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 و مشغول غذا خوردن شدم و در همون حال پاسخ دادم: دمیکش قیعم ینفس

. کارتو شییبدم به دا شمیپسره بزنم. گوش  نیبه ا یسر هی مارستان یبرم ب دیمن با_

 خودت برو.  دمیبهت م

 : دیهم کش یتو اخماشو

 نظر بخوام؟  واریاز د ؟ییخودم تنها_

 اشاره کردم و با لبخد گفتم:  سایآو به

 نجاست؟ یکه خوشگل بابا ا یچرا تا وقت وارید_

 

 بهم انداخت.  یهیرو کج کرد و نگاه عاقل اندر سف سرش

 . یالیخی خوردم و خودم رو زده بودم به ب یحرف غذام رو م بدون 

 کرد چون با حرص گفت:  شیعصبان نیا

 نکن.  تی سام انقدر منو اذ_

 بهش انداختم. با اخم گفتم: یجد یبار نگاه نیا

 نقره خانم. دمایشمارو انجام م یفعال دارم کارا_

 

 انداخت.  نییحرفم شد که سرش رو پا ی متوجه

 آروم لب زد:  ییمکث کرد و بعد با صدا یلحظه ا چند

 زحمت.  یتو یخودتو بنداز  نقدری من نگفتم ا_

 هام رو باال انداختم:  شونه
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صبر کن تا من برم و برگردم. بعد با هم   یخوای ببرم براش؛ م دیدستمه با شیگوش_

 . خوبه؟ دیخر میریم

 تکون داد.  یلب هاش نشوند و سر   یرو یزور یلبخند 

 

 هم شده بود قوز باال قوز.  تی موقع نیا یمامان و بابا تو اومدن 

 . ریاخاتفاقات   نیحوصله نداشتم اونم با ا ادیز

 چشم باشه.  یتو یل یخواست خ ینقره حامله بود و دلم نم یطرف از

هر چقدرم که مهربون   ه،یآدم حسود دایدونستم شد یشناختم و م یرو م ایهل باالخره

 . کنهیم یباشه ناخواسته حسود

اومدم  رون یکوتاه از آشپزخونه ب یاز خوردن غذا، از جام بلند شدم و بعد از تشکر بعد

 و به طرف اتاق رفتم. 

 

 رو برداشتم و رو به نقره گفتم:  اوشیک یو گوش چیهام رو عوض کردم و سوو لباس

 دنبالت. باشه؟  امیآماده باش من م گهید میساعت و ن کی_

 گفت..  یتکون داد و باشه ا  یسر

 اومدم.  رون یکردم و از خونه ب یظخداحاف

 که رفتم، صدها بار از خدا خواهش کردم که حالش خوب شده باشه. مارستانیتا ب

 مونده باشه تا باهاش حرف بزنم.  زنده

 دادم.  یرو روانشناس بودم و مشاوره م میاز زندگ یدوره ا  کی باالخره

 دوارینبود؛ اما ام یردخودن چندان کارب  یزندگ یزدم، تو  یم هیکه به بق ییحرفا دیشا

 بزارم.  اوشیک یرو یکیکوچ ریبودم بتونم تاث
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  یشدم و رفتم داخل. به طرف آ ادهیپ مارستان،یدر ب یجلو نیاز پارک کردن ماش بعد

 رفتم.  وی یس

 

 نشسته بود. یصندل یکه رو دمیرو د یدور مرد از

 . ستادمیا شیقدم کیشدم و در  کی. بهش نزدباشه اوشیک ییدادم دا یم احتمال

 زدم:  یصاف کردم که سرش رو باال آورد. لبخند یمصلحت یرو با تک سرفه ا گلوم

 د؟ یهست اوشیک ییسالم.. شما دا_

رو تکون داد و از جاش بلند شد. دستم رو به طرفش دراز کردم. باهام دست   سرش

 داد و بعد از سالم کردن گفت: 

 مارستان؟ یرو آورد ب وشایکه ک دیهست یشما همون پسر_

 

