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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

  

 

 

 

 به نام خدا

 من یدوست داشتن سیپل

 .سبای:زسندهینو

 

 را در هجوم تهمت ها تو

 بینِ  بى رحمى هاى زمانه ما

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 را در واپسینْ لحظه هاى دردناک تباهى؛ تو

 را من در اعجاز خداوند، یافتم! تو

 چون طلوع خورشیدِ رحمت، تو

 سرماى رعب انگیر خزان در

 من تابیدى و من بر

 نو شكفتم... از

 

 

 شدم، ییتر کردم و داخل اتاق بازجو عیقدم هام رو سر شمیاخرش موفق م دونستمیبه خودم م ولیا

  ،شدیم دهیکه ازاون طرف داخل د یا شهیتوش نبود باش یخاص زیچ زیوم یرنگ که جز صندل رهیت یوارایباد یاتاق

 رون،یداخل بود بادست اشاره زد بره ب که یبه سرباز 

 م،یرو انجام بد ییتا باهم بازجو ستادیهم داخل شد وکنارم ا آراد

 درسرش روکه تودستاش گرفته بود به سمت باالآورد ونگاه متعجبش رو بهمون دوخت. یباصدا پسره

 :باپوزخندگفتم

 فروزنده یپندارفروزنده خب اقا_

 ستیبه نفعتون ن نیا دبگمیادبایب لتونیتاوک نیزنیحرف نم گفتن

 یکه خبرداد لتمیبه وک نیحرف بزن بهتره

 !یشیازدست ما خالص نم یتاحرف نزن ستمین هیمثل بق من

 زدسرتاپام روبراندازکرد یپوزخندصدادار 
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 :وگفت

 د؟یدار فیتشر سیواقعاباورکنم شما پل_

 دیهجده ساله ا یدختربچه ها هیشترشبیب

 زدم  دحرفیاون موقع شا انیپرونده ب یاصل یدمسئوالیدبگیکن لطف

 

 کرد: یظیاخم غل آراد

 ؟یدیفهم یدیفقط به سواالت جواب م ستیمفت ن یوحرفا یبچه باز یجا نجایا_

 نگفت یزینگاهش کرد وچ فقط

باهام حرف نزده  نطورگستاخانهیا یدستم فشار دادم  تاحاالکس یرو  مشت کردم وازحرص ناخونام رو تو دستام

 !كنهیت مبودچطورجرئ

 بلندگفتم: دمیوضوح تعجب توچشماش د زکهیروم دمیمحكم کوب بامشتم

نكن جرمت  یکار هیباشم نه تو دگستاخیمنم که با نیا سیپل هیمنم  یمجرم کیاحترام خودت رو  نگه دار تو_

 خودت بهتره یبرا یتربشه اگه حرف بزن نیسنگ

 کرد وگفت: یظیغل اخم

 د؟یدیهم نكردم فهم یکار ستمیمن مجرم ن_

 دستم فشردم واروم گفتم: یچادرم رو محكم تو یکردم خونسردباشم لبه  یومدسعیکم داشت به حرف م کم

توبودمدرک  یمقتول جلو اهمونی یکردن آرش احمد داتیتوهست تورو اسلحه به دست پ هیمدارک برعل یهمه _

 شتر؟یب نیازا

 وگفت: دیموهاش کش یدستش رو تو کالفه
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نفربهم اشاره  هیبودم که  نیتوماش رونیباخانوادم بحث کردم ازخونه زدم ب ستین ادمی یادیز زیچ ونمدینم_

 خوادیکه ازم ادرس م سمیزدوا

 هم بلندشدم جسد یشدم وقت هوشیبفهمم ب یزیچ نكهیشدم کاغذ رو ازدستش گرفتم وقبل ا ادهیپ نیازماش منم

 چشمم بود، یآرش جلو

 نجامیاالنم ا دنیها سر رس سیپل امیبه خودم ب نكهیوسط دارو درخت بودم اسلحه هم تودستم قبل ا 

 رشدمیداشتم چندبارهم باهاش درگ یمن باارش مشكل خانوادگ 

 !ستمیتاحاالفكرقتلش نكرده بودم قاتل که ن یول

 بلندشدم: ازجام

 ؟یشد ادهیپ قاکجابودکهیدق_

 فكر کرد وگفت: كمی

  رمیدارم کجام دونستمیبودم نم یکجاش بودم چون عصبان ستین ادمی قیبودم دق نالیم اطراف

 رو تكون دادم وگفتم: سرم

 بازداشتگاه تاروزدادگاه  یریخب فعالم یلیخ_

 گفت: یرو همراه خود کار جلوش گذاشت و بالحن خشك یبرگه ا آراد

 امضا کن رشویوز سیبنو یکه گفت یزیهرچ_

 بهشون کردم و ازاتاق خارج شدم. یکوتاه نگاه

 :كردیم ییاسمم روسردراتاق خودنما ستادمیدفترم ا یرو به سمت اتاقم کج کردم و جلو راهم

 زند) ی)سروان سارا         

 زدم داخل اتاقم شدم یلبخن
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هم گرفته بودم تونسته بودم به  یرفته بودم درجه افتخار یزده بودم و دانشكده افسر یسه سال جهش نكهیا بخاطر

 !یدرجه برس نیسن به ا نیبا ا یتونینم گفتنیم گفتمیدرجه برسم چون به هرکس سنم رو م نیا

 رنگ پشتش، یچرخ دار مشك یکارم سرجاش قرارداشت و صندل زیاتاقم نگاه کردم،م یفضا به

 نصب بود، وارید یرو یكیکوچ ی نهیمن قرار داشت و آ زیم یجلوش رو برو زیهمراه م یقهوه ا یدونفره  مبل

 ریموج دارم رو کامال داخل مقنعه دادم وبه تصو یسرم مرتب کردم و موها یومقنعم رو رو ستادمیروبروش ا که

 شدم، رهیخ نهیخودم داخل آ

 داره، یوبانمك یحالت جد یول زنهیكترمیچهره ام ازسنم کوچ گفتنیهمه م 

 د،یرسیهام م نهیرسیموهام به رنگ قرمز روشن بود وحالت موج دار دارکه قدش تاز  

و  ومدیخوشش م مینیچون ازب شهیداشت، طاهاهم یخوش فرمم که متناسب با صورتم بود و حالت حِالل ینیب 

 خورد،یهم فحش م یکه کل دشیكشیخوشگله محكم م گفتیم

 نازک، لبام هم خوش فرم بودن که نه کلفت بود ونه 

 شد،یموهام م یها هیتوما یزیچ هیروشن که توافتاب  یلیخ یو چشمام  قهوه ا دبودیسف یلیپوستمم خ  رنگ

 رو که الغر بود وقدمم متوسط الغربودم. كلمیه نیام رو دوست داشتم وبه نظر خودم خوب بود وهمچن چهره

ر باطاهاد شهیخشنم هم ی هیبود و بخاطر روح یاسباب باز یشدن بودم سروکارم باتفنگ ها سیعاشق پل یازبچگ 

 دمیشیدورهم جمع م شهیهم م،یبود یمیبودصم کیدعوابودم چون دوسال سال ازم بزرگتربود و بهم سن هامون نزد

 به جون هم. میوفتادیو م

 .زدمیهمه روم كردمینم یبه جاش من نامرد زاشتیطاهانم یعنی زدنیالبته چون من دختربودم منونم 

 وپنج سالمه ستیبچه خانواده زندب نیامدم من تک دختربودم اخر رونیب یات بچگازخاطر 

باباست مامانمم خانه داره واسمشم روشنک  شیپ یشرکت معمار هیو هفت سالست تو ستیبود وب طاهاداداشم

 یمیعل
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 که مشغول نطوریبه دراتاقم زده شد که هم یروجمع وجور کردم که تقه ا ختهیبهم ر ینشستم پرونده ها زمیم پشت

 بودم گفتم:

 دییبفرما_

 زدم وگفتم: یلبخند دنشیداخل شدباد نیشد ورام درباز

 !یخوش امد نیارامیب _

 گذاشتم که بالبخنددر روبست وگفت: یاز جام بلند شدم بهش احترام نظام عیسر و

 باباخودم یاحترام بزار ستین یازیحاالن_

 

 میون

 وگفتم: مزینشستم پشت م زدمیکه لبخند م یدرحال

 ؟یخوریم یزیباشه حاال چ_

 گفت: نشستیم زیم یکه رو یدرحال

 خوردم، ومدمینه داشتم م_

 ن؟یرکردیمضنون رو دستگ دمیشن یكنیچكارم نمیامده بودم بب 

 درسته؟

 رو تكون دادم وگفتم: سرم

  ستیکاراون ن گهیخودش که م یآره درسته ول_

 فكرکردن گفت: كمیکردم بعد فیپنداروبراش تعر یگفته ها ی وهمه

 ه،ش دثابتیراست با ای گهیدروغ م میبفهم تشیشخص یازرو میتونیکردم مانم گفتیهم کرده بود نممسلما اگه_
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 هم داشته یریمشكلم که داشته درگ یباآرش احمد 

 .كننیم لیتبد نیقیشک رو به  نیا نایا خب

 رو تكون دادم که گفت: سرم

 شتریب قیتحق یمحل جرم برا نینرفته آرادگفت قراره بر ادمیتا یراست _

 باالانداختم وگفتم: ییابرو

 میریم گهیادمیبه موقعش م یاوک_

دختره  ادیازش خوشم م یلیخ ناکهیسالشه سرگرد متاهل اسم زنشم روم کیو  یکه س شهیم مییپسردا نیرام

 دارمبرام مثل طاهامثل برادرم دوسش  نیواالن بارداره رام هیباحال

 رو بهش گفتم: یباخوشحال

 ه توب دمیام شهیبلندنم یطاهاکه بخار نیازا دکنمیبرادرزادم خر یبرم برا خوامیبچه مشخص نشدم تیجنس یراست_

 کردوگفت: یخنده ا تک

  یخوشحال ش یتونیسونو بچه دختر بود حاال م نارفتیروم_

 روبهش گفتم: دکنمیبامزه عمه قربونش بره برم واسش خر یدخترکوچولو هیجان  یا 

  یذوقشو بكن دیمبارکه تو با_

 کرد گفت: یکه به ساعتش نگاه م یودرحال دیخند

 دیادوبریبرم به کارام برسم االناست که ارادب گهیدرست خب من د_

 رو تكون دادم وگفتم: سرم

 نمتیبیباشه پس م_

  نمتیبیم_
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 خارج شد.ازاتاقم و

 مونده بگذره یاه باقچهار م نیا یک یاالن پنج ماهشه وا نیروم

 گفت: دنمیسرم گذاشتم که اراد داخل شد وباد یآراد امده ازجام پاشدم چادرم ر رو دمیدراتاقم فهم یباصدا

 پس  میابریرسوندکه ب نیتامن بگم رام_

 .میو راه افتاد میاداره شد نیماش یعنیسرش رفتم سوار ون  ازپشت

 نیفقط درخت بود وزم میبود از تهران خارج شده بود ییچه جا گهید نجایبه فضا کردم ا ینگاه نیماش ستادنیباا

 .یخاک

 تجسس امده بودن جلوترازماراه افتادن یهم که برا گهیشدچند نفرد ادهیشدم آرادم پ ادهیپ نیازماش

ه ک یبودن ردودنبال کردم به درخت دهینفروکش هیخوردانگار یرد هیچشمم به  كردمینگاه م نیزم یبادقت به رو 

  دمیکرد بودند رس ریون رو اونجا دستگمضن

 شده به اونجا نگاه کردم که آرادبلندگفت: زیر یچشما با

 ؟یداکردیپ یزیچ _

 بلندگفتم:  یباصدا

 نینجاروببیاایب_

 خودش روبهم رسوندکه گفتم: عیسر یباقدما 

 ست؟یهست به نظرت مشكوک ن یدگیکه فروزنده بود ردکش یدرخت شینگاه کن ازاونجاتاپ_

 گفت: یمتفكر ارادباحالت

 درخت کشون کشون اوردن؟  شیفروزنده روتاپ یبگ یخوایم یعنی

 روبگم نیهم خوامیقامیدق_
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 ممكنه! هیجالب ی هیاره فرض_

 گناه یب میو بگ میریبگ میردتصم کی یکه ازرو ستینطورنیا میداشته باش یشتریب یها دمدرکیبا یول 

 گفتم: یمحكم بالحن

 گناهه؟یآراد من االن گفتم اون ب_

 نگرفتم خب؟ یمیهنوزتصم گمیهام روم هیفرض دارم

 گفت: آرادباتعجب

 

 ؟ یشیم یخب چراعصبان یلیخ_

 .میهارو کرد قیکه الزم بودعكس گرفتن  وتحق ییزایازچ میاونجاموند گهید كمیروم رو ازش گرفتم  بااخم

 اداره میبرگشت قاتیشدن تحق بعدازتمام

 تموم شده بود. یساعت ادار میدیرس یوقت میكردیم قیدتحقیبا یشده بود،حاالفعالچندبار قیحقت شبمید

 مطمئن شدم از اتاق خارج شدم  نكهیجا نذاشته باشم و بعد ازا یزیانداختم که چ یشدم نگاه وارداتاقم

 شدم. نمیرو ازسرم گرفتم سوارماش چادرم

 .زاشتمینم تونستمیم دتایكشیاعصابم خط م یدست وپام بودرو یچادرتو شهیهم چون

 رو روشن کردم وبه سمت خونه حرکت کردم. نیماش

 رو پارک کردم نیماش مونییالیو یبه خونه  دنیبارس

 بزرگ سنگفرش شده گذشتم اطیازح

 بعد  هیبه در حال زدم که چند ثان یا تقه

 گفت: ختیریکه باحوله موهاش روبهم م یرو بازکرد و درحال طاهادر
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 ؟یخوشگل درچه حال ینیبه به ب_

 .دیموکشینیطبق معمول بادوتا انگشتش ب بعدم

 گفتم: غیباج که

 !یكنیاخه تودماغمو ناقص م زیطاها انقدرکرم نر_

 تو رو راه دادتو اداره خبرندارم؟ یمملكت رونگاه ک سی؟پلیازخودت دفاع کن یتونیاالن مثالتونم_

 براش درآوردم وگفتم: ییادا

 مزه! یهرهرهر ب_

 مامان امد: یصدا که

 خبره طاها؟ چه

 ازراه برسه خسته شده! بزاربچم

 کرد  یبه طاها کردم که برام دهن کج یزبون دراز 

 وگفتم: دمیرفتم تواشپزخونه گونه مامان رو بوس و

 روشنک خانوم چطوره؟_

 بالبخندگفت: مامان

 یخسته نباش زمیخوبم عز_

 .شدریمضنون پرونده دستگ دمیشن

 :دمگفتمیخندیکه م یحال در

 ؟نه؟یس یب یب نیرام_

 گفت: طاهاازپشت
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 خبراروبه عمه جونش برسونه؟ تونهیجزاون م یک_

 نیتواداره جمع شد نیخل و چل یهرچ

 گفتم: باحرص

 طاهابه نظرم تواصالحرف نزن خب؟_

 :دوگفتیخند

 نظرت رو بندازتوصندوق نظورات_

 نمیبینم_

 !یپس کور_

 بلندگفتم: یباصدا

  گهیبرو د نمیکه بب ستین_

 حرصم بده ادینگفت باخنده رفت کالخوشش م یزیچ گهید

 :دگفتیخندیهمونطورکه م مامان

  نیناهاربخور نیایبرولباستوعوض کن ب_

 باال یطبقه  یعنی اتاقمیو رفتمتو دمیاش رو بوس گونه

 گفت باهاش بره تنبل خان نرفت که نرفت.هرچقدربه طاها هیبابام خونه نبود و از طرف شرکت رفته بودترک 

 خونه عوض کردم یرو بالباسا لباسام

 سرم جمع کردم.  یرو باال وموهام

 .میبابسم اهلل به خوردن غذا مشغول شد زنشستمیسرم نییهاامدم پا ازپله

 که طاهاگفت: كردمیم كهیت كهیمرغم رو  ت داشتم
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 كنمیم تیبده من هستم همراه ادهیگوشتت ز گمیم_

 بگم مامان گفت: یزیچ نكهیا تاقبل

 هست نجامرغیخب بگوا یخوایوا! طاهام_

 :دگفتیخندیکه م یدر حال طاها

 کرده! كشیت کینگاه کن چه کوچ شترهیب فشیکِ خوامیم ینچ من مال سارا_

 گفتم: باحرص

 تودهنم جانشه!  رمیگیپ ن پ مثل تواندازه کف دستم لقمه م_

 گفت: یباحالت متفكر طاها

  شهیجالب م افتیق ستیهم ن یربدفك_

 چنگال فروکردم توپاش وگفتم: باحرص

 ببنددهنتو _

 زد: یدادبلند 

 االغ پام نصوشد یزنیخب چرام_

 حاالهم بخور شهینم یچیکه ه یتوانقدرپوست کلفت_

 خوردیبه مامان کردم که باخنده داشت غذام نگاه

 :هوگفتیطاها

 ؟یگینم یچیمامان چراه_

 :اوردوگفتیکم ن مامانم

 بزنم تودهنت خوبه؟_
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 خنده. ریزدم ز یبلند یروباحال گفت که با صدا نیانقدرا

 طاها با حرص روبه من گفت: 

 !یروآب بخند یا_

 بعدم روبه مامان ادامه داد: 

  گهینكن د كسانمونی نجورباخاکیمادرجان توهم ا_

 :دوگفتیخند مامان

 انقدرحرف نزن غذات روبخور_

 داشت یشوخ ی هینگفت طاهاکالروح یزیچ یهم کس گهید

  كردمیباهاش کل کل م شهیهم درست

 .ابودیبرادردن نیبهتر دادمیجونمم براش م یول

 خندوندیمارو م اشیبادلقک باز میبود اناراحتی میداشت یمشكل هروقت

 زیکردم ازسرم یغذاتشكر بعدازخوردن

 فروزنده بودم، ی رپروندهیوارد اتاقم شدم درگ پاشدم

 لشمیخوب نبود دل ادرابطمیکرده بود باآرادز لیمیعكساروارادبهم ا شهیروزدادگاهش مشخص م گهیچندروزد 

 .ومدینم ادخوشمیکالازش ز دونستمینم

 یقیبه خواب عم دمیسرم کش یپتورو رو دمیبه بدنم دادم روتخت درازکش یخسته بودم کش و قوص یلیخ 

 فرورفتم.

 بهش دادم، یفحش رلبیاسم مارال ز دنیرو برداشتم باد لیاچشمم بازکردم و موب کی میزنگ گوش یباصدا

 گفتم: یخش دار یرو جواب دادم باصدا تماس
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 بنال مارال تانكشتمت_

 ؟یخواب بود ییوا_

 جونم؟ یسار یایدانشگاه الزم دارم م یبرا مییزایچ  کیبازار میبر یایسررفته بودگفتم ب حوصلم

 ؟یندار یدنبالت کار امیم گهیساعت د کی یاوک یفعالتوعالم خوابم ول_

 نمتیبیم یسار یعشق خودم_

روتخت نشستم،االن بدخواب شدم  دمیکش یبلند ازهیخم یپاتخت یرو دمیرو کوب لیروقطع کرد موبا یگوش بعدم

 ! گهید

 موهام روشونه کردم. ستادمیا نهیآ یمربوطه جلو یرومرتب کردم پس ازانجام کارا تختم

 به لبم زدم   یبستم رژ کمرنگ یاسب دم

 حدبود. نیدرهم رونیب شمیارا

 رونیب ختمیهم سرم کردم موهام روکج ر یمقنعه مشك رهیت نیباشلوارج دمیزانوم بودپوش یکه تارو میمشك یمانتو

 نا،یبامقنعه راحت تربودم تاشال وا

  دنیوکارتم رو داخلش گذاشتم باپوش یروازکمد دراوردم گوش میدست فیک

  رونین چادرم امدم بو برداشت میورن کفش

 گفت: دنمیطاهاباد که

 کجا؟_

 بازارچطور؟ رمیبامارال م_

 باال انداخت وگفت: یشونه ا طاها

 ینطوریهم یچیه_
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 رونیرو تكون دادم و بعد از خبر دادن به مامان  ازدر رفتم ب سرم

 مارال روندم.  یشدم به سمت خونه  نمیسوارماش

 درجلو رو بازکردونشست: ادیامد باسراشاره زدم ب رونیکه زدم  ب یبه خونه اش تک بوق دنیرس وبا

 جون خودم  یسالم سار_

 کردم وگفتم: یخنده ا تک

 جون خودت یسالم مار_

 گفت: باحرص

  زدلتمیعز یبه من بگ یبارمن دلم موندتوادم باش هی یعنی_

  ستمیانیمن ار یگرفت راشتباهیمارال جَونگ_

 گفت: باحرص

 ادب  یشعوربیب_

 به حرکت دراوردم وگفتم: نیماش دمیخند

 م؟یخب کجابر_

پس  خوامیم یلباس مجلس هیهاشوبخرم بعدم  لهیکنم وس نادرستیا دماکتیمن با گهید ییجا هی میاوم بر_

 یاسیفرداتولد

 گفت: غیج هوبایبعد 

 ایکارتت هم آوردم ب ایشب ب ینبودبه توهم بگم گفت دعوت ادمی یوا_

  یدراورد وبه دستم داد که روش نوشته بودسارا یکارت فشیازک بعدم

 داشتبرد: یروپرت کردم تو کارت
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 !كنهیم اددعوتممیازش خوشم م یلیخ_

  میكنیعشق و حال م یبا اون چكار دار گهیادیخب ب یسارا_

  شهیحال وهوامون عوض م یادولیازش خوشم نم یلیمنم خ 

 روتكون دادم: سرم

 ه؟یفروزنده االن باک اسمنی نیخب حاال ا ادیبله تو که اصال ازش خوشت نم_

 !یتكرارشدفروزنده اون مجرمه پندارم فروزندس چه تشابه شیلیفام توذهنم

 هم روهم دوست دارن گنیبود؟اهان ارمان فروزنده م یباپسرعموش نامزدن اسمش چ _

 چه خوب پس _

 ؟یایپس م شیهم واسه تولده هم به مناسبت نامزد شیمهمون نیاره ا_

 امیتنهانم ادوگرنهیطاهاهم ب گمیلباس بخرم م هیچكارکنم منم  گهیآره د_

  رنینم ییمردم بدون داداش جا گهیبله د_

  گمیم زنمیزنگ م اسمنیسرخودکه نه به _

 نگفت.  یزیسرش روتكون دادوچ مارال

 .دیرو خر خواستیکه م یومارال هرچ میشد ادهیپاساژ پ کی شیپ

سالم پشت  کیدوم بود مهیچون مارال ن یبود. ول كتریسال ازم کوچ کیبود  مونیمحله قبل ی هیهمسا مارال

 .دیخر عیکه به دلش نشست سر یلباس کیبود مارال  یکنكورموند فعالدرحال درس خوندن رشته معمار

 چشمم رو گرفت یلباس هیگشتن  كمیهم بعد من

باس ل دهیکامال پوش دیداشتم با تیغلم محدودخوشم امده بود وچون بخاطر ش یلیرنگ که خ یا روزهیو شلوار ف کت

 .دمیپوش یم
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 مارال گفتم: روبه

  ست؟یبه نظرت خوشگل ن_

 به لباس کرد: یبا دقت نگاه مارال

 چرا قشنگه برو پرو کن به نظرم _

 میرو تكون دادم وباهم داخل مغازه شد سرم

 فروشنده گفتم: روبه

 .خواستمیوهشت م یس زیرنگ سا یلوار آبهست کت وش نیتریکه پشت و یاز اون لباس دیببخش_

 رو تكون داد وگفت: سرش

 شما برو تو اتاق پرو زمیباشه عز_

 ینشست لباس رو درآوردم و لباس ها یفروشنده لباس رو بهم داد  پروکردم که توتنم عال یاتاق پرو شدم وقت وارد

 .میو پولش روحساب کردم لباسم روگرفتم و از مغازه خارج شد دمیخودم رو پوش

 شدم  قیمارال دق یبه چهره  میشد نیسوارماش مینداشت یبازارکار گهید

 قرمزرنگش بود یکه بخاطرش باهاش دوست شدم موها یا نهیگذ نیاول

 موهاش مثل من بودازش خوشم امده بود، چون

 تربود. دیسف دبودازمنمیپوستش به شدت سف 

 بودلب ودهنشم متناسب باصورتش بودن یداشت موهاش کامالفربودن چشم هاشم قهوه ا یالغر كلیه 

 کردم خودمم رفتم سمت خونه. ادهیرو به حرکت در اوردم و مارال رو دم خونشون پ نیماش

 طاهاکه رومبل لم داده بودگفتم: دنیبه خونه  واردخونه شدم باد دنیبارس

 ؟یایدعوتم م یپس فردامهمون_
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 !رمیتنهانم

 نگاهش رو بهم دوخت وگفت: طاها

 تر؟ هیازمن پا امیکه م یپس چ_

 هست؟ یهست چ یحاالک خب

  شیشناسیفروزنده م اسمنی_

  شیتولدشه هم به مناسبت نامزد هم

 میزنیخستم فرداحرف م االنم

 سمت اتاقم رفتم  وبه

  دمیتختم درازکش یکردم باعوض کردن لباس هام رو زونیکمدم او یروتو لباس

 چشم هام به خواب رفتم. بابستن

 سرم کردم. یمقنعم روبه صورت حجاب دمیساعت بلندشدم لباس اداره روپوش بازنگ

 بدون خوردن صبحانه رفتم  رونیسرم ازاتاق امدم ب یچادر رو باانداختن

 نخورم ااصالیاداره بخورم  یعادت داشتم تو شهیهم

 رفتمشدم به سمت اداره  نمیسوارماش

 شدم چادرم رو مرتب کردم  ادهیپ نیازماش

 دادنیم یتربهم احترام نظام نییپا یدرجه ها واردشدم

 كردیبهم القام یحس خوب نیا که

 به عقب برگشتم، ستادمیروصدازد سرجام ا میلیکه فام یکس یصدا دنیباشن که

 نگاهش کردم که گفت: یسوال شناختمشینگاهش کردم نم قیدق
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 رمیگیرونم ادوقتتونیز میصحبت کن شهیپندارفروزنده م لیهستم وک یفرهان_

 به سمتش برگشتم: تیجد با

 درچه مورد؟_

 دیشمامسئول پروندش هست دونمیموکلم تااونجاکه م یدرباره  گمیدمیاریب فیشماتشر_

 در اتاقم اشاره کردم وگفتم: به

 دفترمن  دییدرسته پس بفرما_

 روبازکردم خودم اول داخل شدم و سرجام نشستم حرکت کردم اونم پشت سرم امد در   خودم

 مبل نشست وگفت: یرو

 سراغ اصل مطلب میریخب م_

 ازادشن اونم  تاروزدادگاه  قهیکردم وقرارشد موکلم امروز باگذاشتن وص روزصحبتیپرونده د نیا یباقاض من

 گفت: تیجد با

 من چه مربوطه؟ نابهیخب االن ا_

 ماه کیشترازیموکلم ب یگناه یاثبات ب یسروان من برا نینیخب بب_

 ن؟یکمكم کن نیتونیم گستیماه د کیوروزدادگاه  خوامیم وقت

 جواب دادن وگفتن  یبالحن بد شونی)اراد(صحبت کردم ادیباسروان رش من

 نداره وموکلمم  شونیبه ا یربط چیناهیا

 وفقط جواب شماروداده دهیدنمیرش یاقا یها ییبه بازجو یجواب چیه

 د؟یکمكم کن دیتونیم لطفاسروان
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 یلیفام ایبحث پول وسط باشه  ای نكهیدرواون دربزنه مگه ا نینفربه ا  کیانقدربه خاطر تونستینم یمعمول لیوک هی

 باشن. یزیچ

 :دمیفقط پرس نیبرا بنا

 ه؟یچ شونینسبتتون با ا_

 نگاهم کردوگفت: باتعجب

 م؟ینسبت دار دیدیشما ازکجافهم_

 پندارهستم ییدا

 گهیحسم به من دروغ نم دونستمیم

  شدکهیم یکس نیاول یول خواستیازم م یزیچ نینبودکه همچ یکس نیاول

 نشه. یرقانونیکنم که غ نكارویا یقانون قیاز طر خواستیدلم م یچرا ول دونمیکردم نم یرو قبول م درخواستش

 گفتم: روبهش

 گناهكاربود. شونیازمن برده بشه اگه بفهمم ا یداسمینبا یول كنمیخب قبول م یلیخ_

 دست داره من خواهم بود شونیکه درمجازات ا یکس نیاول

 پرونده یبه محض حرف زدن باقاض من

  دمیخبرم بهتون

 کردوگفت: یزیتشكرام نگاه

 كنمیلطفتون روجبران م نیواقعاممنونم سروان ا_

 دراورد وبه سمتم گرفت: یبعدکارت

 دیرو بهم بگ یاصل جهیانتکارت منه لطف نیا_
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 دادم یچرخ میبه صندل رونیازاتاق رفت ب یروتكون دادم که با گفتن با اجازه ا سرم

 کنم پندار فروزنده؟ خوادکمكتیم چرادلم

 سوال نداشتم نیا یبرا یجواب خودمم

 بوق جواب داد: نیزدم باخوردن سوم نیبه رام یزنگ

 بله؟_

 ؟یچطور نیسالم رام_

 چه خبر؟ ستمیبدن یه_

 ه؟یپرونده پندارفروزنده ک یسوال داشتم قاض هیراستش _

 گهیبابامه د ؟یدونیچطور مگه نم_

 گفتم: یباخوشحال

 د؟یام ییدا یبگوجان سارا_

 ؟یسارا یخوب_

 ؟یچرا انقدرذوق کرد_

  یبابا ناروببوسیجونم روم نیرام یباشه مرس یچیه_

 !نهیروقطع کردم ا یگوش بعدم

  كردمیباهاش صحبت م دغروبیبا كنهیراحت م یلیحرف زدن کارم روخ ییبادا

 .رونیهمكار ودوستم ازاتاق خودم امدم ب  یعنیازهمكارهام  یكیبرم اتاق  خواستمیم

 شدمیردم ییازکناراتاق بازجو داشتم

 :ومدیبلند آراد م یسمصدایبه گوشم خوردکه باعث شد وا ییسروصدا که
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 !یرفتارکن یهرطور دوست دار ستیمامانت ن نجاخونهیحرف بزن فروزنده ا_

 پندار امد: یصدا بعد

 ارنیب فیدتشریسروان زندبگ زنمیبه بعدم باهمون حرف م نیصحبت کردم ازا یجناب سروان من تا االن باهرک_

 بامن حرف بزنه؟ ردادهیپندارگ یچ واسه

 خداوندا ایخدا

 گرفتم داخل شم: میآراد تصم یداد دوباره  یباصدا

 من سروان زندسروان زندنكن جواب منوبده تا... یانقدربرا_

 صدام آشكار بود گفتم: یکه تو یتیادامه بده به سربازا اشاره کردم دروبازکنن وداخل شدم وبا جد تاخواست

 خبره؟ نجاچهیا_

 نه دعوا ییبازجو نجااتاقیا دروسرتونیروگرفت اداره

 :آرادگفت

 ...یسارا نیبب_

 دیکارمن سروان زندهستم وشماسروان رش نجامحلیدایروان رشس_

 پندارامد: یبگه صدا یزیتاخواست چ آراد

 یول گمیاقاهم م نیا نوبهیا یا گهینه کس د زنمیبه بعدم باشماحرف م نیسروان من ازهمون اول باشماحرف زدم ازا_

 .جادارندیاصرارب

 رو باالانداخت وابروهاش

  كردمیکردن اون اراد روپروترم دباخوردینبا یپرو وگستاخ بودول یادیز

 :هوگفتیاراد
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 بود؟ شونیتماسش باا نیگفته ارش قبل ازمرگ اخر نمیا وگفتهیاگه به توهمه چ_

 گهیرو درست نم زیشهر هرته همه چ نجایدستم فشار دادم انگار ا یچادرم رو تو باحرص

 گفتم: یلحن خونسرد با

 گفته سروان گفته _

 انداختم وادامه دادم: یكردنگاهیرکه باتعجب نگاهم مبه پندا یرچشمیز

 .دییبفرما زنمیباشماهم حرف م شونیمن بعدحرف زدن باا رونیب دییدشمابفرمایجناب رش_

  رونیرفت ب تیخصمانه به پندارانداخت وباعصبان یآرادنگاه

 بود. كردحاالوقتشیبا اخم به پندارنگاه کردم باپوزخندنگاهم م یو جد دمیکش یقیعم نفس

 :بلندگفتم

ل روکام یچ دهمهیبا یعنی شهیم ییازشمابازجو یوقت ستیکردن ن یشوخ یوجا سیپل یاداره  نجایفروزنده ا یاقا_

 بعدا، شیدبقیروبگ كهیت  کی نكهینه ا ینقص چیبدون ه یبد حیتوض

 دیباش یجد پس

 فرو کرد: شیقهوه ا یموها یدستش رو تو کالفه

 من بخوام جواب بدم دکهیدینپرس یزیمن جواب ندادم چ یخب اره زنگ زدول یلیخ_

 هم رومخم رفته بود، یلیگستاخ بود،خ یادیز نیا شییخدا

 بهش کردم که ادامه داد: یچپ نگاه

و چهار ساعت ازمن  ستیکه ب ییجا نیباش یمدت دنبال مجرم اصل نیآزادشم توا قهیفعالنم که قراره باوص_

 دیکن ییبازجو

 وگفتم: دمیکش یقیعم نفس
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 زهیامضاءکن کاغذوخودکارم روم رشمیز سیبنو نیا یبه اضافه  یگفت یهرچ_

صاف  ییخرما یکردم موها لیتحل هیبهم کردمنم متقابالنگاهش کردم چهره اش روتجز یسرش رو باال آورد و نگاه 

ا نسبت یلبا رهینه روشن نه ت یقهوه ا یچشما یورزشكار كلیه یبودپوست گندم ختهیصورتش ر یکه جلوش رو

 :هوگفتمیبود درکل جذاب بود یخوش فرم انگار عمل  ینیب یقلوه ا

 ؟یخانوادت خبردارن بازداشت_

 :دیلحظه دست ازنوشتن کش هی

 نه گفتم رفتم سفر_

 رفتم  رونیزدم وازاتاق ب یپوزخندصدادار

 آراد دم اتاق گفتم: دنیباد

 ریبگ لینوشته هاش روتحو یینجایحاالکه ا_

 .هم نخوردم ناصبحانهیرش روتكون دادبه لطف ازدوس یلبخند

کارسرم  یمشغول خوردن شدم کل یچا وانیل هیدراوردم با فمیازک یكینشستم و ک زمیشدم پشت م وارداتاقم

 بود. ختهیر

 بزنم بعدشم به کارام برسم  اسیزنگ به  هی پس

 :دیچیپ لیداش توموباگرفتم بعدچندبوق ص اسمنیرودراوردم شماره  لمیصبحانه موبا بعدازخوردن

 جانم؟_

 ؟یشناخت اسیسالم _

 جون شناختم یاره سارا_

 گفتم: یمعمول بالحن

 ارم؟یاگه برادرم طاهاروب یشیفرداناراحت نم یمهمون یبرا اسمنیخوبه!_
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  گهیبزرگه د یمهمون ارخبیب یرودوست دار یهرک هیچه حرف نیا زمینه عز_

 کرد، یپرعشوه ا ی بعدخنده

 ؟یندار یخب کار یلیخ_

 بوس بوس نمتیبیم زمینه عز_

 قطع کردم چندش با اون طرزحرف زدنش  زودترازاون

 گهید یها زیعكس ها اظهارات وچ دنیروشن کردم بادقت مشغول کارکردن ود وتریزکامپیروم ختمیهارور پرونده

 شدم 

 به گردنم که گرفته بود دادم  یکارکردن سرم رو باال آوردم تكون یبعدازکل

 .شتربمونمیب دمیدینم شدالزمیداشت تموم م یادار ساعت

 از محوطه اداره خارج شدم  نیبنابرا

 شدم سمت خونه روندم. نیسوارماش

 رو پارک کردم داخل شدم. نیبه خونه ماش دنیبارس

 دنیخسته بودم قبل ازخواب یادیبودکه ز ییوارداتاقم شدم امروزازاون روزا یحرف چیبدون ه دمیتوخونه ند یکس

بابستن چشمام به  دمیغروب باهاش قرارگذاشتم لباسام رو عوض کردم روتخت درازکش یتماس گرفتم برا ییدابا

 فرو رفتم یقیخواب عم

 **روزبعد**

  یكنیچقدرخودت رونگاه م گهیزودباش د یسارا_

 :گفت دنمیطاهاباد رونیانداختم و ازاتاق امدم ب  نهینگاه اخر رو به خودم تو آ دمیرنگم روپوش یپانچ مشك عایسر

 چه عجب!_
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  گهید یومدینم

 گفتم: نییرفتم پا یکه از پله ها م یحال در

 میبر گهیامدم د یزنیاه طاهاچقدرغرم_

 منم پشت سرش رفتم رونیداد و رفت ب رونیرو کالفه ب نفسش

 به سمت تاالر. میراه افتاد میطاهاشد نیسوارماش

 ،بهش انداختم یاجمال یبه تاالر نگاه دنیبارس

  می. باطاهاباهم واردشددونمیرونمداخل گهیکه مجلل بودد رونشیب یفضا

 اهنگ فضاروپرکرده بود، یصدا

 میوداخل شد میبوبه سمتم گرفت که با خنده دستم رودور بازوش حلقه کردم.ودر رو باز کرد طاهابازوش

 

 م،یرفش باطاهارفتبادست بهم اشاره کردبرم ط دمشیدنبال مارال  گشتم که همون لحظه که د باچشم

 من بود یمارال روبرو میزنشستیدورم

 گفت: باذوق

 دور و اطرافن زیچند م نیهم یعنی نجانیناایا یاسیخانواده فروزنده  مینشست ییخوب جا_

 سرم محكم کردم . یوسرم روتكون دادم پانچم رو دراوردم و شالم رو رو دمیخند

 امدن ییرایپذ یتاالر برا یازخدمه  یكی

 شدم. دنشیبرداشتم و آروم آروم مشغول نوش یا نسكافه

 به طرفمون ام اسمنیبعد   قهیچند دق که

 بلندگفت: یازجام بلندشدم  وبهش نگاه کردم واقعاخوشگل شده بودباصدا 
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 !یخوش امد زمیعز یسارا یوا_

 میکرد یبه ظاهر وبوس بعدم

 بود ستادهیکه کنارش ا یپسر به

 کروگفت: اشاره

 آرمان نامزدم_

 تكون دادم وبالبخندگفتم: یسر

 دیمبارکه خوشبخت بش_

ن بودو همونطورکه به سمتمو یکه سرش توگوش یهوپسریبگم که  کیتبر اسمنمیکرد، خواستم به  یتشكر پسره

 دادزد: ومدیم

 ...یتوپسرمهمونا یآرمان کدوم گور_

فرداش  روزآزادشدیتازه د كردمیحرفش روخورد، منم متعجب نگاهش م دادامهیسرش رو باال آورد ومن رود یوقت

 چه دلش خوشه! یمهمون

 رو ازم گرفت وحرفش رو ادامه داد: نگاهش

 اریب فیلطف کن تشر یهستن که باهاشون آشناش میا گهید یمهمونا_

 زدم یباالانداختم وپوزخند ییابرو

 بلندشدودرگوشم گفت: یطاهاازروصندل

 کجاست؟ ییدستشو گمیم_

 گفتم: درگوشش

 جز خدمه ام؟طاهامگه من _
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 کجا بدونم؟ از

 ازاونابپرس یكیبرواز

 گفت: یطونیبالبخندش 

  یدباشیشا دونمیچم_

 وکشدار گفتم: دمیبه بازوش کوب باحرص

 برو_

 طلبكارم هست پرو! كردیجلوم نبود و بااخم نگاهم م یجلوم رونگاه کردم جزپندارکس یردشد، وقت دوازکنارمیخند

 همون اخم به سمتم امد: با

 !سهیبه به خانم پل_

 ؟یمراسم رو جمع کن یامد نورایازا

 کردم خونسردگفتم: یکه بهم انداخت حرصم گرفته بوداخم یا كهیازت چون

بازداشتگاه فرداشبش  یروزبودید شهیبودن شماست که باعث تعجب م نیا ستیتعجب آور ن نجایبودن من ا_

 ست؟ین بیعج یمهمون

 وگفت:شلوارش فرو کرد  بیج یرو تو دستاش

 دونمیشمارونم یمن که نه امابرا یبرا_

 زدم وگفتم: یپوزخند

 ستین بیزندان که برات عج یچقدر رفت ستیمعلوم ن_

 کرد وگفت: یظیغل اخم

  فیح یسیکه پل فیح_
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 گفتم: تیجد با

 مثال؟ شدیم یاگه نبودم چ_

 طاها ازم فاصله گرفت: یجوابم رو بده که باصدا خواست

 امده؟ شیپ یمشكل یسارا_

 سمتش رفتم: به

  اسمنینامزد  یالیفكرکنم ازفام ستین یزینه چ_

 دستش رو به طرف طاها دراز کرد و گفت: پندار

 هستم پندارفروزنده  اسمنیبرادرآرمان نامزد _

 دستش گذاشت و گفت: یدستش رو تو طاها

 طاهاهستم خوشبختم _

 باهم  حرف زدن،وقت خوردن شام شد، یکلمه ا وچند

 یلیخ میبه سمت خونه حرکت کرد میشد نیبعدشام خوردن سوارماش م،یمشغول خوردن شد  مینشست یلصند یرو

 به همه گفتم وارداتاقم شدم  یریخسته بودم شب بخ

 کمم شدم، شیعوض کردم ومشغول پاک کردن ارا لباسام

 دمیروتخت درازکش دمیکش یبلند ازهیخم

 چشمام روبستم. دمیخودم کش یرو رو پتوم

***************** 

 

 زند؟ دسروانیگیم یجد_
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 كنمیلطفتون روجبران م نیازتون ممنونم ا واقعا

 نیمن ثابت بشه هم یفروزنده برا یاقا یگناه یکه ب شهیجبران م یلطف زمان نیخوبه ا_

 گفت: زدیتوش موج م یکه خوشحال ییصدا با

 روزخوش كنمیشماهم ثابت م ینوبرایگناهِ ا یدپنداربیحتماسروان مطمئن باش_

 روزخوش_

 رو قطع کردم وبعدتلفن

 گناه باشه! یاون ب خواستمیچرا انقدرم دونمینم خودمم

 .خوردیاگه نبود تمام  معادالتم بهم م انگار

 بندازه گهیدوماه د بایدادگاه رو به تقر خیکردم تار یروراض ییهزارترفند دا روزبهید

 از کجا در آوردم.  دونمیکه نم یلیدال یباکل اونم

 خبردادم چقدرم ذوق کرد! لیوک نیبه ا االنم

 که گذشت دراتاقم به صدادرامد كمی

 آراد داخل شد در رو پشت سرش بست وگفت: دمییبفرما باگفتن

  میدبریقتل صدامون کردن زودباش با هی یبرا یسارا_

 نگاهش کردم وگفتم: خونسرد

 امیمن نم_

 نگاهم کرد وگفت: باتعجب

 ؟یایکه نم یچ یعنی_
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باسرهنگم هماهنگ شده فقط  كنمیقبول نم یا گهیپرونده تموم نشه پرونده د نیمن گفتم تاا امینم یعنی امینم_

 که! رسمیمدت نم کی یبرا

 گفت: یبلند وعصبان یبلندبه سمتم باصدا یباقدما

 ؟یچ یعنی یمسخره باز نیا_

 ؟یكنیقبول نم یا گهید زیچ یپرونده رودار نیشهر هرته که چون ا مگه

 گذره؟یتو سرت م یچ

 !یواسه روزدادگاه اون پسره هم حرف زد تییبادا دمیفكرنكن نفهم 

 هان؟ هیچ هیپرونده بابق نی! فرق ایكنیکارا م نیبارت که از ا نیاول نیا 

 مضنونش فرق داره؟ نكنه

 گفتم: تیکردم با جد یاخم ستادمیازجام بلند شدم و روبروش ا كردیم یفوضول یادیداشت ز گهید

 ه؟یحرفاچ نیمنظورت ازا_

 داره؟ یبه تو چه ربط نایا

 . دمیوارچسبیرو وباچندقدم پرکردکه منم همونقدر رفتم عقب تاکه به د نمونیب ی فاصله

 دستش رو کنار سرم گذاشت: هی

 ؟یدیتوش د ینه؟چ كنهیمنظورم واضحه پندارفروزنده برات فرق م_

 جذابه؟ چون

 :دمیحرفش پر وسط

 ؟یاریچرت پرتارو ازکجات درم نیا_

 کن  تمومش
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 زد: یپوزخند

 تو! یکرد یحدسم درسته کامال قاط_

با  نیبنابرا دادمیحرص خوردن اونوحرص م یدجایبه آراد مربوط نبودبا نیاما ا دونستمیم كردخودممیبرام فرق م اره

 لحن

 گفتم: خونسردانه

 اره؟ یبشنو یخواستیروم نیا كنهیآره برام فرق م_

 رونیبه خودم مربوطه اگه تموم شدبروب لشمیدل

 یدادکس یبازشدوازاون طرف صدا یبد یبگه که درباصدا یزیدستشم گذاشت کنارسرم خواست چ یكیاون  

 بلندشد:

 سروان..._

 باال رفته نگاهمون کرد. یو باابروها دیما حرف تو دهنش ماس دنید وبا

 فت:زد وگ یبهش نگاه کردم که پوزخند باتعجب

 !دیزد هیرودست بق دخودتونیكنیم خیروتوب هیبق_

 ازم فاصله گرفت وباخشم گفت: عیآرادسر

 تو؟ یامد یسرتو انداخت یبا اجازه ک_

 بره طرفش که باتحكم گفتم: وخواست

 ؟یزاریآراد لطفا تنهامون م_

 بهم نگاه کرد: آرادباتعجب

 ؟یاماسارا_
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 لطفا برو_

 و خطاب به پندار گفت: ستادیسر جاش ا هویبه سمت در رفت به به پندار انداخت و  ینگاه عصب 

 رسمیم یكیبعدابه حساب تو _

 گفت: یمسخره ا یباالانداخت و با خنده  ییابرو

 نایمنتظرم!فراموش نكن_

 !دیخند بعدم

 رو اعصاب منم رفته بود چه برسه به آراد! نیا

 و از اتاق خارج شد. دمیگفت که نفهم یزیلب چ ریز آراد

 رو به پندار گفتم: تیکه آراد خارج شد با جد نیهم

 چه طرز وارد شدنه؟ نیا_

 کجاست؟ نجایا یفكر کرد یریگیسرت م یرو رو نجایباال وا یبریکه م صداتم

 زد: یپوزخند

 ن؟یشد یبدموقع امدم ازدستم شاک یلیخ نكهیمثل ا یول میرسیبه اون قسمتم م_

 بلندگفتم: یبدون اراده باصدا 

 پندار حدت رو نگه دار!_

 صداش زدم. کیبه اسم کوچ دمیسرش روبرگردوندباتعجب بهم نگاه کردکه خودم تازه فهم نیهمچ

 گفت: یازصورتش رفت کنار و با لبخند کج تعجب

 پندار؟_

 صدات کنم  کیبه بعد به  اسم کوچ نیپس منم ازا یزودجورشد چه
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 تم:گف ینشستم و با خونسرد میصندل یتوجه بهش رو یب

 باهم فرق دارن  یلیمجرم و مامور قانون خ کی ستین یكیما طبقه هامون _

 اجازه رو دارم اما تو نه نیا منپس

 :دیکل صورتش روگرفت که و غر خشم

 درست صحبت کن  ستمیصدباربهت گفتم من مجرم ن_

 !یبزن خوادحرفیکه هرجوردلت م ستمیمنم دوستت ن_

 :وگفت دیموهاش کش یدستش رو تو کالفه

 خب بحث رو تموم کن یلیخ_

 نازک کردم: یچشمپشت

 !یوارد اتاقم شد ینطوریکه ا یداشته باش یکار دیدرضمن با یخودت شروع کرد_

 ؟یروکرد نكاریا یچشمام زل زد وگفت واسه چ یتو_

 رو باال انداختم: ابروهام

 ؟یچه کار_

 ثابت کردن داشته باشم؟ یبرا یشتریتاوقت ب یچراروزدادگاه عقب انداخت_

 رسه؟یبه توم یچ

 انگار همه خبردارن. یمطلع نشه ول یگفته بودم کس لشیبه وک خوبه

 گفتم: یلحن جد با

 به خودم مربوطه _

 کردم  نكارویا یانگار تو ناراحت یول
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 نداره! یمن کار یبرا گردونمیبرش م یدوباره به زمان اصل رمیم ستین یمشكل خب

 روکج کرد: سرش

 یخوایم یوچ هیتوهدفت چ دونمینم_

  فهممیم یول

 بهم انداخت واز اتاق خارج شد. ینگاه کوتاه بعدم

 ؟یبفهم یخوایم یتوچطور هیهدفم چ دونمیخودمم نم من

 ودب انهیکارم مخف نیهم خبرنداشت وا چكسیشه البته ه رمیدستگ ییزایچ هیبرم محل قتل تا خواستمیم امشب

 گرفتم. شیراه خونه رو درپ یشدن ساعت ادار بعدازتموم

 داده بود، هیوارتكیبابا که لبخند برلب به د دنیباز کردم و وارد شدم با د دیبه خونه در حال رو با کل دنیبارس

 یبابابلندشد، باخوشحال یخنده  یلب اسمش رو صدا زدم و خودم رو تو آغوشش رها کردم که صدا ریز یباخوشحال

 گفتم:

 تنگ شده بود برات یلیبابادلم خ یوا_

 :دیموهام رو بوس یبابارو

 !یمن چقدرم که بهم زنگ زد یکوچولو سینطورپلیمنم هم_

 معلومه دلت تنگ شده  

 گفتم: یمصنوع یوبا دلخور رونیامدم ب ازبغلش

 بابا! یوا_

 بهم؟ یبزنزنگ دیتازشم من خودم سرم شلوغه شما نبا ایبهت زنگ زدم شماجواب نداد من

 زد وگفت: یلبخند
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 دخترم کارمنده! گهیبله د_

  شمیتو نم فیمن حر رونیب میناهاربر میخوایحاالهم بدولباسات عوض کن م 

 نجایا انیشب هم عمه ها وعموهات م و

 برعكس شده بود! زیهمه چ انگار

 رفتم اونجا؟ یم یمن چطور نجایا ومدنیاگه اونام 

 که به سرم زدگفتم: یبافكر 

 دیخر رمیپس شب من م یاوک_

 باشه؟ ینیریوش کینه فقط ک یالك یها زیچ دیخر

 :دوگفتیباباخند

 بگم بهت  یباشه من چ_

 وخواستم ازپله هابرم باالکه طاهاگفت: دمیدستام رو به هم کوب باذوق

 وقت؟ هی یرودل نكن_

 باالگفتم: رفتمیم همونطورکه

 كنمیتونگران من نباش نم_

 رفتم تواتاقم درکمدم بازکردم وآروم  زمزمه کردم: بعدم

 بپوشم؟ یخب االن چ _

 رو هم زدم  میرژصورت دمشیرنگم پوش یاب نیرنگم رودرآوردم باشلوارج یلین یفكرکردن مانتو یباکم

 خوبه! یاوک دمیقرمزم کش یبه مژه ها یملیر یآجر ی بارژگونه
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اق دستم گرفتم و ازات یسرم انداختم چادرم رو تو یشالمم روستشم برداشتم  فیک دمیروپو ش مییطال یمشك کفش

 رسا گفتم: یو باصدا رونیامدم ب

 من آمادم_

 بود. اطیحال که رو به ح یسمت پنجره  دمییدو دمینشن یزیچ یچندبارصدازدم ول دمینشن ییصدا چیه

 اطیدر رو بستم و رفتم ح عیسر اطنیهمه توح دمید

 به ساعتش انداخت وگفت: ینگاه دنمیطاهاباد

 دیکش قهیچهار ده دق یهوم چه زودامد_

 گردشده گفتم: یباچشما

 ؟یریگیزمان م_

 .دیکرنومترزدم بعدم خند گهیآره د_

 شدم طاهاهم کنارم نشست که بابا نیرو درآوردم سوارماش اداش

 

 کرد. حرکت

 .میدیخند یطاهاکل یایراه ازمسخره باز کل

 هن چاق بود یلیداشت خ شیهم ارا یبودکل رهیت یلیکه هم پوستش خ میدیدختره رود هی

 گفت: تیملكه هم به طاهانشونش دادم که با جد هینوشته شده بود من  یسیمانتوش هم به انگل پشت

  وهاستید یملكه  گهیبدبخت د گهیراست م_

 مامان باخنده گفت: رخندهیز میحرفش همه زد نیباا

 ازدست توطاها_
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 نگفت. یزیشونه هاش روباال انداخت وچ طاهاباخنده

 .میبود ستادهیا یرستوران سنت  کیانداختم کنار  یبه اطراف نگاه نیماش ستادنیباا 

 .میو همراه هم داخل رستوران شد میشد ادهیپ نیازماش 

 بابا با لبخندگفت: 

 تورگ؟ میبزن یزید هیهمه باهم  نیحاضر_

 گفت: عایطاهاسر 

  میخب بر ستیهم مهم ن یمن که هستم مامانم که شک ندارم نظرسارا_

 به پس سرش زدم گفتم: یمحكم یزدم نگاهش کردن و ضربه  باحرص

 باباجونم بگه  یتو دخالت نكن هرچ _

 :دگفتیمالیپشت گردنش رو م نطورکهیطاهاهم

 ناکس  نهیاه اه چه دستشم سنگ_

 نگفتم. یزیو چ دمیخند

 سفارش داد. یزیهمه د یبابابرا  میواونجا  نشست یاز تخت ها یكی یو رو میردکفشامون دراو همه

د سال ش کیگشنم بودمثل  یلیمن که خ یاوردن غذاصرف شدبرا یکه برا یربع کی نیناجورمزه افتاده بود ا دهنم

 هابااشتهاشروع به خوردن کردم. یزیبعداوردن د

 طاهااز جاش بلند شد: 

 امیلحظه برم االن م کیمن _

  قهیدق کیبگه رفت و  یزیچ یبزاره کس نكهیبعدم بدون ا 

 گردشده نگاهش کردم: یبعدباگشكوب برگشت باخنده و چشما 
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 ؟یچكارکن یخوایبا اون م_

 به گشكوب وبعدش به من انداخت وگفت: ینگاه

 باهاش دل، روده و مغزت رو خوامیم_

  گهیدرست کنم د دهیکوب خوامیخب م نییپا ارمیب

 نگفتم یزیرو دادم باال و چ ابروهام

 بعدباباگفت: كمی

  رهیکه همش درحال کلكل کردن  جونشونم واسه هم م نیدوتابا ا نیروشنک خانم ا_

 سرش رو تكون دادوگفت: مامانم

 ان  دونهیمن  یبچه ها گهیاره د_

 خواهر وبرادرن یناسالمت

 :دوگفتیراستم رو بوس یحرف مامان گونه  نیطاهاباا

 بزرگش گوشش كهیبهش چپ نگاه کنه ت یهرک شترندارمیخواهرکه ب دونهی نیهم یپس چ_

 و گفتم: دمیباذوق لپش رو کش منم

 ولیا یداداش خودم_

 میغذامشغول شد یو  به ادامه  میدیخند همه

 بود. یروز واقعابهمون خوش گذشت وعال اون

رانم بودباشلوارجذب  یکه تارو یکاپشن چرم مشك کیوارداتاقم شدم لباسام رو با عیخونه من سر میامد یوقت

 رو هم  به کمرم بستم  میهامم پام کردم کلت کمر یعوض کردم کتان یمقنعه مشك یمشك

 رو برداشتم. لمیسرم انداختم و موبا یرو چادرمم
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 یتو یامدم ساعت چهار غروب بودوچون بعدغذاخوردن کم رونیازخونه ب یخارج شدم و  باخداحافظ ازاتاقم

 خونه. میدیموقع رس نیا میدشهردور زده بو

اونجاحدودا ساعت پنج و  دمیرسیخارج از تهران بود حرکت کردم تام یشدم به سمت اون منطقه که کم نمیسوارماش

 .شدیشش م ای مین

 شدم اسلحمم آماده کردم. ادهیپ نیبه اونجا ازماش دنیراه بودم ک بارس یتو یساعت کی

 نیزم یکه رو ییها ربرگیز شیزیخوردکه ت ییآروم قدم برداشتم شش دنگ حواسم به همه جابود چشمم به چاقو 

 .كردیم ییافتاده بود خودنما

 !نجانبودیا میکرد یکه مابررس شیتاچندروزپ نیا

 !نجایدوباره و رد گم کردن انداختنش ا یظاهرساز  یبرا دیشا

 گذاشتم بمیتم توجچاقوروبرداش دمیدستكشم رو دستم کش 

 و به راهم ادامه دادم. دمیکش قیندادم چندنفس عم تیاهم یبودم ول دهیترس كمی دیبه گوشم رس ییصدا هیکه  

مطمئن شده بودم  گهیازجلوم ردشدحاالد یزیچ هیدارودرخت بودحس کردم  نجافقطیا دمیرو سفت چسب اسلحم

 . نجاستیا یكی

 گفتم: یبلند یرو  باال آوردم و باصدا اسلحم

 اونجاست؟ یک_

 دوباره دادزدم: نیبنابرا دمینشن یجواب

 خودت رو نشون بده  یاگه جرئت دار_

 شدم. دهیمحكم به درخت کوب یبه پشت سرم نگاه کنم که توسط شخص خواستم

 یبه  صورتش نگاه کردم ول عیسر

 !هیک نمیبب تونستمیبودنم نقاب
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 لبم نشست یگوشه  یکنه پوزخند یریبدنم قرار گرفته بود تا از فرارم جلوگ یدستش رو 

 گذاشتم و باتحكم گفتم: شیشونیوسط پ یاسلحم رو آروم باال آوردم رو و

  كنمیم کیبروعقب وگرنه شل_

 ازجاش نخورد. یتكون

 مدوآروینقاب رو ازصورتش کش عیآورد سر نییتر فشار دادم و خواستم ماشه روبكشم که دستم رو محكم پا محكم

 گفت:

 منم احمق منم _

 زمزمه کردم: رلبینگاهش کردم و ز شوکه

 ؟یكنیم یغلط نجاچهیتو؟تو _

 گذاشت: شینیب یرو رو دستش

 !نجاستیام  ا گهید یكیوتو  رازمنینگوغ یزیششش چ_

 به اطراف نگاه کردم وگفتم: باتعجب

 ؟یک_

 که برام پاپوش درست کرده یازاوناست همون یكیمطمئنم  یول دونمینم_

 و راه افتاد. دیسرش کش یرنگش رو دوباره رو اهیبهم کرد و نقاب س ینگاه مین 

 گفتم: یآروم یباصدا رفتیم یكیاسلحم رو حاضرکردم ودنبالش رفتم هواکم کم داشت رو به تار منم

 ؟یمسلح_

 چپ نگاهم کرد: چپ

 ضامن همراهمه  ینه خالفكارفقط چاقو سمینه پل ارمیاخه من اسلحه ازکجاب_
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  داکردمیافتادم که پ ییادچاقوی ناخوداگاه

 گفتم: یآروم یباصدا

 چاقوت سرجاشه؟ نیبب_

 ؟یچ یبرا_

  نیانقدرسوال نپرس بب_

 :شیکاپشن چرم مشك بیکردتوج دست

  ستین ستینه ن_

 چاقورودراورم وبه سمتش گرفتم وگفتم: بمیازج

 ست؟ین نیا_

 بهم کرد و ازدستم برش داشت و گفت: ینگاه

 ؟یکرد داشیآره خودشه ازکجاپ_

 دیفعالبا گمیحاالبعدابهت م_

 وقت روهم تلف نكن  میداکنیرو پ نجاستیکه ا یکس اون

برگشتم به پشت  دمیخش خش برگ هاروشن ییرو تكون داد ازجلوم حرکت کرد و منم ازپشت سرش صدا سرش

 .دانكردمیپ یزیچ ینگاه کردم ولسرم

 به ذهنم خطور کرد، یلحظه فكر هی

 درخت!آره خودشه! یباال

 سرم برگردوندم نامحسوس باالرونگاه کردم و زمزمه کردم: 

 مطمئنم یینجایا_
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 درخت بودتوجهم رو جلب کردآره خودشه همونجاست  یکه باال یاهیس

 که فرارنكنه دمیوانمودکردم ند یول

 گفتم: یآروم به

 کردم شدایپندارجلوترنروپ_

 .كردمیم دعادتیبا یبازم اسمش رو صدازده بودم خودمم متعجب بودم ول نكهیازا

 گفت: پندارمتعجب

 کجاست؟_

 درخت اشاره کردم  یبه باال باابروهام

 نگفت یزیباالانداخت وچ ییابرو که

  میبه سمت درخت رفت هردواروم

 گفتم: یآروم یباصدا

 رشیباش اگه امدبگ نییباال توپا رمیمن م_

 روتكون داد ومنتظر نگاهم کرد اسلحم رو آماده کردم سرش

 ازدرخت باالرفتم، یادیز باسرعت

 دادزدم:ازجاش تكون خورد تافرار کنه که دچونیفهم فكرکنم

 سایسرجات وا _

دادش  یصدا دمیبودم به سمت پاش هدف گرفتم و ماشه روکش ستادهیا یلق یهرلحظه افتادنم ممكن بودچون جا 

 بلندشد.

 :اردادزدپند
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 ؟یکرد کیشل_

 :بلندگفتم

  رشیآره مجبورا اگه امدبگ_

 که پندارمحكم گرفتش نییامدپا ازدرخت

 .دمیپر نییپا عیسر منم

 اش داد. هیو به درخت تك نیی.پندارمحكم نشوندش پاكردیناله م ازدردپاش

 دمیشدم و باخشونت نقابش رو ازسرش کش خم

 اصال برام آشنا نبود شناختمشینم من

 پندارگفتم: روبه

 ش؟یشناسیم_

 زد،ینم یشده بودبه پسره زل زده بودو حرف شوکه

 شده بود. نطوریکه ا شناختشیحتمام دیاصالنشن انگار

 کلت روبه سمتش گرفتم: شدکهیداشت بلندم پسره

 پاتم ناقص کنم  یكیتااون  یتكون بخور هیکاف_

 سمت پندار شونه اش رو تكون دادم و آروم گفتم: رفتم

 ندار؟پ یخوب_

 نداد. یجواب چیه

 اصال به من چه؟ دمیرو پرس یسوال نیچرا ا دونمینم خودمم

 :هودادزدی
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 ؟یهان چطورتونست یچطورتونست_

 بود؟ یپسر ک نیا یعنی شدمیخش دارشده بودکم کم داشتم نگران م صداش

 ،ییاداره واسه بازجو رفتیدمیهر حال با در

 رو دراوردم شماره اراد روگرفتم  میگوش

 دکمه تماس روزدم بعدازچندبوق جواب داد: و

 :جانم؟_

 ؟یالوآراد اداره ا_

 شده؟ یزینه چطور؟چ_

ببرنش همون باغ خارج از  یکمک بفرست یتونیکردم م شیبااسلحه زخم داکردمیرو پ یكیراجع به اون پرونده _

 تیتهران محل جنا

 وقت شب آخه؟ نیا _

 فرستمیرورومیمنم ن شهیبشه حرف زدنش سخت م شیزیخب باشه توزنگ بزن امبوالنس چون اگه چ یلیخ

 کاراشم بامن هیبق مارستانیب

 باشه ممنون_

  رفتمیزنگ زدم امبوالنس منم مجبوربودم بمونم چون اگه  م عیسر

البته  منیکنه ماش یرانندگ تونستیحالش نم نیپندارهم باا نیا رفتمیسر آمبوالنس هم م دپشتیو با كردیفرارم 

 نبود ینیماش نجایبود چون ا اوردهین

 نشستم اونم کنارم نمیتوماش من

 .میسرامبوالنس راه افتاد پشت

 .كردینگاه م رونیساکت به ب گفتینم یزیچ چیراه ه کل
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 آرادم همراهشون بود دنیروهارسیکه ن قاچقدرگذشتیدق دونمینم

 گفت: یبه من و پندار انداخت ول ینگاه متعجب آراد

 یبمون نجایساعت ا نیتا ا خوادیبرو نم گهیتو د_

 تكون دادم و بالبخند گفتم: روسرم

 بازخبرش رو بهم بده ریممنون شبت بخ_

 ریباشه شب توهم بخ_

 حرکت کنم روبهش گفتم: نكهیشدم و قبل ا نیماش سوار

 تو چته؟ یپندارخوب_

 خونت رو بده حداقل آدرس

 رو بهم دوخت: نگاهش

  هیبرواله ستمیکه خوب ن ینیبیم_

 رفتم. هینثارش کردم و به سمت اله ییدلم پرو یتو

 نگه داشتم و به طاها اس دادم:جا کی عایناراحت ونگران شدن،سر یلیحتماتا االن باباشون خ 

 

 مارال حالش بدشده  نینگران نباش_

 ام بگو هیبه بق دمیم حیرو توض یخونه شرمنده فرداهمه چ امین دشبیشا

 .انداختمداشبرد  یرو تو یبالفاصله گوش و

 .میدیازش آدرس کامل رو گرفتم و کنار خونه اش رس باالخره

 اصالتوحال خودش نبود و حواسش به دور و اطراف نبود. 
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 زدم وگفتم:  شهیبه ش یشدم و ضربه ا ادهیپ نیازماش

 بده دتویشو و کل ادهیپ خوادیماگه دلت_

برقاخاموش بود  یهمه  میروگذاشت کف دستم دروبازکردم داخل شد دیشد کل ادهیپ نیازماش یحرف چیه بدون

 رو زدم. دیبرق کل دیکردن کل دایوباپ دمیکش واریدستم رو به د

 انداخت  نییمبل نشست سرش رو پا یرو

 صورتش چهره اش رو جذاب کرد یبلندش افتادجلو یموها یا كهیکه ت یطور

 ضربه زدن  یخونه روصدا سكوت

 شكونده بود. نیزم یرو پاهاش

 باهاش تا کرد!روبروش نشستم و گفتم: شدینم ینطوریا

 پندارچت شدتو؟به من نگاه کن_

 چشمام زل زد یرو باال گرفت وتو سرش

 نگاهم رو از نگاهش جدا کردم. یبهم دست داد و با دست پاچگ یبیحس عج کی

 بودآخه؟ یخوب نبودمگه اون پسره ک اصالحالش

 داشتم خودم رو خونسرد نشون بدم گفتم: یکه سع یپاشدم و طور ازجام

  یخانوادت مواظب باش کاردست خودت ند شیپ یرفتیحالت م نیباا_

  رمیفعال م من

 سمت درتا ازخونه خارج شم صداش امد: رفتم

 نرو_

 و متعجب به سمتش برگشتم وگفتم: ستادمیجام ا سر
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 ؟یچ یعنی_

 برو ساصبحیدفعه وا کیبهتره  یساعت دو صبح نر گمیواسه خاطر خودت م_

 ؟یچ گهیبابا د نه

 ؟یچ گهیپسر مردم د یبمونم که شب خونه  نجاهمیشداینم نیو همچن گفتیهم نم راهیب یول

 بلند شد میزنگ گوش یهمون لحظه صدا 

 بودم طاطا وکردهیزدم ازاولش طاهاروس یاسم طاطا لبخند دنیدرش آوردم باد بمیکردم و ازج دست

 :پاسخ رو زدم گفتم دکمه

 الو؟_

 :دیرسیراحت به گوش م شیعصب ینفس ها یصدا

 ؟ییکجا یسارا_

 مارا... شیمن که بهت اس زدم پ_

 دادش حرفم رو قطع کردم: یباصدا

 

 هان؟ یمارال شیکه پ_

 تو؟ یکدوم گور دهیبه مارال زنگ زدم گفت اصالامروز توروند  من

   دمیم حیصبح که امدم بهت توض نییارپایصدات روب_

  یدیم حیخونه و توض یایماالن نیصبح نه هم_

 میزنیبعدا حرف م شهیطاها نم_

 رو قطع کردم. یبگه وگوش یزینزاشتم چ بعدم
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 مارال خبربدم دبهیعقلم نرس چرابه

 بگم؟ یاخه من االن به طاهاچ اووف

 :دیپندار ازپشت سرم به گوشم رس یصدا

 یگفتم بهتره االن نر نیواسه هم_

 گفتم: یروتكون دادم و با لحن کالفه ا سرم

 دارم؟ میا گهید یمگه چاره _

 اشپزخونه گفت: یازمبالنشستم که از تو یكینگفت ورفت توآشپزخونه،منم رو یزیچ

 گشنته؟_

  رهیرستوران نم یوقت شب کس نیا میدرست کن یزیچ  کی دیبا

 مبل پاشدم وگفتم: یازرو

 ؟یمثالچ_

 درست شهکه زودتر  یزیچ کی دونمیچم_

 به خودم گرفتم: یمتفكر حالت

 خوبه؟ یاملت گوجه ا_

 زد: یبشكن

 

 ؟یبلد هیآره عال_

 من ساالددرست کنم؟ ادیبلدما بد درم یعنی ستمیمن بلدن_

 بهش کردم وگفتم: یا حانهینگاه عاقل اندرسف_
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 ه؟یعال یگیچرام یستیبلدن یوقت_

 املت باساالد؟چندش آوره  بعدشم

 حاضرکن یخوریم یاهرچیازیپ نیزروبچیتوم كنمیاملت درست م من

 سرش روتكون داد:_

 ناروحاضرکنمیمن برم گوجه ا یاوک_

 تنم بود که خوشبختانه کوتاهم نبود. یمشك کیتون  کی رشینگفتم و  کاپشنم رو دراوردم ازز یزیچ

 گاز گذاشتمش  یآورد از دستش گرفتم و رو رونیروب یتابه ا یتوآشپزخونه ماه رفتم

 تابه شدم، یازتوماهیپ زکردنیو مشغول ر ختمیتا به روغن ر یماه کف

 :دیبلندش به گوشم رس یصدا هویبعد  كمی

 تموم شد زکردمیگوجه هارور_

 بهش کردم: ینگاه

 بده به من خب ؟یزنیدادم یچ یبرا_

 ظرف گوجه هارو دستم داد. یحرف چینگاه کردو بدون ه بهم

 تابه که گفت: ختمیر یماه یهارو تو گوجه

 چطورممكنه؟_

 سرم بادرست کردن غذا گرم بودگفتم: همونطورکه

 چطورممكنه؟ یچ_

 سن توسروان باشا یدخترتو کی_

 سمتش برگشتم: به
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 ممكنه  یریهم بگ یودرجه افتخار یبر یودانشكده افسر یبزن یسه سال جهش یوقت_

 دادزد: متعجب

 ؟یكاربودی؟بیسه سال جهش_

 گفتم: باحرص

 عاشق درس خوندن بودم  كارنبودمینه؟چه خبرته؟ب یزدن رودوست دارکالداد_

 گفت: رلبیز

 گهیبگوخل بودم د كدفعهی

 چپ نگاهش کردم و حق به جانب گفتم: چپ

 ؟یچ_

 چندسالت بود؟ گمیم یچیه_

 چندسالمه! یجون عمت گفت اره

 و گفتم: دمیکش یقینفس عم 

 و پنج  ستیب_

 ز،یروخاموش کردم،غذا رو آوردم سرم رگازینگفت و من هم ز یزیچ گهید

 .میخودم و مشغول خوردن شد یمن هم برا دیخودش کش یاماده بوداون برا زیهمه چ 

  سیاون مثالمجرم بود و نه من پل م،نهیهست یک میکرده بود انگارهردوفراموش

 .میدوتادوست بود مثل

 بود،فقط انگار. ینجوریانگارا یول

 گفتم: که گرفتیآخر روم یلقمه  داشت
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 ش؟یشناختیبود؟م یاون پسر ک_

مردمک چشمم  یاش که صاف تو رهینگاه خ نیچشمام زل زد ازا یوسرش رو آورد و تو دیاز غذا خوردن کش دست

 بود متنفر بودم،

 :دیکش یقیکه نفس عم 

 شناختمشیم_

 بود؟ یک_

 بگم نمیبینم یازین_

 رو باال انداختم: ابروهام

 ی! چه بهترکه االن بگیشیم ییچون دوباره بازجو یدبگیتواداره با ینجانگیاگه ا_

 داد: رونیرو کالفه ب نفسش

 دارم؟ میا گهیمگه راه د_

 میزنیکردم حرف م ناروجمعیرو بخورا غذات

 گذاشتم. ییظرفشو نیماش یرو برداشت و رفت و  من هم غذاروتموم کردم کوظرف هارو رو تو وانشیبشقاب ول بعدم

 .ومدیدادم واقعاخسته بودم و خوابم م هیمبل نشستم سرم رو به پشتش تك یروازپله ها باالرفت که من  

 امد. نییپا یپاهاش امد که بالباس راحت یبعدصدا كمی

 بلندشم  یازموها كهیت هی یطوس یباشلوار ورزش یساده مشك شرتیت

 صورتش افتاده بود یجلو شهیهم مثل

 !ومدیخوشم م یلیخ كهیچراازاون ت دونمینم

 مبل روبه روم نشست: یرو
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 دوستم بودوبرام مثل برادر_

  میباهاش بودم همه جاباهم بود یازبچگ

  میخوندیم یتودانشگاه هردومعمار یحت

 هم به جمعمون ملحق شد. گهید یكی تودانشگاه

 آرش

 باهاش جورشد. یلیخ ثمیم یجورنبودم ول ادباهاشیز من

باه اشت یکردم حسمون متقابل بود ول یفكر م مانهیامد رفتارش باهام خوب بود صم نازخوشمیبه اسم آ یدختر هیاز

 کردم. یم

 رو دوست داره. گهید یكیام زد و گفت  نهیدادم دست رد به س شنهادیبهش پ یوقت

 .دیبعد خبر ازدواجش با آرش به گوشم رس دوماه

 رو  نازیمتنفرشده بودم هم دوستم رو ازم گرفته بود هم آ شترازآرشیب

 ازخودم دورشد. ثمیم یازش دورکنم تاحداقل دوستم رو پس گرفته باشم ول ثمیداشتم م یسع 

 کالطرف اون بود ثممیم میرشدیهم درگ یچندبار میکاللج افتاد باآرش

 باهاش نداشتم. یکار گهیدوست من نبودمنم د گهید

 یلیجواب ندادم خ یکه آرش بهم زنگ زدولمدت قبل  هینشدتا یخبر چكدومیازه گهیاز تموم شدن دانشگاه د بعد

 داره! كارمیهمه مدت چ نیتعجب کرده بودم که بعد ا

 .یدونیخودت م شمیامدم بق رونیبحثم شد  ازخونه  ب یموضوع کیشب با خانوادم سر  همون

 بود. ثمی. اون پسر مدمیرود ثمیروزدانشگاه امشب م نیبعداخر

 ! هرسیبه ذهنم نم یا گهید زیاست چون چ هیفرض کی نیا یعنیکاراون بوداون آرش روکشته انداخته گردن  پاپوش
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 شوکه شدم. نیهم یبخورم برا ثمیازم مویضربه زندگ نیبدتر كردمیوقت فكرنم چیه

هلل وا رفتیمرموز منم تومخم نم تشیاست و چقدرم شخص دهیچیپ شیچقدر داستان زندگ شنیم دایپ ییآدما عجب

 .نیچه برسه به ا

 رو باورکرده بودم. شیگناه یب

 .كردیمطمئنم م یحس هی انگار

 من رو ازفكر خارج کرد: صداش

 گناهم؟ یمن ب یهنوزباورنكرد_

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 ؟یچ یبزن رنگین یاگه بخوا یباورکردم ول ییجورا کیچرا_

  ستادمینمیاگه کارمن بوداونجاوا_

 .كردمیفرارم

 یكنیکمكم م یکه دار یتوهم باورکرد مندرض

 بابت ممنونتم نیازا یعقب انداخت توروزدادگاه

 باورم دروغ نبوده باشه نیا دوارمیام_

  ستیسروان ن ستین_

 زبپرسمیچ کیبزارمنم  یدیهمه توپرس نیحاالا

 گفتم: یزدم و با کنجكاو یلبخند

 بپرس_

 ؟یدوسش دار_
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 گفتم: باتعجب

 و؟یک_

 ه؟یچ دِیهمون سروان رش_

 گفتم: یبلند بایتقر یباصدا

 ؟یگیآرادوم یچ_

 رو تكون داد که ادامه دادم: سرش

 ؟یفكر کرد یباخودت چ میما فقط همكار ستین یچیمن واون ه نیب_

 كنهیفكرنم ینطوریامااون ا یگیم ینطوریتو ا دینكردم شا یمن فكر_

 :دمیکه ازسرندونستن بودپرس یبااخم

 ؟یدیرس جهینت نیتوازکجا به ا_

 به سرم نزنه یا گهیفكرد یدوماخودش امدبامن بحث کردکه تومال اون ستیهمكارن هیاوالنگاهش به تومثل _

 فكر کرده یباخودش چ دونمینم

 زد. یبعدم پوزخند 

 گفتم: متعجب

 ؟یچ_

 كارکرده؟یآرادچ

 رینگ یحرفاش روجد كنهیندادم که سرخود هرکاربخوادم یدیام چیبه آراده من

 اشدم که گفت:ازجام پ بعدم
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 هم نگرفتم یجد_

  كنمینم یواون توجه نیکنم به حرف ا یبخوام کار من

 گفتم: بااخم

 ه؟یمنظورت چ_

 زد: یکمرنگ لبخند

 بماند_

 یبخواب یتونیاونجام یدراتاق خال نیبروباالاول

 شعوریب یخودش رفت باالازحرص دستام رومشت کردم پرو بعدم

 بود یکه گفت رفتم اتاق ساده ا یو به سمت همون اتاق دمیکش یقیعم نفس

 نداشت. یا گهیخاص د زیچ نهیو کمد و آ دیسف ینفره  کیتخت  کی

 عادتم  در روقفل کردم مقنعم رو از سرم برداشتم و  موهام رو بازکردم، طبق

 سخته بود. یلیخ دنیخواب نیواقعا باشلوارج دمیتخت درازکش یرو

 ابم برد.محض بستن چشمام خو به

 چشمام روبازکردم، یچقدرگذشت که بااحساس تشنگ دونمینم

 من کجام؟ یوا

 امد. ادمی زیکه فكرکردم همه چ كمیكردیبه اطراف نگاه کردن اصالمخم لود نم كمی

 امدم. رونیخشک شده بودقفل در روبازکردم ازاتاق ب دهنم

 رهیکه توجهش بهم جلب شد و نگاه خ دمیکش ینیپندارچون انتظارش رونداشتم ه دنیامدم که باد نییها پا ازپله

 اش رو بهم دوخت،
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 باعث شده بود جابخورم. نیا دیدیم ونینشسته بود تلوز یكیتار یتو

 گفتم: یاروم یباصدا

 ؟یكنینگاه م ونیتلوز یدار یدیخواب د یسرصبح_

 باالانداخت: یا شونه

 ن؟ییپا یامد یتو واسه چ نمیبب ونیخب خوابم نبردحوصلمم سررفت امدم تلوز_

 چون تشنه شدم_

 و خوردم  ختمیخودم ر یآب برا وانیل کیبه سمت آشپزخونه رفتم و  بعدم

 گفتم: یدوختم و با کنجكاو ونیرو به تلوز نگاهم

 هست؟ یلمیحاالچه ف_

  ینیبب یایب یتونیم_

که  یلحن کیسرم رو به طرف مخالف برگردوندم وبا  عایصحنه روبروم چندشم شد و سر دنیرفتم و باد جلوتب

 معلوم بود چندشم شده گفتم:

 لم؟یشدف نمیا یچندش یلیپندارخ یوا_

 نگفت یزیکردوچ یخنده ا تک

 ها متنفر بودم  زیچ نیمن کال از ا رونیبودن ب ختهیطرف رور یاتاق عمل که دل وروده  یتو  چندتادکتر

 روبهم گفت: باخنده

 قشنگه ها یكنینگاه نم_

 !انهیدید یكیتواون تار دونمیبهش رفتم که نم یغره ا چشم

 مبل  کنارش نشستم و گفتم: یرو ارمیحرصش رودرب نكهیا یبرا
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 ه؟یمگه چ نمیبیم_

 چندشه ینگفتم توگفت یزیمن که چ_

 نشون بدم گفتم: یکردم خودم رومعمول یم یکه سع یدرحال

  نمیبیاالن م یگفتم ول یاونطور دمید هویاون لحظه چون _

 دوخت  ونیروتكون دادونگاهش رو به تلوز سرش

 لباش نشست و گفت: یرو یشد کم کم لبخند کمرنگ رهیلحظه بهم خ کیبه سمتم برگشت  دوباره

 یندازیم یكیادیمنو بیعج_

 :دمیپرس یباکنجكاو

 ؟یک_

 یآنه شرل_

 خنده  ریبعدم زد ز 

 ستیسرم ن یزینبود چ ادمی! اصالیوا

 حواست کجاست؟ یخاک برسرت کنن سارا یا

 ازجام پاشدم خواستم ازپله هابرم باالکه گفت: عیسر

  دمیلطف نكن د گهید_

 زدم: یشخندین

 ینینب نیکه بعدا نهیمهم ا_

 برد،یخواب داشتم بدخواب شده بودم خوابم نم یلیخ نكهیبزنه رفتم تواون اتاق باا یبزارم حرف نكهیبدون ا بعدم

 مقنعه ام روهن سرم کردمروبستم  موهام
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 به خودم امده بودم انگارتازه

 پسره راحتم؟ نیانقدرباا یاصالواسه چ سمیپل کیامدمن  ادمی 

آن نظرم عوض شدمقنعه روازسرم گرفتم موهامم بازکردم درروقفل کردم و  کی یبه خودم گرفتم تو یجد افهیق

 . دمیروتخت درازکش

 ابم.اونورشدم نتونستم بخو نوریهرچقدرا یول

  شهیم نییدرباالپا رهیدستگ دمیهودی

 بعدصداش امد: كمی

 کن ؟بازشیدروقفل کرد یواسه چ_

 گفتم: تیسرم کردم و به سمت در رفتم و قفلش رو باز کردم و با جد عیرو سر مقنعم

 قفل کردم که کردم دلم خواست _

 ؟یسرم نباشه؟اونوقت چ یزیتو امد و من چ یایم یندازیتو که اعتماد ندارم مثل االن سرت رو م به

 دروهل دادامدطرفم  تیباعصبان

 بیکه ازاس وارزدمیچپم رو تاکردم کف پام رو به د یکه زانو واربكوبهیرومحكم گرفت خواست من روبه د بازوم

  دنیرس

 شه،باحرص گفت: یریکمرم جلو گ به

 واقعا؟ یفكر کرد یتو باخودت چ_

 گفتم: خونسردانه

 نجا؟یا یامد یات رو بامن حفظ کن اصال واسه چ نكردم فاصله یمن فكر خاص_

 ازم فاصله گرفت و با پوزخند گفت: دوقدم
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 آره من احمقم _

 انگار راجع بهت اشتباه کردن  یول ینیبب یایومدبیاوردم که چون ازاون خوشت ن گهید لمیف هیرفتم  

 دستش رومحكم  یتو یدیس بعدم

 .دیو ازاتاق خارج شد و در رو محكم کوب واریکردسمت د پرت

 گفتم: رلبیز دمیکش یقیعم نفس

 احمق یروان_

 یشدم ول مونیواقعا از کارم پش دمیکش یبود آه یكیرمانت لمیافتاد خم شدم وبرش داشتم ف یدیبه س چشمم

 .شدیخودش با رفتارش باعث م

 انداختم، دادیصبح رو نشون م میبه ساعت که ساعت شش و ن ینگاه

 .شدینداشت هواداشت روشن م ییمعنا دنیخواب گهید

 باهاش یکاش اونطور یول

 

 برخورد

 نداشت! یکه بامن کار چارهیب كردمینم

 معذرت بخوام. زاشتیکردغرورم نم یشدکارینم یول

 رفتم. نییو ازپله ها پا رونیرو تنم کردم و ازاتاق ب لباس هام 

 ازش نبود.  یاثر یکنم ول یازش معذرت خواه خواستم

 گرفتم. شیشدم راه خونه رو درپ نیامدم و سوار ماش رونیشدم و ازخونه اش ب مونیپش نیبنابرا

 به خونه در روبازکردم و وارد شدم. دنیبارس
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 نفهمه االن امدم. یسروصداباشم تاکس یب بایکردم تقر یسع

 تخت نشستم، یسمت اتاقم رفتم و وارد شدم رو به

 درستش کنم؟ یکه زدم چطور یگند نیمن االن ا خب

 بگم! یمارال من بهت چ یا

 من رو ببخش که مجبورم دروغ بگم. ایبگم خدا یچ دمیفهم ولیا

 دادم و رونیرو کالفه ب نفسم

 امدم وارداتاق طاهاشدم. رونیخودم ب ازاتاق

 بود باتشر به خودم گفتم: یتخت خوا یکه رو دنشیباد

 !دارباشهیکه ب یخب احمق معلومه که خوابه انتظارنداشت_

 :سمیازاتاق خارج شم که صداش من رو وادار کرد سرجام وا خواستم

 دارمیب_

 سمتش برگشتم: به

 م؟یپس حرف بزن_

 جاش نشست: تو

  نمیمنم منتظرهم_

 و گفتم: دمیکش یقینشستم ونفس عم کنارش

 روگرفتن یكیاون پرونده  یدوگفت درباره ازهمكارام زنگ ز یكی رونیکه رفتم ب شبید_

 تهران رفتم،  رونیتا ب رفتمیدمیبا منم

 شد،یرمیخونه د امیتاب مارستانیب میبودن برد رزدهیروکه  ت پسره
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 آراد موندم نگفتم چون  شهیپ شبم

 !یشدیم یعصبان

 نشم؟ یخواستیم_

 یداداش گهیددیطاهاببخش_

 نگفت که دوباره گفتم: یزیچ

 طاهاجونم؟_

 کردخندش روجمع کنه که گفتم: یبهم انداخت سع یرومظلوم کردم و لبام رو جمع کردم که نگاه کوتاه چشمام

 اره؟ یعنیپس  یدیخند ییطاها_

 گفته؟ ینه ک_

 راز گهیاونش د_

 د،یکه خند دمیلپش روبوس بعدم

 کردم وگفتم: بغلش

 یداداش خودم_

 گفت: یجد بالحن

 ایبهم دروغ نگ گهید_

 كنمیم مویسع_

 بود، یحرفم جد نیا نكهیباا

 نگفتم. یزیوچ دمیاون منم خند ی دازخندهیگرفت وخند یشوخ طاهابه

 رفتنم به اداره بود ازاتاق طاها خارج شدم و داخل اتاقم شدم،  وقت
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 چادرم رو هم سرم کردم. دمیفرم اداره رو پوش 

 شدم و به سمت اداره روندم. نیصبحانه خوردن نداشتم سوار ماش یاشتها

 به سمتم امد  گفت: دنمیاداره سپس وارد خود اداره شدم  که آرادباد یوارد محوطه  قهیچهل دق بایاز تقر بعد

 شد؟یچ شبید یسارا_

 ابروم رو باال دادم وخونسردانه گفتم: یتا هی

 بشه؟ یزیقراربودچ_

 موهاش فروکرد: یروتو دستش

 خونه  ومدهین شبیگفتن د میخونه خانوادش گشت ییادبازجویدبیبا میدانكردیروزنده روپکه پندارف نهینه منظورم ا_

 گفتم: دمیبه چادرم کش یدست

 جداگونه داره  یچون خودش خونه  _

 واقعا آدرسش کجاست؟_

 ؟یدونیتوازکجام یول

 توجه به سوالش گفتم: بدون

 .....هیاله_

 نگاهم کرد: یآرادباکنجكاو

 شد؟ یو جواب سوال دومم چ_

 دمیپس جواب نم ستیسوالت جزوکارن نیاراد ا_

 توجه بهش ازکنارش ردشدم که دنبالم امد: یبعدم ب 

 ؟یایب یخواینم_
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 یپرونده ا نیمسئول ا توهم

 سرم روتكون دادم وگفتم: گفتیراست م خب

 گه؟یاالن د امیباشه م_

 روتكون داد: سرش

  میآره االن بهتره باهم بر_

 درباره كمیداخل راه  م،یکه دادم راه افتاد یو به سمت آدرس میاداره شد نیباهاش همراه شدم و سوارماش 

 ارادروبهم گفت: نیماش ستادنیپرونده بحث شدکه  باا ی

 نجاست؟یا_

 انداختم: رونیبه ب ینگاه

 اره _

آشفته ظاهر شد و نگاهم  یازبچه ها زنگ خونه روزدکه چندلحظه بعد ظاهر پندار با موها یكی میشد ادهیپ نیازماش

 نگاهش قفل شد. یتو

 :دوگفتیکش یقیمكث کرد بعدنفس عم یبه همه مون انداخت رومن کم ینگاه سپس

 د؟ییبفرما_

 جواب داد: یبالحن جد آراد

 ییبازجو یاداره برا نیایدبامابیفروزنده با یاقا_

 روتكون داد: شپندارسر

 برم لباسمو بپوشم  نیخب صبرکن یلیخ_
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امد  رونیمرتب ب یبهش رفت توخونه  و چندلحظه بعد باظاهر یروتكون دادکه پندار بعد ازنگاه کوتاه ارادسرش

 شد. نیدرخونه روبست وهمراه ما سوارماش

 نداختیم ادمیرو  شبیمخم بود ود یواقعا رو نیماش یتو نشیسنگ یها نگاه

 من نبودم  شبیادم د صالاونانگارا

 !شهیاصال باورم نم كنمیم فكرکه

 گفتم: رلبیز

  ییاحمق به تمام معنا کیتو یسارا_

 بهم کرد: یارادنگاه

 ؟یگفت یزیچ_

 تكون دادم و گفتم: یمنف یرو به نشونه  سرم

 نه باخودم بودم_

 نگفت یزیباالانداخت وچ ییابرو

 شدم ادهیپ نیبه اداره ازماش دنیبارس

 رو داخل بردن ارادم پشت  دونفرپندار

 و روبه ارادگفتم: دمیکش یقیرفت نفس عم سرشون

 واقعاامروزحوصله ندارم ییتنها ییبازجو یبرا_

 ؟یشده سارا یزیچرا؟چ_

 ست؟یکه ن یمشكل كنهینه فقط حال ندارم سرم دردم_

 زد: یلبخند
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 رسمیمعلومه توبروتواتاقت خودت رو هم خسته نكن من به کارام هیچه حرف نینه ا_

 ممنون_

 دادم و  هیزتكینشستم بازوهام رو به م یروصندل دمیسمت اتاقم راه افتادم چادرم روازسرم کش بعدم

 دستام گرفتم، یروتو سرم

 .یرفتار نیشب اونجابودم!اونم با همچ یچ یبرا رهیاوف من تومخم نم 

 احمق احمق! احمق

 .كردمیبزرگش م یلینبود و من خ یزیچ دمیشا

 مونده تاکارم تموم شه هنوزچندساعت

 چادرسرم نجابمونمیاوردایطاقت نم دلم

 

 متصل بودرفتم  ییکه به اتاق بازجو یکردم،وارداتاق

 گنیم یوهم بشنوم چ نمیبتونم هم بب که

 لجباز، ی زدپسرهیو بزورحرف م كردیآرادمقاومت م پنداردربرابر

 الزم رو گفت. یزهایهمه چ یخصوص  اتیبدون جزئ یول دیطول کش نكهیبلدبود بااآرادکارش رو خوب  یول 

 گفت: دنمیخارج شدم  که همزمان بامن ارادم خارج شد باد ازاتاق

 ؟یینجایا یازک_

 که رفتم تواتاق یبعدازموقع قهیحدودا پنج دق_

  یبگ قیانقدردق ستیحاال الزم ن_

 كرد؟یسرت دردم یوقت یامد یچ واسه
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 گفتم: باتحكم

 ؟یكنیم ییباز جو یآراد دار_

 تواتاق موندن نداشتم  حوصله

 خب باشه یلیخ_

 برخورده، اه من چقدراحمقم!ازکنارم گذشت معلوم بود بهش بعدم

 زنمیباهاش حرف م ینطوریاون به فكره منه من ا 

 یامد ول رونیبعدپندار ازاتاق ب كمی

 راهش رومتوجه من بشه  نكهیا بدون

 ازپشت صدام کرد: یكیهویگرفت که  شیپ در

 سروان زند_

 عقب برگشتم: به

 د؟ییبفرما_

 داتاقشونیسرگردگفتن بر_

 ؟یمیسرگرد عل_

 بله_

 امیخب باشه توبرومن االن م یلیخ_

 احترام ازم دور شد، یگفت و بعد از ادا یچشم رلبیز

 روم بود، شخندروبهین کیروکه برگردوندم پنداربا روم

 كرد،یشلوارش بودبهم نگاه م بیتوج دوتادستاش
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 گفتم: یلحن محكم با

 شده؟ یزیچ_

 شاهلل؟یا نیپرونده روانتقال داد_

 از سر ندونستن کردم: یاخم

 !فهممیمنظورت رو نم ؟یچ_

  شونیبه ا افتهیپرونده انتقال  شاهللیگفتم ا ییامدبازجو دیسروان رش_

 ابروم رو باالدادم: یتا هی

 میمسئول دباهمینه من وسروان رش دبگمیمتاسفانه با یاد؟ولیخوشت م انقدرازشون_

 توجه بهش از کنارش گذشتم، یب بعدم

 ...ی پسره

 فحش ندم، خوامیم یه نشایخدابب یا

 اداش رودراوردم: رلبیز

 شاهلل؟یا نیپرونده روانتقال داد_

  ختیر یب مونیتو چه م به

 صدام کرده بود! نیچقدرمن حواس پرت شدم رام یوا

 کج کردم؛ نیرو به سمت اتاق رام راهم

 به در زدم وبعد از فرمان ورودش  واردشدم، یا تقه

 زد: یلبخند دنمیباد نیرام

 !یچقدر زودامد_
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 رفته بود! ادمیاصال دیببخش نیرام یوا_

 کرد: یخنده ا تک

 نیاشكال نداره بش_

 وگفتم: نشستم

 ناخوبه؟یشده روم یزیچ_

 شده باشه؟ یزیدچیحتمابا_

 دروغ کوچولوبهت گفتم  هیمن  فقط

 به جانب گفتم: حق

 ؟یگفت یچه دروغ یچ_

 نشوخب؟ یعصبان یول گمیم_

 رو باال انداختم و گفتم: ابروهام

 بگو نیرام_

 :دیکش یقیعم نفس

 گمیخب م یلیخب خ یلیخ_

 بچه دختر نبود پسره 

 باز نگاهش کردم وبا حرص گفتم: بادهن

 ؟یدروغ گفت یچ یبرا نیمرا یضیآخه مگه مر_

 خاروندوگفت: یکه پشت گردنش روم یحال در

 مگه؟ ضمیروگفت گفت مر نیقاهمیدق ناهمیچه جالب روم_



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
72 

 

 :دمیخندم گرفته بودنخند نكهیباا

  یلیکرد دوماخاک توسرتو که انقدرزن زل ناخوبیاوال روم_

 خب چكارکنم؟_

  نانذاشتیروم یکنم ول تتیاذ خواستم

 بروخداروشكرکن بهت گفتم  تازشم

 خوب بود؟ یدیفهمیامدم یم ایدن

 گفتم: باحرص

 !یلیخ نیارم ییپروو یلیخ_

 نگفت یزیدوچیخند

 گفتم: یدلخور بالحن

 ن؟یریبگ یچ نیخوایحاالاسم م_

 ساالر_

 ؟یارومی یتوانتخاب کرد_

 گفت باهم شهیم_

 گفتم: یبالجباز

 یستین قهیچون توخوش سل یمن مطمئنم نظر روم یول_

 دل ازار؟ شهینوکه امدبه بازارکهنه م گهیدستت دردنكنه د_

 ازجام پاشدم: دمویخند

 امشبم خونتون دعوتم ؛کاردارمیزد ادحرفیخب ز یلیخ یمزت نگ یب یدروغ ها نیاز ا گهید یتو باشدعواته_
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 گفت: باخنده

 میچشم منتظر یبه رو_

 یباش فتهیوظ_

 ازاتاق خارج شدم. سپس

 زدم؛ یشدبه افكار خودم لبخند یلیساالرعق هیشبیمیب ساالرعلفكرکن چه جال یوا

 کردم وگفتم: یجمع کردم  احترام نظام عیخودم رو سر یریسرهنگ ام دنیبا د که

 سالم قربان_

 زد: یلبخند

 گشتمیسالم دخترم منم داشتم دنبالت م_

 اتاقم؟ یایب شهیباهات حرف بزنم م یموضوع هیراجع  خواستمیم

 چشم قربان_

 پشت سرش راه افتادم؛ وبعدش

 به اتاقش اول اون داخل شدو پشت سرش هم من؛ دنیبارس

 نشست که بااشارش منم نشستم  زشیم پشت

 گفت: یهم قالب کردوجد یروتو  انگشتاش

که  یکس نیباند بزرگن هم هی نیریبه عهده اش بگ دیتو وسروان رش خوامیهست که م یتیمامور هیسروان  نیبب_

 تیبانده وخودش اعتراف کرده شمامامور نیازا یروحضورذهن ندارم جزئ شیلیکه االن فام ثمیم یعنی نیگرفت

 یادیواردباندبشه چون به ما کمک ز ثمیپندارفروزنده هم قراره به عنوان دوست م نیباندش نیازا یدعضویدار

 كنه،یم

 روثابت کنه، شیگناه یب قیطر نیتحت کنترل ماخودش خواست تاازا البته
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 باندبوده نیهم عضو ا یکه معلومه آرش احمد نطوریا

 اخه چرا؟ یاز عمدآرش روکشتن گردن پندار انداختن ول نایا یعنیماتم برده بود  ازحرفاش

 سرهنگ گوش سپردم: یحرفا یادامه  به

 شهیشما اونجاصحبت م یها فهیوظ یکه درباره  شهیبرگذارم یجلسه ا  کیفردا دهنوزخبرندارهیسروان رش_

 بلندشدم: مازجا

 شه؟یفرداباخبرم دمیچشم قربان فقط سروان رش_

 یبگ یتونیفردام یداشت یاگه نظر نطورهیهم_

 رونیازاتاق امدم ب یچشم محكم باگفتن

 شد، دهیچیچقدرموضوع پ یوا

 باندشدن که! هی ناپاکیا

 تره،  دهیچیپ كردمیفكرم یازاون هیغض

 اداره و  یامدم وارد محوطه  رونیازاتاقم ب یشدن ساعت کار بعدازتموم

 شدم و گازش روگرفتم؛ نمیماش سوار

 گهیچهار ماه د دیشده بوداالن توپنج ماه بود با ناتنگیشون دلم واسه روم نیبعدناهاربرم خونه رام خواستمیم

 اد،یب ایکوچولو دن یپسر بچه  نیکرم تا ا یم یصبور

 دیبه خونه ازماش دنیبارس

 

ت لبام نشس یرو یبودن لبخندبزرگ بالیکردن وال یکه مشغول باز اطیطاها وفرهادتوح دنیشدم که باد ادهیپ نی

 روبه فرهادگفتم: یوبه سمتشون رفتم  با لبخند پررنگ
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 باالن؟ شیایاونیسون_

 گفت: یرو گرفت تودستش وبااخم ساختگ فرهادتوپ

 كنهیم شیایاونیادسونیبعدشم منم ادمما تام ریسالم سروان ازراه برس بعدسراغ زن وبچم رو بگ کیعل_

 چپ نگاهش کردم: چپ

 ایزنیحرف م یلیخ_

 ؟یسالم کردن از من رو دار ی عقده

 بعدشم... گهید یخوب نمیبیم دارم

 زدم: یبلند غیتوسط طاها حرفم نصوه موند ج مینیشدن ب دهیباکش

  زدمیاحمق داشتم حرف م یپسره _

 یوحش ولكن

 رو ول کرد: مینیهمون لحظه ب که

 یپروشد دمیروزنكش هی شیاخ_

 بهش  واردخونه شدم، یبهش رفتم وبعد از نگاه چپ یغره ا چشم

 بود؛ مایعمون فرهادپسر

 بود، ایداشت، و زنش هم  که اسمش سون  شیایدخترناز پنج ساله به اسم ن هی که

 دگفتم:بلن  یکه ازدر رفتم  نیبود هم یبامن عال شیایناگفته نماندرابطه ن البته

 خانوم کجاست؟ شیاین_

 روگونش زدم. یوبوسه ا دمیخند دبغلمیپر غیباج شیایبعدن هیدوثان که

 به سمتم امد وگفت: یبالبخندمهربون مامان
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 یدخترم خسته نباش یخوش امد_

 زدم یلبخند

 یسالمت باش زمیعز یمرس_

 ازپشتش امد: ایسپس سون و

 ؟یوقت بهمون سرنزن هیبه به جناب سروان _

کوتاه کرم رنگ باشلوارستش  نیاست شرتیبسته بودبا ت یرنگش رو دم اسب ییطال یبهش کردم موها ینگاه

 بالبخندگفتم:

 ن؟یدار فیشماکجاتشر ستمیمن ن میریگ_

 گفت: باخنده

 میناهابخور كنمیبرولباسات روعوض کن منم  فرهاد وطاهاروصدام بگم؟یحرف حق جواب نداره واهلل چ_

 زدم و رفتم باال، شیاین یبه گونه  یبوسه ا گهیبارد کیتم وگف یاروم ی باشه

 امدکه مشغول صداکردن اون دوتاتنبل بود، یم نییازپا یدادسون یصدا

  دمیروپوش یرنگ یگلبه ا زخنکیشوم

 ن،ییجذبم روهم پام کردم موهام روبستم رفتم پا یا شلوارسرمه

 باامدن من طاهاوفرهادم امدن همزمان

 طاهاگفتم: روبه

 باباکجاست؟_

 وقت روزکجاست؟ نیبه نظرت ا_

 گهید شرکته
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 ابروم رو باال دادم: هی

 ؟یستیپس توچران_

 ام یمرخص ادکارکردمیهفته ز نیمن ا_

 گفتم: یمسخره کننده ا بالحن

 داداشم! یخسته شد یاوف توهم که کار_

 برام دراوردکه براش زبونم رودراوردم مامان صداش بلندشد: یشكلك

 ل بسه کل ک نیایب_

 بهش رفتم و گفتم: یوچشم غره ا دمیخودم رو عقب کش  عیروبكشه که متوجه شدم وسر مینیطاهاامدب

 فكرشم نكن! _

 باال انداخت: طنتیروبا ش ابروهاش

  كنمیم یه؟عملیفكرچ_

  زنشستمیفرارکردم و سرم ادیب تابجنبه

 :زنشستیامدسرم اونم

 بعدا برات دارم_

 رودوباره براش دراوردم  زبونم

 فرهادگفت: که

 شكم مهم تره زنعموجان دستت طال گهیخب بسه د_

 زد: یحرفش مامان لبخند نیباا

 بخورنوش جونت _
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  میبه خوردن غذامشغول شد همه

 بلندشد، میزنگ گوش یهوصدای که

 طرف مقابل به گوشام شک کردم: یصدا دنیکردم ودکمه اتصال رو زدم، باشن یناشناس بود اخم شماره

 به به جناب سروان _

 زدم: یمصنوع یلبخند

 چه خبر؟ ؟یسالم مارال خوب_

 ه؟یخورده مارال ک ییسرت به جا_

 خرابه؟ تیوضع آهان

  نمیبیم رمیصبرکن االن م_

  نكهیخارج شدم هم وازاشپزخونه

 گفتم: دمیپله ها رس یرو

 ؟یبه من زنگ زد یتوچطور_

 تماس رولمس کردم یمارت رو وارد کردم بعدم دکمه نبودش ادسختیز_

 ؟یستیتوبلدن مگه

 !ندازهیمن رودست م شعوریب

 گفتم: باحرص

 ؟یداکردیشمارم روازکجاپ اریدرن یبابا نمک!مسخره باز_

 بماند ینبود ول ادسختیاونم ز_

 غروب ساعت پنج توکافه...منتظرتم  
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 د،یچیبوق ازادتوگوشم پ یبعدصدا

 زدم: غیرو  پرت کردم روتخت وج یگوش

 شعوریب یاحمق پسره _

 !فكرکنم ازحرص قرمزشده بودم،دوزهیو م برهیخودش م یبرا

 كنه؛یمن قطع م یرو رو یگوش

 نرما گهیم طونهیكارداره؟شیگرفته اصالبامن چ یمن روازک یشماره  نیا

 که! زارهینم یکنجكاو یول

 كردیامدکه صدام م نییاازپایسون یصدا

 گفتم: یبلند یباصدا

 ایسون امیدارم م_

 زنشستمیرفتم و پشت م نییازپله ها پا بعدم

 روبهم گفت: مامان

 داشت؟ كارتیمارال بود؟چ_

 میگفت غروب قراربزار یچیه_

 نگفت یزیتكون دادوچ یسر مامان

 بامارال هماهنگ کنم  ندفعهیباشه ا ادمی

 اون دفعه گندنزنم مثل

 که! گهیادم نم نیباهام داره؟ ع یبود که چه کار ریدرگ واقعافكرم

 که كردمیم یباغذام باز نطوریهم
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 مامان ازهپروت خارج شدم: یباصدا

 دخترم؟ یخوریچرا نم_

 مامان ممنون  رشدمیس_

 زبلندشدمیحرفم ازسرم نیپشت بند ا و

موهام رو از پشت  نهیآ  یرفتم جلو گهیکم کم اماده شم د گذرهپسیچه زودم یوارداتاق شدم،ساعت چهار بودوا و

 همرنگش نیدم،باشلوارجیرو پوش كمیساده وش یسرمه ا یزدم ومانتو یکمرنگ یبستم،رژصورت

 روهم پام کردم میپاشنه تخت مشك کفش

 سرم انداختم. یوچادرم رو رو میباشال مشك همراه

 روبرداشتم قبلش به مارال اس زدم و هماهنگ کردم میمشك فیک

 شون نیرام یخونه  رمیکه ازاونجامکردم وگفتم  یخداحافظ باهمه

 شدم و به سمت کافه حرکت کردم. نمیسوارماش

ته که دورش نشس یزیکردم به سمت م داشیپ یکافه باچشم  دنبالش گشتم، وقت دمیپنج بود که رس قاساعتیدق

 روبه رو یبود رفتم و صندل

 

 وروش نشستم و گفتم: دمیرو عقب کش شیی

 ؟یكارداشتیخب چ_

 ؟یتسیسالم بلدن_

 به طرف مقابل داره یبستگ_

 یسالم به من ندار اقتیل یگیراست م_
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 گفتم: یکالفه ا بالحن

 ! منتظرمیچرت وپرت بگ نجاکهیا یاوردیمن رون_

 شد: یجد

 داره  یداخل یکه برادرت تخصص طراح دونمیسراصل مطلب م رمیم_

کارش دارم،پولش  یخونه به صورت خصوص کی یطراح یهم هست برا یکردم طراح عال قیتحق

 شمارش روبهم بده خوادباشهیهرچقدرم

 گفتم: یلحن خشك با

 ؟ینجاکشوندیبخاطرداداشم من روتاا_

 باال انداخت و خونسردانه گفت: یا شونه

 آره_

 رو تكون دادم: سرم

 باخودت  شیهماهنگ دمیمن م یاوک_

 وکردیروتكون دادشماره طاهارودادم که س سرش

 افتاد و گفتم: ادمی یزیچ کیهوی

 ؟یشماره من روازکجااورد یراست_

 لبش نشست: یگوشه  یلبخندکج

 یفهمیبماندبعدام_

 گفتم: زاشتمیرو سرجاش م یکه صندل یپاشدم و درحال ازجام

 بدونه خوامینم یدرضمن به طاهانگوشمارش رو ازمن گرفت_
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 ل؟یدل_

 االن دعواش بود بگم بتوچه! یآ

 ازخودش گفتم: دیلزدم وبه تق یلبخندمسخره ا یول

 بماند_

 ازخواهرش گرفتم. گمیبه داداشت م یخب بهتره نمونه چون اونطور_

 آخه! یقابل تحمل ریتو غ اوردچقدریداشت شورش رودرم گهید نیا

 گفتم: نیهم یجواب دندون شكن بهش بدم برا کیدیبا

 مجرم درارتباطم هیبا خوادبدونهیدلم نم_

 دستش گرفت گفت: یتوهم بازوم رو تو یاخما یازجاش بلندشدباصورت عصبان هومحكمی

 امهندسی یسیپل كنمیبشنوم نگاه نم گهیبارد هیاگه  رهیتوگوشت نم ستمیصدباربهت گفتم من مجرم ن نیبب_

 ...گهید اهرکوفتی

 :دمیحرفش پر وسط

 ؟یچكارکن یخوایمثالم_

 به دستم آورد و بعد ول کردوگفت: یفشار باپوزخند

 ؟یمبارزه چطور کیخب با یشجاع یادیز_

 ؟یچه مبارزه ا_

  نگیبكس کیمثالک_

 برق زد: چشمام

 وکجا؟ یک هیعال_
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 سروان دمیروم امشیبهت پ_

 گفت یدار كهیسروان رو بالحن  ت والبته

 زدم: یپوزخند

 منتظرشكست باش_

 زد: یشخندین

 دختر؟محاله هیشكست؟اونم ازا_

 دید میخواه_

 مینیبیم_

 که کنارپارک بودرفت. یتكون دادوبه سمت موتورپرش یروبه عالمت خداحافظ دستش

 توننیدخترانم رانیتوا یعاشق موتوربودم ول شهیهم یزونیچه موتورم المصب

 یکاسكتش برداشت گذاشت سرش سوارموتورشدوباهمچنان گاز کاله

 گذشت که دودش امدتوصورتم  ازکنارم

 گفتم: رلبیز

 شعوریاحمق ب_

 سوار نشو. یستیبلد ن یقتو برهیاسب موتورم نیگاوع مسخره

 روندم. نیرام یشدم به سمت خونه  نمیسوارماش

 رو فشاردادم. فونشونیآ یبه اونجا دکمه  دنیبارس

 :دیچیپ فونیآ یناتویروم فیظر یصدا

 ه؟یک_
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 وگفتم: ردادمییصدام روتغ نیکنم بنابرا تشیاذ كمی خواستمیم

 ؟یمیعل نیمنزل رام_

 د؟ییبله بفرما_

  نییادپایب نیامدم بگ سیازاداره پل_

 بود که کنترلش رو ازدست داد و گفت: نایروم

  سهیبابامن شوهرم خودش پل یگیم یچ_

 روقطع کرد  فونیا بعدم

 هم براش اعصاب نزاشته ها! ی!حاملگوا

 گرفت. نیارم ندفعهیرو فشاردادم. که ا فونیا دوباره

 ؟یهست یبابا؟ک یگیم یچ_

 ام یبازکن دروسارا بابامنمنیارم_

 خنده گفت: یو البه ال دیچیپ فونیآ یتو نیخنده آرم یصدا

  یضیخب مگه مر_

 ان. وانهیدروبازکرد.زن و شوهر هردو د بعدم

 کردم. نییروباالوپا  رهیهارفتم باال دستگ ازپله

 گفت: غیناباجیکه از در واردشدم روم نیهم

 یخوش امد زمیعز یسارا_

 م:بعدم امدسمتم  خواست بغلم کنه که گفت 
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 نجوریستاهمیو در ضمن حواست به ساالرن یچقدر شاد شد دمیفهم یکه ازم استقبال کرد فونیاز همون پشت آ_

 !یبغلم کن یایب یپریم

 :شیشونیپ یزدرو بادست

  زمیاتوعزیب یاره خوبه گفت یوا_

 خودت بود. ریهم تقص فونیضمن پشت آ در

 نگفتم. یزیو چ دمیخند

. باصداش نگاهم روبهش شدیشكمش کم کم داشت بزرگ م نایرفتم و روش نشستم روم یسمت مبل تک نفره ا به

 دوختم:

 یبخور ارمیب یزیچ هیمن برم برات _

 گفت: نیارم ستین یازیبگم ن نكهیا قبل

 ارمیمن م زمیعز نینه توبش_

 کردم: زونیلبم رو آو 

 خواد؟یمنم دلم م نیگی! نمهیچه کار نیادبا ا یب_

  دنیدستم روگذاشتم رودهنم که هردوبلندخند گفتم یچ دمیتافهم

 گفتم: یباشرمندگ

 گهیحرکتارود نیا نینر دخبیپر دبخداازدهنمیببخش_

 :دوگفتیخند نیآرم

 که ینگفت یزخاصیاشكال نداره باباچ_

 زد: غیناجیهورومی
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 لگدزد یوا_

 به سمتش رفتم: عیسر من

 نمیکو؟بب_

 :دوگفتیخند

 شكمم یرو دستت روبزار ستین یدنید_

 زدم: غیگذاشتم که لگدزد ج باذوق

 اره حسش کردم  ییوا_

 بود. یباحاله حس قشنگ یلیخ

 !شدیموجودکوچولواون توبودباورم نم هی

 کردم وگفتم: یبهش کردن هردومحوبودن که تک سرفه ا یامدنشست کنارش ونگاه عاشقانه ا نمیرام

 بابامنم هستمااگه مزاحمم برم_

 باخنده پاشدوگفت: نیرام

 ارمیقهوه ب رمیم_

 بهم زد: یا ناسلقمهیروم

 ؟یتیپاراز یلیخ یدونستیم_

 گفتم: طنتیزدم و با ش ییدندون نما لبخند

 هامه تیازمَز_

 امد. میگوش امیپ یو همون لحظه صدا دمیبهم رفت که خند یچشم غره ا_

 ادرس نوشته بودوآخرش گفت: کیرو باز کردم  امیرو درآوردم و پ لمیموبا



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
87 

 

 طرف مقابل گفت بكنه یدهرکارینرفته برنده با ادتیقرارمون که  نجایاایفرداب_ 

 گذاشتم. فمیک یرو تو ینوشتن باشه اکتفاکردم ودوباره گوش تنهابه

 !یازکجاخورد یبزنمت که نفهم نیهمچ 

 کردم و فنجون رو برداشتم. یو بهمون تعارف کردتشكر شمونیقهوه امد پ ینیباس نیرام

 نشست بالبخندگفت: یمبل م یکه رو یدرحال نیرام

 ؟یكنیخب چه خبرا؟چكارام_

 ؟یهستم شماچ یچیه_

 ستیمعلومه الزم به گفتن ن البته

 کردوگفت: یخنده ا نیرام

 ایشیترم طونیروز به روزش_

 گفتم: دمیکه خند یحال در

 خب دهیافر نیخدامن رواسه هم_

  گنیپرو که بهت م_

 گفت: رلبیبهش زدم ونگاش کردم که ز یگشاد لبخند

 شتویاستغفراهلل ببندن_

 گفتم: ییباپرو

 خوامینم_

 بحثمون: دوسطیناپریروم

 دیفقط جلوچشم نباش نیاالن شام درست کن نیازهم نیبر نمیدببیزهرمارپاش یا_
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 پشت سرم روخاروندم وگفتم: بادست

 برات اعصاب نذاشته!  یحاملگ تیترب یاِ ب_

 زد: غیج نایروم

 کنم؟ اگمتی یشیگم م_

 دهنم روقورت دادم: اب

 گم شم  دمیم حیترج_

 توآشپزخونه روبهش گفتم: میرفت  نیو همراه را م دمیکه منم خند دنیحرفم همشون خند نیباا

 م؟یدرست کن یخب چ_

 که دردسرش کمترباشه یزیچ هی دونمیچم_

 بلند شد: نایروم غیج یصدا دوباره

 اکردمیمن هوس الزان نایآشپزخونه روبه گندبكش نمینب_

 با لبخند گفت: نیرام

 به چشم یا_

 زدم توسرش: یكی

 لیبدبخت زن زل_

 كارکنم؟یا خب چ_

بهمون  یهرازگاه ناهمیروم  میمشغول درست کردن شد ارودراوردمیبهش رفتم ومواد الزان یغره ا چشم

 .كردیم ییکوچولو زدوکمکیسرم

 گفتم: نیتوماکروفر روبه رام مشیکارمون تموم شدگذاشت یوقت
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 مثالمهمونما سفره باتو_

 ینجاپالسیهرروزا یمهمون_

 گهیحده د نیادبت درهم_

 نگفت، یزیدوچیخند 

 مسابقه بزارم چه پرکارشدم من! مونیم نیاداره جلسه بعدباا دبرمیاوف فردابا 

 گرفتم. شیکردم وراه خونه رودرپ یباهاشون خداحافظ میخورد یباخنده وشوخ شام

ل سروصدا داخ ی. دروبازکردم وبشدمیزود بلند م دصبحیخستم با یلیکه خودمم خ همه خواب باشن البته فكرکنم

 میتخت پخش شدم ساعت گوش یباال و بعد اتاقم رفتم بعد از عوض کردن لباس هام رو یشدم وبه سمت طبقه 

 روزنگ گذاشتم و چشمام روبستم.

