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 بانوی قصهنام کتاب : 

 **beste**نویسنده : 

 کاری از رمان سیتی

 ما  تلگرام کانال

romancity@ 

 

 ایدی اینستاگرام 

Roman.City 

 

 وبسایت رمان سیتی

city.ir-Roman 

 

 

https://telegram.me/romancity
https://telegram.me/romancity
http://instagram.com/_u/roman.city
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http://roman-city.ir/
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 به نام خدا

 

 

 

 

 

محکم خورد به گونه ام..متعجب نگاهش کردم..نا  یلیس هیو مثل  دیچیو پ دیچیو پ دیچیتمام اتاق رو گرفت...صداش پ ادشیفر

که تکه تکه شد و هر تکه اش با صدا  یهمراه شد با پرت شدن گلدان بلور ادشیرگهام منجمد شده بود....فر یباور...خون تو

مرتکب شده  یبه من؟؟؟....من چه اشتباه انتی..!!! خانتی..خ؟؟یکار کرد ی....تو چتوافتاد..صورتش قرمز بود :  یبه گوشه ا

 بودم؟؟؟....

 

 ختیر یکه داشت از چشماش م یداشت اشک یمن حاال سرش رو خم کرده بود و سع یرو به رو یرو خم کرد..مرد عصبان سرش

 ...؟؟؟......................دنتیرو پس بزنه : جز عاشقت بودن...جز پرست

 

  

 

اتاق با  یانتها یسکو یرو دمیرو به دست گرفتم و پر دمیسف راهنیدامن پ نییجمله رو گفت و به سمتم حمله کرد...پا نیا

 و عشقت قسم دروغه... یغروب آفتاب ...به بزرگ نیلرزان و وحشت زده : به هم یصدا

 

 بهم بزنه تو خودم جمع شدم.... یزده بود دستش رو برد تا ضربه ا رونیگردنش ب رگ

 

 میعشقش؟؟....رو دو زانو افتاد : شد یکه رو به روش بود؟؟..برا یزن فیتن ظر یخودش؟؟؟...برا ی....برادیسوخت شا دلش

 دخترانشون... یمثال مادران برا میکنن...شد یپاک م یکه سبز یزنان یسرگرم مینقل محافل...شد

 

راه نگه داشتم..جز سکوت چه داشتم  مهینوازش رو ن یرفت برا ی...دستم که به سمت صورتش مختمیاشک ر ختیر اشک

 بگم...

 

 ی....چرا گذاشت؟؟؟ی..چرا با من ازدواج کردیبود ی..؟؟؟...به دنبال عشق دوره نوجوانی...دوستم نداشتیتو من رو نابود کرد_

 طور دوستت داشته باشم؟؟؟ نیا

 

 زد : هااااااا؟؟؟؟!!!!! چراااااااا؟؟؟!؟؟!!!!! ادیو فر دیشد و از جاش پر یعصبان رهدوبا

 

 گناهم.... یمن ب_

 

قرار  شیتوت ته باغ با عشق کودک یکه پشت درخت ها یده....زن یرو م یگریتن مرد د یکه بو یگناه....زن یگناه...ها....ب یب_

 گناهه...؟؟؟؟ یذاره ب یم
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 گناهم... یتکرار و تکرار و تکرار : من ب یجمله دارم برا کیمن فقط  و

 

و  زهیر ی..بزرگان شهر حکمت رو دادن .....و اشک مادیبر نم یاز من کار گهیندازه : چه کنم؟؟...د یم سمیبه چشمان خ ینگاه

  زهیر یاشک م

 

 دیمردمان دون و پست بنگر یجهل...ا یاهال یا زنم : یم ادیکنم...فر یدر نگاه پر از غمش دستهام رو از هم باز م رهیمن...خ و

و محکم  چرخونمی...م یزمان یکه عاشقش بودم..روز یو سرم رو به سمت مرد دیمن بنگر زیغبطه بر انگ یبه من و خوشبخت

اگر قلب مرد من با خاکستر تن من  دیشود..مرا بسوزان یم یچشمان پر خشم خال نیا ونهگ نیاگر ا دیبکش بی: مرا به صل گمیم

 شود.... یآتش درونش خاموش م

 

 شه از عرق.... یم سیسوزه و تمام بدنم خ یآخرم ته گلوم م ادیفر از

 

 

 

 اومد .... قیتشو یصدا نییپا از

 

 کردم... ی....اصال فکرش رو هم نمی...عالدیبود ی: بچه ها عال لیسه

 

به لب داشت به سمتم اومد و نگاهم کرد و بعد به سمت کارگردان و  یبه مرد گوشه صحنه سمت چپم انداختم که لبخند ینگاه

 ...یو تو حس نر یخانوم خانوما باش نیا یشه هم باز ی: نم کردنیعوامل صحنه که داشتن باال رو نگاه م

 

 نیسوم و ا نیکرد..تو تمر تیممنونم که بهم معرف یریاز استاد ام یلی...خیرینظ ی: دختر تو ب دیگردان به سمتم چرخ کار

 پرفورمانس؟؟...

 

از سر شرم  یکردم و لبخند یخوش قلبم نگاه ی..به هم باز دیبار یم تیو رضا یخوشحال پمونیکار گردان خوش ت یچشما از

 سرا داره و حاال... یتو ی..سرهیکار حرفه ا نیمرد تو ا نیزدم...ا

 

 دیهستم که بهش تعلق دارم..که با ییپالتو...لبخند زدم...من همون جا یدورکامل ...دور تا دور فضا هیخوندم رو چر سرم

 باشم.....

 

 

 

 یدوست داشتن اوشیبه س یکشم جلو...نگاه یزنم و شالم رو که در حال سقوط آزاده م یفالفلم م چیبه ساندو یمحکم گاز

 تئاتر شهر... یدرب اصل یه رورو ب یکه کنارم نشسته ..رو سکو ندازمیم

 

جا  نی..ای..زمزمه ها رو که گوش کنیو هم همه مردم اطراف درب اصل یزنم به شلوغ یدم و زل م یدهنم رو قورت م لقمه

 ...ادیدستت م یروشن فکر یعالمه ادعا کیطبقه متوسط رو به باال..با  ینبض اصل

 

 دم ... یتکون م زوننیرو که آو پاهام

 

 شم... یسوپر استار م شمیمعروف م یروز هی:  ایس

 

 ..یش ینم یچیوقت ه چیتو ه_
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 میر یم رمیگیرو م یلعبت هیجا فالفل گاز بزنم؟؟؟..دست  نیا امیبا تو مگه م گهیده : د یتوجه به متلکم حرفش رو ادامه م یب

 ...هیتوش چ میدون یکه نم ییاز اونا میدیلوکس سفارش م یغذاها مینیش یاز اون رستوران با کالسا م

 

 زنه... یم چشیگاز گنده از ساندو هی اهاشهیلبخند که نشان از شنا کردنش تو رو  هیکنه با  یاش رو که تموم م جمله

 

 چاره اسما فالفله .... ی..به؟؟یچ نیتو ا یدون یمگه االن م_

 

 ...خندهیخندم...م ی..ممونشیپر و پ یگردش و لپا یته دل به چشما از

 

 ؟؟یرا دارامشب اج_

 

 ...میر یم ادی: نه ندارم...منتظر گلنارم ب کنهیچرخه و به ساعتش نگاه م یسمتم م به

 

که  یدیسف یها سهیاش..همون ک سهیتو ک گردونمیفقط سه گاز به سرش زدم رو بر م قتیکه در حق چمیمونده ساندو یباق

 زنن... یقرمز رنگ از روش به آدم لبخند احمقانه م سیسوس چیچند تا ساندو

 

 نه؟ هیبابات هنوزم شاک_

 

 شه... ینم یوقت راض چیزنه : ولش کن..اون ه یم یلبخند

 

 شه.... یم ریداره د گهی.دای: من برم س کنمی.....و بعد به ساعتم نگاه مندازمیم ینگاه شیمهربون و دوست داشتن یچشما به

 

 اونجا؟؟؟!!! یبر یخوایره تو هم : بازم م یم اخماش

 

 هم دارم...؟؟ یزنم : مگه چاره ا یخند م زهر

 

 ی...گاهیکنیم یجا تا اون جا رو هر شب هرشب ط نی...از ایبر یم نیخودت رو از ب ی..؟؟...دختر دارهیچه باز نی: ا شهیم کالفه

 خونه... یگردی...بعد هم که نصف شب بر م؟؟ی...مگه جونت رو از سر راهت آوردارنیدر م یهم که برات باز

 

 اون ساعت نصفه شبه؟؟_

 

 ست؟؟یساله نصف شب ن 23-22 یدختر تنها هی یشب برا 11...ست؟؟ین_

 

همه به جاست...اما کار من هم به  یها یخودش...گلنار...نگران یها ی...نگرانزیچ چی..واقعا هزیچ چیندارم که بدم...ه یجواب

 ..بایاجبار ز هیجاست..مجبورم..

 

 ؟؟یفهم یاخما تو باز کن...مجبورم م ایزنم : س یچرخم به سمتش و لبخند م یم

 

 فهممت.... یفهمم...نم ینه نم_

 

 .... یوقت نفهم چیه دوارمیزنم : ام یم یتلخ لبخند
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دم و نفس  یم هیپشت تک شهی..سرم رو به شنمیش یکنم و م یم دایپ ی...صندلستین شهیهم یشلوغه..البته به شلوغ مترو

 ادی..زنمیم یدلم لبخند یدستش..تو یتو جیکتاب مفات یکه غرقه تو هی...بغل دستم خانوم نسبتا مسن و چاقکشمیم یقیعم

چشماش جمع شد و بعد گفت  یاشک تو افتشیکه مادر با در ی..کتابوفتمیم مبود دهیمادر خر یکه برا یبنفش رنگ حیکتاب مفات

 تر نبود.... نیسنگ نیدختر رنگ از ا

 

که کتاب زبانش  یو سبک دارن...به دختر اخم آلود نی..کال آدم ها هم سنگکردیبا رنگ سبک فرق م فشیعرت نیرنگ سنگ خوب

 زنهیداره به خودش لبخند م یدست نهیخانوم که تو آ یکی...اما اون نهیخانوم سنگ نیرو محکم بغل کرده بود نگاهم افتاد ..مثال ا

 سبکه...

 

پولم  فیو بعد اجرا...ک میداشت نیشدم..تمر یم ماریب دی...نباشتری..گلوم از همه بکردیاز مردم گرفتم..همه تنم درد م چشم

 یعنی نی...و اکردمیسر م نهایتا از ا 6با حداکثر  دیها با نیتمر انی..اخمام در هم شد..تا پیرو باز کردم..دوتا اسکناس ده تومن

خورد که بهم  ییرو ببندم که چشمم به عکسها فمیتم ک...خواسشدیم ی...مهم هم نبود البته طدفاجعه..تو خونه گوشت نبو

 که آلبومه.... ستیپول ن فیک گفتیم دیخند یم شهیزدن...گلنار هم یلبخند م

 

 آلبوم.... نیکه من مجبورم به حمل ا دیفهم یچه م گلنار

 

که  اینوک لیموبا غیچشمم تبل ری...از زادیشد بدجور خوابم ب یباعث م نیرو بستم....قطار مترو خنک بود و ا فمیو ک دمیکش یآه

 افتاد نگاه کردم... یتونل مترو م واریرو د شنیمیپشت هم مثل ان وینگات یسر هیبه صورت 

 

 ....دیچیپ یبود که تو گوشم م یریاستاد ام ی..همه جا....صداشهیاز هنر هفتم..هم استفاده

 

  

 

  

 

  

 

 

 

چند ساعت گذشته هم دلم رو خنک نکرد..اصال چه طور  عیزدم...اه اه اه...سه بار تکرار اه به تمام وقا یبه در فلز یمحکم لگد

 تیرو چرخوندم و در رو باز کردم...در رو با صدا بستم..بدون رعا دیگرفته من رو خنک کرد...کل شیدل آت نیممکن بود بشه ا

 در هم بره...به جهنم.. شتریفرم ب یکار باعث شد موها نیاز سرم کندم ..ا روشالم  واریدادم به د هی..تکیکس

 

 گفتم.. یا گهیجهنم بلند د به

 

 کردیبودن...پاهام ذوق ذوق م بایز یزمان هیکه  یگل و بلبل یآپارتمان به همون نرده ها یمیقد ینرده ها یرو انداختم رو شالم

کف  اهیو س دیسف یها کییامتداد اونها چشمم افتاد به موزا آل استارم انداختم و در یبه کفش ها یاز صبح سر پا بودم...نگاه

 ...یل یل یما بود برا یباز یجا یتو اوج کودک یزمان هی هک ییها کییخونه...همون موزا

 

 هم از خشمم کم نشد... یاندک ی..حتواریبه د دمیبا مشت کوب گهیبار د کی

 

مهربون چشم دوختن  یدر آپارتمان طبقه همکف باز شد...دو تا چشم آب یسر و صدا راه انداخته بودم که ال یلیکه خ کنمیم فکر

 رو زد.... دیو کل واریبدن...دستش رو برد به سمت د صمیداشتن تشخ یسع یکیبه من....تو تار

 

 ؟؟؟؟ییاخم هاش از هم باز شد : همراز تو دنمیکه همه جا پخش شد..با د ییروشنا
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 چند وقتم بود : بله منم... نیکه همراه تمام ا یت داشتم.... با بغضرو دوس نشیریقدر لهجه با مزه و ش چه

 

 ...؟؟ی؟؟..چرا انقدر پکر ییسالم...چرا اونجا_

 

 ....یشگیداستان هم_

 

غذا  ایاز بر شده بود...سرش رو به نشانه تاسف تکون داد...: ب گهیکه مطمئنم د یبود..به قدر یتکرار یداستان به قدر نیا

 حاضر دارم بخور...

 

و  یمتفاوت سرگرم طیتو شرا یروزگار یروز هینداشت..تنها بود...مثل من...دوستم داشت مثل من... یباهاش سود مخالفتم

 مادام؟؟ دنیشغلش هم مثل من بود...کفشام رو در آوردم و همراهش شدم... : مرغ عشقات خواب

 

 ر صدا شدن دخترکم....س یمن ب ییزد : اونا هم از درد تنها یلبخند

 

و  دیدست سف هی یتپل و موها کلیمن با اون ه یدوست داشتن یارمن هیداد..مادام همسا یم ییتنها یبو یخونه حت واریو د در

 بخور..بورش پختم.... یگذاشت : گرسنه ا یکاسه ا یناهار خور زی..رو مشیلهجه دوست داشتن

 

که هنوز حلقه  دشیتپل و سف یهم نبود...مادام دستها یمورد عالقه ام نبود..اما چاره ا یبه ظرف انداختم..غذا ینگاه

 یدستم گذاشت : خدا خودش جوابش رو م یبود رو یریرنگ دوره پ یقهوه ا یازدواجش رو تو انگشتش داشت و پر از لکه ها

 ده...

 

وارد  یگرم خونگ یغذا رو دوست نداشتم..به هر حال بعد از مدتها غذا نیدهنم گذاشتم..مهم نبود که ا یاز غذا رو تو یقاشق

 بدنم شده بود....

 

رو به دستش گرفت : بچه  شینشست و بافتن ییننو یصندل یدستگاه گذاشت و رو یاز دلکش رو تو یمیصفحه قد هی مادام

 ...یومدیته کوچه خنده کنان مچونه دارت از  دیکه با مقنعه سف ییکالس اول..همون روزا یرفت ی..تازه میبود

 

 فرق سرم بود... شهیکه چونه مقنعه ام هم ییخنده اضافه کردم : همون روزا با

 

 ...میبافت یزمستونت ژاکت م یبا مادرت برا مینشست ی: آره همون روزا م دیخند زیر

 

 بافت رو داشت.. زیرو نبافته بود...همه چ هی ریز هیمن  یهنوز برا یکه زندگ یی..همون روزا

 

 چشمم رو عقب زدم... یتو اشک

 

 همراز؟؟؟... یکنیبا خودت چه م ی..غذات رو بخور..برات خوبه...دارینگفتم بغض کن_

 

 بودند... دهیسئوال رو از من پرس نیهم قایچند وقت چند نفر..به چند صدا..با چند لحن مختلف دق نیخودم فکر کردم تو ا با

 

 پر بغض شد.... شیآب یدونم باال انداختم چشما یمام رو به نشانه ن شانه

 

 جواب رو داده بودم... نیهم قایهم به همه دق من
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 مادام... ی: مرس دمیدوشم انداختم و صورت ماهش رو بوس یرو رو فمیپام رو کردم توش و ک دمیرو نپوش کفشهام

 

 ...دهیچروک حوردش رو به سمت گونه ام آورد و لمس کرد : نکن همراز..نکن..خدا خودش جوابش رو م یدستا

 

 جلسه بحث و گفت گو داشته باشم... هیخدا  نیدوست دارم با ا یلی: خ میشگیهم یذات طنتیزدم و با ش یلبخند

 

 کنه.... ینم یشوخ زی: از دست تو...آدم با همه چ دیاش کش نهیس یرو یبیصل

 

 

 

شد بد جور خسته  یموتور شکسته م هیاگزوز  یکه گه گاه با صدا یسرم و زل زدم به سقف...تو سکوت ریرو گذاشتم ز دستم

هر چند وقت  دی...چرا بانمشونیذاشت بب ی..چرا نمکردیطور م نیمونده مونده بودم...چرا ا زیو بش همه چ شیبودم....تو ش

 ...ردکیکار رو م نیبار با من ا هی

 

زودتر از  یلیخ دمیدم بهتون...قول م یزدن... : قول م یتختم..لبخند م نییپا زیم ی...به عکس خندانشون رودمیپهلو چرخ به

 خودم.... شیپ ارمتونیب دیکه فکرش رو بکن یزیاون چ

 

 خودم زدم .... یبه آرزو یلبخند

 

  

 

  

 

  

 

 

 

با آهنگ  یحوله انداخته بود...گاه هیدوشش  ی...روزدیگاز رو هم م یرو ییظرف رو یتو یخوند و با قاشق غذا یلب آواز م ریز

  ومدیقر هم م هیلبش  ریز

 

 .؟؟.دل و رودمون تو شکممون به هم رحم نکردن...ایحاضر نشد س _

 

 ... ییبه پشت : گلنار بدجور شکمو برگشت

 

 رو به سمتش پرتاب کرد.. زیم یاز نان لواش برشته رو یکیتکه کوچ گلنار

 

 آخه... یکنیم فیرو کث نیکودک منسوخ شده..دختر چرا زم یبدن هیتنب یدو نست ی..نمیبد هیگلنار عجب تنب ی: وا من

 

 ..چه نون..چه چاقو...کنیدم دستم باشه پرت م یهرچ زهیری..اعصابم رو که بهم مدیزد : ببخش یلبخند گلنار

 

 ی: غذا یلهجه فرانسو یبا در آوردن ادا زینون وسط م یکه با حوله دور گردنش ظرف رو گرفته بود..صاف گذاشتش رو اوشیس

 مستون... نگولیج ریبا سس تخم مرغ و پن یمخصوص سر آشپز...گوجه فرنگ

 

 : دلقک... دمیبلند باال کرد...بلند خند میتعظ هیبعد  و
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 ه؟؟یما چ یعمره سرگرم هیبانو.. گهید میدلقک_

 

 صحنه مردم رو سرگرم کردن... یگفتم : رو بلند

 

 ....ختیو موهام رو بهم ر دیخند

 

 تو غذا اعصاب ندارم... زهیر یموهاش م ای: نکن س گلنار

 

 نشست : بر اعصاب نداشته گلنار صلوات.... یکه داشت م یدر حال ایس

 

به  یرو چپوندم تو دهنم..لقمه ام رو که قورت دادم ..نگاه حونیدسته ر هیرو به دهنم گذاشتم و بعد هم  یا لقمه

 یبار ک نیومد آخر یهم نم ادمیو  دمیخند یلبشون بود..خوب بعد از دو روز دوباره داشتم م یهرودوشون کردم...لبخند رو

 یهم نفس برا هین بود..طعم داشت یمستون..طعم زندگ نگولیج ری...بدون پنزیم یاملت رو زیغذا خورده بودم..طعم تند و ت

 غذا خوردن...

 

 ...یش یروز به روز الغر تر م ی: موش موش دار گلنار

 

 بد است؟؟ نیا ای: و آ دمیآب نوش کمی

 

 حرف نزن... یتئاتر_

 

 : حسود خانوم... دمیخند

 

 چشمات گود افتاده ریشده بود : خدا ازش نگذره ز یجد یکه حاال کم اوشیس

 

 غذا خوردم.. یبار ک نیآخر ادینم ادمیبه اون هم ربط نداره ها  ادی: ز زیم یدستم رو رها کردم رو یتو لقمه

 

 ؟؟یکن یم یطور نیشده بود : د چرا با خودت ا سیچشماش خ شهیکه مثل هم گلنار

 

 سئواله... نی...همش تکرار ادیسئوال رو تکرار نکن نیا گهید کنمیبچه ها خواهش م_

 

 یممنون که دار یلیدستت درد نکنه..خ یلیخ می..بگمیکار کن یشد : چ یم یشکل نیکم ا یلیکه خ یدرهم افهیبا ق اوشیس

 ....یندار یا فهیره همراز....تو وظ ی..د چرا تو کله ات نم؟؟یکشیم یدست یخودت رو دست

 

شدم :  یعصبان قتایبار حق نی..اما ااوشی...س؟یافتاد..اون هم از دست ک یاتفاق م رید تیمن هم عصبان یشدم...برا ی..عصبان

 ندارم بدونه اونا... یچیمنن...من ه یها یگار ادیاونا تنها  یاصال؟؟...مرد حساب یش یحرفت رو متوجه م ی..معناوشیس

 

 ...اینشو..س یعصبان ی: موش گلنار

 

 ...یوسط حرفش : تو لطفا دخالت نکن گل دیوش پر ایس

 

طور..هر  نیباشه...نه ا دیبذار که نرماله..که با یوقت و انرژ یشو...گفتم در حد الشونیخ یچشمام: من نگفتم ب یشد تو براق

..اون برخورد باهات هیچ دمیکه هنوز نفهم یزیانتقام چ یاحوالم برا ضی..اون آدم مریریم یش یروز هر روز..هر شب پا م

 ...تینظر به اطرافت بنداز...به خودت..به زندگ هی..نهی...دردم ایوفتیدو روز م یای..مکنهیم
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 کنم؟؟؟ یم تتونیاذ_

 

 ؟؟؟یرو گرفت جهینت نیهم قهیچند دق نیا یال اهلل ...دختر نفهم از کل گل لگد کردنها_

 

 صورت ممکن نگاهش کردم... نیو گرد با مظلومانه تر سیخ یچشما با

 

 که سرت داد زدم... ادیخودم بدم منگام نکن همراز از  یانداخت : اونجور نییرو پا سرش

 

 یاوشیس هیکه  نهیکه از حرفات گرفتم..ا یا جهی....به جان خودم..نتایکنارش نشستم : س یشدم رفتم سمتش و صندل بلند

که  یذاره..با تمام مشکالت یسوزه...که نگرانمه...که هست..که وقت م ی...که دلش برام میدوره کودک یهم باز هیهست....

 کنه... یخودش هم داره باهاش دست و پنجه نرم م

 

...چه طور اد؟؟ی...چه طور دلش میفیح یلی..به خدا خیفیح یلی: همراز..تو خ ختیرو بلند کرد و با زهم موهام رو به هم ر سرش

 بچزونتت؟؟.. یطور نیتونه ا یم

 

 ینور هی شهی..همایهست س یدیام شهیدم : همزدم ...هر چند تلخ..هر چند پر از افسوس..اما بازهم لبخند ز یلبخند

 یلیمخصوص سر آشپز بخورم...که دمت گرم خ یلبخند زد...حاال هم برم از غذا دی...فقط باکینور کوچ هیهست..هر چند 

 خوشمزه شده...

 

 ...کنمی: همراز بهت افتخار م ایس

 

 

 

زل زده  لمهایقفسه ف یرو به رو میکه دوستشون داشتم..گلنار نشسته بود رو گل ختمیر یلنگه به لنگه ا یرو تو فنجونها یچا

 دستش بود.. نمایس خیکتاب تار اوشیبود بهشون و س

 

 زیم ریرو از قفسه ز یرنگ سفال یوسط اتاق و خودم هم نشستم رو مبل و بعد ظرف آب یچوب زیرو گذاشتم رو م فنجونها

 پر از گز... زیم یگذاشتم رو

 

 بهت سر زده.؟؟.. یائیض دی: ام شاویس

 

 ؟؟یدی: آره از کجا فهم دمیرو نفس کش میچا بخار

 

 ....زیم یرو یها یاز گز آرد_

 

 خواست براش اجرا کنم... یرو برام آورده بود..م دشیجد شنامهیزدم : اومده بود نما لبخند

 

 از گز رو گذاشت تو دهنش : کاراش خوبه.. کهیت هی

 

 ...ستین ری...دو تا اجرا که امکان پذکنمیکار م لیمن االن دارم با سه_

 

 ..؟؟میببن لمیکنار..ف دی: تو رو خدا بحث کارتون رو بذار گلنار

 

 تو هست؟؟... قهیمگه باب طبع و سل یزیچ لمایزدم : تو اون ف لبخند
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کشته  عاتیکه فقط و فقط به خاطر شا یگناه یکه نوشته شده..از زن ب یزدم..از عشق یم ادی...فرختمیر ی..اشک م دمیلرز یم

دقت چشم  یتمام شدن پرده آخر داستان رو اعالم کردم..و ب یمیکردم...و در آخر با تعظ یم هیکردم..گر یشه دفاع م یم

نگاهم  یو جد ی...جدنینگاه همراه با تحس هیبودم.. هیدیتائ هیبه دنباله  فقطو جذابش..فقط و  یدوختم به چشمان خاکستر

 دشی...و من هنوز منتظر تائکردیزدن..اون همچنان دارشت نگاهم م یبودن..دست م یراض نیکرد..عوامل صحنه از تمر

 ...ختی ریم نییعرق از کمرم پا یگلوم بود....قطره ها یبودم...قلبم تو

 

 یرو بهت معرف نمی: بهترستادیزدمون ا جانیکارگردان ه لیآمد.کنار سهشد و قد بلند و پر نفوذه...دو قدم رو به جلو  بلند

 ...لیشاهکار ساخته شده سه هینوشته تو هم بهش خورده... یکردم...چوب جادو

 

مرد چشم  نیتئاتر...به ا یایشاهکار دن نیرو ببوسم..به ا یریخوستم برم دست استاد ام یخواستم پرواز کنم...م یم من

 یوقفه برا یتالش ب هیحاصل  شیشانیکه هر چروک کنار چشمش..هر خط وسط پ یو جذاب...به دست کس ساله 71 یخاکستر

 دانشجو و هنره...

 

 

 

زدم هم  یتاالر تئاتر شهر...نفس نفس م یصحنه اصل یرو میبا گر نیتمر نینگاه کردم.اول ممیبه گر یصندل یرو نشستم

دختر  یسوپر استار موفق و حساب هیمعروف و خوش قلبم که  یکه در باز شد..همباز یاز تلخ دیاز شور..و شا جانیچنان.. از ه

 کردم.. یلب ریپر از نسکافه رو به دستم داد...تشکر ز یکاغذ وانیپسنده از در داخل شد و نشست کنارم و ل

 

 همراز... یبود یعال_

 

 تشکر کنم.. تونیمراهدونم چه طور بابت ه یچه قدر خوبه ..واقعا نم دنیرو از شما شن نیا_

 

حس  شتریمن ب یش ی...تو باعث مدهیبه قدرت تو ند یزن گریصحنه الحق و االنصاف سالهاست که باز نیحرف رو نزن..ا نی_

 ...یکرد انتی..که بهم خیشه که عشقم یباورم م ییجاها هی..رمیبگ

 

 اگر واقعا... دایببخش یعنیاگر.. یاز سر شرم زدم..گونه هام سرخ شد : راست یلبخند

 

 یخوا ی...مادیبه صورت کودکانه ات م دیحفظ کنن..شد شهیرو هم نی..ایدختر تو هنوز پر از شرم ادی: خوشم مدیشرمم خند به

 کنم؟؟ یکنه چه م انتیکه عاشقشم بهم خ یاگه دختر یبپرس

 

 کردم ... دیسر حرفش رو تائ با

 

 ...کنمیترکش م_

 

 ...نیهم_
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 ...هیتنب نینداشتن و از دست دادن من بدتر_

 

 ... : با مزه بود...دمیصاف و صادقا نه اش خند یخودپسند به

 

 ؟؟؟یکردی....تو چه میا گهید زیچ چی...نه ههیییجوابش فقط و فقط جدا انتیبود...خ قتیاما حق_

 

پر از آرزو رو  یبد جور قلب دختر یلیخ یلیکه بد جور..خ ی...داستانارهیم ادمیو تلخ رو به  یقیبس حق یداستان هیسئوال  نیا

سطل انداخت: تو هنوز  یرو مچاله کرد و تو وانشیدونم فقط ل یزدم به طعم زهر..گرفت حرفم رو با نه نم یزخم زد...پوزخند

 ؟؟ینیبب انتیخ یکن یوقت م ی..کیبشعاشق  یکنیوقت م ی..کیجوان یلیخ

 

 ...دیزجر کش یکس ی..و هم پادیشه د یتجربه کرد..م میرو مستق زیهمه چ دینبا شهیهم_

 

ذره ذره  یعنی نیو ا یکنیم یکه مثل ماست..تو هم با حس هات زندگ یهمراز..مثل من..مثل هر کس یچاره ا یتو هم ب_

 ...کننیکه فکر م ییکسا یبرا یخنده دار یلیخ ی..و کمدکننیکه حسش م ییکسا یبرا هیدرد ناک یتراژد یمردن...زندگ

 

 

 

 دیشده بود تا اجرا با یطوالن یلیخ نیبود...امشب تمر 8331شده بود...ساعت حدود  کیسرم مرتب کردم هوا تار یرور و شالم

 شد... یرو از حفظ م لوگهایصحنه تئاتر هم تک تک دا یحت یریشد که به قول استاد ام یتکرار م یبه قدر نیتمر نیا

 

 همراز....همراز....._

 

..من پاک فراموش کرده کشنبهی...فکر کردم امروز چند شنبه..آخ دیدو یبود که از پشت سرم م اوشیس یصدا

بلند جعد  ی..و موهاشیپاره اش و کوله پشت نیو شلوار ج یشرت آب یبهش زدم که با اون ت یو لبخند پت وپهن ستادمیبودم...ا

 ...دیدو یه سمتم مب زانیر رقداشت ع یپاتر یکامال گرد به قول گلنار هر نکیدار و ع

 

 ؟؟یر ی...چرا انقدر تند تند راه م؟؟؟یدختر به پات جت بست_

 

 تئاتر شهر کافه تئاتر... یبه سمت کوچه پشت میدوشم جا به جا کردم..هم قدم شد یبهش زدم و کولم رو رو یلبخند

 

 نبود نه؟؟ ادتیبه سر تا پام انداخت : قرارمون عمرا  ینگاه ایس

 

 نه!!!! یانداختم : راستش رو بخوا نییرو با شرم پا سرم

 

 ....گهیدمت گرم د_

 

 که دادش در اومد... ختمیرو دراز کردم و موهاش رو بهم ر دستم

 

 دختره حسود... یبخت من رو کور کن یتون یم نینکن بچه..اونجا االن پره لعبته...بب_

 

 جونم... ایس یستیکاره هم ن نیرو لبش آورد : ا ی..خندم لبخنددمیته دل خند از

 

 خوردم... یسر جام سکندر یو کم دمیبهم زدم..خند یپهلوش ضربه ا با
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 و قهوه به سمتمون هجوم آورد گاریعطرو س یاز بو یکافه که باز شد هجوم در

 

 از پشت دخل برامون دست تکون داد با سر سالم کردم.... ریام

 

 دهیخواب نیکاپوت ماش یکه رو یکوچه به دوتا گربه ا یشده توپارک  یها نیچشم دوختم به ماش میکنار پنجره نشست زیم پشت

 بودن

 

بود با خواهرش  اوشیس یصحنه کار قبل یو منش ومدینم ادمیاسمش  کردمیکه هر چه قدر فکر م یچشم سبز با مزه ا دختر

 یروشنفکرانه طبقه برژوا ادعا یو حرفها گارینشست...تو هم همه دود س زشونیسر م یچاق سالمت یبرا اوشیاونجا بود..س

از دلستر خوش رنگ و  یبزرگ وانیل ریافکار خودم نشسته بودم که ام توبر دانستن فلسفه هنر..غرق  یدخترک پشت سرم مبن

 بهش زدم .... یجلوم گذاشت..لبخند پسیو همراه با چ ییطال

 

 ...یکن یغوغا م گفتیم روزیجا بود د نیا لیسه_

 

 کنه... یکارش رو م غیرو تو دهنم گذاشتم : داره تبل پسیاز چ یا تکه

 

 ...ستیکس ن چیه غیبه تبل یازین نیا دنیفهم یبرا ینی: تو بهتر دیخند

 

که مثل کالف بهم  یروابط هنر نی...تو ادمیجد یلیخ یلیشه...خوب من تازه کارم..آماتورم...خ یدلم...اون ته مها شاد م ته

 ....ستمین یتوش راه نداره..من کس یو بسته که جز خودمون کس کیجامعه کوچ هیشه جامعه ما بشه  یاست و باعث م دهیچیپ

 

 نشست... زیسبز و خواهرش پشت م یلبخند بر لب بعد از دل کندن از اون چشما اوشیس

 

 خوب؟؟؟_

 

 ...ایو صبر ندارخوب؟؟..دختر ت ی: چ دهیم نییقلپ گنده از آب آناناسش رو پا هیزنه و  یم شیرو آت گارشیس

 

 برم خونه... دی...حرفت رو بزن تازه باادیداشتم..صدام در نم نیساعت تمر 9..خسته ام..از صبح  ایس_

 

 ....ییخود..مامانم و گلنار منتظرتن..شام خونه ما یب_

 

 نبود... نیقرارمون ا_

 

 ...گفتیرو م نیمامانم بهت ا یداشت یرو بر م تیاگه گوش_

 

و گلناره...اخمام رو  اوشیکرده س لیکه پدر تحص هیفقط و فقط مرد اخم آلود و بد دهن لشی..دوست ندارم برم خونشون...دل

 ...یکنیفکر م یبه چ یدونم دار یزد : م یپوزخند دیکه د

 

 رو اون ببره... یباز میبذار دی: ما نبا زیم یشد رو خم

 

کافه..رو اون صحنه  نیجا..تو ا نی...فقط هماوشیس می.دوره اکبر آقا...من و تو گمفعال که دور دوره اوناست...دور پدره تو.._

..تو خونه تو..تو عمارت اکبر یزندگ ریو و ریشم..تو ه یم دهیزنم د یم ادیها رو فر شنامهیاون نما ی...من وقتمینمود دار

 فهمه.... یشنوه..نه حرفم رو م یرو م امنه صد یکس گهید یجا چیآقا...ه

 

 کنه... ی..درکم مگمیم یفهمه من چ یم اوشیزد..س گارشیبه س یمحکم پک
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 سر انجام باشه.... یدست و پا زدنمون ب میبذار دی...نبامیخودمون به خودمون کمک کن دیخاطره که با نیبه هم_

 

 به موال... یتو از منم خجسته تر_

 

 ...دیحرف زدنم خند یالت به

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 یهوا یکیانداختم..تو تار ینگاه یکافه به کوچه پشت ییکایمدل آمر یدلسترم رو بردم سمت دهنم و از پشت پرده ها وانیل

زده به عصاش  هینور تک ریدر ز یجلو یسکو یرو یرمردیثابت رو روشن کرده بود و پ هیناح هیچراغ برق  ریتابستون نور ت

 ..امرزهیآقاجون خدا ب هی: چه قدر شببه لبم اومد  یلبخند دنشینشسته بود..با د

 

 نشست دم در... یما م دنیچشم چرخوند و لبخند زد : آره ..اون موقع ها که منتظر رس ایس

 

 م؟؟یشد ریما پ ایس گمیم_

 

 ..مگه چند سالمونه...؟؟یشد وونهید_

 

 یشده..از هر ک ادیز انتونیاطراف یامرزهایتعداد خدا ب دید دیکه شمرد یروز گفتی..تو دانشگاه ممیداشت یاستاد هیآخه _

 سنتون رفته باال... دی..اون روز بدون دیوصلش کن امرزیخدا ب هی دیمجبور شد دیحرف بزن دیخواست

 

تو  یم یدستم گذاشت ..سکوت کرد..خوب سکوت هم داشت..چ یتلخ تر من زد و دستش رو رو یبه اشاره ها یلبخند تلخ ایس

 نست بگه...

 

 ...ستایهم کم ن امرزیزد : واال اطراف تو آدم خدا ن یلحظه بعد لبخند بد جنسانه ا چند

 

 ...اینگو س یجور نیگذاشتم و انگشتام رو تو هم گره زدم : ا زیم یکردم آرنج ها م رو رو افتیتلخ اون رو هم من در اشاره

 

 شه؟؟یم یبگم دل بزرگه تو راض یچه جور_

 

 خونه... میبر یخوابه...زود ی..بابات زود مایقرار رو نگفت نیا لیآخرش دل یراست ایخواست بحث عوض بشه : س یم دلم

 

بده من حق  یشنهادیهر پ یعنیگاردش  نینشست..ا نهیداد و دست به س هیتک شیصندل یرو ازم گرفت و به پشت نگاهش

 ندارم رد کنم....

