو  اینجـا  تونسـتم  مـی  شـاید . شـدم  وارد ورزشی فروشگاه به
 .خریدم جدید راکت یه

 زد تنـه  بهـم  میـزد  بزرگتـر  ازم کـه  دختـر  یـه  کـه  بـودم  نیومـده  بیـرون  مغـازه  از کامل هنوز
 .زد بهم چشمک یه و

ــود ســیاه چشــمهاش پشــت ــود زده رنگــی ســرخ غلــیظ رژ و ب ــاال لبهــاش از کــه ب ــر ب  زده ت
 .بود
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 لخــتم و بلنــد موهــاي و بــردارم رو راکــتم کــه شــدم خــم. دونســتم نمــی رو حــرکتش علــت
 وســط آخــه. ببخشــید: گفــت و شــد دختــر اون ي خنــده باعــث کــه صــورتم جلــوي ریخــت

 .ایستادي راه

 .کردم بسنده "!اکسکیوزمی " گفتن به

 چیه؟ اسمت. جالب چه واوو: گفت که

 .میشن دوست باهم راحت چقدر ایران تو کردم فکر من و

 زیــادي هـاي  دوسـت  هـم  انگلــیس تـوي . بشـم  دوسـت  باهـاش  خواســت نمـی  دلـم  مـن  ولـی 
 همکالسـی   باهـام  قبـل  سـال  از کـه  میشـل  و لیـزي  دختـرش  دوسـت  و دنیـل  جـز  بـه . نداشتم

 .بود شده

ــایین رو ســرم ــداختم پ  جوجــه اییششــش: شــنیدم ســر پشــت از رو صــداش و شــدم رد و ان
 .کیه کرده فکر. سوسول

ــن و ــب م ــودم متعج ــه ب ــور ک ــی چط ــت خیل ــون راح ــی  دلش ــواد م ــت خ ــن دوس ــی و ش  خیل
 .میشن متنفر هم راحت

 مــی رو گلــوم دود از پــر هــواي ولــی. ســوده و مامــان منتظــر ایســتادم پاســاژ ورودي جلــوي
 .سوزوند
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 یـه  و اي حلقـه  آسـتین  شـرت  تـی  یـه  بعـد  و گـرفتم  دوش رفـتم . خونـه  بـه  برگشـت  از بعد
ــلوارك ــیدم ش ــت و پوش ــد راک ــف و جدی ــوپ کی ــم ت ــتم رو تنیس ــتم و برداش ــه رف ــین ب  زم

 .داشتم عالقه اونجا به. چمن

 "دیبا "کردم زمزمه لب زیر. شنیدم رو دختر اون صداي رسیدم که نزدیک

ــت ــاره داش ــرف دوب ــی ح ــورو: زد م ــی ت ــتم م ــگاه فرس ــکی دانش ــد. پزش ــک بای ــان پزش  زن
ــاهر اونقــدر بشــی ــد تــو فهمیــدي؟! نمیــره زایمــان بعــد زنــی هــیچ کــه م  افتخــار باعــث بای

 .باشی مامانت

 .داریما مهمون امشب کردي؟ کثیف رو خودت باز رعنا واي

ــا ــب ب ــی نگــاه بهــش تعج ــین روي. کــردم م ــه زم ــرده پهــن پارچ ــت و بــود ک  بــا داش
 کـرد  مـی  فکـر  و بـود  متنفـر   عروسـک  از کـه  افتـادم  لیـزي  یـاد . زد مـی  حـرف  عروسکهاش

 .شده بالغ زن یه

 تو؟؟ بازم: گفت و ترسید دوباره دیدنم با. کردم نگاه بهش تعجب با و تر جلو رفتم

 میاد؟؟ خوشت بقیه زدن دید و ترسوندن از: گفت دوباره و نگفتم چیزي

 کشـوري  تـو  زنـدگی  خـاطر  بـه  یـا  بـودي  ذاتـی  بـودنم  خشـک  و سـرد  خصلت این دونم نمی
 .زدم نمی دید من ولی: گفتم. دارن خونسردي خصلت همه که انگلیس مثل
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 اینجــا از رو مــن تــونی مــی هســتی آقــا پســر چــون کنــی مــی فکــر اگــه: گفــت و کــرد اخــم
 !خوندي کور بگم باید بیرون بندازي

 کجا؟؟ از: گفتم و نیاوردم در سر حرفش از

 . چمن زمین این از: گفت و کرد بغل رو عروسکش

 .کنم بیرونت خوام نمی من ولی: گفتم

 .بشه تموم مون مکالمه و بشه عصبانی نداشتم دوست من و. بود خشنی آدم

 نشــون خــواي مــی ترســونی؟؟ مــی رو مــن همــش چــرا پــس: گفــت و داشــت اخــم هنــوزم
 ترسناکی؟؟ چقدر که بدي

 بودم؟؟ اینطوري نظرش در واقعا که کردم فکر این به

 عروسکهاتن؟؟: گفتم

 بدزدیشون؟؟ ازم خواي می ؟؟ چیه: گفت و کرد بغل رو عروسکش تر محکم

 .کرد می برخورد باهام مشکوك و هجومی همش چرا دونستم نمی

 باشم؟؟ داشته تونم می نیازي چه تو هاي عروسک به من: گفتم و انداختم باال شونه

: گفـت  و شـد  شـل  عروسـک  دور از دسـتاش  و کـرد  آرومـش  یکـم  مـن  منطقـی  سـوال  انگار
  متنفري؟ عروسکهام از
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 .ندارم بهشون حسی هیچ و شناسم نمی اونهارو من: گفتم

 ســتاره ایــن: گفــت و مــن طــرف چرخونــد رو عروســکش و بــود شــده تــر نــرم  یکــم انگــار
 . بزرگم دختر ست،

ــد ــی اون بع ــونم رو یک ــت و داد نش ــنم: گف ــت ای ــا. رعناس ــلخته رعن ــت ش ــه و س ــام ب  حرفه
 .نمیده گوش

 .زد می حرف ساله پنج هاي بچه مثل

 بشینی؟؟ اینجا داري دوست: گفت و کرد باز جا برام خودش کنتر

 . نشستم اش پارچه روي رفتم و دادم تکون رو سرم آگاه خود نا

 چیه؟ خودت اسم: گفتم

 نگفتم؟؟ رو اسمم من واي: گفت باشه اومده یادش چیزي که انگار

ــد ــري بع ــی روس ــش نیل ــب رو رنگ ــرد مرت ــاف و ک ــت ص ــت و نشس ــمم: گف ــت اس .  دیباس
 .دبیرستان دوم میرم دیگه سال و سالمه پونزده

 .شد معلوم مرتبش و سفید دندونهاي که زد لبخند بعد

 ...سهراب منم: گفتم

 اومدي؟؟ خارج از واقعا. گفتی بهم روز اون دونم می اره: گفت و حرفم وسط پرید
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 اونجـا  میگـه  بابـام . نـرفتم  خـارج  هنـوز  مـن : گفـت  و دادم تکـون  تاییـد  ي نشـونه  به رو سرم
 .نیست من مثل دخترایی جاي

 میذاري؟ روسري همیشه تو: گفتم و نیاوردم ور سر حرفش از

ــی حــرف کــه انگــار ــرد نگــاه بهــم باشــم زده عجیب ــه خــب: گفــت و ک ــه مــن معلوم  ســن ب
 .بذارم سر روسري باید و رسیدم تکلیف

 چرا؟؟: من

 . نبینه رو موهام کسی چون آهان! .. خب! ..خب: گفت و کرد فکر یکم دیبا

 میشه؟ چی ببینن رو موهات اگه: پرسیدم

 مـن  بهـد  ببیـنن  اگـه  چـون : گفـت  کـرد  مـی  تعریـف  ترسـناك  داسـتان  داشـت  که انگار دیبا
 !میشن مار به تبدیل موهام و جهنم میرم

 چـه  مـار؟؟  جهـنم؟؟ : گفـتم  و بـود  لبهـام  شـدن  بـاز  خنـدم  نهایـت  و گرفـت  خندم حرفش از
 .وحشتناکی تعبیر

 کنی؟؟ می  ام مسخره: گفت باشه شده عصبانی انگار که دیبا

 داري؟ خواهر تو: گفتم کنم عوض رو حرف اینکه براي

 .نیست خواهرم احمق دزد اون: گفت و کرد اخم
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 .هست گفت می اون ولی: گفتم

 .نزن پیشم رو حرفش. دزده به فقط اون: گفت و شد جیغ صداش دوباره

 متنفري؟ خواهرت از: گفتم. بود متنفر خواهرش از انگار

 فقـط  مـن  مـادر . نـدارم  خـواهري  مـن . نیسـت  خـواهرم  اون مـیگم : گفـت  و کـرد  اخـم  دوباره
 .آورده دنیا به رو من

 همــش  اون ولــی. نیســتم متنفــر ازش:  گفــت و رفــت  هــم تــو اش چهــره انگــار بعــد
 .بگیره دو جلوش تونه نمی هم بابا و کنه می خرابشون و میدزده رو عروسکهام

 داري؟ دوست بیشتر رو عروسکهات: گفتم

 تـه  چیـزي  یـه  کـردم  حـس  عمـرم  تـوي  بـار  اولـین  بـراي  مـن  و زد زل هـام  چشـم  تـوي  یهو
 ...ریخت دلم

ــو: گفــت و ــم ت ــکهات فقــط اگــه ه ــا عروس ــون کــه باشــن کســایی تنه ــی دل و درد باهاش  م
 ...داري دوست دنیا توي هرکسی از بیشتر اونهارو اونوقت...کنی

 .بود فهمیده بالغ دختر یه. نبود ساله پنج ي بچه یه انگار اینبار

 .پایین انداختم رو سرم سریع بعد. بود شده محو انگار. زدم زل بهش چندثانیه

  کنی؟؟ می بازي تنیس: گفت
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 .کنم می مطالعه بیشتر: گفتم بعد و. دادم تکون سر و کردم نگاه راکتم به

 کــل و شــد مــی بـاز  آخــر تــا دهــنش مـن  خــالف بــر. خنــده زیـر  زد بعــد و زد زل بهــم یکـم 
 .غریبی عجیب خیلی تو واي: گفت بعد و. بودن دیدن قابل دندونهاش

 .بینیم می عجیب رو همدیگه هردو که کردم فکر این به من و

 عجیبه؟ مطالعه مگه: گفتم

 اونهـا  البتـه . خـونن  مـی  کتـاب  بزرگهـا  آدم معمـوال  ولـی  نـه : گفـت  و کـرد  تموم رو اش خنده
 .ندارن عالقه مطالعه به هم

 مــن. مــن بــراي تــو روســري و عجیبــه تــو بــراي مــن ي مطالعــه: گفــتم و شــدم بلنــد جــام از
 تــو کــردن سـر  روســري کــن ثابـت  بهــم تــو و نیسـت  عجیــب مطالعــه کـنم  مــی ثابــت بهـت 

 .نیست عجیب

 ...من ولی: گفت و کرد فکر یکم

 خوبه؟؟. همینجا موقع همین دیگه روز دو باشه: گفت مصمم بعد

ــه و نشســتم پنجــره کنــار مــن شــب اون ــاغ انتهــاي ب  ســقف فقــط کــه جــایی. کــردم نگــاه ب
 .بود معلوم دیبا ي خونه
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 مکالمــه  ایــن کــردم مـی  حــس ولــی بپرسـم  ازش خــودش مــورد در نتوتسـنم  زیــاد اینکــه بـا 
 . داشتم حاال تا که بود گپی ترین شیرین

 مامــان و کــرد مــی بــازي عروســکهاش بــا داشــت ســوده. پــایین رفــتم و کنــدم دل پنجــره از
 .کرد می نگاه تلوزیون داشت

 حتمــا بــدونم بایــد مــن کــه باشــه چیـزي  اگــه دونســتم مــی. بــود ناراحــت اش چهــره هنـوزم 
 .میگه بهم

 مبــل روي مــادرم کنــار بعــد و کــردم شــوخی باهــاش یکــم و کشــیدم دســت ســوده ســد بــه
 سریاله؟: گفتم و نشستم

 .نبود تلوزیون به حواسش ولی کرد می نگاه تلوزیون به

 کجاست؟ حواست مامان؟: پرسیدم دوباره

 ؟؟.گرسنته! سهراب: گفت و زد لبخند بهم و اومد خودش به

 .کنین می کار چی ببینم اومدم نه: گفتم

 شــهر کــم کــم. اینجوریــه نمیشناســی رو اینجاهــا رفتــه؟ ســر ات حوصــله: گفــت و زد لبخنــد
 .نمیره سر ات حوصله و میري بیرون بگیري یاد که رو



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

24 
 

 اذیــت و ســت آلــوده بیــرون هــواي.دارم دوســت رو خونــه ایــن مــن نــه: گفــتم و زدم لبخنــد
 .میشم

 ...مجید آقا ي خانواده راستی،: گفتم و کردم مکث  یکم

 !داره زیبایی دختر کنجکاوي؟؟ موردشون در: گفت که بود نشده تموم حرفم

 ...که اینه منظورم. نه: گفتم. بخونه رو دلم توي تونست می انگار

 .پرسی نمی نباشه مهم برات اي مسئله تا دونم می: گفت حرفم وسط دوباره

 کــرد زایمــان رو دختـرش  وقتــی خــانمش. اینجاسـت  پــیش ســال خیلـی  از مجیــد آقــا خـوب 
 .کرد فوت بعد روز چند

 زنـی  هـیچ  نـذاره  و بشـه  زنـان  پزشـک  گفـت  مـی  کـه ...  افتـام  عروسـکش  بـه  حرفهـاش  یاد
 ....بمیره شدن دار بچه موقع

 .کوچیکتره ازش چی؟ خواهرش اون پس: گفتم

ــان ــر اون: مام ــه دخت ــواهرزاده. عمش ــا ي خ ــد، آق ــدر مجی ــادرش و پ ــت از دو م  و داده دس
 .آرومیه و مظلوم دختر. کنه می نگهداري ازش مجید آقا

 .نمیسازه باهاش و شره یکم دیبا ولی

 .کردم می زمزمه مدام رو  اسمش... دیبا
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 .مهربونه هم دیبا ولی: گفتم

  دیدیش؟؟ مگه: گفت و خندید مامان

 .نشستم استخر کنار تاب روي حیاط توي رفتم و نزدم حرفی

ــه ــوي آب ب ــتخر ت ــه اس ــیم ک ــوج روش نس ــاد م ــی ایج ــرد م ــره ک ــدم خی ــه ش ــداي ک  ص
 .سهراب آقا: آورد خودم به رو من اي دخترونه

ــه پشــت. صــدا ســمت برگشــتم ــا ي عمــه دختــر دنیــا شمشــاد هــاي بوت ــود ایســتاده دیب  و ب
 . میزد لبخند بهم

 گــل لپهــاش و و ســفیدبود کاغــذ یــه دســتش تــوي. تــر نزدیــک اومــد و کــردم نگــاه بهــش
 . نمیشد محو لبش روي از لبخند و بود انداخته

 .شماست مال این: گفت و گرفت جلوم رو کاغذ

 من؟ مال:گفتم و کردم نگاه دستش توي اي برگه و اون به تعجب با

 .داد تکون صورتم جلو رو برگه و داد تکون تایید ي نشانه به رو سرش

 و ســرخ شــدت بــه گــل و بــود خاکســتري ورش و دور. بــود رز گــل یــه طــرح. گــرفتم ازش
 .بود قشنگ خیلی. مالیم سبز برگهاي

 کشیدي؟؟ خودت رو این: گفتم
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 .گذاشتم وقت براش خیلی آره: گفت و خندید

 من؟ به میدیش چرا: گفتم

 ..کشیدمش تو براي: گفت و انداخت گل لپش دوباره

 .شد دور ازم نور سرعت به بعد

 .کردم می نگاه بهش بود دستم توي کاغذ که درحالی من و

 و دي  انحصـاري  حـروف  یـه . بـود  ریـز  ي نوشـته  یـه  هـم  زیـرش . بـود  زیبـایی  نقاشـی  واقعا
 .انگلیسی به آر

 بلـد  رو آمـد  و فـت  مسـیر  چـون . تنـیس  باشـگاه  یـه  ثبـت  بـراي  بـرد  رو مـن  راننده بعد روز
 .کردم بازي رو روز تمام و کردم نام ثبت. نبودم

 نقاشـی  اون بـا  دنیـا  و دیـدم  رو دیبـا  خـواب  مـدام  و. رفـتم  خـواب  بـه  خسـته  خیلـی  شب اون
 .زیبا

 .کتابهام ي قفسه سراغ رفتم و گرفتم دوش یه فرداش

... شـد  بلنـد  دیبـا  جیـغ  صـداي  کـه  کـنم  انتخـاب  رو یکـی  تـا  کشـیدم  کتابهـا  روي رو انگشتم
 . موند کتاب یه روي دستم بودم خورده یکه که من و

 .بود نامفهوم حرفهاش ولی اومد می دیبا جیغ صداي



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

27 
 

  "کوچولو شازده ".کردم نگاه انگشتم زیر کتاب به

 .بیرون کشیدم کتابها بین از رو کتاب و زدم لبخند اراده بی

ــد ــر از بع ــاس ظه ــیکی لب ــیدم ش ــابم و پوش ــتم رو کت ــق و برداش ــرار طب ــی ق ــتم قبل ــه رف  ب
 .چمن زمین

 نشسـته  عروسـکهاش  بـا  و بـود  کـرده  پهـن  رو دیـروزي  ي پارچـه  همـون  اونجـا  قبـل  از دیبا
 .بود

ــا ــدنم بـ ــرام و زد لبخنـــد دیـ ــردم حـــس. داد تکـــون دســـت بـ  تـــوي زیـــادي انـــرژي کـ
 .بود نیمه و نصفه لبخند یه اون به من پاسخ نهایت ولی. شد تزریق رگهام

 .سهراب سالم: گفت و نشستن کنارش

 سرحالی؟ امروز: گفتم

 بود،؟ سرحال میشه دنیا دست از مگه: گفت و کرد جمع رو لبخندش

 دزدیده؟؟ ازت چی: گفتم

 دزدیده؟ ازم چیزي دونی می کجا از تو: گفت و کرد نگاه بهم تعجب با

ــه ــن ب ــبز چم ــه س ــرفش ک ــا اونط ــف درخته ــته ردی ــودن کاش ــاه ب ــردم نگ ــتم و ک ــه: گف  آخ
 .دزدیه سر همش اون با تو دعواي
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ــه. دزدیــده ازم رو عزیــز خیلــی چیــز یــه: گفــت و کشــید آهــی  انکــار معمــول طبــق اون البت
 .خودشه کار دارم حتم من ولی کنه می

 داري؟ حتم کجا از:گفتم

 ام شــده گــم وســایل هــم بــار چتــد و برداشــت رو هــام وســیله دیــدم بــاري چنــد آخــه: دیبــا
 .نمیاد خوشم ازش. دیدم اون وسایالي توي رو

 .مهربونیه دختر دنیا ولی: گفتم

ــار ــه انگ ــش ک ــش به ــم داده فح ــز باش ــد قرم ــم و ش ــرد اخ ــت و ک ــون: گف ــار چ  آب و مک
 .متنفرم ازش واي. اونه با حق کنن می فکر همه زیرکاهه

 .متنفره ازش بود معلوم هم واقعا و

ــدم ــی دی ــی داغ داره خیل ــه م ــه کن ــث ک ــوض رو بح ــردم ع ــتم و ک ــه: گف ــاس اون دیگ  لب
 پوشی؟ نمی رو عجیبت

 منظورته؟ عجیب لباس کدوم: گفت و کرد نگاه بهم تعجب با

ــه ــه ب ــاي ي دنبال ــه موه ــه اش بافت ــر از ک ــریش زی ــوم روس ــود معل ــاه ب ــردم نگ ــتم و ک : گف
 .بود تنت کردي می دعا داشتی وقتی روز اون که همونی

 . خندید بلند صداي با بعد و کرد نگاهم یکم اول
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 .داد می انجام سروصدا با رو کارهاش ي همه

 میگی؟؟ رو هام اي مدرسه لباس: گفت هاش خنده از بعد

 .نبود ات اندازه کنم فکر ولی بود؟؟ ات مدرسه یونیفرم اونها: گفتم تعجب با

 . اندازمه اونها ولی: دیبا

 جــا جابــه خــوب ســرت رو هــم ســرت روي عجیــب چیــز اون و بــود گشــاد بــرات ولــی: مــن
 .بود نشده

 گیـر  مدرسـه  وگرنـه  باشـه  گشـاد  بایـد  خـب : گفـت  بـود  لـبش  رو اش خنـده  هنـوزم  که دیبا
 کـه  هسـتن  لباسـی  منفـورترین  هـا  مقنعـه  واي. سـت  مقنعـه  بـود  سـرم  کـه  اونـم  تـازه . میده
 .نمیشه درست خواي می که انطور هیچوقت آخه. گفت میشه

 .زشتن اینجا مدارس یونیفرم چقدر که بودم فکر تو من و

 چیه؟؟ کتاب این: گفت که بودم فکر تو

ــرون فکــر از ــدم بی ــون بهــش و کــردم نگــاه کتــاب بــه و اوم  شــازده: گفــتم و دادم نش
 .کوچولو

 داستانه؟؟ کتاب:گفت و کرد نگاه بهش ذوق با

 .کنه می بیان ساده زبانی به هارو آوم دنیاي که زیبایی داستان: گفتم
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 نرفته؟ یادت که قرارمون خوب: گفتم و گرفت ازم رو کتاب

 سـوالی  هـر .ام آمـاده  کـامال  مـن  نـه : گفـت  و کـرد  نگـاه  بهـم  و برداشـت  کتـاب  از رو نگاهش
 .بپرس داري

 میذاري؟ روسري چرا: گفتم

 .نبینه محرم نا رو موهام چون:دیبا

 هستن؟ کیا نامحرم: من

 .پسرا و مردها: دیبا

 میشه؟ چی ببینن اگه: من

 .میشه مار موهامون بعدهم و جهنم میریم دیگه گفتم: دیبا

 دیده؟ دیگه یکی رو موهات که چیه تو تقصیر چرا؟ آخه ولی: من

 و. نبیــنن کــه میــذارم روســري کــه همینــه واســه... خــوب...خــوب: گفــت و کــرد فکــر یکــم
 .کردم گناه من ببینه نامحرم نذارم اگه

 ؟.جهنم برن باید انگلیس دختراي و زنها ي همه که باشه اینطوري اگا: من

 .بود شده سوال هم اون براي انگار. کرد فکر یکم

 .میدن نشون رو موهاشون که هستن بدي دختراي اونها خوب: گفت که
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 انگلـیس  تـوي  ولـی  و خوبیـه  خیلـی  آدم کـه  کـردم  فکـر  مـادرم  بـه . شـدم  ناراحت حرفش از
ــی ــریه ب ــزي و. روس ــه لی ــی ک ــر خیل ــوب دخت ــه و خ ــانم و. مودبی ــولیر خ ــه م ــر ک ــه روز ه  ب

 فروشــنده و. میزنــه لبخنــد هــم همیشــه و میــده غــذا بــاالیی خیــابون پــارك هــاي گنجشــک
 مادرشـون  کـه  اندرسـن  آقـاي  هـاي  بچـه  بـه  همیشـه  کـه  خونمـون  نزدیـک  مارکت سوپر ي

 خــوبی خیلــی هــاي آدم دونــم مــی کــه دیگــه هــاي خیلــی... و کنــه مــی محبــت کــرده فــوت
 .هستن

 برده؟ خوابت شد؟ چی: گفت دیبا که بودم فکر تو

ــا ــود منطقــی آخــرم ســوال جــواب: گفــتم اخــم ب ــدي و خــوبی .نب ــه ب  کــردن ســر روســري ب
 .نیست

 جـور  یـه  اونجـا  شـاید  حـاال . نبینـه   نـامحرم  چـون  بـذاریم  روسـري  بایـد  مـا  خـوب : گفت دیبا
 .جهنم  میریم ما میگن اینجا ولی. ست دیگه

 .نیست منطقی حرفهات. نشدم مجاب خنوز من: من

 . گرده می مختلف هاي بهونه دنبال و آورده کم بهم دادن جواب تو دیدم

 .میزد رو حرفهاش روراست و معصوم واقعا

 .بپرس ازم چی؟ تو خوب: گفتم

 .ندارم سوالی ازت من: گفت باشه شده راحت خیالش که انگار
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 چرا؟: گفتم تعجب با

 مـن  و. قشـنگه  هـم  زدنـت  حـرف  طـرز  حتـی   و هسـتی  مـودبی  و خـوب  پسـر  تـو  آخـه : دیبا
 .گرفتی یاد کتاب توي از رو قشنگ کلمات کنم می فکر

ــد ــاب بع ــت ازم رو کت ــت و گرف ــه: گف ــن میش ــن رو ای ــونم؟ م ــت بخ ــاره! امان ــش دوب  پس
 .میدم

 .حتما: گفتم و دادم تکون رو سرم

ــو ــورتش مح ــدم ص ــار. ش ــه انگ ــه ب ــه ی ــنج ي بچ ــاله پ ــات آب س ــن داده نب ــدر. باش  همونق
 .بود خوشحال

 .افتاد می اتفاق این که بود بارم اولین. تپید می گورومپ گورومپ قلبم و

ــه رو دســتم ــبم ب ــه. گــرفتم قل ــت: گفــت نگــران و شــد حــالم متوجــه ک ــده؟؟ حال ــزي ب  چی
 داري؟ قلبی مشکل شده؟؟

 .کرد می بزرگش داشت چقدر

ــه از نگــران کــه شــدم خــم بیشــتر ببیــنم رو العملــش عکــس ي ادامــه اینکــه بــراي  طــرفم ب
 ..خدا تورو واي زدم؟؟ بدي حرف قلبیه؟؟ مشکل: گفت و برداشت خیز
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ــازم ــی ب ــزدم حرف ــه ن ــا ک ــترس ب ــهراب؟: زد داد اس ــتت س ــردار رو دس ــد ب ــو بلن ــنم ش  ببی
 خوبه؟؟ حالت

 .کنه صاف رو من تا کشید و گرفت رو دستم مچ دستش با ادامه ودر

ــر محکــم قلــبم و ــه و کــردم بلنــد رو ســرم و تپیــد قبــل از ت  معصــومش و نگــران صــورت ب
 ...کردم نگاه

ــم اون ــار ه ــو انگ ــن مح ــده م ــود ش ــرانیش اون. ب ــادش رو نگ ــه ی ــود رفت ــن و ب ــپ م  گروم
 ...رو قلبم گرومپ

 روییدي، تمنایم دست دو میان"

 تراویدي من در

آهنگ شنیدم را اندامت تاریک..." 

 . نشستم تختم روي

 بـود  گرفتـه  ظـریفش  انگشـتهاي  بـا  رو دسـتم  کـه  اي لحظـه  یـاد  و شـدم  خیـره  دسـتم  مچ به
 ســرخ خجالــت شــدت از صــورتش و کــرد رهــا رو دســتش نــور ســرعت بــه بعــد و... افتــاد

 .شد دور ازم نور سرعت به برداره رو عزیزش عروسکهاي اینکه بدون و شد

 .کردم نگاه بودم گذاشته خودم جلوي صندلی روي که عروسکش دوتا به
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ــاره و ــه دوب ــتم ب ــار. دس ــوزم انگ ــتهاش هن ــم دور انگش ــود مچ ــن .ب ــه ای ــی چ ــود حس ــه ب  ک
 داشتم؟

 کــارت بیــرون دختــره یــه داداشــی؟: اومــد ســوده ي بچگونــه صــداي کــه بــودم افکــارم تــو
 .داره

 کیه؟؟: گفتم و بیرون رفتم و شدم بلند جام از فنر مثل

 .ایستاده در جلوي پایین: گفت و انداخت باال شونه سوده

 ....دیبا: کردم می زمزمه لب زیر مدام و پایین رفتم ها پله از سریع

 از انــرژیم ي همــه و شــد سســت یهــو بــدنم انگــار دنیــا دیــدن بــا و رســیدم در جلــوي وقتــی
 ...رفت بین

ــا ــه دنی ــد دیــدنم ب ــا ســالم: گفــت و خندی ــا. ســهراب آق ــه دیب ــام گفت  رو هــاش عروســک بی
 .ببرم

 رو مقــدارش یـه  و بـود  شـده  بـاز  وسـط  از مرتـب  موهـاش  دیبـا  بـرخالف  کـردم  نگـاه  بهـش 
 .پوشوند می رو پیشونیش روي و بیرون بود ریخته

 عروسک؟:گفتم

 .شماست پیش گفت آره: گفت و داد تکون رو سرش
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 .بگیره بیاد بگو خودش به: گفتم 

 ..ولی: گفت که بود خورده جا حرفم از انگار

 .بستم رو در و داخل سمت برگشتم و نکردم توجهی 

 . شد می تاریک داشت هوا کم کم و بود غروب نزدیک

 . بود شده چم  دونم نمی.  رفتم می راه پایین سالن توي

 .برد باال رو قلبم تپش در صداي که

 .در سمت دویدم اراده بی

 .دیباست کردم می حس وجودم تمام با

 خوبه؟ حالت.. چیزه..چی: گفت و شد سرخ دوباره دیدنم با. بود و

 .بود خوب حالم: گفتم و دادم تکون رو سرم

 ...اونجا پس: گفت و کرد نگاهم تعجب با

 گذاشتی؟ تنهام اونجوري و بده حالم کردي می فکر: گفتم و زدم لبخند ناخودآگاه

ــایین انــداخت رو ســرش ــا و پ  گفــت بهــت دنیــا: گفــتم و کشــید مــی خــط زمــین رو پــاش ب
 بیاي؟
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 اینجا؟؟؟ اومد دنیا؟؟: گفت و آورد باال رو سرش باشن زده سوزن بهش انگار یهو

 عروسکها؟؟ دنبال بیاد نگفتی تو: گفتم تعجب با

 .شنیده بابا با رو حرفهام حتما نکار ي دختره: گفت و شد سرخ وضوح به چشمهاش

 عروسکهات؟ دنبال اومدي: گفتم

 بیاریشون؟ میشه: گفت و داد تکون رو سرش

 .داره شرط: گفتم

 .کنی قبول باید: گفتم و کرد نگاهم پرسشگرانه

 .ندیدم عروسکی من! اوکی: گفتم و نزد حرفی بازم

 شرطی؟؟ چه کن صبر نه چی؟: گفت عجله با

 .بخونی کتاب برام روز هر: گفتم و زدم دلم توي اي فاتحانه لبخند

 چی؟؟: گفت اومده در چشمهاي با

 تـا . مونـه  مـی  مـن  پـیش  سـتاره  ولـی  میـدم  بهـت  رو رعنـا  قولـت  زیـر  نزنی اینکه براي: گفتم
 .میدم پس بهت کتاب آخر

 کتابی؟ چه. قبول: گفت و کرد پا اون و پا این یکم
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 ....کوچولو شازده همون: گفتم

 و داشـتیم  قـرار  بـاهم  مکـان  همـون  تـو  سـاعت  همـون  بـاهم  روز هـر  دیبـا  و مـن  اینجوري و
ــاهی ــوراکی گ ــم خ ــی ه ــردیم م ــا. ب ــرخالف دیب ــاهر ب ــر ظ ــاهوش پ ــر هی ــرزنده دخت  و س

 .خوند می کتاب روون خیلی و. بود مهربونی

 .کرد می اجرا و اورد می در رو داستان هاي شخصیت صداي حتی و

 مــی حــرف زمــین روي ســرخ گلهــاي بــا کوچولــو شــازده کــه قســمتی بــرام داشــت روز اون
 گـل .مـرد  تـوان  نمـی  شـما  خـاطر  بـه . سـت  خـالی  درونتـان  ولـی  زیباییـد  شما:خوند می رو زد

 شـما  ي همـه  از تنهـایی  بـه  او ولـی  مانـد  مـی  شـما  بـه  عـادي  رهگـذر  یـک  نظـر  در مـن  سرخ
 ....ام داده آب او به فقط من... چون. است سر

 "...است من سرخ گل او زیرا

 .دیدم چشمش توي رو اشک درخشش من و کرد ادا غمگین رو آخر ي جمله

 نمیاد؟ خوشت کتاب از: گفتم

 تنهـاش  و شـد  حـرفش  سـرخش  گـل  بـا  کـه  وقتـی ... شـیرینه  خیلـی  اتفاقـا .. نـه : گفت سریع
ــود عاشــقش اون گذاشــت، ــی و ب ــت نم ــی... دونس ــه وقت ــا دســته اون ک ــد رو گله ــر و دی  فک

ــا تــو گلــش کــرد ــا آشــنایی از بعــد ولــی... نیســت تــک دنی ــاه ب  چقــدر فهمیــد کــه بــود روب
 ...شده پشیمون گذاشتنش تنها از و بوده گلش عاشق
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 .بشه کتاب این درگیر انقدر کردم نمی فکر. بود غمگین اش چهره

  کردي؟ تجربه رو عشق تو: گفتم ناخودآگاه

 میشه؟ مگه.سالمه پونزده تازه من..هی: گفت و شد سرخ خجالت از

 انقـدر  ممکنـه  گـاهی . نمیـده  اهمیتـی  سـال  و سـن  بـه  عشـق  خونـدم  جـایی  یه من خب: گفتم
 ...نباشه مهم برات قانونی هیچ که ببندي دل چیزي به

 . شدیم خیره بهم ثانیه چند. ریخت دلم دوباره و کرد نگاه بهم

ــاه ــتم ناخودآگ ــت دس ــمت رف ــورتش س ــا و ص ــت ب ــت پش ــورت دس ــرمش ص ــوازش رو ن  ن
 .کرد

 ... کنم می کار چی دارم فهمیدم نمی

 "بودم؟ من نگریست می تورا که این آیا"

 ..برم باید من..من: گفت سریع و شد بلند جاش از باشه ترسیده چیزي از که انگار

 بپوشـه  رو هـاش  کفـش  خواسـت  و شـم  بلنـد  سـریع  مـنم  شـد  باعـث  سـریعش  العمل عکس
 و گــرفتم رو بــازوش ســریع کــه بخــوره زمــین بــود نزدیــک و داد دســت از رو تعــدلش کــه

 بــاد تـو  بــود بسـته  پشــت کـه  موهـاش  و ســرخورد سـرش  روي از و شــد کشـیده  روسـریش 
 ...شد رها
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 ...بیارم تاب نتونستم دیگه

 بـه  رو ظریـف  دختـر  یـه  بـازوي  و بـود  رسـیده  بلـوغ  بـه  تـازه  کـه  سـاله  پـونزده  نوجـوون  یه
 ..بود گرفته چنگ

 ...آغوشم تو کشیدم محکم

 ...تپید می ممکن  قدرت و سرعت بیشترین با قلبم

 ...شد می حس آغوشم تو هم دیبا قلب ضربان و

 ســکوت محبـت  ایــن احتـرام  بــه درختهـا  همـه  و چرخــه مـی  مــا دور نسـیم  کــردم مـی  حـس 
 ...کردند

 "..شود عطرآگین...ات بهشتی بوي از ام هستی تا...تورا بویمت می "

 .بودیم آروم هردو. ترسید نمی دیگه دیبا. بودم شده آروم انگار

 ".خوندي کتاب برام که هستی کسی تنها تو: کردم زمزمه زیرگوشش

 .کرد نمی نگاه  بهم و بود سرخ سرخ صورتش. اومد بیرون بغلم از

 میاي؟ هم فردا: گفتم که بره خواست و کرد سرش رو روسریش

 .بودم گرفته که جوابی زیباترین لبخند اون و. زد لبخند بهم و برگشت
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 گذاشـتم  موزیـک  اتـاقم  تـو  عمـرم  تـوي  بـار  اولـین  بـراي  کـه  بـودم  سرخوش انقدر روز اون
 .رقصیدم و

 .بودم نوجوون پسر یه من

 .بود شده عاشق بار اولین براي که نوجوونی پسر یه

 مثـل . بشـه  پـنج  زودتـر  تـا  کـردم  مـی  نگـاه  سـاعت  بـه  مـدام  و بـودم  سـرحال  خیلی بعد روز
 .همیشگیم قرار سر برم پنج ساعت روز هر

 قـرارم  اینکـه  از ولـی  بـودم  خوشـحال  بـود  اومـده  اینکـه  از. اومـد  خبـر  بـی  پـدرم  روز اون اما
 .ناراحت میشد کنسل

 مــی مـارو  انتظـار  بــد خبرهـاي  انگـار  اینبـار  ولــی بـود  خشـکی  آدم. نبــود همیشـه  مثـل  پـدرم 
 .کشید

ــه ایــن بایــد مــا ســهراب: گفــت شــد خــورده دورهــم کــه ناهــار از بعــد  و بفروشــیم رو خون
 .کمبریج برگردیم

 همـه  از انگـار . زد نمـی  حرفـی  و بـود  انداختـه  پـایین  رو سـرش . کـردم  نگـاه  مـادرم  به سریع
 . داشت خبر چی

 کردین؟ پیدا مالی مشکل چیه؟ دلیلش: گفتم ناراحتی با
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 .نیست مالی مشکل...نه: گفت و بود خیره میز از نقطه یه به پدرم

 ...میشیم جدا داریم...مادرت و من: گفت که. کردم نگاهش کنجکاو

 .کردن خالی سرم رو یخ آب سطل یه انگار

 .بلوزش روي چکید اشک قطره یه: مادرم سمت رفت نگاهم سریع

 نمــی رو منظورتــون: گفــتم. باشــم آروم تونســتم مــی هــم بــاز امــا. صــورتم تــو دویــد خــون
 زنین؟ می رو حرف این چرا. فهمم

 قــبال مـادرت  و مـن : گفـت  باشــه نداشـته  کـردن  مخفـی  بـراي  چیــزي دیگـه  انگـار  کـه  پـدرم 
 داشـت  دوسـت  مـادرت  کـه  بـود  ایـن  خـاطر  بـه  هـم  برگشـت  ایـن  و. زدیم رو هامون حرف

 .کنه فکر تنها هم وقتی چند و کنه زندگی ایران تو

 و مـن  بـه  توجـه  بـی  خودتـون  وقتـی  داره اي فایـده  چـه  مـن  بـه  حـرف  این گفتن پس: گفتم
 ...گرفتین رو تصمیمتون سوده

 حــاالم. نکــردیم کــاري هــیچ هنــوز: گفــت و کــرد نگــاه بهــم همیشــگیش اخــم اون بــا پــدرم
 .میذارم میون در همه با دارم

 صـحنه  ایـن  از. کـرد  مـی  فـرو  قلـبم  تـو  تیـري  کـارش  ایـن  و کـرد  مـی  گریـه  ریز ریز مادرم
ــر ــودم متنف ــه از. ب ــی اینک ــازه یک ــداد اج ــوم می ــع مظل ــه واق ــرام بش ــرحم ب ــز ت ــود برانگی  نب

 .بود منفور بلکه



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

42 
 

 بکنین؟ خواین می کار چی خوب: گفتم

 .کنین می زندگی من با سوده و تو و میدم بهش رو مادرت حقوق تمام: گفت پدرم

 .گرفت اوج مادرم هق هق صداي و

 بوده؟ اي احمقانه تصمیم چه این: گفتم عصبانیت با

 .باش مودب سهراب: گفت تحکم با پدرم

 بـودن  مـودب  دسـتور  بهـم  شـرایط  ایـن  در کـه  رویـه  زیـاده  یکـم : گفـتم  و شـدم  بلند جام از
 میشه؟؟ خراب داره هاتون بچه احساس به توجه بدون زندگیتون چرا. بدین

 .بزن حرف و کن تمومش رو بچگانه هاي گریه این لطفا: زدم داد مادرم به رو و

 ...آورد می درد به رو دلم این و بود سرخ چشمهاش. کرد بلند رو سرش مادرم

 ..آخرشه دیگه اینجا  .گرفتیم رو تصمیمون ما! سهراب: گفت گرفته صداي با

 جـدا  خـولین  مـی  چـرا  کنـین  تمـوم  رو دعـوا  ایـن  مامـان : کشـید  جیـغ  و افتـاد  گریه به سوده
 بشین؟؟

 .کرد نگاه بهم و کرد بغل رو سوده مامان

 چرا؟؟: گفتم و کردم پدرم به رو
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ــدرم ــت پ ــن: گف ــادرت و م ــاهم م ــاهم ب ــداریم تف ــه و ن ــن ب ــه ای ــیدیم نتیج ــه رس ــد ک  بای
 مـی  زنـدگی  کمبـریج  تـو  مـن  بـا  هـا  بچـه  شـما  و میـدم  رو حقـوقش  و حـق  تمام من. جداشیم

 ...همیشه براي. کنین

 .وایسم پاهام روي نتونستم بیشتر من و شد بیشتر سوده جیغ صداي

 ...بود خشم از پر وجودم تمام. اتاقم سمت دویدم

 .شد در چهارچوب وارد مادرم بعد و اومد اتاق در صداي

 .کردم نگاه بیرون به پنجره از و کردم اخم

ــادرم ــد وارد مـ ــه روي و شـ ــت ي لبـ ــت تخـ ــت و نشسـ ــهراب؟: گفـ ــن از سـ ــدرت و مـ  پـ
 دلخوري؟؟

 افتــاده اتفاقــاتی حــاال ولــی .بــودم راضــی پــدرت بــا زنــدگی از مــن: داد ادامــه و نــزدم حرفــی
 تعطـیالت  داد اجـازه  بـار  آخـرین  بـراي  اون و زدیـم  حـرف  بـاهم . بـدم  ادامـه  تـونم  نمـی  که

 .کنیم سپري ایان تو باهم رو تابستون

. هســتی اي فهمیــده و عاقــل پســر تــو: گفــت و بزنــه رو حرفهــاش تــا کــردم ســکوت بــازهم
 کنــی درك امیــدوارم. باالســت شــعورت ســطح ســالت و همســن پســرهاي خــالف بــر

 .سهراب

 چی؟؟ سوده هیچی، من چی؟ سوده و من پس: گفتم که بود من نوبت اینبار
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 بذاري؟؟ تنها رو اون من واقعا خواي می

. میـداد  ارامـش  بهـم  همیشـه  عطـرش  بـوي . کـرد  بغلـم  اومـد  و افتـاد  گریـه  بـه  دوباره مادرم
 .آورد می درد به رو قلبم حاال اما

 .زنم می سر بهتون میام گاهی. نمیذارم تنهاتون من: گفت

 چیه؟؟ مشکلتون: گفتم

 .بزنه حرف خواد نمی فهمیدم. کرد سکوت

 جدیه؟؟ تصمیمتون واقعا: گفتم

 . بود خیس چشمهاش هنوز. داد تکون رو سرش

ــازم ــد خــون ب ــه دوی ــت: زدم داد و ام چهــره ب ــه لعن ــن ب ــاي ای ــده اتفاق ــی بعــدش... ناخون  م
 کنی؟؟ زندگی کجا خواي

 .. و خرم می رو جایی میده پدرت که پولی با. دونم نمی: گفت و داد تکون سري

 . بمونی خونه همین تو بهتره بمونی ایران قراره اگه: گفتم سریع

 .اینجایی عاشق تو آخه:گفتم و پایین آوردم رو صدام بعد

ــزي و ــم تــوي چی ــادرم اي قهــوه چشــمهاي. شکســت دل ــو حــاال م ــایی ت  غــرق اشــک از دری
 .میشد خراشیده مدام دلم و. بود
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 .بودم غرق افکارم تو چقدر نفهمیدم

 .شدم هوا تاریکی متوجه که  نشستم باع به خیره حالت اون تو چقدر دونم نمی

 ..دیبا...خدا واي..دیبا: زدم داد خودآگاه نا و افتادم دیبا یاد و اومدم خودم به

 .دویدم چمن زمین تا نفس یه و بیرون سمت دویدم و

. نبــود خــودش ولــی بــود اونجــا نشســت مــی روش کــه اي پارچــه. نبــود دیبــا. رســیدم وقتــی
 رو بـزرگ  درخـت  یـه  طـرح . برداشـتمش . خـورد  کاغـذ  تیکـه  یـه  بـه  چشـمم . تـر  جلـو  رفتم

 .بودن نشسته پسر یه و دختر یه زیرش که بود کشیده

ــه مــتن ایــن زیــرش ــداري دوســت را گلــی اگــر تــو"خــورد مــی چشــم ب  اي ســتاره در کــه ب
ــه هنگــام شــب اســت شــیرین چــه باشــد، ــه هــا ســتاره ي همــه کنــی، نگــاه آســمان ب  گــل ب
 "...اند نشسته

 .گذاشتم گوشه یه و کردم جمع رو پارچه

 و بــرداره رو اون میــاد فــردا تــا ام گذاشــته پاچــه کنــار رو بــود گــردنم دور کــه رو هــدفونم
 ...اومدم آخرش که بدونه

 دیبـا  اونوقـت . بـرم  اینجـا  از اگـه  کـردم  مـی  فکـر  ایـن  بـه  و. کـردم  نگـاه  هـا  سـتاره  بـه  شب
 میشه؟ چی
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 بکنم؟ دل ازش زودي همین به تونم می بشم؟ دور ازش تونم می

ــودم شــده عاشــقش مــن ــه دلــم تــه اون عشــق... کــنم انکــارش تونســتم نمــی و ب  زده جوون
 ...بود

. ترسـید  مـی  ازش کوچولـو  شـازده  کـه  میشـد  بائوبـابی  درخـت  بـه  تبـدیل  جوونـه  ایـن  شاید
 . کنه نابود رو اش سیاره ترسید می

 تـالش  ازش نگهـداري  بـراي  کوچولـو  شـازده  کـه  شـد  مـی  سـرخی  گـل  اون بـه  تبدیل شایدم
 ...کرد می

 .چمن زمین سمت رفتم حرفی هیچ بی صبحانه بعد فرداش

 .نبود اونجا دیبا بازهم

 .برده و اومده من قبل امروز حتما. نبود منم هدفون ولی

ــار یکــم ــرام اینجــا. ایســتادم درخــت اون کن ــراز ب ــود آرامــش پ ــوي کــه جــایی. ب  موهــاي ب
 ...رسید می گوش به باد وزیدن بار هر با دیبا بلند هاي خنده.  داد می رو دیبا گندمی

ــمهام ــته رو چش ــودم بس ــه و ب ــه ب ــه اي لحظ ــم ک ــو محک ــم ت ــه آغوش ــودم گرفت ــر ب ــی فک  م
 سهراب؟؟ آقا: آورد خودم به رو من آرومی ي دخترونه صداي که کردم
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ــه و کــردم بــاز رو چشــمهام ــا ب ــود ایســتاده ســرم پشــت کــه دنی  و زد لبخنــد کــردم؛ نگــاه ب
ــدونهاي ــز دن ــفیدش و ری ــخص س ــدن مش ــت و ش ــی: گف ــتم م ــا دونس ــه اینج ــداتون میش  پی

 .کرد

ــام  هرشــرایطی تحــت کــه دیبــا بــرعکس. زد مــی حــرف مودبانــه و رســمی خیلــی باه
 .زد می حرف صمیمی

 دونی؟ می کجا از تو: گفتم

ــدش ــع رو لبخن ــرد جم ــت و ک ــوب: گف ــه.. خ ــدم..آخ ــه دی ــه ک ــار ی ــراي ب ــدي ورزش ب  اوم
 .اینجا

 از هــم ،خیلــی مــن: گفــت کــه اینجــا اومــدم ورزش بــراي کــی مــن کــه کــردم فکــر ایــن بــه
ــا ــم اینج ــاد خوش ــه.  نمی ــا آخ ــش دیب ــا هم ــی تســخیر رو اینج ــه م ــرام و کن ــاي ب ــش ج  آرام
 .نیست اي دهنده

 .باشه دهنده آرامش دیبا براي شاید خوب: گفتم

ــدي ــت و زد پوزخن ــا؟: گف ــش؟ دیب ــب اون واي آرام ــت بم ــغ. سروصداس ــو جی ــی و جیغ  ب
 !ادب

ــرز از ــرف ط ــش ح ــورد در زدن ــا م ــم دیب ــد خوش ــتم و نیوم ــی: گف ــال اون ول ــی اص  ادب ب
 .نیست
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 پریـد  زدم بهـم  چشـم  یـه  تـو  ولـی . بـرم  کـه  شـدم  رد کنـارش  از و کـرد  نگـاه  بهـم  تعجب با
 باشین؟ پیشم دیگه یکم میشه. سهراب آقا: گفت و گرفت محکم رو دستم و سمتم

ــارش از ــت ک ــدم زده به ــل و ش ــه قب ــی اینک ــزنم حرف ــداي ب ــا ص ــود دیب ــه ب ــن ک ــه رو م  ب
 کنین؟؟ می کار چی: آورد خودش

ــا بــود ســرش قشــنگ صــورتی روســري یــه دیبــا صــدا، ســمت برگشــتم  گــل چندتاشــاخه ب
 ...کاغذ یه و بود

 .بود شده سرخ کامال سفیدش صورت

 ...دیبا: گفتم و زدم پس رو دنیا دست ناخودآگاه

 ور حملـه  دنیـا  بـه  و ریخـت  زمـین  روي بـود  دسـتش  تـو  کـه  چیزهـایی  و کـرد  اي گنده اخم
 .شد

ــد ــا ســمت دوی ــا و دنی ــه ب ــوانش ي هم ــا کــه جــوري داد، هــولش ت  و عقــب رفــت یکــم دنی
 .شد زمین نقش

 دیبا؟ چته: زدم داد اراده بی

 کــردم نمــی فکــر: گفــت و بــود ســرخ ســرخ چشــمهاش. کــرد نگــاه بهــم غــیض و خشــم بــا
 ...باشی اینطوري
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 اصــال حرکتــت.بــري در کــوره از زود انقــدر نبایــد شــده، تفــاهم ســوء: گفــتم و کــردم اخــم
 .نبود درست

 ...اي بقیه مثل هم تو: گفت و زد زل بهم اخم با و فشرد بهم رو دندونهاش

 .رفت و دوید و برگشت بعد

 .گذاشتم جلو به قدم یه و ریخت فرو قلبم

 .کنم تحمل خودم به رو دلخوریش تونستم نمی بره، اینطوري خواستم نمی

 ..پشتم آي: اومد دنیا ي ناله صداي که دنبالش برم خواستم

 .پیچید می خودش به درد از. سمتش چرخیدم

 .دنیا سراغ رفتم و شدم منصرف دیبا دنبال رفتن از

 و بغلـم  تـوي  کـرد  پـرت  رو خـودش  ناگهـانی  حرکـت  یـه  تـو  و بشـه  بلنـد  تـا  کردم کمکش
 .گریه زیر زد

 .بودم خورده یکه حرکتش از

 خوبه؟ حالت: گفتم و کردم جدا خودم از رو اون آرم

 و میشـه  وحشـی  یهـو  اون نیسـت،  عـادي  اصـال  دیبـا  دیـدي : گفـت  و کـرد  پـاك  رو اشکهاش
 .زنه می صدمه آدم به
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 !دنیا دیگه کن بس  :زدم داد ناراحتی از

 .شدم دور ازش عصبانیت با و زد زل بهم حیرت با که بودم گفته تحکم با انقدر

 .بود کرده روي زیاده واقعا اون. کردم فکر اتفاق اون و دیبا به روز تمام

 .زمین روي بود ریخته که کاغذ اون و بود دستش که افتادم گلهایی یاد

 از اثــري ولــی گشــتم رو وجــبش بــه وجــب و زمــین کــل دویــدم؛ اونجــا تــا نفــس یــه دوبـاره 
 .نبود کاغذ و گل

 .برده اونهارو و اومده حتما کردم، فکر خودم با

 .دیدم رو یکی که بودم فکر تو

 ؛ دیباست گفت می دلم ته ، داشت فاصله ازم صدمتر

ــدم ــمتش دوی ــودش آره. س ــود خ ــت. ب ــرار ازم داش ــی ف ــرد م ــرعتم.ک ــاد رو س ــردم زی  و ک
 .خودم طرف چرخوندمش و گرفتم رو بازوش محکم پشت از و. رسیدم بهش

 . زدیم می نفس نفس هردو

 .کن ولم: زد داد و کشید رو بازوش

 .کنه فرار ازم خواستم نمی بودم، داشته نگهش محکم اما

 .باش آروم: گفتم
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 ...کنه آزاد رو خودش تا داد هولم

 مـی  ولـش  اگـه  کـه  آهـو  یـه  مثـل  داشـتم،  نگهـش   محکـم . بغلـم  تـو  کشـیدمش  محکم اینبار
 .کرد می فرار کردم

 ...باش آروم دیبا،: گفتم آروم

ــو واضــح انقــدر اون وقتــی باشــم؟ آروم تونســتم مــی چــی؟ خــودم امــا  رو آغوشم،ســرش ت
 تــر عاشــقانه برامــون رو لحظــه درختهــا، برگهــاي و بــاد موســیقی و بــود گذاشــته قلــبم روي

 .بودن کرده همیشه از

 عقـب  روکشـید  خـودش  آروم کـه  بـودم  داشـته  نگـه  قلـبم  روي رو، سـرش  چقـدر  دونـم  نمی
 .شد خیره زمین به و

 .نزدم دست دنیا به من: گفتم و کردم استفاده فرصت از بود آروم که حاال

 .کرد نگاه بهم منتظر و کرد بلند رو سرش

 ...بهش... من سمتم، اومد خودش اون: گفتم

 .بودم متنفر کنم توجیه رو چیزي بخوام اینکه از همیشه لعنتی اه

 مـن : گفـت  و فهمیـد  انگـار  کـه  تقصـیرم  بـی  مـن  کـه  بفهمـونم  بهـش  تا گشتم می واژه دنبال
 ...کردم روي زیاده
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ــودم کــرده پیــدا نجــات انگــار ــبم رو اي رضــایتمندانه لبخنــد. ب  مــن: گفــت و بســت نقــش  ل
 .برم باید

 بري؟ کجا کن، صبر: گفتم و شد محو لبخندم

 .دیگه خونه: گفت و روسریش زیر ریخت رو رنگش گندمی موهاي

 خونی؟؟ نمی کتاب برام دیگه: گفتم

 خوبه؟ فردا: گفت و زد لبخند

 .عالیه: گفتم و زدم واضحی لبخند عمرم توي بار اولین براي

 سـهراب : گفـت  و وسـط  کشـید  رو جداییشـون  بحـث  دوبـاره  پـدرم . شـام  میـز  سـر  شب اون
 کردي؟ رو فکرهات تو

 چی؟ مورد در: گفتم کنم نگاه بهش اینکه بدون

 هـم  همیشـه  و بـود  مـوفقی  مـرد . داشـت  جذبـه  همیشـه  و زد مـی  حـرف  محکـم  خیلـی  پدرم
 .بود خودش حرف حرف،

 .کمبریج به برگشتن مورد در: گفت و کرد نگاهم جدي خیلی

 شد؟ می چی دلم تکلیف پس برگشت؟ گرفت، دلم دوباره

 باشیم؟ اینجا تابستون آخر تا میشه: گفتم
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ــدرم ــقش پ ــت رو قاش ــز روي گذاش ــه و می ــندلی ب ــه ص ــت و داد تکی ــن: گف ــت م ــافی وق  اض
ــدارم ــه ن ــوام ک ــی بخ ــدر الک ــدم ه ــن.  ب ــادرت و م ــراي ن ــدایی ب ــاز ج ــه نی ــازه ب ــما ي اج  ش

ــداریم، ــی ن ــون ول ــی چ ــتیم نم ــما خواس ــافلگیر ش ــین غ ــت و بش ــین اذی ــا بش ــش االن ت  کش
 .دادیم

 نشدیم؟ اذیت اصال ما کنین می فکر و: گفتم و کردم نگاه بهش

 .اتاقش به برد رو اون مامان و افتاد گریه به سوده دوباره

 خوبه؟ برگردیم دیگه هفته یک: گفت پدرم

 .ندادم بهتون قطعی جواب هنوز من: گفتم و کردم اخم

 .هستم جوابت منتظر فردا: گفت و شد بلند جاش از باعصبانیت

 نمــی. زدم زل نقطــه یــه بــه و کــرم مشــت رو دســتم. بــودم غــیض از پــر و عصــبانی. رفــت و
 .کنم فکر درست تونستم

 .باشم خودم دنیاي توي تونستم می که جایی اتاقم، به برگشتم

ــد روز ــارغ بع ــه از ف ــه ي هم ــا غص ــرفتم دوش ه ــرین و گ ــم بهت ــیدم رو لباس ــی و پوش  کل
 لبخنـد  و کـردم  نگـاه  آینـه  تـو  خـودم  بـه  و ریخـتم  طـرف  یـه  رو لخـتم  موهـاي  و زدم ادکلن

 .زدم
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 ...بود دیده برام روزگار که خوابی از خبر بی

 .بود نیومده هنوز دیبا قرار سر رسیدم وقتی

 .شد پیدا اش کله و سر تا ایستادم درخت کنار یکم

 .سفید شلوار با بود، پوشیده نارنجی بلوز یه زیرش که زانو تا سفید سارافن یه

 .بود توش هاش وسیله که سبد یه با بود سرش روي گلبهی شال یه

 .کرد سالم و شد نزدیک بهم کی نفهمیدم که  بودم تماشاش محو اونقدر

 .نشستیم دوتایی و کرد پهن رو اش پارچه دیبا و زدیم لبخند بهم دو هر

 داري؟ سبدت توي چی: گفتم

 .الویه ساندویچ. کردم درست ساندویچ: گفت و خندید

 .بگو بهم رو نظرت بخور: گفت و داد بهم یکی و آورد در ساندویچ دوتا بعد

 . زدم بهش گاز یه اشتیاق با

 .بودن داده بهم رو دنیا غذاي ترین خوشمزه انگار

 کردي؟ درست خودت. عالیه این: گفتم و زدم لبخند

 .کنم می آشپزي یادمه وقتی از. آره: گفت و شد سرخ تعریفم از
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ــد ــتم آروم و زدم لبخن ــر رف ــوي و نزدیکت ــره جل ــبش ي چه ــرم متعج ــتم رو س  روي گذاش
 .قشنگیه روز امروز: گفتم و شدم خیره کران بی آبی و کشیدم دراز و پاهاش

 بخونم؟ کتاب برات: گفت و زد لبخند دیبا

 :کرد باز رو کتاب و نموند جوابم منتطر و

ــدین ــه، ب ــازده گون ــو ش ــاه کوچول ــی را روب ــرد اهل ــه ک ــاعت وهمینک ــید وداع س ــاه رس  روب
 "..گریست خواهم من آه"گفت

 تـو . خواسـتم  نمـی  تـو  جـان  بـه  بـدي  کـه  مـن  توسـت،  خـود  از گنـاه ":گفـت  کوچولـو  شازده
 "کنم اهلی تورا من که خواستی خودت

 "است درست":گفت روباه

 "داشت نخواهد تو حال به سودي هیچ گریه ولی ":گفت کوچولو شازده

 "است سودمند من حال به زار،گریه گندم رنگ سبب به":گفت روباه

 زل روش روبـه  بـه  کـه  حـالی  در و کـرد  متوقـف  رو کتـاب  خونـدن  دیبـا  رسـید  کـه  اینجـا  بـه 
 مـن  شـایدم  یـا ...بـود  تنهـا  خیلـی  مـن  مثـل  هـم  کوچولـو  شـازده : گفـت  و کشید آهی بود زده
 .بودم نشده اهلی روباه مثل

 .داره گفتن براي حرف دونستم می. کردم سکوت
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ــا ــاه ن ــتش خودآگ ــد دس ــالی در و موهــام الي اوم ــو کــه ح ــواي ت ــود خــودش ه ــام ب  رو موه
 .میزد پرپر نوازش براي دلم بودم بچه وقتی از: گفت و کرد نوازش

 توضــیح بــرام رو دخترونــه چیرهــاي یکــی بخــوابم، مــن و بخونــه داســتان بــرام یکــی اینکــه
 .شه سپري شیرینی به لحظاتم و کنه بازي خاله باهام بده،

 .قراري بی دست به من قلب و بود موهام الي دیبا دست

 چی؟ دنیا: گفتم

ــم ــاهی اخ ــت و کــرد کوت ــدم هیچوقــت اون: گف ــود مــن هم ــرام. نب ــواهر ب  اون نبــود، خ
 .کرد نابود و دزدید ازم رو چیزهام ترین باارزش همیشه

 .آرومیه و خوب دختر دنیا اما: گفتم

 !بده فحش دنیا به و بکشه جیغ سرم بودم منتطر و

 همـــین شـــاید و  آرومـــه خیلـــی اون آره دنیـــا؟: گفـــت و بـــود آرم هـــم هنـــوز اون ولـــی
 .کنه می مبراه رو اون که خصلتشه

 سـالگی  پـونزده  تـو  کـه  شـوري  و شـر  ي بچـه  دختـر  بـا  دیبـا  ایـن . شـدم  خیه دیبا صورت به
 .بود فهمیده دختر یه دیبا نبود، کرد می بازي عروسک ها بچه مثل

 . بزنه حرف تا کردم سکوت باز
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ــه ــره انگشــتهاش ب ــه شــد خی ــی موهــام روي ک ــد م ــت و لغزی ــام مــن: گف ــدگیم تم ــا  زن  تنه
 ...کردي اهلی رو من و کوچولو شازده مثل اومدي تو و! روباه اون مثل. بودم

 شــده ســرخش صــورت بــه و شــدم بلنــد ظــریفش پاهــاي روي از و لرزیــد دلــم تــه ناگهــان
 .کردم نگاه اش

 خوندي؟ رو کتاب ي بقیه تو: گفتم ناخودآگاه

 چطور؟ نه چی؟: گفت تعجب با

 باشه؟. نیستم کوچولو شازده منم و نیستی روباهه تو نه: گفتم و زد شور دلم

ــگ ــیج و گن ــم گ ــاه به ــرد، نگ ــام از ک ــر حرفه ــی در س ــط و آورد نم ــه فق ــانه ب ــد ي نش  تایی
 .داد تکون رو سرش

 .بودم ترسیده. بغلم تو کشیدمش هوا بی

 وداع حـاال  و بـود  چشـیده  رو عشـق  طعـم  تـازه  کـه  بـودم  سـاله  پـونزده  ي بچـه  پسـر  یـه  من
 ...لرزوند می رو دلش کوچولو شازده و روباه

 شده؟؟ چیزي: گفت و کشید عقب رو خودش دیبا

 ! دیبا؟ فقط،... نیست چیزي نه: گفتم و کردم روي زیاده فهمیدم
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 دور ازت مــدتی بــراي مــن! احتمــاال وقــت، یــه وقــت، یــه اگــه: گفــتم و کــرد نگــاهم منتظــر
 میشی؟  برگشتنم منتطر... تو شدم؛

 .شد قرار بی و کرد رسوخ چشمهاش توي وحشت

 .کن فراموشش بیخیال، هیچی: گفتم و گرفتم رو دستش

 .داشتیم دلشوره انگار هردو ولی. کردیم سکوت

 .منتظدتم هم فردا: گفتم خورشید غروب نزدیک

 .پزم می کیک برات فردا: گفت و زد لبخند

 .گیره می رو ات بهونه که ستاره همراه به. میارم بستنی فردا منم: گفتم

 .میشن اکو برگها موزیک با هاش خنده صداي کردم حس من و خندید صدا با

 ..شد دور ازم اون و زدم لبخند منم

 ...دورشد...شد دور

 ...رود می فرو خاموش اي حفره درون انگشتانم گذارم، می  ام سینه روي دست"

ــی ــرم م ــه نگ ــو ب ــه ت ــب ک ــرخم قل ــه را  س ــت ب ــه دس ــا و اي گرفت ــود ب ــی خ ــري م ــه.. ب  ب
 "...دورها...دورها

 ..سوخت پدرم  محکم سیلی از صورتم
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 .کرد گریه سوده و کشید خفیفی جیغ مامان

 دهـاتی  سـروپاي  بـی  دختـر  یـه  خـاطر  بـه  حـاال : زد فریـاد  و. بـود  خشـم  از پـر  پدرم ي چهره
 دوونی؟؟ می سر رو من

 .شد می بلند روم پدرم دست که بود بار اولین. زدم زل بهش گیج

 بود؟ دیبا منظورش پا و سر بی دختره

 خاصــیت بــی نصــب و اصــل بــی دختــر یــه بــا کــی ي اجــازه بــا نــزن، زل بهــم: زد داد دوبــاره
 پیچونی؟ می رو من خاطرش به و میپلکی

 بمونی؟ اینجا داشتی سهی که بود آشغالی دختر اون ي واسه پس

 . کنم سکوت دیبا به نسبت پدرم فحاشی و بایستم تونستم نمی

 .نمیچسبه بهش ها حرمتی بی این و داره اسم دختر اون: گفتم عصبانیت با

ــا پــدرم  بــراي: گفــت تحکــم بــا و کــرد عصــبی ي خنــده و زد زل بهــم اومــده در چشــمهاي ب
 گرنـه  و. کـن  جمـع  رو وسـایلت  و بـرو  حرفـی  هـیچ  بـی  هـم  تـو . داریـم  بلـیط  صبح دو ساعت

 .کشم می اتیش به رو خانوادش و دختر اون

 ســاعت مــا. کــن جمــع رو وســایلت حــاال همــین: زد زل چشــمهام تــو و شــد نزدیــک بهــم و
 ..تو و... سوده...من...انگلیس سمت به کنیم می حرکت صبح دو
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 .کرد سکوت به وادار رو همه که کرد بیان جدي و محکم انقدر رو آخر ي کلمه سه

 ...کردم فکر افتاد می داشت که اتفاقی به و ایستادم اونجا چقدر دونم نمی

 ...کردم پر رو چمدونم و اتاقم به رفتم چطوري دونم نمی

 . ..ریخت اشک و نشست کنارم چقدر مامان دونم نمی

 بـاز  کمبـریج  تـوي  و چشـمهاش  کـه  داشـت  خبـر  اصـال  و بـرد  خـوابش  کـی  سـوده  دونم نمی
 نه؟ یا کنه می

 .گرفتم چنگم تو محکم رو دیبا قشنگ عروسک که یادمه فقط

 ...بود داده رخ وجودم تو که بود غریبی اتفاق بغض

 .بود دیبا براي اي نامه نوشتن بدم، انجام گیجی همه اون بین تونستم که کاري تنها

 .بودي زندگیم اتفاق ترین زیبا تو "

 . نویسم می نامه کسی براي باره اولین

 ...اجبار به نه، خودم اختیار به. میرم دارم من... دیبا

 .گردم می بر ها زودي همین به. خورم می  قسم. گردم می بر اما

 رو کـنم  ثابـت  تـا  گـردونم  مـی  بـرش  امانـت،  ولـی  بـرم  مـی  خـودم  بـا  رو سـتاره  ، عروسکت
 .هستم قولم
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 ..بنویس نامه ادرس این به تونستی اگه نویسم، می رو آدرسم

 !عزیز دیباي

ــرین ــولی آخ ــه ق ــم ک ــه؟ دادي به ــر یادت ــت ه ــدم وق ــرات اوم ــتنی ب ــارم بس ــوهم...می  رو ت
 .باش قولت

 ببخش.ببخش رو من

 "سهراب طرف از

 ایـن : گفـتم  و ریخـت  مـی  اشـک  شـدت  بـه  کـه  مـادرم  بـه  دادم و گذاشـتم  پاکـت  تو رو نامه
 .دیبا به بده رو

ــبانه و ــت ش ــردیم حرک ــرین در و. ک ــات آخ ــه لحظ ــین ک ــت ماش ــرد حرک ــن ک ــا م  رو دنی
 دیبــا بــه کــاش کــرد، نگــاهم اشــک از پــر چشــمهاي بــا خروجــی در ســمت دویــد کــه دیــدم

 .بود ناگهانی رفتنم که بگه

 ..گیرم پس باز را قلبم اینکه نه گشت، خواهم باز ام، گذاشته جا را قلبم "

 "...کنم زندگی قلبم تو کنار در تا

 سود، چه سپردم،ولی هجر رنج به را دل"

 شکوهم شام پایان
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 ".بود عتاب صبح