 ساعت چشمام روبازکردم قطعش کردم.  بازنگ

چادرم روسرم کردم  نیدادم صبحانه روهمونجابخورم بنابرا حیترج دمیاداره روپوش یلباسا یشگیهم یبعدازکارا

 شدم. یشدم وراه نمیسوارماش نییرفتم پا

 دم،یکش یقیاداره نفس عم طیبه مح دنیبارس

 ازسربازاامدطرفم وگفت: یكیشدم داخل شدم که  ادهیپ نیازماش

 تواتاق کنفرانس منتظرتون هستن  هیسروان!سرهنگ وبق_

 به سمت اتاق کنفرانس و جلسات رفتم. یحرف چیروتكون دادم و بدون ه رمس

 انقدر زودشروع کردن؟ 

 گذاشتم وگفتم: یداخل شدم احترام نظام دسرهنگییبه درزدم باگفتن بفرما یا تقه

 سرهنگ؟ رکردمید_

 میمنتظرت بود میمازودشروع کرد اداخلینه دخترم ب_
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 و کنارش نشستم که سرهنگ گفت: دمیکنار آراد رو عقب کش یتكون دادم و صندل یسر

 م،یكنیجلسه روشروع م دیحاالکه همه حضوردار_

  میببر نیباندروازب نیدایکه با یتیمامور هی نیدادم ا حیهمه توض یبرا همونطورکه

 یرش صالحا یبحث قتل اقا یبدن ول یباندهم باندخالفه وهم قاچاق اعضا نیگفتن ا ییآذرا ثمیم همونطورکه

هم  ییاذرا ثمیکارنداره وهمه پاپوشه م نیتوا یدست گهیوم كنهیم یگناه یجداست که پندارفروزنده اظهاربه ب

 گناهه ینگفته پندارفروزنده ب یباندداره ول هیاعتراف کرده 

  انداخت ثمیبه م یلحظه پندارنگاه خصمانه ا همون

 دادوگفت: گهید حیتوض كمی سرهنگ

 کنن تاازجرمشون کم شه  یفروزنده قراره باماهمكار یواقا ییاذرا یاقا_

ت هس زیهمه چ یایگو رهیدندوناتون به کارم یتو یشنود نیوهمچن شهیاگه دست ازپاخطاکنن گروه مامتوجه م یول

 هستند. تیمامور نیزندهم درا دوسروانیالبته اگه الزم باشه سروان رش

 بلندشد: تیهوارادباعصبانی که

 ن؟یكنینااعتمادمیسرهنگ شماچطور به ا یچ یعنی_

 ت؟یمامور میبر یهم قاچاقچ یكیقاتله اون  شونیكیکه  دبادوتامجرمیمابا 

 باشه؟ گهید زیچ هیازکجامعلوم باهم همدست نباشن وقصدشون  

 از جاش بلندشه: تیبود که پندارم با عصبان یکاف نیهم

 ستیهم خوب ن یانقدرشكاک ینباش یتونیاگه سخته م شهیبه توثابت م نمیا ستمیمن ن یگیکه م یقاتل ومجرم_

 سروان

 منو... نیبب_

 :دیحرفشون پر نیب سرهنگ
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 سرجاتون نینیبش نیهردوتاتون بس کن_

 نیجمع حرمت هارو نشكن نیتو ا میدار نایکار مهم تر ازا ما

 به هم کردن ونشستن. یخصمانه ا نگاه

 سرهنگ ادامه داد: دوباره

 رونیاالن بگه وبره ب نیازهم یناراض یهرک مینبحث ک میومدینجانیا_

 .ومدیدرن یکس کیزد که ج یحرف رو جد نیسرهنگ ا انقدر

 کامل دوباره ادامه داد: تیبه همه با جد یبعد از نگاه جد سرهنگ

فقط در  شهیهم شنود نم زیمتوجه شن وهمه چ روهایگفتم که هردوشنود دارن که اگه دست از پا خطا کردن ن_

زندهم  به عنوان دوستاش  دوسروانیفروزنده وسروان رش یباندهست اقا نیکه توا ییاذرا یاقا یمواقع ضرور

 دیشیصورت اونجا حاضر م نیباهم ندارن و به هم ینسبت جیکه ه كننیم یمعرف

 وپندار ادامه داد: ثمیروبه م و

 ازتون سربزنه ییخطا هیوشمادوتاکاف_

 شد؟ رفهمیش دیس مواظب رفتاراتون باشترشه پ نیسنگ تاجرمتون

 گفتن سرهنگ گفت: یباشه ا رلبیهردوز

 دم؟ینشن_

 زدم  یبلندجواب دادن پوزخند ندفعهیا

 واقعا! تیمعمور میریم یاداریباک 

 چه وضعش بود؟ گهید نیا

 .میحق اعتراض هم نداشت یول
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 زل زد: ثمیبه م تیبا جد سرهنگ

 ثم؟یمگه نه آقام نیکنه تاشماواردگروه ش یدحتماکاریامروزبهشون بگه وبا ییاذرا ثمیو قراره م_

 بله قربان _

 كنمیخوبه ختم جلسه رواعالم م_

 ازاتاق خارج شدم. یبلند شدم و باگذاشتن احترام نظام عیحرف رو زد سر نیتاا

 بلندخودش روبهم رسوندبا اعتراض گفت: یها آرادباقدم

 ت؟یمامور میبادوتامجرم بر میدپاشیبا فهممیکارسرهنگ نم نیا لیمن واقعادل_

 یسارا رهیبه بادم یچ ؟همهیدورمون بزنن چ اگه

 به من نداده یخاص حیتوض دونمیمنم نم_

  گهید شهینم  یوجابزنم ول امیبگم نم خوامیم یه_

 !لبم نشست اخه لحنش باحال بود یازغرغراش رو یلبخند

 باالانداختم: یا شونه

  ارنیب یزیچ هیاتاقم بگم  رمینخوردم م یزیمن که چ_

 روتكون داد: سرش

  نمتیبیم یاوک_

 رفت سمت اتاق خودش  بعدم

 وقهوه برام آوردن مشغول خوردن شدم. کیک هیرفتم سمت اتاق خودم  منم

 رم،یگیجزچندبار آخه ارتوروزم اوردم،بهیباالن زوتااخرساعتمیم یرو یروکردم توپرونده ها سرم
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امدم  رونیرومرتب کردم و  ازاداره ب زمیم خورمیم یزیچ هینخوردم ولشكن خونه  یزیساعت ناهارم که چ 

 گرفتم. شیشدم وراه خونه رودرپ نیسوارماش

 .دمیکردم که جوابم روهم شن یشدم واردخونه شدم سالم بلند ادهیرو پارک کردم پ نیبه خونه ماش دنیرس با

 بود. دهیچ زروکاملیمامان م نییکردم رفتم پااتاقم لباسام روعوض  یتو رفتم

 که طاهاگفت: زنشستمیجان فسنجون بالبخند پشت م یا

 تابناگوش بازشد؟ شتین یدیبازفسنجون د_

 زدم: یلبخندپرحرص

 

 به توچه_

 

 تیترب یب_

 یخودت_

 زوجمعیهمه خوردن م یوقت میو همه غذا روشروع کرد میبه بحثمون خاتمه داد زنشستنیامدن مامان وبابا سرم با

 کردم ظرف هاروشستم. 

ارکم ندم تاپ  وشلو یکنم تاجلوش سوت نیدتمریبا رونیب دمیبكسم ازتوکمدکش سهیکردم رفتم باالک یتشكر

ردم ک زونشیبوداو اطیح یگوشه  یكیتواتاقک کوچ  اطیمخصوصش رو برداشتم و رفتم توح یدستكشا دمیروپوش

 شروع کردم به ضربه زدن

 یدوش سرسر هیگذاشتم همونجابمونه رفتم تواتاقم وواردحموم شدم  دیچكیتاعرق ازسروصورتم م انقدرکارکردم

 موهام روخشک کردم، رونیگرفتم امدم ب

 داشت ییطال یتنم کردم که روش طرح ها یا روزهیف یمانتو هی دمیرپوشیخنكم ازز یکوتاه سرمه ا نیآست



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
94 

 

 دم،یرنگ روشنم رو پوش نیگذاشتم شلوارج فمیک یروتو میشلوار ورزش 

انداختم  ممیسرمه ا یکفش کوله  دنیرو هم روش گذاشتم و بعد از پوش میکردم شال آب سشیروبستم وگ موهام

 چادر نزاشتم  روبه مامان گفتم: گهیبرم د یخاص یجا شدمینم ادهیپ نیچون از ماش رونیرژ امدم ب هیپشتم بازدن 

 گردمیم زودبرمکاردار رونیمن دارم ب_

 .رونیکه رفته بودبگفت طاها یباشه ا مامان

 که گفته بودروندم. یشدم به سمت ادرس نمیسوارماش

 هیخوادبایم یچطور یباشگاه رسم هی نجاکهیکه آدرس داده بود باتعجب به اطراف نگاه کردم ا یبه مكان دنیبارس

 همه آدم؟ نیا نیدخترمبارزه کنه اونم ب

 بود؟ وونهید نیاالن سانس مردها بود!ا دونستمیهم که م ییاونجا تا

 رو دراوردم و بهش اس زدم: لمیزده بودم موبا هیتك نیکه به ماش نطوریرو و هم نیماش موتیر

 

 ،یکه گفت ییمن امدم جا_

 ه؟یفازت چ نمیبب رونیب یایب شهیم

 منو؟ یکرد مسخره

 شد. نایکه همون لحظه دربارشدقامت پندارنما ادمستیدرش ا یو سند کردنش رفتم جلوتر و جلو امیپ نینوشتن ا با

بهم  یاهنگ دیسف یها یکتان یسرمه ا یتنش بودباشلوارورزش یکوتاه جذب سرمه ا نیاست هیکردم  پشیبه ت ینگاه

 کردوگفت:

 اداخلیب_

 در کناررفت یوازجلو 

 همه مرد چكار؟ اوننیب امیمن ب یروان آخه
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 بزنه من رو نفله کنه بكشتم خودشم فرار کنه؟ خوادیم نكنه

 کنه! ریبه خودم گرفتم  و واردشدم خدا به خ یافكار خودم خندم گرفت و چهره جد از

 به داخل نگاه کردم وباتعجب گفتم: 

 ه؟ینجاچراخالیا_

 گفت: بستیکه دستكش هاش و م یدرحال

 مرداباهات مبارزه کنم؟ نیکه ب یانتظارنداشت_

 ه؟یراخالخب نه اما چ_

 چندساعت اجارش کردم  یامروزبرا هی_

 !یخوبه فكرهمه جاهم کرد_

 زنمینم یحرف چیفكره یمن ب_

 ؟یبامانتومبارزه کن یخوایبرولباست روعوض کن نم االنم

 !ادیکه من چقدر از تو بدم م آخ

 میطوس یگوشه ومانتوم رودرآوردم دستكشام رودستم کردم شالم ازسرم گرفتم شلوارورزش هینگفتم رفتم  یزیچ

 روپام کردم.

 پسره مبارزه کنم! نیوضع برم با ا نیبا ا دیبا دیغرور کارم به کجا رس نیبخاطر ا نیبب

 رفتم قسمت مبارزه  دمیکش یقیعم نفس

 :ستادوگفتیا روبروم

 ؟یآماده ا_

 :باپوزخندگفتم
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 آماده ترم هشیازهم_

 گفت  یخوبه ا رلبیز

 باپام به شكمش زدم که رفت عقب. یجلو ضربه ا رفتم

 .زدینم یضربه ا یول كردیکه همه رودفع م زدمیسراون ضربه م پشت

 !كردیدفع م یحرفه ا یلیخ یول

 نگه داره برندست. نیروزم هیچندثان یوبرایكیتونست اون  یبودکه هرک نیقراربرا

گرفت اون دستمم گرفت هردورو بردپشتم خودش پشتم  شیمشت قو یبردم جلوکه بزنم که مشتم رو تو مشتم

 گفتم: زدمیکه نفس نفس م یدرحال ستادیا

 ستیحساب ن یخطاکرد_

 گفت: رگوشمیز

  سهیخانوم پل كنمیمن باقانون مبارزه نم_

 بدون هرچقدرم مبارزت خوب باشه  نمیوا

 کوچولو ! سیپل یشیپسرنم کی فیحر یباش سیوپل

 تنم مورمورشده بود. دیكوبیم نمیمحكم به س قلبم

 من چم شده بود؟ شنوهیاونم م كردمیفكرم دکهیكوبیمحكم م انقدرقلبم

 بود! ادیاز تحرک ز حتما

 قدم رفت عقب کیاستفاده کردم باپام ضربه به زانوش زدم که دستاش شل شدو  شیحواس یازب 

 زدم رگردنشیبه ز یا گهید ی ضربه
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افتادم ازفرصت استفاده کرد قبل  نیباعث شدسرخوردم روزم نیوا دیروبلندکردم که بازم بزنم خودشوعقب کش پام

 .وقتم تموم شدو باختم یبلندشم کنارم نشست دستام روگرفت و گذاشت پشتم و  نزاشت بلندشم لعنت نكهیا

 بلندشد ودستام رو ول کرد وگفت:  یثیبالبخندخب

 یخودتم باخت یبه جاش توزد یدرسته نزدمت ول یشیمردنم هی فیبهت گفتم حر_

 توجام نشستم وگفتم:_

 م؟یمبارزه کن یچراگفت یزدینم یوقت

 :كردگفتیکشاش رو بازم همونطوردست

 دست روزن بلندکنم  ستیتومرامم ن_

 یریبگ ادیداده باشم حرف زدنت رو  یدرس هیهم خواستم تابهت  مبارزه

 وبدم ازکنارم ردشدبزاره جوابش نكهیا وقبل

 حرص اداش رودرآوردم: با

 شعوریداده باشم بروبه عمت درس بده ب یدرس هیبهت _

 شدم رفت! عیضا دمیروپوش رونمیب یپاشدم لباسا ازجام

 کوچولوباباته سیپل مونیم یآب خوردم پسره  كمی 

 شدوگفت: شیمشك یسوار فرار میخارج شد هردوهمزمان

 سروان  نمتیبیم_

 بزنمشا بعدم گازدادو رفت  اخ

 رومخم راه بره. یچجور دونهیخوب م دمیکوب نیزم یپام رو رو  ازحرص

 شدم به سمت خونه رفتم، نمیسوارماش
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 حموم اوف! دبرمیعرق هنوز روصورتم  بود در روزدوباربا یها دونه

 گفت: دنمیخونه شدم مامان باد وارد

 چكه؟یکه هنوزعرق ازسروصورتت م یکجابود_

 بخاطره اونه  میازبچه هامبارزه کرد یكیبا_

 واردحموم شدم. عیرفتم تواتاقم وسر عیسر بعدم

  رفتینم رونیب اصالفكرپندارازسرم

 یرو یاز شدت خستگ سیخ یلباسام روعوض کردم باهمون موها رونیامدم ب دمیقشنگ خودم روساب نكهیبعدا

 تخت ولوشدم.

 یریکردم بدون نرمش کردن مبارزه کردم دردبگ یعجب غلط یلعنت یروبازکردم تمام تنم کوفته شده بود ا چشمام

 تخت بلندشدم پتوروکنارزدم. یازرو  یاله

 ومدیموهام چون باسشوار خشک نكردم فرشده بود و اصال هم بهم نم ستادمیا نهیا یجلو یشگیهم یبعدازکارا

 ش بستمشون.سشوار رو دراوردم موهام ر وحالتشون دادم وخشک کردم بعدم باک نیبنابرا

 !دارشدنهیچه وقته ب نینه شب بودا ساعت

 فت:گ دنمیبودمامانم کنارش طاهاباد دنید لمیطاهارومبل نشسته بودمشغول ف نییباالانداختم رفتم پا یا شونه

 ؟یبه به خوش خواب درچه حال_

 سمتش گفتم: رفتمیکه م یدرحال

  نمیبكش اونورترمنم بش كمی گهید گذرهیخوب م_

 به راست رفت که کنارش نشستم. كمی

 غذابخورم. تونمینم نمیبیم ادایبدم م یگذاشته آ رونیب زنیریمردوم روم یکه توش دل و روده  ییلمایف نیبازا

 گفتم: بااعتراض
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 گهیکن د ادعوضیبدم م یدونیخب اخه چندش توکه م_

 چشه مگه انقدرآموزندسنداره  لمیف نیباا یمامان جانم مشكل نینداشت فیتااالن تشر داشمایببخش_

 گفتم: باحرص

 طاهاعوضش کن_

 نچ نگاه نگن_

 گه؟ینچ د_

 اوهوم_

 خب  یلیخ_

  شعورالدنگیرفتم سمت اتاقم دعواشه قهرکنم ب بعدم

 مامان امدکه گفت: یصدا

 نیبب ارشینكن دخترم رو بروب تشیانقدراذ_

 تره کیگردن ماازموبار یمیچشم خانوم عل_

 اریدرن یبروانقدرمسخره باز_

 دراتاقم امد یهمون لحظه صدا مونیم یکش ادمنتیتواتاقم بزارب دمییدو عیسر

 طاها: یصدا پشتشم

 تو؟ امیسروان ب _

 نزدم که خوش دروبازکردوامدتو. یحرف یول اتویرنیبگم نه خ خواستمیم

 نشست وگفت: بالبخندروتخت

 زارمیم یکه دوست دار یلمیحاالقهرنكن برات ف_
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 که خونه پندار مونده بودم. یسمت شب دیذهنم پرکش ناخوداگاه

 شد؟یچ یول ارهیب لمیبعدش رفت  برام ف دیدیداشت م یلمیف نیهمچ هیاول  اونم

 رولبام نشست که طاهاگفت: یلبخند

 یلبخندزد گه؟ید یآشت یعنی نیا_

 لبخندم روجمع کردم وگفتم: عیسر

 افتادم یزیچ کیادی دمیمن بخاطرتونخند_

 ؟یآشت یعنی نیپس ا یدیکه تووجودمن خند نهیمهم ا یدیکه خند یحاالبخاطرهرچ_

 گفتم: باحرص

 !ییپرو یلیخ_

 :دیخند

  كنهیادم که باداداشش قهرنم نمینظرلطفته حاالهم پاشوبب_

 نییپا میزدم وبلندشدم باهم رفت یلبخند

 گذاشت وگفت: ییكایعاشقانه امر لمیف هی

 نگاه کن  نیشمابش لمیف نمیاایب_

 گفتم نشستم مامانم کنارم نشست  یممنون

 :طاهاگفت

  میباش هم کرده یحیتفر هی میتوکافه پارک قراربزار میخوایم یول هیقرار کار هیپارک  میسر بابچه هابر هی میخوایمام_

 گفتم: عیسر

  امیمنم م_
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 بهم کرد: ینگاه

 کن  لمتونگاهیف نیتوبش_

 گفتم: باحرص

 امیب خوامیام منم م یشعورجدیب_

 رو زدبه کمرش و بااخم گفت: دستش

 میچكار؟همه پسر یایب_

 گفتم: یطونیبالبخندش

 همه به جزنگار مگه نه؟_

 و گفت: دیکوب شیشونیپ یدستش رو رو باحرص

 لعنت به من که بهت گفتم توگروهمون دخترهست  بروآماده شوتانزدمت  یا_

  یشلوارمشك مدیرنگم رو پوش یگلبه ا یباالانداختم رفتم تواتاقم مانتو ییابرو

رداشتن باب دمیرنگمم پوش یکفش گلبه ا میمال یبا رژصورت کیبستم  یرو به صورت لبنان میساتن مشك یروسر

 که طاهاگفت: نییو چادرم ازپله هاامدم پا میمشك یدوش فیک

  كردمیفرارکه نم یشدیحاالانقدرزودآماده نم_

 باالانداختم: یا شونه

 میبر_

 مامان گفتم: روبه

 عشقم  یبابا_

 کرد. یباهاش خداحافظ طاهاهم
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 میطاهاشد denaسوار نییپا میرفت

 .میافتاد وراه

 .میدیوخند میحرف زد یراه کل داخل

 .میشد ادهیجلوترپارک کردوباهم پ كمی میپارک کیکه نزد دمیدوروبرنگاه کردم د به

 ! نجایا چقدرشلوغه

 تادنسیدوستاش که گفتن کنارکافه ا اهمونیزنگ زدبه همكار طاها

 .میینجایا یعنیواسش دست تكون دادکه  شونیكیطرف کافه ازدور میرفت باهم

 بهشون باتعجب نگاه کردم! پندار؟! دنیبارس

 بااون بود. یقرارکار پس

 سالم کردم به پندارم سالم کردم  باهمه

 داد یبهم کردوسالم اروم ینگاه که

 :رهمكارطاهاگفتیام

 میداخل صحبت کن میبچه هابر گهیخب د_

 طاهاگفتم: روبه

 مینواردوربزنیا كمیایب نیتموم شد خورهیبحثابدردمن نم نیتوا امیمن نم گمیم_

  میریباهم م نیمن بش شیاپی؟بیبزارم که چ نجاتنهاتیا_

 گفتم: مظلوم

 ست؟یزشت ن_

 خودش وباخنده گفت: دسمتیهام روکش شونه
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 نزن  احرفیب_

 .میزنشستیم  کیداخل دور میوباهم رفت میدیخند

 دادن غذا طاهاروبه پندارگفت: بعدازسفارش

 دمتیکجاد دونمینم یول ییآشنا یلیبرام خ_

 گفت: یلبخند مچهیپنداربان

 درسته!_

 برادرم بودآرمان یمراسم نامزد 

 فكرکرد وروبه من گفت: كمیطاها

 گه؟ید گهیم اسمنوی ینامزد_

 دادم که دتكونییتا یروبه معن سرم

 روبه پندارگفت: ریام

 خونه هم باماست؟ رونیب یفضا یکلن طراح ای یفقط داخل یخب طراح_

 اونجا دیایخونه ب دنید یبرا دیبا ستینورانیچالوسه ا یخونه تو یزیچ هیفقط  ونینه فقط دکوراس_

 حرف هیبق به

 

 .نستایرودرآوردم و رفتم ا میبه جاش گوش بردیگوش نكردم چون حوصلم رو سرم فاشون

 !یكاریمردم ازب واهلل

 هر پنج تاازجاشون پاشدن به هم دست دادن منم بلندشدم که  دمیهودیبودم که  یچقدر محو گوش دونمینم

 :رضاگفت
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 شرکت نیایدبیبستن قرارداد با یبرا میدیخب به تفاهم رس_

 سرش رو تكون داد و با لبخند گفت: پندار

 حتما_

 بچه هاگفت: طاهاروبه

  مینجاامدیحاالکه تاا یسارا شنهادیبه پ_

 میهم بكن یحیتفر هی

 که نگارگفت: دکردنییتا همه

 که!  مینیبینم تمیکه سا نیرایغ نجایتاا یامد نیپس واسه هم_

 نگفتم. یزیوچ دمیخند

 :پندارگفت

 ممنون خوش بگذره  گهیخب د_

 بره که طاهاگفت: خواست

 که! شهی؟نمیاونوقت توبر حینوراتفریذره ا کی میبر میخوای؟مامیریکجام_

 بمونه اه! خوامیمن نم زنمایطاهاسردهنت م یا

 خداحافظ  یجمع خودمون ستین یازین_

 !نی!بازم به فهم انیافر

 به حرف امد: ریام ندفعهیا

 حاالبمون یبابا توهم ازخودمون تیخورمینم_

 به همه کرد: ینگاه پنداردودل
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 خب یلیخ_

 :دیطاهاخند

 باش یپسرخود ولیا_

 بمونه! نیدست به دست هم داده بود ا یهمه چ شعوریب ینشونت بدم حض کن یولیا هیطاها اخ

 وگفت: نگارامدکنارم

 ها! یا كهیعجب ت ییخدا یول_

 تفاوت گفتم: یب

 م؟یكارکنیمبارک صاحابش چ_

 بخارنباش  ینجوربیوا _

 بگم؟ یخب اخه چ_

 نجاستایا ریحواست رو جمع کن ام توهم

 :هوطاهادادزدی

 ترن؟ میبچه هابر_

 گفتم: عیسر

 فكرشم نكن_

 گفت: ثیخب

 میكنیم فیذره ک هیچراخوبه که _

 شهیمن حالم بدم یدونیتوکه م_

 پندارگفت: ازاونور
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 شهینم یزیبارچ هیبا_

 زکاردارهیبتوچه فوضول؟باهمه چ آخه

 بندشم طاهاگفت: پشت

 گهیاها آره راست م_

 گفتم: بااخم

  شهیبارم هیباهمون  خوادبشهیم یهرچ_

 :دیروکش طاهادستم

  شهیحالم بدم گهیتاحاالسوارنشده م_

 كنمیم یاگه حالت بدشد هرکاربگ خرمیم طیبل رمیم

 گفتم: یثیلحن خب با

 باشه قبول_

 شهینم تیزیچ دونمیخب البته من که م یلیخ_

 باالانداختم وگفتم: یا شونه

 شدگردن خودت میزیچ یخوددان_

 گفت: الیخیطاهاب

 شهیباونم الیخیب_

 نشستن.  مكتین هیکه باهم ازدواج کردن رفتن رو رونگارمیام طیبارضارفتن به باجه بل بعدم

 . ادیروبغل کردم منتظرشدم تاطاهاب فمیبودنشستم و ک یکه خال یمكتین یرفتم رو منم

 فكرکرده من خرم! یاونورو نگاه کرد موز عیتانگاهش کردم سر كردمینگاه پندارحس م ینیسنگ
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 ازپشت گفت: یكیهوی

 چراتنها؟_

 دستم گذاشتم روقلبم برگشتم عقب ونگاه کردم که طرف گفت: دمیکش ینیه_

 ؟یدیترس یاوخ_

 :دمیرو در هم کش اخمام

 بروردکارت_

 گفت: باخنده

 چه خشن _

 گفت: ییصدا هیهوی

 من هستم یخوایخشن ترم_

 خوشحال نشده بودم. دنشی! پندار تاحاال انقدرازدییبه طرف صدا وا برگشتم

 گفت: پسره

 من نامزدشم االن قهرکرده یگیم یتوچ_

 زدوگفت: یبگم پندارپوزخند یزیمن چ نكهیا قبل

 کارت تانزدم ناکارت کنم. یمنم باباشم بروپ یاگه تونامزدش_

 نفرامدروبه پسره گفت: هی

 که! ومدهیدخترن یاباباقحطیب_

 به ماانداختاخت ورفت،  ینگاه پسره

 روبه پندارگفتم: بارفتنش
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 خوشحال نشده بودم دنتیانقدرازدتاحاال_

 :باپوزخندگفت

 ازبرق چشمات معلوم بود_

 داد. هیبه درخت تك یعنی شیقبل یو رفت به سرجا بشیدستش روکردتوج بعدم

 .شیروانپر ی! پسره وا

 .داشدیپ طیطاهاورضا باشش تابل ی ازاونورسروکله

 :بالبخندگفت

  میبر نیبزن_

 دنبالشون رفتم. یباناچار

 شماره بود. هیداد که روش  طارودستمونیطاهابل

 شماره بود طاهاروبهم گفت: کیهاش  نیترن نگاه کردم روهرکدوم ازکاب به

 ؟یچند نیکاب_

 انداختم: طیبه بل ینگاه

 فدهیه_

 حرفم بالفاصله پندارنگاهم کرد. نیباا

 لحظه گفت: طاهاهمون

 یدبایمال من رس_

 من روتنهاگذاشت. مونیورفت م وسوارشد

 .نیرفتن فقط من موندم و ا رورضاهمینگار،ام ادیل من چرانمما پس
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 روبه پندارگفتم: باحرص

 مال توچنده؟_

 گفت: سیبهم کردوپوکرف ینگاه

 فدهیه_

 زارگفتم: ی افهیباق

 مگه نه؟ یكنیم یشوخ_

 گفت: یجد بالحن

 سوارشدرفت  عیکه سر میجاکن ادجابهیخواستم به طاهابگم ب گمینه واقعام_

 به ترن کرد: ینگاه

 دیرس فدهیه ایب_

 :دمیکوب نیزم یرو رو پام

  شمیمن سوارنم_

 زد: یلبخند

 وقرارت  رقولینزن ز ایسیپل ابابامثالیب_

که ازش بدم  یکه ناخوداگاه رفتم و سوارشدم در همون صورت دمید یتونگاهش چ دونمیبهش کردم نم یدودل نگاه_

 بود من داشتم! یدوگانه اچه حس  نیا دونمینم ومدیازش خوشمم م ومدیم

 روبستم اونم کنارم نشست وکمربندش روبست.  کمربندم

 شهیهم حالم بدم ترسمیهم م من

 نه خوبه! دمیکه حرکت کردد اولش
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 !وفتهیازسرم ب میبودروسر کینزد ختیکه دراثرباد کل موهام بهم ر یدرحد ادشدیز هوسرعتشیبعد

 بدم. نیبزنم آتو دست ا غیج خواستمینم

 فتم:گ دمیپنداروچسب یاربازویاخت یزدم ب یبلند غیرفت که چشمام رو بستم ج نییسرعت به سمت پا هوبای یول

 ترسمیکن من م یكاریتروخدا میوفتیاالن م_

 اروم گفت: كردیبهم نگاه م مات

  نییپا میریوم شهیتموم م گهید كمی ستین یزینترس چ_

 بودباال: کینزد

 میشیم دهیهردومون به گندکش ارمیکن االن باالم یکار هیپندار_

 گفت: کالفه

 گهیذره تحمل کن د هیخب چكارکنم _

 :دیکه مات بهش نگاهش کردم که خند دیبغلش کش یمحكم من روتو هوی شهیبسته نم ددهنمید یوقت

 رفت؟ ادتیترست  یدید_

 :دمیکش رونیمحكم خودم رو ازبغلش ب یواقعا ترسم رو فراموش کرده بودم ول اره

 وونه؟یبود د یچه کار نیا_

 باال انداخت: یا شونه

 !یاز من نخوا یخواستیبه من م_

زدم  ینه من حرف یکه ترن خورد خودم رو به پندار چسبوندم ول یدیشد یچپ نگاهش کردم و دوباره با تكون چپ

 یچه کار نیچشم هاش نگاه کنم ا یرو نداشتم تو یحرکت ترن آروم شد خودم رو ازش جدا کردم ول ینه اون وقت

 بود من کردم؟
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 نگاهم رو بهش دوختم: باصداش

 بغلش؟ یدیپریم ینطوریمن بودهم ا یجا یا گهیاگه پسرد_

 گه؟یبود د یچه سوال نیا

 نگاهش کردم: خونسردانه

 ؟یكردیتو بغلش م یبود چ یا گهیاگه دخترد_

 دنیسوالو باسوال جواب نم_

  دمیمن م یول_

 :دمیاش کوب نهیس یشدم وبه سمت طاهارفتم بامشت رو ادهیپ ستادازشیلحظه هم ترن ا همون

  كردمیداشتم سكته م یشعوریب یلیخ_

 شد: نگران

 ؟یخوب یجداازشوخ_

  ؟یكنیباورنم شهیحالم بدم گمیاحمق بهت م ستمین_

 کرد: بغلم

 بخرم  یزیچ یا وهیبرات ابم میابریمن شكرخوردم ب زمیباشه عز_

 راه رفتن ندارم خودت بروبخر یمن نا_

 روتكون دادوروبه نگارگفت: سرش

  امیم عیزحمت حواست بهش باشه سر یب_

 سمتم مد: نگاربه

  یومدینم یشیم ینطوریا یدونستیم یوقت نیبش كمیایب_
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 کرد تیهدا مكتیمن وبه سمت ن سپس

 نشست منم کنارش نشستم خودش

 حال گفتم: یب

 وسوسه شم سوارشم دهیم یشنهادیپ کیباز گمیبهش م گهیاحمق د_

 :دیخند

 پس کرم ازخودت بود_

 لبم نشست: یرو یلبخند

 دارم براش نیصبرکنه ا_

 بچه هاپخش کرد بعدامدسمت مااول به نگاردادبعدم به من  نیب دیرس وهیوابم کیک کیپالست کیلحظه طاها با همون

 نشست وروبه نگارگفت: کنارم

 ممنون _

 بلندشد: شمیازپ نگارم

 خواهش _

 خوردن شدم دستش روانداخت دورشونم: کیخوردم بعدم مشغول ک وهیجرعه از آب م هی

 ؟یبهتر_

 گفتم: خوردمیم همونطورکه

 اوهوم به لطف تو_

 خوبه جانمیه كمی گهید الیخیباباب_

 چپ چپ نگاهش کردم که گفت: 



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
113 

 

  ستیهم خوب ن یلیخ جانیه نمیبیم كنمیکه فكرم كمی_

 که گفت: دمیحرفش نتونستم خودم روکنترل کنم وخند نیباا

  میپاشوبر یبخند خورد شهیهم نیآفر_

 اون شبم گذشت روزاپشت سرهم رفتن. باالخره

 زاتیافرادسرهنگ داشتن تجه شدیتموم م تیمامور نیدادگاه پندارا دقبلیبا دیمارس تیانجام دادن مامور وقت

 .میریکمک بگ میبتون میادتاهروقت تودردسرافت زاشتنیالزم برامون م

  میشدن کارهاحرکت کرد بعدازتموم

 یپشت بودم تاحواسم بهشون باشه ول كردمنمیم یما سه نفر البته مثال! آرادرانندگ یمعرف یبرا یخونه صفار سمت

 !ختیر یب مونیامد. م یخوشم نم ثمیم نیاصال ازا

 گفت: یبالحن محكم ثمیکه آرادروبه م میدیرس یمكان هی به

 نجاست؟یا_

 جاست  نیبله قربان هم_

 روبهش گفت نیا یآرادجور یعنی

 !زنتشیم رهیگفتم االن م که

 گفت که روبه آرادگفتم: ییزایچ کیرفت جلو به نگهبانا ثمیم میرفت میشد ادهیپ نیازماش همه

 لونده یزیوقت چ هی گهیم یداره چ میازکجابفهم_

 زد: یارادلبخند

 شنومیبگه م یشنودش به من متصله هرچ_

 زدم: یلبخند
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 اونم بهت متصله؟ یفروزنده چ گنیم یچ میفهمیخوبه حداقل م_

 گفت: باحرص

 فروزنده  نیا دونستمیسرهنگ نزاشت وگرنه من م ستین_

 با پندار داشت! یچه پدر کشتگ ستینگفتم معلوم ن یزیباالانداختم وچ یا شونه

 به سمتمون امد: ثمیم

 منتظرمونه  سییر نیایب_

 با تحكم گفت: آراد

 تو سییر ستیمان سییاون ر_

 . میسرم مرتب کردم همه باهم داخل شد یبهش ندادشالم رو رو یجواب ثمیم

 .ارمیهرروز قاچاق کنم انقدر در م نمیمنم بش مونهیقصروم كهیهم داره مرت یخونه ا عجب

 دروبازکردوگفت: یزن بالباس فرم خدمتكار هیکه  میدروزد

 آقامنتظرتون بودند نییبفرما نیخوش امد_

 اروم گفت: یلیخ رلبیپندارز

 غلط کردن منتظرماان یلیآقاخ_

 رولبام نشست وآروم گفتم: یلبخند دمیمن کنارش بودم شن چون

 ؟یاحمق بشنوه چ_

 بهم کرد: ینگاه

 !ستیتوگوشت همه جاهست مرده که مثل تون هیاحمق صفار _

 گفتم: یمسخره ا بالحن
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 بابا بانمک _

 اون دندوناش روخوردکنم گهیم طونیبهم زدش یردرا لبخندحرص

مبل نشسته  یپسر رو کیزن  هیکه چهل و هفت سالشه همراه  یاحمدصفار یعنی یصفار میکه شد ییرایپذ داخل

 بود.

 :دیجرعه ازمشروبش نوش هی

 دادیروم فتونیادتعریز ثمیبودم م دارتونیمشتاق د_

 به پندارکرد: ینگاه

  یبه نفع مابود که به گروه ماملحق شد رشیانداختن قتل گردنت تاث نكهیبه! پندارفروزنده مثل ا_

 روتكون داد: پندارخونسردسرش

 به نفع خودش استفاده کنه  یچ دازهمهیآدم با_

  یا دهینه خوشم امد فهم_

 میکن ضبط دیحتما با گهید ینبوده دفعه ها یپندار پس اعتمادم بهش الك یگناه یخالص ثابت شدن ب ریبود ت نیا

 .روبه من وآراد ادامه داد:خوردیچون بدردمون م

 دیکن یخب منتظرم خودتون رو معرف_

 آرادگفت: اول

  نیدار یآگاه شیو هشت سالمه خودتون ازبق ستیسهند خرسند ب_

 به من کرد که گفتم: یوتكون دادونگاه سرش

 هستم خوشبختم  یریسارامد_

 گفت: یبالبخندچندش یصفار
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 ابیخانم ز نیمنم همچن_

 م(اخراسمیمن که فقط حروف) میباش یجعل یبااسما تیبودتومامور نی! قراربراانهیبتوچه من خوشگلم  ریپ زشت

 شد. برداشته

 گفت: یصفار

 نایوهمسرم م رضایپسرم عل_

 و شش سالشه چه جوونه  یمرد زنه س شیزن دومشه زن قبل دونمیم اونجورکه

 بالبخندبراندازم کرد: پسرش

 خوشبختم یلیباشماخ ییازآشنا_

 پنداردستش روگذاشت تودستش: دمیهودیروبه سمتم درازکرد  ودستش

  نیهمچن_

 کرد؟ نیچراهمچ نی! اوا

 به من دست دادا! نیا

 جا بدرد خورد. کیبهتر باالخره  یبهش دست بدم  خنگ ول خواستمینه که من م 

 میچون ماگفت میزنیاراحرف مهمه امدن درباره ک یوشبم وقت دنیآشناشدم گفت باالبهمون اتاق م بازنشم

 بهمون اتاق دادن، میرازامدیازش

 پندار بود دو تااتاق بعدمن آراد. میخدمتكاراتاقم رو نشونم داد اتاق بغل مایالبته دروغ گفت 

 کارگذاشته باشن. نیممكنه تواتاق هادورب 

 .میحمام عوض کن یتو دیهامون هم با لباس
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 افتیدر یاصال معلوم نبودو برا یگوشم بود ول یتو یزیچ هیرفتم شنودم که انگشترم بودروشن کردم  ییتودستشو 

 صدابود:

 هست؟ نیآراد تواتاق هادورب_

 بعدامد: كمی صداش

 ؟ییآره هست حواست روجمع کن االن کجا_

 ییدستشو_

 گوشوارم رولمس ثمیدم  آرادم به متاشک نكردن به پندارم وصل بو رونیطورکارکرد بروب هیمنم همونجام عقلمون _

 نزد.  یحرف یکرد که وصل شدول یخش خش هیبعد كمیکردم که 

 باهوشه ! نه

 شک کرده آروم گفتم: نیبودن دورب به

 هست حواست باشه  نیتواتاقادورب_

 اتاقم خوبه. ونیچه نرمه دکوراس شیآخ دمیارتباط قطع کردم وروتخت دراز کش بعدم

 بلندشدم بدون نگاه کردن به شماره جواب دادم: میزنگ گوش یباصدا

 کرده  یغلط اضاف ثمیخونه م یپشت اطیاحیب یسارا_

 نشستم: عیسر

 رولوداده؟ یزیچ شدهیچ_

 اطیدحیاینه لونداده اون پندارم صداکن ب_

 رو قطع کردم. یگفتم گوش یا باشه

 كهیونه اش تا حواسش بهمون باشه مردتو خ میموندیم دیبا میشدیم مونیم نیا یاصل یدستا ریمثال ما ز چون

 نكبت. 
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 برم اونم صداکنم اوف! االن

 . رونیسرم مرتب کردم فقط مانتوم رو عوض کردم رفتم ب یشالم رو رو 

 درزدن دراتاقش روبازکردم: بدون

 کارت... رونیابیب_

 .دیحرف تودهنم ماس دنشیباد

 .كردیتودستش بودوداشت موهاش روخشک م حوله

 پاش بودو باالتنش برهنه بود. یمشك نیشلوارج هی فقط

 !كنهیلت و پارم  م زنهیگفتم االن م كردکهیچپ چپ نگاهم م نیهمچ

 !نیداره ا یكلیعجب ه  مایخودمون یچشم هام روبستم ول عیسر

 گفت: هیکه بعدچندثان 

  یاول دربزن یریم ییتو که جا یدرس بشه برا نیا دمیچشمات روبازکن پوش_

 بازکردم وگفتم: چشمامو

 کارت دارم  رونیابیب یمن درس بد خوادبهیتونم_

 كار؟یچ_

 گفتم: باحرص

 ایتوب_

 امد سرم رو بردم دم گوشش وگفتم: رونیروتكون دادو ب سرش

 کارمون داره اطیح میداده آرادگفت بر یخان سوت ثمیم_

 گفت: هوبااخمی
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 شدیم یگفتیآرومم م یبگ رگوشمیحاالالزم نبود ز_

 گفتم: باتعجب

 شد؟یاالن مگه چ_

  نیینگفت بادوازپله ها رفت پا یزیچ

 درازه! نیبراندازش کردم چقدرا ازپشت

 ازش بپرسم قدش چنده! ندفعهیباشه ا ادمی

 رفتم. نییباالانداختم پشت سرش پا یا شونه

ر سه تاشون ه اطیرفتم داخل ح نییپا میاراد االن رو گفت بر نیهم ینبودبهتر پس برا نییپا یجزخدمتكاراکس

 بودند. ستادهیا

 گفتم: ثمیکنارشون و بااشاره به م رفتم

 چكارکرده؟ نیشده؟ایچ_

 انداخت و گفت: ثمیبه م یبد ارادنگاه

 احمقم نیا میباورنكرده دوست یداکردیپ یرو چطور گهید یدوتا نیبهش گفته ا یصفار_

 کرده گفته من دوستشم و... هول

 موهاش فرو برد: یمكث کرد کالفه دستش رو تو دیحرفش که رس ینجایا به

 نینگفت نیهم یبدونه برا یکس نیخواستیو نم یتونامزدپندار_

 بلندگفتم: یباصدا

 

 ؟یچ_
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 ؟یبگ یدچیبا میاحمق مگه بهت نگفت یغلط کرد یلیتوخ 

 :پندارگفت

  شنونیم نییارپایصدات روب_

 دستپاچه گفت: ثمیم

 میوفتادیهممون توهچل م كردیهول کردم باورنم_

 نگاهش کرد: تیآرادباعصبان

 پندار؟ ینامزدمنه چراگفت یگفتیاحمق خب م_

 پندارجواب داد: ثمیم یجا

 حاالکه من روگفت گفتیدتورومیچرابا_

 هست؟ یمشكل

 گفت: تیآرادباعصبان

 ....زنمتیم نیزبونت درازه همچ یلیتوخ_

 :دیحرفش پر نیپندارب

  ابزنیب_

 :دمیپر نشونیب 

 بسه!_

 شدن که ادامه دادم: هردوساکت

 دیهست که راجع بهش حرف بزن یمهم تر یفعال بحثا_

 پندارادامه دادم: روبه
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  ستین یراه میتربرخوردکن یمیدصمیمن وتوبا_

 ندارم یمن مشكل_

 !ادهیبشر روش ز نیکه ا چقدر

 یساعت بعدصفار مین میداخل توحال نشست میرفت میکارامون هماهنگ کرد میموضوع حرف زد نیراجع به ا كمی

 امد به خدمتكارگفت:

  میشام رو زودترحاضرکن چون بعدشام جلسه دار_

 !هیانگار جلسه کار كنهیجلسه جلسه م نیهمچ 

 جلسه. گهیم اشیبه بحث راجع به گندکار یقاچاقچ كهیمردت 

 !یرشیدستگ یاخ توک 

 دونهیم نیا میماخبرندار میكردیم یباز لمیدفیبامثال  میومشغول شام خوردن شد میزنشستیدورم همه

 .میمامثالنامزد

 کردم  یقاط شد؟خودمیاصال چ اووف

 پندارگفتم: بالبخندروبه

 به من؟ یدیپندارجان اون نمكو م_

 گفت: ینمكو گرفت بالبخندپرحرص پندار

  زمیاعزیب_

 بهش گفتم: رلبیچون کنارم بود ز دیرو کف دستم کوب ونمک

 ؟یكوبیم یبراچ شیروانپر_

 آروم گفت: پندارم
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 دلم خواست _

 .ستمیادب ن یب نیزشته من مثل ا یغلط کرد ول یلیبگم دلت خ گهیم طونهیش

 

 گفت: یهوصفاری

 میخبردار یماازهمه چ نیراحت باش_

 رومتعجب نشون دادم: خودم

 ن؟یخبردار یمتوجه نشدم ازچ دیببخش_

 گفت: یبالبخندمرموز یصفار

 نیکه گفت باهم نامزد دمیپرس ثمیشک کردم ازم نیوبه ا نیستیم که بفهمم همتون دوست نانقدرباهوش هست_

 ستین یبه پنهان کار ازیبدونه پس ن یکس نینخواست

 داد: پندارجواب

  میراحت تر ینطوریدردنكنه ماهم ا ثمیدست م_

 باالانداخت. یچپ نگاهش کردم که باخنده شونه ا چپ

 !یراحت تر یغلط کرد تیترب یب پرو

 کاردارم. نیمن باا میشام صبرکردم تاباپندار باهم بر بعدازخوردن

 میامد رونیازآشپزخونه ب یوقت میوبلند شد میکرد یهردوتشكر

 گفتم: باحرص

 م؟یچكارکن یخوایمگه م یراحت تر یچ یعنیها  ییپرو یلیتوخ_

 گفت: طونیش
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 م؟یبنظرت چكارکن دونمینم_

 کردم وگفتم: زیرو ر چشمام

 !یكنیم یباز لمیخوب ف یلیخ یشدیگرمیباز دیتوبا گنیکه بهت م تیترب یب_

 رو باالداد: ابروهاش

 گهید مینیماا_

 زشدمی! من چقدرهی!وادهیافر یابروهاش رو باالداد چقدر خوشگل شد چال گونه هم که داره خداچ نیا یواا

 گفت: باتعجب

 ؟یكنینگام م ینطوریچراا هیچ_

 واسه مثال جلسه  میماده شباالآ میبر ستین یزیچ_

 باالداخل اتاقامون. مینگفت باهم رفت یزیچ

 وباهاشون حرف زده بودم  تمیگفته بودم مامور نایکردم به مامان ا فیآوردم لباسام توکمد رد رونیرو  ب چمدونم

 کردن وگفتن  یهم برام نگران یکل

 خودم باشم. مواظب

 به سرهنگ متصل نیکردم وروشنش کردم ا یلباسم مخف ریشنودرو ز یپام کردم رفتم تودستشو یصندل راحت هی

 .بود تاحرفاشون رو بشنون

 شد: اتوخدمتكارواردیبه صدادرامدباگفتن ب دراتاقم

 جلسه روشروع کنن خوانیهمه امدن م دیایآقاگفتن ب_

 گفتم: یجد بالحن

  امیباشه توبرو من خودم م_
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 گفت دروبست.  یچشم

 همزمان بامن پندارم خارج شد. رونیشالم و ازاتاقم امدم برو دادم داخل  موهام

 .نییپا میو رفت میبهم کرد یهردونگاه کوتاه ،یکوتاه مشك نیاست شرتیپاش بود بات نیشلوارج هی

 در اشاره کردوگفت: هیبه  دنمونیخدمتكارباد

 همه اونجامنتظرتونن نییبفرما_

 .میمبل کنارهم نشست یبودن رو یپنج نفر کی میداخل شد گهید باهم

 گفت: رگوشمیآرادچپ چپ نگاهم کرد وپندارز که

 یمن نشست شیتوپ خورهیداره حرص م یاله یاخ_

 نم؟یاون بش شیبرم پ یخوایم_

 گناه داره  

 .اوردیخودشم ن یمبل نشوند،متعجب نگاهش کردم که اصال به رو یمن رو رو دیکه محكم مچ دستم رو کش بلندشدم

 اره!د یالمصب چه زور 

 آروم روبه پندارگفت: یول تیکه ازچشم آراد دورنموند نتونست تحمل کنه امد طرف ما باعصبان 

 ؟یگرفت یدوروزه رو روجد یباز نینكنه ا یزنیبهش دست م یبه چه حق_

 و تو دونمیرو بدون وگرنه من م حدت

 گفت: یزدوسوال یازجاش بلندشدچشمك پندارم

 بتوچه؟ ؟یتوچه کارش_

 ؟یدست زدم تودخالت کن یبهت گفت اگه من به سارا سرهنگ

 گفت: آرادباحرص
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 ؟یشد یمیزود صم ؟چهیسارا_

 وبس نیهم شهینما هیفقط  نیفروکن ا نوتوگوشتیا

 بگه که گفتم: یزیچ هیپندارامد

  نیباهم بساز قهیدق هی كننیشک م نیآرادپنداربس کن_

 من گفت: آرادروبه

 بهت دست بزنه؟ یدیبهش اجازه م یبس کنم؟به چه حق_

 میزنیآراد لطفابعداحرف م_

 بهمون اجازه حرف زدن نداد. نیازدرامدتووا یبه هردومون کردورفت سرجاش صفار یبد نگاه

 كنن،یتافردادعوام یول کن نارویا اگه

آرادم پرو شده به اون چه مربوط  میرومخ آراد راه بره البته از حق نگذر خوادیپندارم مرض داره ها کال دلش م نیا 

 اخه؟

 مبل تک نفره نشست: یرو یصفار

 بحث روشروع کنم  خوامیامدن م یاصل یرُئسا یخب حاالکه همه _

  دیشناسیرو خوب م شونیكیبه مااضافه شدن که  ثمیازطرف م دیجد یرویتان سه

 به پندارنگاه کرد  یوبالبخندمرموز

 ادامه داد: یصفار دمیهمفیخوردن پندار ازدست مشت شدش م حرص

 واقع شده  گناهیوسط ب نیکه ا یپندارفروزنده همون کس_

بزنه ازش سر یکنه اشتباه یقاط دمیترسیم رفتیم یحرفش همه به قهقه افتادن پندارکم کم داشت روبه قرمز نیباا

 آروم گفتم: نیهم ی!برا



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
126 

 

 کردن تو تیاذ نهیروحفظ کن اوناقصدشون هم تیپندارخون سرد_

 بهم کرد: ینگاه

  دمیدست خودم وخودش م یكاریاگه بس نكنه _

 گفتم: باالتماس

 خراب نكن زویپندارلطفا همه چ_

 نگفت ونگاهش روبه جلودوخت. یزیچ گهید

 گفت: یصفار دیجمع خواب یسروصدا نكهیبعدازا

 گناهش رو انداختن گردن پندار دنیزحمت قتل روکش مانیو پ ثمیم_

 مدیمدرک روم نیا دیرو به لط شنود من شن زیاالن ثابت شد سرهنگ همه چ نیپندار هم یگناه یتموم شد ب نگید

 مطمئنم تودادگاه برندست. لشیدست وک

 هم دوست داشتم کمكش کنم.  یلیپاش به زندان بازشه وخ خواستیاصال دلم نم یچراول دونمینم

 سپردم: یروبه صفار گوشم

  یریاونم به ماملحق شده البته تنها نه بانامزدش که خانوم سارامد_

 من اشاره کرد: وبه

 سهندخرسند یوبعالوه اقا_

 آرادهم اشاره کرد. وبه

فت و ه ستیابی شیو ش ستیکرد که دوتاش زن بودن البته جَوون وبهشون ب یاون پنج تاروبه مامعرف یكی یكیو

 م،یاریب میرینفربگ هیموادهارواز میازماخواست که بر یهاشونم بدنبود صفار فهایبود ق الومنایاسماشونم سه خوردیم

 .میتابهمون اعتماد کنه ماهم ناچاراقبول کرد میجا به جاکن یعنی
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 توهمون شب دوم میکن سکیر میتونینم یول میسیبدبخت خبرنداره خودمون پل میریبگ میبر قرارشدفرداشب

 خودشه یباشه که خودشم باشه چون اصل کار یموقع دیبا میشروع کن اتیعمل

 زده نشده بود. یبدن حرف یاعضا هنوزازقاچاق

 روبهش گفتم: رونیب میشدن جلسه امد باتموم

  میحرف بزن دیبا اطیح یایلحظه ب هی شهیم_

 اونم کنارم نشست. دمیزده شده نشستم که د یرو تكون دادوهمراهم امد روچمن ها سرش

 گفتم: روبهش

 ؟یینجایهنوزا یواسه چ_

 گفت: یجیباگ

 نجام؟یچراا یچ یعنی_

 هی نیا دینوشنیثابت شد سرهنگم ا تیگناه یبه زبون گفت کارخودشون بوده ب یصفار یکه وقت نهیمنظورم ا_

 تو تموم  یگناه یمدرک واسه ب

 ؟یخب که چ_

ردن بكشن بندازن گ خوانیرو که م یدوباره کس توننی؟میچ هینكردم بق یچون ثابت شد کار رشیاالن بزنم ز یعنی 

  ستنیهمه که مثل من خوش شانس ن گهید یكی

 گفتم: باتعجب

 خوش شانس توکجات خوش شانسه؟_

 گفت: یبالبخندمرموز

 بماند_
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 ازجاش پاشد: بعدم

 تو  میپاشو بر_

 بماند! گهیبعدم كنهیبماند کال توذهن مجهول درست م گهیادمیحرف ازجام پاشدم انقدر بدم م بدون

 نم؟یروبب یک دیمن نخوام بمونه با_

 شد. انیکه خواستم درحال بازکنم دربازشد قامت آراد نما نیهم

 روبه پندارگفت: تیباعصبان دروبست

 به سرت نزنه هان؟ یا گهینشو و فكرد کیمگه من به تونگفتم بهش نزد_

 .دیصورت پندارکوب یمشت تو کیهوا  یب و

 دم،یکش ینیدهنم گذاشتم وه یرو رو دستام

 صورت آراد  یمشت تو هی دیرو گذاشت رولبش و خون روکه د پنداردستش

 !گرفتیچكارکنم دعواشون داشت سرم یدوایکوب

 د؟یرسیم نیمگه زورمن به ا یعقب ول دمشیپنداروگرفتم کش یشونه ها عیسر

 :دادزد

 طرف نیبب یبدوز یخودت ببر یبرا نكهیقبل ا احمق یکرد یاحساساتت روبا کارت قاط یشورش رو درآورد گهید_

 شو یرتیغ اروشیاصالدوست داره بعد ب

 تشرزدم: بهش

 پندار _

 گفتم: یبانگران ادیلبش داره بدجورخون م یگوشه  دمیبهم نگاه کرد که د برگشت

 لبت؟_
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  ستین یزیچ_

 امدن. رونیوپسرش ب یما صفار یازآراد نبود ازسروصدا یاطراف نگاه کردم که اثر به

 باتعجب گفت: یصفار

 ؟یدماغش زخم یچ یچه خبرشده سهندبرا_

 گفت: ضیپندار باغ 

 ستین یزیچ_

 موضوع رو جمعش کردم وگفتم: عیورفت تو سر 

 سازنیدعواکردن کالباهم نم کیمسئله کوچ هیبابا سر یچیه_

هام رو تند کردم ودنبال پنداررفتم باال دراتاقش بازکرد رفت توخواست دروببنده که دروهل دادم و داخل  وقدم

 شدم.

 م.گرفتم کنارش نشست شیپاتخت یگرفت تودستمال از رو نییسرم بستم روتخت نشست و سرش رو پا ودروپشت

 گفتم: وآروم

 نمیبب ارباالیسرت روب_

 نكردکه دوباره گفتم: یحرکت

 من نگاه کن رباالبهیپندارسرتوبگ_

 ست؟ین یزیچ گهیداشت احمق م یزیلبش خونر یبعدآروم سرش رو باالگرفت گوشه  هیچندثان

 .شدیمظلوم م یلیخ افشیق شدیساکت م یوقت

 زخمش فشاردادم صورتش روجمع کرد: یدستمال گذاشتم رو عیسر

 باباآروم تردردم گرفت _
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 اداش رودراوردم وگفتم: باحرص

  كنهیکه دردم ستین یزیآره جون عمت چ ستین یزیچ_

لبش پاک کردم دستمال گذاشتم کنارلبش  یکردم خون گوشه  سشیخ كمیگرفتم  یپاشدم دستمال تازه ا ازجام

 وگفتم:

 رونگهش دار نیا_

 گفت: الیخیب

 حوصله ندارم خودت نگه دار_

 چه پرو! نیبب اخ

 که دستمال نگه داشته بودم گفتم: همونطور

 ؟ییانقدر پرو شهیهم_

 به طرف مقابلم داره  یبستگ_

 

 روبرداشتم: دستمال

 بندامد _

 انداختمش توسطل آشغال دستام رو شستم و امدم  کنارش نشستم و آروم گفتم: پاشدم

 ؟یزاریباهاش دهن به دهن م یواسه چ_

 نداشتم شیکرم ازخودش بود من کار_

 ؟یزنیم یهوقاطیچرا ؟یبودبهش گفت یاون حرفاچ_

 :دیدرازکش تخترو
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 ممنون  یاستراحت کنم بابت همه چ خوامیروگفتم االنم م قتیحق_

 .رونیگفت گمشو از اتاق ب کیش یلیخ

 امیپ یکه صدا دمیتخت دراز کش یامدم وارداتاق خودم شدم باهمون لباس ها رو رونیو ازاتاق ب دمیکش یپوف

 بودم. ششیاالن پ نیخله ها من هم نمیامد برش داشتم ازطرف پنداربود وا میگوش

 رو بازکردم نوشته بود: امیپ

 ادیرو بهش گفتم بزاربه خودش ب قتیحق_

 دادم: جواب

 من اون رو دوست ندارم  ؟یضیمر_

 گفت: بعدچندلحظه

 شب خوش  خوادبفهمهیخودش بگو اون نم نوبهیا_

 .كردیبه خودش جذب م شتریپسرمن رو ب نیا گذشتیم یانداختم کنار هر چ یبراش فرستادم گوش یریبخ شب

 رومخ هم بود البته  یلیخب خ یول

 اورد،یداشت شورش رو درم گهید كردمیفرصت بااراد بحث م نیتواول دیبا

 !كنهیدخالت م ستیکه بهش مربوط ن ییتوکارا

 .كردمیرو دراوردم رفتم تلگرام همونجورمخاطبارونگاه م میگوش گنیپرووکه بهش م واهلل

اراد  یحقت بود هرچ تیترب یب گردهیبخوابم اون وقت تونت م خوامیم گهیمن م شعوربهیب نیپندارم انال دمید که

 !یریکه بم ادیانقدر خون ب زاشتمیزدت کاشت م

 ه؟كنیم یداره چه غلط كنهیچت م یاالن داره باک یعنیبود  کیزخم کوچ هیخوبه حاال فقط  دمیافكارخودم خند به

 !یم نه بابا چه عكسو عكسش رونگاه کرد لشیپروفا یرو رفتم
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 !هینشسته بود عجب تحفه ا یصندل کی یکتش رو گرفته بودو رو یها لبه

 بود. یكی نیهم 

چه  میچالوس بود یبود تو یروم یحاملگ لیبودمال دوران اوا نایو روم نیمن که عكس  خودم و طاهاورام لیپروفا

 دادا.  میحال

 اس دادم: شیو یتو پ رفتم

 ؟یبخواب یخواستیمثالتوم_

 جوابش امد: نگیپیتا زیخورد ماشاهلل اماده بود باال زده بود ا کیدوتات عیسر

 خوابم نبرد  _

 :نوشتم

 اره جون عمت وشكلک پوزخندم واسش گذاشتم 

 بعد جوابش امد: هیچندثان

 من یبه عمه  یداد ریتو چقدرگ_

 ؟یباهاش دار یپدر کشتگ چه

 کردم و نوشتم: یاخم

 هه هه هه نمک_

 امدم. رونینت رو خاموش کردم و  ازش ب زبگهیچ هیتاامد  

 واردشدم اتوشیبه در زدم وباگفتن ب یپاشدم ازاتاقم خارج شدم و به سمت اتاق آراد رفتم،تقه ا ازجام

 به خودم گرفتم و گفتم: یاعصبان ی افهیق

 ؟یندازیراه م هیچ ایمسخره باز نیآراد ا_
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 ازجاش پاشد: باتعجب

 ؟یکدوم مسخره باز ؟یچ_

 ه؟یچ لتیدل یكنیزدوخورد م یزاریباپندار دهن به دهن م قهیهردق یخودت رو به اون راه نزن واسه چ_

 داره؟ یکارمن به توچه ربط اخه

  یایپشت من درب خوادیتونم گمیداشته باشم م یاگه خودم مشكل من

 ؟یاماسارا_

 ؟یاما چ_

 گفت: باحرص

 ؟یدیرو نفهم نیوقته تااالن ا یلیمن دوست دارم عاشقتم خ یلعنت_

 :خونسردگفتم

  یش الیخیحس اوج نگرفته ب نیبهتره تاا یعاشقم ش یندادم که بخوا یدیمن بهت ام_

 گفت: مبهوت

 ؟یکه حالمو درک کن یتاحاالعاشق شد یكنیبرخوردم ینطوریشم ا الیخیب یگیراحت م انقدر

 بهش کردم و گفتم: ینگاه

 متاسفم واقعا متاسفم_

 خش دار شده بود: صداش

 حرف آخرته؟_

 آره _

 ! یچیوگرنه ه كننیصداظبط نم نایدورب میاورد شانس
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 توجه بهش ازکنارش ردشدم. یب دمیکه پندار رو د رونیب ازدراتاقش

 شدن مچ دستم به سمتش برگشتم که با اخم گفت: دهیبا کش که

 چته؟_

 تفاوت گفتم: یب

 چته؟ یچ یعنی_

 ؟یكنیرفتارم ینطوریچراا گمیم_

 كنم؟یرفتارم یچطور دیببخش_

 کرد: یهوقاطی

 نكن درست جواب بده  یبااعصاب من باز_

 :دمیکش رونیدستم روب مچ

 ستیبروباباحالت خوش ن_

 ندادم. یدیکه بهش ام شه؟منیدوسم داره اخه مگه م گهیشدم بخدا آراد م وونهید دمیاتاقم رفتم و دروکوب یتو و

 رو روسرم گذاشتم ارام بخش دستم

 

 خوردم پشت سرشم اب خوردم. دراوردم  فمیازتوک

 دادم.  هیتخت نشستم سرم رو به تاج تخت تك یورو

 شه؟یم یچ تیمامور نیته ا یعنی

 دوتاچكارکنم؟ نیباا من

 بخش کم کم اثرکرد چشمام روبستم به خواب فرورفتم. ارام
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 ****پندار*****

 

 ! وانستید گهیجور د هیدختره هم  نیا

 وفتهیم یادانشرلیادم  یجیموهو

 لبم نشست و   یگوشه  یلبخند

 زکنهیخدمتكاربگم تم نیبه وقتش به ا ختستیبه هم ر نجاچقدریشدم ا وارداتاقم

 کاراروندارم نیحوصله ا من

 به در خورد چه حالل زاده هم هست یلحظه تقه ا همون

 گفتم: یجد

 ایب_

 شد: وارداتاق

 حاضره گهید قهیفروزنده شام تاچنددق یاقا_

 خب برو یلیخ_

 چشم _

 تنم کردم وموهام رو شونه کردم. یسرمه ا شرتیت بارفتنش

 روبهش گفتم: زنهیرو م یبود داره دراتاق سارا یخدمتكاره که فكرکنم اسمش طوب دمیکه د رونیامدم ب وازاتاق

 شده؟یچ_

  زنمیهرچقدر درم دهیجواب نم_
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  كنمیباشه توبروخودم صداش م_

 رفت نییدررفت کنار وازپله ها پا یازجلو

  دهیروتخت دراز کش دمیدرزدم که جواب نداد ناچار دروبازکردم که د چندباربه

 !ستیکه اصالهوش ن نیباباا

 نشون نداد. یعكس العمل یبودم چندبارصداش زدم ول ستادهیکه ا ییازهمونجا

 ها! دهیمملكت بع سیزده؟ازپل یزیچ نیا

ارضش به عو كممی ستیهوش ن نهیهم هیقو یلیکه خ نیابا اافتاد قرص برداشتم اها ارامبخش زده ب یبه پاتخت نگاهم

 !كنهیفكرنم

 قرمزش دورش پخش شده بود وبامانتو خواب رفته بود. یموها

 لبام نشست، یرو یثیپارچ آب لبخند خب دنیباد شنوهیزدم نه بابا نم چندبارصداش

 .دیگفت و پر ینیروصورتش که ه ختمیالبته کم ر ختمیر وانیرو تول كمشی

 .دمیخندیم یرکیرزیز

 زد: غیمن ج دنیباد

 بود؟ یچه کار نیاحمق ا_

 باالانداختم: یا شونه

 یبرام نذاشت یا گهیده بارصدات زدم انگارنه انگار راه د کینزد_

 صورتش و پاک کرد: نیبااست

 ه؟یکارت چ نمیخب بگوب_

  نییاپایشام امادست ب_
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 :دیروتخت درازکش دوباره

 خوابم ب نیبزار ستیگشنم ن بابامن

 گفتم: دوباره

  ینخورد یزیناهارم که چ نمیپاشو بب_

 سرش: دیدوباره پتوروکش دمیکش وپتوروازسرش

 بزار بخوابم  ستیبابابخداگشنم ن_

 وگفتم: دمیروتخت ودوباره پتو روکش نشستم

 که  ستیخونه خودت که ن ایباباپاشو ب_

 ؟یكارداریآقا توبامن چ_

  گهیغذات رو بخور د نیبرو بش 

 پاشدم وگفتم: عیسر كشمیروم نیبرخوردمنوبگو نازا بدجوربهم

 من روبگو به فكرتوام  ایبه درک ن_

 بودن. زیهمه دورم نییموهام کردم رفتم پا یدستم روتو دمیدر روکوب رونیب ورفتم

 :رضاگفتیدادم و نشستم،که عل یاروم سالم

 ان؟یساراخانوم نم_

 كه؟یبگم بتوچه مرد خواستمیم

 گفتم: یول

  ادیاگه بهترشد م كنهیگفت سرش دردم_
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 نیکورخونده،من پندارم ازا یکنه ول عیتامن و ضا ادیبخواد لج کنه پاشه ب زدمیچون حدس م میشروع کرد همه

 حرفازرنگ ترم؟

 خانوم! یمدت کم خوب شناختمت سارا نیزدم توا یپوزخند داشدینگذشت که سروکلش پ یزیچ

 گفت: ینشست باسالم آروم امدکنارمن

 كردیسرم دردم كمی رشدید دیببخش_

 :ناگفتیم

  زمینامزدت گفت عز_

 بهش نكردم.  یبهم کردکه نگاه ینگاه یسارا

 شروع به خوردن غذاکرد. اونم

 

 ****ی****سارا

 !ادیمازش خوشم یلیخ یعوض مونیم

 رم،یمینه که براش م رهیگیم افهیمن ق یبرا

 .میبود سیخبرداشتن هم ماپل سایبود که هم پل نیفقط فرق ما ا میفرداشب قاچاق کن قراربود

 اعصاب دارم؟ شمیاخه مگه من ازخواب پام زهیریاب منگاه رومن یکردم و پاشدم عوض یغذاتشكر بعدازخوردن

 حقش بود نبود؟ یمعذرت خواه هیباال  ادیتاب ستادمیتوسالن ا كمی

 باالکه گفتم: امد

 پندار سیپ سیپ_

 کرد مبه عقب برگشت و نگاه باتعجب
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 سرم رو خاروندم: پشت

 ستمیاخه من ادم بعد خواب ن خوامیبابت اونموقع معذرت م_

 گفت: یلحن مسخره ا با

 ؟یخوب یلیموقع ها خ هینه که بق_

 گفتم: یبالجباز

 ؟یآشت گهیحاالد_

 :دیپندارخند

 م؟یمگه قهربود_

 !نیا هیخوب یچه بچه  ولیا

 :بالبخندگفتم

 شب خوش _

 بابا من چم شده؟خودت روکنترل کن دختر. یدادم ا هیتواتاقم به درتك ورفتم

 .دیكوبیقلبم داشت تندتندم 

 قلبم تااروم شم. یاب خوردم دستم رو گذاشتم رو كمی اوف

 .دمیرو پوش میراحت یگرفتم لباسارو ازسرم شالم

 برد؟یمگه خوابم م دمیتخت درازکش یرو

  ه؟یچه وضع نیچم شده؟ ا امنیکف دستام عرق کرده بود خدا یول

 فكرنكنم و بخوابم. یزیکردم به چ یسع

 حداقل خوابم برد. ینبودم ول ادموفقیز نكهیباا
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 ****فرداشب****

 

 نیازشون سه تا ادم دربرابر ا میدیدزدیم دیبود، موادمخدر با یدزد هی نیرو به کمرم بسته بودم چون ا یکمر کلت

 همه نگهبان اخه؟

 تتونسیهمراهش نبود چون کاربااسلحه بلدنبود نگرفت م یزیچاقو چ  کینگران پندار بودم که جز شترازهمهیب

 شم! یرو بكشم قاتل واقع یكیبزنم  خوامینگرفت البته خب حقم داره گفت نم یبزنه ول کیازنزد

هبان گرفته بود خفه کن . سرتاسرانباررو نگمیانبارشد کیآراد به من منم به پندار اشاره زدم آروم آروم نزد بااشاره

 .نشیازنگهبان ها نشونه گرفتم که صاف خورد س یكیاسلحه روزدم به 

اش به پ ریکه ت یكیافتاده بودن و اون  نیزم یهردوتاشون رو گهیبه اون زدم د رمیت کی ادیبه خودش ب شیکنار تا

 خورده

 

 .كردیرو خبر م هیو بق كردیم دادیدادوب بود

 روبه پندارگفتم:ازاونورچندتاروزد  آرادم

 ستیتودستت ن یزیتوچ كننیم یراندازیبرواالن ت نجایازا_

 نجاوبرمیا زارمیمن تورونم_

 میمنو آراد هست نجایبرو ازا_

 مسخره گفت: به

 نیهم هست یتو وچه کس_

 بروپشت درخت  ستین یخب االن وقت لجباز یلیخ_



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
141 

 

 شروع شده بود. یراندازیت میپشت درخت رفت منوآرادم

 .میكردیم کیدرخت شل ازپشت

  دمینگاه کردم که دبهش دمیداد پنداروشن یلحظه حس کردم صدا کی

 بهش گفته بودم بره! رخوردهیت دستش

 به اون بود که دادزد: نگاهم

 پشت سرت یسارا _

 شوکه شدم! میعكس العمل سر نیکردم خودمم ازا کیاسلحه رواوردم باالشل عیسر

 سمت پندار دمییدو عیسر نیزم ینصفشون فرار کرده بودن اسلحه رو پرت کردم رو ومدین ییصدا گهید

 گفتم: یزانو زدم و با نگران کنارش

 ؟یخوب_

 اد،یتاصداش در ن گرفتیرو گازم لبش

 :دادزدم

 رخوریپندار ت ریآراد برومحموله هاروبگ _

 ورفت روبه پندار گفتم: نگفتیزیچ آراد

 کن هیتك توروخداتحمل  کن پاشو به من_

 کرد. هیبلندش کردم بااون دستش به من تك آروم

 رو روشن کردم به سمت خونه اش بردم. نیماش نیماش یتو بردمش

 که اداره بهمون داده  هینیماش نیا برهیمحموله هارو م گهید نیماش کیبا آراد

 گفتم: روبهش
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 خونت همراهته؟ دیکل دیکل_

 :بادردگفت

  تونمینم گهیفقط زود باش د بمهیتوج_

  نگیبردم توپارک نویداشت ماش یزیشدم دروبازکردم بد خونر ادهیپ نیگرفتم ازماش درویو کل بشیکردم توج دست

دست  ادیز یرو دراوردم که ازسردرد دادزد ازنگران رهنشیبردمش توحموم اروم پ میوارد خونه شد بعدازچندلحظه

 چكارکنم؟ دیدونستم با یپاچه شده بودم نم

 بهش دادم و گفتم: یروبرداشتم پارچه ا هیاول یک هاجعبه کم عیسر 

 نوگازبزنیا یدیدرد کش هرچقدر

 چپش فرو رفته بود، یشونه  یپارچه رودادم تودهنش گلوله تو 

داد  که نتونست تحمل کنه رونیب دمیکش یروباز کردم و ازتوش پنس رو درآوردم، باپنس گلوله روباهزار بدبخت جعبه

 کردم با باند بستمش. زیدور زخمش رو تم سیعرق بود باپارچه خ سیزد خ یبلند

 کم به نفس نفس افتاد اروم بلندش کردم و گفتم بره  بخوابه و تا اتاقش کمكش کردم بره  کم

 شستم. ییدستام رو تودستشو رونیچشماش رو بست ازاتاق امدم ب دیدرازکش روتخت

  رونیلباسشم پرتش کردم ب اون زشهیحموم دو بازگذاشتم ودروبستم تاتم دوش

 نشستم حاال خوبه شونه اش بود. رومبل

 !یچیه وگرنه

 ناراحت بودم. دنشیازدرد کش یلیخ خودم

 .زدمیبهش سرم دیدلم آروم نداشت با ینجوریچراا دونستمینم اماخودمم

 ازپله ها رفتم باال دراتاقش رو بازکردم. اروم
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 خوابه.  دمیفهم دیكشیکه م یمنظم یازنفسا

 اخه؟ یكنیکه انقدر منوبه خودت جذب م یدار یبودن توچ ختهیصورتش ر یروتخت نشستم موهاش جلو ارشکن

 ؟یچ داربشهیموهاش فروبردم چقدر نرمن اگه ب یدستم ال ناخوداگاه

  كردمیشد اروم موهاش رو نوازش م الیخیب شهینم یول

  دمیدستم روکش عیخورد که سر یاروم تكون

 .كردیبه من نگاه م یجیچشماش رو بازکردوباگ اروم

 گفتم: اروم

 کردم دارتیب دیببخش_

 ؟ی؟هنوزدردداریخوب

 :دیدست چشماش رو مال کی با

 ؟یكنینجاچكارمیتوا_

 گفتم: باتعجب

 نگاه به شونه ات بنداز هی دیببخش_

 کرد: ینگاه

 واقعا حواسم نبود دیاوه ببخش_

 ؟یخب درددار یلیخ_

 ادیز كنهیتكونش ندم دردنم_

 خب پس فعالتكونش نده  یلیخ_

 ممنون فقط ساعت چنده؟ یبابت همه چ_
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 انداختم: میبه ساعت مچ ینگاه

 سه صبح_

 ازت تشكرکنم! یچطور دونمینبود نم یازیتوهم تودردسرانداختم واقعان دیببخش_

 زدم: یلبخند

  یگفتم بدون زکردمیحمومم تم ستیبه تشكر ن یازیخب ن یلیخ_

 گفت: باتعجب

 ؟یچ ؟واسهیچ_

 بهت؟بگم یچ ؟واقعاکهیكنیزمیبعدخودت تم یتومهمون كردمیزمیخودم تم 

 :دمیخند

 هدر رفت یادیبرم آب روببندم ز_

 رو تكون داد که رفتم و آب و بستم  سرش

 برگشتم باال رو بهش گفتم: دوباره

 گه؟ید یخب پس بهتر_

 اوهوم به لطف تو _

 نكردم که یباشه باباکار_

 کرد: كثمكمی

 ؟یسارا_

 پسر، ییچقدر توخوش صدا یوا

 نگاش کردم  یسوال ی افهیسمتش و باق برگشتم
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 دست سالمش رو اوردجلووگفت: که

 م؟یدوست_

 

 دستش نگاه کردم و دستمو گذاشتم تودستش و گفتم: به

  میدوست_

 به دستم اوردوگفت: یفشار

 روقتهید میخوبه بهتره بخواب_

 دستش گرم بود! چقدر

 روکاناپه رمیماوهوم حق باتو من_

 گفت: باتعجب

 ؟ یا گهید تواتاق یریچرانم_

 وضع تنها بزارم؟ نیتوروباا یشد وونهید_

 صدام کن یداشت یکار خوابمیامكان نداره روکاناپه م 

 توراحت باش هیزخم سطح هیفقط  شهینم میزیمن خوبم باباچ_

 گفتم: یباتخس

 خوابمیجا م نیمن هم شهینمنچ_

 دمیکاناپه دراز کش یروو 

 گفت: سیپوکرف

 نه؟ ستیکردنت ممكن ن یراض_
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 باالانداختم که گفت: ابروهامو

 رو تخت ایپس حداقل من برم روکاناپه توب_

 مسخره گفتم: به

 ریبود شب بخ یخوب یشوخ یلیهرهر خ_

 نجایاایپوف تخت دونفرس ب_

 نه بابا چه خوش اشتها! 

 تعجب کرده بودم گفتم: شنهادشیازپ نكهیباا

 بخواب انقدرم حرف نزن  ریبگ شهیدستت قشنگ نابود م ندازمیمن توخواب جفتک م_

 دستم ناقصه وگرنه هیکه  فیبگم ح یباشه بابابهت چ_

 

 نجایا اوردمتیم كردمتیم بلند

 کردم: زیرو ر چشمام

 یكردیغلط م یلیخ_

 :دیخند

 کوچولو بخواب  سیبخواب پل_

 لبام نشست. یرو یدم لبخندکر یرو اونور روم

 .كنمیمن دارم خودمم درکش نم هیچه حس نیا

 من! نیریدردسر ش  

 :دمیو پرس دیبه ذهنم رس یزیچ کی هویدارم  ازیوچشمام رو بستم واقعا به استراحت ن دمیکش یقیاه عم 
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 ؟یکه بهت گفتم برو موند یچرا وقت_

 اد؟یسرت ب ییممكنه بال یدونستیکه م یصورت در

 اونجا تنهات بزارم تونستمینم_

 چرا؟_

 یزاریکه تو االن تنهام نم یلیبه همون دل_

 کردم بحث رو عوض کنم و یسع

 :دمیکه صورتم جهت مختلفش بودپرس همونطور

 ؟ییکجا كننیخوانوادت فكرم_

 كایمن؟امر_

 ستن؟ینجاروبلدنیماشاهلل اون وقت ا_

 دارن  دهمیچرااتفاقا کل_

 بهت برگشتم سمتش: با

 ؟یچ نجایا انیاگه ب ییویک یواقعا ا ؟یچ_

 راحت التیكاردارن؟خینجاچیباباا انینم_

 دوارمیواهلل ام دونمیچم_

 رو بستم تا سه نشمرده خوابم برد. چشمام

 !یسرصبح گهیم یچ یبازگرفتمش نوشته بود صفار مهین یبلند شدم باچشما میزنگ گوش یباصدا صبح

 برداشتم وگفتم: ویگوش

 الو؟_
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  نیستیتاحاالن شبین؟ازدییشماهاکجا_

 وبس نیهم ستیخوب ن ادیخورد حالش ز رینامزدم ت ؟یكارداریباماچ یمحموله هاروکه گرفت_

  دیایخب زودتر ب یلیخ_

 مسخره گفتم: به

 چشم_

 !دهیخواب د یاحمق سرصبح كهیرو پرت کردم کنارم مردت یگوش

 پسره کجاست؟ نیبه اطراف کردم ا ینگاه

  نییپاشدم درروبازکردم رفتم پا ازجام

 زدم تاجواب داد بااخم گفتم: چندبارصداش

 ؟یازجات پاشد یتو؟واسه چ ییکجا_

 توقلبم نرفته که تودستمه  ریبابا ت_

 ذره مراعات کن : هیبه هرحال _

 که معلوم بود هل کرده گفت: یکه بالحن ییمنم خواستم برم سمت دستشو ستادیسمت پنجره واونجا ا رفت

 میش میقا دیبجنب با یسارا_

 گفتم: باتعجب

 م؟یش میقا یچ یعنی یگیچراچرت وپرت م_

 طرفم امد: به

 بجنب بروباال نجاستیمامانم مامانم ا_

 رفتم سمت اتاق مهمون که دنبالم امد به کمد اشاره زد: عیسر
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 اون تو میبراونجا_

 ؟یشیجام نجایا كلتیه نیاحمق توباا_

 دادتوکمدوگفت: هلم

  میبود دهیاونم کنارم امد ازبس فضا کم بود به هم چسب دمیخز رلباسایز یواریکمد د یحرف نزن بجنب گوشه _

 گفتم: باحرص

 میشدیجاجانم نیا یدیرسیبه بازوها وشونه هات م گهید كمی_

 االن وقته غرزدنه؟_

 تیترب یب زنهیغر عمت م_

 گفت: دویخند

 من؟ یبه عمه  یداد ریباز تو گ_

 مایرافتادیگ یتیتوچه وضع نیبب ومدیمادرش م یپا یصدا 

 گفتم: روبهش

 اونورتر انقدرنچسب بهم بروكمی_

 کجابرم اخه مگه جاهست؟_

 گفتم: یآروم یباصدا

 اد؟ینجانمیمامانم حاالحاالها ا گفتیعمم بودم_

 اخه؟ دونستمیمگه من کف دست  بوکرده بودم ازکجا م_

 حرف نزن  یدونینم یوقت_

 گفت: باحرص
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 ورورور یاون فک روببند ه قهیبابا دودق یا_

 رهیم زنهیسرم هی مونهینم ادیز گهید ساکت

 پرحرف! گهیبه من م شعوریب

رو هم  نیزحمت ا هیخورد چشمام برق زد دارم برات پندار خان اون دستت زخم شیپر و عضله ا یچشمم که به بازو 

 . كشمیمن م

 کله شقم! گهیجورد هینم خب م یممكنه داد بزنه مامانش بشنوه ول البته

به من نبود بازوش رو گرفتم تودستمو دندونام رو فشار دادم روش و گاز گرفتم اول صداش درامد بعد لبش و  حواسش

 .ادیگاز گرفت که صداش درن

 گفت: تیکردم که باعصبان ولش

 ؟یچ دیشنیمامانم صدامون رو م اتبر؟یدندونه  ؟اونیریگیگاز م یواسه چ_

 باالانداختم: یا شونه

  شدینوراالنور م دیشنیاگه مامانت م یحقت بود پرحرف خودت_

 درامد که گفت: یبعد صدا هیچندثان

 فكرکنم رفت_

 ؟یفكرکرد یینه بابا تنها_

 تو! نیخفه شدم ا رونیب بروکناربرم

 خفه شدم،  شیاخ دمیکش یقینفس عم رونیباز کردم امدم ب درکمد

 روبهش گفتم: .بزنم خفش کنماكنهیگنده بک خودش رو توکمد جام ی پسره

 چقدر به دادگاهت مونده؟_
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 ماه کیبایتقر_

 ثابت شد. تیگناه یبودن توکردو صداضبط شد ب گناهیازب یکه صفار یخوبه بااون اعتراف_

 میخالص ش تیمامور نیوارم زودتر ازا دیخوبه فقط ام_

 نطوریمنم هم_

 دادم: ادامه

 وضع تو نیباا م؟اونمیابری نجایا میبمون میخب االن چكارکن یلیخ_

 تونتیمامور نیزودتر ازدست ا میبر ستین میزیوضع تو که بابامن خوبم خسته شدم ازبس گفتم چ گهیم نیهمچ_

  میخالص ش

 به مسخره گفتم: 

  نیباعثش تو اون دوست سابقت ادیانگار من گفتم ب تتونیمامور گهیم نیهمچ_

 :دیراز کشمبل د یرو

 به هرحال _

 رو به کمرم زدم: دستم

 درست کن گشنمه یزیچ یپاشوصبحانه ا_

 باالانداخت: ابروهاشو

 وضع دستمو ینیبیمن مگه نم_

 گرد شده گفتم: یبود؟باچشما یچقدرموز گهید نیا

 !یکنیکارچیه خوادینم یتومهمون یگفت شبیتازشم د ستین تیزیچ یخودت االن گفت_

 كنهیدردم یلیدستم خ نمیبیم كنمیبود االن که فكرم شبیاون مال د_
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 غیمبل برداشتم پرت کردم طرفش و ج یحرصم گرفته بود که کوسن رو انقدر

 :زدم

 رهیگیمن دستش دردم یبرا نمیتنبل پاشو بب یپسره _

 گفتم: یاخش درامد بانگران یصدا هوی

 ؟یپندار خوب شدیچ_

 گفت: باناله

 کوسن خورد روشونم درد گرفت_

 گفتم: یرفتم سمتش و با نگران عیسر

 نمینداشتم از قصد نزدم بب یقصد بد دیببخش یوا_

 

 خنده گفت: یکردم که البه الباتعجب نگاهش ادیخندش م یصدا دمیشد که د یچ نمیتابب شونه اش خم شدم یورو

  نیبب افشویکردم بابا ق یشوخ_

  مردمیم ینگرانازلحظه مات نگاهش کردم من رو دست انداخته؟ داشتم هی

 و گفتم: دمیدستم و کش عیسر

 !یمزه ا یب یلیخ_

 صدام زد: عیازپله هارفتم باال که سر وبادو

 یدخترسارا سایوا یسارا_

 بازوم رو گرفت منوبرگردوند سمت خودش دمیامدو دم دراتاقش که رس دنبالم

 گفت: خوردیکه نفساش به صورتم م یهم بود درحال یروبه رو قیدق صورتامون
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 خب؟ دیجابودببخش یانگارب یکنم ول یشوخ كمیفقط خواستم  خوامیخب من معذرت م یلیخ_

 نگاهش کردم: دیباترد

  دمیترس یلیخ انكنیشوخ نیازا گهید_

 بودم گفت: دهیکه تاحاال ازش نشن یدوبالحنیروگونه ام کش یرو نوازش گونه رو دستش

 ؟یدیچراترس_

 وگفتم: مدیخودم رو عقب کش عیمور مور شد وسر تنم

 شنیمشكوک م میبر دیبا_

 روول نكردوگفت: بازوم

 ؟یكنیچراازمن فرارم_

 د؟یپرس یم نیبود که ا ییچه سواال نیا

 :ستادمیجلوش ا یباگستاخ

 بودم؟ نجانبودمیاالن ا كردمیاگه ازت فرارم_

 ابرو به بازوم اشاره کردم: با

 ؟یول کن شهیم_

 بهم انداخت وبازوم و ول کرد. ینگاه

هم به  یسر هیکنم وهم رفتم خونه لباس هام رو هم عوض یسر م هی دیوارداتاقش شدم شالم رو برداشتم با عیسر

 بزنم. نایمامان ا

 گفت: دنمیباد نییامدم پا فمیک بعدازبرداشتن

 ؟یبر یخوایم ییجا_
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 ؟یاوک میریباهم م گردمیسر برم خونه خودمون البته زود برم هیاره _

ساز روشن کردم  ییرفتم توآشپزخونه چا نیگشنه بزارمش بنابرا ومدیرو تكون داد ورومبل نشست دلم نم سرش

 دید یکنارش وقتبانونم  زیگذاشتم روم ناروآوردمیا ریمرباو پن خچالشیرفتم سمت 

 گفت: كنمیچكارم دارم

 ستیمن گشنم ن یدرست کن یزیچ ستیالزم ن نیبب_

 رمیباخودت من د یفقط چا یجا باش نیوضع ا نیغذابخورم توهم باا ریدل س هیخودم برم  ادیبه هرحال من دلم نم_

 شهیم

 باشه بابا برو ممنون _

 گرفتم. شیشدم راه خونه رو درپ نیزدم باگفتن خداحافظ ازخونه خارج شدم سوار ماش یلبخند

 گفت: فونیتوا دنمیفشردم طاها برداشت وباد فونیدم در گذاشتم دکمه ا نیبه خونه ماش دنیبارس

  اباالگوجهیب_

 رو گذاشت  فونیکه آ یبگم خودت خواستم

 و دستاشو بازکرد رفتم سمتش و بغلش کردم: رونیدادم واردشدم طاها امد ب دروهل

 خونه صفانداره  یستیدروغ نگم دلم برات تنگ شده بود تون_

 منم دلم واست تنگ شده بود طاطا_

 ناداخلن؟یا مامان

 که گفت: رونیبمیهم امد ازبغل

 بابانه یمامان اره ول_

 وارفته گفتم: ی افهیباق
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 کجاست؟ دمیدیامدم اونم م كدفعهیچه بد _

  شهیخوشحال م نتتیداخل مامان بب ایب شیواسه کاررفتن ک_

 رو تكون دادم رفتم داخل صدازدم: سرم

 من امدم ؟ییمامان مامان کجا_

 گفت: نییازپله هاامدپا عیسر مامان

 درست کنم؟ ییزایچ هیبرات  یچرا خبرنداد یخوش امد زمیزع یسارا_

 وگفتم: دمشیمنم بوس دیامد بغلم کردوبوس 

 کاراست کم مونده به اخرش نیبه ا یازیحاال چه ن_

 هنوزمونده؟ یعنی_

 .میکن رشونیارتكاب جرم دستگ نیح میشه؟تابتونیتموم م ایزود نیاره مامان  به ا_

 خطرناکه  یلیمواظب خودت باش دخترم خ_

 بحث رو عوض کنم گفتم: نكهیا یبرا

 گرسنمه یلیبخورم؟ خ ستین یچیمامان ه_

 كنمیدرست م یزیچ هیچرا االن  _

  شمیممنون م_

 که طاهاگفت: نییهارفتم باال مانتو وشلوارم و عوض کردم شال کرمم گرفتم دستم و امدم پا وازپله

 !یدیزدست مشب وا یستین ییبخور بد موقع ها یزیچ هی نیابشیب_

 بهش تشر زد: مامان

 طاها_



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
156 

 

 گفتم: عیباالانداخت که سر یشونه ا الیخیطاها  ب یول

 شب چه خبره؟ نیبگ شهیم_

 گفت: رفتیکه به طاها چشم غره م یبا لبخند ودر حال مامان

 ارهیدرم یپسره داره مسخره باز ستین یزیشب چ_

 ادامه داد: ییبا پرو طاها

 نیهم ادیم یازسرباز امیشب ت یچه مسخره باز_

 رو گذاشتم رودهنم وبابهت گفتم: دستام

 ؟یگیم یجد_

 دارم باتو؟ یشوخ_

 گفت: یمامان باناراحت زنشستیرفت پشت م بعدم

  مونهینجامیطاها بچه دلش ا ریاون دهنت روبگ یگفتم جلو_

 یجا کردم هیگر یهم رفت کل یبهش وابسته بودم  فقط دو سال ازم بزرگتربود  وقت یلیبود که خ مییپسردا امیت

 !نهینه حقشه  من رو نب یباشم! ول دیمن با گردهیبهش عادت کرده بودم واون امشب برم ادیبرادرم بود فقط ز

 مشغول خوردن شدم  که مامان گفت: زنشستمینگفتم وپشت م یزیچ

  شینیبیم یایبه موقع م نجانباشهیدخترم دل به کارت بده فكرت ا_

 تهران نگو توهمون هفته بود مشهد بود  رهیماه بعدم کیرفته گفته بود  ادمیادب شه هنوزم  دیاون دروغگو با_

 گفت: یبا ناراحت مامان

 به خاطر خودت گفت  امینگو ت ینطوریدخترم ا_

  نیبحث روتمومش کن نیکنه حاالهم لطفا ا یبخاطر من کار ستیالزم ن_
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 وسط: دیطاهاپر

  كنهیم یسارا یازاونور سارا امیت زارهیاوهو خانوم طاقچه باالم_

 کردم رفتم سمت خونه پندار. یرو ندادم بعدازخوردن غذا باهاشون خداحافظ جوابش

 که رومبل نشسته بودگفتم: دنشیبازشد وارد خونه شدم باد یكیت یدروفشردم که چندلحظه بعد باصدا زنگ

 م؟یبر میتونی؟میبهتر_

 گهید میاره بر_

 خب توبروحاضرشو من منتظرتم  یلیخ_

 تكون دادرو سرش

 

 دادورفت باال منم رو مبل منتظرش نشستم. تكون

 !رسهیچه به خودش م زافتادیبه م نگاهم

 و تخمه و.... وهیم

 جمعشون کردم سرجاشون گذاشتم، زیازروم

 که طلبكارانه گفتم: نییامد پا هیبعدازچندثان

 جمع کنه؟ خوادیم یک یزیرینجورمیهم ها یراحت _

 گهید یجمع کرد_

 رو بهم فشردم: دندونامازحرص

 انقدر حرف نزن میابریب_

 رو باال اوردوگفت: دستش
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 نزن باباامدم_

 .میشد نیدروقفل کرد سوارماش رونیب میازدر رفت هردو

 میراه افتاد یسمت خونه صفار به

  میهتل بود میبگ کهمیوقرار گذاشت میشد ادهیپ یبه خونه صفار دنیبارس

 میما دروبازکردوداخل شد دنیباد نگهبان

 که خدمتكار دروبازکرد وگفت: میرو زد درخونه

 دییبفرما نیخوش امد_

 میداخل شد هردوباهم

 امد طرفمون گفت: یصفار

 نییدایکم پ داریمشتاق د_

 گفتم: یجد

 مینباش نجایبهتر بود ا تشیرفت بااون وضع شدیکه نم مارستانمیبود ب رخوردهیکه پندارت دیدونیم_

 ؟مدت نیتوا نیپس کجاموند_

 من جواب داد: یجا پندار

 بحث تموم شد نیا حاالهممیتهران نبود _

 نبود! نیقرارمون ا یگردشدول چشمام

 نبود. نیسالن ها دورب یگفتم و دنبالش رفتم خوشبختانه تو یدیباال ببخش دورفتیراهش رو کش پندار

 گفتم: یآروم یوباصدا دمیرو ازپشت کش بازوش

 نبود! نیتو؟ قرارمون ا یگیم یچ_
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 نگاهم کرد: نهیبه س دست

  پرسنیادم داره م یکل ستیخرکه ن میهتل بگ هیکدوم هتل ماهم اسم  گهیهتل اون نم میبگ میریاخه باهوش گ_

 گفتم: یطلبكار بالحن

 ؟یچ دادمیم یسوت ؟اگهینگفت میپس چرااون موقع که هماهنگ کرد_

  ینداد یهنوز مطمئن نبودم بعدشم حاالکه سوت_

 . گنیاحمق که بهش م دمیکوب نیزم یوارداتاقش شدو درو بست ازحرص پام و رو رو بعدم

 دستام خفت کنم.  نیقواره قول اه دوست دارم باهم یدراز ب تیترب یب

 رسما به من گفت خنگ!شدم ودروبستم وروتخت نشستم دارم برات پندارخان منومسخره کرده وارداتاقم منم

 دراوردم: اداشو

 ...میریاخه باهوش گ _

 كنه؟یکارم شترازمنیدراز عقلت ب یتو یبگ یخوایم یعنیباهوش و کفت  اخه

 ممكنه بگردن! دیمن چرا اون موقع به عقلم نرس یول

 حق بااونه. شهیهم شهینم لیشد دل ینطوریبارا هیحاال اون  

 کم دمیتخت درازکش یو رو دمیافكار خودم خند شه،بهیم یبعداچ نمیخودم رو قانع کنم تابب ینطوریفعالا

 .چشمام گرم افتاد به خواب فرورفتمکم

 گرفته گفتم: یوباصدا دمیدر ازجام پر یچقدر گذشت که باصدا دونمینم

 بله؟_

 باهمه صحبت کنه  خوادیم نییپا نیایخانوم آقا گفتن ب_

 گفتم: رلبیکنار و زپتو روزدم  باحرص
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  میش داریخودمون ب زارهیمرده شور اون آقاتون رو ببرن که نم یا_

  اتیشدم بعدازانجام عمل ییدستشو وارد

رو سرم کردم  میشال مشك دمیبلند بنفشم رو پوش زیحموم لباسم رو عوض کردم شوم یمعمول رفتم تو طبق

 و صندل رو پام کردم. رونیوامدم ب نیباشلوار ج

 همشون رومبل نشسته بودن به سمت مبل تک نفره رفتم روش نشستم. نییرفتم پا و

 شروع به حرف زدن کرد: یصفار

 هبمیخوایمحموله ها بود وما م نیازمهم تر یكی نیکه شماآورد یمحموله ا نیبگم ا خوامیم نیخب حاالکه همه هست_

 باند اعالم کنم  یوشمارو عضو رسم میریمناسبتش فرداشب توخونه جشن بگ

 ؟هست یخب حرف دیبخر دیبر نیتونیفردام نیهم الزم داشته باش یزیاگه چ دیاالن به فكر فرداباش نیازهم پس

 ادامه داد: ینه صفار میگفت همه

 روبه پندار ادامه داد: نیمسئله روحل کن نیتونست عیسر یلیخ كنمیممن به شماافتخار_

 ؟یپسر درددار یتوچطور_

 حرفت تموم شد من برم؟ندارم اگه _

 برو _

 گفت ازکنارمون ردشد. یدیببخش پندار

 ییخودنما امیزنگ خورد اسم ت لمیمنم رفتم توسالن باال بودم که موبا نیهم یبمونم برا دمیدیالزم نم گهید منم

 كرد،یم

 نزار! وفتمیب ادتیدادم نزار  رونیکالفه ام روب نفس

 نگفتم: یزیچ یدادم و گذاشتم دم گوشم ول جواب

 ؟یالو سارا_
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 بله؟ _

 تو دختر؟ من امدم تهران ییکجا_

 گفتم: یسرد بالحن

 خبردارم_

 گفت: باتعجب

 به خاطر خودت بود زم؟یعز یتوهنوز ازدستم ناراحت یسارا_

  امیت یکن یواسه من کار خوامیصدبارگفتم نم زمیبه من نگو عز_

 قدم رفتم عقب وگفتم: هی دمیکش یبلند نیرو قطع کردم برگشتم که  به پندار خوردم ه یگوش بعدم

 سكته کردم اریازخودت درب ییصدا هی_

  یكنینترس سكته نم_

 رو من کامال بكشم نیا گهیم طونیازکنارم ردشد ش بعدم

 مصرف! یب یبندازه پسره  كهیفقط بلده ت 

 

****** 

 

 گفتم: باحرص

 ؟یشیحاضرم یدار قستیپونزده دق گهیاه پندار زودباش د_

 گهید امیخب صبر کن بابا دارم م_

 بهش رفتم وگفتم: ینگذشت که امد چشم غره ا یزیچ
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 !یساعت؟ ازصدتادختر بدتر کی یكنیچكارم یدار_

 به اتاق آراد اشاره کرد: باابرو

 اد؟یچرانم نیا_

 باالانداختم: یا شونه

 نداره  اجیاحت یزیچ گهیم_

 بود باتعجب گفتم: یراستش خورد که خط افتاده بود خال یابرو یچشمم به گوشه  تازه

 شده؟ یابروت چ یگوشه _

 ستین یمهم زیچ _

 ادامه داد: یبا لبخند تلخ و

 هیمیقد_

 کنم که گفت: یخواستم من رانندگ میشد نیسوارماش نییپا میباهم رفت دمینپرس یزیچ گهید

 تونمیم گهید ستیالزم ن_

 كنمیم یخب من رانندگ یمطمئن_

 گفت: اتحكمب

  نیبروبش_

 رفت. کیپاساژ ش کینگفتمونشستم به طرف  یزیچ گهید

  میشد ادهیپ نیبه پاساژ ازماش دنیبارس

 بود اول من لباس بخرم بعداون، قرار
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 یم دهیپوشزیچ هیکه خوشم امد چون  دمیلباس د هیدوم  یطبقه  میرفت مینكرد دایپ یزیاول که چ توطبقه

 م:سه ربع وبودن روبهش گفت ناشمیبراق بود وکامال بلندبود واست یتنش مشك نییبود وبراق وپا یخواستم نقره ا

 به نظرت خوبه؟ نیبب_

 لباس اشاره کردم  وبه

 رو تكون داد: سرش

  دستیقشنگه هم پوشآره هم_

 تنم بود  پیاورد رفتم پرو کردم قشنگ ک زمیداخل به زنه گفتم سا میرفت باهم

 وروبه زنه گفتم: رونیدراوردم ورفتم ب لباس

  خوامیرو م نیممنون هم_

 گفت: یکه جد ارمیپول درب فمیازک خواستم

 خجالت بكش!_

 یحساب کن دیتونبا رونیب یایمرد م هیبا

 چه مهربون شده! نیپول رو دادوحساب کرد ا وخودش

 وروبهش گفتم: دمیخر میوکفش نقره ا فیک 

 سروقت تو میحاالبر_

 !یردادیخوام توگ یمن که گفتم نم_

 کردم: یمصنوع اخم

  نمیم؟بروببینخر میامد نجایتاا یچ یعنی_



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
164 

 

همونطور که مغازه  کنمرونیبهم گفته بود اسپورت دوست داره فكرکت و شلواررو ازذهنم ب میافتاد دوراهیخند

اون مانكن تصورکردم  یدار جابلند خورد توذهنم پن نیرنگ است یسرمه ا رهنیپ هیچشمم به  كردمیهارونگاه م

 باذوق گفتم:

 بپوش! میابریتوروخداب هیعال نیا نیپندار بب_

 لباس اشاره کردوگفت: به

 نو؟یا_

 گفتم: یلحن مظلوم با

 فقط نظر دادم  دیخب ببخش ومدیخوشت ن_

 :دوگفتیخند

 و بهت نشون بدم  نیخواستم ا یخوره نه قشنگه خودمم م یچه بهش برم_

 .میزدم باهم وارد مغازه شد یلبخند

 رو درست کردوگفت: قشینگاش کردم  وصدام زد دروباز کردم دیپوش لباس

 چطوره؟_

 باذوق گفتم: ییشد خدا پیخوشت چه

  یضرر کرد یپندار اگه نخر هیعال_

 :دوگفتیخند

  رمشیبگ ارمیباشه توبرو من درب_

 گفتم و درروبستم یا باشه

ودوستش  امیکه چشمم به ت كردمیرو نگاه م رونیمغازه  رو دورزدم داشتم ب نیهم كمی رونیادبیبومنتظرشدم

 ومد،یمغازه م نیخوردکه داشتن به طرف هم
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 رون؟یباپسرمردم ب یکه امد هیچه مامورت گهینم  نهی! چكارکنم اگه منوببیوا

اتفاق افتاده بود  یلیداشت و خ رتیمن غ یرو دایاز اولشم شد امیت زهیریخونمون رو م نهیبب نیاگه من رو باا رسما

 کنه. یبخاطرم کتک کار

 تنجاسیپندارم ا دمیبه طرف اتاق پرو دروبستم سرم رو باالآوردم که د دمییدو عیسر شدیم کیهمونجورداشت نزد 

باز بود  رهنشیپ یبرهنه اش که دکمه ها ی نهیس یگرد شده نگاهش کردم ونگاهم به دستام که رو یبا چشم ها

 و آب دهنم رو باصدا قورت دادم.شد  دهیکش

 !كهینجاکوچی! چقدر اهیکه خال یفكرکردم رفتم تو اتاق من

 داغش برداشتم که باتعجب گفت: ی نهیس یدستم رو از رو عیسر

 تو؟ نیا یامد یتو واسه چ_

 گفتم: زدمینفس نفس م كهیدرحال

  نهیمن روبب دینبا نجاستیا میی...پسردامییپسردا_

 ابروش روباالداد: یتا هی

 !یچسبیکه به من م نطورمینجا؟ایا یدیپر یحاالواسه چ_

 هیمنحرف من فكرکردم امدم توخال_

 شد؟یم یبخوادبره اون تو اون وقت چ یكیبازم مغز کوچولوت قدنداد ممكنه  هیتوخال یرفت میریگ_

 گفتم: ییباپرو

 ادیب زاشتمینم كردمیدروقفل م_

 رونیب یومدیم دیبا ازودیرید یبمون یتونستیتااخرکه نم_

 گفتم: باحرص

 كارکنم؟یچ یگیگل کرده؟ م تیبامزه باز تیوضع نیتوا_
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 توبمون رونیب رمیمن م_

 وگفتم: دمیبره که بازوش رو چسب خواست

 کن یکار هیلطفا_

 تونم بكنم یكارمیچ نمیتابب رونیابیاطراف نبود ب یاب بدم اگه کس یسروگوش هی رمیخب من م یلیخ_

 قط زودترباشه ف_

گرد شده  یباچشما رونیاوروب دیوکش هودستمی ستادیو دم در ا رونیاول رفت ب بستیکه دکمه هاش رو م یحال در

 نگاش کردم و آروم گفتم:

 ؟یكشیچرا م ومدمیخودم م یگفتیم_

 بهم کردوگفت: یا حانهیعاقل اندر صف نگاه

 ؟یاریدرب یباز عیصدات کنم ضا_

 چپ نگاش کردم: چپ

  رهیکه کارم بهت گ فیح_

  میكنیلباسارو نگاه م میدار میو وانمود کرد میسمت مخالف برگشت به

 :زدگفتیهمونطورکه لباسارودست م پندار

 کدومه؟_

 داره  یزغال نیو شلوارج یمشك رهنشیپ کهیههمون

 به عقب نگاه کردوباتعجب گفت: برگشت

 ست؟ین یمیعل امیت نیا_

 گفتم: باتعجب
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 ؟یشناسیمن رو ازکجام ییتوپسردا_

 ته؟ییپسردا_

 افتمیاها  امیت یتو سارا نمیبب سایدوستمه اصال وا _

 گرد شده نگاهش کردم و گفتم: یچشم ها با

 اونجا؟ یگیچرت و پرت م یچ_

 شناسمیم امیت یدوستا ینكرده من همه  یتوروبه من معرف تاحاال

 کرد: یکج ی خنده

نه خو یبارامده بود هیدوست بودم  امیبات یمن از پونزده سالگ ادمهیروخوب من تو یول ادینم ادتیکرده تو یمعرف_

 سالت بود. زدهیشون منم بودم البته س امیت

 رو سرگرم کن من برم خب؟ امیپس توبرو ت ادتورویب ادمی ستین یاونقدراهم حافظم قو میزنیحاالبعدا حرف م_

 باشه بهت اشاره زدم برو_

به هم دست دادن  امیرفت سمت ت دمییپایپندار م یرچشمیصورتم وز یجلو ختمیرو تكون دادم موهام دو ر سرم

 حرف زدن چندلحظه بعد پندار بادست بهم اشاره کردکه برم. كمی

 امدم. رونیازمغازه ب عیپندار قدم هام رو تند کردم سر یدار ولیا

مغازه  هی به گشتمیهمونطورکه توپاساژرو م ادیدم تاپندار بدوروبر بگر نیبهتر بود هم دمیکش یازسرآسودگ ینفس

 !فهیخورد چقدر خوشگل وظررنگ ییطال یساعت مچ کیبه چشمم دمیرس یساعت فروش

 رفتم داخل وگفتم: دهیتنهام نمیالمصب ست مردونه زنونه است بب یول 

 هستش نیتریکه پشت و ییاون ساعت طال دیسالم ببخش_

 اشاره کردم وادامه دادم: وبهش

 دش؟یفروشیتنهاهم م_
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  نشونیباهم بخر دیبا شهیشرمنده خانوم اونا ستن نم_

 مردونه روچكارش کنم اخه؟ خوامیمن م اوف

 !هیدم بهش عال یم نویپندار حساب کرد منم به عنوان تشكر ا دمیکه خر یبه سرم زد  خب پول هرچ یفكر هی

 کارتم رو دادم و گفتم: عیسر

 نیلطفا حساب کن خوامیخب ستش رو م_

 کیرمزش رو گفتم ساعتاروکه تو نكهیبعد ا دیگفت و کارت رو کش یرو  دستش دادم فروشنده هم چشم وکارتم

اسم پندار جواب  دنیزنگ خورد باد لمیهمون لحظه موبا رونیبود و گرفتم و از مغازه امدم ب یمخمل کیجعبه ش

 دادم وگفتم:

 تو؟ ییالو کجا_

 ؟ییکنارهمون مغازم توکجامن _

  امیاالن م سایدوروبرام وا نیهم_

  ایباشه ب_

 :گفتمدنشیرو قطع کردم به طرف مغازه رفتم باد یگوش بعدم

 کو؟ امیت شدیچ_

  دتتیتاند میهنوز داخله بزن بر_

 .میدادم بهش سوارشد چییسو نیسمت ماش میرفت هردوباهم

 .دادمیمفرصت مناسب بهش هیتو كردمیصبرم دیبا ندفعهیا یهول بودم ول هیدادن هد یبرا شهیهم

 روبهم گفت: میطرف عمارت که حرکت کرد به

 دلت تنگ نشد؟ یبهش وابسته بود یلیتوکه خ نهیتوروبب امیت یچرانخواست_
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 گفتم: باتعجب

 وابسته بودم؟ امیمن به ت یدونیتوازکجام_

 یتونست ینم امیبدون ت قهیدق هی یبود ینطوریهمون موقع هم هم_

وکال  دمشیعوض شد دوسال ند یهمه چ یرفت سرباز امیت یعوض شده وقت یاون مال اون موقع بود االن همه چ_

 رود دهیگفتن ازدل برود هرانكه ازد میشدم ازقد الیخیب

 رو تكون داد: سرش

 خوبه _

 :هوگفتمی

  ستین ادمیمن اصال تورو یراست_

 ست؟ین ادتی_

 !یكنیمنو بغل م امیچرا ت یوگفت یدیاسب موهام رو کش نیع

 لباش نقش بست. یرو یقیپوزخند عم و

 گفتم: باتعجب

 من همونم؟ یدیفهم یکردم درضمن توچطور ینطوریغلط کردم ا یلیمن خ_

 دمیقرمزت واسمت فهم یفكر کردم ازموها كمیامروز _

  یاوهو انقدر نابغه نباش اسبم خودت_

 نگفت وبه راهش ادامه داد. یزیچ گهیکرد ود یخنده ا تک

بازار تادوساعت  میررفتینگاه کن چقدر د میوداخل خونه شد میشد ادهیپ نیبه عمارت هردو ازماش میدیرس باالخره

 !شهیشروع م یمهمون گهید
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 منم درست کنه. كنهیکه اون دوتارودرست م یشگریوهمون آرا كایازآمر ادیهم ب یبود امشب دختر صفار قرار

 !نمیبب کیدخترش و ازنزد کنجكاوبودم

 پسرش و زنش به چشمم نخوردن. یچكارکنن ول دادکهیبودو دستورم ستادهیباالسرکارگرا ا یصفار

 باال انداختم رفتم باال تواتاقم. یا شونه

 براقمم یپاشنه بلند نقره ا یلباس رو دوست داشتم کفشا نیا  یلیازکاورش درآوردم گذاشتم روتخت خ لباسم

 گذاشتم کنارش.