 

 کردم.. دایبرات کار پ_

 

 من که کار .... ایزنگ خورد : جانم؟؟!!!!....س یزیچ هیسرم  تو
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 ده... یوسط حرفم : کفافت رو نم دیپر

 

 .... نییرو اندختم پا سرم

 

 ه؟؟؟یچ شیمعن نییسر پا نیا یشه بگ یهمراز..م نمینگام کن بب_

 

 رو اداره کنم... میتونم زندگ یمن م_

 

پارک  مکتیبا من رو ن ایخورن  یاونا هر شب املت م ی؟..فکرکردخودت... شیپ شونیاریب یخوا یشک ندارم...اما تو مگه نم_

 ..اصال خودت....زنن؟؟؟یگاز م یتومن 2 چیدانشجو ساندو

 

 ؟؟یکنیدن فکر م یاز دانشگاه هنر م شینما لیفارغ التحص هیبه  ی...چه کارایته حرفش رو قبول داشتم...اما : س تا

 

 ادته؟؟؟یپرتو رو  نیخواد مجابم کنه : رام یم یعنی نیرو باز کرد ..ا گاردش

 

 یآور نوجوون ادیبود؟؟..نبود؟؟؟...ته ذهنم اسمش به شدت آشنا بود...و  ادمی

 

 ینقاش سانسی...همون که رفت فرانسه فوق لنینازن یی..پسر دااداین ادتی دیبا تمسخر :گفتم شا یو اندک زیآم طنتیش

 ...رهیبگ

 

..دورش دید یمطمئنا من رو نم یبودمش..اون ول دهیها د یبود...بارها تو مهمون یبره..پسر خوش پوش و جالب ادمیشد  یم مگر

رو  دنشیپوش بیغر بیعج یرو که از هنر مند بودن..لباسا یساله هنرستان 15انقدر شلوغ بود و انقدر در مرکز توجه که منه 

 کردم... یکار درست رو جلب نم اریوقت توجه اون نقاش موفق و جذاب و بس چیرنگ...ه هیهر کدوم  یبلد بودم و ناخنها

 

 یبرا گشتیاستاد جوون م هیآموزشگاه زده...دنباله  هیخندان  دیتو خاطرات....اون برگشته...تو س ی: با توام ها باز رفت ایس

 ده... یهم م ی...پول خوبیکنکور یبچه ها ی...براشیدرس نما

 

 ...سی...من رو چه به تدرای: ترمز کن س دمینموره ترس هی یعنیخوردم.. جا

 

 دونه.. ینم یکس بهتر از تو تئور چی...هستیکس با سواد تر از تو ن چی..تو اطراف ما هونهیچرا نه؟..د_

 

 ...ایترسم س ی...من میدانشگاه شیو پ رستانیبه کنار..اونم تو مقطع خطرناکه دب سشیبه کنار..تدر زیچ هیدو نستن _

 

 ...؟سیتدر ای نیدو خت تو مردمک لرزان چشمام : راستش رو بگو..کدومش ترسناکتره...رام چشم

 

هممون جذاب بود..تنها  یبرا نی...اون روزا من نو جوون بودم...رامایس الیخ یرو گذاشته بود رو نقطه حساس : ب انگشتش

چند سال من چهل سال  نی..تو اا؟؟یس ی...االن چنهیو ببکه قبولش داشتم من ر یبود که کس نیدرد من اون روزا ..فقط و فقط ا

که همه به  یحس کردم...االن از درد نون گرفته تا اون دو جفت چشم منتظر..از صحنه ا زی..همه چدمید زیبزرگ شدم..همه چ

جونم انقدر سمن دارم که  ایکالم س هیفکر کردن... یدارم برا زیعالمه چ هیازم انتظار دارن...تا خودم... دنمیخاطر درخش

 توش گم بشه... اسمنی

 

زنه...ساعاتت  ینم یهات ..به اجرات هم ضرر نی..به تمرهیزیکار کاره خوب و تر و تم نیسمن هات...ا نیخوب به خاطر مهم تر_

 ...پولش هم خوبه...یکنیم میرو تنظ
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 هی فیته ک یتا دونه ده تومن 5طرف..اون  هی پولش یبرا ایس فیرفت..آب و تاب تعر یم یلیو یلیدلم کم کم داشت ق ته

 طرف... هیتختم هم  یطرف...اون عکس خندان پا هیطرف..قبض برق 

 

هم مفت..هر چند من از تو  شکی...سنگ مفت گنجونهید ید یرو از دست نم یزیهمراز چ نی: بب دیکه نرم شدنم رو د اوشیس

 ....یکنیهات م ییاون ها رو هم عاشق خودت و توانا یر یمطمئنم..م

 

 

 

گاه و  یاز خجالتم در اومده بود...نگاه گاه و ب یخوش رنگش حساب یپولو ایشام...که خاله با کشک بادمجون چربش و لوب زیم سر

 انداختتم... یهم به خنده م کردیم میو گلنار هم عصب اوشیچپ چپ خسرو خان شوهر خاله گرام...پدر س

 

بهم زد..به من مودب و  ی..و چشمکختیبلند دوغ ر هیپا وانیدوغ رو برداشت و برام تو ل اما راحت بود و آسوده...پارچ ایس

و گل  اریپر از ماست و خ ستالیبه کاسه کر یهم ناخنک یبردم..و گاه یمعذب نشسته بودم و قاشقم رو آروم به سمتم دهنم م

 ومدیم ادمیکه من  یبود..تا زمان ایدن ایانداخت..تا دن یبه پدرش م یهم نگاه یو گاه بودزدم...گلنار رو به روم  یسرخ کنارم م

گفت خانوم جون خدا  یاما اون روزها..مامان م ادی ینم ادمی ادیقدر بد خلق بود...من که ز نیبانک پدرم... هم سیباجناق رئ نیا

 ادمیآدم بد اخالق...البته بازهم من که  نیتو دامن ا نداختفرستاد که خاله ام رو ا یبه پدر بزرگم لعنت م شهیهم امرزیب

 نبود..دختر داده بود به مطرب...پدرم استاد سه تار بود... یراض ادیاز پدرهم ز گفتنی..اما باز مومدینم

 

 ....گهی: همراز خاله..بخور د خاله

 

 شد....  یقلنبه م شیتمام ترحمات زندگ دیرس یخاله رو هم دوست نداشتم..به من که م یبغض دائم نیا

 

 ؟؟؟یاشرف یآقا شیپ یرفت اوشیخان : س خسرو

 

 : نه.... زیم یدوغش رو گذاشت رو وانیخونسرد ل اوشیس

 

و اون موها..فکر  ی...با دلقک بازیبچرخ یجور نیا یخوا یم یخسرو خان من رو از جام پروند : نه؟؟!!!..پسره الوات تا ک ادیفر

 چه خبره... یکنیم

 

راه رو انتخاب کردم...اصال آره من  نیره باال...خودت رو آزار نده...من ا یزد : خسرو خان فشار خونت م یلبخند اوشیس

دارم  گهیکردم ...االن د متیرو تقد سانشمیهم که ل یخوندم...دو دست کی...به خاطر تو من تو دانشگاه مکانیدلقکم...که چ

 که دوست دارم.... کنمیرو م یکار

 

 نیا یدو نستم من رو باعث و بان یبا ضرب بلند شد و به اتاق رفت...خوب م زیردنش زد باال...از سر مگ یخان رگها خسرو

 بود... شیعاشق نما شهیهم ایداشت..س یخوب به من چه ربط یدونه...ول یمسئله م

 

فرم رو بافتم تا  یموهاانداخته بود ملحفه پهن کرد و دوتا بالشتها رو گذاشت کنار هم... نیزم یکه رو ییتشکها یرو گلنار

 هم فرو نره ... یتو شتریب

 

دونم که  یاومد تو اتاق....و نشست رو تخت گلنار... : بخور خاله م خشیمشک پر از  دیبه در خورد و خاله با شربت ب یا تقه

 ....ببخش بابت خسرو...یدوست دار

 

 ..شناسمیزانو نشستم : خاله راحت باش..من خسرو خان رو م چهار

 

 ره... یگرفته دنبالش نم یدانشگاه مهندس نیشکاره..پسره از بهتر اوشیاز دست س_
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 23کنه تازه  یرو م شی...داره زندگره؟یگیقرون از خسرو خان م هیآوردم : خوب نره خاله جان..مگه  نییپا یرو کم صدام

 سالشه...

 

 مامان... گهید گهی: راست م گلنار

 

 تو بر اومد... ی..مگه براادیازم بر نم یدونم مادر..چه کنم که کار یم_

 

 ...زنیاشک نر یطور نیا ننیب یهر بار من رو م نایکار کنم ا یمن چ ای..خداختیاشک ر دوباره

 

 خاله گذاشتم : خاله تو رو خدا... یزانو یرو رو دستم

 

 ایمونده از خواهر خدا ب یگار باق ادیکشم همراز..تو تنها  یتو رو خدا؟..از خودم خجالت م یدستش موهام رو نوازش کرد : چ با

 ...ینیب یرو م میاون خونه...چه کنم خاله تو که زندگ ی..نه تک و تنها تویکن یجا زندگ نیا دی...بایمرزم

 

 ندارم... یبابا....خاله قربونتون برم..من که توفع یا_

 

است..من  نهیک یانقدر دلت بزرگه..انقدر که ب دونم..تو یدونم خاله فدات بشه..م ی: م دیرو پا ک کرد و سرم رو بوس اشکاش

هر شب هرشب تا  دنشونید ی..برایکنیتالش م یطور نیاونا ا یسن و سالت برا نیتو با ا نمیب یم یکشم...وقت یازت خجالت م

 ...کشمی..از خودم خجالت مگردونهیبرت م ناسوقتا هم اون خدا نش یلیو خ یریکجا م

 

 یدو نستم..دردش رو تا تهش احساس م ی...مکردمیها فکر م نیآمد...من خودم به تمام ا یفضا خوشم نم نی...از ا

 کنن.... یدآور ایبهم  دنید یداشتن هر بار که من رو م یچه اصرار هیدونم بق یکردم...نم

 

 تو؟؟ امیسرش رو داخل کرد : ب اوشیبه در خورد و س یا تقه

 

 ...دیپسره چشم سف ای..بایزد : ب یلبخند خاله

 

 ..ولو شد رو تشک ها...شیشگیبا لخند هم اوشیس

 

 من اونا رو مرتب کرده بودم... ایبابا س ی: ا گلنار

 

 ..کم داد داد کن....ایش یخانوم دکتر م یهم داره..دار یی...جغ جغه...چه صداسی: ه ایس

 

 به بازوش.... دیدونه کوب هی گلنار

 

 : همراز از عمه ات چه خبر... خاله

 

 رو تکرار کرد... شنهادشیکردن باز هم پ هیساعت گر میتماس گرفته بود..بعد از ن روزیزدم : د لبخند

 

 خود... یاخم کرد : ب اوشی...سدنیاز جا پر اوشیو س گلنار

 

 من هست؟ یبرا یچه کار کیشهر کوچ هیکار کنم ؟... یخود...من برم اون جا چ یمنم گفتم بهش ب_

 

 ...کنمی..درکش میکن یزندگ ششیپ یخواد تو بر یپشت گردنم رو نوازش کرد : اون م خاله
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 ؟؟یجان...اون دوتا پسر عزب هم داره..برم بگم چ نیجاست..نفسام ا نیکه ..من شغلم ا شهیخاله نم_

 

 ...میجا پسر عزب دار نی: ما هم ا گلنار

 

 ...نمیب ی..پسرش رو نممیکردم : عزب که دار یا خنده

 

 مموش.... یپس گردنم : تو باز حرف گنده تر از قدت زد دیمجکم کوب اوشیو س دیبلند خند خاله

 

 ....ایس ادی...بدم میگیم یمموش و درد...ه_

 

من که  ییشد..لب باال یباعث م نیبزرگ و جلو بود..ا یمن کم یاز مموش رو دوست نداشتم...دو تا دندون جلو ای..منظور س

کودکانه و  یکه از نظر همه به صورتم حالت نیحالت با وجود ا نی..ا رهیبرجسته تر و باالتر قرار بگ یود..کمخود به خود برجسته ب

 ....وفتادیمن م یخاله زاده ها نیمموش مسخره از دهن ا نیکه ا یبه شرط ومدیجالب بود...خودم بدم نم اریو بس دادیخندان م

 

 بشه... یشکل نیا کننیم یدندون ها و لبهاشون رو جراح رنیهمراز...همه م ادیهم خوشت ب یلی: خ گلنار

 

 ...ایبر یپاش یخل نش یشوخ ی: همراز ب ایس

 

 : نگران نباش..دادش ... ختمیرو بهم ر موهاش

 

  

 

  

 

  

 

 

 

دونست  یبرد...بلند شدم و نشستم..خاله عادتم رو م یها مثل هر شب بود اما من خوابم نم نیکولر..آرامش و سکون ..ا یخنک

سرم گذاشته بود..به گلنار نگاه کردم که مثل  یتازه انداخته بود باال یبرگ نعنا هیو  مویحلقه ل هیکه توش  خیپارچ آب  هی

 یرو دمیبه موهام کش ی...دستختمیخودم ر یآب برا وانیل هیو خواب خواب بود... بود دهیچیملحفه رو دور خودش پ شهیهم

 رختخواب نشستم...

 

راه  دادیداد داد و ب یبار اگه راهم نم نی...ادنشونیرفتم د یم دیجور فکرم مشغولشون بود فردا هر طور که بود با بد

 داد تو... یراهم م زدیازش دم م شهیکه انقدر هم یییاز ترس اون آبرو دی..شاانداختمیم

 

موفق  دیدادم تا افکار از ذهنم خارج بشن ..بابودم...سرم رو تکون  یکه فکر کردم استرس گرفتم..اگه موفق نم دیکار جد به

...دوباره وزن  جهیدوباره سرگ یعنی نیبرابر...ا نیچند یخستگ یعنی نیدونستم ا ی..ممیداشت اجیپول احت نیبودم..ما به ا یم

 قایکه دق یتو اون خونه ا گفتیراست م ایکنم...س نیرو که اونها الزم دارن تام یزیبتونم چ هبود ک نیاز دست دادن..اما مهم ا

تو نستن با اون حداقل امکانات  یبه خرج داده باشم...اونها که نم قهیسل دنشیبود هر چه قدر هم که من در چ یخونه مجرد هی

 کن.... یزندگ

 

 ؟؟یداریب_
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 کردم؟ دارتیب دی: آخ ببخش کردیملحفه نگام م ریچشم باز از ز هیبه سمت گلنار که با  برگشتم

 

 ؟یخواب یبا مزه شده بود : نه بابا...چته؟ چرا نم یلیاش خ افهید و نشست قش بلند

 

 شکمم..دستام رو دور زانوهام قالب کردم : جام عوض شده... یرو جمع کردم تو زانوهام

 

 نه؟؟ یناراحتشون_

 

 باشم..اما هستم گلنار..هستم. دینبا کننیهمه فکر م_

 

که  یو جسم ی..به خاطر فشار روحگنیرو جمع کرد : همه به خاطر خودت م نششویپر یو موها دینصفه من رو سر کش وانیل

 ...یکن ینم یکه چرا زندگ نیروته...به ا

 

که  امیدن نیخوش شانس ا ی..؟؟ گلنار من از معدود آدمهاکنمیکار م ادی..چون زد؟؟یکنیطور فکر م نیزدم : چرا ا یلبخند

 ...ارمیبرم پول هم در م یدارم ازش لذت م یزندگ یاز حت شیکه ب یزیاز چ یعنیشغلمه.. زمی...همه چحمیعشقم..تفر

 

 دونم..اما... یزد : م یلبخند

 

 انتخاب من بوده.... نمی...امیرو خودمون انتخاب کرد مونیاومدنمون نحوه زنگ ایگلنار..همه ما آدمها قبل از به دن_

 

 خودت مگه نه؟؟ شیپ شونیاریب یتون یم یکه فکر کن ستین یکه اصال منطق یدون ی: م دیبه پشتم کش یمحبت دست با

 

 ره عقب... یوسط منطق م ادیاحساس ب یپا یسمت راستم رو گذاشتم رو زانو هام : وقت گونه

 

و  ی..مجردی...تجربه نداریندار ی..منبع در آمد چندانیکن یم یکه از بد روزگار تنها زندگ یساله ا 23دختر  هیآره..اما تو _

 ....یهم باهاشون دار یکم یلیخ یفاصله سن نکهیا

 

 دو نستم.... یبود ..خودم هم م یکامال منطق گفتیکه گلنار م ییزهای..همه چدمیکش یآه

 

از  یداد که صداش همون بغض آشنا رو گرفت : ناراحت نش صیهم تشخ یکیپر از حسرتم رو تو همون تار یچشما کنمیم فکر

 همراز.... می..خواهر برادرمیباهم بود شهیهمو تو..ما سه تا  ایدستم..من و س

 

 نه بابا چرا دلخور بشم..._

 

رو  شیمخالف بودم هنوز هم هستم..گفتم بذار زندگ دایکرده..من شد دایبرات کار دوم پ ایدونم س ی: م دیدراز کش سرجاش

به هدفش  میکمک کن دیبا میشه خواهر برادرش یراه رو انتخاب کرده و اگه ما ادعا مون م نیگفت همراز خودش ا ایبکنه..س

 ...ستین ی..اصال شدنستین یدارم..چون منطق شکلبرسه..اما از خودت چه پنهون من با هدفت م

 

 کرد ینگاه م نانهیبود که واقع ب یتو جمع ما اون تنها کس شهیشد..حق با گلنار بود...هم یم سیکم کم داشت خ چشمام

 

 ..کردمیرفتم و تو سکوت بهش فکر م یده جلو عقب مبا همون حالت جمع ش سرجام

 

 یبرات در نظر گرفته رو باز یزندگ یرو که روال عاد ی..نقشریخودت در نظر نگ یبرا یدی..نقش جدیباش دیباش که با یهمون_

 کن...
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 یبودن با من اون طور لحظه شمار یبرا ی...وقتچهیپ یم یتونم..صدا شون هر بار که تو گوش یتونم گلنار...نم ینم_

 بدم... رییخواد نقشم رو تغ یتو اون عمارت خشک و منضبط...اون موقع است که دلم م زارمیپا م ی..وقتکننیم

 

 ...ستیدستت ن یزیکه قانونا هم چ یدون یخوب م_

 

بود..اما هر بار  یتکرار یلیخ یلیمتن صحبت خ نیبار بهم گفته بود..ا 21از  شیجمالت رو ب نی..تک تک ادمیجام دراز کش سر

 قانون.... نیگرفت... : لعنت به ا یو دردش تمام قلبم رو م کردیزخم دوباره دهن باز م هیمثل 

 

 

 

 ...یسنگک بزن روشن ش_

 

 ...دهیراحت نخواب شبی..بچه ام معلومه داینکن س تشی: اذ ختیر یخوشرنگش رو برام تو فنجون م یکه چا خاله

 

 ...میباهم اختالط کرد کمیبهم زد..:  یلبخند گلنار

 

 سرکار؟؟ یر یم ی: دار دیبه سرم کش یدست خاله

 

 بله خاله جان..._

 

خورد کردم  یسبز کمیبه خونت بکشم.. یدست هی..طالقانه...من برم ادیم ریرو بذار..خسرو امروز رفته خونه مادرش د دتیکل_

 ...زرتیبذارم تو فر

 

شد  یکم رنگ م یخسرو خان کم هی..تا ساکردیم تمیترحم و محبت قلنبه خاله اذ نی..ازیم ی دستم رو گذاشتم رو یتو لقمه

 رو انجام بده... فشهیوظ کردیکه فکر م ییزهایتمام محبتها و چ mp3خواست تند و تند و  یانگار که م

 

 دارم... ینگهش م زیتم شهی..همزهیبه خدا...خونه ام تم ستین یازیخاله ن_

 

 یبکشم..ها خاله جان..کارم رو نم یدست هی..اما خوب منم برم قهیخوش سل یلیو خ زی..تمیدونم عسلم به مادرت رفت یم_

 ؟؟؟یپسند

 

 ه؟؟یچه حرف نیشد : خاله ا یبود ناراحت م دهیفا یباهاش ب بحث

 

 ...ادی: برو کالت رو بنداز باال..مامان تو اتاق من هم نم اوشیس

 

 کنم.... یبار من دخالت نم نیبه خدا بابات بفهمه ا اوشیرو جمع کنم..؟؟س اراتگی..ته س؟؟یکه چ امیب_

 

 ....کنهیو کبودت م اهی...خسرو خان سایکردم : آخ آخ س یا خنده

 

 یمثل آدم حرف م یر یمنتظرته..م 11رو به چشمش زد : پاشو زبونت رو کوتاه کن...ساعت  نکشیرو برام کج کرد و ع دهنش

 کنار... یذاریبودن رو م ی..تواضع و خاکیزن

 

 دارم... نیرو قورت دادم... : بعدش من تمر میو چا ستادمیپا ا سر

 

 خاله جان... نجایا ای: بعدش ب خاله



Roman-City.ir 
 بانوی قصه رمان

 

https://telegram.me/romancity 21 

 

 

 باشه... دهی..برم فکر کنم..مرض اکبر آقا هم خواب ششونینه خاله..سه روزه نرفتم پ_

 

 ..بود. نیگفت که مطمئنم نفر یزیلب چ ریز خاله

 

 ... میتا سوار اتوبوس بش میشد تا سر کوچه بر قرار

 

 ...وونهید یومدی: خوب شب م ایس

 

 ..دو شب پشت سر هم..من و تو در کنار هم...یبابات رو سکته بد یخوا یم_

 

 کوله اش در آورد... بیرو از ج گارشیکرد و س یبلند خنده

 

 ...یدیدونه کش هیصبحانه ات  یاالن قبل از چا نی..همایبسه س_

 

 ...گاریبعده س یی...چاییبعده چا گاریدو حرف است..س نیا ریتفس یتیکرد و فندک زد : آرامش دو گ یا خنده

 

  

 

  

 

  

 

 

 

...درش باز ابونیشده بود بر خ ریاما تعم یمیساختمون قد هیبه ساختمون انداختم  یرو درست اومده بودم...نگاه آدرس

بچه  هیدو نستم مربوط به آتل یکه م ومدیکالم م یب یقیموس یدوره کنکور خودم افتادم..صدا ادی بیبود..واردش که شدم...عج

راهرو دقت کردم...دوستشون  یشده تو دهیکش ریباال رفتم و به تصاو رامش..از پله ها با آ نهییطبقه پا یطراح یها

و کوله ام رو مرتب  دمیشد...شالم رو جلو کش یم دهیخط درش د یرگیکه چ یبود....به قدر نیداشتم..مطمئنا کار خود رام

 کردم...

 

درس رو  نیکه من ا یاون سال ریبخ ادشیداد. یهنر درس م خی..داشت تارومدیم رونیاز کالس ها ب یکی یمرد از تو هی یصدا

 بود... یخوندم چه روزگار یم

 

 وارید ی..اما نبود..رونمشیبب دیچرخوندم شانبود...سر  زشیپشت م یبود..خوب منش یروبه روم نگاه کردم که خال زیم به

 زیم هی یمنش زیم کی.. و نزده؟؟یو فرانسه بود..خوب سخت نبود حدس بزنم متعلق به ک یسیبه زبان انگل یینامه ها ریتقد

کار  دمیترس یپا و اون پا کردم...م نیا یبود..کم کسیم یبسته بزرگ کاف هیو  یا سهیک یبسته چا هیساز و  یچا هیکوچکتر 

 ینم دهیاما د نمیرو بب یبودم...سر گردوندم تا کس یتئاتر شهر م نیتمر یبرا گهید هیساعت و نم کیتا  دیطول بکشه چون با

 شد...

 

صدا  نی..اما ادمیشن ی..متن مکالمه رو نمومدیداشت ازش م ییآشنا یبود که صدا یباز مهین یا شهیدر ش یمنش زیم پشت

که ازش  یپشت به در روبه پنجره ا ی...نا خود آگاه به سمت در رفتم..مردومدیم رونیآشنا بود..از عمق خاطراتم ب بیعج

 نیآشنا...ا بیقامت نسبتا بلند و عج هیمرد با  هیبود  ستادهیا ومدیازش م یاکست یراننده ها ی..آزادیآزاد ادیبوق و فر یصدا

 یعود آشنا یکرم رنگ...با اون بو راهنیو پ یمشک نیت بسته بود..با اون شلوار جکه از پش یاندک جو گندم ییمرد با موها

 من بود... ینوجوان یاهایاتاقش...مطمئنا مرد رو
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من  یرا بیو اما عج بینکردده بودن..عج رییچشمها اصال تغ نیمن ا ی...خداختیبه در زدم..به سمتم برگشت..دلم ر یا تقه

باب طبعش  یلیلبم اومد که احساس کردم خ یبه رو یرو داشتن....نا خود آگاه لبخند یالیخ یوب یشاد یحکم روزها

 یجا چه م نیکرد...تلفن رو قطع کرد : شما ا یم دنشیمن رو پر از نشاط د یها یسالگ 15که  ی..اخم کرد..همون اخمستین

 .؟..بفرما سر کالست..یکن

 

 اما... دیاخمام رفت تو هم : ببخش یبود من رو؟؟..کم نشناخته

 

 ...دیایجا ن نیو ا دیحل کن یجعفر ریمگه من قبال ازتون نخواسته بودم مسائلتون رو با خانوم م_

 

 پرتو..من همراز هستم..همراز پاکزاد... یآقا دیلحظه اجازه بد هیکردم صدام رو صاف کنم :  یخوردم..سع جا

 

دور کامل ااز سر تا پام رو از نظر  هی..بعد کردیدازش مذهنش رو پر یلحظه مکث کرد..انگار داشت اطالعات موجود تو هی

من  ی: خدا ومدیذهن پر تالطم م هیکه انگار از ته  ییبا صدا ستادیچشمام ا یخودم رو جمع کردم...اما نگاهش رو یگذروند..کم

 ...نیبش ایتو..ب ایشه..ب یهمراز...باورم نم

 

گردانش که بدجور  یصندل یرنگ دفترش...نشست رو یقهوه ا یمبل چرم یام رو از پشتم در آوردم و نشستم رو کوله

دوست ندارم دور و برم  یلیخ یدون ی...مینشناختمت فکر کردم از هنر جو ها هست دی.... :ببخشومدیبه نظر م یتیریمد

 بپلکن...

 

رفتار نسبتا تندش نداده  تو یرییکرده بود..اما تغ یجو گندم یمرد جذاب رو کم نیا ی..هنوز هم همان طور بود..زمانه موها

 بود...

 

همراز  یعوض شد یلی.. : خگشتیآشنا م یزیبلند کردم..چشم دوخته بود به من..انگار که تو صورتم داشت به دنباله چ سر

 ...ادیز یلیخ

 

 ..یاما شما اصال عوض نشد_

 

و  کیدفتر ش نیا یلرزوند..اما االن تو یته دلم رو بدجور م یزمان هیکه  یبلند و زنگ دار یکرد..از همون خنده ها یبلند خنده

...فقط یهم بود و من اندک دیگذار نبود..شا ریتاث نیانگار اون رام نیرام نیبه شدت مدرن داشت..ا ییکه فضا یدوست داشتن

 عوض شده بود... تمیراهم و ذهن یو فقط اندک

 

 ؟؟یکنیکارا م یخوب چ_

 

به  ازیحرف زدنم ن ی..چرا هنوز در مقابلش برادمیسبزم کش یبه پانچو یکردم و دست کیام نزدبه پ شتریب یام رو کم کوله

 یجمع کنم تا دامن مشک یکردم پاهام رو اندک یپانچوم و سع یتمرکز داشتم؟؟..چشم دوختم به ترنج درشت دوخته شده بر رو

 ..یتر برسه... : باز لیپام به نظر شک

 

 جواب... نی: بهتر دیخند

 

 شد؟؟یچشمانش هم خندان م دیخند یلبهاش م یرو بلند کردم..اون روزها هم وقت سرم

 

 ...یاون روزها پر حرف تر بود ادمهی_

 

 صحنه.. یاالن هم هستم..اما رو_
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پاره  یده رنگ و شلوار ها یو ناخن ها یفوسیت یساله با موها 15اومد من اون دخترک  ادشیتر شد..انگار  یجا خورد..جد یکم

 کرده بود... رییتغ زهایچ یلی..خوب خستمیره نپا

 

 فرشون کرده بودم... یکه به تازگ ییپهن و موها یکم رنگ داشت..ابروها اریرژ بس هیبه صورتم انداخت که  ینگاه

 

 ...دیکن ینم دایاز گذشته پ ییرد پا دی..نگردیپرتو یآقا دیبه دنبال چه هست_

 

 ایخودش رو جمع کرد : س ینگاه متعجب و کنجکاو داشت..کم هی شترینبود..حاال ب یاثر گهیدونم چرا از اون نگاه خندان د ینم

 فرستم... یم شتی..بهم گفت همراز رو پنینازن ی...تو جشن نامزدشی..چند شب پدمیرو که د

 

 د؟؟یانتظار همون همراز رو داشت_

 

 ...دیدونم شا ینم_

 

 د؟؟؟یهست یپرتو نیشما همون رام_

 

 معذب تر شد : خوب ..نه... یکم

 

 ...ستیمثل گذشته ن زیچ چی..هستمیمن هم اون همراز ن_

 

 بهم گفت... اوشیدونم س یازم گرفت..متاسف شد : م نگاه

 

 ..دوست نداشتم بدونه..اما....

 

 برات تلخ گذشته... زیمتاسفم همراز..همه چ یلیخ_

 

 ...زی..همه چ زیزدم : نه همه چ یزورک لبخند

 

 ...یهست یتر مقاومتو دخ_

 

_.... 

 

 ارم؟؟یبرات ب یخور یم یزیچ_

 

 برم تا تئاتر شهر... دیدارم..با نی..تمررمیگیوقتتون رو نم یلینه ممنون..خ_

 

 ؟؟یشد لی..چند وقته فارغ التحصهیعال نیزد : ا یلبخند

 

 ...کیاز ترم  بای.تقرکنمیم یوقته باز یلیسال..اما خ کیحدود _

 

 ...یدونیرو خوب م یتئور گفتیم ایس_

 

 در حال مطالعه هستم... شهیهم_
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 ...یریمثل استاد ام یتوپ ی..با استاد راهنماینامه غوغا داشت انیپا هی ایگو_

 

 ..دیشناس یگفته...همون که م ایو بم همونم که س ریرو بهتون گفته...من ز زیهمه چ ایس_

 

از اول  دیهمراز روبه روم رو با نیو دوباره به حالت اول برگشت : به نظر خودم که ا دیدرجه چرخ 45داد و  هیتک شیصندل به

 بشناسم...

 

 سال بزرگتره.. 7همراز از اون همراز نیانداختم : ا نیی..سرم رو پادمیخجالت کش یکم

 

 ...یو اجرات رو بد نیشه بهم برنامه تمر ینداد...نگاهم کرد : م یجواب

 

 م؟؟یم : مگه قراره شروع کنچشمام رو گرد کرد یکم

 

...آره از یستین بهیهم غر یلیاز اون همراز درت هست..خ ییهنوز نشانه ها نکهیزد : نه..مثل ا یتعجب کودکانه ام لبخند از

 ...میکن یشروع م ندهیدو روز آ نیهم

 

 اما..._

 

 ...یگرفت ادیبده که  ادیرو به بچه ها  یاما نداره..همون_

 

 ...؟؟دیاز اسات ایاز صحنه؟؟؟.._

 

 تر بود؟؟ دیخودت مف یبهم کرد : کدومش برا ینگاه

 

 گرفتم از صحنه بوده و نگاه تماشاگر... ادی یدستم گرفتم : من هر چ یشالم رو تو نییپا

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 ؟؟؟یسنگات رو باهاش وا کند_

 

 زیچ چیه نیانقالب من رو ببره .... : ا دونیبودم تا م یچرخوندم و منتظر تاکس یشد و من چشم م یقطع و وصل م یکم صداش

 تونه انقدر راحت به من کالس بده... یسر کالس...بابا چه طور م ایگفت ب می..مستقایس دایاز من نپرس یخاص

 

رو با انگشت دست آزادم هل دادم  میآفتاب نکینکنم..ع یزدن توجه یپام بوق م یکه جلو یشخص یها نیکردم به ماش یسع

 عقب و شالم رو از پست گوشم در آوردم...

 

 داده بودم... حیتو ض هشیو بمت رو قبال  ریمن ز_

 

 که دوست نداشتم شده بود پس... ی..همون
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 ..ره؟؟یم یم یداره از گرسنگ یگفت ای؟؟ همراز تنهاست  یگفت یترحم کرده ؟؟..بهش چ_

 

 یدون ینداره ها..م یستیکه باهات رو دربا امیهمراز...من همون س ی....دور برداشتنییپا اریات رو ببود : صد یزد عصبان داد

 یها ییشه توانا یمسئله باعث م نی...انهیاطرافت هم هم ی..انتظارت از آدمهایکنی..تو خودت به خودت ترحم مه؟؟یمشکلت چ

 ...یریهات رو هم نپذ تیخود و موفق

 

که بکنم فشار  یچند وقت..همه و همه باعث شد تنها کار نیا ی...فشارهامیی..هجوم خاطرات...تنهادنشیبزنم..د ادیفر خواستم

 بود.... یدادن دکمه قرمز رنگ گوش

 

 

 

که  یفر..مرد یو موها یعقاب ینیبا ب یام مرد جوان گهیساله غرق فکر و طرف د 51بود حدودا  ینشسته بودم ..کنارم زن وسط

 یم رونیداشت کم کم از در ب بایبه سمت زن برم و زن هم تقر شتریشد من ب یو باعث م کردیمدام پاش رو باز تر م

که آمارش  یادیبا فر دونیم یکای...نزدومدیو دل و روده ام داشت باال م کردیم یبد رانندگ اریرفت...گرم بود و راننده هم بس

 شم... یم ادهینگه دار پ از دست خودم که هم در رفته بود : آقا

 

 گفتم : آشغال... دیکه مطمئنم شن یلب به طور ریبشم ز ادهیشد..تا من بتونم پ ادهیهم پ پسر

 

 زدم... ابونیبه جدول کنار خ یزوزه کشان از کنارم رفت و من لگد محکم یتاکس کانیپ

 

 شام مهمون من... ینیلب بر نچ نکهیا ی...برامی...عصبدیببخش ایرو در آوردم و اس ام اس زدم : س میگوش

 

 کنم که ازت دلخور شم... یآدم حسابت نم یباشه..در ضمن انقدر یکه بندر یجواب داد : به شرط دینکش هیثان به

 

 شد... یبشر آدم نم نیزدم..ا یلبخند

 

 

 

 همراز جان.... یکند زد : پوستت رو یصحنه لبخند ی..عاطفه منش دمیصورتم کش یمحکم تر از حد معمول رو یرو کم دستمال

 

..البته یبرنامه ات به صورت مکتوب که خواسته بود نمیا ایرو به سمتم دراز کرد : ب یبهش زدم..برگه ا یاز سر خستگ یلبخند

 که... شیشناس یبه مهران هم نشون بده م

 

برگشتم به سمتش :مهران موند ... یها م یبه شدت منضبط بود و مثل ارتش یکار گردانمون بود که پسر اری..منظورش دست

 دم... یامروز زود رفت..فردا بهش نشون م

 

دستهام  نینشستم و سرم رو ب یصندل یبرام بلند کرد...رو یباال انداخت و دستش رو به نشانه خداحافظ یا شانه

 از صبح وقت نکرده بودم بهش فکر کنم... یلحظه ا یعالمه فکر بود ومن حت کیسرم  یخسته بودم..تو یلیخ یلیگرفتم..خ

 

 شد ... یبود که لبخند زنان وارد م ایاز هم باز شد..سرم رو چرخوندم س یژیق یبا صدا میاتاق گر در

 

 ..ایخانوما ن میتو نگفتن اتاق گر هیاز حد معمول باز شد : صد بار  شتریب دنشیخسته ام با د یچشما

 

 درضمن حجابت هم کامله... یی.عاطفه گفت فقط تو..دیهم هست ییتماشا ستی: ن دیخند
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 زدم..اخماش رفت تو هم... لبخند

 

 ...یزن یلبخند م ای یکن یاخم م ای...ایتعادل ندار ایس گمیم_

 

 صبح افتادم... ادیپر رو ..._

 

 است... ختهی...به خدا اعصابم بهم ردیانداختم : ببخش نییرو پا سرم

 

 یاون همون همرازه؟؟به منه بخت سوخته که م یمطمئن گفتی..باهاش حرف زدم..مونده بود..میجواب اون رو که خوب داد_

 شه سگ گله... یماشاال روت م یرس

 

 مونده باشم؟؟ یخودم باق یها یسالگ 15آدم انتظار داره من تو  نیچرا ا_

 

 ...یبزرگتر از سنت شد یلینگذشته...تو خ یلیما خ یها یسالگ 15از _

 

 بده؟؟ نیا_

 

تا حاال  ینه؟؟..به ما چه خواهر من..از ک ای ادیهم خوششون م هی...بقیکنه..تو در مقابل من همون همراز ینم یمن فرق یبرا_

 من و تو مهم شدن... یبرا گهید یآدم ها

 

 شام؟ میزدم : بر رشینظ یب حیبه توج یلبخند

 

 نه.._

 

 ...یبندر یاا چرا خودت گفت_

 

 بعد.. ی..شاممون بمونه براشهیم رید گهی..برو امشب دششونیپ یبر یخوا ینه..مگه نم_

 

 ...شیتجر دمیرس یم 8/31-8رفتم ساعت  ی...با مترو هم اگر م7به ساعتم انداختم  ینگاه

 

 ...یگل یلیخ ایدوشم انداختم و بلند شدم...: س یام رو رو کوله

 

 ...ستمین رشیکه من زن بگ یدون ی..مایرو مرتب کرد : کم برام عشوه ب شالم

 

 ایبا س لیانداختم...سه نییو سرم رو پا دمیکه پشت سرمون بود گم شد...خجالت کش لیاعتراضم تو خنده بلند سه یصدا

 ...ی..اون هم به به هنر مند پاپتمیدی..ما هم دخترمون رو حاال حاال ها شوهر نمیدست داد : راستش رو بخوا
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 یهر بار که م ومدی...گلوم خشک بود..نفسم درست باال نمدمیپا و اون پا کردم..شالم رو بازهم جلو تر کش نیزنگ زدن ا یبرا

کاره استرس  مهین یاز ساختمانها یو خنده کارگران افغان ومدیم مانیس یکوچه باغ که حاال از هر طرفش بو نیتو ا دمیچیپ

 دادم و زنگ زدم... رونی...نفسم رو با آرامش بگرفتیمهمه وجودم رو  یگدلتن هیاز  یانیپا یهمراه با درد ب

 

تلفن صحبت کرده بودم..تا  یکه باهاشون پا شیاز سه روز پ نمشونیتونم بب یبار م نیا یعنی نیزنگ دوم در باز شد...ا با

مرد چه قدر تو  نیزدم..ا یاکبر آقا شدم..پوزخند یمیگذشته بود..وارد باغ بزرگ عمارت قد شونیامروز هر ساعتم تو دلتنگ

 گذار بود... ریخانواده من تاث یزندگ

 

 هیخانوم  دهیتراس فر یمرمر ی...سرم رو بلند کردم از پله هادیکشیکردم دلم براشون پر م یتند ط یرو با پا یسنگ ریمس

 نیمختلف به ا یکه به معان ییزن مثل تمام زنها نی..اومدیذاره به سمتم م یتو زانوهاش طاقت نم دونستمیکه م یبا درد یور

 عالمه مهر... کیبود..با  لکام چیه هی قتیخونه اومده بودن در حق

 

رو بذارم رو دور تند تا به اتاق طبقه دوم  زیهمه چ خواستیتا بهم برسه هر چه قدر هم که دلم م ستادمیباغ ا یاستخر خال کنار

 نیهام کنم...سالنه سالنه ا هیوارد ر هیرو هر لحظه و هر ثانکند و نفسشون  یرو بذارم رو یزندگ لمیبرسم و اون وقت ف

و پر از درد رو از حفظ شده  یمیعمارت قد نیا نیقوان گهیدونستم چه قدر براش سخته اما خوب د یکرد م یرو ط ریمس

اون صحنه آزار  دیطور شا نیشه نگاه نکنم..ا یبه اون سمت باز م یداشتم به سمت چپ باغ که در عمارت پشت یبودم...سع

مثال  ییبایز دیدرشت که نو یچشما ن..با همودی...بهم رسدمیها کش زهیسنگ ر ی...پاهام رو روکردیترکم م یدهنده لحظه ا

 پر مهر و لبخند به روم نگاه کرد : سالم.... دادیرو م شیدوره جوان یزدن

 

 حواسم نبود... دیخانوم..ببخش هدیکه اون بزرگتر بود و زودتر سالم کرده بود : سالم فر دمیکش خجالت

 

درد مشترک بود سبب  هیشد..چشمان من هم... سیرو به سمتم دراز کرد و گونه ام رو نوازش کرد..باز هم چشماش خ دستش

 و نم دار.. سیخ ینگاهها نیا

 

 از روت خجلم دخترم...._

 

 نیخانوم...تو تمام اتفاقات ا دهیفر ستیبود ناراحت باشه :مهم ن یروس یها ینقاش هیشب دیزن که شد نینداشتم ا دوست

 ...میکدوم از ما مقصر نبود چیچند سال ه

 

...امروز رو رنیگیدونم دلت بدجور تنگشونه اون ها هم مدام بهانه ات رو م یتو م ایتو...ب ایدستش گرفت : ب یرو تو دستم

 ..فقط...هیدنده خوب

 

 ....دیمئن باشخانوم...مط دهیدونم فر یم_

 

..کفشهام رو در آوردم و از در تراس وارد کردیپرواز به طبقه باال رو طلب م هیوگرنه دلم  امیبودم پا به پاش راه ب مجبور

 شتریسر ته دلم رو ب یو ب یتجمل اضاف نیکردم.؟؟..هر بار ا یخونه عادت نم نیشدم..بازهم چشمم رو تنگ کردم..چرا من به ا

 یشکارگاه و ظروف نقره که رو یو بزرگ و تابلو فرشها یسلطنت ییطال یو مبلها یشمیابر سیفن یفرشها نیزد..ا یم گهیاز بار د

 یادیدرش ز زیخونه رو دوست نداشتم..همه چ نیهم ا یتو نوجوان یوقت حت چیوقت ه چیشده بودند...ه دهیبلند چ یزهایم

 لیدل یب تینها یب هی..به سمت زیشد...همه چ یم جکه از حد خار یشد...نظم یم دهیبه رخ کش دیکه با یبود..اغراق بود..ثروت

 ....کردیم لیم

 

 عقابش نشسته بود سرم رو به سمتش چرخوندم : سالم... هیچوب گردو با اون سر یداده به عصا هیکاناپه تک یرو
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رو برداشت ...نفس حبس  کشیشده استکان کمر بار یکند کار زیم یجوابم تکون داد و بعد خم شد و از رو یرو برا سرش

 ...با من سر صلح داشت...یپنبه ا یو نافذ و موها یمشک یمرد قد بلند و مقتدر با چشما نیامروز ا ایدادم..گو رونیشدم رو ب

 

 ....یش یم باتریبه سرتا پام کرد : هزار ماشاال روز به رو ز یخانوم به نگاه دهیسمت پله ها رفتم ..فر به

 

 خوردن... یبرا ارهیب یزیبراتون چ یباشه مادر...برو باال بگم فخر بایگونه اش رو خشک کرد : بختت ز یرو اشک

 

قانون سفت و سخت داشت..به خصوص زن بودن  کی یزیخونه هر چ نی..اما تو ادمیدو یپله ها رفتم باال..به من بود م از

 ...کردیرو محکم تر م نیقوان نیبرابر ا نیچند

 

کردم آثار  یمست عطر نفسهاشون بودم...سع شتری..اما من بومدیصحبت هاشون م یکه از پشتش صدا ی..به دردمیدر رس به

در رو  یبه در زدم و ال یلبهام اومد...تقه ا یاز حس بودنشون رو یصورتم پاک کنم..لبخن بزرگ یسه روز رو از رو نیا یدلخور

 باز کردم...