 .بود سرد انگار اتاقم. کردم باز رو اتاقم در

 .بود خشک

 .بود آور عذاب

 ...اتاق کف شد رها دستم از چمدونم

 .بود چنگم تو دیبا عروسک "ستاره" هنوز

 .زدم زانو زمین روي و شد سست پاهام

 .بود گلوم توي هم هنوز بغض

ــک ــا رو عروس ــا ب ــتم دوت ــرفتم دس ــرم و گ ــم رو س ــردم خ ــمتش ک ــوي... س ــا ب ــی رو دیب  م
 ...داد

 .خوردن می سر هام پلک  چین الي البه از اشک و بستم محکم رو چشمهام

 ي توخــاطره هقــم هــق صــداي و نکنـه  فــرار گلــوم از صــدا تـا  کــردم قفــل بهــم رو دنـدونهام 
 .بمونه باقی سرد اتاق این

 ...تنها خیلی و دردناك سخت، خیلی ریختم، اشک فقط

 ...خوردم سالگی پانزده سن در من که بود عاطفی شکست اولین اون و
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 �...بعد سال دوازده�

 

 .بستم رو سردستم هاي دکمه و ایستادم آینه جلوي

ــه رو موهــام. برداشــتم آرایــش میــز از رو بــرس  و برداشــتم رو کــیفم کــردم شــونه عقــب ب
 .بیرون زدم اتاق از

ــایین، رفــتم هــا پلــه از ــا خــانم خــدمتکارمون پ  میــز بــه رو مــن و گفــت بخیــر صــبح بهــم لن
 .کرد دعوت صبحانه

 بـراي  و بـود  نزدیـک  سـالگیش  بیسـت  تولـد . خـورد  مـی  قهـوه  و بـود  نشسـته  قبـل  از سوده
 .بود فور توي روزي چند جشن تدارك

 مــی حــرف نــدرت بــه و داشــت خونســردي رفتــار مــن مثــل هــم اون. زد لبخنــد دیــدنم بــه
 .زد

 .میخورم ایرانی سبک به صبحانه دونست می ریخت، چاي برام لنا خانم

 .رفت و گذاشت روم جلوي رو نیمرو

 سهراب؟: گفت سوده که خوردم رو چاي از قلوپ یه

 .میزد موج دودلی یه چشمهاش توي
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 ..تولدم براي: گفت و بزنه رو حرفش تا کردم نگاه بهش

 افتاده؟ اتفاقی: گفتم کرد، مکث

 !فعال دانشگاه، برم باید من هیچی... فقط نه: گفت و داد تکون سري

 .اي قهوه موهاي و تیره ابرو و چشم بود، مادرم شبیه سوده

 .انداخت می مادرم یاد رو من دیدنش هربار

 .بیرون رفتم و خوردم رو ام صبحانه

ــدرم شــرکت معمــول طبــق ــارغ از بعــد. پ ــه رو شــرکت داخلــی مــدیر التحصــیلی ف  عهــده ب
 .داشتم

 بــه دیگــه تمــام ســال ده کــه مــادرم و پــدرم ســوده، ، مــن بــود، خــوب ظــاهر بــه چــی همــه
 ...نیومد دیدنمون

 کردم؟ می پوچی احساس چرا من وسط این اما

ــوز ــزم پشــت کامــل هن ــه می ــودم نشــده جــا جاب ــدتا و شــد وارد خصوصــیم منشــی کــه ب  چن
 .جدید قراردادهاي: گفت و داد بهم کاغذ
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ــیا ــرز لوس ــر بیک ــا دخت ــرزنده و زیب ــود اي س ــر و ب ــم روز ه ــا ه ــه ب ــدل ی ــوي م ــد م  و جدی
 تــا کــرد مــی بیشــتر رو هــاش طنــازي اون گــاهی و شــد مــی حاضــر ســرکار شــیک لباســهاي

 .کنه جلب رو یخی مرد این توجه بتونه شاید

 .باشه من پوچی جواب تونست نمی هم اون ولی

 .رفت و دادم تکون سري بهش توجه بی

ــو رو ام قهــوه. ایســتادم پنجــره کنــار ــابونی بــه و کــردم ب  آروم و مرتــب هــا ماشــین کــه خی
 .کردم می نگاه بودن حرکت در

 .بود جریان در ماجرایی شاید هرکدوم تو که بلندي هاي ساختمون

ــه هــایی آدم ــت در ک ــد و رف ــودن آم ــر و ب ــدوم ه ــال ک ــدفی،کاري، دنب ــی، ه ــه تفریح  برنام
 .اي

ــا ــدوم ام ــن هیچک ــاي آدم ای ــه ه ــرد، همیش ــن خونس ــابون ای ــا، خی ــن ه ــایی ای ــهر زیب  ش
 .داد نمی نجات پوچی حس این از رو من کمبریج

 .شد بسته بعد و شد باز اتاقم در که بودم افکارم در غرق

ــتم ــمت برگش ــدرم در، س ــا پ ــت اون ب ــگی ابه ــتاده همیش ــود ایس ــت هــیچ. ب ــی در وق  زد، نم
 .بود جالب براش حالت این تو من دیدن شاید
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 شده؟ چیزي: گفتم و نشستم میزم پشت

 .سوده مورد در: گفت و نشست صندلی روي

  سوده؟: گفتم

 . نیست خوب حالش شده، عجیب روزها این: گفت

ــدرم ــا پ ــه وجــود ب ــخت و خشــک ي هم ــودنش س ــن عاشــق ب ــود ســوده و م ــی و ب  زود خیل
 .میشد  رفتارهامون تغییر متوجه

 مـی  چـی  فهمیـد  نمیشـه  کنـه،  دل دردو کسـی  بـا  نـداره  عـادت  اینکـه  بـه  توجـه  با آره،: گفتم
 .خواد

ــدرم ــت پ ــر: گف ــنم فک ــدن وارد ک ــه ش ــه ب ــدگیش دوم ي ده ــراش زن ــوز ب ــل هن ــاور قاب  ب
 .نیست

 همینه؟ مطمئنی: گفتم و زدم آمیزي تمسخر لبخند

 روي بـه  ولـی  نیسـت؛  خـوب  چـرا  سـوده  حـال  دونـه  مـی  دونسـتم  مـی  کـرد،  نگاهم تعجب با
 .آورد نمی خودش

 .کن صحبت باهاش: گفت
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 بـده،  چـرا  حـالش  بفهمـم  و کـنم  صـحبت  باهـاش  اگـه : گفـتم  کـه  بـره  خواسـت  و شـد  بلند و
 کنی؟ می کمکش

 .رفت بهم دادن جواب بدون و کرد نگاهم یکم

 ...شدم خودم در غرق دوباره من و

 .بود شب هشت. کردم نگاه ساعت به و رسیدم کارهام به

 .کردم می مشغول رو خودم دیروقت تا همیشه

 . شد بلند تلفن صداي

 نگـاه  گوشـیم  ي صـفحه  روي زد، مـی  لبخنـد  کـه  اي قهـوه  بلنـد  موهـاي  بـا  سـوده  عکـس  بـه 
 سوده؟ خوبی: داد جواب و کردم

 .گوشی توي پیچید سوده ي گریه صداي که بود نشده کامل سوالم هنوز اما

 سوده؟ شده؟؟ چیزي: گفتم نگرانی با

 مــی عــذاب دارم بــده، نجــاتم میشــم، دیوونــه دارم مــن! ســهراب: گفــت هــاش گریــه وســط
 .کشم

  باشه؟ خونه میام دارم من باش آروم االن باشه: کنم آرومش کردم سعی

 .باالیی خیابون پارك بیاي نه: سوده
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 .پارك به رسوندم رو خودم سریع و کردم قطع

 پخـش  هـوا  تـو  دهـنش  بخـار  و بـود  نـازك  ژاکـت  یـه  تـنش . بـود  نشسـته  نیمکـت  رو سوده
 .شد می

 .اش شونه روي گذاشتم آروم و آوردم در رو کتم

 .اشک خیس صورتش و بود سرخ دماغش نوك و چشمها کرد، بلند رو سرش

 کنی؟ می گریه ها بچه مثل: گفتم

 هاست؟ بچه مال فقط گریه که  میگه قانونی کدوم: سوده

ــد ــتم و زدم لبخن ــداختم رو دس ــتش ان ــیدمش و پش ــمت کش ــم س ــتم و آغوش ــدن از: گف  دی
 .میشم ناراحت هات گریه

 .کنم تظاهر تونم نمی دیگه سهراب؟: گفت گریه با و شد جاري اشکهاش دوباره

 هـام  تنهـایی  تـو  مـن  تمـام  سـال  دوازده  .نـدارم  نیـاز  کسـی  بـه  و هسـتم  قـوي  دختـر  اینکه به
 ....مامانمه کردم تصور و بستم رو چشمهام و کشیدم بغل تو و بالشتم و ریختم اشک

 . بزنه حرف بیشتر تا کردم سکوت من ولی. بود دردناك حرفهاش

 خـودم  بـراي  تنهـایی  کـردم،  بـازي  عروسـکهام  بـا  تنهـایی : داد ادامـه  اشـکش  کـردن  پـاك  با
 ..شدم بزرگ سالگی هشت تو و حموم رفتم تنهایی گفتم، غصه
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 .لرزوند می رو دلم و بود آشنا برام حرفهاش

 ...خوام می رو مادرم من! سهراب: گفت و زد زل بهم و اومد بیرون بغلم تو از

 .نیست کنارم مادرم و میشه سالم بیست داره اینکه تصور

ــکهاش ــو اش ــمش ت ــع چش ــی جم ــدن م ــد و ش ــر بع ــی س ــوردن م ــم و خ ــم محک ــگ به  چن
 ...شده تنگ مامان براي وار دیوونه دلم من: گفت و انداخت

 

 نشده؟ تنگ دلت تو هان؟ چی؟ تو: گفت هق هق با

 .کرده فراموش تورو و من مامان،: گفتم و انداختم پایین رو سرم و کردم اخم

 اون. نیســـت اینجـــوري نیســـت، اینطـــور!  نـــه: گفـــت و شـــد بلنـــد هقـــش هـــق صـــداي
 .ماست منتظر هنوزم

 نیومده؟ سراغمون سال ده این چرا پس: گفتم

 . داره رو خودش دلیل هم اون شاید: گفت و کرد پاك رو اشکهاش سریع

 ســخت تــو رو آدم کــه لبخنــدي و ایــش قهــوه موهــاي. بــودم دلتــنگش کــردم،منم ســکوت
 .کرد می  آروم شرایط ترین
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 واســه دلـت  هــم تـو  نــه؟ مگـه  برگــردي خـواد  مــی دلـت  هــم تـو : گفــت و گرفـت  رو دسـتم 
 ...و مامان و خونه اون و ایران

 .شده تنگ داري رو عروسکش که دختري اون و: ... گفت و کرد مکث یکم

 گفتی؟ چی: گفتم و زدم زل سوده صورت به سرعت به. شد داغ بدنم تمام دفعه یک

ــدم نمــی کنــی مــی فکــر: گفــت و گرفــت رو دســتم ــه هرشــب کــه فهمی  و کــردي مــی گری
 سـهراب  اون دیگـه  تـو  اومـدیم  اینجـا  بـه  مـا  وقتـی  از و داشـتی؟  نگـه  حـاال  تـا  رو عروسکش

 ...اولتی عشق عاشق هنوزم تو دونم می من! سهراب. نبودي سابق

ــاي ــت حرفه ــح و لخ ــوده واض ــل س ــیلی مث ــی س ــود محکم ــه ب ــد ک ــال دوازده از بع ــم س  به
 .کرد می تازه برام رو نوجوونی دوران عشق

 بـودم  رسـیده  بلـوغ  بـه  تـازه  کـه  بـود  دورانـی  مـال  او: گفـتم  و شـدم  بلند جام از و کردم اخم
 فهمیــدي؟ نیســت، ذهــنم تــو چیــزي نمونــده، بــرام موقــع اون از چیــزي. داشــت بــاد ســرم و

 . بشنوم موضوع این با رابطه در حرفی دوباره ندارم دوست

 ..وفا بی و روح بی و سرد هستی، بابا مثل هم تو:گفت و شد بلند جاش از سوده

 .شد دور ازم و دوید و

 روح بـی  و سـرد  ربـات  یـه  نبـودم،  سـهراب  روز اون بعـد  دیگـه  مـن  بـود،  سـوده  بـا  حق آره
 .بود شده تموم رویاهاش ي همه که بودم
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 نیمکت،تنهــا اون روي پــارك اون تــوي فکــرم ولــی. خونــه ســمت رفــتم ســرش پشــت
 .بود مواجه بود کرده ظاهر راست و رك سوده که حقیقتی با و بود نشسته

 بــه کــردم شـروع  و کــردم بــاز دوبـاره  رو یادداشــتم ي دفترچــه و نشسـتم  کــارم میــز پشـت 
 تلــخ و ســخت شــبهام چقــدر دونســت مــی   اون.داشــت خبــر حــالم از ســوده: نوشــتن
 .داشتم نگه رو دیبا عروسک ستاره، هنوز من دونست می اون گذشت،

ــا ــب... دیب ــوده، امش ــاره س ــا دوب ــه رو دیب ــادم ب ــا...آورد ی ــوز...دیب ــم هن ــت؟ ه ــوز هس  هن
 ...نوشت بهم که اي نامه آخرین نمیره یادم

ــه اون ــوز نام ــر الي هن ــه دفت ــد... خاطراتم ــز بع ــه،من اون ل ــه نام ــهراب دیگ ــودم، س ــن نب  م
 "...گذشت زندگیم چطوري نفهمیدم دیگه

 .دادم تکیه صندلی به و کردم قالب سرم پشت رو دستم دوتا و بستم رو دفترم

 .بخونم رو دیبا آخر ي نامه دوباره کرد می وادار رو من وجودم تو چیزي یه

 .بودم حفظ از و خوندم بار صدهزار من شاید که اي نامه

ــا .چشــمم جلــوي اومــد دیبــا نوجــوون ي چهــره و بســتم رو چشــمهام ــا خندیــد، مــی صــدا ب  ب
 ...سرش روي گلبهی شال اون

 قبـر  نـبش  رو مـرده  بـرام  پـیش  سـال  ده کـه  آدمـی  بـه  دوبـاره  چـرا . کـردم  بـاز  رو چشمهام
 ...کنم می
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 .بودم اش نامه خوندن ي تشنه هنوزم اما

ــر ســمت رفــت دســتم ــه و خــاطراتم دفت ــی ورق ی ــه کــه اي صــفحه روي دفــن و زدم کل  نام
 ..ایستاد بود الش

 ...بیرون کشیدم رو نامه و زدم زل بهش ثانیه چند

 .سهراب سالم "

 . گرفتم رو خودم تصمیم دیگه امروز

 . بگم دروغ خودت و خودم به تونم نمی

 کی؟ تا باالخرا ولی تلخه حرفهام دونم می

 ..زدي رقم برام که بود قشنگی روزهاي خاطر به دادم نامه بهت که دوسال این

 تـو  کـه  نباشـه  معلـوم  و کـنم  زنـدگی  ماهـه   یـک   ي خـاطره  یـه  بـا  ففط تونم نمی که من ولی
 ...برگردي کی

 مــن اونوقــت و بیــاد خوشــت یکــی از اونجــا هــم تــو شــاید نــرنج، مــن حرفهــاي از ســهراب
 .مونده منتظرت الکی که احمقم به فقط

 . خوبیه آدم هم جوون اون و راضیه پدرم اومده، برام خوب خواستگار یه

 ...نمیشناسی رو من کن وانمود دیدي رو من جایی روزي به اگه
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 .ببخش رو من

 . ممنونم ازت قشنگ روزهاي اون خاطر به و

 . باش خودت مراقب مهربونی، و عالی واقعا تو

 .دور بنداز زندگیت از رو دیبا. دور بنداز هم رو نامه این

 .خداحافظ همیشه براي

 "دیبا داشت، رو دیدنت حق تابستون از ماه یک که دختري ازطرف

 . کوبیدم میز به محکم و کردم مچاله دستم تو رو نامه

 .نکنه غلبه بهم اشک تا بستم محکم رو چشمهام

 بـراي  اشـک  بـودم؛  سـاله  هفـت  و بیسـت  مـرد  یـه  نبـودم،  سـاله  پـونزده  نوجـوون  یه حاال من
 .بود اي کننده تحقیر اتفاق من

 .کنم پاره رو نامه بار هزارمین ده براي حرص با رفتم

 گذاشـتم  و زدمـش  تـا  نهایـت  در و کـرد   تسـلیمم  بـه  مجبـود  دوبـاره  درونـی  نیـروي  یـه  ولی
 .سرجاش
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 بیــرون فشــار بــا رو دهــنم بخــار و زد ســیلی صــورتم بــه ســرد هــواي. کــردم بــاز رو پنجــره
ــه و دادم ــن ب ــر ای ــردم فک ــه ک ــا ک ــا دیب ــه االن حتم ــه ی ــه داره؛ بچ ــره، اگ ــا دخت ــبیه حتم  ش

 ...خودشه

 .کردم می فکر اون به احمق ي بچه یه مثل هنوز که من به لعنت

 .میزد لبخند بهم خوابم تو هرشب که دیبا به لعنت

 .کرد جلب رو نظرم سوده هاي گریه صداي که بودم افکارم تو

 .بیرون اومدم خیاالتم از

 .کرد نگاه بهم نگران و بود ایستاده اتاقش در پشت پدرم

 .نیست خوب حالش: گفتم

 .بزنم حرف باهاش نمیذاره کرده، قفل رو اتاقش در: گفت نگرانی با

 .زدم حرف باهاش من:گفتم

 .شده تنگ مادرش براي دلش: گفتم و کرد نگاهم منتطر

 ...نبود من مادر انگار گفتم جوري رو "مادرش"

 .رفت و پایین انداخت رو سرش رو پدرم
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ــودم ســرکارم بعــد روز ــدرم کــه ب ــاق وارد سراســیمه پ  ســوده از ســهراب؟: گفــت و شــد ات
 نداري؟ خبري

 . بود پاچه دست انقدر پدرم بود بار اولین. ریخت هري دلم

 .ندارم خبري ازش حاال تا کرد می گریه که دیشب از: گفتم

 زنــم مــی زنــگ هرچــی صــبح از: گفــت گرفــت مــی رو ســوده ي شــماره مــدام کــه حــالی در
 .نرفته میگن زدم زنگ دوستاش به ولی دانشگاه رفته صبح میگه لنا. نمیده جواب

 .کردم پیدا دلشوره

 .کجاست بدونم شاید من: گفتم و برداشتم رو گوشیم و کیف سریع

 مـی  شـهر  اونطـرف  فـالور  پـارك  بـه  مـادرم  بـا  بـودیم  بچـه  وقتـی . بیـرون  رفـتم  سرعت به و
 .شدیم می دور یکنواختی از مادرم قول به .رفتیم

 بـه  چشـمم  کـه  ایسـتادم  جـا  یـه  امیـد  نـا  و گشـتم  رو پـارك  تمـام  و رفـتم  اونجـا  تا گاز تخت
 .خورد می تاب آروم و بود نشسته روش سوده که خورد تاب یه

ــود هــاش بچگــی شــکل ــرون آســودگی از نفســی. ب ــه زدم زنــگ و دادم بی ــدرم ب  آدرس و پ
 .شدم نزدیکش و دادم بهش رو پارك

 ...تو سهراب: گفت و کرد تعجب دیدنم با و بود خودش هواي تو
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 .نمیره یادم قدیم خاطرات تو مثل منم: گفتم و حرفش وسط پریدم

 .نبود درست کارت: گفتم و نشستم کنارش تاب روي و

 درسته؟ کاري چه دونه می کی: سوده

 .نگرانته بابا: من

 روحم؟ یا جسمم نگران: سوده

 .جسمت نگران: من

 چی؟ تو: گفت و زد زل بهم

 .روحت: گفتم و شدم خیره معصومش صورت به

 سـالگی  ده از. باشـم  مـادرم  دلتنـگ  کـه  بـده  حـق  بهـم : گفـت  و ریخـت  صـورتش  رو اشکش
 .دلتنگشم نیومد دیدنم به دیگه که

 .ببینمش بخوام که حقمه این

 .ایران برگردیم بیا: گفت دوباره که کردم سکوت

: کـرد  جلـب  خـودش  بـه  رو هردومـون  پـدرم  صـداي  کـه  نگفـتم  چیـزي  و کـردم  نگـاه  بهش
 .قبوله
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ــر ــرم آب دوش زی ــتادم گ ــه ایس ــرط ب ــدرم ش ــوزد در پ ــون م ــه رفتنم ــران ب ــر ای ــی فک  م
 .برگردیم باید سوده تولد از بعد و بمونیم ماه یک از بیشتر نباید که.کردم

 .میشد آروم دبش سوده ایران، به رفتن با

 برم؟ که دارم دوست اصال من که نپرسید کسی چی؟ من ولی

ــه ــه کشــیدم موهــام روي رو حول ــم نمــی. نشســتم تخــتم س ولب  کــردم مــی حــس چــرا دون
 .ام عصبانی

 .شد وارد زدن در بدون معمول طبق پدرم و شد باز در که بودم خیالم تو

 .زد می موج صورتش تو دلشوره. نبود اخمو همیشه مثل اش چهره

 .لواسونه تو خونه اون کلید این: گفت و نشست کنارم

ــا ــب ب ــرت و تعج ــه حی ــدرم ب ــاه پ ــردم نگ ــتم و ک ــه: گف ــه اون مگ ــه رو خون ــان ب ــداده مام  ن
 بودي؟

 . نه: گفت و پایین انداخت رو سرش

 ...که گفتین شما ولی: گفتم

ــدرم ــول جــدایی از بعــد. نداشــت دوســت رو اونجــا مــادرت: گفــت حــرفم وســط پ  خــوبی پ
  .دادم بهش
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 کردین؟ مخفی ازم که هست چی دیگه: گفتم و کردم آمیزي تمسخر ي خنده

 .کنه آماده رو خونه تا زنم می زنگ اونجا سرایدار به: گفت و شد بلند جاش از پدرم

 سرایدار؟: گفتم و دادم قورت سختی به رو دهنم آب و ریخت هري لم 

 .بیرون رفت اتاق از گفتم چی نشنید کنم فکر که پدرم

 .کرده گیر توش روحم ساله دوازده که کردم نگاه اي خونه کلید به

 .ام عصبی هنوزم کردم حس و بستم رو چشمهام

 .کرد می گریه و بود کرده بغل رو پدرمون محکم سوده فرودگاه توي

ــودم ایســتاده هــا چمــدون کنــار ــدر جــدایی بــه و ب  همــون ایــن. کــردم مــی نگــاه دختــر و پ
 !شه جدا پدرش از تونست نمی حاال. کرد می گریه مامانش واسه که ست سوده

 .هستن رازآلودي و عجیب دخترهادموجودات که واقعا

 .هستم تماستون منتظر: گفت و فشرد رو دسنم محکم پدرم

 .بود زده بهم کمبریج به اومدن از قبل که افتادم سیلی باد

 .بود فشرده رو دستم محکم که بود دستی همین

 .بود هیجان و دلهره از پر که بودم آدمی. دادم تکیه هواپیما صندلی به وقتی



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

79 
 

 کرد؟ می غوغا اینطوري قلبم چرا ولی شوم می هواپیما سوار نبود بارم اولین

 ...رسد می مشامم به دور از تو بوي "

 نخواهــد تــو بــه کوبم،بازگشــتی مــی آب بــر پــارو هرچــه ، کــه اي ایســتاده ســاحل کــدام در
 "...بود

ــا ــاز رو چشــمهام ســوده صــداي ب ــاه تــو هواپیمــا. کــردم ب ــرود تهــران فرودگ ــود اومــده ف  ب
 .شدن می پیاده داشتن مسافرها

 .شدیم پیاده و زدم لبخند و کردم نگاه هیجان از پر چشمهاس به

 ..برگشتیم ما ...سهراب: گفت بغض با سوده شدیم که سالن وارد

 خـالی  رو هیجـانش  بـذارم  و بغلـم  تـو  بکشـمش  تونسـتم  فقـط  مـن  و شـد  جـاري  اشکهاش و
 .کنه

 .لواسون سمت به گرفتیم تاکسی

 .کردم نگاه خیابونها به اونجا تا و دادم راننده به رو آدرس

 و خیابونهـا  بـه  تعجـب  بـا  مـن  و بـودیم  اومـده  سـوده  و مامـان  بـه  کـه  افتـادم  بـاري  اولین یاد
 .کردم می نگاه آدمهاش
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ــا آدم ــوز ه ــري هن ــون روس ــی سرش ــردن م ــابون و ک ــا خی ــلوغ ه ــود ش ــس و ب ــی  آدم نف  م
 .گرفت

 .کرد می تپش به وادار رو قلبم که داشت چیزي اینجا اینها ي همه با

 .دونست نمی کس هیچ دونستم، نمی بیاد، پیش بود قرار چی

 .داشت دوست خیلی رو اینجا انگار دلم ته ولی

 .کنه راهنماییمون و جلو بیاد مجید آقا بودم منتظر شدیم پیاده  که ماشین از

ــاالي کــه میانســالی زن ــه ب ــود ایســتاده ورودي در هــاي پل ــا ب ــد صــورتش روي لبخنــد ب  اوم
 زدن زنــگ آقــا. اومــدین خــوش: گفــت بــود کــرده بــاز رو در کــه میانســالی مــرد و نزدیــک

 .ست آماده چی همه و کرده تمیز رو خونه خانمم میاین، امروز گفتن و

 هستین؟ اینجا سرایدار شما: گفتم آقا اون روبه من و ها پله سمت رفت سوده

 .سیاوشه اسمم. اجازتون با: گفت و زد لبخند مرد

 از کــه  حــالی در و بــذارم اش شــونه  روي دســتم تونســتم فقــط  و شــد سســت وجــودم
 .دارین قشنگی خیلی اسم: گفتم کردم می عبور کنارش

 .بود شده خاموش حاال که بود دلم توي  کوچیک نور یه انگار

 .بود کرده تغیر چقدر انداختم؛ حیاط به کلی نگاه یه و ایستادم ها پله باالي
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 گشایم، می را درها "

 چوبی، هاي درب این پس در شاید

 ...باشی ایستاده منتظر تو

 "...کنند می کجی دهن من به ها خاطره شکند؛ می  امیدم

 .کرد می نگاه  بهم دیبا عروسک و  کردم باز رو چمدونم

 .پنجره سمت رفتم و بستم محکم رو چمدون در

 ایســتاده وقـار  بــا و متـین  بـود،  پوشــیده نـارنجی  لبـاس  تنشــون پـاییز  کـه  پیــر هـاي  درخـت 
 .بودن

 .باغ انتهاي سمت رفت نگاهم و خورد صورتم به سرد هواي کردم، باز رو پنجره

 .بود معلوم دیبا ي خونه سقف هنوزم

 .دونستم می دیبا به مطعلق رو اونجا هنوزم... دیبا

 .بود نخورده دست. بود جاش سر هنوزم کتابهام ي قفسه. بستم رو پنجره

  کردم؛ باز رو ایش شیشه در و شدم تر نزدیک

 .ایستاد کتاب یه خالی فضاي روي انگشتم و ها کتاب روي کشیدم دست
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 !کوچولو شازده: کردم زمزمه لب زیر و زدم لبخند اراده بی

 بــریم کــرده، درســت ناهــار خــانم شــیرین: گفــت و شــد وارد ســوده و خــورد در بــه اي تقــه
 بخوریم؟

 .قشنگیه اسم! شیرین: گفتم و زدم لبخند

 گیریم؟ می تماس مامان با کی: پرسی سوده ناهار از بعد

 .بگیر تماس باهاش خودت بودي، آماده موقع هر: گفتم

 مامــان یــاد رو مــن اینجــا: گفــت و داد تکیــه مبــل بــه زده هیجــان و داد تکــون ســري
 .زد می لبخند بهم و نشست می تلفن کنار اونجا وقتی میندازه؛

ــوي دســت ــبم ت ــردم جی ــدرم کــه رو کاغــذي و ک ــود داده پ ــه و آوردم در رو ب  دادم ســوده ب
 .بگیر تماس باهاش: گفتم و

ــه حــالی در ســوده ــود دودل ک ــذ ب ــار و گرفــت رو کاغ ــن کن ــروع و نشســت تلف ــه کــرد ش  ب
 .شماره گرفتن

 .بود شده سرخ صورتش و لرزید می هیجان شدت از دستش

 .موند منتظد و داد قورت رو دهنش آب

 .نمیده جواب ولی خوره می بوق: گفت و کرد نگاه بهم و گذشت یکم
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 .بگیر دوباره نشو، امید نا: گفتم

 و بــود ســرخ چشــمهاش. زد زل بهــم ســریع بعــد و شــد منتظــر و گرفــت رو شــماره دوبــاره
 ...الو..ال..ا: گفت

 مـن ...مـن : گفـت  و تلفـن  اونطـرف  بـود  رفتـه  روحـش  و قلـب  تمـام  ولـی  کرد می نگاه من به
 !مامان..هستم سوده

 .شد سرازیر بود شده جمع چشمهاش تو که اشکی مامان، گفتن با

 .بیرون رفتم و شدم بلند اونجا از

 .کنه صحبت راحت خواستم می

 تونسـت  نمـی  تـنم  نـازك  پیـراهن  و سـرد  بـاد  ایـن  امـا . کـرد  حملـه  بهـم  پـاییزي  سرد هواي
 .بشم منصرف چمن زمین سمت رفتن از که کنه وادارم

 ...نبود کردنی باور دیدم می که چیزي اونجا، رسیدم وقتی

 . بودن کاشته نهال یکدست اونجا. نبود دیگه چمن زمین اون

 طعـم  بـار  اولـین  بـراي  مـن  کـه  جـایی  بـه  و ایسـتادم  اونجـا  غمگـین  و متحیر چقدر دونم نمی
 .شدم خیره چشیدم، رو عشق
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 بــرام و بـود  کــرده پهـن  پارچــه تنومنـد  درخــت اون زیـر  دیبــا کـه  بــود دیـروز  همــین انگـار 
 .خوند می کتاب

ــه ــاي ب ــت اون ج ــه درخ ــه االن ک ــش دیگ ــده ته ــود مون ــاه ب ــردم؛ نگ ــار ک ــا انگ ــا دیب  اونج
 .بود نشسته

ــاي ــورش موه ــر از ب ــریش زی ــده روس ــود اوم ــرون ب ــر و بی ــور زی ــید ن ــتانه،می خورش  تابس
 .درخشید

ــاب ــوي کت ــتش ت ــود دس ــراي و ب ــري ب ــه پس ــرش ک ــاش روي س ــود، پاه ــتان ب ــی داس  م
 ...خوند

 زند؛ می ورق را ها گذشته دنیا، گویی "

 ...خاطراتش دل از کند، می پاره را شیرینم روزهاي

 "...مانده محفوظ قلبم در هم هنوز خاطرات این وقتی فایده؟ چه اما

 خندیـد  مـی  وجـود  تمـام  بـا  کـه  حـالی  در و بغلـم  پریـد  هیجـان  بـا  سـوده  شـدم  که اتاق وارد
 دیدنش؟ ریم می کی ، داده بهم رو آدرسش. تهرانه توي مامان! سهراب: گفت

 .داشتی دوست تو موقع هر: گفتم و کنم سرکوب رو ذوقش خواستم نمی

 .کنم سازیم ظاهر چاشنی تا دادم تحویلش زورکی لبخند یه و
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 کوتـاه  خـاطرات  اون تـونم  نمـی  چـرا  شـده؟  چـم  مـن  بـزرگ  خـداي . اتـاقم  سـمتم  رفتم بعد
 کنم؟ فراموش رو نتیجه بی و

 .داد می عذابم و بود کرده زنده برام رو خاطرات ي همه تهران به اومدن انگار

ــوده بعــد؛ روز ــتیپ حســابی س ــد و کــرد خوش ــه ش ــر ی ــز همــه دخت ــوم، چی ــا تم ــه ت ــول ب  ق
 .بشه زده ذوق دیدنش از مادرمون خودش

 مهمه؟ هاشون بچه تیپ و قیافه و ظاهر مادرها براي که، کردم می فکر این به من و

 .کردیم حرکت و دادیم بهش رو آدرس و گرفتیم آژانس

 .شده شکلی چه مادرم ببینم خواست می دلم. بودم زده هیجان هم من

 بنده؟ می پشت و کنه می باز فرق از رو موهاش هم هنوز

 کنه؟ می خودنمایی سفیدش یکدست دندونهاي لبخندش با هم هنوز

 کنه؟ می  آروم عجیبی طرز به رو آدم آغوشش، هنوزم

 .برسیم آدرس به تا کشید طول ساعت یک

 کــرد، جلــب خــودش بــه رو هردومــون نظــر کــه چیــزي اولــین شــدیم، پیــاده کــه ماشــین از
 زل نگـاه  بهمـون  اشـک  از پـر  چشـمهاي  بـا  و بـود  ایسـتاده  اش خونـه  در جلـوي  کـه  بود زنی
 .بود زده
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 ....مادرم....و سوده من،

 لرزیــد مــی صــداش کــه حــالی در و جلــو اومــد کــه،مادرم کــردیم مــی نگــاه بهــم تــایی ســه
 سهراب؟سوده؟: گفت

 .گرفت قرار آغوشش تو محکم و سمتش دوید سوده

 . شد می منفجر داشت دیدنش هیجان از قلبم بود، بلند هاشون گریه صداي

 .بودم زده هیجان و خوشحال دیدنش از چقدر...مادرم

 پســر ایــن نوبــت اینبــار حــاال و بیــرون اومــد بغلــش از ســوده شــد کمتــر کــه هاشــون گریــه
 ...بشه ذوب مادرش آغوش تو که بود یخی ي گنده

 ...پیچید وجودم تو عطرش بوي و شد جا بغلم تو ظریفش هیکل

 کنه؟ مخفی رو خودش تونست می حاال اشکم، و لرزید قلبم

 .بودیم نشسته اش خونه توي بعد دقایقی

 حـاال  همـین  اگـه : گفـت  کـرد  مـی  گریـه  هـم  هنـوز  کـه  حـالی  در و نشسـت  سوده و من کنار
 .ندارم دیگه آرزویی هیچ بمیرم،

 . ببینمتون بتونم دوباره تا کردم خدا خدا چقدر بودم، دلتنگتون چقدر دونین نمی

 .کردي مستجاب رو دعاهام ممنونم ممنونم، ازت خدایا،



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

87 
 

 تنهـامون  چـرا  دیـدنمون؟  نیومـدي  دیگـه  چـرا : گفـت  کـرد  مـی  گریـه  نـم  نـم  کـه  هم سوده
 گذاشتی؟

 .شد نمی ولی خواستم، می تونستم، نمی: گفت و کرد پاك رو سوده اشکهاي مادرم

 نتونی؟ که شد باعث چی: گفتم مقدمه بی که شد چی دونم نمی

ــادرم ــم م ــاهم یک ــرد نگ ــکش و ک ــاك رو اش ــرد پ ــت و ک ــر: گف ــردم فک ــدرتون ک ــون پ  بهت
 !گفته

 نگفته؟ بهمون رو چی: گفت سوده

 حــق دیگــه گفــت کــرد، ممنــوعم پــدرتون: گفــت دلخــوریم ازش خیلــی مــا دیــد کــه مــادرم
ــدارم ــام ن ــدنتون بی ــد اون. دی ــاري چن ــه ب ــدم ک ــه اوم ــه ک ــماها زور ب ــم رو ش ــون به . داد نش

 . ببینمتون داد نمی اجازه پدرت نداشتم، راهی هیچ من خدا به سهراب،

 انگلـیس  و ایـران  راه جلـوي  هـم  هـا  کـوه  اگـه  حتـی : گفـتم  و شـدم  بلنـد  جـام  از عصبانیت با
 .سوده خاطر واسه حداقل اومدي، می دیدنمون به باید تو ایستادن می

ــبخش رو مــن: گفــت و شــد بلنــد قــرار بــی مــادرم  داري، حــق بگــی هرچــی آره ســهراب، ب
 غریــب شـهر  تـو  پشــتوانه، بـی  و تنهـا  جـوون،  زن یــه. مـن  جـاي  بــذار رو خـودت  یکـم  فقـط 

 ..داد نمی پناهش شوهرش که

 زدم؛ زل بهش و شدن جاري اشکهاش
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 .بود شده تکیده صورتش و بود رفته گود چشمهاش زیر

 .کردن می خودنمایی سفید تارهاي موهاش الي

 . کردم سکوت و نشستم جان سر آروم

 .کردم می قضاوت یکطرفه انقدر نباید. بوده دردناك هم اون براي آره،

 .نششتیم بود چیده مادرم که رنگارنگی میز دور تایی سه

 .نخوردم رو شما دستپخت وقته خیلی: گفت و داشت بغض هم هنوز سوده

ــادرم ــد مـ ــتش و زد لبخنـ ــت روي رو دسـ ــوده دسـ ــت سـ ــت و گذاشـ ــن: گفـ ــبخش مـ  بـ
 .کردم کوتاهی من...عزیزم

ــوده ــري س ــون س ــراي و داد تک ــه ب ــان اینک ــن از رو مام ــذاب ای ــدان ع ــا وج ــه ره ــم کن  یک
ــت ــنجون خورش ــتیاق بــا و بــرنجش روي ریخــت فس ــورد اش  غــذا ایــن واي: گفــت و خ

 .ست معرکه

 .اومد صدا به خونه زنگ که کنم شروع خواستم و زدیم لبخند هردو

 .دنیاست حتما: گفت و زد لبخند و کردیم نگاه مامان به سوده و من

 بود؟ کی دنیا از منظورش دنیا؟

 .کردیم نگاه بهم پرسشگرانه سوده و من
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 در چــوب چهــار تــو الغــري بلنــد قــد دختــر دقیقــه چنــد از بعــد و کــرد بــاز رو در خــدمتکار
 .شد نزدیک بود زده لبخند که حالی در. شد ظاهر

 .دنیاست این. ها بچه: گفت و زد لبخند مادرم

 دنیا؟ کدوم: گفتم اختیار بی

ــا ــود ســرش مقنعــه کــه دنی ــه رو دســتش و گذاشــت زمــین روي رو کــیفش ب ــمتم ب  دراز س
! نــدارین یــاد بــه رو مــن کــه کــردم تغیــر هــام بچگــی بــه نســبت خیلــی حتمــا: گفــت و کــرد
 !سهراب آقا سالم

 ...دیبا ي عمه دختر نه.. خواهر... دنیا

 .بود شده بزرگ چقدر من خداي

 .کردین تغیر خیلی. بله:گفتم سختی به و دادم دست بهش

 . بود شده برازنده و بزرگ. زد بهم داري معنی لبخند

 .کنه عوض رو لباسش تا رفت احوالپرسی از بعد

 شماست؟ پیش اون چرا: گفت سوده

 .دادم تشخیص سوده صداي تو رو حسادت از هایی رگه

 .داره داستان:گفت مادرم
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 .دیم می گوش: گفتم سریع

 شــدم، جــدا پــدرت از خــوب،وقتی: گفــت مهمــه برامــون مســاله ایــن انگــار دیــد کــه مــادرم
ــول ــادي پ ــم زی ــن و داد به ــه ای ــم رو  خون ــم ه ــن. داد به ــون م ــی چ ــتم، رو کس ــا نداش  آق

 .آوردم خودم با رو دخترهاش و خونه اون سرایدار مجید،

 .شد می تر جالب برام داشت داستان

 ...بره اینجا از گرفت تصمیم مجید آقا دفعه یه اما: داد ادامه مادرم

 کجا؟؟: گفتم و حرفش وسط پریدم اراده بی

 .زادگاهشون. شهرستان به: اومد سرم پشت از دنیا صداي

 نرفتی؟ چرا تو: غرید بهش سوده

 .داشتم نگه من رو دنیا جان، سوده: گفت مادرم

ــا ــد دنی ــز پشــت اوم ــت می ــادر: گفــت و نشس ــردن لطــف حقــم در م ــا مــن. ک ــون واقع  بهش
 .مدیونم

 مدیونین؟ چرا: گفتم

ــا ــا دنی ــه ب ــش ی ــت و آرام ــی لطاف ــایتم ایشــون چــون: گفــت ملموس ــا کــردن حم ــه ت  ي ادام
 .میرم پیش دارم روانشناسی ي رشته دکتراي مقطع تو حاال و بدم تحصیل
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 بــه مــدیونی از بیشــتر چیــزي یــه معلومــه کــه اینطــور: گفــت و زد زل چشــمهاش تــو ســوده
 بــدي، ادامــه ممکــن مقطــع آخــرین تــا و درســت شــده باعــث تنهــا نــه آخــه! مــدیونی مــادرن

 !کردي هم زندگی کتارش بلکه

 .بود داده قرار حمله مورد رو دنیا وضوح به سوده

 . کرده تالش خودش دنیا جان، سوده: گفت مادرم

 کـردم  انـدازي  راه رو لبـاس  تولیـدي  یـه  معاشـم  امـرار  بـراي : گفـت  و کـرد  نگـاه  من به بعد
 .بودم آورده کم حاال تا نبود،من جان دنیا اگه. کنه می اداره داره دنیا رو بیشترش که

 کردي؟ رها رو اونها چی؟ خانوادت: گفت حالتش همون با سوده

 بـود  دایـیم  مجیـد،  آقـا . نـدارم  اي خـانواده  مـن : گفـت  بـود  نباختـه  رو خـودش  اصـال  کـه  دنیا
 .داشت خانواده خودش که

 .بیرون زنه می ام سینه ي قفسه از داره تپش شدت از قلبم دوباره کردم حس

 هستن؟ کجا االن.... دخترشون و...و مجید آقا: گفتم

 .بگم تونستم سختی به رو "دخترشون"

ــه ــا ک ــت دین ــه االن: گف ــه دیگ ــر هم ــون س ــتن زندگیش ــر. هس ــت بهت ــذامون اول نیس  رو غ
 .دارین اشتیاق خیلی مادرتون دستپخت چشیدن براي حتما بخوریم؟
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 .زد حرف میشه هم بعدا

 ..کرد وادار سکوت به رو همه راحت خیلی و

 .نشستیم پذیرایی سالن  تو ناهار از بعد

 .بود دلخور هنوزم انگار سوده

 .زدن می حرف باهم و بود کنارش مادرم

 مـی  ایـران  کـی  تـا : آورد خـودم  بـه  رو مـن  دنیـا  صـداي  کـه  بـودم  غـرق  افکـارم  تو گوشه یه
 مونین؟

 مـن  بـا  چشـمش  رنـگ  اومـد  یـادم . کـردم  نگـاه  رنگـیش  چشـمهاي  بـه  و کردم بلند رو سرم
 .داره فرق دیبا و

 .گردیم می بر سوده تولد بعد. هستیم اینجا ماه یک: گفتم

 کـاش   .بـوده  منتظـر  سـال  ده دیـدنتون  بـراي  مـادرتون  امـا : گفـت  و رفـت  هـم  تو اش چهره
 .موندین می بیشتر

 .نزدم حرفی و پایین انداختم رو سرم

 .پرسیدم می سوال دیبا مورد در فقط زدن، حرف به کردم می شروع اگه دونستم می

 ...ترسیدم شاید،می من و
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 .هستین گذشته مثل هم هنوز: گفت دنیا

 .سرد و حرف کم: گفت و کردم نگاهش پرسشگرانه

 کنه؟ می اذیتتون من حرفی کم: گفتم

ــد ــت و زد لبخن ــوب،: گف ــا خ ــی آدمه ــد وقت ــه از بع ــدت ی ــه طــوالنی م ــنن مــی رو همدیگ  بی
 .دارن گفتن براي حرف کلی انگار

ــن...آره ــی م ــرف کل ــوال و ح ــراي س ــتن ب ــتم، گف ــا داش ــا...ام ــن ام ــت ای ــود درس ــه ب  از ک
 کنم؟ جو و پرس نه یا داره یاد به رو من هنوز دونم نمی که شخصی

 خیلــی قبــل بــه نســبت شــما ي چهــره: گفــت و کشــید بیــرون افکــارم از رو مــن دنیــا بــازهم
 .ندادم تشخیص اصال اول نگاه تو من بگم باید. کرده تغییر خیلی

ــتم ــوب: گف ــنایی خ ــا،اون آش ــان م ــاد زم ــود زی ــه، نب ــره ک ــم ي چه ــوب رو ه ــه خ ــاطر ب  خ
 .باشیم سپرده

 !یادمه شما قبل ي چهره خوب من اما: گفت و خورد جا حرفم از انگتر

 از شــد چطــور! مجیــد آقــا...داییتــون: گفــتم و بگیــرم رو کنجکــاویم جلــوي نتونســتم دیگــه
 رفتن؟ تهران
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ــت. زد زل بهــم یکــم اول ــی حال ــو عجیب ــود نگــاهش ت ــایین رو ســرش بعــد و ب ــداخت پ  و ان
ــازي بلــوزش ي لبــه بــا  عقــب بــه رو اونهــا و لخــتش موهــاي الي کــرد دســت بعــد و کــرد ب

 .برن شدن مجبور اونها خوب،: گفت و داد هول

 چرا؟: پرسیدم سریع 

 خیلـی  انگـار :گفـت  و کـرد  نگـاه  بهـم  تعجـب  بـا  و کـرد  بلنـد  دو سـرش  سـریعم،  پرسـش  با
 !داشتین عالقه مجید دایی به

 در نمیــا خوشــتون. کنجکــاوم یکــم فقــط: گفــتم داره، وجــود کنایــه صــداش تــو کــردم حــس
 بزنین؟ حرف موردش

 .بیاد بدم باید چرا نه: گفت و کرد خفیفی اخم

ــد ــا بع ــدیت ب ــم و ج ــو محک ــمهام ت ــت و زد زل چش ــد: گف ــرش، ازدواج از بع ــه دخت ــال ک  م
 .رفتن اینجا از بود، شهرستان

 .صورتم تو دوید خون و شد تکه هزار قلبم و شد کرخت بدنم تمام کردم حس

 ...کنم هضم تونستم نمی انگار ، که گفت رو جمله این تند و صریح انقدر

 دخترش؟..د: گفتم سختی به

 یادتونه؟؟ رو دیبا...دیبا... دخترش بله: گفت و زد اي رضایتمندانه لبخند
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 نشـونه  رو قلـبم  حرفهـا،  ایـن  بـا  رحمانـه  بـی  چقـدر ...انگـار  بـود  افتـاده  شـماه  بـه  نفسم...دیبا
 ...گرفت می

ــط ــه فق ــنش ب ــودم زده زل ده ــه ب ــن ک ــه ای ــخ ي قص ــر رو تل ــف زودت ــه تعری ــم و کن  خالص
 ...کنه

 صـدا  و سـر  پـر  کـه  همـونی  دیبـا : کـرد  مـی  ادا رو برنـده  و تیـز  جمـالت  داشـت  همچنان دنیا
ــر و ــود ش ــدرش! ب ــور پ ــد مجب ــوهرش زود ش ــده ش ــه. ب ــه آخ ــر دیگ ــل اواخ ــل غیرقاب  تحم

 ..بود شده

 ...خندید راحت خیلی بعد

 ..شد می اکو مغزم تو هاش خنده صداي

ــه داره اشــک کــردم حــس مــن و کوبیــد مــی میــان در یــک درد شــدت از قلــبم  چشــمهام ب
 ...کنه می حمله

 تـو  اسـم  ایـن  ، مـن  خـداي ...دیبـا ...دیبـا . کـنم  تحمـل  رو حرفهـاش  ي ادامـه  تونستم نمی...نه
 .میداد عذابم و شد می تکرار مغزم

 .ببینه کسی رو اشکهام هجوم خواستم نمی. شدم بلند جام از ناخودآگاه

 "دارم نیاز تازه هواي به من": گفتن با
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 .بیرون رفتم اتاق از بردارم رو پالتوم اینکه بدون و شدم بلند جام از

 صـدا  بـا  رو نفسـم  خلـون  حیـاط  تـو  و پـایین  دویـدم  هـا  پلـه  از. میشـم  خفـه  دارم کردم حس
 .شد پخش هوا تو شدت و غلظت با دهنم بخار.  دادم بیرون

 چکـه  آخـرین  کـردم  مـی  حـس  مـن  و بـود  معنـی  بـی  بـرام  سـرما .کـرد  مـی  درد هنـوز  قلـبم 
 ...میشه خشک وجودم تو شیرین عشق اون هاي

 ...شکند می مرا تلخ اي قصه "

 ...ام ناشدنی تکرار خاطرات ي برنده هاي تکه از پراست فضا

 ...گردد می باز هوا به قصه زیباي پري

 ...نبود اینجا جایش

 "نبود؟؟ اینجا جایش

 کــردم، فکـر  گذشـته  بـه  چقـدر  بـودم،  ایســتاده خشـک  شمشـادهاي  کنـار  چقـدر  دونـم  نمـی 
 ...دیبا....دیبا ي نامه آخرین با

 و ســر  پــر دختــر همــون یادتونــه؟ رو دیبــا "شــد مــی اکــو ســرم تــو دنیــا صــداي و
 "..کرد ازدواج...صدا
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 یــدك خــودم بــا رو مــاه یــک اون مــن تمــام ســال دوازده کنــین، رهــام! لعنتــی افکــار! لعنتــی
 ...کشیدم

 بـود؛  کـرده  وصـل  تابسـتان  مـاه  یـک  اون بـه  رو مـن  کـه  طنـاب  ایـن  کـردن  پـاره  وقـت  حاال
 ...بود رسیده

 چقـدر  دونـم  یانـه؟نمی  شـد  سـردم  دونـم  نمـی  نـه،  یـا  شـد  جـاري  اشـکم  آخـرش  دونم نمی
: بیـــرون کشـــید رحـــم بـــی و تلـــخ ي قصـــه اون از رو مـــن ســـوده صـــداي کـــه گذشـــت

 برم؟ قربونت ایستادي سرما تو داداشی؟چرا

ــالتوم ــداخت رو پ ــم روي ان ــت و دوش ــخ دس ــت رو ام زده ی ــت و گرف ــتات واي: گف ــخ دس  ی
 بودي؟ ناراضی داخل جمع از زده؟ بهت بدي حرف دنیا شده؟ چیزي زدن،

 خــواي مــی تــو. خونــه برگــردم خــوام مــی مــن. عزیــزم نــه: گفــتم و زدم زورکــی لبخنــد یــه
 بمونی؟ اینجا

ــري ســوده ــون س ــت و داد تک ــت: گف ــد دارم دوس ــیش روز چن ــان پ ــونم مام ــی. بم ــوایم م  خ
 .کنیم ریزي برنامه تولدم براي

ــو رو گــرمش صــورت ــان از: گفــتم و گــرفتم دســتم ت ــاره. کــن خــداحافظی مام ــام دوب  و می
 .زنم می سر بهش

 آژانس؟ بزنم زنگ:گفت سوده که خروجی در سمت رفتم و
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 .بگردم رو تهران یکم خوام می نه:گفتم

 تاریــک داشــت هــوا یادمــه فقــط. رفــتم پیــاده کجاهــا تــا دونــم نمــی. بیــرون زدم اونجــا از و
 .میشد

 .میرم کتاب فروش مرکز: گفتم و گرفتم تاکسی یه

 !عالی جاي یه برمت می االن: گفت و کرد فکر یکم راننده

ــه زد ترمــز کــه ماشــین ــه. اومــدم خــودم ب ــی و کــردم حســاب رو کرای  پاســاژ وارد هــدف ب
 و کـردم  مـی  فکـر  چـه  بـه  دونـم  نمـی  و زدم مـی  دیـد  رو هـا  کتـاب  هـا  ویتـرین  پشت  .شدم
 کردم؟ می فکر اصال

 هـم  بـود  کتابخونـه  هـم  کـه  افتـاد  فروشـی  کتـاب  یـه  بـه  چشـمم  کـه  بـودم  زدن دور حال در
 .فروشی کتاب

 .بخونم سکوت تو کتابی یه و برم گرفتم تصمیم

 اینجا؟ نیست کتابخونه: پرسیدم فروشنده از. بود شلوغ کمی شدم که وارد

 .کرد اشاره باال ي طبقه به دست با کرد می رسیدگی ها مشتري کار به که حالی در

 .ست کتابخونه قسمت اونجا فهمیدم

 .رفتم باال ها پله از آروم
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 بـوي  و بـود  چیـده  هـا  قفسـه  تـو  مرتـب  کتابهـا . بـود  خلـوت  اینجـا  پـایین،  ي طبقـه  خالف بر
 .داد می آدم به خوبی حس کتاب

 .بودن نشسته مطالعه براي کمی افراد

 .ابتدا آقایون و سالن انتهاي ها خانم

 !جداست چی همه ایران تو که کردم می فکر این به من و

ــو از ــا قفســه ت ــه ه ــم نمــی. برداشــتم کتــاب ی ــود، چــی اســمش دون  از خواســتم مــی فقــط ب
 . بشم خارج دهنده آزار افکار

 کنم؟ تمرکز تونستم نمی چرا اما. کردم باز رو کتاب و نشستم خالی میز یه روي

 دیوونـه  داشـتم  مـن  یعنـی  مـن؛  خـداي  ؟ چیـه  کتـاب  ایـن  کـنم؟  مـی  چیکـار  اینجـا  مـن  اصال
 شدم؟ می

 .نشست کنارم یکی که بودم غرق افکارم تو

 و مشـکی  موهـاي  بـا  بلنـد  قـد  بـود،  مـن  سـال  و سـن  هـم  پسـر  یـه . شـد  جـذب  بهش حواسم
 .شاد اي چهره

 .کردم حسادت بود لبش رو که قشنگی لبخند به لحظه یک

 .زد می لبخند اشتیاق با و بود خیره جایی یه به انگار. کردم دقت بیشتر
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 جــا جابـه  کتــاب داشـت  هــا قفسـه  کنـار  کــه رسـیدم  خــانمی یـه  بــه و گـرفتم  رو نگـاهش  رد
 .  کرد می

 اش چهــره شـد  نمـی  و بـود  زده ماســک امـا . داشـت  سـفیدي  پوســت و بـود  الغـر  و بلنـد  قـد 
 .دید رو

 کنم، می کنجکاوي دارم دید که پسر اون

 نه؟ مگه قشنگیه دختر: گفت کنان پچ پچ

 .نخوره ذوقش توي تا زدم لبخند ولی نبود، واضح دختره ي چهره اینکه با

 .شناسمش می میشه سالی یک: گفت کنان پچ پچ دوباره و کشید موهاش به دستی

 دخترته؟ دوست: گفتم

 .کنم می کار روش دارم ولی! نه هنوز: گفت و خندید آروم باشه، کرده ذوق که انگار

 هــیچ. سرســختیه دختــر اون خــوب: گفــت و نشــدم متوجــه فهمیــد کــه کــردم نگــاهش گـیج 
 مـی  سـالم  بهـش  روز هـر ! باشـه  متنفـر  پسـرا  از کـه  انگـار .کنـه  نمـی  نگـاه  کس هیچ به وقت
 !نمیده رو جوابم ولی کنم،

 !داره مشکلی شاید: گفتم
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ــدي حــرف کــه انگــار ــود زده ب ــو اش چهــره چــون ب ــت و رفــت هــم ت ــه: گف ــت از! ن  و متان
 .زیادشه دخترونگی

 داشــت و بــود نشســته میــزش پشــت حــاال کــه دختــر اون بــه دوبــاره و کــردم خــواهی عــذر
 .کردم نگاه کرد می مطالعه

 .جالبه پسر این عشق چقدر که، کردم فکر این به و

ــرم کــه شــدم بلنــد جــام از . ایمــانم مــن نکــردم، معرفــی رو خــودم راســتی: گفــت پســره. ب
 .اینجا میام گاهی کار از بعد پاساژم این روي روبه بانک کارمند سعادتی، ایمان

 هــم مــن: گفــتم و کــردم اســتقبال نظــر ایــن از. شــه رفیــق باهــام داره دوســت کــه فهمیــدم
 .خوشحالم آشناییت از. هستم سهراب

 .کنه نگاه داره دوست که رو دختري تر راحت ایمان، تا بیرون اومدم اونجا از بعد

ــس ــی نف ــیدم عمیق ــا و کش ــاریکی ب ــوا ت ــره ه ــدم خی ــد و ش ــس بع ــرفتم آژان ــه گ ــمت ب  س
 .کردم می فکري یه باید. نبود خوب اوضاع ماشین، بدون. نیاوران

 ...نشینم می پنجره کنار "

 ...کنم می پاره برگ به برگ را، خاطرات دفتر

 "...خواهم نمی هرکز را نیستی آن در تو دیگر که خاطراتی
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 . نشستم تحریرم میز پشت

 .کرد می نگاه بهم و بود نشسته روم روبه درست دیبا، عروسک ستاره

 .نمیرسه صاحبش دست به دیگه که بود فهمیده شاید. بود ناراحت هم اون انگار

 ...خودش شکل! باشه دختر کاش. داره بچه یه االن حتما. دیبا سمت رفت فکرم باز

 داره؟ دختر دیبا بپرسم، ازش دیدم رو دنیا که بعد ي دفعه باشه یادم

 .کردم می فکر دیبا به داشتم هنوز. اومدم خودم به

 .میز روي افتاد صورت با ستاره. کوبیدم میز روي محکم و کردم مشت رو دستم

 ...باریدن...باریدن بود، راحت خیالشون اشکهام انگار حاال

 .شدم بیدار خواب از سوده تلفن صداي با بعد روز

 .خوابیدم می زیاد صبح که بود بار اولین

 بیــاي شــام بــراي میگــه مامــان ســهراب؟: گفــت بــود ســرحال حســابی کــه حــالی در ســوده
 لبــاس بــرم مـادرم  بــا خـوام  مــی بـار  اولــین میشـه؟  بــاورت. خریـد  بــیم قـراره  امــروز. اینجـا 
 .دارم خوبی حس چقدر دونی نمی! سهراب واي. بخرم

 .میام شام براي حتما باشه خوشحالی، که خوشحالم: گفتم

 . کردم نگاه بیرون به تماس قطع از بعد
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  .میزد لبخند بهم خورشید

 .حیاط توي رفتم و سرم به زد روي پیاده هواي

 .دویدم می نفس یه چمن زمین  خود تا دیبا، دیدن براي همیشه یادمه

 .کردم می فکر دیبا به داشتم هم هنوز! غمگین ي خنده...گرفت خندم

 .کنم فراموشش دیگه گرفتم تصمیم و کشیدم عمیقی نفس

 .بیرون زدم خونه از و خوردم صبحانه ورزش، از بعد

 .دادم رو کتابخونه آدرس چرا دونم نمی و گرفتم وتاکسی رفتم پیاده سرخیابون تا

 .بود شده بهتر حالم اونجا، دیروز که بود این خاطر به شاید

: کــرد جلــب رو نظــرم دختــر یــه ممتــد جیــغ کــه. بــودم نشــده پیــاده تاکســی از کامــل هنــوز
 !لعنتی وایسا! دزد.! دزد

 ...ایستاد تپش از قلبم ثانیه، چند براي انگار

 داد و کــرد مــی دنیــا دنبــال بـود  دســتش تــو چــوب کـه  حــالی در دیــدم رو دیبــا روم، جلـوي 
 !دزد: زد می

 .شد زمین بر نقش و کرد برخورد باهام شدت به یکی که بودم غرق افکارم تو
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 بهـم  وحشـت  بـا  و بـود  کتـاب  چنـدتا  دسـتش  تـوي  کـه  بـود  سـاله  هجـده  یـا  هفـده  پسـر  یه
 .کرد می نگاه

 ، ممنـون  آقـا : گفـت  و شـد  نزدیـک  زد مـی  جیـغ  کـه  دختـري  کـه  کـردم  مـی  نگاهش داشتم
 .افتادم می نفس از داشتم دیگه

 .بود شده دار جریحه غرورش انگار بود، پسره به نگاهم هنوز

 .پسر شو بلند: گفتم و کردم دراز دست

ــتم ــت رو دس ــاب و گرف ــا کت ــت ه ــین؛ روي ریخ ــون زم ــاه بهش ــردم، نگ ــاي ک ــک کتابه  کم
 !ها کنکوري براي درسی

ــره ــا دخت ــت کــه واقعــا: گفــت و برداشــت رو کتابه ــه آوره، خجال ــرا آخ ــن چ ــار ای  رو ک
 کردي؟

 .بود اش چونه زیر ماسک یه الغر، و بلند قد دختر یه کردم، نگاه بهش برگشتم

 .کرد می نگاهش پسر اون که دختري همون اومد، یادم آهان

 .کنن می نگاه مردم داخل، بریم بهتره: گفتم و نکردم دقت بهش زیاد

 .نزنین زنگ پلیس به. نیستم دزد من خدا به آقا: گفت بود ترسیده انگار که پسره
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ــتش ــه رو دس ــدام ک ــعی م ــی س ــرد م ــتم از ک ــه دس ــرون، بکش ــیدم بی ــت و کش ــردم حرک  ک
 . زنن نمی زنگ پلیس به کتاب چندتا واسه: گفتم و کتابخونه همون سمت

 .اومد ما سر پشت هم دختره و افتادم جلو

 خوره؟ می دردت به چه درسی کمک کتاب چندتا. بگو حاال: گفتم و گوشه یه رفتیم

 . داشت قشنگی و لخت موهاي پایین، انداخت رو سرش

 نیــاز کنکــور بــراي: گفــت و کــرد پــاك رو بــود شــده ســرازیر چشــمش از کــه اشــکی آروم
ــرایط. دارم ــالیم ش ــا م ــی اقتض ــه نم ــه کن ــالس ک ــرم ک ــه از. ب ــا بچ ــم ه ــدتا اس ــاب چن  رو کت

 !تومن هزار چهل سی، اي دونه. گرونه ولی. پرسیدم

 حــرف میلیــونی چیــز یــه مــورد در انگارداشــت. گفــت تاکیــد بــا رو تــومن هــزار چهــل ســی
 .زد می

 بــدي پایــان بشــه، شــروع دزدي بــا کــه زنــدگی: گفــتم و اش شــونه روي گذاشــتم رو دســتم
ــر. داره ــاقی ه ــم اتف ــه، ه ــر بیفت ــو حاض ــرور نش ــی و غ ــودت بزرگ ــا رو خ ــین ب ــار همچ  ک

 .ببري سوال زیر حقیري

 .بود کرده پسره دنبال که افتاد دختري به چشمم و کردم بلند رو سرم

 .بود آشنا برام نگاهش چقدر
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 .رفتیم پشتش ماهم و رفت سریع کنم، می نگاهش دارم دید وقتی

 .دوباره بدین رو کتابها اون خانم: گفتم و ایستادم فروش میز جلوي

 .پسره دست دادم و کردم حساب و داد رو کتابها دختره

 .ببخشین رو من .ممنونم واقعا: گفت پسره بیرون رفتیم که اونجا از

ــدتا بیــرون اومــد ســریع دختــر اون  کــن ســعی: گفــت و پســره دســت داد دیگــه کتــاب چن
 .بشی قبول رشته بهترین

ــبم.داشــت روشــنی چشــمهاي. دختــر اون ســمت کــردم رو. رفــت کــه پســره ــه شــروع قل  ب
 .کرد تپش

 .شد فروشی کتاب وارد و زد لبخند دختر اون

 یـه  بـه .  نبـود  فـروش  ي باجـه  پشـت  امـا . رفـتم  سـرش  پشـت  سـریع . بـودم  شده مسخ انگار
 رفتن؟ کجا زنن، می ماسک که خانم این: گفتم بود ایستاده که دیگه خانم

 .باالست ي طبقه رهی؟: گفت و کرد فکر یکم خانمه

  بود؟ رهی اسمش رهی؟

 و کــرد مــی جمــع رو بــود مونــده کــه کتابهــایی میزهــا روي از داشــت. دیــدمش و بــاال رفــتم
 .میذاشت ها قفسه توي
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 . کنم نگاه بهش خواست می دلم چرا دونم نمی

  ..انداخت می دیبا یاد رو من چون، شاید

 ...دیبا هم باز

 .ممنون: گفتم و شدم نزدیک

 دســتش روي کــه زیــادي هــاي ازکتــاب چی؟چنــدتا بابــت: گفــت و کــرد نگــاهم تعجــب بــا
 .پسربچه اون به کمک: گفتم و برداشتم رو بود

 روزي یــه: گفــت باشــه کــرده ســفر دورهــا خیلــی بــه کــه انگــار و پــایین انــداخت رو ســرش
 ...بود دانشگاه به رفتن منم آرزوي

 .کردم کمک بهش که خوشحالم

 دانشگاه؟ نرفتین: گفتم

 .شد دور ازم و شد جدي و کرد خفیفی اخم. باشه اومده خودش به که انگار

 .کنم جا جابه رو کتابها تا رفتم دنبالش و شد ناراحت چرا نفهمیدم

 .شدم می جذب بهش چرا دونم نمی

 ندیدم؟ جایی رو شما من ببخشید،: گفتم و شدم نزدیک
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 دیـدن  بـا  کـه  بـود  بـار  اولـین  ایـن  دیبـا  بعـد  مـن،  خـداي . لرزیـد  دلـم  دوباره و کرد نگاه بهم
 ...لرزید می دلم دختر یه

 مــزاحم لطفــا. شــده قــدیمی دیگــه هــا شــیوه ایــن آقــا: گفــت و کــرد اخــم و زد رو ماســکش
 .نشین کارم

 .کرد می نگاه بهم مشکوك انقدر چرا. نشدم منظورش متوجه. شد دور ازم و

 .داشت تندي اخالق

 . زدن قدم به کردم شروع تهران هاي خیابون توي و بیرون رفتم اونجا از

 .کردم حرکت مادرم ي خونه سمت غروب نزدیک و خوردم تنهایی تو رو ناهارم

 ! پیشوازم به اومد دنیا کرد، باز رو در خدمتکار وقتی

 بلــوز و جـین  شـلوار  یـه . بـود  کـرده  مالیمـی  آرایـش  و بـود  بسـته  سـرش  پشـت  رو موهـاش 
 .بود پوشیده رنگی یاسی

 .بود پیچیده فضا توي عطر خب بوي

 هنـوز  جـون  سـوده  و مـادر . بیـاین  زودتـر  کـردم  مـی  فکـر : گفـت  و کـرد  سـالم  بهم لبخند با
 .نیومدن خرید از
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ــون رو ســرم ــل روي و دادم تک ــا و نشســتم مب ــه دنی ــاش و نشســت روم روب ــاش روي رو پ  پ
  .گذاشت

: گفـت  و بـود  زده سـرخی  الك رو پـاش  هـاي  نـاخن  و بـود  پـاش  رنـگ  یاسـی  ابـري  دمپـایی 
ــار هــر ــه ب ــنم، مــی رو شــما ک ــا بی ــودم ب ــیگم، خ ــن! واوو م ــا همــون ای  مــن کــه ســهرابیه آق

 دیدم؟

 .گرفت می خیلی دلم اینجوري. انداخت می دیبا یاد به رو، من عجیبی طدز به دنیا،

 . کنن می تغییر خیلی آدمها: گفتم

ــه دو ســرش ــی: گفــت و داد تکــون تاییــد ي نشــانه ب ــافتون هــم شــما، ول  و کــرده تغییــر قی
 .اخالقتون هم

ــا میشناســه؟ خــوب رو مــن کــرد مــی وانمــود. کــردم نگــاهش پرسشــگرانه  رو مــن واقعــا ی
 میشناخت؟ خوب

 .شدین تر سنگین یکم االن. بودین تر مهربون انگار موقع اون: گفت

 .انگلیسه تو زندگی خاطر به شاید: گفتم

 .غمه از پر نگاهتون عمق تو نه،: گفت و خندید

 .ضعفم نقطه روي بود گذاشته دست انگار. چشمش سمت رفت نگاهم
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 چیه؟ منظورت: گفتم

 بــه وادار رو شــما کــه ســت کهنــه غــم یــه شــما قلــب تــوي انگــار:گفــت و شــد خــم جلــو بــه
 خودتـون  از رو اون تمـام  نفـرت  بـا  و بیـارین،  درش بایـد . پوسـیده  غـم  یـه . کنـه  مـی  سکوت
 .کنین دورش

ــد ــکی لبخن ــتم و زدم خش ــن: گف ــی م ــونم نم ــزي از ت ــر چی ــم متنف ــه و. باش ــن ب ــلتم ای  خص
 .میذارم احترام