 من سمانه واردشد وگفت: اازیزده شد وباگفتن ب دراتاقم

 كنهیشمارودرست م ادیم شونیكی انیامدن تاسحرخانوم ب شگریخانوم دوتاآرا_

 انقدرگفتم موهام ساده باشه مرده کچل شد. شگریآرا نیا ردستیبعد من بودم ز قهیگفتم که بعد چنددق یا باشه

 ساعت بعدگفت: میصورتم بود ن شیآرا یود االن روتموم شده ب موهام

 پاشو خوشگلم کارت تموم شد _

 نگاه کردم  نهیپاشدم خودم رو توآ ازجام

 کارش درسته! نیچه خوشگل شدم افر ولیا

 .دهیکشپررنگ خط چشم یبه چشمم زده بود بارژقرمز رژگونه اجر یومشك ینقره ا ی هیسا

 هم روش گذاشته بودروبهش گفتم: ینیتزئ یتل پارچه ا هیساده بود  یلیطور خ هی موهامم

 ۹خوب شد یلیدستتون دردنكنه خ_

  كنمیخواهش م_

سرم  یانداختم گردنم وشالم روهم رو دمیخر روزیکه د یفیلباسم رو تنم کردم گردنبند ظر رونیرفت ب وازاتاق

 انداختم
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 دمیخودم انداختم دستم کفشم رو پوشفراموش کردم بهش بدم ساعت  یساعت ها خورد وا یبه جعبه  چشمم

 به درزدم که گفت: یجعبه ساعت برداشتم رفتم سمت اتاق پندار تقه ا

 ایب_

 :ستادوگفتیسرجاش ا دنمیدروبازکردم داخل شدم باد آروم

 ؟ ییا تو_

 فكرکردم سمانست من

 سمتش و جعبه ساعت اوردم باالوگفتم: رفتم

 شمیاس واسه تشكر خوشحال م هیهد کی نیا رمیمن بگ ینزاشت یمن رو توحساب کرد یخب امروز همه چ_

 یقبولش کن

 شد: رهیصورتم خ به

 نبود هیهد دنیبه خر یازین كردمینكارومیبودهم میا گهیهرکس د_

 نگفتم  یزیباالانداختم وچ یا شونه

 روازدستم گرفت و بازش کرد: جعبه

  یا قهیممنون خوش سل_

 جمعش کردم. عیلبام نشست که سر یرو یلبخند

 :كردگفتیرو گذاشت دستش و همونطورکه بهم نگاه م ساعت

 !ستیداداشت که ن ی؟عروسیمهمون نیواسه همچ ستین ظیغل یادیز شتیآرا_

 اخه بتوچه! ادبگهیب ستین یكی

 باالانداختم و گفتم: یا شونه
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 به کارخودت برس  یمن دار شیتوچكار به آرا_

 زد: یپوزخند

 اخطار دادم_

 گفتم: باتعجب

 ؟یچه اخطار_

 بماند_

 بماند و مرض بماند و کوفت! یا

 کلمه بهم خورد! نیحالم ازا گهید

 بود؟ یمنظورش چ رونیازاتاق رفت ب وبعدم

 !وانهید

 گفت: دنمیازاتاق خارج شدم که سمانه باد 

 هستن نییامدن همه پاسحرخانوم نییپا دیبر_

افتاد که  میمبل نشسته بود دوزار یکه رو یدختر دنیبادرفتم  نییجوابش رو بدم ازپله هاپا نكهیا بدون

 دخترواقعا ازعكساش لوند وخوشگل تره! نیبود! ا نیاسحرخانوم

 كلشمیبودن و ه ختهیکه آزادانه دورش ر شییلخت و طال یموها نیچشم بودن و همچن یسبزش که تو یچشما

 .بایکامال الغر وز

 صورتش کنار زد و به طرفم امد. یموهاش رو بادست ازجلو 

 شد. دهیتنش کش یتوجهم به لباس بازتو که

 گفت: ستادوروبهمیرانش بود جلوم ا یقسمتش تور بود تارو هیبود که  یکوتاه سرمه ا یدکلته  هی
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 ؟ییسارا تو_

 ابروم رو  باالدادم: یتا هی

  گنیم نطوریا_

 زدوگفت: یپوزخند

 خالفا  نیواسه ا یكیهنوز کوچ_

 خودش پوزخند زدم وگفتم: مثل

 ؟یبزرگ یلیمثالتوخ_

 :باتمسخرگفت

  یموقرمز ستمیکاران نیحرف نزن من توا یدونینم یوقت_

 مبل کنارداداشش نشست، یباعشوه رفت رودسته  بعدم

 . ومدیبود اصال ازش خوشم ن یادب یروشن بود حتما مادرشون چشم روشن  بوده چقدر دختره ب هردوچشماشون

ود دختر بود معلوم ب بیحرکتش برام عج نیوا كردیلبخند مسخره به پندارنگاه م هیرومبل کنارپندار نشستم با رفتم

 خب معلومه! یازاد وراحت

 اونور غرب زده شده رفته

 گفت: یصفار

 توسالن  میبر رسنیمهمونام گهید كمی دیبادخترم که آشناشد_

 ازجاشون پاشدن روبه پندارگفتم: همه

 ارجلویبازوت رو ب_

 گفت: باتعجب
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 هان؟_

 حرف نزن  اریتوب_

 رو به سمتم گرفت که دستم رو دورش حلقه کردم وگفتم: بازوش

  زمیعز مینامزد یناسلمت_

 گرد شده گفت: یباچشما

 ؟ی؟خوبیزد یزیچ_

 گفتم: بالبخند

  میعال_

 نگاهم کرد: باتعجب

 کن یمن که فكرنم_

ن قرار سال یفاصله تو یبا کم زی. هرممیستادیکه وسط سالن بود ا یبلند هیشكل وپا رهیو دا یكیکوچ زیدورم باهم

 گرفته بود.

 خواد  یشربت امد طرفمون اول به پندارتعارف کرد که گفت نم ینیس کیگارسون با  شدیکم کم داشت شلوغ م فضا

 پندار متوقفم کرد:  یسمت من امد، خواستم بردارم که صدا  وبه

 خوره بفرما یخانم نم_

 گارسون روبهش حرص گفتم: بارفتن

 خوره؟ ینم یچ یعنی_

 خواستم بخورم! یمن م 

 باال رفته گفت: یطرفم خم شدو باابروها به
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 ن؟یخور یاِ شما مشروبم م_

 ن؟یکن یم ییچه کارا گهید

 !دهیبع سایازشماپل

 گرد شده گفتم: یباچشما

 مشروب؟_

 فكرکردم شربته! من

 شربت بدن! نجابهتیکه ا یانتظار نداشت_

 ؟یدونیمشروب و شربت رو نم نیباورکنم فرق ب یخوایضمن م در

 باالانداختم: یا شونه

 فكرکن یخوایهرطور م_

 نداشت! دهیفا نینزدم بحث کردن باا یهم حرف گهید

 کنه! یهم معرف هیاخرمجلس مارو به بق قراربود

شلوارش کرد  بیج یرو تودستاش ومایکردم نگاهم به آرادخورد که ازدور به طرفم م یکه به مردم نگاه م نطوریهم

 وگفت:

  میحرف بزن دیبا_

 تكون دادم: یسر

  شنومیخب م_

 پنداراشاره کرد: به

  یخصوص_
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 گفتم: نهیدست به س میستادیجا ا هیدادم باهاش همراه شدم  رونیرو کالفه ب نفسم

 خب االن بگو_

 یچون هرچ میکن رشونیگیدست میرو تموم کن اتیعمل یبعد یمحموله  یعنیفرصت  نیداولیسرهنگ گفت با_

  فتنیدرخطر م یشتریب یادما كشهیم طولشتریب

 بود؟ یکجاش خصوص نیا االن

 :دمیکش یقیعم نفس

 بود. یکجاش خصوص یول یاوک نیخب ا_

 ازم دورشد. یحرف چیزدوبدون ه یپوزخند

سحر دستاش رو دوره گردن پندار حلقه کرده و دارن باهم  دمیکه د زبرمیباالانداختم و خواستم به طرف م یا شونه

 حرکت؟ نیا یچ یعنیستن؟ین یمیصم یلیبار خ نیاول یبرا زننیحرف م

 برداشتم و گفتم: زیم یرو ازرو فمیرفتم جلو ک تیپندار زد که بااعصبان یگونه  یرو یا سحربوسه

 خوش بگذره _

 

 دورشدم، وازاونا

 سحر وازدور گردنش باز کردودنبالم امد. یپندار همون لحظه دستا دمید یول 

هاش مو یشدم دستش رو توتو چشمشدن بازوم به طرفش برگشتم که باهاش چشم دهیو با کش رفتمیکه م همونطور

 فروکرد:

 ستین یكنیاونجورکه توفكرم_

 !دیرسیم نیبه امگه زورم یبكشم ول رونیبازوم رو ازدستش ب خواستم

 :کردمیمسخره ا ی خنده
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 ست؟ین كنمیاونجورکه من فكرم یچ_

 شده! زونیرسماازت او دختره

 !یبد حیرو توض یزیبرام چ ستین درضمن الزم ومدهیتوهم بدت ن 

 به طرف خودش دستاش رودورکمرم حلقه کردوگفت: دیمنوکش

 زن آرش نازیاون آ_

 خودم رو نباختم و باپوزخندگفتم: یگر گرفته بود ول تنم

 ؟ینخورده مست_

 سحره سحر! ستینازنیآ اون

 نشناستش اسم مستعار گذاشته یچون کس ینازصفاریآ شیاسم واقع_

 !نازیقسم بخورم آ حاضرم

 كایمرد رفت امرآرش یخودشم گفت وقت 

 زل زدم وگفتم: توچشماش

 

  یدیبهم چسب یادیولم کن ز_

 اگه نكنم؟_

 گفتم: باحرص

 یغلط کرد_

 

 ول کن! گمیم



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
178 

 

 رو ازدورکمرم بازکرد دودستاشیخند

 شدم و گفتم: نهیبه س دست

 انقدرم بهش نچسب!_

 ؟یچسبیبه اون م یرینامزدتم ممثالمن 

 

 باالرفته و متعجب نگاهم کرد: یباابروها

 جان؟_

 گفتم: عیدادم سر یچه سوت دمیفهم تازه

 نباش همه بفهمن همه زحمتامون به بادبره! عیخب انقدرم ضا یول ستین یکه درسته واقع نهیمنظورم ا_

 لباش نشست سرش روجلو آوردو گفت: یرو یطونیش لبخند

 ؟یكنیم تیچراانقدر خودت رو اذ_

 !شهیم تیبگو حسود راحت

 وگفتم: نشیبه س دمیگردشدو باحرص مشت کوب چشمام

 بشه اخه؟ میحسود دیبا یبروبابا من واسه چ_

 یدبگینوتوبایا_

 رفتم:بهش  یغره ا چشم

 بروحرف نزن _

 شد، رهیزد به جمع خ هیوارتكید دوبهیخند

  كردمیم یمن واقعاداشتم حسود یول
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 ؟یچ یاخه برا دونستمینم لشمیدل

 نجا،یوسط چقدر خسته کنندست ا ختنیآهنگ گذاشتن همه ر کمکم

 !میبخور ستیهم ن یزیچ

 بدم، ینیریتوحلقم ش دیبا یه 

 خودم گرمم شده واقعا. یآب بپاشم رو كمی دبرمیبا

 شد،یگندم شیآرا نیا زدمیشدم دستم روشستم اگه به صورتم اب م ییوارد دستشو 

 کجارفت؟ نیپندار نبود ا یول میقبل یبرگشتم سرجا رونیامدم ب ییشدن کارم ازدستشو بعدازتموم

 لجم درامده بودا! یا رقصهیم نازیاآیسحر  ستیداره بااون دختره معلوم ن یعوض نیبه جمع افتاد ا نگاهم

 !ستین یكنیاونجورکه توفكرم گهیبراخودش بعدم كنهیم فیداره ک 

 شعور؟یب هیچطور پس

 آراد نگاهم رو بهش دوختم: یصدا دنیباشن

 ؟ییتنها_

 :دمیکش یقیعم نفس

 هینطوریفعالکه ا_

 روبه سمتم درازکردوگفت: دستش

 مونیبخاطرهمكار میباروقبول کن برقص هی نیا_

راحت نبودم  ادیدستش رو گرفتم باهاش رفتم وسط جمع ز ایدل روزدم به در یدستش نگاه کردم ول دبهیباترد

دنبال  یرچشمیوسطاش دربرم دستام رو گذاشتم روشونه هاش اونم دستاش دورکمرم حلقه شد ز خواستمیوم

 !دمشیند یول هیدرحال خوش گذرون یپنداربودم که کدوم گور
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 وگفتم: دمیزل زده بود دستم رو ازدستش کشدم آراد توچشمامشدم وباآراد همراه ش الیخیب 

 من خسته شدم  هیکاف گهیآراد د_

 !میامد ؟تازهیزود نیبه ا_

 آرادگذاشت وگفت: یشونه  یدستش رو رو شدیم کیکه به آراد نزد دمیپندارود ازپشت

 کارت داره یصفار_

 بامن؟_

 گفت و رفت. یدیرو تكون دادکه آراد ببخش پندارسرش

 سمت خودش بااخم گفتم: دیکه پندار کمرم و گرفت منو کش نمیخواستم برم بش 

 کن! ؟ولمیكنیچكار م_

 م؟ینباش یادمصنوعیز یمگه تونگفت_

 که گفت: كردمیدستام رو گرفت گذاشت دورگردن خودش باتعجب به کاراش نگاه م كنمیمنم دارم کمكت م 

 ؟یكنیباآراد خوب بود من امدم فرارم هیچ_

 شده؟ خل نیا

 ؟یچه فرار گهیچرت م چرا

 گفتم: بااخم

 !گهیبرو همونجا د یتااالن کجا بود نم،یبرم بش خوامیولم کن م اریدرن یباز وونهید_

 رو باال انداخت: ابروهاش

 یدبمونینچ تااخر اهنگ با_
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باالبود شموسرعت تپش دیكوبیم نمیبه سقلبم محكم نیب نینگفتم وباهاش همراه شدم توا یزیچ گهید دمیکش یپوف

 فرارکنم. بیحس عج نیو ا نجایزودتر از ا خواستیودلم م

 گوشم وگفت: کیاهنگ تموم شد سرش رو نزد باالخره

 نكن دختر بزار آروم باشم وانمید_

 خل شد رفت! نمیکرد ورفت وسط جمع ابگم من اصالباتوکاردارم که ولم خواستم

  ستادمیزایم شیباالانداختم رفتم پ یشونه ا الیخیب

 رو گرفت وگفت: كروفونیم یبودکه صفار یمهمون یاخرا گهید

الم بانداع یو انجام دادن عضو رسم فشونیوظ نكهیسه نفربه به باندمااضافه شدن وبعدازا نیگوش کن  یخب همگ_

 پندار فروزنده و سهند خرسند  ،یریشدن سارامد

 دست زدن که خداروشكر هیمااشاره کرد،وبق وبه

 مراسم مزخرف تموم شد، نیا ساعتمیبعدازن

 یرکارایفكرم درگ دمیوبعدازعوض کردن لباسم روتخت دراز کش رو پاک کردم شمیوارد اتاقم شدم ارا  یباخستگ 

 یطهوقای دمیرقصیباآراد ممن یچراوقت فهممیکاراش رو نم لیبود! من واقعا دل بیعج یلیپسرخ نیامروزپندار بود ا

 خه؟آ یکرد؟چرا انقدر مرموز

 .فكرنكنم وچشمام رو بستم وبه خواب فرورفتم یزیکردم به چ یسع گهید

 

 بعد*** هفتهکی****

 

 خواد باما حرف بزنه! یهمش مهم یصفار نیبابا ا یا

 کن بابا اه! ولمون
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 گفت: یصفار قهیبعدازچنددق نییدروبازکردم ورفتم پا 

 دیباش دیخودمم توش حضوردارم شماها هم با جهیمهمه درنت یلیخ یلیکه خ ادیمحموله داره م هیبچه ها  دینیبب_

  نیکه اماده باشاجازه صاحابشه گفتم  یب یمثل قبل نمیکه ا نیدونیم ادیمحموله فرداشب م

م زد یپوزخند شهیم نجاکندهیازا سیکرد دستت طال فرداشب به کل شر تو وادمات به دست پلرو کم شرشبعدم

 اراد زدمیباهاش حرف نم ادیبودم ز نیراستش ازاون موقع باپندار سرسنگ اطیح ادیبه زدمازجام پاشدم به آراد اشار

 پندارو باخودش اورد روبهشون گفتم:

 نفهمه چون واقعا بهش اعتماد ندارم یزیچ ثمیبنظرم بهتره م یول یاصل اتیانجام عمل یفرصته برا نیبهتر نیا_

 حرفم سرش رو تكون داد: دییبه تا آراد

 انجام بشه. اتیوعمل انیفرداشب ب گمیوم كنمیمن باسرهنگ صحبت م نطورهیبنظر منم هم_

 میاریب یجور هیخودمون رو  یاسلحه ها میدبریخوبه امروز با_

 پندار هم درامد: یصدا باالخره

  زنمیوقت به اسلحه دست نم چیمن ه_

 :باپوزخندگفتم

 ریدوباره مثل قبل ت یخوایم_

 

 هم تودستت بخوره  ندفعهیا كنمینم نیتضم ؟یبخور

 روبهش ادامه داد: ارادهم

 دستت باشه زیچ هیمحافظت ازخودت  یحداقل برا ردستتیفقط بگ_

 نگفت نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم: یزیسرش روتكون دادوچ پندار

 داخل  میبر گهیخب د یلیخ_
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زودترازهمه رفت داخل منم خواستم پشت سرش برم که پندار بازوم رو گرفت من رو به سمت خودش  آراد

 گفت: دوبااخمیکش

 !یایهفته واسه من افاده م هیتوچته؟_

 رو  باالانداختم وگفتم: ابروهام

 ام؟یهفته واسه توافاده م کیمن _

 !امیمنه من_

 ه؟شدیچ یبگ شهیم یزن یحرف مباهام کلمهکیبزور  

 گفتم: یلحن سرد با

 ؟یكنیبازوم رو ول م نشدهیزیچ_

 كنمیچته ول نم یتانگ_

 وگفتم: دمیکش یپوف

 ؟یبدون یچراانقدر کنجكاو_

 منتظرم! االی هیبامنه نه بقرفتارت نیاچون_

 ؟یزد بودیحرکت اخرت چ اونیشب مهمون_

 گفت: باتعجب

 ؟یگ یو م ؟کدومیچ_

 باال دادم:  ابروهام

 گم؟یکدوم وم یدون یکه نم ادهیانقدر ز یعنی_

 ....اریدرن یمسخره باز_
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 توهوازدوگفت: یکرد بهم نگاه کرد بعدبشكن مكثكمی

 ؟یدیکه باهام رقص یاهاموقع_

 نگاش کردم:چپ چپ

 من نه تو_

 گفت: الیخیب

 ؟ینگرفت افهیواسه اون چرااق یدیباآرادم رقص هینطوریا شدیچ ؟مگهیقهر هفتههیخب االن بخاطراون _

 نگاهش کردم! متعجب

 كنم؟یبرداشت م ینطوریمن ا ای كنهیم یواقعا داره حسود نیا

 !یسارا یگیکنه چراچرت وپرت م یحسود دیبا یاصال واسه چ 

 جانب گفتم: بهحق

  ینكاروکردیا تمیتوبدون رضا یول دمیبه خواست خودم باآراد رقصمن_

 کرد: یدیشد اخم

 ...یلیتوخ_

 ؟یچ یلیوا من خ توجه رفت تو یرو قطع کرد بازوم و ول کرد وب حرفش

 !گهیرو کامل کن خب د حرفت

 خواست بگه!  یم یچ ستیمعلوم ن 

 

 داد،یشب رو نشون م ازدهیگفتم رفتم داخل عمارت. ساعت  یبلند اوف

 دم،یبودم درست درمون نخواب میوقت مشغول وررفتن باگوش ریتاد شبمیخواب داشتم د یلیواقعا امروز خ من
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ده زنگ گذاشتم بابستن  یساعت رو برا  دمیتخت خوابم درازکش یکردن لباسام وقفل کردن در رو بعدازعوض

 واردشدم. یا گهید یایچشمام به دن

 بلندشدم، میساعت گوش یباصدا

 رو از کنارتختم برداشتم  ساعتش روخاموش کردم. میگوش 

 نییتخت پا یپشت گوشم کردم وازرو یصورتم حواله  یجلو یموها دمیکش یلندب ی ازهیتخت نشستم و خم یرو

 امدم.

 ستادم،یا نهیآ یجلو یشگیهم یکارا بعدانجام

سام لبا یهمه  یساده مشك یکردم بامانتوروپام نمیبودشونه کردم و ازباالبستمش، شلوارج ختهیروکه بهم ر موهام

ن امروز لباسامو میخوا یوم میداکردیخونه پ میگفته بود یبه صفار یتخت  الك ریزتوساک وساک گذاشتم ختمیر

 .میكنیلباس هامون رو جمع م میدار نیهم یو برا میببر

صبحانه نشسته بودند  زیهمه دورم نییامدن ورفتم پا رونیسرم گذاشتم وازاتاقم  ب یکرم رنگم رو رو شال

 بالبخندگفتم:

 ریسالم صبح بخ_

 نگاهم کرد: یصفار

 !یخوریخونه م نیکه توا یصبحونه ا نیاخر نیا اکهیسالم ب_

 پوزخندبود رولبم نشست وگفتم: هیشترشبیکه ب یلبخند

 دیگیدرست م_

 !شدکهینم یهم بهش اضافه کنم ول نیهمچن کی خواستمیم

 خبرنداره! خورهیراحت م الیکه باخ یصبحونه ا نیاخر نیا

 ندازمش زندان تادلم خنک شه! یخودم شخصا م نازرویآ نیا 



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
186 

 

 گفتم: رلبیبهش زدم ز یا لبخندمسخره

 !یکله غنار_

 کنارپندارنشستم، یصندل یورو

 ! مشغول غذاخوردنم شدم و بعدازخوردن غذابلندشدم وگفتم:دمشید یهرروز نم گهیازامروز د 

 ببرم توخونه لیبرم وسا گهیمن د_

 جام پاشدم به سمت پله هارفتم واز

 !ستادمیسالن سرجام ا یرو نازوپنداریآ دنیباال که باد فتمریداشتم م 

 یشتافت امد یارباقیآرش جونت به د نازیاخ دارم برات آ زدیحرف م نازیمن بود داشت با آپندارپشتش به سمت   

 پندار؟ شیپ

 گفتم: یپندار گذاشتم وبالحن مهربون یشونه  یلبام نشوندم رفتم باال دستم و رو یرو یلبخند

 ها شهیرمید میببر لیوسا میبر گهیماد زمیعز_

 که خودمم خندم گرفته بود شونش رو فشار دادم وگفتم: كردیباتعجب نگام م نیهمچ پندار

 ؟یاینم_

 به خودش امد: عیسر

 میبر میچرابر_

 میوارداتاق شد نازیآ رهیخ رنگاهیوز

 

 *پندار*
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 ؟یکاراشد نیت توکار خودت بود چطور وارداکه سر ییکاسته تو میرنیز یکاسه ا هیپندار من مطمئنم _

 کردم وباپوزخندگفتم: بمیج یرو تو دستام

 !یکن یم یکنجكاو یازحدخودت دار شتریب نازیآ_

 روپدرت باادماش انداختن گردن من اونم چرا؟ یکه قتل شوهرجنابعال یبعدازوقت 

 بهترازمن؟ یوباآرش خان خصومت داشتم خب ک ومدیمدت ازدخترشون خوشم م هیچون  

خورد الزم به دردم یروز هی دیبه نفع خودم استفاده کنم شا تیموقع نیگرفتم ازا میموقع شدکه منم تصم ازاون

 !گمیدارم م یاعصابم یچون رو یول یبدون ستین

 گفت: یگونه ام و باناراحت یرو گذاشت رو دستش

 !یهنوزعاشق منتو  یدروغه اون دختره هم دوسش ندار یهمه چ یستین یادم نیتوهمچ_

 روباشدت پس زدم: دستش

 خودتو قانع کن ینطوریتو فعالا_

  كنمشینم میرو نخوام واردزندگ یمن اگه کس 

 گفت: یبالحن مهربون  یشونم قرارگرفت به عقب برگشتم که سارا یکه رو یبادست 

 ها شهیرمید میببر لیوسا میبر گهیماد زمیعز_

 زم؟یبه من گفت عز نیا كردمیعالمت سوال نگاهش م نیع

 شده؟ بازچش

 گفت: دمینم یدجوابید یوقت

 ؟یاینم_

 هست! شیزیچ کی شییخدا
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 تكون دادم: یسر 

 !میبر میچرا بر_

  م،یباهاش همراه شدم هردو وارداتاقش شد و

 روزد به کمرش وگفت: دستش

 وجمع کن  لتیبروتواتاق خودت وسا_

 وگفتم: زکردمیرو ر چشمام

 !ایهست یگرخوبیباز یلیتوخ_

 بود؟ تیحسود یاون حرکتات همه ازرو 

 گفت: دیكشیم رونیب رتختیکه چمدونش رو از ز همونطور

 ؟یبفهم یخوایچرا نم كنمینم یصدباربهت گفتم من حسود_

 داره! ییچه رو نیا یا

 وگفتم: ستادمیبلندجلوش ا یباقدما 

 بود؟ یکارت چ لیجدا؟پس دل_

 گفت:تخت وحق به جانب  یرو گذاشت رو چمدون

 یزد یجونت حرف م نازیبا آ یگفتم هنوز داشت ینم یچون اگه اونطور_

 به خودم اشاره کردم وگفتم: باانگشت

 ! نیکارداشتم هممن فقط باهاش_

 زدوگفت: یپوزخند

 همه اولش کاردارن_
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 زبون دراز من حوصله کلكل باهاش رو ندارم! یدختره  

 خودم روجمع کردم، لیو وسا رونینگفتم ازاتاقش امدم ب یزیچ گهید 

 امدم. رونیچمدونم رو گرفتم ازاتاق ب ی دسته

رسوند خونه بعدش من رو خودشم رفت طرف ادارشون  یآراد اول سارا میبود نیساعت هرسه تامون توماش میبعدازن

 .مینباش بیکه تحت تعق میهم دقت کرد یوکل

 بازشد، یكیت یزنگ خونه روفشاردادم که درباصدا 

 وبالبخندگفت: اطیامد توح دنمیخونه شدم مامان باد اطیو واردح دمیخودم کش رو پشت چمدونم

 پسرم  یباالخره امد_

 و سفت بغلش کردم وگفتم: دمیبغلم کردخند ومحكم

 امدم مامان جان امدم _

 گفتم: روبهش رونیزدوازبغلم امدب میشونیپ یرو یا بوسه

 (کجاست؟كمی)خواهرکوچمایآ_

 آرمان هم که سرکار یدتوامدیم داخلن اصالنفهمباه نجاستیا اسمنیدوست _

 روتكون دادم و وارد خونه شدم. سرم

جواب نداد، در  یبه در زدم که کس یوتقه ا مایچمدونم تواتاقم وعوض کردن لباسم رفتم سمت اتاق آ بعدازگذاشتن

 !ستنینجانیاتاق مرتبه وا دمیروبازکردم که د

 هستن، اسمنیتواتاق  حتما

به دراتاق  یما تقه ا شیپ یبود چون عمو وزنعمو مسافرتن فعال چندروز شونیعروس گهیوآرمان چهار ماه د اسمنی 

 زدم که صداش امد  اسمنی

 بله؟_
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  رونیادبیب مابگویبه آ اسمنی_

 :ماامدیآ غیج یصدا

 ؟ییپندارتو یوا_

 بغلم پرت کرد وگفت: یخودش روتو مایکه درباشدت بازشد وآ دینكش یوطول

 ؟یامد یبرات تنگ شده بود پندار ک دلم_

 االن امدم نیتازه هم_

 امد وگفت: رونیب ازبغلم

 که! دمتیرندیدل س هیمسافرت  یریم یخب ه_

 گهیخب آرمان بودد_

 کردوگفت: ییكیکوچ اخم

 ولشكن بابااون گنداخالق_

 ازاونورگفت: اسمنی

 ن؟یگیم یپشت سرنامزدمن چ_

 وادامه داد: امدطرفم

 یخوش امد_

 ممنون _

 یشدم موها قیداد،به چهره اش دق یسالم رلبیامد وز رونیبود ب اسمنیکه فكرکنم دوست  یا گهیدختر د هی هوی

 ود!ب دیسف یلیپوستشم خ نداختیم یادسارایرنگ موهاش ناخوداگاه من رو  رونیفر قرمزرنگ که ازشالش زده بود ب

 گفت: اسمنی روبه
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 دیمنوتنها ول کرد گهید نیایبچه هاب_

 مارال جون  میایاالن م_

 روبهم ادامه داد: و

 دوستم  شیمن برم پ دیببخش_

 نگفتم؛ یزیتكون دادم و چ یسر

 :ماگفتیآ اسمنی بارفتن

 سراغت  امیبزاردوستش بره م_

 :دمیرو کش لپش

  یبروفسقل_

 دوباره داخل شد. دویخند

 واسه اتاقم تنگ شده بود،رفتم سمت اتاق خودم دلم منم

امد دراتاقم ینگذشت که صدا یگذاشتم مدت رسرمیودستام رو ز دمیتخت نرمم درازکش یرو 

 بسته بود گفتم:چشمامهمونطورکه

 بله؟_

  میناهاربخور میخوایمامان م نییاپایپندار ب_

 صبحانه خوردم! شیبابا من که تازه دوساعت پ یا

 ه ظهرم ناهار شامم نه شب. صبحانه خورد دوازد دیصبح با دهشتیبود که با یما طور یخونه  

 امدم، رونیبتخت بلندشدم وازاتاقم  یگفتم وازرو یبلند ی باشه

 امد و دستش رو دوربازوم حلقه کردوگفت: به طرفم دنمیباد مایامدن آ رونیب اون سه تاهم همزمان بامن 
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 بازوهات تنگ شده بود نیبازوگنده دلم واسه ا یچطور_

 ادامه داد: غیهوباجیشد وبا  رهیبه بازوم خ بعد

 دونم؟یمن نم یپندارتودوست دختردار_

 دهنش رو گرفتم: یجلو بادستم

 دوست دخترم کجابود؟ نییارپایصدات روب_

 روزد با کمرش و طلبكار گفت: دستش

 منم خرم نه؟_

 که کبود شده روبازوتو البدعمم کرده! یردگاز نیا

 !یاخ سارا یوز توکمد سارااون ر افتاد ادمی هوینگاه کردم به بازوم باتعجب

 :ماگفتمی! روبه آیوحش ی دختره

 که! ستینه بابادوست دخترم ن_

 نیهم یدختر وحش هی کار

 گفت: یطونیش بالحن

 هست؟ یک یحاالاون دختروحش_

 لبخندم بخورم گفتم: كردمیم یکه سع یدرحال

 !ستیخوب ن ادمیز یبروبچه برو فوضول_

 :دوگفتیخند

 کن یبعدا حتما زن داداشم رو معرف_

 گرد شد و باحرص گفتم: چشمام
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  ابزورببرمت؟ی نییپا یریم مایآ_

 روباالآورد: دستاش

  رمیخودم م_

 ن،ییازپله هارفت پا بادو

 !گهیم ییکن چه چرت و پرتا نگاهش

 بشه دوست دخترمن حتما! یفكرکن سارا 

 !هیچ یسبت به ساراحسم ن دونمیبودخودمم نم بیعج نجایا یزیچ کی یول

حالم عوض  نمشیبیم كنمیم یباشه قاط یا گهیپسرد هیبا یچراوقت گمیم بهش ندارم بازم یحس گمیازاونورم

 فهمم! ی!خودمم نمشهیم

 ازسرم بپره کالفه شدم واهلل! یتكون دادم تافكرسارا نیروبه طرف سرم

 مینشست زیدورم یهمگ

 ختن،یریبودن وداشتن توظرفها غذام دهیزوچیم بهی)خدمتكار( همراه طیناز

قاشق وچنگال هابودکه سكوت  یغذا فقط صدا دنیوفسنجون بود بعدازکش یکردم غذامون ماکاران زیبه م ینگاه

 خجالت زده گفت: اسمنیسرهاامد باالکه دوست  ینفرمون بلندشد همه  هی یگوش یصدا هوی شكوندیسالن رو م

 مال منه دیببخش_

 گفت: اسمنی وروبه

  امیمن برم حرف بزنم م یسارا_

 ؟یسارا گفت

 ؟یاون سارا ییپندار مگه هرسارا خب
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 !یسارا یسارا یه گهید ابسه

ه کنارمن ک اسمنی کیبرگشت نزد یدیباگفتن ببخش گهید قهیدق اسهیدوباره به غذاخوردن مشغول شدم دو نیبنابرا

 نشسته بود وگفت:

 برم خونشون اددنبالمیتموم شده داره م تشیفعال ازمامور یبرم سارا دیمن با زمیعز دیببخش_

 بالبخندگفت: اسمنی

 غذات وبخور نیبش حاالتابرسهزمیباشه عز_

  كنهیکلم رو م رکنمید یشناسیکه م یممنون برم آماده شم سارا گهینه د_

 :دیخند اسمنی

 یباشه مارال جون هرجور راحت_

 زد و روبه همه گفت: یلبخند مارال

 زحمت دادم دستتون دردنكنه دیببخش_

 بالبخندگفت: مامانم

 ایبازم ب زمیعز هیچه حرف نیا_

  دیممنون ببخش_

 یکه تومراسم تولد ونامزد نطورمیوهم یهمون سارا یسارا نیا شدیداشت باورم م کمازپله هارفت باالکم عیوسر

 ادخودشهیبود به احتمال ز اسمنمی

 که هست بمنچه؟ اصالهست

 برام خوب بود به نظرم یهواخور كمی اطیح یتو کردم رفتم یذاتشكرغ بعدازخوردن

 ازتعجب دهنم بازموند! دمیکه د یباکس هویبودم که  اطیزدن توحقدم درحال
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 كرد؟یچكارم نجایا نیا

 واقعا خودش بود! نكهیا مثل

 گفتم: یبلند یو باصدا ستادمیا روبروش

 ؟یكنینجاچكارمیتوا_

 و دوقدم رفت عقب تاازشوک درامد گفت: دیکش یبلندنیه

 !یسكته بد یفقط بلد ؟یهست رمیخدا بگم چكارت نكنه چراهرجام یا_

 ؟یچكاردار نجایا اصال

 ابروم رو باالدادم: یتا هی

 ؟یچكاردار نجایمن بگم تو ا ستیبهتر ن_

 گفت: باتعجب

 ؟یچ یعنی_

 نجاچكاردارم؟یا یگیممن بعدبه من یتوخونه  یخب توامد_

 نگام کردوگفت: بهتبا

 تو؟ یخونه  نجایتو؟ا یخونه  یچ_

 ام وگفتم: نهیبه سروزدم دستام

 بااجازتون بله_

 گفت: ییپرو باکمال

 مبارکه  یاوک_

 بلند دادزد: یباصدا بعد
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 نجایعالف توهم ا گهیادیمارال ب_

 گفت: نییبعد مارال امد پا چندلحظه

 نجا؟یا یدیرس یک یزنگ زدتوتازه به من_

 گهید میابریب االیبودم  ابونیتوخ_

 :دوگفتیازراه رس اسمنی هوی

 زم؟یعز یرینگ یوقت سراغ هی یسارا_

 ورفتم باال ردشدماسمنیبهشون نكردم ازکنار ینگاه گهید رفت طرفش یسارا

 

 ****ی****سارا

 رفتم وگفتم: اسمنیطرف  به

 شلوغه  یلیسرم خ یدونیخودت که م گهید دیببخش_

کنارگذاشته بشه به هرحال  دیبا گهیاالن د یبود ول نمونیب ییکدورت ها هیخبردارم درسته قبال  زمیآره عز_

 میشیمنوتوهم دوست حساب م

 فتم:زدم وگ یلبخند شهیمن دلم باهاش صاف نم دونستمیم نكهیباا میشد یم الیخیبهتربود ب گفتیهم نم راهیب

  نهدانكیشدم بهتره کش پ یهمه چ الیخیوقته ب یلیمن خ_

 کردوگفت: بغلم

  یسارا یا دونهی_

 :بالبخندگفتم

 نمتیب یموقت ندارم ادیبرم ز گهیمن د_
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   زمیعز نمتیب یم_

 که مارال گفت: میو مارال باهم حرکت کرد من

 دوست دخترداره فیح یول گرهیبرادرشوهرش چه ج یدید_

 زدم: یپوزخند

 دوست دخترداره؟ یدونیتوازکجا م_

 هینداره وکار  گهیخودش م یول گهیبازوش ردگازهست حتما دوست دخترداره د یرو گفتیخواهرش م_

  یدختروحش

 گفتم: باتعجب

 بهتون خبرداد؟ماشاهلل! ناروخواهرشیا یاالن همه _

 مونهیاره باباحرف تودهنش نم_

 گفتم: شدمیم نمیکه سوارماش یدرحال

 !دیمدل جد نمیخوبه ا_

 !سایلحظه وا هی

 یلبخند !زمنیعز یردگازمال دندوناپس اون یوحش یاون لحظه هم بهم گفت دختره  گرفتمپندار گاز  یبازومنم 

 انقدر خوشحالم!  نكارونكردهیا یا گهیکه دختره د نیچراازا دونستمیلبم نشست، واقعانم یرو

 م،یروشن کردم وراه افتاد نیماش میوبست هردوکمربندامون

 یخونه  میریشب م اداره،فقطمینبود مابر یازیون كنهیم ستیشب راست ور اتیعمل یرو برا یخودش همه چ اراد

 رفتن به اون مكان  یبرا یصفار

ه ک یا زچهارنفرهیم یورو میداخل کافه شد میشد ادهیپارک کردم وباهم پ نیماش مونیشگیهم یسمت کافه  رفتم

 م،یکنارپنجره بودنشست
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 شلوغ بود گارسون امد طرفمون وگفت: چقدر

 د؟یدار لیم یچ_

 من جواب دادم: اول

 یشكالت کیو ک یرموزبستنیش_

 گفت: مارال

  خوامینارومیمنم هم_

 ازمادورشد. شهیباگفتن االن حاضرم گارسون

 گارسون مارال گفت: بارفتن

 طون؟یش یكنیخب چكارام_

 مینیبیبزورم تمیَسا

 کردم: ییکوچولو اخم

 شه بره بهتر بزار زودترتموم میدار اتیچقدرسرم شلوغه تازه امشبم عمل ینیبیتوکه م_

 گفت: باتعجب

 واقعا؟ _

 !یگفت یفكرکردم تموم شده اخه پشت تلفن اونطور من

  گهیاددیخب تموم شده به حساب م_

 زده نشد، یحرف گهیگارسون د باامدن

 وگفتم: دمیجرعه ازش نوش هیدهنم گذاشتم و یرو لبه  وانیل ین

 اونجا؟ یرفت یبود توچراپاشد عموشیخونه  اسمنی یوقت یراست_



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
199 

 

 !یرفتیبعدم ادخونهیبنده خداب یكردیصبرم

وتازشم  موننیشوهرجانش م یخونه  تااونابرگردناسمنمیرفتن مسافرت  یاسی یمحض اطالع بگم مامان وبابا_

 خودش زنگ زدبرم 

 آوردم باالوگفتم: دستم

 ؟یزنیباشه باباچرام_

مارال  ابونیوبعد ازدورزدن توخ میدخترونه زد یحرفا كمیشد  شیدنیکردو مشغول خوردن نوش یخنده ا تک

 آراد، یخونه راست رفتم هیرسوندم خونه وخودمم 

بود واندازه  یپارک کردم، خونه اش مجرد اطشیروداخل ح نمیبازشد ماش یكیت یکه درباصداخونش روفشردم زنگ

بود که االن  نیدوتاماش یکه مونده بود برا ییبود وفضا اطیح یگوشه  کیکوچ یباغچه  هیخودش خوب بود ی

مون ه دمیکش نییدر پا رهیدستگگذشتم و كشیکوچ یردشدن بود ازسه پله  یبرا اطمیازح یپرشده بود وقسمت

 گفت: بستیکه کلتش رو به کمرش م یودرحال رونیموقع ارادم آمد ب

  میربرسید ممكنهمیتادنبال اون پسره بر میزودترحرکت کن_

 دستم دادوگفت:رو واسلحم

 یهست که سرهنگ گفت بدم به فروزنده اوناقبل ازمااونجان ومخف گهید یكی ارمیازاتاقت ب یکلت که گفت نمیا_

 شدن 

 پندار زنگ زدوگفت: یکه اراد به گوش مینابودیپندار ا یخونه  کینزد مینشست نیروتكون دادم هردوداخل ماش سرم

  میدم در نییاپایبجنب ب_

الزم به پندار گفت  یزهایخونه ترمز کرد پندار که دم دربود سوارشد داخل راه اراد چ یرو قطع کرد جلو یوگوش

 واسلحه روداددستش که پندارگفت:

 دستم رمیگیحفاظت م یبرافقط كنمیازش استفاده نم_

 م،ینزد یحرف گهیدهم ما
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  میشد ادهیپ نیگفته بود هرسه ازماش یکه صفار یمحل بهدنیبارس

 .ادیکه ازدورداره م میدیرود یصفار نیماش

 شدن، ادهینازپیرضاوآیعل ،یصفار ستادیپامون ا یجلو نشیماش

 شدن. ادهیپ نیازماش گهیهم پشت سرش امدن و چند نفر د گهید نیدوتاماش 

 روبه همه گفت: یصفار

  نیوهرکدومتون پخش ش دیاسلحه هاتونو آماده کن _

 وقت معلوم نباشن، هیرو که آراد بهم داده بود چک کردم که  ییودستبندها دمیکش رونیرو  ب کلتم

 ،میمن،آراد وپندار باهم حرکت کرد 

 شروع کنن. اتیمناسبه و عمل تیشدن آرادبه سرهنگ خبرداد وضع یجامخف هیهمشون  یوقت

ه منطق یه جاسرهنگ بابلندگوتوهم یبعد صدا كمیفرارنكنه  یارادم مواظب بود صفار دمییپایم نازرویباچشم  آ 

 :دیچیپ

 !دیکن میخودتونو تسل دیهست سیپل یروین یشماتحت محاصره _

 !گهیم یچ دمیفهمیچون ازمن دوربود نم یامد ول یم یصفار ینشست صدالبام یرو یپوزخند

 یلندب غیجلوش که ج دمیهوپری نجایا دیرس یوقت دیدوئ یوم كردیکه باترس به عقب نگاه م نازخوردیچشمم به آ 

 من گفت: دنیقلبش گذاشت وباد یعقب گرد کرد دستش رو رو  دیکش

 ؟یستادیهنوزا ی!واسه چدمیاه لعنت بهت ترس_

 سو؟یپل یصدا یدینشن مگه

 گفتم: خونسردانه

  دمیچراشن_
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 گفت: باحرص

 من که دوست دارم بكش کنار یتو جونتودوست ندار_

 گفت: تیوبرعكسش کردم به سمت خودم بااعصبان من روکناربزنه  که دوتادستاش روگرفتم وخواست

 احمق؟ یکن یچكارم_

 کن! ولم

 رو ازکمرم دراوردم به دستاش بستم چشماش گردشده بود بالكنت گفت: دستبند

 ؟یكنیم ی.....چه غلط....چهیدار_

 ؟یسیپل یعوض یکنم تو...تو یباورنم

 ردم:به دستاش آو یفشار

 پس صداتوببر رکنمیخودم دستگ یدرست حرف بزن من باخودم عهدبستم تورو بادستا_

 زد: یپوزخند

 نیا یتوعاشق پندار فهممیکارت روم نیا لیدل یولمنم ازتو متنفرم یمتنفرازمن یکن یم نكارویازحرصت ا_

 !یترکیم یاز حسود یازکارات واضحه دار

 بافت؟ یخودش م یبرا یداشت چ نیا

دستاش روفشاردادم  قبول کنم ازحرص محكم خواستمینم یتوسرت ول زنهیم قتیحق دارهگفتیازدرونم م یحس هی

 وگفتم:

 دهنتوببند  ! حاالهمرونیب ادیدهنت مازاون یحواست روجمع کن چ نیبب_

 ببرنش، نیماش یتو و انیسمت ب نیخبر دادم که به ا روهایبه ن میس یباب

 قرارگرفت، قمیکنارشق یفنگشدم ت دهیعقب کش هوبهی
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 روبروشدم! رضایبه عقب نگاه کردم که با عل 

 زدوگفت: یتفنگ نگه داشته بودپوزخند هم یكیشكمم بود وبااون  یدستش رو کی

 نیزم زمیریمغزت روم نجایخواهرم رو ول کن اسلحتم بنداز وگرنه هم_

 اسلحه هنوزدستم بود دادزد: یازدستم دررفت ول نازیاول آ 

 بندازش گمیهت مب_

 نازروکهیآ دیازراه رس روهامونیازن یكیانداختم  نییهم فشردم،اسلحه رو پا ینداشتم پلكام رو محكم رو یراه

 درحال فراربود گرفت ودادزد:

 سروان زند _

 گفت: یوروبه نادر قمیتفنگ فشاردادبه شق رضایعل

  ارمیم نجایسروان هم نیدختره رو ول کن وگرنه دخل ا_

 گفتم: یبلند یباصدا

 شهیترم نیولم کن احمق جرمت سنگ_

 :دیخند

 اون موقع حرف بزن  یاگه سالم ازدستم دررفت_

 دادزد: یروبه نادر دوباره

 خواهرمو ول کن گمیم_

 روبهم گفت: دینخورد که باتهد یازجاش تكون ینادر

  كشمتیم نجایولكنه وگرنه هم نازویبهش بگو آ_

 جونم! متیبه ق یحت ردربرهنازقِصِیآ خواستمیوجه نم چیه به
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 زد: عربده

 !ستمیمگه باتون االید_

منم که  نازدستشهیکه آ یشل شد نادر رضایعل یامدحس کردم کم کم دستا یریت یدهن بازکنم صدا تاخواستم

 بود؟ یپس ک نجامیا

 پندار باشه!که اسلحه دستش بود  یکس شدیافتاد باتعجب به عقب برگشتم باورم نم نیزم یرو رضایعل 

 گفتم: یروبه نادر كردمیکه مات به پندار نگاه م همونطور

  نیدختره روببر توماش_

 چشم_

امااالن  كنهیاون قسم خوردکه ازاسلحه استفاده نم نیزم یطرف پندارکه اسلحه ازدستش سرخوردوافتاد رو دمیدو

 بخاطر نجات من زده بود؟

 ت:دستاش گرف یسرش رو تو 

 مرد؟کشتمش؟_

 خودمم دست پاچه بودم. كردمیآرومش م دیبا ی!چطورچكارکنم دیدونستم با یواقعانم

 سمتش رفتم: به

 

 باشاروم مارستانیب برنشیم انیاالن م_

 .كردیم دادیظاهرش ب یتو یدکالفگیودورخودش چرخ دیکش یپوف

 رفتم ونبضش روگرفتم خوبه که هنوز زنده بود! رضایطرف عل به

 بودن.  رشدهیودارودستش دستگ یتموم شده بود صفار اتیعمل میدار یخبردادم که زخم میس یباب عیسر 
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 به سمت پندار رفتم: دوباره

 برنش  یم انیزنده اس همونطورکه گفتم االن م_

 وگفتم: دمیکش یقیضرب گرفته بود نفس عم نیشد باپاهاش زم رهیخ نیرو تكون داد وبه زم سرش

 ش؟یپس چرا زد یكنیاستفاده نم یتوکه قسم خورد_

 رو باالاورد: سرش

 كردم؟یچكارم_

 هدربره؟ میوهرچقدر زحمت بكش ارهیسرت ب ییبال هیذاشتم  یخراب شه م یعوض نیبخاطر ا یهمه چ زاشتمیم

 ! نگو آقا بخاطر خودش بوده،نكاروکردهینگفتم وساکت نگاهش کردم من احمق روباش که فكرکردم بخاطرمن ا یزیچ

 نازیدوباره حرف ا یستینیزیواسش چ یدوست معمول کیکنه توجز  یواسه توکار دیبایباخودم گفتم واسه چ دوباره

 :دیچیپتوسرم

 ازکارات واضحه نیا یتوعاشق پندار_

 عاشق پندارباشم؟ من

 احمق! یدختره  یحرف باحال چه

 پس چرا انقدر نسبت بهش حسودم؟ یول 

 !هیدار چحسم به پن دونمینم واقعاخودمم

 خونه.  وبرمرمیبگ نمیآراد تاماش یرفتم خونه  یم دیبا دمیکش یبلند پوف

 :سمتش برگشتم به

  نمتیبیم_

 ازابروهاش رو باالداد: یكی
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 کجا؟_

 بتوچه! اخه

 :دمیکش یقیعم نفس

 آراد یخونه _

 بزنه و ازش دورشدم  یحرف ونزاشتم

 ناشونیعده هم ماش کیمضنون ها و رکردنیبودن ودرحال دستگ ستادهیهمه ا سیپل ینایماش ابونیسرخ دمیرس

 بهمون کردوگفت: ینگاه پرنفرت یکنارمن صفار دیبعدپندارم رس كمی نکیپارک بردنیروم

 دیددیخواه ستیرنید ادیاون روز ز رمیگیکارتون روازاتون م نیتقاص ا یروز هی_

 ازسربازهاگفتم: یكی روبه

 گهید نشیببر نیستادیا یواسه چ_

 کردن  نشیقربان سوارماش چشمباگفتن

 طرفمون امد:تموم شد سرهنگ بههم یلعنت نیا باالخره

  شهیم ریازتون تقد یبود بزود یکارتون عال_

 گفتم: تیرو تكون دادم و با جد سرم

 بود سرهنگ  فهیوظ_

 شد ورفت، بارفتن همه آراد روبهمون گفت: نیسرش روتكون داد وسوارماش سرهنگ

 ن؟یاینم_

 م،یوراه افتاد میآراد شد نیحرف سوارماش هردوبدون

 برداشتم سوارش شدم وبه سمت خونه راه افتادم. نگیازپارک نمیآراد ماش یخونه  میبعدرفت میاول پندارو رسوند 
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 دم،یرو دم درد امیت نیخونه ماش دمیرس یوقت

 !شهیمن نم الیخیب نیا نكهیمثل ا دمیکش یپوف رلبیز

 شدم به سمت باالراه افتادم امشب، ادهیپ نیکردن ماش بعدازپارک

 دروبازکردم وداخل شدم اول ازهمه طاها متوجه من شدوبلندگفت: دیباکل 

 امد یمامان سارا_

 بهش رفتم مامان به سمتم امد وگفت: یغره ا چشم

 دخترم منتظرتن  ایبروبااللباسات روعوض کن ب_

 گفتم: یلحن کالفه ا با

 ت؟یمامور رمیبارم نیمگه اول یهمه رودعوت کرد یبود واسه چ یچه کار نیمامان ا_

 گفت:باتعجب مامان

 ؟یچ_

 دعوت نكردم که مگه طاهابهت نگفت؟ من

 رو باالانداختم: ابروهام

 گفت؟ یروبه من م یچ دیطاها با_

 :دوگفتیلحظه طاهارس همون

  زنمیبرومامان جان من خودم باهاش حرف م_

 گفتم: یبابلندیتقر یازدست دادم وباصدا کنترلم

 خبره؟ نجاچهیا نیبگ شهیم_

 به مامان اشاره زد که بره بعدم روبه من گفت: طاها
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 میزنیبروباال حرف م_

 گفتم: نهیروتكون دادم ورفتم تواتاقم دست به س سرم

 شنومیم_

 خب  ؟صبرکنیاوهو طلبكار_

 گفتم: کالفه

 طاهازودباش حوصله ندارم _

 کنه  یخاستگار امیسه تامده تورو وا ییخب دا یلیخ_

 گفتم: یمانند غیج یباصدا

 ؟یچ_

 اش روجمع کرد: چهره

 !شیانگارمن امدم خاستگار ؟یزنیم غیباباچراج یا_

 من! یامده باشه خاستگار امیت دیگنجینم هنوزتومخم

چشم بهم نگاه  نیبه ا امیت كردیاصال ازذهنم هم  خطورنم میایماخواهروبرادر به حساب م كردمیفكرم شهیمن هم 

 کنه!

 کردم: یخنده ا تک

 نبود! یبامزه ا هیاصال شوخ یندازیمنو دست م یدار_

 باالانداخت: یشونه ا طاها

 گفتم دمیشن یواهلل من هرچ_

 بودم بااخم گفتم: یواقعاعصبان



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
208 

 

 ادباالیبگو ب امیبروبه ت_

 نییاپایبه من چه توب_

 تشرزدم: بهش

 طاها!_

  گمیباشه بابااالن بهش م_

 رفت، رونیب وازاتاقم

ودم به خ زدیکه صدام م امیت یبود باصدا ختهیتخت نشستم سرم روتودستام گرفتم فكرم کامالبهم ر یرو کالفه

 امدم،

 شدم باانگشت شصت به دراشاره کردوگفت: رهیباال آوردم و درسكوت بهش خ  روسرم

 امدم تو ینطوریهم یدینشن نكهیدرزدم امامثل ا_

 نگفتم، یزیوچنگاهش کردم بازم

 تخت نشست: یامد و رو کنارم

 ؟یگینمیچیچرا ه_

 :گفتمیسرد بالحن

 ام؟یبگم ت یچ_

 باال؟ امیب یچراگفت ینداشت یخب اگه کار_

 ؟ینكاروکردیچراا امیت_

 گفت: باتعجب

 كارکردم؟یچ_
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 گفتم: کوتاه

  یخاستگار_

 باالانداخت: یا شونه

 رم گناه کردم؟که دوسش دا یکس یامدم خاستگار_

 کردم: یعصب ی خنده

 !دیرسیهدفت به ذهنم نم نیاصالا میمن وتو مثل خواهروبرادر كردمیفكرم من_

 ؟یچه قصدوهدف_

 ؟یفهمیدوست دارم م من

 گفتم: تیتخت بلندشدم باعصبان یازرو

 !ییروبفهمه تو نیا دیکه با یکس ییتوبرام مثل طاها ؟یکه دوسم دار یچ یعنیفهمم  ینه نم_

 هم از جاش پاشد: امیت

 !كنمیخواهرنگاه نكردم ونم هیبه توبه چشم  چوقتیانقدر نگو برادر برادر من ه_

 شدم: نهیبه س دست

 !یكنیاشتباه م یلیخ_

 !ستین یشدن یخوایکه توم یزیچ نیا یایب نییپا یباالبر

 دستش گرفت وگفت: یرو تو فمیظر یچونه  متیبامال ستادیروبروم ا یبلند یباقدما

 ؟یسارا خوامیم یمن چ_

 بهش ندادم که گفت: یجواب

 باشه؟ یشدن دیخانم کوچولو چرانبا خوامیمن توروم_
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 چونه ام پس زدم وگفتم: یرو ازرو دستش

 توزده به سرت! امیت رونیبروب_

 فتگیم یچنیلبام نشست ا یرو یپوزخند رونیبهم انداخت ورفت ب یطوالن ینگاه امیتخت نشستم ت یرو ورفتم

 ا!واقع

عاشقتم اخه  گهیم كنهیکنم امده راست راست توچشمم نگاه م روباهمه مشخص فمیرفتم تاتكل یم نییپا بهتربود

 باورکنم! تونمیاصال نم

 دم،یپوش یمشك نیرنگم رو باشلوارج یا روزهیف زیشوم

 شدم.  ییرایسرم گذاشتم،ازاتاقم خارج شدم و وارد پذ یهم رو یساتن مشك یروسر 

 گفت: دنمیباد بابا

 نجایا نیابشیب ادخترمیب_

 بالبخند رفتم وکناربابانشستم، 

 گفت: یبهم کردوبالبخندخاص ینگاه ییدا

 .میجانم امد بهتره حرفامونو شروع کن یخب حاالکه سارا_

گفت واون موقع فرصت نشد  یبره سرباز نكهیقبل ا یعنی میخبردار یبه سارا امیت یازعالقه  شهیم یدو سال ما

 م،یبزار شیپاپ

 دم،یشنیحرفاش رونم ی هیانگار بق گهید

 دم؟یچندساله دوسم داره پس چرامن نفهم امیت یعنی

 ومن؟ امیت

 جوک خنده داره! کیمن که مثل  یبرا

 مامان به خودم امدم: یباصدا
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  نیحرفاتونو بزن امیباالبات نیدخترم بر_

 روجمع کردم وگفتم: جرئتم

 مامان جان  دیصبرکن_

 گفتم: ییبلند شدم وروبه دا ازجام

 م،یجدا ازجمع باهم بزن میکه بخوا میندار یجان ماحرف ییدا_

 مثل یول شمینم نیدوسش دارم منكرا میلیدوست دارم خ امویخبرنداشتم درسته من ت یخاستگار نیمن اصالازا 

 !كنمیمن قبول نم یول گمیروم نیمتاسفم که ا یزندگ کیبرادر نه شر کی

 كردن،یت بهم نگاه ممات ومبهو همه

نگذشت که طاهاامد   یتخت نشستم مدت یاتاقم رفتم ورو یجمع خارج شدم و تو یگفتم و ازتو یاروم دیببخش

 باخنده گفت:

 یباباجرئتت توحلقم عجب جربزه ا_

 حوصله گفتم: یب

 اریدرن یاالن واقعا حوصله ندارم طاهامسخره باز_

 وکنارم روتخت نشست، دیکش یقیعم نفس

 رو دورشونه ام انداخت: دستش

 كرده،یخواهربهت نگاه م هیبه چشم  امیت كردمیمنم تمام مدت فكرم یسارا فهممتیم_

 جمع بود، المیخ یبهش اعتماد داشتم هروقت بااون بود 

 بخداتا نهیقصدش ا دونستمیاگه م اما

  زدمشیم خوردیم
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 واقعا طاها بود؟ نیبهش نگاه کردم ا باتعجب

 گفت: كنمیگاهش من ینطوریا دید یوقت

 ؟یتعجب کرد هیچ_

 رفتارکنم؟ یچطور یانتظار داشت یجونم یتوخواهرم ستمین رتیغ یبباشم یهرچ من

 شونش گذاشتم. یگونش زدم وسرم رو یرو یا بوسه

 داد،ینامیا ییکه گذشت درخونه به صدادرامد که نشون ازرفتن دا كمی

 طاها گفتم: روبه

 امیمن لباسام عوض کنم م نییتوبروپا_

 بلند شد وگفت: ازکنارم

 نییاپایتوهم ب رمیباشه من م_

 ودرو پشت سرش بست، رونیتكون دادم که طاها ازاتاق رفت ب دییرو به عالمت تا سرم

 باهاش مثل قبل رفتارکنم! تونستمیبهم بخوره ازاون طرف هم نم امیموضوع رابطم بات نیبخاطر ا خواستینم دلم

 کردم؟ یچكار م دیبود با ختهیفكرم کامال بهم ر اوف

 وروبه مامان گفتم: نییخونه عوض کردم ورفتم پا یرو بالباس ها لباسام

 رفتن؟_

 یرفتن که امد یدونستیحتما م_

 گفتم: کالفه

 اوف مامان من خبرنداشتم،_

 هم نداشتم، یامادگ 
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 زدم؟یحرف م یچطور یتوقع داشت 

 بود قتیگفتم حق یتازشم هرچ 

 مبل لم دادم، یحرفم رو نیبند ا وپشت

 دستش رو به کمرش زد: مامان

 زبون درازو نگاه کنا! _

 ! دهیجواب م ییباپرو دیبگه ببخش نكهیا یجا

 مامان گفت: باباروبه

 ستیروشنک دخترمو راحت بزارحتمادلش نخواسته اجبارکه ن_

 طاهاروبه جمع گفت: دمیکه هرسه تامون خند دیکش یاه پرحرص مامان

 م؟یبخور رونیشامم ب رونیب میسربر هی گمیبابام_

 به مامان گفت: رهیو خ دیخند بابا

 ه؟ینظر روشنک خانوم چ مینیاول بب_

 م،یشد رهیوطاهامظلوم به مامان خ من

 زد: یلبخند مامانم

 که بگم نه نهیاالن حق شمادوتاا_

 گفت: عیطاهاسر

 به من چه؟من چكارکردم؟_

 دست راستش و گفت: یبا دست چپش آروم زد رو مامان

 ؟یچكارکرد_



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
214 

 

 !یکن یخداحافظ ینسادیدنبالش وا یرفت باال تند تند رفت تاخواهرت

 گفت: ییطاهاباپرو

 خوب کردم خواهرم بود_

 زدم،  یحرفش لبخند نیباا

 :دوگفتیخند مامانم

 دیحاضرش دیشمادوتا پاش ازدست

 :میوطاهاباهم گفت من

  ولیا_

 .میقدش زد اهمونی میدیدستامون روبهم کوب وکف

 .میاتاق خودمون رفت هردوبه

 بپوشم؟ یروباز کردم خب حاال چ درکمدم

تخت  یرو سرم  گذاشتم و چادرم رو رو میروسر دمیرو پوش نمیروشنم رو تنم کردم ودوباره شلوار ج یآب یمانتو

 آماده گذاشتم،

 وتمام. دمیلبام کش یرو یکمرنگ رژ

 م،یرفتیوبه سمت رستوران م میبود نیبعد داخل ماش یمدت

 م،یوداخل رستوران شد میشد ادهیپ نیاونجا ازماش رفتیم شهیکه باباهم یكیرستوران ش کیبه  دنیبارس

 رو نیهم هم هیاز نشستن من چلو کباب سفارش دادم بق بعد

دم نشسته بو زیم یرو شناختمیکه نم گهیخوردکه بادوتا دخترد اسمنیکه چشمم به  كردمیدوروبرونگاه م داشتم

 برام تكون داد و به سمتم امد؛ یدست دنمیباد اسمنی
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 ازجام بلندشدم بهش دست دادم بالبخندگفت: بالبخند

 ؟یكنیچكارم نجایا_

 ندادم و به جاش یجواب

 به طاهاومامان وبابام سالم کرد، اسمنیکه  میکرد یروبوس وباهم

 روگرفت وگفت: دستم

 کنم  یدوستام به تو معرف میبر زمیاعزیب_

 کاره؟ نیبه ا یازیچه ن_

 :دوگفتیخند

  نیشیآشنام گهیادیب_

 :ناگفتمیروتكون دادم روبه مامان ا سرم

 امیاالن م_

 همراه شدم, اسمنیوبا

 گفت: زشونیبه م میدیرس یوقت

 دوستم  نایسار شونمیوا ندمیخواهرشوهرا نیدخترعموم وهمچن مایجان آ یسارا_

 به هردوگفتم: رو

 خوشبختم_

 خت؟یر یخواهراون گندبک ب ستیدخترنازن نیا فیح ماخواهرپنداریآ پس

 .میخودم که همون لحظه گارسون غذارو اورد وبه خوردن مشغول شد زیبرگشتم سرم میگپ زد كمی

 روبه طاها گفتم: كردمیباچاقو و چنگال گوشتم تكه م همونطورکه
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 ؟یریزن بگ یخوایتونم گمیم_

 کرد: یمصلحت ی سرفه

 ست؟ه یزن؟اصال چ_

  رمیگیتاتورو شوهرندم خودم زن نم من

 بهش تشرزد: مامان

 ه؟یچه حرف نیا ِطاها ا_

 گفت: الیخیب

 بدبخت! دیترش گمیمگه دروغ م هیچ_

 گردشده روبه باباگفتم: یباچشما

 !گهیم یچ نیبابابب_

 ! نیادبه ا یب چقدر

 بهش رفتم وگفتم: یگفت چشم غره ا ینم یچیدوهیخندیفقط م بابا

 فرهنگ  یب دهیدوست دخترت ترش_

 روگاز گرفت: نشییپا لب

 ؟یبادوست دخترم چكاردار تیترب یب_

 باالانداختم و گفتم: ییابرو

 ؟یاوهو دوست دخترم دار_

 دادم! یسوت نكهیاِوا مثل ا_

  م،یجمله رو باحال گفت که هممون به خنده افتاد نیا انقدر
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 .استیبرادر دن نیبه نظرمن طاها بهتر میباهم صرف کرد بامزه طاها وکل کل کردنمون یها یباشوخ شام

 گفت: طاهاروبهم

 ؟یخواهربرادر حیتفر میخونه خودمون بر میبرسون نارویمامان ا_

 گفتم: خوشحال

 ام  هیصددر صد پا_

 هیعال_

 ناگفت،یرفت به مامان ا بعد

 میشروع کرد ابونایمامان وباباخونه موندن وماهم ازدور زدن توخ میکردن پول غذا به سمت خونه رفت بعدازحساب

 بوستان. میتابر

 طاهاگفت: میزدیهمونطور که قدم م میشد ادهیرو پارک کرد وهردومون پ نیبه بوستان طاها ماش دنیبارس

 باهات حرف بزنم  یموضوع هیراجع به  خوامیچون م رونیب میایگفتم ب _

 :دمیپرس کنجكاو

 ؟یچه موضوع_

 اشاره کردوگفت: یخال مكتین هیبه  طاها

 مینیاونجابش میبر_

 رو تكون دادم وباهاش همراه شدم، سرم

 که بدون مقدمه گفت: مینشست مكتین یرو 

  رمیزنبگ خوامیمن م_

 که گفت: دنیبلند شروع کردم به خند یروصدام داشته باشم باصدا یکنترل نكهیرو که گفت بدون ا نیا
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 ؟یخندیم ینخند اقا نخند واسه چ_

 خنده هام گفتم: یال البه

 تو..._

 ؟یریزن بگ یخوایتوم

  نكنفیمن جک تعر واسه

 ستم؟یمرض مگه من ادم ن یا_

 عاشق بشم؟ تونمینم من

 وگفتم: رخندهیزدم ز دوباره

 عشق؟_

 نه؟ یندازیمن رو دست م ی؟داریشد توعاشق

 ممكنه  یزیمنم ادمم هرچ شناسهیو بزرگ نم کیکوچ تهیبیعشق من وتو نم یسارا_

 شدم وگفتم: یجد

 دخترخوش شانس؟ نیهست ا یداداشم واقعا عاشق شده؟حاال ک_

 و با لبخند گفت: دیدستش رو پشت گردنش کش طاها

 كنهیتوشرکت کارم كاستیاسمش آن_

 رو باالانداختم: ابروهام

 ؟یازش ندار یزیچ یواقعا؟عكس_

 وگفت: رونیاورد ب بشیرو ازج شیگوش

 اون هست شیاونم هفت ماه پ میکارکناباهم گرفته بود یهمه  شیک یکه نه تو یتك عكس
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 زده گفتم: هول

 گهیزودباش نشون بده د_

 !یباشه بابا چقدر عجله دار_

 عكس ها، یروزد ورفت تو شیرمزگوش

 روآورد جلوصورتم وگفت: شیگوش هویبودم که  شیگوش ی رهیخ

 پخ_

 عقب: دمیاراده کش یب سرم

 ؟یمگه مرض دار_

 بوداشاره کردوگفت: ستادهیکه کنارش ا یروازدستش گرفتم که به دختر یوعكس رو بهم نشون داد گوش دیخند

  نهیناایا_

 :کردم زیرور چشمام

 !یستادیپرو چه کنارشم ا_

 :دوگفتیوکش مینیبادوتاانگشتش ب هوی

 نكن!  یعكسو نگاه کن فوضول_

 !نیا گرهیره به عكس نگاه کردم رودختره زوم کردم چه جبراش دراوردم ودوبا ییادا

 داشت، یخوش رنگ یآب یچشما

 بود، یهم گندم پوستش

بود  زده یبود ولبخند یاستخون شمینیبودوب ختهیصورتش ر یرنگش جلو یقهوا یلباش هم  متوسط و تكه از موها 

 که چال گونش معلوم بود.
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 شتم:طاها دست ازنگاه کردن به عكس بردا یباصدا

 خوشگله؟ شدیچ_

 گفتم: گرفتمیرو به سمتش م لیکه موبا یدرحال

 خوشگل باشه  دمیمعلومه که خوشگله زن داداشم با_

 یبادختره حرف بزن یبر خوامیاوهو هنوز نه به باره نه به داره م_

 زدم: یچشمك

 ام  زهیبخر جا یبستن یكیاالنم برو برام  یخاستگار یریم گهیحله چندروز د_

 جاش پاشدو به سمت مغازه رفت. دازیخند

روداددسته من کنارم نشست ومشغول  شیكیامد  یبعد بادوتابستن قهیمنتظرش نشستم چنددق مكتین یرو منم

 شد  خودشیبستنخوردن

 زدم وگفتم: میازبستن یسیل

 تاساعت چندهست شرکت؟ كایآن_

کارت تواداره تموم  نكهیبه محض ا دارمیهش منگ یطور هی ادیکارز یخب فردابه بهونه  یول مونهیم یتاساعت ادار_

  ایشد ب

 رو تكون دادم: سرم

 كنمینكارومیهم یاوک_

 روزبعد

 حرکت کردم،  نایشدم و به سمت شرکت باباا نمیسوارماش

 ! بابامن چقدر نابقه ام.انهیبه طاهاداره  یحس كاهمیآن نمیبب خواستمیبود م یکه توسرم بود عال یفكر
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 ادم،راه افت نیگذاشتم وبعدازقفل کردن ماش نیماش یچادرم روتو  دمیبه موقع رس رنكردمیگ کیتوتراف خداروشكر

 نگاه کنا بالباس فرم امدم شرکت اوف ازدست توطاها! 

 لونره! میلیو فام رهیاسمم رو بگ كتیات یدراوردم تاجلو قمی یمقنعه ام روازتو 

 شلوغ نبود، ادیطبقه ز نیشدم ا ادهیآسانسور پ ستادنیشدم و دکمه طبقه ده فشار دادم باا سوارآسانسور

 گفتم: عیسر دیمن روند یکه همون لحظه ازجلوم ردشد ول كاگشتمیدنبال آن باچشم

 خانم دیببخش_

 گفت: یسمتم وبالحن مهربون برگشت

 جانم؟_

 خالص بود!  شییبایز یشیآرا چیشدم بدون ه رهیصورتش خ به

 زدم وگفتم: یلبخند

 کنم! داشیپ دیکجابا دونمینم گردمیدنبال نامزدم م_

 لبخند مهربون گفت: باهمون

 کنم تونییتاراهنما نیاسمش رولطف کن_

 :بالبخندگفتم

 طاها!طاهازند_

 دمیچشماش د یوضوح تعجب رو تو به

 !ومدمیبارم بزور م کی یچون سال شناختنیمن رو نم نجایا یشترکارکنایب

 لباش جمع شدوگفت: یازرو لبخندش

 مگه طاها نامزدداره؟ دیببخش_
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 رو متعجب نشون دادم وگفتم: خودم

 ؟یدونستیوامگه نم_

 زمزمه کرد: آروم

 نه!_

 ادامه داد: یبلند یبعدباصدا

 هفتم هستن  یتوطبقه _

 چشمام ردشد، یازجلو عیسر بعدم

 زدم وباخودم گفتم: یثیخب لبخند

  كاخانومیآن ییفكرکنم االن بدونم کجا_

 هوا در روبازکردم،  یرسوندم وب یبهداشت سیبه سروبلند خودم رو  یباقدما

 در به سمتم برگشت یصدا دنیباشن

 !ییعجب عاشق ومعشوقا رمیخندم روبگ یجلو تونستمیکرده نم هیمعلوم بودگر ازصورتش

 گفتم: یبهم کرد وخواست ازکنارم ردشه که بازوش رو گرفتم نگهش داشتم بالبخند کمرنگ ینگاه كایآن 

 ؟یكنیچرااعتراف نم_

 گفت: باتعجب

 ؟یبه چ دخانمیببخش_

 زدم ورک گفتم: یلبخندبزرگتر

 ؟یطاهارودوست دار نكهیبه ا_

 دستش روازدستم دراورد وگفت: تیباتعجب بهم زل زد باعصبان كمی
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 کنار دیبر د؟لطفایفكرکرد یخانوم راجع به من ونامزدتون چ یچ یعنی_

 خواهرشم  ستمینامزدش ن_

 بهم نگاه کرد که مقنعه ام روزدم کنارتااسمم معلوم کنه  وگفتم: باتعجب

 نه؟ یدونیرو م ستیحتما اسم دختر رئ_

 نگاهم کرد: مات

  ن؟ینامزدش دیپس چراگفت نیخانوم یشدم شماسارا جیمن واقعا گ_

 گفتم: کالفه

خواهرشم چشمات برق زد  یدیهم فهم یوقت یکرد هیگر نجایا یطاهانامزدداره  امد یفكرکرد یکشش نده وقت_

 درسته؟ یمحكمتر دوسش دار نایازا لیدل

 نگفت،ازکنارش گذشتم وگفتم: یزیبهم نگاه کرد وچ درسكوت

 آماده باش! یخاستگار یبرا گهیداداشم دوست داره چندروز د  نهیهرحال مهم ا به

 کال هنگ کرده بود که به راهم ادامه دادم وسوارآسانسورشدم، دختره

 باعجله امد سمتم وگفت: دمیکه طاها رود نییپا دمیرس

 ؟یاورد نیماش_

 روتكون دادم: سرم

 امدم؟ یباچپس_

 رو به سمتم گرفت: دستش

 روبده  چشییسو_

 گفتم: باتعجب
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 چكار؟ یخوایم_

 ؟یندار نیخودت ماش مگه

 عجله دارم! ادیرد کن ب رگاهیمال من امروز رفت تعم_

 دادم دستش وگفتم: چییسو

 برم خونه؟ یاالن من باچ_

 گفت: نیسمت ماش دیدوئیکه م همونطور

 ایب ریبگ یتاکس هی_

 !خوادبرهینگفت کجا م یحت مونیشدوگازدادرفت م نیسوارماشبعدم

موتور باسرعت ازجلوم رد شد و  کیهمون لحظه  رمیبگ یتاکس کیتا ستادمیگفتم ورفتم سرجاده ا یبلند اوف

 لباسم! یآب وگل بود پخش شد رو یهرچ

 !دمیکش یبلند غیبهت به خودم نگاه کردم و ج با

 ندهخیداره م یکس دنیکاله کاسكتش روازسرش گرفت باد یوقت یکرده برگشت عقب یخرابكار دید یوقت پسره

 زدم: غیباحرص ج

 م؟یانداخت یبه چه روز نیبب كشمتیبخدا م كشمتیتو؟پندار م_

 حرف بزنه،باحرص گفتم: تونستینم دیخندیفقط م چون

 شتویزهرمار ببند ن_

 سرو وضعم انقدر خنده داره! یعنیادامه داد قشنگ به قهقه افتاده بود  دنیروگذاشت روشكمش وبه خند دستش

 شه! هیاز حرصم تخل یکم دیوگرفتم وپرت کردم طرفش  تا شا میدوش فیک 

 خنده بودگفت: یکه هنوزتوش رگه ها ییهوا گرفتش وکم کم خندش کم شد،باصدا یرو که
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 !یسارا یخوشگل شد یلیخ_

 کرد،  دنیدوباره شروع به خند بعد

 هیکردم تو دنیخوش حالتش تودستم گرفتم وشروع به کش یازموها كهیت هیسمتش دستم رواوردم بال  رفتم

 وگفت: نییحرکت مچ دستم روگرفت اوردپا

 شو بروخونتون لباستم بشور نتینشده که بروسوارماش یزیخب چ یلیخ_

 پرو بود! بشر نیکه ا چقدر

 ازدستش حرص داشتم که حدنداشت باهمون لحن ادامه دادم: انقدر

 برم خونه؟ یکل موهات روازسرت بكنم من االن چجور خوادیدلم م_

 كنهیسوارم نم یوضعم کس نیباا

 :دیخند

 ؟یندار نیمگه خودت ماش_

 نبود طاها برده  نیاگه داشتم حال وروزم ا_

 :دوگفتیخند

  برمتیمن م اباالیخب ب یلیخ_

 رم؟یبم خوامیم ؟مگهیچ گهید_

 تو! یوضع رانندگ نیاونم باا 

 :ستادوگفتیپسر نشسته بود جلوم ا یكیکه توش  نیماش هیبگه که همون لحظه  یزیچ خواست

 برسونم؟ _

 راننده رفت وگفت: شهیسمت ش هیشد  ادهیبه پندار نگاه کردم که بااخم بهم نگاه کرد و از موتور پ ناخوداگاه
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  رسونمیم مننینكش زحمت_

 

 نگفت ورفت، یزیچ گهیهم د مرده

 شد و باابروش به موتورش اشاره کردوگفت: یجد

 سوارشو _

 رو باالانداختم: ابروهام

  شمینچ نم_

 سمتم امد: به

 کنم؟ اسوارتی یشیسوارم_

 گفتم: ییباپرو

 شمی!منم نمیجرئت ندار_

 روتكون داد: سرش

  یخب خوددان یلیخ_

 چقدر زور داره! نیسمتم امد ومن رو ازکمر بلند کرد باباا هوبهی

 گفتم: یبلند یباصدا 

 !نیمنو بزار زم نمیولم کن بب_

 موتور گذاشت وکاله کاسكت رودستم داد وگفت: یرو رو من

  نیمحكم بش_

 سرم گذاشتم وگفتم: یکاله رورو تیباعصبان
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 ایكنیم یدرست رانندگ_

 دادم،یبهش فحش مشروع کرد به گازدادن فقط داشتم یادین کردوباسرعت زبهم نداد وموتورش روروش یجواب 

شه  یریرفتنم جلوگ یاالن که باد من روببره دستام رودور کمرش حلقه کردم تاازعقب كردمیمحس رفتیتند م ازبس

 چقدر تنش گرم بود!

 نشستم.کردم و ساکت سرجام تیبود که احساس امن ینطویهم 

موتور  ییخدا یشدم ول ادهیزد وموتور روخاموش کرد، ازموتورش پ نیازپاهاش رو به زم یكیبه خونه  میدیرس یوقت

 !دیعجب چسب یسوار

 کاله کاسكت رو ازسرم دراوردم و پشت موتورش گذاشتم، 

 باالرفته نگاهم کرد: یکالهش رو ازسرش برداشت باابروها 

 خوش گذشت؟_

 به چرخ موتورش وگفتم: دمیپام روکوب باحرص

 کن؟ یمن بهت نگفتم مثل ادم اروم رانندگ مگه_

 که گوش بده! هیک ی؟توگفتیزنیم یواسه چ_

 زد وادامه داد: یچشمك

 بدم بهت نگذشته! یبود دهیکه تو منو چسب یتازشم اونطور_

 گرفته بودا! حرصم

 به موتور زدم، یا گهیلگد د 

 که پندار گفت: كردمیداشتم دوروبرم ونگاه م ستین فمیک دمیکه د رمیبگ فمیروازک دمیکل خواستم

 ؟یگشتیم نیدنبال ا_
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 دستش گفتم: یتو فمیک دنیسمتش برگشتم و باد به

 كنه؟یمن دست تو چكارم فیک_

 گفت: چرخوندیروم فمیکه بند ک همونطور

 بغلم ی! خودت پرتش کردایشیحواس پرت م یلیخ یكنیم یقاط یوقت_

 باحرص نگاهش کردم: 

 هه هه بامزه!_

 وگفتم: دمیروازدستش کش فمیوک 

 یستیدوست بودن نداره آدم ن یكیباتو _

 کرد: نییباال وپا دییمسخره سرش به عالمت تا به

 ما بسه! یبرا نیکه شما خوب نیهم سهیموافقم خانم پل_

 سرش روموتورش نشست، یکاسكتش رو دوباره گذاشت رو کاله

 راوردم و دروبازکردم ،د بمیروازج دیرفتم سمت در کل منم

 گفتم: رلبیگازموتورش درامد،ز یشدن من صدا باداخل

 دردسر هیما_

 شدم، اطیداخل ح و

 بود! اوردهین فیطاها خان هنوز تشر نكهیبه دوروبر کردم مثل ا ینگاه

 مارو بلد بود؟ یازکجا خونه  نیا نمیساببیوا اصال

 که بهش آدرس ندادم! من

 افتاد طاها بهش داده ادمی تازه
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 لبام نشست، یرو یلبخند

 ودردسربود،  جانیه چیبدون ه میدلم واسش تنگ شده بود چندروز بود زندگ میخودمون یول

 اس واقعا

 

 قشهیکه براش گذاشتم ال یم

 !نیریدردسرش

 یزیچ هی لرزه،انگاربانبودشیدلم م نشیباهربار خند زنهیقلبم انقدر تند م نمشیبیم یچرا وقت دونستمیخودمم نم 

 کم بود! میتوزندگ

 یچ گهیامكان داره؟نه بابا د یعنیراست بود  نازیحرف آ دیشا

 خونه ادیب یجناب ک ستیحاال معلوم ن كایعاشق آن دیاز طاهابپرسم ازکجا فهم دمیفهم اها

 که سرتاپام گله! یحموم حساب هیبرم  دیبا االن

 وصدازدم: یبلند یوداخل خونه شدم و باصدا دمیکش یبلند اوف

 مامان من امدم_

 باتعجب نگاهم کرد: دنمیبعد مامان امد باد كمی

 ه؟یچه وضع نیدخترم ا یسارا_

 بابا! یچیه_

 کرد! یآب وگل بود رومن خال یازجلوم ردشد هرچ كردیم یاسب رانندگ نینفر که ع هی

 تاسف تكون داد: یبه نشونه  یسر مامان
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 !هیچ یرانندگ دوننیچم رنیگیم نامهیگواه یدوره زمونه همه با پارت نیتوا_

 بهم کرد: ینگاه بعددوباره

 سرو وضعش رو نگاه کن!_

 ؟یستادیا نجایهنوز ا یواسه چ اریرو درب برولباسات

 وارداتاقم شدم، دادمیقرار م تیپنداررو مورد عنا رلبیکه ز همونطور

 رون،یخودم قشنگ شستم امدم ب نكهیودمم رفتم توحموم بعدازارخت کن خ یپرت کردم تو  فمیکث یلباسا

رژهمرنگ  هیوموهام رو باسشوار خشک کردم آزادانه رو شونه هام قراردادم  دمیپوش یتاپ وشلوارک سرخ آب هی

 لباسام زدم،

 برخورد کردم، یجسم کیبا هویکه  خوندمیاهنگ م رلبیخارج شدم ز وازاتاقم

 مات سرجام خشک شدم! دمیکه د یسرم رواوردم باالوباکس 

 یچشمامون روچشما كردیکنه، اونم مات به من نگاه م یریازبازوهام روگرفت تا ازافتادنم جلوگ یكیدستش  کیبا

 بود، خیم گهیهم د

 زودترازاون به خودم امدم: من

 ؟یواردشد ی؟چطوریكنیچكارم نجایتو ا_

 چشمام بود گفت: ی رهیهمونطور که خ 

  میحرف بزن نجایا امیگفت ب میشتباطاها قرار دا_

 هیاتاقم دروبستم به در تك یبادو رفتم تو دمیخودم روعقب کش عیسر ستادمیجلوش ا یافتاد با چه وضع ادمی تازه

 !دیوضع د نیدادم به نفس نفس افتادم، پندار من روباا

 چشماش نگاه کنم؟ یتو یابروم رفت حاال چطور یوا 

 گفتم: رلبیدمشون،زیپنجه هام توموهام فرو کردم آروم کش تیازعصبان
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 احمق!_

 ؟یریراه م یكنیجلوتو نگاه نم یسارا 

 چرامن خودم رو سرزنش کنم؟ اصال

 ماباشه! یپندار توخونه  دادمیدرصدم احتمال نم هیمن  

 هم سرم انداختم؛ یشال اب یوتنم کردم باشلوار مشك دمیسف یبلند مشك نیآست زیشوم عیسر

 امدم تا برم ناهاربخورم، رونیب وازاتاقم

 پرو چه خودش رو تودل مامانم جا کرده! نیاخ بب زدنیپندار ومامان تو حال نشسته بودن داشتن حرف م طاها،

 که من گفتم: زدیهمونطور داشت باپندار گپ م مامان

 مامان من گشنمه_

 برگشت طرفم وبالبخند گفت: مامان

  میایماهم ماالن  نیبش زحاضرهیم زمیعز_

 لب گفتم: ریکه ز دیدور ازچشم همه به پنداررفتم،خند یغره ا چشم

 الدنگ! یپسره  یکوفت رواب بخند_

 هانشستم، یازصندل یكی یرو رفتم

 :گفتیکه به طاهام دیپندار به گوشم رس یصدا

 توبرو غذاتو بخور من منتظرتم_

 روبهش گفت: مامان

 ه؟یچه حرف نیاوا پسرم ا_

  نمیاببی؟بیغذانخور یامد نجایتاا
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 ازپندار ردکردن ازمامانمم اصرار، یه

 نشست زیمجبور شد قبول کنه وسر م آخرم

 که مامان روبهم گفت: میمشغول غذاخوردن بود هممون

 ؟یكارکردیچ فاتویلباس کث یسارا_

 گفتم: بردمیقاشق غذارو سمت دهنم م کیکه  همونطور

 انداختم تو رختكن _

 گفت: دوباره با تاسف مامان

 !كننیم یبه قول تو مثل اسب رانندگ اهمونیازصدتا کورو کرم بدترن  شنیدامیپ یینچ نچ نچ چه ادما_

 فقط بخندم! نیزم یرو نمیدوست داشتم بش دمیپندارود ی افهیق یوقت

 دستش خشک شده بود و دهنش هم باز مونده بود! یدستش بود تا به سمت دهنش ببره تو یکه تو یقاشق

 خودش امد و دهنش روبست، به

 !كشتمیم ادیگفتم االن م كردکهیچپ چپ نگاهم م نیهمچ 

 خنده دارشده بود! یلیخ افشیق 

 روداد باالولب زد: ابروهاش

 گه؟یمن اسبم د_

 دم،یوخند نییرو انداختم پا سرم

 مامان دستت طال! یا 

 ادامه داد: مامان

 ؟یخندیواهلل بخدا م_
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 ؟دهیم نامهیگواه نایبه ا یک

 رواوردم باالوگفتم: سرم

 ؟یدار یادما چه انتظار نیکه ازا ننیبیولشون کن مامان کورن جلوشونو نم_

 شده! یبود پندارکامال ازدستم حرص معلوم

 :داد،طاهاگفتیگوشت توبشقابش فشارم یچنگالش رومحكم تو چون

  نیبه درک غذاروبچسب نیدیفحشش م نیرفت شمادار ختیمرده ر گهید الیخیبابا ب_

 اخرم روخوردم وگفتم: قاشق

 رشدمیس گهیممنون مامان جون من د_

 زد یلبخند مامان

 نوش جونت_

 گفت: طاهاروبهم

 ؟یایم یسارا یراست_

 گفتم: باتعجب

 کجا؟_

 نایبچه هاطرح بزنن وا میخونه رونگاه کن میریامروز م گهیشمال د_

 روتكون دادم وگفتم: سرم

  ایکارت تموم شد ب میت کنصحب دیبا یراست شهیم یچ نمیحاال بب_

  امیباشه توبروم_

 تخت نشستم شالم روازسرم برداشتم، ینوش جونتون ازشون فاصله گرفتم وداخل اتاق خودم شدم رو باگفتن
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 حیتفر یام نبود فقط برا ندهیوقت هدف ا چیه یول رفتمیچهره م ینكرده بودم کالس طراح یوقت بود طراح یلیخ 

 بود.

 تخته

 

 روش اوردم، یروباکاغذها میشاس

 .دمیكشیم ومدیذهنم م یتو یشدم هرچ یاوردم مشغول طراح میمدادطراح

اون  یچهره که توذهنم بود فقط یزیچون تنهاچ دمیكشیپندار م یبودم ناخوداگاه داشتم چهره  یدرطراح غرق

 بود،

 درات هوی 

 

 گردشده گفتم: یپندارِ باچشما دمیالکه دحتما طاهاست سرم رواوردم با دم،یمحكم باز شد که ازجام پر اقم

 ؟یكنیچكارم نجایتوا_

  نمیبب رونیبروب

 روباال انداخت: ابروهاش

  رمینچ نم_

 گفت: ییروتختم نشست وباپرو امد

 !میطراح یوا افتادادمیچقدر نرمه تازه _

 یاخر وقت یطرح برداشتم گذاشتمش برگه  عیکه ازفرصت استفاده کردم و سر كردیاتاقم رونگاه م واریدرود داشت

 مطمئن شدم حق به جانب گفتم: تیکه ازوضع

 تواتاقم؟ یامد یچ ؟واسهیگیم یچ هیچ_
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 ؟یگیم یچ اد؟اونوقتیب یكی یگینم

 گفت: چرخوندیکه دستش روتوهوا به عالمت چه خبرته م همونطور

 ؟یپرسیچه خبره چقدر سوال م_

 پندار فكرهمه جاروکردم  گنیبه من م یكی یكی 

 !دایببخش یلیخ_

  نمیبب رونیبروب یغلط کرد یول

 میباهم دار یحساب هیقبلش  یباباول رمیم_

 گفتم: باتعجب

 ؟یحساب ؟چهیچ_

 زد: یلبخندشرور

وبه طرف مقابل بگه  یکار هی دیبرنده شد با یبود هرک نیرو من بردم وشرطش ا میکه باهم داد یمسابقه ا ادتهی_

 ؟یبده وخودت قبول کردانجام

 !ادشهیگردشده بود من به کل فراموش کرده بودم هنوز چشمام

 ؟یبابا چه کار الیخیب_

 ابروهاش رو باال انداخت: طنتیباش

 یموتورسوار_

 تعجب گفتم: با

 جان؟_
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 نیمنم باماش ییاونم تنها یرونیکه  خلوته وفقط جادس موتورم ییجا هی برمتیخونه ام م ایموقع ب نیفردا حدودا ا_

  امیازپشتت م

 کردم وگفتم: یا خنده

 نداره!  گه؟امكانید یكنیم یشوخ_

 هاش رو باالداد: ابرو

 که ستیانقدر ترسو ن سیپل هی _

  یباشه! حاال خوددان یغالب سیپل نكهیازموتور بترسه  مگه ا 

همونطورکه  زد بهم یلبخندخم شد، که خودم روعقب دادم باتعجب بهش نگاه کردم صورتم یبه سمتم امد و رو بعدم

 کند وگفت: میتخته شاس یبرگه ازرو هی كردیچشمام نگاه م یتو

 امده بودم نیمثال به خاطر ا_

 سمت دراتاقم رفت، وبه

 برگشت ودوباره به  سمتم امد، ستادیلحظه ا هیدوباره  

 :دوگفتیشت گوشم کشباهمون لبخندش مدادم روازپ 

 رفته بود ادمیرو نیا_

 لبریوز دمیدر توجام پر ی!باصدارونیتكون داد ورفت ب یبا یکه دستش روبه حالت با كردمیهنوزمات نگاهش م من

 گفتم:

  شیروانپر_

 ام کنه! وونهیکمر بسته بود د انگار

 رون،یکاغذا اوردم ب هیبق ریطرحم رو ازز یبرگه  دمیکش یقیعم نفس

 به عكسش زدم؛ یقشنگ شده بود لبخند واقعا
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 کنارتختم. یرنگ عكسام توکشو  یاب یپوشه  هیال وگذاشتم

 شمال؟ میمگه قرار نبود امروز بر یراست

 فردا برو موتور سوارشو؟ گهیم نیبعدا

 ؟یچ گهیمن واقعا تنها موتور سوارشم د یعنی نمیبب سایوا اصال

 ن؟یشده ا وونهید

 !مونیم نیموتور ا نیبلد باشم اونم باا نكهینه ا یدوست داشتم ول یلیخ یموتورسوار درست

 موتور اگه ساده بود کنترل کردنش راحت بود، 

 واهلل! دونمیباحاالست چم یپرش نیازا نیمال ا اما

 روگرفتم بهش اس دادم: میبه سرم زد گوش یفكر هی

زرگت اون مغز ب نكهیموتوربرون؟مثل ا ایفردا ب یگیمبه من یشمال اونوقت برگشت یبر دیمحض اطالع بگم امروز با_

 کارنكرده! نجاخوبیا

 روبازکردم: امشیپ دیلرز میبعد گوش قهیرو براش سند کردم که پنج دق امیوپ

 )مغزکوچولو(یتوبرد ندفعهیا سهیخب خانوم پل یلیخ_

 فرهنگ! یب

 ادب! یب هیمن مغزکوچولو ک دمیمغز کوچولو نشونت م گهیبه من م 

 نیپشت سرهم به در زده شد ا یرنگم درحال چت کردن بامارال بودم که دوتقه  یبود که بالپ تاپ صورت یساعت مین

 روبستم باخنده گفتم:مدل درزدن مخصوص طاها بود لپ تاپم

 اطاهایب_

 گفت: یسرش روازدر داخل آورد وبا لبخند پررنگ اول
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 منم؟ یدیازکجا فهم_

 گفتم: دمیخندیکه م همونطور

 اتویمل باول تو کا_

 پسرش بست،وکامل وارد اتاقم شدودروپشت دیخند

 گفت: عیتخت نشست وسر یرو کنارم

 ؟یحرف زد كایباآن_

 کردم، نییباالوپا دییتا یبه معن سرم

 کنجكاو گفت: که

 شد؟یخب چ_

 منگال نگام کردوگفت: نیع هیکردم که دودق فیماجرارو براش تعر ی همه

 ؟یهست یک گهیباباتود_

 کرد؟ هیگر یی! خدایدار ولیا

 خاطرخواه داشتم خبرنداشتم  چقدرمن

 به گونش زدم: یاروم ی دهیکش

 یبروبابا ازخودراض_

 :دوگفتیخند

 میکه ازشمال برگشت یموقع وفتهیم یفقط خاستگار_

 دادم: روتكونسرم

 پرو! یودوخت یدیچه واسه خودت بر_



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
239 

 

 پررنگ ترشد: لبخندش

 بابا گهیحله د_

 نگفتم،یزیو چ دمیخند

 به اطراف کردوگفت: ینگاه

 حرکته ها گهیدو ساعت د یجمع نكرد یچیهنوز ه یواسه چ_

 بهترم هست؟ نیکه ازخدام بود برم سفر اونم باپندار مگه ازا تودلم

 گفتم: یول

  امینمبابا من الیخیب_

 کرد: یكیکوچ اخم

 نمیبب ؟پاشویكنیواسه شمال نازم امیکه ب یكندیکلم رو م یپارک داشت میبر میخواستیم نمیپاشو بب_

 من روشناخته بود، خوب

 برادرم بود! هیعیطب خب

 گفتم: روبهش

 بهم خبربده میحرکت کن میخوایکه م یموقع كنمیمن جمع م رونیباشه توبرو ب_

 شصتش رونشونم داد: انگشت

 یاوک_

 طاها رفت نكهیرفت، به محض ا رونیب وازاتاقم

 !نهیسفر باپندار ا دن،یپر نییم به باالوپاتخت رفتم وشروع کرد یرو رونیب

 عاشق شدم، كردمیواقعا داشتم باورم گهید 
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 خل شدم رفت، امنمیمبارکش باد،ب شاهللیاره من عاشق شدم عشق چقدر قشنگه ا 

که الزم داشتم  ییلباس ها دم،یکش رونیرنگم ب دیکمد سف یخودم کردم و چمدونم رو ازباال یبه کارها یخنده ا 

 گرفتم لپ تاپم روهم برداشتم، ممیبرداشتم هدفون وهندزفر

 راه رو صدام زد: یازتو طاها

 حرکته ها انیب نایاالن کم کم شروع کن اماده شو نگارا نیازهم  یسارا_

 جواب دادم: یبلند یباصدا

 باشه_

 دیفباشلوار س شدیم یرنگه تابستون یا روزهیف یکه شامل مانتو دمیکرده بودم رو پوشکه ازقبل انتخاب ییلباسا

چمدونم  یچمدونم گذاشتم دسته  یزدم چادرم رو تو یرنگم رو پام کردم رژنارنج یوکفش مشك دیشال سف

 روگرفتم وازاتاق خارج شدم.

💍boni ta💍: 

 شكست،یهم رومخ بود سكوت خونه روم یلیچمدون که خ یشدن چرخ ها دهیکش یصدا

 راه پله ظاهرشد: یکه قامت مامان انتها 

 چه خبرته؟_

 !ادایصدا بدم م نیازا یدونیکن چمدونتو م بلند

به کارم ادامه بدم که طاها به سمتم امد و چمدونم روازدستم  خواستمینگفتم بازم م یزیزدم وچ ییدندون نما لبخند

 گرفت وگفت:

 شدنش روپله ها دهیارزه به کش یم_

 باالانداختم. یبرد،شونه ا نییابگم چمدون رو پ یزیبزاره چ نكهیا وبدون
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 شیمن بزور راض یعنیمابودند  نیتوماش رینگاروام میشمال شد یکردن بامامانراه یوخداحافظ نایازامدن نگار ا بعد

 م،یمن بر نیکردم باماش

 خودش بود که جدارفت، نیرضاهم باماش 

 بخوابم دوست داشتم ازمنظره لذت ببرم، خواستیاصال دلم نم میگپ  زد یکل میهم نشست شیمن ونگار پ 

 :دمیافتاد روبه طاها پرس ادمیزیچ هی هوی دمیکش یقیدادم نفس عم نییرو پا پنجره

 ما؟ میمونیطاها االن کجا م_

 بهم کردوگفت: ینگاه نهیازتوا

 من خودش زودتر ازمااونجاست  یالیو نیایب دیبا نیایم نجایپندارگفت حاال که بخاطرمن تاا_

 گفتم، یاروم اوهوم

 افتادم:  یریاز اهنگ احسان خواجه ام كهیت هی ادی هوی كردنیتودلم داشتن قنداب م 

  شتیپ امیدارم م_

 چه همواره  جاده

 عطر توروداره  یبو هواچقدر

 شد،یدلم واسش تنگ م شتریب دمشیدیشترمیب هرچقدر

 م،یدیخرت وپرت خر كمی ستادیوا ییجا هی سرراه

 نامیافتاد هدفون ا ادمی یدادم اهنگ گوش کنم ول حیکارحرف زدن منم چون حوصله نداشتم ترج یتوراه درباره  اونا

 شونه اش زدم وگفتم: یرو یطاها داره ازپشت ضربه ا نمیبب سایتوچمدونه که اونم صندوق عقبه وا

 است؟ یزیچ یتوبساطت هدفون_

 اره هست_
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 رو داددستم، شیکردوهندزفر بشیج یدستش رو تو بعدم

 گفتم: باتعجب

 ؟یزاریم بتیتوج_

 بزارم؟ فمیاره چكارکنم توک_

 وگفتم: دمیخند

 داره یتیکه عكس ک یهمون تیصورت یدوش فیاره بزار تواون ک_

 برام درآوردوگفت: ییطاها ادا یول دنیخند همه

 مسخره! یمزه  یب_

 برمتا! ینم دیو خر یشمال شهرباز 

 نكن من انقدر دوست دارم دیادب تهد یب_

 شمیادامه بده کم کم دارم خرم نیافر_

 روگرفتم، ینگفتم هندزفر یزیچ گهیود دمیخند

 گهیم به من بتیتر یب دارمونید نیپندار بود اول شیفكرم فقط پ كردمیگذاشتم اصال به متن اهنگ گوش نم آهنگ

 !یعوض ادیبگو بزرگترت ب

 !گهیمدل منه د نمیا یدیبازم بهش فحش م یتوعاشق پندارشد یبهم بگه سارا ستین یكی

 توفكر فرو رفته بودم که ناخواسته خوابم برد، انقدر

 نگار ازخواب بلندشدم وگفتم: یباصدا

  گهیبابا چه خبرته پاشدم د یا_

 رو به کمرش زد: دستش
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 میدیرس گهیچه زبونش درازه ده بار صدات زدم پاشو د_

 امدم باتعجب گفتم: رونیب نیازماش

 زود! م؟چقدریدیرس_

 وبست: نیرماشد نگار

  یفهمینگاه به دوروبر بنداز م هیشما_

 روبروم کردم، یالیبه و ینگاه

 !نجایچه خوشگله ا ولیا بابا

 !هیداخلش چ گرهیانقدر ج رونشیب

 خرپوالست ها!  نیپندارم ازا نیا 

 وباحال بود، بیعج زیچ هیاستخر بزرگ داشت که مربع نبود  هی

 سرسبز بزرگ،  اطیح هیناز بود با یلیکرم رنگ که طرح آجر داشت درکل خ یرنگ داشت بابدنه  یآب سقف

جمعش کردم وبه طرفش برگشتم  عیلبام نشست که سر یرو یپندار که مخاطبش من بودم لبخند یصدا دنیباشن

 :گفتیکرده بود وم زیازچشماش رور یكی

 !یكنیم شیبررس یدار نطوریبشه که ا ونیدکوراس یطراح ستیخونه قرار ن نیا_

 دیبه درد شغلت خورد شا دیخب توهم برانداز کن شا یاها درضمن حواسم نبود داداشت تخصص داره نه تو ول 

  یباشه گزارش بد یزیچ

 زدم وگفتم: یقلقش دستم بود فقط لبخند گهید االن

 !نمتیبیم ستیگزارش ن یهم برا یزیچ یگیدرست م_

 شدم. الیوارد و یآروم یروم روبرگردوندم وباقدما كردیمتوجه بهش که بادهن بازنگاهم یوب
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 ! طاها به دوروبرنگاه کرد ودادزد:بابودیز رونشیب یبه اندازه  داخلشم

 ؟یدینم یزیچ یاتاق میرو کجا بزار لمونیپندار صاحب خونه ماوسا_

 شلوارش گفت: بیج یدستش تو کیبود و یهمونطور که سرش توگوش پندار

  نیدرکن یخستگ كمیفعال  نینیخونه رو بب میریغروبم م دیبر دیت هرجا دوست داربه اندازه همه اتاق هس_

 مبل نشست، یرو وهمونطور

شست  لبم ن یرو یپله ها لبخند دنیچمدونم روگرفتم باد یبعدم دسته  نهیکه نب یبراش دراوردم البته جور یزبون 

 !ارمیمبه جاش من یول ارهینم رونیب شیگوش یخودش سرش رو ازتو

 درامد که گفت: نییکه صداش ازپا دمیكشیپله م یچمدونم رومحكم رو یها چرخ

 ن؟یا هیچ یبابا صدا یا_

 طاها جواب داد: بعدش

 !شهیدرستم نم كشهیپله م یرو شهیکه چرخ چمدون رو هم نیخواهر گل من عادت بدش هم_

نفر برخوردکردم سرم رواوردم باال  هیکه  دادمیبهش فحش م رلبیبود ز نییسرم پا ومدیازپندار ن ییصدا گهید

 قدم به عقب رفتم، هی كردیبود جمع م ختهیر نیکه روزم ییکه خم شده بود وداشت برگه ها یدختر دنیباد

 :میو باهم گفت میبعدازگرفتن برگه ها سرش رواورد باال که هردوباتعجب به هم نگاه کرد دختره

 دم؟یمن تو رو کجا د_

 رد جلوگفت:که دستش روآو میدیهردوخند

 هستم  مایآ_

 دستش گذاشتم: یرو تو دستم

  یسارا_
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 زد: یلبخند

 میشده بود یقبال به هم معرف یاسمنیامد دوست  ادمی_

 وتكون سرم

 

 :دادم

 میشده بود یآره تورستوران معرف_

 د یعنی؟یگروه نیتوهم جزوه ا_

 

 نایوا ونیکوراس

 تكون دادم: یمنف یروبه نشونه  سرم

  سمینه پل_

 گردشده نگاهم گرد: یباچشما

 ؟یچ یعنی؟یچ_

 کردم: یخنده ا تک

 با داداشم امدم طاها!_

 سمیشغلم رو گفتم پل 

 باالانداخت: ییابرو

 آهان به هرحال بازم خوشبختم_

  ن،ییازپله ها رفت پا یگفتم که لبخند یآروم نیهمچن
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 دورکل سالن گذروندم خب االن کدوم اتاق روانتخاب کنم؟ هی بارفتنش

 بارنگاهم دور سالن چرخوندم، چند

 و کرم رنگ بودند، یاب ونیدرم یكیدرها به صورت  یهمه  

 درش رو بازکردم،  یسمت در دوم رفتم

 چه خوشگله! ولیا

اتاق پندار نه  نیا زدمیشدم کم کم داشتم حدس م وارید یپندار رو یداشت متوجه عكسا یوکرم رنگ یدکور قهوه ا 

 تیخوب هیبق یخب جلو یول خوامیم نجارویباهاش لج کنم وبگم ا خواستیدلم م ستقیبابا خوشم امد خوش سل

 نداشت! 

خوب بود چمدونم گذاشتم داخل اتاق  قبل  نمیاتاق پندار وباز کردم ا یدراتاق بغل رونیشدم وامدم ب نجایا الیخیب

 درکمد باز کردم لباسام توش مرتب کردم، یزیازهرچ

دم بو رنشدهیراه توتنم بود وازخواب س یانگار هنوز خستگ دمیتخت دراز کش یورو دمیپوش یدست لباس راحت هی

 دم،یسرم کش یپتو رو رو

 فرورفتم. یقیوبستم وبه خواب عم وچشمام

 ازچشمام روبازکردم وخمارگفتم: یكیطاها  یچقدرگذشت که باصدا دونمینم

 ؟یگیم یه؟چیچ_

 نمیپاشو ب میومدیکه ن حیتفر یبرا مینیخونه روبب میبر میخوایمام_

 سرم: یرو دمیپتو روکش دوباره

 طرحش روبزنم که  خوامیمن که نم نیبر نیخوایبه من چه؟شمام_

 بم پندار امد: یبگه صدا یزیطاها چ نكهیا قبل

 بزار بمونن نهییپادارمیهست خونه سرا ماهمیولشكن طاها آ_
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 گفت: دیکش یکه لپم وم نطوریو هم دینگاهش کردم وخند مظلوم

  یشینم ریبخواب که تو ازخواب س یباشه فسقل_

 رون،یازاتاق رفت ب میگردینگفتم که باگفتن زود برم یزیوچ دمیخند

 نبرد!اونور شدم خوابم نوریهرچقدر ا یول دمیپتو روسرم کش دوباره

 بره؟یازخواب بلندم کردمگه من خوابم م 

 ییاتاق دستشو یتخت بلند شدم خداروشكر تو یپتوم رو  کنار زدم وازرو دادمیبه طاها فحش م رلبیکه ز همونطور

موهام روتودستم گرفتم ومشغول شونه  نهیآ یشدم وبعد ازشستن سروصورتم نشستم جلو ییداشت وارد دستشو

 کردنشون شدم، 

 صورتم بود، یازموهام جلو كهیت هیهمه شون روباحوصله بافتم فقط  بعدم

 یباشلوار جذب طرح ل دمیران هام بود پوش یورنگ که تار یآب زیشوم

 رفتم.  رونیب وازاتاق

مبل چندتا کتاب دورش پخش بودو  یکه نشسته بود رو دمیرود مایشدم آ نییوارد سالن پا یگشنم بود!وقت واقعا

 سرخودشم توکتاب بود.