 

و  بایدو نگاه ز نیبرق ا نیا ی..من جونم رو هم برادیسرشون تو پازلشون بود به سمت باال چرخ نیزم یهر دوشون که رو سر

 ...دادمیمعصوم م

 

که جانم بهشون بند بود رو در آغوش  یاتاق شدم و دستهام رو از هم باز کردم رو دو زانو نشستم..تا بتونم تو وجود وارد

 بکشم....

 

 ...یبغض لعنت نی...ادیبازوم رو سفت چسب وشایحلقه شد..محکم...و نتپل و گرد کوشا دور گردنم  یبازوها

 

که باعث خنده بلند  یزی..چوفتمیب نیزم یرو بایخوردباعث شد تعادلم رو از دست بدم و تقر یکوشا که مدام به صورتم م یلبها

 ی: مرد کوچک انداخت یوقته هر دو ازش محرومند با اعتراض ساختگ یلیخ دونستمیکه خوب م ییهر دوشون شد...صدا

 منو...سالمتون کو؟؟؟

 

 هم سالم کردن... با

 

 که گرسنه ام بود... ی: وا دمیقلنبه کوشا رو محکم بوس لپ

 

 : اااا..همراز ... دیبه لپش کش یدست

 

 از دستش گرفتم... یبار گاز کوچک نیرو دوست نداشت...ا دنیساله من...بوس 8شده بود مرد کوچک  یقول خودش مرد به

 

ساله من حسادت کرده...محکم بغلش کردم و موهاش رو که  11 یدوست داشتن یبانو یعنی نیخودش رو تو بغلم جا کرد ا وشاین

 پرنسس شهر قصه ها... یداشت رو دادم پشت گوشش.... : چه طور ییآشنا یرنگ و بو بیعج

 

موهاش  یرو یو بوسه ا دمیبه موهاش کش یبغلم جمع کرد..قد بلند شده بود...دست یتو شتریزد و خودش رو ب یلبخند

 آورد؟؟.. یدو تا طاقت م نیزدم...چه طور دل من بدون ا

 

 ...میباهات حرف نزن میخواست ی: م دیبه گونه ام دست کش کوشا

 

 ...میاز بغلم در اومد : آره با کوشا قرار گذاشته بود وشاین
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 هیدوتا هم از  نیاتاق ا یبه اطراف اتاق انداختم...حت ی...نگاهوشاین یشدم و شال و مانتوم رو گذاشتم لبه تخت چوب بلند

مخمل  یرنگ...با پرده ا نی...بدون کوچکتریمنحن نیبدون کوچکتر ییو گاه طال یتجمل و سلطنت مغرضانه پر بود..رنگ قهوه ا

... 

 

 من؟؟ یبرا دیریگیهم م میتصم دی: آدم شد دمیدو انگشتم کش نیرو ب لپش

 

 ...یومدیماساژ داد : سه روزه ندست لپش رو  با

 

 صورتم تکون داد : سه روز... یرها بود رو تو هیشب بیاش که عج دهیکش یانگشتا

 

 یکنده کار یتخت یدادم به پا هی..کنار تخت و تکنیزم یدستم گرفتم و دامنم رو مرتب کردم و نشستم رو نیرو ب انگشتاش

 خاندان؟؟!!! نیبه ثروت ا یزد هیتو هم تک یدیزدم و به خودم گفتم ..د یشده و تو دلم لبخند

 

 یشن رو در آوردم..حرکت یکه دارن له م ییآدمها یاز زانوهام نشستن و من چشمام رو چپ کردم و ادا یکیکدومشون رو  هر

 زنگ دار رو تا مغز استخوانم حس کردم... یصدا نیدوتا رو بلند کرد...و من حض ا نیکه قهقه ا

 

 هیدوتا انقدر شب نیاعتراف کردم که چه قدر خوشحالم که ا گهیکوشا فرو کردم و بار د یوست داشتند یموها نیرو ب دستم

 رها هستن...

 

 ییها ینیریو ش ریو ش وهیپر از م ینیتو دستش وارد شد..س ینیبا س شیخانوم با اون لبخند پر از سادگ یدر باز شد و فخر یال

 خانوم هستن... دهیدو نستم دستپخت فر یکه م

 

 کنه؟؟ ینم یشوهرت حسود نیا ایشیقشنگ تر م روزیبانو..هزار ماشاال بزنم به تخته هر روز از د یسالم..فخر_

 

از ما  گهید هیحرفا چ نیهمراز خانوم خدا نکشتتون...ا یکرد : وا یزیدهنش و خنده ر یرو گرفت جلو شیروسر گوشه

 گذشته...

 

 یبابا...مگه دروغه فخر یگذاشتم : ا وشایحبه انگور برداشتم و تو دهن ن هی ینیگونه اش کردم و از س یبه سرخ یا خنده

 ...یگل

 

 ...دیخند یگل یبه اصطالح فخر کوشا

 

 ...خندنایدوتا طفل معصوم م نیا دیایهمراز خانوم..شما که م یخانوم : وا یفخر

 

نبود..هر چه قدر هم که من  یمن...اما چاره ا یزندگ یطور با ترحم صحبت بشه از تنها داشته ها نی..دوست نداشتم ا

 بخندم..هر چه قدر که تالش کنم..هر چه قدر هم که بگم نه...

 

 ...میرنگ و عطر ترحم داشت بیعج کردنینگاه م رونیکه از ب ییکسا یرو دور کمرشون محکم حلقه کردم..ما سه تا برا دستم
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 ریبچه ها به خاطر من داشتن د یعنی نیو ا شدیم میرو آروم براش بافتم..به ساعت نگاه کردم داشت ده و ن شیشمیابر یموها

 یو بوسه ا دمیرنگش کش یآب یپر از گلها راهنیبه پ یفرستاد سراغم...دست یخانوم رو م دهیو کم کم اکبر آقا فر دنیخوابیم

 بالتش گذاشت...خواستم بلند شم که دستم رو گرفت : همراز... یم...سرش رو روبلندش زد یشونیمحکم به پ

 

 جانم..._

 

 ؟؟یتو امشب راست گفت_

 

 حرف زدم پرنسس... یلیمن امشب خ_

 

 کنه؟؟یم یکه مادرم االن تو شهر قصه ها داره زندگ نیزد : ا یلبخند

 

 من به تو دروغ بگم؟؟ یدید یرو فرو خوردم : آره گلم..ک بغضم

 

 ..یایدونم پدر جون نذاشته ب یم یایب یوقت نکرد یگیم یحواست باشه..الک یخوا یدونم که م یوقت..اما م چیه_

 

 ...هیچه حرف نیکردم : نه گل من..ا نوازشش

 

 چه خبره... میدونی..ما خوب مستی..کوشا هم نستمیبچه ن گهیمن د_

 

 چه قدر دوستتون دارم؟؟ یدونی: م دمیگونه ام زد ...در آغوشش کش یرو یشد و بوسه ا زیخ میجاش ن از

 

ازم فاصله گرفت : مادرم از اون شهر قصه ها که پر از رنگ و نور داره  یشونه ام تکون داد و کم یرو دییرو به نشانه تا سرش

 .؟؟..کنهینگامون م

 

 شده ..بزرگ شده... بایبره که دخترکش انقدر ز یآره و داره لذت م_

 

 ...هیانقدر بزرگ شده که بدونه مرگ چ_

 

 پرنسسم خراب بشه... هیرنگ یایخوردم...دوست نداشتم دن جا

 

بار با مامان  نیاول یبرا روزیدونم قبرش کجاست د یدونم مادرم فوت شده..م یجوابش رو بدم که ادامه داد : م خواستم

 ...دونمیهم م هگید یزایچ یلی..خمیو پدر جون رفت دهیفر

 

و البته اون قبرها  ایدن نیاز ا ریبه غ ییایدونن دن ینشستن...نم نییکه اون پا ییرو پاک کردم : آدم بزرگ ها..اونا اشکم

 هست پر از قصه..پر از شعر..پر از نور...مادرت اونجاست... یایدن هیهست...

 

 

 

 یایرو بگو..دن ی..گفت همراز قصه مرد عنکبوتدیصه بگم...خندکوشا ق یخواستم برا یبودن...وقت دهیزور هر دوشون خواب به

همراه شدن با خط به  یبود که برا نیملموس تر از ا یلیدم دست تر و خ یلینداشت...خ یوودیهال یمن رنگ و بو یقصه ها

 داشته باشه... یدالر ونیلیم ژهیو یبه جلوه ها یازیخطش ن
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 دهیدو نستم فر یبه سمت تراس..م چمیبودم..خواستم بپ یبودم...عصب یکولم جا به جا کردم..خسته بودم..شاک یرو رو فمیک

 کرد... جادیرعب ا هیدلم  یمقتدرش تو ی...که صداکنهیم یو گلدوز نهیش یساعت اون جا م نیخانوم ا

 

 دختر ..._

 

گفت خانوم..بله خوب من دختر بودم..به  یبه رها هم م..کردیوقت صدام نم چیرو مشت کردم...من اسم داشتم..ه دستهام

 گفتیو م زدیصورتم زل م یمرد..تو هیسلطه  ریرفتم ز ینداشتم..بعدها که م تیمن هو یعنی نی..اکردیم دیدختر بودنم تاک

 ...ی...زن شدیکرد دایپ تی..هویحاال خانوم شد یعنی نی...ایکرد رییتغ یعنی نیخانوم..ا

 

 باال بود... یترس به خاطر خودم نبود..به خاطر فرشته ها نی..اما ادمیترس یازش م بیبه سمتش..عج برگشتم

 

 انتظام... یبله آقا_

 

 انجام دادم .. ییمن خطا یعنی نی..ادیکف خونه کوب یسطح صاف و براق مرمرها یباال آورد و دوباره رو یرو کم عصاش

 

 د؟یساعت رو نگاه کرد_

 

اتمام عجله داشته  یبرا شتریکندتر جلو برن...اما هر بار انگار که ب یشمار بارها التماس کرده بودم کم هیکرده بودم..به ثان نگاه

 ....دنیدویم میصفحه گرد ساعت مچ یرو عتریو سر عتریباشن..سر

 

 دلتنگ بودن... ی..بچه ها کمدیببخش_

 

 ...دینگ قتیجز حق یزیمن چ یمن به شما تذکر داده بودم که به نو ه ها_

 

اگر من با اون ها خون مشترک داشته  ی..حتتیمالک یحذف کردن من از هرگونه ادعا یعنیمن... یبر نوه ها دشی..تاک

 مادرشون.. یو پاک یبه بزرگ یباشم...اشتراک

 

 تا به حال.. دنیاز زبون من نشن یاز راست ریبه غ یزیچ چیمن ه یانتظام خواهر زاده ها یآقا_

 

 قصه هاست راسته؟؟... یالیکه مادرشون تو شهر خ نیشد.. : ا کیقدم به من نزد هیباال رفت.. وشابر

 

خوش  قهیساعتش که از جل ییطال ریتونستم نگاهم رو دوختم به زنج یبمونم نم رهیتا بتونم به چشماش خ کردمیم یکار هر

 نگاه کردنه... گرید یجناب انتظام..نوع ستیبود : دروغ ن زانیرنگش آو یدوخت قهوه ا

 

سرو تهتون  یب یهایپرداز الی..خشنیبزرگ م قیبزرگ بشن...اونها با حقا االتیخ نیبا ا ستیمن ..قرار ن ی..نو ه هادیگوش کن_

 ...دیکنیکه م ییهمون کارها یبرا دیرو نگه دار

 

که  یقتیعالمه حرف از حق کیو عصا زنان دور شد..من رو گذاشت با  دیکه اجازه دفاع به من بده چرخ نیرو گفت و بدون ا نیا

که مثل من..مثل خواهر  یی..بچه هاننیبب باتریرو ز ایبتونن دن یداد بچه ها لحظه ا یکه اجازه نم یزی...از هر چزدیازش دم م

 ناب... یمحبتها یلی..خزهایچ یلیپرپر شدم....محروم بودن از خ

 

 نیکوچه..لعنت به ا نیو خلوت ..: لعنت به ا کیاکبر خان انتظام رو که بستم..چشم دوختم به کوچه تارو بزرگ عمارت  یآهن در

 خاطره خوش... هی ایداشته باشه... بایز ریتصو هی یجا..حت نیهم هست که از ا یکس ایدن نیا یتو ایعمارت...آ



Roman-City.ir 
 بانوی قصه رمان

 

https://telegram.me/romancity 32 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

که خودم هم  یکه دستش بود...از اول کالس طور یکاغذ یشال و سرم رو خم کردم رو ریاز موهام رو دادم ز یعادت بخش طبق

دستم خط  یمناسب با مداد تو نهیخوشم اومده بود...دور گز زیو چشم ر زهیم زهیدختر ر نیانتظارش رو نداشتم از ا ادیز

شدن  یکه از کالسم خارج م یآموز دانش 8سرم وارد راهرو شد و من به  تبهم زد و همراه با همهمه پش ی..لبخنددمیکش

بودن..حاال که از اون فشار کاسته  دهی..از بس که از صبح لرزرمیحسم رو در نظر نگ یب یکردم زانوها یانداختم و سع ینگاه

 اندازه داشتن.... یب یضعف عضالن هیشده بود..

 

 یچ دیدو نستم االن با ی...نمدمیرو ند یجعفر ریام چسبوندم و سر چرخوندم و با زهم خانوم م نهیکالس رو به س ینارنج پوشه

..هر چند هنوز زود بود اما...راه گهیرفتم د یم دیگذاشتم و به ساعتم نگاه کردم..خوب البد با زشیم یکار کنم...پوشه رو رو

لبخند  شهیصحنه مثل هم نیا کردنیکه چند تا از دخترها اسکورتش م ی...در حالدمیرو د نیکه رام یافتادم به سمت در خروج

 به لبم آورد..

 

 دیاومد...من رو ند زی..به سمت مکردیشد گوش م یم ختهیکه براش ر ییبه مزه ها یرو باال داده بود و جد راهنشیپ نیآست

 گذاشت... زیم یدستش رو رو یفکر کنم...مداد کنته تو

 

 استاددددددددددددددد_

 

 دختر لبخندم رو پهن تر کرد... دهیکش لحن

 

 ....ایش یقبول نم یطور نی..ایکن نیتمر شتریب ساتیرو اسک دیعرض کردم خدمتت سارا..دستت خشکه...با_

 

 اطرافش پنهان نموند... یدختر ها دیلبخند از د نیزد که ا یمن لبخند دنیهمون لحظه سرش رو باال آورد و با د در

 

 خوب دخترا ساعت استراحته..._

 

 د؟یبرد یم فیتشر یی....جادیکنی: خانوم پاکزاد فراموش کرده بودم امروز شروع م دیبعد به سمت من چرخ و

 

 ..میباهم بکن یمشورت هی دیینگاه زهر آلود سارا خانوم بتونم جواب بدم با دست به دفترش اشاره کرد : بفرما ریز نکهیاز ا قبل

 

 بعد به سمت اتاقش رفتم...رو از چشمش برداشت و منتظر عکس العمل من شد..نگاهش کردم و  نکشیع

 

 نشستم .... زشیم یاتاقش رو به رو یمبل چرم یرو

 

 قهوه؟؟ ای یرو باز کرده بود..وارد اتاق شد : چا موهاش

 

 شه آب... ی..اگه میچیه_
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 به دستم داد... co ca colaربط  یقرمز رنگ با نوشته ب یکاغذ وانیل هیو  کیکوچ یآب معدن هیکنار اتاقش  خچالی از

 

 ....ومدیمن م یو تا دم پا شکستیم هیسا نی...ازیم یرو وفتادیاش م هیداد...سا هیتک زشیو به م ستادیبه من ا رو

 

 چه طور بود...؟؟_

 

 ...زیآم تیموفق ی..و تا حدوددیآب رو قورت دادم : پر از استرس...جد جرعه

 

 ...یدواریروز اول خوب بوده..چه قدر بهشون ام یبرا_

 

 دارم.. دیاز همه ام ترشیبه مرسده ب_

 

 بود.... زهیم زهی..مرسده همون دخترک ر

 

هم  گهید یافتاد : آهان ..متوجه شدم...تو درسا ادشیدادم  حیرو که براش توض شیظاهر اتیخصوص ادیب ادشی کردیم یسع

 شد.... 31رتبه اش  شیهفته پ یشیخوبه...کنکور آزما

 

طلبه که به نظرم داره..هر چند  یرو م یخاص یانرژ هی...صحنه کنهینم دایپ شیبه آزمون عمل یربط ادیز نیکه ا دیدون یم_

 زوده... شونیدرس عمل یهنوز برا

 

 بهتره؟؟ هیچرا به نظرت از بق_

 

 ای دنیکار ماست رو ند سیکه ب ییلمهایف یحت شترشونیبخونه...ب شیخواد نما یدونه چرا م یکه م هیخوب..اون تنها کس_

 ...دهیرو د ریدو سال اخ یرن...مرسده تمام تئاترا یم کم تئاتر یلیخ یلیخ

 

 شون ؟؟ هیبودن دارن بق یهنر یادعا یعنی_

 

زنه...منظورش به دوره هنرستانم بود...به اون دوره که مطالعه  یم هیبدجنسش نگاه کردم...احساس کردم به من کنا یچشما به

شدنش تو  دهیاز د ریبه غ یزیدونم...از هنر چ یآوردم...انگار که م یرو به زبونم م دمیشن یکه م یزینداشتم و هر چ یا

 بشه... یآور ادیبودم اصال دوست نداشتم مدام بهم  ردهک رییتغ یلیذهنم نبود...اما خوب من خ

 

 رو جلب کنم... تتونیمن هم بتونم رضا دوارمیبود و ام یدور چرخوندم : به هر حال کالس خوب هیدستم رو  یتو وانیل

 

 دستم گرفتم و از جام بلند شدم : من برم با اجازتون... یرو تو فمیک بند

 

 جاش جا به جا شد : همراز... تو

 

 ...نتونیسر تمر امیخوام ب یم یروز اگه اجازه بد هیانداخت :  نیینگاهم کرد و بعد سرش رو پا یکردم...کم نگاهش

 

 من در خدمتونم... دیتون رو اعالم کن یخال میمنتظرتونم..شما تا_
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گوشم گذاشتم و راه افتادم ...به  یهام رو تو یبرم...هندز فر ادهیاز راه رو پ یبخش هیتونستم  یم یعنی نیداشتم و ا وقت

...راه رفتم..تنه دمیدود کش یپر از بو یقیروم...نفس عم شیو کوشا....به راه دراز پ وشایفکر کردم...به خودم...به ن نیرام

 بابا.... یرها..برا یمامان..برا یتنگ بود..برا بیلم عجخوردم...د

 

 بود ... اوشیسمت پرتابم کرد س نیخودم به ا یایاز دن بمیج یاز تو میگوش برهیو

 

 ...ایسالم س_

 

 سالم خانوم معلم..._

 

 ....دیبعد بلند خند و

 

 ؟؟؟یخند یم ی..به چایکوفت س_

 

 ...کالست بد بود؟؟؟یزنیدپ م_

 

 یها م...دلم تنگ م یالیخ یب ادی..وفتمیهام م ینوجوان ادی نمیب یپرتو رو م نیدونم هر بار که رام ینه بابا...نم_

 ...ادیدل وا مونده م نیسر ا ییبال هیدونم خالصه  ی...نمرهیگیشه..م

 

 بتپه.... دهیبر سیاون گ یدلت برا نیکشتمت همراز..اگه ا_

 

 و از خود متشکر ؟؟؟...هر گز....پرت نی...من؟؟..رامدمیخند بلند

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 و گذاشتم سر جاش... ختمیگلوله کاموا ر یدقت چسب رو رو با

 

 چه قدر با مزه ان...._

 

 بزرگ شدن... گهیشاد کردنشون..هر چند د یبرا شتری..بستمیتو کار ساختشون خوب ن یلیزدم : خ یلبخند

 

 گذاشت....  زیم یرو رو ینیس

 

 کنم... ییرایاز تو پذ دیگلنار...مثال من با ایبه زحمت افتاد_

 

 دستش گرفت : برو بابا انگار من مهمونم... یرو تو وانیکرد و ل یمصنوع اخم

 

 تا بتونم قصه بگم براشون... کردمیدرست م یانگشت یعروسکها داشتم
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 چه طوره؟؟ ایس_

 

 ...دیاز تو پرس شتریب دیرو با ایدونه گز گذاشت دهنش : واال حال س هیزد و  یلبخند

 

 ندارم... یامروز ازش خبر_

 

 رو درست چسبوندم.. لشیعقب بردم تا مطمئن بشم سب یرو کم عروسک

 

 ...رونیده رفتن ب یو اون دوستش که تو آموزشگاهتون زبان درس م نیبا رام_

 

 ...ستین یکی..احتماال برنامه هاش با من دمیدوستش رو ند_

 

 تا به تاست... یچشماش کم کنمیدستم : فکر م یتو یعروسک کوچولو یرو داد پشت گوشش و خم شد رو موهاش

 

 قنبر زاده شده... یآقا هی..شبیگیگفت : ا ...راست م یکردم..درست م دقت

 

 مبل خورد : آخ آره.. یخنده به پشت از

 

شد چشماش  یزد که باعث م یم یبزرگ نکیزاده بقال سر کوچه خونه آقاجون پدر بزرگم بود..حساب کتاب بلد نبود و ع قنبر

 ...ادیلوچ به نظر ب

 

 داد... یپولمون رو نم هی...بقمیداد یستیدو هیتومن.. 111شد  ی..ممیدیخر یبار دوتا بستن هیهمراز.. ادتهی_

 

 کردم... هیچه قدر من گر_

 

 کرد... یوقت به ضرر خودش اشتباه حساب کتاب نم چی: جالب ابنه که ه دیخند گلنار

 

 بود... یچه روزگار_

 

 ...میشاد بود یلیخ یلی: آره...خ دیکش یقینفس عم گلنار

 

 ...می..اون موقع ها هم مشکالت خودمون رو داشتایآ میدونم..شاد بود ینم_

 

سه  ای...تازه از تو سادینم ادمی ادیمنوچهر رو من ز یی...گم شدن دامیشد یمتوجه نم یلیمنظورم رو گرفت : خوب ما خ گلنار

 سال هم بزرگترم...

 

خال  یگذاشتم و مادر روسر زیم یرو شیفرفر یخشک شدن چسب موها یرو که حاال چشماش درست شده بود برا عروسک

خانواده  یاما فشارش تا آخر عمر رو گذرنیقا ماتفا یدرست کنم..: بعض یگل یخانواده رو گرفتم دستم تا براش گونه ها هیخال

 هست...

 

 : مثل مادر من...گم شدن برادر جوونش...مرگ خواهر بزرگترش... دیکش یآه گلنار

 

 یشدم که با حرکت رهیخ وانیل یتو یآب زده بودم همون جا نگه داشتم و به پخش شدن آرام رنگ صورت یرو که تو ییمو قلم

 ..میشد نینفر یما خانوادگ نکهی...ارسمیمادام م یبه حرفا یکردن : گاه یرنگ رو رنگ یب وانیآرام تمام ل
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 بده... حیتونه تو ض یم یخانواده رو چ هی یهمه اتفاقات تلخ رو تو نی....وگرنه ادیشا_

 

 کردمیاحساس مادامه بدم ..من  میبه زندگ کردمیم یهر روز با من بود..هر چه قدر هم سع زهایچ نیکردن به تمام ا فکر

 متوقف شد... شیسه سال پ یتو قایمن دق یزندگ

 

 بهت بگم همراز... یزیچ هیخوام  ی..مزهیچ_

 

 ده... یم تیاهم اریموقع حرف زدن بس هیدو نستم به تماس چشم یرو کنار گذاشتم و نگاهش کردم..م عروسک

 

 شنوم... یم_

 

 ...نیجاش جا به جا شد : تو هنوز هم به رام یتو یکم

 

 نه!!_

 

 ...میجا خورد تیقطع زانیم نیاز ا زانیم هیمن به شدت قاطع بود..هر دو به  نه

 

 خوب..آخه..._

 

 یمن رو م یرو ندارم..تو که زندگ زهایچ نیبدم..من وقت ا حیبه تو هم جدا گونه تو ض دیبا دیهم گفتم..اما شا ایبه س_

دورم رو گرفته که من  یطور نهایخواهر زاده هام رو دارم..همه ا دنیدنگاه به دورت بنداز..من درد نان دارم...درد  هی...ینیب

رختخواب بخوابم و  یکنم...هنوز انگار جا داشته که من تو یعزادار زامیاز دست دادن عز یابر یوقت نکردم به اندازه کاف یحت

 ....زمیاشک بر

 

 ...تیتو زندگ ادیب یکیبذار _

 

 یشم..براش اشک م یروز گرفتارش م هی..منم مطمئنا بایز یلیخ یلیگلنار..خ هییبایز یلیخ زیذارم...عشق چ یگم نم یمگه م_

 .؟؟فکر نکنم....نی...اما االن..اونم رامرقصمیخندم..م یعشقم م یبرا یخندم...حت ی...مزمیر

 

 داره... یخوب یکرده است..جذابه..وضع مال لی..تحصهینه...گوش کن..پسر خوب نیچرا رام_

 

 فضوال که دالل محبتن حرف نزن... هیهمسا نیا نی: ع دمیحند

 

 ...کنهیسئوال م ایبه تو جلب شده..مدام راجع به تو از س نیتوجه رام گفتیم روزید ای...سوونهی:د دیخند بلند

 

 کردم.. رییتغ یلیانگشتم گذاشتم و قلم موم رو برداشتم : براش جالبم چون خ یعروسک رو تو دوباره

 

 ...میروش کار کن کمی نیبب_

 

 یآدم شدم..برا نیکه خودم رو شناختم جذب ا یسالگ 13من بود..من از  ینوجوون یکار کردن ها برا نی..ام؟؟یکار کن دیچرا با_

 میتصم ادیاز زن با حجاب خوشش م دمیبار شن هیخنده داره از مادرش  یدر اومدم...حت یلیجلب توجهش به هر شکل و شما

 بشم... یگرفته بودم چادر

 

 ...دیدهنش گرفت و گفت: ببخش یبلند خنده گلنار سرم رو باال کردم و نگاهش کردم..دستش رو جلو ی..با صدا
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هنر مند  نیخواستم ا یبودم...بچه بودم...فقط م تیهو یخوام بهت بگم من انقدر ب یزدم : نه بابا راحت باش...م یلبخند

هم برام مهم  یلیخ گهیدونم....االن د ینه..نم ای دید ی..منهیرو هم ببنقاش جذاب و دختر پسند و از خود متشکر من 

زنه..در ضمن همه  یدر قلب آدم رو م ییجا هیکنم گلنار..عشق  ینم یکار چیه یآدم چیبه دست آوردن ه ی....من براستین

 ...هیکاف ...دوستم داشته باشهستیمن مهم ن یکدوم برا چیتا پولش..اونا ه پشی..از ت یکه گفت ییاونا

 

 ...یمن...تو رو خدا از من ناراحت نش_

 

 ..من االن ازت دلخورم..رونیکاموا دم دستم رو به سمتش پرت کردم : چرا پاشو برو از خونمون ب گلوله

 

 : نگرانتم... دیکاناپه دراز کش یو رو دیلحن لوده ام خند به

 

 منم نگران خودمم.._

 

 هی زیشه..همه چ یخودمم...اما مطمئنم درست م ندهی...منم نگران آبهیگرد به سمتم برگشت : واال..چرا براتون عج یچشما با

...همون دیگذشته رو د یها یاهیشه س یم رشیکه از ز ی..رنگرهیگینقص به خودش م یو ب یقلیرنگ شفاف و ص هی یروز

 شه... یتر م ری...دلپذکنهی.اما اون سطح شفاف براق ترش م.ستین هممن و پاک بشو  یزندگ یکه هست تو یجوهر یاهیس

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 شد؟ یبعدش چ_

 

 نیا یاندرسن بچه ها نیستیهانس کر یشد با داستانها یمنتظرشون کردم و لبخند زدم..پس هنوز هم م یبه چشما ینگاه

 مون شد... یجیبه د لیجک تبد یچیزد : ه ینسل رو هم سرگرم کرد لبخند

 

افتادم و موهام موند  نیزم یبه سمتم حمله کرد..از پشت رو وشایتو قهقهه بلند کوشا و من محو شد..ن وشایاعتراض ن یصدا

 بچه ها موهام کنده شد.... ی: آ رمیز

 

 ...یکنی: حاال من رو مسخره م وشاین

 

 کف اتاقشون متنفر بودم... ی...از موکت قهوه انمیکردم تا بش یسع دمیخند بلند

 

موهام و از  یرو دیزانوم نشستن...کوشا دستش رو کش هیدادم..هرکدوم رو  هیتک واریخنده مون ادامه داشت به د هنوز

 که بود قشنگتر بود... یصورتم عقبشون زد...: موهات اونجور

 

 ...دادیمن نظر م یمن بزرگ شده بود و راجع به موها یزدم مرد کوچولو یلبخند

 

 ...یمموش تر شد ایدوستش دارم به قول س شتریب یجور نی: من ا وشاین

 

 ممشو رو تو دهن شما هم انداخت... نیکار کنه که ا یرو چ ایس نیآخش در اومد : خدا بگم ا دمیرو کش دماغش
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 خوام بدونم مگه ما چمونه.. یپام بلند شد و دستش رو به کمرش زد : نه م یاز رو کوشا

 

 ...دیجوجه ا یچیه_

 

 برم سر کار خونه .... دیشدم..به قول پدر جون کم کم با یمرد گهیمن د یه خودتدر اومد : جو ج دادش

 

 بود... ختهیداد..براشون برنامه ر یفکر کردن هم نم ایبچه ها فرصت انتخاب  نیبه ا یحت رمردیپ نیهم..ا یرفت تو اخمام

 

بر خان استفاده کرده بودم..خودم هم صبح بود...امروز از فرصت نبودن اک 2 کیجام بلند شدم به ساعتم نگاه کردم نزد از

 رفتم... یم دیکم کم با گهیجا بودم...د نیصبح ا 9نداشتم از  یکار

 

 که؟؟ یبر یخوا ی: همراز نم زونیآو افهیق ای وشاین

 

قد بلند  اریبود که بس دهیکش شی..اون به خانواده پدرمینداشت یفاصله قد گهیهم د یلیصورتش هر چند خ یشدم تو خم

 برم سر کار... دیکه با یدون یبرم پرنسس...م دی: با ودمین یبودن..من هم که کال دختر بلند قد

 

 اونه... رهیدونم که تقص ی..مادیپدرجون ب یترس ی..میو اخم آلود لبه تختش نشست : دروغ نگو کار ندار نهیدست به س کوشا

 

مرد کوچک..تو که قراره کار خونه  ستیطور ن نیزدم : ا یتپلش بوسه ا یپاهاش زانو زدم..به زانوها یبه سمتش و جلو رفتم

 آخه؟؟ یاخم کن یطور نیا دی..بایها رو اداره کن

 

به  یخوشگل و بورش سرش رو داخل کرد..لبخند یخانوم با اون موها دهیخورد و فر یجوابم رو بده که در تقه ا خواست

 رو لبش بود : بچه ها وقت ناهاره... ایدن یتمام مادر ها یمهربون

 

 و به سمت مانتوم رفتم... دمیرو بلند کردم و صورت اخم آلود کوشا رو بوس سرم

 

 یزیموقع بدون خوردن چ نیشه ا یکمرم : کجا دخترم..مگه م یخانوم کامل وارد اتاق شد و دستش رو گذاشت رو دهیفر

 گفتن... گهیهمراز بمون د و کوشا شروع کردن به آخ جون وشای...نیبذارم بر

 

 آخه..._

 

 ...دلشون رو نشکون...ادیناهار نم یکرد : برا کمینزد یخانوم سرش رو کم دهیفر

 

..آرزوهام شکستمی...غرورم رو مشکستمیبه صورت پر از محبتشون نگاه کردم ..من خودم رو م یبه پشت سرم و نگاه برگشتم

 رو بشکونم... نمیفرشته نازندوتا  نی..اما امکان نداشت دل اشکستمیرو م

 

 دست پخت شما... یبرا رمیمیخانوم..من م دهیممنونم فر_

 

خانوم پر  دهیفر ی..چشمادمیهر دوشون کش یبه موها یاز پاهام رو گرفتن...دست یکیو هر کدوم  دنیبه هوا پر وشایو ن کوشا

 اشک شد....

 

 

 

 ...یکنیدونم اصال راجع به ما خوب فکر نم یم_
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کرده بودن و قول گرفته بودن تا  یو خداحافظ دنیبود صورتم رو بوس نیاز قوان یخواب بعد از ظهر که بخش ی...بچه ها برا

 ..امیزودتر ب

 

 نیدسر جلومون بود..ا ی...و ظرفهامیشده نشسته بود یو کنده کار یسلطنت یبزرگ ناهار خور زیخانوم پشت م دهیبا فر حاال

 برد... یقیجمله اش من رو به فکر عم

 

 ...یجوابم رو بد یخوا ینم تیدونم از سر ادب و متانت ذات یگذاشت : م زیم یمشت شدم رو یدستا یرو رو دستش

 

مظلوم خودمون رو هر گز نگاه  هیظالم شما رو و  هیمن به چشم  نکهیا یعنی..ستیطور ن نیمهربونش نگاه کردم : ا یچشما به

 سالم بود... 6کار از اول غلط بود..البته من اون موقع فقط  نینکردم...ا

 

 رهاست... هیدستش گرفت...:چه قدر دستات شب یرو تو دستم

 

هم همه  دیمادرمه؟؟؟..شا هیو صافش درست شب یقلیکالم ص نینگاهش..ا یکه اون مهر لغزان تو گفتمیبهش م دی..من هم با

 شدن... یم قیرقطور  نیشدن ا یمادر م یوقت ایدن یزنها

 

 خانوم... دهیدوست داشت فر یلیرها شما رو خ_

 

 دوستش داشت... یلینگاه نکن..اونم خ یطور نیمنم دوستش داشتم..اکبر آقا هم ا_

 

 دوستش نداشت... یزدم : اون اصل کار یپوزخند

 

 هینگاهم پشت سرش گلدان پا هیداد...تو زاو هیتک یپشت بلند با روکش مخمل ارغوان یو به صندل دیخودش رو عقب کش یکم

به  یمیعمارت قد نیبود تو ا زیاغراق آم زیمن چه قدر همه چ یمخمل..خدا یبود و بعد پرده ها ستالیبلند و تراش خورده کر

از ثروت  ینشانه ا یدار..تراش خورده و به طرز کسالت آور هیزاو زیف نبود...همه چیجا نرم نبود..لط نیا زیچ چی..هیسبک قجر

پر زرق و برق تراش خورده چشم  یاز عکس اون قابها شتریبودن..ب ینماد محبت و خانواده م دیکه با ییقاب عکسها ی..حتبود.