 غمگـین  ابـد  تـا  خـواین  مـی  پـس :گفـت  و کـرد  نگـاه  بهـم  یکـم . بـود  شـده  سوال دچار انگار
 بمونین؟

 یـه  دوسـت،  یـه  مثـل  بـوده،  مـن  بـا . کـردم  زنـدگی  شـیرین،  غـم  این با من. رفتم فرو فکر به
 ...بودم وابسته بهش من ولی. شده خاموش االن هرچند امید؛ سوي کور

 .دارین گنگی و معمایی شخصیت: آورد خودم به رو من دنیا صداي

 نگــاه بهــم پیچیــده اگــه. داره دیــدگاهتون بــه بســتگی:گفــتم و کــردم نگــاه بهــش خونســرد
 .ست ساده چیز همه کنی، برخورد ساده اگه بینی، می گنگ رو من کنی،

 . دونستم نمی رو هاش خنده دلیل. خندید صدا با بعد و کرد نگاهم یکم اول

 کنکــاش. کــردم پیــدا شاناســانه روان خــوي و خلــق. خــوام مــی معــذرت:گفــت خــودش کــه
 .شده عادت برام دیگران شخصیت تو
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 .اومد قهوه فنجون دوتا با دقیقه چند از بعد و آشپزخونه سمت رفت بعد

ــاز ــم ب ــتم ه ــوي نتونس ــاویم جل ــرم رو کنجک ــتم و بگی ــر: گف ــت دخت ــا! دایی ــه االن! دیب  بچ
 داره؟ هم

 مــی دلــم دونــم، مــی ولــی کــنم؛ کامــل رو جملــه اون تــت کشــیدم ســختی چقــدر دونــم نمــی
 .بپرسم رو این حتما خواست

 .ایستاد نعلبکی و لبهاش راه وسط دنیا، دست تو قهوه فنجون

 و نعلبکـی  تـو  برگشـت  و نکـرد  پیـدا  راه لـبش  بـه  فنجـون  و کـرد  مـی  نگـاه  فنجون داخل به
 .نبود دوستانه نگاهش. کرد نگاه بهم

ــد باصــداي ــرون داد رو نفســش بلن ــت و بی ــی: گف ــل داســتان خــواي م ــا کام ــف رو دیب  تعری
 نمونه؟ ذهنتون تو سوالی تا کنم

 .شدم خیره بهش کنجکاو و بودم حرف همین منتظر انگار من و

ــن ــه م ــاري ب ــه بخ ــونم از ک ــارج فنج ــی خ ــد م ــا و زدم زل ش ــروع دنی ــرد ش ــی: ک ــما وقت  ش
 یــه پــدرش بعــد، دومــاه یکــی. مونــدیم اونجــا مــا ولــی. رفــت خونــه اون از مــادرتون رفتــین،

 اصـرار  بیشـتر  دیبـا  واقـع  در. کـردیم  مکـان  نقـل  اینجـا  از مـا  و کـرد  پیـدا  کارخونـه  توي کار
 کوچیــک جدیـد،  جـاي . چیـزي  همچـین  بود،یـا  متنفــر اونجـا  از انگـار  بـریم،  اونجـا  از داشـت 

 . بود سختی جاي زندگی براي بود، نمور و
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ــک ــاه ی ــد م ــه بع ــورت ب ــاقی ص ــادرتون اتف ــوي رو م ــازار ت ــدیم ب ــل اون و دی ــود مای ــاي ب  ج
 .ببینه کنیم می زندگی که جدیدي

 هزینـه  تـا  ببـره  رو دیبـا  و مـن  تـا  کـرد  درخواسـت  مجیـد  دایـی  از دیـد،  رو مـا  اوضـاع  وقتی
 . بده رو تحصیالتمون ي

 مســتجاب دعاهـام  واقعـا  کـردم  مــی حـس  و بـودم  دانشـگاه  بــه رفـتن  عاشـق  موقـع  اون مـن 
 ازدواج خواسـت  مـی  دلـش  و داشـت  خواسـتگار  آخـه . بیـاد  نداشـت  دوسـت  دیبـا  ولـی . شده
 !آخه دونست می چی تحصیالت از اون. کنه

 .بودم شنیدن ي تشنه هنوزم من کرد؛ مکث یکم

ــار ــه اینب ــوپ ی ــوه از قل ــورد رو اش قه ــه و خ ــاالخره: داد ادام ــن ب ــا م ــادرت ب ــه م ــا ب  اینج
 بـا  هـم  بعـد  و کـرد  ازدواج بـود  عاشـقش  کـه  پسـري  همـون  بـا  دیبـا  بعـد،  سـال  یـک . اومدم
ــدر ــوهرش و پ ــتن ش ــتان برگش ــون. شهرس ــوهرش چ ــال ش ــتان م ــود شهرس ــم االن.  ب  ه

 !دیگه داره رو بچه یدونه احتماال

 نمــی مــن امــا دادن، مــی فشــار محکــم رو زخمــم روي انگــار قلــبم، ســراغ اومــد درد اون بــاز
 .کنم دوري درد این از تونستم
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ــا ــتم، ب ــونیم انگش ــار رو پیش ــمهام و دادم فش ــم رو چش ــتم محک ــد. بس ــان بع ــزي ناگه  چی
 بـرام  دوسـال  تـا ...دیبـا  امـا : گفـتم  و کـردم  نگـاه  دنیـا  بـه  و کـردم  بلنـد  رو سـرم  و اومد یادم
 پس؟ ممکنه چطور! نوشت می نامه

 نامـه  یـه  مـادرتون  رفتنتـون  بعـد  خـوب : گفـت  و کـرد  فکـر  و شـد  خیـره  زمـین  بـه  یکم دنیا
 .نوشته توش شمت آدرس که گفت و بهش و دیبا به داد

 .بود فشار تحت انگار. بود داده رنگ تغییر دنیا صورت چرا دونم نمی

 .گذاشتمت فشار تحت انگار. ببخش: گفتم و شدم بلند جام از

ــاره ــرد پیــدا رو آرامشــش دوب ــد ک ــت و زد وپوزخن ــی فکــر: گف ــدر کــردم نم  بــاهم انق
 .داده می نامه براتون که هستین صمیمی

ــاز رو در خــدمتکار و شــد بلنــد آیفــون صــداي ــه و ایســتادم پنجــره کنــار. کــرد ب  و مامــان ب
 عشــق.. دیبــا... بلــه: گفــتم و کــردم نگــاه شــدن حیــاط وارد خریــد ســاك کلــی بــا کــه ســوده

 ...بود اولم

 ...شد نخواهد فراموش هرگز! اول عشق گویند، می"

 ...بود حقیقت گویی آري،

 "کرده؟ سیاه را روزگارم خاطراتت که کنم؟ چه تو با من اما
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ــا ســوده ــم محکــم و شــد وارد هیجــان ب ــد بهتــرین امــروز! ســهراب گفــت؛ و کــرد بغل  خری
 . بود عمرم

 .میاد بهت روسري: گفتم و زدم لبخند

 .کنه عوض رو لباسش تا رفت و کرد لوس رو خودش

 .خوشحاله خیلی سوده: گفتم و دادم دست مادرم به

 .ترم خوشحال اون از من: گفت و زد لبخند وجودش تمام با مامان

ــب اون ــام ش ــار رو ش ــم کن ــودیم ه ــوده و ب ــاجراي س ــد م ــریح و خری ــا تف ــان ب ــا رو مام  ب
 .کرد تعریف جزییاتش تمام

 .مونن می مادرشون و پدر عاشق باشن، که سنی هر. محبتن از پر دخترا که درسته

ــنم ــودم خوشــحال م ــار اینکــه از. ب ــدرم خــالی وجــاي. هســتم خــانوادم کن ــامال پ  احســاس ک
 .میشد

 !خودمون ي خونه. لواسون به بریم همه شد قرار بعد؛ روز

ــا ــت دنی ــون پش ــت فرم ــن و نشس ــارش م ــان. کن ــوده و مام ــت س ــتن پش ــوده و نشس ــه س  ب
 .بود ناراضی شرایط این از وضوح
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 قبــول قابــل غریبــه، یــه بــا مــادرش کــردن تقســیم ســوده مثــل مغــروري دختــر بــراي آخــه
 .نبود

 دختـر . زد مـی  لبخنـد  و کـرد  مـی  نگـاه  بهـم  گـاهی  چنـد  هـراز  دنیـا . باریـد  مـی  نم نم بارون
 .ها گذشته مثل بود، آرومی

 .بود زیبایی دختر بود هم بچه. بود زیبا رز یه. بود داده نقاشی یه بهم که اومد یادم

ــه وارد  از اشــک قطــره یــه و شــد خونــه تماشــاي محــو دقیقــه چنــد مامــان،. شــدیم کــه خون
 .خورد سر اش گونه

 .کرده تغیر چقدر اینجا! واي: گفت هیجان با دنیا

ــوز ، بــراي ولــی: گفــتم رفــتن قبــل مــن و داخــل رفــتم و گرفــت رو مامــان دســت ســوده  هن
 . ست تابستونه ي خونه همون

ــام ــان روز تم ــاهم ســوده و مام ــت ب ــا و زدن گش ــا دنی ــپ ب ــابش ل ــرگرم ت ــود س ــا مــن و ب  ب
 .مطالعه

 االن واي: آورد خــودم بــه رو مــن دنیــا صــداي کــه بــودم مطالعــه در غــرق چقــدر دونــم نمــی
 .خونین می کتاب دارین فیکس چهارساعت

 کشیدین؟ می نقاشی قبال یادتونه: گفتم و زدم لبخند و کردم بلند رو سرم
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 مقدمـه  بـی  داریـن  عـادت : گفـت  و زد کمرنـگ  لبخنـد  یـه  و کـرد  نگـاه  بهـم  ثانیـه  چند براي
 بپرسین؟ سوال

  .نیستم بلد چینی مقدمه من:گفتم و بستم رو کتاب

 .کشیدم نمی نقاشی زیاد من: گفت و زد داري معنی لبخند

 .کشیدین زیبا رز یه برام شما کلی: گفتم تعجب با

  رز؟؟: گفت و کرد فکر یکم

 !آره! رز...آها: گفت و کرد فکر دوباره و

 .زنم می حرف چی مورد در من نیست یادش هنوزم ،اون کردم حس من و

 . نداشت اهمیت براش شاید نبود؟ یادش چرا

 !میشه فراموش زود باشه، نداشته اهمیت که چیزهایی ، که خوندم جایی

 .کتابخونه اون به برم خواست می دلم هم باز. بیرون اومدم خونه از. بعد روز

 !کنین صبر سهراب آقا:اومد آیفون صداي که بودم نبسته کامل رو در

 مـی  جـایی  دانشـگاه،  بـرم  بایـد  مـن : گفـت  و پـایین  اومـد  عجلـه  بـا  بعـد  یکم. بود دنیا صداي
 .رسونمتون می رین،

 .شدم سوار من و آورد بیرون پارکینگ از رو مادرم ماشین
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 نمــی کنایــه طعنــه ســوده، خــالف بــر مــن ولــی. ســراغم اومــد ســوده حــس چــرا دونــم نمــی
 ؟!نه داده بهتون تام اختیار مادرم: گفتم و رسوندم می رو منظورم صریح خیلی و زدم

 !دونه می دخترش مثل رو من ایشون: گفت و زد لبخند

 مونی؟ می پیشش کی تا: گفتم

ــا مــن: گفــت و کــرد جمــع رو لبخنــدش  ــادر ب  تــونم مــی کــه، هرچنــد. کــردم پیــدا انــس م
 نمیاد؟ خوشتون شما. دارم دوست رو موندن اینجا ولی بشم، مستقل

 .نمیده تغییر رو چیزي نیاد، یا بیاد خوشم من: گفتم ذاتیم خونسروي با

 .میشه جالب داره کم کم: گفت و خندید صدا با

 . بفهمم که نداشتم هم اي عالقه. نفهمیدم رو منظورش

 .دونم نمی من رو تو فامیلی: گفتم کردم فکري

ــا ــب ب ــم تعج ــاه به ــرد نگ ــت و ک ــداي واي: گف ــزرگ خ ــما! ب ــا ش ــب واقع ــب و عجی  غری
 !بخونم رو شما ذهن تونم نمی واقعا من! هستین

 بدونم؟ رو فامیلیتون میشه حاال. نیستم پیچیده هم اونقدرها من ولی: گفتم

 .صادقی: گفت و انداخت باال ابرو

 عجیبه؟ فامیلیم: بپرسه شد باعث که. زدم زل بهش تعجب با
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 !عجیبه برام گذشته!نه: گفتم 

 .میشم پیاده همینجا من: گفتم و کردم اشاره جلو به بعد

 .فروشیه کتاب فقط اینجا قالب؟ان: پرسید

 .کتابم عاشق منم: گفتم

 .صورتی رژ یه و بود کشیده مشکی  باریک خط یه رو چشمهاش پشت. زد زل بهم

 دیگـه  دوهفتـه  بعـدش  سـت،  هفتـه  آخـر  جـون  سـوده  تولـد : گفـت  و داشـت  جـذابی  صورت
 ســهم خــوام نمــی. باشــیم داشــته بــاهم خــوبی خــاطرات خــواد مــی  دلــم هســتین، اینجــا شــما
 کردنتــون نگــاه فقــط و ایســتادن گوشــه یــه پــیش، ســال دوازده مثــل مــاه، یــک ایــن از مــن
 .باشه

 .بفهمم رو منظورش درست نتونستم هم باز

 .برن کجا باید دونستن می پاهام پاساژ؛ داخل رفتم و شدم پیاه و نگفتم چیزي

 اســم چــه! رهــی. بیــاد رهــی تــا نشســتم و برداشــتم کتــاب یــه و بــاال ي طبقــه رفــتم مســتقیم
 .کنم پیدا رو معنیش کتاب تو باشه یادم. عجیبی
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 ســرفه و شــد دوال یکــم. بــود زده ماســک دوبــاره. اومــد بــاال هــا پلــه از عجلــه بــا بعــد یکــم
ــی انگــار. کــرد ــه بکشــه، نفــس خــوب تونســت نم ــت و آورد در جیــبش از اســپري ب  گذاش
 .دهنش جلوي

 رهی؟ خانم خوبه؟ حالتون: گفتم و سمتش رفتم و شدم نگران

ــرش ــد دو س ــرد، بلن ــمهاش ک ــز چش ــود قرم ــا و ب ــس دوت ــق نف ــید؛ عمی ــش کش ــه نفس  ک
 شناسین؟ می رو من شما: گفت اومد سرجاش

 نمیاد؟ یادتون رو من شما: گفتم

 بــرام دونــی مــی رو مــن فــامیلی اینکــه ولــی هســتی، کــی شــما دونــم مــی:گفــت و کــرد اخــم
 .سواله

 بود؟ چی اسمش بود؟پس رهی فامیلیش فامیلی؟

 .دیگه سمت یه رفته دیدم که بودم فکر تو

 .بود سخت داشتنش نگه چقدر

 دارین؟ آسم شما: گفتم و رفتم دنبالش

 رو شـما  نـه  مـن ! نـه . کـنم  نمـی  درك رو سـواالتتون  معنـی  واقعـا  مـن  آقـا : گفـت  و کرد پوفی
 .بزنم حرف شما با بیماریم مورد در دارم دوست نه و دیدم جایی
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 !آویزون ي پسربچه یه بودم شده رفتم؛ پشتش بازم. دیگه طرف یه رفت دوباره و

 چــی دونــم نمــی امــا. ســمتم برگــرده عصــبانیت بــا ، شــد باعــث کــه گرفــت خنــدم فکــرم از
 .زد زل بهم و زد خشکش فقط که شد

 .بود آشنا برام نگاهش چقدر

 کـاریم  محـیط  تـو . نیـاین  دنبـالم  کـنم،  مـی  خـواهش  آقـا : گفـت  و انـداخت  پـایین  رو سـرش 
 .شه درست دردسر برام خوام نمی

 باشه؟ نمیام دنبالتون اصال دیگه و پرسم می چیزي یه فقط: گفتم

  چیه؟ دیگه: گفت اکراه با و کرد نگاه بهم کالفه 

 چیه؟ شما اسم..اس..ا: گفتم و دادم قورت سختی به رو دهنم آب

ــا ــب ب ــم تعج ــود زده زل به ــت و ب ــواب خواس ــده ج ــه ب ــی ک ــداش یک ــدون اون و زد ص  ب
 !رفت جواب

 شــاید.! بــود شــده مهــم بــرام انقــدر چــرا. بــدونم رو اســمش خواســت، دلــم چــرا دونــم نمــی
 .انداخت می دیبا یاد رو من چون

 ! بود وسط دیبا پاي هم باز

 . دادم ادامه و گرفتم پیش راهی زنان قدم و بیرون زدم اونجا از
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 حــرف اینکــه یــا! نیســت یــادش رو نقاشــی اون گفــت، مــی کــه افتــادم دنیــا هــاي حــرف یــاد
 !بود آر و دي نقاشی روي حروف اون اما! بود اس فامیلیش اول

 کنه؟ می مخفی رو چیزي داره دنیا کردم، می حس چرا

 پـدرم  صـداي  و دادم جـواب . بـود  غریبـه  ي شـماره . خـورد  زنـگ  تلفـنم  کـه  بـودم  افکارم تو
ــد ــوي پیچی ــن ت ــهراب؟: تلف ــت س ــه؟ حال ــوده خوب ــه؟ س ــتین خوب ــادرتون تونس ــدا رو م  پی
 کنین؟

 پیـدا  رو مـادرش  کـه  خوشـحاله  واقعـا  سـوده . خـوبیم  مـا : گفـتم . دلواپسـه  چقـدر  بـود  معلوم
 . نیست کمبریج به مربوط شماره این کجایین؟ شما! کرده

 . ایران اومدم امروز من:گفت

 شده؟ چیزي: گفتم و کردم تعجب

 .زنیم می حرف باهم اومدي. لواسون ي خونه هستم: گفت

 !خان سهراب: زد صدام نفر یک که کردم قطع

ــد رو ســرم ــوي کــه رو پســر اون و کــردم بلن ــه ت ــود کتابخون ــدم رو ب ــه ؛ دی ــزرگ لبخنــد ی  ب
 .داشت شادي ي چهره.  بود زده

 !ایمان آقاي: گفتم و زدم لبخند
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 .ببینمتون دوباره کردم نمی فکر: گفت و دادیم دست بهم

 باشی؟ سرکار نباید االن: گفتم

ــد ــی! چــرا: گفــت و خندی ــروز ول ــدتا ام ــتم بعدشــم و دادن بهــم بانــک از خــارج کــار چن  وق
 !آزاده

 .خوب چه: گفتم و خندید خوشحالی با و

 کتابخونه؟ بریم. سرده اینجا: گفت

 .ببینه رو دختره اون داره دوست دونستم می

 .بودیم کتابخونه در دم اومدم خودم به وقتی! نه یا دادم جوابی دونم نمی

 .نبود دختر اون شدیم، وارد وقتی

 .نبود ولی ببینتش؛ تا گشت دنبالش نگاه با ایمان

 نیستن؟ رهی خانم ببخشید،: پرسید و دیگه ي فروشنده یه سراغ رفت

 .رفتن گرفتن مرخصی نه: گفت خانم اون

ــا ــاراحتی ب ــت ن ــمت برگش ــن س ــت و م ــا: گف ــه روزي دقیق ــن ک ــتم م ــد، آزاده وق ــد بای  بای
 گرفت؟ می مرخصی

 .باشیم داشته گرمی صحبت باهم تونیم می عوضش: گفتم
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 .بودیم اطراف اون شاپ کافی یه توي بعد، ساعت نیم و

ــونی و شــوخ پســر ایمــان، ــود مهرب ــار و ب ــا اون کن  ، ایمــان. رفــت نمــی ســر ام حوصــله واقع
 .بود خونگرم ایرانی یه نماد

 و کنـه  پیـدا  بانـک  تـو  کـار  تونسـته  زیـاد  تـالش  بـا  و داره دیگـه  بـرادر  دوتـا  ، کـه  گفت اون
 .کنه می زندگی مادرش کنار و داده دست از رو پدرش

 تـوي . رفتـیم  ایـران  از بـود  سـالم  پـنج  وقتـی : گفـتم . بگـم  خـودم  از یکـم  بـود  من نوبت حاال
 .ایران برگشتیم ماه یک براي سالگی پونزده

 برگشـتیم  مـا  و شـد  تمـوم  تلـخ  کـه  شـیرین  مـاه  یـک : گفـتم  و اومـد  سـراغم  بـه  دوبـاره  غم
 .برگشتیم سال دوازده بعد و انگلیس

 شد؟ تموم تلخ ماه یک چرا: گفت باشم گفته انگیزي هیجان داستان انگار

 رهــا رو ارزشــمند خیلــی چیــز یــه مــن چــون: گفــتم و کــردم نگــاه خرمــاییش چشــمهاي بــه
 .کردم

 .دارم بدي حس دونست، می چون. کرد سکوت ایمان

 داري؟ دوست رو رهی خانم:گفتم و افتادم دختر اون یاد که شد چی دونم نمی اما
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 مــن بــا دارم دوســت کــنم مــی احســاس یعنــی،...آره... خــوب: گفــت و خــورد یکــه ســوالم از
 .کنه ازدواج

 !شناسیش نمی خوب که تو: گفتم. خندید خجالت با و

 و سالشـه  هفـت  و بیسـت . بیـنمش  مـی  کـه  سـاله  یـک . دونـم  مـی  زیـادي  چیزهـاي  نه: گفت
ــه و مجــده.  کنــه مــی کــار اینجــا ســاله پــنج و داره دیــپلم بزرگتــره، مــن از ســال یــه  هــیچ ب

 .کنه می استفاده اسپري از و داره آلرژي. نمیده اهمیت پسري

 !فکرشی تو خیلی پس: گفتم

 .خونشون بفرستم رو مادرم روزها این خوام می! آره: گفت و خندید

 داري؟ رو آدرسش مگه: گفتم و خوردم تکونی. باشن کرده وصل برق بهم که انگار

 پیـدا  رو خونشـون  و کـردم  تعقیـبش  چنـدبار  خـودم ! چـی  پـس :گفـت  و کـرد  نگاهم فاتحانه
ــازه. کــردم ــا. کــردم هــم تحقیــق ت ــا پــدرش ب ــدگی تنه ــدارچی پــدرش. کنــه مــی زن ــه آب  ی
 . شرکته

 دونی؟ می کجا از رو اینها: گفتم

 .خواستگارشم گفتم. کردم جو و پرس ها همسایه از: گفت و خندید
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ــاره ــا ودوب ــد ذوق ب ــه از. خندی ــتم اینک ــات ازش داش ــر اطالع ــورد دخت ــه م ــی رو اش عالق  م
 .داشتم بدي حس گرفتم،

 بود؟ عجیب چیز همه چرا اما

 .بود شده تاریک کامال هوا برسم تا. لواسون ي خونه سمت برگشتم عصر

 .کردم می فکر ایمان هاي حرف به مسیر تمام تو

 .کنم پیدا رو آدرسش تونستم می کاش. کنه می زندگی تنها پدرش با که دختري

 . کشید می سیگار و بود نشسته پذیرایی توي پدرم

 .بود خودش تو حسابی و بود کنارش چمدونهاش

ــار چــون ــا ، نزدیــک رفــتم. نشــنید و کــردم ســالم بهــش دوب ــدنم ب  رو ســیگارش ســریع دی
 اومدي؟ کی سهراب؟: گفت و کرد خاموش

 .بودین غرق خودتون تو خیلی. میشه اي دقیقه ده: گفتم

 بــه. کــردیم تــرك رو اینجــا ســوده و تــو بــا کــه افتــادم روزي یــاد: گفــت و زد تلخــی لبخنــد
ــه مبــل ــود نشســته اونجــا مــادرت: گفــت و کــرد اشــاره روش روب ــه. ب  نمــی کــرد، مــی گری

 . نبرمتون تا کرد می رو هاش تالش آخرین داشت. بشه دور ازتون خواست

 ...کنه می دیوونه رو آدم خاطرات: گفتم
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 تـو  تـونن  مـی  کـنن،  سـفر  فضـا  بـه  تـونن  مـی  هـا  آدم: گفـت  و کـرد  نگـاه  بهـم  غمگین پدرم
 هــیچ بــه هرگــز ولــی.کــنن ایجــاد جهــش خــدا خلقــت تــو تــونن مــی کــنن، پــرواز آســمون

 ...نکردن پیدا گذشته به برگشت براي روشی،راهی

 .شدیم خیره بود نشسته اونجا بار آخرین مادرم که خالی مبل به هردو

 .  ببینم رو دنیا خواست می دلم واقع در. سوده پیش رفتم صبح بعد، روز

 . اونجا به رفتم و گرفتم رو دانشگاه آدرس. دانشگاه رفته دنیا که گفت مادرم اما

 . ببینه رو من بره بیرون خواست اگه که ورودي در نزدیک. نشستم حیاط توي

 .کشیدن پر افکارم دوباره

ــا بعــدش روز درســت داد، بهــم رو کاغــذ اون دنیــا کــه روز اون  کــه افتــاد دعــوا باهــاش دیب
 !شده دزدیده از چیزي

 خــوبی نقــاش دیبــا. بــود کشــیده درخــت زیــر رو خــودش و مــن کــه افتــادم دیبــا طــرح یــاد
 .بود

 مـی  اینجـا  رو شـما  کـه  جالـب  چـه : آورد خـودم  بـه  رو مـن  دنیـا  صـداي  کـه  بـودم  افکـارم  تو
 !بینم

 .باشم نشده مزاحم امیدوارم: گفتم و شدم بلند جام از
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 پیــدا خــوبی احســاس شــما دیــدن بــا مــن. نیســت خــوبی لغــت مــزاحم؟: گفــت و زد لبخنــد
 .کنم می

 .پایین انداخت رو سرش بعد و

 .بودیم نشسته دانشگاه بیرون ي کافه توي بعد دقایقی

 دانشــگاه ســمت اومــدین کــه گفــت و زد زنــگ بهــم مــادر: گفــت بــزنم حرفــی اینکــه قبــل
 .من

 آخرین؟ ترم: گفتم

 .تمومه بدم ارائه رو ام نامه پایان ترم این: گفت خوشحالی با

 .خوندین می طراحی روانشناسی، جاي به کاش، اي ولی: گفتم

 .نمیشم منظورتون متوجه: گفت و کرد نگاهم پرسشگرانه

ــتم ــا: گف ــه ب ــه توج ــی اون ب ــه نقاش ــراي ک ــن ب ــیدین، م ــا کش ــف واقع ــد حی ــه ش ــی ک  طراح
 .نخوندین

 .دیگه نشد خوب. اون آره. آهان: گفت و شد هول بازهم

 .بود جالب خیلی کشیدین برام که درختی اون: گفتم
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 و خـــورد بـــود داده ســفارش  کـــه اش آبمیـــوه از یکــم  ســـریع و دزدیـــد ازم رو نگــاهش 
 .نگرفتم جدي زیاد رو نقاشی من آره، خوب: گفت

ــم ــردم اخ ــتم و ک ــی: گف ــین م ــی دون ــایی چ ــه زیب ــاه در رو زن ی ــایون نگ ــت آق ــوه زش  جل
 میده؟

 .!دروغ: گفتم تحکم با و کرد نگاهم پرسشگرانه اش، اومده در و روشن چشمهاي با

ــی اینکــه قبــل و ــه حرف ــتم بزن ــو رو نقاشــی اون:گف ــدیش یکــی از. نکشــیدي ت  اصــال و دزدی
 بـودي  گفتـه . بـود  رز گـل  یـه  بلکـه  نبـود،  درخـت  یـه  نقاشـی  اون. بـود  چـی  نیست یادت هم

 .کنن نمی فراموش هرگز رو ارزشمند چیزهاي ها آدم گذاشتی، وقت کلی براش

 کردي؟ مخفی ازم رو چی دیگه: گفتم و کرد می نگاهم زده حیرت

ــر هــاش چشــم ــک از پ ــا و شــد ســرخ صــورتش و شــد اش ــر: گفــت عصــبانیت ب ــردم فک  ک
 ! اومدین بازجویی براي دونستم نمی ببینین، رو من تا اومدین

 زنــم مــی حــرف چیــزي مــورد در مــن! کنــی تحریــک رو احساســم نکــن، ســعی لطفــا: گفــتم
 جانـب  از دروغهـایی  بـا  کـنم  مـی  حـس  اونوقـت  و کـرده  تـار  رو زنـدگیم  از سـال  دوازده که
 .کنه می عصبانی رو من حس این و شدم رو روبه تو

 .بیرون رفتم و شدم بلند جام از و
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 بــی کــارت خیلــی و باحــالی خیلــی اینکــه کــردي؟ فکــر چــی تــو: گفــت و اومــد ســرم پشــت
ــه؟ ــو نقص ــم ت ــه ه ــزوي آدم ی ــرده و من ــه اي افس ــتی ک ــبیدي دودس ــه چس ــه ب ــته ی  ي گذش
 عاشـقانه  داره و کـرده  فرامـوش  خـوردن  آب مثـل  رو تـو  کـه  تـر  احمـق  دختـر  یـه  و احمقانه
 چی؟ تو اونوقت.  کنه می زندگی

 .بود تلخ و تند خیلی هاش حرف

 .شدم دور و نکردم توجهی بهش

ــی ــتم نم ــل تونس ــنم، تحم ــه ک ــزي ی ــو چی ــودم ت ــاد وج ــی فری ــید م ــه کش  دروغ داره اون ک
 .میگه

 .کتابخونه رسیدم که بود ظهر نزدیک

  .شدم تماشاش محو و نشستم دیدش از خارج. بود کتاب یه خوندن محو دختر اون

 .داشتم هم اون کنار در. داشتم دیبا کنار در که حسی

 معلــوم اش مقنعــه زیــر از اش شــده بافتــه موهــاي و بــذاره ســرجاش رو کتــاب تــا شــد بلنـد 
 .کرد تپیدن به شروع تمام هیجان با قلبم و. شد

 .بود آشنا برام موها این

 .میذاشت سرجاش رو کتاب داشت که نزدیکش رفتم و شدم بلند جام از
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 "کوچولو شازده "دیدم رو دستش توي کتاب و شدم نزدیکش یکم

 شناسم؟ می رو دختر این من کردم می حس چرا من، خداي

 .شدم دور ازش سمتم، برگرده اینکه قبل

 .رفتم سرش پشت آروم. شد تعطیل که غروب

 .تونستم می هم من پس کنه، پیدا رو اش خونه بود تونسته ایمان اگه

 .نکنم گمش تا ، برنداشتم ازش چشم ولی بود، شلوغ اینکه با. شد مترو سوار

 .رفتم پشتش منم و شد پیاده نظرش مورد ایستگاه

 .گرفت رو خونه راه و شد اشون محله وارد

 .شد وارد و انداخت کلید و ایستاد کوچیک فلزي در یه جلوي بعد کمی

 ســاده آدرسـش  کــردن پیـدا  چقــدر.  شـدم  خیــره! بسـته  ي فتــه رو و رنـگ  در بــه و ایسـتادم 
 !ساده دخترك. بود

 وارد و رسـید  ذهـنم  بـه  فکـري  و خـورد  کوچیـک  ي مغـازه  یـه  بـه  چشـمم  بـرم،  که برگشتم
 .شدم مغازه

 . بود نشسته بود کمرش دور گلدار چادر که چاق خانم یه

 .گردم می آدرس یه دنبال من. خانم ببخشید: گفتم و کردم سالم



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

131 
 

 خواین؟ می رو کی ادرس: گفت خانمه

 !رهی آقاي: گفتم

 ؟.گین می رو مجید آها،آقا: گفت و شد باز اش چهره

ــراي و ــه صــدم یــک ب ــبم ثانی ــس و شــد، متوقــف قل ــازدم و دم کــردم ح  فرامــوش هــم رو ب
 .کردم

 ...دیب..دي..دخترشون با! بله! بله: گفتم هیجان با

 .دخترشه  .جون دیبا بله: کرد کامل سریع خانمه

 هـاي  قفسـه  بـه  رو دسـتم . خـوردم  تلـو  و شـد  سسـت  پاهـام . افتـادم  پـس  کـامال  اینبـار  من و
 .نخورم زمین تا گرفتم مغازه

 آقا: گفت و شد بلند جاش از خانمه

 خوبه؟ حالتون

 کجاست؟ آدرسش بگین میشه...می دیبا؟: گفتم و کردم جور و جمع رو خودم

... 

 ... تو سوي به دارم می بر قدم "

 !اي بوده دور سالها من از که تویی
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 .نزدیکم تو به اي ثانیه حال

 "...کشاند کوي این به مرا موهایت از اي طره. کنم می دراز سویت به را دستم

 .میرم راه ها خیابون توي سرعت به

 .کرده باریدن به شروع نم نم بارون

 .کنن می زمزمه عاشقانه شعرهاي لب زیر انگار مردم و زیباتره همیشه از برام شهر

 ...کنم پیداش تونستم باالخره! دیبا! دیبا

 .قلب ته از. خندم می حاال! بود دیبا اون

 .کنن می نگاهم تعجب با رهگذرها

 چقــدر دنیــا خنــدم؛ مــی صـدا  بــا کــه بــاره اولــین. بگیـرم  رو خندیــدنم جلــوي تــونم نمــی امـا 
 !امشب قشنگه برام

ــا ــد ب ــادي وارد لبخن ــم قن ــه و میش ــک ی ــفارش کی ــدم س ــد. می ــام از لبخن ــار لبه ــره کن ! نمی
 .خوشحالین خیلی: میگه و پیچه می رو کیک فروشنده

 .زیباییه روز امروز. زیاد خیلی بله: میگم

 ...خندم می و میابم را تو کشد؛ می شعله دلم، در نور "

 "...اي شده خیره من به زیبا چقدر انوار رقص این در تو
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 .مادرم ي خونه در دم رسیدم کی نفهمیدم

 بیـرون  اومـد  نگـران  و عجلـه  بـا  مـادرم  و شـد  بـاز  در و زدم رو در زنـگ  هـم  پشـت  بار چند
 افتاده؟ اتفاقی سهراب؟ شده چیزي: گفت دیدنم با و

ــاالیی بلنــد لبخنــد ــه:گفــتم و دادم تحــویلش ب ــاقی بل ــاده اتف ــاقی. افت ــاق اتف ــاد اتف ــاق. افت  اتف
 .!کننده خوشحال اتفاقی

ــا. کــرد نگــاهم گــیج آورد نمــی ســردر حرفهــام از کــه مــادرم ــاد،محکم انــرژي ب  بغلــش زی
 !مامان: گفتم و کردم

 . دلبندم عزیز. مامان جان: گفت قلب ته از

 .شده تنگ هات دارچینی چایی براي دلم: گفتم

 .هام چشم تخم رو. عزیزم برم قربونت: گفت و بیرون اومد بغلم از

 . داخل رفتیم و گرفت رو دستم

 روز سـه  مـن  تولـد  خریـدي؟  کیـک : گفـت  و بیـرون  اومـد  بسـته  خرگوشـی  موهـاي  با سوده
 .ست دیگه

 !امروزه من تولد ولی: گفتم و دستش دادم رو کیک

 .شادم امروز چقدر من دونست نمی هم سوده
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 .تهران اومده بابا راستی: گفتم و نشستم مبل روي

 ببره؟ مارو اومده: گفت و کرد نگاهم نگرانی با

 .بود شده تنگ دلش. نه: گفتم

 .آشپزخونه تو رفت و کشید آسودگی سر از آهی

 .شد تر نزدیک و کرد اخم دیدنم با. اومد پایین باال ي طبقه هاي پله از دنیا

 .کردم پیدا رو دیبا که بدونه خواستم نمی نزدم، حرفی

 .کردم می پیدا رو جوابش باید که بود ها سوال خیلی هنوز

 بزنی؟ بهم نداري حرفی: کرد جلب خودش به رو من دنیا صداي

 . کردم نگاهش یکم. بود شده صمیمی لحنش

  .بود هاش بچگی شبیه

 .سنگدلی خیلی تو: گفت و شد اشک از پر چشمش

 .رفتم سرش پشت نداشت، هم روسري و بود نازك بلوز یه تنش. حیاط توي رفت و

 . نفهمیدم رو منظورت: گفتم و انداختم دوشش روي رو پالتوم
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 تـو  و خـوردم  زمـین  بـاغتون  تـوي  یادتـه : گفـت  و کـرد  نگـاه  بهـم  و کـرد  پـاك  رو اشکهاش
 کردي؟ بلندم و گرفتی رو دستم

 .دارم قوي خیلی ي حافظه من: گفتم

 !بودي تو بود شده نگرانم که پسري اولین. لرزید دلم اونجا از: گفت و زد لبخند

 ...بود هم اي دیگه هرکس: گفتم

 .بودي شده نگرانش که بودم من بودم، من اما: گفت و بشه تموم حرفم نذاشت

 مــن وقــت اون از. کــردن فــوت بــود ســالم دو وقتــی مــادرم و پــدر بــودم، تنهــا همیشــه مــن
 .دمیدي روح زندگیم به تو اما! روح بی سرد،. بودم تنها همیشه

 بود؟ عاشقم...اون یعنی! ؟.گفت می داشت چی

 و کرمـی  شـلوارك  و سـفید  شـرت  تـی  .یادمـه  رو بـود  تنـت  کـه  لباسـی  حتـی  هنوز من: گفت
 ...بود گردنت دور همیشه که هدفونی و سفید، کتونی

 ...دنیا: گفتم

 رو دسـتهاش  و شـد  نزدیـک  بهـم  زدن بهـم  چشـم  یـه  تـو  کـه  بیـاد  در هـنم  از حرف نذاشت
 .کرد بغلم و کرد حلقه دورم

 ..بودم شده شوکه کارش از
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 .بیفته اتفاق این دوباره خوام نمی: گفتم و کردم جدا دورم از رو دستش آروم

 . میشه باز حتما دورت یخ این! میشه باز: گفت و زد زل بهم

 .گذره می سرش توي چی بفهمم تونستم نمی. ها پله سمت رفت و

 .بود داده نشون واکنش دیبا و گرفت رو دستم دنیا که افتادم روز اون یاد

 .میشد ناراحت حتما دید، می رو صحنه این و بود دیبا االن اگه که کردم فکر این به

 کجـا  از بگـم؟  چـی  بهـش  شـم؟  رو روبـه  باهـاش  چطـوري  امـا   .کـردم  پیـداش  بـاالخره ...دیبا
 کنم؟ شروع

 طــالق نکنــه بــود؟ گفتـه  دروغ اواجــش مــورد در دنیــا. بـودن  چــی هــا نامــه اون بپرسـم  ازش
 باشه؟ گرفته

 .داخل رفتم و آورد بیرون افکارم از رو من حیاط سرماي

 .برد خوابم پرسیدم می ازش باید که سواالتی و دیبا افکار با شب اون

 . بخوابم درست تونستم نمی و شدم می بیدار صبح تا مدام اما

ــت ودر ــبح نهای ــی ص ــا زود خیل ــم ب ــاي چش ــف ه ــرده پ ــدار ک ــدم بی ــه و ش ــتم دیگ  نتونس
 .بخوابم

 . رسیدم ظاهرم به و حسابی حمام یه رفتم
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ــتم صــبحانه از بعــد ــد رف ــهاي و خری ــد لباس ــدم جدی ــه حــس.خری ــتم رو اي بچــه ی  کــه داش
 . بود سال تحویل منتطر

 کــرده تمرکــز دیبــا دیــدن بــه فقــط. کــردم نمــی فکــر چــی هــیچ بــه کــه داشــتم ذوق انقــدر
 .بودم

 .داد می بهم شیرینی حس اینبار. شد اکو ذهنم توي اسم این باز و... دیبا

ــد ــار، از بع ــین ناه ــادرم ماش ــرفتم رو م ــل در و گ ــوال مقاب ــیچ س ــدن پ ــا اون ش ــط دوت  فق
 .بیرون زدم خونه از و کردم سکوت

 ...قشنگی روز چه

 .بود مجله یه خوندن مشغول که دیدم رو ایمان. رسیدم وقتی

 !شدي خوشتیپ چه پسر واي: گفت و کرد تعجب دیدنم با و نشستم کنارش

 .نبوده فایده بی تالشم پس فهمیدم تعریفش با

 !کنم پیدا رو دادم دست از رو که ارزش با چیز یه تونستم، من: گفتم و زدم لبخند

 . دارم خوب خبراي منم: گفت و زد لبخند

 .شدم نگران کردم حس چرا دونم نمی

 .کنه می صحبت دیبا با داره االن همین مادرم: داد ادامه ایمان
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 .شد یخ بدنم و ریخت دلم ته چیزي و

 .کرد اشاره ها خانم قسمت سالن انتهاي به که گرفتم، رو ایمان نگاه رد و

 .بودن صحبت حال در خانم یه و دیبا

ــا لــب روي لبخنــد ــود دیب ــا. ب ــاتر چقــدر... دیب ــود شــده زیب  رو صــحنه ایــن تونســتم نمــی. ب
  و عقــب بـره  صـندلی  شـد  باعــث کـه  پریـدم  جـام  از غریــزي واکـنش  یـک  در و کـنم  تحمـل 

 دیگــه و میـز  ي پایـه  بـه  خــورد سـرم  بعـد  و شـدم  ولــو زمـین  رو و دادم دسـت  از رو تعـادلم 
 !شد چی  نفهمیدم

 !سهراب_"

 کنه؟ می  صدام کی کیه؟

 ...شده تنگ برات دلم_

 ...دیبا...کشیدم رو انتظارت چقدر دونی تویی؟نمی دیبا

 "!..سهراب_

 .چشمم توي خورد نور و صورتم روي ریخت چیزي و

 یـه  و بـود  ایسـتاده  کنـارم  نگـران  کـه  دیـدم  سـرم  بـاالي  رو ایمـان  و کـردم  باز رو هام چشم
 !پسر کردي ترك زهر رو ما که تو: گفت و بود دستش آب لیوان
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 ...بعد و دیدم رو تر مسن خانم یه و خونه کتاب کارکنان از چندتا و چرخوندم سر

 .شد وارد اولیه هاي کمک ي جعبه با! دیبا

 !شده آهسته صحنه چیز همه کردم حس

 بـود  اولیـه  هـاي  کمـک  ي جعبـه  دسـتش  تـوي . شـد  مـی  نزدیـک  بهـم  بلنـد  هاي قدم با دیبا
 .نگرانی از پر رنگش خوش چشمهاي توي و

 .کرد می نگاه من به هم فقط

 بـزنم  لبخنـد  وجـود  تمـام  بـا  خواسـتم  و شـد  نزدیـک  بهـم  کـه  بـودم  کـردنش  نگـاه  در غرق
 کجاسـت  حواسـتون : گفـت  و بـود  عصـبانی  وضـوح  بـه  کـه  شـدم  مواجـه  دیبـا  غلیظ اخم با که

 کردین؟ نگران رو اینجا آدمهاي از نفر چتد دونین آقا؟می

 .نزدم حرفی و کردم جمع رو بود نشده وا هنوز که ام کوله و کج لبخند

ــه کــرد رو دیبــا  کــه بینــین مــی لطفــا، بیــرون بــرین: زد داد و بــودن اتــاق تــو کــه کســایی ب
 .خوبه حالش

 .موندیم دیبا و ایمان و من و بیرون رفتن همه کم کم

 بســتم محکــم رو چشــمهام و ســوخت بــدجوري کــه. پیشــونیم بــه مالیــد و آورد در پنبــه یــه
 .نباشین نگران کوچیکه زخمش: گفت که
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 و بـود  پیشـونیم  روي ظـریفش  دسـت  بـود،  نشسـته  مـن  کنـار  دیبـا  کـردم،  بـاز  رو هام چشم
 .بود چشمم جلوي کامل صورتش

 .بود کرده تغییر چقدر بود، شده زیبا و بزرگ چقدر

ــودم تماشــاش محــو ــاالي بلنــد اخــم کــه ب  فشــار روش محکــم رو زخــم چســب یــه و کــرد ب
 !آقا هرزه خیلی نگاهتون: گفت و داد

 چی؟:گفتم تعجب با

ــد ــد بلن ــایلش و ش ــت رو وس ــت و برداش ــحال: گف ــم خوش ــه میش ــه دیگ ــن ب ــه ای  کتابخون
 !نیاین

 .نیام تونم نمی من: گفتم که بره خواست و

 .رفت هم بعد و کرد نگاه بهم تعجب با

 !کردي خراب رو خواستگاریم پسر: گفت و شد تر نزدیک ایمان

 .کرد سوارم و دادم نشونش رو ماشینم و بیرون برد رو من و گرفت رو دستم بعد

 .دارم کارت. بمون لطفا: گفتم که بره خواست

 .منتظرمه مادرم برم، باید زودتر فقط: وگفت نشست کنارم تعجب با
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 کنــی، پیــداش مــدتها بعــد و باشــی مونــده منتظــرش خیلــی و باشــی یکــی عاشــق اگــه: گفــتم
 کنی؟ می کار چی

 .بشه دور ازم دوباره نمیذارم باشه قیمتی هر به من: گفتم و کرد نگاهم گیج

 .بیرون اومد و شد تعطیل دیبا تا نشستم منتظر اونجا ها رفت؛ساعت که ایمان

 .نبود من به حواسش ولی رفتم، سرش پشت ماشین با

 !رهی خانم: زدم صداش و رفتم سرش پشت و کردم پارك رو ماشین

 کنین؟ می کار چی اینجا شما: گفت تعجب با و سمتم برگشت

 .دارم کار باهاتون: گفتم

 .شده قدیمی دیگه کارها این که گفتم: گفت و کرد اخم

 .بود دنده یک و لجباز ها، موقع همون مثل

 .بزنم حرف باهات باید حتما: گفتم و جلوتر رفتم

 شــما کـردم  دك رو تـو  مثـل  مـزاحم  صـدتا  مــن آقـا : گفـت  و کـرد  تعجـب  صـمیمیم  لحـن  از
 .سهلی دیگه که

 !داشت نگهش شد نمی هنوزم واي

 . لحظه چند فقط: گفتم بلندتري صداي با
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 .نشو مزاحم آقا: گفت و کرد تري غلیظ اخم

 ..آي: گفتم بلند و سرم به گرفتم رو دستم سریع

 نیست؟آقا؟؟ خوب حالتون: گفت و شد نزدیک بعد و ایستاد مردد یکم

 ! میده جواب روش این دونستم می

 .میره سیاهی چشمهام: گفتم و دادم فشار رو سرم تر محکم

 انقــد کــردم نمــی فکــر! اورژانــس بــودیم زده زنــگ کــاش بابــا، اي: گفــت و شــد تــر نگــران
 .باشه جدي

 !داره درد خیلی واي: گفتم و شدم خم بیشتر

 .کنم کار چی حاال! خدا یا: گفت اضطراب با

 . بگیرین برامون تاکسی یه لطفا آقا: خواستن کمک به کرد شروع بعد

 .اونجاست من نیست،ماشین نیازي تاکسی:گفتم و گرفت رو بغلم زبر رهگذر اون و

 بــه رو ســرم. رفــت و کــردیم تشــکر ازش و شــدم ســوار و بــرد ماشــینم تــا رو مــن آقــا اون
 چی؟ باشه داخلی خونریزي اگه: گفتم و دادم تکیه فرمون

 .بود کوچیک زخم یه نداره امکان نه چی؟: گفت و شد سرخ کامال صورتش

 . بیمارستان یه به ببر رو من خدا تورو: گفتم و مریضی به زدم رو خودم
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 !رونم می من بشینین، اینطرف پاشین: گفت بعد و کرد نگاهم مردد یکم

 !بود گرفته ام نقشه! همینه!درسته

 زده زل بهــش و بــودم داده تکیــه شیشــه بــه رو ســرم. بــودیم راه تــوي مــا بعــد دقیقــه چنــد
 .بودم

 نکنین؟ نگاه من به میشه:گفت بود معذب که درحالی و کرد نگاه بهم

 .نکردم نگاه شما به من ولی: گفتم

 . کنین نگاه رو بیرون پس: گفت

 .گیرم می تهوع کنم، نگاه آمد و رفت به دارم درد سر وقتی .گیرم می تهوع: گفتم

 . صورتش روي آورد رو یکمش و کرد درست رو روسریش

 .قشنگه روسریت: گفتم

 چــون! بابـا  اي! میـاري  در رو شــورش داري دیگـه  آقـا : گفــت بلنـد  صـداي  بــا و شـد  عصـبانی 
 !هرزه خیلی چشمتون شما انگار ولی کنم، کمک خواستم بود، بد حالتون

 بـه  نیسـتم،  چـرون  چشـم  مـن  خـدا  بـه : گفـتم  سـریع  کـه  شـه  پیـاده  خواسـت  و کنـار  زد بعد
 !ندارم منظوري دخترم، جون

 دارین؟ دختر شما: گفت و کرد نگاه بهم یکم
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 !بله: گفتم و زدم لبخند

 چیه؟ اسمش بپرسم میشه: گفت و افتاد راه دوباره

 !ستاره: گفتم و زدم تلخی لبخند و زدم زل معصومش صورت به دوباره

 .باشه خوشکل باید. قشنگه: گفت و زد کوتاهی لبخند و کرد نگاه بهم

 .نیست مادرش زیبایی به ولی! خیلی آره: گفتم و کردم سکوت بعد و خندیدم

 متاهلین؟ شما: گفت و زد لبخند

 !نه: گفتم

 ؟!نه زن ولی باشین داشته بچه ممکنه چطور: گفت و زد زل بهم زیاد تعجب با

 ...کرده ترکم مادرش: گفتم و انداختم باال شونه

 .متاسفم: گفت و دزدید ازم رو نگاهش سریع

 .رسیدیم: گفت و داشت نگه بیمارستان یه نزدیک

 زود انقـدر  خواسـتم  نمـی . انـداختم  کـار  بـه  رو مغـزم  سـریع  کـردم؟  مـی  کـار  چـی  بایـد  حاال
 .بشم دور ازش

 !دارم بیمارستان از ترس من دونین؛ می: گفتم
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 هست؟ هم چیزي همچین مگه چی؟: گفت بلند صداي با

 .میشه بدتر حالم داخل برم. دارم بیمارستان از بدي ي خاطره بودم بچه وقتی: گفتم

 !کارته تو اي حقه کنم می حس: گفت و انداخت من به اي مشکوکانه نگاه

. نیسـت  بـد  هـم  چاقوکشـیم  بـه  دسـت . دارم چـاقو  کـیفم  تـو  همیشـه  مـن ! سوسول بچه ببین
 !میري زیرآبی داري بفهمم سرسوزن یه کافیه فقط

 نکـرده  تغییـر  هـم  سـوزن  سـر  یـه ! بـود  دیبـا  واقعـا  ایـن  مـن،  خـداي ! خندیـدم  بلند صداي با
 !بود

 آقا؟ خندي می چی به: گفت و کرد اخم

 .شما مشکوك ذهن به: گفتم

 االنـم  نـدارم،  بـدي  نیـت  و قصـد  هـیچ  مـن  خـدا  بـه : گفـتم  کـه  شـد  مـی  آتیشـی  داشت دیگه
 .خورم می قسم. میرم من بعد و خونتون رسونیم می شمارو اول بهتره، حالم

 .خورم می گول اینجوري باره اولین: گفت و شد پیاده ماشین از

 !باره دومین: گفتم و شدم پیاده  ماشین از

 .روانی: گفت و کرد نگاه بهم عصبانی و گیج

 .شد سوار و گرفت رو تاکسی یه جلوي بعد
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 ...لعنتی! لعنتی

 انگــار بگــم؟ بهـش  رو حقیقــت نتونسـتم  چــرا. کـردم  فکــر دیبـا  بــه رو برگشـت  مســیر تمـام 
ــرام ــب ب ــود جال ــاره کــه ب ــش دوب ــم نزدیــک به ــوز اون. بش ــازه هــم هن ــی اج ــی داد نم  کس
 .بشه نزدیک بهش

ــت ــتم دوس ــاره داش ــش دوب ــنم رام ــی. ک ــان خیل ــتم هیج ــس و داش ــی ح ــردم، م ــرژي ک  ان
 .شده تزریق رگهام تو زیادي

 نبــردم، پــس رو ماشــینش اینکـه  بابــت مــادرم از و گــرفتم تمـاس  و. لواســون رفــتم مسـتقیم 
 .کردم عذرخواهی

ــاریکی تــوي پــدرم ــاغ تــوي شــب، ت  انگــار اواخــر ایــن. کشــید مــی ســیگار و  زد مــی قــدم ب
 .کشید می  سیگار بیشتر

 برگردیم؟ باهم و بمونین خواین می: گفتم و شدم نزدیکش

ــیگارش ــداخت رو س ــاش ان ــت و زیرپ ــدون: گف ــما، ب ــریج ش ــرام کمب ــگ ب ــذاب و تن  و ع
 . آوره

 .ندارین همدمی چون: گفتم
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: گفــت و هــوا تــوي شــد پخــش ســیگار بــوي همــراه بــه غلیظــی بخــار و کشــید بلنــدي آهــی
 فکــر کارهاشــون عواقـب  بــه هیچوقـت  کــه جــوري میشـن،  خودخــواه زیـادي  گــاهی هـا  آدم
 . کنن نمی

 . کنه می فکر مادرم به فهمیدم

 میده؟ جلوه تر ابهت با رو مرد یه چی دونین می: گفتم

 حفــظ هــاش عزیزتــرین قبــال در رو مســئولیتش اینکــه: گفــتم و کــرد نگــاهم پرسشــگرانه
 . کنه

 .نذاشتم کم براتون من: گفت و زد تلخی لبخند

 بودیم؟ عزیزانت سوده و من فقط: گفتم

ــه حــاال زد، زل بهــم ــی صــورتش انگــار کــردم؛ مــی نگــاه خــوب ک ــود شکســته خیل ــار. ب  کن
 .بود سفید هم موهاش بیشتر و بود افتاده چین چشمش

 . بمونه تنها تا جداشدم ازش و داره تنهایی به نیاز کردم حس

 . بده پس رو مادرت ماشین پارکینگه، توي. گرفتم جدید ماشین: گفت رفتن قبل

 .دونست می رو چی همه همیشه اون. زدم لبخند
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ــاقم وارد ــدم ات ــتقیم و ش ــتم مس ــراغ رف ــک س ــا، عروس ــتاره دیب ــل و س ــه مث ــا بچ ــروع ه  ش
ــردم ــرف ک ــاش زدن ح ــادرت: باه ــابی م ــکل حس ــده خوش ــه اون. ش ــر ی ــخت دخت  و سرس

 .کنه می جذب رو من هنوزم که مهربونه

 .ست سرزنده و برازنده واقعا

 . زدم زل دیبا ي خونه سقف به و کردم باز رو پنجره ولی بود سرد هوا ینکه با

 .داشتم خوبی حس واقعا

ــه از زود صــبح بعــد، روز ــرون زدم خون ــدرم ماشــین.  بی ــه و برداشــتم رو پ ــتم ســرایدار ب  گف
 .داشتم کار خودم چون. بده تحویل ببره رو مادرم ماشین که

 !کتابخونه رفتم مستقیم

 .کردن می نگاه بهم تعجب با همه و بودن اومده ها کارکن تازه و بود خلوت داخل

 .شناختن می رو من همشون انگار

 .ببینم رو دیبا تا نشستم و برداشتم کتابی

 روي کــاموایی مشــکی شــال و بــود تــنش رنگــی اي قهــوه پــالتوي. بــاال اومــد هــا پلــه از آروم
 . سرش

 .بود سرخ هاش گونه و دماغش نوك نبود؛ دماغش روي ماسک بار، این
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 .نبود ورش و دور به حواسش اصال و بود فکر توي عمیق

 .برداشت کتابی و رفت ها قفسه سمت به مستقیم

 .حوصله بی هم شاید بود، غمگین انگار. کرد می دنبال رو حرکاتش نگاهم

 .زد زل من به و کرد بلند رو سرش و کرد احساس رو نگاهم سنگینی کنم فکر

 .کنم مخفی رو خودم چطوري دونستم نمی و شدم هول

 از و خـورد  زنـگ  گوشـیش  بعـد  و شـد  خیـره  بهـم  چندثانیـه  بـراي  نکـرد،  اخمـی  اینبـار  ولی
 .اومد بیرون خودش دنیاي

 دیــوونم داشــت کــه ســواالتی جــواب بــده، جــواب بهــم بدونــه، بایــد. بگــم بهــش حتمــا بایــد
 .کرد می

 حــرف آروم و بــود ایســتاده قفســه آخــرین پشــت کــه طــرفش رفــتم  و شــدم بلنــد جــام از
 صــحبت پــدرم بــا بلــه.. کــنم فکــر بــدین اجـازه  دیگــه یکــم امــا! ســعادتی خــانم بلــه: زد مـی 

ــردم ــی...ک ــق م ــا دونم،ح ــت، ب ــی شماس ــواهش ول ــی خ ــنم م ــازه ک ــدین اج ــه روز دو ب  دیگ
 ...بگیرم تماس باهاتون

 . بوده ایمان مادر فهمیدم. کرد قطع خداحافظی از بعد
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ــبانی ــدم عص ــتم و ش ــت رف ــه پش ــا، قفس ــا ه ــدنم از دیب ــید دی ــغ و ترس ــی جی ــید خفیف  و کش
 کنین؟ می چیکار اینجا آقا؟ چطونه: گفت

 بود؟ کی: گفتم و کردم اخم

 !دادم رو خیلی انگار بله؟: گفت و اومد در حدقه از هاش چشم

 انقــدر کــردم نمــی فکــر: گفــتم بــره، کــه شــد رد کنــارم از و رفــت غلیظــی ي غــره چشــم و
 باشی؟ ازدواج عشق

ــا آورد؛ مــی در شــاخ کــامال داشــت کــنم فکــر دیگــه  عالمــت شــبیه اي چهــره و بــاز دهــن ب
 بـرو . بـودم  ندیـده  نزدیـک  از روانـی  حـاال  تـا ! بـزرگ  خـداي : گفـت  و شـد  خیـره  بهـم  سوال

 .تیمارستان نزدم زنگ تا آقا

 .هستم کی من دونه نمی دیبا که کردم نمی درك که بودم عصبی انقدر

 حـرف  باهـات  حتمـا  بایـد  امـروز  منتظـرم،  پـایین  کـار   از بعـد :گفـتم  و کـردم  بیشتر رو اخمم
 .بزنم

 .شدم دور ازش بود، خورده جا رفتارم از کامال که حالی در و

 .کردم فکر مختلف چیزهاي به و نشستم ماشین توي مدت  تمام
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ــده پوســت و رك امــروز خواســتم مــی ــا نامــه اون چــرا بگــم؛ بهــش رو هــام حــرف کن  رو ه
 گفت؟ دروغ بهم ازدواجش مورد در دنیا چرا رفت؟ خونه اون از نوشت؟چرا

 .دیدم آشنایی آدم که بودم فکر تو

 .رفتم سرش پشت و شدم پیاده و کنم تحمل نتونستم. شد پاساژ وارد بود، دنیا

 .کنه می صحبت دیبا با داره که دیدم

 .زد می حرف داشت آروم ي چهره همون با دنیا و بود هم تو اش چهره دیبا

 .میگن چی بفهمم تونستم نمی

 .بود شلوغی و همهمه

 .بیرون بیاد دنیا تا شوم منتظر و پایین رفتم

ــیم ــاعت ن ــد، س ــا بع ــد دنی ــرون اوم ــن و بی ــد رو م ــد و دی ــی لبخن ــه زد داري معن  درك ک
 .ببینمتون اینجا کردم نمی سالم،فکر: گفت و شد نزدیک من به و نکردم

 کنین؟ می چیکار اینجا شما: گفتم

 بخرم؟ کتاب بیام تونم نمی یعنی چی؟: گفت و انداخت باال ابرو

 بخرین؟ کتاب اومدین االن یعنی: گفتم و شدم خیره بهش

 !کنم فکر: گفت و داد نشونم رو بود دستش تو که نایلکس و خندید
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 .امروز ندارم ماشین برسونی؟ رو من میشه: گفت و شد نزدیک بهم

 .شد ماشینم سوار بدم جوابی اینکه وبدون

 میري؟ کجا: گفتم و شدم ماشین سوار

 .نخوردم غذا گرسنمه: گفت و کرد فکر

 .کنم می پیادت رستوران یه جلوي: گفتم و کردم روشن رو ماشین سریع

 بخري؟ کتاب اومدي هم تو: گفت و کردم حرکت و

 شناسی؟ می رو کسی اینجا تو. بخونم کتاب اومدم نه: گفتم

 کی؟ مثال نه: گفت سریع

 گفت؟ می دروغ راحت انقدر چطور کردم؛ نگاه بهش

ــه چشــمم ــه ب ــام امشــب: گفــتم و ایســتادم و خــورد رســتوران ی ــه می  باهــات. مامــان ي خون
 .دارم حرف

 .بگو االن خوب: گفت و کرد نگاه بهم

 شی؟ پیاده زودتر میشه.شلوغه سرم االن: گفتم

 .کتابخونه سمت برگشتم من و شد پیاده ماشین از و شد ناراحت
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: گفـت  و کـرد  داري معنـی  ي خنـده  کـه  پرسـیدم  همکـارش  از. نبـود  دیبـا  ولـی  داخـل،  رفتم
 .خونه رفت بود بد حالش

 چرا؟ خونه؟آخه چی؟

 .اش خونه سمت کردم حرکت سریع

 .شون کوچه سر رسیدم و کردم پیدا رو راه جو و پرس کلی با

 .دادم دست از رو نفسم به اعتماد ، کردم می حس و لرزید می دستم

 .در زنگ سمت رفت انگشتم و ایستادم در دم

ــا ــت ام ــتم رو فشــردنش جرع ــاره. نداش ــدرتم ي همــه دوب ــگ و کــردم جمــع رو ق  رو در زن
 .زدم

 کیه؟: اومد آقایی صداي که شد می منفجر داشت قلبم. طوالنی و محکم

 کیه؟: گفت دوباره و ندادم جوابی

 . شد باز در سرش پشت و

 .بود شده شکسته و پیر چقدر بود؛ خودش بود، مجبد آقا

 .بفرمایید: گفت و کرد نگاهم پرسشگرانه و تعجب با نشناخت، رو من انگار
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 کـار  کـی  بـا : گفـت  دوبـاره  کـه ! بگـم  بایـد  چـی  دونسـتم  نمـی  و کـرد  هنـگ  لحظـه  یـه  مغزم
 دارین؟

 !خانم دیبا: گفتم خودآگاه نا

ــد ــریع بع ــه س ــودم ب ــدم خ ــتم و اوم ــی: گف ــانم یعن ــی، خ ــن ره ــون م ــوي همکارش ــاب ت  کت
 .اومده پیش مهمی کار. هستم فروشی

 مهمی؟ کار چه: گفت و کرد نگاهم گیج

  ببینم؟ رو خودشون میشه: گفتم

 بابا؟ کیه: اومد دیبا صداي که بگم چی باید دونستم نمی

 همکارته؟ میگه آقایی، یه:گفت مجید آقا

 شما؟ بازم:گفت دیدنم با و در دم اومد دیبا بعد یکم

 ...اومدم نبودین کتابخونه: گفتم و زدم اي کوله و کج لبخند

 بودین؟ بلد کجا از رو من آدرس: گفت که بشه تموم حرفم نذاشت

 باباجون؟ مزاحمه: گفت عصبانیت با مجید آقا

 نـامزد  ایشـون ! نـه : گفـت  بعـد  و بـودم  شـده  خشـک  سـرما  تـو  کـه  کرد نگاه من به یکم دیبا
 !دنیاست
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 و خندیــد مجیــد آقــا کــه زدم زل بهــش نابــاوري کمــال بــا و بیــرون زد حدقــه از هــام چشــم
 .بفرمایید. داخل بفرمایید جدي؟ عه؟: گفت

 .شدم داخل من و کرد باز کامل رو در

 . کلنگی و نقلی ي خونه یه به خورد می که بود کوچیکی حیاط

 .شدیم می خونه وارد و داشت پله دوتا

 .اومد می سرمون پشت هز دیبا و کرد می تعارف مدام مجید آقا

 .بود چیده داخلش مبل دست یک و فرش یه که کوچیک هال یه. شوم خونه وارد

 .آشپزخونه توي رفت که کردم نگاه دیبا به و نشستم مبل روي

 .نیاوردم جا به که ام شرمنده من. نمیاد اینجا زیاد دنیا راستش: گفت مجید آقا

 .هستم دنیا دایی من

 .دونم می بله: گفتم

 .کنه می ازدواج داره که خوشحالم. مهربونیه و سرسخت دختر دنیا: گفت

 ایـن  از بـود  چـی  قصـدش  زد؟ دیبـا  کـه  بـود  حرفـی   چـه  ایـن  آخـه  گفـتم؟  می چی باید حاال
 کار؟

 .ایستاد جلوم و شد وارد چایی سینی یه با دیبا که بودم فکر تو
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 بــود، کــرده درســت بــرام کـه  چیــزي آخــرین! جالــب چـه  واي! بــود داده دم دیبــا کــه چـایی 
 .بود الویه ساالد

 ندارین؟ دوست چایی: گفت دیبا که بودم فکر تو

 .دارم دوست نه: گفتم سریع

ــه و ــا و برداشــتم و چــایی لیــوان ب ــه اومــدنتون پــس: گفــت و نشســت دیب ــه ب  اون و کتابخون
 کنین؟ تحقیق خواستین می بود؟ دنیا واسه کارها

 دنیام؟ نامزد من گفته بهتون کی: گفتم

 همکالسـیش .شـدین  ماشـین  سـوار  هـم  بـا  دیـدم  هـم  مـن . گفـت  امـروز ! خـودش : گفت دیبا
 .اومدین خارج از تازه گفت می دنیا هستین؟

 .بگم بهتون چیزي باید من ببینید، یعنی. نیست اینطور نه: گفتم

 .کردن نگاه بهم منتظر هردو حرفم این با و

ــی ــم نم ــرا دون ــردي اون چ ــگی خونس ــتم رو همیش ــرا.نداش ــتام چ ــی دس ــد م ــی و لرزی  نم
 .کنم جمع رو ذهنم تونستم

 .کردن می نگاهم منتظر پدرش و دیبا هنوز

 .بگم چیزي پدرش حضور در تونستم نمی
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 بـه  ایشـون  بعـد  بگـم،  خـانم  دیبـا  بـه  اول میشـه : گفـتم  مجیـد  آقـا  بـه  رو و شـدم  بلند جام از
 کنن؟ منتقل شما

 .بودم نشسته کوچه سر ماشینم توي من بعد دقایقی

 ....دیبا منتظر

 .کرد حرکت ماشیتم سمت به و بست رو خونه در آروم

 شده؟ پیچیده چیز همه چرا خدایا

 بریم؟ باید جایی: گفت و ایستاد ماشین ي پنجره کنار

 .ریم نمی دور زیاد آره،: گفتم

 . کردم حرکت و شد ماشین سوار

 ...سکوت این در نیست؛ ما بین کسی "

 "...است شیرین برایم نیز هایت نفس صداي که گشود، نخواهم سخن به لب

 دونه؟ می دنیا: گفت دیبا که کردم می رانندگی سکوت توي

 رو؟ چی: گفتم و کردم نگاهش پرسشگرانه

 .کردین ازدواج قبال اینکه: دیبا
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 .داره خبر من عشق از اون! آره: گفتم

 میونـه  باهـاش  مـن  اینکـه  بـا . شـده  اي برازنـده  دختـر  دنیـا : گفـت  و کـرد  نگاه بیرون به دیبا
 .باهوشیه و قوي دختر ولی ندارم، و نداشتم خوبی ي