 زدوگفت: یلبخند دنمیپاهام سرش روباالآورد و باد یصدا دنیباشن

 ؟یاببخو ینتونست گهید_

 روش نشسته بود رفتم ومنم کنارش نشستم: یسمت مبل به

 زاره؟یمگه طاها م_

 :دیخند

 !یخوب شد امد_

 رفتیکم داشت حوصله ام سرم کم
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 که اطرافش پخش بود شاره کردم وگفتم: ییکتاب ها به

 ن؟یناچیا_

 لبخندش گفت: باهمون

 !گذرهیورمان من بدون کتاب روزام نم یدرس یکتاب ها_

 رو باالانداختم: ابروهام

 !ستمیچه جالب برعكس تومن اصال اهل کتاب خوندن ن_

 گفت: باتعجب

 واقعا؟_

 كنمیوقتم روبادانشگاه درس وکتاب پر م شهیهست من هم یبخوا یکتابم هرنوع کتاب یتوقفسه  من

 االن واقعا حوصلم سررفته! یول

  نمیمنم هم قایدق_

 زد: یبشكن

 ؟یبلد یآشپز_

 اره تكون دادم که گفت: یرو به معن سرم

 داداش بنده  نیمرد جماعت روشون کم شه مخصوصا ا نیکه ا میدرست کن یزیچ کیایب_

 گفتم: رلبیز

 کم شه  دروشیداداش توکه حتما با_

 باتعجب گفت: مایا

 ؟یگفت یزیچ_
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 جواب دادم: عیسر

 م؟یدرست کن یچ كردمینه داشتم فكرم_

 که؟ یبلد یفنجون کیک نیخب بب_

 تونمیاره م_

 یبهم کمک کن دیوجامبو البته با ایخب تواون رو درست کن منم الزان_

 زدم: یلبخند

 هستم! هیعال_

 رو به سمتم گرفت: دستش

 پس بزن قدش _

 آشپزخونه،  یتو میرفت میدیبه هم کوب یروباخوشحال دستامون

 اهنگ گذاشت وگفت: ونیها ومواد رو بهم گفت وازتلوز لهیوس یجا مایآ

  دهیم یرژبه آدم ان_

 بود. یوخون گرم شیازش خوشم امده بود دختر مثبت اند یلیخ

 که سرگاز بود گفت: نطوریهم مایکه آ زدمیوهم م کیداشتم باهم زن مواد ک 

 پندار ما مجرده؟ نیداداش توهم ع_

 داشدهیمورد عالقش پ سیآره فعالتازه ک_

 :دیخند

  شهیبلند نم یپندار که بخار نیازا یول یدونیآرمان که نامزده خودت م نیافتاد یچه خوب عروس_

 کردم وگفتم: یا خنده
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 واقعا؟چرا؟_

 گفت: كردیروپاک م شیشونیکه بادستش عرق پ همونطور

 واهلل! دونمینم_

 كرد،یم فیردیمامانم چندبار واسش خاستگار 

 ش؟یکو بعد یول امیروم یبعد شاهللیا گفتیخونه وم ومدیهمون شب ها نم قایکه دق 

 دررفت  میشد ادهیما پ یدختره وقت یبود که مارو برد دم در خونه  شیبدتر اخر وازهمه

 داره! ولیپسره ا نیخنده ا ریز زدم

 ادامه داد: مایآ 

 گمیبار د هیبود  یدختروحش هی گهیوم رشیز زنهیم یبازوش رد گاز بود ول یدوست دخترداره! رو دونمیمن م یول_

 نکیودختره هم ا ختهینكار کردو گفت سردختره کرم رحرف زدم که بازم ا ینشستم باهاش کل

 

 !هیاخرشم نگفت ک یکرده ول ارو

 دراز! یجزمن ازدواج کنه پسره  یبخواد باکس كنهیغلط م یلیپندار خان خ دمینگفتم وبازم خند یزیچ

 روگذاشت توماکروفر وگفت: ایالزان مایآ

 توه کیتموم شد ک نیکارا_

 

  میكنیاستراحت اونم درست م كمیجامبو که موادش حاظره وبعداز مونهیکه تموم شده م م

 وتكون دادم وگفتم: سرم

  كنمیتواستراحت کن من جامبو روحلش م_
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 اخه! شهیوقت زحمتت م هی_

 زدم وگفتم: یلبخند

 برو زمیعز هیچه حرف نیا_

 تزاروشونیپ ریپن ختنیاروب ختمیباال منم رفتم سروقت جامبو ها ومواد داخلشون ر یگفت ورفت طبقه  یممنون

 .نمیمن بچ زهمیگرفتم م میگذاشتمش توماکروفر تصم

رنگ رو تازدم و  یمخصوص آب یدستمال ها دم،یچ یهر صندل یهارو آماده کردم همه رومرتب وبه تعداد جلو ظرف

 .ارمیو بعد غذاهارو ب انیرو اوردم ومنتظر شدم ب یکنارشون گذاشتم، همه چ

 پاک روازدست داد! یهوا نیا شدیهوا بخورم نم یتاکم اطیگرفتم برم ح میبه خودم گفتم وتصم یولیا 

 هام فرستادم، هیر یچشمام رو بستم هوارو تو زدمیآروم آروم قدم م دمیکش یقیعم نفس

 تمگذاشقلبم  یدستم رو رو دمیکش ینیکه چون انتظار نداشتم ه دمیچشمام رو بازکردم پندار رو روبه روم د یوقت 

 کردو امد جلوتروگفت: یخنده ا تک

 !ینطوریهم شهیهم_

 عقب  یریقدم م کیو یكشیم نمیه هیروقلبت  یزاریدستت رو م یترسیم یوقت 

 دستش گرفت: یام روتو چونه

 کوچولو  سیحرکات ورفتارت آشنام پل یباهمه _

وبالحن  دمیبه خودم امدم دستش روازروچونم کش عیحس سر نیاز ا یراحت یبرا ومدیدرم نمیداشت ازس قلبم

 گفتم: یزیتمسخر ام

 خوبه!  یبه تو آشناباش نیآفر_

 نشست روبهش گفتم: نیزم یزدو روعلف ها رو یپوزخند

 کجان؟ نایداداشم ا_
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 گفت: كردیکه به جلو نگاه م همونطور

 انیم گهید كمیبخرن  ییزایچ هی رونینگار بردشون ب_

 من برم داخل! نجاستیا نیا یوقت ومدیلم نمگفتم د یاهان رلبیز

 كردم،یدرکنارش بودن استفاده م یبرا دیبا یازهرفرصت 

 زانوهام گذاشتم گفتم: یشكمم جمع کردم ودستم رو رو ینشستم زانوهام روتو کنارش

 چقدر خوبه! نجایا یهوا_

  دهیآره به آدم آرامش م_

 رو برگردوند سمتم وگفت: صورتش

 ن؟یدیبه کجا رس_

 گفتم: باتعجب

 ؟یچ_

 م؟یدیبه کجا رس یچ یعنی

 رو باالانداخت: ابروهاش

 حرفا! نیوا خوادیعشقم منو نم گفتیوم شمیتاخرخره خورده بود وامده بود پ شیچند روز پ گمیم امویتو و ت_

 پندار؟ شیپ یبود رفت یادم قحط امیت اخ

 کردم خونسرد باشم: یسع 

 برادره  هیواسه من فقط  امیقبولش کنم ت یزندگ کیشربه عنوان  تونمیمن به خودشم گفتم نم_

 زد و گفت: یچشمك

 نه؟ ونهیدرم گهیکس د یپا_
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 زل زدم و گفتم: توچشماش

 آره هست _

 کرد: یا خنده

 ؟یواقعا؟ک_

 تو؟ گفتمیم گفتمیم یچ

 که! رفتیبه باد م میچ همه

 وگفتم: دمیکش یقیعم نفس

 بماند الیخیب_

 هست؟ یکس یریها درم یخاستگار یهمه  ریتوکه ازز ؟یتوچ 

 خنده ادامه داد: باهمون

 !دهیرو به باد م یهمه چ رهیگرم بگ یكیبا مایآ نیا_

 گفتم: دوباره

 رو جواب بده هست؟ یسوال اصل_

 دوباره بهم داد! دویام نیهست که ا یكیخب  یبه عاشق شدن دوباره نداشتم ول یدیام نازیمن بعد آ_

 تهش بود! گهید نیا نه

 اس؟ گهید یكیپندار واقعاعاشق  

 !شهینه نم 

 ناخواسته بغضم گرفته بود توچشماش زل زدم وگفتم: 

 ؟یک_
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 کرد ودم گوشم گفت: كمیکرد وصورتش رونزد یا خنده

 بماند _

 بودنش بهم سخت بود ! کیرو بستم نزد چشمام

گونه هام شد وارد اتاق  یم روونه دادم اشكا هیخونه دستم رو به ستون تك یازجام بلند شدم بادو رفتم تو عیسر

 کردم، هیصدا گر یشدم دروبستم پشت در سرخوردم ب

 شانس من بود؟ نمیا ایخدا اخه

 !خوادیرو م گهید یكیبار عاشق شدم اون  نیاول یبرا

 طاهاامد: یپشت سرش صدا خورهیدرتكون م دمید هوی 

 در بلند شو  یازجلو یسارا_

 گفتم: یاروم یباصدا

 ؟یلطفا تنهام بزار شهیطاها م_

 صداش رفت باال: تن

 بهت گفتم پاشو _

صورتم وشستم  ییدستشو یداخل رفتم تو ادیب نكهیدر بلند شدم وقبل ازا یاشكام رو پاک کردم وازجلو عیسر

 گفتم: رونیازخودم مطمئن شدم امدم ب نكهیچشمام بره بعدازا یتا قرمز ستادمیا كمیو

 بگو طاها _

 کرد: یمصنوع اخم

  نمیبب نجایاایب_

 کنارش روتخت نشستم که گفت: رفتم
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  نمیکن بب فیزود تعر_

 گفتم: باتعجب

 و؟یچ_

 :دیروکش لپم

 گفت؟ یزیبهت چ ؟پنداریکرد هیچرا گر ویچ یدونیخودتم خوب م_

 کرد؟نگران شدم! ناراحتت

 !دهیبه طاها خبرم رهیاونجا م نهیشیم خودش

 زدم: یمصنوع یلبخند

 نگفت خوبم! یزیچ_

 هیحاال چرا گر شتیپ امیحالت بدشده باشه گفت ب دیتو فكرکرد شا یامدم پندار گفت تو باسرعت رفت یوقت_

 ؟یکرد

 توجه به سوالش گفتم: یوگذاشتم روشونش ب سرم

 ؟یشد كایعاشق آن یدیطاها توازکجا فهم_

 متعجب گفت: طاها

 ازکجا درامد؟ گهید نیا_

 کردم: تكرار

 گهیبگو د_

 کردوگفت: مكثكمی

 بود! بیحالم عج دمشیدیب هروقت مخ_
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 شدن خودمون! یرتیشدم همون غ ریبار پسرخالش امده بود شرکت باپسره درگ هیمثال  زدیتند م قلبم

 کناراون شدیدلم واسش تنگ م شدمینگرانش م رفتیشرکت دلم هزار راه م ومدیروز نم هیبودنش عادت داشتم  به

 باهرب دمیخندیهمش خوشحال بودم وم

 

 !شدیفاصله گرفتن ازش سخت ترم دنشیارد

 :دمیحرفش پر وسط

 تابناگوش بازه شتیام ن یتوطور عاد_

 گفت: بااعتراض

 اه ضد حال تازه اوج گرفته بودم_

 که گفت: دمیخند

 ؟یدیپرس یحاال واسه چ_

 بدونن! دیخانواده با یازاعضا یكیباالخره  گفتمیداداشم بود بهتر بود بهش م طاها

 کردم وگفتم: مكثكمی

 طاها فكرکنم عاشق شد_

 

  م

 گردشده گفت: یمحكم برگشت سمتم وباچشما عیسر

 جان من؟_

 :دوگفتیکردم لپم رو کش نییاره باالوپا یرو ازروشونش برداشتم سرم به نشونه  سرم
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 شده تورو ادم کنه؟ دایپ یكیواقعا _

 جان خواهرماهم ازدست رفت! یا

 وگفتم: دمیبه بازوش کوب یمشت

 اِ طاها _

 :دیخند

 هست؟ یخب!حاال ک_

 :دمیکش یقیعم نفس

 تونم بگم  یرونم نشیهم_

 شدوگفت: یجد

 !چكارست...ستین هیپسره آدم حساب مینیبب دیبا میندار تونمینم_

 :دمیوسط حرفش پر هوی

 پندارِ  نیپندار هم_

 خندم گرفته بود، افشیشدازقیدهنش فقط بازو بسته م كردیمات نگام م نجوریهم طاها

 بعد خودش رو جمع کردو گفت: كمی

 پندار فروزنده؟_

 اوهوم _

 پندار خودمون؟ نیهم_

 آره_

 آخه چطور امكان داره؟_
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 ؟یعاشقش شد یچطور یدیبارپندار د اپنجیچهار  توفوقش

 گفتم،یتااخرش رو م دیبا نكهیا مثل

 گفتم: یوجد دمیکش یقیوعم نفس

 شناختمیشما پندارو م ی هیمن قبل قض ستین ینطوریا_

 :دیرو توهم کش طاهااخماش

 ش؟یشناختیم یچ یعنی_

 یبعدازتموم شدن حرفام طاها باصدا شد،یاخماش توهم م شتریکردم رفته رفته ب فیموضوع رو واسش تعر کل

 گفت: یبلند

 ؟یسارا یگیم یدار یچ_

 ؟یتونست توچطور

 گفتم: یآروم یاون باصدا برعكس

 آدم چشه؟ نیمگه ا_

 لطفا یگیم یچ یگناهكار بود طاها بفهم دار مگه

 روگرفت تودستاش وگفت: سرش

 کنترلم روازدست دادم  هوی خوامیباشه باشه معذرت م یاوف اوف ازدست توسارا_

 روم نشست وگفت: روبه

 ؟یعاشقش یخودت تو مطمئن یول هیپسربد گمینم هیپندار پسرخوب یسارا_

 زودگذرباشه! دیشا

 گم؟یبه توم امینباشم مطاها من اگه مطمئن _
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 باال گرفت: میرو به عالمت تسل دستش

 بگم! یچ دیبا یچ دونمیباشه باشه تموم نم_

 گفتم: روبهش

  نییپا میابریشام حاضره ب_

به بعد  نیداشتم ازا میرفتم تصم رونیسرم گذاشتم وازاتاق ب یرو رو شالمدمیکش یقیعمروتكون داد که نفس سرش

 عشقش!  شیباپندار سرد رفتارکنم بره پ

 بهتر بود! كردینم دایحس ادامه پ نیا اگه

 من گفت: دنینشسته بودن رضا باد زیغذا هارو آورده بود همه دور م مایآ

  یازگشنگ میمرد گهید ایبابا ب یا_

 یگوشونا یلب داشت اخ من کبود لبخند به  شیبود وسرش توگوش ستادهیا شیبه پندار افتاد که کنار صندل نگاهم

 !دونهیخدام كنمیتوسر توخورد م

 !كنهیداره باعشقش چت م حتما

 دارم برات پندارخان ینره باهاش سرد باش ادتی متیتصم یسارا 

 واسه من!    استیرو شهیم یعنی یاون دختره من باشم وا دیشا

 نداره! یخب امتحان کردنش ضرر مینیبب  شهیم یرتیباشه طرف غ یكیهمونجور که طاها گفت اگه با خب

 رفتم طرف رضاوگفتم: بالبخند

 زمیعز گهید میامد_

 بهش نگاه کنم، دمیسرش رو باالاورد ونگاهم کرد که ترس نیبه پندار نگاه کردم همچ یرچشمیوز

 ساکت شو، یعنیبگه که چشم غره رفتم که  یزیگرد شده بهم نگاه کرد ودهن بازکرد چ یباچشما رضا
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 وکنارش نشستم وگفتم: دمیش رو عقب کشکنار یصندل

 ساکت شو  قهیدودق_

 لب زد: آروم

 ؟یبهم چشم دار گمایساناز م بهرمیم _

 لب گفتم: ریز

 چشم داشته باشم اخه! تیببندبابا به چ_

 .میبود یمیاز موضوع ساناز دوست دخترش خبرداشتم وباهم صم نیهم یباما بود برا یازبچگ رضا

 لحظه به روبه رو که پندار نشسته بود نگاه کردوگفت: هی

 آها تازه گرفتم_

 نگاهش کردم: متعجب

 ؟یرو گرفت یچ_

 زد: یچشمك

 ؟یكنیم نكارارویبخاطر دراوردن حرص پندار ا فهممینم یفكرکرد میبابا ماخودمون زغال فروش_

 خنگ بودم؟ یلیمن خ ایزرنگ بود  یلیخ نیگرد شده بود ا چشمام

 دم خونسردباشم وگفتم:کر یسع 

 ؟یاریچرت و پرتارو ازکجات درم نیبرو بابا ا_

 باالانداخت: یا شونه

 من رو بشنكه؟ یکله  خوادیوم دهیچنگال تودستش فشار م یمنه داره دسته  یاالن اون عمه  یول دونمیتورو نم_

 دوباره برگشتم سمت رضاوگفتم: دمیترسازطرز نگاهش كردیبد نگاهم م یلیبه سمت پندار برگشتم خ ناخوداگاه
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 داره! یربط چه ستین یزیچ نیهمچ_

 مونه؟یم یک ستمیکه ن دونمینگارم که باهمن منم م رویطاها که داداشته ام سایپس وا_

 .میطاها حرفمون نصوه موند وبه غذا خوردن مشغول شد باامدن

 .میگذاشت ییظرفشو نیماش یوظرفهارو تو میجمع کرد زرویم مایازتموم شدن غذا من و آ بعد

 طاها گفتم: روبه

 غذام هضم شه كمیقدم بزنم  اطیتوح رمیممن_

 سرش روتكون داد: طاها

 باش خوش بگذره _

 شدم، اطیکردم وواردح یخنده ا تک

 باشم چون واقعا باصفابود! نجایخوشم امده بود دوست داشتم تمام مدت ا اطشیازح یلیخ 

 دمیکش یبلند نیه دهیشد  ترس دهیکه بازوم باخشونت به عقب کش زدمیخودم قدم م یهمونطور داشتم برا 

 وگفتم: دمیکش یپندار نفس آسوده ا دنیوباد

 ؟یایآدم ب نیع یتونینم_

 ؟یادم سكته بد دیبا همش

 كنه؟ینگاهم م ینطوریچرا ا نیا دیباریازچشماش خشونت م ینداد ول یجواب

 

 رو به زبون اوردم وگفتم: مشه،سوالیبازوم داره تودستش خورد م كردمیم حس

 ؟یكنینگاهم م ینطوریچرا ا_

 زد: یپوزخند
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 یبكن نكارویا یتونینم_

 گفتم: باتعجب

 بكنم؟ تونمیكارنمیچ_

 طرف خودش وگفت: دیکش شتریرو ب من

  یمن بااون پسره وزوز کن یچشم من وتوخونه  یجلو یتونینم_

 کردم وگفتم: یاخم

 خودت؟ یبرا یگیم یدار یچ_

 زد: یپوزخند

 گم؟یدارم م یچ_

 ؟یگیم یچ یگیبعد م یكنیگلم م زمیچشمم به پسره عز یجلو

 که محكم تر گرفت رونیبازوم روازدستش بكشم ب خواستم

 بودگفت: رهیهام خهمونطور که با خشم به چشم و

 نكن  یسع یبر یتونیتامن نخوام نم_

 به دستم نگاه کردم: باحرص

  یولم کن دستمو شكست_

 گفت: یآروم یباصدا

 كردمیم نكارویکه حتما ا تونستمیاگه م_

 کردم اروم باشم: یسع

 پندار بازومو ول کن _
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 به بازوم آورد وگفت: یفشار

ازچشم خودت  یدید یهرچ یكنیوزوز م یا گهیهرخر د ابایبااون  یدار نمیبب گهیبار د هیفقط  گهیبارد هی یسارا_

  یدید

 گفتم: رلبیز دمیمالیرو ول کرد همونطور که بازوم م وباروم

 !گنیکه بهت م یوحش_

 بلند ادامه دادم: یبه جانب و صدا بعدحق

 من دخالت نكن!  یبه توچه؟ توکارا_

 روتكون داد: سرش

 من یخونه  یبكن امانه تو یخوایم یهرکار_

 جواب دادم: عیسر

  كنمیم نجایازا رونیباشه پس ب_

 نگفت،  یزیبهم کردوچ ینگاه بد  فقط

 واسه من؟ شهیمگه م یشده بود؟وا یرتیغ نیا یعنی

 امكان داره اون دخترمن باشم؟ یعنی

 کوگوش شنوا! یکرد ول یمرد باز کی رتیباغ دینبا گفتیم شهیهم مامان

 اعصاب نداره اصال! شهیادامه بدم پندار واقعا ترسناک م خوامینم گهیالبته د 

 باالانداختم وداخل خونه شدم رومبل کنارطاها نشستم وگفتم: یا شونه

  رونیب میطاها حوصلم سررفته پاشو بر_

 بهم کرد: ینگاه
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 االن؟سرشبه ها! میکجا بر_

 کجا شب شده؟_

 یزیچ یبازار یشهرباز میساعت نه بر تازه

 گفت: ریکرد وروبه ام دییهم از اونور حرفم رو تا نگار

  گهید میبر ریام گهید گهیراست م_

 هم روبه پندار گفت: مایآ

 توهستن  یهمه مهمونا گهیپاشو د_

 :دگفتیرضاخند

 بچه ها دختراشورش کردن نیپاش_

 :دیخند طاها

  دیبلندش رونیب میبگه رضا بر ومدهیتاسانازم پانشده ن_

 .میتاحاضرش مونیفعل یتواتاقا میورفت دنیخند همه

 دم،یپوش یآب نیرنگم روباشلوار ج یگلبه ا یمانتو

 امیخوشگل تر بنظر ب شهیازهم خواستیم دم،دلمیبه مژه هام کش یملیزدم ر به لبام یصورت رژ

وانداختم پشت گوشم  دمیموهام رو اتو کش یجلو ی كهیچمدون درآوردم فقط ت یرو ازتو میمسافرت کیکوچ یاتو 

 گذاشتم و چادرم فمیک یرو تو میسرم انداختم و گوش یروشنم رو رو یرو پوشوند شال آب میشونیقسمت ازپ هیکه 

 رو سرم کردم.

 وبالبخند گفت: رونیامدم که نگارم همزمان امد ب رونیب ازاتاق

 ه؟یخبر طونیش یزدپیت_
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 :دمیخند

 زدم؟ پیچقدرت ینیبینم زمیآره عز_

 نداد. یو جواب دیخند نگار

 به عقب برگشتم، مایآ یکه باصدا نییپا میرفتیم میداشت

 روکنارزد وگفت: شییطال یموها

  امیمنم ب سایوا یسارا_

 زدم: یلبخند

  گهید میستادیا_

 :ستادیکنارم ا 

 !گهید ایتو با منو پندارب_

  نیتوماشتنهام 

 گفت: نگاربااعتراض

 !شمیکه بازمن تنها م ینجوریخب اگه ا_

 حاضر جواب گفت: مایآ

 چكار؟ یخوایرو م هیتوکه نامزدت هست بق_

 زدوگفتم:به سرم یفكر هیبگو نه  یعنیبهم چشم غره رفت که  نگار

 من  نیباماش میپس ما سه تاباهم بر_

 ادامه داد: مایآ بعد

 داداش پندار  نیاون چهار تاهم باماش _
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 گفت: ینگارباخوشحال

 قدش نیبزن ولیا_

 امد که گفت: نییطاها ازپا یصدا میدیکف دستامون رو بهم کوب یتامون نوبت هرسه

  نیکاشت نییپا نیساعت ا کیمارو  گهید نییپا نیایبابا ب_

 گفتم: یبلند یباصدا

 طاها  میایم میدار_

 اون دوتا تا ادامه دادم: وروبه

 نشدن  مونیتاپش دیزودباش_

 وروبه طاها گفتم: میرفت نییپا یهرسه تامون به طبقه  

 موتیر_

 نگاهم کرد: جیگ

 هان؟_

 شماچهار تاهم ماهم  میریرو بده ماسه تاباهم م نیماش موتیر گفتم_

 گردنش روخاروند: طاهاپشت

  ایخب ازاول بگو ب_

 روبه دستم داد و گفت: موتیکرد و ر بشیج یرو  تو دستش

  میایماازپشتتون م دیمواظب خودتون باش_

 رفتم، رونیبگفتم ازدر یا باشه

 خرس کم مونده بود دستم رو بشكونه! مونیاصال نگاهش نكردم م شدمیازکنارپندار ردم یوقت



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
267 

 

 ! ادیسرش نم ییبالچیخرس ه نیبهش برسه گرچه ا یبیآس خواستمینم یازخودم دفاع کنم ول تونستمیم 

 نیپشت نشست و همون لحظه سرش رو اورد ب ماینشستم وکمربندم روبستم نگارجلو نشست وآ نیماش یتو 

 جلو و گفت:  یصندل

  نمایشینگارخانوم برگشت من جلوم_

 گفت: بستیکه کمربندش رو م نگارهمونطور

 باشه بابا_

 هردوشون گفتم: روبه

 کنم؟ د؟حرکتینشست_

 دادوگفت: هیوتك یعقب تر رفت و به صندل مایآ

 میببر ضیاهنگ بزار ازنبود مذکر ف هیآره برو فقط قبلش _

 گفت: یپر انرژ مایامد که آ فرلوپزیاهنگ ازجن هیوضبط رو روشن کردم  دمیخند

 شاد باشه! دیادم با نهیهم ولیا_

 !زدیبوق پشت سرهم بوق م یپندار ازکنارمون ردشد ودستش روگذاشت رو نیلحظه ماش همون

 .كردیحرکت ممنازکنار نیگازگذاشتم وپندارم باماش یکردم پام رو رو یخنده ا 

 گفتم: یبلند یباصدا

 نیمواظبمون باش نیایشما قرار بود پشت سرما ب_

 :وگفتدیخند

 كنه؟یم یچه فرق اازپشتتونی میایازکنارتون ب_
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رفت  عینگار سر میشد ادهیهممون پ نیبعد ازپارک کردن ماش یبه شهرباز میدیربع بعد رس کی بایتقر نگفتمیزیچ

 گفت: یمسخره ا ی افهیباق مایکه آ ریسمت ام

 ! یشیمام نیسوارماش یایم  یكنیغلط م یازنامزدت روندار یطاقت دور قهیتوکه دو دق_

 نگفتم. یزیو چ دمیحرفش خند به

 سمتمون امدن که رضا گفت: پسرابه

 شد حیتفر شتریشد ب یپروژه عجب پروژه ا نیا_

 گفت: یدار كهیبالحن ت پندار

 اره مخصوصا به تو _

 که ازچشم پندار دورنموند  دمیخند یرکیرزینگفت وفقط چپ چپ بهم نگاه کرد که ز یزیچ رضا

 !ستیکه خونش ن نجایا خب

 طاها روبه ما گفت: 

  ن؟یایبخرم م یبستن رمیممن_

 گفت: عیسر مایآ

  امیممن_

 :رگفتیام نگارروبه

 بخرم  ییخرت وپرت ها هیمنم  میابریب_

 روبهم گفت: طاها

 خرمیبرات پشمک م یستیخور ن یتوکه بستن_

 :دمیخند
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 به تو  نیافر_

 اونا رضا به سمتم امد ومعترضانه وگفت: بارفتن

 پسره بامن دشمن شه! نیا یکه باعث شد بگمیمن بهت چ یا_

 به پندار کردوگفت: یبعدنگاه

 زارمیتامن رودارنزده تنهاتون م_

 گفت: یوگذاشت وبه سمتم امد وباخونسرد بشیج یاون پندار دستاش رو تو بارفتن

 گفتم؟ یمن بهت چ_

 زل زدم: راشیگ یتوچشما

 نداره؟ یازخونه که به تو ربط رونینكنم ب یتوکار یتوخونه  یگفت_

 زد وگفت: یعصب پوزخند

 ! ادیباهات رفتارکنم که خودم خوشم نم ینكن طور یکار یزبونت دراز شده سارا یلیخ_

 تن صداش باالتر رفت: هوی

 نمت؟ینب نیبهت نگفتم دوربرا_

 ؟یبامن لج کن یخوایامیتو  یفهمیحرف نم 

 به نفس نفس افتاده بود! تیازعصبان 

 خواست داد بزنه که دستم روگذاشتم روگونش وگفتم: دوباره

 فقط توآروم باش رمینم گهید  دمیباش قول مآروم دیباشه باشه ببخش_

 شد؟ یانقدرعصب هویدستم رو پشت سرش گذاشتم چرا  دهیترس

 از فكر خارج شدم: باصداش
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 نكن! میانقدر عصب_

 مكث کرد و کالفه ادامه داد: كمی

 لطفا!_

 شد؟یم یعصب دیبهش نگاه کردم چرا با متعجب

 رو به زبون اوردم: سوالم

 ؟یزنیپندار قشنگ حرف م_

 ؟یشیم یعصب یواسه چ یچ یعنی

 فهمم! یواقعا نم من

 زد: یپوزخند

 ؟یفهم ینم_

 بلند گفتم: یوباصدا کالفه

 فهمم! ینه نم_

 گفت: یبلند بایتقر یو باصدا دیموهاش کش یرو کالفه تو دستش

 من دوست دارم! یلعنت_

 نگاهش کردم! مات

 گفت؟ یاالن چ نیحرف بزنم  مونده بودم ا یکلمه ا تونستمینم اصال

 خونسردباشم گفتم: كردمیم یرو بازبونم تر کردم وهمونطور که سع لبم

 ؟یگفت یتوچ_

 توچشمام زل زدوگفت: تیداد باجد رونیرو کالفه ب نفسش
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  ست؟یگفتم دوست دارم واضح ن_

 دستش رو باالآورد وگفت: هیکه  كردمیوساکت نگاهش م مات

  نابرسنیاالناست که طاها ا یشد ول ییهوی دونمیم شهینم ینطوریا مینیجا بش هی میابریب نیبب_

 به چشمام شروع کرد به حرف زدن: رهینشوند وخ مكتین یومن رو برد رو دیروکش دستم

 داغون شد، میروازدست دادم، زندگ دمیواقعاام نازیمن بعد آ نیبب_

 كهنیبدون ا كنمیمن عشقو دارم باتو تجربه م یعشق نبود هنوز بچه بودم سارا نازیحس من به ا فهممیاالن م یول 

 متوجه باشم!

 حس قشنگ روتجربه کنم  کیباعث شد  نیمن خوش شانس بودم که پرونده من دست تو افتاد وا 

 روگذاشت روگونم وادامه داد: دستش

 !هیدوست دارم بخدا قسم حسم بهت واقع_

 وامخیکلمه م هیخودم متوجه باشم دلمو دادم به تو فقط  نكهیمن بدون ا نمیکنارت بب یا گهیتحمل ندارم پسر د 

 ؟یكنیبدونم قبولم م

  دمیقول م شمیسرراهتم سبزنم یحت گهینه د یعاشقت کنم اگه بگ دمیم قول

 !زنهیحرفارو بهم م نیپندارباشه که داره ا نیا كردمیبگم،باورنم یزیچ تونستمیزده بودم و نم هنوزشوک

 کردم به خودم مسلط باشم و گفتم: یسع

 بگم! یچ دیبا دونمینم جمیمن االن واقعا گ _

 فكرکن! كمی یخوایباشه م_

 فرصت رو ازدست بدم! نیا شدینم نه

 تكون دادم و گفتم: نیبه طرف یرو به عالمت منف سرم
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 عاشقتم  یکاف یپندار من خودم به اندازه  یعاشقم کن ستین یازین_

 خندونش نگاه کردم که کم کم لباش کش امد: ینوبت اون بود که مات نگاهم کنه! وتوچشما حاال

 خوابم؟ امنی؟یگیم یتوجد_

 گه؟یآره د یعنی نیا

 حس کردم!هوا خودم رو تو آغوشش  یکردم که ب نییروباالوپا سرم

 گفت: یآروم یباصدا

  دمیم قولكنمیخوشبختت م_

 کنه! دارمیازخواب ب یكیاالنه که  كردمیفكرم كردمیباورنمهنوزم من

 امدم که گفت: رونیب ازبغلش

 !یوازدواج سرخونه زندگ یخاستگار عیسر ادیخوشم نم نایوا یدوست نیمن ازا نیبب_

 :دمیخند یبلند یباصدا

 !میاالن به هم اعتراف کرد نیهم یتوچقدر هول_

 نگاهم کرد: تیباجد

 !خواستمینه اونطور که م یرو باتو گذروندم ول شترشیمن ب میکه باهم بود یماه وچندهفته ا کی نیهم_

  ادیطاها داره م میزنیحرف م نایحاال بعدا راجع به ا كنمیوحل م یدادگاه من معلوم شه همه چ ی جهینت نكهیبعد ا 

 انگشت اشارم رو به سمتش گرفتم وگفتم: اد،یازدور داره م دمیه طاها رو دعقب برگشتم ک به

 !یازکجا خورد ینفهم زنمتیم نیبماند همچ یبپرسم بگ زیچ هیازت  گهیبارد هیاالن بهت بگم  نیمنو ازهم نیبب_

 نیاوهو ازهم_
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 ؟یكشیواسه من خط ونشون م یدار االن

 بهش رفتم وگفتم: یشدم غلط کردم اصال باتو نبودم که چشم غره ا مونیآقا من پش 

 پرو!  یكنیغلط م_

 کرد: یطونیش ی خنده

 ! یخودت بد تر ازمن یهول گهیبازبه من م_

 :دیلحظه طاها رس همون

  رهیگیبهشون تعلق نم گهید ی قهیدق کیوگرنه تا  انیهم ب یبستن یپشمكت داوطلبا نمیا ایب یسارا_

 رو ازدستش گرفتم ومشغول خوردن شدم روبه طاها گفتم:رفتم پشمک میدیخند همه

 کجاست؟ مایپس آ_

 باتعجب گفت: طاها

 خواهر پندار؟_

 !شتونیوبرگشت پ دیموقع خر همون

 امد که گفت: مایآ یصدا هوی

  یسارا نجامیا_

 بهم زدوگفت: یسمتش برگشتم که لبخند مهربون به

 م؟یحرف بزن شهیم یسارا_

 رو به طاها گفتم:ن دادمرو تكو سرم

  گردمیبرم_

 وگفتم: مارفتمیسمت آ به
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 زمیعز شنومیم_

  مینیجا بش هی دیاول با شهینم ینطوریا_

 کردم وگفتم: یاشاره ا مكتین به

 اونجامیباشه بر_

 شروع کرد: تیباجد مایآ مینشست نكهیبعدا

 دم،یو شن دمیرو د یزود برگشتم همه چ یمن وقت زمیعز نیبب_

 هست یمشكل هیاما  شمینم نیهم اون تورو مانع ا یهم تو پندار رو دوست دار دونمیم

 بود! دهیرو فهم یهمه چ مایآ یعنی یوا

 گفتم: یآروم یشدم و باصدا نگران

 ؟یچه مشكل_

 ترشد وگفت: کینزد بهم

 !نویا یبدون دیازدواج کرد داغون شد شا نازیآ نكهیپندار بعد ا یسارا_

 شد! یشد عصب وونهیازدواج کرد پندار د یكیبا نازیآ چون

 مدونینم زارهیوتنهاش م رهیاالن اونم م كنهیفكرم شهیم وونهید نهیبب یكیرو که دوستش داره رو با یاگه کس 

 انه؟ی یشد نیتومتوجه ا

 !یگفتم بدون شهیم یاز حد عصب ادیز كمیاوقات  یچون پندار نرمال فقط بعض ستین یدیشد یضیمر

 !ستین یخداروشكر اونقدارم جد رفتم توفكرفرو

 گفتم: مایشده روبه آ یعصب ادیحس کردم ز شیچندلحظه پ نیهم مثال

 ش؟یخب بق_
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 داد: ماادامهیآ

مكنه م ستیکه ازش مطمئن ن یزنیحرف م گهید یكیبا نهیاگه بب زمیعز یمواظب باش دیحاال که تورو دوست داره با_

  ستیچون اون لحظه توخودش ن ارهیسرطرف ب ییبال هی

 اگه بشنوه هم نه! یحت ستیاصال شكاک ن ستین شكاک

 دیمدت تحت نظر بود گفت با هیچون  میمابا روانشناسش حرف زد ادیکه به مزاجش  خوش ن نهیبب یزیچ دینبا اما

ه خود ب کیمشكل کوچ نیوا ادینم شیبراتون پ یمشكل گهیمطمئن شه د یمدت ازهمه چ هیاگه بعد نیمراعات کن

 شه،یخود حل م

 !انهی یباپندار باش یریبگ میبعد تصم یرو بدون نیا یخواستم قبل ازهمه چ 

 كارکردم؟ی! من چشدیباورم نم یوا

 کارممكن رو باهاش کردم! نیبدتر

 :ماگفتمیروبه آ تیباجد

 !ستین زامهمیچ نیمن ا یبرا_

 التونیمشكلش حل شه ازمن خ نیتاا  كنمیخودم کمكش مجز پندار باشم من  یا گهیمن باکس د ستیقرارم ن 

 راحت باشه

 نگاهم کرد: یباخوشحال

ادم  کیچون  زاشتیقطعا تنهاش م نیا دنیبود بافهم یهرکس کنهدایپ تونستیپندار بهتر ازتو نم یممنونتم سارا_

 !مخواستین شیزندگ یرو تو یعصب

 مطمئنم!  نیاز ا یمونیبخاطرش م یاما تو عشقت واقع 

 شیهنوز اتفاقات چند لحظه پ زدیحرف م ریبلندشدم پندار داشت باخنده باطاهاو ام مكتین یزدم وازرو یلبخند

 کنه! یاونطور قاط هویخوردیمرد م نیا یاخه به کجا شدیباورم نم
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**** 

 بهم کردوگفت: یدوباره نگاه طاها

 ؟یاینم یمطمئن_

 ام؟یباز ب یواسه چ كنمیبند دارم عطسه م هیم االن  ایده بار رفتم در روزیطاها من د_

 !یایباماب یتونینم یخوریبعدم سرما م  یكنیم یاب باز یریتنهام یریگیم یه گهید نهیهم_

 واسش نازک کردم که گفت: یچشم پشت

 زنگ بزن  یداشت یکار میمارفت_

 روباز کرد دوباره برگشت طرفم وگفت: دراتاق

 پندار جان خونست ازفرصت استفاده کن  یراست_

 زدم: غیبالشت گرفتم پرت کردم طرفش وج باحرص

 گمشو طاها_

 شده ها! یکردم عجب وضع یخندش ازپشت درامد دوباره عطسه ا یصدا

 جعبه دستمال رو من تموم کردم! هی 

به در زده شد  یحظه تقه اتخت نشستم  همون ل یپتورو کنارزدم و رو دمیتخت خواب نیشدم ازبس روا وونهید یوا

 گفتم: یگرفته ا یباصدا

  اتویب_

 کنار تخت وکنارم یعسل یدستش وگذاشت رو یتو ینیس دینشست که اونم خندلبام یرو یپندار لبخند دنیباد

 نشست وگفت:

 دکتر؟ یرینم یواسه چ یچقدر تولجباز_
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 االن پاشم برم؟ یتاخودم خوب شم واسه چ خورمیقرص م شمیم ضیاقا من هروقت مر_

 بهم نگاه کرد: تیپندارباجد

 گمیچون من م_

 !رمینمتوبگو من_

 بخورم! یکه آورد یزیچ نیا ایحاال ولش کن ب 

 وجمع کردم وگفتم: افمیسوپ ق دنیرونگاه کردم که باد زیروم برگشتم

 بازم بخوابم  دمیم حیترج_

سوپ گرفت  یگذاشت روپاش وقاشق ینیند سخودش نشو یمن رو روبرو دیدراز بكشم که مچ دستم رو کش امدم

 دهنم گفت: یوآورد جلو

 دهنت رو بازکن _

 اما االن؟  نهینب یبدون روسر  یحلقه ا نیمن رو با لباس آست  یا گهید اکسیبرام مهم بود پندار  قبلنا

 !شاهللیالبته ا شهیمدت بعد بهم محرم م هیخب  یمهم نباشه ول نكهیا نه

 کنم دوباره گفت: یحرکت نم دید یوقت

 بزور بدم توحلقت؟ ای یخوریم یسارا_

امدم غرغرکنم که سوپ بزور به خوردم  دیرو محكم کش مینینه که بادوتا انگشتش ب یعنیرو دادم باال که  ابروهام

 داد،

 گفتم: یازقورت دادنش عصبان بعد

 گهید خورمیبابا نم یا_
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 ! یتوسمج چقدر

 :دیخند

 توحلقت دمیگفتم که بزور م_

 بهش رفتم که گفت: یغره ا چشم

 بخور  نویاایچشمات رو واسه من درشت نكن ب_

 بد نبود روبهش گفتم: ادمیبازبون خوش نشستم خوردم البته ز ارهیبالرو سرم ب نیدوباره ا دمیترس چون

 ؟یتودرست کرد_

 کرد: یخنده ا تک

 هنراندارم نگار درست کرد  نیمن ازا_

 گفتم که گفت: یاهان یربیز

 تحمل کنم  تونمینم ینطوریا یول یش یاعصبانیناراحت  دیازت بپرسم شا خوامیم یزیچ هی یسارا_

 شم؟ یکه باعث بشه عصبان هیچ کنجكاوشدم

 بگو_

 مكث کردوادامه داد: كمی

 بود؟ یزیتو و رضا چ نیب_

 کردم! یکه من عجب غلط آخ

 کن! اودرستشیب حاال

 !لهیاعصابش تعط كنمیباهاش مدارا م دیبا یول 

 وگفتم: دمیگونش کش یبهش زدم دستم رو رو یلبخند مهربون 
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 نكهیمثل ا یول نیبودکه ازاحساس تو باخبر شم هم نیدوست داره اون کارمنم بخاطر ا ویكیپندار رضا خودش _

 خب؟ خوامیکردم معذرت م یرو ادهیز

 به چشمام گفت: رهیبه کف دستم زد که مورمورم شد خ یا بوسه

 نكن ممكن بود دعوا بشه ازمن گفتن یکار نیوقت واسه امتحان من همچ چیه_

 بعدم ازروتخت بلندشدوادامه داد: 

 نمییپا یداشت یتواستراحت کن کار_

 هم فشار دادم وگفتم: یرو رو پلكام

 باشه_

شدم  وونهید دمیرفتنش ازروتخت بلند شدم ازبس خواب رونیبه محض ب  رونیگفت وازدر اتاق رفت ب یخوبه ا رلبیز

 بخدا!

 قرمز شده بود. مینیبه صورتم زدم ب یاب

 روز افتادم!  نیانقدر باآب ور رفتم به ا روزینبود جز پندار همه رفته بودن لب ساحل د نییپا یکس 

 چقدر سرده! ییوا

 سرم گذاشتم. یبلندم روتنم کردم وشالم رو رو نیرنگ آست زکرمیبول 

 روباز کردم وخارج شدم، دراتاق

 امدم، نییازپله هاآروم پا 

 مرد جذاب بود! نیلبم نشست چقدر ا یرو یلبخند كردینگاه م ونیمبل نشسته بود تلوز یپندار که رو دنیباد 

 بهم کردوگفت: ینگاه کوتاه دنمیباد

 سروان! یعجب استراحت_
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 گفتم: بااعتراض

 اد؟یپندار دلت م یوا_

  كهیوچک یسرما خوردگ هیفقط  دمیخسته شدم ازبس خواب 

 تكون داد: یسر

  نیبش نجایاایب یدونیبگم خودت م یچ_

نگذشته بود معذب بودم دستش رودورشونم انداخت من  ادیرفتم وکنارش نشستم چون هنوز ز یآروم یباقدما

 توبغلش وگفت: دیکشحرکت  هیروبا

 ؟یچراانقدر خودت روپوشوند_

 االنشم! نیهم كنمیم خیپندار دارم _

 کوتاه باشه  نیآست نكهیبرسه ا چه

 موهام فروکرد، نیازسرم سر خورده بود که خواستم درستش کنم که جلوم رو گرفت وپنجه هاش رو ب شالم

 داشتم آروم گفتم: یهم معذب بودم و هم حس خوب 

 پندار _

 :دیکش یقیعم نفس

 جانم؟_

 گفتم: یاروم یدروغ گفتم باصدا دیبگم دلم نلرز اگه

 نكن _

 ؟یكشیچرا؟خجالت م_

 کردم که خودش شالم روسرم کرد من رواز بغلش خارج کرد حس کردم بهش برخورده ازکنارم بلندشدورفت! تسكو
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 !یكنیبدتر م یبهتر کن تیوضع نكهیا ی! جاییاحمق به تمام معنا هیتو یسارا یوا

امدو کنارم نشست  وهیپندار بادوتا آب م دمیکه د دمیکش یخفه ا غیوج دمیکوب نیازحرص کف پاهام رو به زم 

 :دوگفتیبادهن باز نگاهش کردم که خند

 قهر کردم؟ یفكرکرد هیچ_

 نگفتم که گفت: یزیچ

  ستمینگران نباش من مثل تو لوس ن_

 وگفتم: دمیبه بازوش کوب یمشت یحرص

 ادب من کجام لوسه؟ یب_

 :دیرو نوش وشیاز آب م یا جرعه

 ست؟یکجات ن یواهلل بهتره بگ_

  خورهیبهت برم گنیم زیچ هیکه  یهست ییازاونا بندمیم شرط

 براش نازک کردم که گفت: یچشم پشت

 نمونه اش  ایب_

 گفت: نشیکه ب زدمشیپشت سرهم م نشیس یتو دمیکردم محكم کوب حرص

 گهیاِ اِ اِ اِ نزن دختر بابا نزن د_

 روصورتش که دستش روگذاشت روصورتش وگفت: زدماروم

 اوهو دست بزنم داره!_

 گفتم: یمسخره کننده ا بالحن

 نه که دردت امد_
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 گونم زد وگفت: یبه رو یچونم روتودستش گرفت وبوسه ا کیرواورد نزد دوصورتشیخند

 بعدا  شیبق_

 مبل پرت کردم طرفش وگفتم: یرو کوسن

 پرو _

 :دیخند

 نظرلطفته_

 بلندشدوادامه داد: ازجاش

 م؟ینیببلمیف_

 فكرکنم توهم حوصلت سررفته باشه 

 ن؟یکنم دار الدرستیپف رمیمن م اوهوم_

 سمتم وگفت: برگشت

 كنمیمن درست م یسیسرپاوا خوادیحالت نم نیتوباا یول میداشتن که دار_

 گفتم: بااعتراض

 نخوردم  رکهیپندار ت_

 قشنگ بود گفت: لمیف هیکه دنبال  همونطور

  هییباال نتیتوکاب یکه به حرف من گوش نكن یلجباز هست یاونقدر_

 توآشپزخونه گفتم: رفتمیکه م همونطور

  یخوب منوشناخت_
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برداشتم  کیقابلمه کوچ هیو رونیذرت رو آوردم ب یروبازکردم بسته  نتیدرکاب ومدیازش درن ییصدا گهید

 برام کمه  نقدرمیکردم چون خودم عاشق ذرتم هم یروغن نصف بسته رو خال ختنیوگذاشتم روگاز بعد ازر

 ورفتم عقب وبااعتراض گفتم: دمیکش ینیه ستادهیپندار جلوم ا دمیکه د رمیبرم زردچوبه بگ برگشتم

 میترسونیم یدار شهیهم یاین ییهویانقدر  شهیم_

 ترسن؟یم ساهمیاِ مگه پل_

 زدوگفت: یبراش درآوردم که بشكن ییادا

 ن؟یببر فیتشر دیسرکار نبا انایشما اح سیگفتم پل یراست_

 گفتم: یزیتمسخر آم بالحن

 گرفتم بااجازتون فعال آراد جام هست  یمرخص_

 لب حرفم رو تكرارکرد: ریز

 ....یلیآراد جام هست آراد خ_

 گفتم: طونیسمتش وش رفتم

 ؟یچ یلیآراد خ_

 :دیکش یقیعم نفس

 یچیه_

 لحن ادامه دادم: باهمون

 ؟یكنیم یحسود_

 کرد: یمصنوع اخم

 سه سال جه یگفت یراست ستین یزیچ نیهمچ_
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 ؟یزد یش

 گرفتم  یخاص درجه افتخار تیمامور کیبارم بخاطر  کیدم چون دانشكده رفتم و اره بع_

 وگفت: شیشونیذرت ها امد بادست زد روپ دنیپر یبگه که صدا یزیچ امد

 ؟یبگم درشو نذاشت یمن به تو چ_

  رمیزرد چوبه بگ خواستمیم یایجن م نیتو ع ریتقص_

 رو گذاشت وگفت: درقابلمه

 یجون به جونت کنن طلبكار_

 رو زدم به کمرم وگفتم: دستم

 ؟یانتخاب کرد لمیخوبه ف ینطوریباتو هم_

 رودرشت کردوگفت: چشماش

 سه عروس مرده  لمیآره ف_

 وگفتم: دمیکوب نشیبه س یمشت

 مسخره نمیبرو بب_

موش کردم چندلحظه بعد درآوردم گاز روخا نتیازکاب یوارد حال شد منم رفتم سروقت ذرت ها ظرف بزرگ دویخند

 توظرف، ختمیر الهارویپف یهمه 

 شد. یپل لمیکنترل فشار داد وف یدکمه  دنمیروگرفتم ورفتم کنار پندار نشستم باد ظرف

  خوردمیم دمیدیم لمیگذاشتم روپاهام وهمونطور که ف الرویپف ظرف

 بودم که پندارگفت: لمیف غرق
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 ! شیدیکه اونطور چسب رمیازدستت بگ الرویپف ستمین یاونقدراهم آدم بد_

 دستم بوده واصال به پندار نداده بودم! الیتمام مدت ظرف پف دمیفهم تازه

 وگفتم: زیم یظرف رو گذاشتم رو عیسر 

 دیحواسم نبود ببخش_

 :دوگفتیخند

 دوست ندارم  ادیراحت باش من ز_

 ظرف روگرفتم بغلم که گفت: دوباره

 یماشاهلل منتظر حرف من بود_

 نم؟یرو بب لممیبزار ف یانقدر حرف نزن شهیاووف پندار م_

 :دوگفتیدهنش کش یرو یفرض پیز

 باشه من ساکت شدم_

 میوچون قرار بود فردا برگرد مایاخر خونه باپندار رفتن وبازهم من موندم وآ یکارا یبعد طاهاشون امدن برا دوساعت

 .میشد لیتهران مشغول جمع کردن وسا

شنود شد بده به  یخونه صفار یکه تو یصوت لیدادگاه پندار بود وقرار بود سرهنگ اون فا گهیدوهفته د کینزد 

 بود. گناهیب نكهیدادگاه بخاطر تشكر از زحماتش بخاطر ا یقاض

 

**** 

 

 وپارک کرد، نیدروبازکردم وطاها ماش دیباکل
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 وبالبخند گفت: رونیامد ب مامان

 ن؟یباالخره شماها برگشت_

 گذشت؟ خوش

 گفت: طنتیطاهاباش

  میدار یعروس گهیچندوقت د یخانوم عال یسارا یبرا یمن که خوب بود ول یبرا_

 دهیرو به باد م یهمه چ یریپسره رو نگ نیا یخدا اگه جلو یا كردیگرد شده نگامون م یباچشم ها مامان

 گفتم: عیسر

 خوشش امده بخاطر اون یكینه که از_

 طاها چپ چپ نگاهم کرد، مامان باذوق گفت: 

 خوشت امده؟ یكیتواز شنومیواقعا؟طاها دارم درست م_

 ه؟یهست اسمش چ یک حاال

 روباالدادم: ابروهام

 كایآن كاستیاسمش آن_

 هم ابروهاش روباال داد وگفت: طاها

 یدیرو به باد م یهمه چ یمن ازتوهم اتو دارما دارخانوم یسارا_

 نگفتم. یزیوچ مدیخند طنتیباش

 دادزدم: شدمیهمونطور که داخل م دمیبهش گفت که نفهم ییزایچ هیطاها رو بغل کردو مامان

 خانوم كایآن یخاستگار میبر دیفرداشب با_

 روبه مامان گفت: ییباپرو طاها
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  نیموضوع رو زودتر حل کن كنهیتوشرکت کارم شناستشیباباخودش م دیزحمتش رو کش گهید یسارا_

 خنده ونگاهشون کردم که مامان گفت: ریمحكم زد رو گردنش که زدم ز مامان

 !جنبهیوسر و گوشش م كنهیم یخاک توسرت کنن توشرکت وکارم چشم چرون_

 دم کنم ییتاچا نییخونه بعد ازعوض کردن لباسام امدم پا ومدیبابا بعدازظهر م میداخل خونه شد همه

 هست. یزیچ خچالیتو نمییتاآماده باشه خب ب ختمیر یتو قور ییرو روشن کردم ودوقاشق چا سماور

 گفتم: رلبیزدم وز یلبخند پهن یشكالت کیک دنیبازکردم سرم رو فرو کردم داخلش باد خچالی در

 مامان  یدار ولیا_

 ،دمشیظرف چ کیکردم وتو مشیتقس یمساو یآوردم وبه قسمتا رونیرو ب کیک

 :دوگفتیزده، خند هیتك واریبه د یلبخند مرموز هیبا نهیطاها دست به س دمیعقب که د برگشتم

 بخت  یرفتن به خونه  یبرا یكنیخودت روآماده م یکم داربوده کم دیمف یلیپندارخ نكهینه مثل ا_

 بهش رفتم: یغره ا چشم

 نه من  ییبخت تو یبره خونه  دیکه با یاون_

  ینیبیتدارک م یتودار یول_

 گفتم: ضیباغ

 طاها_

 ت:گف یمسخره ا بالحن

 جان؟_

 زدم وگفتم: یحرص لبخند

 ببند_
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 رو؟ یچ_

 دهنت رو_

 ابروهاش رو باالانداخت: طاها

 خدا دهن داده حرف بزنم _

 ازدستام رو به کمرم زدم وگفتم: یكی

 ینه چرت وپرت بگ یبزن دیداده حرف مف_

 !یكنیم دیاستفاده مف یتودار نكهینه ا_

 :میمامان هردوساکت شد یکه باصدابهش بگم یزیچ هی امدم

 د؟یادامه بد نیخوایچقدر م گهیوا بچه ها بسه د_

 طاها اشاره کردم وگفتم: به

 شروع کرد  نیا_

 یتوهم ادامه داد_

 زد: غیج تیباعصبان مامان

  گهید بسهگمیم_

 م،یقشنگ خفه شد هردمون

 صورتش روجمع کردوگفت: طاها

 ایدوست دار یلیمامان صداتو خ_

 محكم گفت: مامان

 طاها_
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 :دوگفتیدهنش کش یرو یفرض پیز

  بندمیودهنم روهم م رمیباشه اصال من م_

  یكنیم یکارخوب یلیخ_

 چهره اش روناراحت نشون دادوگفت: طاها

 خوادیخونه منو نم نیتوا یکس دونستمیازاولم م_

 انگشت اشارش رو به طرف طاها گرفت وگفت: مامان

 یخاستگار یب یخاستگار یبگ گهیکلمه د کیاگه _

  شهیاوه اوه موضوع داره حساس م_

 یصدا دنیبه حرفاشون گوش ندادم چقدر زود دلتنگ پندارشده بودم دلم تنگ شن گهید

 

 بود  گرمش

 بهش زنگ بزنم. دمیكشیهنوزم خجالت م یول

 لبام نشست، یرو یداسم پندار لبخن دنیدرآوردم باد میشلوار ورزش بیازتو ج امدمیزنگ گوش یلحظه صدا همون

 دل به دل راه داره ها! راسته

 امدم وهمونطور که ازپ رونیازاشپزخونه ب 

 

 باال تماس رو جواب دادم وگفتم: رفتمیها م له

 الو؟_

 :دیچیپ یگرمش توگوش یصدا
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 کوچولو سیسالم پل_

 کوچولو سیانقدر به من نگو پل_

 :دوگفتیخند

 ؟یخوریحرص م هیچ_

 اتاقم شدم ودروبستم وروتخت نشستم وگفتم: وارد

 نبودا یقرارمون دوست_

 یمیو پندار قد یمثل قبل همون سارا میستیماکه دوست ن_

  زنمیباهات حرف م یخب پس منم اونطور_

 گفت: عیسر

 میحرف بزن یاونطور خوادیاصال نمنه نه نه غلط کردم_

 :دمیخند

 ؟ییکجا_

 دوست دخترم شیپ_

 گفتم: ضیباغ

 ار!پند_

 ؟یندار یکار ستین یحرف یحاال که خداروشكر خوب یکردم بابا خونه ام  زنگ زدم حالت روبپرسم ول یشوخ_

 گفتم: آروم

 مواظب خودت باش _

 فعال نطوریتو هم هم_
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 فعال _

 قلبم گذاشتم وگفتم: یرو رو لیسردادم موبا یبلند یخنده  دمیروتخت دراز کش یازقطع کردن گوش بعد

 صداتم من  ی وونهید_

 امد که گفت: نییمامان از پا یصدا

  گهید ایخودتم ب یدم کرد ییچا_

 بلند گفتم: یروتخت نشستم وباصدا عیسر

 امدم مامان _

 ن،ییرو باز کردم ورفتم پا دراتاقم

 کیک ختمیر یگرفتم وداخلشون چا وانیرو دم کرده بود سه تا ل یبرداشتم مامان چا ینیآشپزخونه شدم وس وارد

 قرار دادم. زیم یگذاشتم وبردم توحال ورو ینیس یتوهم 

 خودش برداشت وگفت: یبرا عیسر طاها

  هیحمال نیهم یبخور یدرد هیبه  یتواگه توزندگ_

 ! تیترب یب ی پسره

 :باتمسخرگفتم

  دمیشغل تو من انجام نم نیا_

 !یدیانجام م یحاال که دار_

 ابروم رو باال دادم وگفتم: یتا هی

 شغلتو؟؟ یپس قبول دار_

 جوابم رو بده که مامان گفت: امد
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  گهید دی! ساکت شدیكنیبچه ها شماها امروز چقدر بحث م_

 روبه من ادامه داد: بعدم

 بده بهم  یچا وانیل هی_

 دادم دستش،  کیک كهیت هیگرفتم وبه همراه  ینیس یازتو وانیل

 کرد. یلب تشكر ریز که

 .به طاها مشغول خوردن شدم یبرداشتم وبعد اززبون دراز کیک كهیت هی منم

 .رونیروزانه امدم ب یشدم بعد ازکارا ییزنگ ازخواب بلندشدم و وارد دستشو یباصدا

فرمم رو انداختم رو تخت وموهام روشونه زدم وباکش بستمشون لباس فرمم وروتنم کردم وچادرم روگرفتم  لباس

 .نییدستم وامدم پا

رو  نیماش رونیازخونه امدم ب نیماش موتیسرم انداختم وباگرفتن ر یصبحانه خوردم وچادرم رو رو یلقمه  ا چند

 روشن کردم وحرکت کردم.

 امد سمتم وگفت: دنمیباد رایرو پارک کردم ووارد اداره شدم سم نیبه اداره ماش دنیبارس

 یسارا یبه موقع امد یلیخ_

 گفتم: باتعجب

 شده؟یچرا مگه چ_

 یشده قاتل آرش احمد ریدستگ ییموال مانیپ_

 :دمیرو جلوکش چادرم

 واقعا؟چطور؟_

 گفت: یفتگیباش رایسم
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 کنه  رشیموضوع گرفته بود خواب وخوراک نداشت اخرم موفق شد دستگ نیا یچندروز فقط پ نیآراد توا_

 االن کجان؟_

  ییتواتاق بازجو_

 داشت رفتم. دید ییکه به اتاق بازجو یکردم ورفتم به سمت اتاق عیرو سر قدمام

 پندار روگرفتم. یرودراوردم وشماره  لمیموبا عیسر كردیم ییخم شده بود ازش بازجو زیروم آراد

 ازخوردم چند بوق جواب داد: بعد

 جانم؟_

 جمعش کردم وگفتم: عیسر یول رمیلبخندم رو بگ یجلو نتونستم

 شد ریدستگ ییموال مانیپ_

 :زدگفتیکه ندونستن توش موج م ییباصدا

 ؟ییموال مانیپ_

 ه؟یکدوم خر گهید ییموال مانیپ

 وگفتم: میشونیرو پ دمیکوب بادست

 آرشو کشتن  ثمیکه با م یهمون_

 گفت: هیازچندثان بعد

 ؟یشد عوض ریدستگ یامد چطور ادمیاهان _

 :دمیکش یقیعم نفس

 کرده رشیموضوع روگرفته ودستگ یچندروز آراد پ نیتوا_

 اونجا  امیخب باشه من االن م یلیخ_
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 گفتم: عیسر

 !خوادینم_

 ؟یچكارکن نجایا یایب 

 کرد نكارویداشتم که ا یاون عوض كاریبدونم چ خوامیم_

 بگم گفت: یزیچ نكهیازا وقبل

  نمتیبیم_

 کرد، وقطع

 د؟یازکجا فهم نیا گنیدنده االن نم هی یپسره  یا 

 کردم بهش خبردادما! یغلط عجب

 سرش رو باال آورد وتازه متوجه من شد، آراد

 گفت: مانیچندلحظه نگاهم کردو بعدش روبه پ فقط

 ؟یرو کرد نكاریا یبه دستوراحمد صفار_

 ؟یپرسیچرا م یدونیتوکه م_

 !ارهیدرم یلنگه پندار داره پرو باز نمیا

 کنه چه آدم درآدم شدا!آدم اعتراف  نینبود آدم باشه ع شونیكی

 رو ازآراد بپرسم. جهیگرفتم برم اتاقم واخر نت میتصم

 دروباز کردم وازاونجا خارج شدم.  نیبنابرا

 نشستم وچادرم روازسرم برداشتم، زمیاتاق خودم شدم ودروبستم پشت م وارد
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حترام ا کیگذاشت وبا زمیم یپرونده رو رو یبعد قربان قهیچنددق ارنیادمارو برام ب نیازا ییتاپرونده بازجو خبردادم

 .رونیرفت ب ینظام

وخوندنش  یتموم آدم هاشون داخلش بود مشغول بررس  یشدم اعتراف وحرفا دنشیرو باز کردم مشغول د پرونده

 کردم وگفتم: یكیبعد اخم کوچ كردمیشد اول شوک زده نگاهش م انیبازشد وقامت پندار نما هویبودم که در

 تو؟ یایم یندازیسرت رو م نطوریهم یعادت کرد_

 گفت: دیوکش شیکاپشن چرم مشك ی قهی هی یدست

 ن؟یرو گذاشت نیآدم قحط بود ا دادیرمیگ یادیسربازت ز الیخیب_

 م یرو آروم رو خودکارم

 

 گذاشتم وگفتم: زی

  ستنیکه درزدن بلد ن یی! اوناگهیمثل تو د ییآدما یاونو گذاشتن برا_

 امد دم دروگفت: یلحظه اسد همون

  رمیسروان هرکار کردم نتونستم جلوشون رو بگ_

 اشاره کردم که بره وگفتم: بادست

  ستین یمشكل_

 ادامه دادم: رلبیوز

 آقا عادت داره_

 ازجام پاشدم وبه سمتش رفتم وگفتم: یرفتن اسد رونیبعدازب

 ؟یامد یبازگرفت ایبهت گفتم ن_
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 اخه! یتولجباز چقدر

 راستش رو باالداد: یابرو

 !میدونستیومانم دیقدر حرف گوش کن بوداوه شماچ_

 رو کرده  نكاریا ی)وانگشت اشارش رو به سمت در گرفت(واسه چ یبدونم اون عوض دیمن با 

 وگفتم: دمیکش یاوف کالفه

 بازداشتگاه رهیراست م هیحرف بزن چون  یبعدش اگه تونست رونیب ادیب ییخب بزار ازاتاق بازجو یلیخ_

 شد:صورتم خم  یجلو ترامد رو 

  شهیم_

 زدم: لب

  شهینم_

 زد: یشخندین

  یدیوتوانجامش م شهیم_

  كنمینم نكارمیوا ستمیمجبور ن_

 کرد وگفت: کیرو به خودش نزد دومنیبرم که بازوم رو کش وخواستم

 ه؟انجام بد دیبگه وطرف حتما با یكیبه اون  یکار کیبرنده شد  یوقرار بود هرک میباهم مسابقه بكس داد ادتهی_

 یموتور رو که انجام نداد یجنابعال

 کرد، دیحتما تاک یورو

 زدم: یشخندین

 جورکنم درعوضش نه؟ مانیرو با پ دارتید یخوایاالن حتما توازمن م_
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 کرد: یخنده ا تک

 یباهوش ادیخوشم م_

زدودم  یکوتاه یلبام بوسه  ینشون بدم رو یبخوام عكس العمل نكهیزد وقبل ا یبه لبم افتاد لبخند مرموز نگاهش

 گوشم گفت:

 جاش نبود  نجایا فیح یات بود ول زهیجا نیا_

 رفت. رونیازاتاقم ب بعدم

 

 د؟یواقعا من رو بوس دمیلبم کش یبهت دستم رو رو با

 شه؟ینم تیتومحرم نامحرم حال 

 .دمیازسرحرص کش یاوف بلند كنمیم یباز یمالقات بدم قشنگ دارم پارت بیمجبورم ترت االن

زده به  هیپاش رو از زانو تازده تك هی دمیامدم که د رونیسرم گذاشتم و ازاتاقم  ب یچنگ زدم و روروباحرص  چادرم

 زل زده. شیگوش یوبه صفحه  وارید

 گفت: دنمیکه سرش رو باالآورد وباد دمیرو ازدستش کش شیگوش تیباعصبان

 ؟یگرفت یواسه چ لمویموبا_

 !خندهیم خونهینگاه کردم خل وچل نشسته جک م شیگوش یصفحه  به

 رو خاموش کردم ودادم دستش وگفتم: شیگوش

 ؟یبخند یجک بخون نجایا یامد_

 گذاشت وگفت: بشیرو توج شیگوش

 ایباشه بابا اعصاب ندار_
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 گفتم: رلبیز

 ؟یزاریممگه_

 ته؟یتومحرم نامحرم حال 

 کردوگفت: یکوتاه ی خنده

 ستمینامحرم ن یكنیادم روبغل م یهست نایوا یاِ اونموقع که بدون روسر_

 گفتم: باحرص

 نكن  یزینفرت انگ_

 رو اورد باالوگفت: دستاش

 !شدیخان چ مانیپ نیباشه برو بب_

 براش نازک کردم, یچشم پشت

دوتا  دیمن روند یعنیرفتم که همون لحظه آرادم از اتاق خارج شد سمت مخالف من رفت  ییسمت اتاق بازجو به

 منتظر شدم ببرنش بازداشتگاه. بردنشیدستبند زده بودن وداشتن م مانیازسربازا به پ

 عالف بودم که باالخره  داخل بازداشتگاه شد به سمت بازداشتگاه رفتم، یا قهیده دق هی

 .ادیفعال اجازه نداشت به پنداراشاره زدم که ب یا گهیکس د یول نمشیبب تونستمیمن که م 

 بود گفتم: ستادهیکه دم بازداشتگاه ا یسرباز روبه ستادیبلند امدوکنارم ا یباقدما

 داره منم مسئول پروندشم  یمالقات_

 گذاشت وگفت: ینظام احترام

 .میافراد متفرقه رو راه بد میاجازه ندار دشینیبب دیتونیمتاسفم قربان اما فقط شما م_

 وخشک گفتم: یجد یلیخ
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 ه؟یک سیرئ نجایقربان ا یگیم یخودت دار_

 دوخته بود گفت: نیکه نگاهش رو به زم همونطور

 شما قربان _

  شهیکه گفتم انجام م یخوبه پس کار_

 بگه پندار داخل شد. یزیچ نكهیازا وقبل

 گفت: عیسر سرباز

 بدم  یاجازه ا نیهمچ تونمیاما قربان من نم_

 نگفت. یزیکردم ساکت شد وچکه بهش یبانگاه

 فرصت داشت، قهیده دق فقط

 گفتم: یبلند ینش باصداازگذشتن زما بعد

 فروزنده زمانتون تموم شده  یآقا_

 امد وجلوتر ازمن خارج شد  رونیبعد ب هیچندثان

 پشت سرش رفتم وگفتم: منم

 د؟یزد شد؟حرفیچ_

 به تكون دادن سراکتفا کردوگفت: فقط

 یزنیفعال کاردارم بعدا حرف م_

 ینطوریهمه کمكش کردم ا نیا یزنیبعدا حرف م یچ یعنیکارش بهم برخورد  نیتوجه به من رفت واقعا باا یوب

 ده؟یجواب م

 به جون من! ندازنیم كننیم شیاون تو وحش رهیم
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 به در زدم که گفت: یسمت اتاق آراد رفتم تقه ا به

 اتویب_

 دروبازکردم وگفتم: آروم

 اجازه هست؟_

 زدوگفت: یلبخند

 اتویب یالبته سارا_

 م:روبروش نشستم وگفت یصندل یشدم ورو داخل

 گفت؟ یچ مانیشد؟پیچ_

 :ززدوگفتیم یآروم رو بادستش

 کثافت؟ زنهیمگه حرف م_

 گهیتهش اعدامه د گهیوم خندهیم شهیم نیجرمت سنگ گمیبهشم م نیبهم دستورداد ازهمون بپرس یهرک گهیم

 نفله دهیبر ایمعلومه ازدن

 خت؟یر نجوربهمیگفته که ا یتوفكر پس به پندارچ رفتم

 مكث گفتم: كمیبعداز

 نداره؟ یزیچ یلیوک_

 زدوگفت: یپوزخند

 ل؟یوک_

 !لینداره چه برسه وک خانواده
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مشكلش باشخص  دمیشا ستیکرده جونشم واسش مهم ن دشیتهد یباچ یصفار دونمینم زیهمه چ یبدبخت ب هی 

 پندار بوده

 ؟یحرفش ذهنم رومشغول کرد احتمال داره اما چه مشكل نیا

 كنه؟یم یازم مخفرو  یپندار داره چ یعنی

 جواب توذهنم بود. یسوال ب هزاران

 به پندارگفته بود؟ یچ مانیپ یعنی  

 شدم وگفتم: رهیآراد خ به

 ؟یچ ثمیم_

 زدوگفت: یباصندل یچرخ

 وانخیم دیآرش روکشت فهم نكهیکرده بود بازنش ومادرش اون دوتا گروگانش بودن گفت بعد ازا دشیتهد یصفار_

 بود؟ یباآرش چ یصفار یسوال پدر کشتگ یزیچ هیهنوز  یگردن پنداربندازن ول

اون رو  رشدنیرو نگفت فقط گفت تعمش پندار بوده چون باآرش مشكل داشته ودرگ نیا میدیازش پرس یوقت

 دهیشخص د نیبهتر

 شد؟یسحرچ_

 زیر نه چنداشته فقط درحد چندباررفته اونم واسه مواد مخد یکارادخالت نیبوده توا ینازصفاریدراصل اسمش آ_

  یا گهید

 جرمش ازهمه کمتره یلعنت ی دختره

 ! رونیب ادیب خواستیدلم نم اصال

 ازاتاق خارج شدم. یرلبیوباتشكرز دمینپرس یزیچ گهید

 .ستمین یهرطور که شده من اگه ازدهنت حرف نكشم سارا یزنیحرف م پندار
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 ارم،یمن به حرفش م یول زنهیحرف نم یطورعاد دونستمیم

 رونیکه ب دیلرز فمیتوک لمیشدم وبه سمت خونه حرکت کردم موبا نمیسوارماش یازتموم شدن ساعت ادار بعد

 زدم و رد تماس زدم. یاسم پندار لبخند مرموز دنیآوردمش باد

 كردمیم جكتیزد ومن هربار ر چندبارزنگ

 ازطرفش امد: امیپ کی نكهیتاا

 دارم اجیاحت ؟بهتیكنیم جكتیر یواسه چ_

 چه وضع حرف زدنه! نیاوف من جنبه ندارم ا دیدلم لرز ته

 زنگ زد که جواب دادم: ودوباره

 بله؟_

 خندش بلندشدوگفت: یصدا

 باحال بودنه؟ یلیخ_

 اثرکنه! كرمیفكرنم

 گفتم: یجیباگ

 ؟یچ یعنی_

 :دوگفتیخند دوباره

 خوب اثرکرد  نمیبیم یاثرکنه ول كردمیفكرنم یگفتم جواب بد یاونطور_

 حرصم درامده بود! اخ

 که حرص توش مو یی! باصدادهیزابعینجورچیا نیازا گمیمن م 

 



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
303 

 

 گفتم: زدیم ج

 !شعوریب كهیهرچقدر قطع کردم حقت بود مردت شدمیپندار من داشتم نگران م یهست یآدم مزخرف یلیخ_

 که! یدادیجواب نم كردمیكارمیاوه تند نرو چ_

  نمیحاالهم برو بب كردمیخوب م_

 گفت: عیسر

 قطع نكن قطع نكن بخدا کارت دارم _

 رو بگه گفتم: مانیموضوع پ خوادیحتما م دمیکش یقیعم نفس

  شنومیبگو م_

 کردوگفت: یخنده ا تک

 ایرشدیجوگ هویعجب  گمیم_

 صداش رونازک کردوادامه داد: بعد

 حرف حرف منه  ه؟پسیک سیرئ نجایا_

  د،یخند وبلند

 فتم:باحرص گ كردیم وونمیداشت د گهید

  شناسمیکه م یهست یآدم نیمسخره تر_

 شهیبهش پرو م یخندیمسخره م یپسره  دمیرو قطع کردم ازحرصم به فرمون کوب یگوش بعدم

 اگه فعال جواب تورو دادم خرم،  من

 شدم! یرو بگو عاشق ک من

 كندم،یبود دونه دونه اون موهاش رو ازسرش م نجایا اگه
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 رو به حرکت دراوردم. نیماش دوباره

 دستم گرفتم. یوتو دمیچادرم رو ازسرم کش اطیح نیشدم ازهم ادهیرو پارک کردم وپ نیبه خونه ماش دنیبارس

 .دمیتخت دراز کش یراست رفتم تواتاقم لباسام روعوض کردم ورو هیدادم و یداخل خونه شدم سالم آروم 

 م کم چشمام گرم شدوخواب رفتم.به پندار گفته ک یچ مانیبودم که پ نیتوفكرا انقدر

 دمش،یکش رونیباز ب مهین یکردم وباچشما ربالشتمیدستم رو ز میزنگ گوش یباصدا

 بهش دادم وتماس رو جواب دادم: یفحش رلبیاسم مارال ز دنیباد

 ؟یزنیتوچرا من هروقت خوابم زنگ م_

 ؟یالو عشقم سالمت رو خورد_

 حرفت رو بزن  زیزبون نر_

 خونه  نیبخدا کپک زدم توا رونیب میبر_

 گفتم: یخش دار ینشستم وباصدا توجام

 االن ساعت چنده؟_

  میپنج ون_

 :دمیبه چشمام کش یدست

 بخورم یزیچ هیاول  زنمیخب حاضرشدم بهت زنگ م یلیخ_

 :دوگفتیکش یغیج

 یدار ولیا_

 اخ که چقدر تنم کوفته بود. دمیرو قطع کردم دوباره روتخت دراز کش تلفن

 مارالِ  نیدوباره زنگ خورد حتما بازا میگوش
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 نگاه کردم وبازم قطع کردم یگوش یکارامروزش افتادم چپ چپ به صفحه  ادیپندار  دمیرو نگاه کردم که د لیموبا

 روش رو نگاه کنا!

 انقدر زنگ زد! میگوش دینگاه کردم بخدا ترک میوبه گوش رونیالزم امدم ب یشدم بعدازکارها ییوارددستشو 

 ازش امدکه نوشته بود: امیپ هیلحظه  همون

 دمایجواب بده من رو سگ نكن کاردستت م یسارا_

 !یبكن یتونینم یغلط چیرو درآوردم ه اداش

 داد: امیهرچقدر زنگ زدبازم جواب ندادم که پ 

  یباشه خودت خواست_

 بلندگفتم: یوباصدا نییگفتم وموهام رو سفت بستم ورفتم پا ییبروبابا رلبیز

 گشنمهمامان _

 بلندگفت: یباصدا طاها

 روسرت! یکه اون صدات روانداخت ستیخونه ن یکس_

 هست یراشكیپ خچالیتو 

ومشغول خوردن شدم  یآوردم نشستم روصندل یراشكینوشابه وسس وپ خچالیراست رفتم توآشپزخونه وسر هی

 خوردم گفتم: نكهیبعد ا

 طاها مامان کجاست؟_

 بهم کردوگفت: یحیعاقل اندرصف نگاه

 با بابا رفتن خونه عمه  یافتاد بپرس ادتیتازه  یدیزحمت کش_

 گفتم وبلند ادامه دادم: یآهان رلبیز
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  گردمیزود برم رونیب رمیمن دارم بامارال م_

 گفت: كردیم نییرو باالوپا ونیتلوز یکه شبكه ها همونطور

 خب یلیخ_

 دم،یپوش یل مشكوشا نیرنگم رو به همراه شلوار ج یآب یاتاقم برگشتم ومانتو یتو 

 رمیوبه مارال زنگ زدم وگفتم آماده باشه که م دمیلبام کش یرو میرژ صورت دمیروهم پوش میسرمه ا وشرتیس 

 ودنبالش. 

 مارال روندم. یشدم وبه سمت خونه  نمیامدم سوارماش رونیباطاها ازخونه ب یرو برداشتم و بعدازخداحافظ چادرم

 امد وگفت: رونیب قهیزدم که بعد ازچنددق یبه خونه اشون تک بوق دنیبارس

 !یدیچه زود رس_

 سالم کردنته؟ یجا_

 بست گفت: یکه کمربندش روم همونطور

 باشه حاال سالم_

 گفتم وبعد بلند ادامه دادم: ینیآفر رلبیز

 م؟یکجا بر_

 برو یزیچ یبوستان هی دونمینم_

 رو به طرف پارک الله عوض کردم. رمیتكون دادم ومس یسر

 شد،  دنمیدراورد که باعث خند یمارال مسخره باز هتورا

 مكتین هی یرو پارک کردم ورو نیذره خرت وپرت بخره منم ماش هیمارال رفت که  میدیبه بوستان رس یوقت

 نشستم.
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 رونیرو ب پسیچ یانداختم وبسته  یرو نگاه کیپالست ینشست توخرت وپرت امدو کنارم کیپالست هیبا مارال

 آوردم سرش رو بازکردم ومشغول خوردن شدم.

 مارال گفت: نیب نیتوا

 یتوخودت ادیز كنمیحس م میقدم بزن كمی یخوایم_

 تكون دادم وازجام بلندشدم. یسر

که  یعقب درحال میورفت میدیکش یبلند غیجلوم که هردومون ج دیچیباسرعت پ یموتور هویکه  میزدیقدم م باهم

 موتور نگاه کردم آروم لب زدم:بود به  دهیازترس رنگم پر

 پندار_

 !رهیبگ رمونیبود ز کینزد وونهید كردیهنوز شوک زده به موتور نگاه م مارال

 غیج یبلند یاما ظاهرش آروم وخونسردبود باصدا زدیدودو م یکاسكتش روازسرش برداشت توچشماش نگران کاله

 زدم:

 ؟یشد وونهیتو د_

 احمق! یگرفتیم رمونیز یداشت

 چشمام زل زدوگفت: یشد تو كمیامد و نزد نییازموتورش پا یباخونسرد

 دارم؟ یباهات شوخ یفكرکرد دمیبهت گفتم من رو سگ نكن کاردستت م_

 چپش به موتور اشاره کردوگفت: یپندار با ابرو كردیشوک زده نگاهمون م مارال

 سوارشو االی_

 نگاهش کرد: تیباعصبان

 ؟یگیم یچ گهید یراوردد یباز یامروز به اندازه کاف_

 کرد: دیتاک دوباره
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 سوار ایبازبون خوش ب_

 

 شو

 گفتم: یبالجباز

 شمینم_

 چشم مارال تكونش دادوگفت: یرودراورد جلو نیماش  چییرو باز کرد وسو پشیرو ازدستم گرفت ز فمیسمتم وک امد

  رهیگیم ادیرو ببر خونتون م نشیماش_

 کردم وگفتم: یروگرفت اخم چییجون سو یب یبادستا كردیهمونطور که مسخ شده نگاهمون م مارال

 ؟یدیفهم امیمن باتو نم_

 گفت: یآروم یباصدا

  یایم _

 من رو به سمت موتور برد. غامیج غیتوجه به ج یپشت سرم رفت وازکمرم گرفت وب 

 گفتم:سرم گذاشتم و  یو رو دمیرو نشوندرو موتور کاله کاسكت رو  دستم داد که باحرص ازدستش کش من

 دونه دونه موهات رو بكنم خوادیدلم م_

 زدوگفت: یپوزخند

 یوفتیفعالسفت بچسب ن_

 نگفتم که خودشم سوارشد یزیچ گهید

 رون؟یب یایم نیباا یواسه چ یدار نیتوکه ماش مونیآخه م روندیم یادیز وباسرعت

 نگییپا وفتمیاالن م گفتمیکه م دادیگاز م نیهمچ
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 به خونه اش،  میدیکه رس میچقدر توراه بود دونمیتابتونم خودم رونگه دارم نم دمیرو چسب کاپشنش

 زدوگفت: یکارم پوزخند نیروموتور به ا دمشیشدم اون کاله مزخرف رو ازسرم دراوردم و کوب ادهیپ ازموتور

 نكن  یحرصت رو سرکاله خال_

 گفتم: نهیبه س دست

 كنمیم یسرتوهم خال یبزود_

 مسخره گفت: به

 دمیاوه اوه ترس_

 ادامه داد: یبعدم جد 

 تو میبر_

 :طلبكارگفتم

 نجا؟یا یمن رو آورد یواسه چ_

 شد وگفت: كمینزد

 ؟یكردیم جكتیتلفنم رو ر یواسه چ_

 دلم خواست_

 روداد باالوگفت: ابروهاش

 ا؟_

 دلم خواست ِِمنم

 نجا؟یا یمن روآورد یچ یغلط کرد برا یلیدلت خ_

 شدوگفت: یجد
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 یخوایکه م یزیهمون چ یبرا_

 گفتم: باتعجب

 خوام؟یم یمن چ_

 گفته یبهم چ مانیکه پ نیا_

 د؟یازکجا فهم نیگرد شد ا چشمام

 :دوگفتیخند

 مدت کم خوب تورو شناختم  نینكن من توا یچشمات رواونطور_

 سكوت نگاهش کردم که گفت: یتو

 ؟یبدون یخوایمگه نم_

  گهید اتویب 

بعد امد کنارم نشست ودستش رو انداخت  كمیتوحال نشستم که  یمبل سه نفره  یمكث کردم بعد رفتم تو رو كمی

 دورشونم که گفتم:

 پندار_

 بابا  خورمتینم گهینكن د تیجان پندار اذ_

 مكث شروع کرد: كمینگفتم با یزیچ گهید

باآرش ازدواج  ازنیآ یبود ول نازیبعد خود به خود به حرف امد وگفت عاشق آ كمی یول زدیرفتم داخل اولش حرف نم_

 !خواستهیکرد ازاون طرفم چشمش به من بود آرش رو نم

خودش کلک آرش  دهیفرصت رو خوب د مانمیرو بده پ بشیترت خواستیرو زده بود اونم م یصفار رابیگفت آرش ز 

 داد من رو تعمه قراربدن. شنهادیوکنده اون پ

 به سنگ خورده رشیت یماله اون شه ول نازیاروآکن میدونشون بزنه وهردومون ازسرراهش بر ریت هیبا خواستیم
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عاشقش  نازیآ دهیمثل خوره افتاده بود به جونم مخصوصا االن که فهم یزده ازحرفاش بهش نگاه کردم حسود شوک

 :دمیبوده نتونستم تحمل کنم وپرس

 ؟ینازیهنوز عاشق آ_

 چشمام زل زدوگفت: یحرفم ازبغلش خارج شدم وروبروش نشستم تو نیدنبال ا وبه

 یتو مگه مرض دارم برم باکس شیپ امینداشتم ب یلیمن تموم شدست من اگه اون رو دوست داشتم دل یبرا نازیآ_

 که دوستش ندارم؟

مردونش رو قاب صورتم  یدستا دکهیداشته باشه فكرکنم شک رو توچشمام د نازیبه آ ییحسا هی دمیترسیم هنوز

 کردوگفت:

 !یباورکنبگم که  یچ دونمینم_

 .ستین یزیچ نیهمچ یدارم ول نازحسیمن هنوز به آ دیکه شا یاالن شک کرد دونمیم

 امدم: رونیخب باصداش ازفكرب گهیبگو د ستین گهیدوست دارم فقط م یبگ یریمیم

  گمیرو نم یخوایکه م یزیچاون_

 توش بود کردم وگفتم: طنتیبه چشماش که برق ش ینگاه

 خوام؟یم یمن چ_

  گمینم گهیقبال گفتم د_

 بهش رفتم وگفتم: یغره ا چشم

 دوباره بگو تاباورکنم_

 :دوگفتیخند

 کاالبه کاال  یحداقل مبادله  كنمیکارنم یگرفتم درضمن من رشوه ا یزدم ودودست یدست کی_

 گردشده گفتم: یباچشما
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 ؟یچ یعنی_

 بوسم کن تابگم _

 کوسن مبل رو پرت کردم بغلش وگفتم: باحرص

 طلب  فرصت^

 براش ضعف رفت بعدش گفت: به خودش گرفت که دلم یمظلوم ی دوچهرهیخند

 تقلب نكنم دمیفقط لپم رو قول م_

 نگاهش کردم وگفتم: یبادودل

  ایقول داد_

 قولم قوله_

 به لپش زدم ونشستم که گفت: یبوسه ا عینگاهش کردم وسر كمی

  ستیکوتاه بود حساب ن یلینشد خ گهینه د_

 !یقرار بود تقلب نكن_

 من حس کنما  دیتقلب کجابود با_

 بهش زدم وسرجام نشستم یطوالن یقلقلكم بوسه  ششیکردم  ته ر کیگفتم ولبم رو به لپش نزد ییپرو رلبیز

 بهم کردکه بااعتراض گفتم: یدار نگاه خاص یبالبخند معن

 نگاهم نكن  یاونطور_

 :دیخند

  دیچسب یلیخ ینگاهت کنم؟فوق العاده ا یچطور_

 :دمیگوشم شن شیصداش رو پ نهیرو به سمت مخالفش برگردوندم پ تالبخندم رو نب روم
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 یدوست داشتن سیدوست دارم پل_

شده بودن وگرمم شده بود خوب شد که  سیگوشم زد وازم دورشد کف دستام ازعرق شرم خ ریبه ز یبوسه ا 

 بار اعتراف کرد!  نیدوم یبرا یبلندشدورفت وگرنه آبروم کف پام بود وا

 باشه؟ یعصب خورهیپسر آروم م نیا یبه کجا اخه

 شه! یپندار عصب یکه باعث شد نازیبهت آ لعنت

 كنمیمشكل رو حل م نیپندار خودم ا دمیقول م من

 !یاتفاق شد نیخدا لعنتت کنه که باعث ا یاله نازیآ 

 اخه روباه زرد؟ یدلت امد پندار ول کن چطور

** 

 دادگاه رو ازشدت استرس یبار دور راهرو ده

 

 نكهیااب دمیجویبپرم وسط دادگاه ازاسترس ناخونام رو م تونستمیبودم نم دهیررسیوچون د شهیم یکه چ رفتمیم رژه

ه چقدر گذشت دونمیجونم شده بود، نم یخوره  یاسترس الك نیبازم ا یصددرصد به نفع ماهه ول جهینت دونستمیم

 ستیدستش ن یلبخند به لب داره دستبند دمید یوقت رونیبود که دردادگاه باز شد واول خوانوادش بعدم پندارامد ب

 گفتم: یبدون توجه به مكان رفتم سمتش و دستام رو دورگردنش حلقه کردم وباخوشحال یازشدت خوشحال

 تموم شد یپندار همه چ دونستمیم دونستمیم_

 کمرم حلقه کردوگفت:دستاش رو دور 

 راحته  یازهمه چ المیاالن خ شهیتموم شد فرداشبم کامال تموم م زمیآره عز_

 امدم: رونیازبغلش ب مایآ یباصدا

  نیعاشق هم میدیبابا فهم_
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  گهید دیجا و مكانم دقت داشته باش به

 پندار کردم. یحواله  یبه روش زدم نگاه عاشقانه ا یلبخند

هم سرزنش شده بود چرا تااالن  یتموم موضوع رو باالخره به خانوادش گفته بود البته کل شییپندار به کمک دا 

 کرده ودروغ گفته. یمخف

 گفت: یجون امد طرفم وبالبخند مهربون الیپندارسه مادر

 دختر گلم ممنونم ازت واقعا_

 یخانم فرهان هیچه حرف نیا_

 رو گرفت وگفت: دستم

رمن پس یکردن اگه تونبود اشونیکثافت کار نیا یخبرارو که پسر مظلوم من رو قاط یازخدا ب نیخدا لعنت کنه ا_

 ینگو خانم فرهان گهیدرضمن د كردیاالن توزندان سرم

 زدم: یلبخند

 صداتون کنم پس؟ یچ یبود ول فمیوظ_

 دوگفت:کر یکردم وباشک به طرف پندار برگشتم که تک خنده ا یزدو به پندار نگاه کرد اخم بامزه ا یلبخند

  خورمتاینكن م ینطوریا افتویق_

 بهش رفتم وگفتم: یغره ا چشم

 ت؟یترب یب یبه مامانت گفت یچ_

 هم گذاشته یقرار خاستگار گفتمیم دیکه با یزیهمون چ_

 گفتم: یآروم یباصدا

 تو آخه ابروم رفت که!  یچقدر هول_
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 آبروت بره بخاطرمن؟ دیچرا با_

 کردم وگفتم: یاخم

 چرت نگو_

 پندار ازخجالت مردم! یرینم یا كردینگاهم م یکردم که بالبخند خاص یروبه خانم فرهان بعدم

 روبه پندارگفت: یفرهان خانم

 نیخونه شماهم فعال حرفاتون رو بزن میریم مایجان ما باآ پندار

 کرد. یگرم یبامن خداحافظ دیپندار روبوس یشونیجلو پ بعدامد

 وگفت:قبل رفتن دستاش رو شكل قلب کرد مایآ

 خوش بگذره_

 کردورفت. ییباصدا یبهش رفتم که خنده  یخندم رو کنترل کنم چشم غره ا كردمیم یکه سع یدرحال

 زدوگفت: مینیبه ب یضربه ا پندار

 راحت بود  شهیرومخه نم طشیمح رونیب میبر نجایزودتر ازا_

 به روش زدم وگفتم: یلبخندعصب

 که من باهات کاردارم  رونیب میآره بر_

 :دیخند

 یتر یخوردن یشیم یعصبان_

 وگفتم: دمیبه به بازوش کوب یمشت

  اریدرن یباز زیه_

 لبخندش گفت: باهمون
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 مردم باشم؟ یواسه دخترا زنباشمیواسه تو ه_

 کردم: یظیغل اخم

 !یغلط کرد_

 زد و باخنده گفت: مینیبه ب یانگشت اشاره ضربه ا با

 حسود!_

 باالانداختم: ییابرو طنتیباش

 حسود نباشم واسه پسرمردم باشم؟ واسه تو_

 کرد وباتشر گفت: یظیغل اخم

 !یسارا_

 گفتم: مظلوم

 !دیببخش_

 که گفتم: میشد شینگفت و باهم سوار فرار یزیدوچیرو بوس مینیب یزد و رو یکمرنگ لبخند

 چه عجب!_

 ؟یاوردیتوموتورت رو ن 

  دهیبهم حال نم نیجاش نبود وگرنه من عاشق موتورم ماش نجایا_

  دونمیرو خودمم م نیا_

 روبستم وگفتم: کمربندم

 ؟یزنگ زد یواقعا واسه خاستگار_

 شدوگفت: یجد
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 كنمینم یمورد شوخ هی نیتوا_

 تو؟ یشماره خونه  رو ازکجا گرفت_

 :دوگفتیخند

 بماند!_

 باحرص انگشت اشارم رو آوردم جلوو گفتم: ادیکه من چقدر ازبماند گفتنش بدم م آخ

 االن بهت بگم گرچه قبالنم گفتم  نیازهم پندار

 کلمه اونم اززبون تو متنفرم  نیوتو ازا دونمیبماند من م یبگ گهیبار د هی بخدا

 وگفت: نییانگشت اشارم رو گرفت اورد پا باآرامش

 ها شهیکه پوستت چروک م یحرص بخور نجوریازاالن ا یبخوا_

  گهیبگو د یكنیم تمیاذ یلیخودت خ_

 بار زنگ زده بود ازخونتون  هیطاها  ادیخوشم م یشیاخه بانمک م_

 رو ادامه دادم: حرفش

 توهم که فرصت طلب_

 :دوگفتیخند

 م؟یحرف بزن كمی میخب حاال کجابر میکه شناخت ولیا_

 دادم وگفتم: هیتك یصندل به

 یهرجاکه توبگ دونمینم_

 رو به حرکت دراورد: نیماش

 کافه میریپس م_
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 یتشكال کیاوقات ک شتریداخل من ب میورفت میشد ادهیبه کافه هردو باهم پ میدیبه رس یروتكون دادم وقت سرو

 قهوه خواست روبهش گفتم: هیکردم پندارم فقط  نكارویهم هم ندفعهیکه ا دادمیسفارش م یوچا

  میعاشق هم شد یپس چطور میدونیازهم نم یادیززیخب ما چ_

 بگو بگم یبدون یخوایم یچ نهیبینم زاروینجورچیعشق ا_

 فكرکردم وگفتم: كمی

 حرفا نیوا یمیصم شتریب یباک هیازخانوادت بگو رابطت باهاشون چطور_

 رو توهم قالب کردوگفت: دستاش

 بابام که براثر تصادف فوت شد _

 :دمیحرفش پر ونیم

 خدارحتمش کنه _

 رو تكون داد: سرش

 یدید ماهمیمادره دلسوزو مهربون آ نیراحتم بهتر یلیباهاش خ زمهیمامانم همه چ یدونیوارمانم که م مایآ یمرس_

 هم هست، یدختر کارکن یول حیعاشق کتاب وتفر هیدختر سرزنده ا

بعد مرگش کامال عوض  یبود ول یمیصم یلیبا پدرم خ رهیگیخو نم چكسیباه اسمنیآرمان خشک وسرد جز یول 

 نهیکال هم ریوقت به دل نگ هیبگم اگه باهات بدبرخورد کرد  نمیشد ا

 

 شد؟ ه؟چطورعاشقشیچ اسمنیپس داستان اون و_

ب جو هیبود آب من باهاش تو یکه لوس وبچه ننه وافاده ا ییبود ازاونجا شمونیپ یچون دخترعموم بود ازبچگ اسی_

 تابخنده زاشتیچون آرمان خشک بود سربه سرش م یول رفتینم
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کمم عاشق هم شدن و  کم زاشتیم ونیاش درمروباه یکم کم رابطشون خو گرفت وآرمان همه چ شدیموفقم م البته

 نایا

 دادم وگفتم: هیزتكیگذاشتم وارنجم رو به م رچونمیرو ز دستم

 شهیتازه داره جالب م_

 :دوگفتیخند

 حاال نوبت تو توبگو_

 کردم: شروع

 یمنطق هیخوبه ازتوهم که خوشش امده پدرمم عال یلیمامانم تكه خ ییبااخالقشم آشنا یشناسیطاها روکه م^

 باطاها جورترم یول هیوخونسرد رابطم باهمشونم عال

 بگو تیخب ازبچگ كهیچون سناتون نزد هیعیطب_

 کردم وگفتم: هیتك یصندل به

سه سال  نیهم یشدن بود برا سیچون ازهمون اول هدفم پل یرزم یدرس وکالس ها شدتویمن خالصه م یبچگ_

 یباپسرا یبودم همش درحال جنگ وتفنگ باز كتریکوچ که یبكوب درس خوندم تازودرتر به هدفم برسم واما وقت

 زدمیم بكوبدرعوضش من  یکتک بخورم ول زاشتیبودم تنها دخترشون من بودم طاها نم لیفام

 :دوگفتیخند

 پس  یشربود یازهمون بچگ_

 به پوزخند شدوگفت: لیلبخندش تبد هویزدم  یلبخند

 !یرو فراموش کرد زیچ هی_

 نگاهش کردم که گفت: یسوال

  امیت_
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 گفتم: یمعمول یلیبه طور خ كردمیبرخورد م یعاد دیموضوع حساس شه پس با نیا یب خواستمینم

بهش وابسته شده  میباهم بود شهیبود چون هم میهم باهاش جوربودم همباز یلیمثل طاها واسم بودوهست خ امیت_

 ،کرد رییتغ یوبرگشت همه چ یرفت سرباز یوقت یبودم ول

کردن لجم درامد و باخودم گفتم من  دییهم تا هیوبق رهیچون قبلش هم بهم به دروغ گفته بود چندوقت بعدش م 

نشده  شتریب نیگرفتم تاازا میپس تصم شمیبره داغون م امیاگه ت كننیفكرم نایوابستم که ا امیچقدر نسبت به ت

 بود. نیرو بكنم همش هم ششیر

 نگاهم کردوبعد چند لحظه گفت: توسكوت

  یوجلوش رو گرفت یدیخوبه که خودت زودتر فهم_

 رو گرفتم رو به پندارگفتم: یوچا کیزده نشد ک یحرف گهیرو تكون دادم که باامدن گارسون د سرم

 رنكرد؟ید كمیبنظرت _

 کردوگفت: یطونیش ی خنده

 مزاحم شه  دینبا دیخودش فهم_

 گفتم: رلبیز

 االغ_

 ت:شدم گف ادهیپ نیازماش یخونه وقت میوبرگشت میحرف زد گهیهم د قیراجع به عال گهید كمی دیدوخندیکه شن 

  نجامیفرداشب دوباره ا_

 لبخندم روکنترل کنم گفتم: كردمیم یکه سع یدرحال

 خداحافظ _

 نگاهم یرفت داخل خونه شدم که طاها بالبخند مرموز یداخل خونه شدم باتک بوق یرو بستم وقت نیدر ماش بعدم

 کردوگفت:
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 خوش گذشت؟_

 کردم وگفتم: یدراز زبون

 چشم تو یبه کور_

 وگاز گرفت وگفت: لبش

آقا پندارتونم که زنگ زده خونه قرار  یراست گهیم یچ ستادهیبرادر ارشدش ا ینگاه کن دختره چه پرو تورو_

 گذاشته 

 گفتم: رلبیز

 ؟یببند شهیم_

 بلندگفت: یازتو اشپزخونه باصدا مامان

  میمن وبابات کارت دار نییاپایبرو لباسات رو عوض کن دخترم بعدش ب_

 گفتم: رلبیز

 پندار خدابگم چكارت نكنه  یا_

 ادامه دادم: یبلند یبعدباصدا

 چشم مامان _

 کردم، نداختیبه طاها که برام ابرو باال م ینگاه پرحرص بعدم

 اتاقم شدم. یبراش دراوردم راه ییادا

 حوصله ندارم. كنهیازطاها نبود چه بهتر باشه مسخره م یاثر رونیازعوض کردن لباسام ازاتاق رفتم ب بعد

 مامان وبابا نشستم مامان دستاش رو توهم کردوگفت: یرو روبه
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 انیبگم ب دمیگفتم بهشون جواب م تیخاستگار یکه پسرش دوست داداشته زنگ زدن برا یخانواده فروزنده همون_

 اردکنم؟ی

 گفتم: یول دمیكشیخجالت م نكهیباا

 مینیحاال بب انیبگو ب_

 باباکردوگفت: دوروبهیخند مامان

  نكهیدخترت خبرداشته مثل ا دیام ینیبیم_

 گفت: دوروبهمیباباخند

 یواقع ندفعهیا نكهیپس مثل ا_

 رو بهتون بگم. یزیچ هی دیخب من با_

 میشنویمبگو گلم_

قرار شد مامان  ستین یبرخورد کردن وگفتن که مشكل یکردم هردو شون منطق فیکه الزم رو تعر ییزهایچ تمام

تموم  یفرداشب همه چ شهیباورم نم یوا دمیکش یفیخف غیج یرفتم تواتاقم ازخوشحال یوقت انیزنگ بزنه وبگه ب

 جواب داد  قزچند بومارال رو گرفتم که بعد ا ی وشمارهدمیروتختم دراز کش شهیم

 گفتم: یباخوشحال

 شدیچ یمارال اگه بدون یوا_

 شد؟؟؟؟یچ_

 گفتم: دمیخندیکه م همونطور

  میخاستگار ادیپندارفرداشب م_

 مكث کردوگفت: كمی

 اریدرن یباز دیپد دیانقدر ند یدوست خودم ول ولیا_
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  تیترب یاِ ب_

 ****پندار***

شدم کاله رو ازسرم دراوردم وگذاشتمش  ادهیموتور رو خاموش کردم ازش پ مونیشگیبه پاتوق هم دنیبارس

رو گرفتم  رشونشیاخمام رو توهم کردم رفتم ز خوردیکه پشت سرهم مشروب م امیت دنیسرجاش وداخل شدم باد

 وگفتم:

 ؟یواسه خودت درست کرد هیچه وضع نیها

  نمیبب پاشو

 :گفتیم دهیکش دویم کشدست ریدستش رو ازز خوردیکه تلو تلو م یدرحال

 هان؟ یهست یچطور دوست گهیتو...تو د_

 نشست وگفت: نیزم یرو 

 با همون دختر؟ یبر یخوایاونوقت م شرفیدردودل کردم ب یعوض یباتو من_

 نمیه اکم نبود ک نازیبگذرم آ یازسارا امیبخاطر ت تونستمینگفتم نم یزیازبازوش گرفتم وبلندش کردم وچ دوباره

 دوباره شروع کرد: امیازدست بدم ت

 بو نیرفاقتت ارسم_

 

 د؟

 وون؟یح آره

 گرفتم بشیرو ازج نشیماش چییاعصابم خورد شدومحكم گرفتمش سو گهیبه چونم زد د یجون یهوا مشت ب یوب

 رو گرفتم بعد ازچندبوق گفت: انیشا یرو درآوردم وشماره  میعقب گوش یوخوابوندمش صندل

 الو_
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 الو و کوفت..._

 نجایافتاده ا لیمست وپات یپسره رو تنها گذاشت نیا یرفت یگورکدوم انیشا

 گفت: باتعجب

 اونجاست؟ یدونیتوازکجا م_

 گفتم: آروم

 ؟یبهم زنگ زده موضوع رو توگفت_

 دیفهمیم ازودیریباالخره که د دهیشن میزدیحرف م مینه بابا داشت_

 بسته خواب افتاده بود کردم وگفتم: یکه که باچشما امیبه ت ینگاه

 کاردارم ایزودتر ب نیخوابوندمش توماش_

 گفت: عیسر

 باشه باشه امدم _

 دادم، رونیب یقطع کردم ونفسم رو باکالفگ لیموبا

 کرده! كاریباخودش چ نیاحمق بب ی پسره

 فت:روبهم گ داشدویکه گذشت سروکلش پ قهیشدم ده دق انینشستم ومنتظر شا یچوب یروصندل 

 کو؟_

 پسره کجاست؟ نیا

 گفت: دنشیاشاره کردم که باد نیبه ماش باابرو

  كنهیسكته م نایخودشون خاله م یوضع ببرمش خونه  نیخونه خودم باا برمشیم_

 روش رو سمت من کرد و ادامه داد: بعدم
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 برو  گهیتوهم د_

 گفتم: شدمیکه ازجام پام یدرحال

 بكنم یا گهیقرارم نبود کارد_

 سرم گذاشتم وسوار موتورم شدم وروشنش کردم وبا گازدادن  به سمت خونه حرکت کردم. یکالهم رو شهیهم ومثل

 به خونه وپارک کردن موتور داخل خونه شدم، دنیبارس 

 روبهشون گفتم: رونیب رفتنیداشتن م مایکه باآ دمیرو د مامان

 کجا؟_

 بالبخند نگاهم کرد: مامان

 !یخاستگار یریم یبار دار نیاول یبرا میبزور واست بخر دیبا یکت شلواربپوش یستیچون توآدم ن_

 کاپشنم اشاره کردوادامه داد: وبه

 ؟یکاپشنت بر نیباا یخوایم_

 رفتن، رونیبگم ازدر ب یزیبزاره چ نكهیا وقبل

 دمیروتخت درازکش اتاقم بعدازعوض کردن لباسم یتو دادم وشونه هام رو باالانداختم ورفتم رونیرو کالفه ب نفسم

 روگرفتم بعد ازچند بوق گفت: یسارا یرودرآوردم وشماره  لمیموبا

 جانم؟_

 رو باالدادم وگفتم: ابروهام

 گفتمیجانم معموال من م یچه عجب توگفت_

 خندش امد: یصدا

  كردیفرق م تیاون موقع وضع_
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 رم گذاشتهسرکا دیشا یگفت یاالن مطمئن شد گهیآره د_

 گفت: بااعتراض

 کردم؟ یفكر نیهمچ یاِ پندار من ک_

 وگفتم: دمیخند

 کردم  یباشه بابا شوخ_

 انكنیشوخ نیازا گهید_

 گفت:گفتم که یکش دار چشم

 شمینم زخریمزه نر_

 :دمیخند

 باشه بالنسبت_

 ؟ییکجا_

 ؟یتوچ دمیتختم درازکش یاتاقم رو یتو_

 !یچه تفاهم_

 گفت: یبلند یباصدا زدیمادرش ازپشت امد که صداش م یصدا

 امدم بابا _

 من رو مخاطب قرار دادوگفت: بعدم

 ؟یندار یکار میعمه فاطمم شام دعوت یخونه  میبر خوامیم_

 نه مراقب خودت باش_

 یبا بوسمتیمباشه_
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 روقطع کردم. لیکردم وموبا یآروم خداحافظ رلبیز

 چشمام گرم شد وخوابم برد. ایغضا نیبافكر کردن به ا شهیشد خودمم هنوز باورم نم ییهوی یهمه چ چقدر

 *ی*سارا

م بود درست کردم ورفت ختهیبودم بهم ر دهیبلند شدم وشالم رو که چون درازکشتخت یتلفن رو قطع کرد ازرو یوقت

 گفت: دنمیمامان باد نییپا

 ؟یكنیكارمیساعته باال چ کی_

 وطاها معطلن! بابات

 گهیامدم د_

  یومدیپس نم_

 طاها که کنارم بود گفت: میشد نیوسوار ماش اطیح مینگفتم وباهم رفت یزیچ

 دختره نگاه کنم یتورو كشمیم شد؟خجالتیكاچیآن یخانم بدقول خاستگار_

 وگفتم: میشونیروپ دمیآروم کوب بادست

 كنمیرفته بود فرداحتما درستش م ادمیبه کل  دیببخش یوا_

 :دوگفتیروکش لپم

 یوقتا بدرد بخور نجوریخواهر واسه ا_

ناهم د میشد ادهیپ نیکه ماازماش نیعمه فاطمه هم یخونه  مینثارش کردم وساکت موندم تابرس یتیترب یب رلبیز

 زد وازکنارمون ردشد، یبه ما کرد وپوزخند یامد نگاه رونیب  خوردیآب م یکه بابطر یدرحال

 تاسف تكون دادوگفت: یازرو یباباسر

 دونمیکنه من نم ینطوریا خوادیم یدختر تاک نیا_
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 بابام وگفت: یدستش رو گذاشت روشونه  مامانم

  ستیبه ما مربوط ن دیولش کن ام_

بادستمال  یعمو شاهرخ امد طرفمون و به داخل دعوتمون کرد عمه فاطمه نشسته بود روصندل میداخل شد همه

 م هراسون به سمتش وگفت:مامان كردیاشكاش رو پاک م

 فاطمه؟ شدهیچ_

 افتاده؟ یاتفاق

 گفت: هیکه عمه با گر میدور عمه رو گرفته بود المیو طاهاو دان من

 به جونم نیزده ا شیدختر آت نیکرد روشنک داغونم کرد ا رمیبخدا پ_

 گفت: الیروبه دان طاها

 بازچه خبرشده؟_

 :دوگفتیکش یکالفه پوف الیدان

ه ب ختهیمامان که شمارو دعوت کرد کل سالن باال رو ر نجایا ادیب چكسیه خوامینم گهیدنا م یشگیهم یبهونه ها_

 رو گرفت رفت باشگاه شیزده بعدم کوله پشت غیهم گلدون ها تابلوهارو شكونده ج

 وگفت: بشیدستاش رو کرد توج طاها

 بره؟ شیپ ینطوریا خوادیم یتاک_

 تكون دادوگفت: یسر الیدان

 رونهیواقعا منم که کال ازخودش م فهممیکاراش رو نم لیدل ستین شمیچیگرفتن ه شیدا آزمابخ دونمینم_

 تااالن ساکت بودم گفتم: کهمن

 الشیخیب دیدختره رو به حال خودش بزار_
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 باحرص گفت: الیدان

 تاچه حد اخه؟ نهیک گهید_

 مش؟یماچه پسره مرده مگه ماکشت به

عمو شاهرخ وعمه فاطمه قبول نكرن چون  نكهیشده بود که مثل ا یكیدناعاشق  شدیچ میدینفهم قایمادق اخرم

وسط راه برش گردوند پسره هم امد خواست  الیودان دنیپسره کاروبارنداشت دنا خواسته باهاش فرارکنه که فهم

 رو به کام هرسه تاشون زهر کرده! یندگدنا ز گذرهیسال م کیدنبال دنا تصادف کرد مرد وازاون موقع که  ادیب

 عمو شاهرخ رو به ما گفت: خوردیوحرص م زدیخودش رو باد م عمه

 میایازخجالتتون درب كمی نینیبش دییاما شما نه بفرما میماعادت دار گهید دیببخششماهم_

 بابا روبهش گفت: 

  میستین بهیمرد؟ما که غر هیچه حرف نیا_

 رو به من وطاها گفت: الیدان میآورد تامشغول ش نایوا ینیریوش یبرامون چا كردیخونه کار م یکه تو یزهرازن

 باال؟ نیایامی نینیبش نجایا نیخوایم_

 گفت: عیطاهاسر

 باال امیحرفارو گوش بدم م نیا رهیگیمن حوصلم نم_

 روبه من کردوادامه داد: بعدم

 گه؟ید یایم_

ن شكسته توچشم بود یدون هاگل میدیبه سالن که رس میدوطرفه خونه باالرفت یازپله ها ییتكون دادم سه تا یسر

 به عقب نگاه کردوگفت: الیدان

 توپاتون نره  دیمواظب باش_

 وگفت: الیروسر دان دیکردوبادوتا انگشت کوب یخنده ا طاها
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 پامونه  یزیچ هی یدقت کن_

 تكون دادوگفت: یکالفه سر الیدان

 که زارهیدنا واسه آدم هوش وحواس نم_

 زدودر اتاق دنا رو بازکرد وگفت:  یپوزخند الیدان

 رفته قفل کنه ادشی_

 کی یپر بود ازعكسا واراشیدرود یهرسه تامون گردشده بود رو یچشما دمیداخل اتاقش سرک کش یباکنجكاو

 وخودش  یپسر چشم وابرو مشك

 گفت: رلبیز الیدان

 شده  وونهیدختر د نیا_

 یموها یقلوه ا یلب ها دیپوست سف یدرشت آب یر چشمادخت نیا فیبود ح بایعكس دنا نگاه کردم چقدر ز به

 شد. میلحظه به چهره اش حسود هیام توش داشت  ییطال یرنگ که رگه ها یکه قهوه ا یبلند

 لب گفتم: ریز

 بخدا  كنهیم فیداره خودش روح_

 دراتاق روبست وگفت: الیدان

  شهیولش کن حالم بدترم_

زهرا امدو مارو واسه  كردیدادمیب الیدان یتوچشما یناراحت یول میدیوخند میباهم حرف زد كمی الیاتاق دان میرفت

 شام صدا زد،

 .میوشروع به شام خوردن کرد مینشست زیدورم نییپا میهرسه تامون رفت 

 الینکه دا ییرایتوپذ میموفق بود بعد خوردن شام نشست یجمع روشاد نگه داره والبته کم كردیم یعمو شاهرخ سع 

 که طاها گفت: نیدور زم میآورد نشسترفت پاسور 
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 نكارویبابا حرامه نكن ا_

 :دوگفتیبرگه رو توصورت طاها کوب هی الیدان

 بابا نخاله صحبت نكن_

بازشدوهمه به  یبد یکه درباصدا میبود یوسط باز میشد یبرگه هارو پخش کرد که مشغول باز الیدان

 . میبرگشتعقب

 گفت: فشیظر یزدوباصدا یپوزخند صدادار دنمونیباد دنا

 که نه  نمیبیم یول نیرفته باش دیامدم خونه شا ن؟یینجایهنوز ا نمیبیم_

 بهش تشر زد: الیدان

 دِنا بسه _

 زدوگفت: یکولش جابه جا کرد وپوزخند یرو رو شیپشت کوله

 ن؟یریم یخب ک_

 :زدیعمو شاهرخ بود که بهش تشر م ندفعهیا

 دِنا درست صحبت کن_

 روبهمون گفت: بابا

 وقته  رید میبر گهیبچه ها د_

 شدوگفت: نهیدست به س دنا

  ییدا یآقا داشدیعاقلتونم پ_

 وگفت: هیرگریزد ز عمه

 تو برو تواتاقت  یزد شمیآت گهیبس کن د_
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 به هممون انداخت و باگفتن: یکوتاه نگاه

 قرار نبود بكنم میا گهیکار د_

 .میخونه شد یعمو وعمه راه یها یمعذرت خواه یباال رفت بعدازکل و

 گفت: طاها

 كنهیمهمون دعوت م یواسه چ دونهیبچشو م نیعمه اخالق ا یوقت_

 :گفتیبرگشت عقب وبه طاها نگاه کرد وبااخم مصنوع مامان

  نتتونیبابات وشماها تنگ شده بود گفت بب یوا طاها دلش برا_

 خب  ومدیدلش تنگ شد خودش م یوقت_

 :دوگفتیباباخند

  الیخیب یشیپسرت نم نیزبون ا فیروشنک توحر_

 نگفت. یزیتاسف تكون دادوچ یازرو یسر مامان

 ستمخوایتنها بخوابم م خواستیامشب اصال دلم نم میاتاقامون شد یراه میگفت ریشب بخبه خونه به هم دنیبارس 

غل اتاق من بود زدم وداخل شدم به در اتاق طاها که ب یتقه اورفتم دمیرو پوش میراحت یطاها پس لباسا شیبرم پ

 گفت: دنمیباد

 زده به سرت؟ یخواب یبینصو شب_

 گفتم: بااعتراض

 تنهابخوابم ستیامشب حسش ن گهیانصاف نباش د یب_

 من؟ شیپ یایب دیبا ستیاها اونوقت حسش ن_

 گفتم: یباناراحت
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 اصال نخواستم بابا اه _

 کردوگفت: یکه خنده ا رونیخواستم برم ب بعدم

 !خورهیکردم توهم چه زود بهش بر م یشوخ ابابایب_

 گهید یادب یب_

 حرف بزنم. نایوقرار شد فردا با مامان ا میحرف زد كایباهم راجع به آن كمی دمیرفتم وکنارش خواب 

 سرش فشاد دادوغرغر کنان گفت: یشدم طاهاهم باصداش بلند شدبالشت رو رو داریب میزنگ گوش یبا صدا صبح

 ستمین زیرو خاموش کن من مثل تو سحر خ یاون کوفت یخوابیم نجایا یایم_

روزانه  یاتاق خودم بعد ازانجام کارا یرو برداشتم رفتم تو میکردم زنگش رو قطع کردم گوش یكیکوچ ی خنده

 . دمیرو پوشام یلباس نظام

 اداره شدم، یچندلقمه غذا خوردم وراه شهیهم ومثل

 .میدختر جوون بود بگرد کینفرکه مضنون به قتل  کی یمحل کار وخونه  گهید یروهایقرار بود باچندتا ازن امروز

 که چادرش یانسالیم یرو فشار داد که چندلحظه بعد زن فونیا یریسروان ام میساعت بعد درخونه مضنون بود کی

 رو محكم نگه داشته بود دم در ظاهرشد وگفت:

 دییبفرما_

 حكم گشت رو نشون دادوگفت: ینیحس

 ا میدار یاصالن ریگشتن خونه ومحل کار ام یبرا یئماحكم غضا_

 

 مضنون به قتل هستن  شونیا

 گفت: رلبیکه فكرکنم مادرش بود بادست زد روگونش وز زنه
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 خدا مرگم بده _

******** 

 

رنگ به چشمم خورد درش  یپاکت کاه هیسوم بودم که  یدرحال گشتن کشو ختمیریداخل کشو رو بهم م یلباسا

ازش عكس داشت عكسارو  یدرهرحالت زدمیهمون دختره عكسارو ورق م یباز کردم پربود ازعكسا آوردم وسرش رو

 ورق زدم وصدازدم:

 سروان_

 فت:گ تیبعد ازنگاه کردنش باجد ینیداخل شدن که پاکت رو دادم دستشون که حس یریوام ینیبعد حس چندلحظه

 خودشه شكوفه دادفر سروان زند ازش محافظت شه _

 .میشرکتش شد یخونه راه یمخصوصش گذاشتم وبعد ازگشتن کل  کیرو تكون دادم وپاکت رو داخل پالست سرم

 عكسارو داره وانگار زبونش قفل شده بود. یکه واسه چ ارهینتونست ب یلیدل چیخودشم اونجا حضور داشت ه 

گرفتم  چیساندو هیود سرراه تموم شده ب میشه من چون ساعت کار ییبه اداره منتقلش کردن قرارشد ازش بازجو 

 ورفتم خونه. 