 گرفت... یآدم رو م

 

 کنم..اما... تشونیتالش کردم خوب ترب یلیمن خ_

 

 دونستم... یراجع به نفر دوم نم یادیز زی...چون چیهستن...البته بهتر بود بگم چه کس یدونستم منظور چه کسان ی..خوب م

 

 آرزو داشت... یلیداشت..خ دیام یلی..خواهرم خدیکش ییتنها یلی..خدیزجر کش یلیدونم...اما رها خ یم_

 

 بدم... دیهم جواب پدر و مادرت رو با ایپاک کرد : تا آخر عمرم شرمنده توام..اون دن شیشمیرو با دستمال ابر اشکش

 

 خارج شدم ... نیغمگ یت که من از غصه و فکر خواهرم با اون چشما...انقدر با اشک و آه گف

 

 ...کننیخودش بازخواست م یرو بابت رفتارها ی..هر کسدیتالش کرد یلیخانوم..شما خ دهیفر هیچه حرف نیا_

 

 ..اما...دامیم ادیدادم..عشق  یم ادیبخشش  شتریبهش ب دیبا دیشا_

 

 ...کردیم فایا یرو ک ینقش اصل میدونیخوب م یلیخ دیتوان داشت ی..اما : شما تا حدکنمیم یدو نستم بد جنس ی..م
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 هم اون.... هیمنظور چ دونستمیانداخت..هم من م نییرو پا سرش

 

 یرو م می...من تمام سعنجایا یایب شتریخاطره که دوست دارم ب نیشد : به هم رهیچشمام خ یرو باال آورد و صاف تو سرش

 ...کننیم یزنن..باز یخندن...حرف م یوقت بگذرونن..با تو م شتریو کوشا با تو ب وشایکن...من از خدامه نکنم..تو هم ب

 

هم به  یازیمگه ن میزندگ یتنم..به تنها ثروت ها یسر زدن به خواهر زاده هام..به پاره ها یبود..من برا نیاز ا ری..مگه غ

 ..هر چند مادر... داشتم؟؟یزن..هر چند دوست داشتن نیا هیتوص

 

  

 

  

 

  

 

 

 

بفهمم کجام و االن ساعت چنده رو  نکهیزنگ تلفن من رو که تازه به خواب رفته بودم به سقف چسبوند...واقعا توان ا یصدا

 انداخته بود.... یبد یلیصدا من رو به استرس خ نیبود و ا کیتار مهینداشتم..هوا ن

 

 کردم... داشیتم..و پگش میدنباله گوش نیزم یدست رو با

 

 تو شعرو آواز... گمیناز..باز از تو م یناز من ا یهمراز من ا_

 

 سرش رو بکنم...  خواستمی..هم خنده ام گرفته بود هم م

 

 بد صدا تر هم وجود داره...؟؟؟ ایدن نیبشر از تو تو ا_

 

 ...یش یم داریاز خواب ب یطور نیا یکرد : آره ..تو...به خصوص وقت یبلند خنده

 

 ؟؟یدار یبه زور خوابم برده بود مردم آزار..چرا دست از سرم بر نم ایس_

 

 عصره... 8ساعت  یدیخوابیوقت روز نم نیشده مموش؟؟..تو ا یزیشد: چ یجد صداش

 

 ...ونیزیرفتن تلو یم دیسوپر استار با یکنسل شده بود..آقا نیکار بودم خوابم برده بود..تمر ی..امروز بستین یزیچ_

 

 دنبالت... میایم میکه دار ریبگ مونیدوش پرو پ هیپس پاشو _

 

 دنبالم...؟؟.. یایحرفا...با اتوبوس شرکت واحد م نیشدم : جانم؟؟..دنبالت و ا زیخ میجام ن تو

 

.بپر حاضر دهیم نیبه خانوم دکتر که ماش یول دهینم نیلوده خانوم..خودت رو مسخره کن..خسرو جون درسته که به من ماش_

 ...یتیصفا س متیببر میخوایکه م شو

 

 بر اون اساس حاضر شم؟؟؟ میبر میخوا یحاضرم..کجا م گهیساعت د هیام گرفته بود : باشه..تا  خنده
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 نیهم به خودت نرس ا ادیدر ضمن ز گهیبپوش د یچ هی..یدختر مفتح السلطنه ا نهیندونه فکر مک ی: آخ که کس دیخند بلند

 هم هست... نیرام زونیپسره آو

 

 دستم خشک شد : به چه مناست اون وقت؟؟ یتو تلفن

 

 نیا میگذاشت رونیشازده هم بود..قراره ب نی...انمیو نامزدش رو بب نیشازده نازن نیبابا امروز من رفتم آموزشگاه ا یچیه_

 جونور به خودش گرفت...

 

 درست حرف بزن..._

 

 !!!یدم در آورد یدیرو د تی...عشق نوجوونه؟؟یها..چ_

 

 ...اداینذار زنگ بزنم آراسته ب ایس_

 

 ...مینه به جان خودم غلط کردم...بذار نفس بکش_

 

 یکرده بود...و کارا ریگ ایس شیبود که بد جور گلوش پ شونینییپا هی...با خنده بلند من تلفن رو قطع کرد..آراسته دختر همسا

 ...کردیم یبیغر بیعج

 

 

 

 یا روزهی..شال فیا روزهیبلند ف قهیجل هیو روش  دمیپوش یبا ساپورت مشک یسارافون مشک هیکردم و  یفیخف یلیخ شیآرا

به دختر چشم  نهیآ یگرفته بودن...جلو یفرم حالت خوب یرو بستم..موها یچوب یهم سرم کردم ...و به دستم انواع دستبندها

بشه..دلم بد  دهیتمام امروز بعد از ظهرم پوش هیکرده بودم تا پف حاصل از گر تالش یلیشدم...خ رهیروبه روم خ یابرو مشک

 ریحر هیکرده بودم روشون  یآورده بود که سع ادمیرو به  میاز زندگ ییتهایخانوم واقع دهیجور گرفته بود..تک تک جمالت فر

از  یرها..ترس من برا یاشک ها یآور ادیبا  رکم رنگ تر..انگار اون پرده ها هر با یشدن..اما کم یم دهیبودن..د یعنیبکشم..

شد کنار  یحساب نم یهم کس یلیخ شیزندگ جیو و جیتنها کس خودش تو گ نیاگر ا یکه داشتم..حت یدست دادن تنها کس

 ..کردیدردناک مواجه م قتیحق هیو من رو با  رفتیم

 

 بودم... ونیمد یلیپسر خ نیشد من بخندم..من به ا یهم باعث م ایس یآور ادی یبه خودم اومدم..حت فونیزنگ آ یصدا با

 

هم از سمت  ایشد و س ادهیخندان ازش پ شهیکه گلنار مثل هم دمیخسرو خان رو د نیدر ماش یخارج شدنم از در..جلو با

 لبخند گشاد برام دست تکون داد...سوار شدم... هیراننده با 

 

 کرده بود با خر مش رجب بود... یبار که رانندگ نیآخر نیا ایبه س یرو داد نیچرا ماش یبه به گل_

 

 است.. دهیند نیماش نیها زشته بفهمن ا بهیغر یگفتم جلو گهی: د دیبلند خند گلنار

 

 ...رونیب کنمی..حواستون باشه..پرتتون م ی: هو اوشیس

 

 ...هیا افهیو ق ختیچه ر نیکرد : با توام..موش موش..مگه نگفتم به خودت نرس...ا میرو تنظ نهیآ

 

 ..بامیبکنم ز یبهش زدم : من هر کار یلبخند نهیو تو آ دمیبه موهام کش یدست

 

 کنم... شیخوط یآمادست نذار اون پسره از فرنگ برگشته رو خط میزی: خالصه گفته باشم...من ت یداش مشت یلحن مصنوع با
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 صفا... میخودمون بر مشونیچونیبپ ای..اصال بای: س دمیپشت دستم رو آوردن تو صورتش و لپاش رو کش از

 

 یحور نیخواهر داره...به از شما نباشه همچ هیاست به خصوص که  عیضا نینامزد نازن یکه جلو فیح یگفت ی..آیگفت یآ_

 ...یپر

 

 دلم نسوزه... یستیکاره هم ن نیدادم : آخه ا هیو به پشت تک برگشتم

 

که به  یتا دختر 5و تموم اون  میحرفا...من سرم به زندگ نی...من رو چه به اکنهیبانو..عمل نم دهیکه شعارش رو م یهر مرد_

 من... میریجور آدم قانع و سر به ز نیا یعنیزنن گرمه  یزنگ م میگوش

 

 

داشت  میو آهنگ جان مر یسنت یبا فضا یهم آهنگ بیوسط اون باغچه که عج یدور پشت اون چاه دست ساز گل از

گذشته من بود..اما گم  یها چیو واپ چیتو پ نیع بهش هم فکر کرده بودم..هم نکرده بودم...رامچند روز راج نی..ادمشی.د

دور تر مانده بود...و بعد..بعد از گذر از  یاول..بعد از ورود به جوان چیپکه رد شده بودم..تو  هامیشده بود..انگار از کوچه کودک

و نامزدش  نیرد نشده بودم..محو شده بود..اما هنوز هم حاال که کنار نازن یسالگ 21از  شتریاگر سه کوچه ب یحت یسالگ 21

 بزنه.... لبخندشد قلبم  یباعث م اریاخت یکه ب یی..حس آشناکردیم جادیحس آشنا ا هیبود  ستادهیا

 

 

 هی...شبیواشکیبوسه  هی هیبود...شب یناب کودک طنتیش هی هیشب شتریگشاده منتظر ما سه نفر بود..به نظرم ب ییکه با رو حاال

 ...یکنیپنهان کردنش م یکه تمام تالشت رو برا طنتیدفتر خاطره پر ش هی

 

 

مراسم رها  یبار برا نیبودمش...آخر دهیسال بود ند یلی...خدمیرو بوس نیشدن بهشون و سالم کردن..صورت نازن کینزد با

از  شیجاست حاصل ب نیبوده و االن اگر که ا نیدو نستم مدتها عاشق نازن یآمده بود....با نامزدش رادمهر هم دست دادم..م

 ....نهینازندو سال رفت و آمد و اصرارش به خانواده 

 

 

خراش کوچک  هیمن  قیعم یها ی...و من حس کردم تو دلتنگیاظهار دلتنگ نیهم...با نازن ییآشنا یبرا میکرد یخوشوقت اظهار

 یختم انعام نذر ی...مادرش ...مراسمهانیشده اما بوده...نازن ینم دهید یحاصل از دلتنگ یتمام اون زخمها نیبوده که ب

 ...بی...عجدنیرس یدور م بیعج رهامونبار ماد کی یزنانه ماه یمادرش..دوره ها

 

 

 به نظرم صورتش پر از لبخند بود... بیکه امشب عج نیرام ی..رو به رواوشی...من کنار سمینشست یتخت بزرگ یرو

 

 

 بود.... مونیهم باز مونیتو بچگ شهیاما هم کترهی..همراز از من و گلنار کوچزمیرو به رادمهر کرد : عز نینازن

 

 

کردم : البته  لیوک یآقا نیگذاشتم و دو زانو نشستم و رو به صورت خندان ا ریسارافونم رو مرتب کردم و پاهام رو ز دامن

 ...کردمیبدن اما من خودم رو به زور جا م میخواستن باز یبودم...نم زنشونیآوداد..من  حیبهتون توض شیبا ادب ذات نینازن

 

 

 گرفتن سفارش ها... یهم زمان شد با ورود گارسون برا نیخنده بلند و تعارفات گلنار و نازن یصدا
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 گه؟؟ید یجا هی میبر ای دیخوریجا شام م نی: بچه ها ا نیرام

 

 

 ...یرادمهر حلقه کرد : رادمهر تو قول داد یدستش رو دور بازو نینازن

 

 

 دبش رو دادم... یمرغ سوخار هیمن به خانومم قول  میجا شام نخور نیداداش...ا نی: رام رادمهر

 

 

 نوشت... نسیذاللتش رو بشه تو گ زانیم کنمیگوشم : فکر م ریز ایس

 

 

 طونشیش یاز چشما شدیرو م نیبود..ا دهینداشتم که شنکرد و شک  یداشت نگامون م نیزدم...چون رام ایس یآرنج به پهلو با

 خوند....

 

 

و  نینازن انیپا یرو به دهنش گرفت تا چاقش کنه...بحث ب شیکی اوشیتخت س یرو یها رو که گذاشتن ..همراه با چا ونیقل

 دیخارج از حوصله من بود..سرم چرخ ی..کمیپزشک نیبود و نازن یدندانپزشک یهم رشته بودن ،گلنار دانشجو بایگلنار که تقر

 فیظر ی...پر از خنده...اما پشت اون گلدانهایشده بود و پر بود از خوش دهیکه کنار هم چ ییتختها دنیبه سمت اطراف..به د

با اخم و  قیهم نشسته بودن...مرد سرش تو تبلتش بود ...عم یبودن که رو به رو یشمشاد..تخت رو به رو زن و شوهر جوان

آشنا بود...چه قدر...چه قدر اون زن  درصحنه چه ق نیکوشا بود مشغول بود...ا یها یبچگ هیشب یلیکه خ یبا پسر بچه ازن 

اطرافشون ...اون مرد هم زنش رو دوست نداشت؟؟...اون مرد  یو کودکش رنگ رها رو داشتن..با اون هاله سرخوردگ نیغمگ

و سکوت  دمیبه شونه ام به پشت سرم چرخ یم چنگ زد که با برخورد دستبه دل یزیهم به نظرش زنش در شانش نبود؟؟؟...چ

 دیمتفکر پرس یشونه ام کم یبود رو ای..دست سکردیکه داشتن منتظر نگاهم م دمیکه مثال همراهشون اومده بودم رو د یجمع

 تو همراز؟؟؟ یی: کجا

 

 

 ...اوردهیرد نگاهم رو گرفته بود...از چشماش معلوم بود که سر در ن نیرام

 

 

 د؟؟یمگه صدام کرد دیزدم : ببخش یبه سمتشون و لبخند دمیچرخ

 

 

 بار... 4از  شتری: حاج خانوم رو باش..ب دیخند گلنار

 

 

 ...دمی...نشندیانگشتام گرفتم : ببخش نیشالم رو ب گوشه

 

 

 ...دیمهر : با خودتون خلوت کرده بود راد

 

 

 آشنا اومده بود.... بیبرام عج یزینه چ_

 



Roman-City.ir 
 بانوی قصه رمان

 

https://telegram.me/romancity 44 

 

 

 دونستنیبه فکر کردن ندارن..خوب م یازیو گلنار ن ایو رادمهر سر چرخوندن به اون سمت...اما خوب مبدونستم س نیرام

 ...هیمنظورم چ

 

 

 جو عوض شه.. خواستیم دلم

 

 

 ...؟؟یهست یراض نی: خوب ..همراز از کار کردن با رام نینازن

 

 

 ...دیپرس شونیاز ا دیزدم..: با یهجوم آورده به مغزم رو دور کنم...لبخند یزهایکردم..تمام چ یسع

 

 

 صبور... یلیو خ یهست یرو به دست دادمهر داد : دختر با سواد ونیلوله قل ختیریم یکه داشت تو استکان خودش چا نیرام

 

 

لش فکر کردم فقط صوررتت عوض شده اما من او یکرد رییچند سال چه قدر تغ نیشه...تو ا ی: صبور؟؟؟ً!!! باورم نم نینازن

 عوض شده... یلیهم خ اتتیروح

 

 

 جان... نیکرده نازن رییتغ یلیخ میخوب زندگ_

 

 

 ...یشد تیاذ یلیچند وقت خ نیزد : بله متاسفانه...ا ینیغمگ لبخند

 

 

 کرده... تیشده..فقط ما رو اذ تیاذ نیگفته ا ی: ک ایس

 

 

شونه ام و چشم دوختم به  یتک بافتم رو آروم انداختم رو سی..گدمیخندیکه داشتم م یشالم رو در حال ریرو بردم ز دستم

 کار دارم... ینگاهش : من..؟؟...من با تو چ

 

 

 چرا؟؟؟ گهی..بعد م؟؟ینیب ی: م نیزد و روبه نازن یلبخند

 

 

روبه روش  یرو گرم ظرف خرما سرش نی..منظورش رو متوجه نشده بودم..اما لبخند رو لب همه برام جالب بود...هر چند رام

 کرده بود...

 

 

 ...یذاریسر به سر من م یتو که تمام مدت دار ای کنمیم تی...من اذای: س من

 

 

 ...یکنیم هیگر یش ی...بعد ناراحت مستمین رشیبابا جان من زن بگ گمیم ی..منم هیایعشوه ها رو م نی...ااید ب_
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 ...ادیبه لبم ب یانداختم...اما خنده بلند همه باعث شد لبخند نییو سرم رو پا دمی..خجالت کشدمیمنظورش رو فهم تازه

 

 

 مشیمتال رو کجا قا یپسرونه و آهنگ هو پیدونم اون دختر عجول و با اون ت یشده بود : نم یجد یکه کم یبا لحن نیرام

 ؟؟یکرد

 

 

 یبود..از همون روز زونیاسکلت آو وارشیبود و از درو د اهیس واراشیکه د یشد..تو همون اتاق میتو گذشته ..همون جا قا_

هاش عوض  ییرنگ تنها قتیرنگ نگاه اون دختر هم عوض شد...درحق قتیاون اتاق رنگش عوض شد..در حق یوارایکه د

 که رو به روتونه... یدختر نیشد..شده هم

 

 

 االن؟؟ هیهات چه رنگ ییرنگ تنها_

 

 

 یاز رنگ و بو یاثر چیکه مطمئنم بارها گرم شده بود حاال ه یی..چادمیرو کنار لبم بردم و بخارش رو نفس کش مییچا استکان

 ...ی...: آبدمینوش ینداشت رو جرعه ا یچا

 

 

 و آرامش بخشن؟؟ قیعم یهات به اندازه رنگ آب ییتنها یعنی..؟؟یپر از تعجب شد : چرا آب چشماش

 

 

همون  یزی...هر چکنمیم ی...من فقط و فقط با حسهام زندگکنمی.فقط حسشون مکنمیهام فکر نم زدم : من به حس یآروم لبخند

هم  یلیاز اون رنگ خ گرانید ری..تعبنمیب یرو داره که من م یاون رنگ یزیکه ذهن منه...خودخواهانه است اما هر چ هیرنگ

 ...ستیبرام مهم ن

 

 

از  یپشت سرم...سرم رو بلند کردم..لبخند یدادم به پشت هیبود..تک کرده جشیکردم جوابم به خصوص جمله آخرم گ احساس

 رو دوست داشته... نیتندم به رام یدونستم جواب نسبتا قاطع و البته کم یبود..م ایلب س یرو تیرضا

 

 

نرمال  تمیر نیعوض شد و من فارغ از گوش کردن به ا یتوسط گلنار..فضا کم نینازن هیشدنه بحث عقد و عروس دهیکش شیپ با

...و لذت ونیقل نییپا شهی..اجرا...و پول..چشم دوختم به قل قل شنیبچه ها...تمر دنی..همه ذهنم پر از دگرانید یزندگ

 همهمه اطرافم یبردن از صدا

 

 

  

 

 

ساعت  میساعت سر پا بودن قرار شد ن 5نشستم و سرم رو بردم عقب بعد از  نیرنگ پشت سالن تمر یآب یفلز مکتین یرو

 حیترج لیبلند سه یتئاتر و خنده ها یاز پول نبودن تو یشگیهم یشلوغ داخل و بحث ها یفضا یو من به جا میاستراحت کن

 دایگرم و شد یگذاشتم و سرم رو به پشت خم کردم..هوا مکتین یبا خودم خلوت کنم...دستم رو از دو طرف رو یدادم کم
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بود که از سه روز قبل از مرگش به  یچهره اش همون طور قایبودم..دق دهیتا صبح خواب رها رو د شبیبود ....د یخفقان آور

 بود... سیداشتم..صبح بالشتم خ ادی

 

 

 ...هیگرم یلیخ یهوا_

 

 

 یلبخند مچهیچشمان خندان سوپر استارمون ن دنیکه بهم زده بود اما با د یبشم از خلوت یرو باز کردم و خواستم عصبان چشمام

 صورتم رو پوشوند : بله گرمه...

 

 

 زانو هام گذاشتم... یبرداشتم و رو مکتین ینشست و من دستام رو از پشت مکتین یزانو رو چهار

 

 

 صورتت خوند... یاز رو شهیرو م یکنیدختر تو هر آنچه که حس م_

 

 

 قلبه.. نهیچشم آ گنیشالم : م یرو دادم تو موهام

 

 

 ...نهیغمگ یزد : پس االن قلبت بد جور یلبخند

 

 

سوپر استار ثروت  نی..من رو چه به اکردینم یبود هم فرق ی...البته مستیدله هم ن دونستمیخوب م یلیبود...خ یباهوش مرد

 احساسات آدمها مهم بودن... یلیخ یلیو براش هم خ گرفتیاحساست آدمها رو م بیمند و معروف و دختر کش...اما عج

 

 

 نگرفتم... می..هنوز تصمرمیدلگ دیشا ایدلتنگم... کمیشدم :  رهیروبه رو خ به

 

 

 ...رهیحرفهاست که بگ نی...دلت بزرگ تر از ایدلتنگ شتریفکر کنم ب_

 

 

 بشناسه؟... کردی...چه قدر از من شناخت داشت؟..اصال چرا تالش م

 

 

 .... دمیبه سمتش و نگاه مهربانش رو د برگشتم

 

 

 نه؟؟؟!!! بمیبرات عج_

 

 

 ...کمیچرا  یعنی...یلینه خ دیتو جام جا به جا شدم و گفتم: راستش رو بخوا یکم
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 ...یرو نگرفت متیتو افکارت راجع به من هم هنوز تصم یستیمردد ن تیدرون ی: پس فقط تو حس ها دیخند

 

 

 ...یکن یرو دنبال نم عاتیشا دهیخوبه...نشون م نیداد :البته ا رونیرو ب نفسش

 

 

 به خصوص از نوع مفتش... ادهیرو وگرنه حرف ز نمیبیو آنچه که م کنمیخودم رو دنبال م یمن حس ها_

 

 

 ...یاطرافت هنوز هم رنگ نشد یایکرد : با دن یا خنده

 

 

ن ارتشه...هم رنگ شد نیع طشی...شراکنهیفرق م نمایبا س اشیجا تئاتره...دن نیبه ساعتم کردم و از جام بلند شدم : ا ینگاه

 شه... یجا سوپر استار نم نیاز ا ی..کسطلبهیبا جماعت رو هم نم

 

 

 ...؟؟یمعروف بش یوقت نخواست چیجهش از جاش بلند شدو هم قدمم شد : ه هی با

 

 

 دونستم... یواضح م یلیبود که جوابش رو خ بیبودم؟؟؟...اما عج دهیوقت از خودم نپرس چیسئوال رو ه نی...چرا من ا

 

 

کنم..قصه  یخواستم باز ی..من مدونستمیرو م زیچ کی..فقط شیکه پام رو گذاشتم دانشکده نما یمن همون روز اول_

 هستن.... یحواش زهایچ هیبگم...بق

 

 

باعث  نیخاکستر یمال اون چشما دونستمیکه م یبم یحرف شدن..دهنش رو باز کرد جوابم رو بده که صدا هیپر از  چشماش

 بود که بلند سالم کرده بود... یریراست بچرخه..استاد امشد سرمون به سمت 

 

 

 حس پدرانه بود... هیمن منبع  یبرا شهیمرد هم نیجلو...ذوق کردم...ا رفتم

 

 

 سالم استاد..._

 

 

 جا که تخته نداره.... نیمن ا نیزد : هنوز هم برات استادم...؟؟ همراز نازن یلبخند

 

 

 ...هیریگ ادیکالس و محل  دیکشیکه شما توش نفس م ییمن هر جا یبرا_

 

 

 ...زیعز یریبا استاد دست داد : سالم بر استاد ام محمد
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 ...دیکه دو تا نقش اول باهم خلوت کرد نمیب یتر جواب داد : م یجد یکم یبا لخند استاد

 

 

 من خلوت همراز رو بهم زدم... میبهتر بگ_

 

 

 ...دیینفرما هیچه حرف نی:ا من

 

 

بگه و آرام و سر خوش  یکه باعث شد محمد با اجازه ا یبه هر دو ما انداخت..نگاه یباال رفته بود نگاه یکه کم ییبا ابرو استاد

 به سمت سالن حرکت کنه...

 

 

 استاد؟ دیامروز ما هست نیسر تمر_

 

 

خوب برات  شنهادیپ هیرفتن محمد به سمت من بچرخونه : اومدم باهات حرف بزنم... ریباعث شد سرش رو از مس سئوالم

 دارم..

 

 

بلند به سمت جلو بوده و  یلیگام خ هیمن  یبرا شهیهم شنهاداتشیپ یریدونستم استاد ام یشدم..خوب م جانیاز ه پر

 هست...

 

 

 ...ایزد : دختر تو واقعا صبر ندار جانمیپدرانه به ه یلبخند

 

 

 استاد؟؟؟!!!_

 

 

 گشتنینفر م هیکارتون هست..ترجمه شده...دنبال  هیتمرکزت رو... زمیبهم بر خوامیرو صحنه نم یبر دیدونم با یبله..باشه م_

کردم..فردا  یحرف بزنه من تو رو معرف شنیمیفرشته ان یداشته باشه تا جا یو مهربون و پر از ناز دیجد یکه صدا

 ...یکنیجا سر بلندم م نیدونم مثل ا یمنتظرتن...م

 

 

به هوا بپرم..پرواز کنم..استاد  خواستیگرد نگاهش کردم و بعد دلم م یکردم...اول با چشما یبودم رو باور نم دهیکه شن یزیچ

 یو بعد همون طور قفل در هم جلو دمینبود...دستام رو بهم کوب ریامکان پذ ط؟یمح نیجا؟؟..تو ا نیرو ببوسم..اما ا یریام

 واقعا... ینعی: استاد..من.. سنیاالن خ شمامچ دونستمیصورتم نگه داشتم..خوب م

 

 

...هنوز هم سر حرفم هستم..اتفاقا مصر تر هم یکنیگل م ریمس نینگو...من همون ترم اول بهت گفتم تو تو ا یچی..هسسیه_

 یبه بعد تمام سرعت برا نی..مطمئنم چرخ گردون از ایوقفه ات و نگاه مثبتت به زندگ یکار..مطالعات ب یتو تتیجد نیشدم...ا

 ...چرخهیتو م
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 ؟؟یکنیم یوخش_

 

 

گردش انداختم : نه به جون  یدستش و چشما یخشک شده تو یبندر چیبه ساندو یدادم و نگاه نییقلپ از نوشابه ام رو پا هی

 ...شهی..خودم هم هنوز باورم نمایخودم س

 

 

 ...رهینظ یدوبله ب یتو برا ی..البته صداشهیم یعال یلیکه خ یدون یول...م یزد : ا چچیگنده از ساندو یلیگاز خ هی

 

 

 یپا ی: از وقت کردیم یپارک دوچرخه سوار یکه داشت تو یکنار زدم و چشم دوختم به پسر بچه ا یرو کم چیدور ساندو کاغذ

 شروع کردم به باور خودم... شتریباز شد..انگار خودم هم ب میسه شنبه به زندگ یاز کالس روزها یریاستاد ام

 

 

 ...میربع وقت دار هیبه ساعتش کرد :  یداد و نگاهگندش رو به زور قورت  لقمه

 

 

و  نیخانوم گفته بود آقا عصبان یزنگ زده بودم و فخر روزیبچه ها برم...د دنیداشتم به د میاجرا داشت...و من تصم اوشی..س

نشون  یهم برام مهم نبود امروز چه عکس العمل یلیخ شبینشم...اما با خواب د یاون دور و ور ها آفتاب ادیبهتره که من ز

 ...دهیم

 

 

 فکر کن... شتریاومدم : به خودت ب رونیاز فکر بچه ها ب اوشیبرخورد آرنج س با

 

 

 که بخوام انکار کنم... شناختیحرفها من رو م نیبهتر از ا یلیخ یلی..خ

 

 

 از منن... یاونا هم بخش_

 

 

 هم هست... یبا خودت مرور کن که همراز یو فقط گاه یره...قبولت دارم تا ته...اما گاه یحرف که تو کله ات نم_

 

 

که  یکه خاله است...همراز ی..همرازکنمیم یرو باهم قاط زیهمه چ ی..گاهیکن یم یآور ادیرو به من  نیو هر روز ا یتو هست_

 که قرار فرشته هم بشه.. یکه معلمه...همراز ینقش مهم داره...همراز هی

 

 

..کنار میبرنامه مفرح بذار هی..رونیب شونیاریب یتون یم یراست نیفرشته است..بب شهیزد و گفت : همراز هم یلبخد

 ....گهیهمد
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درصد جناب انتظام بازم بچه بده  هی..فکر کن مشونیتر از ساعت قولمون برگردوند رید یکه کم یزدم : از اون شب یپوزخند

 ن و تو!!!دست م

 

 

 ..ضهیآدم مر نیدستش چرخوند : ا یدور تو هینوشابه اش رو به دست گرفت و  یقوط

 

 

 نگو... یطور نیزدم : ا چمیبه ساندو یکیکوچ گاز

 

 

 آدم تباه کرده... نیچند نفر رو ا یبگم؟؟..زندگ یچه طو_

 

 

 رو تباه کردن... شونیغلطشون...خودشون زندگ ماتیبا تصم یزنیراجع بهشون حرف م یکه دار ییآدمها_

 

 

 رها؟؟ یرو با حرص مچاله کرد : حت چشیساندو کاغذ

 

 

 نکیمنتظرش پشت اون ع یراه نفسم رو تنگ کرده بود چشم دوختم به چشما شبیکه به قلبم چنگ شده بود و از د یغم با

 رها.... یگرد و گفتم: حت

 

 

  

 

 

دونم..من  ینه؟..نم ایبود  ینگاهم کرد...هنوز هم عصبان رشیبا همون نگاه سراسر تحق نکشیداده به عصاش از پشت ع هیتک

تا اجازه صادر بشه و  کردمیبودم و دل دل م ستادهینگاه سرد لرزان بودن در مقابلش ا نیدر مقابل ا شهیکه هم ییاما با پاها

سلطان خشن داشتن نگاهم  نیدور از چشم ا یطنتیشنرده ها پر از انتظار و با  یالکه از  یمن برم سمت اون دو جفت چشم

 یعنیحرف نزدنه  نیدادم ..ا رونی..نفس حبس شدم رو بدیبه سمت تراس چرخ یحرف چیاکبر خان بدون ه ی...وقتکردنیم

خواهرم رو کم کردم و هر دوشون رو  ادگاری یبلند.فاصله ام با فرشته ها ینکرده...با قدمها رونمیانقدر آدم حسابم کرده که ب

همه  نیا ونیدو کودک تنها و سر در گم م نیمست کننده تر از ا یکس عطر چیدونستم ه یبود..م ایدن ایمحکم بغل کردم..تا دن

 تجمل رو نداره....

 

 

  

 

 

به سمت  دیبا یت کمدستم فشردم..قلق داش یتو یدر رو کم یفلز هیدر چرخوندم و اول دسته قلن یتو یرو با خستگ دیکل

 دیو بعد با دمیکشیها رو به سمت خودم م یکه اول همه سخت می..مثل تمام مسائل زندگدادمیو بعد هول م دمیکشیخودم م

توجه  یب دمیکش یقی..نفس عمدیجیپ مینیب یتو یداغ تند ازیداغ و پ ریس یو...با ورودم به راهرو بدادیخودم رو به جلو هل م

زن در خانه....در رو  کیبودن  ی..بوومدیم یزندگ یطاقت فرسا چشم هام رو بستم...بو یعرق حاصل از اون گرما یبه قطره ها

کرده بودم..قرار داد بسته  حبتص شنیمیبودم...با مسئول دوبالژ اون ان دهیدو یبستم از صبح کل یپشت سرم با کج خلق

 به تئاتر شهر رفته بودم... نیتمر یبودم و بعد برا دهیرو ند نیرام یبیبودم...رفته بودم کالس درس داده بودم..و به طرز عج
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 هی یصدا زیچ نیپا بودم...سخت تر یساعت رو 12امروز که  یپر شر و شور کار یخوب افتاده بود..کال در کنار اون نوا اتفاقات

 نیا یلحظه ا یشی....و از دومدیاز دستم بر نم یو نشنوم...که کار رمیبود که حاضر بودم بم وشایو قطرات اشک ن نیف نیف

 صدا برام آرامش نگذاشته بود..

 

 

پله ها  نییپا یبد یمات خونه مادام نشستم و کوله ام رو پرتاب کردم که با صدا شهیو ش یدر فلز یپله اول راهرو روبه رو رو

 افتاد...

 

 

بشن...موهام رو باز کردم و بلند شدم تا برم که در  یحجم ها از ذهنم خال نیصدا ها ا نیا دیرو از سرم باز کردم..شا شالم

 آپارتمان مادام باز شد...

 

 

و با لهجه با مزه اش  دیراهرو ابرو در هم کش یحال زارم تو دنیسر چرخوند و با د شیپنبه ا ینگران و موها یآب یاون چشما با

 ؟ییگفت : همراز مادر جان تو

 

 

 ...ریکردم...: سالم مادام عصرت بخ یزنم..فقط سعکردم لبخند ب یسع

 

 

داد من  یآورده بود...نبود یخانوم برات آش رشته نذر نبیاومد : ز رونیاز در ب یقلنبه اش کم کلیکم جون و ه یزانوها با

 بخور... اینگه دارم...گذاشتم سر سماور گرم بمونه ب

 

 

 تنها تر.. یلیخ یلیزن از منم تنها تر بود..خ نیا کردمیبه صورت مهربانش کردم ...حساب کتاب که م یخسته ا نگاه

 

 

 ...کنهیمن رو نگاه م گهیپاشو د_

 

 

 کن مادام.. یزدم : کم بد خلق یزوک یلبخند

 

 

از  یرنگ به رخسار ندار ای...بگمی!! به خاطر خودت م؟؟ی: من و بد خلق دیبه سرم کش یاومد و دست کمیو نزد دیلحنم خند به

 ؟؟یخورد یزیصبح چ

 

 

بود..پر از آب  یخال یخال شبیفکر کنم که از د یکنار برن و من تازه به شکم یها کم یسئوال باعث شد اون صداها و خستگ نیا

 روزه سکوت.... ازمندیکه بدجور ن یکه پر از حرف بود و زبان یو البته پر از غصه...در کنار دل

 

 

 باز گذاشت ... مهیسالنه به سمت درش رفت و در رو ن سالنه
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کار  یچ یخوایم ی...مهمون هپلگهید شتیپ امیلباس عوض کنم..خوشگل بشم ب رمیدوش بگ هیزدم : مادام برم  فمیبه ک یچنگ

 قربون اون لپات برم...

 

 

 ....زیبرو..برو کم زبون بر_

 

 

  

 

 

 فشار دادم... دادیبلبل م یبسته و مرتب زنگ درش رو که صدا یقرمز و موها یحلقه ا نیآست ینخ راهنیپ هیبار با  نیا

 

 

شده  یقالب باف یزیوسط هال که روش رو م یمیو قد یچوب یناهار خور زیتعارف وارد شدم ...و پشت م یرو که باز کرد..ب در

 پهن کرده بود نشستم... یا

 

 

پارچ دوغ  هی زیم یدرد ناکش برام آورد و رو یبرداشت و با اون زانوهارو  یگل سرخ ینیآشپز خونه کاسه چ یسماور تو یرو از

 هم گذاشت... ریو پن یخنک و نان بربر

 

 

 مادام زحمت نکش..._

 

 

 ...یریدختر جون بخور جون بگ یو نگاهم کرد : چه زحمت دیکش رونیرو به روم رو ب یصندل

 

 

 آوردم که چه قدر گرسنه بودم... ادیدهانم گذاشتم انگار تازه به  یداغ رو که تو مهین یاول از اون غذا قاشق

 

 

آمد..بزرگ  ایخانه به دن نی...دخترش در هممیبود هیسال بود همسا ستیما بود..ب یطبقه باال هیخانوم همسا نبیز

الحق هم که پر مالت بود و  آمدنش بود و ایآش نذر سالمت به دن نیکه احتماال ا یشد...ازدواج کرد و بچه دار شد...همان بچه ا

 من.... ییغذا یدو روز ب یجواب گو

 

 

 خودت رو... یکن یداغون م یدار_

 

 

 ی...رودیو سف اهیعکس س کیصحنه  یرو یسرش رو نگاه کردم..خودش بود در جوان یزدم به صورت نگرانش و باال یلبخند

 صحنه تئاتر نصر...