 میاي؟ ما عقد جشن به: گفتم

 دارین؟ عقد جشن مگه چی؟: گفت و کرد نگاهم تعجب با

 !لواسون ي خونه همون تو. فرداشبه آره: گفتم

 . بیام نکنم فکر: گفت و داد تکون سري

 لواسون؟ ي خونه: گفت و زد زل بهم باشه شنیده عجیبی چیز که انگار بعد

 شناسین؟ می رو اونجا کجا از شما

 .کرد می  ام دیوونه که نگاهی کردم؛ نگاه بهش

 .کردین می زندگی اونجا قبال گفته دنیا: گفتم

 خیلـی  کـه  بهشـتی . بـود  مـن  بهشـت  اونجـا، : گفـت  و شـد  خیـره  بیـرون  بـه  و زد تلخی لبخند
 .نداشتم رو اونجا در زندگی ي اجازه دیگه من و شد تبدیل جهنم به زود

 شد؟ جهنم چرا: گفتم

 .کنم دل و درد کسی پیش ندارم عادت: گفت و آورد پایین رو سرش
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 باشم؟ اولیش من نمیشه: گفت و کردم نگاهش و گوشه یه زدم

 ایستادین؟ چرا: گفت و کرد نگاهم تعجب با

 ندیدي؟ جایی رو من تو دیبا؟: گفتم

 مـی  صـدا  سـاده  انقـدر  رو اسـمم  چـرا  چیـه؟  منظورتـون : گفـت  و کـرد  نگـاهم  زیاد تعجب با
 کنین؟

 !سوال یه فقط. نبود خودم دست ببخشید،: گفتم

 کردین؟ ازدواج قبال شما: گفتم بده جوابی اینکه قبل و

 ... دنیاي اون رو مزخرفات این: گفت و کرد نگاهم عصبانیت با

ــاش ــم رو لبه ــرد به ــت و فش ــن: گف ــدیات ای ــه؟ چرن ــال چی ــی اص ــن معن ــی رو ســواالت ای  نم
 .معنی بی حرفهاي این حاال ولی بگین، بهمون چیزي بود قرار.  دونم

 خونـه  اون تـو  رو پـام  مـن   هـم  فـردا . بشـین  پیـر  هـم  پـاي  بـه : گفـت  و شـد  پیـاده  سریع بعد
 .طور همین شماهم نشن، من مزاحم بگین هم نامزدتون به. ذارم نمی

ــاده ماشــین از ــدم پی ــتم و ش ــن: گف ــتم دروغ م ــی. گف ــا خیل ــه رو چیزه ــد ک ــی بای ــتم م  و گف
 .گفتم دروغ فقط جاش به و نگفتم

 خودت؟ واسه میگی داري چی: گفت و کرد نگاهم تعجب با
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 !بگیرم انتقام ازش خوام می. کنم ازدواج دنیا با خوام نمی من: گفتم

ــا ــمهاي ب ــده در چش ــاهم اوم ــرد نگ ــتم. ک ــم اون: گف ــه دروغ به ــه. گفت ــتناك، دروغ ی  وحش
 .بگیرم انتقام ازش خوام می من شب فردا

ــا کــه حــالی در و شــدم ماشــینم ســوار بعــد ــا دیب  کــرد مــی نگــاهم کــرده هنــگ و تعجــب ب
 .دورشدم

 .شناختم می رو دیبا من. گرفت می صد در صد. گرفت می ام نقشه

 .مادرم ي خونه سمت رفتم مستقیم 

 .کنن خرید,فرداشب تولد جشن براي بیرون؛ بودن رفته مامان و سوده

ــا و کــردم قفــل بهــم رو هــام دنــدون و بــود شــده جمــع وجــودم تــو هــا عصــبانیت ي همــه  ب
 .دنیا دنبال بره خدمتکار تا رفتم راه اتاق تو سنگین هاي قدم

 داشتین؟ من با کاري سهراب؟ آقا: گفت و هال توي اومد دنیا بعد ي دقیقه چند

 خوبه؟ حالتون: گفت و خورد جا یکم که دوختم بهش رو خشمم از پر نگاه

 .دارم کارت بشین! عالی! آره: گفتم و زدم پوزخندي

 داري دوســت: گفــتم و نشســتم روش روبــه. کــرد نگــاهم منتظــر و نشســت مبــل روي
 کنی؟ ازدواج زودتر
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 چیه؟ منظورتون چی؟: گفت و کرد نگاهم متعجب کامال اي چهره با

ــاال رفــت صــدام ــداري، ازدواج قصــد اگــه نیســت؟ واضــح منظــورم:گفــتم و ب ــور چــرا ن  و این
 نامزدتم؟ من میگی میشینی اونور

 رو؟ این شنیدین کی از: گفت و شد سرخ اش چهره

 !داییت دختر شوهر از: گفتم

 .چتونه شما دونم نمی من: گفت و شد بلند جاش از زیاد استرس با

 مــن گفتــی، دروغ زدي، حقــه بهــم: گفــتم و گــرفتم رو دســتش و پریــدم کــه بــره خواسـت  و
 ثابــت بهــت ولــی بکشــم، حــرف ازت تــونم نمــی! چــرا دونــم نمــی! کــردي فــرض احمــق رو
 .نبودم احمق کنم، می

 .گیریم می لواسون تو رو جشن فرداشب: گفتم اومدن که سوده و مامان

 شده؟ چیزي: گفت سوده و کردن نگاهم تعجب با هردو

 .نزدي سر بهش هم بار یه اونجا، اومده روزه چند االن. تنهاست اونجا بابا: گفتم

 ...اما: گفت مامان

 مـی  رو شـب  یـه  هـاتون  بچـه  خـاطر  بـه  دوسـتامه،  از یکـی  کنـین  فکـر . نباشین معذب: گفتم
 درسته؟. کنین تحمل تونین
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 .لواسون سمت رفتم فردا،مستقیم صبح

 .بود زدن قدم حال در حیاط بلند،توي پالتوي یه با پدرم

 کـردم  خـوبی  کـار  بیـنم  مـی  کـنم،  مـی  فکـر  کـه  حـاال : گفـت  دیـدنم  بـا  و شدم نزدیک بهش
 .داشتم نگه رو اینجا

 .ست سوده تولد امشب. برسین خودتون به: گفتم و زدم لبخند

 بیســت تولــد جشــن بــه تــونم مــی نظــرت بــه ولــی دونــم، مــی: گفــت و زد غمگینــی لبخنــد
 برم؟ دخترم سالگی

 !اینجا میاد جشن! بري شما نیست نیازي: گفتم

 چیه؟ منظورت: گفت و کرد نگاهم گیج

 .میشه برگزار اینجا جشن امشب:گفتم

 مـن  پـس  جـدي؟ : گفـت  و زد شـادي  لبخنـد  و شـد  بـاز  صـورتش  کـه  دیـدم  بـار  اولـین  براي
 .دارم کار کلی

 و دوسـت  اینجـا  مـا  آخـه . باشـیم  نفـر  شـش  یـا  پـنج  کـنم  فکـر . نیسـت  زیادي مهمون: گفتم
 .باشه خودمونی داره،جشنش دوست هم سوده. نداریم رفیقی

 .دارم کار بازم باشه، هرچی: گفت و پشتم به زد انرژي با
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 .جشن تدارك دنبال میره دونستم می من و داخل رفت سریع و

 .داشتم زیادي کار.اتاقم سمت رفتم سریع هم من

 .کرد می نگاه بهم تحریرم میز روي ستاره

ــا رو ســتاه و برداشــتم کاغــذي ســاك یــه  دفتــر ســراغ رفــتم و گذاشــتم داخلــش مالیمــت ب
ــاطراتم ــرین. خ ــه آخ ــا ي نام ــرون الش از رو دیب ــیدم بی ــتم و کش ــل گذاش ــه داخ ــت ی  و پاک

 .ساك داخل گذاشتم

 .دادم می انجام رو کار این باید ولی. لرزه می بدنم کردم می حس

 .رسیدم که بود ظهر نزدیک. کتابخونه سمت رفتم  و شدم ماشین سوار

 .زد می حرف خانمی یه با داشت ماسک همون با دیبا شدم؛ کتابخونه وارد

 .داد می توضیح کتابی مورد در داشت کنم فکر

ــدر ــزدیکم چق ــود ن ــن و ب ــی م ــتم نم ــش تونس ــت به ــزنم دس ــه. ب ــن دیگ ــی رو دوري ای  نم
 .کنم تحمل تونستم

 . بود کتاب خوندن حال در نوجوون، پسر یه

 کــه خــانم اون بــه بــدین رو ســاك ایــن میشــه ببخشــید،: گفــتم کنــان پــچ پــچ گوشــش زیــر
 زده؟ ماسک
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ــار رو تردیــد زدم، لبخنــد کــه بعــد ولــی کــرد، تردیــد یکــم اولــش پســر اون  و گذاشــت کن
 .بیرون رفتم اونجا از من و گرفت رو ساك

 .زدم زل پاساژ ورودي به و نشستم ماشینم توي خیابون، طرف اون

 . بیرون زد عجله با دیبا بعد دقیقه چند

 .کرد می نگاه طرفش دو به پریشون و بود عروسک یه دستش توي

ــال ــی دنب ــود؛ یک ــی ب ــاطراتش یک ــراش رو خ ــس ب ــود؛ آورده پ ــال ب ــی دنب ــه کس  دوازده ک
 .بود کرده نگهداري عروسک اون از منتظر سال

 .کنم بیرونش قلبم از نتونستم، هرگز که منی... من دنبال

 .خورد بهم چشمم که بودم پریشونیش به کردن نگاه در غرق

 .کردم حرکت و زدم استارت

 .بود زده زل بهم حرکت بی کردم، نگاه آینه تو از

 .کردن می تمیز رو خونه داشتن و بود گرفته کارگر پدرم لواسون، برگشتم

 ...رفت دادم رو بود مونده برام دیبا از که چیزي تنها. بردم پناه اتاقم به دوباره

 .کرد می کجی دهن بهم ستاره خالی جاي

 چی؟ باشه کرده فراموش رو من دیبا اگه
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 چی؟ نباشه عاشقم اون اگه

 چی؟ باشم مانع یه براش االن من اگه

 ي صــفحه رو ســوده کشــید؛عکس بیــرون تلخــم افکــار از رو مــن تلفــن زنــگ صــداي
 . کرد می خودنمایی گوشیم

 !جانم: دادم جواب

 کــنم مــی حــس و داره اســترس یکــم مامــان فقــط. اونجــا میــایم داریــم مامــان و مــن: ســوده
 !سختشه

ــتم ــران: گف ــاش، نگ ــاي نب ــا آدم دنی ــی ه ــده خیل ــت، پیچی ــون نیس ــده خودش ــی اش پیچی  م
 .کنن

 .کرد قطع و نگفت چیزي بود نفهمیده رو منظورم انگار که سوده

 .باشه جالب باید سال، دوازده از مادرم،بعد و پدر دیدار

 .کرد می سیاوش،صحبت سرایدار،آقا با داشت پدرم حیاط، توي رفتم

 .میان دارن مامان و سوده:گفتم و شدم نزدیک

 ...داره رو من حال و حس کردم،اونم حس. شد سرخ و کرد نگاه بهم زده بهت
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ــی ــاید مــی ک ــدرم دونست؟ش ــوز پ ــق هن ــادرم عاش ــاید بــود، م  ســال دوازده هــم اون ش
 .کنه بیرون قلبش از رو مادرم نتونست

ــه ــه ب ــل اینک ــون دلی ــدا رو جداییش ــدم،ولی بع ــاال فهمی ــن ح ــرد ای ــرور م ــرد، و مغ ــر س  از پ
 .بود هیجان و استرس

 لبخنــد بهــش. کــرد نگــاه بهــم هیجــان بــا پــدرم و شــد زده در زنــگ کــه بــودیم هــال تــوي
 .شه آروم تا زدم

 !باباجونم سالم: گفت و داخل اومد سوده و شد باز اتاق در بعد یکم

 .صریحن و رك احساسات ابراز تو خیلی دخترا واقعا. پدرم بغل تو پرید و

 .شد وارد سرخ اي چهره با مادرم پشتش از

 .کنار رفت سوده و شد شل سوده گردن دور از پدرم دست

 .کردیم می نگاه مادرمون و پدر به هردو

 .کرده بغض دونستم می. بود پایین سرش مادرم

 ...سوگل سالم،: گفت آروم پدرم

 و شـه  جـاري  اشـکش  شـد  باعـث  سـابقش  همسـر  زبـون  از خـودش،  اسـم  شـنیدن  با ومادرم
 !شهاب سالم: گفت
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  .دیدم رو پدرم هاي شونه افتادن وضوح به من و

 .شد بدل و رد بینشون که بود حرفی تنها این و

 .اتاق یه سمت رفت سریع مادرم

ــود اي شــکننده و ضــعیف زن مــادرم.  کنــه گریــه راحــت تــا رفتــه دونســتم مــی  یکــم اگــه.ب
 .کنه خراب رو زندگیش اي دیگه زن داد نمی اجازه شاید بود، تر قوي

 نیومده؟ دنیا: گفتم سوده به

ــه انگــار ــورد در ک ــز م ــرف چندشــی چی ــم، زده ح ــین باش ــه چ ــاغش ب ــداخت دم ــت ان : وگف
 .میاد بعدا! مثال داشت کالس

 .کنه می گریه داره مامان، پیش برو: گفتم

 .مامان پیش رفت و کرد نگاهم تعجب با

 مــی مضــطرب بیشـتر  و بیشــتر دلـم  کــرد، مـی  تــرك رو زمــین شـرق  کــم کـم  کــه خورشـید 
 .شد

 بهـم  سـتاره  خـالی  جـاي  دوبـاره  چـی؟  باشـه  بـوده  الکـی  هـام  نقشـه  اگـه  چـی؟  نیـاد  دیبا اگه
 .کرد کجی دهن

 . بود دنیا زدم؛ دید پنجره از
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 . بیاد هم دیبا کردم می خداخدا

 بودي؟ مجید آقا دختر تو: گفت دنیا به رو پدرم غذا میز سر

 !کیانی آقاي نه: گفت و پرید رنگش دنیا

 .بودم اش خواهرزاده...من... من

 .یادمه تورو خوب آره، آها: گفت و داد تکون سري بعد و کرد نگاه بهش یکم پدرم

 یادتونه؟ خوب میگین چطور: گفت سوده

 ...که شب اون خاطر به بیشتر: گفت پدرم

 .شد می خفه داشت  افتاد،انگار سرفه به دنیا

 .پشتش به زد زده، وحشت سوده و ریخت آب براش دستپاچه مادرم

 .شد سفید کم کم اش، شده قرمز ي چهره و خورد آب یکم دنیا

 .بود کرده زده وحشت رو دنیا گفت، می داشت پدرم که چیزي کردم حس من اما

 .شدیم جمع پذیرایی سالن توي همه و آورد رو کیک خدمتکار غذا از بعد

 شد؟ می تموم انتظار این کی پس! من خداي.  بودم منتظر همچنان من اما

 !کن صبر!نه: گفتم اراده بی که ببره رو کیک خواست خوشحالی با سوده
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ــا همــه ــتم دســتپاچه و کــردن نگــاهم تعجــب ب ــا اول. نگــرفتیم عکــس..ع!چیــز: گف  کیــک ب
 .بگیریم عکس

ــوده ــن از س ــنهاد ای ــتقبال پیش ــرد اس ــدتا و ک ــس چن ــرفتیم عک ــد. گ ــین بع ــدر ب ــادرم پ  وم
 .گرفت باهردوشون عکس یه و نشست

 .کردم می درك سوده ي چهره توي رو بغض لحظه اون در من و

 .بود شب ده کردم، نگاه ساعت به

 ... نیومد دیبا...نیومد

 .م بخور تازه هواي تا حیاط توي رفتم کیک؛ خوردن از بعد

 حرفهـاي  دیـروز : اومـد  سـرم  پشـت  از دنیـا  صـداي  کـه  بـودم  نرسـیده  حیـاط  وسـط  به هنوز
 .هستین سنگدلی آدم واقعا شما. زدین من به تلخی

 .میشه تلخ خیلی گاهی حقیقت: گفتم و کرد می نگاهم اخم با سمتش، برگشتم

ــدي ــت و زد پوزخن ــت؟: گف ــدوم حقیق ــت؟ ک ــم حقیق ــات چش ــاز رو ه ــن، ب ــق ک ــک عش  ی
 .شکست به محکوم طرفه

 .بشنوم خواستم نمی کشید، تیر قلبم

 .باشم تنها خوام می: گفتم و چرخوندم رو سرم
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 تـو . کـن  شـروع  نـو  از. نبـاش  اوهـام  دنبـال  ببـین،  رو حقیقـت !کـن  بـاز  رو هـات  چشم: گفت
 .باشی ها حرف این از تر روشنفکر خیلی باید

ــا زدم پوزخنــدي  بــه لغتــی پشــت رو هاشــون وفــایی بــی هــا آدم کــه کــردم فکــر خــودم وب
 .کنن می قایم روشنفکري اسم،

 .ترسوند واقعی معناي به رو من در زنگ صداي که نگفتم چیزي

 .کردم نگاه بود، متعجب انگار که دنیا به هیجان با

 ....  دیباست اون...دیباست: زد می داد دلم توي چیزي

 .ورودي درب سمت دویدم اراده بی

 . خوردم زمین و خورد پیج پام استرس، شدت از راه، وسط

 سـمت  بـه  رو مـن  وجـودم  تـو  چیـزي  شـدم؛  بلنـد  سـریع  ولـی ! کنـه  کمکم تا سمتم دوید دنیا
 .کشوند می درب

 کـنم،  بـاز  رو در اینکـه  قبـل ...امـا  کلیـد  سـمت  رفـت  دسـتم . کوبیـد  مـی  قـدرت  تمـام  با قلبم
 ...کردن باز آیفون با داخل از

 ...موند هوا تو دستم و شد باز چشمم جلوي درب
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 بـا  مـن  و شـد  بـاز  تـر  تمـام  هرچـه  آرومـی  بـه  درب بـود،  شـده  آهسـته  بـرام  چیز همه انگار
 .  کردم نگاه رو روبه به تمنا از پر اي چهره

 ...شد پیدا دیبا ي چهره و رفت کنار در

 بخـار  بیـرون،  دادم شـدت  بـا  رو ام شـده  حـبس  نفـس  و اومـد  باهـاش  خـوبی  حـس  که انگار
 ..شد پخش هوا توي غلیظ

ــود ســتاره بغلــش تــو  در و جلــو اومــد قــدم یــه و دوخــت بهــم رو ســرخش هــاي چشــم و ب
 ...سهرابی....سهراب...تو...تو: گفت لرزید می صداش که حالی

 نه؟ مگه: گفت و هاش گونه روي چکید هاش چشم توي از اشک ي قطره اولین و

 .بزنم حرف تونستم نمی انگار ، بود شده قفل فکم

 ...دیبا: گفتم و دادم قورت رو دهنم آب و کردم جمع رو انرژیم. بودم شده هول

 ... دونستم می...دونستم می: گفت و زد لبخند هاش اشک وسط

 !است ایستاده زمان،"

 .دیدارمان احترام به

 ...بیند می مرا سرانجام هایت چشم

 "...زنم می لبخند دیدارت، در غرق من و
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 .بگم باید چی دونستم نمی واقعا

 .زد خشکش دنیا دیدن با و شد وارد آروم دیبا و شد باز کامل در

 . بود خیره بهش مبهوت و مات دنیا

 کردین؟...ازدواج..ا: گفت و کرد نگاه بهم ملتمسانه دیبا

ــا ــیج دنی ــش گ ــاه به ــرد نگ ــن و ک ــدي م ــتم و زدم پوزخن ــه: گف ــالي ب ــون، وی ــت لواس   بهش
 .اومدي خوش هات بچگی

 . افتاده اتفاقی چه دونست نمی و بود گیج هم هنوز

 ؟ کیه جان؟ سهراب: زد صدا و بیرون اومد مادرم

 .شدیم مزاحم انگار  .سالم: گفت و شد وارد سرش مجید،پشت آقا

 ...دخترم: گفت و ایستاد دنیا دیدن به مجید آقا و کردم دعوتش خوشحالی با من

 .دایی سالم: گفت و گرفت خشکی ي چهره دنیا

 .شدن وارد همه و نگفت چیزي دید رو سردش لحن که مجید آقا

ــدرم ــا پ ــدن ب ــد، دی ــب آقامجی ــرد تعج ــد و ک ــی بع ــحال خیل ــد خوش ــاد. ش ــته ی ــا، گذش  ه
 .بود شیرین براشون

 .افتاده اتفاقی چه دونست نمی هم هنوز دیبا
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 دختري؟ همون شما! واي: گفت و دید دیبا دست توي رو عروسک سوده

 دختر؟ کدوم: پرسید دیبا

 .بود داشته نگه رو عروسکش سهراب که، همونی: سوده

 !اینطوریه که انگار...آره: گفت و شد سرخ دیبا

 .میگم تبریک بهت: گفت و کرد دنیا به رو دیبا

 چی؟: گفت و کرد نگاهش گیج دنیا

 .بگی تبریک سوده به باید: گفتم بود گرفته ام دیبا،خنده تفکر این از که درحالی

 !بود من تولد امشب آخه: گفت سوده و کرد نگاه سوده به حیرت با دیبا

 و شـد  بلنـد  جـاش  از و کـرد  نگـاه  بهـم  عصـبانی ! خـورده  کلـک  بـود،  فهمیـده  انگـار  کـه  دیبا
 .بیرون میرم دقیقه چند من ببخشید،: گفت

 .میدم توضیح بعدا من: گفتم و شدم بلند جام از. بودن کرده تعجب رفتار این از همه

 .رفتم سرش پشت بعد و

 .کرد می طی رو حیاط عرض و طول سکوت، در

 و طــرف ایـن  تالطـم  بـا  ودوبـاره  کـرد؛  مـی  نگــاه قـدیمیش  ي خونـه  بـه  و ایسـتاد  مـی  گـاهی 
 .رفت می اونطرف
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 . زد زل بهم و من سمت برگشت و کرد حس رو نگاهم سنگینی بعدانگار

 ...دیبا: گفتم و ایستادم روش روبه و پایین رفتم ها پله از آروم

  سهرابی؟ واقعا تو: گفت و شد سرخ صورتش

 و کتابخونــه اومــدي کــنم،اول درك رو چیــزي تــونم نمــی مــن: گفــت و کــردم تاییــد ســر بــا
ــون اومــدي بعــد داســتان، اون ــی و خونم ــه گفت ــامزد ک ــا ن ــد شــب امشــب، و هســتی دنی  عق

ــت، ــد شماس ــا حــرف اون بع ــورد در ه ــام م ــد بعــد، و انتق ــال، دوازده از بع ــکی س ــه عروس  ب
 ...به... به دادمش که رسه می دستم

 خیلـی  بـرام  کـه  شخصـی  بـه : گفـت  و کـرل  نگـاه  منتظـرم  هـاي  چشـم  بـه  و کـرد  مکـث   یکم
ــمند ــراهش اي نامــه و! بــوده ارزش ــیجم کــامال کــه هســت هم ــمتی و! کنــه مــی گ  از قس

 .ترسیدم می چون بیام، اینجا به که کنه می التماس بهم وجودم

 چی؟ از: گفتم آروم

 از بعــد مــن و باشــی ســهراب تــو اینکــه از...از: گفــت و لرزیــد مــی هیجان،صــداش شــدت از
 !بدم دستت از نکرده، پیدات سال، دوازده

 میـام،  کـه  حـاال ! هـا  حـرف  اون و پیشـم  میـاد  هـا  سـال  از بعـد  عقـدش  قبـل  روز یـک ! دنیا و
 !بوده الکی همش بینم می

 سهرابی؟ تو واقعا: گفت و کرد نگاه بهم ملتمسانه دوباره
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ــودم، ذره ذره ــه وج ــان ب ــده هیج ــود اوم ــتم و ب ــل: گف ــرخ گ ــن س ــر در م ــک نظ ــذر ی  رهگ
 بـه  فقـط  مـن ...چـون ...اسـت  سـر  شـما  ي همـه  از تنهـایی  بـه  او ولـی  مانـد،  مـی  شـما  به عادي

 ...ام داده آب او

ــو شــازده داســتان از قطعــه اون وقتــی ــده بــرام قــبال کــه رو کوچول  بــه گفــتم، مــی بــود، خون
 .زد نمی پلک و بود زده زل صورتم

ــو دهــنش بخــار و کشــید عمیقــی نفــس ــز اشــک قطــره یــه همزمــان و شــد پخــش هــوا ت  ل
 ...است من سرخ گل او چون: گفت و چکید چشمم

 مــی بــود، نقشــه یــه همــش دنیــا و مــن عقــد: گفــتم و دادیــم ســر غمگینــی ي خنــده هــردو
 رو دیگــه هــم دیــدیم، رو همدیگــه بــار اولــین کــه همونجــایی کــه. اینجــا بیــاي تــو خواســتم

 .بشه مشخص چیزها خیلی و ببینیم

 بــودم،وقتی منتظــر. داشــتم نگــه رو کتابــت هنــوز: گفــت و پــایین انــداخت رو ســرش
 .برنگشتی تو اما..اما. بدم پس بهت برگشتی

ــم ــی  دل ــت، م ــتم خواس ــنم دراز رو دس ــونه و ک ــرم رو اش ش ــمش و بگی ــو بکش ــم ت  و بغل
 کــنم، فراموشــت نتونســتم هــا ســال ایــن تمــام شــدم، مــی دیوونــه داشــتم دوریــت از "بگــم
  "بود شده تنگ برات دلم
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 هسـت  هـا  چیـز  خیلـی . دارم باهـات  هـا  حـرف  خیلـی : گفـتم  و کشـیدم  عمیقـی  نفس فقط اما
 .بشه روشن باید که

 شده؟ چی مگه: گفت و کرد نگاهم متعجب

ــتم ــریم:گف ــرون داخــل، ب ــب. ســرده بی ــد امش ــود ســوده تول ــا! ب ــه و هســتن بزرگتره  نمیش
 .بگم بهت چیزهایی یه باید اما زد، حرف راحت

 بلنـد  مجیـد  آقـا  کـه  بـودم  نبـرده  لـذت  دیبـا،  دیـدار  از کامـل  هنـوز  و نمونـدن  زیـادي  زمـان 
ــا: گفــت و شــد ــار امشــب م ــد و شــدیم تفــاهم ســوء دچ ــون تول  کــردیم، خــراب رو دخترت
 .  ام شرمنده واقعا

  .بردم لذت خیلی دیدنت از امشب من اتفاقا: گفت و شد بلند جاش از پدرم

 نداشـتم  دوسـت  مـن  کـه  طـور  همـون .بـره  خواسـت  نمـی  دلـش  انگـار  کرد، نگاه من به دیبا،
 .بره

ــالتوم و گــرفتم رو ســوییچ ســریع مــن و بیــرون رفــتن : گفــتم و در دم رفــتم و پوشــیدم رو پ
 .رسونمتون می من

 .هست وسیله! پسرم ممنون: گفت و خندید مجید آقا

 دسـت  مـن  دیبـاي : گفـت  و کـرد  اشـاره  بـودن  ایسـتاده  کنـارش  کـه  رنگـی  سـفید  پراید به و
 .نداره حرف فرمونش
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 نگــاه دیبــا صــورت بــه بعــد و دادم فحــش لعنتــی پرایــد اون بــه دلــم تــو لحظــه یــه
 .موندن می بیشتر کاش.کردم

 .شد دور ازم دیبا دوباره و شدن ماشین سوار

. بـود  رفـتن  ي آمـاده  و بـود  ایسـتاده  اتـاق  وسـط  مـادرم . شـدم  خونـه  وارد و شـد  تلـخ  اوقاتم
 دقیقــه چنــد مــن کــه داشــت رو حســی همــون انگــار و بــود ایســتاده ســالن طــرف اون پــدرم

 .داشتم پیش ي

 .بمونین امشب مامان:گفتم و جلو رفتم

 و باشـه  اینجـا  تونـه  مـی  سـوده  میـرم،  دنیـا  بـا . بـرم  بایـد  عزیـزم،  نه: گفت و زد لبخند مادرم
 .ببینیم رو دیگه هم دوباره فردا

ــوده ــا س ــات ب ــی اوق ــت تلخ ــور آره: گف ــه هرج ــون ک ــین خودت ــا! راحت ــرکس ب ــم ه ــه ه  ک
 . برین راحتین

 .بریم باهم پاشو پس،: گفت زده طعنه سوده فهمید که مادرم

 . بخیر شب: گفت و اتاقش سمت رفت قهر حالت به سوده

 .کنه می گریه تاصبح: گفتم و کرد نگاه بهم مستاصل مادرم،
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 بمــون؛ ســوده پــیش امشــب: گفــت و جلــو اومــد پــدرم. زدم پــدرم بــه داري معنــی لبخنــد و
 !سوگول

ــدرم و. ســوده اتــاق ســمت رفــت و نــزد حرفــی مــادرم ــاقش، تــوي رفــت پ  دونســتم مــی ات
 .نرفته مادرم که خوشحاله

 دیـدن  از: گفـتم  کـه  بـود  فکـر  تـوي  و در کنـار  بـود  ایسـتاده  بـود،  بهـت  تـوي  هنـوز  که دنیا
  نشدي؟ خوشحال داییت دختر

 کردي؟ دعوتشون تو:گفت و اومد بیرون خیالش عالم از

 اولت؟ عشق دیدن از داري؟ حسی چه: گفت و دادم تکون تایید ي نشانه روبه سرم

 .بود خوبی حس: گفتم

 ! کنه بازي رو نقشش بلده خوب دیبا: گفت و زد پوزخندي

 چیه؟ منظورت: گفتم و نیاوردم در سر حرفش از

 عجوبـه  چـه  منتظـر  کـه  فهمـی  مـی  کـم  کـم ! بهتـره  بفهمـی  خـودت : گفـت  و انداخت باال ابرو
 !بودي اي

 .بزنی حرف درست دیبا مورد در  بهتره: گفتم
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 رو تـو  اول از دیبـا  کـردي  فکـر ! حـد  ایـن  تـا  نـه  ولـی  اي سـاده  دونسـتم  مـی : گفـت  و خندید
 منتظــر! برگشــته ســهراب کــه گفــت بهــم هیجــان بــا پیشــش، رفــتم کــه روز اون نشــناخت؟

 ... و بذاري پیش پا تو بود

 .رو ها دروغ این کن بس: گفتم

 . فهمی می کنی باز رو هات چشم ذره یه: گفت عصبانیت با و کرد اخم

 . بزن حرف واضح لطفا: گفتم و نشست مبل یه روي و

ــم نمــی ــس چــرا دون ــردم، مــی ح ــا ک ــزي داره دنی ــه مــی مخفــی رو چی ــزي هــر و کن  در چی
 .کرد می کنجکاو رو من دیبا، مورد

 تحریکـت  تـا  نوشـت  مـی  نامـه  بـرات ! ایـه  فریبنـده  دختـر  دیبـا : گفـت  و شـد  خیره بهم دنیا
ــه ــردي، کن ــی برگ ــق ول ــد موف ــتان.  نش ــش داس ــن و ازدواج ــه ای ــا برنام ــودش رو ه ــم خ  به
 کتـاب  تـوي  دیـروز  اینکـه  تـا . بشـم  نزدیـک  بهـش  دیگـه  کـه  نداشـت  دوسـت  شـاید . گفت

ــورد در و دیــدمش فــروش ــا خواســتم مــنم زد؛ حــرف تــو م  ایجــاد مشــکلی بــرات دیگــه ت
 .شدیم نامزد هم با ما که گفتم بهش نکنه، خودش افکار ي بازیچه تورو و نکنه

 دروغ؟ همه این از نشدي خسته! دنیا کن بس: گفتم و شدم بلند جام از عصبانیت با
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ــردیش ــت از رو خونس ــداد دس ــت و ن ــم: گف ــت مه ــور! نیس ــت هرج ــر داري دوس ــن فک ! ک
 تــو بهتــره فهمــم مــی حــاال ولــی کــنم، کمکــت خواســتم اولــش گفــتم، بهــت رو حقیقــت مــن
 .کن فکر راحتی که هرجور. نکنم دخالت راه اون به زده رو خودش که آدمی کار

 هـاي  حـرف  شـده،  هـم  درصـد  یـک  بـراي  نکنـه  گرفـت؛  رو وجـودم  تمـام  شـک  لحظـه  یک
 . بشه دور ازم منفی افکار تا دادم تکون رو سرم دوباره باشه؟ درست دنیا

 تمــام. بــوده منتظــرم هــم دیبــا. باشــه اینطــوري نمیشــه بــودم، کــرده پیــدا رو دیبــا تــازه مــن
 ، نشـنیدم  رو دیبـا  هـاي  حـرف  تـا . گفـت  اینطـوري  خـودش  کـرده،  فکـر  مـن  بـه  ها سال این

 . کردم می قضاوت نباید

 هــاش اشــک دیــدنم بــا و شـد  حیــاط وارد وقتــی. کــردم فکـر  دیبــا بــه و نشســتم تخـتم  روي
  کرد؟ حیرت دنیا دیدن از چرا اما. باشه بوده نمایشی تونه نمی اون نه ؛ شد جاري

 کــه بـودم  دختـري  عاشـق  رو عمــرم از سـال  دوازده مـن . شـدم  خیــره سـتاره  خـالی  جـاي  بـه 
 .دادم می گوش دنیا حرفهاي به نباید. درسته همین آره بود، عاشقم

 بود؟ انداخته چنگ قلبم به که بود چی وحشتناك شک این اما

 هیجــان  و داشــتم  عجیبــی  احســاس . شــدم  آمــاده  و شــدم  بیــدار  زود خیلــی  بعــد،  روز
 . شدم می بیدار اینطوري،سرحال بود بار اولین که وصفی غیرقابل

 . بودن خواب کنم،همه فکر
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 مــی امــروز بــود، مشــخص مســیرم کــردم؛ حرکــت و آوردم بیــرون پارکینــگ از رو ماشــین
 .کنم چیکار خوام می دونستم

 .بود شلوغ رسیدم، وقتی و کشید طول خیلی کتابخونه، تا رسیدنم

 .کنم پیداش نتونستم اما. گشتم دیبا دنبال هام چشم با و باال ي طبقه رفتم

 .اومد باال با ها پله از دیدم که بودم دنبالش هنوز بودم؛ گرفته استرس انگار

 !دیبا: زدم صداش داد بلند که شد چی دونم نمی و زدم لبخند دیدنش به

 شـدمندگی  بـا ! کـردن  نگـاه  بهـم  تعجـب  و اخـم  بـا  و اومـد  بیـرون  کتـاب  تو از سرشون همه
 .دوختم چشم کرد، می نگاه بهم شیرین لبخند یه با که دیبا به و کردم عذرخواهی

 . بودیم نشسته اونجا به نزدیک کافه یه توي کتابخونه بیرون ما بعد دقایقی 

 رو دختــري صــورتش، عمــق در مــن و...بــود خیــره میــز بــه و بــود شــده ســرخ دیبــا صــورت
ــی ــدم م ــه دی ــه روي ک ــه ي پارچ ــک، ي کهن ــا کوچی ــک ب ــاي عروس ــنگش ه ــازي قش ــی ب  م
 .ریخت می اشک و خوند می کتاب برام قشنگش، سادگی با که دیبایی همون. کرد

 !شده تنگ دلم: گفتم و شکستم رو سکوت

ــا و کــرد بلنــد رو ســرش ــراي: گفــتم و زدم لبخنــد و کــرد نگــاه بهــم خجالــت و تعجــب ب  ب
 !ستاره
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 .آها:گفت و زد لبخندکوتاهی

 خوبه؟ حالش: گفتم

 .دوختم لباس براش بود، شده کهنه خیلی لباسش فقط. آره: گفت

 نکردم؟ رسیدگی خوب بهش یعنی: گفتم

 !نه ظاهرش ولی بود، راضی که خودش: گفت

 .بود من  همدم تمام سال دوازده اون،: گفتم و زدم لبختد

 برگشتی؟ کی: گفت و کرد نگاهم

 .میزد حرف صمیمی هم هنوز

 .میشه اي دوهفته یکی: گفتم

 مونی؟ می کی تا برگشتی؟ سال دوازده بعداز یعنی: گفت

 .میزنه موج نگرانی نگاهش تو کردم حس

 .دیگه ي دوهفته: گفتم

 ...آها:گفت و داد تکیه صندلیش نداشت؛به رو حرف این توقع انگار

 کردي؟ می کار چی چندسال این: گفتم
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 !زندگی!هیچی: گفت و انداخت باال شونه

 کنم؟ می کار چی و کجام من نبود مهم برات: گفتم

ــرش ــایین رو س ــداخت پ ــت و ان ــه االن: گف ــرف دیگ ــورد در زدن ح ــن م ــرف ای ــه ح  ها،چ
 داره؟ اي فایده

 اینکـه  بزنـی؟  حرفـی  گذشـت  کـه  سـال  همـه  ایـن  از خـواي  نمـی : گفـتم  و شـدم  خـم  جلو به
 کردم؟ می کار بودم؟چی کجا من

ــایین ســرش هنــوز ــده چــه گذشــته کــه چیزهــایی مــورد در زدن حــرف: گفــت و بــود پ  فای
 داره؟ اي

: گفــتم و دادم فشــار بهــم رو هــام دنــدون و آورد هجـوم  ذهــنم بــه دنیــا هــاي حــرف دوبـاره 
 چی؟ ها نامه اون

 چیه؟ چیه؟نامه منظورت: پرسید و کرد نگاهم پرسشگرانه و کرد بلند رو سرش

 کــه بــودم، داشــته نگــه هــم رو آخــري اون. دارم رو هــات نامــه مــن: گفــتم و زدم پوزخنــدي
 .دادم بهت دیروز

 نامه؟ کدوم میگی؟ داري چی: گفت بود شده سرخ کامال که حالی در

 نمیاد؟ یادت چیزي بگی خواي می یعنی: گفتم که شد می عصبانی داشت
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ــه ــندلی روي از رو اش تکی ــت ص ــوتر و برداش ــد جل ــت و اوم ــد رو چــی: گف ــادم بای ــده ی  مون
 .ننوشتم اي نامه عمرم توي وقت هیچ من وقتی باشه،

 ننوشتی؟ اي نامه وقت هیچ تو یعنی: گفتم و کردم نگاه بهش گیجی با

 ...ولی نوشتم نامه خوب: گفت و رفت میز سمت به نگاهش

 تـا  نوشـت  مـی  نامـه  "دنیـا،  هـاي  حـرف  سـمت  رفـت  فکـرم  و صـورتم  تـو  دویـد  خـون  انگار
 "...برگردي کنه تحریکت

 .بودم اشتباه در ها سال این تمام کنم فکر: گفتم و شدم بلند جام از ناراحتی با

 .بیرون زدم اونجا از دیبا ناراحتی و حیرت از پر نگاه مقابل در و

 و بســت رو چشــمش کــه آدمــی بــود، شــده ورشکســت کــه آدمــی داشــتم،حس بــدي حــس
 .نداشت واقعیتی هیچ که داد بال و پر قلبش توي رو عشقی

 .شد حالی چه و رفت کجا شد؛ چی دیبا نفهمیدم، اصال و بودم عصبانی

 .کردم می فکر کمی باید. گرفتم رو گازش و ماشین سراغ رفتم

 !زد؟ می فریاد رو دیبا هنوز، قلبم چرا اما

 .دهد می  عذابم پایان، بی درد این "

 ...اند گرفته من از را فریاد توان
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 "...کنم می مدارا خود با سکوت، در

 فکـر  چـی  بـه  کـنم؛  مـی  کـار  چـی  دارم دونسـتم  نمـی . زدم گشـت  تهـران  هـاي  خیـابون  توي
 .  کنم می

 ظـاهر  هـم  بـا  احساسـاتم  چـون  شـاید ! شـدم  عصـبی  و رنـج  زود چـرا  روزهـا،  ایـن  دونـم  نمی
 !شدن

 باهـاش  رویـی  روبـه  بـراي  رمقـی  هـیچ  دیگـه  انگـار  ولـی  شـدم؛  پشـیمون  دیبا با برخوردم از
 .نداشتم رو

ــاره غــروب ــه ســمت برگشــتم دوب ــوز و کتابخون ــودم نشــده وارد کامــل هن ــان کــه، ب  رو ایم
 .میزد لبخند هم دیبا و زد می حرف دیبا با داشت که دیدم

ــار ــونم انگ ــه خ ــوش ب ــد ج ــتم و اوم ــه برگش ــرم ک ــه ب ــداي ک ــان ص ــن ایم ــر رو م ــام س  ج
 !سهراب آقا: کرد میخکوب

 .جلوتر رفتم و زدم لبخند مصنوعی خیلی و اونها سمت برگشتم

ــا ــه دیب ــورتم ب ــاه ص ــی نگ ــرد، نم ــار ک ــالنی انگ ــود؛ عص ــی ب ــه اون ول ــاال ک ــت تاح ــی داش  م
 شده؟ ناراحت من دیدن با خندید،

 مـی  کمـک  رهـی  خـانم  از دارم گـردم،  مـی  خـوب  علمـی  کتـاب  یـه  دنبـال  مـن : گفـت  ایمان
 .گیرم
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 .میشه نزدیک دیبا به ترفندها این با داره فهمیدم. زد بهم چشمک یه و

 مــی لـذت  شـما  بـا  صـحبت  از رهـی  خـانم  انگـار : گفـتم  و انـداختم  دیبـا  بـه  داري معنـی  نگـاه 
 !برن

 .زنن می جالبی هاي حرف سعادتی آقاي: گفت و کرد نگاه بهم دیبا

ــه مــن، عصــبانی نگــاه درمقابــل و ــه: گفــت و کــرد ایمــان روب  ســراغ خــوب مرجــع کتــاب ی
 .کنم می پیدا براتون دارم،حتما

ــراي و ــه ب ــتر اینک ــبانیم بیش ــه عص ــم کن ــاه به ــرد نگ ــت و ک ــه: گف ــادر ب ــون م ــالم عزیزت  س
 ...برسونین

 .هستن نازنینی خانم خیلی آخه: گفت و کرد نگاه ایمان به و

ــان ــه ایم ــار ک ــه انگ ــا ي هم ــش رو دنی ــودن، داده به ــه ب ــاي ب ــورت پهن ــد ص ــت و خندی : گف
 .میشه خوشحال! حتما

 خـداحافظی  مـن  بـه  کـردن  نگـاه  بـدون  کـه  دوخـتم  چشـم  دیبـا  بـه  کرده داغ صورتی با ومن
 .رفت و کرد

ــان ــالی در ایم ــه ح ــدش ک ــو لبخن ــی مح ــد نم ــت ش ــدي؟: گف ــار دی ــش ازم انگ ــاد خوش ! می
 گرفتم؟ رو چشمش نظرت زد؟به حرف خوب باهام چقدر دیدي
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ــا از رو غضــبم پــر نگــاه ــه و برداشــتم شــد، محــو هــا قفســه پشــت و رفــت کــه دیب  ایمــان ب
 !بدجنسیه دختر کنم، می حس من ولی: گفتم و دوختم

 . بیرون رفتم ایمان حیرت از پر نگاه مقابل در و

 .گشتم می بر نباید! لعنتی: گفتم بلند صداي با و شدم ماشین سوار

 . بودم خونه به برگشت مسیر تو بعد، ساعتی

 تــوي و بــودم خشــک و مغــرور انقــدر دیبــا مقابــل در چــرا بــودم؟ شــده اینطــوري چــرا مــن
 شدم؟ می دیدنش ي تشنه و کردم می فکر بهش مدام هام، تتهایی

 کشوند؛ می راهه بی به رو من و کرد می رشد وجودم، تو که اي دوگانه حس

 دنیـا  هـاي  حـرف  اگـه  چـی؟  بگیـره  دسـت  بـه  رو دیبـا  قلـب  و بگیـره  پیشی من از ایمان اگه
 یـک  مـن  عشـق  و باشـه  نبـوده  مـن  یـاد  بـه  هـا  سـال  ایـن  تمـام  دیبـا،  چی؟اگـه  باشـه  درست

 چی؟ باشه بوده طرفه

 تـو  کجـایی : گفـت  و بیـرون  اومـد  خونـه  در از پـدرم،  دیـدم  کـه  خونـه،  رسـیدم  کـی  نفهمیدم
 پسر؟

 شده؟ چیزي: گفتم

 !اونجا  بریم شام براي تو و من گفت زده، زنگ سوده: گفت و زد برقی هاش چشم
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 .زد لبخند و

 .گردم می بر دیگه روز دو من: گفت پدرم. بودیم راه توي بعد دقایقی

 شده؟ چیزي: گفتم

ــیگاري ــن س ــرد روش ــت و ک ــرکت: گف ــین رو ش ــوري هم ــش ط ــردم ول ــدم، و ک ــه اوم ــو ن  ت
 ! من نه هستی،

 .دونین می صالح خودتون هرجور: گفتم

 شدي؟ خشک انقدر کی از: گفت و زد زل بهم

 .بوده اینطوري اول از اخالقم: گفتم و شدم خیره جلو به دوباره و کردم نگاهش

ــه،: گفــت ــونزده کــه وقتــی از ن  آهنــی آدم یــه مثــل تــو کمبــریج، برگشــتیم و بــود ســالت پ
 .انگلیس هاي آدم از سردتر حتی.کردي زندگی

 .گین می که طوره همین شاید:گفتم

 شـــدن پیـــاده از قبـــل پـــدرم رســـیدیم، وقتـــی و گذشـــت ســـکوت در راه ي ادامـــه
 ...هستم رفتارت این باعث من کنم، می حس همیشه:گفت

 !بود کرده مالیمی آرایش.کرد استقبال ازمون باز روي با مامان

 .افتادم هاش حرف یاد دوباره دیدنش، با. طور همین هم دنیا
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 .  بینمت می دوباره خوشحالم:گفت و زد لبخند دیدنم، با

 .دیدیم رو دیگه هم دیروز ما:گفتم

ــدش ــگ لبخن ــر پررن ــد ت ــت و ش ــن: گف ــه م ــه ی ــک ي کتابخون ــت. دارم کوچی  داري دوس
 .میاد خوشت کتاب از تو ببینی؟آخه

 .کردم قبول و بگم نه نتونستم، چرا دونم نمی

 .بود کرده پر رو فضا عطر بود،بوي قشنگ و مرتب اتاقش

ــار ــه کن ــاب ي قفس ــاش کت ــتادم ه ــال و ایس ــاه درح ــردن نگ ــاب ک ــا کت ــودم ه ــه ب ــم ک  به
 میاد؟ خوشت:ایستادوگفت من متري سانتی چند توي و شد نزدیک

 . بود زده غلیظی بودوعطر عجیب یکم لحنش

ــود دوختــه چشــم لبهــام بــه ــاقم، ایــن عاشق،ســکوت مــن: زد مــی حــرف آروم و ب  عاشــق ات
 بود،خوشـم  سـرش  تـوي  کـه  فکـري  از.کـرد  نگـاه  هـام  چشـم  وبـه . باشـه  آروم کـه  هرچیزي

 .  اومد نمی

 .نمیاد  خوشم زیاد، سکوت من ولی:گفتم و عقب رفتم یکم

 مــی کنجکــاو رو آدم توواقعــا:گفــت کــه نشســتم تحریــرش میــز کنــار صــندلی روي رفــتم و
 !بیشتربشناسمت خواد، می دلم بیشتر روز هر! کنی
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 .بود شده تزیین روش، روبان با که افتاد رنگ قرمز کادویی ي جعبه یه به چشمم

 !زیباییه ي جعبه:گفتم و کردم دراز سمتش رو دستم

 !نزن دست اون به!نه:گفت و داد نشون واکنش سریع که

 !گذاشت دستم روي رو ودستش سمتم پرید و 

 !زد زل هام چشم به مستقیم و!بود داغ دستش

 کنین؟ می دارین کار چی:زد داد شدوسوده باز دراتاق حین همین در

 .شدیم دور هم غیرارادي،از خیلی و نور سرعت به

ــوده ــوز،اخم س ــاش هن ــو ه ــم ت ــود ه ــل و ب ــه مث ــر ی ــمگینی بب ــه خش ــدون ک ــاش دن  رو ه
 .بود شده خیره دنیا به وحشتناکی صورت به میده، نشون

 .باشم داشته باید حسی چه دونم نمی واقعا من و بود شده سرخ صورتش دنیا

 !اومده پیش تفاهم سوء: گفت بود، سوده خشمگین نگاه زیر هنوز که دنیا

 .ست آماده شام! سهراب: گفت کرد، می نگاه دنیا به چپ چپ که حالی در سوده،

 .نیست خوب اصال من با سوده رفتارِ: گفت دنیا که برم خواستم و شدم بلند جام از

 .هستن حساس شون عالقه مورد پسر روي دخترها: گفتم
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 !باشم حساس تو روي باید هم من قاعدتا پس: گفت و زد داري معنی لبخند

 .بیرون رفت و شد رد کنارم از ام، پرسشگرانه نگاه مقابل در و

ــع ــام موق ــدرم ش ــاالخره پ ــکوت ب ــت رو س ــت و شکس ــوگل: گف ــن! س ــذا ای ــودت رو غ  خ
 کردي؟ درست

 چطور؟: گفت و شد سرخ مادرم

 شد؛ می دیده غم نگاهش، تو زد؛ زل مادرم به و کرد بلند رو سرش پدرم

 .شناسم می رو دستپختت هم هنوز: گفت

 رو ســرش و شــد ســرخ اومــده، خواســتگار بــراش کــه ســاله هجــده دختــر یــه مثــل مــادرم،
 .انداخت پایین

 .بزنم قدم کمی تا حیاط توي رفتم شام، بعد

 ...شد قرار بی دلم و افتادم دیبا یاد به دوباره

ــا صــداي ــه ایــن انگیــزه، خــاطره تــو بــراي خونــه اون اگــه،: آورد خــودم بــه رو مــن دنی  خون
 !خاطراته از پر من براي

 زدي؟ دست من به چرا: گفتم و سمتش برگشتم

 !باشه عادي خیلی انگلیس، توي کار این کنم فکر: گفت و خندید تعجب با
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 کنم؟ قبول باید من باشه، عادي هرکاري: گفتم

 شدي؟ ناراحت خودت، من زدن دست از که اینه منظورت:گفت

 .ندارم عادت کار این به: گفتم

 کــه کارهــایی بـه  نســبت مـن : گفــت و نشسـت  بــود حیــاط تـوي  کــه دونفـره  تــاب روي دنیـا 
ــدي حــس کــنم، مــی ــدارم ب ــاد، خوشــم چیــزي از اگــه مــن دونــی؟ مــی. ن  رســیدن بــراي بی

 .کنم می تالش بهش

 میاد؟ خوشت من از که  اینه منظورت: گفتم

 .بود سالم چهارده که وقتی از: گفت و زد داري معنی لبخند

 .کردم می فکر که بود اونی از تر رك خیلی

 .باشی مغروري دختر کردم می فکر: گفتم

 .هستن حقیقی کامال وقتی کنم مخفی رو احساسم باید چرا: گفت و خندید

 بگم؟ بهش چیزي تونستم نمی چرا پس داشتم، عالقه بهش منم افتادم؛ دیبا یاد

 مقـابلش  در انقـدر  چـرا  پـس . بـودم  عاشـقش  مـن  کـه  اینـه  داشـته،مهم  نیتـی  چـه  نیست مهم
 بودم؟ سرسخت

 کنی؟ می فکر چی به: گفت دنیا
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 کنم؟ ابرازش باید باشه، واقعی دارم، که حسی هم من اگه: گفتم و کردم نگاه بهش

 کورکورانــه، احســاس گــاهی:گفــت و شــد نــزدیکم و شــد بلنــد جــاش از. شــد نگــران انگــار
. داره حقیقــت کــه ببــین رو چیــزي. کــن بــاز رو هــات چشــم. کشــونه مــی تــاریکی بـه  رو آدم
 کـه  بـاش،  کسـی  خواهـان . کنـی  مـی  ظلـم  خـودت  بـه  داري بگـم،  بایـد  کنـی،  فکر دیبا به اگه

 .باشد تو خواهان

 .باشه عاشقم ممکنه هم دیبا اما: گفتم

 کــه! نبــود خــودش گــذرونی خــوش پــی هــا ســال ایــن تمــام بــود، عاشــقت اگــه دیبــا: گفــت
 بهــت رو خــودش داري، احســاس بهــش تــو زیـادش  شــانس از چــون و بشــه ســبز یهــو حـاال 

ــزون ــه آوی ــا. کن ــاز رو هــات چشــم کمــی لطف ــی و کــن ب ــوي کــه رو حقیقت ــت روت جل  هس
 ...شد تموم که بود خاطره یه فقط دیبا. کن نگاه

 "شد تموم که بود خاطره یه دیبا "شد اکو سرم خوي آخرش ي جمله و

 ...داره زیبایی ي چهره کردم حس.  کردم نگاه دنیا به

 

 .کرد نمی رهام گیجی احساس. کتابخونه برم نتونستم دیگه بعد، روز

 .چرخیدم ول خودم براي غروب، تا و. کردم طی رو حیاط عرض و طول
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 دیـزاین  سـوده،  بـا  داشـتن . داخـل  رفـتم  کـرد،  صـدام  مـادرم  کـه  شـد  مـی  تاریک داشت هوا
 .کردن می عوض رو خونه

 دکوراسـیون  تغییـر  دارم، خـوبی  حـس : گفـت  دیـدنم  بـا  کـرد،  مـی  کـار  شـوق  ذوق بـا  سوده
 !مادر ي خونه

 .باال ي طبقه رفت خنده با و 

ــادرم ــد م ــاهی شــما، حــق در: گفــت و خندی ــل ســوده.کــردم کوت ــاله؛ ده دخترهــاي مث  از س
 .بره می لذت مادرش کنار بودن

 .کنم می درکش:گفتم و زدم لبخند

 !باال بیاین لحظه یه! سهراب مامان،:اومد سوده صداي

 . میده نشون قدیمی خیلی باال اتاقاي و سالن: گفت سوده و باال رفتیم هم با

 .میشه   شیک خیلی کنین عوض رو اینجا هاي پرده اگه

ــت و ــمت رف ــاق س ــا ات ــاز رو درش و دنی ــت و کــرد ب ــه انگــار: گف ــار ن ــه انگ ــوون خــانم ی  ج
 !دمده انقد آدم آخه. کنه می زندگی اینجا

 .میگه اینجوري دنیا به نسبت نفرت، روي از دونستم می
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 اومـدیم  کـه  بشـه  ناراحـت  شـاید . بعـد  بـراي  باشـه  دنیـا  اتـاق  بـریم،  بیـا  سـوده : گفـت  مامان
 .اتاقش

ــوده ــدي س ــت و زد پوزخن ــاقش؟: گف ــال ات ــه فع ــل ک ــب، مث ــبیده چس ــه چس ــما ب  داره و ش
 .بره می سود ازتون

 . کرده کمکم کارگاه تو خیلی دنیا. عزیزم نه: گفت مادرم

 نشســت صــندلیش روي و تحریــرش میـز  ســمت رفــت بــود شـده  عصــبانی کــامال کــه سـوده 
 .میرم بخوام، خونه این هرجاي من: گفت و

 !سوده نیست درست کارت: گفتم و کنم بلندش تا گرفتم رو دستش و سمتش رفتم

 .پلیده جادوگر یه اون نه؟ کرده جادو جلفش رفتار اون با هم رو تو:گفت خشم با

ــتش و ــتم از رو دس ــید دس ــرت و کش ــد پ ــمت ش ــز س ــرش می ــایل و تحری  میــز روي وس
 . شد زمین پخش

 خوبه؟ حالت سوده! بمیرم الهی: زد داد و سوده سمت دوید مادرم

 .انداخت آمیزي شماتت نگاه من به و افتاد گریه به سوده و

 .اومد نمی چشم به چیزي اما من براي

 .بود میزش روي که شد جلب بزرگی رنگ قرمز ي جعبه به نظرم
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 .محتویاتش ي همه با بود، شده زمین پخش حاال

 ...زدن غر سرم چی نفهمیدم و شنیدم نمی رو سوده و مامان صداي

 .بود افتاده جعبه توي از که کردم نگاه آشنایی قدیمی هدفون به

ــه ــید ب ــاي رس ــاه پســتی ه ــردم نگ ــه ک ــین روي ک ــش زم ــود؛ شــده پخ ــد ب  "همــه مقص
 مــی پســت خــودم زمــانی کــه کــردم نگــاه آشــنایی هــاي نامــه پاکــت بــه "انگلیس،کمبــریج

 ...ایران به نگلیس از کردم؛

 پــاکتی بینشــون، و انـداختم  چنــگ زمــین روي پسـتی  رســیدهاي بــه نشسـتم،  جعبــه نزدیـک 
 .بودم ندیده تاحاال که دیدم

 .کردم نگاه جعبه داخل محتویات به فقط گیجی و بهت با و برداشتمش

 .شد سست بدنم و نشست پیشونیم روي سردي عرق

 .آورد خودم به رو ام،من شونه روي مادرم دست

 چـرا  مـن  پـس .گفـت  مـی  چیـزي  داشـت  انگـار  خـورد،  مـی  تکـون  لبهـاش   کردم، نگاه بهش
 شنیدم؟ نمی

 ...متاسفم سوده: گفتم و پریدم فنر مثل جام از

 .گرفتم رو گازش و شدم ماشین سوار. بیرون زدم سریع و
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 . نبود اونجا ولی. کتابخونه سمت رفتم

 .افتادم راه دیبا ي خونه سمت به و شدم سوار دوباره

 .شد می رد چشمم جلوي از فیلم یه مثل چیز همه

 بــه مــن چــرا. بــودم احمــق انقــدر مــن چــرا چــرا، کــه فرســتادم مــی لعنــت خــودم بــه مــدام
 دچـار  بایـد  دیـدم،  رو دیبـا  کـه  سـال  دوازده از بعـد  چـرا . کـردم  شـک  دیبـا  بـه  راحتی همین

 بشم؟ مضحک ي مسخره شک این

 ...زد حقه بهم راحت انقدر دختر یه چرا

 .فرستادم می لعنت خودم به فقط جواب در و

ــارون ــم ب ــم ن ــروع ن ــه ش ــدن ب ــرد باری ــرف. ک ــاك ب ــن پ ــه، روي ک ــن شیش ــرف ای  اون و ط
 .رفت می طرف

 چی؟ باشه شده متنفر ازم  دیبا اگه. داشتم بدي حس واقعا. خونشون دم رسیدم

 .زدم در و خونشون سمت رفتم بارون زیر

 افتـاده  اتفـاقی : گفـت  و کـرد  تعجـب  دیـدنم  بـا  و در دم اومـد  مجیـد  آقـا  دقیقـه،  چنـد  از بعد
 سهراب؟ آقا

 ست؟ خونه خانم دیبا فقط،.. .نه..نه: گفتم قرار بی
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 االن کنــه خریــد خیــابون طــرف اون فروشــگاه رفتــه نــه،: گفــت و کــرد نگــاه پــام ســرتا بــه
 .میاد

 . کنم می دارم کار چی فهمیدم نمی. دویدم بگم چیزي اینکه بدون

 و بـود  ایسـتاده  دسـتش  تـوي  هـاي  پالسـتیک  بـا  خیـابون  طـرف  اون دیبـا  خیـابون  سـر  رفتم
 . خیابون اینطرف بیاد خواست می

 .کرد نگاه بهم و زد خشکش دیدنم با

 .بودم شده خشک دیدنش با هم من

ــین ــا،توي ماش ــاریکی ه ــب ت ــر و ش ــارون، زی ــه ب ــرف ب ــرف و اینط ــی اونط ــتن م ــی. رف  نم
 ....ایستادم منتظر قرار بی من که فهمیدن

 !مرنج من از "

 ...ام باخته دیدارت، حسرت در را عمرم که منی

 بازگرد؛ من سوي به

 ".است کرده جو و جست  را دستانت دستانم،همیشه که منی

ــتم دیگــه ــبر نتونس ــنم ص ــین و ک ــارو ماش ــا ه ــاره ب ــت ي اش ــه دس ــتم نگ ــدم و داش  اون دوی
 .خیابون طرف
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 .بود کرده پیدا شدت بارون.بود شده متحیر دیدنم از دیبا

 کنی؟ می کار چی اینجا: گفت و کرد نگاه خیسم سرتاپاي به

 .بزنم حرف باهات باید: گفتم قرار بی

 .ندارم تو با حرفی من: گفت و کرد اخم

ــره خواســت و ــداختم چنــگ کــه ب ــه ان ــایلون ب  مــی خــواهش: گفــتم و دســتش تــوي هــاي ن
 .کنم

ــا ــک ب ــبض ف ــم منق ــاه به ــرد نگ ــایقی و ک ــد، دق ــوي بع ــین ت ــوي و ماش ــیر ت ــامعلومی مس  ن
 .بودیم

 داخـل  وسـکوت  ترمـززدم  گوشـه  یـه !بـود  خـیس  کـامال  مـن  هیکـل  و ومـو  دیبـا  لباس و شال
 .بگو بهم رو حقیقت لطفا چیه، موضوع دونستم نمی من: گفتم و شکستم رو ماشین

 !هستی افاده پر و متوقع هنوزم،: گفت و انداخت بهم آمیزي شماتت نگاه

 بشـنوم  زبونـت  از کـه  منـه  حـق  ایـن  ولـی . نیسـت  اینجـوري  واقعـا  نیسـت،  اینطـور  نـه : گفتم
 .نگذشته خودي بی هام سال این تمام که
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ــبانی ــود، عص ــم از ب ــاي چش ــوش ه ــگ خ ــرخش و رن ــخص س ــود مش ــاه.ب ــنگینی نگ ــم س  به
 از هـم  مـن  و خوبـه  اوضـاعت  دنیـا  بـا  کـه  تـو . بـزنم  حـرف  باهـات  خوام نمی:گفت و انداخت
 .نباشیم هم درگیر انقدر بهتره پس! عیارم تمام دروغگوي یه نظرت

 .شد پیاده ماشین از و کرد باز رو در و

 ...دیبا: زدم داد و شدم پیاده سرش پشت سریع

 یـا  اشـکه  خـیس  هـاش  چشـم  دونسـتم  نمـی  مـن،  سـمت  برگشـت  و ایسـتاد  سرجاش سریع
 .بارون خیس

 از اسـمم  ي دیگـه  بـار  یـه  شـنیدن  خـاطر  بـه  کـه  مـن  بـه  لعنـت : زد داد بغـض  از پر صداي با
 .کشیدم انتظار سال همه این لعنتی، توي زبون

ــت ــه لعن ــن ب ــه م ــل ک ــه مث ــق،وقتی ی ــه احم ــنگ روز ی ــبح، قش ــار تابستون،ص ــور از سرش  ش
 یـه  بـه  رفتـه  فهمیـدم  وقتـی  و نیسـت  داده رنـگ  دنیـام  بـه  کـه  اونـی  دیدم و شدم بیدار عشق
ــاي ــی ج ــازم دور، خیل ــر ب ــدم منتظ ــی...  مون ــواي م ــت خ ــدونی؟ رو حقیق ــت ب  حقیقت،حماق

 تــوي نتونســتم بــازم کــردن، بیرونمــون بــود، مــن بهشــت کــه اي خونــه اون از وقتــی منه،کــه
ــا کــه منــه عمــر از ســال حقیقت؟حقیقــت،دوازده.  کــنم فرامــوش رو لعنتــی  انتظــار و شــک ب

 ...رفته هدر به
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ــت صــداش ــغ حال ــدا جی ــرده پی ــود، ک ــن ب ــل م ــه مث ــمه ب ــش فقــط گــیج ي مجس  زده زل به
ــودم؛ ــرا؟:زد داد ب ــرا چ ــر چ ــردم فک ــو ک ــق ت ــی؟ اول عش ــرا من ــتم چ ــن نذاش ــه ای  ي عالق

 ازت تمــام ســال دوازده و گذاشــتی تنهــام خبــر بــی وقتــی بیرون؟چــرا بــره دلــم از مســخره
 بشه؟ چی موندم؟که منتظر احمق ي دیوونه یه مثل بازم نداشتم، خبري

 زیـر  رو مـن  مقـدس  انتظـار  ایـن  تمـام  و بیـاي  کـه  لعنتـی؟  بشـه  چـی  کـه : زد مـی  جیـغ  کامال
 کنی؟ له پاهات

 .بود شده رها خیس و تاریک خیابون توي هقش هق صداي

 بــودن، شــده زنــدونی هــا، ســال ایــن تمــام کــه هــایی اشــک شــد، مــی منفجــر داشــت قلــبم
 .باریدن می بارون همراه

 بهــم هرچــی احمقانــه، شــک ایــن خــاطر بــه...دیبــا بــبخش رو مــن: گفــتم و ســمتش دویــدم
 ...نکن گریه اینجوري بزن،فقط کتکم بده، فحش بهم دارم، قبول بگی

 مـی  فکـر  شـاید . کـردن  مـی  نگـاه  بهمـون  تعجـب  بـا  و شـدن  مـی  رد کنـارمون  از هـا  ماشین
 ...سرمون به زده بارون زیر که ایم دیوونه دوتا کردن،

 .ماشین سمت کشیدمش و گرفتم کرد، می گریه هنوزم که رو دیبا دست

 .زد زل بیرون به و داد قورت رو هاش گریه
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 کجـا : گفـت  دیـدنمون  بـا  پـدرش . خونشـون  سـمت  رفـتم . داره نیـاز  آرامـش  بـه  دونستم می
 شده؟ چش دیبا بودین؟

 دیبــا بــدم؟ توضــیح براتــون بعــدا نکرده،میشــه بــدي کــار دیبــا مجیــد، آقــا ببخشــید: گفــتم
 .نیست خوب حالش االن

ــد ــت آقامجی ــا دس ــت رو دیب ــاه و گرف ــنگینی نگ ــم س ــداخت به ــتن و ان ــل رف ــت. داخ  پش
 .رفتم سرشون

 .برد اتاقش به رو دیبا مجید، آقا

 .بودم ایستاده کوچیکشون، اتاق توي

  اتفــاقی چــه. شــده مــریض ایســتاده، زیربــارون کــنم فکــر: گفــت و بیــرون اومــد مجیــد آقــا
 افتاده؟

 ...بزنیم؟ حرف هم با میشه: گفتم

ــینی ــایی س ــز روي رو چ ــت می ــه و گذاش ــن روي روب ــت م ــت و نشس ــار: گف ــما انگ ــم ش  ه
 .نیست خوب حالتون

 کــه پرســم مــی ســواالتی و زنــم مــی هــایی حــرف مقدمــه بــی کــه ببخشــین رو مــن: گفــتم
 بیــرون گمــی در ســر ایــن از تــا کنــین کمکــم کــنم مــی خــواهش ولــی. کنــین تعجــب شــاید

 .بیام
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ــگرانه ــبی پــیش،اون ســال دوازده:گفــتم و کــرد نگــاهم پرسش ــه ش ــه از مــا ک  بــاغِ خون
 کردین؟ کار چی بعدش شما رفتیم، لواسون

 بــود داده پیغــام پــدرتون،: گفــت و کشــید گنــدمیش جــو هــاي ریــش بــه دســتی مجیــد، آقــا
ــر کــه ــریم اونجــا از زودت ــا. ب ــت دوســت رو اونجــا دیب ــه دل تونســت نمــی و داش ــی. بکن  ول

 هــم مــا اومــده، جدیــد ســرایدار و رفــتن اونجــا از هــم مــادرتون یعنــی خــانم، دیــدیم وقتــی
 . دنیا و دیبا و من. رفتیم و کردیم جمع

 شهرستان؟ رفتین:گفتم

 .تهرانم مال اصالتا من چی؟ براي نه شهرستان؟:گفت

  شد؟ چی بعدش: گفتم

ــردي آه ــید س ــت و کش ــوي:گف ــه ت ــه ی ــراف ي کارخون ــهر اط ــار ش ــدا ک ــردم پی ــون و ک  هم
ــراف ــه اط ــاره خون ــردیم اج ــا.ک ــه ت ــه اینک ــوي روز ی ــهر، ت ــادرتون ش ــی رو م ــاقی خیل  اتف
ــدیم ــه ایشــون. دی ــدن ب ــا، وضــع دی ــرن هــا بچــه کــه داد پیشــنهاد م ــا. پیشــش ب ــی دنی  خیل