****** 

سرم گذاشتم  یرو رو میساتن آب یازکامل خشک کردن موهام کامال لَختشون کردم وفرق وسط گرفتمش روسر بعد

رو زدم  وکرمم دمیلبام کش یرو یمیمال یکه ازلباسام مطمئن شدم رژ صورت یوقت دمیکش میبه کت وشلوار آب یدست

 کردم. لیخودم رو تكم پیبه مژه هام ت ملیر دنیباکش

 که همون لحظه زنگ خونه به صدا درامد مامان چپ چپ نگاهم کردوگفت: نییپا رفتم

 برو دروبازکن نیدیهمزمان رس گهید یموندیم شتریب_

بود  لشیکه وک یوارد شد همون شییدرو بازکردم اول دا نكهینگفتم ورفتم سمت در هم یزیزدم وچ یکج لبخند

 گفت: روبهم
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 سالم دخترم _

ت لبش باال رف یگوشه  دنمیسرآخرم خودش وارد شد با د مایآ بیترت نیگفتم بعدش مامانش وبه هم یرلبیز سالم

 موند. رهیوبهم خ

 شییگفتم وبه داخل راهنما یممنون رلبیبه خودش امد دسته گل رو بهم داد ز عیبهش رفتم که سر یغره ا چشم

 کردم.

 یکه باصدا كردمیگوش نم یزیچ چیوبه ه اوردمیدستم رو صدا م یمبل نشسته بودن ازاسترس انگشتا یرو همه

 مامان به خودم امدم:

 لطفا اریب یبرو چا زمیعز یسارا _

 رفتم توآشپزخونه.  عیگفتم سر یآروم چشم

ودونه دونه به همشون تعارف  ییرایگذاشتم و بردم توپذ ینیدونه دونه پرکردم وبه همراه شكالت داخل س وانارویل

 که فقط خودم بشنوم گفت: یطور رلبیز دمیپندار رس شیپ یکردم وقت

 توش که؟ یختینر یزیچ یفلفل_

 زدم وگفتم: یحرص درار لبخند

  زمیریم یحرف بزن گهیکلمه د کیاگه  یفعال نه ول_

 رو گرفت،  یاستكان چا دویخند

 گفت: شییآشپزخونه برگشتم توحال چندلحظه بعد دا یتو ینیازتعارف کردن به همه وگذاشتن س بعد

و هرد میکن یپسرمون پندار خاستگار یرو برا یکه دخترتون سارا میینجایسراصل مطلب ماا میزند بر یخب آقا_

  ستنین اطیح دیپدرشون درق شمییالبته من دا نیجوون باهم حرف زدن وراض

 زدوگفت: یلبخند بابام

 ندشیآ یخودش برا خوامیکنم م لیرو براش تحم یزیچ خوامینم میماهم موافق بگه یسارا یهرچ دیگیدرست م_

  رهیبگ میتصم
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 پندار گفت: مامان

 پس بهتره که خودشون صحبتارو بكنن وسنگاشون رو وا کنن _

 زدو رو به من گفت: یلبخند مامانم

 کن ییپاشو دخترم آقا پندار رو به اتاقت راهنما_

 شده بود گفتم: رهیبهم خ یلبخند مرموزپاشدم وبه پندار که با ازجام

 آقا پندار دییبفرما_

 سرپله ادام رو درآورد وگفت: میدیرس یوقت

 آقا پندار بابا مودب! دییبفرما_

 عشقم؟ ایاپندارم؟بیب گفتمیگفتم؟میم یچ_

 :دوگفتیخند

 شدیبدم نم_

 یصندل یبهش گفتم دراتاقم روبازکردم داخل شدم پندارم پشت سرم وارد شدودر روبست رو ییپرو رلبیز

 نشست وگفت: وترمیکامپ

 ما؟ میبگ یچ دیبا قایاالن دق_

 گفتم: نشستمیاتاقم قرار گرفته بود م یتخت دونفره ام که گوشه  یکه رو یدرحال

 واهلل توبگو دونمینم_

 فكرکردن به خودش گرفت وگفت: حالت

ند با کمرب یکن رید قهیدق کیاگه  یناهارو صبحانه وشام رو جلوم حاضر بزار دیهرروز با میگیخونه م نیخب ازقوان_

 جونت  وفتمیم
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 گفتم: نهیبه س دست

 خب ادامه بده _

 خودش رو مظلوم کردوگفت: عیسر

  كنهیام لت وپارم م یبه موقع حاضر نكنم زن نظام نارویبود که اگه ا نیمنظورم ا_

 کردم وگفتم: یا خنده

  وونهید_

وبلندم  دیخوشگلش معلوم شد ازجاش بلند شدو امد سمتم ومچ دستم روکش یکه اون چاال دیخند اونم

 گفت: تیکردوباجد

 مد یزندگ نیقوان_

 شهیهم یمال من باش اونم برا کی

 یوقت حق رفتن ندار چیه دو

  مینكینم یاطالع هم کار یوب میندار یدروغ پنهون کارحق وسه

 شدم وگفتم: كشینزد

 ستین یمشكل یکن تیرعا نارویاگه توهم ا_

  كنمیم تشونیان که خودمم رعا ییمن قانونا یقانونا_

 خوبه _

 هولش دادم وادامه دادم: بادست

 فاصله رو حفظ کن  یاالنم نامحرم_

 نگاهم کردوگفت: طونیش
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 !یدار یچه بهونه ا میاون موقع که محرم شد نمیمنتظرم بب_

  رونیب میابریتااون موقع خدا بزرگه االن ب_

 جمع مادرش گفت: ونیم میدیرس یوقت رونیرفت منم پشت سرش رفتم ب رونیجلوتر ازمن ب دویخند

 شاهلل؟یدخترم؟قبوله ا شدیچ_

 وگفتم: نییرو انداختم پا سرم

 ندارم یخوانوادم بگن من که مشكل یهرچ_

 .میشیم کینزد یکم کم به باهم بودن واقع میه من وپندار داردست زدن همه بلند شد ومن باورم شد ک یصدا

 بود دلم م ایحس دن نیبهتر نیوا

 

 بپرم بغلش، یاالن ازشدت خوشحال نیهم خواستی

 آخه! یهست یدلم گفتم توچرا انقدر خواستن یرخ مردونه و جذابش زل زدم و تو میبه ن 

 كردمیپوست م اریخودم خ یهارو پخش کرد بزرگترا مشغول حرف زدن بودن همونطور که داشتم برا ینیریش مایآ

 گفتم:

 سوال؟ هیپندار _

 زدوگفت: بشیازس یگاز

 جانم بگو_

 ییقدت چنده؟خدا_

 :دوگفتیخند

 ونود  کی_
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 باز موند وگفتم: دهنم

  گهیبگو دومتر د هوی_

 ود کردم وگفتم:انداخته ب وهمیبلندش که رو یبه پاها ینگاه

 که گنده.... كلمیه یزک گهینگاه کن تروخدا بابا لنگ دراز رو م_

 داد: ادامه

 امده  رتیگ یگریچه ج_

 گفتم: یحرص

 امده رمیگ یبگم چه تحفه ا خواستمینداره م یپرو چه اعتماد به نفس_

 رو گاز گرفت وگفت: لبش

  گرفتیتورو م ینكن اگه من نبودم ک یانصاف یب_

 یحرص نیبنابرا دهیکاردستم م زنهیافتاد اعصاب نداره م ادمینمونش که  هی امیدهنم رو بازکنم وبگم وت خواستم

 گفتم:

 شد؟یزن توم یاگه من نبودم ک_

 :دوگفتیخند

 گوشه چشم بهشون نشون بدم هیمنتظرن من  ختنیاووو خاطر خواهام ر_

 دیشیمتاهل م دیغلط کردن شما دار یلیاونا خ_

 بروبابا تكون داد: ینارو به مع دستش

 وصله هارو به من نچسبون  نیا یالك_

 گفت: مایبهش بدم که آ یجواب خواستم
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 االن چه وقت دعواکردنه؟ گهیاِ بسه د_

 وگفتم: مایرو کردم به آ تیباعصبان

 !كنهیم تمیاذ یچطور نیبب_

 گوشم وگفت: کیروآورد نزد دوسرشیخند پندار

 یشیخوشگل ترم یكنیم یحسود یوقت_

 دلم قربون صدقه اش رفتم. یزدم وتو یلبخند فشیازتعر

 وسط وگفت: دیپر مایآ

 دیخانواده نشسته ها بعدا وقت دار نجایا یهو یهو_

 گفتم: کالفه

  نیخواهرو برادر ازدم رو مخ_

 هلو برداشت وگفت: هی پندار

 !یدیهنوز آرمانو ند_

 باالانداختم: ییابرو

 ومد؟یاون چرا ن یراست_

 ادایبزرگ م برادر معموال

 زدوگفت: یپوزخند پندار

 ادیحرفاست که بزاره شوهرشم ب نیخودخواه ترازا اسمنمیآقا  رهیگیحوصلش نم_

 پندار باتشرزد: مابهیآ

 اِ پندار!_
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 باالانداخت: یشونه ا پندار

 گم؟یمگه دروغ م_

 .یالیخیب یپندار زده بود رودنده  نكهیمثل ا یبهش رفت ول یچشم غره ا مایآ

 .میتخت خواب پخش شد تویازشدت خستگ میرفتن خونشون ماهم هممون رفت نایساعت بعد ا مین

رام بشم چون بکارم الیخیبهم گفته بود که فعال ب یلیمدت خ نیپندار توا نایوا شیآزما یبرا میرفتیفردا م پس

طرفم خواستش به  کیمن کارم رو دوست داشتم از یبه همه جا برسم ول زارهیوخونه نم یعروس یخطرناکه وکارا

 ببرم؟ شیگرفتن کارام رو پ یبامرخص خواستمیم ینبود تاک جایحق بود وب

 سرکارم. گردمیبعدا اگه خواستم برم 

 !مونهیجغد م نیع ستیخواب ن دونستمیپندارو گرفتم م یرو برداشتم وشماره  لمیموبا

 دیچیپ لیموبا یتو شیشگیهمگرمش باگفتن جانم  یخوردن دوبوق صدا بعد

 کردم وگفتم: یسالم

 حرفات فكرکردم به نظرم حق باتو به

 توکدوم مورد؟ یبامنه ول شهیحق که هم_

 فعال سرکارنرم فكرکردم گهید نكهیبه ا یمغرور نشو ول_

 :دوگفتیکش یقیعم نفس

 خوامیمن بدتورو نم زمیعز نیبب_

 اونجاست، شهیبشه ازاون طرفم آراد هم تیزیداشته باشم که نكنه چ نیهرروز استرس ا تونمینم 

 یکاف یبه اندازه  كنمیمن که دارم کار م یتوخطر شهیچون هم ستیمناسب ن ادیزن ز کی یبرا یبعدشم کارنظام 

 ؟یکار کن دیپس چرا با مینیتام یازحد ازنظر مال شتریب دمیوشا

 گفتم: ختمیریام رو پشت گوشم مکه تره از موه یشدم ودرحال زیخ مین توجام
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موقع الزم شد  هیاگه  یول دمیفعال استعفا م خوامیموافقم وم التیحرفم رو کامل کنم که باچندتا ازدل ینزاشت_

 ازکجا درامد؟ ستیزن مناسب ن یبرا یکه کار نظام نیدرضمن ا گردمیبرم

 مرد باشن؟ دیبا سایپل ی همه

 گفت: یمهربون بالحن

ازبابتش راحت  المیسرکارم خ یخودم باشه و وقت اریدراخت شهیزن خودم هم خوامیم یول زنمینم یحرف نیمن همچ_

 شغل تو مارو باهم آشناکرد نیهم میهم نكن یانصاف یخب ب یول ستمین یبدون من راض یول یدونیباشه خودت م

 !اریدرن یباز دیپد دیخودت رو کنترل کن ند یتاذوقم بخوابه سارا دمیکش یقیگفت زنم گفت زنم نفس عم یوا

 وگفتم: دمیکش یقیعم نفس

 گردمایبرم یکن تمیاگه اذ یکارم رو راه بندازم ول یتاآخر که بامرخص تونمیقبوله نم یخودخواهانه است ول_

 :دوگفتیخند

 كنمیتونكن من نم_

 گفتم:پس وفتادمیپس م زدمیحرف م نیازا شتریب اگه

 ؟یندار یکار_

 دیببخش ادیخوابم م یلیخ

 ریشب بخ یخوب بخواب زمیعز ستیمهم ن_

 ریشب توهم بخ_

من چقدردوستش  كهیورمانت یپسر چقدر دوست داشتن نیا یوا دمیخند یآروم یرو قطع کردم وباصدا لیموبا

 .دمشیپرستیداشتم و عاشقانه م

 یپندار چقدر دوست دارم که ازکارم گذشتم پسره  نیبب كنمیم فیاستعفا رو رد یکه فردا کارا ومدیخنده ام بند نم 

 دراز !
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 وپندار کم کم به خواب فرورفتم. ندهیرو بستم بافكر کردن به آ چشمام

 برو  یریبابا هرجا م دونمیچم_

 نگاه کردوگفت: توچشمام

 اون وقت من برم؟ نیکن دیخر نیخوایشما م_

 گفت: زدمیکه خودم رو باد م همونطور

 آره برو انقدرم غر نزن_

 زنم؟یمن غر م_

 ه؟یخب مشكلت چ_

 رغ یمن بدبختم که استعفا دادم پس چرا ازصبح دار یکه جوابش رو گرفت تمیباز یبا پارت میرو که داد شیآزما

 

 ؟یزنیم

 گفت: باتعجب

 باشه بابا چته؟_

 گفتم: یرو کردم سمتش وباآرامش ساختگ روم

 گرمه یفهمیپندارعرق کردم م_

 گفت: هتباب

 تو؟ ینیبیآفتاب م نجایا یخل شد_

  یخنك نیبه ا هوا

 زدم: غیج
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 المصب رو روشن کن نیمن گرممه کولر ا دونمینم_

 !یخوریسرما م وونهید_

 :دمیکش غیج نیهم یکه دچارش شده بودم تحملم تموم شده بودبرا یبیعج یازگرما

 روشنش کن_

 چپ نگاهم کردوگفت: چپ

 عمر تحملت کنم؟ هیتورو  ینزن من چطور غیج_

  یمجبور یدیفهم یمجبور_

 شد قیالزم به وجودم تزر یروروشن کرد وحرکت کرد باالخره سرما نیباالخره کولر ماش دیخندیکه بهم م یدرحال

  دمیکش یونفس راحت

 !دونمینم یگرمم بود وا چراانقدر

 وگفت: ستادیا یکباب کیدم  پندار

 تورگ  میبزن یزیچ کی میبر مینخور یچیازصبح ه_

 گفتم: كردمیکه به مغازه نگاه م یدرحال

 م؟یما خبرنداشت یومدیجاهام م نجوریبابا توا ولیا_

 یفقط توفاز رستوران باالشهر گفتم

 که معلوم بود لجش درامده گفت: یا افهیباق

  نمیبب نییاپایشما؟ب یمارو شناخت ینجوریا دمیهه هه هه خند_

 شدم. ادهیپ نیازماش دمیخندیکه بهش م یدرحال

 گفت:مخلوط سفارش دادو روبهم خیده تا س یهردومون جمعا باال یپندار برا میهم داخل شد یبه شونه  شونه
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 انوشابه؟یدوغ _

 گفتم: مطمئن

 دوغ _

 تكون دادو روبه طرف گفت: یسر

 هم دوتا دوغ یدنینوش_

 بود گفتم: یکه ازسر شاد یبالبخند

 یپن_

 و اصالح کردم وگفتم:ر چپ چپ نگاهم کرد که حرفم نیهمچ

 پندار یعنی_

 وگفت: دیخند

 دستت  ادیحساب کار م كنمینگاه بهت م کی ادیخوشم م_

 شدم وگفتم: نهیبه س دست

 یترسناک شمینجورینگاه کن هم نهیبرو خودت رو توآ گنیادب که بهت م یب_

 خودش اشاره کردوگفت: به

  ستیمن ترسناکم؟دلتم بخواد خوشگل تر ازمن ن_

 زهیا سقف نراوهو بپ_

 گفت: دیخندیکه بهم م یدرحال

 حسود خانم شما نگران نباش زهیرینم_

 شمرده گفتم: شمرده
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 ستمیمن حسود ن_

 آها پس منم؟_

 کردم، نییباال وپا دییتا یرو به معنا سرم

 گفت: دیگونش معلوم شد لپم روکش یرو یاون چال ها دیدوباره خند که

  یموقرمز یدرهر صورت بانمك_

 گفتم: یساختگ بااخم

 ؟یموقرمز یانقدر بهم نگ شهیم_

 ادیازرنگش خوشم نم 

 کردوگفت: ینیریش اخم

 !یخوش رنگ نیموهات به ا یا قهیسل یازبس ب_

 ابهیکم یلیرنگ موهات خ یرنگشون کن خوادیاصال دلم نم 

 زل زدم: توچشماش

 ادیخوشم نم ایباز لوسنیمن ازا یول ییبگم چشم آقا یاالن حتما انتظار دار_

 تكون دادوگفت: یعق زدن دراوردم سر یوادا

 شكشیتوباشه رو بگو چشمت پ ادینممنم خوشم_

 براش نازک کردم ومنتظر غذاشدم، یچشم پشت

 امدو جلومون گذاشت. گهیودوغ ومخلفات د ینیبعد مرده باس چندلحظه

 م،یمشغول خوردن شد هردومون

 برام گرفت وگفت: یلقمه ا پندار
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  نمیبخور ببرو  نیا_

 وگفتم: دمیچندش خودم رو عقب کش باحالت

 مگه زوره؟ ادیگفتم از قلوه بدم م_

 گفت: یباخونسرد

 ؟یكنیلقمه بخاطرمن بخور رد که نم هیحاال _

 و من نخورم؟ رهیلقمه بگپندار برام ومدیدلم م مگه

 کردم. یز شده بود نگاهپندار که جلوم درا یبه دست مردونه  كردیفرق م نیا یول شدیچندشم م نكهیباا

 دوغ خوردم  عیوقورتش دادم وچون مزش بره پشت سرش سر دمیرو ازدستش خوردم بزور جو ولقمه

 :دوگفتیبه کارم خند پندار

 انقدر بد بود؟_

 گفتم: كردمیلب هام خارج م نیدوغ رو ازب یکه ن یدرحال

 افتضاح!_

 بزور خوردمش 

  گهیهمونه د نمیا كنهیم یخب گلم چه فرق_

  شد؟یتر م یپسر روز به روز دوست داشتن نیچرا ا یلبام نشست پندار به من گفت گلم وا یرو یپررنگ لبخند

 مرموزش بهم نگاه کردوگفت: یبود پندار باچشما رشدهید یلبخندم رو جمعش کردم ول عیسر

 ؟یدیخند نجوریگلم ا یبخاطر کلمه _

  رمینه خ_

 شد: طونیهاش ش چشم
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 ؟یپس چ_

 پاش وگفتم:زدم رو باحرص

 نكن اِ پرو  یفوضول_

 نگفت،یزیوچ دیخند

 .میکه گفتم رفت یبه طرف پاساژ میازحساب کردنش ازاونجا خارج شد بعد

 .میشد ادهیگوشه پارک کرد وباهم پ هیرو  نیماش پندار

زدن شروع  قلبم به محكم نیدستش به دست سردم منتقل شد وبازا یدستش گرفت که گرما یدستم رو تو پندار

 کرد.

 بهم زل زدوگفت: پندلر

 م؟یبخر یچ میخب اول کجا بر_

 فكرکردن به خودم گرفتم وگفتم: حالت

  ستیظاهرا به ما مربوط ن ختنیبراش نقشه ر نایومامانت ا نایاومامانم مایسفره عقد رو که آ یبرا_

 وگفت: دستش گرفت یتو روفمیظر یرو برگردوند سمت خودش چونه  من

 ؟یسارا میداریب_

 ؟یرسما زن من گهیدوروز روز د تو

 وگفتم: نییزده سرم رو انداختم پا خجالت

 پندار زشته  میابونیتوخ_

 باالوگفت: روآوردسرم

 زشته؟ یچ_
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  خوادیخودمه دلم م ندهیآ زن

 میبر اینكن ب تمیاوف اذ_

 بااعتراض خوردیتكون نم یول میگندش رو تكون بودم تابر كلیکردم ه یپروها نگاهم کرد سع نیبازم ع دویخند

 گفتم:

 شهیم رید اریدرن یباز رهیخ_

 وگفتم: نشیبه گونم زد که چشمام گرد شد بامشت زدم روس یبوسه ا ییهویلبش باال رفت  ی گوشه

 ورک؟یوین یمگه امد ایح یب_

  فتیراه ب 

 :زدیآروم ی قهقه

 دوست دارم تخس و لجباز  ینطوریمن تورو هم_

 .میبگم دستم رو گرفت وباهم به راه ادامه داد یزیبزاره چ نكهیا وبدون

 رو دوربا دستم

 

 تنومندش حلقه کردم وگفتم: یزو

 الزم رو بخرم بعدش تو  یزایمن لباس وکفش وچ میخب اول بر_

ازه مغ هیپندار ازم جدا شد سمت  ومدیبه چشمم نم یزیچ یول میكردیهارو نگاه م نیتریتكون داد باهم پشت و یسر

 رفت چندلحظه بعد گفت:

  ایلحظه ب کی یسارا_

 رفتم سمتش وگفتم: یكیکوچ یباقدما
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 جانم؟_

 کردوگفت: یبه لباس قرمز رنگ یاشاره ا بادست

 چطوره؟_

 !قهیسل ولیبه لباس کردم ا ینگاه

  یها نینگ نشییکه که ازباال وپا بایبلند وز یباتورها یلباس قرمز رنگ 

رو  یلباس باز نیتعجب داشت پندار همچ یتر ازشونه هام بود برام جا نییپا نشیآست یداشت وحلقه  پراکنده

 انتخاب کرده بود!

 رو گرفت وداد دستم وگفت: زمیرو بهش گفتم که رفت ازفروشنده سا زمیداخل سا میلب گفتم ورفت ریز یا باشه

 برو بپوشش _

 اتاق پرو رفتم. رو ازدستش گرفتم و داخل لباس

 یلیپهن شده بود وخ نیزم  یرو نگاه کردم پشتش روزدم وخودم یباز شد ازذوق چرخ شمین دمیرو که پوش لباس

 درآورد! یرفتم پرو باز شییبازجو یبرا یکه وقت یهمون پسر كنمیباپندار دارم عقد م شدیباورم نم ومدیبهم م

 نهیبود دستم رو قلبم گذاشتم واز آ ییهویپندار ظاهر شد چون  هوا باز شد یکه در ب كردمیهمونطور داشتم فكرم 

 لیلبش باال رفت وبعد تبد یدر کرده بود اول گوشه  هیدر قرار گرفته بود وبازوش رو تك ینگاهش کردم بطور کج جا

 شدوگفت: یبه لبخند قشنگ

  یسارا ادیچقدر بهت م_

 سمتش وگفتم: برگشتم

 میتو؟ماهنوز محرم نشد یایگفت ب بهتیک_

 رو برانداز کرد: سرتاپام

 !یدیچقدر مق كنهیندونه فكرم یخب بابا توهم هر ک_
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  گهید یشیمزنم گهیدوروز د 

 نداشت وباز بود. قهیآخه لباس  دمیلب گز ازخجالت

 زد وگفت: یبشكن

  سایوا قهیدق هی_

 برگشت وگفت: یبعد باشنل ساتن قرمز رنگ هیچند ثان رفت

 روش یبنداز دیبا نویا_

 گفتم: بااعتراض

 پندار_

 شد گفت: یجد

 که! گمیاالن رو نم یبنداز دیاونجا با_

 گفتم: یبالجباز

 رهیم نیلباس ازب ییبایز گهید خوامینمپندار_

 گفت: یکرد وبالحن جد یاخم

  رونیب ایاالنم لباس خودت رو بپوش ب یبنداز دیبا یعنی یبنداز دیگفتم با زمیعز یسارا_

 دم،یرفت ازحرص پام رو کوب رونیبست و ب درروبعدم

 !گهید خرمیرو م دشیقشنگ پوش رمیرو م نیا چكارخوامیم 

 ردمكیم یکه تو وجودم بود رو بافشار دادن لباس خال یلجم گرفته بود ناجور حرص دمیخودم رو پوش یلباسا باحرص

 رفتم کنار پندار که باهمون اخمش گفت:

 لباس رو بده _
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 بهم گفت ولباس رو ازدستم گرفت  یسر رهیخ رلبیز کهكردمیچپ نگاهش مفقط چپ فقط

 وآروم گفتم: دمیلباسش رو کش ی گوشه

 خوامشینم_

 به فروشنده گفت:توجه به من یب

 شه؟یچقدر م_

 تر ادامه دادم: بلندكمیروگفت  متیکه ق فروشنده

 !خوامشینم گمیپندار م_

بهم کرد دستم رو گرفت تودستش ومن رو  یولباس روگرفت نگاه کوتاه حساب کردبازم انگار نه انگار پول رو یول

 خودم رو بزور نگه داشته بودم: نجاشمیفوران کردم تاا میامد رویازمغازه ب یوقت دیدنبال خودش کش

 آخه؟ یتوچقدر رومخ_

 ش؟یخریم یریها م رهیخ نیباز مثل ا خوامشینم گمیم

 یکرد انتخاب نویا یواسه چ یکن ینطوریا یخواستیم یحداقل قشنگ بود وقت دمیخریم دهیلباس پوش کی رفتمیم 

 هان؟

 نگاهم کرد وگفت: خونسرد

 چون دوست داشتم _

 وگفتم: انگشت اشارم رو نشونش دادم باعصبانبت

 ازدست تو دینشونت بدم مخم ترک یدوست داشتن هی _

طبقه اخر پاساژ  یامد داخل دکمه ژ که پشت سرمآسانسور پاسا یو رفتم تو دمیکش رونیرو ازدست بدستم بعدم

 روزد بااخم گفتم:

 مگه؟ یضیمر_
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 انقدر باال؟ یچ واسه

 بهم نداد که جوش آوردم شروع کردم به پشت سرهم حرف زدن: یجواب

 خوشگلت که روسرت هست خب؟ یاون موها_

نوز ه یول میكنیازدواج م میدار یت؟ناسالمیرکنیمن رو پ دنیتورو آفر كنمیهمشون روم نمیشیروز دونه دونه م کی

 ..پندار اخه اون. كشمتیم یآدم نشد

شد وهمونطورم شونه هام رو فشار  دنمیمشغول بوس دیرو به سمت خودش کشرومحكم گرفت ومنشونه هام هوی

 بعد لباش رو جدا کردوگفت: هیگرد شده بود دو ثانچشمام دادیم

 شد؟تموم_

 د؟یبازهم من رو بوس نیزده نگاهش کردم ا شوک

 کرد وگفت: یخنده ا كنمیمات نگاهش م دید یوقت

 زمیعز شهیم یعاد_

 وگفتم: نشیبه خودم امدم محكم بامشت زدم روس یوقت

 فرصت طلب و... تیترب یب یپرو_

 :دوگفتیحرفم پر نیب

 خوادنه؟یبازم دلت م نكهیمثل ا_

 دوباره ببوستم. خواستمیخفه شدم نم رسما

 دومین یکس میباز شانس آورد ستادهیآسانسور چندلحظه اس ا نكهیآسانسور رو فشار دادم مثل اهمكف  ی ودکمه

 به همكف گفت: میدیباهاش حرف نزدم تارس گهیآسانسور د داخل

 !یموضوع روبزرگ کرد یلیخ_
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 نگاهم کردوگفت: كمینگفتم  یچیه ارهیدرب یغر بزنم بازپرو باز دمیترس چون

 ؟یقهر_

 وگفتم:زل زدم راشیگ یتوچشما

  ستمیمن مثل تون رینه خ_

 روگرد کرد باانگشت اشارش به خودش اشاره کردوگفت: چشماش

 كنم؟یقهر ممن_

 خود شما  قایبله دق_

 :دوگفتیکش یکالفه ا پوف

 منم لباس  یوبرا میکفش بخر میابریواهلل از دست تو ب بگمیچ_

کفش  کیکه من  میالزم شد یزایچ دیمشغول خر شدم باشورو شوق یکه گذشت منم عاد كمیگفتم  یا باشه

 وپندارم ک دمیخر ییطال یزرشك

 

 .میدیکراوات که بزور براش گرفتم خر کیو دیزسفیبابل یوشلوار سرمه ا ت

 کرد که پندار گفت: یکه فروشنده سالم گرم میشد یطال فروش یبعد وارد مغازه  و

 نیتک نگ یوهمراه انشگترها دیكنیرو لطف م دتونیجد یمدل حلقه ها دیخسته نباش_

 درگوش پندار گفتم: یآروم یگفت که باصدا یچشم مرده

 گه؟یبه انگشتر د یاجیچه احت_

 زد: یلبخند

 کم وکسر باشه! یزیچ خوامینم_
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اده س نیشدم انگشتر تک نگ رهیکه فروشنده جلومون گذاشته بودخ ییجواب نزاشتم و به مدل ها یرو ب لبخندش

داشت توجه ام رو جلب کرد و برش داشتم و دستم کردم دستم رو آوردم باال  زیر نیحلقه اش هم دوتا نگ یکه رو یا

 .ومدیم فمیظر ی دهیکش یوبهش نگاه کردم به انگشتا

 :دمیپندار رو در گوشم شن یصدا

 ادیبهش م یزیکه هرچ فهیو ظر دیانقدر دستت سف_

 زدم و نگاهش کردم که گفت: یلبخند

 سروقت حلقه میشد بر بیصواگه همون ت_

شده بود ومال پندار ساده انتخاب  یکار نیمن روش نگ یکه برا یرنگ ییطال یرو تكون دادم و باهم حلقه  سرم

 .میو پندار پولش رو حساب کرد و ازمغازه خارج شد میکرد

 دستم نگاه کردم و گفتم: یبه انگشتر تو دوباره

 پندار واقعا ممنون هیعال_

 زد: یلبخند

 است فهیظو_

 گفتم: دیباریازش م یکه خستگ یبالحن

 م؟ینه بر گهیتموم شد د_

 جا گفت: کیبه  رهیزد وخ یبرق چشماش

 مونده  زیچ کیهنوز _

 :دمیلب گز دمیکه رس ییچشماش رو دنبال کردم وبه جا رد

 نكن  یتیترب یبرو ب ایب_

 من رو بادستاش گذاشت کنار خودش وگفت: دیرسیکه زورم بهش نم ییهولش بدم وچون ازاونجا وخواستم
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 ه؟یچ یتیترب یب_

 چه خوشگلن  نیبب گهید یزنم

 کن  شیچشماتم درو ستمیادب هنوز زنت ن یب_

 بهش رفتم وگفتم: یچشم غره ا كردیکه اونجا بود نگاه م یرنگ یها به لباس خواب زرشك رهیخ نیع یول

  فتیپندار راه ب_

 خوش رنگه یلیجان من بخر خ_

 کردم: یاخم

  فتیجون خودتو قسم نده و راه ب یالك _

 گفت: بااعتراض

 نداره  قهیذره سل کی میزنه مادار نمیا_

 پرو! نیچقدر که ا اخ

 دور کرد خطرناک شده! نجاهایازا دیرو با نیا 

 لیموبابود گفت من جواب بدم  یکه مادر پندار زنگ زد که چون درحال رانندگ میتوراه بود میشد نیباهم سوار ماش 

 روگذاشتم در گوشم وگفتم:

 جون؟ الیجانم سه_

 گفت: یجون بالحن مهربون الیسه

  ؟پندارخوبه؟یسالم دخترم خوب_

 گفت من جواب بدم  كنهیم یجون پندار داره رانندگ الیسه یمرس_

 بامادرت صحبت کردم نجایا نیایتوهم باپندار ازراه ب نجایا انیمشام ناشبیباشه گلم خواستم بگم مامانت ا_



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
357 

 

 زدم وگفتم: یلبخند

  میایم میجون دار الیسهچشم_

 خداحافظ نیباشه گلم مراقب خودتون باش_

 خداحافظ نیهمچن_

 رو قطع کردم که پندار گفت: لیموبا بعدم

 گفت؟ یچ_

 خونتون واسه شام  انینامیگفت شب مامانم ا_

 اونجا امیاالن باتوم منم

 تكون دادوبالبخند گفت: یسر

 چه خوب _

 کردم وگفتم: یمنم خنده ا ازلبخندش

 ؟یزارینم یآهنگ چیوقت ه چیپندار چراه_

 وچون معموالباموتورم عادت ندارم شهیوحواسم پرت م ادینم چون خوشم_

 ؟یندار یآهنگ چیه یعنیاالن _

 :دمیپرس نیبنابراچپش خورد  یابرو کیکوچ ینه باال دادکه دوباره چشمم به بردگ یخوش فرمش رو به معنا یابروها

 شده؟یابروت چ ی كهیاون ت یپندار آخه نگفت_

 جمع شد وگفت: چهرش

 بهتره نگم_

 کنجكاو شدم: شتریب
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 گهیبگو د_

 گفت: یجد بالحن

 گفتم نگم بهتره زمیعز_

 که بگو بگو بگو یکنجكاوم کرد شتریب شهینمرینه خ_

 که سرم زد بغض گلوم رو گرفت: یباداد هوی

 گفتم نه! یسارا_

 .زدیونفس ونفس م شدیم ینطوریهم شدیم یعصبان یساکت شدم چشماش درشت شده بود وقت 

 شدم چندلحظه بعد که آروم شدگفت: رهیخ رونیرو ازش برگردوندم به ب روم

 کنترلم رو ازدست دادم یسارا دیببخش_

 بهش ندادم که گفت: یجواب

  خوامیحرف بزنم معذرت م راجع بهش خوامیواقعا نم یول دیببخش زدمیسرت داد م دینبا دونمیم_

 وآرومش کردم آروم زدم روگونه اش وگفتم: یدوست داشتن یبه چهره  ینگاه سمتشبرگشتم

 باهات قهرباشم االغ ادیممگه من دلم_

 :دیخند

  میکتک وفحشم راض نیمن به هم_

 ترمز و گفت: یچشم هام خورد  زد رو یچشمش به نم تو یوقت

 نكن! هیبخاطر من گر كنمیخواهش م_

 چشم هام زد که چشم هام رو با لذت بستم. یرو یطوالن یکه خم شد وبوسه  دمیرو به چشم هام کش دستم

 دستش گرفت و گفت: یرو تو فمیظر ی چونه
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 خوامیمعذرت م_

 زدم: یلبخند

 !كردمیاصرار م ادیز دینداره من نبا یگفتم که اشكال_

 باره حرکت کرد.و دو دیزد و گونه ام روبوس یلبخند

 .كردیو به اشتباهش اعتراف م شدیچقدرخوب بود که به خودش مغرور نم 

نده خ دنمیباد مایداخل آ میورفت میبرداشت دارویروپارک کرد خر نیپندار ماش میدیرس الجونیسه یبه خونه  یوقت 

 نازکش گفت: یکرد باصدا یا

 زمیعز یخوش امد_

 .میکرد یروبوس گهیگفتم وباهمد یممنون

 جون امد طرفمون گفت: الیسه

 تو  نیایب نیخوش امد_

 زدم: یلبخند

 الجونیسه یمرس_

 به دوروبر کردوگفت: ینگاه پندار

 کجان؟ اسمنیو مایآ_

 آشپزخونه گفت: رفتیم یجون درحال الیسه

 انیم گهیاالنا د رونیرفتن ب_

 مبل نشست. یگفت و رو یآهان پندار

 دستم روگرفت وگفت: مایآ
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 یدیخر یچ نمیاتاق من بب میابریب_

 

  رمیمیم یکه دارم ازفوضول ن

بلوند موج دار که  یوموها دیمعلوم نبود پوست سف قیدق یطوس ای یآب یوچهرش رو ازنظر گذروندم چشما دمیخند

 باز روشونه هاش رها شده بودند درکل ناز بود.

د باباش بو هیبود حتما شب یشم وابرو مشكپندار چ یجون ول الیبودند مثل سه یبور وچشم رنگ مایآرمان وهم آ هم

 !گهید

عكس  کیخونشون باشه چشمام رو دورتادور خونه چرخوندم تاباالخره به  یعكس ازباباش تو کی دیوحتما با 

 گفتم: مایرو به آ دمیرس یخانوادگ

 ایلحظه ب کی_

 به عكس اشاره کردم وگفتم: باابروم ستادیکنارم ا امد

 کدوم پدرته؟_

 اشاره کردوگفت: یچشم وابرو مشك یكلیمرد ه به

  شونیكی نیا_

 گفتم: مایباباش بود روبه آ هیبود پندار واقعا شب یكلیکه نشون داد نگاه کردم مرد ه یکس به

 اسمش رو بدونم؟ شهیم_

 ست نتون یول نهیدوست داشت ازدواج بچه هاشو بب یلیبود خ نیاسم بابام مت یفردا عروس خانواده ا هیچه حرف نیا_

 گفتم: آروم

  امرزتشیخدا ب_

 بحث عوض شه ادام دادم: نكهیا یوبرا
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 ؟یگرفت یتولباس چ نمیها رو بهت نشون بدم بعدم بب لهیوس میبر_

 گفت: یباخوشحال

 ن؟یحلقه گرفت یباشه راست_

 گفتم: رفتمیکه ازپله ها باال م همونطور

 آره دست پندار_

 كردمیاتاقش نگاه م نیزایبه د كردمنمیوباز م دارویخر یهمونطور که اون ساک ها مینشست نیزم یرو تواتاقش

وروبروش تختش بود  اتاق قرار گرفته بود یقفسه کتاب که توش پرکتاب بود گوشه  کیبنفش کامل بود و

 با ذوق لباس رو گرفت تودستش بلند شدو گفت: مایآ نایوا شیزآرایوم

 ؟یدر نازه توانتخاب کردخوشگله چق یلیخ نیا یسارا یوا_

 تخت دادم وگفتم: یرو به لبه  میتك

 نه پندار_

 :دوگفتیلباس رو به بدن خودش چسبوند وباهاش چرخ_

 لباس باز رو انتخاب کرده؟ نیفقط درعجبم پندار چطور ا هیداداشم عال ی قهیبه سل ولیا_

 دلم تازه شد وبا حرص گفتم: داغ

 !گهیهمون د_

تر بخرم  دهیپوش گهید یكی گمیلباس بهشم م یتوقشنگ دهیآورده باعرض معذرت ر گرفته ازروش برام شنل 

و ر هیبرو اون زرشك گهیم ستادهیمغازه لباس خواب زنونه ا یتازه پرو پرو رفته جلو خرهیرو م نیهم رهیبازسرخود م

 بخر انقدر غر زدم منصرف شد

 سپس صدام روکلفت کردم وگفتم: 

 نداره  قهیسل كمی میزنه مادار نمیا_
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 بالشت رو تخت وپرت کردم سمتش وگفتم: تینشسته بود که باعصبان نیازقهقه کف زم مایآ

 خوردن من خنده داره؟ ؟حرصیخندیم یبه چ_

 خنده هاش گفت: یال البه

 باشه بخدا  طونیش نجوریا ومدیبه پندار نم یوا_

 زدم وگفتم: یبشكن

 بهم نگفت  دمیگوشش خط افتاده؟ازش پرس هیچپ پندار  یچرا ابرو یراست_

 نشست وگفت:صاف توجاش مایآ

 بزنه  نازیازآ یحرف خوادیبخاطر خودت نگفته دلشم نم_

 دستش رو گذاشت رودهنش آروم گفت: مایباال دادم که آ ییابرو نازیاسم آ دنیباشن

 دادم که! یسوت_

 امدم وروبروش نشستم وگفتم: نییپا ازتخت

 یبگ ادامه اش روهم دیبا یحاال که گفت_

  شهیم یپندار ازدستم عصبان یسارا شهینم_

 نازیکارآ یگفت گمیبه پندار م رمیم یاگه نگ_

 :دیکش یحرص اوف

  یازدست توسارا_

دخترونه  یومن هرلحظه بند بند وجودم پرازحسادتا یکردن همه چ فیبهم کرد وشروع کرد به تعر یناچار نگاه

 فتم:بعد ازتموم شدن حرفش گ شدیم

 پندار خان صبرکنه! نیآهان فقط ا_
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 بخاطر حرص توصدام کردوگفت: یخنده ا تک

 بهت بگم  خواستمینم نیهم یبرا_

 گفتم: دوباره

 نه؟ یزنیخانوم سرمن دادم نازیبخاطر آ پس

  دمیم نشونت

 گفتم: مایآ روبه

 پندار کجاست؟_

 نگو من گفتم  الیخیب یسار_

 کدومه؟ نیاتاق ا_

 وگفت: رهیخندش روبگ یجلو نتونست

 دست چپ  یاتاق آخر_

 یشدم وباچشما نهیوبدون در زدن وارد شدم دست به س ستادمیتكون دادم وارد سالن شدم رفتم کنار درش ا یسر

 دم،یشده سرتاپاش رو کاو زیر

 .ودب شیشونیپ یمورد عالقه من جلو یمو ی كهیواون ت یتنش بود وباشلوار مشك یرنگ یمشك یاسك قهیلباس  

 شدوگفت: زیمخیجاش ن یتو

 ؟یكنینگاهم م ینطوریشده؟چراا یزیچ_

 و گفتم: ستادمیرو ازدر برداشتم و روبه روش اام هیتك

 ! دیبگ دیاون رو شما با_

 ابروهاش رو باالداد: باتعجب
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 جان؟_

 بالشت جلوم رو برداشتم پرت کردم سمتش که توهوا گرفتش وگفت: باحرص

 چته بابا؟_

 باال امد؟ تیوونگید یباز دنده  اِ

 رو تو کف دستم فشار دادم وگفتم: ناخونام

 ؟ابرتون خط افتاده یرو نیزم دیرو هل داده خورد یدرخت بعد جنابعال یباال دیبوده که رفت یچ نازیتو آ نیپندار ب_

 گفت: باتعجب

 ؟یدیحرف کش مایآخرش ازآ_

 گفتم:توجه به سوالش بدون

 ؟یپس چرا به من نگفت شعور؟یب یداشتمگه توباهاش رابطه _

 هان؟دونستمینمبودو من معشوقت

 تخت پاشد وگفت: یازرو

 بابا؟ یچه معشوقه ا_

 نیهم مینیبچ وهیم میبود رفته

 پرت کردم طرفش وگفتم: گهیبالشت د کیکردم  یحرص ی خنده

 د؟ینیبچ وهیم دیخواست دیغلط کرد_

 باشم وبهت نگم؟ یكیمنم با خوبه

 نشست شیشونیپ یرو یظیغل اخم

 روتودستش گرفت وگفت:وبازوم كمیگفتم امد نزد گفتمیم دیکه نبا یزیگفتم چ یمن چ یوا
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 باشم؟ یكیبا یچ یعنی؟یگفت یچ_

 نكن! دیحرف منو تهد نینكن انقدر با ا وونهیمنو د یسارا

 هم گذاشتم وگفتم: یرو رو پلكام

 نداشتم یمنظور خوامیمعذرت م_

 به بازوم آورد وگفت: یفشار

 هگیفكرکس د یرو توگوشت فروکن تو تاآخر مال من نیا یحق آوردن به زبونت رو ندار یهم نداشته باش یمنظور_

 مفهومه؟ رونیب یازذهنت بنداز دیرو با

 گفتم: یمهربون بالحن

 پندار؟ هیچه حرف نیا_

 ! یرو بفهم نیا دیتوبا كنمیجز تو فكرنم یبه کس من

 گونم زد: یرو یا بوسه

 نكن دیحرف تهد نیمن رو باا گهیخوبه لطفا لطفا د_

 رو گرفتم وگفتم: دستش

 ن؟ییپا میبر

 ؟یباال بمون یخوایامی

 :دوگفتیدستم رو گرفت تودستش ومن رو به سمت خودش کش مچ

 خستم یلیخ میبخواب چكدومیه_

 برهیمن خوابم نمتو بخواب_

 باالانداخت وگفت: ییابرو
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  شهیبدون تونم_

 وگفتم: دمیخودم رو عقب کش یوسفت بغلم کرد کم دروتختیاعتراض کنم من رو باخودش کش نكهیا قبل

 خفه شدم آروم تر_

 سرش رو توموهام فرو بردوگفت: دویخند

  یكنیعادت م_

من نفس  ینگفتم ولذت آغوش گرمش وبردم االن واقعا خوشحال بودم که آغوشش مال من بود توموها یزیچ گهید

 شه؟یبهترم م نیه ازامگ دیكشیم

 .میشدیو اون فردا رسما مال هم م من

موهام حس کردم کش موهام رو باز کرد و  یرو بستم دستش رو روستبرش قرار دادم وچشمام ی نهیس یرو رو سرم

 مشغول نوازشش بود،

 :دیچیبمش توگوشم پ یفشردم صدا نشیس یتو شتریلبام نشست وسرم رو ب یرو یقیلبخند عم 

 ؟یدیم یخوب یچقدر بو_

 :گفتم

 م؟ینگ یزیچ شهیم_

  میبمون ینطوریتوسكوت هم خوامیم

 بدونم خوابم برد. نكهیگفت بعدچندلحظه بدون ا یآروم ی باشه

 به دوروبرنگاه کردم پندار نبود، دمیبه چشمام کش یچقدر گذشته بود که چشمام رو باز کردم دست دونمینم

 که روم بود کنار زدم وبلند شدم.  یرنگ یمشك ی مالفه

 ؟یتخت برداشتم خب حاال شونه چ یموهام روازگوشه  کش
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وبعدم باکش  دمیرو برداشتم به موهام کش یپندار چشمام برق زد برس یشونه ها دنیدور اتاق چرخوندم باد نگاهم

 بستمشون شالم رو گرفتم وسرم کردم.

 دیدیم ونیپس امدن پندارم رومبل نشسته بود تلوز ومدیم اسمنی یصدا نییسالن ازاونجاهم رفتم پا یرفتم تو 

 دنمینگاهم رو حس کرد چشماش رو سمت من چرخوند باد ینیمحو نگاه کردنش بودم که سنگ خوردیوتخمه م

 لباش نشست وگفت: یرو یلبخند

 ساعت خواب _

 دشدو باتعجب گفت:چشماش گر دنمیباد اسمنینگاه ها سمت من برگشت ازجمله  یزدن اون همه  باحرف

 ؟یسارا_

 :شدیدختر صاف نم نیوقت دلم باا چیزدم من ه یحرص درار لبخند

  زمیخودمم عز_

 دهنش باز مونده بود: ازتعجب

 ؟یتوبود شیکه پنداررفت خاستگار ییاون سارا یعنی_

 طرفم گفت: ومدیبگم پندار ازجاش بلند شد وهمونطور که م یزیمن چ نكهیا قبل

 هست مگه؟ یمشكل یاسیخودشه _

 نثارش کردم، یفرصت طلب رلبیدستش روانداخت دورشونم ز بعدم

 با من من گفت: اسمنی

 که نه فقط تعجب کردم! یمشكل نه

 :گفتمیرو م نیمن بودم که ا ندفعهیا

  یكنیعادت م_

 به هردومون نگاه کردوگفت: یبالبخند مصنوع اسمنی یبالبخند موز پندار
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 دیخوشبخت ش_

 فت:روبه آرمان گ بعد

  میحرف بزن دیباال با میبر قهیدق هیعشقم _

  دهرخنیز میرفتن باال من و پندار باهم زد یوقت میتكون داد ورفتن باچشم رفتنشون رو دنبال کرد یهم سر آرمان

 زدوگفت: مینیباانگشت به ب پندار

 طونیش یراه افتاد_

 باتو ینیازاثرات همشنش_

 کرد: یطونیش ی خنده

 یریگیم ادیهم  گهید یزایچ ینیبامن بش_

 دستش زدم: یرو یآروم ی ضربه

 پرونشو گهید_

 شدوگفت: سیپوکر ف افشیق

 یخدا ضدحال ی شهیهم_

 یكنیعادت م_

 باال انداخت وگفت: ییابرو

  ندازمینچ تورو ازعادت م_

 جون کجان؟ الیوسه مایحاال آ مینیبیم_

 رهیمامانمم رفته دوش بگ رونیب مایآ_

 .میشادوخوشحال مشغول خوردن شام شد زیر مبعد هممون دو چندساعت
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ود ب یمشكلشون چ یمصنوع یخنده ها اسمنیاخم کرده بود و شهیپندار آرمان مثل هم یفقط به گفته  نیب نیدرا 

 .دونمینم

ه که ب ینامزدکارداشتن چون مراسم یلیخ نایخونه که مامان ا میورفت میکرد یازخوردن شام باهاشون خداحافظ بعد

تاکه  میوبه تكاپو افتاده بود میهممون استرس داشت یلیدوروز خ نیبود توا نایدو روزبعد افتاده بود تو باغ پندار ا

 .وفتادین یاتفاق خاص چیه یبه نفع احسنت انجام شد ول یهمه چ

 ستادم،یا شگاهیآرا نهیآ یرو به رو باوخوشگلیز یلیمن خ االن

که گفت  خوادیم گهیرنگ د هیکردم بزاره موهام رو رنگ کنم چون ازرنگش خسته شدم ودلم  یبزور پندار رو راض 

وقرار بود امشب واقعا به  دمیواجازه م ستین یمشكل تهیحاالهم چون نامزد زارمینم گهیبارت باشه ود نیاخر

 .میمحرم شهم

سرم بود  یقرمز رنگ رو یها نیبا نگ یسرم وتاج تخت یجمع کرده بودن رو ییبایز یلیموهام رو به طرز خ 

قرمزم رو  یکه مژه ها یملیور دهیقرمزخط چشم کش ی هیلبام بود وسا یرو یروانداخته بودم رژ لب قرمز سمیسرو

 فت:گ شگریکه شاگرد آرا دینكش یترکرده بود شنلم رو دور شونم انداختم وگرهش رو بستم طول بایبلند تر وز

 آقا دوماد آمدن خانوم

 وردهایبردار ن لمیپندار ف یبه خواسته  رونیرفتم بآروم یسرم انداختم وباقدما یم کاله شنلم رو روگفت یا باشه

 میاریب یاعروسی یمراسم اصل یتو كدفعهیحضور داشت که  یمراسم نامزد یوفقط تو میبود

بود لبام یکه رو یرو برام باز کرد که منم بالبخند نیلباش نشست وامد جلو درماش یرو یقیلبخند عم دنمیپندار باد 

زده بودند وصورتش کامال  ییشده بود موهاش روباال پیراننده نشست چقدر خوشت ینشستم خودشم امد رو صندل

 وآروم گفت: دوندشده بود چونم رو گرفت تودستش سرم رو به سمت خودش برگر غیت

 یخوشگل شد یلیخ

 مینبود پس منم تصم یمشكل چیه شدیرسما شوهرم م گهید ی قهیست چون تاچنددقلبهام نش یهوا لبهاش رو یوب

 بعد ازم جداشدوگفت: هیگرفتم چندثان شیبه همراه

 یریگیم ادی یشتریب یزایچ ینیگفتم که بامن بش_
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 بهش رفتم وگفتم: یغره ا چشم

 بارباشه ها نینكن آخر یکار_

 :دیخند

 یتونیهم نم یبخوا_

 نگاهش کردم و گفتم: رهیبهش ندادم وچندلحظه بعد خ یجواب گهید

 فروزنده  یآقا یشد پیخوشت یلیخ_

 نگاهم کرد: رهیزد و خ یچشمك

 خانم فروزنده  دونمیم_

  رمیلبخندم رو بگ یدلم قنج رفت ونتونستم جلو فشیتوص نیازا

 گفت: كردیکه جلو رونگاه م همونطور

 هم کرده یچه ذوق_

 دستش که رو دنده بود وگفتم: یرو دمیدستم رو کوب باحرص

 امشب یریرومخم م یلیخ یپندار دار_

 باشه باشه ساکت شدم _

به سمت مون هجوم   یادیز تیجمع میوبه سمت جمع رفت میشد ادهیپ نیتوباغ دست تودست هم ازماش دنمونیبارس

 کردم  یخوشبخت یآوردن خانواده هامون امدن جلو اسفندمون کردن ودعا

ووارد  میکه همه رو خبر دار کنن من وپندار بالبخند به هم نگاه کرد زدنیفقط سوت م دنمونیهم بادوطاها  مایآ

 سرخونه میزودتربر میصبرکن یلینداره خ یلیداشت دل دهیبود پندار عق گهیدوماه د مونیعروس میشد تیجمع

 .مونیزندگ
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عقد  یچند لحظه بعد عاقد امدوشروع به خوندن خطبه  میونشست میکه برامون آماده شده بود شد یگاهیوارد جا 

 .کرد

 رم؟اویپندار فروزنده درب یمعلوم شماره به عقد دائم آقا ی هیبامهر لمیبنده وک ایزند آ یپاکدامن  سارا ی زهیدوش_

 گفت: دیسابیکه باالسرمون قند م مایآ

  نهیعروس رفته گل بچ_

 لم؟یوک پرسمیبار دوم م یبرا_

 ارهیگالب بعروس رفته _

 لمیبنده وک ایآ پرسمیبارسوم م یبرا_

  خوادیم یرلفظیعروس ز_

آورد دستم رو  رونیرو ب ییبایدر آورد وازتوش دست بند ز یمخمل یبه پندار کردم که جعبه  ینگاه یرچشمیز

 تودستش گرفت وخودش برام بست وآروم گفت:

 عروس خانوم  یرلفظیاز ز نمیا_

 دست زدن همه بلند شد وعاقد دوباره گفت: یصدا

 لم؟یوک ایآ پرسمیبارچهارم وآخر م یبرا_

 وگفتم: دمیدستم رو بوس یقران تو دمیکش یقیعم نفس

 بزرگترا بله یبااجازه _

 همه بلند شد،  غیدست وج یوصدا

 .تیجمع غیدست وج یکه توهمون باراول بله گفت وصدا دیپرس ازپندارم

جون جعبه حلقه هارو آورد  الیو سه میگرفت لیسند ازدواج رو تحو اهمونیو میرو داد امضا کرد ییبرگه ها کی عاقد

 دست مردم. یوبازم صدا میکرد گهیهردو دست همد
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بهش زد بعداون  یدهن پندار قرار دادم که مك یعسل زدم وتو یرو تو كمیشد انگشت کوچ نایعسل وا بعدنوبت

باخنده امد  مایآ دمیازدستش گرفتم  و ول کردم چپ چپ نگاهم کرد که خند یکارم تكرار کرد که گاز آروم نیهم

 جلو وگفت:

  شاهللیا نیخوشبخت ش_

  کیکرده بود ساده اماش یحیمل شیتنش بود وموهاش ساده بازبود ارا یمشك رهنیگفتم بهش نگاه کردم پ یممنون

 روبهش گفت: پندار

 سرمون رفت که  یزنیچقدر سوت م_

 ش کردوگفت:به یدراز زبون

  ریگوشات رو بگ_

 :دوگفتیرس سرطاهاهم

  ایخانوم ازمن جلو زد یسارا_

 وگفتم: دمیخند

  كهینوبت توهم نزد_

 گوشم وگفت: ریبه بازوم زد ز یضربه ا پندار

 ه؟یخبر_

 گفتم: رلبیز

 گمیبعدا بهت م_

 شده بود آروم گفت: پیواقعا خوشت یکت شلوار مشك یهم تو طاها

  میكنیمزاحم شدم ما رفع زحمت م نكهیمثل ا_
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 کیگفت آرمان تبر کیتبربهم یوکل میگفتن مارال که امد هم رو بغل کرد کیهمه امدن تبر یكی یكی بعداونم

جمع  هیهم هد یبرامون دعا کردن البته کل یکل ناهمیپندار دست داد مامان ابهمون گفت ومردونه با یخشک وخال

 شد.

فاب بودن همزمان امدن وپشت  یقایکه باهم رف الیودان امیوت نیکه رام میودوپندار مشغول خوش وبش ب من

 گفتم: الیروبه دان ایوسون شیایسرشون هم فرهاد ون

 د؟یدنا رو چكارکرد_

 :دوگفتیموهاش کش یتو یدست کالفه

 نداره تیامن ییتنها ششیپ میصحرا)دخترعموش(فرستاد_

 نگفتم، یزیتكون دادم وچ یسر

 بهش وابسته بودم ؟ یبود که چندسال متوال یهمون پسر نیبهم دست داد ا یافتاد حس بد امیبه ت نگاهم

 گفت: یخش دار یباصدا

 باهام نیبدکرد یرسمش نبود سارا نیا_

 خونسردش کردم  یبه چهره  یپندار رو دور شونم حس کردم نگاه دست

 شده!  یباز مرد من تعصب دادیشونه ام نشون م یفشار دستش رو یول دمیکش یآسوده ا ونفس

نم او دمیرقصیپندار م یوجلو خوندمیگذاشتن ومن باناز با آهنگ م یازساس گستیجور د هیآهنگ  نایا یازهمه  بعد

 .كردیم میمردونه ولبخندش همراه یبابشكن ها

 گفتن: كصدایآهنگ گم شد همه  یتو تیودست جمع غیج یوصدا دیرس انیبه پا آهنگ

 االی االی االیعروس دومادو ببوس _

 !مونهیخدا انگار عروس یا
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گونش زدم که اونم بعد من گونه ام رو  یبه چال رو یقیعم یبوسه  خواستمینمگفتن که به ناچار نه که خودم انقدریول

 .دیبوس

 بودم که عرق ازصورتم دهیانقدر رقص میدیرقصیوسط م گهیچندتا دخترد ایومارال وسون مایرفت نشست من وآ پندار

 رو پاک کردم. میشونیپ یکنار پندار نشستم وبادستمال عرق رو یباخستگ تخیریم

 کردو گفت: یخنده ا پندار

 !یعرق شد سیخ یدیازبس رقص_

 دادم وگفتم: هیتك یصندل به

 ؟یمنِ من نرقصم تو برقص ینامزد_

 نگفت به جاش من گفتم: یزیچدویخند

 دن؟یپندار شام نم_

 گشنمه ضعف کردم 

 نگاه کردوگفت: شیبه ساعت مچ پندار

  دونمیبدن نم دیبا گهید_

 دم،یکه من براش خر هیهمون دمیساعتش که دقت کردم د به

 گفتم: باذوق

 که من برات گرفتم؟ ستین یهمون ساعت نیایپن_

 ؟یادگرفتی دایجد هیچ یپن_

 اون روز؟ یدیمن ساعت خر یبرا یچ یتعجب برا یهمونه برام جا آره

 گفتم: یثیباخب
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 دایرو پ چكسیه دمیست خر یمجبور دادیعاشق چشم وابروت که نبودم ازمدل زنونش خوشم امدمرده تنها نم_

 نكردم انداختمش به تو

 چپ نگاهم کرد وباحرص گفت: چپ

  ییپرو یادیرو اخالق ورفتارت کارکنم ز دیبا شهینم ینجوریا_

 کردم وگفتم: یاخم

  خوبه ینجوریتوهم یبرا تیترب یب یپرو خودت_

 گوشم وگفت: کیبهش کردم که سرش واورد نزد یزبون دراز وسرآخر

 شدم چرا عوضش کنم؟ یسارا نیعاشق هم_

 گفتم: بااعتراض

 كشمیخجالت م گهینگو د ینطوریا_

 گفتم: یبالحن حرص دیخند بازم

 بازه كتیفقط ر یخندیتو چقدر م_

 به خودش گرفت وگفت: یمظلوم ی چهره

 سرت دادبزنم؟ یعنینخندم _

 کردم وگفتم: یمصنوع اخم

 نشو همسخره

 باالدادوگفت: ییابرو

  یخوابیما م یامشب خونه _

 گردشده گفتم: یباچشما
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 ؟یچ یعنی؟یچ_

 رو ترکردوگفت: لبش

 خونه  یامشب بر زارهیمامانم با مامانت حرف زده مامان گفت نم نیهم یعنی_

 جون  الیازدست سه یوا_

 چرا؟_

 مامان  یبگ دیجون نه با الیهم نمون ودرضمن سه یمونیدلتم بخواد البته نم یلیخ

 مونم؟یمگه من گفتم نم_

  شهیم تیادیتوز

 داد وگفت: هیتك سرجاش

 شهینم ادیکم نشه ز_

 میاداواصول گذاشت بخور یبردار بعدازکل لمیغذاهامون رو آوردن وف باالخره

 خنده وگفت: ریکه پندار زد ز كردمیم كهیت كهیشكلم رو ت رهیبشقاب دا یتو یباظرافت گوشت ها داشتم

  میتافردا معطل ینطوریزودتر بخور ا یشكافیاتم م یانگار دار یتمرکز کرد نیهمچ_

 به خودم گرفتم وگفتم: یمظلوم ی چهره

 بخورم که  ینطوریخب ا تونمینم_

 کرد، لیتبد کیکوچ یها كهیگوشتام و به ت عیبهم زد وچنگالم رو برداشت باحوصله وسر یمهربون لبخند

 گونش زدم وگفتم: یرو یبوسه ا یباخوشحال

 رومخم بود یلیخ زمیعز یمرس یوا_

 :دوگفتیگونش کش یرو یدست
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 كنمیخواهش م_

 نایپندار ا یبه سمت خونه   میرفت نیخودمونم باماش میکرد یهمه رفع زحمت کردن وباهاشون خداحافظ باالخره

 نكرد. یپندار توجه یکردوبه غرغر ها یهارو پل زد وآهنگ نیبه تن ضبط ماش یپندار شدو فلش فیباالخره حر مایآ

 نباشه. یموقت یخوش نیوازته دلم آرزو داشتم ا میهممون شاد وخندون بود 

 خوادیخستست م یلیکه بهم داده بود دستم داد وگفت واقعا خ ییلباس ها کیمامان پالست میخونه شد داخل

 پام شدم. دنیاتاق پندار کفشام رو ازپام درآوردم ومشغول مال یتوکردم ورفتم یاستراحت کنه باطاهاهم خداحافظ

 کفش پاشنه بلند چقدر مسخرست! واقعا

 کراواتش رو باز کرد وپرتابش کرد روتخت وگفت: یلحظه پندار ازدر وارد شد وباکالفگ همون

  شدمیداشتم خفه م_

 کنارم، یپاتخت یازسرم باز کردم وگذاشتم رو یرو به آروم تاجم

 که پندار گفت: دمیكشیمسخره رو ازسرم م یها رهیگ نیکه اون مشغول عوض کردن لباساش بود منم ا نیح نیدرا

 !یكنیکه موهاتم همراهش م یادامه بد یاونطور_

 رو جمع کردم وگفتم: چهرم

 که! یكنیدرک نم_

  كنهیموهام درد م كنمیاحساس م شمیم وونهید دارم

  یصندل کی یساله گذاشتم رو کی یبچه  کی نیفت وبلندم کرد وعازکمرم گر هویوامد طرفم و دیخند

 گفتم: زدیصدام موج م یکه تو یباتعجب

 !یكنیبچه روبلند م کی یانگار دار ؟یهمه زور رو ازکجا آورد نیپندار توا_

 :دوگفتیخند
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 بچه جون  یسبك_

 گفتم: باحرص

 وشش سالمه  ستیب کینزد ستمیمن بچه ن_

 مسخره گفت: به

 دمیرو ند دتیسف یاوه شب بود تار موها_

 بهش گفتم وبه جلو برگشتم،  یمسخره ا رلبیز

 وگفتم: دمیکش یا ازهیآورد که خم یسرم رودرم یها رهیگ باآرامش

 تو پندار خوابم گرفت یچقدر آروم_

 ازسرت بكنم؟مرد گفتن سنگ که نگفتن  یگر یچكارکنم باوحش_

 بود!  یمرد چقدر دوست داشتن نیا كردمیازپندار کشف م یدیجد یها یژگیو گذشتیکه م هرلحظه

 آخر ودرآورد وگفت: ی رهیگ

 تموم شد _

 گلوم زد،که خودم رو جمع کردم وگفتم: ریبه ز یخم شد وبوسه ا بعدش

 ادیقلقلكم م وونهینكن د_

 :دوگفتیخند

 ؟یهست یپس قلقلك_

 مهمون لبام بود گفتم: یکه لبخند یدرحال

  رهیگیقلقلكم م یبهم دستم بزنچجورم_

 به خودش گرفت وگفت: یپرفسور حالت
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 کردم  یکشف تازه ا_

 پاشدم وگفتم: یصندل یازرو

 خوامیحوله م رمیدوش بگ خوامیمن م گمیممنون م_

 که تواتاق بود اشاره کردوگفت: یطرف در به

  ارنیبرات ب گمیم نییاستفاده نشده هست پا یحوله  نجاحمومهیا_

 نجا؟یا ستیخب مگه استفاده شده ن_

 :دیخند

  یشیوتوش گم م یفقط مال من هست که بدن_

 :دگفتمیوارد حموم شدم وسط راه بر گشتم به حالت تهدگفتم وبا برداشتن لباس هام یآهان

 ایداخل نباش رونیامدم ب_

 :دیخند بازهم

  یاریاخت یواریخب چهارد یول شهیم یچ مینیتابب_

 گفتم: باتشر

 پندار_

 دستش رو اورد باالوگفت: کی

 کردم باشه یشوخ_

فقط درمواقع  ومدیازوان خوشم نم ادیدوش کال ز ریحموم رو ازداخل قفل کردم ولباسم رودرآوردم ورفتم ز در

 .یضرور

 رو کامال شستم  خودم
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 در حموم امد بلند گفتم: یصدا که

 بله؟_

  ارمیخانوم آقاپندار گفتن براتون حوله ب_

 گفتم یدستم گذاشت ممنون یکه حوله رو تو رونیگفتم ورفتم در روباز کردم وفقط دستم رو دادم ب یآروم آهان

 رختكن گذاشتم. یحوله رو تو

اول سرم رو  دمیچیوحوله رو دور خودم پ دمیرو پوش رامیرختكن امدم لباس ز یاز دوش گرفتن سر آخر، تو بعد

که مامان برام گذاشته  یلباس ستادمیا نهیآ یامدم جلو رونیکامال  ب ستیازپندار ن یاثر دمید یوقت رونیدادم ب

وسشوار وروشن کردن ومشغول خشک  دمیبود با شلوار ست جذبش هردورو پوش یدیسف یکوتاه مشك نیبوداست

 کردن موهام شدم،

دت بهش زدم ودوباره مشغول خشک کردن موهام شدم وطبق عا یکه پندار داخل شد لبخند دمید نهیازتوآ

 دم موهام رو نمدار گذاشتم بمونه. میشگیهم

 رو سمت پندار کردم که گفت: روم

 یگونه هاتم قرمز شده درکل بامزه شد ریبگم پن ابهترهی یهاشد دهیرنگ پر هیشب_

 تخت نشستم وگفتم: یزدم وکنارش رو یلبخند

  نمیهم امیازحموم م شهیهم_

 ازموهام رو کنار زدوگفت: یا تره

 بخواب ریبگ یخسته شد یلیه خچشمات قرمز شد_

 گذاشتم وگفتم: نشیس یرو رو سرم

 ؟یستیتو خسته ن ؟مگهیكنیتوچكار م_

 موهام به نوازش درامدوگفت: یرو دستش
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  میخوابیاالن هردومون م_

قلبش رو  یبود وصدا نشیس یتوبغلش سرم رو دیرو کش دومنیوخودشم دراز کش دیرو سرمون کش ینازک یپتو

 . دمیشنیم

 شیشونیپ یهم ساعدش رو یكیکمرم بود واون  یپندارم رو یازدستا یكیقرار دادم و نشیس یازدستام رو رو یكی

 بود.

 گفت که گفتم: یاروم یریبخ شب

 پندار؟_

 حالت گفت: توهمون

 جان؟_

چشمام زل زد دستم رو  یچشماش برداشت وتو یبرداشتم اوردم باال ساعدش رو ازرو نشیس یرو ازرو سرم

 وگفتم: دمیصورتش کش ینوازشگونه رو

 دوست دارم _

 میقبل یودوباره جا دمیگونه اش روبوس یباردوم چال رو یزد که خم شدم وبرا یقیحرف لبخند عم نیا دنیباشن

 برگشتم.

 :دوگفتیموهام روبوس یرو

 منم دوست دارم _

 بزنم وچشمام رو ببندم. یقیبود که لبخند عم یحرف کاف نیا دنیشن

 هتونیکس نم چیبغل پندارم ه یتو یوقت كردمیاحساس م تیداشتم حس امن یبیحس آرامش عج کیبغلش  یتو

 بزنه. یبیبهم آس

 کم بانوازش موهام توسط پندار خوابم برد. کم
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پندار دورم  یدسته حلقه شده  دنیباد دمشونیچشمام آروم بازشون کردم وبادست مال باخوردن نور آفتاب به صبح

 افتاد کجام وچه خبره. میتازه دوزار

 مظلوم نبود! شییخدا یول خوردیشدم چقدر آروم وساکت بهش م رهیغرق در خوابش خ یچهره  به

بودوکنارزدم دستش رو آروم  ختهیر شیشونیپ یکه رو ییگونش زدم وموها یرو یکردم وبوسه ا یخنده ا تک

 دنیاتاق برس پندار وبرداشتم ومشغول برس کش یبرگشتم تو سیدشدم وبعداز رفتن به سروازدورم باز کردم وبلن

 خوردوچشماش رو بازکرد. یپندار تكون دمیموهام شدم که د

 گفتم: كردمیکه موهام روشونه م ینطوریکردم وهم یخنده ا تک

 ؟یوبلندشد یدیچه زود نبودنم رو فهم_

 ت:گف یگرفته ا یدوباصدایخواب خند توعالم

 ؟یبه خوردت داده بودن که انقدر مهربون شده بود یچ شبید_

 حالت هم صداش قشنگ بود! نیا یتو

 سمتش وگفتم: برگشتم

 نكن من کال مهربونم  یانصاف یب_

 تخت بلند شدوگفت: یاز رو دویخند

 ریصبح بخ یراست_

 لبام بود گفتم: یکه رو یبالبخند

 ریصبح توهم بخ_

 شد. سیگونم زدو وارد سرو یرو یبوسه ا شدیازکنارم رد م یوقت

 مشغول بافتن موهام شدم. یرو گاز گرفتم باخوشحال لبم

 گفت: ختیریمرو بهم سشیخ یکه بادستش موها یدرحال پندار
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 صبحانه؟ میبر یآماده ا_

 سمتش وگفتم: کردم وباتعجب برگشتم زیگاهم به م هیرو تك دستام

 سه؟یموهات خ یچ یوا برا_

 آب خوابم بپره  ریز سرم ودادم_

 به چشم هاش گفتم: رهیوخ ستادمیروبه روش ا قایسمتش رفتم  ودق به

 !یخوریتو؟سرمام یا وونهید_

 زدوگفت: یچشمك

 پرهیخوابم نم یعادتمه اونطور_

وشالم روانداختم روسرم وبرگشتم سمت  دمیدرآوردم وپوش کیپالست یازتو ییگفتم ومانتو یا وونهید رلبیز

 پنداروگفتم:

  میخب بر_

 دمز یقیکه چشمام رو بستم ولبخند عم دیروبوس میشونیسمت خودش وپ دیروگذاشت روکمرم من رو کش دستش

 گوشم گفت: دم

 نامزد عاقل من_

 شد،یلبم پاک نم یازرو لبخند

 حس چقدر خوب و قشنگ بود تااالن خودم رو انقدر خوشحال حس نكرده بودم! نیوا

 .میشد نییپا یباهم وارد سالن وازاونجا  وارد طبقه کمرم بود  یکه دستش رو همونطور

 گفتم: زیسمت م میرفتیکه م یدرحال

  ریصبح بخ_
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 ،یدوکلمه اونم خشک وخال یكیجواب دادن جز آرمان تاحاال اصال باهاش حرف نزدم در حد وهمه

 ه؟یبگه مشكلت بامن چ ستین یكی

ه ک كردمیرو حس م اسمنینگاه  ینیسنگ نیب نیدرا میومشغول صبحونه خوردن شد میوپندار کنارهم نشست من

 گفتم: یکردم وبالبخند مصنوع رشیسرم رو آوردم باال وقافلگ هوی

 زم؟یشده عز یزیچ_

 چرا؟ یزد هول شدنش کامال معلوم بود ول یلبخند مصنوع اونم

 گفت: عیسر

 چطور؟ زمینه عز_

 صبحانه خوردنم مشغول شدم. یگفتم وبه ادامه  یآروم یچیه

 یراه یسختم بود بگم مامان ول كمینذاشت  الیاصرار کردم که بزارن ظرفارو بشورم مامان سه یزصبحانه هرچا بعد

 بهشون کمک کردم. زینداشت خب وفقط توجمع کردن م

 کالفه گفت: مایکه آ میرومبل نشسته بود همه

 گهید میبكن یکار کی نیایب نیبابا چقدر ساکت یا_

 ازجاش خوردوگفت: یتكون پندار

 خواهر من؟ میچكارکن_

 سررفته یلیخب حوصلم خ دونمیچم_

 بود گفت: رهیخ ونیتلوز یمانشسته بودو به صفحه  یمبل روبه رو یکه رو یدرحال آرمان

 نگاه بنداز کی یدست نخورده دار یهنوزکتابا_

 بااعتراض گفت: مایآ
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 اِ آرمان توهم_

 به آرمان گفت: رهیلبش خ یباپوزخند گوشه  پندار

 م؟یما خبرنداشت یتوصداهم داشت_

 نگفت، یزیبه پندار  کردوچ ینگاه مین آرمان

 آرمان وگفت: یسر داد دستش رو گذاشت روشونه  یبلند مهین یخنده  اسمنی

 عشقم کم حرفه_

 آرمان گرفت وصورتش روسمت خودش برگردوند وگفت: ی وچونه

 مگه نه عشقم؟_

 گفت: رلبیتكون داد پندار ز یزدو سر یلبخند آرمان

  ادیمرده متحرک به حساب م نینباشه ا اسمنی_

 رو فشار دادم وگفتم: دستش

 خب؟ یچكارشون دار_

 گفت: یمظلوم دوبالحنیتو موهاش کش یدست کالفه

 خب رنیاعصابم م یرو_

 نگفتم یزیوچ دمیخند یرکیرزیز

 گفت: نهیدست به س مایآ

 نیکار بگ هیمنتظرم خب _

 زدم وگفتم: یبشكن

 دارم شنهادیپ کیمن _
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 :دوگفتیباذوق دستاش رو به هم کوب مایآ

 ؟یمن رو درک کرد چ یكیباالخره _

  دهیهست خودش سواالرو م یباز میخودمون داخل گوش یاما نه باسواال میکن یباز قتیجرئت حق_

 زدوگفت: یبشكن مایآ

 همه هستن؟ یزیچ هیشد  نیا_

 ازجاش پاشدوگفت: آرمان

 نیمن حوصله ندارم شماها سرگرم ش_

 ملتمسانه نگاهش کرد وباناز گفت: اسمنی

 یباش دیبا چسبهینكن بدون تو نم تیآرمان اذ_

 نشست،دوسرجاشیکش یبه ما کرد هوف یدودل نگاه آرمان

رو درآوردم وبعد باز کردن برنامه و وارد کردن اسما گذاشتمش  لمیکه من موبا میداد لیتشك رهیدا نیزم یرو هممون

 وسط

 گفت: اسمنیشروعش رو زد افتاد به خودش و مایآ

 قت؟یاحقیجرئت _

 قتیحق_

 روزد وسوال روخوند: قتیدکمه حق اسمنی

 ؟یعاشق شد لیدل یتاحاال ب_

 گفت: سیپوکر ف مایآ

 نه نشدم  یچه سوال مسخره ا_
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 شد آرمان ازمن خشک گفت: ندفعهیا میوتكرار کرد یکار قبل دوباره

 کدومش؟_

 بالحن مثل خودش گفتم: منم

 جرئت _

 ادامه داد: یگوش یباال انداخت وازرو ییابرو

 کن  یخاستگار گنیم هیشئ که بق هیاز _

 گفت: مایآ

 دیدادیذره لو م هی میگفتیواقعا که مسخرست حداقل خودمون م_

 وگفتم: دمیخند

 کنم خب؟ یخاستگار یازچ_

 گفت: طنتیباش مایآ

  ییدستشو یازکاسه  میرو جالب ترش کن یخب بزار باز_

 زد، یكیآرمانم لبخند کوچ یخنده وحت ریحرفش همه زدن ز نیباا

 گرد شدوگفتم: چشمام

 قحط بود؟ زیچ_

 میگفت ما بگ تیخود باز_

 ؟یكنیقبول م یخوشگلم من رو به همسر زمیعز ییدستشو یکاسه  یبگم بگم ا یخب االن من چ_

 خنده هاش گفت: یپندار البه ال رخندهیزدن ز همه

 چشمم روشن جلو چشم من؟_
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 یرفتن ندار ییحق دستشو گهید ییدستشو یمشخص شد کاسه  میعشق بیرق 

 به بازوش زدم وگفتم: یاروم ی ضربه

 مسخره_

 گفت: مایآ

 خب دوباره _

 رو گرفت وگفت: لمیافتاد پندار ازمن موبا نباریا

 قت؟یاحقیجرئت _

 گفتم: بااعتراض

 جرئت  اورد؟ین ریروگ یجزمن کس یباز نی_ا

 و گفت: دیخند پندار

 شدم وونهیبرو جلو پنجره داد بزن د_

 .اطیح رفتیخوب بود صدام فقط م نیحداقل ا خب

 پاشدم رفتم سرپنجره وبلند داد زدم: ازجام

 شدم وونهیمن د_

 شدم وونهید

 دستش وگفت: یاروم زد رو الیسه مامان

 ه؟یچه کار نیدخترم ا یسارا_

 خنده هاش گفت: یالبه ال مایآ

 داداشم چارهیب وونستیمامان عروست اعتراف کرد د_
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 حرص گفتم: با

 هاهاهاها _

 شربت برگشت و گفت: ینیس کیآشپزخونه با یرفت تو الیسه مامان

 بسه  یباز نیبخور یزیچ هی نیایب_

 گفت: داشتیبرم وانارویازل یكیکه  یدرحال مایآ

  اوردمیم یكردیمامان صدام م_

 دیاریکلوچه هارو م نیشیدختر خوشگلم االن شما بلند م ستین یمشكل_

 لب گفت: ریز مایآ

  ارمیبچه خوبارو درب یکردم خواستم ادا یعجب غلط _

 رو وسط گذاشت که ینیبعد باکلوچه هابرگشت س قهیرفت توآشپزخونه چند دق مایوآ میدیحرفش همه خند نیباا

 چقدر خوشمزه بودن، میومشغول شد میهمه برداشت

 درستش کرده بود  الیسه مامان

 به مامان گفتم: رو

  هیدستتون درد نكنه مامان جون عال_

 نوش جونت دخترم_

 گفت: یبلند یباصدا پندار

 یخوریانگشتاتم باهاش م هیمامان عال یکلوچه ها شهیهم_

ازش  یوپندار من رو رسوند خونه وبا خداحافظ میکرد یکردن بعد ازظهر اون روز باهمه خداحافظ دییهم تا همه

 داخل شدم 
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 ****چندماه بعد***

 عالف شد  نییبجنب دختر پندار پا یسارا_

 گفتم: یبلند یوباصدا دمیلبم کش یرو رو میصورت رژ

 باال امدم ومدیباشه مامان جان خب م_

رنگ اتاقم خارج شدم که همزمان با من  دیازدر سف نهیدوشم انداختم وبعد ازنگاه آخرم به آ یرو رو دمیسف فیک

 که زده بود گفتم: یخفن پیت دنیطاهاهم ازاتاقش خارج شد باد

 کجا؟_

 یکه دوش گرفت باادکلنم

 :دوگفتیژل زدش کش یبه موها یدست

 قرار دارم  یبا آن_

 رو درآوردم وگفتم: اداش

 یاوه آن_

  نایبعد عقدوا میفعال کامال اشناش میستیماکه مثل شما هول ن_

 رون،یببااون ومامان رفتم یبهش رفتم بعد ازخداحافظ یغره ا چشم

 کردوگفت: یزدم که اخم مصنوع یلبخند مظلوم نهیسرش رو کج کرد تامن رو بب پندار

 همش منوعالف کن  نمیاببیب_

 وگفتم: دمیخند

 یكنیدرضمن عادت م فتهیوظ_

 وگفت: رهیخندش رو بگ یجلو نتونست
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 ایاباالبیب_

 دیوگونه ام رو بوس کیدستش رو دنده بود سرش روآورد نزد کیکه  یرو باز کردم وداخل نشستم درحال نیدرماش

 که گفت: دمیمنم طبق معمول چالش رو بوس

 نداره؟ گهید یها صورتم جا یبوسیچالِ رو م نیهمش ا_

 امدن؟ یعروس یبهتره کارت ها نینچ هم_

 آره زنگ زدگفت حاضره _

پندار که کامل  یقرار بود همون خونه مجرد میدیخریم ناهمیگفتم وکمربندم رو بستم امروز لباس عروس ا یا باشه

 ونیعوض کردم کال دکوراس نارویتواتاق خودمون وحال دادم مبل تخت ا ییها رییتغ هیالبته من  میکن یومبله زندگ

 دادم. رییتغ

 داخل. میورفت میشد ادهیرو نگه داشت که باهم پ نیکه کارت ها اونجا بود ماش یبه مغازه ا ندیپنداربارس

 گفت: دنمونیباد فروشنده

 خدمتتون  دمیاالن کارتارو م دیخوش امد_

 رو داد دستمون که توش کارت ها قرار داشت. کیپالست کیو

بود و اسم من و پندار روش هک  نشیزم یهم رو ییبود وپوشش چوب وطرح ها دیسف نشیبود که زم یطور مدلش

 شده بود.

 بودگفتم: یکه ازسرخوشحال یبالبخند

 نیعال نایپندار ا یوا_

 .میامد رونیبهم زد وباحساب کردن پول کارت ها ازمغازه ب یلبخند

من و  یکارت عروس نیداشته باشه وا قتیحق یهمه چ شدیبودم باورم نم رهیدستم خ یبه کارت تو یبا خوشحال 

 ندارباشهپ
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 دستم بودم که پندار گفت: یشكل تو یمربع یکارت ها ی رهیخ

 ؟یش رهیتاآخر به اونا خ یخوایم یسارا_

 مایکار دار یکل

 وگفتم: دمیخند

  میحواسم پرت شد بر_

 مغازه ها جفت هم قرار گرفته بودن.  یهمه  میبغال بود شد نیکه هم یپاساژ چندطبقه ا وارد

 .میلباس عروس وارد شد یبخش مزون ها به

همه رو به پندار نشون  یكی یكیچقدر خوشگل ومتفاوت بودن باذوق  موندیبازمدهنم دمیدیعروس هارو که م لباس

 نبودم  دیپد دیند دیخندیکارم م نیکه به ا دادمیم

 بود ذوق داشته باشم. یعیوطب كنمیکه دوستش دارم ازدواج م یبودم که دارم باکس خوشحال

مغازه  یرنگ یبه چشمم خورد که هم کت وشلوار داشت وهم لباس عروس چراغ ها خاموش بود بانور ها یا مغازه هی

 روشن بود چشمام برق زد.

که من زورم بهش  دنیالبته کش دمیپندار قفل بود اون رو به طرف مغازه کش یکه پنجه هام توپنجه ها ینطوریوهم

 خودش امد. رسهینم

 فتم:به مغازه کردم وگ یا اشاره

 میریبگ نجایهردو رو ازازا میپندار چه خوشگله بر نیبب_

 تكون دادوگفت: یسر پندار

  یتوبگ یهرچ میبر_

 که فروشندش زن بود وبهمون خوش آمد گفت. میهم داخل شد دوشادوش

 روبهش گفت: پندار
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 بایتک وز زیچ هیباز نباشه  ادیکه ز خوامیم یزیهم لباس عروس اول لباس عروس چ میخوایهم کت وشلوار م_

 تكون دادوگفت: یبالبخند سر زنه

 رو نشونتون بدم  دیخوایکه شما م یتا رگال مدل نیایحتما دنبالم ب_

 م،یودنبالش رفت میبهم کرد یو پندار نگاه کوتاه من

 با دست به لباس عروس ها اشاره کردوگفت: خانم

 دیتاراحت انتخاب کن زارمیتنهاتون م نیخوایکه شما م ستییها عیتوهمون ما نایا_

 پندار گفت: بارفتنش

  گهید میخب انتخاب کن_

 گفتم: دیباتهد

ه بزارم ک میكنیانتخاب م دهیپوش زیچ کیوتو  دونمیمن م یریو ازروش شنل بگ یباز انتخاب کن زیچ کی ندفعهیا_

  رونیب یدر بر نیزنده ازا

 خنده وگفت: ریز زد

  ایهنوز ازدستم حرص دار_

 چجورم_

 اشاره کردوگفت: یكیپندار به  میكردیونگاه م میزدیاسارو دور ملب رگال

 چطوره؟به نظرت؟ نیا_

 به لباس کردم واقعا خوشگل بود! ینگاه

قسمت  یکمر بند مانند رو یش کیبود و دیسف یگالطرحاش با شتریبود ب یحلقه ا نیاش کامال بسته بود وآست قهی

 کمرش قرار داشت باذوق رو کردم به پندار وگفتم:
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 خوشگه یلیپندار خ هیعال_

 زد وگفت:بهم یقشنگ لبخند

 بروبپوشش _

 شنل نداشت، گهیام دورش بود ود یباوبلندیز تور

 وخودم رفتم تواتاق پرو  ارهیرو ب زمیتاسا فروشنده گفتم به

 رنگ یگلبه ا یوارایود زیآو یسرم قرار داشت وجا یالمپ باال کی که

 لحظه بعد لباس رو دستم داد وخودش رفت.  چند

 بود توتنم!  یعال ییپشتش رو بستم وا یوبه سخت دمیخودم رو درآوردم لباس رو پوش یها لباس

 بود. یرو لبام نشسته بود که پاک نشدن قیعم یلبخند

 که گفت:پندار امد یصدا

 خب نمیببخوامیکن منم مقفل دروباز_

 گفتم: نییپا دمیكشیلباس رو م پیکه ز یدرحال

 فعال زوده  ستین یازین_

 .دمیخودم رو پوش یکاورش گذاشتم ولباس ها یرو تو لباس

 روبه فروشنده گفتم: رونیب امدم

  دارمیرو برم نیهم_

 كردینگاهم م یكیوبااخم کوچ نهیگفت نگاهم رو به پندار دوختم که دست به س یرلبیز یا باشه

 ه؟یسر گفتم چ یبااشاره  

 گفت: که
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  یزنیضدحال م یلینم؟خیبب ینزاشت یچ یبرا_

 وگفتم: ستادمیورفتم روبه روش ا دمیخند

 ینیبیم یبزود_

 زنگ خورد  لمیخونه که موبا میبر میخواست گهید یزهایکت وشلوار وچ دنیاز خر بعد

 باال انداختم که پندارگفت: ییاسم طاطا ابرو دنیدرش آوردم باد فمیازتوک

 ه؟یک_

 گفتم: دادمیکه تماس رو جواب م یدرحال

 طاهاست _

 طاهارو مخاطب قرار دادم وگفتم: بعد

 الو طاها؟_

 ؟ییکجا یالو سالم سار_

 باعث شد کنجكاو شم وبپرسم: ومدیم یکه ازپشت گوش یآهنگ یصدا

 خونه میریم میباپندار دار ؟منییتوکجا_

  نیغر لباسم نزن همه معمول نیایبا پندار ب نیشبانه گرفته پاش یمهمونرضا  ناینه نه نر_

 گفتم: باتعجب

 باهاته؟ كاهمیوونه؟آنید یگیاالن م_

 رضا نگار کلم وکند بهت خبربدم  یخونه  نیایب میآره باهم امد_

 رو قطع کردم، لیگفتم وموبا یا باشه

 گفت: یبالحن سوال پندار
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 گفت؟یم یچ_

 گفتم: فمیک یتو زاشتمیرو م میکه گوش یدرحال

  نیایب نیگرفته پاش یرضا مهمون گهیتازه م وونهید یچیه_

 خنده که باتعجب گفتم: ریزد ز هوی

 ؟یخندیم یوابرا چ_

  یاریحرصم ودرب یدیبااون رضا نقشه کش یشمال افتادم نشست ادی^

 که ازتعجب چشمام گرد شده بود گفتم: یدرحال

 ؟یدونیتو...تو از کجا م_

اصال  بوده ییهویبود  یسارا یکردو گفت نقشه  فیرو تعر یکه نشست همه چ رمیرو بگ قشیرفتم  ایبعد اون غضا_

  نایرو دوست داره وا یكیخبرنداشته خودش 

  یییخبربده وا كردمیدهن لق اصال فكر نم یا

 نییرو انداختم پا سرم

 دستش گرفت سرم رو باال آورد وگفت: یچونه ام رو تو که

  میاالنم سوارشو بر اریدرن ایباز وونهید نیازا گهید یول یخجالت بكش ستین الزم_

 گونش زدم که گفت: یرو یعیسر یدرکم کرده بوسه  نكهیازا خوشحال

  ورکیوین یمگه امد گهیباز به من م_

 گفتم: بااعتراض

 که  یندار اقتیاِاِ ل_

 برم که بازوم رو گرفت ومن رو به طرف خودش برگردوند وگفت: وخواستم
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  یحض کن دادمینشونت م یاقتیوگرنه ل میابونیکه خ فیح_

 بهش رفتم وگفتم: یغره ا چشم

  ایروهم ندار دنیبوس ینكن جنبه  یتیترب یب_

 م،یزد یوگپ م میبود ستادهیا زیدور م نایخونه رضا شون باطاها ا میدیساعت بعد رس کی بایتقر

 نگار گفتم: روبه

 کجاست؟ شییدستشو_

 وگفت: دیخند نگار

 برمت  یم امنیب_

 ومدنیبا اون لبخند مزخرفشون م میرفت یکه م یکه دوتا پسر سرراهمون سبز شدن وبه هر سمت میرفت یم میداشت

 کالفه شدم وگفتم: گهیکه د

 نیشیم مونیرد کارتون پش  دیبر_

 آروم گفت: نگار

  میبر ایب الیخیب_

 قهقه زدوگفت: پسره

 خشمتم خوبه  یتو ول یچقدر خشن_

هشون ب تیبااعصبان دمیکش یبلند نیپندار ه دنیتوصورت همون پسره خوابونده شد باد یجواب بدم که مشت امدم

 گفت: یناسزا م

 ن؟یكردیم یچه غلط نیداشت یعوض یشرفا یب_

در به عقب هل دادنش بودم که طاهاو  یپندار قرار دادم وسع ی نهیس یبودند رفتم جلو دستام رو رو رشدهیدرگ باهم

 گفت: یپندار وگرفت وم یکه طاها بازو دنیسررس رمیام
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 عقب  ایپسر آروم باش ب شیه_

 عقب  دنیبا دوست پسره اون رو کش رمیام

 داد زد: پسره

 وسط؟ یخودت رو انداخت یرم کرد كهیچته مرت_

 سمتش دادزد:به  ادیداشت ب یکه سع یدرحال پندار

 كشمتیبخدا م یعوض زنهیهنوز داره حرف م_

 روبه پسره داد زد: طاها

  گهیتوهم خفه خون شو د_

که ازخشم سرخ شده بود  یباد کرده گردنش وصورتش و چهره ا یبه رگا یعقب وبانگران دمشیبادستام کش پنداررو

 شدم.  رهیخ

 د،یکش یم یعصب یگرد شده بودن پشت سرهم نفس ها چشماش

 چشم هاش گفتم: ی رهیدستام رو قاب صورتش کردم وخ 

 نبود آروم باش  یزیآروم باش چ زمیباشه عز_

آروم باشه وچقدر دوستش دارم  كردمیشونم گذاشتم وموهاش رو نوازش کردم ودم گوشش زمزمه م یرو رو سرش

  شدندیقطع نم شیعصب ینفسا

 گفت: یبم یباصدا

 ؟یدیفهم یخوریازکنارم تكون نم گهید_

 یخورینم تكون

  نجامیباشه باشه هم_
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 تخت نشوندمش یازاتاقا ورو یكیکردم به سمت  تشیهدا آروم

به پندار کرد ودوباره بهم  یبگم که طاها ازدر وارد شدونگاه کوتاه یزینفس نفس زدن بود خواستم چ هنوزدرحال

 نگاه کردو گفت:

 رونیابیلحظه ب کی_

 گفت: یظیکه طاها بااخم غل رونیبه پندار رفتم ب یتكون دادم وبعد ازنگاه کوتاه یسر

 درآورد؟ یباز وونهیچرا د نیا_

 پاچه گفتم: دست

 چرا؟ یباز وونهید

 شدیم ینطوریجاش بود ا هرکس

 باپوزخند به در اشاره کردوگفت: طاها

 بزنه توسر ودست پسره  ادیب گرفتیرو م وانیداشت ل ی؟ساراینطوریا_

 كه؟یت کیاونم فقط بخاطر  هیعاد نیا

 حرفا بود!  نیرو هم فشار داد طاها زرنگ تر ازا چشمام

 چشمام رو باز کردم: باصداش

 ه؟یکاراش چ نیا یبده معن حیمعلومه توض یكنیرو پنهون م یزیچ کی یتو دار_

 کردم  فیرو مو به مو براش تعر یدادم وهمه چ رونیکالفه ام رو ب نفس

 کرد وسرآخر گفت: یمتعجب بهم نگاه م طاها

 تو؟ یسرکن ینطوریا یخوایچطور م_

 گفتم: یقاطع بالحن
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  شهیمشكلش حل م كنمیخودم درستش م كنهینم یبرام فرق_

 :دوگفتیکش یپوف کالفه ا طاها

 گذشته! یپسره ازحد عصب یكردیپنهونش م دینبا یولمیزنیخب بعدا حرف م یلیخ_

 یچیبرم هداره منم بزارم اجیاونم بهم احت تونمیباهاش ازدواج کنم من بدون اون نم دیممكن بود بزار گفتمیاگه م_

 بسه میبر نیبگم پاش یچ دونمینم_

شدم هنوز متوجه  رهیدستاش گرفته خ یبستم به پندار که سرش رو النگفتم وداخل شدم ودر رو پشت سرم یزیچ

 هریار دادم که سرش رو برگردوند به طرفم وبهم خشونش قر یداخل شدنم نشده بود کنارش نشستم ودستم رو رو

 شد

 کردم وگفتم: یتک خنده ا 

 ؟ینیآروم بش یتون ی؟نمیتوچقدر دعوا دوست دار وونهید_

 هوا من رو تو آغوشش فشردوگفت: یب

 یایب بامن بامش یتونیرو بهت بگم م ییزایچ کی دیبا تونمیبگه نه نم یزیکه مال منه چ یبه کس یكی نمیبب یوقت_

 مهمه یلیخونه؟خ

 کردم وگفتم: دنگاهشیباترد

 ؟یراجع به چ_

  میزنیم احرفیب شهینم ینطوریا_

 تكون دادم وگفتم: یسر

 خب بزار باطاها هماهنگ کنم یلیخ_

 یسوار ماش نایاز هماهنگ کردن باطاها ومامان ا بعد
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 م،یوبه سمت خونش حرکت کرد میشد ن

 . میشدم وداخل شد ادهیهمراهش پ نیجاده ها بودم که باترمز کردن ماش ی رهیخ

 نشستم وگفتم:که خودم انتخاب کرده بودم یمبل قرمز رنگ یرو  میوداخل شد میصافش گذشت اطیازح

 ؟یبگ یخوایم یکن چ فیخب زود باش تعر_

 کردوگفت: یخنده ا تک

 گمیذره صبرکن نفس تازه کنم م کی یچقدر هول_

 گفت: ختیر یآب م خودش یآشپزخونه شد وهمونطور که برا داخل

 ؟یخوایآب م_

 گهید اینه ب_

 گفت: یبعد امد روبروم نشست وبالحن جد چندلحظه

 دونم یم_

 دادم: كهیبه مبل ت باتعجب

 رو؟ یچ_

 رو یهمه چ_

 گفتم: یدرهم ی باچهره

 رو؟ یخب چ دونمیم یگیفقط م_

 یتا من عصب یازت خواسته مراقب باش لشیکه دارم ودل یرو بهت گفته ازمشكل یبه من همه چ ماراجعیآ دونمیم_

 نشم

 دهنم گذاشتم که گفت: یگرد شده نگاهش کردم ودستم رو رو یباچشما
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 ماه خب؟ کی تشینها كشهیطول نم ادیز تیوضع نیمن با دکترم حرف زدم ا نیبب_

 نیاامشكل حل شه اگه ب نیا یکمک کن دیپس توبا كنمیچكارم فهممیونم ستمیاون لحظه من توخودم ن نیوبب

 بمون کنارم اگه هم نه..... یکمک کن یتونیوم یایکنار م تیوضع

 بگم آخه؟ یمن بهت چ مایکرد وتوچشمام زل زد آخ آ مكث

  یقرار داد تیوضع نیرو توا من

 رو توآغوشش جا دادم وگفتم:پاشدم رفتم کنارش خودم ازجام

 یالزم نبود بگ رفتمیبرم همون موقع م خواستمیاگه م_

 آرومش امد: یصدا

 مطمئن شم  خواستمیم_

 قرار دادم، نشیس ینگفتم دستم رو رو یزیچ

 ازچندلحظه گفت: بعد

 یسارا_

 جان_

 گشنمه_

 وگفتم: رونیازبغلش امدم ب یساختگ بااخم

 نیهمتون به فكر شكم یبگ یخوایم یگفتم االن چ یسارا یگفت نیهمچ_

 :دوگفتیبلند خند یباصدا

 !یخوریم یگفتم بدونم چغذا سفارش بدم  خواستمیم_

 مبل پاشدم دستم رو زدم به کمرم وگفتم: ازرو
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 ؟یدار ایمواد الزان كنمیالزم نكرده خودم غذا درست م_

 زد وگفت: یشاد بشكن

 هست  یهمه چ نتیمن که از خدامه توکاب ولیا_

 رهیآشپزخونه وخ واریزده بود به د هیرو آماده کردم پندار تك هیگفتم و رفتم تو آشپزخونه مواد اول یآروم ی خوبه

 کرد. یمن رو نگاه م

 گفتم: بااعتراض

 گهینگاهم نكن د یاونطور_

 :دیخند

 نگاه کنم؟ یپس چطور_

 زدم وگفتم: یحرص درار لبخند

 ستین یوگرنه ازغذا خبر نیشمااصال نگاه نكن بفرما بش_

 لب گفت: ریبه خودش گرفت وز یسیپوکر ف ی چهره

 ضدحال_

ل حا یگذاشتمش توفر دستام رو شستم رفتم وتو نكهیشدم بعد از ا ایمشغول درست کردن الزان نگفتم یزیچ

 وکنارش رومبل نشستم،

 بود گفت: ونیتلوز یکه نگاهش به صفحه  همونطور

 بپزه؟ كشهیچقدرطول م_

 شونش قراردادم وگفتم: یرو رو سرم

  گهیساعت د میکمتر از ن_
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 رو دور کمرم قرار داد وسرش رو برگردوند به طرفم وگفت: دستش

 م؟یكارکنیخب تااون موقع چ_

 ادیخوابم م یلیتابپزه چون خ میصبرکن_

 نگفت، یزیچ

 صبحم رفتم خونه  میدیبعدشم تواتاق خواب میوغذا خورد میزد حرفكمیو  دمیرو چ زیساعت م میبعد ازن 

 منتظرش بودم. شهیکه هم یروز دیفرا رس میهفته روز عروس کیازگذشت  بعد

****** 

 کیبردار پنداربه طرفم امد ودستش رو به سمتم دراز کرد من هم با لمیف یبودم بااشاره  ستادهیا شگاهیدر آرا دم

 .میرفت نیبه سمت ماشکردم وباهم شیلبخند همراه

 رو باز کرد، نیزد ودر ماش میشونیبه پ یبوسه ا اول

 صورتش کردم وباکمكش سوار شدم. یحواله  ینگاه عاشقانه ا 

 راننده نشست یصندل یرو دورزد ورو نیماش

 به صورتم انداخت وگفت: ینگاه

 یخوشگل شد یلیخ_

  دمیخجالت کش فشیازتعر یواقع یبه معنا كردمیکردن گونه هام رو حس م داغ

 شده بود. یعال یاون کت وشلوار مشك یتو

 نگاهشکردم یسع یلیخ نداختینگاه بهم م کیو گشتیبرم یچند گاهداخل راه هر از هیآتل میبر میخواستیم اول

 !شدینم یول نكنم

ت دس یرو تو فمیشم دست ظر ادهیشد وامد در طرفم رو باز کردوکمک کرد پ ادهیپ نیازماش هیبه آتل دنیکه بارس 

 رو بست. نیودر ماش رونیحرکت آوردم ب کیمردونه اش گذاشتم که با
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 بهش زدم وگفتم: یلبخند

  میریبگ یعاد یبالباسا میایعكس ها خودمونم ب نیجدا از ا_

 آره منم توفكرش بودم _

 ازجاش بلند شد وبالبخند گفت: دنمونیصفحه تخت نشسته بود باد وتریکه پشت کامپ یزن میشد هیآتل داخل

 قسمت نیتوا نییبفرما نیسالم خوش امد_

 ه کرد،اشار یسوخته ا یبه در قهوه ا وبادست

رم ک واراشیبلند وجود داشت ود یومشك دیمبل سف کیبود  یبسته ا یفضا  میوداخل شد میبهش کرد یهردوسالم

 رنگ بودن 

 اتاق وروبه من گفت: یامد تو نیفضا بودم که همون زن بادورب زیآنال درحال

 شما یتك یسرعكسا میریخب خوشگل خانوم اول م_

 بماند. شمیگل دستم داد بق کیشدم  زیخ میمبل حالت ن یرو شیكیژست بهم داد  چندتا

م فرو گردن یگود یبود پندار ازپشت دستاش رو دورکمرم حلقه کردوسرش رو تو نیا شیكیدونفره  سرمیرفت بعدش

 برد 

 پشت گردنش  یكیدستاش بود واون  یازدستام رو یكیبالبخند چشمام رو بستم  منم

 شونیكیهم ازپندار گرفتن از یچندتا عكس تك دنیم لیتحو گهیگفت عكسارو چندروز د گهیازچندتا ژست د بعد

 به افق زل زده بود یدود نکیع کیشلوارش وبا  بیکه پندار دستاش رو گذاشته بود توج یخوشم امد اون یلیخ

 م،یتاالرشدیازتموم شدن عكس ها راه بعد

  میهم نظرداد یراه راجع به عكسا داخل

شاباش  یکت پندار به قول بیگفتن چندنفرم توج نایوا کیتبر امدن کینزد یالیتاالر فام اطیبه ح باورودمون

 کردن  یخوشبخت یگذاشتن وآروز
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  كردمیکه بخاطر ما جمع شدن نگاه م یتیوازته دل بود باشور وشوق به جمع یهردومون واقع یلبا یرو لبخند

عا ازته واق یول انهیاثرداشت  دونمیوم عشقم روبهش ثابت کنم نماالن وامشب تم خواستمیرو گرفته بودم م ممیتصم

 دلم بود.