 

 

که عاشقش بود هم  یدست ها تو ناز و نعمت بودن..از ازدواجش با همسر نیا یعمر هیرو در هم گره زد... دشیسف یدستا

 یهمسر ی..بچه هاشیسال پ یخودش و بعد از فوت همسرش..س ییبود و نازا غیدر یعشق ب کیشده بود  بشیکه نص یزیچ
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اشت و بعد آتش زدن به مال د یادیز یگفتند که با پدرشان فاصله سن یزنبه  یراهیو بد و ب دندیها رو باال کش ییکه تمام دارا

 ...ریبخور و نم یحقوق بازنشستگ کی....و مادام موند و کایو منال و رفتن به آمر

 

 

 ...یببر شهیکار کردن فقط باعث م یطور نیهمراز.ا_

 

 

 ...خوردندیقاشق سر م یانداختم که از رو ییبه رشته ها یکاسه فرو بردم و هم زدم...و نگاه یرو تو قاشق

 

 

 مادام... رهیطور از دستم در م نیمنم هم یرشته زندگ_

 

 

 نذار بره..._

 

 

 ...کنمیبه رنگ هم داره..خودم امروز فردا برات رنگش هم م ازیکه ن دتیسف یاون موها یچه طور نذارم...آخه فدا_

 

 

 ...شنیم دیدارن سف یسالگ 23خودت فکر کن که تو  یمن کار نداشته باش..به موها یتو به رنگ موها_

 

 

ترک کردن نباشه که من از سه  یکن...فقط تو شنهادیپ یدار یا گهیمادام..راه د یستیکه ن بهی: غر دمیاز ته دل کش یآه

 با چنگ و دندون بچسبم... دیکه موندن رو با یچند نفر نیدم..هم یاطرافم رو از دست م یدارم ذره ذره آدمها یسالگ

 

 

و پشت سرش  دیبه دستم داد...چرخ سیخ یدرست کرد و با چشما یو سبز رینان و پناز  یلقمه بزرگ زیم یبرد از رو دست

 از مخمل قرمز گذاشته بود رو راه انداخت و آهنگ )شد خزان ( یبلند گرامافونش رو که روش پوشش هیپا زیم یرو

 

 

..رو صحنه تئاتر رفتنیصحنه م یمسلمان رو ریو غ ی: من که تئاتر رو شروع کردم..فقط زنان ارمن دیگذاشت و به سمتم چرخ را

 مهیتر که شدم ...نقشم شد ند ریشه رو باز کردم و بعد پ یعاشقش م اهیکه س یها نقش شاهزاده ا یباز اهیتو س ینصر عمر

 نیهمون شب بود که عادالنه ب طی...دست مزدمون تو پاکت بود که حاصل بلمیومدیم نییهمون شاهزاده خانوم...از صحنه که پا

 ...شدیم میبچه ها تقس

 

 

 یاز اپراها یکیکنم...چه قدر آرزو داشتم تو  یبودم...خودم خواسته بودم باز ریخوب فق یخانمان نبودم.ول یاما مثل اونها ب من

 نشد... رمیشد نقش بگ یبگف که هر سال اجرا م یحاج

 

 

عاشقم  یبودم..شوهرم هم تو کافه نادر یخودم دلبر ی...برایو کافه نادر یبه گردش..الله زار..مولو میرفت یبا دوستان م بعد

 شد...
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که با او  یثروتمند..متاهل و دختر جوان یبودم...قصه عشق مرد دهیمانند رو بار ها و بارها از مادام شن لمیقصه عشق ف نی...ا

 ازدواج کرد تئاتر رو کنار گذاشت...

 

 

 ....ستین یخسرو یفروش یراشکیپ ایتئاتر نصر  هگیکار کنم مادام که د یزدم : د..من چ یلبخند

 

 

 ...ستیهم از آثار الله زار ن یاثر گهیجانم به قربانت د ایکردم :  یهم چاشن یچشمک

 

 

خواهر و برادرم کردم تو کار  یمثل من که خودم رو فدا گمیاشتباه من رو بکن...م گمیکرد : بهتر نباشه..مگه م یزیر خنده

 ...دیکه نبا یانقدر غرق بودم که وقت ازدواج درستم گذشت و بعد شدم زن کس

 

 

 وانیل مهیکله ن هیبردن بغضم  نییپا یگذاشتم و برا ینیس یازش نخورده بودم رو رو شتریدستم رو که دو سه گاز ب یتو لقمه

از سر  وشاین یها هیتا صبح چشم رو هم نذاشتم..از گر شبیبشم؟؟...د الشونیخ یکار کنم مادام ب ی: چ دمیدوغم رو سر کش

از خود  رمزدیپ هیو  رزنیمن بمونه..دلتنگ بود از بس تو اون خنه با دو تا پ شیشب پ هی ادیخواست ب یمادرش..م یدلتنگ

 متشکر و مستبد مونده بود...

 

 

خانوم از  دهیفر سیخ ی..بعد هم علنا در مقابل چشمامیابونیمن دختر خ بهم زد که انگار ییزد و حرفا یکه کردم چنان داد مطرح

 کرد... رونمیخونش ب

 

 

مرد و چه  نیباشه..خدا بگم ا اورتی میپسر مر یسی: ع دیگرنش رو بوس یتو بی...مادام صل نییاز گونه ام سر خورد پا اشک

 کنه...

 

 

 یتو نتها تشیپشت سر هم از سر عصبا یزن تنها که حاال نفسها نیرو با پشت دست پاک کردم..احساس کردم قلب ا اشکم

در آوردن خرجمه  یندارم..برا ی...چاره اکنمیم ادیاز سر اجبار زدم : بله کار ز یتنگ کردم...لبخند یادیآهنگ گم شده بود رو ز

....چه ییرف مردم..از فقر..از تنهاپناه بردن ازدواج کردم..از ح یبرا گمی نمیروز بش هی خوامیکردنمه..مادام نم یزندگ یبرا

 ...یزیاز هر چ دونمیم

 

 

 نیخودت..اما ا شیپ یاریبچه ها رو ب یتا بتون یکنیتالش م یدار تیبهتر شدن اوضاع مال یدونم برا ینگرانم همراز م_

 شه.... ی..گفت نمدمیخانوم پرس نبیاز داماد ز روزی..دستیامکانش ن

 

 

زن چه قدر مهربان بود..چه قدر مهر داشت که انباشته شده بود و هر گز  نیگذاشتم..ا شیدوست داشتن یدستا یرو دستم

 کرد.... ینم دایکردنش پ یخال یخانوم برا نبینوه ز دیشا ایاز من  ریبه غ ییهم جا
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 نینداشتم ا نیروز تمر...شام دعوت بودم...اممیدنبالم تا باهم خونه خاله بر ادیب اوشینگاه کردم...قرار بود س میساعت مچ به

به بچه ها بزنم و بعد با  یکم شده بود...فردا جمعه بود و قرار بود شب اونجا بمونم صبح قرار بود سر میاز حجم کار یکم یعنی

با  کردمیمشت پزشک..هر چند فکر نم کیدر دست  ریاس یدوتا هنر ایجاده چالوس..به قول س میبرناهار  یدوستان گلنار برا

 ام به اون خونه برسه... هیاجازه بده سا یاکبر خان حت شیانفاق چند روز پ

 

 

 ؟یهست یمنتظر کس_

 

 

 خونشون... میبا هم بر نجایا ادیقراره ب ای...: بله سکردیدر دست داشت نگاهم م وانینگاه کردم که با لبخند و دوتا ل نیرام به

 

 

 داره؟ نیها رو به دستم داد : ماش وانیاز ل یکیمبل روبه روم نشست و  یرو

 

 

 ...میریگذاشتم : نه با هم با اتوبوس م زیم یآب پرتقال خنک رو رو وانیل

 

 

از سر تا پام  یلبهاش برد و نگاه کیرو نزد وانیداد و ل هینبود تک یکه حاال جز اون و من کس رانیاتاق دب یمبل چرم یپشت به

 جام جا به جا شدم و با نوک انگشت چونم رو خاروندم  یمعذب شدم و تو یصورتم متوقف شد...کم یکرد و بعد تو

 

 

 ...رسونمتونیمن م_

 

 

 یزی..چومدیخارج از خط به نظر م ییجورا هیدونم..به هر حال  ینبود رو نم ایبود  ندمینگاهها...خوشا نیداشتم از ا یبی..حس غر

 باشه اما هست... دیکه نبا

 

 

 ...میارعادت د اینه ممنون من و س_

 

 

 من هم از اون طرفه... ریهوا گرمه در ضمن مس_

 

 

 آخه..._

 

 

 ؟یسر به ما بزن هی یکنیوقت م ی...کدنتهیمامانم مشتاقه د یآخه نداره...راست_

 

 

کرده بودن بهم سر  یماه بود اسباب کش 9 نکهیسال بعد از فوت مامان هم با وجود ا کی..فرخنده جون رو دوست داشتم...تا 

شده بود  یخانوادگ یلیخ یلیکه خ یروابط ییجورا هیو بعد رفت و آمدش به فرانسه و نبود مامان... نی..بعد اما رفتن رامزدیم

 ...میکردیم یسال بود همون جا زندگ 31که خوب ثابت بود..اونها رفته بودن..ما که  ی..تلفنفنرو قطع کرد...با بهانه گم کردن تل
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 ...یکنیفکر م یدونم به چ یم_

 

 

 رو در آورد... کشیش پیگذاشت و پ زیم یرو رو وانشیل

 

 

 ...کنمیبه اون روزها فکر م بیمن هم چند وقته عج_

 

 

وارد  میکه پشتش نوشته مستق ییقهوه تلخ..همونها یدانه ها یداشت...بو یآرامش بخش یکاپتان بلک اتاق رو پر کرد...بو یبو

 ...لیشده از برز

 

 

 فکر کردن دارم... یبرا زهایچ یلیزدم : من خ یحاال گرم تر شده بود رو خوردم و لبخند که یاز آب پرتقال یکم

 

 

 گرمه بانو... یلی: بله خوب سرتون خ دیحند

 

 

 یزیرو نداشتم که با چ یمن اطرافم کس ای..ومدیمرد به متظاهرانه به نظر م نیا یلبها انیدر م بیاصطالح دختر پسند عج نی..ا

دختر از جانب جناب انتظام  زیآم ریتحق یزدم..من عادت به اصطالح کم یاز اسمم صدام کنه و عادت نداشتم..پوزخند ریبه غ

 داشتم...

 

 

 خند شده... شین نیاز گذشته باعث ا یزیچه چ_

 

 

 اومد.. ادمیبه  یزیچ هی..ستین یخاص زیچ_

 

 

شه  یم شهی...تو نگاهت همیمرموز شد ییجورا هی..ینگاهم کرد : کم حرف شد یشتریبار با دقت ب نیبه جلو خم شد و ا یکم

 ...یماب شد لسوفیف ییجورا هی دیغرق شدنت رو تو فکرت د

 

 

 دانشکده هنره... یراه رفتن تو راهروها ریپام انداختم و نگاهش کردم : تا ث یرو رو پام

 

 

کال  نکهیسال بزرگتر بود..اما قبل از ورودش به دانشکده هنر با وجود ا 5که از من  یام رو بهش انداخته بودم...به پسر کهی..ت

 18ساله و شد  13شدم  ی..وقتدیکشیم یبرام نقاش یو گاه دیخند یم گفتی..اما مدمیدیکم هم رو م شیریبه خاطر گوشه گ

 بی...غردیمن رو ند گهیساله د 15شدم ساله و  21شد  یهنر مند...وقت یعاشق شدم..به رغم خودم و شد آقا یساله...وقت

 ...دیبود اما ند

 

 

 ..کنهیدماغ آدم رو پر از باد م شتریاون راهرو ها ب_
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داشت و  ینیبا استاد ام بایبرخورد ز هیمن اون راهرو ها  ینداشت...برا ینینچنیا ریمن تاث یام رو گرفته بود : رو کهی..پس ت

 .... دنیسه چهار ساعت خواب یاز سه کتاب رو تموم کردن..شب شتریب یبعد کالس گرفتن باهاش و در آخر هفته ا

 

 

باعث شد اون همراز پر حرف و  یتر نگاهم کرد : اون کتابها باعث شد سوادت بره باال..تا تهش موافقم..اما چ یبار جد نیا یکم

 ...حد درون گرا بشه نیبرون گرا..تا ا

 

 

 شتریباال تر ب رهیکه هر چه قدر سوادم م دمیفهم یعنیدادن ... ادی..اما اون کتابها به من ستمیزدم : من درون گرا ن یلبخند

 کنم بشنوم.... یسع شتریو ب رمیکه زبان به کام بگ نیا شهیو حاصلش م ستمیبلد ن یزیکه چ فهممیم

 

 

سخت  یلیکرد و متفکر نگاهم کرد : نفوذ کردن بهت خ یبود خال لیکه شکل سر ف یگاریس ریز یرو تو پشیپ یتو یتوتونها

 کرده... رییتغ یبه آب اهیاز س یرنگ نگاهت به زندگ نکهیشده..با وجود ا

 

 

 دستم گرفتم : گفتم که برداشت من از رنگها متفاوت شده.. یرو تو فمیک دسته

 

 

 آورد... در بشیج یرو از تو چشیشدم..بلند شد...سوئ بلند

 

 

ساله  23دختر  هیراحت تر از  اریبس اریساله بس 15دختر  کی: اما نفوذ...خوب معلومه که نفوذ به ذهن و مطمئنا جسم  من

 است...

 

 

 بانو... ستین یسال سن 23.یاالن بزرگ شد یعنیدستش چرخوند :  یدور تو کیرو  چیسوئ

 

 

که  یقهوه ا یدانه ها نیهم یسال...به تلخ 7 نیمن ا یقهوه بود : برا یدانه هاکه پر از عطر تلخ  ینیسمت در راه افتادم..با ب به

 ...یکیتار نیگذشت...به هم دهیچیبوش تو اتاق پ

 

 

  

 

 

 رییبلندم فکر کردم...که چه قدر تغ یو موها یشیدرو یمرد با لباسها نی..همزمان ..با خودم به امیچارچوب در که خارج شد از

 یبرگه ها یکه رو یروغنت...کس یپرتو غرق در رنگها نیرام یتو چ دمیکرده بود...آن لحظه که گفت درون گرا شدم..چرا نپرس

تا به حال  ی..از ک؟؟یکرد ریی...تو چه قدر تغیزدیم یطوفان یدور طرح ها هیاون زمانها نگتر یآب سیبا روان نو یدستمال کاغذ

 ؟؟یطور کنجکاو شد نینشدنها ...ا دهیخسته از د یتباهات دوره نوجواندر مورد آن دخترک پنهان پشت اش
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 یدر آموزشگاه...صداش زدم و دست یروبه رو یتاکس ستگاهیا یبود جلو ستادهیا لشیموبا یسر در گوش شهیمثل هم ایس

کنجکاوانه نگاهم کرد و آرام از  یدر کنارم کم نیرام دنیزد..و بعد با د یبراش تکون دادم...سرش رو بلند کرد..ابتدا لبخند

 دست داد... نیرد شد و با رام ابونیخ

 

 

 ...رسونمتونیخونه شما..منم اون اطراف کار داشتم..هوا هم گرمه م دیبر دیخوا ی: همراز گفت م نیرام

 

 

 به من انداخت و من شونه هام رو باال انداختم... ینگاه اوشیس

 

 

 جلو نشست و من پشت راننده ... اوشیپارک بود...س نیرنگ رام دیسف یکوچه باالتر سوناتا هی

 

 

 ...می: داداش مزاحمت نش اوشیس

 

 

 ...هیچه حرف نینه بابا ا_

 

 

 دادم... هیتک شهیسرم رو به ش انویکالم پ یب یقیو موس نیخنک ماش یمن غرق در افکار خودم و در آرامش فضا و

 

 

 یبود و کوله پشت ی..دختر بچه با مزه اشدیرد م ابونیجلب شد که همراه با مادرش از خ یچراغ قرمز نظرم به بچه ا پشت

 داشت... یرنگ یصورت

 

 

 ...یرفتیدبستان م یتو داشت وقت یها یاز کوله پشت یدیهمراز اون دختر کوچولو رو د یبرگشت پشت : وا ایس

 

 

 داشت  یرینظ یو اون حافظه ب میهم سن بود ایبود خنده ام گرفت چون من و س ادشیکه  نیا از

 

 

 یم شدیدوستش دارم..روم م یلیدوستش داشتم..هنوز هم دارمش..خ یلی: آره اتفاقا نظر من رو هم جلب کرد...خ من

 انداختمش...

 

 

 ؟؟یکردیهنوز هم ازش استفاده م یزد : جد یجا به جا کرد و لبخند یرو کم شیآفتاب نکیع نیرام

 

 

  کردمیهم احساس م نکینگاهش رو از پشت ع زیت ریکنارم چرخوندم..ت شهیسرم رو به سمت ش یکم

 

 

 ناب و نوبرانه... یها یرو هنوز داره..همون قدر بکر...با همون شاد یدختر بچه دبستان هیدخترانه  ی:همراز سادگایس
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 یهنوز هم عاشق دفترچه ها...من یو خاطرات کوچکت رو دوست داشته باش اهای...که رونهیدر هم ی: ضرورت پنهان زندگ من

...من هنوز حیتفر یزنگ ها اریخ یو گاه رینان و پن ی...بویکتاب نو فارس ی..عاشق بویکاغذ چوب یها رهی...گمیخط نقاش یب

پاک  مهیکه نصفه ن یسبز رنگه..با خطوط گچ یکالس با تخته گچ هیمهرش  روز نیکمی یرو در خودم دارم که آرزو یدخترک

 شدن....

 

 

 دبستانت رو داره... ی: تو هنوز هم کالمت عطر و بو ایس

 

 

تو مردمک چشماش سبز شد..چهره اش به شدت متفکر بود و  یزیرو از چشمش برداشت و من احساس کردم چ نکشیع نیرام

 ....نشیداخل ماش یانویپ یسکوتش غرق شد در نوا

 

 

  

 

 

 باال مادر.. ادیب یگفتیگذاشت : خوب م زیم یخنک رو رو یمویشربت آبل خاله

 

 

 که حوله اش هنوز دور گردنش بود و قصد حمام رفتن داشت : تعارفش کردم..گفت کار دارم... ایس

 

 

معنا  یه به نظرم ب دیکش یحرف زد...پر از سئوال نگاهش کردم و با نگاهش برام خط و نشون هیکردم رو به من با کنا احساس

 ...ومدیم

 

 

 گلنار... یبرا دیکنیصبر م ایبه موهام زد : غذاتون رو بکشم خاله جان  یبوسه ا خاله

 

 

 ...میشیزدم به محبت خالصش : منتظر اون خانوم دکترتون م یلبخند

 

 

شونه  یرو یداستان بودم که دست نیا لیبد ی...و غرق در ابتذال بکردیرو پخش م یلیبرز الیکه سر ونیزیدوختم به تلو چشم

 ام نشست...

 

 

 ...ایباشه س تیزدم : عاف سشیخ یبه موها یمو لبخند برگشتم

 

 

 رو...؟؟ الیسر یدیزد و کنارم نشست : پسند یلبخند

 

 

 االیسر نی...چرا تو اشیی..خدادمیم یان ا ید شیآزما رمیم کنمینگاه کنم به بابام شک م االیسر نیماه من از ا هیواال اگه _

 ..؟؟ستیمعلوم ن شیواقع یکس بابا چیه
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از  یخوا یو حاضره م یمن خسرو خان ه ی...ولینبش قبر کن دیهست فوت کرده..با یسال ستی: پدر تو که ب دیبلند خند ایس

 ...میاون امتحان کن

 

 

..خانواده ایدل خوش باش س ریدلگ یباشه و گاه نیباال سرش هر چه قدر هم سنگ هیاش زدم : به سا یبه لودگ یتلخ لبخند

 ها داره... یدلخور نیااز  یمفهوم واال تر

 

 

 برداشت و به چشمش زد :خسرو جون خودش من رو طرد کرده...چون مهندس نشدم...چون... زیم یرو از رو نکشیع

 

 

 ...ی: مطرب شد میهم همزمان گفت با

 

 

 ییها یها و دلتنگ یچه دلخور مینست دویاش..خوب م یآن یکه هر دو پشت تمام اون شاد ی..من هم...خنده ادیخند ایس

 پنهانه...

 

 

  

 

 

 شهیهم ایو س میدادیمون انجام م یکه از کودک ی..بازمیکردیم یاتاق گلنار نقطه باز یو تو میآورده بود نییرو پا صدامون

 ...میبسنده کن یاتاق نه متر نیسالن باعث شده بود به ا یزد..حضور بد خلق خسرو خان تو یو تهش جر م باختیم

 

 

 کردنه منه... رونیب یبرا یهم دنباله بهانه ا شیجور نیات هم..بابای: داد نزن س من

 

 

 ...اون با تو مشکل نداره...ستین یطور نیکاغذ رها کرد : به خدا ا یدستش رو رو یخودکار قرمز تو گلنار

 

 

 ..رهیاز همه با خودش درگ شتریلبهاش گرفته بود : اون با همه و ب نیکاغذ و زبونش رو ب یرو دیکشینوبت خط م یکه حاال ب ایس

 

 

 : راجع به پدرت درست حرف بزن...من

 

 

 ...یکردیم یبعد از فوت خاله..با ما زندگ یومدیم دی: اون مخالف بود..وگرنه تو با ایس

 

 

 کباری یهفته ا نیاز هم شیاش ب فهی...شوهر خاله وظایس الیخ ی: به چه مناسبت اون وقت؟...ب دمیهم کش یرو تو اخمام

 ....ستین یمهماندار
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 ؟؟ی: خاله چ ایس

 

 

 رو بکن.. تی...بازیموضوع رو به کجا ربط بد یخوا یدونم م ی..مایس الیخ یب_

 

 

 شده دوباره که من خبر ندارم... یزی: چ گلنار

 

 

 کرده... رونشی: آره اکبر خان از خونه ب ایس

 

 

 است... وانهیمرد د نیبابا..ا یا_

 

 

دادم به تختش : اون از  هیموکت سبز رنگ و زبر کف اتاقش چهار زانو نشستم...تک یگلنار کردم و رو یشاک افهیبه ق ینگاه من

که اکبر خان اصال قبولش نداره...در ضمن..فعال که  یتیشن با من..اون هم ترب یم تهی...بچه ها دو تربکنهیخودش نگاه م دگاهید

 اون سوار بر اسب مراده....

 

 

 : از خداش باشه نوه هاش مثل تو باشن..پر از حس... ختیر موهام رو بهم ایس

 

 

 ترسن... یازش م دیکه امثال اکبر خان شد هیزیچ قای: احساسات دق دمیکش یپوف

 

 

  

 

 

 نگاه کردم دو بود... واریبود...به ساعت د دهیخواب گلنار

 

 

و  یقهوه ا زشیبه اتاقش که همه چ یتختش نشستم...و نگاه یاز فلوت گذاشت و صداش رو کم کرد و من رو یآهنگ ایس

 سبز بود انداختم...به کتاب خانه پر از کتابش و به حضور پر رنگش که سبز تر از موکت کف اتاقش بود...

 

 

 کیمکان یایمرد بر آمده از دن نیا یپر بود از دلنوشته ها شهیکه هم یزی...چزشیم یرو هیبه دفتر جلد چرم دمیکش یدست

............................... 

 

 

 ..شیبخون یتونیم ینگاهم کرد..: دوست داشته باش یلبخند با

 

 

 ... دادیطور نشون م نیا خشیبود..تار شیآخر رو باز کردم ..نوشته هفته پ صفحه
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 رسه  یتر به نظر م بایتو ز یبلند بخون با صدا ی: با صدا ایس

 

 

 یباز یو گلوبندت چون کودک یبر جامه مغرب باستیز ینقش تی...صدایخوب یبی...امروز به شکل غر زمیبر یچا تیبگذار برا_

گفته بودم دوستت  ی...راستاورمیب یچا تینوشد...بگذار برا یآب از لب گلدان م یها....و جرعه ا نهییآ ریز کندیم

ها و خاطرات  قیمثل حضور شعر...و حضور قابخش است.. یدارم؟؟...گفتم که از آمدنت چه قدر خوشحالم؟؟...حضورت شاد

فنجان ها را که در فکر  یایکنم رو ری...بگذار تعبدیگویرا..که به تو خوشامد م یصندل یترجمه کنم حرفها تیدور...بگذار برا

..بر عشق میفزایاز خودم ب یکم گذارتازه از الفبا مهمانت کنم..ب یقاشق را و شکر را...بگذار به حرف یایلبانت هستند..و رو

 ...تیتمدن و بربر انیم

 

 

 اوشیفرق داشتند..برق نگاه س یلیخ شهینوشته ها با هم نیا یبود..عطر و بو ستادهیا زیداده به م کهیرو بلند کردم..ت سرم

 چه خبر بود... شی...اصال هفته پیکنم با گلو بند و لباس مغرب دایپ یدخترک شیکردم در هفته پ یهم..سع

 

 

 : بهش فکر نکن... ختیرو بهم ر موهام

 

 

 دونم درسته... یهست و من نم ی...خبرایلبه تخت بلند شدم : چه طور فکر نکنم س از

 

 

 ...؟؟ادیمن..و اون...خوابت نم انیجز همون فاصله م ستین یپاش.. : خبر یانداخت..چشم دوخت به انگشتا نییرو پا سرش

 

 

 نه؟؟یآ ریو گلو بند ز ایو حرف از فاصله...س ایحرفها..س نیو ا ایشدم..س یدچار برق گرفتگ کردمیم احساس

 

 

 هم کمترم؟ یکاه ی..من از اون کاغذهات؟؟ی..به دفتر جلد چرم؟؟یبگ یخوا یم یبه ک ی..به من نگایس_

 

 

 یگذاراست...اصال من رو چه به حسها بهیحس عج هیخوام باور کنم  ی..فقط..میهست یک یدونیلوس نشو...خودت م_

 نکردم.... دایثابت...من هنوز لعبت خودم رو پ

 

 

 نداشت... نی..اما اون نگاه براق که نشان از ا؟؟یبود به لودگ زده

 

 

 باشه نگو..._

 

 

 ....کنهیبابا چه قهر هم م مینیب نی..خواستم از اتاق خارج بشم که بازوم رو گرفت : بش
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بهم زنگ  وانی...کشیدستش :هفتته پ یتو وانیکرد به چرخانون ل ..شروعدادمیلبه تخت...منتظر پاهام رو تکون م نشستم

 ادی...حوصله اش سر رفته داره مرانیخونده تموم کرده اومده ا ی..اونجا معمارادیم ایتالیدختر عموم داره از ا ایزد..گفت س

 آپارتمان من...

 

 

 به من هم گفته بود... اوشیتئاتر س یقیمسئول موس وانیآمد...ک ادمی..

 

 

 : خوب... من

 

 

که بهش  یزیدل من پاره شد...چ یتو یزیچ کی...سرش رو بلند کرد و یآب راهنیپ هیتو  دمید یاز در که وارد شدم..دخترک_

 ...یکاغذ شد که خوند یرو یبند دل احتماال...همون هم باعث اون نوشته ها گنیم

 

 

 ...یلیبود..خ بیعج یلیخ دمیشنیکه م یزیبار فکر کنم...چ نی..چند بار پلک زدم...چند

 

 

 هفته.. هی یو حاال...البته تو یرو پنهان کرد نیا شی..تو از هفته پ ایس_

 

 

 ...دونمیکار دکور اومد سر صحنه...چه م ی..برادمشید ادیهفته ز نیتو ا_

 

 

 آماده کنه... تونییآشنا یرو برا نهی..بذار زممیحرفها ندار نیبگو..ماها که از ا وانی...به کیدونیرو چه م یچ_

 

 

دوتا به  نی...اتهی...بحث همون فاصله تمدن و بربرزنمیحرف از فاصله م ی...وقتایهمراز کوتاه ب یا نهیزد : چه زم یتلخ لبخند

 ا؟؟یآ رسنیهم م

 

 

 اون.؟؟ ای یحاال تو تمدن_

 

 

 نگاهم کرد ... یچپ چپ

 

 

 ادته؟؟ی..میفاصله ها اعتقاد نداشت نیما به ا ایس_

 

 

خانوم مهندس معمار  هی..من ستیکه بر اعتقاد ما ن زیدست محکم داد عقب : همه چ ایگذاشت و موهاش رو  زیم یرو ور وانیل

مملکته رو سوار اتوبوس کنم؟؟..ببرمش پارک دانشجو دستش  نیارشد ا یرایاز مد یکیرو که پدرش  ایتالیاز ا لیفارغ التحص

 م؟؟؟یحرف بزن هیروسبدم.با هم از هنر مدرن  یبندر چیساندو
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 ی..هم براایزوده س یلینبود...از جام بلند شدم..دستم رو گذاشتم رو بازوش : هنوز خ دیوقت چشماش انقدر نا ام چی...ه

حرفها  نیاهل ا وانی...کنشیبب شتری...فرصت بده..بشهیکه نم یبرس جهینت نیبه ا نکهیا ی..هم برایعاشق یبه خودت بگ نکهیا

 ه؟؟یاسمش چ ی..راست یبرا دیهست و مطالعه...شا هنگفقط تو فر وانی...فاصله از نظر کستین

 

 

 ....سایاز حد پر از مهر : آو شیکه من اعتراف کردم ب یزد...لبخند یلبخند

 

 

 ...کردیفرق م ایگو اوشیکه با تمام دخترکان دور س ییسایتمام ذهنم رو گرفت..آو سای...اسم آو

 

 

من رو  ی..نکنه قراره جایها رو ترجمه کن یصندل یصدا یخوایکه براش م ی....دخترنمشیبب دی...منم بااسمش هم خوشگله_

 ...رهیبگ

 

 

من  یعنی نی...و استین یا زهیغر چیواالتر..در دوست داشتن تو..ه یلیخ یلیهمراز...خ یعشق یفرا یزیبغلم کرد : تو چ محکم

 همراز بودنت دوست دارم.... یتو رو برا

 

 

  

 

 

خود  ی..نگران کننده بود برادینا ام یهم به فکر هام اضافه شد...اون چشم ها اوشیهم نذاشتم..دغدغه س یصبح چشم رو تا

..اما زود ومدیبه نظر نم یوقت انقدر جد چیه اوشینگران کننده...س یلیخ یلیکه داده بودم...خ ییمن هم با تمام شعارها

 هم زود بود... ایس سن یزود بود..برا یمیهر تصم یبود..برا

 

 

 ...ریزد : صبح به خ یبازم لبخند یچشما دنیو با د دیرختخواب چرخ یرو گلنار

 

 

 ...ریکنم...: صبح تو هم به خ میچشمانم رو قا یکردم خستگ یسع

 

 

 سه کلمه آخر بودم.... نیبه صورتم بزنم..بدجور گرفتار ا ی..برکت..صبر...انتظار..از جام بلند شدم تا آبری...خ

 

 

  

 

 

زودتر از  یلیاواخر مرداد ماه خ یاطرافش انداختم که گرما یبه قطره ها یدستهام فشردم و نگاه یعرق کرده آب رو تو یبطر

بودم فکر کرده بودم و چشمام هم به اندازه  دهیکه ند ییسایبه آو نی..امروز..تمام مدت تمر روزیکرد....د یتگاه من بخارش م

..هر چند دنشونیبرم د دمیرسیو بعدش م 5داشتم تا ساعت  یا قهیدق 91کالس  کی..کردم...به ساعتم نگاه کردیم درد ممغز

مانع بشه اون لعنت پشت  یقیموس یگوشم جا به جا کردم تا صدا یرو تو یمحترمانه راهم نداده بود..هندز فر یلیخ روزید

 خودم هم بشنوم... یزبونم رو حت
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رو برداشتم و رفتم به سمت  یرفت ...هندز فر نیابروم از ب نیب یکولر که بهم خورد اخم ها یاه شدم و خنکآموزشگ وارد

 رو اونجا بذارم... میتا کوله پشت دیدفتر اسات

 

 

روش بود و با خودم گفتم چه عجب ما  شیپ یکردم که غرق در برگها ینگاه یمنش زیساله جذاب پشت م 36-35زن حدودا  به

 ...میکرد ارتیرو ز یجعفر ریخانوم م نیا

 

 

هالک کننده  یقرمز از گرما یدر هم گره زده شده نگاهم کرد و احتماال به گونه ها یزد و با دستها یرو باال آورد و لبخند سرش

با  شیمادرس ن سیبر دانش آموز بودنم بکنه گفتم : سالم...پاکزاد هستم...تدر یاشتباه همه رو مبن نکهی..قبل از ارونمیب

 منه...

 

 

معذب  یچشم هام متوقف شد..کم یانداخت..بعد رو یاجمال یجا به جا شد و سر تا پام رو نگاه شیصندل یرو یخورد..کم جا

 یرو یو لبخند ادیبه خودش ب یحرکتم باعث شد تا دست از اسکن کردن من برداره و کم نیشالم..ا یشدم..موهام رو دادم تو

 خاطر... نیبودمتون به هم دیچند وقت اصال ند نید ایانوم پاکزاد ببخشلبش جا باز کنه : سالم خ

 

 

و من بعد از تعارفات معمول  میو دست دراز شدش انداختم ..با هم دست داد یصندل یرو زشیخ میبه حالت ن ینگاه

 رو کردم... رانیدفتر دب یکمدم تو دیرنگ و البته کل یدرخواسته اون پوشه نارنج

 

 

رنگ که دورش  دیبسته کوچک سف هی دنیکمد بذارم که با د یکوله ام رو بلند کردم تا تو یکمد رو باز کردم و با خستگ در

گذر  یبه دخترک می: تقد بایز اریدست خط بس هیبود با  یداشت چشمام گرد شد...بسته رو برداشتم روش کارت کوچک یروبان

 ...نیاش...رام یاست..با تمام سادگ ستانشدب یکرده از زمان...که هنوز هم عاشق تخت گچ

 

 

 12حد باز شد  نیاز سه بار اسم ته دست نوشته رو خوندم تا باور کنم چه خبره..در جعبه رو باز کردم...چشمام تا آخر شتریب

انم رو به اون شده بود...نوک انگشت دهیدر کنار هم چ بایز یبسته مداد رنگ هی...مثل یاستوانه ا یاز گچ ها بایرنگ متنوع و ز

 ...ستیدر ذهنم ن یزیو اون لحظه احساس کردم چ دمیپوک کش یاستوانه ها

 

 

و  بیعج یقیکردم با موس یپشت سرم و لبم رو به دندان گرفتم و سع یزدم به کمدها هیطور که جعبه در دستم بود..تک همان

 یمحبت ناگهان نیا دنیاست که در ذهنم با د ییکه مطمئن بودم تماما از سر چراها یقی...موسامیذهنم کنار ب یپر ضرب تو

 ..یا گهید زینقش بسته نه چ

 

 

 ...ل؟؟؟یدل ای..گشتم؟؟یدنبال مفهوم م دهیچیساده اما پ یجمله ها نیا ی..برابایجعبه ز نیا یبرا دیبا

 

 

 بود... یم دیبا یزیحرکت چه چ نیو لبم رو رها کردم...اصال عکس العمل من در مقابل ا دمیکش یپوف
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و بعد  دمینفس نوش هیهم گرم شده بود رو  یلیکه حاال خ یاز آب یمسلط شدن به خودم...کم یکمد گذاشتم و برا یرو تو جعبه

 مهیمغزه نصفه ن نیاز ا یلیفا چیه گهی..دکردیکس به من رحم نم چیرنگ به سمت کالس جرکت کردم...ه یبا همون پوشه نارنج

 زد... یبهم م یکمدم لبخند کجک یجعبه گچ هم تو هیداشته باشم...جاال  مشآرا ینم کمنمونده بود تا بتو یمن خال

 

 

برقرار کرده بودن...خواستم به خودم مسلط بشم بعد از  یکه باهام رابطه خوب ییبه کالس همراه شد با سالم شاد بچه ها ورودم

تسلط هم  مچهیاون ن زهیسبز رنگ کالس..پاک و پاک یگچتخته  دنیفقط خواستم..چون با د ی...ولیگچ نیشیاطالع پ یآن هجوم ب

 و ...خالص......  دیپر

 

 

  

 

 

که  یپاسخ دادن به سئوال یبرا یناقابل تالش ذهن قهیمرسده اداره اش کرده بود..بعد از نود دق بایکه اون روز تقر یکالس از

 ساده...چرا؟؟؟... اریسئوال بس هیاومدم.. رونیب خوردیذهنم رو م

 

 

..از آموزشگاه خارج هیاز آتل نیگرفتم قبل از آمدن رام میکرد سالم کردم و تصم یکه نگاهم م یجعفر ریبه خانوم م باسر

شدن با  یکه از در وارد م یدیدوشم انداختم و به اسات یو کوله ام رو رو دمیکش یپوف گهیبود...بار د یادب یبشم..هر چند ب

وارد راهرو شدم که صداش از اون ته..از چار چوب دفترش مجبورم کرد به برگشتن  گفتم و یسالم و خداحافظ نیب یزیسر چ

سر و ته  یب یحس ها یلیعالمه خجالت و خ کیبه لب داشت و من و  روزیپ یکه لبخند یمرد دنیبه سمت پشت و البته د

 ...گهید

 

 

  

 

 

...کال چند روز بود که همه روزیبه من انداخت...امروز ...د یاجمال ینشست و نگاه زشیمبل روبه روش نشستم و پشت م یرو

 بود... بیعج زیچ

 

 

 ؟یبر یخواست یسالم نکرده م هیگفت : خوب خانوم همراز  دیبود؟؟...سکوتم رو که د ینگاهم کرد..منتظر چ منتظر

 

 

 یو خندانش نظر اهیس یچشماکندم و به  ذاشتمیباز م شهیرنگم که دکمه هاش رو هم دیسف یاجبار سرم رو از مانتو به

 ...شیبرم تجر دیهم عجله دارم...با کمیو  دیهست هیآتل کردمیفکر م دیانداختم : ببخش

 

 

 رسونمتون.. یمن م دیاخمهاش در هم رفت : اگر بخوا یکم

 

 

 نه..._
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هضم اون جعبه گچ و بعد اون  یخواستم...برا یو من نم دیخوایکه گفتم سفت بود...خوب خودش گفته بود اگر م یینه ا کمی...