 . ..دیبا ولی شد خوشحال

ــگرانه ــاهش پرسش ــردم نگ ــت و ک ــا: گف ــه دیب ــردگی ک ــدید افس ــه ش ــود گرفت ــه و ب  همیش
 تحصـــیل ي هزینـــه گفـــتن، مـــادرتون حتـــی. نکـــرد قبـــول بـــود، حـــبس اتـــاقش تـــوي
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 یکدنــده و لجبـاز  دختـر  دیبـا  دونـین؟  مـی . نکــرد قبـول  هـم  بـاز  ولـی  میـدن  رو دانشـگاهش 
 .ایه

 شد؟ چی بعدش: گفتم

 کــه دیبــا و مونــدم مــن  .رفــت پیشــمون از دنیــا بعــدش: گفــت و خــورد رو چــاییش از یکــم
ــه ــر دیگ ــرزنده دخت ــر و س ــر پ ــداي س ــن وص ــود م ــی.  نب ــتم م ــدایی دونس ــه اون از ج  خون

 خونـه  ایـن  بـا  رو داشـتم  کـه  زمـین  تیکـه  یـه  و شـدم  بازنشسـته  مـن  بعـدش . داد می آزارش
 برگشـته  انـرژیش  یکـم  دیبـا .  بـود  پـیش  سـال  شـیش  پـنج، . کـردم  عـوض  هسـتیم  توش که

 . همیشگی دیباي شد دیگه کرد، پیدا کار کتابخونه توي که وقتی. بود

 داشت؟ دوست رو کتابخونه:پرسیدم

 و شــینه مــی هــم گــاهی و کتابــه تــوي ســرش همیشــه. کتابــه عاشــق اون: گفــت و زد لبخنــد
 کشـورهاي  بـا  کهکشـان،  و زمـین  پیـدایش  مـثال . کنـه  مـی  تعریـف  بـرام  زیـادي  هاي داستان
 .جالب هاي داستان و دنیا مختلف

 نکرده؟ ازدواج چرا: گفتم و خندید صدا با و

ــم ــره یک ــو اش چه ــم ت ــت ه ــت و رف ــتش:گف ــتگار راس ــاد خواس ــت زی ــی داش ــیچ از ول  ه
 مـی  میگـه  کـه  هـم  حـاال . کـرد  مـی  بهونـه  رو مـن  درنهایـت  و اومـد  نمـی  خوشش کدومشون
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ــا خــواد  خیلــی داره، کارمنــد خواســتگار یــه هــا، تــازگی ولــی. بمونــه مــن کنــار عمــر آخــر ت
 .میشه زیاد داره سنش آخه. کنم راضیش خوام می خوبیه، پسر

 .خندید دوباره و

 چی؟ باشه دلش توي اي دیگه کس اگه: گفتم و زدم تلخی لبخند

ــگرانه  ــاهم پرسش ــرد نگ ــد و ک ــدم بلن ــتم و ش ــه: گف ــالش اگ ــوب ح ــد، خ ــم نش ــگ به  زن
 . بزنین

ــار و ــذ و خودک ــبم از کاغ ــماره و آوردم در جی ــش رو ام ش ــتم و دادم به ــرم خواس ــرون ب  بی
 نمـی  وقـت  هـیچ  مـن  باشـه،  نکـرده  ازدواج حـاال  تـا  اي دیگـه  کـس  خـاطر  بـه  اگـه : گفـت  که

 .بخشمش

 .کردم نگاه وعبوسش و غمگین ي چهره به حیرت با و برگشتم

 ...مقصري تو گفت؛ می بهم هاش چشم با انگار

 ...بارید می هم هنوز بارون. کردم حرکت و شدم ماشین سوار. بیرون رفتم اونجا از

ــدم رو دنیــا بعــد روز ــرفتم چــون. ندی ــه ن  پــرواز شــب پــدرم. لواســون رفــتم. مــادرم ي خون
 .گشتیم برمی ما بعدش ي هفته و داشت

 .کردم می ثابت دیبا به رو چیز همه قبلش باید
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 .کردم باز رو کردم پیدا دنیا اتاق توي که پاکتی و نشستم اتاقم ي پنجره کنار

 نامـه  و کـرد  قهـر  باهـام  دیـد،  رو دنیـا  و مـن  کـه  روز اون و بـود  نوشـته  بـرام  دیبا که اي نامه
 .نکردم پیداش دیگه من و افتاد دستش از

ــت ــش دس ــه خط ــی بچگون ــنگ ول ــود قش ــالم ":ب ــتش. س ــن راس ــاال م ــو تاح ــرم ت ــه عم  نام
ــم نمــی ننوشــتم، ــم یهــو ولــی. بگــم بایــد چــی دون ــزي بــرات خواســت دل  مــی بنویســم؛ چی

ــی، ــن دون ــت، م ــیچ هیچوق ــتی ه ــتم دوس ــی. نداش ــتم، همکالس ــی داش ــی ول ــه یک ــاش ک  باه
 .کنم،نداشتم تعریف دارم،براش دوست که چیزهایی مورد در و بزنم حرف

 گــل بــرات و گشــتم بــاغ تــوي امــروز. بشــی دوســتم تــا اومــدي دنیــا ســرِ اون از کــه ممنـون 
ــدوارم پیچیدمشــون، خــودم چیــدم، ــاد خوشــت امی ــو شــازده کتــابِ بابــت راســتی. بی  کوچول

 ".ممنونم ازت

 !شدم عاشق که شدم تابستان در،آن غرق دوباره

 .بیارم دستش به نتونستم هم هنوز و گذشت زود و بودم کنارش که قشنگی روزهاي

ــام از ــد ج ــدم بلن ــاس و ش ــیدم لب ــی. پوش ــتم م ــرم خواس ــیش  ب ــا، پ ــور دیب ــده هرط ــد، ش  بای
 .کردم می عوض خودم به نسبت رو نظرش

 .کرد جلب خودش به رو من در زنگ صداي که بودم نرفته بیرون اتاق از کامل هنوز

 .نبود کسی ولی کردم، نگاه تصویري آیفون از و پایین دویدم سریع
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 .گرفتم استرس و رفت باال قلبم تپش چرا دونم نمی

ــدم ســریع ــا. بیــرون دوی ــیاوش آق ــاز رو در رفــت مــی داشــت س ــه ب ــا: زدم صــدا کــه کن  آق
 .کنم می باز سیاوش،من

 .پایین دویدم عمارت جلوي پهن هاي پله از و

 ...بود درست بود، ذهنم توي که چیزي و کردم باز رو در داشتم، استرس هم هنوز

 .بود ایستاده در پشت دستش، توي ستاره با دیبا

 .بود سرخ هاش چشم و بود کرده پف صورتش

 داره، تــو بـه  تعلـق  ایــن:گفـت  و گرفـت  صــورتم جلـوي  که،سـتاره  بــودم نـزده  حرفـی  هنـوز 
 ...داره بدي حس من کنار

 .خوام نمی مادرش بدون رو ستاره دیگه من!دیبا: گفتم

 .میشه براش بهتري مادر دنیا: گفت و کرد نگاه هام چشم توي

ــت و ــه برگش ــره؛ ک ــام ب ــتم رو پ ــرون گذاش ــتش و بی ــرفتم رو دس ــیدمش و گ ــل کش  و داخ
 .بستم رو در

 کنی؟ می کار چی:زد داد

 .نکردم صبر الکی سال دوازده من دیبا، کنم می خواهش:گفتم پریشون
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 حـال  در درخـت  از پـر  حیـاط  تـوي  هـردو  بعـد  دقـایقی  و زد زل هـام  چشـم  تـوي  حیـرت  بـا 
 .بودیم زدن قدم

 بشینیم؟ خواي می:گفتم و نیست خوب کردم،حالش حس

 حرفـی  هـیچ  بـدون  دیبـا  و کـردم  اشـاره  بـرگ  بـی  درخـت  بـه  چـوب،زیر  طـرح  نیمکت به و
 ...چمن زمین:گفت و نشست روش

 .نداره وجود دیگه:گفتم و کنه کامل رو حرفش نذاشتم

 تـوي  بـرم  خـوام  مـی  کـه  ام سـاله  پـونزده  دیبـاي  همـون  کـنم  مـی  حـس :گفـت  و کشید آهی
 .کنم بازي و چمن زمین

 .دارم روز هر من که حسیه این:گفتم

 وقتـی  قشـنگ،  تابسـتون  یـه  تـوي  مـن،  روز یـه :گفـتم  و شکسـتم  رو سـکوت  و کـرد  سکوت
 .شدم خونگرم و صدا و پرسر دختر یه نداشتم،عاشق بیشتر سال پونزده

ــر اون ــر دخت ــه زی ــت ی ــزرگ درخ ــن روي ب ــا چم ــی ه ــت م ــرام و نشس ــتان ب ــازده داس  ش
 . خوند می رو کوچولو

 دارم، کـه  جدیـدي  حـس  و دارم عالقـه  بهـش  چقـدر  کـه  بگـم  بهـش  گـرفتم،  روز،تصـمیم  یه
 .کنم پنهانش تونم نمی که قشنگه انقدر



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

209 
 

 ...میریم اینجا از وشبانه افته می شوم اتفاق یه شب اون ولی

ــا ــرش کــه دیب ــایین س ــود، پ ــد ســر ب ــره بهــم و کــرد بلن ــه و شــد خی ــا:دادم ادام ــه رفتم،ب  ی
 هــر. کــرد مــی دوره بــرام رو مــن ي ماهــه یــک روز،خــاطرات هــر و روز هــر کــه عروســک

ــا دختــر اون بــراي روز ــبم کــه زیب ــه رو قل  متقــابال،جواب هــم اون و دادم مــی بود،نامــه گرفت
 ...داد می

 تمــام سـال  ده هـم  بـاز  مـن  چـرا  کرده،امــا ازدواج کـه  داد دختر،نامـه  دوسـال،اون  از بعـد !امـا 
 کردم؟ می فکر بهش ناخودآگاه و نکردم فراموشش هم باز کردم؟چرا فکر بهش

 ...اي نامه من اما:گفت و شکست رو سکوت دیبا

 .دونم می خوب رو چی همه حاال. دونم می: گفتم و کردم قطع رو حرفش

 بـه  کـرو  شـروع  و کـرد  پـاك  رو بـود  اش گونـه  روي کـه  اشـکی  و کشـید  عمیقـی  نفـس  دیبا
 ...گذشت که سالی دوازده تعریف

ــد ــردي به ــی س ــد م ــا و وزی ــاغ دیب ــنش و دم ــرِ از رو ده ــال زی ــردن ش ــی گ ــش طوس  رنگ
ــه و کشــید بیــرون ــري آســمون ب ــود ســالم پــونزده: گفــت و دوخــت چشــم اب  اوج تــوي و ب
 مغــروري و مزخــرف آدم کــردن مــی فکــر همــه چــون. نداشــتم دوســتی بــودم،هیچ غــرورم

 پـــونزده ســـن تـــو وقتـــی. کـــردم مـــی زنـــدگی خـــودم دنیـــاي تـــوي فقـــط مـــن امـــا. ام
 دار خنــده مــن بــراي ایــن ولــی. خندیــدن مــی بهــم همــه کــردم، مــی بــازي سالگی،عروســک
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 ســر اون از یکــی ورم، و دور هــاي آدم ي همــه بــین از اینکــه تــا.بــود مــن دنیــاي ایــن نبــود،
 ...میشه ظاهر من هاي بازي عروسک وسط مستقیم میاد، میشه پا دنیا

 نگـاه  مـن  بـه  و پخـش  فضـا  تـوي  دهـنش   بخـار  و کشـید  عمیقـی  نفـس  رسـید،  کـه  اینجـا  به
 .کرد

ــاغش ــدت از دم ــرما ش ــرخ س ــده س ــود ش ــه و ب ــر،با اون:داد ادام ــه پس ــاد اینک ــرف زی  ح
 .داشت عجیبی ي جاذبه قدرت نمیزد،ولی

ــه. خندیــد نمــی هــام عروســک بــه کــه کســی تنهــا  نشســتن از و خندیــد نمــی هــام حــرف ب
 تـا  داد امانـت  بهـم  قشـنگ  کتـاب  روز،یـه  یـه . بـرد  مـی  لـذت  صـدایی  و سـر  پـر  دختـر  کنارِ

ــراش ــونم ب ــاب، اون و بخ ــن کت ــدیل رو م ــه تب ــاهی ب ــه کــرد روب ــه ک ــازده ب ــو ش  دل کوچول
 ....بود بسته

 هــوا بـی  کــردم؛ حـس  رو عشـق  یــک آغـوش  بارگرمــاي اولـین  من،بـراي  کــه وقتـی  درسـت 
 ...رفت و ناگهانی،پرید و

 ...عشق و غم و خیال دنیا یک و موندم من

ــاعت ــا س ــا ه ــه در ب ــر زل خون ــه روز زدم،ه ــین ب ــن زم ــر چم ــاعت و زدم س ــا س ــا ه  اونج
 فقــط زده وحشـت  و قـرار  بـی  مـن  و نبـود  قلـبم . بـودم  گذاشـته  جـا  چیـزي  یـه  نشسـتم،انگار 

 .بودم منتظر
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ــا ــرین از ام ــدم آخ ــم امی ــا  ه ــرون رو م ــردن بی ــن و ک ــه م ــن ب ــاور ای ــیدم ب  اون کــه رس
 ...نبود بیش اي تابستون،خاطره

 رفت؟ نمی بیرون سرم از مهربون و پسرِآروم اون فکر چرا اما

 ...کردم اعتراف بهش و نوشتم نامه براش باري چند

 دیـدم،  مـی  کتـابی  هـر  وقـت  هـر  و. بـودم  خونـده  کتـاب  بـراش  کـه  بـود  کسی تنها اون چون
 .میشد زنده وجودم توي اون یاد

 نمـی  کـه  کسـی  بـا  ازدواج کـردم،  مـی  حـس  ولـی . کـنم  ازدواج تـا  آورد مـی  فشـار  پدرم،بهم
 .خواست می رو اي دیگه شخص من،  روح چون. بدم،خیانته بهش رو روحم تونم

 پرســیدم، مــی خــودم از کردم؟مــدام صــبر هــا احمــق مثــل مــن تمــام، ســال دوازده چــرا امــا
 چی؟ باشه کرده ازدواج تاحاال نداره؟اگه خاطر به رو من اصال پسر اون نکنه

 چی؟ نباشه ذهنش توي دیبا اسم به کسی دیگه اگه

ــانی درســت ــتم کــه زم ــبم از خواس ــدازمش قل ــار بیرون،پیشــنهاد بن ــوي ک ــه ت ــم کتابخون  به
 و تابسـتون  مـاه  یـک  اون لحظـه  بـه  لحظـه  کـه  چیـزي  کتـاب،  همـه  ایـن  وسـط  مـن  حاال! شد
 کنم؟ فراموشش تونستم می کرد، می یادآوري بهم رو پسر اون
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ــار. بــود هرشــبم رویــاي شــبیه، هــاش چشــم ســراغم، اومــد یکــی ســال، دوازده از بعــد  هرب
ــه یواشــکی  نزدیــک بهــش اینکــه جرئــت ولــی زدم، مــی زل بهــش و ایســتادم مــی گوشــه ی

 !واقعیه فهمیدم و شد نزدیک بهم خودش رویا، اون اینکه تا. نداشتم رو بشم

 یکـی  نبـوده،  بیهـوده  مـن  انتظـار  تمـام  و برگشـته  واقعـا  اون کـردم  حـس  کـه  زمـانی  درست
 ...نامزشه پسر، اون که میگه و میشه پیدا

 ! چیه دونم نمی ولی شده نوشته من جانب که،از رسه می دستم به مرموز ي نامه یه

 .میزد موج هاش چشم توي اضطراب کرد، نگاهم قرار بی

 .کنم می خواهش نگو؛ رو اش بقیه: گفتم

 بگــم اومــدم ولــی... ولــی. نمــیگم رو بقیــه: گفــت و شــد ســرخ و دویــد صــورتش تــوي خــون
 زمســتون، ایـن  تــوي امـروز  تابســتون، اون داسـتان . کــردم بیـرون  قلــبم از رو تـو  دیگــه کـه، 

 ...میشه تموم

 

 زنی؟ می حرف اینجوري چیه؟چرا منظورت: گفتم و کردم نگاهش حیرت با

 احمقم؟ دیباي اون کردي،هنوز فکر:گفت کنه نگاه بهم اینکه بدون
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ــیج ــه میگــی؟من اینجــوري چــرا: پرســیدم. بــودم شــده گ  بــرات رو خــودم مــاجراي ک
 ایـن  چـرا  شـده،  مشـخص  حقیقـت  کـه  حـاال . شـنیدم  کـه  هـم  رو تـو  مـاجراي  کـردم؛  تعریف

 زنی؟ می رو حرف

ــاش از ــد ج ــد بلن ــا و ش ــطرابی ب ــه اض ــوي ک ــره ت ــوج اش چه ــی م ــت زد م ــی: گف ــیش چ  پ
 زنــدگی ماهــه  یــک ي خــاطره یــه بــا ســال دوازده چــون کردي؟اینکــه فکــر خــودت

 بعــد و  ســازم مــی باهــات اي هفتــه یــک ي خــاطره یــه و میشــم خــام دوبــاره هــم کـردم،االن 
 آه و زنـم  مـی  زل کتـاب  یـه  بشـه،به  سـفید  موهـام  کـه  زمـانی  تـا  دیگـه،  سـال  ده و میـري  تو

 کشم؟ می

 .بود شده سرخ اش چهره

 کنی؟ می فکر اینطوري چرا. نگو اینجوري:گفتم

 گردي؟ نمی بر دیگه ي هفته یک تو مگه:گفت

 ...آره،ولی: گفتم و شدم بلند جام از

 .بگذره خوش:گفت و کرد عصبی ي خنده

 .بره تا خروجی در سمت رفت و

 دوازده تــو مثــل هــم مــن. نگیــر تصــمیم زود انقــدر دیبــا،: گفــتم دســتپاچه و جلــوش دویــدم
ــال ــر س ــودم منتظ ــن. ب ــب ای ــت عجی ــه نیس ــردو ک ــا ه ــرز ب ــري ط ــابه، فک ــن مش ــه  ای  هم
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 خیــره کتــاب اون بــه تــو. کــردیم صــبر بــازم بــودیم، شــده امیــد نــا هــم از هــردو ســال،وقتی
ــه مــن و شــدي ــیم فرامــوش رو همدیگــه نتونســتیم و عروســکت ب  خــدا کــه حــاال پــس. کن

ــن ــت ای ــون فرص ــتیم و داده بهم ــاره تونس ــه دوب ــدیم، رو همدیگ ــرا دی ــوري داري چ  اینج
 کنی؟ می خرابش

 رو بنـد  اون مـا  کـه  بـوده  ایـن  بـراي  فقـط  فرصـت  ایـن :گفـت  و بیـرون  داد رو نفسش دوباره
ــه کــه ــامون ب ــا رو بســتیم پاه ــال ب ــاز راحــت خی ــیم ب ــه و کن ــال ي بقی ــاي س ــون ه  رو عمرم

 ...بگذرونیم واهی افکار بدون

 و شـدم  خیـره  صـورتش  بـه  چندثانیـه . صـورتم  تـوي  دویـد  خـون  و شکسـت  قلـبم  تو چیزي
 واهی؟ افکار:گفتم اومد می چاه ته از که صدایی با

 . بودیم زده زل بهم هردو سکوت؛ لحظه چند

 کنـارم  مـاه  یـک  فقـط  کـه  تـویی  کـردم،  فکـر  تـو  بـه  سـال  واهـی؟دوازده  افکار:گفتم غیض با
 خیلـی  و وایسـی  جلـوم  حـاال  کـه  کـردم  سـپري  روح بـی  اهنـی  ادم یـه  مثـل  مدت تمام. بودي
 بوده؟ واهی افکارم ها، سال این بگی،تمام بهم راحت

 ...که اینه منظورم... نیست این منظورم ببین،...نه: گفت دستپاچه

ــه: گفــتم و زدم عصــبی پوزخنــد ــه؟ خــاطر ب ــه پســر اون ایمان ــرو...باشــه نشســته؟ دلــت ب ! ب
 . بخشه نمی تورو دلم ولی
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 مـی  گریـه  هـات  چشـم  واسـه  کـه  آخریـه  بـار  ایـن . نبـاش  نگـران : گفـتم  و شـد  جاري اشکم
 .کنم

 خــاطر بــه هــم عمــرت ي بقیــه ترســی مــی کــه اینــه ات بهونــه ي همــه اگــه. بــري ذارم مــی
 ...بري ذارم می پس گذره، می واهی افکار با من،

 موقــع اون نیســت؛ کنــی مــی فکــر کــه اینجــوري: زد داد عصــبانیت بــا و شــد جــاري اشــکش
 هـیچ  بـه  سـال  همـه   ایـن  مـن  شـدي،  بـرعکس  حـاال  ولـی  داشـتی،  هـا  آدم از باالتري درك ها

 فقـــط پســـر اون. کـــنم فکـــر ســـعادتی ایمـــان بـــه بخـــوام کـــه نـــدادم، اهمیـــت پســـري،
 ...خواستگارمه

 .کنه سکوت حرفش وسط شد باعث که کردم پشت بهش عصبانیت با حرفش، وسط

ــه ــکوت چندثانی ــرد س ــد و ک ــا بع ــن ب ــر لح ــمی از پ ــت خش ــال: گف ــی اص ــوام م ــا خ ــان ب  ایم
 .نداره ربطی هیچ دنیا سر اون بري قراره که تویی به کنم، ازدواج سعادتی

 خیلــی صــداي بــا خونــه در شــدن بســته بعــدش و میشــد دور ازم کــه پاهــاش صــداي بعــد و
 .بلند

 .بستم رو هام چشم  محکم و دادم فشار انگشت با رو هام شقیقه

 .بره پیش بد چی همه انقدر کردم نمی فکر
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ــود دســتش تــوي ســیگار یــه دیــدم؛ پنجــره پشــت رو پــدرم و کــردم بلنــد رو ســرم ــا. ب  آق
 .بودن آژانس منتظر و در دم بود آورده رو هاش چمدون سیاوش

 .میرم دارم من: گفت پدرم داخل؛ رفتم

 دلیــل واقعــت فهمــم، مــی حــاال:گفــت کــه اتــاقم ســمت بــرم خواســتم و دادم تکــون ســري
 .بودم من سال، همه این توي رفتارهات

 .ست بهانه فقط ها این. نیست اي دیگه کس هیچ هیچکس، رفتار مقصر:گفتم

 .ببخش رو من:گفت پدرم

 بوده؟ پدرم مقصر واقعا که، کردم فکر این به و کردم نگاه بهش

 .شدم بیدار خواب از سختی بعد،به روز

 .بودم تنها خونه اون توي دوباره و بود رفته پدرم

 .اومد می یادم به دیبا،مدام و من ي مشاجره

 مـی  کـارایی  یـه  باغچـه  تـوي  داشـت  بـارون  اون سـیاوش،توي  آقـا  و باریـد  مـی  نـم  نم بارون
 .کرد

 .خورد زنگ تلفنم که کردم می نگاه بهش پنجره پشت از

 شده؟ چیزي: دادم جواب. کرد می خودنمایی گوشیم ي صفحه توي دنیا ي شماره
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 .ببینمت باید: گفت سالم بدون هم دنیا

 کی؟:گفتم

 .دانشگاهم دم میشه،بیا آزاد وقتم دیگه ساعت یک دانشگاهم،تا االن من:دنیا

 یــه نهــال یــه کنــار کــه دیــدم مــی حــاال. کــردم نگــاه ســیاوش آقــا بــه دوبــاره و کــردم قطــع
 .کنه مراقبت نهال اون از تا بود کاشته بزرگ چوب

 احساســمون، از مراقبــت بــراي داریــم، نیــاز گــاهی هــم هــا آدم مــا کــه کــردم فکــر ایــن بــه
 .کنیم ایجاد گاهی تکیه

 نهـال  اون حـاال  و کاشـتیم  احساسـمون  کنـار  امیـد،   اسـم  بـه  گـاه  تکیـه  یـه  هـردو،  مـن،  و دیبا
 بــا ببــریم، لــذت درخــت ایــن ي ســایه از بایــد کــه حــاال چــرا ولــی. شــده درخــت بــه تبــدیل

 درخت؟ این جون به افتادیم لجبازي، و غرور اسم، به تبري

 .بیرون زدم خونه از و کردم عوض رو لباسم

 ورودي در کنـار  چتـر  یـه  بـا  دنیـا،  دانشـگاه  دم رسـیدم  وقتـی  بـود،  کـرده  پیـدا  شـدت  بارون
 . شد ماشین سوار و شد نزدیک من، دیدن با و بود ایستاده

 .بیاي کردم نمی فکر: گفت و داد جواب و کردم کوتاهی سالم

 داشتی؟ کارم چی.  میدم خبر بیام، نخوام اگه: گفتم
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 معذبی؟ من با صحبت از: دنیا

 باشم؟ معذب باید چرا: گفتم

 !بیخیال هیچی: دنیا

 داشتی؟ کارم چی بگی خواي نمی: گفتم

 .نگرانتن هنوز سوده و مادرت رفتی، که روز اون از: دنیا

 .نباش نگران. تماسم در باهاشون روز هر من: گفتم

 بزنی؟ بهم نداري حرفی: دنیا

ــود منتظــر کــردم، نگــاه بهــش ــا ب ــه رو قضــیه ت ــارم روش ب ــا. بی ــی اگــه: گفــتم مــن ام  حرف
 .برم من نداري، کاري اگه جایی، برم باید هم االن! میذارم پاپیش خودم باشم، داشته

 تـو  کـه  نیسـتم  چیـزي  اون... مـن  راسـتش ... مـن  سـهراب : گفـت  و کشـید  عمیقـی  نفـس  دنیا
 ...یا و برسونم آزار کسی به بخوام که نیستم آدمی من کن، باور. کنی می فکر

 بدي؟ فریبشون یا: گفتم حرفش وسط

ــکوت ــرد س ــم و ک ــی. زد زل به ــکوت کم ــاره و س ــت دوب ــرا: گف ــی چ ــواي م ــن خ  آدم رو م
 بدي؟ جلوه قصه ي بده

  بدم؟ جلوه کی پیش: گفتم و زدم پوزخندي
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 ...خودت پیش: گفت بعدش و کرد سکوت کمی دوباره

 دلیلــی هــم تــو شــاید. کــنم نمــی فکــر چیــزي مــوردت در مــن: گفــتم و کــردم نگــاه بهــش
 .بشم جزییات وارد خوام نمی پس. داشتی کارهات براي

 .شد پیاده حرفی هیچ بدون بعد و کرد نگاه بهم منقبض فکی با

ــی ــتم م ــی دونس ــرف کل ــراي ح ــتن ب ــت؛ گف ــی داش ــاطر ول ــورد بخ ــرد برخ ــن، س ــزي م  چی
 .نگفت

 ....کردم حرکت کتابخونه سمت به و کردم روشن رو ماشین

 .کرد می جا به جا رو ها کتاب و بود ایستاده ها قفسه کنار دیبا

ــد رو مــن دور از ــی. کــرد مکــث لحظــه چنــد و دی  و اي دیگــه طــرف کــرد رو روش بعــد ول
 !ندیده رو من که کرد وانمود

 !بزنم جا ها رفتار این با که نبودم کسی من ولی

 رهی؟ خانم: گفتم بلند صداي با و نشستم صندلی یه روي

 !کردن نگاه بهم تعجب با خوندن، می درس سکوت در داشتن که دانشجو چندتا

 !رهی دیبا خانم: زدم داد دوباره و انداختم باال شونه

 .کرد نگاهم پریشون و شد جلب بهم دیبا نطر
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 !باشین ساکت لطفا آقا: گفت بود نشسته نزدیکم که پسري یه

 کنــه مــی وانمــود خــانم اون امــا! دارم کــار خــانم اون بــا مــن ولــی: گفــتم بلنــدتري صــداي بــا
 !شناسه نمی رو من

 کــه کـنم،  صـداش  دوبـاره  تـا  کـردم  بـاز  رو دهــنم و کـردم  نگـاه  دیبـا  نگـران  ي چهـره  بـه  و
 درس دارن هــا بچـه  آقـا،  چتونـه : گفـت  آروم و شـد  نزدیــک و مـن  طـرف  اومـد  سـریع  دیبـا 

 .خونن می

 کنم؟ باید کار چی دارم کار باهاتون وقتی خوب: گفتم بلندتر صداي با

 کــن، بــس باشــه،: گفــت آروم و آورد بــاال "بــاش آروم " ي نشــانه بــا رو هــاش دســت دیبــا،
 .بزن حرف آروم اینجام که حاال

 !باهت بزنم حرف خوام می ولی: گفتم

 !شو بلند. پایین بریم پاشو: گفت و کردم پوفی

ــا و ایســتادیم پاســاژ ورودي در دم  خــوب: گفــت و انــداخت بهــم آمیــزي شــماتت نگــاه دیب
 .بزنی حرف بلند صداي با تونی می حاال

 !داد می جلوه بلند صدام و بود ساکت زیادي اونجا نزدم، حرف بلند من: گفتم

 داشتی؟ کار چی بگو حاال تو، با حق اصال باشه: دیبا
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 .بزنم حرف ندارم عادت پا سر: گفتم

 نه؟ میاري بهونه داري: گفت و درآورد رو هاش چشم

ــزنم، حــرف ســاعت یــک بخــوام شــاید بیــارم؟ بهونــه کــه ام بچــه مگــه:گفــتم  ســرپا بایــد ب
 وایسم؟

 مـن  ولـی  نیسـت،  مهـم  بـرات  پـول  و کـاري  بـی  تـو  سـرکارم،  برگـردم  بایـد  مـن  ببـین، : دیبا
 .بدم دست از رو کارم خوام نمی

 تره؟ مهم من از کارت: گفتم

ــداد جــوابی ــتم و ن ــن: گف ــکوت ای ــی س ــه واي آره؟ یعن ــل روزي ی ــاب دلی ــدنت کت ــن خون  م
 کنی؟ می رها رو من کتابخونه خاطر به حاال بودم،

ــه میــده، آدم دســت کــار زیــادي نفــس بــه اعتمــاد: گفــت و زد پوزخنــدي  کــردي فکــر نکن
 گذرم؟ می چی همه از تو خاطر به

 ...آره: گفتم و کردم نگاه بهش یکم

 پـس  گذشـتی،  زنـدگیت  روزهـاي  از مـن  خـاطر  بـه  اگـه : گفـتم  و کـرد  نگـاه   بهـم  تعجـب  له
 .بگذري تونی می  هم دیگه چیزهاي خیلی از

 .کردم می نگاهش جدي. کرد می نگاه جدي. زد زل هام چشم به باز نیمه دهن با
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 گـردم،  برمـی  دیگـه  ي هفتـه  یـک  مـن : گفـتم  داخـل؛  بـره  تـا  برگشـت  حرفـی  بدون بعدش
 ...برم اینجوري نذار

 .کتابخونه سمت رفت سرعت به و برنگشت ایستاد،اما

 .گذاشته کنار رو من واقعا، شاید کردم، حس و افتاد ام شونه

 ي شیشــه بــه اي تقــه کــه کــنم حرکــت خواســتم و زدم اســتارت ماشــینم، ســمت رفــتم آروم
 .خورد ماشین

 .کنم باز رو در کنه می اشاره که دیدم رو دیبا و شیشه سمت برگشتم

 .کردم بلز رو در سریع و زدم لبخند خودآگاه نا

 بهـم  مـدت   تمـام  خـواي  مـی : گفـت  و کـرد  نگـاه  بـودم،  زده زل بهـش  کـه  من به و شد سوار
 .دیگه کن حرکت بزنی؟ زل

ــریع ــن س ــردم روش ــت و ک ــردم حرک ــت و ک ــاال: گف ــت ح ــزن رو حرف ــون. ب ــی چ  مرخص
 .گرفتم ساعتی

 .بدم انجام تونم نمی رو همزمان کار دوتا من: گفتم و کردم نگاه بهش ذوق با

 کار؟ دوتا کدوم: گفت تعجب با

 !زدن حرف و رانندگی: گفتم
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 کنی؟ می داري غلطی چه دقیقا االن پس: گفت و کرد پوفی

 کنی؟ می توهین بهم چرا: گفتم و کردم اخم

 !نزنی حرف باهام تونی می نمیاد، خوشت! اینه زدنم حرف عادت: گفت

 نه؟ کنی می استفاده سو شرایط این از داري هی،: گفتم

 !آره: گفت

ــوي ــه جل ــتوران ی ــزرگ رس ــز ب ــتم و زدم ترم ــکممون اول: گف ــیر رو ش ــی س ــیم م ــد کن  بع
 .زنیم می حرف

ــا و ســر مــن خــوب،: گفــت دیبــا و دادیــم ســفارش غــذا. اومــد باهــام و کــرد قبــول ناچــار  پ
 .گوشم

 !بدقولی خیلی تو: گفتم

 همدیگـه  کـه  بعـد  ي دفعـه  گفتـی  بـار  آخـرین  کـنم  فکـر : گفـتم  و کـرد  نگـاهم  پرسشگرانه
 !کنی می درست کیک برام بینیم، می رو

ــره بهــم ــه هــاش چشــم تــوي غــم کــردم حــس شــد، خی ــایین رو ســرش بعــد. کــرده لون  پ
 یادته؟ هنوز: گفت و انداخت

 .یادمه هم دیگه چیزهاي خیلی من: گفتم
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 تـــو دیـــدیم، رو همدیگـــه کـــه آخـــري روز: گفـــتم کـــرد؛ نگـــاهم پریشـــگرانه دوبـــاره و
 .بودي گذاشته سرت گلبهی روسري

 اومـدي  مـی  بـود،  گردنـت  دور همیشـه  کـه  هـدفونی  اون بـا  هـم  تـو : گفـت  و کـرد  نگـاه  بهم
 !قرار سر

 . خنده زیر زدیم دوتایی بعد و زدیم زل بهم هردو جمله،  این گفتن با

ــده وســط ــام خن ــتم ه ــرار آره: گف ــا. ق ــی م ــه اونجــا مخصوصــا. داریــم خــاطره خیل ــت ک  بغل
 !کردم

ــا ــتن ب ــن گف ــرف، ای ــا ح ــده دیب ــورد رو اش خن ــد و خ ــه بع ــنوعی صــورت ب ــداش مص  رو ص
 .بودیم بچه ما موقع اون خوب،: گفت و دزدید ازم رو نگاهش و کرد صاف

 بود؟ کجت بچه! بود سالمون پونزده: گفتم و بود لبم روي هنوز خنده

 .کردم تاکید سال ي کلمه روي و

 !داشتی منظور پس بودي بزرگ که تو بودم، بچه من فقط پس: گفت دستپاچه دیبا

 .داشتم منظور که معلومه خوب:گفتم

 ...بودم عاشقت: گفتم و زدم لبخند و کرد نگاه بهم حیرت با دیبا

 خواند، می مرا هنوز نگاهت،"
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 "...کنی حجابش را، کاذب غرور این اگر حتی

 .بودي حرف کم ها، موقع اون: گفت و شد سرخ و پایین انداخت رو سرش

 .افتادیم نمی روز این به حاال بودم، زده رو هام حرف موقع همون اگه: گفتم

ــد ــی لبخن ــت و زد غمگین ــا اون از: گف ــط روزه ــاطره فق ــده خ ــره.  مون ــاطرات اون بهت  رو خ
 .نکنیم خراب

 بگیري؟ فاصله ازم کنی می سعی چرا متنفري؟ ازم: گفتم ناراحتی با

 دوبــاره ي تجربــه تحمــل مــن: گفــت و کــرد نگــاه هــام چشــم تــوي و کــرد بلنــد رو ســرش 
 .ندارم رو

 دوباره؟ ي تجربه کدوم: پرسیدم

ــاش از ــد ج ــد بلن ــاره اینکــه: گفــت و ش ــدم دل بهــت دوب ــن ك ببن ــار ای ــل ب ــاه یــک از قب  م
 ...بري و بذاري

ــت و ــمت رف ــی در س ــریع. خروج ــورت س ــاب ص ــت رو حس ــردم پرداخ ــتم و ک ــرون رف . بی
 .بود ایستاده ماشینم کنار و بود نرفته دیبا تصورم، برخالف اما،

 بگــردم دنبالــت همیشــه اینکــه از. دیبــا نکــن فــرار ازم انقــدر: گفــتم و شــدم نزدیــک بهــش
 ترسی؟ می انقدر چرا آخه. شدم خسته
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ــوري بــا ــاهم دلخ ــت و کــرد نگ  برمــی دیگــه ي هفتــه یــک داري تــو اینکــه واســه: گف
 بودنمون؟ باهم داره فایده چه .گردي

 رفتــارم بـه  تعجـب  بــا دیبـا  گرفـت؛   ام خنــده آگـاه  نـاخود  و کــردم نگـاهش  چندثانیـه  بـراي 
 این؟ واسه فقط: گفتم هام خنده وسط و شد بیشتر ام خنده. کرد می نگاه

ــاز و ــدم ب ــا. خندی ــبانی دیب ــد عص ــت و ش ــه: گف ــدر میش ــدون انق ــات دن ــه رو ه ــایش ب  نم
 نذاري؟

ــه ــده زور ب ــع رو ام خن ــردم جم ــس و ک ــی نف ــیدم عمیق ــتم و کش ــه: گف ــو آخ ــام ت ــدت تم  م
 کردي؟ می دوري ازم خاطر این به داشتی

 غیرمنطقیه؟ حرفم نگه: گفت  اخم با

 . نیست هم حل قابل عیر ولی نه،: گفتم و دادم تکون سري

 همـه . ایـران  اومـدیم  سـوده  تولـد  برلـی  مـا : گفـتم  و شـدیم  سـوار  و کـردم  بـاز  رو ماشین در
 پیـدا  تـورو  کـه  حـاال . شـد  ماهـه  یـک  سـفرمون  همـین  بـراي   .بـود  قبلی بینی پیش بدون چیز

ــرام چیــز همــه کــردم،  تصــمیم مــوردش در و بشــینیم کــه نــداره رو ارزشــش. کــرده فــرق ب
 بگیریم؟

ــا ــوز دیب ــم هن ــاکت ه ــود؛ س ــتم ب ــط: گف ــی فق ــوام م ــدونم، خ ــو ب ــا ت ــدت ازم واقع ــاد؟ ب  می
 ...باشه طوري این اگه نیستم؟ مهم برات و کردي فراموشم
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  اینطوري نه: داد جواب سریع

 ...نیست

 .پایین انداخت رو سرش و شد سرخ من، لبخند مقابل در و

 !دیبا راحته، خیالم حاال: گفتم 

 . کردم حرکت و خندید صدا با بار این

 مــورد در یکــی بــا داشــتم دوســت. مــادرم ســراغ رفــتم و کــردم پیــاده کتابخونــه دم رو دیبــا
 .بزنم حرف موفقیت این

 .نبندین رو در: اومد سر پشت از دنیا صداي که بودم نشده خونه وارد کامل هنوز

 داخـل  رفـتم  حرفـی  هـیچ  بـی  و کـردم  نگـاه  بـود  ایسـتاده  سـرم  پشـت  کـه  دنیا به و برگشتم
 .گذاشتم باز رو در و

 .سالم: گفت و شد وارد

 !نمیاد بهتون قهرکردن: گفت که داخل برم خواستم و دادم رو جوابش کوتاه

 قهر؟: گفتم و کردم نگاه بهش

ــا آدم نیســت خــوب: گفــت و زد داري معنــی لبخنــد  برخــورد مغرورانــه انقــدر اطرافیــانش ب
 .کنه
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 .معمولیه غیر شما برداشت معمولیه، من رفتار: گفتم

ــا ــد روز اون: دنی ــوب نش ــرف خ ــزنیم ح ــار. ب ــما انگ ــبت ش ــه نس ــن ب ــار م ــوء دچ ــاهم س  تف
 کنیم؟ صحبت موردش در کارها، این جاي به نیست بهتر. شدین

ــد ــی لبخن ــتم و زدم داري معن ــه اون: گف ــز ي جعب ــوي قرم ــت، ت ــه اتاق ــرف ي هم ــا ح  رو ه
 .باشه مونده گفتن براي چیزي کنم نمی فکر. زده

ــا ــدتري صــداي ب  توضــیح رو چــی همــه کــه باشــم داشــته حرفــی هــم مــن شــاید: گفــت بلن
 بده؟

 .بدم ادامه موضوع این به دیگه خوام نمی: گفتم

 زود انقــدر کـه  حـاال . عزیــزم سـالم : گفـت  و اومــد پیشـوازم  بـه  مــادرم شـدم،  کـه  خونـه  وارد
 خونه؟ اون به میري چرا. بمون پیشم بیشتر یکم برگردین، خواین می

 .کن گالیه بعد بشینم بذار مادرم، بده اجازه: گفتم و زدم لبخند

 اینجــا همیشــه کــاش. نــاراحتم یکــم گــردین، برمــی داریــن اینکــه از آخــه: گفــت و خندیــد
 .موندین می

 کمبریج؟ نیاین شما چرا اصال. اینجا میایم بیشتر بعد به این از: گفتم

 شدي؟ طبع شوخ انقدر کی از: گفت و بازوم به زد شوخی به مادرم
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 کنم؟ می شوخی دارم من گفته کی: گفتم

 .بیارم چایی میرم من: گفت و خورد رو لبخندش مادرم

 .بود هضم غیرقابل براش ام جمله کردم، حس

 !جونم داداشی: وگفت شد وارد صدا و سر با سوده

 !سرحالی خیلی امروز: گفتم. کرد بغلم و سمتم اومد

 .کنم می زندگی عادي آدم یه مثل دارم روز هر آخه. نه که چرا: سوده

 .بودي غیرعادي یکم قبال آره: گفتم و خندیدم

 میگــه مــن بــه داره جهــان هــاي عیرعــادي ســلطان: گفــت و کــرد اخمــی شــیطنت بــا
 !خندي می بیشتر روزها این اما! غیرعادي

 .ندارم  زندگیم تو معمایی روزها این چون: گفتم

 مونـده  معمـا  چنـدتا  هنـوز  اتـاقم،  بیـاین  میشـه : گفـت  و شـد  سـالن  وارد دیبـا  لحظه همین تو
 !نکردي حل که

 اتاقت؟ توي بریش می میاد داداشم هروقت چرا جون، دنیا: گفت سوده

 !بدونن بقیه ندارم دوست که دارم کاري چون: گفت و زد خشکی لبخند دنیا
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ــا ســوده ــودم تــو جــاي مــنم! خــوب آره: گفــت عصــبانیت ب ــه تــو و ب  دیگــه نفــر یــه ي خون
 !داشتم می ور دور اینجوري میذاشتن،  احترام بهم هم همه و کردم می اتراق

ــا ــی اینکــه قبــل و شــد ســرخ صــورتش دنی ــه، حرف  ســوده،: گفــتم و شــدم بلنــد جــام از بزن
 .کن خواهی معذرت لطفا. نبود جالب اصال حرفت

 داد بــود شــده عصــبانی بیشــتر حــاال کــه ســوده و کــردن نگــاه  بهــم تعجــب بــا ســوده و دنیــا
 اون نـزاع،  ایـن  از جلـوگیري  بـراي  بهتـره   کـنم،  خـواهی  عـذر  کـه  نکـردم  بـدي  کـار  من: زد
 .بره اینجا از

 تـو  مثـل  فکـري  کوتـه  آدم بـا  خـواد  نمـی  دلـم : گفـت  و کـرد  قفـل  بهـم  رو هاش دندون دنیا
 .کنم مشاجره

 شده؟ خبر چه: گفت و داخل اومد مادرم که بده جواب خواست سوده

ــوده ــر زد س ــه زی ــد و گری ــمت دوی ــاقش س ــادرم و ات ــگرانه م ــه پرسش ــا ب ــاه م ــرد نگ  و ک
 .رفت دنبالش

 .اتاقش سمت دوید هم اون بعد و کرد نگاه بهم غیض با دنیا

ــت ــرش پش ــتم س ــاقش در. رف ــاز ات ــود ب ــدم وارد. ب ــتش روي.ش ــته تخ ــود نشس ــداي و ب  ص
 .بود بلند اش گریه

 . شده حسودیش یکم فقط اون. خوام می معذرت سوده هاي حرف بابت: گفتم
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ــا ــداي دنی ــه ص ــر رو اش گری ــرد کمت ــت و ک ــی: گف ــن ول ــت م ــانی و مف ــا مج ــدگی اینج  زن
 عادالنــه ایــن. خونــدم درس زیــاد خســتگی بــا و کنــدم جــون مــادرت تولیــدي تــوي.  نکــردم
 .بشنوم رو ها حرف این که نیست

ــتم ــدگیش تــوي هــرکس. کــردم خــواهی معــذرت مــن: گف ــه زن . میکشــه  ســختی نحــوي ب
 .بذاره میون در هرکسی با که نیست خوب

 .بسوزه دلت که نگفتم اینجوري من: گفت تعجب با و کرد بلند رو سرش

 .دونم می: گفتم

 .منفیه من به نسبت افکارت تو: دنیا

 باشه؟ نباید: گفتم

 امـا . کـردي  فـرض  داشـتی،  دوسـت  خـودت  کـه  اونجـوري  رو داسـتان  تـو : گفـت  نـاراحتی  با
 .کنی گوش باید هم رو من داستان

 

ــرداري؟ دســت دیگــه میشــه: گفــتم و کشــیدم عمیقــی نعــس  همــه ایــن از نشــدي خســته ب
ــر کــردن؟ هــم ســر داســتان ــراي کــردي فک ــود آســون مــن ب  عمــرم از ســال دوازده کــه ب
 مــی پیــدا رو اصــلیش مســبب گــردم، مــی بــر وقتــی گذشــت؟و معنــی بــی و ســرد و خشــک
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 مـی  تـو  حـاال  کـنم؛  مـی  سـکوت  نکـنم،  خـراب  رو شخصـیتش  اینکـه  خـاطر  بـه  فقـط  اما کنم،
 بدي؟ ادمه خواي

 تهمـت  مـن  بـه  داري اصـلی؟تو  مسـبب  چیـه  منظـورت : گفـت  بـود  کـرده  داغ انگـار  کـه  دنیا
 اون گفتـه؟  چـرت  مـوردم  در و نشسـته  دیبـا  کـنم؟  کمـک  بهـت  خـوام  مـی  کـه  من زنی؟ می
 منطقـی  یکـم  کنـی،  توجـه  بهـش  دوبـاره  تـو  کنـه  مـی  کـاري  داره. بـود  متنفر ازم هم اولش از

 ..باش

 ...دیگه کن بس: زدم داد و گلوم تو انداختم رو صدام عمرم تو بار اولین براي

ــا ــا دنی ــاز دهــن و حیــرت ب  گفتــی دروغ بهــم مــدت همــه ایــن: زدم داد و کــرد نگــاه بهــم ب
 مـی  آرزو و امیـد  هـزار  بـا  و نوشـتم  مـی  اشـتیاق  و شـوق  روي از کـه  هـایس  نامـه  نبـود؟  بس

 هــاي نامــه منتظــر روزهــا کــه وقتــی کــردي، مــی قــایم و گرفتــی مــی دیبــا، بــراي فرســتادم
 دونـی  مـی . بشـم  متنفـر  ازش کـه  کنـی  کـاري  تـا  نوشـتی  مـی  نامـه  جـاش  به نشستم، می دیبا

 کشیدم؟ عذاب چقدر

 من؟: گفت بغض با دنیا

 ...تو آره: زدم داد

ــر ســکوت ــرار ب ــه مــن و شــد ق ــار ک ــه زخــم انگ ــاز ســر ام کهن ــود، کــرده ب ــندلی روي ب  ص
ــه مثــل: گفــتم آروم ایندفعــه و زدم زل بهــش و نشســتم اتــاقش  ســال ایــن ي همــه احمــق ی
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. کـردم  دوره بـار  صـدها  و داشـتم  نگـه  رو دادي مـی  دیبـا  جـاي  بـه  تـو  کـه  هـایی  نامه اون ها
 بــه و شــدم خیــره آســمون بــه پنجــره از و نشســتم اتــاقم تــوي روزهــا منــزوي آدم یــه مثــل

 خواســتی مــی رو چــی چــرا؟. کــردم مــی فکــر داده دیبــا کــردم مــی فکــر کــه هــایی نوشــته
 رسیدي؟ چی به نهایت در کنی؟ ثابت

 ...فقط من نیست، اینطوري: گفت و کرد پاك رو اشکش دنیا

 . بشنوم تو از چیزي خوام نمی دیگه بسه،: زدم داد دوباره

ــام از ــد  ج ــدم بلن ــا و ش ــالی در رو دنی ــه ح ــا ک ــت ب ــه و به ــم گری ــاه به ــی نگ ــرد، م ــا ک  تنه
 .گذاشتم

ــاق بیــرون ســوده و مــادرم ــا و بــودن ایســتاده دنیــا ات : گفــت مامــان و شــدن هــول دیــدنم ب
 زدي؟ می داد چرا سهراب؟ شده چی

 .بخورم آب لیوان یه تا آشپزخونه توي رفتم و نگفتم چیزي

 کیه؟ کرده فکر بود، حقش: گفت و شد وارد سوده

: گفـــتم و دادم بیـــرون رو نفســـم بعـــد و کشـــیدم ســـر نفـــس یـــک رو لیـــوان تـــوي آب
 پنــاه ات خونــه تــو اینکــه خـاطر  بــه رو کســی نــداري حـق  نیــاد، خوشــت ازش هــم هرچقـدر 

 .کنی تحقیر شده داده
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ــوده ــی س ــزد، حرف ــی ن ــتم م ــب دونس ــونی قل ــوردش از و داره مهرب ــا برخ ــا، ب ــیمون دنی  پش
 ....من مثل. میشه

ــه مــادر  مامــان و ســوده و مــن. زد صــدا رو هممــون و چیــد رو شــام میــز خــدمتکار کمــک ب
ــان. نشســتیم ــا مام ــدا رو دنی ــد. زد ص ــد از بع ــه چت ــا دقیق ــا دنی ــه ب ــدون ی ــد چم ــان ؛ اوم  مام

 میري؟ جایی دنیا؟ چیه چمدون این: گفت و شد بلند جاش از زده هیجان

 اجـاره  رو جـایی  تـا  هتـل  میـرم  فعـال .  منتظـره  آژانـس : گفـت  مـا  بـه  کـردن  نگـاه  بـدون  دنیا
 .کنم

 هـا  خونـه  ي همـه  تـو  چیـه؟  هتـل  حرفیـه؟  چـه  ایـن : گفـت  و سـمتش  رفـت  نگرانی با مادرم
 برن؟ کنن قهر بلید میشه، بحث ها بچه بین

 .برم من بهتره: گفت و خروجی سمت رفت دنیا

 .بگو چیزي یه تو سهراب: گفت و کرد نگاه بهم مضطرب مادرم

ــا تونســتم، نمــی مــن امــا  کــرده ســکوت هــردو ســوده و مــن. بگــم چیــزي خواســتم نمــی ی
 .بودیم

 .سرش پشت هم مامان و بیرون رفت کوتاه خداحافظی یه با و شد دلخور بیشتر دنیا

 .بودم ناراحت بودم، نگرفته رو جلوش که این از
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ــت و داخــل اومــد آشــفته و نگــران مامــان ــا ســهراب،: گف ــیچکس دنی ــداره اینجــا رو ه  از. ن
 !شناسه نمی رو کسی. بوده من پیش سالگی چهارده

 کنم؟ باید چیکار من نظرت به: گفتم

 .دنبالش برو: گفت و نشست میز روي اومد

 شـمارو  ماشـین  تـازه . بـره  کجـا  دونـه  مـی  حتمـا . بالغیـه  آدم خـودش . تـونم  نمـی  مـن : گفتم
 .داشته ریزي برنامه پس برده،

 متنفري؟ ازش انقدر چرا: گفت و شد عصبانی مادرم

 همــه ایـن  اون چـون : گفـتم  و شـدم  بلنـد   جــام از و دادم دسـت  از رو کنتـرلم  لحظـه  یـه  بـراي 
 .داده بازي رو من سال

 خواســته بــه فقــط اون نبــود، اون تقصــیر: گفــت مــادرم کــه کــنم تــرك رو اونجــا خواســتم و
 .کرد عمل من ي

ــون: گفــتم و کــردم نگــاه بهــش و برگشــتم زده حیــرت و نشــدم منظــورش متوجــه  منظورت
 چیه؟

 گفـتم  بهـش  مـن : گفـت  و کـرد  نگـاه  بهـم  زد، مـی  مـوج  تـوش  اضـطراب  کـه  هـایی  چشم با
 ...بفرسته برات رو ها نامه اون
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 چرا؟ آخه: گفت تعجب با سوده

 بــی تــو کــار ایــن بــا کــردم مــی فکــر مــن خــوب: گفــت و داد قــورت رو دهــنش آب مــادرم
 نامــه اون مـن  ي خواسـته  بـه  دنیـا . برگـردین  کــه کنـی  مـی  مجبـور  رو پـدرت  و میشـی  قـرار 

 نامـه  اون نداشـتم،  اي دیگـه  قصـد  هـیچ  کـن  بـاور . کـردم  مـی  پسـت  مـن  و نوشـت  می رو ها
 بـه  فکـر  ایـن  امیـدي،  نـا  اوج تـوي  بهـش،  بـدم  رفـت  یـادم  مـن  رو نوشـتی  دیبـا  بـراي  که اي

 از اثـره،  بـی  دیـدم  وقتـی  امـا . برگـردي  تـو  و بـده  نامـه  بهـت  دیبـا  جـاي   بـه  دنیا که زد سرم
 . کنه تموم رو ها نامه این جوري یه خواستم دنیا

 زدي؟ بهم اي ضربه چه کارت این با دونی می: گفتم و کردم نگاه بهش آشفته

 تــو خواســتم نمــی مـن  خــدا بــه سـهراب : گفــت و چســبید رو هــام بـازو  دوتــا محکــم مـادرم  
ــت ــی، اذی ــن بش ــادرم، م ــه از دوري م ــام بچ ــت ه ــه داش ــی ام دیوون ــرد م ــی. ک ــتم نم  تونس
 اون اگـه  هـا  سـال  ایـن  تمـام . نـداره  تقصـیري  دختـر  اون گناهـه،  بـی  دنیـا  خدا به. کنم تحمل

 .شدم می روانی تنهایی از من نبود

 .بیرون رفتم خونه از حرفی هیچ بی

 .بود خاموش ولی گرفتم، رو دنیا ي شماره و شدم ماشین سوار

 خیلــی کــنم، حــس بــود شــده باعــث مــادرم هــاي حــرف ولــی باهوشــیه، دختــر دونســتم مـی 
 .کردم رفتار باهاش تند



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

237 
 

ــه دونــم نمــی. خــورد مــی بهــم داشــت حــالم دیگــه پیچیــدگی همــه ایــن از  مــی فکــر چــی ب
 .شد کج دیبا ي خونه طرف به مسیرم که کردم

 ...بودم شده دلتنگ. ببینمش خواست می دلم

 کیه؟: اومد دیبا صداي بعد لحظاتی و دادم فشار رو در زنگ

 ...تنها دوست یه: گفتم آروم

 سهراب؟: گفت و بیرون آورد رو سرش دیبا و شد باز در

 اومدم؟ کردم بدي کار: گفتم و زدم لبخند

 کنی؟ می چیکار اینجا: گفت و کرد نگاه بهم تعجب با

 .خداحافظ ببخش، اومدم، موقع بد انگار: گفتم

ــه،: گفــت و کــرد اخــم ــی خــداحافظی بخــواي کــه نکــردي ســالمی اینکــه اول دیوون  دوم! کن
 .افتاده اتفاقی یه حتما پس اومدي اینجا تا وقتی اینکه

 .بفرمایید: گفت و زد لبخند و کرد باز بیشتر رو در

 کجاست؟ مجید آقا: گفتم و شدم وارد

 گفـت  بیـرون،  رفـت  و کـرد  تلفـن  بهـش  یکـی : گفـت  و کـرد  بـاز  رو اتـاق  در و رفـت  جلوتر
 . گرده می بر زود
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 ترسی؟ نمی: گفتم

 دوم! دارم تکوانـدو  مشـکی  کمربنـد  مـن  اینکـه  اول تـو؟  از: گفـت  و کـرد  نگـاه  پـام  سـرتا  به
 !خطري بی کبریت تو دونم می اینکه

 !خندید بلند صداي با و

ــوي ــه ت ــت ی ــت از حرک ــرفتم رو دســتش پش ــدم و گ ــودم ســمت برگردون  وصــلش و خ
ــردم ــه ک ــوار ب ــش و دی ــک به ــدم، تزدی ــورتم ش ــا ص ــورتش ب ــد ص ــانتی چن ــر س ــتر مت  بیش
 !نداشت فاصله

 شدي؟ دیوونه..دي کنی؟ می کار چی داري: گفت بود شده شوکه که دیبا

 خـالص  بـراي  تـالش  بـه  کـرد  شـروع  دیبـا  کـه  شـدم  تـر  نزدیـک  بعـش  و کردم غلیظی اخم
 ....کن ولم... سهراب: زد داد و شدن

ــتم بعــد و زدم لبخنــد کــم کــم ــدو وقتــی اینکــه اول: گف ــد تکوان  نگــو، دروغ الکــی نیســتی بل
 باشـه  هرچـی  ولـی  باشـم  هطـر  بـی  نظـر  بـه  شـاید  نکـن،  قضـاوت  هـا  آدم ظاهر از اینکه دوم

 !مردم

ــد ــتش بع ــردم ول رو دس ــدم و ک ــتم و خندی ــه، ســوم: گف ــورم اینک ــن منظ ــود ای ــه ب  از ک
 ترسی؟ نمی تاریکی و تنهایی

 .شعوري بی خیلی: گفت و کرد اخم دیبا! خندیدم صدا با بعد و
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 .اتاقش سمت رفت و 

 .شدم قشنگش و نقلی اتاق وارد و رفتم سرش پشت

 .بود عروسک چندتا روش و بود گوشه یه تختش

 .مختلف هاي کتاب از پر اتاقش ي گوشه قفسه یه و

 !خطرناك آقاي بیرون برو: گفت عصبانیت با و نشست تختش روي

 کنی؟ می  بیرونم داري: گفتم

 .میشه ناراحت بابام. داخل بیاي میذاشتم نباید هن اول از: گفت

 .داره دوست رو من پدرت میشه؟ ناراحت بابات که دزدي اومدم مگه: گفتم

 .نداره دوستت کسی اینجا خیر نه: گفت و زد پوزخندي

 تو؟ حتی: گفتم و کردم نگاه بهش

 نگفــتم، دروغ مــن ضــمن در. نیومــده بابــام تــا بــرو زودتــر: گفــت و دزدیــد ازم رو نگــاهش
 .بلدم تکواندو

 رفتی؟ باشگاه جدي؟: گفتم

 !گرفتم یاد تکواندو آموزش کتاب تو از... نه: گفت و کرد نگاه اونور و اینور به یکم
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 تخــتش روي کــه خندیــدم اونقــدر. خندیــدم صــدا بــا و بگیــرم رو ام خنــده جلــوي نتونســتم 
 .شدم ولو

 .دیگه بلدم خوب.  کن مسخره رو خودت هی: گفت دلخوري با دیبا

 .اومد نمی بند ام خنده اما

 سهراب؟ آقا: اومد دیبا پدر صداي که بودم خنده اوج تو

 .مجید آقا سالم: گفتم و شدم بلند جام از و شد قطع ما هردوي ي خنده

 کنین؟ می چیکار اینجا شما: گفت بود ناراحت و عصبانی انگار که مجید آقا

 ...بعد بخورم، هوا یکم اومدم... راستش من، خوب: گفتم و شدم دستپاچه سوالش، از

 مـا  بـه  اومـده  سـهراب  آقـا  بابـا، : گفـت  و اومـد  کمکـم  بـه  دیبـا  که بگم باید چی دونستم نمی
 .بزنه سر

 بزنه؟ سر ما به اومده حاال کرده آواره رو دنیا: گفت عصبانیت با مجید آقا

 چیه؟ منظورتون چی؟: گفت دیبا و کردیم نگاه بهش حیرت با هردو

 !چیه منظورم دونه می خودش: گفت و کرد نگاه بهم مجید آقا

 زده؟ حرفی همچین کی فهمم، نمی من: گفتم
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 ایـن  رو سـرپناه  بـی  دختـر  اومـد  دلـت  چطـور : گفـت  بـود  عصـبانی  هـم  هنـوز  کـه  مجیـد  آقا
 کنی؟ آواره شب موقع

ــا ــه اون از رو م ــداختین خون ــرون ان ــردین آواره و بی ــس ک ــود؟ ب ــاال نب ــا ح ــار دنی ــوي خ  ت
 هاتونه؟ چشم

 دنیــا بــا مــن. نــداره حقیقــت گــین مــی کــه هــایی ایــن باشــین، آروم لطفــا مجیــد آقــا: گفــتم
 .رفت و کرد جمع رو وسایلش خودش. نداشتم کاري

 .شده چی بده توضیح برام یکی: گفت دیبا

 اي خونــه بــه رو غریبــه مــرد یــه داد اجــازه بهــت کــی. اتاقــت تــوي بــرو تــو: زد داد پــدرش
 بدي؟ راه نیست کسی که

 مـی  رو سـهراب  کـه  تـو  حرفیـه؟  چـه  ایـن  بابـا؟ : گفـت  بـود  شـده  سـرخ  وضـوح  بـه  کـه  دیبا
 . گردین می بر االن شما گفتم من تازه شناسی،

 .برم باید من. ست فایده بی من زدن حرف انگار: گفتم و کردم دیبا به رو

 .داشتم بدي خیلی حس. کردم حرکت و شدم ماشین سوار و بیرون اومدم اونجا از

 .زدم می حرف باهاش باید. دیبا سراغ رفتم بعد روز

 .دید رو من تا دادم تکون دست دور از و کردم پیدا ها قفسه بین رو دیبا
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 رفتی؟ اونجوري چرا دیشب سالم،: گفت و شد نزدیک

 .بزنم حرف باهات باید دیبا: گفتم

 .بودیم نشسته کتابخونه پایین ي طبقه بعد دقایقی

 از رو دنیـا  تـو  گفـت  مـی . بـود  عصـبانی  خیلـی  دیشـب  شـده؟پدرم  چـی : گفـت  نگرانی با دیبا
 .کردي بیرون اونجا

ــتم ــن: گف ــور ای ــت ط ــتش. نیس ــا راس ــه دنی ــزرگ دروغ ی ــم ب ــه به ــن و گفت ــط م ــب فق  دیش
 . بیرون زد خونه از اون ولی. شد بحثم باهاش

 .دردسره ي مایه همش دختر اون: دیبا

 در پـدرت . بگـذره  جـوري  ایـن  روزهـامون  خـوام  نمـی .  میـرم  دیگـه  روز سـه  مـن  دیبا: گفتم
 بکنم؟ باید کار چی. کنه می اشتباه من مورد

  گفته؟ دروغی چه دنیا: گفت دیبا

 . نیست چیزي: گفتم

 .ما ي خونه بیاد امروز قراره آخه. بگو بهم: دیبا

 فاصــله مــا بــین دوبــاره خــوام نمــی مــن .باشــی اون نزدیــک تــو خــوام نمــی مــن دیبــا: گفــتم
 .بندازه
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 دوباره؟ چیه منظورت دنیا؟: گفت و کرد نگاهم پرسشگرانه دیبا

 .  کنم مخفی رو حقیقت نتونستم و کردم نگاه بهش یکم

 .کردم تعریف براش رو بود اومده پیش که ماجرایی تمام

 مـی  دیگـه . مونـدیم  خبـر  بـی  هـم  از مـا  سـال،  همـه   ایـن  چـرا  کـه  بدونـه  داشـت  حق هم  اون
 دوبـاره  رسـیک  خواسـتم  نمـی . بشـه  طـرف  بـر  ابهامـات  و بشـه  مشـخص  چـی  همـه  خواستم

 ...کنم قبول رو دیبا دادن دست از

 

 مــی نگــاه بهــم  خشــم از پــر هــاي چشــم و ســرخ صــورت بــا دیبــا هــام؛ حــرف اتمــام از بعــد
 .کرد

ــتم ــا: گف ــن ام ــی م ــوام نم ــه خ ــه دیگ ــدم ادام ــط. ب ــی فق ــتم م ــو خواس ــت ت ــدونی رو حقیق . ب
 . بیفته جدایی مبهم مسائل  این خاطر به ما، بین دوباره خوام نمی چون

 . شده شروع دنیا و من ماجراي تازه اما: گفت عصبانیت با

 هــا ایــن مــن. دیبــا کـن  صــبر: گفــتم و گــرفتم رو جلــوش کـه  بــره خواســت و گفــت رو ایـن 
 ...که گفتم بشی، داغ سریع که نگفتم رو

 هـا  حـرف  ایـن  پـدرم  حضـور  در خـوام  مـی   .خونمـون  بیـا  امشـب : گفـت  و پریـد  حرفم وسط
 .بگم پدرم به خوام می. بزنی رو
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 رو؟ چی: پرسیدم

 ...رو تو به احساسم: گفت و کرد نگاه هام چشم تو

 .رفت و پایین انداخت رو سرش دیبا و شدیم خیره هم به ثانیه چند

 ...ناراحته و عصبانی خیلی کردم می حس

 روشـن  رو تکلـیفم  بایـد  هـم  مـن . دیبـا  ي خونـه  سـمت  کـردم  حرکـت  شـد  تاریـک  کـه  هوا
 رو عمـرم  ي بقیـه  تـونم  نمـی  و هسـتم  دیبـا  عاشـق  کـه  گفـتم  مـی  پـدرش  بـه  باید. کردم می

 .بمونم منتظرش

ــی ــرف کل ــو ح ــنم ت ــاده ذه ــردم آم ــیش و ک ــودم پ ــردم دوره خ ــا ک ــیدم ت ــه دم رس  ي خون
 .بازه در شدم متوجه  بزنم زنگ خواستم. دیبا

 .داخل برم کرد می وادارم چیزي اما نبودم فضولی  آدم اینکه با

 .اومد می دنیا و دیبا بحث و جر صداي رسیدم که حیاط هاي وسط

 بـی  مـن   نکـن  فکـر . دنیـا  کـن  تعریـف  کامـل : اومـد  مـی  تـر  واضـح  و بود تر بلند صداش دیبا
 .کردي گري حیله چقدر که بگو بابا پیش. خبرم

 .دار نگه رو خودت حرمت دیبا کن بس: دنیا
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ــا ــود حالیــت حرمــت اگــه تــو حرمــت؟: دیب  نمــی رهــا رو خــانوادت تنهــا ســال همــه ایــن ب
 .کردي

 نــون یـه  و رفــتم اینکـه .  باشـم  کــرده بـدي  کـار  کــنم نمـی  فکــر: شـد  بلنـد  دنیــا صـداي  حـاال 
 نبود؟ بهتر شد کمتر زندگیتون از خور

 .اومد می  بدم ازت موقع همون از. بودي کار طمع بچگی از: دیبا

 . دیبا کن صحبت درست: زد داد مجید آقا که

 دنیــا بــه زنــم مــی رو درســت حــرف  مــن: گفــت داشــت بغــض انگــار صــداش حــاال کــه دیبــا
 .کنار بذاره رو ریا و دورویی این که بگو

. گذرونـدي  پـوچ  و مسـخره  هـاي  فکـر  طـرز  ایـن  بـا  رو زنـدگیت  تمـام . دیبـا  کـن  بـس : دنیا
 مـی  خـانوادت  بـا  داري پسـره  اون واسـه  هـم  حـاال . بـود  مزخـرف  هـات  تصـمیم  هم اولش از

 .جنگی

ــا ــا: مجیــد آق ــی داري اون خــاطر ســهرابه؟به منظــورش میگــه؟ راســت چی؟دنی ــی ب  مــی ادب
 کنی؟

 ... که مکارِ روباه اون نکردم، ادبی بی من: زد داد دیبا

 .دیبا شو خفه: زد داد مجید آقا
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ــرار ســکوت چندلحظــه داخــل ــبم تــپش. شــد برق ــاال قل ــه ب ــود رفت ــاط وســط و ب  خشــک حی
 .بودم شده