 بودم رو گفتم بذارن دهیکه خودم تدارک د یوآهنگ یج یکنار د رفتم

 نگاه متعجبش رو به من دوخت: یج ید یپندار ازجاش بلندش کردم وآوردم وسط باصدا شیرفتم پ سپس

دست ها قطع  یوسطا کاردارن صدا نیعروس خانوم وآقا دوماد ا نیکن یرو خال تیلطفا وسط جمع ونیخانم ها وآقا_

 نشه ها

 یرنگ یمصنوع یها شیمابود کم کم دودهم دورمون گرفت وات یبرق ها خاموش شدن رقص نورهم  که رو ی همه

 هاهمراهمون بود غیدست وج یشد صدا یآهنگ که پل

 یسچیرضاتالیتو از عل یبود ینفس ک آهنگ

 دم،یرقصیوم خوندمیهمراه آهنگ م یمن بالوندشروع شد و آهنگ

 داد یطونیباوشیکم تعجب جاش رو به لبخند ز کم

 امد: خواستمیکه ازآهنگ م یا كهیت باالخره

 تو عشقم؟ یبود یتو ک یبود ینفس ک_

 و فاصله رو بشكن  یهمه دور نیا

 تو جونم؟ یبود یتو ک یبود یک نفس

 وونمیهمه عاقل و واسه تود واسه

 آهنگ باهردو دستم بهش اشاره کردم وباآهنگ لب زدم، ینجاهایا

 دست زدن مردم بلند شد  یآهنگ صدا انیازپا بعد

 گوشم لب زد: ریمردونه اش رو دورکمرم حلقه کرد وز یدستا پندار
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 دختر یفوق العاده ا_

زد  میشونیبه پکه  یطوالن یلبام نشست ودستام رو دور گردنش حلقه کردم بعد از بوسه  یرو ینیگیشرم لبخند

  میسرجامون نشست

 به چشمام گفت: رهیدستم رو تودستش وخ پندار

 ؟یكنیجبران م نجاهایا یکرد غیهمه خودت روازمن در نیا_

 گفتم: بالبخند

 داره یزمان کی زیبهت گفته بودم هرچ_

 ابروهاش رو داد باالوگفت: جفت

 است؟ینجوریا_

 لبام نشست وگفتم: یرو یطونیلبخندش

  استینجوریا_

 رو کج کردوگفت: سرش

  میرسیبهم م_

 گفتم: رگوششیرو بردم ز سرم

  گهید میدیرس_

 وگفت: كردیچشم هام نگاه م یو همونطور که تو دعقبیرو کش سرش

 ! دهیحرف زدن ازتوبع ینطوریا ایزیریکرم م یدار_

 کردم که باحرص گفت: یدلبرانه ا ی خنده

 بعد روبه من ادامه داد: كنهیم تمینگاهش کنا وسط جمع داره اذ _
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  رهیآبروت موسط نیا شهیخودت بد م یبخدا برا_

 باال دادم وگفتم: یابرو

 رهینگران نباش نم_

 بهش زدم وگفتم: یاروم یلیسرم وخواست ببوستم که س کیلجش رو درآورده بودم سرش رو آورد نزد یحساب گهید

 االغ پرو نشو _

 خنده وگفتم: ریزدم ز افشیهم کرد که ازقنگا سیرو گذاشت رو صورتش وپوکر ف دستش

 جنبه وسط جمع خجالت بكش ینكن ب ینطوریات رو ا افهیق_

 گفت: یباحال بالحن

 ستیگناه که ن یدرضمن زنم یزیریبه من چه خودت کرم م_

 سرم دوختم  یرو به بااللبام نشست ونگاهم یرو ینیریلبخند ش یزنم لفظاز

 ومشغول شد برداشتیباال انداخت جلوش انگور یپندار شونه ا كردنیقند اب متودلم لویک لویک

 بخوره صحبته! دیهم با شیکنا توعروس نگاه

 بردارم افتاد به جونمون ورو به من گفت: لمیماجوونا موقع شام شد غذا رو که آوردن ف یها یمسخره باز یازکل بعد

 قاشق برنج بزار دهن آقادوماد کیعروس خانم _

بعدشم به سمت دهن پندار  زهیگرفتم تانر رشیبهش زدم وقاشق رو از برنج پر کردم دستم روز یمسخره ا لبخند

 کلش رو خورد و وقورتش داد بعدم برعكس اون لقمه داد دهنم   كردیبه چشمام نگاه م رهیبردمش همونطور که خ

بردار ازمون  لمیبعد ازغذا خوردن ف میآدم کوفت کن نیرومخمون راه رفت وگذاشت ع گهید كمیبردار  لمیف

 عكس گرفت، یخانوادگ

 ،مامان وبابام  الیسه ما،مامانیطاها،آ یعنی
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 توخودش بود شهیمثل هم دمشینگفت فقط ازدور د یزیچ یكیتبر یبود ول میبود که دناهم توعروس نیا تعجبم

 .ششیبرم پ خواستیدلم م زدیحرف نم چكسمیوباه

 به پندار گفتم: رو

  زمیعز گردمیاالن برم_

کفشم سرش رو باال گرفت ونگاهم کرد بدون  یپاشنه  یصدا دنیلباسم رو دردستم گرفتم ورفتم سمتش باشن دامن

 بود. شهیکرد مثل هم ینگاهم م یحس چیه

 االن برنزه شده بود  یبود ول دیپوستش سف یشیآرا چیه بدون

عقب  دمیکنارش روکش یبود صندل ختهیهم ساده دورش ر شیقهوه ا یتنش بود موهاوشلوار ساده هم زیبل کی

 نشستم وگفتم: ششیوپ

 دنا؟ارزش داشت؟ یباخودت چكارکرد_

 نلرزه گفت: كردیم یکه سع ییبود باصدا نیدفعه غمگ نیبود ا نیکه خشمگ شهیبرخالف هم چشماش

  یبشن که عاشقش یاگه خانوادت باعث مرگ همون کس یسارا_

 به پنداراشاره کردوادامه داد: وبادست

 ؟یكنیچكارم_

 کی یبرا ی؟حاضریكنیتحمل م یبه درک غم نبودش رو چطور نای؟ایخندیم ؟یخوب ؟باهاشونیمونیقبل م مثل

 ست؟ینجانیپندارمرده وا یفكرکن قهیدق

 .ستمیهم فشردم اگه پندار نباشه منم قطعا ن یرو رو چشمام

 کردوگفت: یتلخ یخنده  تک

ره گریه ات میاد چون سخته سارای واقعا سخته ولى عروسیته  گریه نكن آرایشت بهم میریزه امروزم میدونم دا_

 براى همین خونسردم امدم اینجا به دو دلیل انیسال شا
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اینه که اگه خونه میموندم کاردست خودم میدادم دومی هم اینه که دوست داشتم بچگیم رو کنارم بودى  یكیش

 فى نكنم خوشبخت شی!بودی بى انصا میوهمباز

پشت سرهم میریختن وکم کم به هق هق افتاد ازجاش بلندشد خواست بره که پیش دستی کردم و ازجام  اشكاش

 پاشدم بغلش کردم کم کم دستاش دورم حلقه شدوباصداى آرومى زد زیر گریه 

ه میكردن اوبرخالف نتونستم طاقت بیارم یک قطره اشک ازچشمام فرود امد همه راجع به این دختراشتبا منم

 تصورات همه که خشک وخشن بود خیلیم دختر ضعیف وشكننده اى بود!

اک اشكام روپ عیپندارسر دنیبه عقب برگشتم وباد رونیب میمن قرار گرفت ازبغل هم امد یشونه  یکه رو یبادست

 :دوگفتیکرد دستش رو دور کمرم حلقه کرد ومن رو به طرف خودش کش یكیکردم که اخم کوچ

 ؟یکرد هیگر یچ یبرا_

 زدم وگفتم: یلبخند

  زمیعز گمیرو بهت م یبعدا همه چ_

 گفت: تیروتكون دادوبا جد سرش

 یکن هیگر نمینب گهید_

ودستش رو دور کمرم گذاشت برم گردوند سمت  دیرو بوس میشونیزدوپ یفشردم که لبخندرو مطمئن روهم پلكام

 دناوگفت:

 زم؟یعز یكنینم یمعرف_

 زدم وگفتم: یلبخند

 چرا  دنا دخترعممه _

 :دنا ادامه دادم وروبه

  یدونیم گهیتوهم که د_
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 تكون دادوگفت: یسر دنا

 خوشبختم_

 نیهمچن_

 روبه من ادامه داد: یمهربون بعدبالحن

 مهمونا منتظرتم  هیبق شیپرمیمن م_

 دورفتیتكون دادم که گونم رو بوس دییتا یبه معنا یسر

 دنا گفتم: روبه

 دوست کیبدون من هستم مثل  یدردودل کن یاخواستی یداشت یهروقت مشكل_

 زدوگفت: یلبخند

 شم  یخال یکمكم کرد یلیممنون خ_

 گفتم: یمهربون بالحن

 ادامه داده یفرصت دوباره بده زندگ کیدنا به خودت _

 رو گرفت وگفت: دستم

 شوهرت منتظره برو  ادیاشكت درم گمیزمیچ کیدوباره  ستیحرفا ن نیاالن وقت ا_

آشنا کرد  الشیرو فشردم وبه سمت پندار قدم هام رو تند ترکردم من وبافام فشیبهش زدم دست ظر یلبخند

 بهم زدوگفت: یرو آوردن باتعجب به پندار نگاه کردم که لبخند کیک هویشد  یوبعدش همه جا چراغون

 بود  کیکوچ زیسورپرا کی_

رو روبه رومون قراردادن سه طبقه بود  کیخبرنداشتم ک کیک ی هیبهش گفتم من اصال ازغذ یا وونهید رلبیز

 آهنگ یذوق کردم وچون صدا یکل نكارشیخوشگل بود ازا یلیاش لباس عروس خ گینصفش مثال کُت بود نصف د

 گفتم: یبلند یبود باصدا ادیز
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 هم فوق العاده  یا وونهیخوشگله توهم د یلیخ نیپندار ا_

برداشت وبه  کیشده رو ازکنار ک نیتزئ یدستش رو دورکمرم گذاشت ومن رو به خودش چسبوند چاقو دیخند

 دستم قرار داد بلند گفت: یدستم داد وخودشم دست مردونش رو تو

 ... دو... سه کی نیبشمار_

دست همه بلند شد تازه متوجه  یصدا دنشیوبعد ازبر میدیرو بر کیازک یکم گهیدست هم د یسه باهمكار باگفتن

 روش شدم که نوشته بود: ینوشته  ی

 من  یدوست داشتن سیمبارک پل وندمونیپ_

 بهش یچال گونش زدم وباخوشحال یرو یمحكم یوقفم آشكار نشه بوسه  یدهنم گذاشتم تا ذوق ب یرو جلو دستم

 شدم. رهیخ

 شدمیخوشبخت م یلیمرد فوق العاده خ نیباا من

م تمو یوخوش یهم به خوب یوعروس میگذاشت گهیدهان همد یرو تو کیاز ک یا كهیبردار با چنگال ت لمیحرف ف با

 غیج غیجوون ج یودخترا مایمارال وآ رونیدسته گلم رو ازپنجره دادم ب یشد و وقت  عروس کشون شد باخوشحال

 .دیخندیما م یپندارم فقط به کارا زدمیم غیومنم همراهشون ج كردنیم

برامون دعاکردن  یمامان وبابامون کل میشد ادهیپ نیوازماش میدیچقدر گذشت که دم در خونه رس دونمینم 

 پندار وگفت: یشونه  یوسفارشمون کردن طاها به حالت برادرانه دستش رو گذاشت رو

 توهم  رهیبد کالهمون م یکن تشیرو اذ یاگه سارا یدرست ول یبرادرم یدوم پندارجا نیخوشبخت ش نكهیاول ا_

 مطمئن گفت: پندار

  وفتهینم یاتفاق نیراحت همچ التیخ_

 :دوگفتیگفت وامد سمتم من رو توآغوشش کش یوارم اروم دیام طاها

  یجیموهو هیخونه بدون توخال_

 کنم. یخودم روخال نجاینكنم ا هیبود تاهرچقدر که خودم رو کنترل کردم گر یجمله کاف نیهم
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کن  یوباهام خداحافظ دیروبوس میشونیاخر سر پ میفقط ساکت توبغل هم بود ریبگه آبغوره نگ دیطاها نخند گهید

 که پندار بغلم کردوگفت: كردمیم هیرفتن من هنوزم گر یوقت

 نكن خوشگلم  هیکه نرفتم گر ییجا گهید نجانیهم زمیعز شششیه_

 گفتم: یگرفته ا یباصدا دمیبه چشم هام کش یدست

 ازخانوادم جداشدم ناراحت؟ نكهیاازایحال باشم؟توهم خوش شیپ نكهیاالن ازا دونمینم_

 :دوگفتیخند طونیش

 خوشحال باش  یمن شیپ نكهیصد درصد ازا_

 کرد، تیدستش رو دورشونم حلقه کرد ومن رو به سمت خونه هدا نگفتمیزیوچ دمیخند

خوابم  یلیهم خسرم خسته شده بودم یها  رهیازگاتاق خوابمون چون هم میراست رفت کی میداخل شد یوقت 

 خنک شه  رهیدوش آب سرد  بگ کی رهیرو باز کردوگفت م لباسمپیز ومدپنداریم

 .نشستم مونیمشك یصندل یرو یمشك شیآرا زیم یجلو منم

هام رو از سرم درآوردم  رهیشكل بود دونه دونه گ رهیدا ییجورا کیبود تخت مونم  یومشك دیکال ستش سف اتاقمون

 برم حموم.ومن رونیب ادیومنتظر شدم پندار ب

 به درحموم زدم که گفت: یپاشدم تقه ا یصندل یازرو

 جانم؟_

 کرد وونمید ؟موهامیشیتموم م یپندار ک_

 :دوگفتیخند یبلند یباصدا

 ستین یمشكل یایباالنم_

 گفتم: باحرص

 رونیابیپرو نشو ب_



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
414 

 

  رونمیب گهید ی قهیتا پنج دق_

 میخودم روشستم بعد ن زیوتم عیامدنش من رفتم داخل سر رونیب به محض ادیگفتم ومنتظر شدم ب یآروم ی باشه

 تخت نشسته بود گفتم: یکه رو دنشیباد رونیساعت امدم ب

 لباسم روعوض کنم خوامیرون؟میب یبر شهیم_

 گفت: تیباجد

 یخجالت بكش دیمن شوهرتم نبا رمینه نم_

 االن نه یول دادمیوبهت حق م میکردم چون هنوز نامزد بود یاونوقت هاهم که هرکار گفت 

 گفتم: بااعتراض

 ....اما پندار_

 گفت: یلحن جد باهمون

 نشنوم  یاما و ول_

 خودش زورگو بودا! یبه نوبه  نمیا دمیکش یبلند اوف

دوخته ممنونش  نیبااخم نگاهش رو به زم دمینگاهش کردم د یوقت یول خوردیتوحموم بازم بهش برم رفتمیاگه م 

نشستم ومشغول خشک کردن موهام  نهیآ یوجلو دمیتاپ وشلوارک بنفشم رو پوش دیفهمیزم من رو مکه هنوبودم

 كردیبه لب هام زدم ورفتم کنارش روتخت هنوزم اخم داشت وبهم نگاه نم یشدم وکامال صافشون کردم رژ صورت

 صدازدم: یبالحن مظلوم

 پندار_

 بله؟_

 ناراحت شدوگفتم: لحنم

 جانما  یگفتیقبلنا م_
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 بهم زدونگاهش رو بهم دوخت و گفت: یآروم لبخند

 جانم_

 کرد. میهمراه هیسمتش رفتم ولبام رو لباش قراردادم که بعد چندثان به

**************** 

نبود  ازپندار یآروم توجام نشستم اثر یلیبازشون کردم وبه دوروبر نگاه کردم و خ خوردیآفتاب که به چشمم م بانور

 صدازدم: یبلند یباصدا نیبنابرا

 ؟ییپندار کجا_

 :دیرس نییازطبقه پا فشیضع یصدا

 نجامیجانم؟ ا_

مهم نبود  ادمیز یداشتم ول یفیشكم درد خف رونیدوش گرفتم وسپس امدم ب کیکنار زدم ورفتم  پتورو

 زدوگفت: ییبایلبخند ز دنمیباد نییرفتم پا یآروم یبعدازخشک کردنشون باقدما

 حالت خوبه؟ نیابشیب_

 بود نگاه کردم وگفتم: دهیکه چ یپر زینشستم به م زیکردم وپشت م نییآره باالوپا یبه معنا روسرم

 همه کار توِ؟_

 نجاست؟یهم ا یا گهیمگه کس د_

 کردم وگفتم: یآروم ی خنده

 نه _

 گرفت وگفت: زیم یرو ازرو دستم

 بخور نوش جونت _
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 رو به چشماش دوختم وگفتم: نگاهم

 ؟یخوریمگه تونم_

 دست هامو بشورم  اولخورمیچرا م_

 امد توسكوت مشغول خوردن شدم که گفت: نكهیبعد ا ادیدادم ومنتظر شدم ب روتكونسرم

 ؟یچراانقدر ساکت_

 آوردم باالوگفتم: روسرم

 حوصله ندارم ادینه فقط ز_

 گرفت وگفت: یرنگ نگران چشماش

 ؟یچرا؟بخاطر من؟واقعا خوب_

 کردم وگفتم: یاخم

 داره؟ ینگو چه ربطچرت وپرت _

 ؟یحوصله ا یپس چرا ب_

 ها! كنهیاالن ول نم 

 زدم: غیباحرص ج 

 بابا ادیخوابم م_

 باالانداخت وگفت: ییابرو

 آها_

 زدوگفت: یاونم لبخند دنمیخند دنیبهم کرد باد یخنده نگاه ریزحالتش خنده داربود که زدم نیا انقدر

 بخند حاالهم کامل بخور بعد بروبخواب  شهیهم نیآفر_
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 صبحونم رو خوردم. یگفتم وادامه  یکش دار چشم

 ازش کردم که گفت: یتشكر

  میحرف بزن یزیچ کیراجع  خوامیم امیمتوبرو منم_

تخت  یگفتم وازپله هارفتم باالووارد اتاق شدم آروم رو یکردم باشه ا یم تیکه موهام رو پشت گوشم هدا همونطور

 وبه سقف نگاه کردم  دمیآروم دراز کش یلیم بالشتم رودرست کردم وخنشست

 قراردادو گفت: نشیس یوسرم رو رو دیلحظه بعد داخل وکنارم دراز کش چند

 م؟یماه عسل کجا بر یبه نظرت برا كردمیداشتم فكرم_

 گفتم: كردمیقلبش گوش م یکه به صدا همونطور

 ه؟ینظرتو چ زمیمشهد عز میمن دوست داشتنم بر_

 موهام به حرکت درامدوگفت: یرو دستش

به  هیقشنگ یجا یلیماه عسل خ یمن چندباررفتم برا انهی یرفت دونمینم سیفرانسه پار میبود بر نیمن نظرم ا_

 نظرم

 مشهد   میریراست م کیدلت به مشهد هست بعد ازاونجا هم  دونمیوچون م 

کرد واقعا  یعجب فكر نمیروهم بب سیدوست داشتم پار یلیلبام نشست واقعا خ یرو یازسر خوشحال یلبخند

 و عاقل بود! دهیفهم

 شدم باهمون لبخند گفتم: یمرد نیخوشحال بودم که عاشق همچ كردیخوب انسان رودرک م یلیوخ 

 هیعال یلیخ یپندار فوق العاده ا یوا_

 زدوگفت:موهام یرو یا بوسه

درضمن اگه من فوق العاده ام  میریم كنمیم فیپاسپورت تورو رد یهم کارا گهیمن پاسپورت دارم کمتر ازدوهفته د_

 ؟یپس توچ
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 راه انداخته بودن، یکارخونه قند آب کن تودلم

 که  شدینم یول كردمیماچش م یکل دمیپریروتخت م شدمیاگه حالش رو داشتم پام 

 :دوگفتیخند

 ایخوشحال شد_

 صددرصد _

 موهام زدوگفت: یرو یبوسه ا دوباره

 نكن خودتو خسته نكن نوراونورمیبخواب پانشو ا ریبگ گهید_

 زدم چشمام رو بستم وتو آغوش گرم پندار به خواب رفتم. یآروم لبخند

 بازم گفت: یچشما دنیکم کم چشمام روبازکردم پندار باد یدست یچقدر خواب بودم که بانوازشا دونمینم

 ساعت خواب خانوم خوابالو _

 گفتم: یخش دار یباصدا

 چنده؟ مگه ساعت_

 کردوگفت: یخنده ا تک

  شیش_

 فت:ام گ ختهیبه هم ر یچهره  دنیدرهم رفت باد افمیو ق دیکش ریوتوجام نشستم که شكمم ت دمیکش یبلند نیه

 ؟یسارا یشد؟خوبیچ_

 ؟یشیبلند م ینطوریچرا ا خب

 تخت بخوابونتم که مانع شدم و گفتم: یدستم رو گرفت و خواست دوباره رو ینگران با

 نه؟ یتوغذا نخورد نمیبب سایاصال وا دمیپندار من چقدر خواب یوا_
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 ام! یک گهیگشنته اوف من د یلیاالن خ حتما

 گفت: یبامزه ا یلیخ یطرف خودش وباچهره  دیزدم پندار مچ دستم رو کش یکه پشت سرهم حرف م همونطور

 لحظه ساکت باش  کی_

 کردم. نییباشه باال پا یروبه معنا سرم

 :دوگفتیخند

تو  رمیگیم رونیازب خوادیآروم باش انقدر پشت سرهم حرف نزن اول برو دست وصورتت رو آب بزن بعد غذاهم نم_

 استراحت کن

 دستش وگفتم: یرو دمیکوب باحرص

 كنمیخودم درست م یبخور رونیب یالزم نكرده غذاها یغلط کرد_

 حالت بدشه خوامیبخواب نم ریجان بگ یسارا_

 گفتم: یآروم یم و باصداگونه اش زد یرو یا بوسه

 خوبم نگران نباش_

 گرفت وگفت:دستش یام رو تو چونه

 یگیبه من م یایم عیسر یاگه درد داشت_

 چشم االن برم؟_

 موهام روبستم  رونیامدم ب یشگیهم یوبعد ازکارا ییتكون دادکه رفتم تودستشو یسر

وردم ا یسبز زریبزارم باال ازفر یقرمه سبز خواستمیتوآشپزخونه م نییورفتم پا دمیرنگ  پوش یوشلوار آب تاپ

موادش رو آماده کردموقورمه  یخونه منم. همه  نیخودمه وخانوم ا یخونه  نجایخوشحال بودم که ا یلیخ رونیب

 رو باال گذاشتمبعدشم برنج رو باال گذاشتم یسبز

 د،یوسرکش آب رو درآورد یبطر خچالیراست رفت سر کیکه همون لحظه پندار امد توآشپزخونه  
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نگاهش رو به من  خوردیراستم رو زدم به کمرم وچپ چپ نگاهش کردم که متوجه شد وهمونطور که آب م دست

 دادباالکه گفتم: هیچ یدوخت وابروهاش رو به معنا

  وانیاختراع شده به اسم ل یزیچ کی_

 ابروهاش رو دادباالوگفت: ییرو بست وباپرو خچالیودر خچالیآب رو گذاشت تو یبطر

 باحاله نه؟ یلیخ دمیآره شن_

 یتوهوا گرفتش باصدا دیخندیدستم رو پرت کردم سمتش که همونطور که م یتو ریحرصم گرفت وکفگ ازدستش

 گفتم: یمانند غیج

 خورمیآب بخورمنم ازاون آب م وانیبال گمیم ییتوچقدر پرو_

 گفت: ییباهمون پرو بازم

 ..ازخداتم باشه تازشم خب بخور توکه خوداصل.._

 گفتم: یوباحرص آشكار دمیحرفش پر وسط

 کوبم توسرت  یقابلمه رو م یبخدا اگه حرفت روادامه بد_

 تلخه؟ قتیحق هیچ_

 اسمش روصدا زدم: غیکامال با ج گهید

 پندار_

 ادب کنم! دیرو با نیا كشهیخجالتم نم تیترب یب یپرو یرفت پسره  رونیازآشپزخونه ب رخندهیز زد

 چه کنم. گهیدوست دارم د كناراشمیهم یول

به  كردیوسفارش م كردیم تمیاذ كمی زدیسر م کی ومدیاونور کردم تاغذام بپزه پندارم م نوریتوآشپزخونه ا كمی

 خودش. یداشت برا ییایکال برو ب رفتیم كردیاخرشم گونه ام رو ماچ م ارمیخودم فشارن

 رو آماده کردم لیووسا دمیچ زرویآماده شدنه امدم م کیغذا نزد دمید یوقت 
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 گفتم: یبلند یگاز رو خاموش کردم وباصدا ریز سپس

 غذا آمادسو ایپندار ب_

 لحظه بعد امد وروبه روم نشست وگفت: چند

  خورمیباره دست پختت رو م نیسوم یراه انداخت ییچه بو_

  دمیخودمم کش یلوش وبراوگذاشتم ج دمیبرداشتم وبراش کش یزدم بشقاب یلبخند

 اول رو که خوردگفت: ی لقمه

 شده یعال ایكنیم شرفتیپ یدار_

 نوش جون _

 که گفت: میغذا خوردن بود نیب

 اونجا میبرمامانم زنگ زد گفت شب شام_

 روز؟ نیوا اول_

 میحاال ماشب بر گهیروزه د نیاول یهمه چ_

 تكون دادم وگفتم: یسر

 ه؟یآرمان مشكلش بامن چ نیسوال ا هیفقط  میریرفتن که م_

 خفم کنه خوادیانگار م 

 کردوگفت: یخنده ا تک

 بهش فكرنكن تازشم جرعت داره نوک انگشتش به زن من بخوره! ادیمن عادت کردم ز الشیخیب_

 گفتم به غذا خوردن مشغول شدم  یآروم ی باشه

  ییگفت ظرف خودش رو برد گذاشت کنار ظرفشو یازتموم شدنش ممنون بعد
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 .ییظرفشو نیماش یکارش زدم وبعد ازخوردن خودم سفره رو جمع کردم وظرف هارو گذاشتم تو نیبه ا یندلبخ

 ****پندار****

 وگفت: نییازپله ها امدپا كردیرو محكم م شیروسر یکه گره  همونطور

  زمیعز میبر_

 مامان روندم. یوبه سمت خونه  میشد نیوسوار ماش نییپا میوبعد باهم رفت ستادیکنارم ا وامد

ودستم روگرفت  ستادیکنارم ا یمامان شون سارا یخونه  میدیساعت رس میبعد ن میباهم صحبت کرد كمیراه  داخل

  میستادیدرخونه ا یوباهم جلو دیبهش زدم که اونم خند یلبخند

 یلبخند دنمونیادبه در زد که بعد ازچند لحظه مامان دروبازکردوب یپنجه هاش قفل پنجه هام بود تقه ا همونطورکه

 زدوگفت:

 ماهتون  یمن سالم به رو یزایعز دیخوش امد_

 :دوگفتیرو بوس وهردومون

 تو نیایب دیخوش امد_

 :دمیمامان رو بوس یشونیپ

 کجان؟ هیبق_

 بود اون دوتاهم باالن  ییدستشو مایآ_

 مبل نشستم  یگفتم و رو یآهان

 گفت: یکه مامان روبه سارا میبود مشغول بگو وبخند بود یساعت کی

 ؟یدیپندارود یها یدخترم توعكس بچگ یسارا_

 باالانداخت وگفت: ییبالبخند ابرو یسارا
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 نه تاحاال نشونم نداده _

 گفتم: عیسر

 ؟ینشون بد یخوایداره م یمامان اون عكسا چ_

 کن  ولش

 :دوگفتیبلند خند یباصدل مایآ

 مامان ازش عكس کیحمله کرده بخوره باکله رفته توک کیبه ک گفتیمامان م شیسالگ کیتو تولد  یسارا یوا_

  ینیبب دیداره با

 گفتم: مایروبه آ باحرص

 ببند بابا فوضول _

 گفت: ییبایز یباخنده  یسارا

 نمیبب خوامیواقعا؟کنجكاو شدم م_

 روبه من ادامه داد: بعد

 بخاطر من  گهید ارشیپندار بروب_

 !كننایآدم و مجبور م نیبب

 وگفتم: دمیکش میآب رهنیپ ی قهیبه  یدست 

 بابا از دست شماها  یا_

کنجكاو شدم به سمت اتاق اونا  اسمنیآرمان و یازجام بلندشدم وازپله هارفتم باال توراهرو بودم که باسروصدا بعدش

 :دیرسیبلندشون به گوش م یرفتم صداها

من دوستش بودم  یتو ازگذشتش خبر ندار ستیما ن یاون دختر مناسب خانواده  گمیآرمان دارم بخاطر خودتون م_

 دونمیم
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 داره؟ یبه ماچهربط یگیبد دختره رو م یهمش دار اسیاه بس کن _

 اخه بتوچه؟ شیو زندگ پنداره

 سروته توباهاشون بد رفتار کردم که پندارو دختره ازم ناراحت شدن  یب یبخاطر حرفا یکافاندازه  به

 سردادوگفت: یعصب یخنده  اسمنی

 یول یزاشتیم دینبا یریازدواج رو بگ نیا یجلو دیسروته بهت گفتم با یمن شده ب یسروته؟حاال حرفا یب_

 یونگاهشون کرد یرودست گذاشت ؟دستیتوچكارکرد

 :زدیقشنگ داشت دادم گهید آرمان

 توچته؟ اسمنی_

حرفات  نیا یداره ها؟برا یچه ربط یكیها؟ازدواج کرد مبارکش باشه به تو یپندارچكاردار انكردنیکردن  باازدواج

 ؟یدار یمدرک

 ه؟یچ اسمنیدرد  نمیآرمان بره تابب موندمیمنتظر م دیبه حرفاشون گوش کنم با نستادمیوا گهید

 داده؟یمغز آرمان رو شست وشو م اسمنیمدت  نیتمام ا یعنیوارد اتاق شدم  تیباعصبان

 ه؟یچ یبا سارا لش؟مشكلشیآخه دل یول

 !دمینم یاجازه ا نیبگه همچ خوادیدلش م یهرچ زمهیزن من که همه چ یحق نداره درباره  چكسیه

دراتاقم رو  رونیبود که آرمان ازاتاق امده ب نیونشون ازا اسمنی یحرص غیج یدر امد وصدا یبعد صدا یقیدقا

 گفت: دنمیوباد دیتخت پر یازرو اسمنیدراتاق آرمان شون رو باز کردم که  تیوباعصبان رونیبازکردم وامدم ب

 چه وضع داخل امدنه؟_

 سكته کردم!  

  نییاالن رفت پا نیهم یباآرمان کاردار اگه
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وهمونطور که مچ  دیکش یفیخف غیوازروتخت بلندش کردم که ج دمیزدم مچ دستش رو باشدت کش یپوزخند

 گفت: دیمالیدستش رو م

 ه؟یچ ایباز یوحش نیچته پندار؟ا_

 اشارم رو به طرفش گرفتم وگفتم: انگشت

 یساخت یفیوراجع به زن من چه اراج یخوند یازاول تااخر که توگوش آرمان چ یدیم حیرو توض یهمه چ_

 ؟یدیفهم

 یدلت خواست راجع به زن من زرزر کن یهرچ یندار حق

 بود بالكنت گفت: دهیپر رنگش

 ؟یگیم یدار ی....چ یچ

 یزنیحرف م یراجع به چ فهممینم

 زدم وگفتم: یپوزخند

 ؟یگفت یحرفاتون رو باآرمان گوش کردم به داداشم چ یهمه  ینكن دورم بزن یسع نیبب_

 بهش وارد کردم ودادزدم: یمحكم یروتودستم گرفتم وفشار بازوش

 ه؟ید بنال مشكلت چ_

 زد: غیج یخش دار یباصدا هیگر ریزد ز هوی

 رتویتخص یتو توباعث شد یدیفهم ییمشكل من تو_

 :دادزدم

 درست حرف بزن من نده لیچرت وپرت تحو_

 نشست وگفت: نیزم یرو هیباگر



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
426 

 

شدن به آرمان به  کیبانزد خواستمیم یهدفم توبود خواستمشیوقت نم چیبه آرمان نداشتم ه یمن ازاولشم حس_

شه همه کارمن بود  کیبهت نزد یدختر چیاجازه بدم ه خواستمیشم ازهمون اول عاشقت بودم وهستم نم کیتونزد

دوستش دارم ازش آتو گرفتم  گفتیبود م جسم یشه ول التیخیپول دادم که ب نازیآشنا کردم به آ نازیآرش ومن باآ

 كنه،یان اون موقع نگاهتم نم كارهیخانوادت چ گمیگفتم به پندار م دمشیگفتم لو م

 شه  کیبهت نزد چكسیه زاشتمیآرش دوسش داشت منم کاروحل کردم نم 

پندار بخدا هدفم عاشق  یداد ول شنهادینرفت آرمان عاشقم شد بهم پ شیپ خواستمیاونطور که م ینشد همه چ یول

بود  نیباشم بخداهم شتیقبول کردم که فقط پ یشم ول کیاون به تونزد قیازطر خواستمیشدن آرمان نبود فقط م

  یدوسم نداشت یدینفهم یدوست داشتم ول

 داده؟ یبود؟داداش من روباز دهید یمدت باز نیکه بگم آرمان تمام ا ومدیدهنم نم یتو یحرف چیشده بودم ه مسخ

به خودم امدم رفتم سمتش ومحكم بلندش  یدستم گرفتم وقت یرو تو شیا كهیرو کالفه توموهام بردم وت دستم

 کردم ودادزدم:

 ؟یگرفت یداداشم وبه باز كسالی یعوض یدختره _

 آرمان اسباب دست توِ؟ مگه

 نبود؟ نیقصدم ا یگیبعد م یوخر عاشق خودت کرد نیع داداشم

 چشمم بهت نخوره  یشیگم م نجایاالن ازا نیهم 

 انصاف نباش یبگم ب یچ هیپندار به بق یول_

 دادزدم: بازهم

 یكردیفكرم نجاهاشیبه ا یغلطا بكن نیازا نكهیپنداروکوفت قبل ازا_

که مات ومهبوت به  یبه گوشم خورد که سرم رو باشدت برگردوندم که باسارا یفیضع یصدا هوی زدیزار م فقط

 قرمز شده بود روبه ردوشدم  وارچشماشیداده وآرمان که سرخورده بود کنار د هیدرتك

 شل شد، اسمنیلباس  ی قهیاز دستام
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 گفت: یفیضع یباصدا یبودن سارا دهیرو شن یهمه چ هردوشون

 پندار؟_

 گفتم: یگرفته ا یباصدا كردمیرو حس م شدیم نییگلوم رو که باالوپا بیس

 ن پندار؟جا_

 انداختم اسمنیبه  یبغلم گرفتم شوک زده بود نگاه پرنفرت یجونش رو تو یسمتش وبدن ب رفتم

 آرمان شكست خوردشد!  

 گفت: یفیضع یباصدا یسارا

 گه؟یم یدختره چ نیپندار ا_

 ...نازمیآ یچ یعنیتوبوده  عاشق

 :كردمیرو درک م نیاحساس خطرکرده بود ومن خوب ا دمیحرفش پر وسط

 تحمل کنه تونهیباال نم ادینزار مامانم ب نییآروم باش برو پا میندار نازوفالنیآ ستین یزیچ نینه نه همچ_

 زدم که بادست به آرمان اشاره کرد وگفت: شیشونیپ یرو یرو پشت سرهم تكون داد بوسه ا سرش

 پندار داداشت حواست بهش باشه_

به  كردیزمزمه م ییزایچ کی رلبیتودستاش گرفته بود وزروتكون دادم به آرمان نگاه کردم که سرش رو  سرم

 گفتم: یسارا

 توبرو من حواسم هست _

 بهمون کرد ورفت یدیباترد نگاه

آرمان مثل گچ شده بود به سمت آرمان رفتم وکنارش به حالت نشسته  دنیباد اسمنیهنوز ازشوک خارج نشده بود  

 . زدمیهم فشردم حدس م یپلكام  رو رو دمیرود سشیشدم وسرش رو  باالآوردم که صورت خ
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 دستام گرفتم وگفتم: یبود چطورتونست؟ صورتش رو تو اسمنیآرمان  یزندگ

 ارزش نداره پسر  كنمیآرمان داداش آروم باش درکت م_

 بلندشدودادزد: هوباشدتیخشک شده بود  اسمنیرو نگاهش

 ؟یلعنت یهست یچطور آدم گهیلعنت بهت تود_

 آرمان نعره زد: دیکش یغیج اسمنیکه  دیکوب واریداشت وباشدت به دبر زرویم یرو گلدون

 مخواینم یشیگم م نجایاالن ازا نیهم یشد کیآشغال مثل خرعاشقت بودم پست فطرت بخاطر برادرم به من نزد_

 وفتهیبهت بچشمم

 :دینال اسمنی

 دمیم حیآرمان توض_

 گمشو یعوض یبد حیتوض یخوایرو م ید چ_

 به نفس نفس افتاده بود ازپشت شونه هاش روگرفتم وگفتم: آرمان

  رونیب میابریآرمان آروم باش داداش ب_

 :زدگفتیکه نفس نفس م یدرحال آرمان

 سالم بمونه  كنمینم نیتضم نمشیبب گهید ی قهیدق کیبره  نجایبهش بگوازا_

  رونیزار ازاتاق رفت ب یباحال وخودش

 اسمنیسمت  روکردم

 گفتم:  یحن خشكول ظیغل بااخم

 رمیگیطالقت رو هم خودم ازآرمان م رونیب یشیخونه گم م نیوازا یكنیاالن بندوبساطت رو جمع م نیهم_

 نگفت ازاتاق خارج شدم ودنبال آرمان رفتم یزیاشكاش رو پاک کردوچ بادستش
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 ****ی****سارا

 قرمزم کردوگفت: ینگاه به چشما مایآ

 بود باالچه خبره؟ یسروصداها چ شده؟اونیحرف بزن چ یهسارا

 وگفتم: دمیکش یقیعم نفس

 اصرارنكن  گهیبگم هنوز توشوکم پندار بهت م یزیچ تونمیبخدا من نم مایآ_

 مبل نشست، یرو نهیبه س دودستیکش یحرص اوف

 ازآشپزخونه گفت: الیسه مامان

 شام چه خبره آخه باال؟ نیایب نیصدا کن نارویبچه ها ارمان ا_

 شتم که بدم.ندا یجواب

 دستش رو زد به کمرش وگفت: الیسه مامان

 خودم برم باال دیبا یحرف بزن یخوایتونم نكهیمثل ا_

 نگفتم تاخودش بگه  یزیبزنم که باامدن پندار چ یحرف خواستم

 زدوگفت: یلبخندپندار

  نییپا انیباال االن خودشون م نیشما بر ستیالزم ن_

 صورتش اشاره کرد ساکت شم یکه بااجزا بزنمیگرد شده نگاهش کردم وخواستم حرف یباچشما

 .نییکه چشماش پف کرده بود امدن پا اسمنیکه آرمان و مینشست زینگفتم دورم یزیچ گهید 

 حرف بزنم وا چه خبره خب؟ تونستمینم ازتعجب

 پندارم اگه حرف بزنه ها! نیا
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وقت بازبهش فكرنكنه  کینكرده  نازترکشیآ دهینه االن که پندارفهمبودم که نك نیغذاخوردن توفكر ا موقع

 وبرگرده 

 :گفتیگوشم که م ریاروم پندار ز یکه باصدا كردمیاالن فكرم یوبه اتفاقا كردمیم یباز باغذام

 ؟یخوریچرا نم_

 باتعجب نگاهم کردکه گفتم: دمیکش ینیخوردم ه یتكون ازجام

 خورمیم خورمیم_

 گفت: الیروبه مامان سه زاشتیگوشت دهنش م یا كهیکه باچنگال ت یدرحال آرمان

  میصحبت کن دیبا نجایا انیب نایبعد ازشام زنگ بزن عمو ا_

 واروم گفت: دیبه وضوح پر اسمنی رنگ

  كنمیآرمان خواهش م_

 توجه مشغول غذاخوردن شد  یآرمان ب یول

 باتعجب گفت: الیسه مامان

 ؟یپسرم چه کار یچ یبرا_

  یفهمیم انیشما بگو ب_

  ختیصورتش ر یاشكاش رو اسمنی

  كردیوحرص نگاهم م یباکنجكاو مایآ

 روبردم درگوش پنداروگفتم: سرم

 چكارکنه؟ خوادیه؟میقصد داداشت چ_

 رو به عموشون بگه یهمه چ خوادیبكنه طالق م دیکه با یکار_
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چقدر  دونمیشوک زده بود نم ماهمیبهش گفت آ زرویازبس رومخ پندار راه رفت همه چ ماهمینگفتم آ یزیچ گهید

 امدم. رونیزنگ ازفكرب یبودکه توفكربودم باصدا

 وفته؟یب یکنجكاو بودم قرار چه اتفاق دمیپاهام رو تكون م بااسترس

 همه اتفاق رخ داده! نیا عیانقدر سر شدینم باورم

کردم که جوابم رو گرفتم ودوباره سرجام نشستم پندارم  یازجام پاشدم وسالم عیسر اسمنی یمامان وبابا دنیباد

 هم گذاشت وگفت: یکنارم نشست خاله مهسا پاهاش رو رو یبعد ازسالم واحوال پرس

 م؟یایب یکه انقدر باعجله خبرمون کرد شدهیجون چ الیخب سه_

 :دوگفتیسرش کش یرو یبه شال قهوه ا یدست الیسه مامان

  هیکارش فور نیایفت بگم بآرمان گ دونمیواهلل خودمم نم_

 کجان؟ اسمیخب آرمان جان و_

 محكم آرمان امد: یصدا

  میینجایا_

 مهسا ازجاش پاشدوگفت: خاله

 بوده؟ یچ تیموقع شب کار فور نیا یبگ یخوایخب ارمان جان نم_

 :دادگفتیروتودستش فشارم اسمنیکه دست  نطوریلبش باال رفت وهم یگوشه  آرمان

  گمیم دیچرا؟صبرکن_

 فقط تماشاگربود. زدوینم ادحرفیز یعموعل

 كردینگاه م اسمنیبه  یزیباپوزخند تمسخر آم پندار

 سر حرف رو باز کردوگفت: آرمان
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  وفتهیجلوتر ب یلیخ یعروس نیا خوامیخب خواستم بگم م_

 انداخت وگفت: كردیکه باترس بهش نگاه م اسمنیبه  یونگاه

  اسمی یبرنامه هادارم برا_

 :دیغر تیباعصبان پندار

 كنه؟یم یاحمق داره چه غلط نیا_

 ازش سرنزنه دستش رو فشردم وگفتم: یکاراحمقانه ا نكهیا یبرا

 نداره یپندار ولشون کن به ما ربط_

 رهیگیم میبدون فكرتصم ؟دارهیچ یعنید _

 :باتشرگفتم

 ازت سرنزنه ها یپندار کار احمقانه ا_

 نگفتت یزیبهم انداخت وچ ینگاه فقط

 کردوگفت: یمهسا خنده ا خاله

 ؟یسه ماه رو صبرکن یتونستیآرمان ازدست تو نم یوا_

 زدوگفت: یشخندین آرمان

 آخرشه  گهید یتاسه هفته  ادهینه سه ماه ز_

 به حرف امدوگفت: یعمو عل ندفعهیا

 که  شهیزود پسرم نم كمیسه هفته _

 خوامیم یول میدرسته ما ازدواج رو کرد نیاشب انیرو گرفتم خواستم درجر ممیمن حرفم روزدم عموجان تصم_

 شه  یرسم
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 بخوابه  رهیخستست وم یلیگفتخ الهمینكردن ورفتن مامان سه یمخالفت گهید اوناهم

 کردوگفت: دوبلندشیرو کش اسمنی یآرمان بازو الیمامان سه بارفتن

 ت؟یخوش گذرون یپ یبر كنمیولت م یمن رو هوا برت نداره ها فكرکرد نیبب_

 خب؟ یباش الیخ نیبه هم دیبا

 كنمیتک لحظه هات رو بهت زهر م تک

 تواتاق یبره االنم هر نییآب خوش ازگلوت پا کی زارمینم 

 باالتماس گفت: اسمنی

 م؟یهردومون راحت ش یدیکارونكن چراطالقم نم نیآرمان تروخدا ا_

 زدوگفت: یپوزخند آرمان

 باش الیخ نیطالق؟به هم_

 یداد شینما هیبق یجلو یفباال به اندازه کا ابرویب

 دستم روگرفت وگفت: پندار

 روقتِ ید گهید میبر ریرو بگ فتیبروک زمیعز_

 .میامد رونیهمراه پندار ازخونه  ب مایباآ یگفتم وبعد ازخداحافظ یا باشه

 كردیدرد م یلیخ هام رو مالش دادم سرم قهیسرم گذاشتم وشق یرو رو دستم

 بود که هنوز باورمون نشده بود  یازمن نداشت واقعا اتفاقات یدست کم پندارم

 عاشق پندار باشه اسمنی رفتیتومغزم نم هنوز

 بدجنس باشه؟ تونهیآدم چقدر م کیاخه  
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راست وارد اتاقمون  شدم  کیداخل  میشدم وهمراه هم رفت ادهیپ نیشد منم ازماش ادهیپندار پ نیماش ستادنیباا

 به سرم دادم، یوهام باز کردم مالشولباسام رو عوض کردم وم

  دمیسمت تخت رفتم وروش دراز کش به

 لحظه بعد پندارم داخل شدوگفت: چند

 که حد نداره  كنهیانقدر سرم درد م_

 هم فشردم وگفتم: یرو رو چشمام

  ترکهیسرمنم داره م نیهمچن_

 :دوگفتیلباساش کنارم دراز کش ضیتعو بعداز

  خوابونهیدرد رو م نیخواب آروم اونم درکنار تو ا کیاالن فقط _

  دمیسرمون کش یقرار دادم وپتورو رو نشیس یزدم وسرم رو یمهربون لبخند

 هم فشردم وتا سه نشمرده خوابم برد. یرو رو چشمام

 برد،یبانور آفتاب بلند شدم وبه اطراف نگاه کردم پندار هنوز درخواب ناز به سرم صبح

 ورم باز کردم وبلند شدمدستش رو ازد آروم

 خوب حاضر کنم.  یصبحانه  کیسرم بستم ورفتم تا یروزمره موهام رو محكم باال یبعد ازکارا 

 آهنگ زدم تابااهنگ کارکنم،  یرو روشن کردم شبكه  ونیتلوز

 زشدم،یم دنیوقهوه مشغول چ یازدم کردن چا بعد

 وگفت: نییش ازپله ها امد پاگذاشتم وخواستم برم  پندارو صدابزنم که خود زیچ ازهمه

 زیخانم سحر خ ریصبح بخ_

 زدم وگفتم: یلبخند
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 صبحونت رو بخور نیبش ایب ریصبح توهم بخ_

 که پندار گفت: مینشست هردو مشغول صبحونه خوردن بود زیتكون دادوپشت م یسر

 مهران  یرو ختهیکارها ر یشرکت چندوقته سرنزدم همه  رمیمن امروز م_

 روتكون دادم وگفتم: سرم

 فعال صبحونت رو بخور زمیباشه عز_

 شرکت شد. یازم راه یخوردن لباساش رو عوض کرد وباخداحافظ بعدازصبحانه

 .دکنمیخر كمیخونه  یگرفتم بازار تا برا میبااون حرف زدم بعدم تصم كمیکردم مامان زنگ زد  زروجمعیم منم

 که واسه خونه الزم داشتم گرفتم. ییزهایبازار شدم ازفروشگاه چ یوراه زهایچ ی هیوبق دمیرنگم رو پوش یاب یمانتو

 به خونه برگشتم  دامیگرفتم وبعد ازاتمام خرخودم وپندار لباس یبرا یچندتا گشتمیتوپاساژ ها م نطوریهم 

 .ادیناهار کتلت گذاشتم ومنتظر شدم پندار ب یبرا

 . میپندار اومد و با هم مشغول غذا خوردن شد دمیچ زرویساعت بعد اومد رفت لباساش رو عوض کنه منم م کی

ه پندار که متوج كردمیم دییو فقط با سر تا دمینفم یچیمن ه یدر مورد شرکت و کارا صحبت کرد ول یكمی پندارم

 شد. الیخیب فهممیاز حرفاش نم یزیشد من چ

 ییجمع کردم رفتم و لباسا زرویکه م نیاز اکردن منم بعد  نییکه تموم شد رفت و شروع کرد کاناالرو باال و پا غذاش

 .دیخوشش اومد بعد رفت و لباسارو پوش یلیاوردم و بهش نشون دادم اونم خ دمیپندار خر یرو که برا

 .ومدیکه واقعا بهش م كردمینگاهش م یاندازه بودن باخوشحال یاندازه  همشون

 پندار گفت: بعدم

 باشم؟ دهیتدارک د زیسورپرا کیمنم  ستیبهتر ن یکرد زیخب حاال که تو منو سوپرا_

 نگاهش کردم وگفتم: باذوق
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 ؟یزیچه سوپرا_

 :دوگفتیخند طنتیباش پندار

  زیفكرکنم اسمش سورپرا_

 نگاهش کردم: باحرص

 بدجنس_

 رفتم باال تا لباس بپوشم.  شونیبه دستور ا شمینم فشیکه حر دمید یاصرار وقت یكمیاز  بعد

ود منم ب دهیپوش یگرفتم چون پندار لباس سورمه ا میفكر کردن تصم یكمیکردم بعد از و کمد لباسام رو باز  رفتم

 ملیر هیکم رنگ و  هیرژ کالباس هیبپوشم بعد  یو کفش سورمه ا فیو ک یبا شلوار و شال مشك یسورمه ا یمانتو   هی

 .نییرفتم پا

 پاف بلند شد و اومد سمتم و گفت: یکه پندارم از رو نییاز اماده شدن رفتم پا بعد

 م؟یبر_

 .میبر_

 رو دور بازوش حلقه کردم که گفت: دستم

 ارمیحرف مفت زدم کم ن ستیدرکارن یزیسورپرا_

 بهش کردم باحرص گفتم: یاخم

 مسخره _

 :دوگفتیولپم رو کش دیخند

  میخوریغذا م رونیب میریحاال چون ذوقت نپره م_

 زدم وگفتم: یلبخندمهربون
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 خوبه  نمیباتوباشم ا یوقت_

 .میرفت نییزدکه باعث لبخندم شد وباهم پا مینیب یرو یکوتاه یکش امدن بوسه  لباش

 .میوبه سمت رستوران حرکت کرد میشد نیماش سوار

 .میدیخونه وخواب میدر رستوران صرف شد وبعد ازاون برگشت یوخوش یدرخوب وشاممون

 ****دوهفته بعد*****

 جانمونده؟ یزی؟چیجمع کرد زرویهمه چ_

 ناله وار گفت: پندار

  گهید میابریکردم ب زروجمعیمن بخدا همه چ زیعز یسارا_

 :دمیبهشال کرم رنگم کش یودست دمیخند

 میبر_

د همه بودن بع نایا الیبه فرودگاه  مامان ومامان سه دنیبعد ازرس میوبه سمت فرودگاه حرکت کرد میشد نیسوارماش

 .میشد مایحرف ها سوار هواپ نیوا میمواظب خودمون باش هنكیباهمشون وا یازخداحافظ

 مایهواپ بعد قهیدق بادهیوتقر میومن کنار پنجره نشستم وپندارم کنارم کمربندامون روبست مینشست یصندل یرو

 بلندشد. 

 پندار وفشردم وچشمام رو بستم وگفتم: دست

 ارمیاالنه که باال ب یوا_

 :گفتیم كردیچونم روتودستش گرفت وهمونطور که نوازشش م پندار

  مینكن تازه حرکت کرد نیبه خودت تلق_

 روباز کردم وگفتم: چشمام
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  ارنیب یزیچ یبگو شربت دونمیچم یوا_

 کردوگفت: یخنده ا تک

 شروع کرد  یاالن نیهم_

 لبام نشست. یور یصدا کرد لبخند دومهماندارویرو بوس میشونینگاهش کردم که پ تیبامظلوم

  ارنیبرامون ب کیوک وهیآب م گفت

 برگشت  کیوک وهیباآب م قهیگفت وبعد ازچنددق یچشم آروم ومهماندارم

 همون لحظه گرفتم ومشغول خوردن شدم. که

 ،بودم رهیخ نیبه زم مایشكل هواپ رهیدا ی ازپنجره

 بود  کیباال کوچ نیازا زیهمه چ چقدر

 !ومدیخوابم م بیعج دمیکش یا ازهیخم

 دادم وچشمام وبستم، هیتك یرو به صندل سرم

 درگوشم گفت: پندار

 اد؟یخوابت م_

 زدم: یلبخند

  ادیاونم ز_

 :دیلپم رو کش پندار

 توبخواب یول مینمونده برس ادیز_

 توجام خوردم وگفتم: یتكون

  میسیپار گهید قهینمونده انگار دودق یادیراه ز یگیم نیپندار همچ_
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 .نگفت یزیدوچیخند

 .میبرس سیکردم بخوابم تابه پار یچشمام رو بستم وسع منم

 ازخواب بلند شدم که گفت: زدیپندار که اسمم رو صدام یوصدا یدست یچقدر گذشته بود که باتكونا دونمینم

 فرود آمده  مایپاشو هواپ ایدیخوب خواب_

 وگفتم: دمینگاهش کردم بادستم چشمام رو مال باتعجب

 !یوا یا_

 ! میدیزودرس چقدر

 که واقعا حوصله نداشتم گوش کنم  زدیحرف م كرفونیازم یچ یچ دونمینم ایمهماندار  نیارو باز کردم کمربندم

 .كردمیدقت نم نیبنابرا

 به اطراف نگاه کردم وگفتم: یبا خوشحال میشد ادهیپ مایپندار ازهواپ همراه

 واو چقدر باحاله _

 کرد وگفت: یخنده ا تک

 باحاله آخه؟ شیفرودگاهشه چ نجایا

 باالانداختم وگفتم: یا شونه

 باحاله  میکه توکشور خارج نیهم_

 گفت: رگوشمیوز دیروانداخت دور شونم ومن رو به طرف خودش کش دستش

 من یعشق بامزه _

 من رو دق بده! خوادیم نیرو گاز گرفتم ا لبم

 داشتم، جانیه یلیخ دمیکش یقینفس عم 
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 .دیخوابیاصال نم جانمیه  لیدل نیبه هم ومدمیبود که م بارم نیاول 

 دنبالمون  ادیهست ب نجایکه ا نشیازدوستاش زنگ زد وگفت باماش یكیبه  پندار

 چشمام رو گرد کردم وگفتم: دمیرو که شن نیا

 ؟یدار نیماش نجاهمیتوا_

  میایم ادیبه بعد ز نیازا یول سیپار امیم ادیمعلومه ز_

 وگفتم: دمیزدم باذوق گونش رو بوس یپررنگ لبخند

 عاشقتم  زمیعز یتك_

 که گفتم: كردیروش نقش بسته بود بهم نگاه م ییبایکه لبخند ز یطونیش ی باچهره

 مینیبش مكتین یرو میبر ادیب نیتاماش_

 میبود رفت یکه خال یرنگ یمشك مكتیگفت وباهم به سمت ن یباشه ا پندار

 .مینشست وروش

 به دورو بر نگاه کنم، ادیب نیدادم تاماش حیترج

 بودن، هیشب یکه به رنگ آب شیا شهیش یکه دم درش پارک بودن وساختمان بزرگ باپنجره ها ییها نیماش

 .ومدنیوم رفتنیکه چمدون به دست م یادیشده بود ومردم ز دهیکش نیزم یرو دمیسف یها یکش خط

 رنگ منم جلوم بود، یزرشك چمدون

 به بدنش داد: یکشش پندار

 ادیخوابم م یلیخ میبخواب میبخور یزیچ کیهتل  میبر_

 گفتم: بااعتراض

 ؟یرو بخواب یچ یا ِپندار چ_
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  رونیب میبر خوامیم من

 که  میبرگشت ندار طیبل میهست یمن تاهروقت بخوا زیدرضمن عز چسبهیخستم نم شییخدا_

  نورواونوریخسته بكشمش ا ومدینمپندارم خسته بود ودلم شدینم یاعتراض کنم ول خواستیدلم م نكهیباا

 میدوش الزم بود هردومونم

 رنگ پندار امد دنبالمون، یمشك bmwبا كردیم یزندگ سیبود وپار لیبعد دوستش که اسمش سه قهیدق چند

 داشت  یو جذاب یمعمول یشد وامد سمت پندار مردونه وگرم به هم دست دادن چهره  ادهیپ نیازماش

 کوتاه تربود، كمیپندار  ،ازیقهوه ا یوابروها یچشم قهوه ا دیکه حالت فر بودن پوست سف یموج دار مشك یموها

 الغرتربود كلشیه یول 

 صورتش بود، یهم تمام مدت رو یگشاد ولبخند

 شد ادهیپ یازاونم ازدر شاگرد دختر جوون بعد

 خوب بود بامزه بود، افشینگاهش کرد  ق رهیخ

 وگفت: لیکرد ورفت سمت سه یالك یبهم دست داد وروبوس امد

 ییآقا_

 حوالش کرد، یعاشقانه ا ونگاه

 اصال به من چه! ادیم ابدمیلوس باز نینگاهش کردم اخ که چقدر ازا سیف پوکر

 گفت: روبهم

 اسمم بهناز خوشبختم _

 نیهمچن_

 بالبخند گفت: لیسه
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  گهید میبر یخوش بگذره ماهم باتاکس نیخب پندار خان مبارک باشه وهمچن_

 رسونمیچرا م یداداش تاکس یمرس_

 كردمیم زیبهنازو آنال ی افهیمن ق زدنیکه اونا حرف م همونطور

 تاکمرش بود، بایکه موهاش لخت بودن وتقر یقهوه ا یوابرو موهاوچشم

 برنزه بود والغر وقدبلند، بایتقر پوستشم

 بامزه بود. درکل

 .میوبعد ازرسوندن اون دوتا خودمون به سمت هتل حرکت کرد میشد نیسوار ماش باالخره

 وخودمون نگیروداد براش بردن پارک نیبه هتل ماش دنیبارس

 باهاشون صحبت کرد، یپندار به زبان فرانسو رشیپذ میرفت

 که ازقبل رزرو شده بود گرفت  یاتاق دیوکل

ون وبه اتاقم میباال برس  ید منم منتظر موندم تابه طبقه طبقه رو فشاردا یپندار دکمه  میسوار آسانسور شد باهم

 .میبر

 . میوده بود پندار باکارت دروباز کرد وداخل شد ستیشماره اتاقمون دو میامد رونیآسانسور ازش ب ستادنیباا

 به در خورده شد که درو باز کردم،  یتقه ا بعدم

 کردم وبعد از دادن مزد درو بستم، یچمدون بر چمدونارو آورده تشكرکوتاه دمید

 رم،یرفتم تا دوش بگ تن پوشم رو ازچمدون برداشتم و یشدمنم حوله  شیپندار وارد دستشو 

 یبود وساعدش رو دهیپندار روتخت دراز کش رونیوامدم ب دمیکامل خودم روشستم حولم رو پوش نكهیازا بعد

 چشماش بود،

 ش برداشت وگفت:چشما یپام ساعدش رو ازرو یصدا دنیباشن
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 ؟یامد_

 زدم: یمسخره ا لبخند

 نه روحمه _

 :دوگفتیوکش مینیحرکت ازروتخت پاشد وامد سمتم بادوانگشتش ب کیکرد با یخنده ا تک

 !یبامزه شد_

 بودم _

 باال انداخت وسرش رو کج کردو گفت: ییابرو

 البته البته _

ورفت حولش رو برداشت ورفت  دیوگونه ام رو بوس رخندهیکه زد ز كردمیباهمون لبخند مسخره نگاهش م منم

 حموم.

وبعد تاپ  دمیرو  پوش رمیشبرنگم رو درآوردم ولباس ز یزدم وازچمدون تاپ وشلوارک نارنج یپررنگ لبخند

 وشلوارک.

 که اونجا بود برداشتم ومشغول خشک کردن موهام شدم. یسشوار 

 باال ارنیزنگ زدم غذا ب بعدم

 رو باز کردم وگذاشتمشون توکمد ومرتب کردم.  موقع هم چمدون تااون

 درامد  یبعد صدا قهیدق ستیب بایتقر

 گرفتم  لیباز کردم غذارو تحو درو

 غذا بخورم، نییتواتاق چون حوصله نداشتم برم پا اوردمش

 . ستادیا نهیآ یبرهنه امد وجلو یبعد پندار باباال تنه  كمی
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 بعد امد نشست  قهیقچندد ادینشستم پندار ب زیرفتم پشت م منم

 گفت: میکه مشغول بود همونطور

  خوابمیشب م نایوا میدور بزن كمی رونیب میبر دیمن کال خوابم پر گمیم_

 وگفتم: دمیوگونش رو بوس دمیدستام رو بهم کوب باذوق

 پندار عاشقتم  یوا_

 زدوگفت: یلبخند

  دونمیم_

 شدوگفتم: سیپوکر ف افمیق

 پرو  شیا_

 نگفت بعد ازخوردن غذا رفتم تاآماده شم. یچیدوهیخند

 زانوهام بود  یکه تاباال یرنگ یزرشك زیپام کردم باشوم یل شلوار

 سرم کردم، یشدم شال آب الیخیب نیهم یبرا شهینم یسرم نزارم گفتم پندار راض یروسر خواستمیم یه

 وروبه پندار گفتم: یزدم ورژگونه اجر یو رژ صورت ختمیر رونیهم کج ب موهام

 میمن آماده ام بر_

  ،یتنش بود باکفش اسپورت وشلوارمشك یکوتاه سرمه ا نینگاه کردم آست وبهش

 .میامد رونیبود باهم ازهتل ب ییکه طبق معمول باال موهاشم

 :دیبه موهاش کش یدست پندار

 م؟یخب کجابر_

 گفتم: عیسر
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 نمشیبب کیدوست داشتم ازنزد شهیهم فلیبرج ا_

 زدوگفت: یكچشم

  میپس بر_

******** 

 میریعكس بگ یكیهم  هیزاو نیپندار صبرکن ازا یوا_

 و گفت: دیخند

 ایفلیتوهم عاشق برج ا_

  گهید ایاره خب ب_

  وفتمیتان دمیبلندم کرد که سفت دستاش رو چسب نیگرفت واززمازکمرم هوی ستادیسمتم امد وکنارم ا به

 وروبه پندار گفتم: دمیگفت که نفهم یزیچ کی یهم عكس وگرفت وبه فرانسو دختره

 گفت؟ یدختره چ_

 دختره گفت: روبه

_Désolé 

 )ی)مرس

 روبه من کردوگفت: بعدم

 جالب شده  یلیدختره گفت عكستون خ_

 گفتم: بااعتراض

 بود؟ یچه حرکت نیبود ا گهیژست د کیقرارمون  وونهید_

 :دوگفتیخند طنتیباش
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 که قشنگ شد نهیمهم ا_

 نم،یرو ازدستش گرفتم تاعكس رو بب لیموبا

 چوب چاپش کرد، یرو دیشده بود با یعكس باحال واقعا

 وتوچشمام زل زده بود دیخندیکه باال نگهم داشته بود م یدرحال پندار

 لبام بود. یرو یچشماش لبخندکمرنگ ی رهیدستاش چسبونده بودم وخ یدستام محكم رو منم

 گفتم: روبهش

 چاپش کرد دیشده با یآره عال_

ساعت دو نصف شب بود که به  بایتقر میشام خورد رونیوجالب  رو نشونم داد وب یحیتفر یروز پندارچندتاجا اون

 .میدیهتل رس

 نگفت کجا وهرچقدر بهش اصرار کردم لو ندادکه نداد. یجالب ببرتم ول یجا کیقرار بود  فرداهم

 دم،یتخت دراز کش یرو یروعوض کردم وباخستگ لباسام

 امد کنارم البته عادتش بود. شرتیندارهم شلوارکش رو پاش کرد وبدون تپ 

 نشست روحس کردم. میشونیپ یکه رو یبازوش قرار دادم وچشم هام رو بستم وقبل ازخواب بوسه ا یرو رو سرم

 باز نگاهش کردم وگفتم: مهین یپندار ازخواب بلند شدم وباچشما یباصدا صبح

 ؟یچته اول صبح یوا_

 بلند خندش امد. یسرم که صدا دمیپتوم رو کش ودوباره

 تخت نشوند وگفت: کی یحرکت من رو رو کیکرد وتو ریدستاش اس یمچ دستام رو تو دیازسرم کش وپتورو

 که قولش روبهت دادم  ییاونجا میصبحانه بعدشم بر نییپا میخواب آلو بر نمیپاشو بب_

 بازم نگاهش کردم وگفتم: مهین یباچشما
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 ؟یتوروخدا سرصبح یوا_

 نكن یآره پاشو تنبل_

 که مچ دستام رو ول کرد  یوقت و

 ازدستاش رو انداخت دورکمرم ونگهم داشت، یكیروبستم وخواستم دوباره دراز بكشم که  چشمام

 !دمیصورتم د یمتر یهرم نفساش روحس کردم محكم چشمام رو بازکردم که صورتش رو توچندسانت یوقت

 لبام حس کردم! یشون بدم که لباش رو رون یعكس العمل خواستم

 نخورد، یتكون یچشمام گرد شدوبه عقب هلش دادم ول 

 شد که بااعتراض گفتم: الیخیب تاخودش

 ؟یخل شد یاول صبح_

 تخت: یرو نشوند رو من

 ینذاشت یا گهید ؟راهیشیم داریمگه ب_

 لب بهش گفتم که بااعتراض گفت: ریز ییپرو

  یزنم یه؟ناسالمتیپرو چ_

 بهش رفتم وگفتم: یغره ا چشم

 ییدرهرصورت توپرو_

 نگفت یزیدوچیخند

 شدم ییمنم ازجام پاشدم و وارددستشو 

  دیبهش انداختم که بهم خند ینگاه چپ رونیروزمره امدم ب یازکارا بعد

 بستمش روبه پندار گفتم: ینشستم موهام روشونه کردم ودم اسب نهیآ یجلو
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 سرم نزارم؟ یزیچ شهیم_

 کردم و گفتم: یدست شیبزنه که پ یوخواست حرف دیرو توهم کش اخماش

 ادیخوشم نم ستینه الزم ن_

 موهام کاشت وگفت: یرو یسمتم خم شد وبوسه ا دوامدیخند

 ؟یگیم یپس چ زمیعز ییتوکه خودت بااخالق من آشنا_

 گفتم: مظلوم

  گهید یچیه_

 رفت، ییدستشو یاش رو تكرار کرد و تو بوسه

 کردم.  لیرو تكم پمیت ملیور میرژ صورت دنیزدم وباکش یرنگ یهم ازجام پاشدم وست سرمه ا من

 . میصبحانه رفت یامدن پندار همراه هم برا رونیازب بعد

 .میکجا شد دونمینم یازخوردن صبحانه راه وبعد

 به دوروبرم کردم وباتعجب گفتم: یپندار نگاه پردقت میدیرس باگفتن

 اصطبل؟_

 گفت: میشدیم ادهیپ نیه ازماشک یدرحال

 ؟یاوهوم دوست ندار_

 به دوروبر نگاه کردم وگفتم: یباخوشحال

 چراعاشقشم_

 یهست یتوهم که عاشق همه چ_ 

 زدم وگفتم: یمسخره ا لبخند
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 یدار فیتشر ستشیشماهم تول_

 کش امد وگفت: لباش

 ایخرکن یخوب بلد_

 چپ نگاهش کردم: چپ

 گهیتو د میبر ایزنیحرف م یلیخ_

 .میدیبه چندنفر سالم کرد تابه قسمت اسب ها رس میرو باز کردوباهم داخل شد شیدرچوب پندار

 به مرد. یفرانسو زیبعد ازگفتن چندتاچ پندار

 اشاره کردوگفت: یدیاسب سف به

 بده  یخانوم سوار یوقراره امروز به سارا هیاسمش الكس دخترخوب نیا_

  دمیاسب کش الی  یوبرق زد ودستم رو به حالت نوازش ر چشمام

 روبه پندار گفتم: وباذوق

 چقدر خوشگله  نیپن ا یوا_

 :دوگفتیکش یپوف

 ره؟یبه تو بگم نگو پن مگه تومخت م یمن ه_

 بگم اره خوشگله  یچ 

 به دستم داد، یمرده کاله رونیدرش رو باز کرد واسب رو آورد ب ورفت

 کمک پندار که دستم رو محكم گرفته بود سوارش شدم.  وبه

 سرم گذاشتم ومحكمش کردم. یرو رو وکاله

 .میمرد اسب هارو آروم به حرکت درآورد یرنگ شد وبااشاره  یاسب مشك کیسوار  پندارم
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 مدت بابا اسب داشت ومعلم داشتم. هیماهر بودم چون  یاسب سوار یتو من

 به پندارگفتم: رو

 م؟یمسابقه بد_

 صورتش نشست باتكون دادن سرگفت: یرو یشخندین

 برنده معلومه  شهیمثل بكس م نمیا_

 لجم درامده بودا! یآ

 دوست داره من رو حرص بده شهیهم

 کردم وگفتم: زیرو ر چشمام

 جناب مینیبیم_

 تكون داد وگفت: یسر

 که اون درخت هست یتااون قسمت_

 اروم شمردم: تودلم

 ....دو....سه کی_

 گفتم: یبلند یوباصدا دمیاسب رو محكم چسب افسار

  یه_

لبام  یرو یحرکت کرد، لبخند بدجنس یادیوباسرعت ز دیکش یبلند ی ههیرو به تنش زدم که اسب ش وافسار

 داشت. اجیباال احت نیآدرنال نینشست بدنم به ا

 نداشتم، جانیوقت بود ه یلیخ

 .ستین یخبر گهیلطف پندار ازکارم هم د به
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 به عقب انداختم پندار درست پشت سرم بود. یبودم نگاه دهیسب چسببه ا محكم

 شد. شتریافسار رو تكون دادم وسرعت اسب ب دوباره

 نمونده بود به اون درخت برسم، یادیز زیچ

 میرد شد یازدرخت کم یادیافسار به بدنش زدم تاباسرعت ز چندبار

  سهیتاوا دمیرو محكم به عقب کش افسار

 . دمیکش یقیلبام نشست ونفس عم یرو یقیعم لبخند

 نگاه کردم.بود پشت سرم دهیامدم وباهمون لبخندم به پندار که تازه رس نییاسب پا یازرو

 امد وکاله رو ازسرش باز کردوگفت:  نییپا  ازاسب

 شانس باهات بود ندفعهیبه تو ا نیآفر_

 کردم وگفتم: یبلند ی خنده

 یشتکه توندا خواستیمهارت م خواستیشانس نم_

 :ستادوگفتیروبروم ا قایباال انداخت ودق ییابرو

 من ندارم؟ یاوه پس شما مهارت دار_

 زدم: یچشمك

 یگفت ادتهیها  عیتوهمون ما یزیچ کی_

 )وصدام رو کلفت کردم وادامه دادم(:

 ؟یشیمرد نم کی فیحر چوقتیه_

 بگم حرفت کامال اشتباه بود خواستم

 نگاهم کردوگفت: یزیر بااخم
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  مایرسیخانوم بهم م یسارا_

 سردادم: یبلند ی خنده

 نگو  ینطوریا یاریکم م_

 دوباره سوار اسب شدم وبه کمک افسار به جهت مخالف چرخوندمش روبه پندار گفتم: بعدم

  میکاردار یکل میسوار شو برگرد_

 حرکت کردم،  هیبگه به سمت مكان اول یزیبزارم چ نكهیا وبدون

 قسمت اسب هاگذاشت، یبه اونجا صاحبش اسب هارو تو دنیبارس

 بهم پس داد وفتهیوقت ن کیرو که داده بودم بهش تا نامیپول ا فیک لیوموبا

 :ستادوگفتیبعد پندار کنارم ا قهیدودق

 خوش گذشت؟_

 زنگ خورد، لمیبگم که موبا یزیزدم وخواستم چ یلبخند

 گفتم: اوردمیدرم بمیرو ازج لیکه موبا یدرحال

 لحظه صبرکن کی یلیاره خ_

 رو ازکجا اورده؟ دمیخر سیکه پار یخط یآراد بود ول ینگاه کردم شماره شماره  لیموبا یصفحه  به

 چكارداره؟ اصال

 نه که پندارگفت: ایبودم جواب بدم  دودل

 ه؟یک_

  گهیبده د جواب

 بهش نگاه کردم ولب زدم: دیباترد
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 آراد _

 :دوگفتیرو توهم کش اخماش

 كریده بزار رو اسپجواب ب_

 بابا اوف! یا

 :دیچیپ لیآراد توموبا یکه صدا دمیتماس رو کش یدادم ودکمه  رونیرو کالفه ب نفسم

 ؟یالو سارا_

 ؟یشمارمو ازکجا اورد_

 گفت: یبلند یباصدا آراد

 از زندان فرار کرده! یحرفارو ول کن صفار نیا_

 که روش کنترل نداشتم دادزدم: ییباصدا

 !؟یچ_

 زل زده بود. یگوش یکه توچشماش بود به صفحه  یوتعجب یظیرو به پندارکه بااخم غل میاعصب نگاه

 آراد به خودم امدم: یباصدا

 ؟یالو؟هست_

 گفتم: زدیدرونش موج م تیعصبان ییوباصدا دمیکش یقیعم نفس

 اونجا چكارن؟ هیممكنه بق ؟چطوریچ یعنی_

 ن؟یایبرب رمردیپ کیازپس  نینتونست

 بگم! یتون چمن به واقعا
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و موضوع ر نیا یخودم اونجاباشم وپ خواستیبودم االن دلم م مونیبد پش یلینزد واقعا ازاستعفا دادنم خ یحرف آراد

 .رمیبگ

 دادم: ادامه

 گه؟ید یفقط صفار_

 مكث گفت: یازکم بعد

 دررفته  نازمینه ا_

  دمیرو محكم روهم فشارم چشمام

 نه!  نازیآ شهیامكان نداره نم نیا نه

  نیتلفن رو قطع کردم وپرتش کردم روزم تیباعصبان

 زمزمه کردم: رلبیهام فشاردادم وز قهیشق یرو رو دستم

 شهیامكان نداره نم نینه نه ا_

 زهرمون بشه؟ دیسفرم با نیا

 داد وگفت: رونیرو ب شینفس عصب ستادیکنارم ا پندار

 ولش کن آروم باش_

 !یكنیکار نم گهینداره توکه د ینكن به ما ربط تیرو اذ خودت

 فرار کرده باشه!  تونهیما نم یعنیمن خودم انداختمش زندان  شهیپندار نم شهینم_

 حواسشون کجاست نگهبان گذاشتن دکور؟ وفتادیماتفاق نیا دینبا

 داد وگفت: رونیرو کالفه ب نفسش

 بوده میمزاحم زندگ شهیآراد که هم نیلعنت به ا_
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  میزنیهتل راجع بهش حرف م میابریب

 زمزمه کرد: رلبیز نیسمت ماش رفتیکه م یودرحال

  شهیماه عسلمونم زهرمون م_

 به بودنمون توماه عسل ورفتن به مشهد فكرکنم، تونستمینم تیوضع نیتوا من

 سفرم به پندار زهرکنم ازاوت طرفم نیا ینطوریا خواستمینم یبود ول ختهیکامال بهم ر اعصابم

 .میبرگرد كردمیم شیتر راض عیسر دیبود با رانیفقط ا دلم

 گفت: یبلند یبودم که پندار باصدا توفكر

 اونجا یخشک شد گهید نیبش ایب_

 رفتم ودرجلورو بازکردم وسوار شدم.  نیسستم به سمت ماش یرو تكون دادم وباقدما سرم

 دادم  هیتك نیماش ی شهیرو به ش سرم

 متنفر نباشه. نازیازآ گهیزد ممكنه پندار د اسمنی که ییحرفا نیمخصوصا باا شدیمطمئنا برام دردسر م نازیآ

 دنیچرخیذهنم م یتو یبود که توهمات مسخره ا ختهیفكرم بهم ر انقدر

 افتادم که گفته بود: یاخر صفار یحرف لحظه  ادی هوی

  ستین رید ادیاون روز ز دیدیکارتون رو م نیتقاص ا یروز کی_

 بهش نداده بودم  یتیاهم چیه ومن

 ؟یچ رهیبخواد ازمون انتقام بگ اگه

 بكنه پندار کنارمه! تونهینم یغلط چیبابا ه نه

 گفت: تیباعصبان پندار

 ! هگیبسه د دمایجرم نكردم رو انجام م زنمیم رمیگیآرادو م ی قهی رانیا رمیبخدا م گهید رونیاربیازفكر ب یسارا_
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 توجه به حرفش گفتم: یب

  رانیا میپندار برگرد_

 واقعا ترسناک بود ظشیمحكم زد رو ترمز اخم  غل تیباعصبان_

 گفت: یدورگه ا یباصدا

 توهم نكن! كنمیماه عسلم رو خراب نم كهیمن بخاطر اون مرت_

  زیاعصاب من رو بهم نر نیداره انقدرم ا سیپل ینداره جامعه به اندازه کاف یبه توربط ستیتموم شده ن گهید کارتو

 رفتم وگفتم:تره از موهام رو تومشتم گ کالفه

 ؟یفهمیم تونمیپندار نم_

 خوش بگذرونم نجایدست رو دست بزارم ا تونمینم رانیا میفرصت برگرد نیدتواولیبا تونمینم 

 کرد وگفت: زیرو ر چشماش

 ها؟ یارادو اونجا تنها بزار یخواینم ه؟نكنهیچ_

 كرد؟یم یفكر نینگاهش کردم واقعا راجع به من همچ بابهت

 شدم، ادهیپ نیفرود امد وازماش صورتشیشد که دستم محكم رو یچطور دونمینم

 زده بودم که صورتش کامال به جهت مخالف برگشته بود، یطور كردیم زیزگیگ دستم

 دستام گرفتم یدستام لرزش داشتن سرم رو تو ختیاشكام ر ناخوداگاه

 كنم؟یمن دارم چكارم ایخدا ستمیتوحال خودم ن اصال

 بود؟ نجایا نازیکه تنها دغدغه من نبودن آ یدرحال كنهیم یفكر نیچطور داره همچ پندار

 شدم، رهیخ كردیم دادیشد وبه سمت مخالف برگشتم به صورت پندار که خشم توش ب دهیمحكم کش بازوم

  كشمیازخودم خجالت م شتریب وهرلحظه



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
457 

 

 بود من کردم؟ یچه کار نیا

 د،یمحكم من رو توآغوشش کش دیچشمام د یتو یچ دونمینم یول رگوشمیداشتم االن بخوابونه ز انتظار

 خودم رو توآغوشش حل کردم  شتریلباسش رو چنگ زدم وب ی قهی بادستم

 دور کمرم حلقه شد  دستاش

 گفت: رگوشمیآورد وز نییرو پا سرش

 ه؟یچ یات برا هیگر فهممتی؟نمیسارا هیدردت چ_

 هق هق گفتم: با

 شهیخراب م یهمه چ گهیبهم م یحس کیپندار _

 ؟یخراب شه چ مونیاگه زندگ تونمیمن نم یاگه تونباش ارهیروسرمون درم شیاون موقع هم گفت تالف یصفار 

 که فرار کرده اگه... نازمیآ

 وحرفم رو قطع کردوگفت: دیموهام لغز یال دستش

 غلط کرده! یصفار_

 وفتهیب ستیقرار ن یاتفاق چیه

 نكن ینطوریرفتن بخاطر اونا باما ا یکدوم جهنم ستیمعلوم ن 

 یزد یلیوپوچ به شوهرت س چیتوبه خاطر ه یسارا

 رو هم فشردم وگفتم: چشمام

 ناراحتم  ینگو خودم به اندازه کاف_

 ؟یبود زد یاون چه حرف یخودت مقصر تازشم

 ؟یمن اعتماد ندار به
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 زدوگفت: یلبخندتلخ

 هست یتودلت چ دونمیمن خوب م یمنو سارا یبفهم خواستمیم_

که  یهنوزم بهم شک دار دهینشون م یرو خراب کن مونیوزندگ یخودت روبخور نازیبخاطر ا قهیهردق نكهیا

 نازینكنهبرم باآ

  یوبچش یاعتماد یرو گفتم تاطعم ب نیا

 درد داره نه؟ نیا چقدر

 كنمیبخاطر آراد باشه فكرم نم تیریکه بهونه گ نیبه ا یمن حت وگرنه

 خودم بزرگش کرده بودم، شیپ یلیرو خ نازیحرفاش راست بود من موضوع آ ی همه

هنوزم توفكر پندار جاداره من واقعا ازته قلبم بهش  نازیآ كردمیفكر م دمشیدیمانع م کیخودم  یبرا شهیوهم

 اعتماد نكرده بودم 

 !كنمیبچه دارم رفتار م کیمثل  كشمینه پندار واقعا از خودم خجالت م شدیتوصورت من خورده م دیبا یلیس واون

 موهام زدوگفت: یرو یا بوسه

  میابونیوسط خ نیتوماش میابریب_

 شدم  نیسوار ماش همراهش

 وقت ازدستم در نره، کیتا دمیچسبیرو محكم م میوافسار زندگ بودمیم یقو دیبا

 کنم،  زیرفتارام صبرپندار رو لبر نیباا ممكنه

  كنمیکم م یزندگ نیرو ازسر ا نازیشر ا خودم

 !شدینم المیخ یاون حس دلشوره واسترس ب یول

 شد،  ادهیرو نگه داشت وپ نیکه پندار ماش میبود دهیشهر رس وسط
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  رهیکجا م نمیدنبالش کردم تابب نیماش ی شهیازش باچشم

 نشست! نیتوماش کیآب پرتقال وک کیبعد با قهیسوپر مارکت شد وچنددق وارد

 روبه دستم داد وگفت: هردوشون

 !یضعف کرد نمیبخور بب_

 گفتم ومشغول خوردن شدم. یممنون لبریز

 .شدیمن رو صبورانه متحمل م یها یقرار یب نیممنونش بودم که ا چقدر

 دمیكشیخودم خجالت م یانقدر ازحرکات بچه گانه  میوسوار آسانسور شد میشد ادهیپ نیبه هتل ازماش دنیرس با

 پندار نگاه کنم! یچشما یکه رو نداشتم تو

 حقم بود! نایازا شتریب دادمیومن بهش حق م گفتینم یزیچ ادیز اونم

 ، كندمیرو م میزندگ ی شهیاالن ر نیوشک داشتم ازهم یاعتماد یب نیباا

 دادم رونیوپوف کالفم رو ب دمیصورتم کش یرو رو دستم

  دمیکوب نیزم یکه پام رو باحرص رو رونیو پندار جلوتر ازمن رفت ب میدیرس دمیآسانسور فهم ستادنیباا

 رو ندارما! شیمحل یطاقت ب دونهیم

 کرد ورفت داخل ودرو باز گذاشت که من برم. دروباز

 که مقصر من بودم. فیح یمنم بهش محل ندم ول خواستیدلم م االن

 رو بازکرده وداخل شدم دراتاق

 د،یپوش یوشلوار سرمه ا یطوس شرتیت کیتوجه به من لباساش رو عوض کرد یب پندار

 پاش قرارداد وبااخم مشغول وررفتن باهاش شد. ینشست لب تاپش رو رو یصندل یتاپش رو برداشت ورو لب

 کوتاه قرمز عوض کردم! نیاست زیوبول یلباسام روبا شلوار  آب منم



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
460 

 

داره  یانگار نه انگار کس ینگاهم روحس کنه بهم نگاه کنه ول ینیشدم تاسنگ رهیتخت نشستم وبه پندار خ یورو

 !كنهینگاهش م

 طلبكارانه صدا زدم: نیهم یبرا لجم درامد گهید

 پندار_

 لبتاپش بود گفت: یکه سرش تو صفحه  همونطور

 هوم؟_

 بگم مرض وهوم! خواستیدلم م یا

 گفتم: دوباره

 پندار_

 جواب داد: ندفعهیا

 ه؟یچ_

 گفتم: باحرص

 درست جوابم رو بده  تیترب یب_

 پندار؟

 بهم کردوخونسردانه گفت: ینگاه

 هان؟_

  رونیب زدیازگوشام دود م تیازعصبان گهید

 .ختمیصورتش ر یبلند شدم و رو عیسر یلیآب کنارم رو گرفتم وخ وانیل

 چشماش رو بست وصورتش رو جمع کرد، که
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 !تیترب یب دعواشه

 بلند شد وداد زد: یصندل یازرو تیاعصبان با

 بود؟ یچه کار نیا وونهید یدختره _

 بلند شدم وگفتم: تیبااعصبان منم

 یدرست جواب بد یخواستیبه من چه م_

 یاریرو درن وحرصم

 زد: یعصب پوزخند

 !گمایبهت م یزیچ کی یسارا_

 ؟یباز توطلبكار یباشمول یعصبان دیمن با االن

 باالانداختم: یا شونه

 یومحل ند یبامن قهرکن یحق ندار یغلط کرد میخوایبخواه نم یخوایکه هست م نهیهم_

 باالرفته گفت: یرو به کمرش زد وباابروها دستش

 است؟ینطوریا_

 هان؟جالبه! تونمیمن نم یكنیهرکار دلت خواست م تو

 صدام مشخص بود گفتم: یکه تو یولجباز باحرص

 باهات قهر کردم؟ یمن ک گهینكن د تیاِ پندار اذ_

 کردم یاشت عیهم کردم سر اگه

 وگفت: ستادیرو باچند قدم پر کرد وروبه روم ا نمونیب یفاصله  پندار

 طولش بدم  خوامیمن م یول_
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 ها! یمن رو زد یقشنگ گرفت نهیحقت ا چون

 آخرت باشه یجدا دفعه  نمیجدا ا یزنیم یشوخ یشوخ 

  ابزنیکرده باشم اره اون موقع هرچقدر دلت خواست ب یکاربد اگه

 بود دهیباهام برخورد نكرده بود وخط ونشون نكش ینطورجدیا تاحاال

 هم فشار دادم وگفتم: یرو رو پلكام

 تموم شد  نیحرفت برام سنگ خوامیمعذرت م_

 دمیشا دادیمسئله عكس العمل نشون م نیا یداشت رو یادینگفت به نظرم ز یزیتكون دادوچ تیرو باجد سرش

 من بود! ریبازهم تخص

 غلط یدرست وچ یچ دونستمیبود که نم ختهیذهنم به هم ر انقدر

 بودم که حدنداشت! یعصبانازدست خودم وهم پندار  انقدر

و امدم ر رونیازاتاق امدم ب تیبرداشتم وبااعصبان لممیپالتوم روچنگ زدم وموبا نیبنابرا خواستیآزاد م یهوا دلم

 رفت  ادمیشال  یول دمیپوش

 !ستین رانیکه ا نجایداخل برگردم  ولش کن ا خواستمینم گهید

 هم شد! ییبخاطر چه آدما نیبب مونیزندگ یدعوا نیاول

 همكف رو زدم. یطبقه  یآسانسور شدم ودکمه  سوار

 انداختم یشكل  اسانسور به خودم نگاه لیمسطت نهیتوآ

 انقدر محكم بسته بودم؟ یچ یشده بودن چشمام هم حالت گرفته بودن برا دهیانقدر کش موهام

 اصال حواس ندارم!  دایجد

 زل زدم  نهیخودم توآ ریبه تصو شهیم یا قهیچنددق دمیآسانسور فهم ستادنیباا
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 رو هل دادم وازش خارج شدم  درآسانسور

 هتل رفتم واقعا قشنگ بود! اطیسمت ح به

 با،یوز سرسبز

 !دمیفهمیتونسته بودن فرارکنن؟نم یچطور نازیوآ یبود که صفار نیا ریدرگ ذهنم

 ؟یک یبهشون کمک کرده باشه ول رونیازب یكیاحتمال داره  ستین یفرار اززندان کارراحت_

  شدیذهنم آروم نم ینطوریفرار کردن ا یچطور دمیفهمیم دیبا

 آراد رو گرفتم وگذاشتمش کنار گوشم. یدرآوردم وشماره  بمیرو ازج لمیموبا یناگهان میتصم کیتو

 :دیچیپ یازخوردن چند بوق صداش توگوش بعد

 الو؟_

 لحن خشک گفتم: باهمون

 فرار کردن؟ یچطور_

 دررفت  نازیتو راه انتقال البته اول آ نازمیدادن آ شیفرار مارستانیچاقو خورد ازراه ب یصفار_

 تماس رو قطع کردم چقدر راحت دررفتن!  یحرف چیه بدون

 دررفتن. یبه راحت نایا میدیکش یهمه سخت مااون

 کنم. یبتونم کار ستمین گهیمن که د وفتنیب ریگ دوارمیام

 ازکنارم بهش نگاه کردم: یکس یفكرم باز شه که باصدا كمیتا بردمیبودم و ازهوا لذت م رهیروبروم خ به

_ Pui s-je rester i ci? 

 (نم؟یبش نجایتونم ا ی)م
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زل زدم وبه روبروم یسرم رو تكون دادم به دختر بامزه  دمیفهمیم شیکم وب ینبود ول یعال یلیفرانسم خ زبان

 فرانسه گفتم:

_sans aucun doute 

 )حتما)

 زد وکنارم نشست  یلبخند دختره

 حرف زدم! یحتما کلخواستم بگم یكی اوف

 گفتم: یسیبه انگل نیبنابرا دمیگفت که اصال نفهم یزیچ کی

_I  dont understand Im i ranian 

 ام( یرانیمن ا فهممی)من نم

 گفت: یخاص یکردو بالهجه  یا خنده

_Oh i  understand 

 (دمی)اوه فهم

 :دوگفتینگفتم که خند یزیرو تكون دادم چ سرم

_You are alone? 

 )؟یی)تنها

 تكون دادم: نیرو به طرف سرم

_No with my husband 

 )نه با شوهرمم)

 زدوگفت: ییدندون نما لبخند
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_Oh ok  

 خب) یلی)اوه خ

 بگه که به پشت سرم نگاه کردوگفت: یزیچ وخواست

_Oh 

 )اوه)

 وروم رو به طرف دختره برگردوندم که باگفتن: رونینفسم رو دادم ب دمیرو به عقب برگردوندم که پندارو د سرم

_excuse me 

 )دی)ببخش

 شد بااخم روکردم به پنداروگفتم: بلند

 فرار کرد! دیکه ترس یبهش نگاه کرد یچطور ستیمعلوم ن_

 نشست وگفت: کنارم

  یحرف بزن یشناسیکه نم یباکس خوادیهمون بهتر نم_

 که در حال رفت وامد بودن نگاه کردم، یشونش  قرار دادم به مردم یرو بهش ندادم وسرم رو یجواب

 :دیچیاروم پندار توگوشم پ یصدا

 تهران میبرگرد سیبعد ازپار یسارا_

 مشهد؟ میابری

 گفتم: کوتاه

  میبرگرد_

 چرا؟_
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 :دمیکش یقیعم نفس

 میریفرصت خوب م کیحوصله ندارم بعدا تو_

 رو دور شونم حلقه کردوگفت: دستش

 یهرطور توبخوا_

 باال؟ میابری؟یبمون نجایا یخوایاالن م یول

 خوادیآزاد م یدلم هوا میبمون_

 چشمام زل زدوگفت: یتو راشیگ یچونه ام رو گرفت وسرم رو به طرف خودش برگردوند باچشما بادستش

 ها چسبهیم میایوب میقهوه بخر کی میپس بر_

 کردم وگفتم: تیوبه سمت راست هدا دمیتش کشخوش حال یلبام نشست دستم رو توموها یرو یلبخند

  هیعال_

 .میهتل رفت یوبلندم کرد وباهم به سمت کافه  دیشد وخودش بلند شد دست منم کش قیعم لبخندش

 کردم  یبه فضاش نگاه میکه شد داخل

 شده بود، دهیرنگ کش یشكالت یواریکاغذ د وارایدرود

 .کرم رنگ داخل بود یها یرنگ باصندل یگرد شكالت یزهایم یمتوسط تعداد

 رو بهم گفت: پندار

 امیم رمیگیقهوه هارو م رمیمن م نیتوبش_

و ر زیم یوباناخونام رو دمیکش یقیوروش نشستم نفس عم دمیکنارم رو عقب کش یگفتم وصندل یآروم ی باشه

 .ادیضرب گرفتم  تاپندار ب

 داشتن دوختم  یحال کیکه هرکدوم  یرو به مردم نگاهم
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 برعكس؛ اهمیحال وسرخوش بعضخوش ایبعض

 قهوه امد وگفت: وانیبعد پندار بادوتا ل قهیچنددق

 رونش؟یب میابری مینیبش نجایخب هم_

 گفتم: بالبخند

 دل بازه  مینیبش نجایا_

 .ونشست دیروبروم رو عقب کش یگذاشت وصندل زیم یجواب نزاشت قهوه هارو رو یلبخندم رو ب اونم

 روشكستم وگفتم: سكوت

 قشنگه یلیخ نجایپندار ا_

 سخته! یلیحرف زدنشونم دوست دارم وخ زبون

 !؟یگرفت ادیانقدر خوب  یچطور

 کرد: یخنده ا تک

  گهید رفتمیکالسم م هیعیطب ادگرفتنمیدارم  ایبرو ب نجایا یه یخب ناسالمت_

 دمیم ادتی یحاال که انقدر دوست دار خب

 کش امدن وگفتم: یحساب لبام

 همه کاره باشه خوبه ها نطوریشوهرت ا_

 تاحرف بزنم فهممیم شتریبلدم ب كمیمن  گرچه

 لبش گفت: یرو بالبخند

 بودم  دهیاره فهم_

 افتادم ختمیصورتش ر یکه رو یآب ادیکه به صورتش افتاد  نگاهم
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 وباتعجب گفت: دیازقهوش نوش یخنده که پندار جرعه ا ریزدم ز ناخوداگاه

 ؟یخندیچرا م_

 خندم گفتم: یهم انداخته باشم البه ال كهیبهش ت نكهیا یبرا

 زود آب موهات خشک شدچه_

 شدوگفت: سیپوکرف افشیق

 ؟یكنیهم م یاداوریکارت قشنگ بود  یلیخ_

 باالانداختم: یا شونه

 خب حقت بود_

 گفت: عیسر لمیموبا یبده که با درامدن صدا یجواب خواست

 ه؟یک_

 گفتم: اوردمیدر م بمیروازج لمیکه موبا یدرحال

 نمیاجازه بده من خودم بب زمیعز_

 نگاه کردم وبالبخند گفتم: یگوش یبه صفحه  سپس

 طاهاست _

 باالانداخت: ییابرو

 سالم برسون _

 رو وصل کردم وبالبخند گفتم: تماس

 الو طاها؟_

 سالم مودب  کیعل_
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 :دمیخند

 ؟یسالم چطور_

 گذره؟یمن خوبم خوش م_

 چه خبر؟ یاره جات خال_

 شهیجبران م یاریب یسوغات گهید یمن رو پر کرد یخال یشما جا_

 کردم: یخنده ا تک

 چطوره؟ یآن ادمهیباشه بابا  ایگیم یزنیهردفعه که زنگ م_

 ؟یندار یباهات حرف بزنه بامن کار خوادیاونم خوبه م یه_

 نیبازم مواظب خودتون باش نیمامانم ازطرف من ببوس نینه مراقب خودتون باش_

 ازطرف من بزن دم گوش پندار نیباشه همچن_

 کردم: یخنده ا تک

 خداحافظ_

  یبا_

 :دیچیپ یتوگوش كایآن فیظر یگفت که نامفهوم بود بعدم صدا كایبه آن یزیچ کی کی بعدش

 یالو؟سارا_

 زدم وگفتم: هیتك یصندل به

 جانم؟_

  میصحبت کرد كایبا ان كممیو

 .میزنگ زدم به مامان وبااونا حرف زد بعدشم
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 طع کردن تلفن پندار گفت:ازق بعد

 بزنزنگ یکرد حاال توه خیقهوت _

 وچهرم رو مظلوم کردم وگفتم: دمیخند

 ارن؟یب گهید یكی یگیم_

 بهش اضافه کرد، كمیک کیو ارنیقهوه ب گهید یكیزد وگارسون روصدا کرد وگفت  افمیبه ق یلبخند

 .میوارد اتاقمون شد کیازخوردن قهوه وک بعد

************ 

 ماه بعد) کی)

 گفت: كردیکه با حوله صورتش رو خشک م یتخت ولو شدم که پندار درحال یدوباره رو یباخستگ

 !یدیباز که خواب یسارا_

 ؟یخوابیبعد خودت م یکرد یبزور طاهارو راض نمیبب پاشو

 گفتم وازروتخت بلند شدم، یا دهیبلند وکش اوف

  ره،یجشن بگ نایمامان ا یتوخونه  كایتولد ان یکنم برا یتونسته بودم طاهارو راض بزور

 .نایوا میریدونفره بگ میخوایداشت م دیتاک چون

گذاشتم به همراه لوازم  کیپالست کی یبپوشم رو تو خواستمیکه م ییازجام پاشدم واماده شدم لباس ها باغرغر

  میومنتظرشدم پندارم آماده شه وبر شیارا

 بعد پندارم حاظرشدوگفت: كمی

  امیاالن م نییتوبرو پا_

 اد،یتاب ستادمیا نیکنارماش نییگفتم ورفتم پا یا باشه
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بودم داخل  دهیخر روزید نارویوا ینییلوازم تز میحرکت کرد نایمامان ا یوبه سمت خونه  میسوار شد بعدازامدنش

 که پندار گفت: میراه بود

  اونجاامیسرکار باز بعد ازظهر م رمیم رسونمتیمن م_

 تكون دادم: روسرم

 تو سخته ها یکردن باش که ب نیباشه باز موقع تزئ_

 رو تكون داد: سرش

  امیزودتر ب كنمیم یباشه سع_

 گونه ام زد یرو یبوسه ا نایمامان ا یبه خونه  دنیبارس

 رفت.  یتكون دادم که باتک بوق یشدم دستم رو به عالمت خداحافظ ادهیپ نیکه منم جبران کردم وازماش 

 !ادخونهیرمیچندوقت کال شباهم د میباهم باش میكنیکم وقت م كنهیخسته م باکار خودش رو انقدر

 رو فشار دادم وبعد ازبازشدن در داخل شدم. فونیدادم و ا رونیروکالفه ب نفسم

ازپندار نبودکه  یاثر یول گهید یکارها یوبه عالوه  میكردیم نییخونه رو تز میکه باطاها داشت شدیم یساعت دو

 نبود!