 نشیکولر ماش یهام و خنک ینوجوان نیبدون حضور رام یشتریب ییکه در ذهنم بود به تنها ینگاه مشتاق و سئوال نیتخته و ا

 داشتم.... ازین

 

 

کز تمر یبرا یا لهیبه وس ازیرو به دست گرفت احساس کردم اون هم ن زشیم یرو یجاش جا به جا شد و قلم فلز یتو یکم

 ؟یندار یپنجشنبه شب که برنامه خاص یکرده بدون نگاه کردن بهم : برا دایکردن پ

 

 

 ..چه طور مگه؟ریگرد تر باشه : خ اوشیبه قول س اینرم تر  یبار لحنم کم نیکردم ا یسع

 

 

پنجشنبه شب شام دعوتت  یو دوباره نگاهم کنه : مامان برا  ارهیلحن نسبتا گرد و قلنبه من باعث شد سرش رو باال ب نیا

 مورد عالقه ات رو درست کنه.. یخواد برات غذاها یو رادمهر هم هستن...م نیکرده..نازن

 

 

جنگ تن به تن با  هی..حاال  یبزرگ به صدا در اومد و احساس کردم بعد از اون حمله گچ یلیزنگ خطر خ هیبار  نیذهنم ا یتو

 ..اما به چه عنوان؟؟؟کردمیمخالفت م دی.باپلوهاش راه افتاده.. ایفرخنده خانوم و لوب

 

 

باهاشون رفت و آمد  یعمر هیکه  ییکه توش بودم خارجم کرد: اومدن به خونه کسا ییبودم که صداش از فضا ریخودم درگ با

 خواد؟؟ یانقدر فکر م یداشت

 

 

  

 

 

 مانده در کوچه جناب انتظام... یباق یمیتنها باغ قد یگل ورایپام زدم..قل خورد و بر خورد کرد با د ریلگد به سنگ ز با

 

 

 ؟؟یراحت نیقبول کرده بودم شام برم منزل پرتوها..به هم یلیدل یب یستیبود...تو رودربا یدست خودم عصبان از

 

 

 بزرگم گوشم بود...اه.... کهیت دیفهم یم ایس

 

 

به  یکیتونم خونشون بمونم... یخانوم گفته بود تا نه شب م دهی...زنگ زده بودم..خوشبختانه اکبر خان نبود..فردمیدر رس به

 ...دهیراهم م مهیهم مثل خسروخان نصفه ن یکی..دهیراهم نم یکیببرتم خونشون.. خوادیزور م

 

 

قرار گرفتم...دستهاشون رو دور گردنم حلقه کرده بودن و کوشا  ایموجودات دن نیتر یباز شد مورد استقبال دوست داشتن در

 صورتم رو غرق بوسه کرده بود...

 

 

 از سرش در اومد... شیتو...روسر ادیب دیبذار دیخانوم از پشت سرشون اومد : ولش کن دهیفر خنده
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سمت چپم سر  یبازو یبودم و رو دهیاز کشوسط در وشایتخت ن یبودن کنارم..رو دهیبه هر دوشون انداختم که دراز کش ینگاه

 سمت راست کوشا... یبازو یبود و رو وشاین

 

 

 ...میتخت افتاده بود یدور از چشم سلطان اکبر خان حاال خسته و مونده رو یاساس یبالش باز هیاز  بعد

 

 

 ؟؟یکنیم فیداستان تعر هی: همراز...امشب هم قبل از رفتنت  وشاین

 

 

 ...دیبزرگ شد کنمیاحساس م یاما گاه خوادی: خودم هم دلم م دمیموهاش کش نیب یدست

 

 

 کن... فیبزرگونه تعر ی: خوب داستانها کوشا

 

 

مانده در  یباق یکودکانه ها یبرا ایبود.. یکودک یبرا شهیشد؟؟؟...داستان هم یبزرگانه...داستان مگر بزرگ هم م ی..داستانها

دخترک داستان در  یکه زندگ یی...همان داستانهاشدنیهمه آخرش خوشبخت مکه  ییته ذهن بزرگ ساالن..همان داستانها

 داستان بود... دیسف اسببوسه کوچک از شاهزاده سوار بر  کیدستان 

 

 

 ...ستمیمن داستان بزرگونه بلد ن_

 

 

 کن... فیصورتم رو کنار زد : همون رو تعر یشده رو ختهیر یموها وشاین

 

 

 ؟یشده که ناراحت یزیچ وشاین_

 

 

 گرفته... انوی: پدر جون براش معلم پ کوشا

 

 

 ....نی: ا..فوضول خبر چ وشاین

 

 

 بهش رفتم : با برادرت درست صحبت کن... یغره ا چشم

 

 

 ...گهید گفتمیخوب آخه..خودم م_



Roman-City.ir 
 بانوی قصه رمان

 

https://telegram.me/romancity 69 

 

 

 

 : خوب کجاش بده؟ بیداد...عج یرها رو م یامروز بو بیبلندش زدم..عج یشانیبه پ یا بوسه

 

 

بزنم..دوست دارم مثل تو بتونم عروسک درست کنم..گفتم بذار برم  تاریبزنم...من دوست دارم گ انویپمن دوست ندارم _

 نذاشت.. یکالس عروسک ساز

 

 

 جبر احمقانه بود... هی...هنر هم در ان خانه شامل 

 

 

 یتا برم و سر آقا کردیم کمیشده به مغزم رو که بد جور تحر دهیخون دو نیچه طور ا کردمینداشتم بدم ..هر چه فکر م یجواب

 انتظام داد بزنم رو کنترل کنم...

 

 

 قشنگه... یلیخ انویپ_

 

 

 ...زنهینم انویپ یشما کس یاما از بچه ها_

 

 

 ؟یما دار یکار به بچه ها ی...در ضمن چ؟یدیما رو د ی: مگه چند تا از بچه ها دمیخند

 

 

 ...تو صدات مثل مامانه...یماها رو خوشحال کن ی..تو بلدیه قصه بلدعالم هیمثل تو باشم همراز...قصه بگم...تو  خوامیمنم م_

 

 

به سمتش و محکم بغلش کردم..کوشا هم از پشت دور کمرم  دمیکنم...چرخ هیگر خواستی...دلم مدیکردم و صدام لرز بغض

 ...دیدیمادرتون رو م یمن بو یرو گرفت : شما ها هم برا

 

 

  

 

 

مکان دور بشم..امروز واقعا بدجور احساساتم  نیاز ا عتریخواستم هرچه سر یربع مونده بود م هیتا نه فقط  دمیرو پوش مانتوم

 انگولک شده بود...

 

 

 ...گردمیبر م ی..زودیدونیاخم آلود بود : مرد کوچک من..تو که خوب م شهیمثل هم کوشا

 

 

خاطر انقدر  نیبه هم دهی...مامان فر ادی...عمو داره ممیبهت بگ یزیچ هیرفت  ادمونی ی: راست دیگونه ام رو بوس وشاین

 تدارکات .... یسر هیخوشحاله و پدر جون هم رفته دنباله 
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 یسالن ناهار خور یعکسش هم تو ینکردم..حت دایپ یادیز زیعمو بگردم...چ هیخاطرات دنباله  نیذهنم...ب یکردم تو ی...سع

 سال رو به زور داشتم.. 7بودم..هر چند اون موقع من  دهیحتما د گهیها که در یبودم...تو مراسم عروس دهینبود...حتما د

 

 

بود از  یهاله ا هی شهیعمو هم نینداشتم...از ا یریپدر خودش؟؟...شوهر رها؟؟..تصو هیبود شب یزیعمو..چ نیاز ا تصور

 نیخانوم...وگرنه در ا دهیفر یو قربان صدقه ها فرستادیکه م یمتیگرون ق یای..هداگفتیکه به بچه ها م ییمناسبتها کاتیتبر

 بودم... دهیپنهان رو ند یعمو نیها من ا نیبا ا میبود لیکه فام یسال 15از  شتریب

 

 

 اد؟یکه داره م ی: خوشحال دمیکش وشاین یبه موها یدست

 

 

 خوشحاله... یلیکه خ دهیدونم...مامان فر ینم_

 

 

 نیمن رو به ا دیبودتش..اندک ام دهید یبود و البته پارسال در سفر دهیعمو را شن نیا یکه به هر حال صدا وشایحرف ن نی..ا

مبدل  یدیهم کوچک تر بود.. حرف زد..داشت کم کم به نا ام یسه سال-و کوشا دو وشایکه از پدر ن یمرد نیبشه با ا دیکه شا

 ...کردیم

 

 

  

 

 

نقش مقابلش خودش رو  یکه داشت با صدا ومدی..صداش مدادمیپشت صحنه نشسته بودم و پاهام رو تکون م یصندل یرو

 نور کرده بود ماجرا رو... یشازده هم نور عل نیبودم..حاال ا یبابت عصب نیاز ا ی..خودم هم به اندازه کافکردیهماهنگ م

 

 

 حال خودم بودم ... تو

 

 

 ورا؟ نیبه به همراز بانو..چه عجب از ا_

 

 

زدم :  ی..لبخندکردیعالمه برگه دستش بود و داشت نگاهم م هی شهینگاه کردم که مثل هم وانیرو بلند کرم به ک سرم

 ...نمیرو بب ایسالم...اومدم س

 

 

 شکر آب شده؟ ونتونیروبه روم : باز م یصندل یرو نشست

 

 

 ؟یدیاز کجا فهم_

 

 

 جا رو در رو... نیا یایم یاری: هروقت لجش رو درب دیخند
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 تو هم رو شده؟ شی: پس دستم پ دمیخند

 

 

 ...یبل یبل_

 

 

 یتو چه م ی...همه استرس دارن..راستننیامشب همش مدعو یشدم..اجرا وونهی: د دیهاش رو مال قهیشق یداد و کم هیتک

 ...میدرمون رو تخته کن دیاجرا همه ما با دی..شما بر؟یکن

 

 

 ...زدنیفصل همه از شما حرف م نیجمع کن خودتو..ا_

 

 

 ...میتوش برد یخوب بوده..دکور رو هم دست یلی..کارش خزدنیف محر اوشیهمه از س_

 

 

 خودم رو جمع و جور کردم : کار دختر عموته؟؟ یکم

 

 

 جا... نیا ادیآره هر روز م_

 

 

 ....ایس ی..تو دلم گفتم..طفلک

 

 

 ...ادیتو سر و کله هم..فعال عزت ز دیبکوب ییاز جاش بلند شد : من برم که تنها وانیصحنه قطع شد..ک یصداها

 

 

 باهاش آشنا بشم... خوامیخونه ما م ایشب بردار ب هیهفته دختر عموت رو هم  نی..تو اوانیشدم از جام : ک بلند

 

 

 چشمش و رفت... یزد و دوتا انگشتاش رو گذاشت رو یلبخند

 

 

روش رو  یخنده دار یلیو خ یبا چهره مصنوع دی.من رو د.دیبار یم یاش خستگ افهیاومد تو...از ق ایمخمل کنار رفت و س پرده

 ازم بر گردوند...

 

 

 ...یسمتش : االن مثال تو قهر رفتم

 

 

 بله قهرم..._
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 ..یکه ازم ناراحت بش یکنیمن رو انقدر آدم حساب نم یگفتیام گرفته بود : لوس نشو مرد گنده...تو که م خنده

 

 

 ...یخوا یبارم که آدم حسابت کردم خودت نم هی نایبب_

 

 

 ...یبا من رابطه ات رو خوب کن دیمهمون توپ دعوت کردم..با هی گهیچاره هفته د یدونه محکم به بازوش زدم : ب هی

 

 

 ...یکار رو نکرد نی..نه؟؟؟...ا؟؟یکنیم ی: شوخ نییگرد نگاهم کرد و صداش رو آورد پا یبه سمتم با چشما برگشت

 

 

 ا کردم..چر_

 

 

 چشماش... یگذاشت و دستش رو گذاشت رو زیم یدستش بود رو ..رو یکه تو یا برگه

 

 

 ؟ی..ناراحت شددی...ببخشایسر شانه اش گذاشتم : س یتر شدم و دستم رو رو کیبهش نزد یکم

 

 

کار  نی..اما وقعا ایکمکم کن یخوایدونم م ی..مهیچه حرف نیکه واقعا دلم رو سوزوند نگاهم کرد : نه گل من..ا ینگاه با

 ...هینشدن

 

 

 ...یریبگ میاون هم تصم یبه جا یبه خودتون فرصت بده حق ندار ایس_

 

 

 یبر یخوایامشب راست راست م یو دوباره نگاهم کرد : بحث رو عوض نکن..تو به اجازه ک دیبه صورتش کش یمحکم دست

 زمان... یخونه اون سالوادر دال

 

 

 نداره... یشباهت نیکوچکتر ی:اصال هم به دال دمیخند بلند

 

 

 ادعاش رو که داره..._

 

 

 کار کنم تو معذورات قرار گرفتم... یچ_

 

 

 ..یدیهمراز نگو که منظورش رو نفهم_
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 نداره!! یبه نظر من که منظور_

 

 

چرا اون  هی: خوب چ کردمیمانداخته بودم و به نوک کفشام نگاه  نییمن که سرم رو پا یشد و چشمش رو دوخت به چشما خم

 ؟یکن ینگام م یجور

 

 

 ...ستیکه چند وقته همراهت ن یخوام بدونم عقلت رو کجا گذاشت یم_

 

 

 براش داره... یا دهیاون منظور رو ..چه فا رمی..منظور هم داشته باشه..من نگایس_

 

 

که بچه  ستین نیا یبرا خورهیبه درد تو نم گمی..اگه مشینداره..جز غرورش و از خود متشکر یرادیا چیآدم ه نیا نیبب_

تنه همه نداشته هات رو جبران کنه رو داشته  هیکه  نیا ییکه توانا یدار اجیاحت ی...تو به آدمهی...دقت کن..بچه خوبهیبد

 ...شهیم یرینظ یتونم قسم بخورم دوست پسر ب یشه اما م یشوهر هم نم یحت نیباشه..رام

 

 

 در خونم رو بزنه... یعشق هیکه  یتا زمان ممی..من دنباله زندگستمی...دنباله دوست پسر هم نستمیمن دنباله شوهر ن_

 

 

 ...یشه راه رو براش باز کن یبه هر حال امشب رفتنت...باعث م_

 

 

 ..به هر حال قول دادم...ایدونم س ینم_

 

 

 ...ادیبچه ها داره م یخان عمو دمیشن_

 

 

 خان عمو رو؟ نیا ادتهیبهم گفت...تو  وشایآره...ن _

 

 

 از حامد کوچکتر  دونمیم ی...ولادیب ادمونیسالمون بود چه طور  7-6رها ما فقط  ینه بابا..تو عروس_

 

 

 ...بود

 

 

 ساله باشه االن...35-34حدودا  دیتو دستم گرفتم : آره با رونیرو که از شالم زده بود ب موهام

 

 

 ؟یکار به سنش دار یچ_
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 ...شهیکه بهتر نم شهیباهاش سر بچه ها کنار اومد...با اکبر خان که رفته رفته رابطم داره بدتر م شهیخوام بدونم م یم_

 

 

 ..ادیامشب دنبالت که نم یکه بشه.....راست دوارمیام یعنیبشه.. دیدونم شا ینم_

 

 

 ...رمینه بابا...بهش گفتم خودم م_

 

 

 ببرمت؟ امیب_

 

 

 ...گردمیبعد هم بر مرم و  ینه بابا...خودم با آژانس م_

 

 

 ...یپولدار شد_

 

 

 ...ختنیبه حسابم ر نیهم از آموزشگاه رام یزانیم هیاست  شنیمیپرداخت اون ان شینه بابا...پ_

 

 

 خوبه..._

 

 

 ..من برم؟گهید میشد یآشت_

 

 

 ..تو..گمیکارا نکن..همراز به خاطر خودت م نیاز ا گهید یبهم زد : بر وبهت خوش بگذره..ول یلبخند

 

 

 ...رمیپذ بیآس دیاز اونچه با شیدونم ب یم_

 

 

 : مموش...مراقب خودت باش... دمیبه سمت در که صداش رو از پشت سرم شن دمیچرخ

 

 

 محبت بود؟؟ یایدر نیداشتن ا قیال سایآو یعنیبود.. ستادهیا بیبه سمتش که دست به ج برگشتم

 

 

 حواسم به خودم هست... شهی...من همایحواسم هست س_
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سه  یرنگ ساده و آست یسرشانه ام بافته افتاده بود...بلوز مشک یکه رو ییانداختم..به موها نهیآ یبه خودم تو یاجمال ینگاه

 یعروسک یو کفشها یداشت..ساپورت مشک یمشک زیر اریبس یزانو که چار خونه ها یربع ..دامن سبز رنگ فون تا باال

 بودن... یانار واقع هیشب یلیخ یلی...خودم ساخته بودمشون خزونیآو وداه هام دو تا انار قرمز رنگ ب...گوشوریمشک

 

 

 ...زانیآو یینشسته در کنار پنجره با لبخند...در انتظار شوهرش...با گوشواره ها ستیزن یخونده بودم..زندگ ییافتاد جا ادمی

 

 

و پشت  میدیچیم السیخونه مادر بزرگ گ اطیکه تو ح یکنم..از کودکلمس  شتریرو تکون دادم تا گوشواره ها رو ب سرم

 هیکردم و هد لیرژ ساده تکم هیرو با  ممیمال یلیخ شیبرخورد گوشواره با گردنم بودم...آرا نی..عاشق امیذاشتیگوشهامون م

 کرده بودم رو به دست گرفتم... هیکه ته یکوچک

 

 

داده شده بود...اون روزها تو خونه  صیمادرم تازه تشخ یماریکه خونه فرخنده خانوم رفتم...ب یبار نیداشتم..آخر یبیغر حش

 با پدر..مادرش... نیو خانواده ش و طبقه باال رام نی...طبقه اول نازنکردنیم یته کوچه زندگ یآجر یمیقد

 

 

 من... ییرنگ بود...رنگ تنها یکه چار چوبشون آب ییبود..با پنجره ها بایز خونشون

 

 

آشپز  زیکه مادرم با اشک پشت م یخنده از خونه ما رخت بست..درست از همون روز ی..از آن روز بود که صدادمیکش یآه

داد و چه  حیدکتر رو توض صیفرخنده خانوم تشخ یشور هر ساله برا یخونه فرخنده خانوم..در حال خرد کردن گل کلم ها برا

 زود گذشت...چه قدر زود...

 

 

  

 

 

 به لبم آورد... یلبخند فونیپشت آ نیطبقه پنجم...سالم شاد نازن 11در آپارتمانشون رو زدم..سر راست بود...واحد  زنگ

 

 

و زعفران آورده  یچا یکه همراه با خودش بو یباز آپارتمان سمت چپ شدم...در مهیشدم...متوجه در ن ادهیآسانسور که پ از

...کفشهام رو در آوردم و در باز شد...فرخنده جون بود...مثل شدیم نیمربوط به رام که مطمئنا یبلند یخنده ها یبود و صدا

 شهیهم یدر موها یحت یرییتغ چینداده بود ه یرییچاق با صورت گرد و قد کوتاه رو تغ تازن نسب نیسالها ا نیبود گذر ا شهیهم

 مبهوت نگاهم کرد... یا هیچند ثان دنمینکرده بود...با د جادیکوتاه شده و بلوندش هم ا یمصر

 

 

 ...دشیاصال امکان نداره بشناس ییگفتم زن دا دیدیبود...: د ستاهیدر کنار فرخنده جون ا نینازن

 

 

 دمیرو د نی..محکم بغلم کرد و من از پشت شونه اش رامسیخ یکم یبه خودش مسلط شده بود با چشما یجون که کم فرخنده

 ...کردیپرتو که لبخند زنان نگاهم م یدر کنار پدرش..آقا

 

 

 بذار نفس بکشه... کمیپرتو : خانوم  یآقا
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:  دمی...و گونه فرخنده خانوم رو بوسدمیکش رونیفشارم داده بود ب یادیز یکه کم یخودم رو از آغوش یزدم و کم یلبخند

 سالم فرخنده جون...

 

 

 زیر هیدارن  دنتید یاز وقت نیو رام نی..نازنی..چه قدر خوشگل شدیسالم دخترکم..ماشاال..هزار ماشاال..چه قدر عوض شد_

 ..ی...چه قدر ملوس شدکردمی..انقدرش رو اصال باور نمگنایم

 

 

 ...دی..: شما لطف داردمی...واقعا خجالت کشنییمشتاق مردان خانواده پرتو باعث شد..سرم رو بندازم پا نگاه

 

 

مادر خدا  هیدخترم..چه قدر شب ی..چه طوردیپرتو به سمتم اومد و دستش رو دراز کرد..: باالخره نوبت به ماهم رس یآقا

 ...یشد امرزتیب

 

 

 ..امرزهیرها خدا ب هیشب شتری: ب نینازن

 

 

شده  امرزیخدا ببا من داشت  یکیکه نسبت نزد ی..هر کسییاز سر تنها دمیکش یمنظور آه یب ی...و من در کنار اون جمله ها

 من...نشانه تمام سوز دلم بود.... یو برا ومدیانقدر راحت در م گرانیکه از دهان د یبود...کلمه ا

 

 

  

 

 

مبله شده  یخوشگل و دوست داشتن یلیکه خ یبه آپارتمانشون انداختم..آپارتمان سه خوابه و نسبتا نوساز یسر سر ینگاه

 دونستمیخوب م یلیبود که خ یرینظ یب ینقاش یپر از تابلوها وارهایداشتن..د یاصخ یلیخ یهماهنگ یکه همگ یلیبود..با وسا

 ...ننیرام یکارها

 

 

لب فنجان رو  ریدرش بود رو جلوم گرفت..با لبخند و تشکر ز یخوشرنگ یچا ستالیکه فنجان کر یرنگ ینقره ا ینیس نینازن

 دایجا رو راحت پ نیکرد : ا ینگاهم م ییمبل روبه رو یدر پنهان کردنش نداشت رو ییکه سع یبا لبخند نیبرداشتم..رام

 دنبالت.. امیب یذاشتیم دی..با؟یکرد

 

 

 دنبالت... ومدیو م کردیجرف تو رو گوش م دیگفتم نبا نی: آره دخترم..من به رام یپرتو یآقا

 

 

خونه بهم دست داده بود..هنوز هم مثل گذشته پر از  نیتو ا یکوچک رو به روم گذاشتم..احساس خوب زیم یرو رو یچا فنجان

..کار من هم مشخص فتنیبه زحمت ب شونینبودم ا یکار خود فرخنده جون...: نه..راض یها نهیبود..پر از پت یحس زندگ

 ...ستین یلی..ساعت کار ما دست خودمون خاشمساعت وقت داشتم خونه ب هی..من کال امروز ستین
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 ...یپر مشغله ا یلیتو خ : خوب نیرام

 

 

دنباله  یرفت یم دی: اما تو بازهم با دیبه موهام کش یاز آشپز خونه وارد شد و کنارم نشست و دست وهیجون با ظرف م فرخنده

 خانوم خوشگله... نیا

 

 

مادرم براش  یکه عمر یا هیبود تا همسا یشده شب خواستگار زیمادر شوهر سوپرا هی هیشب شتریب فاشیزدم..تعر یلبخند

ارتباطاتمون کم شده بود...هر چند  یو اسباب کش نیبا آمدن مسائل و مشکالت ما و رفتن رام ییهویلباس دوخته بود و بعدها..

 رابطه کارمند و کارفرما بود.... هیشب شتریرابطه ب نیاون موقع هم ا

 

 

 خسته شده... که فکر کنم خودش هم رونیب میایاز بحث عوض شدن همراز ب گهی: د نینازن

 

 

...اما انتظار دارن من تو دوران کننیم رییتغ یلیزدم : عادت کردم...آدمها خودشون خ شیبه چهره دوست داشتن یلبخند

 مونده باشم.. تمیجاهل

 

 

 ؟؟یسن از خدا گرفت یلیاالن خ یعنی:  دیپرتو بلند خند یآقا

 

 

 تجربه از خدا گرفتم .. یلیخ_

 

 

همراز جون برامون  نمیبب دیعقب زد : بذار یفضا رو افسرده کرد..فرخنده خانوم اشکش رو کم یمزد..جمله ام ک یتلخ لبخند

 نبود.. یآورده هر چند واقعا توقع هیخد یچ

 

 

که  یهم با چشمان یپرتو یو هم از مادرش..آقا نیهم از رام تیپر از رضا یپهن و نگاه ییکردن جعبه همراه شد با لبخند خ باز

 ...ییبه جا هیداشتن نگاهم کرد : عجب هد یبرق خاص

 

 

 ازم کرد... یشابوریبابت کتاب اشعار عطار ن ییو تشکر بلند باال دیجون گونه ام رو بوس فرخنده

خوردن شام...فرخنده جون باالخره دست از قربون صدقه هاش برداشته بود و  یبرا ادیتا از سر کار ب میرادمهر بود منتظر

 تدارکات به آشپزخونه رفتن و ورود من رو هم غدقن کردن... یبرا نیهمراه با نازن

 

تند به رنگ  یا نهیو نشسته در کنار چاه...با زم دهیچیبرهنه بود در خودش پ یکه زن ستادمیا نیرام یاز تابلوها یکی یبه رو رو

 قرمز...

 

 ه؟؟ی: نظرت چ دمیپشت سرم صداش رو شن از

 

 کنه... لیتابلوتون رو تحل یکس دیکه دوست ندار دیهست ییدونم از اون دسته نقاشا یزدم : م یبه پشت و لبخند دمیچرخ
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...نه دوست ؟؟؟یگیسالش بود رو م 15دختر بچه متال باز و شلوغ که راهش رو گم کرده بود و فقط  هیکرد :  یکوتاه خنده

 نداشتم...

 

 ادتونه؟؟یپس _

 

 ...سطر به سطرش..ساعت به ساعتش.ادیم ادمیداره _

 

 نداره... یلی..دلادیب ادتونی دینکن یسع یلیخ_

 

 ...گردمیاون زمان م هیتو  ییزهایداره...من دنباله چ_

 

اصال  دیکه شا یزیبود..دلهره چ اوشیس رهیحرفها بود ..تقص نیپسر عاقل تر از ا نی..دلم به تپش افتاد...نه مطمئن بودم..ا

 انداخته بود... وجود نداشت و قرار هم نبود باشه رو به جون من

 

که حق داشتن اثر اونها  یی..کساکردنیم یکه انسانها رو طبقه بند ییاون دوره ها جا گذاشتم...مثال آدمها یرو تو ییها زیمن چ_

رو  شونیجمع با اجازه ندادن بهشون غرور نوجوان یکه حق نداشتن و تو ییبهتر بگم دختر بچه ها ای ییکنن و آدمها لیرو تحل

 ...کردنیخرد م

 

اون دوره ها..تو  یچشم بود تو یتو یادیهم ز یانداخت : من هم اون پسر بچه از خود متشکر رو که کم نییپا یرو کم سرش

 جا گذاشتم همراز... شدنیم دهیخشک شدن توش چ یتراس همون خونه که تابلو ها برا

 

 دیگیکه االن م یزیچ نی...اونمیشما مدبگم..من به  دیبا یزیچ هیدر کشف خودم داشتم...اما  یمن اون موقع ها سع_

شمام..بابت همون خرد شدنه..همون تراسه و همون  ونیموفق..البته به نوع خودمون...رو من مد دیگیکه بهش م یزیشدم...چ

 تابلو بود... نیهم هیهم شب بیکه عج ییتابلو

 

 از جا پروندتمون... نیبا نمک نازن ادیو فر فونیآ یرو بلند کرد تا جواب رو بده که صدا سرش

 

 قهینفره و جمع و جور خونه فرخنده خانوم که با سل 8 یناهار خور زیخانواده پرتو پشت م یو رادمهر...رو به رو نیدست نازن کنار

 بیپر از سئوال بود و من امشب عج شتریبعد از اون گپ راجع به تابلو ب نی...نگاه راممیچند جور غذا روش بود نشست یخاص

و من  دیرسیم رانیکه فردا شب به ا ییعمو شیبودمش..پ دهیبود که ند ییسایآو شیپ رمتر از هر شب بودم...فککم حرف 

جا  نی...ذهنم هزار جا بود و اامیهمون تا بتونم باهاش کنار ب یبرا درش باشه..به خونسرد یبودم به دلگندگ دواریام

 ...انداختهنگاه خاندان پرتو لپام گل  نیذره ب ری..زکردمیکه بدجور احساس م یینبود...جا

 

 

 

 دیکه روش تاک یزیچ نیشتریب کردیتلفن صحبت م یپا دهیتازه از راه رس یدست به عصا از احساسش از حضور عمو وشاین

 یلیخ نکهیکه مثل ا یزیرنگارنگ سوغات خودش چ یها راهنیبود که سوغات کوشا شده بود و پ یمتیگرانق یداشت کنسول باز

 نزده بود... کشیو کوچ نیبه دل نازن یگهم چن

 

 که خانوم خوشگله... خورهیبه دردت نم یباز ی: خوب شما بزرگ شد من

 

 ...شدیازش کم م یزیچ اوردیلپ تاپ م هیمن  یخوب برا_

 

گرفته بود  یصدام کم شنیمیان ویبودم و بعد استود نیبخوابه از صبح تمر یورمش کم نیکاناپه دراز کردم بلکه ا یرو رو پاهام

 نداره... یمنظور شونیا زمیو از بس سر پا بودم نا نداشتم: عز
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 ...ادیداره..اونم مثل پدر جون از دخترها خوشش نم_

 

 ..خرمی: مگه همراز مرده..خودم برات م کردیکه احساس م یگرفت از برداشت و حسادت دلم

 

 ام هم سر رفته... نگو..همراز دلم برات تنگ شده...حوصله یطور نیکرد : ا اعتراض

 

 به خاطر عموت... شهیبه هم فشار دادم : قربونت برم خونتون که االن پر از رفت و آمد م یدردناکم رو کم یپاها

 

 ..خوامیخوام...من تو رو م ینم_

 

ه اون جمل یبرا دیرها...دلم پرکش نیشده...درست ع زونیکرده بود..مطمئن بودم لبهاش رو هم االن جمع کرده و آو لج

 آخرش..

 

 ده؟یمامان فر یدیرو م یشه...گوش یخوب...دختر بزرگ که لوس نم_

 

از اون عمارت غم  یخواهرم رو چند ساعت یکرده ها زیتو نستم عز یم دیگفتن..شا یبه بهانه چشم روشن یکیبود در تار یریت

 دور کنم... یگرفته و اشراف

 

هم هست..تمام  یا گهیدونستم ته دلش منتظر کس د یرو با مهر پاسخ داد ..م کمیخانوم بغض کرده جوابم رو داد...تبر دهیفر

جا خورد و من من کرد..خوب  ی...درخواستم رو که مطرح کردم..کممیخارج بش یاز اون واد عیسر یلیرو کردم تا خ میسع

جنگم با اکبر خان وارد تو  شهیزن مهربون رو هم نیترسه و ناراحت بودم که ا یاز عکس العمل اکبر خان م دونستمیم

 ...کردمیم

 

 موجود متنفر شدم.... نیاز ا گهیانتظام صحبت کنه و من بار د یخواست تا بهش فرصت بدم با آقا ازم

 

درخواست از طرف  نینداشتم ا یچندان دیخانوم بودم...ام دهیموس زدم و هنوز منتظر تماس فر یگرفتم و موهام رو کم دوش

 بار اجابت شده بود... 5سه سال فقط  نیا یو در ط شدیاه مطرح مباز در م 11از  شتریمن ب

 

 باعث شد از جا بپرم : بله... فونیآ

 

 منم دختره خودسر..._

 

 داخل..همراه با گلنار لبخند زنان وارد شدن... انیدر واحر رو هم باز گذاشتم تا ب یبود...در رو باز کردم و ال ایزدم س یلبخند

 

 مموش؟؟ یچه طور_

 

 ورا... نیآوردم و با لبخند جوابش رو دادم.. : چه عجب از ا رونیاتاق سرم رو ب یتو از

 

 ...میبا هم نبود شبیپر قایکه ما دق ستیگذاشت : ن زیم یدستش رو رو یتو سهیبا خنده ک گلنار

 

کاناپه ولو بود  یرو هدیکه نرس ایبه س یلبخند رفتمیبستم و به سمت آشپز خونه م یطور که داشتم با کش موهام رو م نیهم

 خونتون؟ دیر یزدم : من که در عجبم شما اصال چرا م
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 زیم یرو از رو یبیهم از من به دلش داره....س یکه چه عشق یدون یفراموش نکن...م مونی: فاکتور خسرو خان رو در زندگ ایس

 خوش گذشت؟ نیبرداشت و گاز زد : خونه رام

 

هم  یقشنگ یخوردم..تابلوها یخوشمزه ا یپلو ای: لوب زیم یگذاشتم رو وانی...پارچ پر از شربت رو با دوتا لدیپرس زیآم هیکنا

 داشتن...

 

:  گذاشتیم زیم یدو نستم دست پخت خاله توش هستش رو رو یکه م یداشت ظرف سهیکه حاال از ک گلنار

 ...؟نی..خودش؟..نازنن؟؟یهم

 

 ؟؟یبشنو یدوست دار یطور..چ نیهم هم هی..بقگهید نهیرو به روش : خودش ؟؟رام نشستم

 

 رو داد باال و سکوت کرد.. ابروش

 

 ؟؟یدیرس میکه بهت گوشزد کرده بود یزیرو در آورد : به چ گارشیکوله اش س بیگذاشت و از تو ج نییپاهش رو پا ایس

 

با باد  مینیب یجلو یکردم و کم یاومده بود نگاه رونیاز دماغش ب تیاش حاال با عصبان هیر یکردن تو ریکه بعد از س یدود به

رو از  نیا دی...احساس هر کس به خودش مربوطه و نباشنومی..نه منمیبیم یزیبا ز کردم : من تا نخوام..نه چ ژنیزدن راه اکس

 گرفتم... ادی شیرو من سالها پ نی..اشهطرف مقابلش هم انتظار داشته با

 

 به خدا... یهست یا نهیگذاشت : ک ایس یرو جلو رنگ یآب یسفال یگاریس ریز گلنار

 

 گلنار... یاز اندازه طرفدارش شیبه اطراف حرکت داد : ب یتکوند سرش رو کم یرو با انگشت م گارشیکه خاکستر س ایس

 

 خوام همراز به همه جوانب فکر کنه... ی..من مایاشتباه نکن س_

 

 ...رمیبگ میموضوع تصم نی..خودم راجع به ادیخوام بهم اجازه بد یزدم : منم م یلبخند

 

خانوم بود..در کمال تعجبم بهم گفت که اکبر خان به  دهیفر یتلفن بلند شد..صدا یام هنوز تموم نشده بود که صدا جمله

خواستم بال در  یبود...م 5من موافقت کرده..به ساعت نگاه کردم  شیکه بچه ها راس ده خونه باشن با اومدنشون پ یشرط

 ..ارمیب

 

 ...انیخانوم گفت بچه ها دارن با راندد پدر بزرگشون به منزل ما م دهیفر

 

 

 

که  یدوتا فرشته ا نیشدم از ا ینم ریس دمشونیاز عشق وادر قلبم شد...بوشون کردم..بوس یورودشون به خونه موج با

 فیو شروع کردن به تعر دنیو کوشا کف دستهاشون رو به هم کوب ایقدم به خونه من گذاشتم...س یبار ک نیآمد آخر ینم ادمیب

 رو در هم برده بود.. وشایچهره ن یکه کم یی..حرفهازدیحرف م ونکه کوشا با آب و تاب ازش ییها یراجع به باز

 

که با  یشنهادیپ..رونیب میبر میخسرو خان رو گرفته بود نیکردم حاال که گلنار ماش شنهادیبحث پ نیخارج کردنشون از ا یبرا

 و گلنار همراه شد... اوشیبچه ها لبخند س یو شاد غیج

 

.حاال داشتن تزایو خوردن پ یو نفس نفس زدن حساب یبهشون زدم که بعد از باز ی...لبخندمیپارک ملت نشست مکتین یرو

 ..زدنیم سیکه از قدشون بلند تر هم بود رو ل یبستن
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 یچرت و پرتا نم نیوقت از ا چینشن؟..ه ضیکرد گفتم : مر یبه سمت گلنار که داشت با دستمال گونه نوچ کوشا رو پاک م رو

 خورن.. ینم ادیخورنا...انقدر هم ز

 

 یطور باز نیوقت هم ا چیاشاره کرد : ه وشایدر هم ن یسطل انداخت و به گونه گل انداخته و موها یدستما ل رو تو گلنار

 نکرده بودن و سرحال نبودن...

 

 کنه... دایخواد ادامه پ یتا کجا م نیدونم ا ی: نم دمیکش یآه

 

 برسن.. یتا به سن قانون_

 

 غلط رو گرفتن... تیاون ترب راتیتا اون موقع تاث_

 

  میبا فاصله نشست یکم شونییرو به رو کتی..رو نم دنیخند یم ایس یها یها داشتن به مسخره باز بچه

 

 ...نیمودب..باهوش و خوب ی...بچه هاستیغلط ن تشونی: ترب نارگل

 

 قانون مندن... یادی...زستنی...بچه نستنیکنن...شاد ن یپرداز الیخ ستنی: غلطه...بلد ن دمیبه موهام کش یدست

 

 شلوغ بود... ابونیهم خ یلیخ یلیو خ میوقت داشت قهیدق 45کرد..چشمهام گرد شد فقط  شیاشاره به ساعت مچ ایس

 

خانوم  دهیبه فر یزنگ میتر از خونه من بود کینزد شیکه به تجر ییداد ا اون جا شنهادیپ ای...س میرو دور انداخت یبستن هیبق

 ...ستیبه راننده ن یازیو ن میاریبزنم و بگم بچه ها رو خورمون م

 

 

 

 ...مردمی..از استرس داشتم ممیکرد رید قتایها هر دو غرق خواب بودن و ما حق بچه

 

ساعت  مینشده ه تازه ن یزی: همراز جان چ دیام رو د دهی..گلنار بر گشت به پشت و رنگ پرمیقفل انداخت یابونهایبه خ ینگاه

 گذشته...