ــا حــق آره،: شکســت رو ســکوت دیبــا صــداي و   اون. ســت پســره اون خــاطر بــه. شماســت ب
ــره ــهراب پس ــونی. س ــه هم ــال دوازده ک ــقش س ــودم عاش ــونی. ب ــه هم ــو ک ــش ت ــه به  عالق
 مـی  مخفـی  رو هـاش  نامـه  تمـام  گسـتاخی  بـا  تـو  داد مـی  نامـه  بـرام  که پسري همون. داشتی

 بهــش تــو کــه هــایی دروغ وجــود بــا ســال دوازده کــه همــونی. دادي نمــی مــن بــه و کــردي
 ...موندم منتظرش و... موند منتظرم بازم گفتی

 ...مزخرفه: دنیا

 مـن  و دزدیـدي  مـی  ازم رو عزیـزم  چیزهـاي  همـه  هـا  سـال  ایـن  تمـام ! شـو  خفه: زد داد دیبا
 امـا  شـدم،  مـی  قضـیه  خیـال  بـی  و شـدم  مـی  خطـاب  مقصـر  همیشـه  و کـنم  ثابت تونستم نمی
 همــه اگــه چــون بــدزدي، ازم رو ســهراب نمیــدم اجــازه بــار ایــن دنیــا، داره فــرق دفعــه ایــن
 .نمیشم تو خیال بی من باشه من علیه هم دنیا

 .کردم باز حرکت یه با رو اتاق در و باال رفتم پله چندتا از آروم

 تـا  سـه  هـر . برگشـتن  مـن  سـمت  بـه  در شـدن  بـاز  بـا  و بـودن  ایستاده اتاق وسط نفر سه هر
 .بودن کرده تعجب خونه توي من دیدن از

 ....زده وحشت دنیا و عصبانی مجید آقا و بود سرخ دیبا هاي چشم
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 دیبــا صـداي  اومــد، مـی  هــردو صـداي  بــود، بـاز  در: گفــتم بزنـه،  حرفــی کسـی  اینکــه از قبـل 
 .شدم نگران بود، بلند

 بشی؟ وارد باید باشه باز دري هر: گفت عصبانیت با مجید آقا

 .باشه خواد می هم دنیا هرجاي میشم، وارد بیاد دیبا صداي هرجا ولی نه،: گفتم

ــه ــا روب ــردم دنی ــتم و ک ــرا: گف ــعی داري چ ــی س ــی م ــرف کن ــاي ح ــا ه ــوه دروغ رو دیب  جل
 بدي؟

  چی؟..چ: گفت لکنت با دنیا

ــداختم رو صــدام ــوم تــوي ان ــا، کــنم مــی خــواهش: گفــتم و زدم داد و گل ــه دیگــه دنی  ایــن ب
 .نکن خراب رو خودت ي چهره این از بیشتر.  نده ادامه بازي

 بـا  اینجـوري  نـداري  حـق  تـو . سـهراب : گفـت  و کـرد  نگـاه  دنیـا  و مـن  بـه  حیرت با مجید آقا
 .بزنی حرف من هاي دختر

 تـا  کـرد  نمـی  فـرار  ازت سـال  همـه  ایـن  بـود  دختـرت  اگـه  نیسـت،  تـو  دختر اون: گفت دیبا
 .کنه زندگی ها غریبه پیش رفاه در

 بــار بــدبخت و ســواد بــی تــو مثــل کــنم، زنــدگی تــو مثــل خواســتم نمــی چــون: زد داد دنیــا
 .نرسم هیچی به هم آخرش و بکنم جون شب تا صبح نون لقمه یه واسه. بیام
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 بهــش فقـط  هـم  مـا  و بـود  شـده  سـرخ  اش چهـره  و لرزیـد  مـی  وضـوح  بـه  دنیـا  هـاي  دسـت 
 .کوبید می پدرش و دیبا سر بر که بود پتکی مثل هاش حرف بودیم؛ زده زل

ــا ــا، دنی ــار ام ــال انگ ــی اص ــد نم ــه فهمی ــرف چ ــاي ح ــاکی ه ــی داره دردن ــه؛ م ــط زن ــت فق  پش
 میشــه؟ حالیـت  خیلــی کـه  کـردي؟  فکــر چـی  واقعـا : زد مــی حـرف  بلنـد  صــداي بـا  ،  سـرهم 

 ایتطـــور نـــه...  دادي؟ تـــرجیح پـــول بـــه رو پـــدرت و داري خودگذشـــتگی از خیلـــی کـــه
 دنیـا  سـر  اون از پولـدار  پسـر  یـه  یـه  بـودي  منتظـر  کـه  بـودي  منـزوي  ترسـوي  یه تو. نیست

! خــامِ خیــال همــش هــا ایــن بگــم بایــد ولــی. بیــاري بدســت جــا یــک رو خوشــبختی و بیــاد
ــو چــون ــونی نمــی وقــت هــیچ ت  وســایل اون مــن دزدم، مــن آره،... کنــی زنــدگی آدم مثــل ت

 بهشـون  انقـدر  تـو  کـه  هـایی  چیـز  اون کـردم  مـی  فکـر  چـون  داشـتم،  می بر رو تو ارزش بی
 ...تو مثل نبودن، بیشتر آشغالی هم ها اون اما. ارزشن با واقعا کنی، می توجه

ــاد صــداي اینبــار ــود مجیــد دایــی فری ــا صــداي کــه ب  بکــش خجالــت: کــرد مــی قطــع رو دنی
 .دنیا

ــا ــه دنیـ ــار کـ ــرلش انگـ ــت از رو کنتـ ــود داده دسـ ــی از: زد داد بـ ــت چـ ــم؟ خجالـ  از بکشـ
 حقیقت؟

ــه وادار رو اون دنیــا، گــوش تــو زد دیبــا کــه محکمــی ســیلی صــداي اینبــار   از پــر ســکوت ب
 .کرد حیرت
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 اش اشــاره انگشــت و شــد نزدیــک بــود صــورتش روي دســتش ناباورانــه کــه دنیــا بــه دیبــا
ــا رو ــاال خشــم ب ــه کــه هــات درازي دســت ي همــه بابــت رو ایــن: گفــت و آورد ب  وســایلم ب

 . زدم داشتی،

 پـدرم  تونسـتم  نمـی  چـون  نیومـدم،  خونـه  اون بـه  تـو  بـا  مـن  کـن،  بـاز  رو هـات  گوش خوب
ــوي رو ــدترین ت ــع ب ــن وض ــدگیش ممک ــا زن ــذارم، تنه ــون ب ــن چ ــا م ــر واقع ــروري دخت  مغ

ــودم ــه ب ــی ک ــتم نم ــر خواس ــن زی ــادر  دی ــري م ــم پس ــه باش ــار ک ــتنش انتظ ــی رو برگش  م
 .داشتم نفس عزت چون کشیدم،

 بــه رو رویــا اون چــون، دور ریخــتم رو دانشــگاه و تحصــیل ي ادامــه رویاهــاي ي همــه
 بـزرگ  دیگـه  یکـی  ي خونـه  تـو  چـون  نکـن  فکـر .  خواسـتم  نمـی  پـدرم  کمر شدن خم قیمت
 .قدیمی کج دست دنیاي همون هنوز تو شدي؟ مهمی  آدم شدي،

 .کنی توهین بهم نداري حق تو: زد داد دنیا

 .دادم تورو هاي توهین جواب فقط من: دیبا

ــاره ــاال شــون مشــاجره دوب ــت ب ــا کــه گرف ــد آق ــا هــردو:زد داد مجی ــون ت ــدین رو دهنت . ببن
 ...کنین بس

ــا ي گریــه صــداي بعــد و ســکوت دقیقــه چنــد ــو دنی  و برداشــت رو کــیفش و پیچیــد فضــا ت
  بـرام  خیلـی  هـات  حـرف  اینکـه  بـا : گفـت  و ایسـتاد  جلـوش  رفـت  مجیـد  آقا که بره خواست
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ــود، ســنگین و گــرون ــی هنــوز ولــی ب ــذارم شــب موقــع ایــن کــه نشــدم غیــرت ب  ناموســم ب
 .زنیم می حرف هم با بعدا اتاق، توي برو سریع هم حاال. بشه ها خیابون ي آواره

 !اتاق تو برو گفتم: زد داد آقامجید که بود ایستاده جاش سر هنوز دنیا

 .اتاق سمت رفت و شد بلند دنیا هق هق صداي

 .بذارین تنهامون لطفا: گفت و کرد من به رو مجید آقا

ــزي ــتم چی ــدم و نگف ــرون اوم ــه بی ــا ک ــت دیب ــرم، پش ــد س ــوي دوی ــاط ت ــدام و حی : زد ص
 ...سهراب

 .کنه صدام بارها داشتم دوست که بود شیرین زبونش از اسمم شنیدن اونقدر

 هـاش   چشـم  کـه  اومـد  یـادم  دوبـاره  بـود،  خـیس  هـاش  چشـم  ایسـتاد،  جلوم اومد و ایستادم
 .منه هاي چشم همرنگ

 دســت و بــذارم ام ســینه روي رو ســرش بــود، کشــیدنش آغــوش بــه ي تشــنه وجــودم تمــام
 .بکشم بلندش موهاي به

. میخـوام  شـده،معذرت  بهـت  حـاال  تـا  کـه  بـدي  رفتـار  خـاطر  بـه : گفـت  کـه  بـودم  افکـارم  تو
 .نذار تنهام خبر بی دوباره... لطفا

 .باشه خبر بی بخواد که ذارم نمی تنهات اصال: گفتم و بشه دلگرم تا زدم لبخند
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 . منه موبایل شماره: گفت و دستم داد و آورد در کاغذ تیکه یه جیبش از

 .بیرون اومدم اونجا از و زدم لبخند

 .بفهمه رو حقیقت دیبا، پدر بودم امیدوار

 .گردیم می بر فردا پس سوده و من بشه مطمئن تا گرفت تماس پدرم بعد، صبح

 .برگردم خواست نمی دلم اما گردیم؛ می بر دادم اطمینان بهش اینکه با

ــه ســمت بــه و بشــم آمــاده خواســتم ــه در زنــگ صــداي امــا. بــرم کتابخون  از. شــد بلنــد خون
 .کردم تعجب شد ظاهر در چهارچوب تو که دنیا دیدن از و کردم نگاه پنجره

 .نشست مبل روي حرفی هیچ بدون و شد وارد دنیا دقایقی از بعد

 اومدي؟ اینجا تا که داشتی کاري: گفتم و نشستم روش روبه و جلو رفتم آروم

ــره ــی ي چه ــت غمگین ــم و داش ــاش چش ــف ه ــرده پ ــود ک ــوم. ب ــود معل ــام ب ــب تم  رو دیش
 .کرده گریه

ــس ــدي ح ــتم، ب ــه از داش ــري اینک ــه دخت ــادابی ب ــی و ش ــاال اون، باهوش ــدر ح ــرده انق  و افس
 .غمگینه

 .کردم اشتباه من: گفت و شکست رو سکوت

 .هستی منفوري آدم تو تو؛ مورد در: داد ادامه و زدم زل بهش
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 .کنه خالی رو خشمش بلید اول دونستم می کردم؛ نگاه بهش سکوت در

 .بودم تو مثل شعوري بی آدم منتظر امروز به تا که میاد بدم خودم از: داد ادامه

ــن و ــوز م ــم هن ــکوت در ه ــش س ــاه به ــی نگ ــردم م ــه ک ــوفی ک ــرد پ ــتش و ک  روي رو دس
 خــوبی حــس دیــدمت، کــه اولــی بــار: گفــت شــدن آروم کمــی از بعــد و گذاشــت پیشــونیش

ــین تــو چــون داشــتم، بهــت  مــن و شــدي خــوردم،نگرانم زمــین وقتــی کــه بــودي نفــري اول
 .هستم ارزشمند یکی براي کردم می  حس بار اولین

 هـدفون  بـا  وقتـی  دویـدي،  مـی  وقتـی  تـو،  کـردن  دنبـال  بـه  کـردم  شـروع  بعد، به روز اون از
 و نشسـتی  مـی  دیبـا  بـا  وقتـی ... وقتـی  شـدي،  مـی  خیـره  جـایی  بـه  و دادي مـی  گـوش  آهنگ

 رو مــن تــو، امــا .شــدم مــی خیــره بهــت دور از بــودم، مــن گرفتــی، مــی قلــوه و دادي مــی دل
 رنــج اون بوده،اگــه یــادت بــه اون اگــه بــوده، منتظــرت ســال دوازده دیبــا اگــه. دیــدي نمــی

 بـراي  عاشـقانه  کـه  هـایی  نامـه  وقتـی  کشـیدم،  رنـج  اون برابـر  هـزار  برابـر،  صـد  من کشیده،
 چــرا کــه خــوردم مــی حســرت و ریخــتم مــی اشــک فقــط و خونــدم مــی رو نوشــتی مــی دیبــا

ــا؟ ــه؟ مــن چــرا دیب ــا از قبــل از بیشــتر روز هــر و ن ــی. شــدم متنفــر دیب  اشــک روز هــر وقت
ــاي ــادرت ه ــه رو م ــه ک ــاطر ب ــو خ ــوده و ت ــی س ــت م ــاك رو ریخ ــردم پ ــه و ک ــاطر ب  خ

ــردگیش ــدي اون افس ــه رو تولی ــیدم دوش ب ــوض در و کش ــت ع ــط رو محبت ــال در فق  اون قب
 ...بردم می رنج دیدم، می لعنتی دیباي
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ــکوت ــردم؛ س ــا ک ــاري تنه ــه ک ــتم ک ــل در تونس ــرف مقاب ــاي ح ــا ه ــام دنی ــدم، انج ــط ب  فق
 .بود سکوت

 هـا،  نامـه  اون ولـی . شـده  تمـوم  روزهـا  اون دیگـه  دونـم،  مـی : گفـت  و کشـید  بلنـدي  آه دنیا
 ...خواست ازم مادرت. ننوشتم عمدا من

 .گفته بهم مادرم دونم، می: گفتم حرفش وسط

 دیــدم، مــی دیبــا بــه نســبت رو تــو زیــاد احســاس وقتــی امــا: گفــت و کشــید عمیقــی نفــس
ــا ــرده و ناراحــت واقع ــدم مــی افس ــراي. ش ــود جــوري همــین ب ــا کــه کــردم وانم  ازدواج دیب
 فکـر  دیگـه  هـم  اون بـه  امـا  کـردي،  نمـی  فکـر  مـن  بـه  شـاید . کنـی  فراموشـش  تـو  تـا  کرده

 .کردي نمی

 .انداخت پایین رو سرش و کردم پاك رو چکید هاش چشم از که اشکی

 .کنم فراموشش که نتونستم. نکردم فراموش اما: گفتم

 نه؟ بود دیبا مال هم رز گل نقاشی اون: گفتم و داد تکون رو سرش

 .کرد تایید سر با

 .نیستی بدي دختر تو: گفتم

 زنی؟ می طعنه: گفت و کرد نگاهم خیس هاي چشم و تعجب با
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 رو کارهـا  ایـن  داشـتی  عالقـه  بهـش  کـه  کسـی  واسـه . کـنم  درکـت  تـونم  مـی . اصـال  نـه : گفتم
 .بود بد کردي، انتخاب که راهی ولی نبود، بد ات خواسته. کردي

 ادامـه  داشـتنت  دوسـت  بـه  خـوام  نمـی  دیگـه . شـد  تمـوم  حـاال  امـا : گفـت  و شد بلند جاش از
 .بسازم اي دیگه دنیاي و کنم استراحت کمی انتظار، همه این از بعد خوام می. بدم

 . کردم اش بدرقه در دم تا و زدم لبخند

 . شدم راحت هم من کردم حس رفتنش از بعد

 .بفرمایید: داد جواب بوق  چندتا از بعد. زدم زنگ دیبا به و برداشتم رو گوشی

 ببینمت؟ میشه: گفتم

 شما؟:دیبا

 نشناخت؟ رو صدام یعنی! کردم تعجب

 .هستم ایمان: گفتم و زد سرم به شیطنت کمی

 ایمان؟ آقا هستین خوب: دیبا

ــنش اینکــه از ــدر لح ــابم شــد صــمیمی انق ــد خــورد اعص ــتم و ش ــه: گف ــون بل ــاال. ممن ــی ح  ک
 ببینمت؟
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 شـما  بـا  بـود  قـرار  ایشـون . دادم مـادرتون  بـه  رو قطعـی  جـواب  مـن  ایمـان،  آقا ببخشید: دیبا
 .نبینیم رو همدیگه دیگه بهتره. کنن صحبت

 !کنم بغلت محکم و ببینمت باید نه: گفتم و شد راحت خیالم یکم

 .ادبی بی خیلی سهراب، که واقعا: اومد دیبا صداي بعد و سکوت یکم

 شناختی؟ مگه: گفتم

 !نشناسه که کیه رو صدا این آخه: دیبا

 چشه؟ صدام مگه: گفتم

 پــا بـه  جنـگ  بعـدش  چـون  بشـیم  خـارج  بحـث  ایـن  از بهتـره : گفـت  و خندیـد  صـدا  بـا  دیبـا 
 .میشه

ــدم ــو! هــی: گفــتم و خندی ــه داري ت ــوهین مــن صــداي ب ــه. کنــی مــی ت ــوان ب ــه عن ــد تنبی  بای
 .باشی من اختیار در کامال رو امروز

 .کن صحبت درست! هی: دیبا

. بگــذرونیم بــاهم رو وقتمــون امــروز کــه اینــه منظــورم دختــر واي: گفــتم و خندیــدم دوبــاره
 .منحرفه فکرت خیلی

 !دیگه زنی می حرف جوري یه تو خوب: دیبا
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ــتم ــه: گف ــن جــاي ب ــال ای ــافی خی ــا، ب ــاده ه ــاش آم ــام ب ــت می ــروز. دنبال ــامال وقتــت ام  در ک
 .اختیارمنه

ــه و کــردم قطــع رو گوشــی کــرد مــی اعتــراض داشــت کــه حــالی در و  بینمــون ي مکالمــه ب
 .خندیدم

 جالــب زیــاد رســمی قــرار بــه بــراي کــه کــردم فکــر ایــن بــه و انــداختم نگــاه تــنم لبــاس بــه
 .نیست

 .کردم انتخاب رو لباسم بهترین و هام لباس سراغ رفتم سریع

 بعـد  و ماشـین  سـراغ  رفـتم  و اومـدم  کنـار  یکـی  بـا  بـاالخره  مـو،  مـدل  تغییـر  بار هزار از بعد
 .بودم خیابون توي دقیقه چند از

ــین بــراي و کــردم بلنــد رو موزیــک صــداي ــار اول ــه مثــل عمــرم تــوي ب  ســرزنده، جــوون ی
ــا. کــردم رفتــار . زدم مــی لبخنــد رو مســیر تمــام و خونــدم مــی آهنــگ همــراه بلنــد صــداي ب
 راه هــا ماشــین بــین کــه فروشــی فــال زیبــاي دختــر از و ایســتادم قرمــز چــراغ پشــت وقتــی

 .بده من به یکی تا خواستم بخرن، فال ازش که خواست می ملتمسانه و رفت می

 اینکـه  قبـل  داد؛ جـواب  بـوق  چنـدتا  از بعـد . گـرفتم  تمـاس  دیبـا  بـا  و ایسـتادم  پایاژ نزدیک
 .هستم پاساژ جلوي من: گفتم بزنه حرفی

 .میام کن صبر دقیقه ده: دیبا
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 شکست، فرو خود در مرا ، تو دیدار انتظار "

 دارد، خود جاي که ها ساعت اینجایی، که حال

 "...بگذرد تو کنار ام، ثانیه به ثانیه

 . خورد ماشین ي شیشه به ضربه چندتا دقیقه، چند از بعد 

 .کرد می نگاه من به زیبا لبخند یه با دیبا

 .کردم نگاه پاش سرتا و شدم پیاده ماشین از

ــه ــانتوي ی ــالتوي کــه کرمــی م ــود پوشــیده روش مشــکی پ ــا. ب ــه کــه رنــگ کرمــی شــال ب  لب
 .بود طالیی هاش

 نگــاه بهــش فقــط دقیقــه چنــد کــه بــود جــذاب بــرام انقــدر. بــود کــرده آرایــش هــم یکمــی
 کنیم؟ نگاه هم به و وایسیم مدت تمام خواي می: گفت دیبا اینکه تا کردم

 .بسازیم زیبایی روز بلید امروز بریم، شو سوار: گفتم و زدم لبخند

 .شدیم ماشین سوار و خندیدیم هرد

 .زد نمی حرف و کرد می نگاه بیرون به دیبا

 شیشه؟ تو بري میخواي: گفتم

 چی؟: دیبا
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 .بیرون بري شیشه از میخواي انگار چسبیدي، در به تو که اونجوري: من

 .کردم می نگاه رو بیرون داشتم: گفت و گرفت فاصله پنجره از

 کنی؟ می نگاه اونور و اینور به تو بعد نشسته کنارت خوشتیپی این به پسر: گفتم

 خوشتیپه؟ کجات تو آخه! سقفی به اعتماد عجب: گفت و زد پوزخندي

ــاز هــات چشــم پــس: گفــتم و کــردم اخــم ــه نی ــو مــن چــون. داره دکتــر ب ــریج ت ــی کمب  کل
 .داشتم خاطرخواه

 .دارن متفاوتی ي سلیقه خیلی کمبریج دخترهاي پس تو؟ کی: گفت و خندید

 کنـی  مـی  فکـر  خـودت  اصـال ! هـا  داري مـی  بـر  دور داري تـو  گـم  نمـی  هیچـی  من هی: گفتم
 خوشکلی؟ خیلی

ــده ــاز دیگــه یکــی هــاي چشــم انگــار: گفــت و گرفــت قیافــه و کــرد جمــع رو اش خن ــه نی  ب
 . دارم جذابی خیلی ي چهره من اتفاقا. داره دکتر

 .داري معمولی ي قیافه تو! راضیه خود از چه ببین واي: گفتم

ــورتش ــرخ ص ــد س ــی. ش ــتم م ــی زود ادم دونس ــتش جوش ــت االن و هس ــه هاس ــبانی ک  عص
 .بود بخش لذت خیلی گذاشتنش سر سربه ولی. بشه

  معمولیه؟  ام چهره من: دیبا
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 !کنی تغییر یکم تا کردي آرایش که همینه واسه. دیگه آره: من

 ...خاطرِ به کنم می آرایش دارم که باره اولین من: گفت عصبانیت با

 چی؟ خاطر به: گفتم و خورد رو حرفش و کرد نگاه بهم

 مــی لــذت دار خنــده بحــث ایــن از ولــی ، رســیده خــودش بــه قرارمــون واســه دونســتم مــی
 .بردم

ــه مــن چیــه؟ دونــی مــی اصــال: دیبــا . داشــتم خواســتگار کلــی جــذابم ي چهــره ایــن خــاطر ب
 مــثال. گرفــت افســردگی دادم، بهــش رد جــواب اینکــه خــاطر بــه هــم خاطرخواهــام از یکــی
 .دیدنم براي کتابخونه میاد هم هنوز دیوونمه؟ چقدر دونی می. ایمان همین

 .کرد نگاه بهم مفتخرانه نگاه یه با و

 دویـد  صـورتم  تـو  خـون  شـنیدم،  رو ایمـان  اسـم  وقتـی . بشـم  عصـبانی  کـه  بود من نوبت حاال
 .کن بس: گفتم و

 چـرا  خـوب : گفـت  و زد فاتحانـه  لبخنـد  یـه  بـود،  کـرده  پیـدا  رو ضـعفم  نقطـه  انگـار  کـه  دیبا
ــار ایمــان میشــی؟ ناراحــت ــوبی ک ــره و داره خ ــازه جــذاب، ي چه ــی ت ــم هــم خیل ــه به  عالق

 .داره دوستم خیلی هم مادرش و داره

 انقــدر اگــه نــه؟ اومــده خوشــت ایمــان از خیلــی انگــار. دیگــه بســه مــیگم: زدم داد اراده بــی
 کنی؟ ازدواج باهاش نرفتی چرا پس عاشقشی
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 .سهراب تربیتی بی و جنبه بی خیلی: گفت و کرد نگاه بهم عصبانیت با

 .میشم پیاده کنار بزن

 و کــج ایمــان همــون بــا بــرو باشــه کنــی، دعــوا باهــام کــه بــودي بهونــه دنبــال اصــال: زدم داد
 .کن ازدواج کوله

 .شد پیاده  مکثی  هیچ بدون دیبا و کنار زدم حرص با و

 .رفتم تند خیلی فهمیدم تازه شد، دور ازم سرعت به و بست که رو در

ــت ــردم حرک ــمتش ک ــوق و س ــه و زدم ب ــیدم رو شیش ــایین کش ــتم و پ ــا: گف ــا. دیب ــوار بی  س
 .شو

 .شو سوار بیا کار، این نیست درست دیبا: گفتم دوباره. نداد اهمیت بهم

 . داد ادامه راهش به و کرد نگاه بهم اخم با

ــتم ــوتر رف ــز و جل ــاده و زدم ترم ــدم پی ــتم و ش ــا: گف ــوار. دیب ــو س ــرف ش ــزنیم ح ــه؟ ب  باش
 .بود بد هردومون رفتار

 .بود بد رفتارت تو: گفت عصبانیت با

 باشه؟ دنیایی دختر ترین خوشکل تو اصال. تو با حق باشه: گفتم

 .گرفت اش خنده بعد و کرد نگاه بهم اخم با اول
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 .بخشه لذت چقدر عاشقانه دعواي که کردم فکر این به و خندیدم

 خواســتم مــی. مجلــل و شــیک رســتوران یــه بــه رســیدیم تــا کــردیم ســکوت رو راه ي بقیــه
 .بزنم رقم دیبا براي رو لحظات بهترین

 کـرد  مـی  نگـاه  رسـتوران  دیـوار  و در بـه  معـذب  کـه  حـالی  در دیبـا  و نشسـتیم  میز یه پشت
 اینجا؟ اومدیم چرا: گفت

 .دیگه بخوریم غذا اومدیم خوب: گفتم

 . گرونِ خیلی اینجا ولی: گفت بود  آورده پایین رو صداش که حالی در دیبا

  معذبی؟ همین براي: گفتم

 . نیستم نه معذب؟: گفت و کرد جور و جمع رو خودش

 .باشه خوب غذاش امیدوارم: گفتم

 .باشه خوشمزه هم باید نجومی، هاي قیمت این با: گفت و انداخت منو به نگاهی دیبا

 غـذا،  ایـن  قیمـت ! واي: گفـت  و کـرد  نزدیـک  منـو  بـه  رو سـرش  و اومـد  در هـاش  چشم بهد
 !من ماه یک حقوق با مساوي

 روز خــوام مـی  مــن و منـی  مهمــون تـو  امـروز  نکنــی؟ توجـه  قیمــتش بـه  انقــدر میشـه : گفـتم 
 . باشیم داشته خوبی
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 .دادیم سفارش غذا و داد تکون سري

 بري؟ قراره فردا: گفت دیبا

 .شب فردا: گفتم و دادم تکون تایید ي نشانه به رو سرم

 ...  رفتی که وقتی بود، شب هم قبل ي دفعه: گفت و شد غمگین اش چهره

 .میدم قول.  گردم می بر بار این اما: گفتم

 چشـم  بعـد  روز و بخـوابم  و خونـه  بـرم  ترسـم  مـی .  ترسـم  مـی : گفـت  و کـرد  نگـاهم  نگران
 ...و بري اگه. دیدم می خواب داشتم دوباره ببینم و کنم باز رو هام

 پیـاده  ایـران  تـا  کمبـریج  از شـده  دیبـا،  گـردم  برمـی : گفـتم  و کنـه  تمـوم  رو حرفش نذاشتم
 .گردم می بر حتما. میام بیام،

 واقعــا: گفــت و کشــید عمیقــی نفــس دیبــا و بیــرون زدیــم رســتوران از غــذا خــوردن از بعــد
 .داد مزه خیلی. چسبید که

 کمتــر پسرهاشــون دوســت جلــوي کــنن مــی ســعی دخترهــا کمبــریج تــو: گفــتم و خندیــدم
 .کنن جلوه کالس با تا بخورن غذا
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 سوسـول  ایـن  بـه  مـن  ولـی . همینـه  هـم  ایـران  تـوي  خـوب : گفـت  دیبـا  و شدیم ماشین سوار
ــازي ــدارم اعتقــادي هــا ب ــونم نمــی خــوب، گرســنمه! ن ــزنم گــول رو شــکمم ت ــا ب ــاکالس ت  ب
 .باشم

 .هستی جوري همون هم هنوز: گفتم و خندیدم صدا با

 چطوري؟: گفت و کرد اخمی

 .آالیش بی و ساده: گفتم و شدم غرق معصومش هاي چشم توي و کردم نگاه بهش

 .کنی می نگاه بهم اینجوري چرا: گفت و خندید مصنوعی و شد سرخ دوباره

 .گذره می سال چندین کردم، بهت که عمیقی نگاه آخرین از چون: گفتم

 .باشیم هم کنار خواستم می فقط.  نبود معلوم ما بعدي مقصد کردم؛ حرکت

 .زدن قدم به کردیم شروع و شدیم پیاده و ایستادم بزرگ پارك یه نزدیک

 دیبا؟: گفتم

 .بله: داد جواب

 کنی؟ می قبول کمبریج، بیاي من با که بخوام ازت. وقتی یه اگه: گفتم

 چیه؟ منظورت: گفت و کرد نگاه بهم تعجب با چندثانیه براي
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ــرم مــی نظــر در رو احتمــاالت دارم: گفــتم ــه اگــه. گی  مــن کــه شــد جــوري شــرایط وقــت ی
 بیاي؟ همراهم کنی می قبول تو کنم، زندگی ایران توي نتونم

 اینجاســت، مــن زنــدگی گــی؟ مــی داري چــی: گفــت بــود شــده عصــبی کمــی انگــار کــه دیبــا
 یــه بــه باهــات چطــور. اینجاســت چیــزم همــه کــارم، ام، خونــه پــدرم، اینجاســت، مــن کشــور

 .ندارم توش راحتی و آشنایی هیچ که بیام کشوري

 اونجـا  عمـرم  بیشـتر  اونجاسـت،  هـم  مـن  چیـز  همـه  و خـانواده  و کـار  و زنـدگی  خوب: گفتم
 ...که شد جوري شرایط اگه میگم دارم. بودم

ــا ــا دیب ــد هــاي حــرف داري االن: گفــت عصــبانیت ب ــی؟ مــی جدی  مــی مــن گفــتم دیــدي زن
 .ترسم می بیفته ممکنه که اتفاقاتی و ها حرف همین از ترسم،

 

ــا ــی دیب ــرار ب ــن از ق ــله م ــت فاص ــی روي و گرف ــت نیمکت ــت و نشس ــاش دس ــوي رو ه  ت
 .پاهاش دادن تکون به کرد شروع عصبی و گذاشت جیبش

 اینجـا  مـن  اینکـه  بیـاد،  پـیش  چـی  قـراره  دونـم  نمـی  مـن  دیبـا، : گفتم و نشستم کنارش رفتم
. بشـم  جـدا  تـو  از خـوام  نمـی  مـن  بیفتـه  اتفـاقی  هـر  باشـه،  هرچـی . بیـاي  من با تو یا مونم می

ــی ــوام نم ــاره خ ــدگی دوب ــرف زن ــار ص ــیدن انتظ ــه کش ــا. بش ــواهش دیب ــی خ ــنم م ــم ک   یک
 . کن فکر منطقی
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ــم ــاي چش ــومش ه ــم رو معص ــت به ــت و دوخ ــه: گف ــایتش اگ ــور نه ــیم مجب ــدایی بش  رو ج
 بیــا چــی؟ اونجــا بیــام نتــونم مــن و کنــی زنــدگی اینجــا نتــونی تــو اگــه چــی؟ کنــیم انتخــاب

 .دیگه منطقیه  هم این. باشیم منطقی

 ...نکن فکر منفی انقدر: گفتم و کشیدم موهام به دستی کالفه

 ...اگه. حقیقته نیست منفی: گفت حرفم وسط

 ...من. داره بستگی ما به چی همه حقیقت؟ کدوم: گفتم حرفش وسط

 ...و بري تو. گرفت نظر در باید هم رو شرایط: گفت و پرید حرفم وسط

 فهمی؟؟ می باشم تو بدون که خوام نمی و تونم نمی دیگه من: زدم داد حرفش وسط

 .شدیم خیره بهم هیجان و سکوت در هردو و

 دیبـا  دیـدم  کـه  شـدم  خیـره  صـورتش  کجـاي  بـه  و کـردم  نگـاه  بهـش  ثانیـه  چنـد  دونم نمی
 .خندیدن به کرد شروع اون و کردم نگاه بهش تعجب با! خندید

 داره؟ خنده من ي قیافه: گفتم حیرت با

 دقـت  ولـی .داره خنـده  خیلـی  کـه  ات قیافـه : گفـت  خندیـد  مـی  کـه  حـالی  در و کرد نگاه بهم
 شده؟ بحثمون هم با چندبار حاال تا صبح از کردي
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ــه ــاي ب ــدم و کــردم فکــر امــروز اتفاق ــا دی ــا واقع ــده و کــردیم؛ بحــث خیلــی امــروز م  ام خن
ــاهم. گرفــت ــردیم شــروع ب ــه ک ــدن ب ــم نمــی.  خندی ــدر زمــان دون  گذشــت، چطــوري و چق

 .شد می اکو گوشم توي که بود دیبا هاي خنده صداي فقط

 .کردم شوخی: گفتم شدن پیاده از قبل. خونه دم رسوندم رو دیبا غروب

 چی؟: گفت و کرد نگاهم پرسشگرانه

 .داري معمولی ي چهره اینکه: گفتم

ــاره ــرخ دوب ــد س ــاهش و ش ــد ازم رو نگ ــتم و دزدی ــره:گف ــدر ات چه ــرام انق ــه ب ــه خاص  ک
 .کنم فکر تو غیر به تونم نمی هیچوقت

 ...هم تو. کردم شوخی منم:گفت و زد لبخند شرم روي از

 !خوشتیپم چقدر دونم می خودم: گفتم و گرفتم ژست

 !دیوونه: گفت و خندید

 .رفت و کرد خداحافظی و شد پیاده ماشین از

 فـردا : گفـت  و برگشـت  دوبـاره  و ایسـتاد  لحظـه  چنـد  بـراي  کـه  کـردم  مـی  نگـاه  رفتـنش  به
 دارین؟ پرواز ساعتی چه

 .فردا شب دوازده ساعت: گفتم و ریخت هري دلم و افتادم رفتن یاد دوباره
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 .باشی داشته خوبی سفر: گفت و کرد فکر کمی

 .بودم شده ناراحت کرد، می خداحافظی ازم راحت انقدر اینکه از

 ...بینمش می کی بعد ي دفعه که کردم فکر این به من و شد دور ازم

 همـین  ، گفـت  مـی  مـادرم . بـود  برنگشـته  هـم  هنـوز  دنیـا . بـودیم  مـادرم  پیش  شام شب اون
 . برگرده تا کنه می راضیش روزها

 شــده وابســته هـردو . بــودم بغـض  پــراز اون مثـل  هــم مـن  و نخــورد هیچـی  ســوده شـب  اون
 .بود سخت خیلی برامون کردنش رها که داشتیم اینجا در چیزي هرد. بودیم

 .کنیم روجمع وسایلمون تا لواسون برگشتیم بعد، روز

ــاخودم نبــود اي ســتاره دیگــه اینبــار . بکشــم عــذاب کــه رفــتم نمــی ناگهــانی اینبــار ببــرم، ب
 .گشتم برمی باید. برگردم بتونم که کردم می کاري باید

 .نگرفت تماس  هم بار یه چرا دونم نمی. نبود دیبا از خبري غروب تا

 .اومد در صدا به خونه زنگ که بودم دیبا تماس منتظر

 .دیباست کردم حس لحظه یک اومد، اي زنانه صداي چنددقیقه، از بعد

. اومــد مــی دنیــا و مــادرم صــداي. پــایین ســالن ســمت رفــتم و بیــرون اومــدم اتــاقم از ســریع
 .بود دنیا پس
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 .بینمت می رفتنت قبل خوب چه. سالم: گفت و زد لبخند دنیا دیدنم با

 .برگشتی خوشحالم: گفتم و زدم لبخند

ــایین رو ســرش ــاکتی ســاك یــه و انــداخت پ  بلیــد هــا ایــن کــنم فکــر: گفــت و دســتم داد پ
 .بمونه تو پیش

 .دخترشی تو چون. داره نیاز تو به همیشه مادرم: گفتم و گرفتم ازش رو پاکت

ــادرم ــه م ــاي ب ــد صــورت پهن ــه ایــن از و خندی ــا رو رفتــارم ک ــا ب  بــودم داده تغییــر دنی
 .بود خوشحال

 هـم  اون. گرفـت  نمـی  نادیـده  رو دنیـا  امـا  کـرد،  مـی  رفتـار  سـنگین  هـم  هنوز اینکه با سوده
 .ماست ي خانواده از جزئی حاال دنیا که بود کرده قبول

 .گردیم می بر حتما ما بشه مطمئن تا گرفت تماس پدرم شب اون

 هـا  چمـدون  بـود،  خـیس  اتـاقم  ي پنجـره . باریـد  مـی  تاریـک  آسـمون  از قطـره  قطـره  بارون
 ســرد هـواي  ، کـردم  بـاز  رو پنجـره . نداشـتم  خــوبی حـس  و کـرد  مـی  خودنمـایی  اتـاق  وسـط 

 تـازه  کـه  هسـتم  اي سـاله  پـونزده  ي بچـه  پسـر  کـردم  حـس  مـن  و کـرد  برخورد صورتم به
 .شده عاشق
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 و نبـودم  نگـران . نـداد  جـواب  امـا  گـرفتم،  رو اش شـماره  سـریع  و شـد  تنـگ  دیبـا  براي دلم
ــه نداشــتم رو وقــتش ــرم ک ــه دم ب ــه اســترس. اش خون ــودم، گرفت ــل ب ــتم کــه روزي مث  داش

 .گشتم می بر

 و مــادرم. ماشــین تــو گذاشــت رو هــا چمــدون ســیاوش آقــا و کــرد روشــن رو ماشــین دنیــا
 .ریختن می اشک و بودن کرده بغل رو همدیگه  محکم سوده

 .شد می تنگ مادرم براي دلم هم من. بود نازك دل ي دختربچه یه هم هنوز سوده

 وجـود  عطـر  دوبـاره  و بکشـم  آغـوش  در رو مـادرم  محکـم  کـه  بـود  مـن  نوبـت  سوده از بعد
 . بکشم هام ریه تو رو اش مادرانه

 .ندیدم رو دیبا من و کرد حرکت ماشین

ــاه در دم ــه فرودگ ــیدیم ک ــداي رس ــنایی ص ــام آش ــودم تم ــد رو وج ــتم. لرزون ــه و برگش  ب
 .زدم زل کرد، می نگاه بهم غمگین لبخند یه با که دیبا سرخ هاي چشم

 زنــگ چنـدبار  دونـی  مــی حـاال؟  تـا  صـبح  از بــودي کجـا : گفـتم  دلخــوري بـا  و نزدیـک  رفـتم 
 .بودم منتظرت چقدر دونی می دادم؟ پیام چندبار زدم؟

 و کنــه مــی نگــاه  بهــم فقــط دیبــا و کــنم مــی شــماتت حســابی دارم دیــدم و اومــدم خــودم بــه
 .باره می آسمون هاي قطره مثل هاش اشک
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ــا ــام ترســیدم. ترســیدم: گفــت و شــد نزدیــک دیب ــنم و بی  مــی جمــع رو چمــدونت داري ببی
 زده زنــگ خــداحافظی بــراي تــو و بــدم جــواب  ترســیدم. رفتنــه هــواي خونــه، هــواي و کنــی

 بیفتــه، اتفـاقی  هـر  بگـم،  بهـت  کـه  اومـدم  و کـردم  جمـع  رو قـدرتم  ي همـه  حـاال،  امـا . باشـی 
 .برگردي که بده قول فقط. مونم می منتظرت من

ــا کــل شــده. گــردم برمــی: گفــتم و دادم قــورت رو بغضــم  کــنم طــی پیــاده رو آســیا و اروپ
 .میدم قول بهت دیبا. گردم برمی

ــار رو اشــکش ــه و زد کن ــولی: گفــت و دســتم داد دســتی کوچیــک کیــف ی  داده بهــت کــه ق
 .بودم

ــتم نمــی ــی از دونس ــرف چ ــی ح ــه م ــف. زن ــرفتم ازش رو کی ــتم و گ ــه: گف ــض ب ــف مح  ردی
 . گردم می بر کارهام کردن

 .دیبا دارم دوستت: گفتم آروم و دوختم بهش رو نگاه آخرین و

 ...کردم می  عشقم به اعتراف که بود باري اولین این و

 نمـی  بـزرگ  احسـاس  ایـن  کـردن  پنهـان  بـراي  جـایی  دیگـر  کـرد،  کتمـان  توان نمی دیگر "
 ...دانم

ــه کــه بگــویم، بگــذار  در نهــالش کــه شــده ریشــه از پــر تابســتانه، درختــی از وجــودم چگون
 "...کاشتیم باهم زیبا تابستان آن
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ــا بعــد، ســاعتی ــا تــوي م ــودیم هواپیم ــن تحمــل کــه کــردم مــی حــس لحظــه همــون و. ب  ای
 ...کنم تحمل رو دوري این تونستم نمی. ندارم رو پرواز

 

ــه وارد وقتــی  دیگــه. شــدم جــدا دیبــا از کــه شــد بــاورم تــازه دیــدم، رو پــدرم و شــدیم خون
 .کتابخونه برم و بشم ماشین سوار وقت بی و وقت تونستم نمی

 .برنگردیم دیگه ترسید می شاید بود، شده خوشحال واقعا ما دیدن با پدرم

ــاقم وارد ــین   و شــدم ات ــا کــه کیفــی کــردم، کــه کــاري اول ــود داده بهــم دیب ــاز رو ب . کــردم ب
ــوش ــه ت ــرف ی ــتیکی ظ ــود پالس ــه روش و ب ــارت ی ــتال ک ــک پس ــا. کوچی ــان ب ــازش هیج  ب
ــا یادداشــت و کــردم ــدم رو دیب ــاري آخــرین ":خون ــه کــه ب ــده رو همدیگ ــودیم، دی ــت ب  به

ــول ــه دادم ق ــرات ک ــک ب ــزم، کی ــاال بپ ــه ح ــولم ب ــل ق ــی عم ــنم، م ــدوارم ک ــزه از امی  اش م
 .بیاد خوشت

 ...منتظرته همیشه که کسی

 "دیبا

ــه از خواســت مــی  دلــم. بــود شــده تنــگ بــراش دلــم عجیبــی طــرز بــه ــزنم خون  و بیــرون ب
 !اش کتابخونه سمت برم مستقیم

 . خوردم و برداشتم رو کیک از تیکه یه و کردم باز رو ظرف درِ
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ــه ــذتی، چ ــار ل ــمزه انگ ــرین خوش ــک ت ــا کی ــورده رو دنی ــودم خ ــر.ب ــه فک ــا اینک ــراي دیب  ب
ــود گذاشــته وقــت کیــک ایــن کــردن درســت ــا ب ــه ت ــه مــن ب  مــی  ام زده هیجــان کنــه، هدی

 .کرد

 نامـه . انـداختم  داخلـش  بـه  نگـاهی  و افتـاد  بـود  داده بهـم  دنیـا  کـه  کاغـذي  سـاك  بـه  نگاهم
 .تلخی روزهاي چه. نوشتم می دیبا براي که بود هایی

 .مونده عقب کارهاي انجام و شرکت به رفتن برنامه، طبق دوباره فرداش از

ــی ــتم نم ــدرم تونس ــوري رو پ ــا و اینج ــن ب ــم ای ــاد حج ــار زب ــا ک ــذارم تنه ــی از. ب ــد طرف  بای
 .زدم می حرف پدرم با باید. کردم می مشخص رو دیبا و خودم تکلیف زودتر هرچه

 .شدم اتاقش وارد بعد و زدم در شد، می ما اتاق وارد سرزده همیشه که اون برخالف

 .بود کارمند چندتا با کردن بحث درحال معمول طبق

 سـرم  روي کـار  کلـی : گفـت  و کـرد  مـن  بـه  رو بعـد  و بـرن  کـه  فرسـتاد  رو هـا  اون دیـدنم  با
 .شدم عصبی کمی ریخته،

  .میدن انجام خوب رو کارهاشون دارن همه! گیري می جدي زیاد شما: گفتم

 خبر؟ چه اونجا از: گفت و کرد  روشن سیگاري پدرم
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 بیشــتر داشــت اصــرار خیلــی مامــان: گفــتم. بفهمــه مــادرم مــورد در خــواد مــی دونســتم مــی
 ...ولی بیاد ما با خواستم ازش. شد نمی اما بمونیم،

 چی؟ ولی: گفت و زد برق هاش چشم

ــه ــی: دادم ادام ــار ول ــا انگ ــت رو اینج ــداره دوس ــس. ن ــی ح ــنم م ــاطره ک ــدي ي خ ــن از ب  ای
 .داره شهر

 .بود توداري زنِ همیشه اون: گفت و داد بیرون زیاد غلظت با رو سیگار دود پدرم

ــه زمــان اگــه: گفــتم  رو اشــتباه اون هــم بــاز باشــه، نیفتــاده اتفــاقی هنــوز و برگــرده عقــب ب
  شین؟ می جدا مامان از و شین می مرتکب

 اشتباه؟ کدوم: گفت و کرد نگاهم پرسشگرانه

ــد ــی لبخن ــتم و زدم داري معن ــن: گف ــی م ــتر خیل ــزي اون از بیش ــه چی ــرش ک ــین رو فک  بکن
 . دونم می

 بذاري؟ تنهام میشه: گفت و کشید آهی

 پشـت  هـا  سـال  و بـدم  دسـت  از رو خـوام  مـی  کـه  رو اونـی  شـما  مثـل  خـوام  نمـی  مـن : گفتم
 .باشم تنها بخوام و بکشم آه و کنم دود سیگار و بشینم  میزم

 چیه؟ منظورت: گفت و کرد اخم
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 .دارم دوستش که هست یکی: گفتم

 .کنم رهاش تونم نمی. منه منتظر. ایرانه توي اون: دادم ادامه و کرد نگاهم کنجکاو

 دنیا؟: پرسید

 .دیبا نه: گفتم

ــا ــاش از عصــبانیت ب ــه: گفــت و شــد بلنــد ج ــه دختــر خــاطر ب ــه خــواي مــی حمــال ی  ي هم
 ...بري و کنی ول رو زندگیت

. کنــین صــحبت درســت دیگــران مــورد در لطفــا: گفــتم و شــدم بلنــد جــام از حــرفش وســط
ــرِ اون ــا دخت ــیت ب ــه و شخص ــه. محترمی ــه نمیش ــاطر ب ــغل خ ــدرش ش ــورد پ ــخر م  و تمس

 .بشه واقع تحقیر

 .کنی فراموشش باید: گفت بلند صداي با که خروجی در سمت رفتم عصبانیت با و

 کنــی فرامــوش رو مــادر تونســتی شــما وقــت هــر: گفــتم و کــردم گــره هــم در رو ابروهــام
 ...هم من

 ...رو زن اون کردم فراموش من: زد داد حرفم وسط

 خیانــت مــادرم بــه باهــاش کــه رو اي هــرزه اون یــا رو مــادرم رو؟ زن کــدوم: زدم داد
 رو؟ کردي
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 .کرد می نگاه بهم میشد بلند سیگارش از که دودي الي البه از و حیرت با

ــدم ــرون اوم ــم رو در و بی ــت محک ــرم پش ــتم س ــین. بس ــاري اول ــود ب ــه ب ــدام ک  روي رو ص
 ...نداشتم خوبی حس. کردم می بلند پدرم

 

 . کردم فکر و زدم پرسه شهر تو شب تا و بیرون زدم شرکت از

 کــردم بــاز کــه رو در. اتــاقم ســمت رفــتم مســتقیم. خونــه رســیدم کــه بــود شــب هــاي نیمــه
 .آورد هجوم بهم سیگار از غلیظی دود

 .کشید می سیگار و بود نشسته اتاقم توي خواب چراغ نور زیر پدرم

 .کردي دیر: گفت دیدنم با

 .کنم استراحت خوام می خستم،: گفتم

 .نشستم تختم روي و

 .نبود این من جواب: گفت و بیرون داد رو دودش و زد سیگارش به اي دیگه پک

 .ندارم جوابی: گفتم

 مـادرت  بـا  وقتـی : گفـت  و شـد  خیـره  سـیگارش  بـه  و کشـید  بلنـدي  آه بعـد  و کرد نگاه بهم
ــردم، ازدواج ــیچ ک ــی ه ــم حس ــتیم به ــر اون. نداش ــب دخت ــونی و نجی ــود، مهرب ــم ب ــم ک  ک
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ــش ــته به ــدم وابس ــد و ش ــقش بع ــدم عاش ــی. ش ــدا وقت ــورو خ ــه ت ــا ب ــس داد، م ــردیم ح  ک
 ...اما. داده نشون ما به رو اش چهره ي همه دیگه خوشبختی

 پـدرم  از کـه  پـولی  بـا  و اومـدیم  انگلـیس  بـه  شـد  سـالت  پـنج  وقتـی . نبود داستان پایان اینجا
 کمتـر  و شـدم  غـرق  کـارم  تـو  کـم  کـم . کـردم  گـذاري  سـرمایه  اینجـا  بـود،  رسـیده  ارث بهم

. گذاشـت  سـردي  بـه  رو مـا  زنـدگی  داد، مـا  بـه  رو سـوده  خـدا  وقتـی . زدم مـی  سـر  خونـه  به
ــردگی ــد افس ــان بع ــادرت زایم ــم و م ــوجهی ک ــن ت ــبت م ــش، نس ــدگیمون به ــرد رو زن  س

 آبــی هــاي چشــم و بــود بلونــد اون. کــرد جلــب رو نظــرم کارمنــدهام، از یکــی بعــدها. کــرد
 و کـرد  شـک  مـن  بـه  کـم  کـم  مـادرت . بـود  کـرده  مسـخ  رو مـن  انگـار  حرکـاتش  بـا . داشت

. بــود بــراش بزرگــی شــوك. دیــد بــاهم رو اون و مــن و اومــد شــرکت بــه خبــر بــی روز یــه
 .شدم له نگاهش زیر کردم می حس. بود سخت هم من براي

ــد ــاجرا  اون بعـ ــادرت مـ ــالق مـ ــت طـ ــی خواسـ ــن ولـ ــی مـ ــتم نمـ ــادگیش. تونسـ  رو آمـ
 ...داشتم دوستش نداشتم،هنوز

 ادامـه  و زد آتـیش  دیگـه  یکـی  و کـرد  لـه  سـیگاري  جـا  تـوي  رو سـیگارش . رسـید  کـه  اینجا
ــرار: داد ــیالت گذاشــتیم ق ــردیم رو تابســتون تعط ــران برگ ــه یکــم و ای ــون ب ــت خودم  فرص

 کلـه  سـرو  دوبـاره  موقـع  اون. بیـام  بعـدا  مـن  شـد  قـرار  و اومـد  پـیش  بـرام  کاري یه اما. بدیم
ــر اون ي ــدا دخت ــد، پی ــادوگر اون ش ــمش ج ــه چش ــروت ب ــول و ث ــن پ ــود م ــنِ و ب ــق م  احم

 ...کردم قبول رو مادرت طالق خواست در و گرفتم رو تصمیمم. شدم خامش
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 ....برگشتیم وقتی

 وقتـی  و. داشـتین  رابطـه  ربکـا،  بـا  هنـوز  شـما  برگشـتیم  وقتـی : گفـتم  و پریـدم  حرفش وسط
 !کرد فرار و دزدید ازتون پول زیادي مقدار که خورد سنگ به سرتون

 دونستی؟ می: گفت و دوخت بهم رو غمش از پر و رنگی هاي  چشم

 .کنی رو فکرش که اونچه از بیشتر: گفتم

 نه؟ دارین دوستش هنوزم: گفتم و نگفت چیزي

 !نه که معلومه نه: گفت سریع خیلی

 !مادره منظورم: گفتم

 . داره فایده چه دیگه: گفت و انداخت پایین رو سرش بعد و کرد سکوت

 کـــه شماســـت طـــرف از حرکتـــی و اشـــاره منتظـــره فقـــط. داره دوســـتتون اونـــم: گفـــتم
 .برگرده نکردي تالش وقت هیچ شما متاسفانه

 .دارم دوستش منم: گفتم که بیرون بره خواست و شد بلند جاش از

 نگهـش  خـودم  کنـار  تـا  کـنم  مـی  تـالش . نیسـتم  شـما  مثـل  مـن  امـا : گفـتم  و کـرد  نگـاه  بهم
 .دارم
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 ...دختر اون مطمئنی: گفت و من سمت چرخید کامل پدرم

 .داره رو ارزشش قطعا کرده، صبر برام سال دوازده که کسی: گفتم سریع

 اینجا؟ بیاد کنه می قبول: گفت و کرد نگاهم پرسشگرانه

 .ایران برم من شاید. دونم نمی: گفتم

 خونــه ، کــارِت چــی؟ اینجــا پــس بــري؟ تــو: گفــت بــود شــده بلنــدتر صــداش کــه درحــالی
 . اینجا بیاد باید اون که واضحه زندگیت؛ ات،

ــکوت ــردم س ــتم و ک ــد: گف ــوردش در بای ــر م ــنم فک ــد. ک ــاش بای ــرف باه ــزنم ح ــد. ب  بای
 .ایران برگردم دوباره

 هفتـه  یـک  چیـه؟  منظـورت : گفـت  بـود  نیومـده  خوشـش  اصـال  حـرفم  ایـن  از انگار که پدرم
 .  برگشتین که نشده

 ...کنم تمرکز تونم نمی اینجوري من. بگیریم تصمیم زودتر باید ما ولی: گفتم

 .سوده بدون بار این. شدم آماده ایران به برگشت براي و کردم صبر دیگه ماه  یک

 .نیست راضی اصال که داد می نشون رفتارش با و بود سرد و خشک باهام پدرم

 .بودم داده قول دیبا به. گشتم برمی باید من اما
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ــوي ــاه، ت ــادرم فرودگ ــا و م ــرم دنی ــودن منتظ ــون. ب ــر بهش ــودم داده خب ــادرم. ب ــه از م  اینک
 .بود ناراحت سوده، نیومدن خاطر به اما. بود خوشحال خیلی دید می رو من دوباره

 بـراش  دلـم  واقعـا . افتـادم  راه بـه  دیبـا  ي خونـه  سـمت  بـه  بعـد  و کـردم  اسـتراحت  غروب تا
 .بشم دور ازش دوباره نداشتم تحمل که اونقدر. بود شده تنگ

 لبخنــد و کـردم  نگـاه  بـود  دســتم تـوي  کـه  رزي گـل  شــاخه چنـدتا  بـه  و رسـیدم  در نزدیـک 
ــوز در؛ زنــگ ســمت رفــت دســتم و. زدم ــگ هن ــداده فشــار رو زن ــودم ن ــغ صــداي کــه ب  جی

ــد، ــنایی ممت ــه آش ــه زده وحشــت. خــورد گوشــم ب ــاره کــردم، نگــاه در ب ــغ صــداي دوب .  جی
ــا صــداي ــود دیب ــا. ب ــت ب ــار رو در زنــگ وحش ــدبارچ. دادم فش ــت ن ــر پش ــم س  زدم در و. ه
 .هم سر پشت و محکم

 و روســري بــدون دیبــا. شــد بــاز در هــم بعــد و شــنیدم دویــدن صــداي دقیقــه چنــد از بعــد
 ...بابام... بابام! سهراب...سهراب: زد داد و کرد با رو در کرده پف هاي چشم

ــد و ــمت دوی ــه س ــت. خون ــرش پش ــدم، س ــه وارد دوی ــدم خون ــدرش و ش ــف رو پ ــاق ک  ات
 .دیدم رو بود افتاده

  .کن کمک خدا رو تو سهراب... بابا بابا،: زد می جیغ دیبا

 رو. زد مــی هنــوز گــرفتم، رو نبضــش و پــدرش ســمت دویــدم و شــد رهــا دســتم از هــا گــل
 .بیمارستان بریم بذار روسري برو: گفتم دیبا به
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: زدم داد کــرد؛ مــی گریــه هــم هنــوز دیبــا. کــنم بلنــدش تــا گــرفتم رو پــدرش ســر زیــر و
 .سریع بریم کن سرت رو روسریت برو گفتم

 رو مجیــد آقـا  مــن و اتـاقش  تـوي  رفــت سـریع  دیبـا  کــه بـود  جـدي  و محکــم فریـادم  انقـدر 
 .رسوندمش ماشین به بود مشقتی هر با و کردم بلند

 .پرسیدن می سوال مدام و بودن ایستاده در دم ها همسایه از چندتا

 گریـون  هـاي  چشـم  بـا  هـم  دیبـا  و ماشـین  تـوي  گذاشـتم  رو مجیـد  آقـا  همشون به توجه بی
 .شد سوار و اومد بود، پوشیده روسري و مانتو که حالی در

 .آدرس: گفتم و کردم روشن رو ماشین

 چی؟: گفت و کرد نگاهم پرسشگرانه دیبا

 .باشه اینجا نزدیک که بیمارستانی آدرس: زدم داد

 .میگم بهت برو آها: گفت و داد تکون تند تند رو سرش

 .کرد نگاه پدرش به و شد جاري هاش اشک دوباره و

 و بیمارســتان ســمت دویــدم و شــدم پیــاده و ایســتادم بیمارســتان نزدیــک بعــد دقیقــه چنــد
 .کرد می گریه هم هنوز دیبا. برگشتم برانکارد و پرستار دوتا با بعدش

 . کنن رسیدگی بهش تا و اورژانس قسمت بردن رو پدرش



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

281 
 

 .کرد می گریه هم باز دیبا. نشستیم صندلی روي سالن توي ما

ــم ــی دل ــت م ــتش خواس ــرم رو دس ــرش و بگی ــذارم رو ی ــینه روي ب ــم و ام س ــش محک  بغل
 .کنم

 .بزنم دست بهش تونستم نمی حتی که سخت شرایط به لعنت

 .نیست چیزي. دختر باش آروم: گفتم

 حـرف  داشـتیم : گفـت  و کـرد  نگـاه  بهـم  اشـک  از پـر  هـاي  چشـم  بـا  و کـرد  بلنـد  رو سرش
. کــارش از شــده اخــراج کــه گفــت مــی داشــت بــودم، ریختــه چــایی بــراش تــازه. زدیــم مــی
 .افتاده زمین روي دیدم و هال توي اومدم. شد قطع صداش بعد

ــد ــداي بع ــق ص ــش ه ــد هق ــد بلن ــو و ش ــه ت ــاش گری ــت ه ــه دارم: گف ــم، دیوون ــه میش  اگ
 .کن کمکش خوام، می تو از رو پدرم خدایا چی؟ بشه طوریش

 ...کنارتم من. نباش نگران. کنن می نگاهت دارن همه باش آروم: گفتم

 

ــا ــود نشــده آروم کامــل هنــوز دیب ــا ایــن همــراه: زد صــدا و اومــد پرســتار کــه ب  االن کــه آق
 کیه؟ آوردن

 .منم: گفت دیبا و پرستار سمت رفتیم سریع
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 . ویژه هاي مراقبت بخش برن باید پدرتون: پرستار

 چرا؟...چ: گفت لکنت با دنیا

. میــاد دکتــر دیگـه  دقیقــه چنــد کنیـد،  پــر رو ایشـون  شــدن بســتري فـرم  بفرماییــد: پرسـتار 
 .بزنین حرف باهاش تونین می

 .دکتر اتاق هم بعد و دادیم انجام رو بستري کارهاي رفتیم سریع

 هستین؟ هاشون بچه شما: گفت و انداخت ما به نگاهی دکتر

 .بگین زودتر خدا تورو شده؟ چی. دخترشم من بله: گفت دیبا

ــس دکتــر ــه و کشــید عمیقــی نف  و کــرد نگــاه دیبــا نگرانــی و انــدوه از پــر ي چهــره ب
 .  شدن مغزي ي سکته دچار پدرتون... اما میگم رو این که متاسفم:گفت

ــا ــی جیــغ دیب ــدنش کــل کــه حــالی در و کشــید خفیف ــد مــی وضــوح بــه ب : گفــت لرزی
 سکته؟؟..س...چی..چ

ــر ــت دکت ــا: گف ــین آروم لطف ــع در. باش ــه واق ــوي رگ ی ــون ت ــدود مغزش ــده مس ــث و ش  باع
 و آزمایشــات ي بقیــه منتظــر بایــد و نشــده ثابــت قطعــی طــور بــه هنــوز.  شــده ســکته ایجــاد
 .باشیم ها عکس

 درسته؟ هست امیدواري جاي یعنی: گفتم نگرانی با
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 ...ولی کنم ناامیدتون خوام نمی: گفت و داد تکون سري مکث، کمی با دکتر

 ...ایشون درصد نود احتمال به

 جـواب  بذاریـد : گفـت  و کـرد  نگـاه  افتـاد  مـی  پـس  داشـت  کـه  دیبـا  به و خورد رو حرفش و
 .بدم بهتون ها آزمایش جواب از بعد رو قطعی

 .بیارم آب برات بم تا بشین: گفتم و بیرون اومدیم دیبا با

 لطفــا. گـرفتین  رو قطعــی جـواب  کــه دونـم  مـی : گفــتم و دکتـر  ســراغ رفـتم  بهانــه ایـن  بـه  و
 .بگم دخترش به آروم آروم تا بگین بهم

ــت: گفــت دکتــر ــون. زدیــن حــدس درس ــکته دچــار ایش  وارد االن و شــده مغــزي ي س
 .میشه تایید مغزي مرگ آینده ساعت چهار و بیست تا. شده کما ي مرحله

 و زمـین  افتـه  مـی  یکـی  سـادگی  همـین  بـه  یعنـی  راحتـی؟  همـین  بـه . چرخیـد  سرم دور اتاق
 میره؟ می

 گفتم؟ می دیبا به چطوري حاال. کردم بغض و افتادم اش چهره یاد

 .ریخت می اشک آروم آروم معصوم ي بچه یه مثل دیبا. شدم انتظار سالن وارد

ــک ــدم نزدی ــري و ش ــتش دادم رو آب بط ــتم و دس ــاش آروم: گف ــدرت. ب ــا پ ــالش حتم  ح
 .میشه خوب
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 اي دیگــه چیــز آزمایشــات اگــه...اگــه: گفــت و دوخــت بهــم رو اش کــرده پــف هــاي چشــم
 چی؟ بگه

 نگـران . مقاومیـه  و قـوي  مـرد  مجیـد  آقـا . میشـه  خـوب  حـالش  حتمـا . حرفیـه  چـه  این: گفتم
 .نباش

 اش کلیـه  درمـان  بـراي . کـرد  مـی  کـار  خیلـی  اواخـر  ایـن : گفـت  و کـرد  پاك رو هاش اشک
. آوردیـم  مـی  کـم  پـول  ولـی  کـردیم  مـی  کـار  هـردو . بـود  زیـاد  اقسـاطمون . بودیم گرفته وام

ــی روزي چنــد ایــن ــود شــده هــم کــار ب ــدارچی تــوش کــه شــرکتی.  ب ــود، آب . بــودن بســته ب
 . خورد می رو قسط ي غصه

 کـه  لعنتـی  هـاي  بانـک  ایـن  بـه  لعنـت : گفـت  حـرص  بـا  و شـد  جاري دوباره هاش اشک بعد
 .باالست اقساطشون انقدر

 .نگرفتم جدي ابله من ولی دارم درد سر گفت می همیشه.  بود متنفر بدهی از پدرم

 بایــد و دونســتم مــی رو حقیقــت وقتــی. بگــم بایــد چــی دلــش تســالي بــراي دونســتم نمــی
: گفــتم و بشــه دلگـرم  تــا زدم لبخنــد.بـود  دردنــاك واقعـا  نیســت، طــوري کـردم  مــی وانمـود 

 . خونه گردین برمی و میشه خوب قطعا

 . هستی که ممنون: گفت و زد کوتاهی لبخند لبخندم، درپاسخ و کرد نگاهم
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ــد ــار بع ــه انگ ــزي ک ــادش چی ــده ی ــه اوم ــت باش ــتی: گف ــدر! راس ــول انق ــولکی ه ــد ه  و ش
ــدم ــور نفهمی ــد چط ــو ش ــودي در دم ت ــی! ب ــدي؟واقعا ک ــوکه اوم ــدم ش ــدنت از ش ــار. دی  انگ

 .باشه کنارم یکی شرایطی همچین توي تا کشونده دنیا سر اون از تورو خدا

 قبـل  از اتفاقـات  ي همـه  واقعـا  کـه،  کـردم  فکـر  ایـن  بـه  و زد لبخنـد  بهـش  غـم  از پر قلبی با
 . ست شده ریزي برنامه

 

 است، کشانده اینجا به مرا ها دست دور از صدایی"

 ...دارد می وا حرکت به مرا و را وجودم لرزاند می کنم، می تابم بی که صدایی

 ...شنوم می بارها که صدایی

 "سهراب؟: زند می فریاد که ست کسی چه

. بــود انتظـار  بــزرگ سـالن  یــه. بـودیم  نشســته بیمارسـتان  فلــزي و سـرد  نیمکــت روي هنـوز 
 .بودن نشسته استرس از پر سالن اون توي زیادي هاي آدم

 بـود  گرفتـه  محکـم  دسـتش  تـوي  رو کـوچیکی  قـرآن  بـود،  سـرش  مشـکی  چـادر  کـه  خانمی
 .کرد می زمزمه چیزي لب زیر و

ــه صــندلی روي ــا آقــایی یــه مــا رویــی روب  نشســته باریــد، مــی اش چهــره از کــه اضــطرابی ب
 .داد می تکون رو پاهاش و بود
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 .بودن آمد و رفت در سفیدشون، هاي روپوش اون با ها دکتر و ها پرستار

 گـاهی،  و چکیـد  مـی  اراده بـی  هـاش  اشـک  گـاهی  و بـود  خیـره  نـامعلوم  ي نقطـه  یـه  به دیبا
 از گــاهی و فشــرد مــی و ذاشـت  مــی هــاش دسـت  بــین رو ســرش گـاهی  و کشــید مــی آهـی 

 ... کرد می تعریف  برام پدرش هاي سختی

 کــه آور عـذاب  شـرایط  ایـن  بـه  لعنـت . شـدم  مـی  خیـره  بهـش  مخفـی  بغضـی  بـا  فقـط  مـن  و
 .بگیرم دستم توي رو هاش دست تونستم نمی حتی

ــی و شــد جــاري هــاش اشــک دوبــاره ــه و شــد بلنــد جــاش از مقدمــه ب ــا طــرف ب ــومی ن  معل
 میري؟ داري کجا: گفتم و شدم بلند سرش پشت. کرد حرکت

ــی ــرار ب ــت ق ــم و برگش ــاه به ــردو نگ ــا ک ــداي ب ــد ص ــی بلن ــت ولرزون ــل: گف ــدارم تحم  ن
 چیــزي و بیــاد دکتــر تــا باشــم منتظــر و کــنم ســپري اینجــا رو زمــانم الکــی اینکــه. ســهراب

 .کنه می عصبیم بگه، بهم رو نیستم منتظرش که

ــر ازم ــازه. شــد دورت ــایی متوجــه ت ــود تــنش کــه خــونگی شــلوار و دمپ ــت فقــط. شــدم ب  وق
 .بپوشه روسري و مانتو بود کرده

 . ببینمش اینجوري تونستم نمی سمتش، رفتم و کردم حرکت تر سریع

 باشه؟ بزنیم حرف باهم بیا کن صبر دیبا،: گفتم و ایستادم جلوش
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 منتظـر  الکـی  هـم  االن تـا  زدنـه؟  حـرف ِ وقـت  چـه  االن: گفـت  و کـرد  نگـاه  بهـم  اضـطراب  با
ــدم ــرا. مون ــی چ ــی نم ــهراب؟ فهم ــترس از دارم س ــی اس ــرم، م ــد می ــرم بای ــیش ب ــر پ  از دکت