 !ومدین یول ادیبود زود ب قرار

 ساعت شده که ازشرکت خارج شده! کیشرکتم که زنگ زدم گفتن  دادیجواب نم زدمیم زنگهرچقدرم

 باشه. وفتادهین ینگرانم کرده بود خداکنه اتفاق بد یلیخ

 وصل کردم رنگم ییطال یعدد یبادکنكا

 وشش روش بود. ستیب عدد

 هوا معلق بودن. یپرشده بودند ورو ومیمختلف که با گاز هل یبارنگا ییبادکنكا
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 به خونه کرد: ینگاه نیباتحس طاها

 ه؟ینظرتو چ یشده آن یبه نظر من که عال_

 گفت: دیرسیم نایدسروا یکه توآشپزخونه داشت به کارها یکه درحال كاهمیآن

 بگم یچ دونمیدستتون درد نكنه واقعا نم_

 که طاها گفت: زدمیدستم رو صدا م یانگشتا ازاسترس

 اد؟یپندار کجا موند پس؟نم یسارا_

 دادم وگفتم: رونیرو کالفه ب نفسم

  دهیجواب نم زنمیزنگ م یهرچ یول ادیحتما م_

 !یزدیخب به شرکت زنگ م_

 پراسترسم رو بهش دوختم وگفتم: نگاه

  ستیزدم اما گفتن ن_

 درامد با گفتن: فونیآ یلحظه صدا همون

 حتما پندار _

ودروباز کردم وخودمم به سمت دررفتم برم  دمیکش یپندار نفس آسوده ا ریتصو دنیباد فونیکنار آرفتم  عیسر

 که طاها گفت: اطیتوح

 اوووو شوهرت فرار کرد صبرکن خواهر من _

 پندار رفتم سمتش دنیباد اطیرفتم توح عیبهش ندادن سر یجواب

 گونش گذاشتم وگفتم: یکف دستم رو رو یپكر بود بانگران افشیق 

 شده؟ یزی؟چیپندار خوب_
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 زدوگفت: یلبخند

 زم؟یبشه عز خوادیم ینه چ_

 زد  یکف دستم بوسه ا وبه

 مثل خوره افتاده بود به جونم  استرس

 گفتم: نیبنابرا

 !یدیکه جواب نم لتمیموبا فهممیپندار من ازچهرت م_

 یکه زنگ زدم رفته بود شرکتم

 :دیخند

 کرده بودم خسته ام  ریگ کینگران نباش توتراف ستین یزیچ زمینه عز_

 کشش ندادم وگفتم: یگه ول یراستش رو نم كردمیم حس

 استراحت کن  كمیبرو تواتاق من _

 :دیخند

  رکنمید شهیدوست دارم هم یشیانقدر نگرانم م نمیبیم یوقت_

 گونه اش زدم و گفتم: یرو یو بوسه ا ستادمیپنجه پام ا یرو

 !ینكن جونم روبه لبم رسوند ینطوریوقت ا چیه_

 لبم گذاشت و گفت: یاشاره اش رو انگشت

 نبود یحرف رو نزن گفتم که عمد نیا_

 نگفتم، یزیروتكون دادم وچ سرم

 میرو گرفتم باهم داخل رفت دستش
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 زدوگفت: یطونیلبخند ش دنمونیباد طاها

 پس خواهرم جون به لب شد یپندار کجا موند_

 به طاها رفتم  یاهش رو به من دوخت که چشم غره ازد ونگ یلبخند خاص پندار

 باهمون لبخند گفت: پندار

 بودم شرمنده کیتوتراف_

 گفت: یبلند یازآشپزخونه باصدا كایآن

 یشرمنده خوش امد دشمنت

 گفت وروبه طاها ادامه داد: رلبیز یممنون پندار

 باالستراحت کنم كمیمن  یشیطاها اگه ناراحت نم_

 گفت: یمسخره ا ی افهیباق طاها

 ناراحت شدم برو بابا میلیخ_

 بهم کردوگفت: ینگاه پندار

 باال  رمیمن م_

  امیمنم م باگفتن

 دادن به در باعث بسته  شدنش شدم وگفتم: هیباتك میوارد اتاقم شد یرفتم باال وقت دنبالش

 !شدهیچ یگیاالن بهم م نیپندار هم_

 تخت نشست ونگاهش رو بهم دوخت: یرو پندار

 شده؟یچ یچ_

 کردم: یعصب ی خنده
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 ؟یمن ننوشته خرچرا انقدر کالفه ا یشونیرو پ زمیعز_

 راستش رو بگو 

 :دوگفتیتخت دراز کش یرو یباخستگ

 الیخیب_

 شد،یواسترسم مانع سكوت کردنم م یکنجكاو

 تخت نشستم یام رو ازدر گرفته ورفتم ورو هیتك

 وگفتم: دمیخوش حالتش کش یموها یهام رو ال پنجه

 ؟یباعث شده انقدر کالفه بش یچ_

 ؟یبگ دیزنتم نبا من

 نگاهامون بهم گره خورده بود گفت: همونجور

  یش یتوهم قاط خوامینم شهینم_

 کنارخودش  دیومن رو کش دیحرکت مچ دستم رو کش کیوتو

 کردم: یا خنده

 شدم بگو پندار یقاط گهیمن د یکارا موضوع روعوض کن نیباا خوادینم_

 :رونیه داد برو کالف نفسش

  میحواسمون رو جمع کن یلیخ دیبا كنهیم ییکارا کیداره  یصفار_

 نبود یاون دلشوره ها الك وفتهیداره م ییاتفاقا کیسرجام نشستم پس حدسم درست بوده  خیس

 گفتم: یعصب یباصدا

 ؟یدونیم ؟توازکجایچ_
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 ؟یدیچطور فهم یعنی

 من روتخت خوابوند: دوباره

 زیهمه چ دیدیگفته بودم تقاص پس م دیبرگه بود روش نوشته بود حواستون روجمع کن کیشرکت  زیم یامروز رو_

  نایوا دیتر ازاونچه که فكرش رو بكن کینزد كهیبهتون نزد یلیخ

  یاخرشم گفته بود صفار بعد

 کنه یغلط چیه تونهینم یول

 بلندشم که سفت نگهم داشت وبااخم گفت: خواستم

  گهیاب دبخو یبلند ش یدار یچه اصرار_

 همچنان گفتم: ینخوردم ول یازجام تكون گهید

 م؟یحواسمون روجمع کن دیبا یگیتوم یتونه بكنه ول ینم یغلط چیاها!ه_

 :دیکش یکالفه ا پوف

 به خودت استرس نده   یبهت گفتم الك نكهینكن ازا مونمیپش یسارا_

 گفتم: یحرص بالحن

 ؟یانقدر خونسردباش یتونیتوچطور م_

 استرس نداشته باشم؟ یخوایازمنم م تازه

 گفت: تیباجد هوی

 بخوابونمت؟ ابزوری یخوابیم یسارا_

 گفتم: یبالجباز

 برم به طاهاشون کمک کنم  خوامیم ادیخوابم نم_
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  دمیکش ینیبود ه ییهویروتخت نشست کمرم رو محكم گرفت وگذاشت روتخت که چون  ندفعهیپاشدم که ا وازجام

 به چشم هام گفت: رهیروبه روم بود ابروهاش رو باال انداخت وخ خودشم

 خب؟_

 بودم آب دهنم رو باصدا قورت دادم و گفتم: رهیکه به چشم هاش خ همونطور

 خب؟ یچ_

 یگفتیم یداشت_

 اش گذاشتم وباحرص گفتم: نهیس یخالص شدم دستم رو رو تیوضع نیاز ا نكهیا یبرا

 بغلم! ایدم در بده ب_

بهش گفتم وپشتم رو کردم بهش  یلب فرصت طلب ریازروم رفت کنار ز دیرو بوس مینیب یکرد رو یخنده ا تک

 وچشم هام روبستم 

 چشمام روباشدت باز کردم: رگوشمیباصداش ز که

 پشتت رو به من نكن روت رو برگردون _

م متعجب یوند چشماخودش من رو به سمت خودش برگرد كنمینم یحرکت دید یوقت كردیرفتار م بیچقدر عج امروز

 رو بهش دوختم وگفتم:

 پندار توچت شده؟_

 یكنیرفتار م بیعج چقدر

  میانقدر سوال نپرس بزار راحت باش یسارا_

 نزنم یدادم حرف حیترج منم

هم  گهیبود دوساعت د نییچون کال دلم به پا نییمنتظر موندم تاپندار بخوابه من هم برم پا نیبنابرا ومدینم خوابم

  شدمیحاضر م دیبا
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 شهیپندار داره ازدورم شل م یچقدر توفكر بودم که حس کردم دستا دونمینم

 شه شتریخوابش زدم دهنش بازبود که باعث شد خندم ب یبه چهره  یلبخند وفتادیداشت خواب م پس

 وآروم لب زدم:  زدمیصورتش رو کنار م یجلو یکه موها همونطور

  وونهید_

منظمش به گوشم  ینفسا یغرق درخوابش زل زده بودم که صدا یچقدر به چهره  دونمیمرد جذاب بود نم نیا چقدر

  دیرس

 تخت بلندشدم،  یازرو اروم

 ازاتاق خارج شدم. ییسروصدا چیگونش زدم وبدون ه یرو یرو دور زدم وبوسه ا تخت

 طاها حق به جانب گفت: نییبه طبقه پا بارفتنم

 اوه چه عجب!_

 ؟یدییرفت استراحت کنه توکجا دو پسره

 نه؟ یکار دربر ریکه از ز دمیفهم آها

 گفتم: باخنده

  گهیطاها ازدست تو کارش داشتم حتما د_

 به خودش گرفت وگفت: یمتفكر یچهره  طاها

  دیچقدر کارتون طول کش یآها ول_

  ستادمیکردم وامدم وروبروش ا یمصنوع اخم

 فتم وگفتم:موهاش رو تودستم گر عیحرکت سر یتو

 نه؟ یاریتودلته به زبون ب یهرچ دیحتما با_
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 ادامه داد: ییموهاش شدم که باپرو دنیکش ومشغول

 واهلل نیعاشقانه بزن یخونه به هم حرفا نیبر میمن اصوال آدم رک_

 :دمیکش غیج باحرص

 طاها _

 دم،ییدویمنم دنبالش م دییباخنده دو که

 رفت،یاون جهت مخالفم م زیدور م دمیچرخیم یحاال من ه یعسل زیبود پشت م رفته

 مامان درامد: یصدا گهید که

 شما دوتا؟ نیمگه بچه ا_

 نینكن دادیانقدرم دادوب نیریکارو بگ یگوشه  هی نیبر

 گفتم: بااعتراض

 !كنهیم تمیپسرت بگو اذ نیبه ا_

 به من کرد یبه طاها رفت که طاها نشست رو مبل وزبون دراز یچشم غره ا مامان

 براش نازک کردم وگفتم: یپشت چشم که

 نمونده مهمونا برسن  ادیباال آماده شم ز رمیمن م_

 گفت: رونیب ومدیکه ازاشپزخونه م یدرحال كایآن

 میباهم حاضر ش امیمنم ب سایوا_

 برد، یباال دراتاقم رو باز کردم پندار هنوز درخواب به سر م میرفت كایگفتم وهمزمان با آن یآروم ی باشه

 کنارش اروم تكونش دادم وهمزمان صدازدم: رفتم

 پندار_
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 باز کرد که گفتم:چشماش روآروم 

 گهیتوهم بلندشو د میش آمادهمیخوایم یمن وآن_

 

 یحاضرش دیکم با کم

 کردم وگفتم: ینگاهم کرد که تک خنده ا گنگ

 پندار تولد!_

 افتاد؟ ادتی 

 رفت. رونیاتاق باز دیگفت وبا گفتن ببخش یرودادباال آهان ابروهاش

 گفت: كایرفتنش آن رونیباب

 اتاق طاها میرفت یرو م یطفلك یکرد ینم داریب_

 گفتم: رفتمیلباس ها م کیکه به سمت پالست یدرحال

 گهید شدیحاضر م شدیم داریب دیبا گهید_

 باالانداخت: یشونه ا كایآن

 بگم واهلل  یچ_

 نشستم، نهیآ ینگفتم وجلو یزیچ گهید منم

 درآوردم وبه برق زدم، کیرو ازپالست سیبابل

 موهام شدم، دنیکش دنیکش سیمشغول بابل وباحوصله

 دنیرسیهام م نهیترازس نییوجب پا مین بایتقر

 سرم قرار دادم، یرو رو نمیکج گرفتم وتل پرنگ فرق
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 .دمیولبام رو به هم مال دمیلبام کش یرو باز کردم ورژ قرمزم رو رو شمیلوازم آرا فیک

 هم زدم  ملیرنگ ور یمشك ی هیسا

 کردم، لیرو تكم شمیقرمز آرا یرژگونه  وبا

 !هینظر پندارچ دید دیبا یشده بودم ول یعال یلیخودم خ ازنظر

  ومدینافم م یباال زشیبود بلوز ودامن بود که جنسشم مخمل بود بل یزرشك لباسم

 كرد،یدرست منشسته بود خودش رو كاهمیدراوردم وتنم کردم ان کیرو ازپالست لباسم

  پم،یبود اتمام ت نیپام کردم وا ممیپاشنه بلند زرشك یکفشا

 نگاه کردم چه خوشگل شدم ، نهیرو توا خودم

 کردم وگفتم: كایان روبه

 ازنظرت چطور شدم؟ یآن _

 برداشت وبه من دوخت: نهینگاهش رو ازا كایآن

 !یوا_

 !ینازشد یلیخ

موهاش رو هم صاف کرده بود چون موهاش بلند  كردیم شیلباس قرمزش تنش بود وداشت خودش رو آرا كایان

 وخوش رنگ بودن، 

 بود. یقیاش هم قا قهیو نییتاپا خوردیازراناش چاک م یكی یازرو ومدیبهش م یلیخ لباسش

 بود روبهش گفتم: یلباس قشنگ درکل

  امیمن برم به پندار سربه زنم ب_

 گفت: عیسر
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 نجایا ادیاتاق طاها باخودشم کاردارم بگو پندارب رمیمن م ساینه نه نرو وا_

 نگاهش کردم وگفتم: متعجب

 خب؟ یِچه کار_

 گهید نجایهم یشدیم آماده

 گفت: كردیروجمع م لشیکه وسا یدرحال

 تعارف ندارم که باطاها کاردارم _

 تكون دادم وگفتم: یسر

 نجایا ادیزحمت پنداروهم صدا کن ب یفقط ب یهرطور راحت_

 روتخت نشستم ومنتظر پندار شدم  رونیگفت ورفت ب یباشه ا بالبخند

 نگذشت که دراتاق بازشد وپندار داخل شد که گفتم: ادیز

 گهیحاضر شو د ایپاشو ب_

 داد: رونیرو کالفه ب نفسش

 اوف اصال االن حوصله ندارم _

 لباش نشست، یرو یبه سرتاپام کرد ولبخند بزرگ ینگاه بعد

 شد كمیروآورد باال ونزد سرش

 دیعقب کش هیلبام قرار داد وبعد ازچندثان یلباش رو رو هویچونم گذاشت و یدستش رو رو ستادیروبروم ا قایدق 

 وهمونطور که دستش رو چونم بود گفت:

 توجمع یبر یانقدرخوشگل شد یال بود بزارم وقتوگرنه مح مییجمع من وطاها نیا یتنها مردا یشانس آورد_

 وگفتم: دمیکش قشیبه  یلبم رو به دندون گرفتم ودست یلبخندم رو کنترل کنم وگوشه  نتونستم
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  شهیرمید گهیبرو آماده شو د_

 ورفت تااماده شه،  دیگونه ام رو بوس ندفعهیا

*** 

  م،یخوندیصدا براش تولدت مبارک م کیباهم  همه

 دست هممون بلند شد، یبهمون نگاه کردوشمعارو فوت کرد که صدا یباخوشحال كایان

 بود. یعیالبته طب میهم بود شیپندار دور کمرم بود وکل مراسم پ دست

 وگفت: دیبود گونه اش رو بوس ستادهیوطاها هم که کنارش ا دیروبر کیک كایآن

 هیمراسم خانوادگ هینه بقخو نیبر گهیودستتون دردنكنه د نیکادوهارم که داد گهیخب د_

 روببرن  کیاز خدمتكارا تاک یكیکه طاها اشاره زد به  رخندهیزدن ز همه

  ارنیکردن برامون ب كهیبعد ازت و

 میبود دهیمن وپندار باهم گردنبند طالخر خوندمیوباهاش شعر م كردمیوکادوهاش رو بازم كانشستمیرفتم کنار ان من

 .دقت نكردم ادیرو ز هیطالبود بق سیطاهاهم سرو هیهد

ه سمت ب هیبابق یکمک کردم وبعد ازخداحافظ كمیخونه  یزکاریتوتم میهمه پخش شد وخورد نیب کیک نكهیبعدازا

 .میخونه رفت

 زنگ بلندشد  یزنگ ازخواب بلند شدم پندارم همزمان بامن باصدا یباصدا صبح

 شرکت بره. تابه كردمیپندار صبحانه آماده م یبرا دیبلند شدم با ازروتخت

 ووارد اشپزخونه شدم. نییپا یبعد ازانجام کارها وبستن موهام رفتم طبقه  نیبنابرا

 دم،یزروچیرو گذاشتم باال وتادم بكشه م یچا 

  سیبازم موهاش خ دمیامد که د نییکه حاضر شده بود ازپله ها پا یدرحال پندار
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 بهش کردم وگفتم: ینگاه بااخم

 آب؟ ریش ریز یبازتوسرت داد_

 زدوگفت: یلبخند

 كارکنم؟یچ_

  پرهیخواب سرم نم ینطوریکردم ا عادت

 وگفتم: دمیخند

  میصبحانه بخور نیابشیبگم واهلل ب یچ_

 م،یوباهم مشغول خوردن شد زیوگذاشتمشون سرم ختمیر وانیل یهارو تو یمنم چا زنشستیپشت م امد

 تموم شد بادستمال دور دهنش روپاک کردوگفت: نكهیبعدازا

 ؟یندار یبرم کار گهیمن د_

 زدم وازجام بلند شدم: یلبخند

 مواظب خودت باش زمینه عز_

 گونم زدوگفت: یرو یازجاش پاشد بوسه ا اونم

  نمتیبیم نیچن_هم

 جمع کردم وظرف هارو زرویوتادم در بدرقش کردم بعد ازرفتنش رفتم توآشپزخونه م نمتیبیمتاقبال گفتم م منم

 تمگذاش ییظرفشو نیماش یتو

روآماده کردم وگذاشتم باال همونطور مشغول بودم که زنگ خونه به  لشیبزارم وسا یناهار قرمه سبز یبرا خواستمیم

 دم،یصدا درامد دست ازکار کش

 نگاه فونیحال شدم ازا وارد
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 دمیرو د سایکه پل کردم

 چكارداشت! نجایا سیپل دیباال پر ابروهام

 گفتم: دنشونیسرم قرار دادم ودروباز کردم ورفتم دم در وباد یبرداشتم وشالم رو رو زیرو ازاو پانچم

 کمكتون کنم؟ تونمیسالم م_

 ها گفت: سیاز پل یكی

 زند؟ یمنزل سارا نجایا

 گفتم: باتعجب

 شده؟ یزیبله خودمم چ_

 نشون دادوگفت:که حكم بازداشت بود وبهم یا برگه

 دیشما به جرم سواستفاده ازشغلتون درزمان کار بازداشت_

 امكان نداشت! نیا یچ یعنیبه حكم بازداشت نگاه کردم  بابهت

 زدم وگفتم: یعصب لبخند

 ؟یچ_

 ؟یچه سواستفاده ا یچ یعنی

 شهیمعلوم م زیتواداره همه چ نیایلطفا باما ب_

 ازخودم مطمئن بودم گفتم: چون

 لباس بپوشم دیصبرکن_

 .خبرکردم ورفتم لباسام رو عوض کردم و دم در رفتم تیکردم پندار وازوضع یکار نیاول
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 خودمون بود! یهمون اداره  قاهمیبود دق نجایجالب ا میساعت بعد داخل اداره بود کی بایتقر

 زدم، یپوزخند

  دمیهم نپرس یزیدونستم چ یرونم لشیسرهنگ دل شیراست بردنم پ کی

 میداخل شد یتو سرهنگ موسو ایبه اتاق سرهنگ زدن وباگفتن ب یا تقه

 گفت: شونیكی

 انجام شد نیکه گفت یسرهنگ کار_

 سرش وتكون داد: سرهنگ

 نیبر نیتونیباشه م_

 رفتن، رونیب یبعد احترام نظام اوناهم

 نشستم وگفتم: یصندل یکردم ورو یسالم آروم منم

 ؟یسواستفاده ازشغل گن؟چهیم یچ نایسرهنگ ا_

 تاسف تكون داد: یبه نشونه  یسر سرهنگ

 اول باخودت حرف بزنمبگم دخترم؟خواستم یچ_

 رو ازتوکشو درآورد وگذاشت جلوم  یوسپس پرونده ا 

 برداشتمش  زیم یسرهنگ به پرونده دوختم وازرو یکنجكاورم ازرو نگاه

 ؟یچ یعنی نایا كردمیتعجب م شتریهرصفحش ب دنیباد كردمیبازش م یوقت

 رشمیود که نوشته بودن من ازشون پول گرفتم وازادشون کردم وزدستم ب ریکه پروندشون ز ییچندتا ازاونا ی نوشته

 امضا زده بودن،

 کردم: یعصب ی خنده
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 سرهنگ؟ یچ یعنی_

 نزدم من به شغلم وفادار بودم  یکار نیوقت دست به همچ چیدروغه من ه ناهمهیا 

 سرش روتكون دادوگفت: سرهنگ

 گهیهست که م میا گهید یکردن مدرکا تیدن وشكاهمه خودشون شهادت دا نایدخترم ا ادیازدستم برنم یکار_

 !یبرد نیمدرکارو ازب

 اصال امكان نداشت! یزیچ نیهمچ شدمیم وونهیداشتم د دمیصورتم کش یدستم رو رو کالفه

 داد پندار: یبازشد وصدا یبد یبگم که درباصدا یزیوخواستم چ 

 زنم اونجاست  گمیم نمید.. ولكن بب_

 :دمیبغلش نال دمینتونستم خودم رو کنترل کنم ورفتم سمتش وپر دنشیاشاره زد که برن منم باد سرهنگ

 پندار_

 گفت: یاروم یباصدا

 جان پندار؟_

 یتیو درچه موقع مییشه وتوبغلش زار زدم واصال برام مهم نبود االن کجا ریبود تااشكام سراز یکلمه کاف کی نیوهم

 !میهست

 دورم بود گفت: که دستاش نطوریهم پندار

 نجا؟یا نیزنم رو آورد یشده سرهنگ واسه چ یچ_

 که به من گفت به پندارم گفت  ییهمون حرفا سرهنگ

  ومدنیبند نم اشكام

 ادامه داد: سرهنگ
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 كنمیاالنم دارم خالف قانون عمل م نیهم ییبازجو یببرنش برا انیب دیمتاسفم با_

 دادزد: پندار

 ا؟یلعنت نیگیم هیچرت وپرتا چ نیا_

 !نجابمونهیهم ا قهیدق کی یسارا زارمیمن نم كنمیسرتون خراب م یاداره رو رو نیا

 :كردیم یواقعا داشت صبور سرهنگ

  نیسخت ترش نكن ادیازدستم برنم یکار_

 دستاش گرفت وگفت: یوصورتم رو تو رونیسرم رو ازبغلش آورد ب پندار

 تمومه؟ یبمون نجایا زارمینم كنمیروخبر م میینكن دا رینكن اصال خودت رو درگ هیگر_

 زن  داخل شدن. یها سیوهمون لحظه هم پل دیرو بوس میشونیکردم که پ نییباال وپا روسرم

 ازپندار جداشدم که دوباره گفت: یمجبور منم

 یبمون زارمینم دمیقول م رونیب ارمتیم_

 بردن. ییروبه دستم زدن ومن رو به طرف اتاق بازجو دستبند

 *****پندار***

 !شدینم یزیچ نیهمچ شدینم دمیبه موهام کش یدست کالفه

 سرهنگ گفتم: روبه

 ه؟یپروندش دست ک_

 یریام دوستوانیسروان رش_

 لب گفتم: ریزدم وز یپوزخند

 یزندگ نیا یآراد خان بال_
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  دم،یامدم ودررو محكم به هم کوب رونیب ازاتاق

 روگرفتم که بعد ازخوردن چندبوق جواب داد: ییدا یرو درآوردم وشماره  لمیموبا عیسر

 الو؟_

 ن؟یخوب ییسالم دا_

 !یازما کرد یادیسالم پندار چه عجب _

 گفتم: کالفه

 زندان براش پاپوش درست کردن برنیرو دارن م یدارم سارا اجیبه کمكت احت ییدا_

 متعجب گفت: ییدا

 ؟ییپسر؟االن کجا یگیم یدار یچ_

 یهمون کالنتر_

 اونجا االن  امیع کن مخب قط یلیخ_

 گفتم وتماس رو قطع کردم، یا باشه

 زنگش درامد  یکه صدا بمیرو بزارم توج میگوش خواستم

 گفتم: یناشناس بود تماس رو وصل کردم وبا کنجكاو  شماره

 الو؟_

 نفر امد: کیقهقه  یصدا

 گذره؟یسالم پندار خان خوش م کیعل_

 نشست: میشونیپ یرو یاخم

 شما؟_
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 :دیخند دوباره

 یام احمدصفار یصفار ینگو که نشناخت_

 کل وجودم رو گرفت نكنه.... باحرص دادزدم: تیعصبان

 هان؟ یعوض كهیکارتو مرت_

 آشغال؟ یکارتو

 :دیخند دوباره

پسر جون صبرداشته  ینكردم من باهمتون حساب دارم هنوز توموند یباش هنوز که کارپسر باهوش اروم یه یه_

 باش

 روش نداشتم گفتم: یکنترل چیکه ه ییباصدا

 كشمیم یدیفهم كشتمیمن تورو م_

 فعال  یاریزنت رو درب یکن اگه تونست یبرو سع_

 سرم روب خواستیرو قطع کرد ازحرص دلم م وتماس

 

  واریبه د کوبم

 کردم زنگ بزنم نشد خاموش بود،  یسع هرچقدرم

 اون تو بمونه،  یتحمل کنم سارا تونستمینم

 گرفتم؛یهم تقاصش رو پس م كهیمرت نیازا زاشتمینم

 آورد؟ یم اوردیاونجا طاقت نم یسارا

 ونگرانم روبهش دوختم، یبرداشتم ونگاه عصب واریام رو ازد هیتك ییبعد باامدن دا قهیچنددق
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 مقدمه گفت: یب که

 !هیبده موضوع چ حیتوض عیپندار سر_

 و بگم ر یموضوع صفار خواستمیموهام فرو کردم نم یرو کالفه تو دستم

 گفتم: نیبنابرا كردمیخودم حل م دیکارو با نیا

رشوه دادن که ازادشون  یشهادت دروغ  دادن که به سارا شیقبل یبراش پاپوش درست کردن چندتاازمضنون ها_

 کرده

 گفت: یبا کالفگ ییدا

 بمون یخوایکنم اگه م فیرد نارویوکالت ا یکارا رمیخب من م یلیخ_

 سرم رو تودستم گرفتم، یها نشستم وبا کالفگ یازصندل یكیتكون دادم رو یسر

 ارهیتونه اونجا طاقت ب یم یچطور دونستمینم

  رونیب اوردمشیهرطور شده م دیبا

 کنم، دایکردن وپ تیکه شكا ییکسا تونستمیاگه م دونستمیرو نم شیچطور اما

 لبم کش امد، یگوشه  ییازراه دا شهیم اره

 .نمیبش نجایوادست رو دست بزارم  تونستمینم

 كردم،یباالخره خانوادش رو باخبر م دیرو درآوردم با میگوش

 روگذاشتم درگوشم بعد ازخوردن چند لیطاها رو گرفتم وموبا ی شماره

 :دیچیپ یشادش توگوش یصدا بوق

 به به سالم پندار خان_

 گرفته گفتم: ییلبم روترکردم وباصدا بازبونم
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 سالم_

 شدوگفت: یجد صداش

 !کیعل_

 شده؟ یزیگه؟چیم یچ صدا

 وگفتم: جادنكردمیتوصدام ا یرییتغ

 شون یسارا اادارهیطاها ب_

 شده؟درست حرف بزن  یچرا چ_

 یفهم یم ایب_

رو  یزیبنده که چ یبگم بگم خواهرت رو بردن زندان اونم ازصدقه سر یتماس رو قطع کردم مونده بودم که چ و

 نگرفتم؟ یجد

 ازجام پاشدم ارمیطاقت بهام دادم نتونستم  قهیبه شق یمالش

 کردم، یتند ط یرو باقدما ییاتاق بازجو تاقسمت

  رممكنهیباوجود سربازا رفتنم به اونجا غ دونستمیم

 شدم،یواسترس جون به لب م یامد داشتم ازنگران ینم مییصدا چیموهام فروکردم ه یدستم رو تو کالفه

 بود همش! رمنیتخص همش

 یظیلبش حرص سرتاسر وجودم رو گرفت اخم غل یآراد وپوزخند رو دنیسرم رو باالآوردم باد یکس یپا یباصدا که

 کردم،

 وگفت: ستادیدوختم که امدوروبروم ا یا گهید یرو به جا ونگاهم

 مگه نه پسر؟ گذرهیکه وقف مراد ما نم یهمه چ_
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 به سرم دادم: یتكون کالفه

 رو ندارم یكیتو یبرو رد کارت االن حوصله _

 زد: یصدادار زخندپو

 كنمیرو ثابت م یخودم همه چ ارمیرو ازاونجادرم یمنم که سارا نیحرص بخور ا نجایا نیتوبش_

 زدم: یپوزخند

 یکن یکار ستیتوالزم ن میتو ندار یازیون میماخودمون هست_

 کارت یاالنم برو پ 

 زد: یپوزخندصدادار

 !یخواستم باخبر باش دمیازت سوال نپرس_

 :دمیباتشر غر نیبنابرا شدیداشت صبرم تموم م گهید

 نشدم قهیباهات دست به  نجاهمیبرو رد کارت تا ا_

 دورشد پوزخند مزخرفش ازم باهمون

 شده بود غوزباالغوز! نمیچكارکنم ا دیبا دونستمینم

 وگفت: دیهمون لحظه طاها سررس که

 کو؟ یپندار سارا_

 گفتم: باتعجب

 نجام؟یا یدیازکجا فهم_

 حرفاست؟ نیاالن وقت ا_

 کرد فیتعر دمیرو د اراد



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
494 

 

 نگفتم که گفت: یزیچ

 براش پاپوش درست کرده؟ یک_

 ؟یدیخواهرم بره زندان فهم زارمینم من

 :دمیکش یپوف یعصب

 بره اون تو یحرف نزن انگار من ازخدامه سارا یجور_

 نگفت، یزیچ ییودا یامدن چندتاسرباز و سارا رونیوب ییبگه باباز شدن دراتاق بازجو یزیچ خواست

 رفتم روبروشون وگفتم: عایسر

 شد؟ یچ ییدا_

 كننیهم قبول نم قهیبازداشت گاه وص رهیگفت م یزیچ شهیفعال نم_

 شه؟یم یچ ؟االنیچ یعنیاوف _

 بره زندان  دینبا یسارا

 کنم یم ادیازدستم برب یهرکار_

 نبود،  یسارا یبودم که اصال حواسم پ یعصب انقدر

 اسمم رو صدازد، رلبیبود ز دهیازروش پر رنگ

 مانع شدن  یول كشیکه خواستم تالش کنم برم نزد 

 گفتم: ازهمونجا

 اون تو  یزارم بر یدم نم ینجاتت م دمیقول م یسارا_

 بهش دادن وبردنش، یها هم تكون سینگفت واون پل یزیبهم کردوچ ینگاه

 محو شدن، دمیردم تاازدلحظه بانگاهم دنبالش ک نیتااخر
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 دونم! ینم شهیم یموضوع چ نیا اخر

 وجه! چیبه ه موندیزن من اونجا م دینبا شدیکه م یهرچ

*** 

 نیمز ی رهیفقط خ دمیشنینم یزیچ چیرو ضرب گرفته بودم وانگار ه نیدادگاه نشسته بودم وباپاهام زم یروصندل

 شونم نشست  یرو یبودم که دست

 گفت: مایرو باال آوردم که آ سرم

 رو آوردن  یپندار حواست کجاست؟سارا_

 نگاهم رو به روبروم دوختم، عیحرفش سر نیباا

شونم وادار  یاسمش روصدازدم وخواستم بلند شم که طاها دستش رو گذاشت رو رلبیبود ز ستادهیمتهم ا یجا یتو

 به نشستنم کرد،

 که گفت: دمیکش یبلند اوف

  رونیب ندازنمونیست نكن وگرنه مدردسر در نیبش_

 همه سكوت همه جارو فرا گرفت،  یگفتم باوارد شدن قاض یلب لعنت ریوز دمیموهام کش یرو تو دستم

 قفل بودن،  گهیپاهام بهم د یبود دستام رو یبه قاض رهیخ نگاهم

 ؟یشدچیبه نفع مانم جهیبود اگه نت یسارا شیازبس فكرم پ دمیفهم یازحرفا نم یچیه

 تونست بره زندان؟ یم یچطور یسارا

 اون بمونم؟ یتونستم ب یم ی.....من چطورمن

 نگاهم روبهش دوختم: یسارا یصدا دنیباشن

 گناهم واز یندارم که ثابت کنم ب یمدرک چیمن ه_
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 کنه! یعكس حرف من رو ثابت م زیکه امدن همه چ مییشاهد ها نیسواستفاده نكردم وباا شغلم

 نكردن؟ تیامده چرا اون ها همون موقع ازمن شكا شیسوال برام پ کی فقط

 همه باهم دست به کارشدن؟ هوی چرا

انجام  فهیجز انجام وظ یا گهیتونم قسم بخورم کار د یشه من م یثابت م یبه زود نیپاپوش وا کیها  نیا ی همه

 ندادم

 نگاهم رو حس کرد وسرش رو به عقب برگردوند  ینینشست سنگ وسرجاش

وم آر نمیتونستم بب یاول بودم خوب م فیلباش نشست چون من رد یرو ینگاهامون بهم گره خورد لبخند تلخ که

 لب زدم:

 دمیقول م رونیب یایم_

 لبخندلب زد: باهمون

 دوست دارم _

 گفتم: رلبیرو محكم روهم فشردم وز پلكام

 من  یدوست داشتن سیمنم دوست دارم پل_

 ازفكر درامدم: یقاض یباصدا

 وبه دوسال  حبس محكوم است شدیازمتهم گرفته م یشغل یبراساس قانون وشواهد ومدرک پروانه _

 تمام  جلسه

  رونیرو گفت وازجلسه دادگاه رفت ب نیا

 لب زمزمه کردم: ریوز یصندل یسرخوردم رو میمات ومبهوت بود همه
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 دوسال_

 دادگاه رو گرفته بود، یمامان روشنک فضا ی هیگر یصدا

 بود  رهینقطه خ کینشسته وبه  یروصندلهم  طاها

 دادزدم: یبلند یامدم وباصدابه خودم یسارا یخال یجا دنیباد

 یسارا_

 کف دستم رو به چهار چوب در گرفتم وباچشم ودنبالش گشتم،  رونیازاتاق دادگاه امدم ب وبادو

 !دمشید یبردنش م یم نكهیقبل ازا دیبا

 دمش،ینگاهم رو دورتادور سالن چرخوندم ند یهرچ

 کردم، یفقط داشتم وقت تلف م نجایا ستادنیباا

 بلنداسمش رو صدازدم، یکنارش باصدا سیودوتا پل یسارا دنیطرف راهرو حرکت کردم باد کیبه  یشانس

 ها گفتم: سیبه طرفم برگشت بادو رفتم سمتش رو به پل که

 کنم  یاهش مخو قهیدق کیبار و نیآخر یفقط برا_

 گفت: شونیكی

 خالف قانون  نیمتاسفم ا_

 :بااصرارگفتم

 کنم  یخواهش م_

 که سنش باالتر بود گفت: یكی اون

 قهیدق کیفقط _

 سرم برد دور گردنم  یکه دسبند خورده بود ازباال ییگفت دستا یممنون یسارا



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
498 

 

 زدم، شیشونیپ یرو یدستام رو دور کمرش حلقه کردم بوسه ا محكم

 دم گوشم گفت: بابغض

 تونم، یپندار نم_

  ارمیبدون تو دووم نم من

 به خودم فشردمش وگفتم: محكم

 کنم  یتالشم رو م یهمه  رونیب ارمتیم یزارم اونجا بمون یششش نم_

 رو گردنم زدوگفت: یا بوسه

 نره دوست دارم ادتیوقت  چیه_

 درامد: شونیكی یصدا

 محترم یآقا مشیببر دیشد ما با قهیدق کی_

 گوشش زمزمه کردم: ریز

 منم دوست دارم _

  سیپل یمنم دستام رو ازدور کمرش بااخطار بعد دیسرم کش یرو قورت داد ودستاش ازباال بغضش

 رو ازم گرفت وهمراهشون رفت  نگاهش

 نشستم  نیزم یرو وارید یگوشه  همونجا

 بود؟ یچه سرنوشت شوم نیا ایخدا

 کردم؟ یم دیچكاربا

 ****ی****سارا

 رو باز کرد وباداخل شدن من دررو محكم بست  اندرزند
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 کردن،  یباپوزخند وتاسف نگاهم م اهمیتعجب بعضبا ایچرخوندم بعض نشونیرو ب نگاهم

 اشاره کرد وگفت: یبه سمتم امد وبادست به تخت یجوون دختر

  یزودتر آزادش شاهللیا هیتنها تخت خال_

 تم ،نشس گفتم وبه سمت تخت رفتم وروش یآروم ممنون

 یبكشه م نجایکرد کاربه ا یتخت پهن کردم چون فكر نم یکه مامان با اصرار خودم برام گذاشته بود رو رو یا مالفه

 .ستین یازیگفت ن

 تخت وبالشت خودم رو روش قرار دادم، ریاون قرار داشت وگذاشتم ز یکه رو یبالشت

 دمیوروش دراز کش دمیکش یاز ته دل اه

 زدم، یفرار کردومن جاش امدم پوزخند نازیجالب آ چه

  شون،یشناسیکه نم یبخواب ییکسا شیتنگ شده بود چقدر سخت بود پ هیاالن دلم واسه پندار وبق نیازهم

 نگاهم رو ازروبروم به طرفش سوق دادم: یکس یصدا دنیباشن

 یوفتیب راه نكهیا یکار االنم برا یکارکن دیبا نجایا ایبخواب یبخور ستیخونه ننه بابات ن نجایخانوم تازه وارد ا یه_

 پاشو تخت خوابمون رو مرتب کن بپر 

 تختم بلند شدم، یسردادم وازرو یبلند ی خنده

 ستادمیروبروش ا ورفتم

 وپنج سال بود یحدودا س سنش

 کردم: یخنده ا تک

 بگن بگم چشم؟ یهرچ نجایا یخورم که بزرگا  یدختر مظلوم وتوسر کیمن  یفكرکرد_ 

 ؟یشناسیشما من رو نم نكهیمثل ا زمیعز نه
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 ؟یبه من دستور بد یخوایتو باز توم نیخودم صد نفرو انداختم ا من

  زدیونگاهم کرد توچشماش ترس دودو م دیرو که گفتم به وضوح رنگش پر نیا

 گفت: نیداشت ظاهر خونسردش رو حفظ کنه بنابرا یسع اما

  سیتو خانم پل نیا یفعال که خودت افتاد_

 لباسش رو تودستم گرفتم: ی قهیزدم و یخند شین

 باهات نداشته باشم؟ یکار رهیگیم یجلوم رو م یثابت شه ک میگناه یازادشم وب گهیدوروز د_

 حدت رو خوب بدون خب؟ پس

 شیکردن انداختم وبان یکه بهت نگاهم م ایبه زندان یلباسش رو ول کردم ونگاه ی قهیرو باترس تكون داد  سرش

 خند روم رو ازشون گرفتم 

 !هیتافكرنكنن خبر میمن ک كردمیم شونیاالن حال نیازهم دیبا

 شدم  رهیبهش خ رونیرو آوردم ب مونیعروس یتخت نشستم ساک رو باز کردم وعكس خانوادگ یو رو برگشتم

 ارم؟یدووم ب نجایتونستم دوسال ا یم من

  رونیب امیکردم ب یم یهرطور شده سع دیبا تونستمینم مطمئنا

 مطمئن نبودم، یبود ول یحدسم صفار یول هیپاپوش کار ک نیدونستم ا ینم

 داشتم بخوابم، میتصم نیغذا خوردنم نداشتم بنابرا یاشتها

 یزایاصال تبم به چ رونیساک آوردم ب یرو ازتو پتو

 

 نشست،ینم نجایا

  دمیخودم کش یپتورو رو دمیكشیکه دراز م نطوریهم
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رو آزاد کنم اونها چطور تونستن تودادگاه  یبارشوه کس دیرس یبارم به ذهنم نم کیمن کردم  یفكرم باخودم

 سن؟یشهادت دروغ بدن وبنو

 تاچه حد؟ یپول دوست آخه

 االن دلم برات تنگ شده؟ نیکه  ازهم ییسمت پندار کجا دیپرکش ذهنم

 زمیعز یبود شمیاالن پ کاش

 فضاش رو اشغال کرده بودند، شتریب یدوطبقه ا یداشت که تخت ها یكیکوچ یبه داخل زندان انداختم فضا ینگاه

 خودشون مشغول بودن  یساده  وسط بود که دورش نشسته بودن وبرا زیم کیو 

 فرو رفتم. یخبر یب یایرو ازشون گرفتم وبابستن چشمام به دن نگاهم

 

ارم ند لیم یخبرا نبود که بگ نیازا نجایغذا صدامون زدن بلند شدم ا یها که برا سیازپل یكیداد  یدادوب یباصدا 

 حرفا! نیوا

 م،یها حرکت کرد سیپل نیهمه آمدن وب یظرف هام رو برداشتم و وقت دمیو شالم رو پوش مانتو

  یبود جز سالن غذا خور ییهرجا هیزندان که شب یبه سالن غذا خور دنیبارس

  دیزردوسف یكیپالست یها یصندل زویم

 ،یگرفت یم دیکه با ییبود البته جا شهیسوراخ ش  یفقط ازاندازه  دادنیکه غذا رو م ییوجا

 ازاونجا قرار داشت یکه گوشه ا یبهداشت سیوسرو

 کجا بودم و امروز کجام! روزیزدم د تمیبه وضع یپوزخند 

 ستادمیصف غذا ا یرفتم تو مجبورا

زرد  یكیپالست یصندل یآب رو نوایل کیوباگرفتن  ختنیظرفم عدس پلو ر یکه نوبتم شد تو قهیبعد ازچند دق 

 رنگ نشستم،
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 بودن کل وجودم روگرفته بود، بیغر احساس

 سرم رو باال گرفتم: ییصدا دنیکردم که باشن یکه توفكر بودم باقاشق برنجارو حرکت م نطوریوهم

  ادینم ایربعضیگ نمیبخور دختر ناز نكن هم_

 خورد انداختم  یبهش که داشت باولع غذا م یچپ نگاه

 معدم به حلقم هجوم آوردن؟ اتیچندشم شد وکل محتو دنشونیازد گهید یبه کسا یونگاه

بلند شدم وبه طرف  یصندل یازرو عیسر یلیبشم وخ ختنشیر رونیدهنم قرار دادم تامانع ب یروجلو دستم

 ییدستشو

 رفتم،

 دم باال آوردم که خورده ونخورده بو یزیوکل چ ستادمیا ییروشو یجلو عیرو بادستم هل دادم وسر در

 تاسرفه هم پشت سرش کردم  چند

 شدم  رهیروبروم خ فیکث ی نهیآ یتوخودم ریرو باال آوردم وبه تصو سرم

 قرمز شده بودن،  چشمام

 به سرو صورتم زدم  یاب

 کنه! ریرو به خ شیحال افتادم خدا بق نیروز به ا نیاول یتو

 بود که بهم گفت تختم کدومه یشونم قرار گرفت به عقب برگشتم همون دختر یکه رو یبادست

  دیرس یسن وسال به نظر م کم

 زدوگفت: یلبخند

 یکن یعادت م هیعیطب_

 :دمیکه توذهنم بود پرس یتكون دادم وسوال روسرم
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 ؟یینجایا یچ یبرا_

 شد بازبونش لباش رو تر کردوگفت: نیغمگ نگاهش

 رو کشتم میناپدر_

 ،یزودتر ازاد بش شاهللیوبا گفتن ا دمینپرس یا گهیباالانداختم وسوال د ییابرو

 خارج شدم  سیسرو از

ت خوب لبام نشس یتو یلبخندکمرنگ ینیام رایحم دنیگشتم تامن رو برگردونه توسلول باد یدنبال سرباز باچشم

 مدت  داخل اداره بود وباهاش اشنا بودم. کیقبال  شناختمشیم

 صدازدم: یآروم یطرفش رفتم باصدا به

  رایحم_

 نگاهش رو به من دوخت وزمزمه کرد: باتعجب

 ؟یسارا_

 زدم که گفت: ینیغمگ لبخند

 زندان؟ یدختر جون؟افتاد یکن یچه کار م نجایا_

 رو تكون دادم: سرم

 اوردنم زندان روزیموضوعش مفصله د_

 باالانداخت که گفتم: ییباتعجب ابرو رایحم

 سلولم؟ یمن وببر شهیم میبگذر_

 ستیحالم خوب ن اصال

 سرش رو تكون دادوگفت: رایحم
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 ایالبته ب_

 دادم،  حیرو توض زیبه سلول همه چ دنیرفتم وتارس همراهش

 متعجب بود! هیهم مثل بق رایحم

 گفتم وداخل شدم  یبه سلول درو باز کرد ممنون دنیبارس

 سمت تختم رفتم وروش نشستم زانوهام رو جمع کردم وسرم رو گذاشتم روشون  به

 که به سرم زد برگه وخود کار برداشتم وشروع کردم به نوشتن: یبافكر

 خودم  یخواد برگردم به خونه  یدلم م زیمتنفرم ازفضاش از آدماش ازهمه چ نجایازا_

 ! ستمیار نانگ یحرفا باشم ول نیتر صبور ترازا یکردم قو یفكرم

  ستمین یکردم قو یاونقدرام که فكر م دمیفهم نجایباامدن ا من

 دیایکاش زودتر ب دیهمه تنگ شده کاش باش یحرف بزنم دلم برا یتونم باکس یشناسم نم یرونم یکس

 نوشتم  هیتمام مدت باگر دمیکاغذ فهم یرو یقطره اشك باافتادن

 واشكام رو پاک کردم، دمیرو به گونه ام کش دستم

 تمام شده بود یکه ساعت غذاخور نیباز شد وهمه برگشتن مثل ا درزندان

 :نییتخت امدم پا یازرو عیها سر سیاز پل یكیشدن اسمم توسط  دهیباشن

 زند کدومتونه؟ یسارا_

 وگفتم: كترینزد رفتم

 منم_

 بهم کرد: ینگاه ازسرتاپا

 یدار یمالقات_
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 وز مالقات نبود!گرد شد امروز که ر چشمام

 گفت: یدار كهیبا لحن ت یاززندان یكی

 امد شیمالقات ومدهین_

 ندادم وگفتم: یتیاهم

 ه؟یک_

 شوهرت _

  رونیلبام نشست وهمراهش رفتم ب یرو یبرق زد لبخند چشمام

 هم صبرکنم،  قهیدو دق نیتونستم ا یطاقت بودم که نم یب دنشید یبرا انقدر

 م،یداخل شد ریمد دییزندان برد ودرزد وبا گفتن بفرما ریمن رو به طرف اتاق مد سیپل

 نشسته بود نگاهم رو بهش دوختم  یصندل یپندار که رو دنیباد

 زندان گفت: ریکه من رو آورده بود روبه مد یسیپل

 آوردمش قربان _

 تكون داد: یزندان سر ریمد

 یبر یتون یخب م یلیخ_

 به پندار کرد: ینگاه ریمد

 

 تونم  ینم نیازا شتریب دیوقت دار قهیده دق دیبرسون یمیعل یقاسالم من رو به آ_

 گردم  یبرم

 تكون داد: یسر پندار
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 ممنون حتما _

 زمزمه کردم: رلبیز

 دیام ییدا_

 خودم رو پرت کردم توبغل پندار یدونم چطور یزندان نم ریرفتن مد رونیباب

 گوشم امد: ریبمش ز یچنگ زدم وخودم روبهش فشردم صدا قشیکه دورم حلقه شد به  دستاش

 کوچولو سیپل هیخال یلیخونه بدون تو خ_

 چشمام سر خورد: یقطره اشک ازرو کی

 تونم  یتونم بمونم بدون تو نم یپندار نم_

 خودش قرار داد دستاش رو قاب صورتم کرد وگفت: یبرداشت وروبرو نشیس یرو از رو سرم

 خودموگرفتم یاالنم بزور جلو نیکنم هم یواهش مسخت ترش نكن خ یسارا

 سخته! یلیبرام خ تیوضع نیتو ا دنتیود نجایا بودنت

 زنم فقط تو بدترش نكن یم یامدنت به هردر رونیواسه ب رونیب ارمتیب كنمیم مویدارم تموم سع دمیقول م یول

 رو پشت سرهم تكون دادم وگفتم: سرم

  قهیدودق یروز حت کی یتونم بمونم حت ینم هیاونم بدون تو وبق نجایا ییکارندارم فقط تنها یزیباچ_

 فعال ادامه داره سخته  تیوضع نیدونم ا یم چون

 گذاشت وگفت: مینیب یاشاره اش رو رو انگشت

 اونم هرچه زودتر  میگرد یبرم مونیبه زندگ رونیب یایم شهیحرف رو نزن ادامه نداره تموم م نیششش ا_

 نشست، میشونیپ یاش بود که رو وبوسه

 شدم  دهیآغوشش کش یتو ودوباره
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****** 

 زندان بودم، یکه تو شدیم یماه کی بایتقر

 یم دمیپرس یازش نبود ازطاهاشونم م یاثر گهیکه امده بود مالقاتم د شدیم شیکه دوهفته پ یبار نیازاخر پندار

 اد،یم یگفتن سرش شلوغه ول

 اد،یمالقات امكان نداشت ن یپندار روزا دادیگواه بد م دلم

 گناهم  یکه نشون بده ب نیا یبهم سر زده بود وگفت دنبال کارا یچندبار آراد

 ودن!رو نگفته ب یچه کس یبهشون رشوه داده ول یكیاعتراف کرده بودند که  شترشونیموفقم شده بود ب بایتقر و

 بود  گهید یهفته  میبعد ودادگاه

 بود، هم یبود دختر خوب حانهیهم صحبت شده بودم اسمش ر بایرو کشته بود تقر شیکه ناپدر یبا همون دختر نجایا

 رفتم،  ییبه طرف دستشو عیساعت دوصبح بود که بااحساس حالت تهوع ازجام بلند شدم وسر بایتقر

 به صورتم زدم، یخورده بودم آوردم باال آب یهرچ 

 . دادمیه پندارمخبرم ب نیا دیبا رونیب رفتمیم نجایهرچه زودتر ازا دیبا

 شد،  یشد چون در باز بود معلوم م یم ییشدم که داشت وارد دستشو یا هیمتوجه سا نهیازآ

 بود! داریپد هیدستش بود کامال ازسا یکه تو یزیزدم ت یپوزخند

 خورد که پشت در بود، یبار حس کرده بودم اما مطمئن نبودم چشمم به تِ چند

 دستم گرفتم  یرو تو یتِ  یو دسته  ستادمیپشت در ا عایسر

 دم،یرو پشت سرش کوب یتِ یکردم ومحكم دسته  رشیکه کامال وارد شد ازپشت قافلگ یوقت

 هم همراهش پرت شد، گهید زیچ کیهوش شد چاقو ازدستش پرتاپ شد و یوب دیکش یداد بلند که

 هارو صدا زده بودن، سیپل هیبق نیداد ا یازصدا
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 شد، شیهوش یشكر ضربه فقط باعث ب خدارو

 ها نشم! نیا فینبودم که حر سیهمه سال پل نیا

 درسرم روبه عقب برگردوندم، یصدا دنیباشن

 دادزد: یبلند یوباصدا دیکوب واریها درو محكم به د سیازپل یكی

 چه خبره؟ نجایا_

 به چاقو کردم وگفتم: یاشاره ا بادست

 جارو زدم پشت سرش  یدفاع ازخودم بادسته  یبزنه اثرانگشتش هم مطمئنن هست منم برا بیبهم آس خواستیم_

 رو بردن زیهم چاقو و اون چ گهیچندتا د رونیها امدن تا ببرنش ب سیازپل چند

 ها گفت: یروبه زندان شونیكی

 دیبر دیستادیوا نجایا یچ یبرا دیبخواب دیبر_

 گفت: یكیاون  وروبه

 دستت؟ هیاون چ_

 گفت: ینیحس زهینوشته شده بود عز كتشیات یکه رو یكی اون

 کرده یرو ضبط م یزیچ کیداشته  نیدورب_

 امد طرفم وگفت: یكی اون

  یبد حیرو توض زیوهمه چ ییبازجو یبر دیبا فتیراه ب_

 رونیامدم ب ییرو تكون دادم وازدستشو سرم

 رفتم رونیسمت تخت رفتم وبا برداشتن مانتو شالم همراهشون  ب وبه

 ولم کردن وبرگشتم تو سلولم  ییسوال وبازجو یازچندساعت بعد
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 قراربودم! یبراش تنگ شده بود و واقعا ب یلیدلم خ ادیداشتم پندار ب دیروزمالقات بود وام فردا

 فكرا چشمام رو بستم وبه خواب فرورفتم، نیباهم

 ****روز بعد****

 سرباز به طرف اتاق مالقات رفتم همراه

 وگفتم: ستادمیدازدم وبه طرفش رفتم روبروش ارو ص اسمش یپندار باخوشحال دنیشدم باد وداخل

 ؟یومدیدوهفته چرا ن نیانصاف تو ا یب_

 ؟یدقم بد یخواست یم

 گفت: ینگاهم کرد و بالحن سرد تیجد با

 میحرف بزن دیبا ؟ینیشیم یسارا_

 انقدر لحنش سردبود؟ چرا

 نشستم، یصندل ینگاهش کردم وسرم رو تكون دادم رو متعجب

 عقب ونشست  دیرو کش شیصندل

 دیخوش حالتش کش یرو توموها دستش

 که گفتم: دیکش یقیعم ونفس

 یکن ینگرانم م یدار گهیبگو د_

 چشمام نگاه کنه گفت: یتو نكهیا بدون

 میجداش دیبا_

 گفتم: یرفته ا لیتحل یباصدا  شنونیکردم گوشام اشتباه م یم احساس

 ؟یگفت یچ_
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 دهنش رو با صدا قورت داد: آب

 باهات باشم  خوامینم گهید میجداش دیبا_

 کردم: یعصب ی خنده

 باهات باشم؟ خوامینم یچ یعنی_

 گرفته؟ تیشوخ تیوضع نیتوا

 رو باال آورد وگفت: سرش

 ستیدرکار ن یشوخ_

 بلند شدم وگفتم: یصندل یازرو محكم

 پندار توزده به سرت؟ یدیمن م لیتحو هیچرت وپرتا چ نی؟ایچ یعنی_

 جداشم؟ خوامیم یگیم یایدوهفته امدن م بعد

 ازجاش اونم

 

 بلندشد: 

 ؟یدیازت خسته شدم فهم خوامتینم گهید یدلم رو زد گهیخوام جداشم چون د یآره م_

 گفت؟ یداشت م یچ نیا

 اززندان آزادم!  گهیهفته د کیبهش بگم پندار من حامله هم  خواستمیم تازه

 مات شده بودم، ختنیریاشک هام پشت سرهم م اوردمیکدوم رو به زبون ن چیه یول

 دادم تا مانع افتادنم شه  هیتك یچوب زیرفته بود دستم رو به م لیتحل میانرژ

  نمیب یبه دوروبر کردم که متوجه شدم همه جا رو تار م ینگاه
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 گفت: ینگران یدورکمرم حلقه شد وباصدا دستاش

 ؟یخوب یسارا_

 م،تونستیبكشم بهم دست نزنه اما نم غیدهن باز کنم وج خواستم

 مطلق  یاهیبدنم شل شد وس ناگهان

********* 

تو  دادیکه ازش متنفربودم نشون م ییرنگ وبو دیسف یوارایکردم د یباز کردم وبه دوروبر نگاهرو آروم چشمام

 بودم؟ نجایچرا ا مارستانم،منیب

 بازم گفت: یچشما دنیباد پرستار

 ها  یروز خواب کی؟یباالخره به هوش امد_

 توجه به حرفش گفتم: یب

 نجام؟یمن چرا ا_

  زشدمیخ میحرفم آروم توجام ن نیازگفتن ا وبعد

 بهم انداخت وگفت: یپرستارنگاه

 مطمئن شد حالت خوبه رفت یگفت وقت سایشوهرت به پل یکه ازحال رفت یاتاق مالقات بود یتو_

 شد، یآور ادیپندار توذهنم دوباره  یحرفش تموم حرفا نیا باگفتن

  دیازچشمام چك یاشك داگاهناخو

 رو زدم ازم خسته شده! دلش

 کردم ونكردم؟ یم دیکار با یچكار کردم؟چ مگه

 انصاف بود؟ یانقدر ب چطور
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 باهام بكنه؟ نكارویا تونستیچطورم

 كردم،ینم دایپ یلیودل دمیرس ینم یا جهینت چیکردن چون به ه یم وونمیفكرا داشتن د نیا

 پرستار به خودم امدم: یباصدا

 براتون ضرر داره یایدرب نجایبه نفعته زودتر ازا یبخاطر باردار ستین تیزیچ_

 توجام نشستم وگفتم: عیسر میباردار یآور ادیبا

 باردارم؟ دیبه شوهرم گفت یعنین؟یبهش گفت_

 متعجبش رو بهم دوخت وگفت:  یبود، پرستار چشما داریحرفام پد یکامال تو استرس

 بگم رفت  یزیبزاره چ نكهیاما تاگفتم حالت خوبه بدون ا میبگ مینه خواست_

 دادم، رونیرو آسوده ب نفسم

 واشكام رو پاک کردم  دمیگونم کش یباورود دکتر ودستم رو رو 

 بعد ازچک کردن سرم و فشارم گفت: دکتر

 یوماه که باردارد شتریب تیبخاطر باردار یدونیهمونطور که م ستین تیزیحالت خوبه دخترم چ_

 توبندت  یبرگرد دیحواست به خودت باشه گرچه توزندان سخته حالت که بهتر شد با 

 نگفتم  یزیرو تكون دادم وچ سرم

م خواست رایهم نشده بودم شک کرده بودم ازحم انهیبود وماه ادیهفته قبل بود که چون حالت تهوع هم ز کی بایتقر

 خبر ازمن به آراد گفته یوب ادیبرنم یبرام تست بخره که گفت ازش کار

 ارم،یروز امد مالقاتم وبهم دادش وگفت صداش رو درن کیبهم بگه  نكهیبدون ا آرادم

 قراره آزادشم  دونستمیبود که متوجه شدم خوشحال بودم چون م ینطوریوا

 ؟یاالن چ یول
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 كردم؟یبچه رو چكارم خواستیطالق م پندار

 دوسم نداشت؟ یعنیتونست بگه دلش روزدم  یم چطور

 نداشت چرا باهام ازدواج کرد؟ اگه

 بود؟ یچ یشدنا برا یرتیغ اون

 فقط بهم عادت کرده بود؟ یعنی

 نیتو بدتر هیبلند بزنم گر یخواست باصدا یدلم م سهیصورتم ازاشک خ دمیتوفكرام غرق بودم که نفهم انقدر

 !رفتیداشت م كردیداشت ترکم م تمیموقع

  خواستمیبابام وم خواستیود دلم طاها رو ممامانم وکرده ب یهوا دلم

 کل وجودم رو دربر گرفته بود، ییتنها حس

 آغوش مامانم زاربزنم طاهارو بغل کنم وبدونم پشتمِ  خواستیم دلم

 مخم بود، یرو یزیازهرچ شتریبودن االن ب نجایا

 قابل تحمل شده بود، ریغ یلیخ تیموقع نیوتوا

فقط  کلمه حرف بزنم دلم کی یحوصله نداشتم باکس یساعت بعد امدن ودوباره منتقلم کردن توبند حت مین بایتقر

 خواست، یم هیگر

 ممكن بود! ریبچه طالقم غ نیروزده باشه اما باا دمیق یراحت نیشد پندار به هم ینم باورم

 شدم یمخمصه خالص م نیازا دیراه چارم آراد بود با تنها

 دم،یازجام پاشدم وبه سمت درزندان رفتم وچندبار بادست بهش کوب یناگهان میتصم کیتو

 باشه  رایحم فتیش دیمعادالتم االن با طبق

 در زندان وباز کردوگفت: کیکوچ یپنجره  رایحم
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 چه خبرته؟_

 منم گفت: دید یوقت

 آدم دربزن نی! عییتو_

 توجه به حرفش گفتم: یب

 ادیبگو ب نمیآرادو بب دیآراد با رایحم_

 

 بهم رفت وگفت: یچشم غره ا رایحم

  گمیباشه بابا بهش م_

 وتو دونمیاخراج شم من م كنمیم یباز یپارت دارم

  یشیازدستم راحت م رمیخب م یلیخ_

 حرف برگشتم وسرتختم نشستم، نیا باگفتن

 برداشتم یخال ی برگه

 کنم، یتنها راه بود که خودم روخال نینداشتم ا یهم صحبت یوقت

 م برداشتم وشروع به نوشتن کردم:رو ه خودکارم

 ازم خسته شده گهیدلش رو زدم م گهیم_

  خوادیم طالق

 شه،یخبرنداره داره بابا م یول

 گفته شد، یداشتن مالقات یکه اسمم بلند برا سمیادامه رو بنو امدم

 دست به کار شد!  عیآراد چه سر ماشاهلل
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 مانتو وشال همراهش رفتم دنیوپاک کردم وبعد ازپوش اشكام

 ازاتاق خارج شد ومن وآرادو تنها گذاشت رایبه اتاق مالقات حم دنیرس با

 شلوارش کردوگفت: بیج یدستاش رو تو آراد

 ؟ینیمنو بب یخواست عیشده که انقدر سر یخانوم چ یخب سارا_

 !ینیمنو بب یبخوا دهی! ازتوبعیمتعجبم کرد راستش

تكون دادم تافكرش ازسرم  نیازش جداشدم سرم رو به طرف نجایهماتاق متنفر بودم نیبه اطراف کردم ازا ینگاه

 بپره

 آراد گفتم: روبه

 تحمل کنم  نجارویتونم ا ینم گهید رونیب امیب نجایازا یتر کمک کن عیهرچه سر دیآراد هرطور شده با_

 گفت: یوبالحن آروم ستادیبرداشت وروبروم ا واریاش رو ازد هیتك آراد

پاپوش  کیکه همش  نیا یونشون دهنده  تیگناه یاثبات ب یمدارک الزم برا یبزار همه  گریجدندون رو یسارا_

 یهفته رو تحمل کن کی نیا دیفقط با لتیکردم ودادم دست وک یرو جمع آور

 بهش وارد کردم وگفتم: یدستام گرفتم وفشار یرو ال سرم

 کنم  یم یخب سع یلیخ_

 کنم یا جبران مکمك نیا یممنونم برا ممنون

 زدوگفت: یمهربون لبخند

 بعد به فكر جبران باش  رونیابیاول ب_

 حرص خوردن واسترس به خودت وارد کردن برات ضرر داره  نجوریاستراحت کن ا ریمن برم توهم بگ فعالنم

 گفتم  یلب باشه ا ریروتكون دادم وز سرم
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 آراد باگفتن خداحافظ ازاتاق مالقات خارج شد، که

 زندان برگشتم. یخفه  یها به فضا سیبالفاصله همراه پل منم

 ترکم کنه گذشت. دیمن که چرا با یوخودخور هیچندروز باگر نیا

 خاموش کرده،  شمیگوش ستیازپندار ن یخبر گهیکه امد مالقاتم گفت ازاون روز دهم مایآ

 براش افتاده باشه! ینكرده اتفاق ییبودم که خدا نگرانش

 ول کرده بود طیشرا نیکه من رو توبدتر بودم ینگران کس 

 بهش فكرنكنم ودلواپسس نشم! تونستمیمن نم یول

 براش تنگ شده بود یلیخ دلم

 کم بود!  میتوزندگ یزیچ کیکردم یم حس

 امد مالقاتم گفتم پندار رفت زار زدم وگفتم رفت،  یوقت مامان

 کرد، هیبرام ناراحت شد پابه پام گر یلیخ اونم

سرش که اون پسرتون رو  یواونجارو گذاشته رو الیمامان سه یبه طاها گفته طاها پاشده رفته خونه  یوقت مامان

  گهید یحرف ها یوکل كشمشیکنم م دایپ

 کرده بود. فیبرام تعر مایآ نارمیا

ابت ب نیسرم مرتب کردم به لطف آراد دادگاه به نفع من تموم شده بود وچقدر ازا یرو کامال بستم وشالم رو رو ساکم

 موندم! یکامل م دیبودم اگه اون نبود فكر کنم دوسال وبا ونشیازش ممنون ومد

 به طرفم امد وبغلم کرد منم بغلش کردم گه گفت: حانهیر

  شهینمباز نجایوقت پات به ا چیه گهیکه د شاهللیا_

 رو گرفتم وگفتم: فشیکه دست ظر میامد رونیهم ب ازآغوش



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
517 

 

  زمیعز رونیب یایب نجایتوهم زودتر ازا شاهللیا یمرس_

 ازاونجا خارج شدم، شونیساده بق یازخداحافظ بعد

 هام دادم. هیآزاد رو درون ر یوهوا دمیکش یقیازدر زندان خارج شدم نفس عم نكهیازا بعد

 وخودم رو اول توبغل طاها انداختم، دمییطاها ومامان وبابا به سمتشون دو دنیباد

 کردم: هیتوبغلش گر یآروم یبودم باصدا دلتنگ همشون یحساب

 بد بود  یلینبود پشتم باشه ومن رو بخندونه اونجا خ یبرات تنگ شده بود کس یطاها دلم حساب_

 زدوگفت: میشونیپ یرو یوبوسه ا رونیرو ازآغوشش اورد ب سرم طاها

  یزشیهمه چ یاگه باعثش رو نكشم توعشق داداشت ستمیطاها ن زمیتموم شد عز_

 م،یوبه سمت خونه حرکت کرد میشد نیازبغل کردن مامان وبابا وسوار ماش بعد

 نبود رفته بود، یول كردمیبغلش م رفتمیبود که م یم نجایاون ا دیزد االن با یتوذوقم م یلیپندار خ یخال یجا

 زمزمه کردم: یآروم یلب باصدا ریز

 ؟ییپندار؟کجا ییکجا_

 ن بودم:مامان به خودم امدم که مخاطبش م یباصدا

کمكت کرد تا  یلیشام دعوت کن خونمون خ یشب برا کیآراد رو  تیهمكارقبل نیبه نظرم ا زمیعز یسارا_

 یآزادبش

 گفتم: دیبار یازش م یوناراحت یکه خستگ یبالحن نیکنم بنابرا ینبود که مهموندار یواقعا حالم طور االن

 بعد  یباشم بزارش برا زایچ نیمهمون ا زبانیکه م ستمین یتیمن االن اصال تووضع یمامان متاسفم ول_

 نگاهش رو بهم دوخت وگفت: مامان

  یتوبگ یاصال حواسم نبود هرچ زمیعز دیببخش_
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 شدم، رهیخ رونیبه ب نیماش یطاها گذاشتم وازپنجره  یگفتم وسرم رو شونه  یزدم وممنون یلبخند

 نبودن پندار رو باور نكرده بودم هنوز

 !شدیکرد اصال ازذهنم خارج نم یلم مو دیچرا با نكهیا فكر

 بد بودم؟ انقدر

 !ردنكیم میداشتن روان میکه داشت ییخاطره ها ادی شدیم شتریگلوم هرلحظه ب یبغض تو كردمیبهش فكرم یوقت

 بابا نشدم، نیماش ستادنیغرق درافكارم بودم که متوجه ا انقدر

 شدم وبه ادهیپ نیکرد اروم ازماش یاور ادیطاها بهم  که

 

 خونه تنگ شده بود، یشدم دلم برا رهیدوبلكسمون خ ی خونه

 مونده بود! یلیهنوز خ شیچه خوب بود که فعال طاها کنارم بود وتاعروس میوباهم داخل شد ستادیکنارم ا طاها

اونجا  دیاز من نبا یچیه اوردمیرو ازاونجا م لمیوسا دیخودمون با یداخل خونه شدم فكرم رفت سمت خونه  یوقت

 ! باشه

 رو کردم به مامان وگفتم: عیسر

 خونه کو مامان؟ دیکل_

 نگاه متعجبش رو بهم دوخت: مامان

 کدوم خونه؟_

 رو بازبونم تر کردم وگفتم: لبم

 من وپندار _

 به سمتم امد: مامان
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 ؟یکن یوزار هیبازگر یاونجا چكارکن یاالن بر_

 فكرخودت باش كمی یسارا

 گفتم: باناله

 ازمن اونجا باشه  یزیچ چیه دیمامان لطفا نبا_

 زمزمه وار ادامه دادم: رلبیوز

 دینبا_

 بهم دوخت وگفت: دیباریازش م ینگاهش که ناراحت مامان

 کردم  زونیدم در او یدیجاکل_

و ابروش ر یتا هیطاها جلوم سبز شد و رونیرو برداشتم  دروباز کردم که ازخونه برم ب دیرفتم وکل یحرف چیه بدون

 داد باال وگفت:

 کجا؟_

 من اونجا بمونه  زیچ چیه خوامینم ارمیرو ب لمیخونه وسا رمیم_

 درخونه رو بست وگفت: طاها

  امیمنم باهات م یتنها بر خوادینم_

 باز کردم تااعتراض کنم که گفت: لب

 منتظرتم  نیتوماش_

 نییپا ورفت

 نشستم  نیدنبالش رفتم وتوماش نیمخالفت نداشتم بنابرا یحوصله  

 رو به حرکت درآورد!  نیبهم گفت وماش ینیافر طاها
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 ردوبدل نشد، نمونیب یحرف چیبه خونه ه دنیتارس

رو کف دستم فشار  دیناخوداگاه کل ستادمیخونه ا یشدم وسپس درو بستم وجلو ادهیرو باز کردم وپ نیدرماش

 .دادمیم

 ؟یشدم اما حاالچ نجایوارد ا یبار باچه خوشحال نیته گلوم بود اول ینیسنگ بغض

 دررو بازکردم،  دیآرومم رو به سمت در حال بردم وباکل یقدما

 پندار بود!  شیمن تمام فكرم پ یمن بودن ول تیوضع نیهمشون نگران ا ومدیهم پشت سرم م طاها

گونه  یازرو یبرق روزدم همزمان اشك دیروبه جلو هل دادم وداخل شدم نگاهم رو دور تادور خونه چرخوندم وکل درو

 خنده هامون توذهنم اکو شد! یوصدا دیهم چك

 وبا دو ازپله هارفتم باال وداخل اتاقمون شدم  سمیوا نجایتونستم ا ینم گهید

 شدن،یخاطره ها تک به تک توذهنم مرور م یمرتب بود همه  زیچ همه

 یلباسام رو تو ختمیریصدا اشک م یتخت انداختمش وهمونطور که ب یورو دمیکش رونیتخت ب ریرو ازز چمدونم

 ختم،یر یمدون مچ

 بود خورد، یپاتخت یکه رو مونیبه قاب عكس عروس چشمم

 دستم گرفتم  یتخت نشستم وقاب عكس رو تو یکه شل شده بود رو ییباپاها

 پندار شدم، ریتصو ی رهیوخ

 لب گفتم: ریوز دمیرو نوازش گونه روش کش دستم

 نبود پندار! نیحق من ا_

 نبود

 نیزم یورو هیگر ریزدم ز یبلند یپرت کردم وباصدا نیزم یکنترلم رو ازدست دادم وقاب عكس رو محكم رو هوی

 سرخوردم،
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 موضوع رو هضم کنم  نیتونستم ا ینم سوختمیمن طاها هم داخل شد ازدرون داشتم م یازسروصداها

 !شدمیم وونهید داشتم

 .بلندم کرد نیزم یشونه هام رو گرفت واز رو ریز طاها

 .كردمیم هیبلند گر یخودم نداشتم وباصدا یرو یکنترل گهیتخت قرارداد د یرو رو ومن

  نیزم یچنگ زدم وپرتش کردم رو یروتخت وبه

 :زدگفتیتوش موج م یکه ناراحت یبالحن طاها

 نكن خواهرم آروم باش  ینجوریباخودت ا یسارا_

 گفتم: یمانند غیج یباصدا

  ستین  ستیمن ن یتو نامزدت کنارته برا تونمینم یبدون اون لعنت یفهمیم تونمینم_

  ختمیریاگه ولم کنه کل خونه رو بهم م دونستینزاشت چون م رونیب امیمحكم بغلم کرد وهرچقدر تقال کردم  ب طاها

 شده بود  یباهم قاط میوناراحت تیعصبان

 كردم؟تیچكارم دیبچه روبا نیا

 كردم؟یبدون پدر بزرگش م دیبا

 اختمش؟ندیم دیبا انهی

 ازوجود من بود. یبخش گهیکه مال پندارو خودم رو بندازم اونم د یبچه ا تونستمینم تونستمینم یول

 وروبه طاها گفتم: ورو پاک کردم اشكام

 ؟یبزار نجاتنهایا قهیمن رو چند دق شهیطاها م_

 خواست مخالفت کنه که گفتم: طاها

 كنمینم یکاراحمقانه ا كنمیخواهش م_
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 نگاهم کرد: دیباترد طاها

  زارمیتنهات نم قهیشترازدودقیخب ب یلیخ_

 کردم، نییمثبت باالوپا یروبه نشونه  سرم

 دید یکرد وقت نییرو باال وپا رهیکه طاها ازدر خارج شد منم بالفاصله درو قفل کردم که طاها متوجه شد ودستگ 

 وگفت: دیبه درکوب یقفله مشت

 بازکن درو اریرند یباز وونهی؟دیدرو چره قفل کرد یسارا_

 زمزمه کردم: رلبیرو درآوردم وز لمیبه حرفاش نكردم وموبا یتوجه

  كنمیتروخدا خاموش نباش پندار خواهش م_

lاسم پندار که به اسم یجونم رو یب یبادستا oveکرده بودم لمس کردم ودم گوشم گذاشتم، ویس 

 یپرتاب کردم کجا رفت نیزم یرو  رو یگوش تیخاموشه باعصبان شیگوش گفتیکه م یمزخرف زن یصدا دنیباشن

 زنه؟یم بتیبعد غ میجداش ایب یگیزد م بتیکجا غ هویاخه  یلعنت

 ستادم،یا شیآرا زیم یتخت بلند شدم وروبرو یازرو یباهام بكن نكارویا یتونینم پندار

 دم:ز غیپرتابش کردم وج نهیمحكم به سمت ا هویبهش نگاه کردم و رهیدستم گرفتم خ یرو تو شیشگیهم ادکلن

 یتونینم_

 دنیخبر موندن ازش وشن یب دونستمینم یکردم ول یم یرو ادهیداشتم ز دیبه نفس نفس افتاده بودم شا تیازعصبان

 !ندازهیحال وروز م نیاززبونش من رو به ا میجداش

 وهمونطور که دمیکش رونیشكسته عكس ب یها شهیش یوعكسمون رو ازال شدمخم

 

 زمزمه کردم: رلبیبودم ز عكس ی رهیخ

 پندارمن ارمیحال وروزم رو سرت درم نیا یطالف یروز برگرد کیبخدا قسم اگه _
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لباسام به طرف دررفتم وقفلش رو باز کردم چمدونم رو برداشتم و طاها  دنیپرت کردم وباپوش نیزم یرورو  عكس

 پوف کالفش امد، یکه صدا نییرو کنار زدم ورفتم پا

سم ا دنیباد دمیکش رونیمانتوم کردم وب بیج یدرامد دست تو میگوش ینشستم که صدا نیماش یحوصله تو یب

 گرفته ام روصاف کردم وتماس روجواب دادم: یابروهام رو باال دادم صدا الیمامان سه

 الجون؟یجانم سه_

 :دیچیبغض دارش توگوشم پ یصدا

 م؟یحرف بزن باهمكمی امیب یجان خونه ا یسالم دخترم سارا_

 خونه ام  شاهللیا گهیساعت د میتا ن یاالن که نه ول_

  میكنیصحبت م امیم زمیباشه عز_

 رو نداشتم، یچیه یاصال حوصله  بمیرو قطع کردم انداختم توج لیگفتم وموبا یا باشه

 سرم غرغر کرد به طرف خونه حرکت کرد  كمی نكهیشد بعد ا نیسوار ماش طاها

 تكون دادم وچشمام رو بستم. یرو به صندل سرم

بود ن ریخودم رو ازفكر کردن به پندار راحت کنم اما فكرکنم امكان پذ گهید یزایبافكر کردن به چ خواستیم دلم

 . كردیدرد م دنیکش غیگلوم ازفرط ج

 شد،ینمکردم تادرست شه اما بازم یا سرفه

 شد. ادهیپ نیگفت ازماش یم یزیچ کی رلبیکه ز ینگه داشت درحال نیباحرص نگاهم کرد وماش طاها

 آب برگشت وگفت: وانیل کیبعد با قهیچنددق رهیکجا م دمیند یچشمام رو بستم وحت دوباره

 بزن  غیج شتریصداش رونگاه ب نمیبخور بب ریبگ_

 چهرم رو جمع کردم وگفتم: دنشیونگاه کردم باد وانیرو ازدستش گرفتم وداخل ل وانیل باتعجب

 گهید یگرفتیم یآب چرا کدره؟خب آب معدن نیطاها ا_
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 وگفت: شیشونیرو پ دیبادست کوب طاها

 داخلش نشاسته حل کردم اون صدات درست شه یچقدر توخنگ_

 زدم وگفتم: یلبخندکمرنگ ناخوداگاه

 ممنون _

 سرش رو تكون دادودوباره حرکت کرد طاها

 نداشتم.  یراه یبدمزه بود ول خوردمیتوراه اروم ازاب ونشاسته م منم

مامان  دمیدوجفت کفش زنونه فهم دنیشدم وبه سمت در رفتم باد ادهیپ نیبه خونه وپارک کردن ماش دنیبارس

 زودتر ازمن امدن. مایوآ الیسه

 گفت: یبه طرفم امد وباناراحت مایخونه شدم وسالم کردم آ داخل

 !؟هیچه وضع نیا یسارا_

 ریبود ز ختهیشالم رو شونه هام افتاده بود وموهام کامال به هم ر دمیپشت سرم چرخ نهینگفتم وبه سمت آ یزیچ

 چشمام هم گود افتاده بود

 تفاوت گفتم: یزارم زدم وب یبه چهره  یپوزخند

  امیخب تو برو االن م یلیخ_

 بهم کرد ورفت کش موهام رومحكم باز کردم ودوباره بستمش حموم هم که نرفتم  ینگاه ناراحت مایآ

 برم حموم، دیرفتن با نایا

 حال رفتم، یکردم و تو زونیرو ازسرم گرفتم ومانتوم رو درآوردم همونجا آو شالم

 گفت: دنمیباد الیمامان سه ارهیب یتوآشپزخونه بود تاچا مامان

  میصحبت کن كمی نیبش نجایا ایب زمیعز_
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 زدم وکنارش نشستم، یاجبار لبخند

 رو گرفت وگفت: دستم

داره  که یباهاش چكارکنم اصال کار دونمیم نمیبگم من خودم پندارو بب یچ دیدونم با یدخترم بخدا شرمندتم نم_

 اصال فكراون عكسا رو نكن  یغصه بخور نجایتو ا ستین یقابل باور بخدا دلم راض ریغ كنهیم

 :دمیروباال انداختم وپرس ابروهام

 کدوم عكس ها؟ دیببخش_

 گفت:ازاونور مایآ

 مامان!_

 چشماش گرد شدوگفت: عیسر الیسه مامان

 فكرنكن  بهشزمیعز یچیه_

 کردم: یعصب یخنده  تک

 د؟یزنیحرف م یراجع به چ دیلطفا بگ شهیم الیمامان سه_

 لطفا دیکاملش کن دیگفت زیچ کی

دوخت رد نگاهش رو  ییجا کیچشماش رو به  عینگفت وسر یزیحوصله دارم نه اعصاب چ دنهید الهمیسه مامان

 بود، زیم یکه رو دمیرس یدنبال کردم وبه روزنامه ا

 گفت: یبانگران مایرو دراز کردم وبرداشتمش که آ دستم

 توروخدا آروم باش خب؟ یسارا_

 نگران بودن؟ نقدریبود که ا یاون عكسا چ یعنی

ردم ک یعصب یعكس خنده  دنیدم بادروز نامه رو جلوتر اور دمیعكس رس کیبه که گشتم كمیرو بازکردم و روزنامه

 گفتم: رلبیوز
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 امكان نداره نیا_

 متن رو خوندم: رلبیز

که  یقاچاقچ یمعروف بود دختر یکه دخترشون به سحر صفار یفرار یقاچاقچ یدختر احمد صفار یصفار نازیآ_

پخش شده که همراه پندار فروزنده در  نترنتیازاون درا یچندماه قبل درراه انتقال زندان فرار کرد عكس بایتقر

 چندنفر هستن نیگشتن ا یها همچنان در پ سیشده پل دهید یجشن

سانسور شدبود دوختم دستاش دور گردن پندار حلقه شده بود وهردو  نازیبرهنه آ یکه دستا یعكس یرو رو نگاهم

 دن،یخند یم

 لب زدم:آروم كس بودمع ی رهینبودم وشوک زده خ ومدنیاز گونه ام م ییاشكا ی متوجه

 شدم؟ یبود که من تكرار نیا ؟بخاطریترکم کرد نیبخاطر ا_

 نداره؟ یبرات ارزش نازیموردن و آ یدلشوره هام ب یچرا گفت پس

 گفتم: مایآ الجونیرو کف دستم فشردم ومچالش کردم اشكام رو بادستم پاک کردم وروبه سه روزنامه

 طیشرا نیداد وتوبدتر میمن رو عاشق کرد باز گذرمیازش نمبخدا قسم رمیگ یلحظات رو ازش م نیانتقام تمام ا_

 به هدفش نرسه  دمیقول م ستمیمیمن سرپاوا یولم کرد ول

 نكنم، هیبلند گر یکنترل کردم باصدا یلیباال خودم رو خبگن رفتم یزیبزارم چ نكهیا وبدون

 کرد  یشدت درد مسرم به  دمیهام رو مال قهیتخت وشق یرو پرت کردم رو روزنامه

 نمونده بود. یبدنم باق یتو یجون

 نه! نازیبرگشتن به آ یول یکرد یآخ هرکار م پندار

 خورم؟یبدردت نم یدیفهم یماه زندگ نیحقم نبود بخدا نبود بعد چند 

 تخت بلند شدم و وارد  حموم شدم، یازرو تیباعصبان
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 نهیآ یخودم تو ریصورتم کناردادم وبه تصو یسرم موهام وازجلو یرو ختیآب رو باز کردم که آب بافشار ر دوش

 شدم وگفتم: رهیخ

 که من دلتو بزنم؟ یدرحد یخوشگله ول كنمیازاون کم بود؟قبول م میداشت که من نداشتم؟چ یاون چ_

 یقاط ومدیکه از دوش م یاشكام با آب رفتینم رونیلحظه هم ازذهنم ب کیتاعمق وجودم رو سوزونده بود و حرفاش

 شده بودن.

  رونیبواز حموم امدم دمیچیازکامل شستن خودم حوله رو دور خودم پ بعد

 گفتم: یآروم یزدم باصدا یشكمم قرار دادم لبخند تلخ ینشستم دستم رو رو نهیآ یجلو یصندل یورو

 بود کوچولو  نیقربون صدقت بره شانس ما ا نجایازهم ادیکه بابات ب مینشد هیما مثل بق زمیعز_

 وقرارم نبود بگم وبگن، دونستینم یا گهیکس د یباردارم ول دونستنیوبابا وطاها م مامان

 باحوله آبشون رو گرفتم، یدور موهام رو باز کردم وکم یروتنم کردم وحوله  لباسام

  دمیمارال ود نهیقلبم گذاشتم که ازتوآ یودستم رو رو دمیکش ینیه واریشدن در به د دهیکوب یباصدا که

 زدم وبه سمتش برگشتم  یلبخند کمرنگ اگاهناخود

 زد: ییدندون نما لبخند

  شمیدارم خاله م دمیشن_

 کردم: یخنده ا تک

 خبردار نشه! یمثال قرار بود کس_

 رو بست وگفت: دراتاق

 ام  یبابا من خود الیخیب_

 دکتر  میبر دیموهات روخشک کن با زودتر
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 متعجبم روبهش دوختم: نگاه

 ؟یچه دکتر_

 گفت: دیکش یکه ناخوناش رو سوهان م یدرآورد ودرحال فشیک یتخت نشست وسوهان ناخونش رو ازتو یرو

ن که دختر م ییگرفتن وبعدم به من زنگ زد وگفت ازاونجا یخاله روشنک جون لطف کردن برات نوبت سونو گراف_

 گشاده توپاشو ببرش 

و دلش ر نیهم یبانمكش من رو بخندونه برا یبا حرفاداشت من ازفكر پندار دور کنه  یزدم مارال سع یقیعم لبخند

 نشكوندم وگفتم:

 من گشادم؟ گهیمامان من م تیترب یب_

 ذهن خودته؟ ی اساختهی

 گفت: یزد وبالحن بانمك ییدندون نما لبخند

  یدوم ی نهیگز_

 نگفتم وسشوار زدم به برق مشغول خشک کردن موهام شدم. یزیوچ دمیخند

 یتومان دمیرنگم رو پوش یزغال نیسرکمدم شلوار جکامل خشكش کردم ازباال بستمش ورفتمموهام رو  نكهیازا بعد

 سرم گذاشتم . یرو ممیساتن مشك یزانوم بود هم تنم کردم روسر یوتا باال خوردیم پیکه جلوش ز مینفت یآب

 .ستادمیا نهیآ یوجلو دمیهم پوش میسرمه ا یورن کفش

 گفتم: رلبیز

 امد نه؟ یخوشت نم ابونیتوخ ادیز شیوقت ازآرا چیه_

ونه ورژگ دمیکش یخط چشم نازک دمیبه مژه هام کش یملیر دمشونیوبه هم مال دمیلبام کش یرژ قرمزم رو بالفاصله

 زدم وتموم. 

 :دمیسمت مارال چرخ به
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  میبر_

 بست وسرتاپام رو برانداز کرد وگفت: یحرف چیبدون ه یبگه ول یزیرو باز کرد چ دهنش

 یبود ینطوریا ایمعموال توعروس ایكنیم شیانقدر آرا رونیبار ب نیاول یساراگمیم_

 زدم: یمصنوع لبخند

 تفاوتم الزمه كمی_

 صورتش داد کنار وگفت: یفرش رو ازجلو یموها مارال

 کثافت  یخوشگل شد یادیز یاون که آره ول_

 باال انداختم وگفتم: یا شونه

 م؟یبر میخواینم_

  یتو عالفم کرد گهید میبر_

اره ند یتیکارم نداشتم اون که براش اهم نیبه ا یاصال حس خوب میودنبالش رفتم وباهم ازپله ها راه افتاد دمیخند

 کنم؟ نكارویا یواسه چ

 که گفتم: میاخر بود یپله  یرو

  امیاالن م سایلحظه وا کیمارال _

 وا کجا؟_

 صورتم رو پاک کردم آروم زمزمه کردم: شیرو دراوردم وکل آرا رپاکنیبهش ندادم وبرگشتم تواتاق ش یجواب

 تونم  یهم نم یستین یتونم حت یتونم نم یخدا لعنتت کنه نم_

 نییوبرگشتم پا دمیلبام کش یرو رو میرو قورت دادم ورژ صورت بغضم

 باتعجب نگاهم کردوگفت: مارال
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 ریخود درگ یبرو خداشفات بده دختره _

 گفتم: یبلند یزدم باصدا یکمرنگ لبخند

 ؟یندار یکار رمیم میان مادارمام_

 به سمتمون امد وگفت: مامان

  انیم نایا نیشب رام ریبگ وهیم كمی یایم ینه فقط سرراه دار_

 .میرفت رونیزد وباگفتن باشه ازخونه ب برقچشمام

 

  م،یوبه سمت مطب حرکت کرد میشد نیماش سوار

 که مارال گفت: میبود توراه

 امده؟ ایدن نایوروم نیرام ی بچهگمیم_

 که نگاهم به جلو بود گفتم: همونطور

  دونمینم قیداشته باشه دق یچهار ماه ایاره فكرکنم سه _

 زد: یلبخند مارال

 کجا یخوش به حالشون اسمش رو چ یوا_

 اسم انتخاب کردن باز نظر عوض کردن  یساالر چندبار_

 شد  پخش یاتیب ایضبط روزد اهنگ نگو عشق ازپو یگفت ودکمه  یآهان مارال

 خود به خود درهم رفت: افمیق دنشیباشن که

 نگو خاطره خاطراتم عذابِ_

 حسابِ یدل دلم بادلت ب نگو
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 سرابِآرزو آرزوهام نگو

 خرابه حالم یلیعشق که خ نگو

 حرفا خستم  نیازا یچه عشق ینیدِ چه

 که موند رودستم  ییدوست دارم ها چه

 ازتو چشمام رو بستم  ریغ یهرک یرو

 بودم شكستم  شهیشد آخرش ش یچ

  یصبور یعنیبره عشق  ادمیکه  یسرم امد ازدرد دور ییبال

  یخونه داغون چه از سوت وکور نیا چه

 ؟یاما چجورشم التیخیب خوامیم

 توفكرت نباشم  یچجور

 وفا شم  یخودت ب امثلی

 بسازم  تیبا دور یچجور

 که دلم تنگه بازم  ایب

 ترمز فشار دادم، یوپام رو رو ضبط رو خاموش کردم تیباعصبان

 فرمون گذاشتم  یرو رو وسرم

  دادمیقورت م دیرو با بغضم

 میزندگ طیشرا نیکرده تو بدتر انتیوبهم خ ستیکنه پندار ن یآور ادیدست به دست هم داده بود تابهم  زیچ همه

 ولم کرده!    شیبخاطر عشق قبل

 پشتم گذاشت وگفت: یدستش رو رو یبانگران مارال
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 هویشد  ی؟چیخوب یسارا_

 رو به حرکت درآوردم، نیماش ستین یزیرو قورت دادم وسرم رو آوردم باال وباگفتن چ بغصم

  خوردیمن م تیبه وضع بیعج آهنگش

  میشد ادهیرو پارک کردم وباهم پ نیبه مطب ماش دنیبارس

 روبه مارال گفتم: میشدیکه داخل م همونطور

 من حوصله ندارم  شهینوبتمون م یک نیتوبرو صحبت کن بب_

 انتظار نشستم، یصندل یمارال رو یباشه  دنیباشن

 کنارم نشست، یبعد از صحبت بامنش مارالم

  میاسمم خونده شد همراه مارال داخل شد نكهیوبعد ا میمنتظر بود یربع کی

  دنیرو م فشیوتعر هیگفت دکتر خوب یبود ومامان م یرمضان شیلیفام دکترم

  دمیتخت دراز کش یها مانتوم رو درآوردم و رو حرفیسر کیاز  بعد

 نشست وگفت: یصندل یهم رو یدکتر رمضان که

 زمیلباست رو بزن باال عز_

 بایتقر یجا کیمدت به اتاقش نگاه کردم  نیومنم توا دیشكمم مال یرو رو یعیکه گفت رو انجام دادم وما یکار

 نرم، یآب یبود وبا مبال دیوسف یست آب کیانتظارش واقعا قشنگ بود سالن یساده بود ول

دستگاه قرار داشت نگاه  یکه رو یاهیس ریدستگاه نگاهم رو به دکتر دوختم که لبخند زنان به تصو یباحس سرد 

 :كردیم

 كه؟یچقدر کوچ شینیبیم ستین یکه مشكل نجایتاا زمیعز_

 بود! کیچقدر کوچ شمیدارم مادرم دمیفهم یلبام نشست تازه داشتم م یرو یلبخند
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 نه؟یبب ادیپدرش کجا بود که ب یول

 عشق و حالش! دنبال

 ؟یمن چ یول انیزن و شوهرا باذوق وشوق باهم م همه

 

 گفتم: یبود زل زدم وباذوق خاص اهیکوچولو به رنگ س زیکه توش اون چ یبه صفحه ا یباخوشحال

 کوچولو! ن؟چقدریواقعا ا_

 نگاهش رو به به صفحه دوخت وگفت: ینیریبالبخند ش مارال

 !یاله_

 یسارا نشیبب

 بهمون زدوگفت: یلبخند یرمضان دکتر

 یتونینبود م یهم مشكل نجایتاا یفعال هم نه هفته است باردار هیعیخب طب زمیعز یذوق دار یلیمعلوم که خ_

  یبلندش

 وم رو تنم کردم، تخت ومانت یگفتم ونشستم رو یممنون

 دوختم، ینشستم ونگاهم رو به دکتر رمضان یصندل یامدم ورو نییتخت  پا یازرو

 :دوگفتیبه سمت من چرخ یرمضان دکتر

  یکن تیرعا دیرو بهت بگم که با یینكته ها کی زمیخب عز_

  رسهیوارد نكن که به هردوتون ضرر م یادیبه خودت استرس وتنش ز اصال

انجام  شمیازما یسر کی دیچندوقت بعد با گمیالزمم م حاتیتوض دمیبروشور بهت م هیخورد وخوراکت هم  درباره

  یبد
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 میرفت رونیبعدش بعد ازتموم شدن حرفاش ازش تشكر کردم وهمراه مارال ب قهیدکتر بود وده دق شیحواسم پ کل

  رمیبگ نایا وهیتا م میوبه سمت بازار راه افتاد میشد نیماش سوار

 مارال رو رسوندم خونه وخودمم به سمت خونه رفتم. نایوا دیاز خر بعد

 ؟یاونوقت من چ یسونوگراف رنیکردم که همه با پدر بچشون م یفكر م نیکردم به ا یم یکه رانندگ همونطور

 شدم. ادهیرو پارک کردم وپ نیبه خونه ماش دنیکنم بارس ریدرگ نیازا شتریخودم رو ب خواستمینم

 باز کردم وداخل شدم  دیرو باکل در

 زدم وبه طرفشون رفتم،  یشون لبخند نیآرم دنیباد

 گفتم: رلبیوز ستادمیا خیکه انتظارش رو نداشتم سرجام س یکس دنیباد اما

 شهینم نیا گهینه د_

 

 مامان آخ! آخ

 گفتم: یباحرص اشكار رهیهارو ازدستم بگ وهیهمون لحظه مامان امد به طرفم تاوم 

 بود؟ یچه کار نیمامان ا_

 کنه؟ یچكارم نجایا آراد

 گرفت گفت: یرو ازدستم م کیهمونطور که پالست مامان

 ادیب شناسنیکه همو م نیشام دعوتش کردم گفتم  بارام یكیانقدر کمكت کرد  چارهیپسر ب زمیخب زشت بود عز_

 هم ما  شهیمعذب م چارهیهم ب نجایا  ادیپسره خودشم سختش نباشه تنها ب 

 لباسام رو عوض کنم  رمیبگم مامان من م یواهلل چ_

 آشپزخونه رفت، یهارو ازدستم گرفت وتو کیگفت وپالست یباشه ا مامان
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 عوض کردم، یرنگ وشلوار همرنگش وشال مشك یزآبیاتاقم رفتم لباس هام رو باشوم یهم تو من

وآراد رفتم به  نیبعد سالم به رام میکرد یازجاش بلند شد وباهم روبوس نایروم نییازاتاق درامدم ورفتم پا بعدم

 گفتم: نایسمت روم

  شیدید ادیبده به من ساالرو ز_

 کردو ساالر رو همراه پتوش اروم بغلم داد؟ یتک خنده ا نایروم

 مبل نشستم، یرو زدمیکرد جز من همونطور که باهاش حرف م یرنگش باز بود وهرجارو نگاه م یآب یچشما

 گرفتم؟ یبغلم م یخودم رو تو یبچه  گهیواقعامن هفت ماه د یعنی

 پندار خان! یادگاریلبام نشست  یرو یقیفكر لبخند عم نیازا

 امدم: رونیآراد ازفكر ب یباصدا

 مامان وباباش  نیع یخوشگل یبچه _

 بهش زدم وگفتم: یلبخند

  هیپسر ملوس یلیآره خ_

 گفت: یبهم کرد وبالحن خاص تر یخاص نگاه

 ادیبهت م یلیادر شدن خم_

 نگفتم که ادامه داد: یزیباالانداختم وچ ییابرو

 ؟یچكارکن یخوا یکنم اما در رابطه باپندار م یدخالت م دیببخش

 ؟یبمون یزنش باق یخوا یهنوزم م دنیوروزنامه رو د نترنتیتو ا یاون عكسا همه

 ؟یاقدام کن یابیطالق غ یبرا یخوا ینم

 یكنیم کیخودت رو کوچ یدار ینطوریا
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 اونوقت تو... گذرونهیکجا داره خوش م ستیمعلوم ن اون

 گفتم: یرو قطع کردم وبالحن محكم حرفش

 بسه.... بسه ادامه نده آراد_

 :دیموهاش کش یتو یدست

 باش! یمنطق یسارا_

 ؟یگیم یامد چ ایکه بچه دن گهیدوروز د یبگ یچ یخوایمردم م به

 گهیدختر د هیولم کرده  رفته با بابات

 ؟یپدر بزرگش کن یب یخوایفكرکن م كمی

  دمیمشتم فشار م یساالر رو دارم محكم تو یحواسم نبود پتو تیازعصبان

 باشم! یمنطق خواستمیباور کنم نم خواستمیمن نم یداشت ول قتیحرفاش حق ی همه

 وگفتم: دمیکش یقیعم نفس

 چكارکنم آراد؟ یگیخب م_

 هان؟ شهیم یچ گرفتم بعدش یابیطالق غ میریگ

 چكارکنم؟ بعدش

 نگاهش رو بهم دوخت: تیباجد آراد

 بامن ازدواج کن_

 

 توجه به اون ها یب یبه خودم جلب کردم ولهم هیتوجه بق نیخنده وهمچن ریبلند زدم ز یشد که باصدا یچ دونمینم

 روبه آراد گفتم:
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 بود! یخنده دار یشوخ یلیخ میآراد واقعا خندوند یوا_

 کامل گفت تیباجد آراد

 بودم ینكردم سارا کامال جد یمن شوخ یول_

 رو قورت دادم وگفتم: خندم

 خب؟ رمیگ یم دهینباش نشن ینباش آراد جد یجد_

 ادینگو سارا خوشم نم درضمن

بزنه ساالر رو محكم بغل کردم ودور خونه دورش دادم و همونطورم آروم آروم باهاش حرف  یبزارم حرف نكهیا وبدون

 داشت باهام صحبت کنه یاورد مثال سع یکه ازخودش درم ییصدا هاکه با زدمیم

کردن با ساالر  یگفت برم شام دست از باز یمامان که م یوباصدا دمیحرکتش زدم ولپش رو بوس نیبه ا یا خنده

 وگفتم: نایبرداشتم  ورفتم سمت روم

 ساالر رو کجا بزارم؟ یروم گمیم_

  رمشیگیمبل غذا خوردم م یباهمون پتو بزارش رو_

وهمونطور  دمیکه خند كردینگاهم م شیا لهیدرشت ت یرو تكون دادم و آروم ساالر رو اونجا قرار دادم باچشما سرم

 گفتم: دمیبوسیکه لپش رو م

 بچه! ینیریآخه تو چقدر ش_

 کنار آراد نشستم، یخال یصندل یورو زیرفتم وسمت م بعدم

 بودن  رونیشام ب كایوآن طاها

 گفتم: نیازغذام رو تو دهنم گذاشتم وبعد ازقورت دادنش رو به رام یا لقمه

 کارا درچه حاله؟ ییخب پسر دا_

 کردوگفت: یخنده ا تک
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 وهم کارکردن سخته  یواهلل هم بچه دار یچیه_

 حق به جانب گفت: نایروم

 دروغگو؟ یکن یم یتوبچه دار_

 شه؟یسرمن اونوقت ادعاتم م یندازیم یرو که دراورد شیگر یكنیم یباهاش باز كمی یریم یگردیبرم ازاداره

 گفتم: دمیخند یکه م یدرحال

 !نایروم یداشت یچه دل پر_

 :دیهم خند نیرام

 میباشه بابا من تسل_

 :دمیآراد دست از غذا کش یمشغول صحبت شدن منم مشغول غذا خوردن بودم که باصدا نیورام مامان

 سر حرفام فكرکن سارا_

 

 گفتم: نیکردم بنابرا یموضوع رو تمومش م نیا یطور هی دیبا دشینم ینطوریا

   میزنیحرف م اطیبعد غذا توح_

 رهیوازاونجاهم ذهنم م وفتمیم یصفار ادموقعیسارا ناخوداگاه  گهیم ادینگفت بدم م یزیرو تكون داد و چ سرش

 !وفتهیاتفاق ب نیخوام ا یطرف پندار ومن نم

 من خودم رو زجر بدم؟ كنهیکه اون داره عشق و حال م حاال

 بزار به کم شدنش کمک کنم یول كشمیعذاب م نكهیا با

همونطور که تو آشپزخونه بودم وظرف هارو جمع  میرو جمع کرد زیم نایهمراه روم میغذامون رو خورد نكهیازا بعد

 کردم رو به مامان گفتم: یم
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 ؟یباهام ندار یال کارهوا بخورم باآرادم کاردارم فع یكمی اطیتوحبرمخوام یم من_

 گفت: نایوا یدار كاریچ گهیفكرم که االن مامان م برخالف

 ندارم  یبرو کار زمیخب عز یلیخ_

 نگفتم واز آشپزخونه خارج شدم وبه سمت آراد رفتم وگفتم: یزیچ

  میصحبت کن دیبا اطیح میابریب_

 زدم وگفتم: هیتك واریبه د میشد اطیکامال وارد ح یمبل بلند شد وهمراهم امد وقت یازرو آراد

 ممنون یکمكم کرد یلیتو خ نیخب آراد بب_

 كنم،یجبران م ونتمیواقعا مد 

  میخوریمن وتو بهم نم تونمیاصال نم شهینم ینطوریا یول 

 موهاش فرو دادوگفت: یکالفه دستش رو تو آراد

 ؟یکن یها بزرگش مامد تن ایما بهبود بچت چبودن یرو برام جبران کن یزیخوام چ یمن نم یسارا_

بر  یروز کیشمارو برده باالخره  یخودش وخانواده  یپندار آبرو دنیوآشناهات همه اون عكس هارو د مردم

 کرد؟ انتیکه بهت خ یباش یباکسبازم یخوایتوکه نم گردهیم

 فكرکن امازنمیحرفارو بهت م نیچشمو روام که دارم ا یچقدر ب یبگ دیشا

 یبهمون فرصت بده نزار بچت ب یکنم داشته باش یم یاماکار یدونم دوسم ندار یکنارتم تااخرشم باهات هستم م 

 پدر بزرگ شه

 به پندار ینطوریگفت ا یوم شدیمانعم م یحس کیموضوع فكرکنم اما  نیکردن سرا یم كمیداشتن تحر حرفاش

کردم واقعا خوش بخت بودم دلم  یکه باهاش زندگ یکه لحظات خوشم رو برام ساخت چندوقت یبه کس كنمیم انتیخ

 شده بود، یباور کنم پندار تموم شده ول ومدینم

 عشق وحالش! یرو گذاشته بود ورفته بود پ من
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 درآورد وگفت: بشیرو ازج لشیبودم آراد موبا ریهمونطور که باخودم درگ 

 یكنیمجبورم م یرو برات بزارم ول نیخواستم ا ینم_

 نگاهش کردم که گفت: باتعجب

تاآخر نقششون رو  خوامیاما ندادم ملو بدم هیخواستم به بق یم نازیآ شیپ كایرفته آمر دونمیپندار روم یمن جا_

 نیهماهنگ کنن وهمچن هیتونم بابق یاالن م نیهم یرو هک کرده اگه تو بخوا ستماشونیبفهمم هكر فرستادم س

 زندان  شنیه مانتقال داد یآلمان وبه راحت یها سیباپل

 :دمیحرفش پر نیب

 بزار همونجا بمونن  ستیخوام الزم ن ینم_

 مكث لبام رو تر کردم وادامه دادم: یگفتم بعد ازکم یم دیبا یحرفا ول نیسخت بود ا برام

 بود؟ یچ یبرام بزار یخواستینم یکه گفت یزیاون چ_

 

 نگاه کردو گفت: توچشمام

 خوام مطمئنت کنم  یم_

 دوخت، شیرو به گوش ونگاهش

 بود ادیهمه شوک واسه االن برام ز نیقرار دادم ا مینیدهن وب یدستام رو جلو 

تونستم باور کنم اصال تومخم  یجوره نم چیرفته بود اصال ه نازیواقعا پندار باآ شدیتوروم زده م زیداشت همه چ تازه

 رفت!  ینم

 دوختم: لیاشد نگاهم رو به موب یآراد پل لیکه از موبا ییباصدا

 اون دختر واسه من تموم شدست _

 ؟یبفهم یخوایعادت بود چرا نم کی فقط
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 دادم؟یباهاش ادامه م دیدوسش نداشتم چرا با ینبود وقت یکردم عشق ول یم فكر

 شیودوم گهیسراغ کس د ومدمیدوسش داشتم نم واگه

 زدم: غیج هیباگر

 کن آراد توروخدا قطعش کن  قطعش_

 کردم، هیتونستم گر یصورتم گذاشتم وتام یسرخوردم ودستم رو رو نیزم یرو

 وار دوسش داشتم! وانهیبگه براش عادت بودم من د یراحت نیتونسته بود به ا چطور

 معرفت نبود بخدا نبود! یانقدر ب پندار

 من  وزده بود! دیوق نازیرفته بود باآ واقعا

 وجودداشته! ینه انگار که سارا انگار

 بود! یضبط شده مال اون لعنت یپندار بود اون صدا یرد اون صدا واقعا صدااعتراف ک 

 گفتم: یخش دار یصورتم برداشتم وباصدا یرو ازرو دستم

 ش؟یازکجا آورد نویا_

 که بهت گفتم برام فرستاده  یاز دوستاش حرف مبزده همون هكر یكیداشت با_

 ؟یهست متیتصم یرو هنوزم

 ؟یکرد انتیکار بهش خ نیباا یكنیفكر م _

 من.... رینگ میاحساست تصم یفكر کن ازرو یمنطق

 رو قطع کردم: حرفش

 کنم یرو قبول م شنهادتیکنم پ یقبول م_

 واشكام رو پاک کردم وادامه دادم: دمیبه صورتم کش یدست
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  كنمیم یکنم سرش بخدا طالف یم یمدت رو بده طالف نیتقاص تمام ا دیبا یاون لعنت_

 متعجب گفت: آراد

 ؟ی؟مطمئنیکن یاقعا قبول مو_

 میخودم و بچم نابود ش ییآدما نیخوام بخاطر همچ یاره مطمئنم نم_

 

 ****چهار ماه بعد****

 ****پندار***

  میرسینم ییما به جا یریم شیکه تو پ یروال نیباا ایپندار باهام راه ب_

 دستم فشار یوتو نییومحكم آوردم پا دمیبالفاصله دستاش رو دورگردنم حلقه کرد که مچ هردو دستش رو چسب و

 گوشش وگفتم: ریدادم وسرم رو بردم ز

 کیتونه تورو به من نزد ینم چكدومیاون عكساو افتادن بچت ه یحت یکن کینكن خودت رو به من نزد یسع نازیآ_

 کنه خب؟

 کرد خودش رو مظلوم نشون بده: یگلوش بود سع یکه تو یبابغض نازیآ

 توهم بود یاون بچه  یحرف رو بزن نیا یتون یپندار چطور م_

 ومچ دستش رو محكم تودستم فشار دادم وگفتم: رخندهیزدم ز یبلند یباصدا

 احمقم؟من یتوواقعا فكرکرد نازیآ_

 ن؟یراه انداخت كهیکه شماها واون مرت بودیباز کی زیدونم همه چ ینم یکرد فكر

 وبه لكنت افتاد: دیبه وضوح رنگش پر نازیآ

 ؟یزنیحرف م یدار ی...چیاز...چ_
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 گفت: دوبانالهیکش یفیخف غیوبردم وپشتش که ج چوندمیبهش زدم ودستش رو پ یپوزخند

 !یشكونیدستمو م یپندار دار_

 توجه به حرفش گفتم: یب

گردم  یبتونم برم نكهیبه محض ا یتو واسه من تموم شد یکن کیاحمقانه خودتو به من نزد یکارا نینكن باا یسع_

 ؟یدیدلش رو شكوندم فهم یعوض یزنم که بخاطر تو شیپ رانیا

 !رهیم یک یاون موقع آبرو نمیرو آب بب زمیریاون آرادم م ی پته

 نه؟ یبگ یخوا یتوکه نم یبرو بگو ول ستیبرام مهم ن یبگ میا گهیخر د اهریآشغالت  یبه اون بابا یبر یخوا یم

 :دیاز چشماش چك یوقطره اشك دیکش یغیرو محكم تودستام گرفتم ومحكم فشارش دادم که ج كشیوکمربار

 گم یگم بخدا نم ینه نم_

 به کمرش دادم وازاتاق خارج شدم،  یخوبه فشار دوباره ا باگفتن

  تمگش یبرم دیبا یخواست دوماه طول بكشه ول یکردم تهش م یم ستیروراست ور رانیبرگشتن به ا یکارا داشتم

 !زهیبهم بر زرویباگفتن به باباش همه چ نازیخواستم آ ینم

 کرده رو کرد، یم دیکه نبا یاون عكسا فكر دنیزدم مطمئنن باد یحرف م یهرطور شده باسارا دیبا

 اشم ازاوضاع باخبر ب كمیارتباط برقرار کنم تا مایداشتم باآ یودرچه حال سع كنهیدونستم االن داره چكار م ینم اصال

 !نازیبهت آ لعنت

ارتباط  یهم آراد بتونه باسارا چندنفر بوده که نیسر ا رینقشه ز کیهمش  دمیکه باآراد داشتن فهم یازتماس تلفن 

 انتقامش برسه. یبه آروز یهم صفار ینطوریبامن وا نازیداشته باشه هم آ

 

آراد رو باور  یه باشه که چرت وپرتاباز ساده نشد یبود که سارا نیا میاتاق شدم ودر رو قفل کردم تنها نگران وارد

 کنه 
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 به خونش تشنه ام! دونهیچون م ترسهیمبازم ازم یول دیحرف کش شهینم نازمیازآ

 داغون شه لعنت به من یبه من که باعث شدم سارا لعنت

 

 ****ی****سارا

 خب  رمیبزور دارم راه م تیوضع نیازا گهیاوف مامان خسته شدم د_

 متعجب گفت: امان

 ماهته غرغرات شروع شده؟ شیتازه ش_

 دختر تحمل داشته باش  یدار گهیماه د سه

 گفتم: باناله

 شده! یچ كلمیه نیمامان بب_

 گشاد و مسخره یلباسا نیباا

  رهیجلوتر ازخودم راه م شكمم

 خنده هاش گفت: یوالبه ال رخندهیزد ز یبلند یرو که گفتم طاها باصدا نیا

 !یرو خوب امد یكی نیا_

 زدم: غیوج دمیازسر حرص کش یغیحرفش لجم رو درآوره بود ج نیابا

  زنمشایبگو م زیچ کی نیبه ا ایآراد ب_

 گفت: دیخند یهمونطور که م طاها

  ادیب یكنیکه آرادو صدا م یمن رو بزن نجایا یایب یتون یشكم نم نیباا یچكار کن گهیآره د_

 !هیگر ریبود بزنم ز کینزد واقعا
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 مسخرم کنه  قهیطاها که دم به دق یوضع من شده بود آتو نیا 

 وگفت: نییامد پا دیخند یکه م یدرحال آراد

 ؟یکن یم غیج غیج یباز چرا دار_

 شدم  یروزا چقدر زود دلخور م نیوآراد رو زدم کنار ورفتم باال داخل اتاقم ودر رو بستم ا دمیکش یبلند پوف

 شد ینم یطور نیکه اگه پندار بود ا گمیبار باخودم م نیچند یروز

 چیطالقم ازپندار رو خودم امضاکنم ه یتونم برگه  یباآراد رابطه دارم من نم نكهیازا شمیم مونیچند بارم پش یروز

 تونم! یوقت نم

 باشم! یا گهیبا کس د تونمیتونم من بعد اون نم یهرچقدرم بهم محبت کنه نم ادیباآراد راه نم دلم

 یخودش خبرنداره اصال نم یول شهیدختر دوست داشت االن داره پدر م یلیبچه دختر بود پندار خ یفسونو گرا رفتم

 !انهی شهیدونم باخبر م

 نیا شهیشدم هروقت دلم تنگ م رهیوبهش خ رونیرو باز کردم وعكس پندار رو درآوردم ب یپاتخت یشدم وکشو خم

 كنم،یکارو م

شدن  ریزل زده بود عكس رو به قلبم چسبوندم ودوباره اشكام سراز نیکه بالبخند به دورب دمیبه عكسش کش یدست

 زمزمه کردم: رلبیز

 معرفت یدلم برات تنگ شده ب_

 

 کردم، میبالشتم قا ریعكس رو ز عیدر اتاق سر یباصدا

 شد وطاها وارد اتاق شد  درباز

 چشمام گفت: یتو رهیتخت نشست وخ یروکنارم

 ؟یسارا یناراحت شد_
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 کنم یخواستم شوخ یم فقط

 تكون دادم وگفتم: یسر

 مخصوصا اگه شوهرش تنهاش گذاشته باشه نه؟ گهید شهیم نیزن حامله هم دمیشن ستیمهم ن_

 چهرش رفت توهم سرم رو توآغوشش گرفت وگفت: طاها

 مارو االن آراد هست و....هم یدیتوروخدا بسه هم خودت رو عذاب م یسارا_

 رو قطع کردم: حرفش

 شهیطاها اما نم كنمیم یسع تونمیجز پندار باشم نم یتونم باکس یمن نم آراد نه_

رت پندارو ازس شنیم یمردم چ ادیب ایبچه دن یوقت یباآراد بساز دیبا شهیمتاسفم نم زمیکرد عز یکار شهیاما نم_

 کن! رونیب

 وگفتم: دمیکش رونیرفت توهم ومحكم خودش رو ازآغوشش ب اخمام

 ؟یحرفا رو بزن نیا یتونیچطور م_

 چشم؟ یگیم گهید یكیبرو با ایول کن ب كارویبهت بگم ان امیب منم

 ه؟یراحت نیبه هم مگه

 گفت: یزیآم دیبالحن تهد طاها

مثل اون  امنی كایمنو وسط راه ول نكرده بره آن كایبه ما ربط نده آن شهیم ینشو هرچ كایاصال وارد بحث منو آن_

 شوهر آشغال هوس....