 

 ...کنهیمحرومم م دنشونیکردنم از د هیتنب ی..حاال تا مدتها براهیشناسش که..چه موجود ینم_

 

 

 

به  دادیکه سرش رو تکون م یخانوم در حال یفخر ی...وقتشدمیم وونهی...داشتم دزدیحلقم م ی..قلبم تومیدیرس باالخره

 .نیعصبان یلیخانوم...آقا خ دیکرد ریسمتمون اومد : د

 

 خانوم کجان؟ دهیفر_

 

 کتابخونه منتظرتونن... ی..آقا تودنیباال بود زود خواب کمیامروز فشارشون _

 

طوفان  هی یهردوشون زد م و خودم رو برا یبایبه گونه ز یبه سمت اتاقشون برد..بوسه ا یداریخواب و ب نیها رو ب بچه

 با جناب انتظام آماده کردم... یحساب

 

 در کتابخونه رو باز کردم... یو ال دمیکش یقیکردم به خودم مسلط باشم...نفس عم یبه در کتابخونه زدم و سع یا تقه



Roman-City.ir 
 بانوی قصه رمان

 

https://telegram.me/romancity 82 

 

 

 

 

بود و من سرم رو چرخوندم تا اکبر خان رو  دهیچیاتاق پ یتو یادکلن گرم یو آرام...بو یواشکیبردم تو..در  یرو از ال سرم

 ...نمیبب

 

هم  بیبود استوار و محکم..با قد بلند و چهار شانه..از پشت عج ستادهیا یبه در رو به پنجره تمام قد اتاق رو به باغ مرد پشت

از هم باز کرده بود و دستهاش رو پشت کمرش قالب کرده بود..نفسم حبس  یکم..پاهاش رو دیحامد بود..تنم لرز کلیه

 ...دیدر رو ببندم که به سمتم چرخ خواستمشد..فکر کنم اتاق رو اشتباه آمده بودم 

 

در داخل  یپر نفوذش رو دوخت به من..چشم ها و نگاه خود اکبر خان بود..به من که کودکانه سرم رو از ال یقهوه ا یچشما

بچه هاست اصال سخت  یعمو نکهیانتظام بزرگ بود..حدس ا هیشب یلیخ یلینگاه خ نی...ادمیانداخت...ترس یآورده بودم نگاه

نبود...همون صالبت..همون چهره بدون اخم اما ترسناک  ازیفکر ن یپسر اکبر خان هم هست ذره ا یبفهم نکهیا ینبود..برا

 فوذ...پر ن دایشد یقهوه ا یهمون چشمها

 

 ...دییبفرما_

 

باز کردم و داخل شدم...در مقابلش  شتریب یکردم به خودم مسلط بشم..در رو کم یسع دمیاز جا پر راشیبم و گ یصدا با

که به  ییبوده...همون طور با دستها رونیکه با خواهر زاده هاش ب یخطا کار بودم تا خاله ا یدختر بچه دبستان هی هیشب شتریب

زنان بلوچ رو داشت  یدوز نهیکرم رنگم که روش آ راهنیو پ ی..به ساپورت قهوه اکرداز سرتا پام  یبود نگاهپشت قالب شده 

 رونیکه همه اش از شال ب یفر یتختم..و موها ی.کفشا یور هی فی..کدمیپوش یمانتو م یسه ربعش جا نیو من با وجود آست

لنگه ابروش باال بود..دست و پام رو گم  هی..زدنیچشمک م بیشالم پشت گوشم بود عج نکهیکه که به خاطر ا ییبود و اون انارا

نگاهش  یکردم....فضا زیتم یبود که ابروهام رو کم دهیمچم رو گرفته بود و فهم یناظم هنرستانم افتادم وقت ادیکرده بودم..

 بود که سردم شده بود... یطور

 

 ..درسته؟؟د؟ییشما خاله بچه ها_

 

 یبتونم کم نکهیا ی...براگفتیکردم از اکبر خان هم ترسناک تر بود..اون کلمات رو انقدر با صالبت و شمرده شمرده نم ..اذعان

 صورتش به گره کرواتش زل زدم : بله.. یاز استرسم کم کنم به جا

 

 نگفتم... یزیچ گهید و

 

داخل کتابخونه حرکت کرد و پشتش نشست دستهاش رو به هم قالب  یبزرگ چوب زیسر جاش جا به جا شد و به سمت م یکم

 یساله نم 17ام به زور هم  افهی..ق شیکودکانه ام..بدون آرا افهیو ق ختیاز ر نیبه خودم فرستادم..ا یدلم لعنت یکرد..تو

 کالمم بود... یکه تو یاز ترس نمیش داشتم...ایدونم آرا یچه م ایزد..کاش کفشم پاشنه داشت 

 

 به چشمهاش نگاه کنم... خوردیگلوش گه گاه تکون م بیاون گره کروات که همراه با س یو به جا کردمیکاش جرات م یا

 

 ...دیبد لیشما قرار بود راس ده بچه ها رو تحو_

 

 ...دمیم حیانتظام توض یبه آقا دیاگر اجازه بد_

 

 بچه ها... یام..عموانتظ یداد : من هم انتظام هستم..حام هیچرخانش تک یچرم یصندل به

 

 منظورم اکبر خان انتظام هستن..._
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 جسارت رو از کجا آورده بودم؟؟.... نی..ا

 

 د؟یکنیپرسند فکر م یاز شما م نیاز ا ریبه غ یزیپدرم چ_

 

 گرفتم...عادت کردم به اسشون جواب پس بدم... لیبچه ها رو تحو شونی...اما بنده از ا ریخ_

 

 بچه ها رو بر عهده دارم.. تیومیبه بعد بنده ق نی..از ادیبه سمت جلو خم شد : بهتره به من هم عادت کن یکم

 

مجهول بچه ها نقش بر آب  یو کنار اومدن با عمو دنید یشد..انتظارم برا دینا ام دهامی..اعتراف کردم همه امختیدلم ر ته

 تر اومد... ریشد..چون اکبر خان به نظرم انعطاف پذ

 

که بچه ها حق ندارن بعد از ده خونه باشن نقض  یقانون یعنی نیو ا دیکرد ریبا صداش شکست : به هر حال ...شما د سکوتم

 داده بشه... دارهاید نیبه ا ینظم شتریب یکم دیبا کنمیشده..من فکر م

 

 نیبا صالبت و چهره با نفوذ و ا یصدا نیو ا یقهوه ا یچشما نیمرد با ا نیوحشتناکم رو پنهان کنم...ا تیکردم عصبان یسع

 گفت؟ یداشت م یماب و به شدت از باالش چ یاشراف یرفتارها

 

 ریتاخ قهیبردم و با چهل دق رونیب ی...من خواهر زاده هام رو بعد از عمردیکنیصحبت م یزیانتظام...شما از چه چ یآقا_

 آوردم...

 

 بچه ها دست من امانتن... نی...اقهیچهل و هفت دق_

 

 بود : دست ما امانتن..دست ما... دهیبه سرم دو خون

 

 نشد : مطمئنا دست شما نبوده... جادیخونسرد و محکمش ا تینها یهم در چهره ب یخلل کوچک یحت

 

 تر هم هستن.. کیهمون طور که برادر زاده شما هستن...خواهر زاده من هم هستن..به من نزد_

 

  یم راههیبحث داره به ب نیا کنمیکه انتظامه...به هر حال خانوم من فکر م نشویلی..و فامکنهیم نییاون رو قانون تع_

 

 ..ره

 

حامد  هیچرا اصال شب نیکه من دارم..ا یچه شانس نیبزنم آخه ا ادیفر خواستی...دلم مواریسرش رو بکوبم به د خواستیم دلم

 یلبم نقش بست..پوزخند یرو یذهنم پوزخند یبه حامد نبود...با آوردن اسمش تو هیشب زشیچ چیه کلشی..جز قد و هستین

 ...وندمرد دور نم نیا نیب زیکه از نگاه به شدت ت

 

 

 

 دنت؟یکش خیدختر به چار م یکرد رید یلی: خ ایس

 

 ...دمیانتظام : عموشون رو د یحام دارهیشک د یهنوز تو من

 

 دنیدو با تعجب به سمتم چرخ هر
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 ه؟ی: چه شکل دیکه رنگ و روم رو د گلنار

 

 ها... لمیف یتو یاربابها هی: شب دمیدراز کش نیرو بستم و پشت ماش چشمام

 

هم  گهید یکیبچه ها  دنیما رد و بدل بشه..به موانع د نیب یآرام یالوگهایچندان د ستیبودم که قرار ن دهیخوب فهم یلی..خ

که حاال از قبل هم  یا ندهیدادم....فکر کردم با آ رونیکه حبس شده بود رو ب یاضافه شده بود..تازه نفس تر و محکم تر...نفس

 وقت.. چیخوب نبود..ه میاضیوقت ر چیخودم اعتراف کردم ه شیمجهوله و من با بغض پ ود یمجهول تر شده بود..معادله ا

 

 

 

بود و سخت  شیو دار نامزد باز ریهنر که تو گ خیاستاد تار یهم داشتم..به جا گهید قهیدق 91 هیاومدم... رونیکالس ب از

 از برگه ها گرم بود... یسرش به انبوه شهیکه مثل هم یجعفر ریزدم به خانوم م یگرفتار...لبخند

 

با سر  شیو کت و شلوار خاکستر یچرم فیبود...استاد خواص مواد آروم با ک یخال بایتقر شهیشدم.مثل هم رانیاتاق دب وارد

 اجیروزها..خسته هم بودم..بد جور به استراحت احت نیبود ا مشغول یلیرفت...فکرم خ رونیکرد و ب یازم خداحافظ

...حرف میبزن تاری...گمی...کوه مثال...جادر بزنییجا میبرنامه جور کنه بر هیگفتم  یم ایبه س دیهم به سفر....با دیداشتم...شا

 به لبم اومد... یفکر لبخند نی...با امیمنقل بالل بزن یرو شهیمثل هم می...پول کباب نداشته باشمیبزن

 

 امروز؟ ایگو دیسرحال_

 

 یقبل ترها هم انقدر لبخند م یلیآدم خ نیبه لبش بود.تو آلبوم خاطراتم گشتم ا یکرد..لبخند یتالق نیرام یبا چشمها چشمم

 ...کردیزد؟ در انتظار جواب نگاهم م

 

 ...دمیکشیم ییخودم نقشه ها یبرا_

 

 : نقشه؟؟نشست و نگاهم کرد  مییمبل رو به رو یرو

 

فاصله  نیا نیگم بشم ب خوادیچندمه؟..دلم م ایبشم برام مهم نباشه چند شنبه است... داریروز از خواب ب هی خوادیدلم م_

 ادمیشدم.. داریاز خواب که ب شیچند شنبه است....چند روز پ ستیآدم مهم ن یاسفند..همون که اصال برا 31ها...مثل روز 

 ها که نکردم.... یچه زندگ یخبر یب هیچند ثان نیتو ا دیدونرفته بود چند شنبه است و چندمه...اگه ب

 

 ؟یحساب یزد :خسته ا یهاش برق چشم

 

 بله... ییجورا هی_

 

 ...گذرهیخوبه..خوش هم م یلیشمال...برات خ میری..با خانواده من دو سه روز ممیهفته جور کن نیخوب چه طوره آخر ا_

 

 که اومد به چه مناسبت ..بود ؟ یتو دلم تنها جمله ا..

 

که حاال  رفتیم شیپ یبه سمت هدف یشد حرف زد...چرا هر درد دل یآدم نم نیکردم جمالت رو جمع و جور کنم...چرا با ا یسع

 سخت نبود... یلیحدسش هم خ

 

 ریامکان پذ یلیمن خ یبا حجم کار دی: راستش رو بخوا دمیخودم زمان خر یصدام رو صاف کردم و برا یتک سرفه مصلحت با

 شه... ینم زهایچ نیو ا الیهنوز..شامل شمال و و انستیخوب..چه طور بگم..دانشجو یما کم حاتی..تفرستین
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 کن.. حیخارج شو و تفر ییبارم از اون جو دانشجو کیدر جمع کردن ذهنش داره : خوب  یکردم اون هم سع احساس

 

 ...کنمیم ی...زندگکنمیدارم کار م ییمن تو اون جمع دانشجو_

 

 کن... حیتفر یمثل ما معمول کبارهمیداد : خوب  هیتک شیصندل یپشت به

 

 میما بود ی..؟؟..معمولیاجاره ا یالهایفالن قدر و یپرداخت شب نهیهز ای مینداشت الیکه و میمگه ما نبود ی...معمول؟؟ی..معمول

دود و  ی..برامیخوردی...کنسرو ممیدیخندی..ممیزدی..کوه...چادر مریکو میرفت یفکر کنم...ما که چادرمون رو کوله مون بود...م

 ییبچه ها نمونیمطمئنا..ما که ب میما بود ی..معمولمونیزندگ ی..از نقشه هامیزدیخودمون حرف م ز..امیکردیدمش بالل کباب م

آوردن که  یو صداش رو هم در نم کردنیم حیهمرنگ جماعت شدن مثل ما تفر یثروتمند که برا اریبس یاز خانواده ها میداشت

 برگشته بودن.... ایماه نبود از اسپان هی

 

 فرق کرده... یکم یاز معمول فمونیفکر کنم تعر_

 

..شما ستمیدانشجو ن گهی...اما االن خوب اون دوره گذشته دکردمیم حی...تفرکردمیمنم مثل تو فکر م ییروزها هیزد :  یلبخند

 ..می...وارد اجتماع شدیستیهم ن

 

 ...شنهادتونیاز پ ی..به هر حال مرسدیدونم..شا ینم_

 

 زیچ نمتونیب یکنه...اما جز م دایرفتن به سمت کالس..دوست داشت بحث ادامه پ یباشه برا یرو برداشتم تا بهانه ا فمیک

 یپوک گچ رو م ی...هر بار که صدای..ممنون از تخته گچیبه پشت سرم : راست دمی..به سمت در رفتم چرخنگفت یا گهید

 ...دهیبهم دست م یشنوم حس خوب

 

 بود...خوشحالم... نیزد : دف اون کار هم یلبخند

 

 

 

 ...یکار رو بکن نیا یکشمت به خدا اگه بخوا ی: م دیکله سر کش هیدستش رو  یتو وانیل ایس

 

زود تموم  نی..تمرمیمراعاتشون رو بکن دیسوپر استار سرما خوردن...با ی..آقانیبرم تمر دی...من بای..تو اجرا دارمیبحث نکن_

 ...میرو رنده نکن گهیپسر خوب همد نیبشه...پس آفر

 

 ...یمشونیروت رو برم...به تو چه اصال..مگه تو ق_

 

 به خودم کردم : خالش که هستم... ینگاه نهیآ تو

 

 بعد تو... رهی...بابا پولشون از پارو باال میستی..پدرشونم نیستیباش..خاله باش...مادرشون ن یباش لعنت_

 

 یبرا یبر دیبا یکشیرو به دوش م تیبار زندگ یتنه دختر تنها دار هیکه هشتت گرو نهته و  ییآورد : تو نییپا یرو کم صداش

 ..ذارمینم گهیبار رو د نی...من ا؟؟یلپ تاپ بخر وشاین

 

تحت ظلمه...که البته احساس هم  کنهی...اون بچه احساس مایبود : س یبه سمت صورت جذابش که حاال عصبان برگشتم

 دن... ی...اونا به دختر جماعت رو نمقتهی..حقستین
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ل نباشه...من که زن احترام قائ یبرا شهی..مگه مرانهیساله خارج از ا 15 شتریطرف دکتره.. ب ؟؟بابای.خان عموشون چ؟؟یمطمئن_

 گرفتم که زن و مرد برابرن ... ادی...ستمیاومدم و بزرگ شدم..دکتر هم ن ایبه دن رانینقطه ا نیتر یتو مرکز

 

 ...یکنیتو فرق م_

 

 ساله لپ تاپ بخرن... 12-11دختر بچه  هی یحتما صالح ندونستن برا_

 

 شوهر بدن... یسالگ 16رو  وشاین نکهیاونا ا یها تیصالح دستم مچاله کردم : یلبم رو کامل پاک کردم و دستمالش رو تو رژ

 

ها آرزوش رو  یلیرو داره که خ یاون بچه امکانات یدونی..خوب مستیکه ن یدون ی: خودت هم خوب م ستادیجلوم ا اومد

 هم اون بچه ها رو... یدی..نکن گل من...نکن مموش..هم خودت رو آزار میبا اونا لج کن یخوایدارن..تو فقط م

 

 به منطق تلخ ته کالمش نداشتم بدم... ی..جواب

 

 پره... یداره کم کم آمپرش م لیصحنه اومد : همراز بدو..سه اریدست ادیفر یصدا

 

 پنجشنبه هماهنگ کن... نیا یبرا وانیزدم : با ک ایبه س یلبخند

 

 ...یگیم ی...تو چگمیم ی: من چ دیبه صورتش کش یدست

 

 

 

وقت  چیهم شده بود..ه شتریخونه ب نیجاست..ترسم از ا نیخان عمو هم ا دونستمیکه م ی..از وقتدمیبه مانتوم کش یدست

باشه که از اکبر خان هم ترسناک تر باشه اما اعتراف کردم اشتباه کرده بودم...زنگ در رو  ایدن یتو یمرد کردمیفکر نم

 بله... دیاومد...که پرس فونیپشت آ زا شناختمیکه نم یزن نسبتا جوان یفشردم..صدا

 

خودم در با  ینداده بود و من هم صداش رو...با معرف صیرو تشخ رمینه اون من رو که تصو شناختمیکه بود نه من اون رو م هر

 باز شد... یتق

 

خاک نم خورده  یخنک تر بود و معلوم بود تازه شسته شده..بو رونیاز ب شیمیکه به لطف درختان قد ییشدم..جا اطیح وارد

 آمد.. رونیب یساله ا 41اندام حدودا  کیخانوم زن بار دهیفر ایخانوم  یفخر ی..از در تراس به جادیچیپ مینیب یتو

 

...نه اونها که بچه نبودن تا دیشا ایاستخدام شده بود و  دیخونه مستخدم جد یرو احساس کرد برا راتییشد تغ یاز حاال م پس

 به پرستار داشته باشن...جلو اومد  ازین

 

 سالم کرد با شک جوابش رو دادم  مودبانه

 

 داشت و لهجه هم نداشت : خانوم تو آشپز خونه هستن... ینازک یصدا

 

و من همراه با  دنیچیپینشسته بودن و داشت دلمه م زیخانوم پشت م یخانوم و فخر دهیسمت آشپز خونه روان شدم...فر به

 ییبا رو شهیخانوم مثل هم دهیوارد آشپز خانه شدم...فر یهستش و شوهرش راننده حام یاسمش زر دمیهمکه بعدا ف یزن

 گشاده ازم استقبال کرد:سالم دخترم.

 

 بانو... یفخر یریگینم لینشستم : تحو یصندل یدادم و رو ییرو با خوشرو جوابش
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 خانوم... دیینفرما_

 

 کرده.. میرو تقس شییناراحته..آخه محل فرمانروا یتر کرد : از اومدن زر کیو سرش رو به من نزد دیخانوم خند دهیفر

 

 ...رهیتونه بگ یجون رو نم یفخر یکس جا چیگفتم : ه یبلند یام رو به زور خوردم و با صدا خنده

 

 ...دمیخانوم بلند خند یشربت جلوم گذاشت و من به چشم غره فخر یوانیخانوم ل یزر

 

 و برم... نمیساعت بچه ها رو بب مین هیداشت و گفتم  شگاهیجا نما نیاومدم..دوستم ا یبدون هماهنگخانوم.. دهیفر دیببخش_

 

 هست.. ی...اما..خوب حامستیخونه خودته..اکبر خان کارخونه است ن نجایدخترم ا هیچه حرف نیا_

 

 ...دیکردیم ریاون روز د دی...: نبایبا مکث همراهر بود و دل نگران یآخرش کم جمله

 

 ...هیتهران چه طور دیدونیشما که م_

 

 ...میزنی...بعدا مفصل راجع بهش حرف مرمیپدر و پسر...حاال برو برو باال وقتت رو نگ نیندارم..ا یگلکم من که حرف_

 

وشم و تو آغ دنیکش یغیج دنمی...آروم از پله ها باال رفتم و در اتاق بچه ها رو باز کردم...با دهیمنظورش چ دونستمی...خوب م

 ..دنیپر

 

 ...یای: همراز قرار نبود ب کوشا

 

 دارم.. نیزود هم برم تمر دیبهتون بزنم و برم با یسر هیگفتم  شدمیجا رد م نی: داشتم از ا ختمیرو بهم ر موهاش

 

 ...حوصله مون سر رفته بود...یبه گونه ام زد : خوب شد اومد یبوسه ا وشاین

 

 .ها...میبکن یباز هیساعت که من وقت دارم  مین نیمقربون اون حوصله ات برم...چه طوره ه_

 

 و صدات قشنگه.. یخونیم جانینه...برامون کتاب بخون..تو با ه ی: نه باز کوشا

 

 بود... یچ گهید نیمن ا ی..؟؟..خداطانیش یچ یانداختم...چ یرو که به دستم داد رو نگاه یو کتاب دمیرو بوس لپش

 

 و کتاب رو براشون خوندم.. دمیدراز کش وسطشون

 

 برم... دی: بچه ها من با دمیشد..گونه هر دوشون رو بوس یم ریساعت نگاه کردم داشت د به

 

 همراز... گهی: نرو د کوشا

 

 ...نهیبب یزیتونه بدون همراز چ یکه نم یمهمه تماشاچ یلیکوشا..همراز کارش خ اریدر ن ی: بچه باز وشاین

 

 کنمیدعوتتون م هیتموم شه..روز افتتاح نیتمر دیکه از نظرش شغل من مهم بود ذوق کردم : بذار نیزدم از ا یپت و پهن لبخند

 ...دیغذا بخور دیتونیو تازه با محمد دلنواز هم م

 

 ...دارهیو نگه م کنهیسوپر استار رو چه قدر دوست داره و از مجالت عکسش رو م نیا دونستمی..خوب مدیبه هوا پر وشاین
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 ...ادی: من که ازش خوشم نم کوشا

 

 ...پهی: چون خوش ت وشاین

 

 ...چمیه_

 

 محمد منتظر بمونه... یخوایجان تو که نم وشایبرم...ن گهی...: بچه ها من ددمیکل کلشون خند به

 

 

 

 رو بهتون زدم... حرفام کردیمتر از جام بپرم : فکر م هیباعث شد  ییلبهام لبخند بودنشون بود..در رو بستم که صدا یرو هنوز

 

سرد که کلمه ها رو انقدر با  یتن صدا نیبم ...و ا یصدا نیبه پشت سرم...به صاحب ا دمیقلبم گذاشتم و چرخ یرو رو دستم

 تر هم شده بودن... یجد یتر و کم یکه قهوه ا ییگذرا انداختم و به چشما یدرهمش نگاه افهی...به قکردیصالبت ادا م

 

 سالم..._

 

 ...دیبود که اون لحظه به ذهنم رس یزیکلمه تنها چ نی..ا

 

 کتابخونه لطفا... یتو دیاریب فیسالم..تشر_

 

جوجه  هی شتریب ششی..راست..صاف...محکم..من پداشتیسرش حرکت کردم..قدم هاش رو هم مثل کلمه هاش بر م پشت

 ادب.. یبودم...در رو باز کرد و وارد شد...تو دلم گفتم ب

 

 ست و با دست به مبل رو به روش اشاره کرد..نشستم ..نش شیصندل پشت

 

قالب دستهاش گذاشت  یرو کردیو مردانه ترش م دادیم هیرو که به صورتش زاو زشیرو در هم قالب کرد و چونه ت دستهاش

 : خوب؟؟!!

 

 ...نمیمن اومدم خواهر زاده هام رو بب_

 

 ...رنینظم بگ دیمالقاتها با نیگفته بودم ا کردمیفکر نکرده بودم...فکر م نیاز ا ریغ یزیمن هم به چ_

 

 کردم تمام جسارتم رو جلب کنم : نظم دارن... یرو مشت کردم...و سع دستهام

 

 ...دیایکه ب دیدیرس جهینت نیبه ا دیشدیندارن خانوم محترم که شما از سر کوچه که رد م_

 

من  دیورورد به خانه شما بچه ها هستن...بد یمن برا لی..تنها دلومدمین یمهمان یمحترم من که برا یبهم برخورد...: آقا یلی..خ

 رد نشم... گهیاز محلتون هم د دمیببرمشون بهتون قول م

 

 بود... یبا مزه ا یدستاش برداشت : شوخ یاش رو از رو چونه

 

 نبود...من خالشونم.. یشوخ_
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 جا خونه اون هاست... نیا_

 

 شد... یکه عاقبتش هم چ دیدیدجا خونه خواهر من هم بود و  نیا_

 

بچه ام و به  هیاز نظرش من  کردیاز باال به من داشت و احساس م ینگاه شتریاما خونسرد بود...ب شهیم یعصبان کردمیم فکر

...و بهتون نمیچیرفت و آمدهاتون م یبرا یکه هست..من برنامه ا یزیداد : هر چ ینم یهم به خودش زحمت یلیخاطر خ نیهم

 صداتون نکنن... کیبا اسم کوچ دیبد ادیداشته باشن...و در ضمن بهشون  یزندگ یروند عاد دیبچه ها با نی...ادمیخبر م

 

...: شما به چه شدیمرد...حالم داشت بد م نیاتاق..ا نیا زی...از همه چ ییزورگو نی..از ادیرس یکه زورم بهشون نم نی..از ا

 ...یحق

 

 با منه... تشونیومی...بنده عمو هستم..قمارهیو ب ری..پدر بزرگشون پستی.پدرشون ن.دهیکه قانون به من م یبه همون حق_

 

 انتظام... یآقا ستیرسمش ن نیبزنم که مطمئنم خارج از ادب بود... : ا ییحرفها شدی..از جام بلند شدم...موندم باعث م

 

 شهیاون بچه ها هم یگفتم.: من برا کردینگاهم م تیکه هنوز داشت با جد دمیسمت در رفتم و بعد به سمتش چرخ به

 کنه.. ینم رییوقت تغ چیه نیهمرازم...ا

 

 دوست ندارم مدام بهتون تذکر بدم... دیامروزم رو هم به اون بار اضافه کن یحرفها دوارمیمن ام_

 

 مرد خودخواه نداشتم تا بگم... نیگفتن به ا یبرا یزیرو ندادم..چ جوابش

 

 

 

 دلت گرفته انگار؟؟!_

 

 یروشن کیزدم بهش..تو تار ی....لبخندای..اما نشده بود گوشهیپنهان م یدل گرفته پشت نقاب خستگ نیا کردمیم ساحسا

 یآدمها یبود..و صدا گارشیس شیآت یقرمز کردیم رهیکه چشمم رو خ یزیچ نیشتریشب...ب 9پارک دانشجو ساعت 

 وانی..حاال هم منتظر کمیکارش تموم بشه و بعد با هم بر تابود و مونده بودم  اوشیمهم س یاز اجرا ها یکی..امروز یگذر

 ...میبود

 

 شده؟ یقلیدستم چرخوندم : چندبار پا خورده تا ص یدور تو هیبرداشتم و  یو سنگ ستادمیشدم ا بلند

 

 صدها هزار سال... ایبه وجود آمدنش..هزاران سال و  یخارج شد : به اندازه لحظه ها شینیاز ب گارشیس دود

 

 نشدم... یقلیسال پا خوردم انگار..اما هنوز ص 23 نیبه اندازه تمام ا منم_

 

 ...یهات سر نزده بود یوقت بود به جاده افسردگ یلیخ_

 

 ...بود.... کردیدرکم م شهیمثل هم اوشیس یعنی نیمواقع رو دوست داشتم..ا نیکالمش تو ا یخونسرد

 

 ...ایخلوت نکرده بودم س یطور چیوقت بود با خودم..با خود خودم ه یلیخ دیشا_

 

 ؟یشلوغ کرد نیا یرو با پاشنه کفشش خاموش کرد : دور خودت رو برا گارشیس
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 داشتم.... یو لوکس کیش یزدم : کاش انقدر زندگ یپوزخند

 

 رفتن رها شده..؟. لی...حال و هوات مثل اوایگیراست م_

 

 اد؟ینم وانینشستم و به ساعتم نگاه کردم : فردا صبح زود کالس دارم چرا ک مکتین یرو

 

 ..ی...جوابم رو ندادکشهیطول م کمیکارش _

 

 من... یخواسته ها یشده برا جادیا گهیسد د هی کنمیآره...احساس م_

 

 ده... یگفته نظم م ینیبب یتونی.گفته نمزمیعز شونیدینشده...دو روزه ند یزیهنوز که چ_

 

 کنم... ی...نگرفته...اصال مفهومش رو درک نمرهیگیگفته تماس م_

 

تا امثال من و تو.دوتا آدم  ستیانقدرها ساده ن ایدن نیتو ا زیچ چی..بذار بهت بگم...نگرد...ه؟؟؟ینشست : دنبال مفهوم کنارم

 ..میمفهومش رو درک کن یمعمول یادیز کمی

 

 بچه ها شرمنده..._

 

 دستش.... چیو بعد به سوئ وانیخسته کبه سمت صورت  دیچرخ سرم

 

 م؟یکنم داداش بر ی: خواهش م ایس

 

 همراز دعوتت سر جاشه؟... ی...راستمیبر_

 

 ...دیپر ایس یکه از رو یرنگ دنینداشت د یهم کار یکیپشتم جا به جا کردم تو اون تار یرو کم میپشت کوله

 

 بله من پنجشنبه شام منتظرتونم..._

 

 ...گذرهیخوش م یلیخ شهیول دمت گرم.خونه تو هم یا_

 

 چند وقت مشغوله خودش کرده بود... نیکه بد جور فکرم رو ا یزدم..من مهمون دوست داشتم..به خصوص کس یلبخند

 

 من... دهیو از کار جد میگفت لی.از سهمیبحث کرد وانیساکت بود و من و ک اوشیس ریطول مس تمام

 

 ..ریشبت به خ ای...سوانیک یو مرس دیسرم رو کردم تو : خسته نباش ایباز سمت س شهیشدم از ش ادهیکه پ نیماش از

 

 ...نمتیبی..فردا میزد : برو خونه مموش...خوش باش یلبخند ایس

 

بخند  کمی..امشب هیبا مزه کاله قرمز ی..جاهانیبب نیبروبش ایدر آورد و گرفت سمتم : ب ید یس هیخم شد و از داشبورد  وانیک

 توپ توپ شه... سازمیرم خودم م ایدرست شه...داش س زونتیصورت آو نیا

 

 زونه؟یحال و احوالم آو وانیک یدی: تو هم فهم دمیخند

 

 گاگول؟ ایکورم _
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 ؟؟یشیناراحت که نم انایهر دوش اح میداد و چشماش رو بست : بگ هیتک یصندل یو سرش رو به پشت دیخند ایس

 

محل دردسر  نی...کم من تو ادیسر و صدا راه ننداز وونهی: برو دمینیباعث شد دستم رو بذارم رو ب وانیبلند ک خنده

 مورد دارم... %111و  جهیکه هستم..نصفه شب با دوتا مرد هم که اومدم خونه..پس در نت گرمیدارم..دختر تنها..باز

 

 

 

بود درست و درمون بهش سر نزده بودم...گم شده  یچند روزبه خونه و چراغ خاموش مادام انداختم..خواب بود مطمئنا.. ینگاه

 ...میروزمرگ یها چیو واپ چیبودم انگار تو پ

 

 

 

...کودک درونم و بد جور قلقلک داده وانیبود از جانب ک یدستم زدم...الحق که فکر بکر یتو اریبه خ یو گاز دمیخند بلند

 یشدن به سالگرد فوت رها...گام به گام به جا کینشه...با نزد دهینهام ش ییتنها یبود...صداش رو بلند کرده بودم تا صدا

 ...شدمیداغ ...من گرم تر م نیدور شدن و خنک شدن ا

 

 یبلند صحبت کاله قرمز یاز جا پروندتم..بدون نگاه کردم به شماره دکمه رو فشار دادم و همزمان صدا لمیزنگ موبا یصدا

 بلند شد...

 

 الو...._

 

مطمئنم اون لحن پوزخند  یعنیفکر کنم.. یهم برد...ول یکه اخم هام رو تو ییبود و سرد..سرما یجد یصدا هیپشت خط  یصدا

به خودم گفتم و جواب سالم تک کالمش رو دادمو  ی..لعنتدهیرو شن ونیزیبلند تلو یبود که صدا نیداره بعدش نشونه ا

:  شدیم ستادنیخبردار ا نینفس هاش هم باعث ا یصدا یحتمرد  نی..استادمیرو کم کردم و سرپا ا ونیزیتلو یهمزمان صدا

 انتظام... یآقا دیخوب هست

 

 مسئله بچه ها... رویبله خانوم...بنده تماس گرفتم پ_

 

 نکرده من فکر کنم خواسته احوالم رو بپرسه... یوقت نکنه خدا هیکه  کردیم دیتاک نیهمچ

 

 بله .._

 

 بودم که منتظر حکمش بود... یکس نیگفتن..ع یبرا دیون لحظه پر استرس به ذهنم رسبود که تو ا یزیتنها چ یکلمه خنث نی..ا

 

 ...میمتعارف منتظر شما هست یدو بار و البته تو ساعت ها یبه بعد ما هفته ا نیاز ا_

 

 یواقعا خوب بود...من هفته ا نیحرفش از دلم بپره...ا نیحاصل از ا یباعث نشد اندک سر خوش یهم حت شی..کالم دستور

در رو  یاحترام یاز موارد در کمال ب یلیامکان نداشت مثل خ گهید یعنی نیعلنا و ا نمشونیدرست و درمون بب تونستمیم کباری

 روم باز نکنن...

 

 الو...خانوم.._

 

 هستم در خدمتتون... دیببخش_
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 ...مینش ینظم یو ب یرکدوممون باعث دلخو چیه طیبا حفظ شرا دوارمیبه هر حال ام_

 

هم باهم  یخصومت نکهیکه من خاله بچه ها هستم و ا دیریشما بپذ کنمی...فقط دارم تالش مستمین یمالحظه ا یبنده آدم ب_

 ..میندار

 

هم خودش خصومت داشت که گفت : خوب..البته  دیشا ایداشته باشم... ی..انگار انتظار داشت که خصومتکنمیخورد..فکر م جا

 ...ستین یکه خصومت

 

 

 

به سرشون خورده بود  یزیچ یخوب بود...سنگ یلیخ نیدو روز...ا نیمبل پرت کردم...خوشحال بودم از ا یرو رو یگوش

 ...دونمینم

 

 ...؟؟یبچه ا کردیبه خودم زدم : آبروت رفت همراز....کم فکر م یپس گردن هیصدا و  یب ونیزیافتاده به تلو نگاهم

 

 

 

کنم...به ساعتم نگاه کردم تا مطمئن بشم  حشونیخونه تصح یدستم رو جا به جا کردم و دسته شون کردم تا تو یتو یکاغذها

رو دوست  سیکه چه قدر تدر کردمیاحساس م شتریروزها ب نی..ادمیکش یقیو نفس عم دمیآب نوش یهنوز وقت دارم...کم

 دارم...

 

 ؟یتو فکر_

 

 لبش بود ... یرو یرو بلند کردم..لبخند سرم

 

 سالم..._

 

 نشست : سالم...اوضاع چه طوره؟ مییمبل روبه رو یرو

 

 ...دیاز بچه ها پرس دیبا شتریکالس بود مطمئنا : خوبه..البته ب منظورش

 

 دوستت نداشته باشن... شهیو خم شد : مگه مبه جل یزانوش و اندک یدستش رو گذاشت رو دوتا

 

 ..احساس کردم بد جور منظور داره...نیکالم رام نیمعذب شدم از ا یکم

 

رو ازم گرفت  زشیجمع و جور شدنم رو حس کرد که نگاه ت کنمیهم بسته تر نشستم...فکر م یشالم و کم یرو دادم تو موهام

 بذارم... شگاهینما خوامیم ی: راست

 

 نیاز حد معمول توجه به ا شتریب یبود..من اما خوشحال از عوض شدن اون جو کم یوار زدن تو جاده خاک کیکروبا ت.حرکتش آ

 .....یموضوع نشون دادم و با شور گفتم : چه قدر عال

 

گذاشته بشن  شیبه نما نکهیسر فرصت قبل از ا خوادیکرده بود : دلم م افتیزد..بد جور موضوع رو در یتلخ لبخند

 ...شونینیبب

 

 ...شمیخوشحال م_
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 ولش کن... یچیهمراز...تو...ه_

 

 ...کنهیمن باشم کالفه ام م مشی..جمالت نصفه به خصوص اگر مخاطب مستقدیجملتون رو تموم کن کنمیخواهش م_

 

 ؟؟یکنیرو فراموش نم زهایچ یچرا بعض نکهیا ای...ادینم ادتی زهایچ یلیپشت دستش رو خاروند : تو ...چرا خ یکم

 

 هاش بهم بود.... یمحل یعالقه ام بهش و البته ب هی مشی...اشاره مستقگهیم یکه نفهمم چ بودمیاحمق م دیبا

 

 هی زدیگذشته بود...حاال علنا داشت دست و پا م الشیبا خ میکه نوجوان ینه؟؟؟...مرد گهید شدیم دیبا یزیچ هیدلم  یتو

 زنده بشه... اینبود که مرده بمونه  یزیرو زنده کنه....اما ته دل من چ ییزهایچ

 

سال  7من  یها یکه اسما از نوجوان دیچند وقت نگاه نکن نیاز سرم گذشت تو ا یزهایچ یلی...خدیمن ..راستش رو بخوا_

 حرفهاست... نیاز ا شتریگذشته...رسما ب

 

 فراموش کردم در...که  ییزهای...به کفه اون چادینم ادمیکه  ییزهایزدم و ادامه دادم.: اون چ یلبخند

 

  

 

به نشانه  یبار اکبر خان سر نیقبل داشتم..ا ینسبت به دفعه ها یتراس..حس بهتر یتو میخانوم نشست دهیفر شنهادیپ به

 عصاش به سمت ته باغ رفت .... یسالم تکون داد و قدم زنان با صدا

 

خانوم  ی..خنده ام گرفته بود که فخرریبود و ش کی...جلومون کمیشدیم کینزد وریبه شهر گهینسبتا خنک شده بود..د هوا

...و به گفته زدیغر م دیلب به مستخدم جد ری...هنوز هم زگذاشتیبچه ها م یمن گذاشته بود که برا یرو جلو ییزهایهمون چ

 رزنیپ نیبود که ا ییمن هم از کسا ایکنه و گو ییرایدستشون داشت پذ نومخا یکه فخر ییاز کسا ذاشتیخانوم نم دهیفر

 و ساده دل دوستشون داشت.... یدوست داشتن

 

 کرد .. وشاین زونهیبا چشم و ابرو به صورت آو یدهنش گذاشته بود اشاره ا یبزرگ تو کهیت هیکه  کوشا

 

 شده خانوم خوشگله؟... ی: چ کردیروبه روش نگاه م کیبه ک نهیکه دست به س وشایبه سمت ن برگشتم

 

 همراز.؟.. یتو تا ساعت چند هست_

 

 ...یریاستاد ام شیرفتم پ یم دیالبته بعدش هم با 7احتماال  شدی...خوب من قول داده بودم ساعت متعارف باشه..پس م

 

 ..؟؟زمیچه طور عز_

 

 ...کنهیگفتم به پدر جون بگه...گوش نم دهی...به مامان فررمیبگ ادی انویمن ...دوست ندارم پ_

 

 یلی..خ؟ینکنم : خوب چرا دوست ندار جادیا تیپشت هم بذارم که حساس یکردم جمالت رو طور یدادم و سع هیتک میصندل به

 از دخترا آرزوشونه...