 .میشم دیوونه دارم وحشتناك شرایط این تو اونم انتظار

 .دکتر اتاق سمت بره تا کرد تند پا دوباره و

 ، بپرسـی  دکتـر  از خـواي  مـی  کـه  چیـزي . کـنم  مـی  خـواهش  دیبـا : گفـتم  و جلـوتر  رفـتم  باز
 .منه پیش جوابش

  چی؟: گفت و شد خیره بهم بود خون ي کاسه مثل که هایی چشم با

 باشه؟ بشینیم بریم: گفتم کنم آرومش اینکه براي

 دونی؟ می چی تو:  گفت بود داد شبیه بیشتر که صداي با

 آوردم بــاال آرامـش  ي نشــونه بـه  رو هـام  دســت. شـد  مــی جلـب  مـا  بــه مـردم  نظــر کـم  کـم 
 .بزنیم حرف بیا ، باش آروم: وگفتم

ــه ســهراب: زد داد کــه ســمتش بــرم خواســتم. لــرزه مــی بــدنش کــردم حــس  اگــه قــرآن ب
 .سرم رو میذارم رو بیمارستان این نگی بهم رو حقیقت االن همین

. کماســـت تـــوي... االن... االن... پـــدرت... پـــدرت. دیبـــا بـــاش آروم. باشـــه باشـــه: گفـــتم
 ...یعنی
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ــت ــفید پوس ــا س ــم دیب ــم ک ــه ک ــی زردي ب ــت، م ــم رف ــاش چش ــامال ه ــه از ک ــود زده حدق  ب
 . بگم رو بقیه تا بود خیره دهنم به و بیرون

 ...گفتم و بگم بهش بودم مجبور

 ...شده مغزي..مرگ دچار... پدرت: گفتم اومد می بیرون چاه اعماق از که صدایی با

 نگــاه دیبـا  ي شـده  کبـود  هـاي  لـب  و زرد ي چهــره بـه  و کـردم  کامـل  تـرس  بـا  رو ام جملـه 
 .کردم

 .سالن کف شد ولو و باال رفت هاش چشم بعد و شد خیره بهم چندثانیه

 ...کمک بیاد یکی... دیبا: زدم داد و سمتش پریدم

 ...بردنش و شدن نزدیک پرستار و خانم تا چند

 .شدم بودن خوابونده اونجا رو دیبا که اورژانس قسمت در اتاقی وارد

 .بود خواب آروم خیلی و بودن کرده وصل سرم بهش. بود زرد هنوزم صورتش

ــر ــتش زی ــه تخ ــت ی ــایی جف ــورتی دمپ ــگ ص ــود رن ــه ب ــدنش ک ــبم دی ــی رو قل ــد م . رنجون
 رو مــن کـه  طراوتـی  بـا  دختـر  دیبـا،  دیـدن . آورد مـی  فشـار  هـام  چشـم  بـه  گریـه  از هجـومی 

 بیـرون  خـودم  تنهـایی  الك از رو مـن  کـه  صـدایی  و سـر  پـر  دختـر  بـود،  کـرده  خودش اسیر
 روي گذاشـــتم رو دســـتم. بـــود آور عـــذاب بـــرام وضـــعی همچـــین تـــوي بـــود؛ کشـــیده
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 جــاري اشـکم  ي قطـره  اولـین  و کــرد تپیـدن  بـه  شـروع  تـري  بلنــد صـداي  بـا  قلـبم . دسـتش 
 و خونـد  مـی  کتـاب  بـرام  شـادي  بـا  کـه  افتـادم  روزهـایی  یـاد . بـود  سـرد  ظریفش دست. شد

 هــا دســت همــین بــا کــه اي خوشــمزه کیــک اون زد، مــی حــرف روبــاه و کوچولــو شــازده از
 تــو رو دســتش شــرایطی همچــین تــو بایــد انتظــار یــال دوازده از بعــد چــرا. بــود پختــه  بــرام
 بگیرم؟ دستم

 .بیرون رفتم و گرفتم رو دمپاییش  

 .سهراب آقا سالم: داد جواب. گرفتم رو دنیا ي شماره 

 هسـت  یکـی . مـیگم  کـه  بیمارسـتانی  ایـن  بـه  بیـا : گفـتم  بـدم  رو سـالمش  جـواب  اینکه بدون
 .ببینیش حتما باید که

ــش رو آدرس ــدم و دادم به ــا نفهمی ــت دنی ــن پش ــا تلف ــداي ب ــر ص ــفتگی از پ ــی آش ــم چ  به
 .گفت

 .گشتم فروشی کفش دنبال و بیرون زدم بیمارستان از

 کـه  هـایی  آدم و شـنیدم  داد و جیـغ  صـداي  بـود،  اونجـا  دیبـا  کـه  اتـاقی  سـمت  برگشتم وقتی
 .خبره چه ببینن تا کشیدن می سرك در پشت

 مـی  کنـین،  ولـم : کشـید  مـی  داد وجـود  تمـام  بـا  دیبـا . شـدم  اتـاق  وارد سـریع  و تر جلو رفتم
 . کنین ولم ها، دیوونه کنین ولم پدرم، پیش برم خوام
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ــا ــتارها از وت ــتش پرس ــه رو دس ــودن گرفت ــه و ب ــتار ی ــه پرس ــت دیگ ــوي داش ــرمش ت  س
 . کرد می تزریق آمپول

 بــرم خــوام مــی فقــط خــدا بــه! ســهراب کــنن ولــم بگــو بهشــون: زد داد دیبــا مــن دیــدن بــا
 خــدا رو تــو. باشــه کنــارش کــه نــداره رو هیچکســی مــن جــز منــه؛ منتظــر اون پــدرم، دیــدن

 ...سهراب

. شـد  خیـره  سـقف  بـه  و گذاشـت  بالشـت  ردي رو سـرش  و شـد  تـر  آروم صـداش  کـم  کم و
ــک ــه از اش ــم ي گوش ــاش چش ــد ه ــت آروم و چکی ــا: گف ــت، باب ــی تنهاس ــونم نم ــا ت  اینج
 .بخوابم

 سـرش  بـاالي  کـه  دکتـري . بیـرون  بـرن  کـه  زد تشـر  بـودن  در دم کـه  هـایی  آدم بـه  پرستار
 .باشین مراقبش.  ست ریخته بهم روحی نظر از: گفت و شد نزدیکم بود

 .دیدم آشنایی ي چهره که کردم نگاه دکتر رفتن به و دادم تکون سري

 آقــا شـده  چــی: گفـت  و اومـد  تــر جلـو . کـرد  مــی نگـاه  بهــم حیـرت  از پـر  ي چهــره بـا  دنیـا 
 کرده؟ تصادف دیبا سهراب؟

 شـدم  خیـره  بـود  خوابیـده  معصـومانه  خیلـی  حـاال  کـه  دیبـا  بـه  بعـد  و انـداختم  پایین رو سرم
 .بدتر اون از: گفتم و
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ــا ــی: گفــت و شــد نزدیــک دنی  اصــال کــردي؛ عمــرم نصــف! دیگــه بگــو خــدا شــده؟تورو چ
 .اومدم چطوري اینجا تا نفهمیدم

 وقتـی  سـت،  سـاده  چقـدر  کـه  کـنم  مـی  فکـر  ایـن  بـه  وقتـی . افتـاده  وحشـتناکی  اتفـاق : گفتم
 عجیبـه،  خیلـی . میـره  مـی  و افتـه  مـی  راحـت  خیلـی  شناسـیش،  مـی  و دیـدیش  بارهـا  که یکی

 نیست؟ اینطور

ــه و ــده رنــگ صــورت ب ــا ي پری ــده در هــاش چشــم کــه دنی ــود اوم ــتم و کــردم نگــاه ب : گف
 ...مجید آقا داییت،

 و گرفــت دیــوار بــه رو دســتش و خــورد تلــو دنیــا کــه بــودم نکــرده کامــل رو حــرفم هنــوز
 چی؟ مجید دایی: گفت

 بـه  امیـدي  هـیچ  ولـی،  مـیگم  رو ایـن  کـه  متاسـفم . کـرده  مغـزي  ي سـکته  مجید دایی: گفتم 
 .نیست بازگشتش

ــا ــا دنی ــین روي همونج ــت، زم ــه نشس ــا ب ــاش و زد زل دیب ــد لبه ــت و لرزی ــه،: گف ــان ن  امک
 ...نداره

 .شد بلند هقش هق صداي و شدن جاري هاش اشک و

 افتــاده، وحشــتناکی اتفــاق دونــم مــی. بــاش قــوي یکــم تــو حــداقل دنیــا، خــدا تــورو: گفــتم
 .کن جور و جمع رو خودت کنم می خواهش
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 حـالش  تونسـتم  مـی . نکنـه  گریـه  کـه  تونسـت  نمـی  و پیچیـد  مـی  فضـا  تو هاش گریه صداي
 .نبود کافی این ولی کنم؛ درك رو

 وصـل  بهـش  دسـتگاه  کلـی  کـه  شیشـه  پشـت  از مجیـد  آقـا  بـه  زدن سـر  از بعـد  بعـد،  ساعتی
 .نشستیم نیمکت روي بیمارستان حیاط توي دنیا و من بود،

 خیلــی رو مجیــد دایــی مــن: گفــت هــاش گریــه وســط و کــردن گریــه بــه کــرد شــروع دنیــا
ــت ــتم دوس ــی از. دارم و داش ــه وقت ــودم، بچ ــتم ب ــی سرپرس ــوده دای ــا. ب ــم رو دیب ــی ه  خیل
ــایم کنــار بــاهم تونســتیم نمــی و نبــودیم فکــر هــم وقــت هــیچ مــا ولــی داشــتم، دوســت . بی

 تنهـاش  خواسـت  نمـی  دلـم  کـنم،  زنـدگی  پیشـش  بـرم  کـه  کـرد  پیشـنهاد  بهـم  مادرت وقتی
 . بده رو نفر سه زندگی خرج تونست نمی که بود کشی زحمت مرد اون ولی بذارم،

 مونــدم مــی کنــارش کــاش: گفــت هــاش اشــک وســط و رفــت بــاال هقــش هــق صــداي بعــد
 دارم سـهراب،  دارم وجـدان  عـذاب . کـردم  مـی  کمکـش  و بـودم  پـاش  بـه  پـا  دیبـا  مثل کاش

 .میشم دیوونه

 .براش دردناکه چقدر فهمیدم می

 ...شد تایید مجید آقا مرگ بعد روز

 .خاکسپاري مراسم بعدش، روز و

 .بود بزرگی شوك همه براي که بود افتاده اتفاق سریع انقدر چیز همه
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 .بودن شده جمع کمی جمعیت

 بوجــود کــه غمگینــی فضــاي دیبــا ي گریــه صــداي وزیــد، مــی ســردي بــاد و بــود ابــري هــوا
ــده ــود اوم ــر رو ب ــی پ ــرد م ــم. ک ــاش چش ــه ه ــون کاس ــود خ ــدر و ب ــاك انق ــرش روي خ  س
 اش بســته تــرك و خشــک لبهــاي. بــود آلــود خــاك مشــکیش، لبــاس تمــام کــه بــود ریختــه

 .بود جریان در جوشان، اي چشمه مثل اشک و لرزید می

 کنـار  مـادرم . نبـود  دیبـا  از بهتـر  روزش حـال  و بـود  نشسـته  شـده  پـر  تـازه  قبر اونطرف دنیا
 .میداد دلداریش و بود نشسته دنیا

 .شده تموم تدفین. بریم شو بلند: گفتم و نشستم دیبا نزدیک

 رو بابـام  و بـرم  کجـا : گفـت  لرزونـی  و بلنـد  صـداي  بـا  و کـرد  نگـاه  بهـم  سـرخ  هاس چشم با
 .میرم می اون بدون منم کنه؛ تحمل تونه نمی من بدون پدرم بذارم؟ تنها

 . شده تموم چی همه دیبا، باش آروم: گفتم

 ...خونه بریم بیا! بابا! بابا. نشده تموم هیچی! نه...نه: کشید جیغ

ــا: زد داد و گرفــت آغــوش در رو خــاك و پــدرش قبــر روي پریــد بعــد ــا ســرده، هــوا باب  بی
 نمـی  تنهـام  هیچوقـت  گفتـی  تـو . بشـم  هـات  خنـده  قربـون  الهـی  بـدم،  دم چـایی  برات بریم
 ...خونه بریم بیا پاشو بابا، خدا تورو نباش، اینجوري. شو بلند دیبا جون. بابا. ذاري

 .کردن بلندش خاك روي از و سمتش رفتن مادرم و دنیا
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ــتش ــت از رو دس ــاي دس ــادرم ه ــا و م ــید دنی ــرون کش ــاره و بی ــاد دوب ــاك روي افت  داد و خ
 بــدون مــن. بشــینم کنــارش فقــط میــدم قــول. نکنــین جــدا ازش رو مــن خــدا تــورو. نــه: زد

 . میرم می مرد اون

 . شد بلند قبل از تر بلند هقش هق صداي و

 بــه رو وجــودم و کشــیدن مــی قلــبم روي کــه بــود تیــز اي چنگــه انگــار هقــش، هــق صــداي
 . آوردن می درد

 بلعیـده  رو پـدرش  کـه  سـردي  خـاك  فقـط  حـاال  بـود،  پـدرش  دنیـاش  تمـام  کـه  تنها دختري
 .داشت رو بود

ــد چشــمم از کــه هــایی اشــک ــار رو غلطی ــا و زدم کن ــی ب ــراري ب ــه ق ــادرم ب ــتم م ــان: گف  مام
 .بکن کاري یه خدا تورو

 بــه توجــه بــی و کــردن بلنــدش زحمــت بــه دنیــا کمــک بــه و ســمتش رفــت دوبــاره مــادرم
 .ماشین تو بردنش هاش گریه و جیغ ي همه

 .رفت پیش آبرمندانه ها، همسایه و مادرم کمک با عزا مراسم

 مـن  بـودن،  مونـده  مونـده  کارهـا  انجـام  بـراي  کـه  اي همسـایه  چنـدتا  رفـتن  از بعـد  شب اون
 .نداشت خوبی حال اصال چون. موندیم دیبا کنار دنیا، و مادرم و
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 پـدرش  مـورد  در گـاهی . افتـاد  مـی  گریـه  بـه  دوبـاره  و شـد  مـی  خیـره  نقطـه  یه به ها ساعت
 .کشیدن جیغ به کرد می شروع سرش پشت و گفت می چیزهایی

 .برد خوابش اتاقش توي و شد آروم تا کردیم صبوري اونقدر

 .بود بزرگی غم مجید، آقا رفتن هم من براي

 مــی: گفــت و نشســت کنــارش مــادرم! شــد بلنـد  دنیــا ي گریــه صــداي کــه بــودم افکــارم تـو 
 مجیــد آقــا. نمیشــه عــوض چیـزي  کــه خودتــون کــردن اذیــت بـا  ولــی، غمناکــه خیلــی دونـم 

 .بود سخت دادنش دست از. بود مهربونی و کش زحمت مرد

ــا ــه وســط دنی ــارش کــردم، کوتــاهی مــن: گفــت هــاش گری ــودم، کن  کمــک تونســتم مــی نب
 !بدجنسم واقعا من. کردم رهاش ولی بشم کارش

 .شد بلند اش گریه صداي دوباره و

 اي چهـره  بـا  دیبـا  و شـد  بـاز  دیبـت  اتـاق  در کـه  بـودیم  نشـده  کـردنش  آروم به موفق هنوز
 مـن  بـه  رو و کـرد  اشـاره  دنیـا  بـه  دسـت  بـا  و شـد  خـارج  اتـاق  از آلود پف هاي چشم و گفته
 .بره اینجا از بگو غریبه دختر این به: گفت

 .کن استراحت و اتاقت تو برگرد لطفا دیبا: گفتم و سمتش رفتم و شدم بلند جام از

 وجـودش  بـه  نیـازي  دیگـه .  بـره  اینجـا  از بگـو  ایـن  بـه : زد داد تـري  بلنـد  صـداي  بـا  بـار  این
 .نیست
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 کـه  آسـونه؟  مـن  بـراي  کـردي  فکـر ! دیبـا  کـن  بـس : گفـت  گریـه  بـا  و شد بلند جاش از دنیا
 ببینم؟ رو دایی خالی جاي

 نداشتم؟ دوستش من کنی می فکر

 خیلــی بابــا. کــردي دریــغ ازش رو خــودت همیشــه. نداشــتی دوســتش نــه: زد فریــاد بــا دیبــا
 خیلـی  بابـام ! بگیـري  تمـاس  حتـی  یـا  بزنـی  سـر  بهـش  بـود  منتظـر  همیشـه  داشـت،  دوسـتت 
 ...داشت،منم دوستت

ــاره و خــورد رو حــرفش  نیســت، اینجــا دیگــه حــاال: زد داد و شــد خشــمگین اش چهــره دوب
ــس ــدنت پ ــیچ اوم ــی دوا رو دردي ه ــه نم ــع اون. کن ــه موق ــود ک ــد ب ــش بای ــه به ــی توج  م

 .کن زندگی وجدان عذاب با همیشه برلی و برو خونه این از حاال.کردي

ــداي ــه ص ــا ي گری ــدتر دنی ــد بلن ــت و ش ــمت رف ــا س ــت و دیب ــن: گف ــتون م ــرده فراموش  نک
 دوسـتتون  ولـی  دیـدمتون  مـی  کـم  کـه  درسـته  زدم، مـی  زنـگ  بهـش . خـورم  مـی  قسم بودم،

 . داشتم

ــا ــدا، دیب ــذار توروخ ــوري ن ــا از اینج ــرم اینج ــنم. ب ــا م ــودم، تنه ــق ب ــودم، احم ــم ب  داره دل
 ...دیبا خدا رو تو کنه، می دیوونم داره پشیمونی میترکه،

 روي عکـسِ  تـوي  از مجیـد  آقـا .  پیچیـد  خونـه  ي گرفتـه  و غمگـین  فضـاي  تـو  هـردو  صداي
 . کرد می نگاه ما به گرفته، غم دیوار
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ــا ــین روي دنی ــت زم ــا. زد زار و نشس ــارش دیب ــت کن ــت و نشس ــام: گف ــی باب ــتت خیل  دوس
 !معرفت بی داشت

 هــردو و کشــید آغوشـش  بــه رو دنیــا بزرگتـري،  خــواهر مثــل و کـرد  بــاز رو آعوشــش بعـد 
 ...بود گذاشته تنهاشون تازه که مردي براي ریختند؛ اشک خواهرانه،

 

 سـرکار . بـود  کنـارش  هـم  دنیـا  و بـود  شـده  تـر  آروم کمـی  دیبـا  مـاجرا،  اون از بعد روز چند
 کـنم  عـوض  رو هـواش  و حـال  کمـی  اینکـه  بـراي . بـود  شـده  حـبس  خونـه  تـوي  و رفت نمی

 .بود نصب پریده، رنگ و کوچیک ي دروازه باالي هنوز سیاه پرچم. خونش رفتم

 . دیدیم رو همدیگه در جلوي و بود اومده بیرون از تازه دنیا

 دیبا؟ دیدن اومدي: گفت و زد زورکی لبخند دیدنم با

 ببینمش؟ تونم می آره؛: گفتم

 .تونی می که البته: گفت و کرد باز رو در و انداخت کلید و داد تکون رو سرش

 .بود کرده تعجب دیدنم با مجید آقا که افتادم اولی روز یاد. شدم حیاط وارد

 .شدم اتاق وارد و کشیدم آهی

 . خوره می کم هم غذا. نمیاد  بیرون کنم می هرکاري. اتاقشه تو: گفت دنیا
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 .زنم می حرف باهاش: گفتم

 .شدم وارد و کردم باز رو در. نداد جوابی ولی. زدم در و اتاقش سمت رفتم و

 باشــه؛ مــادرش شــکم در کــه جنینــی مثــل دیبــا بــود، جــاري اتــاق دیــوار و در از غــم، رنــگ
 .بود کرده جمع تخت روي رو خودش

ــریش ــاده روس ــود افت ــته و ب ــاي از اي دس ــدش موه ــه دورش بلن ــود ریخت ــه و ب ــه ب  ي نقط
 .بود خیره نامعلومی

 خوبه؟ حالت دیبا؟: گفتم و رفتم جلوتر

 .کرد سکوت فقط زدم، که حرفی و من به توجه بی

 .جایی ببرمت اومدم: گفتم آروم و نشستم تختش روي و تر نزدیک رفتم

 غـم  دونـم  مـی  برگشـتم؛  تـو  خـاطر  بـه  مـن  دیبـا؟ : گفـتم  و نـداد  نشـون  العملی عکس بازهم
ــت از ــدرت دادن دس ــده، آزارت داره پ ــا می ــواهش ام ــی خ ــنم م ــا ک ــودت، دادن آزار ب  خ

 .نده آزار رو من

ــاهش ــه و برداشــت نــامعلوم ي نقطــه از رو نگ ــن ب ــد بهــش. زد زل م  از آروم و زدم لبخن
: گفــت و کــرد بــاز هــم از رو خشــکش هــاي لــب. نشســت تخــت ي لبــه و شــد بلنــد جــاش

 .سهراب میشم خفه دارم
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 بخوریم؟ هوایی یه بریم خواي می: گفتم

 هـوا : گفـت  و کشـید  عمیقـی  نفـس  و کـرد  پـاك  رو بـود  چشـمش  تـو  کـه  اشکی ي مونده ته
 .ست کشنده برام بکشم، نفس تنهایی توش که هوایی ست، کننده خفه برام

 بینی؟ نمی خودت کنار رو چی؟من من: گفتم

 پدرم؟؟ سرخاك بریم: گفت و کرد نگاه بهم دوباره 

 .بود خوبی قدم حبس، این از کشیدنش بیرون براي

 .پدرت سرخاك  بریم شو، آماده پاشو: گفتم و شدم بلند

 بیـاد  کـرد  قبـول : گفـت  دیـدنم  بـا  و بـود  کـرده  کـز  مبـل  روي دنیـا . بیـرون  اومـدم  اتاق از و
 بیرون؟

 .مجید آقا سرخاك برمش می:گفتم

 ...خاك شد، دایی زود چه: گفت و کشید آهی

 میاي؟ هم تو: گفتم

 .باشم تنها خوام می: گفت و داد تکون نه نشانی به رو سرش
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ــایقی ــد، دق ــن بع ــا و م ــوي دیب ــین ت ــن ماش ــودیم م ــا. ب ــرتاپا دیب ــکی س ــیده مش ــود پوش . ب
ــاش ــوز لبه ــک هن ــود خش ــر و ب ــم زی ــاش چش ــود ه ــه گ ــود رفت ــرش. ب ــه رو س ــه ب  ي شیش
 . شد خیره بیرون به و داد تکیه ماشین

 .بزنی صدمه خودت به اینجوري که نیست قشنگ: گفتم

 .نیست قشنگ هیچی دیگه: گفت کنه جدا شیشه از رو سرش اینکه بدون

. میــدي آزار رو بقیــه و خــودت داري بــاش، قــوي یکــم ولــی ســخته، بــرات دونــم مــی: گفــتم
 ایــن کــردي، ســپري هــا زنــدانی مثــل رو روز ده ایــن کــل کــرده، فــوت کــه روزه ده پــدرت
 درسته؟

 داري؟ قبول رو ارواح دنیاي داري؟ اعتقاد روح تو: دادم ادامه و نگفت چیزي

 ماســت، روح مــا اصــلی ماهیــت. دارم قبــول مـن :گفــتم و کــرد ســکوت و نــداد جــوابی بـازهم 
 برســه زمــانش وقتــی میشــه، فرســتاده زمــین بــه خــاکی، دنیــاي ایــن متناســب لبــاس در کــه

ــد ــن بای ــاس ای ــل رو لب ــین تحوی ــین هم ــدیم زم ــه و ب ــایی ب ــه ج ــش ک ــق به ــم تعل  داری
 . برگردیم

 جسـمش  سـت،  زنـده  پـدرت : دادم ادامـه  و کـرد  نگـاه  بهـم  و کـرد  جـدا  شیشـه  از رو سرش
 خیلـی  اون امـا  بینـیش  نمـی  تـو  کنـه؛  مـی  نگاهـت  زنـه؛  مـی  سـر  بهـت  اون! چـرا  خـودش  نه،

ــود، خــوبی آدم پــدرت ببینتــت؟ ریختــی ایــن داري دوســت بینــه، مــی تــورو واضــح  قطعــا ب
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. ببــره لــذت بــذار میرســه، بهــش اونجــا شــده، دریــغ ازش دنیــا ایــن کــه هــایی چیــز ي همــه
 . باشه راحت تو از خیالش بذار

ــو چطــور کــنم؟ تحمــل رو دوریــش چطــور چــی؟ مــن: گفــت و شــد جــاري هــاش اشــک  ت
 حولــه و کفشــیه جــا تــوي کفشــش هنــوز داره؟ حضــور عطــرش هنــوز کــه بمــونم اي خونــه

ــه اش ــوار ب ــه؟ دی ــوز آویزون ــو هــاش قــرص هن ــایلش و ســت قفســه ت  چطــور روشــنه؟ موب
 عشـق  خـاطر  بـه  کـرد؟  بـزرگ  و کشـید  دنـدون  بـه  همـدم  بـی  عمـر  تمـام  کـه  کنم فراموش

ــه ــرد ازدواج وقــت هــیچ همســرش ب ــا مــن از و نک ــه اون آره کــرد؟ مراقب ــاي ب ــر دنی  از بهت
. رفتــه جنگیــده، خــانوادش، کــردن ســیر واســه روز و شــب کــه آشــغالی دنیــاي ایــن

 اون لعنتـی  هـاي  قسـط  اون خـاطر  بـه  شـب  یـه  وقـت  هـیچ  نرسـید،  خـودش  حق به هیچوقت
. نپوشــید خــوب هــاي لبــاس هیچوقــت نداشــت، راحــت خــواب عوضــی، هــاي بانــک

ــاراحتم کنــه، مــی ام دیوونــه داره چیزهــا ایــن ســهراب،  یکــم تــا کــنم کــاري نتونســتم کــه ن
 .باشه آسوده

 .داد سر هق هق دوباره و

 نذاشــتی و کــردي کــار کــردي، کمکــش تونســتی کـه  هرجــور تــو: گفــتم هــاش گریــه وسـط 
ــاطش ــب اقس ــه، عق ــرین بمون ــت بهت ــراي موقعی ــه ب ــیل ي ادام ــه رو تحص ــاطر ب ــه خ  اینک

ــاش ــذاري، تنه ــت از ن ــو دادي، دس ــادار ت ــون و وف ــودي، مهرب ــدرت ب ــقت پ ــود، عاش  اون ب



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

302 
 

ــی ازت ــود راض ــا ب ــواهش. دیب ــی خ ــنم م ــم ک ــع یک ــین واق ــاش ب ــا. ب ــن ب ــا ای  اون روح کاره
 .نده آزار رو بیچاره

 ســر روي عریـان  و لخـت  هنــوز هـا  درخـت . بــودیم نشسـته  پـدرش  قبــر کنـار  بعـد،  سـاعتی 
 .بودن ایستاده قبرستون،

 از بعـد . گریـه  زیـر  زد و کشـید  بـود  پـدرش  قبـر  روي کـه  مشـکی   ي پارچـه  بـه  دسـتی  دیبا
ــی ــه کل ــردن، گری ــکوت ک ــرد س ــدش و ک ــروع بع ــرد ش ــه ک ــرف ب ــا؟: زدن ح ــت باب  راح

ــیدي ــه رس ــه ب ــا ات؟ خون ــات اونج ــون باه ــتن؟ مهرب ــی هس ــم م ــه دون ــار االن ک ــان کن  مام
ــا هســتی،  نــه؟ مگــه نــداري بــدهی هدیگــ اونجــا بابــاي؟ دیگــه؟ گــذره مــی خــوش خانمــت ب

ــازه ــت ت ــی به ــی کل ــن، م ــهراب رس ــه س ــزي میگ ــه هرچی ــا ک ــش اینج ــیدي، به ــا نرس  اونج
 ...رفتی زودي همین واسه پس! کلک اي میدن، بهت رو بهترش

 خیلــی  بگــو، مامــان بــه : داد ادامــه و کــرد پــاك رو اشــکهاش  و کــرد تلخــی ي خنــده
 پــیش دنیــا نبـاش،  دنیــا و مـن  نگــران اصـال ! راســتی! هـا  برســه حسـابی  بهــت. دارم دوسـتش 

 نگـران . داره دوسـت  بیشـتر  رو اونجـا  آخـه  خـانم،  سـوگل  پـیش  بفرسـتمش  خـوام  مـی  منه،
 ...هم من نباش من

 .بیاد من با قراره هم دیبا: گفتم و پریدم حرفش وسط

 چی؟: گفت و کرد نگاه بهم و کرد بلند رو سرش حیرت با
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 قـراره  دنیـا  مونـه،  مـی  تنهـا  اینجـا : مجیـد  آقـا  بـا  زدن حـرف  بـه  کردم شروع بهش توجه بی
 مونـه  مـی  خـانمتون،  پـیش  رفتـین  کـه  هـم  شـما  و بـره  دیگـه  شـهر  یـه  به تحصیل ادامه براي
ــا ــی و دیب ــه من ــت ک ــا داره دوس ــر ت ــا آخ ــارش دنی ــه کن ــاش و باش ــذاره تنه ــا. ن ــه! ام  و خون

. بیـاد  مـن  بـا  دیبـا  خـواد  مـی  دلـم  بـدین،  اجـازه  شـما  اگـه  دوره، خیلـی  جـاي  یـه  مـن  زندگی
 دین؟ می اجازه

 شدي؟ دیوونه: گفت دیبا

 .عاقلم هم خیلی نه: گفتم

 .میشه ناراحت پدرت که نزن بد هاي حرف: گفتم که بزنه حرفی خواست دیبا

 حــس و بــود شــده تــر آروم دیبــا حــاال. نشســتیم ســکوت در پــدرش، قبــر کنــار دیگــه یکــم
 .نداره بغض دیگه کردم می

ــوز. بــودیم ماشــین ســوار بعــد، دقــایقی ــزده اســتارت کامــل هن ــا کــه بــودم ن ــا دیب  صــداي ب
 بود؟ چی گفتی، تازه که هایی حرف: گفت اي گرفته

 .دیگه بود ها همون: گفتم و کردم حرکت و کردم روشن رو ماشین

 چی؟ نخوام من اگه: گفت و دوخت بهم رو غمگینش و جدي نگاه

 و نبــاختم رو خــودم امــا. نیسـت  آســونی کــار کـردنش  راضــی دونســتم مـی  ریخــت، دلــم تـه 
 .زنیم می حرف موردش در: گفتم و زدم لبخند
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 .بزنیم حرف االن همین خوام می: گفت بود جدي کامال که دیبا

 موضــوع ایـن  کـردن  مطـرح  بـراي  مناسـبی   زمـان  نیسـت،  خـوب  حالـت  االن تـو  آخـه : گفـتم 
 .نیست

 کردي؟ باز رو حرف سر چرا پس: دیبا

 جــاي یــه بــریم. نبــود درســت کــارم: گفــتم و کشــیدم موهــام بــه دســتی بــودم، شــده کالفــه
 .بزنیم حرف مناسب

 . سهراب نداره وجود اي دیگه جاي: گفت بلند صداي با دیبا

ــث ــی بح ــده ب ــود؛ فای ــی ب ــتم م ــالش دونس ــاعد ح ــت مس ــین در و نیس ــالتی، چن ــمیم ح  تص
 .خونشون دم برسیم تا کردم سکوت پس. بگیره تونه نمی درستی

 .شدیم پیاده هردو و کردم ترمز در جلوي

ــا ــاز رو در شــد، وارد حرفــی هــیچ بــدون دیب ــداره دوســت فهمیــدم گذاشــت، ب ــرم حــاال ن . ب
 تزدیـــک بـــود ایســـتاده کوچیـــک ســـکوي نزدیـــک کـــه بهـــش و رفـــتم ســـرش پشـــت

 .کرد می نگاه ها پله کنار کفش جفت چند به داشت.شدم

 .دارین مهمون کنم فکر داخل، بریم: گفتم
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ــن و شــدیم وارد هــردو ــا م ــدن ب ــادرش و ایمــان دی ــه م ــوي ک ــاي جل ــا پ ــتاده م ــودن، ایس  ب
 .دیدم می ایمان نگاه تو که حالتی همون دقیقا. بودم کرده تعجب کامال

 فــوت پــدرت فهمیــدم تــازه مــن عزیــزم، ســالم: گفــت و شــد نزدیــک دیبــا بــه ایمــان مــادر
 .دخترم میگم تسلیت کرده؛

 ایمـان  مـادر  بغـل  تـو  رو خـودش  حرکـت  یـه  بـا  و سـد  تـازه  دیبـا  دل داغ انگـار  حرف این با
 .ریختن اشک به کرد شروع و داد جا

 .داد می آزارم صحنه، این دیدن و بودم شده عصبانی انگار داد، دست بهم بدي حس

 سـهراب؟  آقـا : کـردم  نگـاه  ایمـان  بـه  و برداشـتم  مـادرش  و دیبـا  از چشـم  ایمـان،  صـداي  بـا 
 کنی؟ می کار چی اینجا شما

 مــا دیــدن بــا و شــد اتــاق وارد آشــپزخونه از خرمــا ســینی بــا دنیــا کــه بــدم جــواب خواســتم
  برگشتین؟: گفت

 .بشینین لطفا: گفت و کرد ها مهمون به رو و

 .نشست و کرد پخش رو خرما دنیا. نشستیم همه و کرد آروم رو دیبا ایمان، مادر

 انقـدر  کـه  متاسـفم  واقعـا  مـن  بزرگیـه،  غـم : گفـت  بـود  شـده  سـرخ  کـامال  که حالی در ایمان
 .زدم سر بهتون دیر
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 .بودیم کتارش ما عوض در نداره، اشکالی: گفتم

 دیبـا  و مـن  ارتبـاط  تونسـت  نمـی  انگـار  کـرد؛  نگـاه  بهـم  بـود  شـده  هـول  کـه  حـالی  در ایمان
 .بزنه حدس رو

 . اومدین کردین لطف: گفت دیبا

 .کردم نگاه دیبا به و کردم اخم خودآگاه نا

ــا، ــه پرسشــگرانه دیب  از. بشــینم اونجــا تونســتم نمــی دیگــه. کــرد نگــاه عبوســم ي چهــره ب
 .برم دیگه من: گفتم و شدم بلند جام

 .اومدي تازه که تو کجا؟: گفت دنیا

 .ذارم می تنهاتون تون ویژه هاي مهمون با: گفتم و انداختم دیبا به سنگینی نگاه

 دیبـا  بـه  موضـوع  وقتـی  چـرا  دونـم  نمـی  امـا  بـزنم؛  حـرف  کنایـه  و طعنـه  بـا  کـه  نبودم آدمی
 .شدم می عوض کال من بود، مربوط

ــال از ــرون اومــدم ه ــوز و پوشــیدم رو کشــفم و بی ــده خــارج دروازه از هن  کــه بــودم نش
 کنی؟ صبر لحظه چند میشه سهراب؟: بایستم شد باعث ایمان صداي

 ...مورد در راستش: گفت و شد نزدیک بهم کفشش پوشیدن از بعد و

 کنم؟ می کار چی اینجا من اینکه: گفتم و کردم قطع رو حرفش
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ــد ــی بع ــدي خیل ــه ج ــم ب ــاي چش ــره ه ــش تی ــره رنگ ــدم خی ــتم و ش ــراي: گف ــه ب ــی اینک  نم
ــودم عاشــقش و منتظــر ســال دوازده کــه رو دختــري تونســتم ــا لحظــاتی چنــین در رو، ب  تنه

 .بذارم

 بـه  کـه  نکـن  فکـر  ایـن  بـه  هـم  اصـال  و: گفـتم  و بـود  خیـره  مـن  به متعجب اي چهره با ایمان
 . دارم می بر ام ساله دوازده عشق از دست تو، ي ساله یک عشق خاطر

 .گذاشتم تنها سوال از دنیایی با رو ایمان و رفتم بیرون دروازه از و

 .بودم مادرم ي خونه به برگشت مسیر توي بعد، دقایقی

 .خورد زنگ گوشیم که بودم نشسته مبل روي و خونه رسیدم تازه

 انقــدر. بــدم جــواب تــا نرفــت دســتم امــا. کــردم نگــاه گوشــیم ي صــفحه روي دیبــا اســم بــه
 .شد قطع تا خورد زنگ

 دســتم بــه رو لیــوان و شــد وارد شــد مــی بلنــد روش از بخــار کــه چــاي لیــوان یــه بــا مــادرم
 نمیدي؟ جواب رو تلفنت چرا: گفت و نشست من روي روبه و داد

 .کنم صحبت کسی با تونم نمی االن: گفتم و کردم لیوان توي چاي به کوتاهی فوت

 برگردي؟ که کنه می اصرار پدرت افتاده؟ اتفاقی: گفت مادرم
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 کنــارم همیشــه دارم دوســت کــه هســت یکــی. نیســت بابــا نــه،: گفــتم و زدم کوتــاهی لبخنــد
 .بدم گوش صداش آهنگ به لحظه هر و باشه

 .دیباست! آهان: گفت و انداخت باال ابرو مادرم

ــن ــار ای ــد ب ــگ لبخن ــري پررن ــتم و زدم ت ــه،: گف ــاي بل ــرورِ، دیب ــده آزار مغ ــت ي، دهن  دوس
 !داشتنی

 از رو پـدرش  آخـه  بگیـره،  گوشـه  یکـم  کـه  بـده  حـق  بهـش : گفـت  و خندیـد  صـدا  بـا  مادرم
 .دیده رو پدرش فقط کرده، باز چشم که وقتی از اون. داده دست

 هـم  مـن : گفـتم  مـادرم  بـه  رو. بـود  دیبـا  هـم  بـاز . خـورد  زنـگ  تلفـنم  دوبـاره  حین همین در
 کنه؟ توجه بهم تا بمیرم باید

 .کردم رد رو تماسش خشم، با و

 حـاال  بـودي؛  عاقـل  همیشـه  کـه  تـو . بگیـر  گـاز  رو زبکنـت  حرفیـه؟  چـه  ایـن ! وا: گفت مادرم
 شدي؟ و لجوج انقدر چرا

 .کنم می خطر احساس: گفتم و کردم نگاه دستم توي داغ لیوان به

 داغــی از گوارشــم دســتگاه اعضــاي تمــام دادم اجــازه و کشــیدم هــورت رو داغ چــاي بعــد و
 .بسوزه چاي،
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. شــود مــی همــان خواســت خــدا هرچــه شــود، مــی آن نــه خواســت دلــم هرچــه: گفــت مــادر
 یکـم  رو چـایی  اون هـم  تـو . میشـه  همـون  بخـواد  خـدا  هرچـی  نیـار،  فشـار  خـودت  بـه  انقـدر 
 . بشه خنک کن فوت

 همـون . نداشـتم  هـم  رو لباسـم  کـردن  عـوض  ي حوصـله . رفـتم  اتـاقم  سـمت  بـه  و شدم بلند
 .کشیدم دراز تخت روي جور،

 الو؟: دادم جواب. بود دنیا اینبار. خورد زنگ گوشیم دوباره

 نمیدي؟ جواب چرا. سالم: دنیا

 .کنم می استراحت دارم ام، خسته: گفتم

 رفتی؟ اونجوري چرا: دنیا

 بزنی؟ زنگ خواست ازت دیبا: گفتم

ــا ــا چــی؟: دنی ــا دیب  بینتــون زدم حــدس خــودم. نخواســته چیــزي مــن از عمــرش تــو حــاال ت
 .نمیدي جواب رو دیبا هاي تلفن که شده چیزي

 رفتن؟ عزیزتون هاي مهمون: گفتم

 .دیباست خواستگار منظورت عزیز؟: دنیا
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 دهنــده  آزار بــدجور بــود، هرچــی. نداشــت قصــدي یــا آورد، رو لفــظ ایــن عمــدا دونــم نمــی
 .بود

 .کنم استراحت خوام می: گفتم غیض با

 چطــوري و کــی دونــم نمــی. کــنم مخفــی رو احساســاتم تونســتم نمــی جدیــدا. کــردم قطــع و
ــرد؛ خــوابم ــا کــه ب ــاقم در صــداي ب ــدم خــواب از ات ــد مــی مــادرم صــداي. پری  ســهراب: اوم

 بیداري؟ جان؟

 بیـدار : گفـت  و زد لبخنـد  آلـودم  خـواب  ي چهـره  دیـدن  بـا  و شـد  وارد مـادر  و شـد  باز در و
 .داریم مهمون بشور رو روت و دست پاشو شدي؟

 هست؟ کی مهمون؟: گفتم تعجب با

 .فهمی می بیا حاال: گفت و خندید

 ؟ چنده ساعت: پرسیدم

 .هفت تقریبا: گفت و کرد نگاهی مچیش ساعت به مادرم

 ژولیــده، موهــاي و کــرده پــف هــاي  چشــم. کــردم نگــاه خــودم بــه روشــویی ي آینــه تــوي
 .کشید می رخ به رو بودنم خواب حسابی

 .شدم خارج اتاق از و پوشیدم بهتري لباس و شستم رو روم و دست
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ــا. شــنیدم آشــنا صــداي کــه بــودم نشــده هــال وارد کامــل هنــوز  فاتحانــه لبخنــد خودآگــاه ن
 .شدم وارد و کردم جور و جمع رو خودم دوباره. بست نقش هام لب روي اي

ــا ــا و دنی ــا دیب ــدنم ب  مبلــی روي و دادم رو سالمشــون جــواب. کــردن ســالم و شــدن بلنــد دی
 .نشستم بود، هردو روي روبه که

 .رفتی خونه از اونجوري چرا فهمم می حاال: گفت و زد داري معنی لبخند دنیا

 .بودي خسته بدجوري انگار: گفت و کردم نگاه بهش پرسشگرانه

ــه و ــاي ب ــورت پهن ــد ص ــا. خندی ــد دیب ــی لبخن ــت و زد کمرنگ ــتگی: گف ــی خس ــه از ناش  طعن
 !کنایه

 !ها بعضی بد رفتار تحمل از ناشی خستگی نه،: گفتم و زدم کوتاهی پوزخند

 .باشم زمین روي آدم ترین خسته باید من پس: دیبا

 .بینم نمی ات چهره در خستگی سرحالی، خیلی انگار ولی: گفتم

 از. کنـه  پـف  صـورتم  تـا  بخـوابم  هـا  سـاعت  نمیـرم  هـا  آدم بعضـی  مثـل  مـن  چون آره،: دیبا
 .ام خسته درون

ــه کــرده تــراوش دیگــه درونــم خســتگی: گفــتم و زدم اي دیگــه پوزخنــد ــرون، ب  تــودش بی
 !کرده ظاهر رو
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 .کردن کم رو دورِ رو بودیم افتاده انگار

 مثـل . کـردین  ام کالفـه ! واي: گفـت  و بحثمـون  وسـط  پریـد  دنیـا  کـه  بزنـه  حرفـی  رفـت  دیبا
ــا ــه دوت ــرو ي بچ ــادین غرغ ــه افت ــون ب ــم ج ــال! ه ــا اص ــته هردوت ــدبخت ي خس ــاره و ب ! بیچ
 .دیم می هردوتون به شریکی طور به هم جهان آدم ترین خسته مدال

 خوشـمزه  هـاي  کیـک  کـاپ  و چـاي  سـینی  بـا  مـادرم  بـدیم،  نشـون  العملـی  عکس اینکه قبل
 کنــار و بــاهم رو تــا دو شــما کــه خوشــحالم خیلــی. اومــدین خــوش خیلــی: گفــت و شــد وارد
 . بینم می  هم

 .دارین لطف مادر، ممنون: گفت دنیا

ــه رو بعــد و انــداخت مــن بــه نگــاهی دیبــا  خیلــی شــما ممنــون،: گفــت و زد لبخنــد مــادرم ب
 !رفته شما به سوده انگار مهربونین،

 .مهربونن هردو سهراب، هم و سوده هم. عزیزم مرسی: گفت و خندید مادرم

 !دونم می بعید رو سهراب آقا: دیبا

 !است تنگ بزرگان چشم بله: گفتم

 فکــر ؟ رفــتن مادرشـون  و ایمــان آقـا  راســتی: گفـتم  بــده رو جـوابم  بــدم اجـازه  اینکــه قبـل  و
 .باشن نداشته لنگه مهربونی، تو هم اونها کنم می
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 وجــود امـا . بـودم  شـده  گیـر  بهانــه لـوس  هـاي  بچـه  شـبیه  کــه، کـردم  مـی  حـس  هـم  خـودم 
 .داد می آزارم بدجوري ایمان،

 .دیگه بشین خیال بی حاال! تر مهربون همه از من! باشه بابا، اي: گفت دنیا

 .کنم آماده عالی شام یه برم: گفت مادرم

 میــام هــم مــن: گفــت و شــد بلنــد هــم دنیــا. آشــپزخونه ســمت رفــت و شــد بلنــد جــاش از و
 .کمک

 لیـوان  بمـون  تـو : گفـت  و بـره  همراهشـون  شـدتا  مـی  بلنـد  داشـت  کـه  دیبـا  بـه  کرد رو بعد
 .بیا و کن جمعشون شد، خالی چاي هاي

 .بمونیم تنها ما تا رفتن اي بهانه به هردو و

 لیـوانش  تـا   بخـور  رو چاییـت  تـو  حـداقل :گفـت  و کـرد  نگـاه  چـاي  از پـر  هـاي  لیـوان  به دیبا
 .ببرم رو

 !تو مثل. سوزونه می رو وجودم خورم، نمی: گفتم

 چرا؟ من؟ مثل: گفت و کرد خفیفی اخم

 .دونی می بهتر خودت: گفتم

 ایمانِ؟ منظورت: گفت و کرد پوفی
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 !صمیمی چه: گفتم و زدم پوزخندي

 .سهراب نگرد، بهانه دنبال: دیبا

ــه؟: گفــتم ــال مــن بهان ــا ام بهانــه دنب ــرات برگشــتم؟ مــن کــه بینــی مــی اصــال تــو؟ ی  مهــم ب
  برگشتم؟ تو خاطر به که  هست

 .دارم شرایطی چه دونی می که تو. هستی مهم که معلومه خوب چیه؟ منظورت: دیبا

 . رفته پدرم که نیست باور قابل برام هنوز: گفت و کرد بغض و

 بغلــش چطــوري و شکســت بغضــت ایمــان عزیــزِ مــادر دیــدن بــا بــود، مشــخص آره: گفــتم
 .کردي

 مـی  مسـخره  هـاي  گالیـه  داشـتم  لـوس  ي بچـه  یـه  مثـل  کـه  مـن  بـه  گـرد  هـاي  چشم با دیبا
 .زد زل بهم کردم

ــاهم ــدم ازش رو نگ ــه و دزدی ــل روي از کالف ــد مب ــدم بلن ــه و ش ــمت ب ــره س ــی ي پنج  بزرگ
 نگـاه  طالیـی  هـاي  یـالون  بـا  رنـگ  اي فیـروزه  ي پـرده  بـه  و ایسـتادم  بـود،  مـبلم  نزدیک که

 کــه نیســتی وضــعیتی تــوي دونــم مــی. دیبــا شــدم خســته بالتکلیفــی ایــن از: گفــتم و کــردم
 بهـم  تـو  تـا  بمـونم  منتظـر  ابـد  تـا  تـونم  نمـی  هـم  مـن  ولـی . کنی فکر خودت مورد در بخواي
 .کنی توجه

 .بودي تر فهمیده ها قبال: گفت و کشید عمیقی نفس دیبا
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ــه حــق  بایــد مــن چــرا کــنم؟ درك بایــد مــن فقــط چــرا: گفــتم و ســمتش برگشــتم جانــب ب
 دودل تـو  نـه؟  اونـه  خـاطر  بـه  کنـی؟  نمـی  درکـم  تـو  یکـم  بـدم؟چرا  وفـق  شرایط با رو خودم
 .دیبا شدي

 بیشـتر  مـن  هرچـی ! سـهراب  دیگـه  بسـه : گفـت  و کـرد  اخـم  بـود،  شـده  کالفـه  دیگه که دیبا
 بیـنم،  مـی  کـنم  مـی  رو فکـرش  کـه  حـاال . کنـی  مـی  حملـه  داري بیشـتر  تـو  کـنم،  می سکوت

 .شدي تحمل قابل غیر واقعا تو

ــا ــبانیت ب ــتم عص ــه؟: گف ــاال چی ــن ح ــدم م ــی آدم ش ــعور ب ــان و ش ــم ایم ــده ه ــا آدم ش  ب
ــو گفــتم دیــدي فرهنــگ؟ ــه. شــدي دودل ت ــه چیه؟نکن ــه خــواي مــی و بســتی دل ایمــان ب  ی

  زنی؟ نمی رو دلت حرف چرا کنی؟ وا خودت سر از رو من جوري

ــا ي چهــره ــه دیب ــه حرفــی خواســت و کــرد هــم در رو ابروهــاش و شــد ســرخ وضــوح ب  بزن
 و زدم زل معصــومش و رنـگ  خـوش  هـاي  چشــم تـوي  و شـدم  نزدیـک  بهــش غـیض  بـا  کـه 

ــتم ــار آره،: گف ــه انگ ــوره ک ــه. همینط ــاب و اون اگ ــی، انتخ ــور کن ــتی، مجب ــورت از نیس  کش
ــور بشــی؛ دور ــه نیســتی، مجب ــاطر ب ــی خ ــدگی از دیگــه یک ــی دل عادیــت زن ــو. بکن ــی ت  خیل

 .دیبا بدجنسی

. باشــم بــد باهــاش انقــدر خواســت نمــی دلـم . بــود دهنــده آزار و تیــز شــدت بــه هــام حـرف 
 .کنم کنترل رو خشمم تونستم نمی اما
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 بــراي. ســهراب آوردي در رو شــورش دیگــه: گفــت و شــد بلنــد جــاش از عصــبانیت بــا دیبــا
 رو، بـود  اومـده  بوجـود  بـرات  کـه  مـوردي  بـی  دلخـوريِ  تـا  اومـدم  اینجـا  تا که متاسفم خودم

 . کنم برطرف

. هسـتی  خاصـی  آدم تـو  کـردم  مـی  فکـر  کـه  بـودم  احمـق  واقعـت  مـن  چیـه؟  دونـی  می اصال
 !اي کننده تحمیل و راضی خود از و لوس بقیه، مثل هم تو

 بیــرون اتــاق از و برداشــت رو کــیفش مــن، عصــبانی و متعجــب ي چهــره مقابــل در و 
 .رفت

 دیبـا  شـده؟  خبـر  چـه : گفـت  و هـال  داخـل  دویـد  دنیـا  اتـاق،  در شـدن  بسـته  بلنـد،  صـداي  با
 .رفت می  هم دنیا سر اون تا صداتون کو؟

 داریـن  عالقـه  هـم  بـه  انقـدر  کـه  دوتـا  شـما  آخـه : گفـت  دنیـا  و کـردم  سکوت غلیظی؛ اخم با
 مــانعی هــیچ و هســتین هــم بــا کــه حــاال چــرا بــودین؛ هــم منتظــر هــا ســال ســرتون، خیــر و

 شین؟ می همدیگه مانع  خودتون نداره، وجود

 تـازه  بابـاش  اینکـه  بـا ! دیوونـه : گفـت  تـري  بلنـد  صـداي  بـا  دنیـا  بار این. نزدم حرفی هم باز
. بیــاره در دلـت  از کـه  اومـد  پاشـد  دلخـوري،  ازش فهمیــد وقتـی  خـونِ،  دلـش  و کـرده  فـوت 

 اي؟ آزاردهنده انقدر چرا آخه
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ــدي حــس ــم ب ــه و داد دســت به ــا ب ــبانی کــه دنی ــود، عص ــردم نگــاه ب ــریع و ک ــمت س  در س
 .رفتم

 .نبود دیبا ولی بیرون خونه از دویدم

 بـاز  رو تاکسـی  یـه  در و بـود  ایسـتاده  خیـابون  کنـار  دیبـا . دویـدم  خیـابون  سـر  تـا  نفس  یک
 درحــالی و بســتم رو تاکســی در و رســیدم بهــش کــه بشــه ســوار خواســت مــی و بــود کــرده

 .کنی می قهر زود چقد: گفتم زدم، می نفس نفس که

 نه؟ یا میشی سوار: زد داد تاکسی ي راننده و کرد نگاه بهم متعجب دیبا

 .برو شما. آقا نه: گفتم

 .کرد حرکت و گفت و چیزي لب زیر راننده

 بهـم  کـه  تنـدي  هـاي  حـرف  همـه  اون بعـد  کنـی؟  مـی  داري کـار  چـی : گفت دلخوري با دیبا
 بزنم؟ لبخند و بمونم هم باز داري توقع زدي،

ــت ــام دس ــه رو ه ــانه ب ــش ي نش ــاال آرام ــتم و آوردم ب ــه: گف ــزم باش ــاش آروم! عزی ــا! ب  بی
 .بزنیم حرف اونجا خونه، بریم

 !عزیزم نگو بهم. ندارم حرفی تو با من: گفت عصبانیت با دیبا



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

318 
 

ــد ــتم و زدم لبخن ــی: گف ــم م ــرف دون ــاي ح ــی ه ــی. زدم تلخ ــن ول ــم م ــذاب دارم ه ــی ع  م
 خـدا  بـه  کـنم،  صـبر  سـال  یـک  بگـی،  بهـم  مـثال  اگـه  بـدي،  بهـم  درسـت  جـواب  تو اگه. کشم

 .نذار بالتکلیف طوري، این رو من فقط. کنی جمع رو افکارت تو تا مونم می منتظر

 .بزنیم حرف خونتون بریم: گفت بود شده تر آروم حاال که دیبا

 .بودیم نشسته رنگی، سبز چوبیِ نیمکت روي مادرم، ي خونه حیاط توي بعد دقایقی

 .وزید می هم سردي نسبتا باد و شد می تاریک داشت کم کم

 و کنــی بالتکلیفـی  احســاس کـه  میـدم  حــق بهـت : گفــت و شکسـت  رو مـا  بــین سـکوت  دیبـا 
 تلــخ، هــاي جملــه قالــب در ذهنتــه، تــوي هرچــی کــه نمشــه دلیــل ایــن ولــی. باشــی ناراحــت

 شــخص عزیزتــرین کــه نمیشــه هــم روز ده. نیســت جالــب هــم مــن شــرایط. کنــی مــن بــار
ــدگیم ــت از رو زن ــونم. دادم دس ــوز و پریش ــم هن ــا ه ــاد ب ــرگش، آوري ی ــه م ــی ام گری  م

 .گیره

ــا ــتن ب ــن گف ــرف، ای ــم ح ــاش چش ــر ه ــک از پ ــد اش ــد و ش ــورتش روي بع ــت ص ــه. ریخ  ی
ــتمال ــذي دس ــبم از کاغ ــش دادم و آوردم در جی ــتم و به ــت: گف ــرف باب ــاي ح ــدي ه ــه ب  ک

 .متاسفم زد، بهت
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ــک ــاش اش ــاك رو ه ــرد پ ــت و ک ــن: گف ــان م ــی رو ایم ــه خیل ــردم رد وقت ــتقیم. ک ــه مس  ب
 بهتــر حــالم و بشــه پــدرم چهلــم تــا یــک! ســهراب بــده زمــان بهــم. دادم رد جــواب مــادرش

 ...یا میام، باهات اینکه. میدم قطعی جواب بهت. شه

ــاقی هــر! نکــن نگــاهم اینجــوري: گفــت و زدم زل بهــش مضــطرب و منتظــر  مــن بیفتــه، اتف
 .گذرم نمی تو از

 .بشم آروم کمی شد باعث و شد گرم قلبم ته حرفش، این با

 باشم؟ قرار بی اینجور، که میدي حق من به: گفتم

 ایـن،  از بیشـتر  نـدارم  دوسـت  هـم  مـن . کـنم  درکـت  تـونم  مـی . آره: گفـت  و زد لبخنـد  بهم
 .کنه پیدا ادامه جدایی این

 حـس  هـم  دیبـا  اینکـه  از. بـودم  شـده  دلگـرم . کـردم  نمـی  حـس  رو هـوا  سـرماي  دیگـه  حاال
 .داره رو من

 . میشم دیوونه دارم. زودتر خدا تورو فقط: گفتم و زدم لبخند

 . نباش هول انقد حاال: گفت و خندید دیبا

 مــن نشــم؟ هــول مــن و باشــی نشســته کنــارم تــو میشــه مگــه: گفــتم و خندیــدم شــیطنت بــا
 .بزنم دست بهت تونم نمی حتی
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 منحــرف داره افکــارت دیگــه: گفــت و جیــبش تــوي گذاشــت رو هــاش دســت ســریع دیبــا
 .میشه

 کـه  بـود  ایـن  منظـورم ! دختـر  منحرفـه  ذهنـت  تـو  کـه  فعـال : گفـتم  و کـردم  اخـم  شـیطنت  با
 ...یا کنم نوازش رو موهات یا بگیرم، رو دستت مثال،

ــه ــا ب ــه و زدم زل دیب ــره هــاش چشــم ب ــا. شــدم خی ــه از کنجکــاو دیب  زل  بهــم حــرفم ي بقی
ــا. ایــش غنچــه و ســرخ لبهــاي ســمت رفــت نگــاهم. زد  اخــم و گرفــت و نگــاهم رد کــه دیب

 !منحرفی گفتم دیدي: گفت و کرد کوتاهی

ــا و ــدیم هــم ب ــونم نمــی: گفــتم و خندی ــوي کــه روزي همــون از. باشــم جــدا ازت ت ــین ت  زم
. بــودي کــرده دنیــا دنبـال  گنــده، چــوب اون بـا  کــه روزي همــون از اصـال  نــه دیــدمت، چمـن 

 ایـن  چطـوري  کـه  دونـه  مـی  خـدا .  ببینمـت  خواسـتم  مـی  همیشـه . بـودي  ذهـنم  تـوي  همیشه
 تلـخ  اتفـاق  ایـن  سـت،  آمـاده  بودنمـون  بـاهم  بـراي  چـی  همـه  کـه  حـاال  و کـردم  صـبر  مدت
 .افتاده

 و شـدم  خیـره  بـود،  اشـک  از پـر  حـاال  کـه  قشـنگش  هـاي   چشـم  بـه  همیشـه  از قرارتـر  بی و
 جـایی  دور، جـاي  یـه  بـه  کـنم  پـرواز  و بگیـرم  رو دسـتت  حـاال  همـین  خـواد،  مـی  دلـم : گفتم

 مـن  و چیـزم  همـه  بشـی  تـو  قشـنگ،  و صـفا  بـا  ي خونـه  یـه  تـوي . باشـیم  تـو  و مـن  فقـط  که
 .شیرینه من براي اما باشه، اي بچگانه رویاي شاید. همرازت و همدم بشم

 .قشنگیه رویاي: گفت و زد لبخند هاش، اشک میون
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 !دیبا نکن خرابش پس:گفتم و کردم نگاهش ملتمسانه

ــم، نمــی ــوي چقــدر دون ــم نمــی. نشســتیم ســبز نیمکــت اون روي ســرد، هــواي اون ت  از دون
ــیم چــی ــم نمــی. شــنیدیم چــی از و گفت ــدبار دون  آروم و معصــوم صــورت تماشــاي محــو چن
ــه تــو چتــدبار و شــدم خیــره دیبــا  دوســتت گفــتم؛ بهــش غیرمســتقیم و مســتقیم هــام، جمل
 .دارم

 .بشه تموم لحظات اون خواستم نمی دونم، می فقط

 و ســرکار بــره گرفــت،  تصــمیم فــرداش از.  بـود  شــده تــر آروم یکــم دیبــا شــب، اون از بعـد 
 بهــم رو قطعــی جــواب پــدرش، چهلــم از بعــد گذاشــتیم، قــرار. گشــتم برمــی بایــد هــم مــن
 کمبـریج  برگشـتم  مـن . کنـه  موافقـت  انگلـیس  بـه  اومـدن  بـا  کـه  کـردم  مـی  آرزو من و. بده

 .برسه پدرش چهلم تا شمردم رو روزها و

ــم ــت کــه چهل ــیچ. گذش ــري ه ــا از خب ــود دیب ــا. نب ــر خــودم ب ــردم فک ــاید، کــه ک  حــالش ش
 . موندم منتظر  هم دیگه روز یک و نباشه مساعد

 چـی؟  نگیـره  تمـاس  دیبـا  هـم  امـروز  اگـه  .بـودم  قـرار  بـی  و شـدم  بیـدار  خـواب  از زود صبح
 .آورد می هجوم ذهنم به منفی سواالت مدام و

ــا شــدم همــراه پــدرم بــا  نشســته  کنــارم پــدرم و بــودم فرمــون پشــت مــن. شــرکت بــریم ت
 نشد؟ خبري دختر اون از: گفت سکوت کمی از بعد .بود
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 مگه؟ چطور: گفتم

 .بدونم خوام می فقط: گفت پدرم

 .میده خبر بهم روزها همین: گفتم

 کنه؟ می زندگی مادرت با: گفت پدرم

 تـو  تنهـا،  نـه : گفـتم  بزنـه  حـرف  مـادرم  مـورد  در داره دوسـت  پـدرم  بـودم،  فهمیـده  کـه  من
 .کنه می زندگی پدریش ي خونه

 نه؟ مگه کنه، می زندگی مادرت با خواهرش: گفت و داد تکون سري

ــد ــراي و زدم لبخن ــه ب ــزنم بهــش تلنگــري اینک ــال: گفــتم ب ــی. آره فع ــاید ول ــد از بعــد ش  عی
 .بره بشه مجبور نوروز

 کنه؟  ازدواج خواد می چرا؟: گفت و کرد نگاهم پرسشگرانه

 .آره: گفتم و زدم لبخند

 . خوبیه دختر. باشه مبارکش: گفت و داد تکون سري پدرم

 مامان؟ کی: گفتم

 مــی ازدواج داره کـه  سـت  دختــره اون منظـورم  چـی؟ :گفــت و کـرد  نگـاهم  تعجــب بـا  پـدرم 
 .کنه
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 .مامانه کنه، می ازدواج داره که اونی ولی: گفتم

 چی؟: گفت گرفته برق هاي آدم مثل پدرم

ــتم  ــا: گف ــن ب ــرف م ــنم. زده ح ــت م ــردم موافق ــه. ک ــا آخ ــانی ت ــه زم ــه ک ــره جوون  از بهت
 .ببره لذت زندگیش

ــدرم ــه منظــورت:گفــت و شــد قــرار بــی کنــده، ســر مــرغ یــه مثــل پ ــا چی ــه؟مادرت ت  جوون
 .معنیه بی کارش خیلی اصال. کردي می تشویقش نباید تو. باال رفته سنش دیگه

ــا ــدم صــدا ب ــتم و خندی ــی: گف ــان ول ــوز مام ــم هن ــق. زیباســت ه ــدگی کــه داره ح ــوبی زن  خ
 .باشه داشته

 خوشحالی؟ انقدر چرا تو بده؟ زندگیش مگه: زد داد عصبانیت با پدرم

 تــو: گفــت و کــرد غلیظــی اخــم. بشــه آزارده بیشــتر شــد،پدرم باعــث کــه خندیــدم بلنــدتر
 .هستی احمقی پسر

 واضـح  خیلـی  چـون . کـنم  نمـی  فکـر  اینطـوري  مـن  ولـی : گفـتم  و کـردم  کمرنگ رو ام خنده
 .هستین مادرم عاشق هم هنوز که فهمم می

 یـه  شـما  زنـین؟  مـی  گـول  رو خودتـون  انقـدر  چـرا : گفـتم  و کـرد  نگـاه  بهم سکوت تو پدرم
ــا رو اشــتباه اون تــاوان و کــردین اشــتباه  هــم حــاال. دادیــن پــس عشــقتون، دادن دســت از ب

 . کنین کاري بشه، دیر اینکه از قبل بهتره دارین رو موقعیتش که
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 .کنار بزن: گفت و آورد در سیگاري پدرم

 خـوام  مـی ! سـهراب  کنـا  بـزن : زد داد بلنـدتري  صـداي  بـا  اینبـار  و کـردم  نگـاهش  تعجـب  با
 .بشم پیاده

 خـوبی  ي نتیجـه  بـه  کـه  بـودم  امیـدوار  مـن  و بزنـه  قـدم  سـکوت،  در تـا  گرفـت  تصمیم پدرم
 .برسه

 هــم بــاز ولــی بــزنم، زنــگ خــودم خواســتم بــار چنــد. بــود تلفــن بــه حواســم مــدام ، روز اون
 هــم هنــوز ولــی. دونــم نمــی بهانــه، شــاید غــرور، شــاید. داد نمــی اجــازه وجــودم تــو چیــزي
 .بودم منتظر

 باشـن،  کـرده  وصـل  بـرق  بهـش  کـه  آدمـی  مثـل  مـن  و خـورد  زنـگ  تلفـنم  غـروب،  نزدیک
ــندلیم روي از ــدم ص ــا و پری ــه ب ــی ی ــز روي از رو جهش،گوش ــدم می ــا و قاپی ــدن ب ــم دی  اس

 داري؟ کار چی: دادم جواب اکراه با. شدم پنچر حسابی سوده

 زنی؟ می حرف اینجوري چرا!وا: سوده

 .شلوغه سرم داري، کار چی بگو زودتر سوده، خدا تورو: گفتم

 . بعد براي باشه ولی بدم، بهت مهمی خبر خواستم می! اوکی7: سوده

 .شده چی بگو! نکن اذیتم خدا تورو سوده: گفتم
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 .زنیم می حرف دیبا مورد در بعدا برس کارت به هیچی: سوده

  شده؟ چی دیبا؟: گفتم و پریدم جام از فنر مثل دوباره

 شکفت؟ گلت از گل یهو چیه؟ ها؟: گفت و خندید ریز سوده

 .نکرد دق داداشت یدونه تا خدا تورو بگو! بشم خوشکلم آبجی فداي: گفتم

ــوده ــاره س ــد دوب ــت و خندی ــون: گف ــق داداش قرب ــه عاش ــاره ي پیش ــم ام بیچ ــا. بش ــا دیب  ب
 .داشت مهمی کار و بود دیبا اسمش گفت، می خدمتکار. گرفت تماس خونه

 کــارم اتـاق  در کنــار آویـز  رخـت  روي کــه کـتم  سـمت  رفــتم عجلـه  بـا  و کــردم قطـع  سـریع 
ــود ــیدم رو کـــت. بـ ــوییچ و پوشـ ــز روي از رو سـ ــتم میـ ــدم و برداشـ ــرون دویـ  اصـــال و بیـ

 .گفت می چی سرم پشت منشیم نفهمیدم،

 آخــه ".میـزدم  حـرف  خـودم  بــا مسـیر  کـل  و. گـرفتم  رو گــازش و کـردم  روشـن  رو ماشـین 
 و بـده  رد جـواب  خواسـته  مـی  نکنـه  زده؟ زنـگ  خونـه  بـه  چـرا  نـزد؟  زنـگ  گوشـیم  بـه  چرا

 جــوري بـه  اون کـه  بگـه  سـوده  بـه  خواسـته  مـی  شـاید  بزنـه؟  زنـگ  گوشـیم  بـه  نشـده  روش
 "...برسونه بهم

ــه رســیدم تــا کشــیدم اضــطراب مــن مســیر تمــام ــا ســوده .خون  گوشــش، روي هــدفون یــه ب
ــه روي ــیده دراز کاناپ ــود کش ــالی و ب ــه درح ــه ک ــاش ی ــته رو پ ــود گذاش ــمت ب ــتی قس  پش

 .خورد می و داشت می بر میز روي از بیسکوییت یکی یکی کاناپه،
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 کـی  دقیـق  ببیـنم  بگـو  سـوده : گفـتم  گونـه  فریـاد  و کـردم  حملـه  بهـش  اي گرسـنه  ببـر  مثل
 زده؟ زنگ