 گوشش زدم حرفش نصوه موند بابهت بهم نگاه کرد، یکه تو یلیباس

 راجع به پندار بگه، خوادیدلش م یتونست هرچ ینم

 ،رونیچنگ زدم وشالم روهم برداشتم واز اتاق امدم ب یصندل یرو ازرو میمشك یتوجه به نگاه پر بهتش پالتو یب
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 متعجب گفت: دنمیباد آراد

 ؟یریکجا م یدار یسارا_

 صورتش گرفتم وگفتم: یو جلواشارم ر انگشت

 ایوجه دنبالم ن چیبه ه_

 نیلگرفتم وادرس او یتاکس کی نینداشتم بنابرا یرانندگ یرفتم حوصله  رونیتوجه به صدازدناش ازخونه ب وبدون

 رو دادم. ماشونیآ یخونه  یعنی دیکه به ذهنم رس ییجا

 

 دونن حامله ام! یونم دنیبه بعد من رو ند میاز سه ماهگ ماشونیافتاد آ ادمیراننده حرکت کرد  یوقت

 روبه راننده گفتم: نیبنابرا

 لطفا دیبه سمت..... بر دیرو عوض کن رتونیمس دیببخش_

 باشه خانوم_

 گفتم: رلبیشكم برآمدم گذاشتم وز یدستم رو رو دمیکش یقیدادم ونفس عم هیتك یرو به صندل سرم

 زم؟یعز یایم یک_

 تتنهاس یلیکه مامانت خ ایب

م گفت یامدم ممنونبعد که به خودم دمیکش ینیوه دمیراننده ترس میدیرس یغرق درافكارم بودم که باصدا انقدر

 شدم. ادهیپ نیازماش هیوبعد ازحساب کردن کرا

 که خونه است! شاهللیخبر امدم ا یوزنگشون رو زدم حاال که ب ستادمیآپارتمان مارال شون ا یجلو

 وداخل شدم،  دمیکش یقیباز شد که نفس عم یكیت یبعد درباصدا هیچندثان

 شدوبالبخند گفت: انینما مایواحدشون رو زدم که درباز شد وقامت آ زنگ
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 ...نیازا زمیعز یسارا_

 وبابهت نگاهم کرد، دیلبش ماس یشكم برامدم لبخند رو دنیباد

 چكار داشت؟ نجایا مایخشک شده بودم آ سرجام

 گفت: عیازپشت سرش امد وسر مارال

 !اتویب یستادیا یچ یبرا یاِ  سارا_

 بچه مال پندار، دیفهم یم مایچكارکنم مطمئنن آ دیبودم با مونده

 بابهت گفت: مایآ

 ؟یتوحامله ا یسارا_

 نزدم، یهم فشار دادم وحرف یرو محكم رو چشمام

 گفت: یم مایمارال امد که خطاب به آ یصدا دوباره

 دیزن یحرف م ادیدر برو کنار بزار ب یحاال ازجلو_

 گفتم: دمیخونه رو د یساکت یدر کناررفت که من داخل شدم وقت یتكون داد واز جلو یسر مایآ

 مارال خاله سودابه کو؟_

 رفته خونه خالم_

 آروم به سمت مبل رفتم وروش نشستم،  ینگفتم و باقدما یزیچ

 متعجب کنارم نشست: یباهمون چهره  مایآ

 نه؟ گهیپندار د یبچه بچه  نیا یسارا_

 گفت: تیندادم که باعصبان یجواب

 تو زده به سرت؟_
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 ؟یکه نفهمن باردار یکرد یمخف خودت رو ازهمه نیتااالن بخاطر ا 

 ؟یچ یبرا آخه

 گفتم: یزدم وبالحن حرص یپوزخند

 !یچ یبرا پرسهیتازه م_

 یم مش لیمن خوار و زل نجایا خوامینم شیخوش یگذاشته رفته پ یپندار وقت یبدونه بچه بچه  یخوام کس ینم چون

 ؟یدیکنم فهم یامد نشونش بدم که فكرکنن مال آراد بعد اونم باآراد ازدواج م ایخوام دن

 نگاهم کرد: یشتریبا بهت ب مایآ

 ؟یكنیچكارم یدار یفهم یم یسارا_

 رفتار نكن که انگار یجور زهیریوزمان رو بهم م نیزم شهیم وونهیبفهمه د پندار

 !شیشناسینم 

 

 متعجب بهم نگاه کرد  مایخنده که آ ریزدم ز یبلند بایتقر یباصدا

 گفتم: دمیخند یکه م همونطور

 پندار؟پندار کو؟_

 بشه؟ وونهید دیبفهمه اصال بفهمه چرا با ستیقرار ن ادیب پندارم

 زهیریبهم مبخاطر اون زهیوزمان رو بهم بر نیزم خوادیدوست داره اگه م نازویآاون

 گفت: یاحتبالحن نار مایآ

 یسارا یكنیاشتباه م یدار_

 ؟یدیرس جهینت نیازکجا به ا_
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 دونم؟یکه من نم یدونیم یزیتوچ

 چرخوند، نیبه طرف یمنف یسرش رو به نشونه  مایآ

 ادامه دادم: یزیآم دیتهد بالحن

 ؟یدیبچه مال اونه فهم نیا یوبگ یدهنت رو باز کن یشد حق ندار دایپندار سروکلش پ یروز کیاگه _

 بچه مال پندار  نیبفهمه ا یکس یعل یبه وال مایآ

 ؟یدیبهم نرسه فهم یاحد چیکه دست ه ییجا کی رمیم رمیگیرو م بچه

 ره،یبچه ام رو ازدستم بگ ادیب یمدت خوش گذرون کیبعد  دمیاون داداشتم اجازه نم به

 وحشت کرده گفت: یکه معلوم بود که کم یبالحن مایشده بود که آ یچهرم چطور دونمینم

 فهمه  ینم چكسیه گمیباشه باشه نم_

 رو ازش گرفتم وبه مارال دوختم: نگاهم

 خونه  رمیجا بود من م یخبر ب یاونم ب نجایامدنم ا_

 روبه مارال گفت: مایبگه که آ یزیخواست چ مارال

 حرف بزنم  یتنها باسارا كمیبزار من  رمیصبرکن مارال اگه الزم باشه من م_

 تكون داد وگفت: یرس مارال

 به اتاق من  نیخب بر یلیخ_

 رو به من کرد وگفت: مایآ

 ؟یایم_

 تخت نشستم، یکوتاه به طرف اتاق مارال رفتم درش رو باز کردم ورو ینزدم وبا قدم ها یحرف

 تخت نشست یپشت سرم وارد شد ودر رو بست کنارم رو مایآ
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 گهیافتادم خب خواهرش د ادشیپندار بود وناخواسته دوباره  هیشب قایحرکتش دق نیرو بازبون تر کرد که ا لبش

 بشه، هیشب دمیبا

 شكمم گذاشت: یدستش رو رو مایآ

 نكن یباز نیبچه رو وارد ا نیاگه قصدت انتقامه ا یسارا_

 کنم اشتباه نكن  یم خواهش

 نكن  یبخالص شه بازخودت دچارش نكن دوباره اون رو عص شیپندار ازاون مشكل لعنت یکمک کرد تو

 هم گذاشتم: یگلوم رو قورت دادم وپلكام رو رو یتو بغض

 کردن بود  هیماه ها کارم شبانه روز گر یستیمن ن یبخدا جا مایآ_

 کارو ندارم؟ نینكنم حق ا یکارش رو طالف یخوایازم م یچطور االن

 معرفتش بدونه  یپدر ب یرو جا گهید یكیفقط قراره  شهینم یباز نیمن وارد ا دختر

 زد: یلبخند تلخ مایآ

 اون آدمم آراد نه؟_

 ازهمه حساس شتریاون آدم ب یپندار رو یدونیچون خوب م یگذاشت یرو خوب کس دست

 گفتم: یکالفه ا بالحن

 بشنوم  یزیچ گهید خوامیمن بردار نم یلطفا دست از دفاع کردن ازپندار اونم جلو مایآ_

 نگفت یزیسرش رو تكون داد وچ مایآ

 گفتم: مایروبه آ یآروم یشكممو گذاشتم وفشارش دادم وباصدا یکه دستم رو رو دیکش ریشكمم ت هوی

  ستیاصال حالم خوب ن یدیآب به من م وانیل کی مایآ_

 ازجاش بلند شد وگفت: مهیسراس مایآ
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 هو؟یچت شد _

  ارمیآب قند ب سایوا

 بود. دیشد یول ومدیم شیدردا کم پ نیازا ادیرو گاز گرفتم تاصدام درن لبام

 بود دوختم، مایکنارم که مال آ لینگاهم رو به موبا ومدیکه ازکنارم م یلیزنگ موبا یصدا دنیباشن

 دستم گرفتم: یرو تو لینقش بسته بود با بهت موبا شیگوش یاسم پندار که رو دنیباد

 امكان نداره! _

 !انهیکه خودشه  شدمیمطمئن م دیبا

 دهنم رو باصدا قورت دادم و آب

 

توجه  یداشتم ب یسع ینزدم هنوزم درد داشتم ول یحرف یرو درگوشم گذاشتم ول لیجواب دادم وموبا رو تماس

 باشم،

 :دیچیپ لیپندار توموبا یلحظه صدا همون

 مایالو؟آ_

 بمش تنگ شده! یچقدر دلم واسه صدا دمیفهم تازه

 که بخاطر بغضم گرفته بود گفتم: ییبود بغض توگلوم همون لحظه شكست وباصدا 

 پندار _

 د،یرس ینفساش به گوش م یشد فقط صدا ساکت

 ادامه دادم: هیباگر

 پندار؟ یکرد كاریچ_



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
553 

 

 !یكارکردیچ

 :دیپر بهتش به گوش رس یبعد صدا هیدوثان

 ؟یواقعا خودت یسارا_

 شناخت،یخوب بود که هنوزم صدام رو م چه

 ندادم وخواستم تماس روقطع کنم که دوباره صداش امد: یجواب

 صدات تنگ شده بود دلم واسه _

 دادزدم: یبلند یکردم باصدا یم هیکه ناخواسته گر همونطور

 خفه شو پندار توروخدا خفه شو بدترش نكن_

 دمیم حینكن بخدا بهت توض ینطوریا یسارا_

 تُن صدا ادامه دادم: باهمون

 ؟یلعنت یبد حیتوض یخوایرو م یچ_

 ؟یرو واسه من راه انداخته بود یکه چه باز نیا

 من.... یسارا_

  هیگر ریزدم ز یشتریتخت وباشدت ب یرو گذاشتم رو یبزنه تماس رو قطع کردم وگوش یحرف نكهیا قبل

 بودم  دهیماه صداش رو شن نیازچند بعد

 دارم ازیبهش ن كنمیکه فكر م یزیازاون چ شتریب دمیفهم یم تازه

 اشكام رو پاک کردم عیسر دنشونیداخل شدن باد مهیومارال سراس مایبلند من آ یازصدا

 بند امده بود. دردمم

 گفت یبه سمتم امد وبانگران مارال
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 هو؟ی شدیچ یسارا_

 تخت بلند شدم وگفتم: یگاهم به تخت کردم واز رو هیرو تك دستم

 مارال ستین یزیچ_

 ستیمعلوم ن زدهینگو باهاش حرف م كنهیم یازپندار طرفدار نطوریانداختم پس بگو چرا ا مایبه آ یخصمانه ا ونگاه

 بهش گفته پندار خان  یچ

 وگفتم: ستادمیا مایآ یروبرو

 ؟یگفتینم یزیو چ یهمه مدت بااون درارتباط بود نیا_

 باداداشت حرف زدم  ستیمهم ن یول

 روشن شه  زیهمه چ یباعث شد نجایا یرو گذاشت تیکه گوش ممنون

 بگه ازاتاق خارج شدم وازاونجا هم ازدر خونه خارج شدم، یزیبزارم چ نكهیا وبدون

 گرفتم وآدرس خونه رو دادم  یتاکس کی نیراه برم بنابرا ادیز تونستمیوضع نم نیباا یداشتم قدم بزنم ول دوست

 بمیج یرو تو لمیندادم ودوباره موبا یتیداشتم اهم هیتماس ازدست رفته ازآراد وبق یدرآوردم کل بمیرو ازج لمیموبا

 گذاشتم،

 کردم پندار به من زنگ زده بود. یاگه خطم رو عوض نم دیشا

 به فكرم زدم وآروم گفتم: یتلخ لبخند

 !یباطل الیکرد چه خ یم نكارویآره حتما ا_

 

 شدم وارد خونه شدم،  ادهیپ نیرو حساب کردم وازماش هیبه خونه کرا دنیبارس

 گفت: انهیکرد که سالمم  یسرتاپانگاهم م نطورکهیخودش رو بهم رسوند وهم عیدر سر یصدا دنیباشن مامان



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
555 

 

 هو؟یزد  بتیکجا غ یسارا_

 مامان؟ یخوب

 وکاناپه نشستم: یورو زیتكون دادم وبه سمت حال چ روسرم

 خوبم مامان آراد وطاها کجان؟_

 نشست گفت: یکه کنارم م یدرحال مامان

 رونیآراد رفت خونه طاها هم رفت ب_

 به صورتم نگاه کرد: قینگفتم مامان دق یزیتكون دادم وچ یسر

 ؟یکرد هیشده؟گر یچ یسارا_

 نه _

 فهمم بهم بگو یمن مادرتم م یسارا_

 بود تاخودم رو تاآغوش مامان رها کنم: یکلمه کاف کی نیهم

 مامان باهاش حرف زدم باپندار حرف زدم_

 حس کرد باتعجب گفت: شدیمامان رو به وضوح م جاخوردن

 ؟یحرف زد یچ یعنی_

 مگه برگشته؟ 

رو گفت که زود قضاوت نكنم وبه خاطر انتقامم آراد و  مایآ یحرفا بایکردم مامانم تقر فیبراش تعر زرویچ همه

 نكنم، یدخترم رو وارد باز

 حرف زدن بامامان وارد اتاقم شدم وبابستن چشمام به خواب رفتم كمیاز بعد

 ****چهار ماه بعد****
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 بدم  ریبهش شبرم دیکنه با یم هیداره گر یسانا میزنیخب مارال بعدا حرف م یلیخ_

 کرده ها  رتیباشه برو اس_

 کردم وگفتم: یخنده ا تک

  زمیبرم خداحافظ عز گهیمن د نهیریش نشمیهم_

گش که رن یدرشت قهوه ا یگهواره اش برش داشتم باچشما یشدم واز تو یبا مارال وارد اتاق سانا یازخداحافظ بعد

 کرد، یواونور رو نگاه م نوریپندار بود ا یدرست همرنگ چشما

 !نهیب یماه که درست همه جارو نم کی یخب بچه  یول

 وهمزمان گفتم: دمیرو بوس شیشونیبه روش زدم پ یلبخند

 مامان  دهیرس رتیکه زمان ش میبر_

 گرفتم وباآراد نامزدم  یابیمن از پندار طالق غ كردنیفكر م همه

  میدروغ شد نیدختر آراد مجبور به ا یهمه فكرکنن سانا نكهیا یبرا

 کنم،  یواسترس همراه دخترم  زندگ هیکه دور از بق دمیواحد آپارتمان خر کیمدت  نیتوا منم

 نجایا ومدیروزهام آراد م شتریپا داشت ب کیمن مرغم  یکنم ول یتنها زندگ دیمخالفت کردن که نبا یلیخ باباومامان

هنوز صاحبش  یرو اجاره کنه که من شب ها تنها نباشم ول مییوانقدر اصرار کرد تا واحد روبرو زدیوبهم سرم

 ازمسافرت برنگشته که بتونه باهاش حرف بزنه

 کردم. یخودم رو مشغول م یوبا سانا دمیترسیشب ها م خودمم

 

 دمیرو بوس شیشونیخوابش برد دوباره پ نیشدم که توهمون ب یدادن به سانا ریمبل نشستم ومشغول ش یرو

 گذاشتم. شیبرق یگهوار یوبردمش وتو

 گنده امده وگفت: یجعبه  کیبا دمیروز د کیبود  دهیبراش خر آراد
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 خانوم  یمن به سانا ی هیهد نمیا یکن میشدتش رو تنظ یتونیوم دهیخودش بچه رو تاب م یگهواره برق نیا_

 یبهش طال ولباسا یذوق داشتن کل یلیمامان بزرگم براش خ نایبود مامان اما  یبچه خانواده  نیچون اول کال

 ممنونشون بودم یدادن ومنم کل هیجورواجور هد

 اسم من شد، هیشب یادیز نیکنن وا دایمن پ هیاسم شب کیکتاب ها گشتن تا نترنتیوآراد رفتن توا نایا مامان

کس نبود، نبود که  نیتر یدخترم نبود اصل یزدم همه بودن فقط پندار نبود بابا جانیپر ه یبه اون روزا یلبخند

 م،یباش کیشر گهیدخترمون روباهم د یکنارم باشه تا خوشحال

 دم، ش شیگذاشتم وباانگشت شستم مشغول نوازش کردن پوست نرم وگندم یسانا کیدست کوچ یرو تو انگشتم

 شماش،رنگ  پوستش،مثل پندار بود رنگ موهاش، رنگ چ شیچ همه

 !شیچ همه

  شهیدلم براش تنگ م نمشینب كمی گفتیبود م نجایا انیروز درم کی طاها

 بودن  ریبود وهمه درگ كایطاها وآن یهم مراسم عروس گهیدوهفته د بایتقر

 انداختم  میبود باهم درستش  کرده بود نكاریکه متخصص ا ماونگاریکه من وآ یبه اتاق سانا ینگاه

 رنگ بود. یگلبه ا واراشید رنگ

 ناش،یبود ازجمله کمد وکشو ا دیسف همهلشمیوسا

 م،یاون رو برداشت میگذاشت دیکه آراد خر ینیا یخب وقت یبود ول دیگهوارشم سف اولش

 کال قشنگ شده بود  میده تا قلب قرمز چسبونده بود کیکمدشم نزد کنار

 بود  دیوسف ینقره ا المیاتاقم اتاق من بود که وسا یكیبود  یهم که نقل خونه

 نا،یتختم وا ازجمله

 .میرو براش درنظر نگرفت یوجمع وجور بود که رنگ خاص ینقل زیچ کیخود خونه ام  
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ر د رهیزنگ خونه امد ازجام بلند شدم و به سمت درحال رفتم دستم رو دستگ یکه تو فكر غرق بودم صدا نطوریهم

 زدم وگفتم: یلبخندشد  انیوبازش کردم که قامت آراد نما دمیکش

 یخوش امد_

 دستش رو باالآورد: یتو یكایپالست

 میصحبت کن یزیچ کیراجع به  دیبخورمشون هم با ییتنها ومدیندلم_

 کردم: یخنده ا تک

 اتویباشه ب_

 در کنار رفتم تا داخل شد به دوروبر نگاه کرد وگفت: یوازجلو

 خوابه؟ یسانا_

 بستم گفتم: یرنگ واحد رو م دیکه در سف یدرحال

  دیخورد خواب ریآره ش_

 اپن گذاشت وگفت: یهارو رو کیپالست آراد

  امیبهش سر بزنم ب یكیدلم براش تنگ شده بود برم _

 داد زدم: یبلند یکه رفت باصدا نیهم

  نیزخم شد صورت بچه ازبس بوسش کرد یبه حالت بوسه بارونش کن یآراد وا_

 نگفت، یزیوچ دیفقط خند آراد

  دمیکش یکالفه ا پوف

 کرد؟ یپندار بود چكار م اگه

  رهیگیبچه رو مبفهمه بچه مال اون ادیبچه بود مطمئنن اگه ب عاشق
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 .نداشت یا گهیرو تكون دادم تا فكرش ازسرم بپره چون جز استرس اثر د سرم

 اورده!  دهیچلو کباب خر وانهیرو برداشتم د زیم یرو یكایپالست

 داشته باشم آراد! یتونستم بهت حس یاش منم مبه محبتش زدم ک یلبخند 

 

 رونیو قاشق وچنگال آوردم ب وانیکرم رنگ آشپزخونه دو عدد بشقاب،ل نتیفكر ها خارج شدم و از داخل کاب نیازا

 قرارشون دادم  زیم یورو

 لبام نشست: یرو یلبخند دیچیغذا تو آشپزخونه پ یغذا رو هم باز کردم که بو ی بسته

 که گشنمه  یمن یمخصوصا برا هیبوشون عال_

 داد زدم: یبلند یباصدا وسپس

 اونجا؟ یکن یساعت چكار م کیآراد _

  گهید ایب

 جواب داد: یبلند یباصدا

  امیدارم م_

 یزیشكل با رو م رهیچهار نفره بود وبه صورت دا زیو روش نشستم م دمیرو عقب کش زیدور م یها یاز  صندل یكی

 بودن، یو آب دیهاش سف یوصندل زیبنفش البته خود م

 دیرو عقب کش مییرو به رو یبودم حضور آراد رو حس کردم وسرم رو باال آوردم آراد صندل رهیخ زیکه به م همونطور

 وروش نشست،

 گفتم: دمیكشیخودم غذا م یکه داشتم برا یدرحال

 ؟یکرد یچكار م قایاون تو دق یساعت رفته بود کیآراد _

 کرد وگفت: یخنده ا تک
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 ازش دل کَند  شهیکه نم نیریانقدر ش یسانا_

 زدم: یلبخند

 گشنمه یلیکه خ میغذا بخور نیخوبه حاال مثل آدم بش_

 پس به موقع آوردم که _

 گرفتم تابراش غذا بكشم گفتم: یکه بشقاب آراد رو م یدرحال

 زاره که!  یبرام وقت نم یسانا یلیآره خ_

 بشقاب رو ازدستم گرفت وگفت:بشقابش رو به سمتش دراز کردم  وبالفاصله

 !یاالن بدتر شد یول یاستخون البته الغر بود یحواست به خودت باشه شد شتریب دیاالن که با_

 که آراد گفت: مینگفتم هردو در سكوت مشغول غذا خوردن بود یزیوچ دمیکش یآه

 بچه هنوز شناسنامه نداره  یکرد یاقدام م نایزودتر ازا دیبا شهیم فیطالقت داره رد یکارا یسارا_

  میریبچه شناسنامه بگ یبرا میکه بتون میازدواج کن دیبا ما

 رم،یشد ازپندار طالق بگ ینم یراض چوقتیهته دلم دمیام خود به خود درهم رفت ودست ازغذا کش چهره

 شد؟یم یبچه چ یول

 هنوز شناسنامه نداشت  یماهش بود ول کی کینزد یسانا 

 چشماش دوختم: یفرستادم ونگاهم رو تو رونیرو کالفه ب نفسم

 ؟یوقت دادگاه گرفت_

  شهیهفته بعد از ازدواج طاها م کیاره _

 نگفتم یزیرو تكون دادم وچ سرم

 گرفتم؟ یطالق م دیبا واقعا
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 برام افتاد!  یچه اتفاقات ومدمیزن پندارهم به حساب نم گهید

 رو نداشتم! چكدومیه انتظار

 

 ادم و به خوردن غذا ادامه دادم،د رونیرو کالفه ب نفسم

 م،یهردومون غذاهامون رو تموم کرد نكهیبعد از ا 

 روجمع کردم زیبلند شدم وم یصندل یرو از

 انداختم، ییظرفشو نیماش یهارو هم تو ظرف

 داد وگفت: هیدستش رو به اُپن تك آراد

 که؟ یترس یبرم شب نم دیوقته من با رید گهیخب د_

 گفتم: دادمیتكون م نیطرف یکه سرم رو به به عالمت منف یدرحال

 نه بابا عادت کردم_

 شتیرو بفرستم پ رایالم یترس یگفتم اگه م_

 ترسم  ینم یخواهرت رو گرفتار کن ستین یازینه ن_

 به چشم هام نگاه کرد وگفت: رهیخ ستادیاش رو از اپن برداشت و روبه روم ا هیتك

  یهرطور دوست دار_

 اورد ولب زد:گوشم کیرو نزد سرش

 نره چقدر دوست دارم ادتی_

 ادیونا خوداگاه  دادیبهم دست م یحس بد شدیم کینگفتم هروقت بهم نزد یزیوچ دمیخودم رو عقب کش عایسر

 افتادم بحث روعوض کردم وگفتم: یپندار م
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 ممنون  زیهمه چ یبرا_

 لب هاش نشست: یرو یپوزخند

 نمتیبیکنم م یخواهش م_

 زدم وگفتم: یندلبخ

  كنمیتا دم در بدرقه ات م_

باهاش در روبستم وقفلش کردم وبه  یدر باهاش رفتم وبعد از خداحافظ رو تكون داد وبه طرف در رفت تادم سرش

به  یتخت قرارش دادم بوسه ا یآوردمش وبه طرف اتاقم رفتم ورو رونیرفتم، واز گهواره ب یسمت اتاق سانا

 :زدمنگاه کردم لب  رهیبهش خ كمی دمیزدم وخودمم کنارش دراز کش شیشونیپ

 م؟یموندم زندگ یسرپا م یمن چطور یاگه تو نبود_

 ! یمعرفتت یب یبابا یادگاری تو

خودم چشمام  یمخصوصش رو بدنش وپتو یپتو دنیوبعد ازکش دمیصورتش خم شدم گونه اش رو بوس یدوباره رو و

 رو بستم وبه خواب فرو رفتم.

 

 ****پندار****

 ما؟یآ یگیم یدار یچ_

 ها نكن! یشوخ نیبا من از ا لطفا

 با حرص گفت: مایآ

 ؟یپندار چه شوخ_

 رهیخواد ازت طالق بگ یدادگاه گرفته م خیتار گهیبود واسه سه هفته د نجایاالن ا نیهم یسارا

 صدام داشته باشم داد زدم: یرو یکنترل نكهیا بدون
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 غلط کرده! یلیخ یسارا_

  رهیتونه جلوشو بگ ینم یپندار کس_

 وباآراد ازدواج کنه رهیخواد طالق بگ یبدترم هست م زیچ کی تازه

 :دمیرو پشت گردنم گذاشتم و با حرص غر دستم

 آشغال كهیزارمش مردت یزنده نم زارمیمن بخدا خون اون آراد رو م_

 وگفت: دیکش ینفس کالفه ا مایآ

  شهیتموم م زیهمه چ یبرس ریبجنب اگه د یایب یخوایدونم پندار اگه م ینممن_

 خب قطع کن  یلیخ_

 زیم به سمت یریوصف نا پذ تیپرتابش کردم باعصبان واریرو قطع کردم و به سمت د لیبزنه وموبا ینزاشتم حرف و

 زدم، یوداد محكم نیزم یکه روش قرار داشت محكم پرت کردم رو یاتاق  رفتم وگلدون یپاتخت

 رانینشده به ا ریتا د دیکنه با یکار نیکردم همچ یوقت فكر نم چیرفت ه یمغزم فرو نم یتو یکار سارا نیا اصال

 گشتم. یبرم

ازاتاق خارج  دادمیبه  آراد فحش م رلبیکه ز نطوریچنگ زدم وهم یصندل یرنگم رو از رو یچرم مشك کاپشن

 شدم:

 یدستت به سارا هیکشمت فقط کاف یدفعه واقعا م نیآراد ا زمیتا خونت رو بر یخوام ازحدت گذشته باش یفقط م_

 خورده باشه تاکار دست هرسه تامون بدم

 ،کرد یم وانمیبشه د کینزد یبخواد به سارا یحت نكهیا فكر

 کنه بكنه! ینم یغلطچیهنوز زن منه ه یسارا

 :دمیرو ازپشت سرم شن نازیآ یسمت پله ها رفتم که صدا به

 ؟یریپندار عشقم کجا م_
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 به طرفش برگشتم وگفتم: تیباعصبان

 یدیزنم رو درست کنم فهم شیبرگشتن پ یتا کارا رمیم گمیم ینداره ول یربط چیگرچه به تو ه_

 گفت وبه سمتم امد دستاش رو دور گردنم حلقه کرد وگفت یاوف

 پس دست بردار! دهینم تیبهت اهم یسارا میاگه برگرد یحت یبفهم یخوا یپندار چرا نم یوا_

 :دمیبهم چفت شدم غر یدندون ها یچسبوندمش واز ال واریگلوش گذاشتم وبه د یدستم رو رو تمیتمام عصبان با

 یکشمت پس صدات رو ببر االن به حد یدستام م نیباهم رونیب ادیب فتیاز اون دهن کث گهید یکلمه  کی نازیآ_

 هستم تا نفست رو ببرم یعصب

بود که به  ادیاونقدر حرصم ز یگلوش برداره ول یه در حال تقال کردن بود تا دستم رو از روباصورت قرمز شد نازیآ

 .کردم یفكر نم یزیچ چیه

 به گلوش آوردم: یفشار

 تونه ازدستم نجاتت بده  یکس نم چیپا رو دمم نزار وگرنه ه_

 گلوش گذاشت  یگلوش رو ول کردم که به سرفه افتاد ودستش رو رو ومحكم

 رفتم. نییوازپله ها پا دمیبه کاپشنم کش یه بهش دستتوج یب

 

 روبرو شدم، یبا خود صفار دمیکه رس نییسالن پا به

 بهم بگه  یزیازش آتو ومدرک جمع کرده بودم که نتونه چ یانقدر 

 بهش از کنارش رد شدم،  یمحكم یبهش انداختم وبا زدن تنه  یچپ نگاه

 زمزمه کردم: رلبیز تیموهام فرو کردم وبا حرص وعصبان یشدم دستام رو محكم ال اطیوارد ح و

 ؟یكنیم ؟چكاریكنیچكار م یدار یسارا_
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 یمن یمقصر من بودم ول نكهیباا شدمیم وونهیداشتم د ادیز تیاز عصبان واریداشتم سرم رو محكم بكوبم د دوست

 .رو بدم یاتفاق نیا یاجازه تونستم

 هم نداشت. یا گهیخودخواه بودم وراه د یلیمورد خ نیتو ا موندیم مال من بود تا آخر عمرشم مال من یسارا

 برسم، ابونیهام رو تند تر کردم تا زودتر به سر خ قدم

 خوردم  رونیدو هفته بعد درست کردم وهم شام رو ب یبرگشتم رو برا یها بودم هم کارا ابونیتو خ یدوساعت

 دمیکه هستن رو لو م ییتونست بكنه چون گفتم جا ینم یغلط چیخوام برم ه یم دیفهم یاگه هم م یصفار

 کردم. یاون کارم م یهاشون رو البته به زود یکثافت کار نطوریوهم

 نازیآراد وآ یکه داخلش مكالمه  یوفلش ختمیچمدون ر یرو تو لمیوارد اتاق شدم  وسا عیبه خونه سر دنیرس با

 دوباره بهم برگرده. یدور کنه وسارا ید رو از ساراآرا تونستیکه راحت م نطورینقششون بود  هم هم یدرباره 

 لب گفتم: ریزدم وز یپوزخند

 با زن من برات بسه  یخوش گهیکارت تمومه آراد خان د_

 رفتم وبدون در زدن داخل شدم. یرو جمع کردم به طرف اتاق صفار المیتموم وسا نكهیازا بعد

 گفت: یرو در هم کرد وبالحن خشك شیاخم ها که

 ؟یچكار دار نجایا_

 وگفتم: ستادمینشست و جلوتررفتم روبروش البام یرو یپوزخند

  یدونیم نویتو اون دخترت کامال برام روشن شدست خودتم خوب ا ینقشه ها كهیمرت نیبب_

رت کنارم شدم دخت داریصبح که ب نیختیتو اون آب ر یکوفت زیچ کی میمعامله کن یشبانت که مثال گفت یپارت امدم

 بود 

 نگم  گهید یدونیخودت م شمیبق

 م،یکه ازهم جداش یکن یطالف یخواست مثال
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 گردمیتموم شد دست همتون برام رو شده دارم برم یول یآراد معامله کرد یعنیپست تر ازخودت  یكیبا  یورفت 

 ندازمیدردسر م یکه بد همتون رو تو نیپارو دمم نزار

 ادامه دادم: یوار دیصورتش تكون دادم و بالحن تهد یاشاره ام رو جلو انگشت

 باهات چكار کنم دونمیوگرنه م كهیحواست رو جمع کن مردت_

 کرد نگاهم رو ازش گرفتم. ینداشت که بزنه وفقط ساکت نگاهم م یمقابل حرف هام حرف در

 .دمیاش خارج شدم و در رو محكم بهم کوب ازاتاق

 دوهفته رو اونجا بمونم. نیرفتم تا ا یامدم وبه سمت هتل رونیچمدونم ازاتاق باتاقم شدم وبعد از برداشتن  وارد

 

 رفتم: رشیهتل شدم وبه سمت پذ داخل

_ hel lo i  want one  room 

 (خوامیاتاق م کی)سالم من 

_welcom wai t a minute 

 (دیصبرکن قهیدق کی  دی) خوش آمد

 

ام الزم رو انج یکارا نكهینفره باشه شناسنامه ام رو بهش دادم بعد ا کیگفتم اتاق  نكهیتكون دادم و بعد ازا یسر

 اتاق رو بهم داد: کی دیداد کل

_tank you 

 (ی)مرس

 حرف به سمت آسانسور رفتم و سوارش شدم،  نیبعد از گفتن ا بالفاصله

  ستادیآسانسور ا قهیطبقه دهم رو فشار دادم وبعد ازچند دق ی دکمه
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 کردم داخل اتاق شدم. داشیپ نكهیم دنبال شماره اتاقم گشتم بعد ازاراهرو شدم وباچش داخل

خودم رو امروز به  لیگرفتم چون موبا مارویآ یگوشه گذاشتم وبه طرف تلفن هتل رفتم وشماره  کیرو  چمدونم

 .شده بود زیبودم کامال ر دهیکوب وارید

 :دیچیتو تلفن پ فشیظر یاز خوردن پنج بوق صدا بعد

 الو؟_

 منم پندار مایآالو _

 داد: رونیروکالفه ب نفسش

  زدمیحدس م_

  رانیگردم ا یگرفتم بر م طیلیب گهیدوهفته د یبرا مایآ_

 گفت: یبلند یباصدا مایآ

 دوهفته؟_

 ر؟یانقدر د چرا

 موهام فرو کردم وادامه دادم: یرو ال دستم

 خودم رو آماده کنم  دیبا_

 توسرته؟ یپندار چ_

  اینكن یاحمقانه ا کار

 زدم: یمرموز لبخند

  نیرو رو کنم هم یدست اوپسرم عوض خوامیفقط م كنمینم یکار احمقانه ا_
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شانسم رو هم ازدست  نیهم گرفتیازم طالق م یدستام گرفتم اگه سارا یقطع کرد سرم رو تو مایآ نكهیاز ا بعد

اجازه بدم اون و  تونمیبخشم بازهم نم یفكرم خودم رو نم یکار احمقانه و ب نیوقت به خاطر ا چیه نكهیبا ا دادمیم

 !چكسیه ایبامن باشه  ای دیبا یآراد باهم باشن سارا

 *دوهفته بعد*

 :دیچیپ یگوش یتو مایا یگذاشتم و محكم فشارش دادم که صدا فونیآ یرو رو دستم

 كنمیچه خبرته؟االن باز م_

 دمیکش یقیتنگ شده بود نفس عم نجایا یراشدم چقدر دلم ب اطیکردم وداخل ح یدر باز شد تک خنده ا وبالفاصله

 وداخل شدم، 

 گفت: یاروم ینمدارش رو بهم دوخت وباصدا یامد وچشم ها رونیاز خونه ب مایآ دمیدر که رس دم

 شعوریذره شده بود ب کیدلم برات _

 موهاش زدم: یرو یبهش زدم و محكم بغلش کردم بوسه ا یلبخند

 دلم واسه همتون تنگ شده نطوریمنم هم_

 امد که گفتم: رونیبغلم ب از

 مامان خونست؟_

 دلتنگته یحساب شهیخوشحال م یلیبدونه خ یامد دونهینم یآره ول_

 نطوریمنم هم_

 مامان بلند شد: یشدم صدا وداخل

 !یساعت دم در کیدخترم  هیک مایآ_

 گفت: یافتاد وباناباور نیزم یتو که دستش بود محكم یظرف دیاز آشپزخونه خارج شد ومن رو د یوقت

 پسرم؟ یپندار؟خودت_
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 ****ی****سارا

 

 حوصله گفتم: یانداختم وب یدستم نگاه یتو یبه مِنو دوباره

 بخورم  یزیآراد واقعا اشتها ندارم چ_

 ناز نده رونایب میبار باهم امد کی_

 دادم وگفتم: رونیرو کالفه ب نفسم

 ییسفارش بده من برم دستشو یخور یخودت م یخب هرچ یلیخ_

 لب هاش نشست وگفت: یرو یلبخند

 باشه برو _

 رفتم. ییبلند شدم وبه سمت دستشو یصندل یزدم واز رو یمصنوع لبخند

 دمیصورتم پاش یرو یآب رو باز کردم و آب ریش

 شدم  رهیخودم خ ریبه تصو نهیدر آ و

 .خواست با آراد شام بخورم ینبودم دلم نم یراض تیوضع نیروح بود واصال به ا یب صورتم

نقش  یگوش یکه رو ماینام آ دنیدر آوردم باد بمیج یرو ازتو لمیگرفتم و موبا نهینگاهم رو ازآ لمیزنگ موبا یباصدا

 رو دم گوشم گذاشت: لیبسته بود ابروهام رو باالانداختم وتماس رو جواب دادم وموبا

 الو؟_

 :دیچیپ یگوش یتو مایآ ونیگر یصدا

 ما  ی اخونهیب یتوروخدا هرجا هست یسارا_
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 خودش رو به منم منتقل کرده بود: ینگران

 یکن ینگرانم م یدار مایشده آ یچ_

  میایما از پسش برنم زنهیم بیتوروخدا پنداربه خودش اس یسارا_

 بهت دادزدم: با

 پندار؟مگه پندار برگشته؟_

 :هیگر ریزد ز دوباره

  اینپرس فقط ب یچ چیتوروخدا ه یسارا_

 امیخب قطع کن االن م یلیخ_

 نم؟یتو شوک بودم االن قرار بود پندارو بب هنوز

 ماه؟ نیبعد از چند اونم

 تونستم  ینداره اما نم ینرو به تو ربط گفتیدلم م یتو یزیچ کی

 رو برداشتم و رو به آراد گفتم: فمیرفتم ک زیبه سمت م رونیامدم ب ییاز فكر کردن برداشتم با دو از دستشو دست

 گهیشب د کی شاهللیبرم ا دیاتفاق بد افتاده من با کیآراد  خوامیمعذرت م_

 ....یاما سارا_

  ایخواهشا دنبالم ن دیببخش_

 از رستوران خارج شدم عایوسر

 دادم وگفتم که تند تر بره، نارویا مایآ یگرفتم و توش نشستم آدرس خونه  یتاکس کی

 بزنه؟ بیه بود که پندار ممكن بود به خودش آسشد یچ یعنی

 .ذره هم از حسم نسبت به پندار کم نشده بود کی مردمیداشتم م ینگران از
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 نگران کرده بود. یلیمن رو هم خ مایلحن حرف زدن آ رفتمیدستم ور م یبا انگشتا ازاسترس

 دم.ش ادهیپ نیاش رو حساب کردم وازماش هیکرا میدیگفت رس یراننده که م یگذشته بود که باصدا چقدردونمینم

 باز شد. یكیت یگذاشتم وپشت هم فشار دادم که درباصدا فونیآ یرو رو دستم

 

 یلو دنشیکش نییپا یگذاشتم شک داشتم برا رهیدستگ یبلند خودم رو به در حال رسوندم دستم رو رو یباقدما

 کرد وهراسون داخل شدم، لیتبد نیقیشک رو به  نیا یزیشكستن چ یصدا

 

 دهنم گذشتم یدستم رو رو دیها دور خودش مچرخ وونهید نیوع دیچك یپندار که خون ازدستش م دنیباد

 چش شده بود؟ نیا

 بودم! دهیند ینطوریا تاحاال

 حالش بد بود که اصال متوجه من نشده بود! انقدر

 هراسون به سمتم امد وگفت: مایآ

 

 کن یكاریتوروخدا  یسارا_

 

 گفتم: یبانگران

 

 د؟یبهش گفت یپندار چش شده؟چ مایآ_
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 حال افتاد  نیوگفت از آراد به ا یمامان گفت بچه دار شد_

 

 لب گفتم وبلند تر ادامه دادم: ریز یوا

 رونیب دیبر ریجون رو بگ الیسه مایآ_

 اما..._

 :دمیحرفش پر نیب

 زودباش مایآ_

  رونیت ورفتن بجون روگرف الیدست سه عیرو تكون داد وسر سرش

 کردم؟ یآرومش م دیبا یچطور دیچرخیسرش وفقط دور خودش م یدستاش رو گذاشته بود رو پندار

 داد زدم: یبلند یوباصدا دمیکش یقیعم نفس

 پندار بسه_

 واریبرداشت ومن رو به د زینگاهم کرد به خودش که امد محكم به طرفم خ رهیوخ دیزده به طرفم چرخ شوک

 شدم: رهیوبا وحشت بهش خ دمیکش یفیخف غیچسبوند که ج

 هان؟ یتونیباهام چطور م یکار کرد نیچطور ا_

 گفت، یم یبلند یلیخ یحرف هارو باصدا نیا ی همه

 هام رو محكم روهم فشردم وآروم گفتم: پلک

 !یهمونطور که تو تونست_

 :دیدندون هاش غر یکرد وازال یعصب ی خنده

 نكن آراد به تو دست زده؟ وونهیمن رو د یسارا_
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 نداشتم بهش بدم یقفل شده بود جواب زبونم

 شد و آروم گفتم: دهیدستش کش ینگاهم به رو دوباره

 پندار دستت...._

 داد زد: دوباره

 چرت و پرتارو ول کن جواب من رو بده نیا_

 کنم تحت فشارم نزار  یپندار خواهش م_

 دستش گرفت وگفت: یرو محكم تو بازوم

 کنم اون بچه از آراد؟ یولت نم یوابم رو ندتا ج_

 زدم: غیج باحرص

 زد! بتیغ یرفت هویبعدم  یدلم رو زد میجدا ش خوامیم یتو زندان گفت یپندار ول کن امد_

 رونیپخش شد ب تیعكسات باعشق قبل بعدش

 ؟یریگیحساب پس م یستادیمن ا یجلو یماه امد نیوحاال بعد از چند 

 !یبر ندارخ زیچ چیتو از ه یسارا_

 

 شدم وگفتم: نهیبه س دست

 اِ واقعا؟پس بگو منم بدونم_

  شهیاالن نم یسارا شهینم_

 دستش خارج شدم وگفتم: ریز از

 موندم ادینگو منم تااالن ز یزیخب پس چ یلیخ_
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 گفت: یوباهمون لحن عصبان دیبرم که بازوم رو چسب خواستم

 دنبالتم  هیبه سا هیسا یازدستم دربر یتون ینم_

 به سمتش برگشتم: بااخم

 یکه تااالن بود یینباش پندار نباش برو همونجا_

 .گرفتم به سمتش برگشتم وارید یرو ازرو هیاول یکمک ها یطرف اشپزخونه رفتم جعبه  وبه

 رو دادم دستش وگفتم: جعبه

 زحمتشم خودت بكش  ریرو بگ نیا_

 رفتنم برگشتم به سمتش وگفتم: رونینگفت به طرف در رفتم وقبل از ب یزینگاهم کرد وچ فقط

  اریهم کمتر درب یباز وونهیدرضمن د_

 رفتم: مایامدم وبه طرف آ رونیبگه و از در ب یزینموندم چ منتظر

 آروم شد  ستین یزیچ_

 :دیکش ینفس راحت مایآ

 واقعا ازت ممنونم _

 رو تكون دادم وگفتم: سرم

 بچه از آراد؟ دیچرا بهش گفت مایآ یول ستین یمشكل_

 نشون بده  یعكس العمل نیکردم همچ یاصال فكر نم نكهیباا 

وار  وانهیوارجع به عكس العملم پندار هنوزم د دونستیرو نم قتیبعدشم مامان که حق دیمامان از دهنش پر_

 ؟یداشت یعاشقته چه انتظار

 زدم: یپوزخند
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 عشق وحالش یبره پ شدیاگه دوسم داشت پانم مایبس کن آ یوا_

  ستین یكنیکه فكر م یاونطور زیچ چیه یسارا ستین ینطوریا_

 دوشم جابه جا کردم وگفتم: یرو رو فمیک

  رهیگیبهونه م ناستیمامانم ا شیهم پ یبحث کردن ندارم سانا یحوصله  رمیم گهیخب من د یلیخ_

 رو تكون داد وگفت: سرش

 باشه ممنون_

 انه؟یپانسمان کرده  نیدادم باز برو بب نایدستش رو داغون کرده بهش باند ا یراست_

مامان  یبه طرف خونه  یباهاش از اونجا خارج شدم وباگرفتن تاکس یگفت بعد از خداحافظ یزد وباشه ا یلبخند

 شون رفتم.

 رفتار پنداربرام سخت بود؟ نیهضم ا واقعا

 شده بود؟ وونهینطوردیهنوزم عاشقم بود که ا واقعا

 راه انداخته بود؟ گهید یباز کی ابازمی

 برگشته بود؟ یواسه چ اصال

 نداشتم. یطاها بود ومن اصال امادگ یعروس فردا

 !زهیوسط کم بود تاکامال فكرم رو بهم بر نیخورده بود به هم وبرگشن پندارم ا زیچ وهمه

 رو فشردم  فونیشدم وزنگ ا ادهیپ یمامان شون از تاکس یبه خونه  دنیبارس

 درو باز کردن داخل شدم  نكهیازا بعد

 ازسالم کردن روبه طاها گفتم: وبعد

 کو؟ یطاها سانا_
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 نجاستیا گهیخوابه د_

 باالانداختم وگفتم: ییابرو

 ش؟یخوابوند یچطور_

 کرد: یخنده ا تک

 دیپستونكش رو چپوندم تودهنش خودش خواب زدیداشت نق م كمیهم که همش خوابه  فقط  یطور عاد نیواهلل ا_

 کردم وگفتم: یخنده ا تک

 !نجایبچه رو بزارم ا دینبا گهیو طاها داز دست ت یوا_

 باالانداخت وگفت: یشونه ا الیخ یب

 !ستین یاِ سانا ینیب یم یكنیچشمات رو باز م هویخونمون  برمشیم امیبزرگ تر شد م یهرطور راحت_

 و روبه مامان گفتم: دمیخند

 بابا کجاست؟_

 خسته بود باال خوابه _

م کاشت شیشونیپ یرو یتشكش برش داشتم وبوسه ا یکه خواب بود رفتم از رو یتكون دادم و به طرف سانا یسر

به موهاش  یرنگش رو درست کردم دست یتخت گذاشتمش ولباس صورت یباال بردمش رو یوهمراه خودم به طبقه 

 بهش زدم پشت موهاش فر بود: یو لبخند دمیکش

 ؟یفته فسقلر یتو به ک یآخه من که موهام موج دار مال پندار صاف موها_

 ! گرفتیبدم چون باز نصو شب جون من رو م ریشه بهش ش داریکردم تا ب یباز یباهاش باز كمیو

 رو درهم کرد. شیقهوه ا یچشماش رو باز کرد وباز ابروها قهیبعد از چند دق باالخره

 گفتم: دادمیگونه هاش تكون م یرو بچه گونه کردم وهمونطور که انگشتم  رو رو باصدام
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 بد اخالق  یاخماش رو نگاه بچه _

 دادن بهش شدم. ریوبغلش کردم ومشغول ش دمیچپش رو بوس یشدم وگونه  خم

 .خوردن خوابش برد ریش یالبه ال نطورمیهم

 ولباسم رو درست کردم دمیبدنش کش یتخت گذاشتمش وپتو رو رو یرو آروم

 به در زد و وارد شد، یلحظه هم مامان تقه ا همون

 تخت نشست وگفت: یرو کنارم

 ؟یرو چكار کن یسانا شگاهیآرا میبر میخوایفردا م گمیم_

 به گردنم دادم وگفتم: یتكون

 چكارکنم  گهیمارال د_

 سرم زد وگفت: یرو یبلندشد وبوسه ا مامان

 ؟یرو که آورد ناتیلباس ا یخوب بخواب زمیباشه عز_

 ریآره آوردم شب بخ_

 ازاتاق خارج شد. ریهم باگفتن شب بخ مامان

 صبح زود زنگ گذاشتم. یساعت رو برا دمیتخت دراز کش یرفتن مامان من هم رو با

 خوابم برد. یسانا وکنار

کنم  دارشینكنه وبعد از کارام خودم ب داریرو ب یقطعش کردم تا سانا عیشدم وسر داریب میزنگ گوش یباصدا صبح

 نكنه! تیبدم که بازبخوابه وامشب اذ ریبهش ش

 روز مره لباسم رو باکاورش از کمد در آوردم، یاز انجام کارها دبع

 نوزا ریزانوهام بود وپشتش تاز یقدش تارو یبلند بود ول نیبود وآست رهیت یبودم رنگش آب دهیکه خر یلباس
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 بسته شده بود، یتور مشك کیاش هم با قهی

 تر ازقد خودلباس ادامه داشت نییپا كمیتا  ونیپاپ یکه همرنگ خودش بود وبندا خوردیم ونیکمرش هم پاپ یرو

 بودم. دهیهم رنگ کرم خر کفش

 گذاشتم، کیپالست یاز برانداز لباس هام برداشتم و همه رو تو دست

 یمارال رو گرفتم بعد از چند بوق صداش تو گوش یرو از روش برداشتم وشماره  لمیرفتم وموبا یسمت پاتخت به

 :دیچیپ

 الو؟_

 ؟ییسالم مارال کجا_

 تو راهم  گهیاونجا د امیسالم دارم م_

  نمتیبیم ایخب زودتر ب یلیخ_

  نمتیبیم_

رو  یتخت نشستم با چند روش مخصوص سانا یانداختم ورو فمیک یرو تو لیاز تموم شدن مكالمه مون موبا بعد

 .دادن بهش شدم ریکردم و مشغول ش داریب

 بست گفت: یشد وهمونطور که در رو پشت سرش مکه مشغول بودم در اتاق باز شد ومارال داخل  همونطور

  زمیسالم عز_

 کردم وگفتم: یخنده ا تک

 !یوقت در نزن کیسالم _

 موهاش زد وگفت: یرو باال نكشیع

 ولش عشق من کو؟ نارویا زمیعز یكنیعادت م_
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 رو ازبغلم گرفت که بااعتراض گفتم: یطرفم امد سانا وبه

 !دیخوابیمارال بچه داشت م_

 نگاهم کنه گفت: نكهیا بدون

 نگهش دارم خوامیدرضمن به تو چه من م دهیخواب ادیز گهیبسه د_

تاالر چون از مارال مطمئن بودم  رفتنیم یراست با سانا کیرفت  ینم شگاهینگفتم چون مارال آرا یزیو چ دمیخند

 هم نداشتم،  یالبته راه سپردمیبچه رو دستش م

 بزارم. ییرو جا یانقدر یپندار بود محال بود بزاره بچه  اگه

 پندار....پندار! گهید بسه

 وبا مامان به میشد نیالزم وسفارشات به مارال سوار ماش یها زیشدم وبا گرفتن چ زایچ نیفكر کردن به ا الیخیب

 .میرفت شگاهیسمت آرا

 زنگ خورد،  لمیکه همون لحظه موبا میشد ادهیپ نیازماش شگاهیبه آرا دنیوبا رس میبا مامان حرف زد كمیراه  داخل

 اسم آراد تماس رو جواب دادم: دنیدر آوردم وباد فمیک یرو از تو لیموبا

 الو؟_

 ن؟ییکجا یسالم سارا_

 شگاهیآرا میسالم تازه امد_

 دنبالتون  امیزنگ بزن ب دیفقط تموم شد زمیباشه عز_

 دادم: رونیرو کالفه ب نفسم

 آوردم  نیماش ستین یازین_

 بهش برخورده: دمیحنش فهمل از
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  نمتیبیم دیباشه هرطور راحت_

 خداحافظ_

 رو قطع کردم که مامان گفت: لیوموبا

 ؟یحرف زد ینطوریچرا باهاش ا_

 باالانداختم وگفتم: یا شونه

 گهیآوردم د نیکه نگفتم ماش راهیب_

 وگفت: دیکش یقینفس عم مامان

 بگم واهلل یچ_

 .میشد شگاهیندادم وباهم داخل آرا یجواب

 بود که باامدن پندار آرادبرام کمرنگ تر از قبل شده بود. نیا قتیحق دراصل

 بهم گفت تموم شد انگار از زندان آزاد شدم، یکه وقت میبود شگریدست آرا ریز یدوساعت بایتقر

 کفشم هم پام کردم  دمشیدر آوردم وپوش کیپالست یبلند شدم لباسم رو از تو یصندل یگفتم واز رو یممنون

 ستادم،یا یقد نهیآ ِیوجلو دمیبرهنه ام کش یبه پاها یدست

لبام بود  یکه رو یبود همرنگ لباسم با رژ سرخ یچشمام آب ی هیصورتم کرده بود سا یرو ییبایز میمال شیآرا

 داشت  یخاص ییبایز

 و رژگونه  ملیچشم،ر وخط

 بود. ییبایز ونینیش شمیفرق کج گرفته بودن وبق موهامم

 منتظرم نشسته بود: یصندل یبرداشتم وبه طرف مامان رفتم که رو نهیرو ازآ نگاهم

 ؟یمامان تو تموم شد_
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 ؟ینیب ینم گهیاره د_

 کردم وگفتم: یخنده ا تک

  یخوشگل شد یلیدرضمن خ میخب آماده شو بر یلیخ_

 :دگفتیبوس یرو م میشونیزد وهمونطور که پ یلبخند مامان

 یمثل ماه شد_

 بلندم که تا مچ پام بود رو تنم کردم  یمشك یگونه اش زدم و مانتو یرو یا بوسه

 .میوبه طرف تاالر حرکت کرد میخارج شد شگاهیسرم انداختم وبعد از حساب کردن از آرا یرو یآب وشال

 .میساعت بعد داخل تاالر بود مین

 تا طاهاشون برسن میدر تكاپو بود یکل میبود یما خانواده اصل چون

 :دمیآراد رو از پشت سرم شن یکه صدا رفتمیتاالر م یطرف آشپز خونه  به

 یسارا_

 :ستادیچشم هاش برق زد وروبه روم ا دنمیوبه طرفش برگشتم باد ستادمیا سرجام

 !یخوشگل شد یلیخ_

 ممنون _

 گفت: یآروم یچپم قرار داد وباصدا یگونه  یتر شد لباش رو رو کینزد بهم

 اجازه هست؟_

 نگفتم، یزیهم فشاردادم وچ یهام رو محكم رو پلک

 گونه ام نشست  یبوسه اش رو که
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بهم نگاه  رهیلباش بود وخ یرو یپوزخند دمیدورتر از خودمون د كمیلحظه چشم هام رو باز کردم که پندار رو  همون

 باعث شد محكم آراد رو به طرف جلو هل بدم، نیکرد وهم یم

 بود،  دهیرو با آراد رو د بهم دست داده بود که من یبد حس

 به آراد کرد واز در تاالر خارج شد  یکردم که نگاه چپ یبهش نگاه م رهیخ

 متعجب گفت: آراد

 شد؟ یچ_

 رفتم  مینشست یکه دورش م یزیاز کنارش رد شدم وبه طرف م یچیگفتن ه با

 كرد؟یچكار م نجایا پندار

 گفت: عیمارال رو گرفتم که بعد از چند بوق جواب داد وسر یدر آوردم وشماره  فمیک یرو از تو لمیموبا

 یبا یدم در تاالرم با یسارا_

 .ومدنیرو قطع کرد کم کم مهمون ها هم داشتن م لیموبا وبعد

از جام بلند شدم وبه سمتشون  عایشد سر انیکه باالخره قامتش نما نمیبه در تاالر بود تا مارال رو بب رهینگاهم خ 

 که مارال گفت: دمیرو بوس شیشونیپ یو از بغلش گرفتم و رور یرفتم وسانا

 !یدلتنگش شد نطوریاو ا_

 دور موندن ازش سخته _

 نگفت، یزیزد وچ یلبخند مارال

طرح  که روش دیسف زیبل کیکه گفته بودم مارال تنش پوشونده بود  یولباس دیکاو یبا چشم هاش دوروبر وم یسانا

  یمشك ونیبا پاپ یدار صورت نیداشت و دامن چ یمشك

 کم پشتش بود  یموها یتلش بود رو یکه رو یصورت ونیپاپ کیو

 پوشونده بودم که باالش تور داشت  دیجوراب سف کیبه جاش من فقط پاش  یکفشم داشت ول لباسش
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 گفتم: یدورش محكم به خودم فشردمش وبه سمت مامان رفتم و روبه سانا یپتو با

 مامان بزرگ؟ شیپ میبر میبر_

 .زدیم کیلبخند کوچ کی یسانا یوشروع کرد با حرف زدن باهاش که گهگاه دشیبوس یبا خوشحال دنشیباد مانما

 داخل شدند. كایمشغول کرده بودم که طاها وآن یرو باسانا خودم

 م،یبه طرفشون رفت یذوق ازجام بلند شدم وهمراه سانا با

 به گونه اش زد وگفت: یو خم شد بوسه ا دیلپش رو محكم کش یسانا دنیباد طاها

 !یچه خوشگل شده فسلق_

 وگفتم: دمیخند

  دیخوشبخت ش شاهللیا میبگذر شهییدا یخب عروس_

 بود  دهیپوش یخوشگل شده بود طاهام کت وشلوار سرمه ا یلیکه خ كایآن نیکردم وهمچن یروبوس وباطاها

 .پف داشت یبود وحساب یهم بندک كایآن لباس

 هم نبود خب،  یبیعج زیدنا چ یمده بودن البته منهاها ا لیفام یهمه  بایتقر

تانگو هم باطاها  کی میدیرفتم وباهم رقص كایگذاشتم وخودم به طرف آن ششیرو پ یطرف مارال رفتم وسانا به

کرد مجبور شدم ردش کنم خودشم  یانقدر پاهام درد م یدرخواست رقص داد ول کیآراد هم  میدیخند یوکل میرفت

  سمیتونم وا ینم گهید دیفهم

 رفتم سمت مارال وگفتم: دوباره

  ارمشیوم رمشیگیم امیم یشرمنده ه_

  میریبگ یعكس خانوادگ میخوایم

 کرد وگفت: یخنده ا تک
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 عادت کردم زمیراحت باش عز_

گونه اش زدم وکنار  یرو یامشب اصال قصد نداشت بخوابه بوسه ا نكهیرو برداشتم مثل ا یکردم وسانا یخنده ا تک

 یصندل یورجه و وورجه کرده بودم رو یکل ختیریعرق از سرو روم م میعكس گرفت یادیرفتم وتعداد ز هیبق

 گذاشتم روبه مارال گفتم: زیم یرو جلوم رو ینشستم و سانا

 شمیدارم هالک م یوا_

 اونور کن نوریا شتریب_

 گفتم: دمیمال یشدم و همونطور که مچ پام رو م خم

  ترکهیمارال پاهام داره م_

 کرد: یتک خنده ا مارال

 تو! یزنیچقدر غر م_

 بلند شدم وگفتم: ازجام

 گرممه  یلیآب بزنم خ نارویدستم ا كمیباشه من  شتیبچه پ_

عقب  بكشم وبرم یبلند نیجلوم سبز شد که باعث شد ه هوی یكیرفتم که  ییدادن سرش به سمت دستشو باتكون

 :دمیهم کش یم رو توپندار اخما دنیقلبم گذاشتم وبا د یدستم رو رو

 ؟یكنیچكار م نجایاتو_

 دستش گرفت: یرو تو بازوهام

  میحرف بزن دیبا_

 کردم بازوهام رو ازحصار دستش آزاد کنم گفتم: یکه تقال م همونطور

 ولم کن  میباهم ندار یحرف چیمن و تو ه_

 دستش گرفت وگفت: یکرد وچونم رو تو یظیغل اخم
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 ؟یدیفهم میباهم حرف بزن دیبا یعنی میحرف بزن دیبا گمیم یوقت یسارا_

  میبر فتیب راه

 گفتم: یبلند یباصدا

  امینم جاچیپندار به من دستور نده من با تو ه_

 لب گفت: ریزد وز یپوزخند

 یایم زمیعز یایم_

 ها رفت  زیازکنارم گذشت وبه طرف م و

 با مانتو وشالم برگشت  دمیخواد بكنه که د یچكار م نمیکردم که بب ینگاهش م نهیبه س دست

 !هیجد یلیخ نیا نكهیهام گرد شد نه مثل ا چشم

دستش دور شونم واون  یكیاز خودم نشون بودم مانتو وشالم رو دور شونم انداخت و  یعكس العمل نكهیاز ا قبل

 بلند کرد، نیزم یپام انداخت ومن رو از رو ریرو ز یكی

 زدم وگفتم: نشیبه س یمشت باحرص

 گل کرده؟ تیبازباز مسخره _

  ن،یرو بزار زم من

 باالانداخت وگفت: ییابرو رفتیکه سمت در م همونطور

  یایبا زبون خوش ب یخواستیم_

 گفتم: یبلند یباصدا

 زنمایم غیولكن بخدا ج نیپندار من رو بزار زم_

  شنوهینم یآهنگ کس یصدا نیبزن باا غیج_
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 بهم کرد: یلختم افتاد ونگاه چپ یلحظه از در تاالر خارج شد پندار نگاهش به پاها وهمون

 ؟یگرد یم ینطوریا دایجد_

 زدم: غیج باحرص

 ؟به توچه هان؟به توچه_

 نیرو بزار زم ؟منیچ یعنیکارهات  نیا

 شوهرتم! یبه من چه؟ناسالمت_

 شوهر؟ یزاریشوهر؟تواسم خودت رو م_

 نه؟ رهیم كنهیزندان تنها ول م یخودش زنش رو توکه عشق وحال  یشوهر آره

رو باز کرد ومن رو گذاشت داخل ودرو  نیخم شد وباهمون دست در ماش  یحرف چینگاهم کرد و بدون ه نیغمگ

 دمیکوب نیزم یچپم رو رو یبست از حرص پا

لب  ریرو زد ز یرو باز کرد ونشست وقفل مرکز نیشدم همون لحظه پندارم در ماش رهیبه روبرو خ نهیدست به س و

 شدم. رهیخ رونیبهم کرد روم رو ازش برگردوندم وبه ب یبهش دادم که نگاه چپ یفحش

 م،یریخودمون م یبه طرف خونه  میدار دمیرو به حرکت درآورد به دورو بر که نگاه کردم که فهم نیماش

 قصد حرف زدن ندارم سكوت رو شكست: دید یوقت

 !یساکتچقدر _

 گفتم: یدار كهیت بالحن

 زمیشرمنده عز یوا_

 به خونه رو بهم گفت: دنینگفت بارس یزیکرد وچ یخنده ا تک

 شو ادهیپ_
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 تنم نشست ومخصوصا پاهام!  یتو یشدم که لرز ادهیپ نیو ازماش دمیکش یبلند اوف

  واتیب یعنینگاه بهم کرد که  کیدرو باز کرد و  دیگرم شم پشت سر من امد وبا کل كمیتنم کردم تا  رومانتوم

  ستادمیآروم داخل شدم و سرجام ا یبهش کردم و باقدما یاخم

 بودم. ختهیکل خونه رو بهم ر ادمیکه  ییتااونجا زدیبرق م یزیاز تم خونه

 رو کنارم حس کردم: حضورش

 کنه  زیتم نجارویرو فرستادم ا یكیامروز _

گونه ام  یرو یخاطرات تو ذهنم مرور شد وناخوداگاه اشك یهمه  شدم دوباره رهیبهش ندادم وبه خونه خ یجواب

 سرخورد

 و گفت: دیچشمم کش ریانگشت شصتش رو ز ستادیعقب برگشتم تا از خونه خارج شم که پندار جلوم ا به

 ؟یكنیم ینطوریچرا با ما ا_

 رو پس زدم وبابغض گفتم: دستش

  یشد زیکنم پندار خودت باعث همه چ ینكردم ونم یمن کار_

  دمیم حیداشتم به موقعش برات توض لیگفتم که دل_

 گفتم: یبلند یباصدا

  رسه؟یموقعش م یبس کن توروخدا ک_

 گفت: تیتر کرد وباجد کیهردو دستم رو گرفت وخودش رو بهم نزد مچ

  یگیپرسم وتو راستش رو م یازت م یسوال کیمهمه  زیچ کیاالن فقط _

 ،تو چشماش زل زدم و منتظر سوالش شدم فقط

 رو با زبون تر کرد وگفت: لبش
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 ه؟یبچه از ک_

دا رو ازم ج یتو ممكن بود سانا گفتمیکرده بودم اگه م ریگ یتو دوراه دادمیجواب م دیبود که با یسوال نیتر سخت

 به سرش  زدیکنه واگه آراد باز م

 گفت: زنمینم یحرف دید یوقت

 !یسارا مدیسوال پرس کیازت _

 گفتم: عینشم سر مونینگاهش کردم وچون پش دیترد با

 آراد _

 بود که محكم مچ دستم رو ول کنه وبه عقب بره وبابهت گفت: یکاف نیهم

 بچه از آراد؟ یگیم یستادیتو؟جلوم ا یگیم یدار یچ_

 شوهرت؟ یجلو اونم

 راستش رو بگو راستش رو گفتم یمگه نگفت_

 صورتم زد  یرو یمحكم یلیقرمز شد دستش باالامد و س تیاز اعصبان چشماش

 !سوختیافتادم وباوحشت بهش نگاه کردم گونه ام به شدت م نیزم یبخاطر شدتش رو که

 دادزد: یبلند یلیخ یباصدا 

 ؟یبكن نكارویهنوز من شوهرتم ا یوقت یچطور تونست_

 گفتم: هیشكست و باهمون گر بغضم

 !نازیآ شیپ یبرگرد یهمونطور که تو تونست_

 بلند بود: یلیصداش خ تن

 ؟یفهم ینبودم م نازیمن با آ_
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 گفتم: هیگر یوالبه ال ستادمیبلند شدم وروبه روش ا ازجام

 بود؟ یپندار بهم دروغ نگو پس اون عكس ها چ_

 :دیکوب وارید یتو یمحكم مشت

  وفتادین یاتفاق چیه یمست بودم ول_

 زدم: یپوزخند

 ؟یدونیاز کجا م یمست بود یوقت_

 گفت: زدیکه نفس نفس م یدرحال

  گمیبخدا م یسارا گمیم هیدروغ بوده موضوعش طوالن زیاعتراف کرد همه چ نازیآ_

 نگفتم که صداش امد: یزیصورتم گذاشتم وچ یرو رو دستم

 ارزش بودم؟ یواقعا بچه ازاون؟انقدر برات ب_

 با آراد؟ یبر عیبرم که سر یچقدر زود انقدر منتظر بود یسارا

 ؟یبه درک بهت دست زده و حامله شد اون

 زد، یبلند یزد و عربده  وارید یتو یاز جاش بلند شد دوباره مشت محكم و

 زدم: غیج یبلند یباصدا

  ستمیپندار خفه شو من مثل تو ن_

 یِ لعنت یمال تو بچه

 سر خوردم وباناله ادامه دادم: نیزم یورو

 من تو زندان باردار بودم _

  ختیگونه هام ر یروبندش اشكام  وپشت
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 بهم نگاه کرد و کنارم نشست: بابهت

 یكنیم وونمید یدار یگیم زیچ کی قهیچرا هر دق یسارا_

 !یو دست از سرم بردار یش وونهید یش وونهیکاش د_

 ؟یداشت یچه انتظار میجداش یبهت بگم گفت نكهیمالقاتم قبل ا یامد ؟یزاریحال خودم نم یمن رو تو چرا

 كنم؟یم انتیمن خ یکرد فكر

 توام؟ هیشب

 !ریبگ یان ا ید شیبرو آزما 

 چسبوند وآروم لب زد: میشونیرو به پ شیشونیلباش نشست و دستاش رو قاب صورتم کرد و پ یرو یقیلبخندعم

  یكنینم نكارویدونستم ا یم_

 ! دمیقول م دمیم حیرو توض یهمه چ خوامیدونم گناهكارم معذرت م یم

 لبم زد: یرو یکوتاه یچونم گذاشت بوسه  یرو رو دستش

 دوست دارم یلیخ_

کردم  یزدم و بادست به عقب هولش دادم و از جام بلند شدم همونطور که بادستم اشک هام رو پاک م یپوزخند

 گفتم:

 یحیهم توض یخوایونم ستمیباخبر ن یکه کرد ییمن هنوز از کار ها شهیمن وتو مثل قبال نم نیب زیچ چیفعال ه_

 نداشته باش  یپس از من انتظار یدب

سرم امد و  یافتاده بود برداشتم ودر خونه رو باز کردم تا ازدر خارج شم که دستش از باال نیزم یشالم رو که رو و

 دروبست بازوم رو گرفت ومن رو به طرف خودش برگردوند، 

 گفت: یو بالحن آروم دیگونه ام کش یرو نوازشگونه رو انگشتش
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دخترمون هم  میفراموش کن زرویهمه چ وفتادهین یاتفاق چیانگار ه میمثل قبل باش ایامشب ب امشب فقط کی_

 ییسه تا یشب خانوادگ کی میشب آرامش داشته باش کی یبرا میاریب

 ؟یكنیم قبول

 بود نبود؟  ازیشب ن کیآرامش  نیاسترس بود ا مونیزندگ شتریکه ب ییما ینگاهش کردم برا دیباترد

  میداشت اجیچون هردومون بهش احت كنمیمطمئن بودم که قبول م بایو تقر میکردم هردو دلتنگ هم یم حس

 کردم. یرو فراموش م زیامشب همه چ دیبا

 شونه اش گذاشتم آروم لب زدم: یدستم رو رو نیبنابرا

 فقط امشب _

 شد به چشمام وگفت: رهیگردنم زد ودوباره خ یرو یلباش نشست و خم شد بوسه ا یرو یقیعم لبخند

 ه؟یاسمش چ یارنش؟راستیب یزنیزنگ م_

 !دونستیاسم دخترش رو نم یپندار سوخت حت یلحظه دلم برا کیگرفت و دلم

 رو کنار بزنم زیقرار بود همه چ امشب

 رو تو آغوشش جا دادم وآروم گفتم: خودم

  یاسمش سانا یسانا_

 موهام به حرکت در امد: یهاش تو پنجه

 اسم تو! هیچقدر شب_

 حروف ن اسم منم توش هستا کلک! یول

 مانتوم نشست وگفت: ی قهی یداشت جو رو بهتر کنه، دستاش رو یکردم سع یخنده ا تک

  اریدرش ب شهیگرمت م_



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
592 

 

 کردم گفتم: یکه مانتو رو ازتنم خارج م نطوریرو تكون دادم وهم سرم

  دمیسرد بود پوش نییچون پا_

 ارهیرو ب یمارال سانا زنمیزنگ م االنم

 زد: میشونیپ یرو یقیعم ی بوسه

 وآماده کنم  دمیکه د یپس من برم تدارکات_

 دمیکوب میشونیپ یتوتاالر دستم رو رو فمیتو ک لمیافتاد موبا ادمیباال رفت که  یزدم که پندار به طبقه  یلبخند

 زدم: غیج بایباحرص تقر

 بكشمت  خوادیپندار دلم م یوا_

 گفت: یبلند یباصدا پندار

 کردم؟ كاریباز چ_

 :زدمیرفتم همونطورم بلند حرفم وم یکه با حرص از پله ها باال  م یحال در

 بگم؟ یآخه من بهت چ_

 بود! فمیتو ک میگوش یاوردیم فممیک یاریم یریگیرو بغل م من

 دهنم گذاشتم. یدستم رو رو دمیکه د یزیدرو باز کردم با چ دمیدر اتاق خواب که رس وبه

 قرمز رنگ بود. یاتاق گلبرگ ها یجا یوجا زیم یپشتش و رو یاتاق بود و دوتا صندل یگوشه  یا شهیگرد ش زیم

از کجا سر چشمه گرفته بود اتاق رو  دونمیکه نم یكیوداخل شدم المپ خاموش اتاق ونور کوچ دمیخند ناخودگاه

 گفتم: یآروم یکرد باصدا یتر م ییایرو باویز

 ار تو؟همه ک نایپندار ا یوا_

 گرمش دور کمرم حلقه شد: یدستا
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 کنم  یتونستم کم کار یشب فرصت داشتم نم کیفقط  یول ناسیاز ا شتریارزشت ب_

 گردنم زد وادامه داد: یرو یقیعم ی وبوسه

  یبا مال من زنگ بزن یتونیم لمیراجع به موبا_

رو  هیرفتار کنم دور بودن ازش دوباره اون خجالت اول یکردم وبه سمتش برگشتم سخت بود بخوام عاد یخنده ا تک

 تا میبود رهیهم خ یکرد! توچشم ها یمن رو دودل م شتریهم که ازش خبر نداشتم ب ییبهم برگردونده بود وکارها

 لبام نشست  یبزنم لباش رو یخواستم حرف

 گرفتم، یبه همكار میبعدش تصم یحرکت بودم ول یب اولش

 ازش جداشدم که با تعجب نگاهم کرد،و شدم مونیپش عیسر یول

 از آغوشش خارج شدم وناراحت گفتم: 

 تونم پندار ازحدت نگذرلطفا  ینم_

 زد: یپوزخند

 وجود نداره! یواسه منو تو حد یفهمیحد؟من شوهرتم م_

 ته گلوم نشست: بغض

 !یایپس بهتره کنار ب یمجبورم نكن مثل قبل باهات رفتار کنم دوباره تكرار کنم اون موقع هم شوهرم بود_

 نگفت  یزیپوزخند ابروهاش رو باال انداخت وچ باهمون

 تخت بود خورد خم شدم وبرش داشتم وگفتم: یکه رو لشیبه موبا چشمم

 به مارال زنگ بزنم  رمیم_

 مارال رو گرفتم  یدادم وشماره  رونیرو گرفتم از اتاق خارج شدم نفسم رو کالفه ب لیوموبا

 جواب داد: شدمیم دیکه داشتم ازجواب دادنش ناام یموقع
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 بله؟_

 یالو مارال منم سارا_

 گفت: تیواعصبان یخیبعدش با لحن توب یمكث کرد ول كمی

 تو؟ یرفت یکوفت کدوم گور یا_

 خواد؟ینم ریبچه ش نیا

 ؟یرفت یگذاشت ست؟یداداشت ن یعروس بعدشم

 !یرو هم نگران کرد همه

 خوب نبود رفت خونه  ادیبگو حالش ز ناهمیمامان ا نپرس به یزیمارال لطفا چ_

 ! مونیقبل یخونه  اریرو ب فمیو ک یسانا ریبگ بعدش

 گفت: یحرص آشكار با

 ؟یكنیتو اونجا چكار م تون؟یقبل یخونه _

 ؟یكنیم یچه غلط یدار یبگ شهیم

 گفتم: کالفه

 منتظرم  ارشیمارال لطفا فقط ب_

 رو قطع کرد  لینداد وموبا یجواب مارال

 پنداراز پشت سرم امد: یصدا وسپس

 شد؟ یچ_

 رو به سمتش گرفته بودم گفتم: لیطرفش برگشتم وهمونطور که موبا به

 ارهیم یغر زد ول_
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 رو از دستم گرفت وگفت: لیموبا

  میکن یکار کی دیبا ایب ادیتا ب یخوبه ول_

 صورتش چرخوندم: یکنجكاوم رو رو نگاه

 ؟یچ_

 یکرد تک خنده ا یم تیحال هدا یعنی نییرو دور کمرم گذاشت وهمونطور که من رو به به سمت طبقه پا دستش

 کرد وگفت:

 ینیب یم ایب_

 م،یرفت  نییرو تكون دادم و به سمت پا سرم

 کالم گذاشت و به سمتم امد  یب میآهنگ مال کیبه سمت گرامافون رفت و  پندار

 رو به طرفم دراز کرد وهمراه با چشمک گفت: دستش

 نه؟ یدیدور رقص رو که م کیافتخار _

  میدستش گذاشتم و باهم به وسط حال رفت یزدم و دستم رو تو یلبخند

 کردم وگفتم: یخنده ا تک

 !کیچه رمانت_

 نداد، یوجواب دیرو بوس میشونیلبخند پ با

 شونه اش قرار داشت  یار دور کمرم بود و دست من هم روپند ی گهیاز دستامون در هم قفل بود ودست د یكی

 .مرد تنگ شده بود نیا یبرا یلیدلم خ دمیرقصیآهنگ م تمیهم با ر یبه چشم ها رهیخ

 خوش حالتش  یموها راشیگ یها چشم
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تا در برار کارهاش مقاومت  شدیم نیگرفت ومانع ا یهرلحظه عشقم نسبت بهش شدت م زشیدستاش همه چ یگرم

 کنم 

 قرار دادم نشیس یگذاشتم وهردو دستم روهم رو نشیس یبودن به چشماش خسته شدم و سرم رو رهیازخ

 دستش هم دور کمرم حلقه کرد. یو اون بك دیکش یقینفس عم که

 هام کردم  هیرو وارد ر عطرش

 ضربان قلبش گوش سپردم وچشم هام رو بستم، وبه

 کردم:لب زمزمه  ریز

 برات تنگ شده بود! یلیدلم خ_

 موهام زد: یرو یقیعم ی بوسه

 بود یعذاب اله تیدور ستین یمن کاف یبرا یدلتنگ_

 گذشته خراب کنم یشب رو باحرف زدن درباره  نیا خواستمینم

 بازخواست کردنش داشتم، یوقت برا یکل 

 :دیصداش به گوشم رس دوباره

 دارم واقعا پدر شدم؟ جانیه یلیدخترمون خ یعنی یسانا دنید یبرا_

 نه؟ هیقشنگ حس

 اش برداشتم دوباره به چشم هاش زل زدم: نهیس یرو از رو سرم

 !یحس وصف نشدن کیومادر شدم  یپدر شد_

 رو ادامه داد: حرفم

 یاش داد هیبچه از وجود منوتو که توبه من هد کی_
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 تو خوشگله؟ ه؟مثلیچه شكل یراست

 مثل من جذابه؟ ای

 گفتم: یکردم اصال از اعتماد به نفسش کم نشده بود با ذوق خاص یخنده ا تک

 رنگ پوستش نیچشمات ورنگشون وهمچن نیتو موهاش همرنگ موهات چشماشم ع نیع_

 وگفت: دیخند

 !ینداشت یپس تو نقش خاص_

 وگفتم: دمیاش کوب نهیبه س یمشت باحرص

 بچه هم نبود! نیانصاف اگه من نبودم که ا یب_

 وگفت: زدمینیبه نوک ب یزنگ ضربه ا یصدا دنیباشن

 امد یاصل کار میبر یصد در صد ول_

 داد،یبروز نم ادیز یذوق داشت ول یسانا دنید یاز من راه افتاد برا وزودتر

 نگفت  یزیزدم وپشت سرش رفتم درو باز کرد که مارال چپ چپ نگاهش کرد وچ یلبخند

 زل زده بود روبه مارال گفت: دیکاو یهمه جارو م درشتش یکه باچشما یپندار همونطور که به سانا که

 بچه رو بده_

 به پندار گفت: تیرو بهم دوخت وبا جد شینگاه عصبان مارال

  دمیگرفتم به همون م لیتحو یمن بچه رو از هرک_

 گفت: یکرد و بالحن جد یظیتو ذوقش خورد اخم غل پندار

 تو بغل پدرش باشه  دیاالن با نهیا ممیوتصم رمیگ یم میتصمبچم یمن برا_

 رو از بغلش گرفت وداخل شد. یبگه سانا یزیبزاره مارال چ نكهیا وبدون
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 رفتن پندار مارال گفت: با

 نجا؟یا یكنیم یچه غلط یتو دار_

 ؟یشد وونهید

 بهش؟ یوباز برگشت یفراموش کرد زرویچ همه

 شن؟یم یخانوادت چ شهیم یچ آراد

 میخونه بزور جلوش رو گرفت ادیبخاطرت ب خواستی!طاها میسارا یفكر یب یلیخ

 بهش گفتم: ینیبالحن غمگ نیرو به هم زده بودم هم ناراحت بودم وهم عذاب وجدان داشتم بنابرا زیهمه چ نكهیا از

 هستم ممنون  یخودم فكر همه چ میبحث نكن مابه هم برنگشت كنمیمارال خواهش م_

 و از خونه خارج شد. دیدستم کوب یرو تو فمیتاسف تكون داد و محكم ک یاز رو یسر مارال

 .زدم هیدادم و به در تك رونیرفتنش درو بستم نفسم رو کالفه ب با

 ام رو ازدر گرفتم: هیپندار تك یباصدا

 بچه شدم نیا ی وونهیمن د یسارا_

 مبل نشستم وگفتم: یزدم وبه سمتش رفتم کنارش رو یلبخند

 دخترته هیعیطب_

 بهم دوخت وگفت: زد ونگاهش رو یلبخندتلخ

 اما تو... یاز من دوسش داشته باش شتریب دینبا گفتیم یگفتیم یبه هرک_

 زدم وگفتم: یحرفش رو ادامه نداد که پوزخند هیبق

 !انهی یاصال منو دوسم دار ستمیهنوز مطمئن ن یبزنم وقت یحرف نیمن چطور همچ_

 تعجب نگاهم کرد: با
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 ؟یگیم یچ_

 نداشته باشم؟ دوست

 ؟یکردم برگرد یبودن والتماست م تیوضع نیاگه دوست نداشتم االن باهات تو ا من

 اره؟ كنهیم یکه دوست نداره بهت حسود یکس

 گفتم: دادمیبهش م یکه مالش یهام گذاشتم و همونطور قهیشق یرو رو دستم

 دونمینم یچیپندار ه دونمینم_

 وگفت: دیکش یکالفه ا پوف

 که اون هست  یدخترم چون تو وجود دار یحت شهیواسه من تو نم چكسیه یکه بدون گمیم یول_

 مطمئن شدم وگفتم: كمیحرفش  نیباا

 رشِ یبهم؟وقت ش شیدیم_

 یاناتخت نشستم همونطور که به س یبه سمت اتاق باال رفتم ورو فمیرو سمتم گرفت بغلش کردم وبا برداشتن ک بچه

 تو فكر فرو رفته بودم دادمیم ریش

 کردم؟ یچكار م دیبا

 گرفتم؟ یو طالق م دمیبخشینم نكهیاایدمش؟یبخش یم

 گرفتم یم میاحساسم تصم یازرو دیبود نبا ریذهنم در گ واقعا

 

 خورد،یرو م رشیهمچنان ش یرو بسته بود ول چشماش

 شروع کردم به حرف زن باهاش: یآروم یکمش به نوازش درآورودم و باصدا یموها یرو رو دستم
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 چكار کنم دخترم؟_

 م؟یخانواده بش کیو برگردم

 !یمامان تونمیرو نفهمم که نم زیتا همه چ یول

 وچكار کرده! كنهیداره چكار م دونمیهنوزم بهش شک دارم نم شهیباهاش صاف نم دلم

 خوابش برده دمیبهش کردم که فهم ینگاه

 تخت قرارش دادم، یسرش برداشتم و رو یرو از رو ونیپاپ

 شه تنش کردم  داریب نكهیدر آوردم و بدون ا فیک یرو از تو شیراحت یلباسا

 وارد اتاق شد. ینیس کیکه همون لحظه پندار با  دمیزدم و پتو رو روش کش شیشونیرو پ یشدم وبوسه ا خم

 زد وگفت: یلبخند دنمونیبا د 

 !میبخور کیحداقل قهوه و ک میبخور یزیچ كمونیرمانت زیم یخب وقت نشد که رو_

 یزدم و به طرف صندل یتو ذوقش نزنم لبخند نكهیا یقرار داد ونگاهش رو به من دوخت که برا زیم یرو رو ینیس و

 روبروش رفتم و روش نشستم:

 اتاق خواب؟ یتو یرو آورد زیجا قحط بود م_

 گفت: زاشتیرو جلوم م کیکرد وهمونطور که قهوه و ک یا خندهتک

 خواستم متفاوت باشم _

 نگفتم، یزیوچ دمیخند

 گفت: یبه سانا رهیاز قهوه اش رو خورد و خجرعه  کی

 بهم بگه بابا یمثل فرشته هاست ک_

 که بخواد بهش بگه بابا. انهی موندمیم ششیچكار کنم پ دیدونستم با ینزدم چون نم یحرف
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 پندار از فكر خارج شدم: یباصدا

 یلیفكرشم نكن فام یحت كنمیثبت شه فردا اقدام م دیبچه اسم من با نیا ینرفته داخل شناسنامه  ادمیدر ضمن تا_

 من باشه! یبچه  یآراد رو

 رو بخورم، كمیدادم سكوت کنم وقهوه و ک حیحرف رو زد که ترج نیتمام ا تیبا جد انقدر

 از تموم شدن قهوه پندار گفت: بعد

 تو عوض کن  نییپا رمیمن م شهیسختت م نایتو کمد هست باا تیقبل یچندتا از لباسا_

 .گذاشت و از اتاق خارج شد ینیس یگفتم که ظرف هارو تو یا باشه

 مونده کردم، یبه چند دست لباس باق یطرف کمد رفتم و درش رو باز کردم نگاه به

 عوضش کردم، میساده و با لباس مجلس یکوتاه مشك نیرو برداشتم و بلوز آست یرنگ یسرمه ا شلوار

 نشستم و مشغول بازکردن نهیآ یجلو

 موهام شدم. ونینیش

 دست یشد و انگشتش رو تو رهیو بهش خ دیدراز کش یتخت کنار سانا یبعد پندارم وارد اتاق شد ورو قهیدق چند

 گذاشت كشیکوچ

 صحنه زدم، نیبه ا یکرد لبخند ینگاهش م یخاص وبالبخند

 شم کاش! التیخیتونستم ب یکاش م ومدیلبم نم یکاش عاشقت نبودم وبا هرحرکتت لبخند رو پندار

  دمیدراز کش یتخت رفتم واون سمت سانا یو رو دمیکش یآه

پنجه هاش قفل  یبه دستم رسوند و پنجه هام رو تو یبدن سانا نییپندار نگاهش رو بهم دوخت و دستش رو از پا که

 کرد و لب زد:

 شب باآرامش بخواب کی خوامیم_

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس
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   ستین مثل االن یزیچ چیپندار فردا ه_

 نگفت، یزینگاهم کرد وچ فقط

 بعد از چند مدت فرو رفتم. یو چشمام رو بستم و به خواب پر از آرامش دمیکش یاروم آه

 

 ****پندار****

 

 یوسارا یسانا یخال یجا دنیچشمام رو آروم باز کردم و به کنارم نگاه کردم با د خوردینور آفتاب که به چشمم م با

 داد زدم: یبلند یتخت نشستم وباصدا یرو خیس

 یسارا_

 رفتم، نییپا یرفتم وبا سرعت به طبقه  نییتخت پا یازرو ادینم ییصدا دمید یوقت

موهام فرو  یاز پله ها نشستم و دستم رو کالفه ال یكی یهاش رو لهیاز خودش هست ونه وس ینه اثر دمید یوقت

 کردم 

 ! زود گذشت واقعا بازم رفت شبید چقدر

روش رو  یخورد برگه روبرداشتم ونوشته  زیم یرو یاز جام پاشدم به سمت اتاق رفتم که چشمم به برگه ا کالفه

 خوندم:

  میسالم پندار ما رفت_

  مونهینم شبیمثل د یزیچ چیگفتم امروز ه بهت

 ت،یهمون وضع دوباره

ه با خودت فكر کن اگ نیبش كمی شهیمثل قبل نم یزیچ چیافتاده ه یمدت چه اتفاقات نیتو ا یند حیتا بهم توض 

  یخوایواقعا مارو م
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 رو درست کن، یکه پشت سرت خراب کرد ییها پل

 دمیاصال به سرت نزنه چون اجازه نم شیریازم بگ نكهیفكر ا یول ینیدخترت رو بب یایب یتونیم یخواست هروقت

 پرتابش کردم، نیزم یرو مچاله کردم و با حرص رو برگه

 تخت نشستم، یزدم وکالفه رو یبه صندل یلگد

 كردم؟یچكار م دیبا

 رو باهم انجام بدم ودست آراد رو رو کنم، زیهمه چ خواستمیم

 رفت  ینم شیطبق برنامه پ یچیکرد ه یسر م یکه سارا نطوریا

 با آراد رابطه باشه خوامیوجه نم چیه به

 بشه، ینطوریا دینبا

 به دخترم بخوره،  دیهم نبا كهیاون مرت دست

 دلم براش تنگ شده بود من پدر شده بودم، خوداگاهنا

 نرفت. رفتیم شیپ دیکه با یطور یزیچ چیه یکه آرزوش رو داشتم ول یزیدختر داشتم همون چ 

 یخواب آلودش تو یگرفتم بعد از خوردن چند بوق صدا مارویرو برداشتم وشماره آ لمیبه سرم موبا  یفكر بازدن

 :دیچیپ لیموبا

 ؟یسر صبح یگیم یچ_

 گفتم: تیبا جد یحرف اضافه ا چیه بدون

 کارت دارم  نجایا ایپاشو ب_

 گفت: بااعتراض

 ادیخوابم م ؟یزنگ بزن شدیتر نم ریاوف پندار د_
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 ایصبحانه بخور ب مایآ_

 وگفت: دیکش یاوف

 خب بابا قطع کن  یلیاه خ_

 خودش قطع کرد. بعدم

 از اتاق خارج شدم،  دمیتخت کوب یرو رو لیموبا

 دم گذاشتم و نشستم صبحانه خوردم،  یخودم چا یوبعد اون آشپزخونه شدم، برا نییپا ی واردطبقه

 حوصله هم نداشتم، یمتنفر بودم ول یچون از شلختگ كردمیخودم م دیکارها رو با یرو اعصاب بود همه  چقدر

 .بردیحوصله ام رو سر م شتریب نیوا گذشتینداشتم فقط روز ها م یا زهیانگ یزندگ یبرا

طلبكار داخل  مایدر رو باز کردم که آ دمینوش یبرداشتم وهمونطور که ازش م زیم یرو از رو یچا وانیدر ل یباصدا

 شد وپشت سرش در رو محكم بست:

 نجا؟یا یکشوند یمن رو اول صبح یواسه چ_

  ایخودت ب یکاردار

 گفتم: یولحن کامال جد دمیاپن کوب یرو رو یچا وانیل

 ؟یشیت مساک قهیچند دق_

 پاش انداخت، یكیاون  یپاش رو رو کیمبل نشست  یحرص نگاهم کرد ورو با

 نشستم وشروع به حرف زدن کردم: شییمبل روبرو یرفتم و رو یباخونسرد

 بود و... نجایا شبید یسر اصل مطلب سارا رمیراست م نیبب_

 وگفت: دیوسط حرفم پر هوی

 کرد؟ یچكار م نجایا شبید یسارا یچ_



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
605 

 

 گفتم یداشتم م یدادیاگه اجازه م_

 نگفت، یزینگاهم کرد وچ فقط

 وحرف هامون رو براش گفتم که گفت: شبید یماجرا کل

 ؟یبفهم یخوایپندار چرا نم_

 اون داغون شد! یپندار تو رفت ده،یاون هنوز تورو نبخش دهیادامه م نطوریهم هیتا نفهمه موضوع چ یسارا

 بود؟ دهیتا چه حد زجر کش دادینشون نم نیا یدیوضع خونه رو ند یوارد خونه شد یوقت

اون رو سرپا نگه  یسانا نازیسراغ آ یکم گذاشت که رفت یکرد چقدر خودش رو سرزنش کرد که برات چ هیگر چقدر

 داشت

 باهات راه امده! یادیبه نظرم ز شبمید نیببخشتت وبپره بغلت هم یزود نینداشته باش به ا انتظار

 گفتم: یبلند بایتقر یم بلند شدم وباصداجا از

 رو ببخشه؟ یچ_

 ما؟یآ هیمن چ گناه

 شه؟ ینطوریمن خواستم ا مگه

 شدم  تیگول خوردم منم اذ منم

 وگفت: ستادیهم از جاش بلند شد وروبروم ا مایآ

 ! یستیپندار توهم کم مقصر ن_

 ؟یچرا موند یگشتیشه حرفت تموم شد برم ینطوریکه ا یشد یوارد اون پارت یچ واسه

 درست! یدادن تو خودت نباش یزیچ کی بهت

 ؟ینرفت یتا سرپا بود چرا



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
606 

 

 بهت گفت ازت حامله است نازیآ یوقت

 یریبگ یان ا ید شیازما یبر ینكرد فكر

 گناه جلوه نده! یخودت رو ب ییماجراها باعثش تو نیاز خودت بود نصو ا یاحمق یقبول کرد عیوسر

 سرم فرود امده بود. یتوپتک  کیمثل  قتیحق ی همه

 

 خودم رو نباختم وگفتم: یول

 نه سرزنش! یکمكم کن نجایاوردمت ا یهست یتو طرف ک مایآ_

 ستمیهم ن یبعدش با من صحبت کن من طرف کس دهیکه کش ییفكر کن به زجر ها یحرفا به سارا نیقبل ا_

  دم،یاز سر حرص کش یداد دمیکوب واریبه د یاز کنارم رد شد و ازخونه خارج شد با حرص مشت بعدم

 چكار کرده بودم؟ من

 که دوستش داشتم اورده بودم؟ یسر کس ییچه بال من

 بود؟ ختهیبهم ر نطوریا زیهمه چ چرا

 دوستش دارم، كردمیبهش ثابت م دیکردم با یم یرو راض یسارا چطور

 باالانداختم  ییزنگ در ابرو یصدا با

 باشه؟ تونهیم یک

 جا گذاشته! یزیماچیآ دمیشا

 باز کردم که با آراد روبرو شدم دررو

 گفتم: یو بالحن خشك دمیرو در هم کش اخمام

 ؟یخوایم یچ نجایا_
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 گفت: یزیآم دیاشاره اش رو به سمتم گرفت وبالحن تهد انگشت

 ؟یدیدور بمون فهم یوسانا یاز سارا_

 نمتیدورو برشون بب دینبا

 زدم وگفتم: یپوزخند

 نه آشغال؟ ای نمیزن و بچم رو بب یكنیم فیتكل نییعبتوچه تو واسه من ت_

 دختر من نه تو یدرست صحبت کن سانابا من_

 و با حرص گفتم: دمیکوب واریرو گرفتم و داخل کشوندمش و به د قشی تیبااعصبان

 پدرش جا نزن یوخودت رو جا ارین فتیاسم دختر من رو به دهن کث_

 یبمال رهینكن سر من ش یحرف زدم سع یبا سارا من

 نه من ییاز اونا دور شه تو دیکه با یاون

 گفت: یبه عقب هولم داد وبا پوزخند مسخره ا محكم

 تو شناسنامه اون و دخترمون  رهیاسم من م كنهیوبا من ازدواج م رهیگیازت طالق م بخشهیتورو نم یسارا_

 و داد زدم: دمیدهنش کوب یتو یمشت محكم تیعصبان با

 بدم! یاجازه ا نیهمچ رمیمن بم نكهیمگه ا دهنت رو ببند آشغال_

 بود با خشم نگاهم کرد  شینیب یافتاده بود ودستش رو نیزم یرو

 رو گرفتم و باخشم گفتم: قشیخم شدم  که

 دونم؟ینم یفكر کرد_

 ندارم؟ خبر

 ! شمیهم م یلعنت یخالص شدم از تو نازیهمونطورکه از ا نیرو جدا کن یروهم من و سارا نیختیر نازیآ با
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 زندان  یریرو به دروغ بردنش زندان تو به راست م یکه سارا یبه همون جرم یداد یرو تو فرار نازیوا یصفار

 ؟یدیمدرک دارم فهم ازت

 خودش رو نباخت وگفت: یول دیپر رنگش

 !یرو ثابت کن یزیچ یتون ینم_

 بلندش کردم و گفتم: نیزم یاز رو قهیکردم و با یعصب ی خنده

 شد  یچ یکه نفهم كنمیثابت م یجور_

 رو محكم ول کردم وگفتم: قشی

  رونیمن ب یگمشو از خونه _

  د،یبهم کرد و از خونه خارج شد و دررو کوب ینیخشمگ نگاه

 !زنهیحرف م ینطوریا سادهیمن وا یچقدر بهش رو داده که جلو ستیمعلوم ن زدمینفس نفس م تیعصبان از

 یعروس یتو یدیمگه ند گهید معلومه

 د،یبوس یرو م یداشت سارا طاها

 وداد زدم: نیزم یرو محكم پرت کردم رو زیم یرو گلدون

 وقت چیه وفتهیب یاتفاق نیهمچ دمیوقت اجازه نم چیه_

 

 موهام چنگ زدم اصال آروم و قرار نداشتم، یتو بادستم

 نبود بتونم آروم بشم، یراه چیه

 شدم که مطمئن شم اون یصوت یها لیرو برداشتم داخل فا لمیبه سمت اتاقمون رفتم موبا یناگهان میتصم کی یتو

 صدا هست، 
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 امدم، رونیاز خونه ب میزدم وبا برداشتن کاپشن چرم مشك یپوزخند

 صبر کردن بس بود. گهیکردم د یرو معلوم م زیهمه چ شدیتموم م زیهمه چ امروز

 طرف آدرسش روندم.به  مایاز آ یسارا دیجد یشدم وبعد از گرفتن آدرس خونه  نمیماش سوار

 !كردیم یزندگ نجایپس ا ستادمیآپارتمان بلند ا کی یجلو

 انداختم تا از طبقه وآدرس مطمئن شم، ینگاه لیشدم و داخل آپارتمان شدم دوباره به موبا ادهیپ نیازماش

 هول دادم رونیآسانسور درش رو به سمت ب ستادنیمورد نظر رو فشردم و منتظر شدم تا برسم با ا یطبقه  ی دکمه

 و ازش خارج شدم، 

 سرتاسر وجودم رو گرفت  تیکرد حرص و عصبان یبه داخل دعوت م یکه آراد رو باخوش یسارا دنیباد

ن برخورد از م نیبا بدتر شدیم کیبه من نزد كمی نازیکه آ یانقدر راحت برخورد کنه درحال تونستیچطور م یسارا

 شد؟یروبروم

 بكنن  خوانیم یچشمم هرکار یکه جلو دادینمرو  یاتفاق نیهمچ یاجازه  رتمیغ

 بستن وداخل شدن!  درو

  دادمیرو نم یاجازه ا نیدست اون دوتا باشه همچ ریز تونستیمن نم یچشمام رو گرفته بود بچه  یجلو خون

 داد زدم: یبلند یبه در زدم وباصدا یلگد محكم ستادمیدر واحد ا یروبرو تیعصبان با

 درو  نیباز کن ا یسارا_

 ....یبعد ولگد

 در قرار گرفت وگفت: یجلو دهیترس یلحظه در باز شد و سارا همون

 پندار؟ چه خبرته؟ شدهیچ_

 به عقب هولش دادم وگفتم: بادست
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 که؟ یفهمیباشه م اتونیبزرگ شه شاهد مسخره باز یدست تو واون عوض ریمن ز یبچه  زارمینم_

 نگاهم کرد: باترس

 ؟یزنیم حرف یدار یپندار از چ یچ یعنی_

ازاتاقا خارج شد و طلبكار رو بهم  یكیاتاقا رفتم که آراد از  یاز کنارش رد شدم و به سمت راهرو یفهمیگفتن م با

 گفت:

 کجا؟_

افتاد خم شدم گردنش  نیزم یآراد رو یوقت دیکش یغیج یبه سرش زدم که سارا یباسرم ضربه ا یکنترل چیه بدون

 گفتم: دادمیکه فشار م نطوریرو گرفتم و هم

 کمت بود نفله؟ یکرد یهمه مكار نیازت دستمه خب ا ییبكش کنار که بد آتو یكیتو _

 بازوم رو از پشت گرفت وگفت: یسارا

 !شیپندار توروخدا ولش کن کشت_

 توجه بهشون  یرو ول کردم و ب گردنش

 بود، یشدم که مال سانا یاتاق وارد

 رو با پتو از داخلش برداشتم و از اتاق خارج شدم  یاتاق افتاد به سمتش رفتم و سانا یتو یبه گهواره  چشمم

 و گفت: ستادیجلوم ا هیبا گر یسمت در رفتم که سارا به

 ؟یكنیچكار م یپندار دار_

 ! یاز من جداش نكن قول داد تروخدا

 گفتم: خشک

 به تو ندادم  یقول چیمن ه_
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 بچه رو از سرت دور کن فكر  یهست كهیمردت نیبا ا یوقت تا

 اش شدت گرفت و باالتماس گفت: هیگر

  میپندار لطفا بزار حرف بزن تونمیکارو باهام نكن من بدون اون نم نیا كنمیالتماست م_

 سرم رو تكون دادم وگفتم: تیخودش رو خورد کنه با جد نطوریا ومدینمدلم

 م؟یحرف بزن_

 اما شرط داره  میزنیحرف م باشه

 به آراد کردم وگفتم: یکوتاه نگاه

 !شهیبفرستش بره من برم بهش بگم دردسرم_

 رو پشت سرهم تكون داد وگفت: سرش

 یتو بگ یباشه باشه هرچ_

 

 .دیبه من از خونه خارج شد و درو محكم کوب یگفت که آراد با نگاه چپ یبهش چ دونمیسمت آراد رفت نم به

 رد گفت:ک یکه اشكاش رو پاک م یبه سمتم امد ودر حال یسارا

  میکردم رفتم بزار حرف بزن یکه گفت یکار_

 رفتم و روش نشستم، یتو بغلم بود به سمت مبل دونفره ا یرو تكون دادم و همونطور که سانا سرم

 کرد لرزش صداش رو کنترل کنه گفت: یم یکه سع یودرحال دیکش یقیعم نفس

 بود؟ یقصدت چ_

 ؟یکرد نكارویا چرا

 گفتم: نداختمیکه ابروهام رو باالم یحال در
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 ه؟یقصدم چ_

 ه؟یقصدم چ یپرسیم تازه

 !رمیگیبچه رو م نیهم یاونطور نشد،برا نمیبیم یول یکه با آراد نباش یتا وقت رمیگیبا خودم گفتم بچه رو ازت نم من

 کرد که گفتم: یبهم نگاه م ساکت

  میكنیرو باهم بزرگ م یوسانا تیسر زندگ یگردیبرم ای یدوراه دار_

  میشیرو به رو نم چكدومیه رمیم نجایو من هم از ا یریگیطالق م ای

 خوام،یاون بچه رو بدون تو نم من

 فكر کن و جوابم رو بده  ست،ین یآراد آدم زندگ یکردم تا بفهم نكارویا امروزم

 هم گذاشت وگفت: یهاش رو رو پلک

 ؟یزاریم یدوراه نیا یچرا من رو تو_

 گرفتم و گفتم: یزدم و به سمت سارا یسانا یگونه  یرو یجام بلند شدم به سمتش رفتم بوسه ا از

 منتظرم  یفكر کن یالزمه تا روز دادگاه وقت دار_

 .بگه از خونه خارج شدم یزیبزارم چ نكهیرو ازبغلم گرفت وبدون ا یبهم نگاه کرد و سانا رهیخ

کردم و  کاپشنم بیج یوبرم خونه دستام رو تو رمیرو بگ نیه برگردم وماشقدم بزنم وبعد دوبار ادهیپ كمی خواستمیم

 آروم آروم شروع به قدم زدن کردم.

 

 

 ****ی****سارا

 



 زیبا ستاری-من یدوست داشتن سیپل

 
613 

 

 ه،یگر ریزدم ز یبلند یباصدا دادیدر که نشون از رفتنش م یباصدا

 کردم؟ یچكار م دیبود من با یچه سرنوشت نیا

ونم ت یبوده نم یشده وچ ینفهمم چ یتا وقت دونمیاز پندار بگذرم هم م تونمینم دونمیهم م نهیا یدوراه نیتر سخت

 ،باهاش بمونم

 هم بلند شد، یسانا ی هیگر یمن صدا ی هیبند گر پشت

 اشكام رو با دستم پاک کردم عیسر

 دادم و با دادن پستونک به دهانش ساکتش کردم. یمتوال یرو توبغلم تكون ها یسانا 

 

 دم،یتخت گذاشتمش خودمم کنارش دراز کش یورو رو بردم تو اتاق یسانا

 ها فكر نكنم زیچ نیبه ا گهیگرفتم بخوابم و د میتصم رمیبگ دیبا یمیچه تصم دونستمیبود نم ختهیکامال بهم ر ذهنم

 

 ****چند روز بعد****

 

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 رو گرفتم ممیدادگاه باش تصم گهیساعت د میتا ن_

 :دیگوشم رسوخشكش به یجد یصدا

 باشه _

 د،یچیپ یگوش یبوق آزاد تو یصدا بعدم

 رو نگاه طلبكارم هست جامون عوض شده! پرو
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 ... ی كهیمردت

انگار  رو گرفته بودم ممیتصم رونیاز اتاق زدم ب فمیرنگم رو تنم کردم و با برداشتن ک یمشك یاصال پالتو ولشكن

 قصد حرف زدن نداشت!

 نداشت!  یراه یکنم ول یکار نیهمچ خواستمیاصال نم نكهیازش جداشم با ا مجبور بودم که ومنم

 .وبا آراد ازدواج کنم رمیگفتن طالق بگ یم ناهمیا مامان

دادگاه  ومدنیبود وطاهاو بابا م ششیپ كاهمیرو دست مامان سپرده بودم آن یدادم سانا رونیرو باصدا ب آهم

 آراد. نیوهمچن

 گرفتم. شیشدم وراه دادگاه رو در پ نیخانه خارج شدم وسوار ماش از

 

 ****پندار****

 

 شدم، ادهیرو پارک کردم وپ نیبه دادگاه ماش دنیرس با

 گشتم، یبلند وارد دادگاه شدم با چشم دنبال سارا یباقدما

 به نفع من بود، نیازدم، خب  یها نشسته بود و طاها و آراد و باباش هم بودن پوزخند یاز صندل یكی یرو

از جاش بلند شد و روبه روم  عیمن شد و سر یمتوجه  ستادمیسرش ا یبلند خودم رو بهش رسوندم و باال یقدما با

  ستادیا

 چشماش دوختم وگفتم: یرو تو نگاهم

 ه؟یچ متیتصم میوقت ندار ادیخب ز_

 نگاهم کرد وگفت: مصمم

  رمیگیطالق م نیهم یبرا یرو برام روشن کن یزیچ خوادیتو دلت نم نكهیمثل ا_
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 زدم وگفتم: یپوزخند

 ؟یریگیطالق م_

  میریگیم یقبول طالق توافق باشه

 !امیراحت باهاش کنار ب كردیتعجب نگاهم کرد فكر نم با

 

 تر شدم وگفتم: کیقدم بهش نزد کی

 داخل  میریگوش کن بعد م زارمیرو که برات م یزیچ نیاولش ا یول_

 نگاهم کرد وسرش رو تكون داد، یکنجكاو با

 رسوند وگفت: یخودش رو به سارا عیبود سر دهیرو به آراد دوختم که رنگش پر نگاهم

 داره؟ دهیچه فا یگوش کن گهیکه م یزیچ ایگوش کردن به حرفاش  گهید ریطالقت رو بگ یسارا هیآخه چه کار_

 گفت: تیبا جد یسارا

 !هیچ نمیصبر کن آراد بزار بب_

 زدم: یرو تكون دادم وپوزخند سرم

 گوش کن سایآره صبر کن آراد توهم وا_

 بودم، ختهیر ممیگوش یظبط شده رو تو یاون صدا دمیکش رونیرو ب لمیفرو بردم وموبا بمیج یدستم رو تو و

 رو زدم،  یپل یلبم دکمه  یبه آراد کردم و همراه پوزخند رو ینگاه

د نگاه کر ینگاه م یبه سارا دهیبا تاسف به آراد که ترس شدیم شتریب یبهت وتعجب سارا رفتیکه جلوتر م هرچقدر

 کردم که همون لحظه مكالمشون تموم شد،

 کردند، یبه آراد نگاه م یهم با ناباور یسارا یو بابا طاها
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 :ختیگونه اش ر یاز رو یبا تعجب به آراد نگاه کرد اشك یسارا

 ؟یکرد نكارویچطور ا_

 ؟ینستتو چطور

 من بخاطر خودمون چون دوستت داشتم چون.... یمن من سارا_

 گوشش فرود امد حرفش نصوه موند: یتو یمحكم یلیس با

 ؟یچطور انقدر پست_

 اد؟یبدت نم ازخودت

 ؟یوبهم دروغ گفت یمدت تو چشم هام نگاه کرد همهنیا

 با اخم رو به آراد گفت: طاها

 گمشو خب؟_

  یکه نفهم كنمیگمت م یه خودم جورچشمامون گمشو وگرن یاز جلو 

 سر خورد، یصندل یصورتش گذاشت و رو یدستش رو رو یسارا

 آراد بلند شد: یصدا

 دادمیم حیبخدا توض یسارا_

 رون،ینداد و خودشم همراهش رفت ب یاجازه ا نیطاها همچ یول

 رفتم وگفتم: یسمت سارا به

 داخل میبر كننیبلند شو االن صدامون م_

 گفت: یآروم یرو بهم دوخت وباصدا نشیغمگ نگاه

 پندار_
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 :تكون دادوگفت نیسرش رو به طرف ستادیبلند شد و روبروم ا یصندل ینگفتم از رو یزینگاهش کردم و چ ساکت

 رمیگیازت طالق نم امینم خوامینم_

 لبام نشست که گفت: یرو یبا تعجب نگاهش کردم بعد لبخند اول

 نكشه! جاهانیکه کار به ا یگفتیزودتر م دیبا_

 باال انداختم و گفتم: ییابرو

 !یکه تو ندار هیزیصبرم خوب چ_

 کرد و خودش رو تو بغلم انداخت و دستش رو دورگردنم حلقه کرد، یخنده ا تک

 لبام نشست ودست هام رو دور کمرش حلقه کردم،  یرو یقیعم لبخند

 زد و به سمتمون امد وگفت: یلبخند باباش

 شدن طالق رو حل کنم یمنتف یرو گرفت من برم کارا مشیحاال که دخترم تصم_

 زدم وگفتم: یلبخند

 ممنون _

 زد وازمون جدا شد،  یلبخند

 گفت: دیکش یکه به صورتش دست م یآروم از بغلم خارج شد و در حال یلحظه سارا همون

 یبد حیرو کامل بهم توض زیکه همه چ یزیچ یکافه ا میبر_

 نه؟ یاریطاقت نم_

 نوچ _

 ودستم رو دور شونش انداختم وگفتم: دمیخند
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 روشن شه زیکه همه چ میبر میبر_

 گفت: خیتوب با

 خبر داشته باشم  یزیاز چ نكهیبا آراد بمونم بدون ا یوباعث شد یتااالن بهم نگفت یپندار اشتباه کرد یول_

 ازم! یکرد یپنهون کار یلیخ یخبر رفت یب یغلط کرد یضمن وتوهم مقصر در

 گذاشتم وگفتم: شینیب یاشاره ام رو رو انگشت

 خونسرد باش  كمی دمیم حیرو توض زیباشه حاال همه چ_

 گفتم: یآروم ینداد باصدا یبهم رفت وجواب یغره ا چشم

 تنگ شده بود! یلیخ یسارا نیدلم واسه ا_

 :دیخند

 خودم  نیخودت برو منم باماش نیتند تند پرو نشو تو با ماش_

 حرص گفتم: با

  یضد حال هنوزم_

 رفت گفت: یم نشیکه به سمت ماش یحال در

 ترک عادت موجب مرض است_

 

 تموم شد، زیباالخره همه چ ومدیهم پشت سرم م یشدم و به سمت کافه رفتم سارا نیسوار ماش منم

 .مینیب یم شاهللیکه ا مینیرو بب یخوشبخت یماهم رو دوارمیام

 .شد ادهیپارک شد و ازش پ نمیهم کنار ماش یسارا نیشدم که ماش ادهیپ نیبه کافه از ماش دنیبارس
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 ****ی****سارا

 

 جرعه از قهوه خوردم وگفتم: کی

 خب منتظرم_

 وگفت: دیکش یقیعم نفس

 بپرس که جواب بدم_

 ؟یچرا باهاشون رفت_

 به خودش گرفت: یجد حالت

 بودم باعث زندان رفتنت اونا هستن  دهیفهم_

ونجا بود که ا یآب وانیگرفته بود باهاش بحثم شد و از ل یفت برم خونه اش که پارتحرف بزنم که گ یبا صفار خواستم

 خوردم

 نازینباشم صبح که بلند شدم آ اریبودن که باعث شد هوش ختهیر یزیچ کیآب  یتو ستین ادمیرو اصال  بعدش

 کنارم بود،

 یا ان ید شیحامله است و بچه از من اونقدر احمق بودم که آزما نازیواضح بگم برگشتن بهم گفتن ا نارویا خوامینم

 میکردم بهت گفتم جداش یکار نیکه همچ ومدیتو چشمات نگاه کنم از خودم بدم م تونستمینگرفتم وباور کردم نم

 بودم، فرچون خودم از خودم متن یاون حرف هارو زدم که ازم متنفر ش

ضبط کردن مكالمه بود که  دیکه به ذهنم رس یکار نیوآراد شدم اول نازیآ یمكالمه  یکه گذشت متوجه  كمی

 متوجه نشه  یحذفش کردم که کس لیو از موبا ختمشیفلش ر یکردم بعدش تو نكارمیهم

بودم  دهیشده بود چون من از حرف هاشون فهم رید یازپله ها افتاد و ادعا کرد بچه سقط شده ول نازیروز آ همون

 نقشه بود، کیموضوع  یهمه 

 تا مدرک جمع کنم ودسته پر برگردم موندم
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 گفتم: عیذهنم امد که سر یتو یزیچ کی هویموندم  یتوبهت م شتریمن ب گفتیم شتریب هرچقدر

 بودن؟ یاونا چ یروزنامه چ یتو یعكسا_

كر ف دینباکه  یزینتونم در برم وشما چ ینطوریهمون موقع که تو خودم نبودم وفكر کنم مست بودم گرفتن تا ا_

 دیوفكرکن دیکن

 جا سخت بود! کیهمه اتفاق اونم  نیبهش آوردم هضم ا یام گذاشتم وفشار قهیشق یرو رو دستم

 !وفتادیم یومعلوم نبود چه اتفاق گشتیگفتم پندارم برنم ینم مایاگه موضوع طالق رو به آ 

 که هنوز شوک زده بودم گفتم: یدرحال

 شوکه شدم! یلیبگم خ یچ دیاالن با دونمیمن واقعا نم_

 

 نگفت و ساکت نگاهم کرد که ادامه دادم: یزیچ

 ؟یهمه اتفاق افتاد و تو ساکت موند نیا_

 !دونمیبگم پندار واقعا نم یچ دونمینم اصال

 دستم گذاشت وگفت: یرو رو دستش

 دنیپس مموضوعات تقاص کارشون رو  نیبدون فكر کردن به ا میآرامش رو بچش یماهم معن ایشو ب الیخ یب_

 زندان یگوشه  فرستمیخودم تک تكشون رو م

 زدم که گفت: یلبخند

  یحله هرسه تامون من،تو وسانا زیهمه چ میما فقط باهم باش_

 زمزمه کردم: یآروم یباصدا

 یمن،تو وسانا_
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 ****دوسال بعد****

 

 کردم گفتم: یرو نوازش م یکه صورت سانا یشدم وشمع رو روشن کردم در حال خم

 دلم  زین عزفوت ک_

 بچه گونه اش گفت: یدستاش رو بهم زد و باصدا باذوق

 تبلد من؟_

 بود با خنده گفت: بشیج یکه دست هاش تو یدرحال پندار

 یریهات رو بگ هیتولد تو فوت کن تا هد ییآره بابا_

  میوبا لبخند نگاهش کرد میوشمعش رو فوت کرد که همه براش دست زد دیبلند خند یبا صدا یسانا

 لباش رو جمع کردو گفت: یسانا

 ماما طاطا کو؟_

 طاها از پشت سرم بلند شد: یخواستم جوابش رو بدم صدا تا

 طاطا!  گهیم یچیه زارهیکه بغلش نم ییدا كنهیصدا م ینطوریبچه من رو ا نیتو ا ریهمش تقص یسارا یا_

 گفت: دیطاهارو د یوقت یکه سانا دمیلحن پر حرصش خند به

 طاطا کادو کو؟_

 کو؟ میبود هد نیا منظورش

 کرد وگفت: میدستش رو پشت سرش قا یتو یجعبه  طاها

 بوسم کن تا بدم  یكیطاها بعدم  ییاول بگو دا_
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 کرد و گفت: ییاخم کوچولو یسانا

 ....ییدا_

 گفت: غیباج هویمكث کرد و بعد

 طاطا بوس _

پندار رو پشت سرم  یوجعبه رو به دستش داد صدا دیکه طاها خند دیلپش رو بوس یكی یخم شد وسانا طاها

 :دمیشن

  غویج غیخودت ج نیع_

 کردم وگفتم: یخنده ا تک

 ممنون واقعا _

 گونه ام کاشت وگفت: یرو یبوسه ا دیخندیکه م یدرحال

 میاریامون رو ب هیهد میماهم بر_

 

 نیتریشقش بود وهمش پشت وعا یکه سانا یرنگ یصورت نیماش میزدم و باهم به سمت اتاقمون رفت یلبخند

  میدیپندار خر شنهادیرو به پ نیداشته باشتش ا خواستیکرد ودلش م ینگاهش م

 بود، یبه اتاقش انداختم کل دکور اتاق صورت ینگاه

 .میخودمون برگشت یودوباره به خونه  میخونه رو فروخت اون

 زندان بودن،  یوآراد هم تو نازیو آ شدیاعدام م یصفار

 شهیهم یبرا اسمنی یآرمان هم بعد از خودکش ارهیآرمان دووم ب یکرده بود ونتونست با کارها یخود کش اسمنی

  كا،یرفت آمر

 خوشبختن  یسه ماه حاملس وباطاها حساب كایآن
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 ازدواج کرد، ایبا آر ایهم باالخره تازگ مارال

 یزیرو دارم چ یزندگ نیکه عاشقانه دوستشون داشتم بهتر یخوشبخت باکسان ییسه تا یخانواده  کیما  وباالخره

 م،یكنیم نیرو تام گهیو خوب همد نیآرزوش رو داشتم پندار واسه من بهتر شهیکه هم

 پندار از فكر خارج شدم: یکه دور کمرم حلقه شد وصدا ییها بادست

 كنه؟یفكر م یخانم من به چ_

 زدم و به طرفش برگشتم وگفتم: یلبخند

 زمیزعزیبه همه چ_

  میکن زیببر دخترمونو سورپرا نویا ایب فعال

 رو تكون داد وگفت: سرش

 البته البته _

 شیپ یرفت منم دنبالش رفتم وقت نییپا یبلندش کرد به سمت طبقه  نیزم یاز رو یرفت به راحت نیبه طرف ماش و

 برسه گفت: یکه به گوش سانا ییپندار باصدا میدیرس یسانا

 ره؟یاش رو بگ هیهد ادیخانوم ما کجاست که ب یخب سانا_

 ندیخودش رو به ما رسوند با د عشیوسر کیکوچ یمبل بلند شد و باقدما یاز رو عیسر كشیکوچ یبا پاها یسانا

 گفت: یبا خوشحال نیماش

  یصورت نیآخ جون ماش_

 خم شد وبغلش کردوگفت: پندار

 ؟ییبابا یدوسش دار_

 عالمه باز کرد وگفت: کی ینه با ذوق دستاش رو به نشو یسانا

 اندازه عالمه دوسش دارم _
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 م،یدیخند همه

 رفع زحمت کردن  نایوا کیها وخوردن ک هیها،هد کیهم بعد از تبر هیبق

 روبه من گفت: یو خودمون، سانا میماموند وباز

 ؟یماما برم باز_

 گفتم: متینشستم و با مال روبروش

 کن باشه؟ یبرو باز یوقت برو بخواب صبح که پاشد ریدل مامان االن د زیعز_

ه ک یبلندش کرد و درحال نیزم یبه خودش گرفت ولباش و جمع کرد که پندار به طرفش امد از رو یناراحت ی افهیق

 گفت: بردشیبه طرف اتاق م

 آره؟ خوادیم یبابا دلش باز یدونه  کیپس _

 یو وارد اتاقم شدم لباسم رو با تاپ و شلوارک سرمه ا بهشون زدم یبلند شد لبخند یخوشحال سانا غیج یصدا

 شدم، یوارد اتاق سانا شمیکردم و بعد از پاک کردن آرا ضیتعو

 کرد  یبود و پندار کنارش نشسته بود و بالبخند نوازشش م دهیخواب ساکت

 گفتم: دمیکش یخوش حالتش م یموها یکه دستم رو رو یودر حال ستادمیبود کنار پندار ا یقشنگ یصحنه  چه

 !یخسته شد زمیعز میبخواب میبر_

 زدم وآروم زمزمه کردم: شیشونیپ یرو یو بوسه ا دمیفرش کش یتو موها یرفتم دست یبه سمت سانا و

 من  یکوچولو ریشبت بخ_

 به سمتم امد، یطونیسمت پندار برگشتم که از جاش بلند شد و بالبخند ش به

 کردوگفت: کیکمرم رو گرفت من رو به خودش نزد 

 !یدرش کن یتونیخسته شدم اما شما م یگفت_
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  دمیگردنم فرو کرد که خند یگود یرو تو وسرش

 گردنم زد وگفت: یرو یقیعم ی بوسه

 من یدوست داشتن سیدوست دارم پل_

 ما. یشد سرنوشت زندگ نیکردم وا یقیعم یخنده  یسرخوش با

 مان،یایدن باستیز چه

 است، گریكدیکه دستانمان در دستان  ییایدن

 آغازمان،  باستیز وچه

 است. گریكدی انمانیکه پا یآغاز

 

  انیپا

13۹6/7/13 

21:51 

Ziba_s 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
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