 مثبت تکون دادم: یزدم. سرم رو به نشونه   یلبخند 

 بله. _

 و محو:  نیغمگ یلیزد. اما خ یلبخند  متقابال

شده  شیآدما فاصله گرفته بود. تمام زندگ ینداشت؛ کال از همه  یدوست ادیز اوشیک_

 حاله، اون دختر کجاست.  نیا یتو اوشیدونم االن که ک یدختر. نم هیبود 

 :دمیکردم به خودم مسلط باشم. نفس کش یسع

 خانواده ان.   مونن،یکه واسه آدم م ییکسا نیآخر شهیهم_

 

 شونه ام گذاشت:  یرو رو دستش

 مثل شما. یخوب یو البته دوستا_
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 . میفراتر از دشمن هم بود یزیچ هیانداختم. دوست کجا بود؟ ما  نییرو پا سرم

 بحث گفتم: عوض کردن  یبرا 

 ومده؟ یبه هوش ن_

 هاشو باال انداخت:  شونه

 حالش بهتره  گهینه هنوز. اما دکتر م_

 که تمام حرفام رو بهش بزنم.  ادیبودم بهوش ب  دواریتکون دادم. ام یسر

رو درآوردم و به طرفش گرفتم و   اوشیک یکتم فرو کردم و گوش بیج یرو تو دستم

 گفتم:

 . خوام ی بردارم. عذر م شویکنم گوش دا یشما رو پ یشماره  نکهیا  یمجبور شدم برا_

 دستم گرفتش:  از

 . یبه من کرد ی. تو کمک بزرگهیچه حرف  نیپسرم، ا کنمیخواهش م_

 

 ادامه داد:   یکرد و با ناراحت وی یس یبه در آ ینگاه

 تونستم خودمو ببخشم.  یافتاد نم ی براش م  یگر اتفاقخواهرمه. ا ادگاری اوشیک_

 انداختم.  نییرو پا سرم

عکس هارو  یدادن گوش لیزد که چرا قبل از تحو یم ادیسرم فر یتو ییصدا هی

 نکردم.  تیلید

 زدم:  یو لبخند  دمیکش قیعم ینفس

 حرفاست.  نیتر از ا ی. قوادیبهوش م دینگران نباش_
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 مکث کردم و گفتم: یگفت. چند لحظه ا  ی "انشاهلل"لب  ریز

هر وقت بهوش اومد لطفا   وهیس اوشیک  یگوش یبرم. شماره ام رو تو دیبا گهیمن د_

 ..دیریبا من تماس بگ

اومدم و  رون یب مارستان یکوتاه از ب یکرد. بعد از خداحافظ یتکون داد و تشکر یسر

 راست به طرف خونه حرکت کردم. کی

 درآوردم و به نقره زنگ زدم.  مویدر که پارک کردم، گوش دم

 نداشت گفت:  غ یکه کمتر از ج ییجواب داد و با صدا بالفاصله

 من هنوز آماده نشدم. _

 

 زد گفتم:  یکه خنده توش موج م یدرشت شده از فرط تعجب، با لحن یچشم ها با

دم در. هر چقدرم که   مونمی. من منتظرت میآرومم بگش یتونیم نوی. ازمیباشه عز_

 کردم.  دایپ وبیصبر ا گهیطولش بده. خداروشکر د یخواست

 رو قطع کرد.  یکرد و گوش یا خنده

 شدم.  یدونستم چقدر دم در منتظر بودم، اما هر لحظه کالفه و کالفه تر م ینم

 بهش نگم.  یزیاومد چ یکردم که وقت یحال تمام تالشمو م نیا با

 بغلش بود سوار شد.  سایکه آو یباز شد و نقره در حال نیدر ماش

 زد و نفس نفس زنان گفت:  یلبخند 

 زود اومدم؟ _

اما پر    یتصنع یتکون دادم و لبخند یحال سر نیدهنم باز مونده بود! با ا شییپررو از

 حرص زدم:

 ... یلیآره خ_
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 کالفه و نه چندان تند گفتم:  یمکث کردم و بعد با لحن یلحظه ا چند

 تو؟  یکنیم کاریچقده منتظرتم؟ چ یدونیم_

 اشاره کرد: سایو به آو دیهم کش یتو اخماشو

 کمک.  یومدی. توهم که نگهیهم هست د سایخب مگه فقط خودمم؟ آو_

 