 از و گلــوش تــو پریــد بیســکوییت بــود، ترسـیده  مــن هجــومی و ناگهــانی ورود از کــه سـوده 
 بــراش و آشــپزخونه ســمت دویــدم ســریع. افتــاد ســرفه وبــه شــد بلنــد ســریع کاناپــه روي
ــا اومــد، جــا کــه نفســش. خــورد دادم و آوردم آب : گفــتم و زد زل بهــم غلیظــی عصــبانیت ب

 !شرمنده

 !دیوونه. دادي می کشتن به رو من داشتی: زد داد

 .شده چی بگو حاال خوب: گفتم تر مالیم بعد و بشه تر آروم تا نشستم

 بهــش بــرو. دیباســت مــال تلفــن روي شــماره آخــرین: گفــت و کشــید عمیقــی نفــس ســوده
 . دارم کار سهراب با که گفته فقط. بزن زنگ

ــا رو افتــاده ي شــماره و تلفــن ســمت دویــدم  بیشــتر مــن قلــب بــوق، صــداي هربــار گرفتم،ب
 کــه خــورد بــوق چنـدتا  دونــم نمــی. ریخــت مـی  فــرو قلــبم تــه چیـزي  و افتــاد مــی تــپش بـه 

 الو؟: پیچید گوشی توي دیبا صداي

 .سهراب منم دیبا؟ الو: گفتم و نشست لبم روي لبخند

 خوبی؟..را..س...و...ا: دیبا

 خوبی؟ تو. میشه وصل و قطع صدات دیبا: گفتم قراري بی با
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 ..نبو...دم..نگ: ..دیبا

 .میشه وصل و قطع صدات دیبا؟: زدم داد

 .میاد خوب تو صداي الو؟ ه؟.خو...حاال: دیبا

 .بودم نزدي؟منتظرت زنگ گوشیم به چرا خوبی؟. بهتره حاال: گفتم

 !!ه...کی...ه..نظرم من.. که..خواستم می..د..ن زدم،وصل: دیبا

ــا چــی؟؟: زدم داد! خــش خــش صــواي و  چــی  فهمــم نمــی مــن اینجوریــه؟ صــدات چــرا دیب
 میگی؟

 .مثبته...رم..ن..ران..بیا میگم واي،: دبیا

 ي همــه. شــد اسلومیشــن چیــز همــه انگــار. شــنیدم وجــودم تمــام بــا رو "مثبتــه" فقــط مــن و
ــا. شــنیدم رو دیبــا مثبــت جــواب فقــط مــن و شــد آهســته دنیــا  زودتــر: زدم داد زیــاد ذوق ب
 .دیبا دارم دوستت. دارم دوستت. دیبا میام حتما. میام

 قطـع  هـم  بعـد  و دیبـا  نـامفهموم  هـاي  حـرف  و صـل  و قطـع  یکـم  و خـش  خـش  صداي بعد و
 .شد

 .کردم احساسات ابراز بلند صداي با چطوري نفهمیدم که بودم زده هیجان انقدر
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 از خواســـتم و کــردم  نگـــاه ســوده  ي اومـــده در هــاي  چشـــم بــه  و چرخونـــدم رو ســرم 
 شد؟ می وصل و قطع هم تو صداي: گفت که کنم فرار نگاهش

 چطور؟ نه: گفتم و دادم تکون رو سرم گیجی با

 حــاال کــردي؟ مــی هــوار و داد چــرا تــو! دیوونــه خــوب: گفــت و کــرد تنــگ رو هــاش چشــم
 داري؟ دوسش که گفتی می غلظت اون با باید حتما

 .بود غلظت همین به شرایط خوب: گفتم و شدم بلند جام از

 داد؟ رو بله: گفت و کرد نگاهم بهم هیجان با

 !اوهوم: گفتم و زدم گشادي لبخند و کردم نگاهش شیطنت با

 واي: زد داد و کــرد بغلــم محکــم و مــن ســمت اومــد و پریــد جــاش از و کشــید بنفشــی جیــغ
 .هوورااا. گفت بله دختره آخرش! داداشی

 شدي؟ هول انقد چرا تو حاال:گفتم و خندیدم بلند صداي با

ــه کــرد جــدا گــردنم دور از و  دســتش ــه جــدي ي وقیاف  خــوب: گفــت  و گرفــت خــودش ب
 اون چقــدر کــه دونــم مــی مــن فقــط و کشــیدي رو انتظــارش ســال همــه ایــن کــه ایــن واســه

 .کردي گریه و گرفتی دستت تو رو عروسک

 .کردم بغلشم من اینبار و زدم لبخند بهش قدردانی با
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 ایـران  بـه  رفـتن  بـراي . بـودیم  فرودگـاه  تـوي  سـوده،  و پـدرم  و مـن  یعنـی  ما، بعد، روز چند
ــاتی و ــا انتظــار در کــه اتفاق ــود م ــدرم.  ب ــرار کــه ازدواجــی و مــن پ ــود ق ــده رخ ب ــه رو ب  بهان

 .میاد داره چی براي که کردم می درك خوب من ولی. اومد باهامون و کرد

 .رسیدیم جون آخ: گفت هیجان با سوده نشست، ایران فرودگاه توي هواپیما وقتی

 .بازي شهر میرن دارن که بود شده هایی بچه شبیه

 دهنـده  آرامـش  هـاي  درخـت  بـراي  دلـم . لواسـون  سـمت  رفتـیم  مسـتقیم  و گـرفتیم  آژانس
 .بود شده تنگ خاطراتش از پر ي خونه و

ــاط در ــاز کــه حی ــوي شــد، ب ــراوت ب ــاي درخــت از ط ــازهِ  لخــت ه ــه ت ــه زده، جوون  مشــام ب
 .دادن می رو بهار نوید که رنگی کم سبز هاي جوونه. رسید

 .بودم بهار از قبل هواي این عاشق من و. اومد می بهار بوي

 تلفنــی داشــت کــه ســوده بلنــد صــداي کــه بــودم نکــرده بــاز کامــل رو هــام چمــدون هنــوز
 لواسـون  ي خونـه  تـو  االن. ایـران  برگشـتیم  مـا  مامـانی؟ : رسـید   گـوش  بـه  کـرد  مـی  صحبت

ــتیم ــنم...آره.... هس ــور م ــه... همینط ــین در باش ــت اول ــم... فرص ــم...چش ــم...آره... چش  چش
 خداحافظ...برم قربونت...دیگه چشم گم می... مامان

 مامـان : گفـت  خوشـحالی  بـا  و کـرد  بـاز  رو در و ومـد  ا اتـاقم  در پشـت  تـا  پاهـاش  صداي بعد
 .پیشش  بریم میگه
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 .کنیم سوپرایزش خواستیم می شاید!لق دهن اي: گفتم

 نگفتی؟ زودتر چرا جدي؟: سوده

 .نکردم باز رو چمدونم زیپ هنوز من دادي؟؟ امان تو مگه: گفتم و خندیدم

 شده؟ چش بابا: گفت و کرد پوفی سوده

ــگرانه ــی را رو کارهــاش: گفــت و کــردم نگــاهش پرسش  تنــد و تنــد میــده، انجــام گیج
 متوجــه واقعــا مــن! میشــه درســت میگــه و کنــه مــی  بغلــم الکــی گــاهی و کشــه مــی ســیگار

 .نمیشم کارهاش

 !بیاره مامان برامون قراره. نباش نگران: گفتم و زدم لبخند

 بـا  و صـورتش  تـوي  دویـد  خـون  و رفـت  هـم  تـو  هـاش  اخـم  بعـد  و کـرد  نگاهم کمی سوده
 چی؟: گفت بلند صداي

 .باشی خوشحال باید االن میشی؟ عصبانی چرا: گفتم و اومد در ام خنده صداي 

ــا اگــه ســهراب، خــدا بــه چیــه؟ منظــورت: زد داد عصــبانیت بــا  مــن کنــه کــاري همچــین  باب
 .پیشش گردم نمی بر دیگه و مامان پیش میرم

 بري؟ خواي می کجا تو ما، پیش میاد که مامان: گفتم و خندیدم دوباه
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 بـزن  حـرف  درسـت  خـوب  زنـی؟  مـی  حـرف  تـه  سـرو  چـرا : گفـت  و کـرد  نگاهم گیج کامال
 میگی؟ چی ببینم

 .بشیم خانواده یه دوباره قراره ما: گفتم

  .کــرد مــی تحلیــل و تجزیــه داشــت انگــار. کــرد نگــاه بهــم خیــره لحظــه چنــد بــراي ســوده
 !سهراب واي.. اونا قراره یعنی... یعنی... یعنی: گفت و کشید خفیفی جیغ بعد

 !همون یعنی آره: گفتم و خندیدیم هردو

 .بودیم امید و هیجان از تامون،پر سه هر حاال

ــراي اســتراحت، کمــی از بعــد ــه شــام ب ــه ب ــادرم ي خون ــیم م ــدرم. رفت ــا پ ــا ب  نمــی. نیومــد م
 . گرده برنمی مادرم بدون اینبار بودم مطمئن ولی. گذره می سرش توي چی دونستم

ــه ــیرینی ي جعب ــه ش ــو ک ــدیم راه ت ــتم رو خری ــد و برداش ــاده از بع ــدن پی ــوده، ش ــاده س  پی
 .شدم

 .بود شده تنگ خیلی براش دلم. بود اینجا امشب هم دیبا کاش

 بــه بــش، و خــوش و مــاچ کلــی از بعــد و شــکفت گلــش از گــل دوبــاره مــا، دیــدن بــا مــادرم
 هستین؟ تنها: پرسیدم مقدمه بدون که شد چی دونم نمی. رفتیم داخل

 . خودشون ي خونه هستن دنیا و دیبا. آره: گفت و زد داري معنی لبخند مادرم
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 مونه؟ نمی اینجا دیگه دنیا: گفتم

 .مونه می دیبا پیش و میره گاهی: گفت رفت می آشپزخونه سمت به که حالی در

ــالتوش ســوده ــه کــه حــالی در و گذاشــت مبــل ي دســته روي و درآورد رو پ  چشــمک مــن ب
 .زنم می حرف بابا مورد در مامان با میرم االن: گفت زد می

 .نکن دخالت. بزنن حرف هم با خودشون بذار! نکن رو کار این! نه: گفتم

 نمــی رو بابــا مگــه. بنــدازم جلــو رو کارشــون خــواد مــی دلــم چــرا؟ آخــه: گفــت و کــرد اخــم
 اگــه. کنــه مــی انتخــاب رو هــا حــل راه تــرین کنــد و مســیر تــرین طــوالنی همیشــه شناســی؟

 .رسن می بهم اونها تو ي بچه رفتن مدرسه از بعد باشه، اون به

 تـو  پـس . بزنـه  حـرف  مامـان  بـا  کـه  اومـده  اینجـا  تـا  بابـا . نشـو  لـوس  سوده: گفتم و خندیدم
 . نشو آش تو نخود

 .باشه: گفت و خندید شیطنت با

 !میده لو رو چیزهایی یه حتما که دونستم می من و. رفت آشپزخونه سمت به و

 و کشـیدم  هـام  ریـه  تـوي  رو غـروب  خنـک  هـواي  و رفـتم  حیـاط  بـه  وقـت،  گذرونـدن  براي
 کــرده رو دیبــا هــواي دلــم چقــدر. شــدم خیــره حیــاط تــوي خــالی و رنــگ ســبز نیمکــت بــه
 برسه؟ ثمر به بود قرار ساله، چندین عشق این واقعا. بود
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ــی ــا کم ــودم ب ــوت خ ــردم خل ــرف و ک ــاي ح ــودم ه ــا و خ ــت، اون روي رو دیب  دوره نیمک
 .کردم فکر آینده به و کردم آب دلم ته قند کیلو کیلو، و کردم

 .شدم خونه وارد کرد، می دعوت شام به رو من که سوده صداي با

 .بود کرده پر رو خونه فضاي سبزي، قورمه بوي

 خوبه؟ فردا: گفت و کرد نگاه من به مادرم خوشمزه، شام از بعد

 چی؟: گفتم و کردم نگاهش پرسشگرانه

 دیگه؟ خواستگاري: گفت و خندید مادرم

 خوبـه،  کنـین  مـی  فکـر  اگـه : گفـتم  و زدم لبخنـد  آگـاه  خـود  نـا  و داد دسـت  بهم خوبی حس
 .خوبه پس

 .بشه داماد قراره که خوشکلم پسر قربون: گفت و خندید بیشتر مادرم

 نمیشه؟ ناراحت دیبا: گفتم و کردم ذوق حسابی و نشست دلم به بیشتر حرفش این

 چی؟ بابت: گفت مادرم

 .پدرش فوت خاطر به: گفتم

ــیم مــی نشــون: گفــت مــادرم  پــدرش، ســالگرد از بعــد و گیــریم مــی مختصــر عقــد یــه و زن
 .گیریم می عروسی
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 .کنین مطرح رو ها این ي همه مراسم توي فردا فقط. خوبه خیلی: گفتم ذوق با

ــادرم ــد م ــه مــن و خندی ــراره فــردا کــه کــردم مــی فکــر ایــن ب ــا ق ــنم رو دیب ــورد در و ببی  م
 .بود کرده پر رو وجودم تمام خوشحالی و بگیریم تصمیم آینده

 

ــوز ــه هن ــاطر ب ــیه خ ــتگاري ي قض ــردا، خواس ــودم ســرخوش ف ــه ب ــداي ک ــگ ص ــد در زن  بلن
 .شد

ــود نشســته مــن روي مبــل روي کــه مــادرم  روي جلــوش کــه رو ســوده خرمــایی موهــاي و ب
 یعنـی : گفـت  و کـرد  نگـاه  مـن  بـه  عـادي  غیـر  و تعجـب  بـا  بافـت؛  مـی  رو بـود  نشسته زمین
 کیه؟

 بدم، جوابی من اینکه از قبل و

 .دیبا شایدم یا دنیاست ترسیدي؟البد چرا! وا: گفت سوده

 .باشه دیبا که کردم نمی حس اما. زد چشمک من به و

 .شد تبدیل یقین به شکم پدرم، دیدن با و تصویري آیفون سمت رفتم و شدم بلند

ــاز رو در ــه و کــردم ب  و کــردم نگــاه کــردن، مــی نگــاهم پرسشــگرانه کــه ســوده و مــادرم ب
 !باباست: گفتم
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 داره؟ کار چی اینجا شهاب: گفت و شد سفید و سرخ مادرم

 بیاد؟ اینجا بابا نداري دوست شما حرفیه؟ چه این: گفت هیجان با سوده

: گفـت  قـرار  بـی  زد، مـی  هـایی  حـدس  یـه  خـودش  پـیش  و بـود  افتـاده  لکنـت  بـه  کـه  مادرم
 . بشم رو روبه باهاش که خوام نمی و تونم نمی دیگه. بره بگین بهش

 .اومد اتاقش در شون قفل صداي بعد و اتاقش سمت رفت سریع و

 ذاشــتی مــی بایــد کــردي؟ کــار چــی دیـدي : گفــتم و انــداختم ســوده بــه بــاري شــماتت نگـاه 
 .بشه سوپرایز

 .کنم بازش تا ورودي در سمت رفتم من و شد خیره زمین به پشیمونی با سوده

 .بود ایستاده در پشت سفید رز گل، دسته یه با پدرم

 .بزنم گول و خودم تونستم نمی دیگه: گفت و زد لبخند من دیدن با

 .باشی موفق امیدوارم. کشیدنه ناز بعدي، ي مرحله: گفتم و زدم لبخند

 .کجاست مادرتون: گفت و شد داخل بعد و کرد نگاهم پرسشگرانه

 .ناراحته هم خیلی. اتاقشه تو: گفت ناراحتی با سوده

 کجاست؟ اتاقش: گفت و کشید آهی پدرم
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ــوده ــتش س ــه رو انگش ــرف ب ــی راه ط ــه روی ــاي در ک ــذیرایی انته ــرار پ ــت ق ــت داش  و گرف
 .بالکن کنار در اولین: گفت

ــدرم ــه پ ــمت ب ــاق س ــادرم ات ــت م ــوده. رف ــم س ــت ه ــرش پش ــاد راه س ــه افت ــتش ک  رو دس
 .باشن تنها بذار: گفتم و گرفتم

 .شد ولو دستش، کنار مبل روي و کشید بیچارگی روي از آهی

 .رسید می گوشمون به واضح پدرم صداي هرچند

 .دارم حرف باهات کن، باز رو در سوگل؟ _

ــداي ــادرم، ص ــود خفیــف م ــدیم نمــی و ب ــکوت هــردو. فهمی ــودیم کــرده س  دوســت و ب
 .بدیم گوش داشتیم

 ازم داري حــق تـو ! بـده  بهـم  رو فرصـت  ایـن  کـنم  مـی  خـواهش : اومـد  پـدرم  صـداي  دوبـاره 
 .نشنوي رو هام حرف نداري حق ولی. باشی دلخور

ــاره و ــد زدن در صــداي دوب ــدرم صــداي ســرش پشــت و اوم ــن: پ ــد رو حــرف ای  همــون بای
ــاري غلــط اون کــه موقــع ــد. گفــتم مــی بهــت کــردم، رو ک ــتم مــی موقــع همــون بای  کــه گف

 بــه ولــی. منــه بــه نســبت کینــه از پــر قلبــت دونــم مــی. خــوام مــی معــذرت ازت و پشــیمونم
ــدا ــیمونم خ ــام. پش ــن تم ــدت ای ــتم م ــورو نتونس ــوش ت ــنم فرام ــی. ک ــم هرچ ــی به ــق بگ  ح
 ...و بیام بذار کن باز رو در این کنم می خواهش ولی. داري
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 همـراه  جمـالت  بـه  فقـط  سـکوت،  در سـوده  و مـن  و شکسـت  اش سـاله  چنـدین  بغـض  اینجا
 ...ببخشی رو من تا بیفتم پات به و بیام بدار: سپردیم گوش پدرم، ي گریه با

 .کرد مر رو راهرو فضاي هقش هق صداي و

 .شد خیره من به و شد پر سوده هاي چشم تو اشک

 ســوده ي گریــه. مــادرم اتــاقِ در قفــل شــدن بــاز صــداي بــا و کــردم بغلــش و ســمتش رفــتم
 .شد قطع هم

 بــراي زیــادي هــاي حــرف قــدیمی، زوج دوتــا ایــن حــاال. نشــنیدیم رو هاشــون حــرف دیگــه
 .داشتن باهن گفتن

ــن و ــوده و م ــمیم از س ــب ص ــت قل ــتیم؛ دوس ــه داش ــا ک ــاره اونه ــاهم دوب ــن ب ــادرم، و باش  م
 .ببخشه رو پدرم

ــت ــپزخونه تــوي بــردمش و گــرفتم رو ســوده دس : گفــتم و ریخــتم چــاي بــراش و آش
 .میشه درست کوچولو، نباش نگران

 !خودتی کوچولو ضمن امیدوارم،در:گفت و گرفت دستم از رو چایی

 .برسه مطلوب ي نتیجه به اونها هاي حرف تا کشیدیم انتظار و خندیدیم



نامر کت ھفاک یصاصتخا  
 

338 
 

ــوان ســومین ــا مــادرم کــه بــودیم خــورده هــم رو مــون چــایی لی  ســفید رز گــل، دســته یــه ب
 .شد آشپزخونه وارد گریه، از سرخ هاي چشم و وارد

ــا و زدیــم زل بهــش منتظــر و پرسشــگرانه هــردو  بــی دعــامون فهمیــدیم، زد، کــه لبخنــدي ب
 . نبوده اثر

 خــوب مــن و. افتــادن گریــه بــه هــردو و گرفــت آغــوش در رو مــادرم خوشــحالی بــا ســوده
 .شوقه اشک گریه، این که کردم می درك

 

ــه شــب اون ــیش هم ــادرم پ ــدیم م ــدرم. مون ــو پ ــاق ت ــد مــن ات ــا و خوابی ــبی تنه ــود ش ــه ب  ک
 دارین؟ حسی چه: پرسیدم ازش خواب قبل. نکشید سیگار

 .برنگشتم پیشش زودتر، چرا که پشیمونم: گفت و زد تلخی لبخند

 حســرت ایــن قطعــا. ببــرم خــودم بــا رو دیبــا تــا برگشــتم زود کــه بــودم خوشــحال مــن امــا
 .داشت نخواهم رو پدرم

 .بریم اونجا به شب براي شد قرار و کرد هماهنگی دنیا با مادرم بعد، روز

 مـی  حـس  چـرا  دونـم  نمـی  ولـی  بگیـرم،  تمـاس  دیبـا  بـا  تـا  تلفـنم  سمت رفت دستم بار چند
 .بهتره اینجوري کردم
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ــه حســابی صــبح از ــل. رســیدم خــودم ب ــراي کــه اي بچــه مث ــین ب ــار اول ــه ب ــره، مدرســه ب  می
 .بودم زده هیجان

 بــودم، نــزده زنــگ زودتــر مــن اینکــه از. گرفــت تمــاس  باهــام دیبــا کــه بــود ظهــر نزدیــک
 جــواب و حیــاط تــوي رفــتم و برداشــتم رو گوشــی و کــردم صــاف رو صــدام. شــدم پشــیمون

 !عزیزم جانم: دادم

 بودم؟ تماست منتظر چقدر دونی می! عزیزم نگو بهم: گفت کودکانه دلخوري با دیبا

 زنــگ اگــه کــردم فکــر خــدا بــه! ببخشــید: گفــتم و دادم فشــار رو پیشــونیم دســتم، کــف بــا
 .خودي بی فکرهاي این از دونم می چه! میشی معذب تو بزنم

 ایران؟ اومدین دیروز نگفتی، بهم چرا: دیبا

 .بگیر شماتت رگبار به رو من بعد بشه، تموم علیکمون و سالم بذار: گفتم و خندیدم

 .بود حیاط هاي درخت کوچیک هاي جوونه مثل برام  اش خنده صداي و خندید

 .منتظرم امشب: گفت خنده با

 دیبا؟: گفتم سریع

 جانم؟: داد جواب 
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 بعــد خونــدي؟ مــی کوچولــو شــازده کتــابِ بــرام چمــن، زمــین تــوي روز، اون یادتــه: گفــتم
ــن ــاتی م ــدم احساس ــه و ش ــورتت ب ــت ص ــو و زدم دس ــت ت ــیدي خجال ــتی و کش ــرار خواس  ف
 کردم؟ بغلت و نذاشتم من ولی کنی؛

 اومده؟ یادت خاطره این چرا یهو: گفت و گوشم توي پیچید دیبا ي خنده صداي

 تـو  رو ظریفـی  دختـر  کـه  بـود  بـارم  اولـین  بـودم،  رسـیده  بلـوغ  بـه  تـازه  من موقع اون: گفتم
 . گرفتم می  آغوشم

 اون مـن  کنـی،  خاصـی  فکـر  خـوام  نمـی ! نـه  نـه : گفـتم  و پیچیـد  دیبـا  ي خنـده  صـداي  دوباره
 .کرد تمومش نمیشه دیگه بشه، شروع وقتی چیزها بعضی که، فهمیدم بود موقع

 دیبا؟: گفتم دوباره و بود کرده سکوت دیبا

 !جانم: داد جواب خنده بدون

 ...نداره تمومی تو به نسبت من، داشتن دوست: گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 شدي؟ صداقتم محو شد؟ چی: گفتم بار این و سکوت هم باز و

 .دارم دوستت هم من اینکه، و شدم ها گذشته محو نه: گفت
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ــب، اون ــرین ش ــی بهت ــه تیپ ــی ک ــتم م ــدبار و زدم رو تونس ــودم چن ــوي رو خ ــه ت ــک آین  چ
ــردم ــس. ک ــوونیم دوران ح ــده نوج ــود اوم ــراغم ب ــی و س ــتم نم ــوي تونس ــانم جل  رو هیج
 .بگیرم

ــه ــه خالص ــت ب ــه از زحم ــدم دل آین ــه و کن ــاق ب ــانواده اتف ــارنفره ي خ ــوار ام چه ــین س  ماش
 .کردیم حرکت و شدیم

 .اومد در خجالتم از هاش، بازي مسخره و ها متلک با حسابی سوده هم، مسیر تو

ــا بعــد، ســاعتی ــه ب ــه یــه و بــزرگ گــل دســته ی ــه در دم شــیرینی، جعب ــا ي خون ــودیم دیب . ب
ــوز ــه  اون هن ــیاه ي پارچ ــر س ــون در س ــزون خونش ــود آوی ــره و ب ــاتم ي چه ــه اي زده م  ب
 .بود داده شون دروازه

 .کرد باز رو در بزرگ لبخند یه با دنیا بعد، دقیقه چند و فشرد رو در زنگ پدرم

 .ندیدیم رو دیبا ولی. شدیم وارد بش، و خوش کلی از بعد

 رو مجیــد آقــا دادن دســت از غــم هــم هنــوز کــه دونــم مــی: گفــت مــادرم نشســتن، از بعــد
 مجیـد  آقـا  .کنـیم  حرمـت  هتـک  کسـی  بـه  نکـرده  خـدایی  کـه  نیسـت  قرار هم ما ولی. دارین

 .بوده دوتا شما خوشبختی آرزوش هم

 مــی چـی  فهمـم  مـی : گفـت  و زد لبخنـد  سـریع  ولــی شـد  جمـع  دنیـا  هـاي  چشـم  تـوي  اشـک 
 .گین
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 . ماست قلب و ذهن توي همیشه مجید آقا یاد که اینه مهم: گفت پدرم

 کجاست؟ دیباجون پس: گفت کنه عوض رو جو اینکه براي سوده

 . کنم می صداش االن ست، آشپزخونه تو: گفت و زد لبخند دنیا

 . بیار چایی میشه اگه جان، دیبا: گفت بلند کمی صداي با و

ــا مــادرم  رو رســومات و رســم ایــن کــه ایــم غریبــه مــا مگــه: گفــت و خندیــد بلنــد صــداي ب
 کنین؟ می اجرا

 خونـه  زنـگ  تـا  همـین  واسـه . کشـید  مـی  خجالـت  حسـابی  دیبـا  ولـی  نـه : گفت و خندید دنیا
 .آشپزخونه توي کرد فرار زدین، رو

 روسـري  کـه  حـالی  در چـاي،  از پـر  سـینی  یـه  بـا  دیبـا  حـین،  ایـن  در و خندیـدیم  صدا با همه
 پوشـیده  زیـرش  رنگـی  زرد بلـوز  کـه  سـفید  سـارافون  بـا  بـود،  کـرده  سـرش  قشنگی گلبهیِ

 .کرد سالم سرخ هاي گونه با و شد وارد بود،

 

 تمــام بــا و اراده بــی کــه حــالی در و شــدم بلنــد جــام از ناخودآگــاه کــه شــد چــی دونــم نمــی
 .شدم خیره بهش هیجان با و زدم باالیی بلند لبخند وجود

ــا ــه همــه کــارم، ایــن ب ــده ب ــادن خن ــه ســوده و افت ــه چــه داداشــم واي: گفــت شــوخی ب ! هول
 ! بردي رو آبرومون بشین سهراب
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 .ام خیره خندید، می که دیبا به لبخند با هم هنوز دیدم، اومدم که خودم به

ــا ــه ب ــید، ی ــرجاي ببخش ــودم س ــتم خ ــا و نشس ــاي دیب ــارف رو چ ــرد تع ــد و ک ــوال از بع  اح
 .اومدین خوش: گفت و نشست دنیا کنار در و من روي روبه مبل روي پرسی،

 .عزیزم عروس مرسی: گفت مادرم

 مـی  سـیر  ابرهـا  روي کـامال  کـه  هـم  مـن  و شـد  سـرخ  وضـوح  بـه  دیبـا  صـورت  جملـه،  این با
 .کردم

 مجلــس تــوي تــونم مــی مــن و اومــده بوجــود شــرایط ایــن کــه خوشــحالم: داد ادامــه مــادرم
 . باشم داشته حضور پسرم، تنها خواستگاريِ

 گـوش  مـادرم  صـحبت  ي ادامـه  بـه  سـکوت  در همـه  و کـرد  نگـاه  مـادرم  بـه  لبخنـد  بـا  پدرم
. شـدیم  متـاثر  خیلـی  و شـدیم  شـوکه  مجیـد،  آقـا  دادنِ دسـت  از خـاطر  بـه  مـا  ي همه: دادیم
ــی ــا ول ــد آق ــی آرزوش، مجی ــعادت و خوش ــاش س ــوده دختره ــن. ب ــر م ــه دارم خب ــما ک  ش

ــا، ــدین دوت ــاله چن ــه س ــار در ک ــم انتظ ــودین ه ــه. ب ــاطر ب ــدونم خ ــاري ن ــن، ک ــکالتی م  مش
 .کنم می خواهی عذر جا همین که اومد بوجود

 . نزنین رو حرف این: گفت و شکست رو سکوت بود، ساکت کامال که دیبا
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 ي وطیفــه ولــی کــردین، فرامــوش شــما کــه دونــم مــی: گفــت و پریــد حــرفش وســط مــادرم
 پــیش خیـر  بـه  داره چیـز  همـه  خــدا امیـد  بـه  کـه  هـم  حــاال. کـنم  قبـول  رو اشـتباهم  کـه  منـه 
 داري؟ قبول مارو گل پسر! جان دیبا. میره

ــانیِ ســوال ایــن از همــه ــادرم ناگه ــودیم شــده شــوکه م ــا. ب  و شــد ســفید و ســرخ کمــی دیب
ــه مبــل روي ــن کــه حــالی در و شــد جــا جاب ــن و م عــرض چــه راســتش،: گفــت کــرد مــی م 

 بگم؟ چطوري یکم، شما، راستش خوب کنم؟

ــا ســوده  هــول مــن پرســید، رو ســوال ایــن مقدمــه بــی مامــان کــه اینطــوري: گفــت خنــده ب
 .جون دیبا به برسه چه! شدم

ــه ــدیم هم ــدرم و خندی ــا و حجــب: گفــت پ ــفات از حی ــارزِ ص ــراي ب ــه دخت ــی. ایرانی ــا ول  دیب
 .بگه رو زندگیش بزرگ تصمیم و کنار بذاره رو خجالت باید دیگه خانم

 ..بدیم وقت بهش یکم: گفتم بدم نجات وضعیت اون از رو دیبا اینکه براي

 اینکــه بــا شماســت، بــا حــق بلــه،: گفــت دیبـا  کــه بــود نیومــده بیــرون دهــنم از حــرف هنـوز 
 .بگم باید که هست چیزي ولی سخته، برام

 ...بزنه تلخی حرف خواد می دیبا کردم، حس و ریخت هري دلم

ــا ــوري اون ام ــه اینج ــت: داد ادام ــه حقیق ــه این ــن ک ــونزده از م ــالگی، پ ــا از س ــهراب آق  س
 زیـر  کـه  عرقـی  و گوشـش  روي هـدفون  و سـفید  شـرت  تـی  اون بـا  وقتـی . اومـد  مـی  خوشم
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 موقـع  همـون  از. بـود  شـده  مـن  ترسـیدن  باعـث  و بـود  زده زل بهـم  بـود،  نشسـته  پیشونیش
 هـیچ  بـه  نتونسـتم  دیگـه  بعـدش .  نکـنم  فکـر  بهـش  نتونسـتم  دیگـه  بعـدش . نشسـت  دلم به

ــه ســال دوازده از بعــد وقتــی. کــنم نگــاه اي دیگــه پســر ــران ب ــاقی خیلــی و برگشــت ای  اتف
 امــا. سرنوشـته  حتمــا ایـن  کـه  میــزد فریـاد  وجــودم تـو  چیـزي  کــردیم، مالقـات  رو همدیگـه 

 فقـط . نمونـد  ذهـنم  تـوي  چیـزي  دیگـه  و شـد  پـوچ  بـرام  چیـز  همـه  پـدرم،  ناگهـانی  فـوت  با
 . منه با هم هنوز. بود من با روز چهل این تمام خاطراتش، و پدرم

 .نکنه رد رو من که کردم خداخدا و زدم زل سرخش صورت به

 .  نداره وجود من در حسی هیچ بگم، که دروغه حاال اما: داد ادامه دیبا

 ...داره وجود حس این هم هنوز چون: گفت و زد زل من به

 . شدم خیره دیبا به و کشیدم عمیقی نفس

 .کنیم شیرین رو دهنمون. مونه نمی حرفی هیچ دیگه پس: گفت و زد لبخند پدرم

 بــا خیلــی هــم جــا همــین تــا و کــرده فــوت تــازه پــدرم خــوب راســتش، امــا: گفــت دیبــا کـه 
 ...تا رفتم کلنجار خودم

 مـا  بـراي  کـه  پـدرت  بـه  نکـرده  خـدایی  کـه  نیومـدیم  مـا : گفـت  و پریـد  حـرفش  وسط پدرم
 . کنیم توهین عزیزه، هم

 . بزنم حرف که بود من نوبت حاال
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 یکـم  داري شـما  کـنم  مـی  فکـر  کـه  همـین  و پدرمـه  بـا  حـق : گفـتم  و کـردم  صـاف  رو صـدام 
 کـه  مطمئـنم  مـن . بـوده  شـما  ازدواج آرزوش همیشـه  مجیـد  آقـا . میـدي  خـرج  بـه  حساسیت

. کنـیم  احترامـی  بـی  کسـی  بـه  کـه  خـوایم  نمـی  هـم  مـا . خوشـحاله  هم خیلی االن ایشون روح
 .دارم حقی هم من که فهمین می کنین فکر مدت این و من به مقدار یه اگه

 

ــه از ــا اینک ــما، رو دیب ــاب ش ــرده خط ــودم، ک ــودم ب ــم خ ــذب ه ــدم مع ــا. ش ــه ام  و دادم ادام
 مناســبی زمــان دونــم مــی. گذشــته آور عــذاب واقعــا و بــوده ســخت هــم مــن بــراي: گفــتم
ــی. نبــود موضــوع ایــن بــراي ــرار ول ــه کــه کنــیم کــاري نیســت ق ــا بخــوره صــدمه جــایی ب  ی

 .باشی منطقی یکم امیدوارم. باشه زشت و غیرقانونی

 نیســت ایـن  دیبــا منظـور . شــدین تفـاهم  سـو  دچــار شـما : گفــت و کـرد  قطــع رو حـرفم  دنیـا 
 اگـه . عـزاداره  هـم  هنـوز  اینکـه  و مردمـه  حـدیث  و حـرف  منظـورش  کـردین،  بـدي  کـار  که

 . داد نمی رضایت شما اومدن به وقت هیچ بده، منفی جواب بود قرار

 نگـاه  کـرد؛  مـی  نگـاه  زمـین  بـه  حـاال  کـه  دیبـا  و شـد  روشـن  وجـودم  تـوي  دوباره امیدي نور
 .کردم

 برنامـه  سـراغ  بـریم  اینصـورت  غیـر  در. بگـین  مونـده،  بـاقی  حرفـی  اگـه  خـوب؛ : گفت پدرم
 .هامون ریزي

 . کنه صحبت که زد اشاره مادرم به پدرم و کردن سکوت همه
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ــادرم ــب م ــه اونش ــزي برنام ــا ری ــرد رو ه ــرار و ک ــد ق ــد ش ــر عق ــریم مختص ــد و بگی  از بع
 .بگیریم بزرگی عروسی مجید، آقا سالگرد

 .بودم خوشحال واقعا رفت می پیش روال طبق چیز همه اینکه از

 .بریم خون آزمایش براي دیبا و من بود، قرار بعد روز

 . رفتیم آزمایشگاه سمت به هم با و دنبالش رفتم زود صبح

ــوي ــتم و گذاشــتم مالیمــی موزیــک راه ت ــاورم: گف ــه ب ــا، نمیش ــا دیب ــا واقع ــم م ــا داری  هــم ب
 کنیم؟ می ازدواج

 خونـه  بـه  روي، پیـاده  کلـی  از بعـد  انگـار : گفـت  و کـرد  مرتـب  رو شـالش  ي لبـه  و زد لبخند
 بره؟ پیش خوب چیز همه میشه یعنی. آرامش با هم، کنار. رسیدیم

 .میره پیش خوب داره که بینی می حتما، آره،: گفتم

 دلــم تــه همــش چــرا دونــم نمــی امــا: گفــت و داد تکیــه شیشــه بــه رو ســرش و کشــید آهــی
 ...اما کنم بافی منفی خوام نمی. لرزه می

 . نکن خرابش تو خدا تورو مرتبه، چی همه که حاال: گفتم و پریدم حرفش وسط

ــرش ــه روي از رو س ــت شیش ــه و برداش ــن ب ــاه م ــرد نگ ــد و ک ــد بع ــت و زد لبخن ــه: گف  باش
 .بزنیم حرف خوب چیزهاي مورد در بیا پس
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 .موافقم: گفتم و خندیدم

 چقدره؟ ام مهریه ببینم، بگو مثال: گفت و خندید زیرکی با

 دیگه؟ چیه مهریه مهریه؟: پرسیدم بعد و رفتم فکر به کمی

ــه نــزن رو خــودت! هــی: گفــت و کــرد تنــگ رو هــاش چشــم  ام مهریــه بگــو، زود! راه اون ب
 !زود زود زود چقدره؟

 کافیه؟ رز گل شاخه یه! اوم. میگم! نزن بابا، باشه: گفتم و خندیدم صدا با

 بـرگ  یـه  زیـاده؟  بکـم  کنـی  نمـی  فکـر : گفـت  و بـاال  داد رو ابـروش  یـه  و کـرد  نگاهم خیره
 نیست؟ بهتر گل

 کنـی  مـی  فکـر  اگـه  خـوب : گفـتم  و کـردن  فکـر  بـه  زدم رو خـودم  و کـردم  لولـه  رو هام لب
 .خوبه گل برگ همون زیاده،

 .قهرم باهات اصال! خان خسیس! سهراب که واقعا: گفت و سرم پس زد آروم

 .شد خیره بیرون به و کرد اي بچگانه اخم

 خوبه؟ گل شاخه دوتا. نکن ناز حاال باشه: گفتم و خندیدم بلند صداي با

 !تا پنج! باشه اوه اوه: گفتم و کرد تر غلیظ اخمش

 .گل دسته به گرفتی؟ ماتم چرا خوب خیلی: گفتم و کرد پوفی
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 ! سهراب شو خیال بی: گفت حرص با

 ..گل سبد یه گرفتی، ماتم چیه حاال: گفتم

 .رسیدیم تا خندیدم؛ من و خورد حرص و گذاشتم سرش سربه ماشین، توي انقدر و

ــایش از بعــد ــاي آزم ــف ه ــایی و مختل ــد کــه کاره ــی انجــام بای ــد؛ م ــر ش ــا نشســتیم منتط  ت
 .بدن بهمون رو جوابش

 .اومد آزمایش جواب تا جوید رو هاش ناخن تمام بود، گرفته استرس که دیبا

 .کارها ي بقیه سراغ رفتیم می باید و نبود مشکلی خوشبختانه

ــام ــن روز، تم ــا و م ــاهم دیب ــودیم ب ــیم. ب ــدیم و گفت ــام و خندی ــم تم ــا غ ــا رو ه ــردیم ره . ک
 .بود شب نه تقریبا ساعت خونه، برسیم تا که شدیم بودن باهم در غرق انقدر

 .بمونه اونجا هم دیبا شد قرار و مادرم ي خونه رفتیم باهم

 .دارم نگهش کنارم ثانیه به ثانیه بتونم، و کنیم عقد زودتر کاش اینکه قرار بی من و

 مـن  کنـار  خواسـت  مـی  دلـم  اینکـه  بـا . بخوابـه  دنیـا  اتـاق  تـوي  دیبـا  شـد،  قـرار  شـام،  از بعد
 .رفتم اتاقم به و پذیرفتم رو شرایط ولی باشه،

 و کـردم  تشـنگی  احسـاس . پریـدم  خـواب  از شـد،  چـی  دونـم  نمـی  کـه،  بـود  شـب  هـاي  نیمه
 .بخورم آب تا آشپزخونه توي رفتم
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 .بود حیاط توي تفر یک انگار. افتاد حیاط به چشمم آشپزخونه ي پنجره از

 . وزید می هم کمی باد و بود سرد هوا. رفتم بیرون طرف به آرم

 دنیا؟: گفتم و کردم نگاه بود ایستاده تاریکی توي که دختري به تعجب با

 امــا. برگردونــد رو روش ســریع بعـد  و مــن طــرف چرخیــد بـود،  ترســیده کــه حــالی در دنیـا 
 . کرده گریه که دیدم هم کم نور اون توي من

 دنیا؟ خوبه حالت: گفتم و شدم نزدیک

 ترسی؟ نمی ایستادي؟ حیاط توي تاریکی، و سرما این توي چرا

 کــه چیــزي از وقتــی:گفــت و داد بیــرون رو نفســش و کشــید بــاال صــدا ســرو بــا رو دمــاغش
 .نداره وجود ترسیدن براي چیزي اومد،دیگه سرت و ترسیدي می

  بزنی؟ حرف واضح میشه: گفتم شده، چش فهمیدم نمی

 چی؟ درمورد: دنیا

ــین،: گفــتم ــاریکی و ســرما تــوي درندشــت، حیــاط ایــن تــوي تــو صــبح، ي ســه ســاعت بب  ت
 شده؟ چی چی؟ مورد در پرسی می تازه اونوقت کنی، می گریه داري و ایستادي

 دیـدم  داشـت،  فاصـله  مـا  از چنـدمتر  کـه  چراغـی  از کـه  کمـی  نـور  زیـر  مـن،  سـمت  برگشت
 .خیسه و برافروخته اش چهره که
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ــوي ــزي: گفــت و کــرد نگــاه هــام چشــم ت ــه چــی همــه. نیســت چی ــو. مرتب ــا داري ت ــا ب  دیب
 گــردین مــی بــر بــاهم بعــد.  میشــه تمــوم خوشــی و خــوبی بــه چیــز همــه و کنــی مــی ازدواج

ــیس ــادرت. انگل ــدرت و م ــراره پ ــاره ق ــاهم دوب ــنن ازدواج ب ــادرت و ک ــمیم م ــا داره تص  ب
 ...داشتم که کسی تنها. بیاد شما

 ...اونم که بود مجید دایی: شد جاري هاش اشک و کرد بغض دوباره

 . کرد قطع رو حرفش و نداد امانش گریه دیگه

ــت، مــی درســت ــام گف ــا مــدت تم ــا از م ــل دنی ــودیم شــده غاف ــه حــاال. ب  مــی رو فکــرش ک
 .بود اون با حق که فهمیدم می کردم،

 !بیا ما با هم تو خوب: گفتم که شد چی دونم نمی

 مـن،  هـدف  مـن،  زنـدگی  تمـام  بیـام؟  کجـا  میگـی؟  چـی : گفـت  و زد پوزخنـدي  گریـه،  وسط
. گیـــرم مـــی رو دکتــرا  دارم تـــازه. دانشــگاه  لبـــاس، تولیـــدي. اینجاســت  مـــن، ي خونــه 

 . داده همکاري پیشنهاد بهم خوبم نمرات و من زیاد تالش از تقدیر براي دانشگاه

 نگفتی؟ زودتر چرا! عالیه این جدي؟: گفتم هیجان با

 فـوت  کـه  دایـی  گفـتم؟  مـی  چـرا  گفـتم؟  مـی  کـی  بـه : گفـت  و کـرد  ضعیف رو صداش بغض
 اصــال مــن. اومــد پــیش شــما ازدواج مــاجراي کــه هــم بعــد. شــد فرامــوش چــی همــه کــرد،
 شد؟ می دیده
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 .داري حق آره: گفتم و کشیدم آهی

 .بودي تو من، عشق و من رویاي زمانی، یه: وگفت شد تر نزدیک بهم

 و زد نیشـخندي .  بیفتـه  خنـده  بـه  شـد  باعـث  کـه  گـرفتم  فاصـله  کمـی  ازش و شـدم  دستپاچه
 .منی قلب آخراي اون تو دیگه االن نترس: گفت

 تــوي کــار هــدفم، حــاال امــا: داد ادامــه و کــردم نگــاه زمــین بــه و شــدم پشــیمون رفتــارم از
ــت ــه. دانشگاس ــن روزي ی ــون مــادرت و م ــی دلم ــت، م  تولیــد رو خودمــون برنــد خواس

 کـه  بـبخش . کـنم  قبـول  رو دانشـگاه  تـو  کـار  خـوام  مـی  فقـط  حـاال . شـد  هیچی اونم که. کنیم
 .شدم ناراحتیت باعث

 . شد خونه وارد و شد دور ازم و گفت رو این

 دونــم مــی حــاال کــردم حــس. کــردم فکــر چیــزا خیلــی بــه و ایســتادم ســرما و تــاریکی تـوي 
 .زدم می حرف دیبا با باید.   خواد می دلم چی

ــبح ــواب از زود ص ــدار خ ــدم بی ــرار. ش ــود ق ــل ب ــد قب ــد عی ــیم عق ــت. کن ــاق در پش ــا ات  دنی
 . زدم در و ایستادم

 .تو بیا: اومد دیبا صداي

 و زد لبخنــد بهــم و بــود ایســتاده اتــاق وســط و بــود کــرده عــوض لبــاس دیبــا داخــل، رفــتم
 .بخیر صبح سالم: گفت
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 سالمتی؟ به کجا! خانم خوشکل سالم: گفتم و دادم لبخند با رو لبخندش جواب

 .معذبم یکم اینجا راستش. خونه برم: گفت و شد کمرنگ لبخندش

. شـوهرته  مـادر  ي خونـه  اینجـا ! کنـار  بـذار  هـارو  بـازي  لـوس  ایـن : گفـتم  و شدم تر نزدیک
 .بزنیا حرفی همچین نبینم دیگه

 ! نشدي شوهرم که هنوز! لوس: گفت و خندید

 .دارم کارت بخوریم، صبحانه بریم بیا. هستم هم شوهرت خودتی، لوس: گفتم

 .رفتیم بیرون به دیگه کارهاي و محضر دنبال رفتن ي بهانه به صبحانه از بعد

 .زدم ترمز پاساژ جلوي و رفتیم دیبا ي کتابخونه سمت به مستقیم

 .  محضر دنبال بریم خوایم می کردم فکر: گفت و کرد نگاه ورش و دور به دیبا

 . نکن هول حاال. میریم  هم اونجا: گفتم و زدم زل معصومش صورت به

 تو؟ یا هولم من کی؟: گفت و انداخت باال ابرو

 .بگی تو هرچی باشه باشه: گفتم و آوردم باال تسلیم ي نشونه به رو هام دست

 اینجا؟ اومدیم چرا حاال: گفت و خندید

 کـه  بگـم  بهـت  رو موضـوعی  یـه  خـوام  مـی : گفـتم  و کـردم  مکـث  کمـی  و کـردم  نگـاه  بهش
 .مهمه خیلی. بگیریم باهم باید رو نهایی تصمیم
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 افتاده؟ اتفاقی: پرسید و کرد نگاه بهم زیاد کنجکاوي با دیبا

 بیـرون  روسـري  از کـه  رو جلـوش  مـوي  بـار  اولـین  بـراي  و صـورتش  سـمت  بـردم  رو دستم
 .افتاده اتفاقی یه آره: گفتم و کردم نوازش بود،

 !خدا یا: گفت خودآگاه نا و کرد نگاهم نگرانی با

 .نیست اي کننده نگران و بد چیز نترس: گفتم

 رهـا  رو دنیـا  تـونم  نمـی  مـن  راسـتش . دنیاسـت  دررمـورد : گفـتم  و کـرد  نگـاه  مـن  به منتظر
 .کنم

 چیه؟ منظورت: گفت و شد گرد کمی هاش چشم

: وگفــتم گرفـت  ام خنــده بـود  گرفتـه  شــکل ذهـتش  تــو لحظـه  یـک  در کــه تفـاهمی  سـوء  از
ــورم ــه منظ ــه این ــا ک ــی م ــونیم، نم ــا ت ــا رو دنی ــذاریم تنه ــرا اون. ب ــنهاد اخی ــار پیش ــوي ک  ت
 .داشته دانشگاه

  نگفته؟ من به رو مهمی این به خبر چرا پس جدي؟: گفت و شد باز دیبا ي چهره

 . کرد می گریه داشت حیاط توي دیشب. بشی معذب تو خواسته نمی: گفتم

 .بود توداري آدم اولشم از. دختر این دست از چرا؟ چی؟: گفت نگرانی با
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 .دلگیره میذارن، تنهاش دارن هم با همه اینکه از: گفتم

ــایین رو ســرش ــداخت پ ــا آره،: گفــت و ان ــه حــاال ت ــن ب ــرده فکــر موضــوع ای ــودم نک ــه. ب  ب
 .برم ایران از نباید من که گفتم بهت اول از من کنیم؟ کار چی نظرت

 .نرو خوب: گفتم

 چیه؟ منظورت: گفت و کرد نگاهم تعجب با

 . انگلیس نرو واضحه: گفتم و خندیدم

 چی؟ تو پس: گفت بود شده گیج که حالی در

 .نمیرم منم: گفتم و انداختم باال شونه

 مــبهم انقــدر ســهراب، کــنم مــی خــواهش: گفــت کالفگــی بــا و بــود شــده گــیج کــامال دیگــه
 .نزن حرف

ــه رو هــام دســت و خندیــدم ــاال تســلیم ي نشــانه ب  کامــل االن. باشــه باشــه: گفــتم و آوردم ب
 . میدم توضیح برات

 تــوي زنــدگی مــا بحــث کــه موقــع همــون از. دیبــا بــبن: گفــتم و کشــیدم عمیقــی نفــس بعــد
 رهـا  اینجـا  رو چیـز  همـه  اینکـه  بـودم،  دودل مـن  بـودي؛  ناراضـی  تـو  و بـود  انگلیس یا ایران

 مـی  رو پـدرم  افسـردگی  و تنهـایی  وقتـی  امـا . بیـاي  باهـام  تـا  کـنم  قـانع  تـورو  یـا  بیـام  و کنم
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ــدم، ــدانم دی ــی وج ــت نم ــا ذاش ــاش ت ــذارم تنه ــا. ب ــاال ام ــدرم ح ــن از پ ــم م ــوون ه ــر ج  و ت
ــا اول از و شــده ار چــاالك ــادرم ب ــدن معشــوق و عاشــق م ــا اون حــاال. ش ــت تنه  همــه و نیس

. نـزدي  حرفـی  دیگـه  هـم  تـو  و شـده  گرفتـه  کـه  تصـمیم  گفـتم  خـودم  بـا  بـاز  اما. مرتبه چیز
 دنیـا  دیـدن  از بعـد  و تـویی  کـردم  حـس  اولـش . دیـدم  حیـاط  تـوي  رو دنیـا  دیشـب،  اینکه تا
 بشـی  دلتنـگ  همینقـدر  هـم  تـو  روز یـه  اگـه  کـه  کـردم  فکـر  ایـن  بـه  هـاش،  حرف شنیدن و
 . میشم حالی چه من اونوقت کنی؛ گریه و بایستی کنار گوشه یه یواشکی، و

: گفــتم و کــردم نگــاه بــود شــده جمــع اشــک هالــه یــه تــوش حــاال کــه دیبــه هــاي چشــم بــه
 بمونی؟ داري دوست

: گفــت بعــد و آورد پــایین بــار چنــد تاییــد ي نشــانه بــه رو ســرش و زد لبخنــد بغــض وســط
 .برداشتی دوشم روي از بزرگی بار کنم می حس. سهراب ممنون

 .بگم بهت هم تر مهم چیز یه تا مالقاتمون اولین محل به بریم حاال: گفتم

ــین از ــاده ماش ــدیم پی ــا و ش ــادي از دیب ــراف، اون قن ــیرینی اط ــد ش ــه وارد و خری  کتابخون
ــین شــیرینی کــردن پخــش از بعــد و شــدیم ــابقش، همکارهــاي ب ــاهم س ــه ب ــه ب ــاال ي طبق  ب

 .رفتیم

 از رو بـودم  کـرده  ي تهیـه  قبـل  از کـه  اي حلقـه  ي جعبـه  و ایسـتادم  کتـاب  هـاي  قفسـه  کنار
ــبم ــل در و آوردم در جی ــورت مقاب ــت ص ــاز اش زده به ــردم ب ــتم و ک ــول: گف ــدم ق ــه می  ک
 میـدم  قـول . باشـم  تـو  فکـر  بـه  فقـط  هسـتم  دنیـا  هرجـاي  میـدم  قـول . باشـم  کنـارت  همیشه
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ــوق همســر ــرات اي العــاده ف ــول. باشــم ب ــزنم صــدمه بهــت هرگــز میــدم ق  و قبــل مثــل و ن
 تــو هــا، نداشــتن و هــا داشــتن تــو هــا؛ غــم و شــادي تــو. باشــم عاشــقت قبــل از بیشــتر حتــی

 کنی؟ می ازدواج من با حاال. باشم کنارت... لبخندها و اشک تو شلوغی، و تنهایی

ــا ــک دیب ــاش اش ــه رو ه ــاري ک ــده ج ــودن ش ــاك ب ــرد پ ــیش و ک ــاال رو بین ــید ب ــم و کش  به
 نـه  فرسـتاده،  بـرام  آسـمون  از کـه  تـو  مثـل  اي فرشـته  بـه  تـونم  مـی  مگـه : گفـت  و زد لبخند

ــه بگــم؟ ــات کــه معلوم ــی ازدواج باه ــراي و کــنم م ــه ب ــارت همیش ــه کن ــقانه و وفاداران  عاش
 . کنم می زندگی

 بهمــون بــودن خونــه کتــاب تــوي کــه نفــري چنــد. دســتش گذاشــت و دادم بهــش رو حلقــه
 .خندیدن می و کردن می نگاه

 

 شد، خبر با عشق اسرار از قلبم "

 .شد دیدارت به مشروط کشیدنم نفس و کردي طلوع من در صبح ي سپیده چون تو

 آمدي سویم به تو کردم، دراز سویت به را دستانم که آنگاه

 "کشم می آغوش در تورا من و رقصند می ها ستاره

 

 :بعد دوسال
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 "کنی می عصبانیم داري بمون، خونه توي کنم می خواهش دیبا "

ــا ــم ب ــی اخ ــن غلیظ ــرف ای ــه رو ح ــا ب ــتم و زدم دیب ــوي رو ک ــه جل ــدي آین ــار ق ــت کن  تخ
ــا رو نفســم و کــردم مرتــب دونفرمــون، ــا کــه دیبــا بــه آینــه تــوي از و دادم بیــرون صــدا ب  ب

 نگــاه بــود کــرده اخــم بهــم اومــده، بــر شــکم و گشــاد نخــی پیــراهن یــه و گرفتــه ي چهــره
 خــودت خــاطر بــه مــن عزیــزم: گفــتم و نشســتم کنــارش و کشــیدم عمیقــی نفــس و کــردم

 .بهتره بمونی خونه اوضاع، این و شکم این با آخه. میگم

 تــوي اعصــابم: گفــت و کشــید بــود کــرده پــف بــارداري خــاطر بــه کــه صــورتش بــه دســتی
 .کن باور نمیشه چیزیم.  میشه خورد خونه

 بــاردار کــه روزي از کــنم، مــی حــس: گفــت و کــرد بغــض و پــایین انــداخت رو ســرش بعــد
 .شده کمتر من به توجهت تو شدم،

ــد ــیدمش و زدم لبخن ــوي کش ــم ت ــی. بغل ــتم، م ــاثیر دونس ــه ت ــه بارداری ــاس رو اون ک  حس
 .بود کرده

ــونیش ــیدم رو پیش ــتم و بوس ــن: گف ــه ای ــه؟ چ ــن حرفی ــتر م ــل از بیش ــتت قب ــه. دارم دوس  ب
ــودت خــاطر ــال. مــیگم خ ــا پاشــو اص ــریم، بی ــو کــه اینطــوري ب ــض ت ــنم، فکــر کــردي، بغ  ک
 .گریه زیر زنی می برم که همین

 .عزیزم مرسی: گفت و کرد نگاه بهم خوشحالی بل
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ــه و ــه ی ــه روي بوس ــت ام گون ــتش و گذاش ــه رو دس ــرش ب ــت کم ــی و گرف ــنگین خیل  از س
 .بشه آماده تا شد بلند جاش

 نفـر  زودي بـه  کـه  بـودم  خوشـحال  و کـردم  مـی  نگـاه  بـودم  عاشـقش  خیلـی  که زنی به من و
 .میشه اضافه بهمون هم مون خانواده سوم

ــوي ــگاهمون در جل ــز فروش ــاده و زدم ترم ــدیم پی ــردو. ش ــه اول ه ــابلوي ب ــزرگ ت ــاالي ب  ب
ــا کــه فروشــگاه ســر ــود نوشــته بــزرگ خــط ب  و کــردیم نگــاه "تابســتان فروشــی کتــاب ":ب
 .شدیم وارد

ــا ــم دیب ــاش چش ــت رو ه ــس و بس ــق نف ــید عمی ــت و کش ــق: گف ــوي عاش ــن ب ــاب ای ــا کت  ه
 .هستم

 .بشین بیا: گفتم و بیرون کشیدم رو میز پشت صندلی و زدم لبخند

ــه رو دســتش  ــه صــورتش و گرفــت کمــرش ب ــتم دســتپاچه.  شــد مچال : گفــتم و ســمتش رف
 خوبه؟ حالت

 . نیست چیزي آره: گفت و شد باز صورتش و کشید عمیقی نفس

ــود نرســیده صــندلی بــه هنــوز امــا. بشــینه تــا کــردم کمکــش ــه جــیغش کــه ب . رفــت هــوا ب
ــا. کــنم کــار چــی بایــد دونســتم نمــی و شــدم دســتپاچه ــا دیب ــی ب  مــی فریــاد و داد قــراري ب

 . ریخت می اشک و کرد
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ــدتا ــنده از چن ــاي فروش ــاب وارد ور و دور ه ــی کت ــا فروش ــدن م ــا و ش ــس ب ــاس اورژان  تم
 .گرفتن

 بیــرون مضــطرب و نگــران و زده هیجــان مــن و بــود زایمــان اتــاق تــوي دیبــا بعــد، ســاعتی
 مسـیر  تمـام  کـه  بـود  معلـوم  و بـود  گرفتـه  گـر  صـورتش . شـد  پیـداش  دنیا که بودم ایستاده

ــا رو ــه ب ــود اومــده عجل ــی، کــه تمــاس: گفــت زد مــی نفــس نفــس کــه حــالی در. ب ــا گرفت  ب
 چطوره؟ حالش کجاست؟. اومدم عجله

ــا کــه حــالی در ــودم زده گــره هــم در رو هــام دســت دوت ــیم االن: گفــتم ب ــن ســاعته ن . داخل
 .کنه می ام خفه داره استرس. کنن می کار چی دونم نمی

 بــه بچــه هنـوز  البــد! نبـاش  نگــران: گفـت  و آورد بــاال آرامـش  ي نشــانه بـه  رو هــاش دسـت 
 . نیومده دنیا

ــا و دویــدیم ســمتش بــه هــردو. اومــد بیــرون زایمــان اتــاق از پرســتا هــامون حــرف وســط  ب
 چطوره؟ زنم چطوره؟ حالش: گفتم عجله

. کــرده گیــر گلــوش دور نــاف بنــد و چرخیــده و کــرده شــیطنت یکــم بچــه: گفــت پرســتار
 .کنین پر رو رضایت فرم و بیارین تشریف لطفا. بشن جراحی باید

 

 دنیا؟؟ میگه چی این: گفتم و کردم نگاه دنیا به پاچه دست و شد سست بدنم
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ــا ــه، آرومــم اینکــه بــراي دنی ــد. نیســت چیــزي: گفــت و کــرد حفــظ رو خونســردیش کن  بای
 خطــري هــیچ. کــنن مــی آزادش راحــت کــه نافــه بنــد یــه. بشــه ســزارین تــا بــدي رضــایت

 .نداره وجود

ــر از بعــد ــردن پ ــایت ک ــه، رض ــوي نام ــار ســالن ت ــتم انتظ ــت و نشس ــام دس ــوي رو رو ه  جل
 وقتــی. افتــادم مــون عروســی روز یــاد. شــدم خیــره معلــوم تــا اي نقطــه بــه و گــرفتم دهــنم

 هیجـان  مـن  بـه  رسـیدن  خـاطر  بـه  چقـدر  کـه  گفـت  مـی  و کـرد  مـی  گریـه  بهار ابر مثل دیبا
 پیـدا  بیشـتري  ي خـانواده  کـه  بـود  خوشـحال  و بـود  دنیـا  داشـت،  کـه  فـامیلی  تنهـا . ست زده

 ي خونـه  تـوي  و نـرفتیم  انگلـیس  بـه  پـدرومادرم  بـا  وقتـی . ریخـت  مـی  شـوق  اشـک  و کرده
 فروشــی کتـاب . شــده سـیندرال  انگــار کـه  گفــت مـی  کــردیم؛ شـروع  رو زنــدگیمون لواسـون 

ــه رو ــدازي راه ک ــردیم، ان ــی ک ــت، م ــق گف ــن عاش ــاره ای ــداي. ک ــن خ ــترس م ــت اس  داش
 بــودم افکــارم تــوي. رفــت نمــی کنــار چشــمم جلــوي از دیبــا تصــویر و کــرد مــی ام دیوونــه

 . کنم می صدات باره چند سهراب؟ کجایی: آورد خودم به رو من دنیا صداي که

 شده؟ چی: گفتم و پریدم جام از فنر مثل

ــده ــت اش خن ــت و گرف ــوض: گف ــا ع ــتن اینج ــاتم و نشس ــرفتن م ــرو گ ــه ب ــایل خون  و وس
 .بیار لباس

 چیه؟ لباس کنم؟ کار چی: گفتم زده حیرت
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ــده ــگ اش خن ــد پررن ــت و ش ــا: گف ــهرابِ باب ــواس س ــرت ح ــر! پ ــوت دخت ــاس کوچول  لب
 .نداره

 پــام و دســت بــه جــون. کــردم نمــی هضــم رو بــود زده کــه حرفــی. زدم زل بهــش چندثانیــه
 دختـر؟ : گفـتم  و گرفـت  ام خنـده  زمـان  هـم  و شـد  جمـع  هـام  چشـم  تـوي  اشـک  و برگشت

 چطوره؟ اون دیبا؟؟ اومد؟؟ دنیا به

ــا. خوبــه حالشــون هــردو: گفــت و خندیــد صــدا بــا ــا. بیهوشــه نیمــه دیب ــا و بــري ت  وســایل ب
 . میاد هوش به کامال برگردي،

 کــردم فکـر  ایـن  بـه  بعـد . خونـه  ســمت رفـتم  و گـرفتم  دربسـت  و بیـرون  دویـدم  سراسـیمه 
ــه تــا مســیر کــه  تــرین کوچیــک و شــدم پیــاده سیســمونی یــه جلــوي راه وســط. زیــاده خون

 .گشتم بر زود خیلی و نیازخریدم مورد وسایل با رو رنگ صورتی ممکنِ لباس

 و کــردم شــکر خــدارو بــازش، هــاي چشــم دیــدن بــا. بــودن آورده بخــش بــه تــازه رو دیبــا
ــار ــتش کن ــت و ایســتادم تخ ــوي رو ظــریفش دس ــه و گــرفتم دســتم ت ــورت ب  کــم و زرد ص

ــونش ــاه ج ــردم نگ ــد و ک ــر لبخن ــدي پ ــتم و زدم امی ــوبی: گف ــقم؟ خ ــو عش ــی ت ــوي خیل  ق
 .دادي بهم کوچولو فرشته یه که بودي،ممنون

 سالمه؟: گفت و شد جاري چشمش ي گوشه از اشک
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ــکم ــاري اش ــد ج ــرم و ش ــه رو س ــونه ب ــد ي نش ــون تایی ــتم و دادم تک ــوز: گف ــدمش هن . ندی
 .میارنش االن

 .شکر خدارو: گفت و زد لبخند

ــک . ســالمی کــه ممنــون: گفــتم و کــردم بغلــش و بوســیدم رو پیشــونیش و شــدم نزدی
 .هستی که ممنون 

 .شما خوشکل کوچولوي دختر اینم: اومد پرستار صداي

ــت و ــک تخ ــار رو کوچی ــت کن ــا تخ ــرار دیب ــه. داد ق ــه چندثانی ــن ب ــود ای ــوي موج  کوچول
 من؟ دختر..د..د: گفتم و شدم خیره صورتی

 .دیبا و تو دختر آره: گفت و شد اتاق وارد دنیا

ــمت بــردم رو دســتم ــت س ــاي دس ــت و کوچیــک ه ــش و اش شــده مش  و کــردم نوازش
ــکم ــاري اش ــد ج ــتم و ش ــاورم: گف ــه ب ــن. نمیش ــوي ای ــزه کوچول ــزه، ری ــال می ــت؟ م  ماس

 .نازه و معصوم چقد خداجون

 .گشنمه من مامانی: گفت و بغلش داد و دیبا سمت برد و کرد بلندش آروم پرستار

 فشــار آغوشــش تــو محکــم و گرفــت بغــل بــه رو بچــه اومــد، نمــی بنــد اش گریــه کــه دیبــا
 .داري مامان تو مامانتم، من من، نازنین کوچولوي من، عزیز عزیزم،: گفت و داد
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ــا همــه ــامون چشــم م ــر ه ــد ت ــا. ش ــی مــی: گفــت و کــرد نگــاه بهــم دیب ــن ســهراب؟ بین  ای
 ...خداست ي هدیه. ماست مال صورتی، کوچولوي

 

 ...بعد روز چند

 

ــه و بــودن جمــع هــم دور خــانوادم ي همــه  ــویی ایــن خــاطر ب ــازه کــه کوچول  مــا جمــع بــه ت
 .بودن زده ذوق بود، شده ملحق

 گذاشتین؟ چی رو اسمش: گفت شناخت نمی پا از سر که سوده

 .نرسیدیم توافق به هنوز: گفتم و کردیم نگاه بهم دیبا و من

 چطور؟: گفت مادرم

 ســهراب. خداســت ي هدیــه چــون ،"هدیــه "باشــه اســمش خــواد مــی دلــم مــن: گفــت دیبــا
ــه ــته "میگ ــون ،"فرش ــس چ ــی ح ــه م ــمون از کن ــده، آس ــا اوم ــه دنی ــادي " میگ ــون ؛"ش  چ

 .آورده زیاد شادي برامون

 .داشت نگه پابرجا رو عشقتون که عروسکی اون "ستاره " بذارین: گفت سوده

ــادرم و کــردیم ســکوت همــه ــت م ــاین: گف ــن ي همــه بی  کشــی قرعــه و بنویســیم رو هــا ای
 .خانم خوشکل این اسم میشه اومد، در هرکدوم. کنیم
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ــه ــول هم ــردن قب ــه و ک ــی قرع ــد کش ــد ش ــدرم وقرارش ــه پ ــوان ب ــی عن ــرف، ب ــی ط  رو یک
 .برداره

ــدرم ــد پ ــی از بع ــت کل ــوخی، و اذی ــی ش ــت رو یک ــم و برداش ــنگی اس ــه قش ــد در ک  " اوم
 .بود "ستاره

 از یکـی  کـه  همـونی  نشسـته،  خـدا  کـه  جـایی  تـا . آسـمون  تـا . رفـت  بـاال  هـامون  خنده صداي
 مـا،  قشـنگ  ي سـتاره . کنـه  برابـر  چنـد  رو مـا  شـادي  تـا  داد، هدیـه  بهمـون  رو هـاش  فرشته

ــود عشــقی حاصــل ــر تابســتانه، گــرم روز یــک در کــه ب  و سرســبز و بلنــد هــاي درخــت زی
ــه چمــن، زمــین کنــار  میــوه حــاال کــه زیبــایی درخــت شــد و زد ریشــه و شــد نهــال. زد جوان

 .بود رسیده اش

 . کردیم یکی را هایمان دست. زدیم کنار را ها غم "

 . دواندیم ریشه و زدیم جوانه

 تــدارك برایمــان زیبــایی جـز  کــه را آن گــوییم، مـی  ســپاس و زنــیم مـی  لبخنــد آخــرش، تـا 
 ".است ندیده

 شدم عاشق که تابستان آن

 

 پایان             
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