 کوتاهش رو دوتا گل سر خوشگل زده بود. یموها یکردم. رو سایبه آو ینگاه

و  دمیلپش رو کش رفت  رون یبود از تنم ب یو خستگ یهر چقدر کالفگ دنشیبا د اصال

 رو به حرکت در آوردم.  نیبعد ماش

 به نقره انداختم:  ینگاه مین

 ؟ یبخر یقراره چ_

 کرد: زیهاشو ر چشم

 ؟ یپرس ی. چرا مگهیلباس د_

 

 تعجب سرمو به طرفش چرخوندم. خنده ام گرفته بود:  با

 گهیبرم د دیبدونم کجا با  خوامی م ؟یپرسیکه چرا م یچ یعنی_

 رو متوقف کردم. نقره متعجب نگاهم کرد:  نیماش ابون یگفت. کنار خ یآهان

 ؟ یسادیچرا وا_

و در همون   دمیکش رون یرو از بغلش ب سایشد و در رو باز کردم و آو ادهیتوجه پ یب

 حال گفتم:

 صدبار. نینکن. ا شیانقدر بغل_
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 عقب نشوندمش و کمربندش رو بستم.  یصندل یرو

 رو به حرکت درآوردم. نیهم سوار شدم و ماش خودم

 انداخت و گفت:  سایناراحت به آو ینگاه

 خب گناه داره دخترم. _

 نثارش کردم:  یغره ا  چشم

  یبغلش کن یتونینم گهیباال د ادی. فردا پس فردا شکمت منیهر دوتاتون گناه دار_

 شه یم سیاونوقت دهن من سرو

 کرد. متعجب بهش نگاه کردم و بعد از باال انداختن ابروهام گفتم:  ینده اخ

 گم؟ یمگه دروغ م ؟یخندیم یبه چ_

 تکون داد و در همون حال گفت:  یمنف  یرو به نشونه  سرس

 اصال و ابدا. _

هم   سایآو یخنده  یپخش شد، صدا  نیماش یرو روشن کردم، آهنگ که تو  ستمیس

 پشت بندش اومد. 

 

 رو متوقف کنم.  نیخواست درست همون لحظه ماش یم دلم

 ببوسمش.  تونستمیبشم و تا م ادهیپ

  یصد هزار مرتبه خدارو به خاطرش شکر م یروز دیبود که با ینعمت هی سایآو وجود

 کردم.

 کرده که دلم افتاده دستت  یمگه چه گناه"

 بسه  گهیهمه ناز د نیشو ا الیخیب
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  تی عسل هیما رو با اون چشا یکُشت ایب راه

 ست یجز تو اصال ن یشکیتخت تو دلم ه  التیخ

 

   یبریدلو درجا م یشتریاون نگاهِ صد ر با

 ی مونه اثر  ینم  یدله آدمو ول یکنیو رو م ریز

   یبریدلو درجا م یشتریاون نگاهِ صد ر با

 ی مونه اثر  ینم  یدله آدمو ول یکنیو رو م ریز

 "و آرش( حیمس|یشتری)صد ر

 . دیخند یم یکردم که با خوشحال ینگاه م سایبه آو نهیآ یاز تو مدام

 

 ترمز.  یجلوم زد رو ینیرو که ازش گرفتم و به جلوم دوختم، ماش نگاهم

رو نداشتم من هم ترمز کنم و با شدت از   نیاتفاق افتاد که فرصت ا  نیا عیسر اونقدر

 . دمیپشت بش کوب

 نقره گم شد. غیج ون یها م نیبرخورد ماش یصدا

 شم که چشمم به نقره افتاد. اده یزده کمربندم رو باز کردم و خواستم پ بهت

 

 با وحشت گفتم:  شیشونیپ یخون رو دن ید با

 نقره حالت خوبه؟ _

 : د یگرفته نال ییسرش گذاشت و با صدا یرو رو دستش

 سام. حواست کجاست.  دیآخ سرم ترک_
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 : دمیرو عقب کش دستش

 .. نمیدست نزن بب _
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