 

 ...من دوست دارم مثل تو باشم...ستیمن ن یشد : خوب آرزو شتریهم کرد و اخماش هم ب یتو شتریرو ب دستاش
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 شنامهینما نیصحنه تئاتر شهر در حال تمر یپرنسس خاندان انتظام..رو وشایامکان نداشت...ن نی...ادمیدلم کش یتو یآه

 شد فکر کرد.. ینم یمسئله حت نیاتللو...سرم رو تکون دادم به ا

 

 ...ریبگ می...اون موقع تصمینی...اطرافت رو بهتر ببیبزرگتر ش کمیدستاش گذاشتم : بذار  یرو آروم رو دستم

 

 هنرستان؟... یبر یخواست ینم یهمسن من بود یتو مگه از وقت_

 

گرفتم برم هنرستان..بعد  میتصم گهینفر د هیسالم بود به خاطر عشق  13 یگفتم به خواهر زاده لج بازم..که من وقت یم ی...چ

 بزرگتر و ارجح شد؟؟ ییهنر برام از اون عشق کذا

 

 ...شهیجزء اصل یقیموس یعنیاز هنره... یهم بخش انویخوب پ_

 

 کالم... هیبزنم  انویمن دوست ندارم پ_

 

از  یاسف بارمون...کار تیبه وضع دمیاز ته دل کش یمسئله رو براش حل کنم؟؟..آه نیاز من انتظار داشت برم و ا وشای...ن

 ای..دادیدختر و جواب سالمم رو نم گفتیکه بهم م یآخه؟؟..اکبر خان کردیمن تره خرد م یجا برا نیا ی..کومدیدست من بر نم

 یمتفاوت بود..حرف هم رو نم یلیدختر خانوم؟؟..جنس ما ها خ گفتیو بهم م کردیدرجه بهتر بود سالم م هی که ییخان عمو

 مطمئنا.... میدیفهم

 

هستن  ییشجاع اونا ی..آدمهارهییقابل تغ ریها هست که غ یتو زندگ زایچ یلی...خوشایدهنم گذاشتم : ن یرو تو کیاز ک یا تکه

 ...انیها رو درک کنن و باهاش کنار ب رییقابل تغ ریغ نیکه ا

 

 ...ا؟؟؟یکرده بود آ افتیساله در 12دخترک  نیمن رو ا یغرا یسخنران نیهنوز درهمش کردم..ا یبه اخما ی...نگاه

 

: همراز..من دوست دارم لباسهام رو خودم  نییتر شد و تن صداش رو آورد پا کیبهم نزد یرو از هم باز کرد و کم دستاش

 انتخاب کنم...

 

به  یکرده بودن....دست دایشروع خواهند شد..زودتر از انتظارم نمود پ یروز دونستمیکه م ییام گرفته بود..دردسرها هی...گر

 طور؟؟... نیرفت ا یهم از دستم نم دنشونید تی...موقع؟؟؟ی...اما چه کارکردمیم یکار دی...بادمیکش میشانیپ

 

 هیشد...با  ادهیپارک کرد..راننده در رو باز کرد و انتظام کوچک پ یرنگ اهیلوکس س نیباز شدن در باغ اومد و بعد ماش یصدا

 خوش دوخت... اریبس یکت شلوار طوس

 

ش تو ..دست چپداشتیرو به جلو قدم بر م میدست راننده بود و خودش صاف و مستق فشیکه ک یسمت ما اومد..در حال به

تراس باال اومد..بچه ها از جاشون بلند  یمر مر یگوشه کتش بره باال...از پله ها یشلوارش بود که باعث شده بود اندک بیج

 یفر فر یانداخت و بعد به من...و احتماال به موها ریو ش کیپر از ک زیبه م یه...نگاستادمیشدن..من هم نا خود آگاه سرپا ا

 بازم ...

 

 ...: سالم عمو کوشا

 

به لبخند بود :  هیشب یزیکش اومدن ندارن...هر چند چ ییلبهاش اصال توانا کردمی..فکر مشدیزد...باورم نم لبخند

 ؟؟؟یسالم...خوب

 

 بلد بود... یهم به حمد اله ی..پس احوال پرس
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 گفت... یخوبم کوشا

 

 وشایحالت خبردار داشت...جوابم رو داد و به سمت ن شتریرو بلند کرد دوباره به من نگاه کرد...سالم کردم...سالمم ب سرش

 ؟یسالم کن یخوای: شما نم دیچرخ

 

 تو چشماش نگاه کرد : سالم... یبا تخس وشاین

 

 سالم رو از سر اجبار داد... نیا وشایواضح بود که ن یلیخ یلیخان عمو رفت تو هم...خ یاخما

 

 پدرش... نی..عدیحامد..ته دلم لرز نیکه تخس بود و لج باز..عزدم ..که جواب نداد..الحق  وشاین یآرنج به پهلو با

 

 

 

 برم بهش بگم.. دیبه نظرت با_

 

 هستن.. ینیب شیقابل پ ری..غستنین یدونم همراز اون خانواده عاد یمتفکر نگاهم کرد : نم ایس

 

 .... نمایس میباهم بر ادیتا ب میکه گلنار توش بود نشسته بود یمارستانیب کیشاپ نزد یکاف یتو

 

 نیشه و ا یبه حامد م هیشب اتشیداره روح بیشه..عج یتخس تر هم م شهیبزرگتر م یهر چ نکهیا بی..و عجشمیدارم خل م_

 ...شهیاجتماع م نیوارد ا گهیحامد د هیبچه کار بشه..وگرنه  نیرو ا دی..باکنهیمن رو نگران م

 

..از هر شهیبه پدرش م هیبچه ام که داره شب نیمن نگران ا یبگ یشه که بر یقهوه فرانسه اش رو پر از شکر کرد : نم ایس

 ...ی...به اون خاندان اربابنهیتوه یطرف نگاه کن

 

 داره... یبیعج ژیکنه...پرست یخوره نقش ارباب رو باز یم یونیزیتلو یالهایسر نیبه درد ا یحام ایارباب..س یاوه اوه گفت_

 

 گه؟یاز قهوه اش رو مزه مزه کرد : دکتر د یکم

 

 داروسازه..._

 

 پس از ما بهترونه...ولش کن..اونم فکر نکنم حرف ما رو بفهمه..._

 

 ؟؟یشد نیب اهیس یطور نی..استرس پنجشنبه فرا گرفتت که اایس نمیبب_

 

 ی...خواهریدر حقم رفاقت کن یخوا یدونم م ی...ملهیدل یتالش ها ب نیکه اصال ا یشی...متوجه مشینیدلت خوشه..بذار بب_

 ...اما...ینک

 

 ...یبه خودتون فرصت بد یخوا ی...چرا نمایاما نداره س_

 

درست و  یکار میکه نه تا یکه ندارم...به شغل یمن دلخوش کنه؟؟..به پول ی..خودمون؟؟؟....دختر مردم به چد؟؟یببخش_

که خودشون من رو آدم حساب  یخانواده ا ای...کننینگامون م یچشم ریو مردم ز می...تهش مطربیدرمون داره...نه احترام

 ....؟؟ی..به چکننینم

 

 بودنت...به چشم پاکت... اوشیو سوادت...به س ی..به مردونگرتینظ ی..به محبت باتیبه دل در_
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 مموش... میخودمون بپر یبا لنگه ها دیاز سر مهر بهم زد : ما با یلبخند

 

...خوب تو که تلخ یکرد نشیریرو انقدر ش نیام رفت تو هم : تو چرا ا افهیق دمینوش یاش رو از دستش گرفتم و جرعه ا قهوه

 آخه؟؟ یدیچرا سفارش قهوه م یدوست ندار

 

 ...میکنیم نشیریش یمصنوع یزهایبا چ میهمراز بانو...تلخ...خودمون دار گهید نهیهم ای: دن دیرو از دستم گرفت و خند فنجون

 

 

 

دم شدن درش  ی..برامیدرست کرد یماکارون کمی...غذا شمیگلنار اومده بود پ روزشیخونمون از د انیها قرار بود شب ب بچه

 انداختم... زدیبه خونه که برق م یاجمال یرو گذاشتم و نگاه

 

 کنار پنجره اتم... یگلدونا نی: عاشق ا گلنار

 

بودم نگاه  دهیکش یقاشکه خودم روش ن یسفال یکه تو گلدونا یو الله عباس وسفی..حسن یاطلس یزدم به گلها یلبخند

 بودم.... دهیرنگ چ یکردم...همشون رو کنار پنجره خونه با قاب آب

 

 ...گنیو همه بچه ها م نیآرامش بخشه...ا یلیگلدونا..کتابا و حضور خودت خ نیهمراز خونت با ا یدون یم_

 

که خودشون  یجا..آرامش نیا انیکه درون خودشون به وفور هست م یزیجام بلند شدم برم سمت حمام : بچه ها دنبال چ از

 ..کنیجا کشفش م نیدارن رو ا

 

 زنگ خورد... تیگفت : همراز گوش یباشه ا تیعاف دنمیبا د زدی..گلنار داشت الک مدمیچیرو محکم دور موهام پ حوله

 

خانوم متوجه  یبا زر یم...بعد از سالم و احوال پرسرفتم...شماره عمارت انتظام بود تعجب کردم و شماره گرفت میسمت گوش به

 بهم زنگ زده بوده... وشایشدم ن

 

 دوباره؟.. یایم ی: همراز تو ک وشاین

 

 ...امیلحن غرغروت بره همراز..چه طور عسلم؟؟...من فردا م نیقربونه ا_

 

 دست از سرم بردارن...؟؟ یمگه قرار نشد بهشون بگ_

 

 شده باز؟ یگلوش...: مگه چ یبغض تو یرفت برا پر از اضطراب شد...نفسم دلم

 

برام انتخاب  دیمسخره سف راهنیپ هیخونه عمه عالم تاج... میبر میخوا یرو کردن دو روز در هفته...امروز م انویپ یکالسا_

 خوام مثل تو لباس بپوشم... ی..من میشکل نیبپوشم اونم ا راهنیخوام پ یکردن..من نم

 

کردنم به اوضاع  هی...تا نشستن و گرکردمیکار م یچ دیو لبه تختم نشستم...آخه من االن با دمیکش سمیفر خ یتو موها یدست

 نمونده بود.. یزیکرده بودم چ ریکه توش گ یمسخره ا

 

 ...زمیعز رفتیداد رو پذ رییشه تغ یکه نم ییزهایچ دیکه با نیگفته بودم؟..ا یجان چ وشاین_

 

 کنم.. یبا تو زندگ امیم ب خوایکنم..من اصال م یزندگ یجور نیخوام ا یهمراز ...من نم_
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که  یاز من دیفهمیاز قانون...چه م دیفهمیاون خانواده...چه م ادیاز زور ز دیفهمیچه م وشایگونه ام رو پاک کردم...ن یرو اشک

 رو نداشتم.... ذاشتنیم یکه داشتن پا به نوجوان یامکانات بزرگ کردن دو تا بچه ا

 

 من؟؟؟ شیپ یایمن اول صحبت کنم بعد تو ب یدیاجازه م_

 

 

 

لب..خم شده به سمت  یرو یساعت بود لبه تختم همون طور نشسته بودم...لبه گوش میاز ن شتریلبم گذاشتم..ب یرو رو یگوش

له سا 7که من  یکرم رنگش..در حال یتو لباس نامزد یسالگ 16 یتو وارید یجلو...خسته و چشم دوخته به عکس خندان رها رو

 ...دمیبوس یکنارش با لبخند گونش رو م یپرنسس راهنیبا پ

 

 خواهرم...من اما دست و پام بسته است...بسته : اه... یمن...رها شد یدوست داشتن ی..رهارها

 

بد خلق  یگشتم که خان عمو یدنباله شماره ا میگوش یستوریکردم همه جسارتم رو جمع کنم...تو ه یگفتم و سع ی..اه بلند

کردم...آب دهنم رو قورت دادم...به خودم تشر زدم..همراز خودت رو جمع  داشی..اون روز باهاش بهم زنگ زده بود....پ

 یمحکمش تو یبوق صدا نیبه سمت دکمه تماس رفت و برگشت تا در آخر فشارش دادم..با سوم یکن..دستم دو سه بار

 ...دیچیپ یگوش

 

 م : الو...کردم لرزش صدام رو بپوشون یسع

 

به خودم  ینداره...پوزخند ویشماره ام رو س دادینشون م نیجا خورد...و ا شیدختر پشت گوش یصدا دنیاز شن انگار

 کنن... ویکه شماره ات رو س کننیآدم حساب م نایزدم..آخه دختر مگه تو رو ا

 

 ...دییالو..بفرما_

 

 جناب انتظام ؟؟_

 

 ....دییخودم هستم خانوم امرتون رو بفرما_

 

 بشر بد اخالق بود.. نی..چه قدر ا

 

 سالم همراز هستم.خاله بچه ها... _

 

 : سالم..هستم در خدمتتون... دیکه پنهانش نکرده بود پرس یمکث کرد و با تعجب یا هیثان چند

 

 آرامش داشته باشم ..اطرافش شلوغ بود... شتریب یدادم تا کم رونیرو ب نفسم

 

 باهاتون صحبت کنم... وشایخواستم راجع به ن یم_

 

 افتاده؟؟؟.. وشاین یبرا یاتفاق_

 

 بشر بلد بود نگران بشه... نی..پس ا

 

 ...م؟یباهم صحبت کن میبتون دیوقت دار ی...نه..اما...خوب..شما کدیراستش رو بخوا_
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 !!!وشا؟؟یمن و شما راجع به ن_

 

 ...میت کنکه صحب یستین یبگه تو در حد خواستیبهم برخورد..انگار م یلی..خ

 

 ....وشای...راجع به نیبله..بنده و جناب عال_

 

 شده بودم... یگستاخانه است اما واقعا عصبان یدونستم لحنم کم یم

 

 م؟؟یصحبت کن میتون یاالن نم دیمطمئن_

 

 منتظرتونن... بیخط یاومد از اون طرف : دکتر انتظام آقا یخانم یحرفش صدا نیبعد از ا بالفاصله

 

 خانوم؟؟_

 

 ...جواب ندادم...

 

 دختر خانوم با شما هستم..._

 

 ...دیفکر کردم با اون خانوم هست دیببخش_

 

 ....دییشما شیپ قهیمخاطب بنده از پنج دق ریخ_

 

 تر کنم... یلحنم رو جد یکردم کم ی...سعذارهیهم سرم م یخواست بزنمش..چه منت ی..دلم م

 

 شد؟ یچ متونیتصم_

 

 ...می...اون جا در خدمتتون هستم تا باهام صحبت کندیایبچه ها م دارید یبرا دونم یمن فردا خونه ام..م_

 

 داده بود نگاه کردم... هیسرم رو بلند کردم و به گلنار که به چار چوب در اتاقم تک ی..بعد از خداحافظ

 

 همراز؟ یهست یغم داشت : عصبان چشماش

 

خوام راجع به  یگم م ی..مذارهی..؟؟؟..مردک منت سر من ممیدیسجا ر نیشد به ا یچه طور نباشم...چه طور نباشم؟؟...چ_

 که نگو؟؟...گلنار...من راهم رو که گم نکردم؟؟..کردم و خبر ندارم؟؟.. کنهیحرف بزنم آنچنان تعجب م وشاین

 

تنها  یراه راست باشه...تو سالهاست دار یبه اندازه تو تو دمیکس رو ند چیبه سمتم اومد و محکم بغلم کرد : من ه گلنار

 ی..اما میو دار یداشت یادیز ی.طرفدارایرو داشت شیییبای..زی...امکانش رو داشتیفسقل بچه بود ی..از وقتیکنیم یزندگ

 وقت... چیشک نکن...ه ودتو صافه...به خ زیچه قدر تم ایکه دن نمیب

 

برادر و خواهر...اعتراف کردم چه قدر به آغوش  نیکر کردم به حضور ا..دستم رو پشت کمرش قالب کردم...تو دلم خودا رو ش

 داشتم... اجیاحت
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کردم و به سمت سالن رفتم که گلنار در رو به  میمال شیآرا هی.. دمیکه سبک بود و راحت رو پوش میقرمز بته جقه ا راهنیپ

 مهمون ها باز کرده بود... یرو

 

 آرام... وانیدستش بود..پشت سرش آرتام بود...و دوست دخترش ستاره...و دوست دختر ک ینیریاز ش یجعبه بزرگ وانیک

 

که  وانیاز مبلها رفتن و نشستن..ک یکیتعارف هر کدوم به سمت  یمعروف .باهمشون دست دادم بچه ها ب نیسیموز امکیس

 ول عاشق خونتم... یخودش رو ول کرد : ا میگل یرو ریچ یهپ یرو

 

فرشته وارد شد...مانتوش دستش بود..معلوم بود تو راهرو  هی...از در یما چشمم سمت در بود و منتظر آدم اصلزدم..ا یلبخند

سبزش  ینبود..اما اون چشما بایز یلی..خریبود...از جنس حر دهیپوش یو کوتاه یحلقه ا نیرنگ آست ییمویل راهنیدر آورده...پ

..قد بلند کردیتنش بود..آدم رو مسخ م ریکه به لطافت همون حر یو انرژ و هاله میروشنش و اون نگاه مال ییخرما یو موها

 ..یو خواستن یدوست داشتن یتپل هیتپل بود... یداشت و کم ینبود..مثل من قد متوسط

 

 اراده خم شدم تا گونه برجسته اش رو ببوسم... یلبخند به سمتم اومد و من ب با

 

 ...یخوش اومد یلیسالم...خ_

 

 ...نمتیبیبودم..چه قدر خوشحالم م دهیشن یلیرو از بچه ها خ فتونیبهم زد : سالم..همراز جون..تعر یلبخند

 

 ...زمیطور عز نیمن هم هم_

 

 نه...؟؟ ایداده بودم هست  حیخونش همون طور که تو ض سایهمون طور که ولو بود : آو وانیک

 

به اطراف انداخت..به  یده بود داد و نگاهمانتو و شالش رو به دست گلنار که دستش رو دراز کر سایآو

زد و من اعتراف  یاز دوستام بود...لبخند یکیکه همش کار چاپ دست  ییو کوسنها میلمها...گل یگلدونها..تابلوها..کتابها..ف

 ..چه قدر آرامش بخشه...وانیخوشگل تره ک هخود خون ی: آره..حت باستیکردم که لبخندش فوق العاده ز

 

 یخونه به لطافت صدا نیکاناپه نشست : ا یآرتام بود رو یتوش رو تازه عوض کرده بود و دستش دور بازوکه مان ستاره

 همرازه...

 

 : آره همراز جون صدات فوق العاده است... سایآو

 

 ...دهیکار دوبله هم انجام م هی: همراز داره  دیسع

 

 شیی: خدا لمهایو چشم دوخت به ف نیزم یزد و همون طور چار زانو نشست رو یدستش بود رو گاز محکم یکه تو یبیس یعل

 ...یکن ینقش فرشته رو باز ادیبهت م

 

 تا پرواز نکنم... دیمبل ببند هیپام رو به پا دیشما با یفایتعر نیبا ا الیخ ی: بچه ها ب من

 

 کجاست.. ایس نیا ی: راست دیبلند خند دیسع

 

 انداختم که غرق صحبت با گلنار بود... سایه آوب ینگاه ایاومدن اسم س با
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 ...ییرفت جا یم دیتو راهه...با_

 

 ...دیببر فی: غذا تموم شد آقا تشر دیپر فونیبه سمت آ یزنگ بلند شد...عل یلحظه صدا همون

 

 جا خانواده هست... نیا دیو گفت : جناب عفت کالم داشته باش دیجوابش رو داد که بلند خند یچ ایدونم س ینم

 

 

 

 وانیدوستش داشتن...ک یلیتر وارد جمع شد..بچه ها به استقبالش رفتن..بچه ها خ ریاش اما سر به ز یشگیهم پیبا ت ایس

 شیکه با اون لبخند خواستن سایبه آو ینگاه یچشم ریبهم زد و ز یاز کنارم رد شد..لبخند ایکنار خودش جا براش باز کرد...س

 ...یومدبود کرد : سالم..خوش ا بهش سالم کرده

 

 خوش اومده؟؟ سای: نا مرد.فقط آو آرتام

 

 ..ی: واال...دمت گرم به روش آورد آرام

 

 ...دیخوایهم م یی..حاال خوش آمد گودیچاره ا یگردنه منه ب زونیآو شهی: شماها هم ایس

 

 ایبود و من چشم دوخته بودم به س نایا اوشیس یکه لنگه به لنگه بودن شربت آوردم...بحث داغ اجرا ییوانایبچه ها تو ل یبرا

و نشستم  ششیاون نگاه جذابش..آروم رفتم پ یچشم دوخته بود..دلم کباب بود برا سایگلنار و آو یبه گفتگو یرکیز ریکه ز

 خودمون... یایال داداش سحرف زدن بود گفتم: احو ناون ور تر مشغوله تلف وانیکنارش..ک

 

 خوبم مموش..._

 

 ؟؟یریمگی..الحق که اون شعر در خورشه...چرا باهاش گرم ندمیچه قدر خوشگله...بهت حق م_

 

 ..یدیپنچره ات پارک شده رو اصال ند نییکه پا نشیماش انای..اح؟؟یدیدستش رو د ی: ساعت تو دیقلپ از شربتش رو نوش هی

 

 دونستم؟؟!! یمن نم یبود یانقدر ماد_

 

 مموش... یبودم و تو خبر نداشت نیواقع ب_

 

 ؟؟یرو آورد یاریبرام م ی..اون کتابه که گفتاوشی: س سایآو

 

 باشه بهت بدمش... ادتی فمهی: بله..تو ک اوشیس

 

 ...یگل یلیخ اوشیس یاز سر شوق زد : وا یلبخند سایآو

 

 ...یلیلب : آره خ ریز اوشیس

 

 کتاب؟؟ نیا هست یچه کتاب سای: آو من

 

 حافظ... یشعر ها لیتحل_

 

 اون کتابا بتونه کمکت کنه؟؟ یبهتر از حت دیرفته و شا یحافظ شناس یکالسا یکل ایس یدونست ی...م؟؟یجد_
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 !!؟؟؟یگرد گفت : جد یبا چشما سایآو

 

 !!؟؟؟یکنیکار م یپهلوم : چ دیآرنج کوب ای ایس

 

 غیاز دخترا آرزوشونه رو ازش در یلیکه خ یدوست داشتن یایبشناسه...خودت رو س یکه هست یخوام تو رو همون یم_

 رو داره... اقتتینکن...ل

 

 کنارمون نشست... سایجواب بده که آو خواست

 

و آراتام رفتم که گلنار رو  امکیو ستاره و س دیو سع یبهشون زدم و آروم از کنارشون بلند شدم و به سمت آرام و عل یلبخند

 که دکتره... ذاشتنیکرده بودن رو داشتن سر به سرش م دوره

 

چار زانو و با حد اکثر توجه  سایکه آو یو نگاهم پر از صحنه ا سایخان انتظام...قلبم پر از لطافت آو یحام ی..سرم پر بود از صدا

 ...دیپرسینشسته بود و داشت سئوال م ایکنار س

 

جا  نیرو از هم جانشیتو نستم شو ر ه یکه م یی ایدور بشه...س ایفرشته خوش خلق و با نمک از کنار س نیذاشتم ا ینم من

 ....نمیبب

 

  

 

 ینانیهم بهش اطم یلیکه من خودم خ یزیبسته بود...چ دیگفت گو ام نیبه ا یلیخ وشایبه خودم مسلط باشم ..ن یکردم کم یسع

 ر زدم...به د یو تقه ا دمیکش یقینداشتم...نفس عم

 

 ستادهیا زشیو با کروات کنار م کیش شهیداخل...وارد اتاق کارش شدم...مثل هم کردیدعوتم م دییکه با بفرما دیچیپ صداش

از پنجره  یبود و نور نشاط آور یروز تابستان هیبعد از ظهر  5دستش بود..ساعت  یباشه تو یچا زدمیکه حدس م یبود و فنجان

 گذاشت و سالم کرد... زیم یدستش رو رو ی...نگاهش کردم فنجان توداتاق اومده بو یها مهیتا ن یسر تا سر

 

دونه بافته  هیوارد اتاق شدم...موهام رو  شتریکردم...و با اشاره دستش ب یقدم سالم شد...سالم شیبار اون پ نیاول یبرا

 یده ...کفشام کم یسنم رو باالتر نشون م یم کمدونست یتنم بود که م یرنگ یآب یزانو یکوتاه تا باال نیآست راهنیبودم و پ

 جادیا یهم داشت تق تق یگرم یخورده اتاقش که بو قلیص یچوب یارکتهاشد کف پ یباعث م نیپاشنه داشت و ا

هم  یمبل رو به روش نشستم و پاهام رو رو ی... آرام روکنهینگاهم م شهیموشکافانه تر از هم یبشه...احساس کردم کم

رنگش  یزغال یبود...به شلوار پارچه ا بشیج یداده بود و و دست چش هم تو هیتک زیانداختم...کف دست راستش رو به لبه م

 کنه... یشلواش هندونه قاچ م یخط اتو گفتیبود االن م ایانداختم..مطمئن بودم اگر س ینگاه

 

 پنهان نموند... نشیب زیلبم اومد که از نگاه ت یلبخند رو یمسئله کم نیتصور ا با

 

 خانوم... دیخوش آمد یلیخ_

 

جماعت  نیمسخره ا نیپاش رو فراتر از قوان یکه کس کردیصدق م یتا زمان نی..البته اهیآداب ی..اذعان کردم به شدت مرد مباد

 نذاره...

 

 ...دیممنونم که برام وقت گذاشت یلیخ_
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چرمش  یصندل یشده ماهوتش نشست رو یکنده کار زیگفت و از اون ژست جذابش در اومد و رفت پشت م یکنمیم خواهش

حالت  نی...اگرفتیکه داشتم رو م یتمام اعتماد به نفس مشیمن...نگاه مستق یداشت و زل زد به چشما یبلند یلیخ یکه پشت

بکنه که خوب  یه از اربابش در کمال خشوع درخواستکه اومد بودمشده  یتیرع هیرو دوست نداشتم...مثل  یو مرئوس سیرئ

 ...ومدیحالتمون اصال خوشم نم نیامکان اجابتش کمه و من از ا دونستیهم م

 

 من در خدمتتون هستم..._

 

ها رو اجرا کنم حاال تو  شنامهینما نیتونستم سخت تر یکه م یفرستادم ...من کس ی..دستام رو مشت کردم و به خودم لعنت

 چهار کلمه حرف حساب مونده بودم...

 

 هستم که صحبتم رو باهاش شروع کنم... یدنباله جمله ا دیراستش رو بخوا_

 

 ...دیشروع کن دیدون یکه صالح م ییشما از هر جا_

 

 کالم بود و خونسرد اما نگاهش منتظر بود... هی..کالمش 

 

خوام  یوقته م یلیهم هست که من خ ییزهایست..البته چ وشایاز سمت ن تیمامور هی شتریبحث ب نیا دیراستش رو بخوا_

 داره... انویکالس پ وشایکه ن دیدون ی...شما ممیمطرح کنم..اما خوب..پدرتون...بگذر

 

ت عقبه ساعا یو چون احساس کردم کم دمیهستم..البته من کارش رو د انیداد : بله..در جر هیتک شتریب شیبه صندل یکم

 دادم.... شیکالسش رو افزا

 

 بزنه؟ انویکه اصال دوست داره پ دیدیخوب شما ازش پرس_

 

 بود؟؟ بیسئوالم چرا انقدر عج نیسر جاش جا به جا شد...ا یکم

 

 شم... یمنظورتون رو درست متوجه نم_

 

خاندانتون به خصوص دخترها بلدن و  یتمام بچه ها بایرو تقر انویکه پ دونمیخوب م یلیمنظورم واضحه جناب انتظام من خ_

 بزنه.. انویکه پ دیرو مجبور کرد وشایواسطه هم هست که شما ن نیو به هم زننیم

 

 ..دمیترس یهم بره م یتو شتریاخم ها ب نیکه ا نیخودم اعتراف کردم واقعا از ا شیاخماش رفت تو هم من پ یکم

 

 خانوم؟ هیچ دیمنظورتون از مجبور کرد قایدق_

 

هم داشتم : راستش رو  یکوبنده ا اریبس یجمالت صحبت کنم و گرنه جوابها نیتر میکردم با مال یو سع دمیکش یقیمع نفس

 بلد باشه و بزنه.. انویهم دوست دارم که پ اریو البته بس کنمی..من بهش افتخار مدیبخوا

 

 خوب پس مسئله کجاست؟_

 

 آورده بود.؟.. ریمن رو گ ایشد  یآدم واقعا متوجه نم نی..ا

 

 یلیساله که خ 12دختر خانوم عاقل  هیساله است.. 12دختر  هی وشایمشتم گرفتم : جناب انتظام...ن یتو یلباسم رو کم دامن

 تا خودش انتخاب کنه... دیدیفرصت رو نم نی..چرا بهش اشناسهیخوب هم هنر رو م
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 ...دهینم صیو درست تشخاز مسائل ر یلیساله است که خ 12دختر بچه  هی وشایخانوم..ن_

 

 یشدم..دهنم هم خشک شده بود..آب دهنم رو قورت دادم : اون داره پا به نوجوان یم یکم کم داشتم عصبان گهی..د

 که حق انتخاب داره... رهیبگ ادی دی..باشهیخانوم جوان م هیبه  لی..کم کم تبدذارهیم

 

 ازش گرفته؟ یتخابش رو کسهم قفل کرد : حق ان یخم شد و دستهاش رو تو زیم یرو یکم

 

دوست  یا گهیساز د دی..شاد؟یدیجا خورد : نگرفته؟؟...شما ازش پرس یمبل جا به جا شدم و زل زدم به چشماش کم یرو یکم

شامل حال کوشا هم  نی..ادیکن یلباس هاش رو هم انتخاب م یانجام بده..حت یا گهیدوست داره کاره د دیداره بزنه؟..شا

 درک بشه... شتریداره ب اجیاحت وشایمسئله حساسن...ن نیا ی.اما اون بچه است و کال پسرها کمتر روشهیم

 

 ....میکنیشکنجه اش م میجا دار نیانگار ما ا دیکنیصحبت م یخانوم محترم شما طور_

 

 شکنجه نبود؟؟؟!! نی...به نظر خودش ا

 

راجع  دیفرصت بد شهیدختر که کم کم خانوم هم م هیبهش به عنوان  گمینبود...من دارم م یزیچ نیالبته که من منظورم همچ_

 ...رهیبگ میتصم حاتشیبه ال اقل تفر

 

 ...شهیخانواده بزرگ م نیا یو البته با نمادها نیخانوم از خاندان انتظام..با قوان هیاون _

 

 نی...ارانهیجا ا نیداشته باشه..ا یاشراف یداشته باشه که خاندان ها یکه پادشاه ستیجا انگلستان ن نیجناب انتظام..ا_

 نیتر ییابتدا میخواهد آورد چرا ما در داخل منزل هم دار ییها تیزن...محدود هیبعنوان  وشاین یبرا یجامعه به اندازه کاف

 ...میریگیاش هستش رو هم ازش م یقیوسکه حق انتخاب لباس و م شیفرد یآزاد

 

 یدونستم تند رفتم...اما نم ینطق غرا رو از من نداشت فکر کنم...م نی..اصال انتظار اتونستم قسم بخورم که شوکه شده. ی..م

 مردم... یگفتم م

 

 دیشا ایگفت گو رو دوست نداره... نیبودم که روند ا دهیکه به خودش مسلط شد..خوب فهم دیطول نکش شتریب هیثان چند

 داشته... یا گهیانتظار د

 

 کنه... یدرست زندگ میدیم ادشی می..دارمیازش صلب نکرد ییما آزاد_

 

نباشه...بلد باشن لذت ببرن..نفس  یکنن که از درون سالم باشن...روحشون پر از لج باز یدرست زندگ رنیگیم ادی ییآدمها_

 به درک شدن داره... ازین یزیاز هر چ شتریحساس..اون ب یلیو خ هیرنگ یلیخ وشاین یایبکشن..دن

 

 وشای..ندیزن یازش دم م دیکه دار ییها یهم سر در گم شده بود : قبل از تمام آزاد یبود اما کم رو حفظ کرده شیخونسرد

 ...رهیبگ ادیرو  نیخانواده به نام موظفه قوان هیدختر خانوم از  هیبعنوان 

 

من رو  یها ینیتمام خوش ب تونستیبود که م نیزم یآدم تنها آدم رو نیکردم نفس بکشم..ا یرو محکم تر کردم و سع مشتم

باهاش  دیکه از خاندان شما باشه جناب ..آدمه...و زنه...مردساالرانه دار نیکنه : اون قبل از ا یحد عصبان نیببره و تا ا نیاز ب

 ....دیکنیبر خورد م

 

 لباس بپوشه که توجه جلب نکنه؟؟ یطور میخوایخم شد : مرد ساالرانه است که ازش م زیم یرو یکم
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 ریغ یها شیآرا ایتنگ و  ینبودم..لباسها یچشم من بود...من دختر سبک یتو یاندک دنهیبه نوع لباس پوش..منظورش مطمئنم 

 و ساده داشتم... یهنر پیت هینرمال نداشتم..من فقط 

 

 وشای..ندیریجلوش رو بگ دیتونیرو هر گز نم نی...اکنهیتوجه جلب م ی..و هر زنباستیز یزنه...و هر زن هیجناب انتظام..اون _

دختر بچه  یتور تور یها راهنیپ دیخوا ی..اون موقع هم مشهیهم م شتریها ب ییبایز نیبالغ بشه ا یمادرشه...وقت ییبایبه ز

 نشه؟؟؟ دهیتا د دیساله رو تنش کن 5 یها

 

از نگاهش..دلم  کردمیسالش؟؟؟!!! داشتم سکته م 12برادر زاده  یشده بود برا یرتی..غرونیزده بود ب یگردنش کم رگ

 عقب رفتم... شتریمبل ب یو تو دمیبلند شد..ترس زشیاالن در رو باز کنم و فرار کنم...از پشت م نیهم خواستیم

 

 حواستون به جمالتتون هست دختر خانوم؟؟؟_

 

قدر بشر ان نیا دونستمیترسناک شده بود...من چه م بیباال هم نرفته بود..اما عج ی..داد نزده بود...تن صداش حت

 نزده بود... یمتعصبه..من که حرف بد

 

دختر جوان رو در خونه  هیبودنه  تیکردم شما واقع یکرده بود : من فقط سع یدهنم رو قورت دادم..کف دستام عرق سرد آب

 ...دیریبپذ

 

 ...میرفتیبعنوان عروس اومد خونه ما پذ شیسالگ 16خواهر شما تو سن  یرو وقت تیواقع نیما ا_

 

رها و حامد رفته  یکه سه ماه بعد از مراسم عروس یمرد نیخود بود..بغض کردم..ا یوسط ب نین مسئله رها ا..مطرح کرد

به در  ی....دهنم رو باز کردم تا جواب بدم که تقه ادهیکش یعمارت چ نیخواهر مهربون و بره من تو ا دونستیبود...چه م

 خورد...

 

 نیا ایآوردن...گو فیتشر یآقا..خانوم ارشد دیخانوم بود : ببخش یگفت ..زر یدییسر برگردوند به سمت در و بفرما یحام

 ...دیساعت قرار داشت

 

 ...دیکن شونیجا همراه نیبه ساعتش نگاه کرد : تا ا یحام

 

 یبحث نگرفته بودم..آدم سخت نیاز ا یا جهینت چی...هرونیانداختتم ب یبحث رو قطع کرده بود و داشت م یعنیجمله علنا  نی..ا

 شکست... یعنی نیسخت تر از پدرش..و ا دیشا یبود...حت

 

 فکر کنم... ی...ولدیکه گذاشت یممنون از وقت یدر هر صورت_

 

تو کت و شلوار خوش دوخت و شال  یو خوش قد و قامت بایبتونم جمله ام رو تمو کنم...در باز شد و خانوم جوان ز نکهیاز ا قبل

بود  ستادهیا یعروسک راهنیبه من که با اون پ ینگاه میهم داخل آورد ن یمتیوارد اتاق شد..همراه خودش عطر گرون ق یریحر

کرد که  یبود و هنوز هم رگ گردنش مشخص بود...و سالم ستادهیا زشیکه پشت م یحام هو پاها و سر لختم انداخت و بعد ب

 هیپشت در تک واریاومد و به د رونیمن نبود..از در اتاق ب یاون جا جا گهید ینه..در هر صورت ای رمیبه خودم بگ دمیمن نفهم

نطق رو  نیو ا یترسیمثل بال نصبت ازش م خانوم..به خودم تشر زدم : خوبه همراز لرزهیدادم..تازه متوجه شدم زانوهام م

 دادم؟؟یرو م وشایجواب ن یچ دیخودم زدم ..حاال با یبه پا ی..مشتیکرد

 

 

 

 هم داشت به نظرت؟ یریگفت گو تاث نیا االن
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از  شتریگفت گو ب نی..منتظر بودم بره تا من هم برم خونه : اشدیصحنه آماده م یرفتن رو یکردم که داشت برا ایبه س ینگاه

 ...ایکرد س دیقبل اون رو از من متنفر و من رو از اون نا ام

 

 ...دونمیداره که دکتره..که چه م یاز مرد یا گهیم انتظار دکرده است...آد لیآدم تحص هیگفت..اون  دیبا یدونم چ ینم_

 

 ؟یچه کرد سایتو با آو_

 

 ومدیدختر م نیاسم ا یکه وقت میچند پله از هفته گذشته جلوتر بود یعنی نیلبش اومد رو دوست داشتم..ا یکه رو ی..لبخند

 ...دیکشیآه م

 

 ...دمشیهر روز د بایهفته تقر نی..اپرسهیسئوال ازم م ادیبغلش م ریز زنهیحافظش رو م وانیبار د هیهر چند وقت _

 

 گه؟؟؟یخوبه د نیابروم رو باال انداختم : ا هی

 

...من از بودن در کنهیبدش رو گذر زمان مشخص م اینشست : خوب  مییرو به رو یصندل یرو با کش محکم بست و رو موهاش

 ...برمیکنارش لذت م

 

 ....نطورهیمبهش زدم : مطمئنم اون هم ه یلبخند

 

..دختر رهیشکل ارتباط بگ نیزده بشه...با آدمها به بهتر جانیلذت ببره..ه زیگرفته از همه چ ادیمموش..اون ذاتا  نهیمسئله ا_

 ...هیو شاد نیخوش ب اریبس

 

که من  یزیبا چ قتیحق دونمیفکر نکنم..چون خوب م کنمیم یهم سع یلیبه زانوش زد و بلند شد : به هر حال من خ یدست

 ...ادیاالن فغانش در م وانیباشم....من برم که ک یهم راض نیبه هم دمیم حیترج نکهیفاصله داره..ا اریبس کنمیدارم حس م

 

 

 یشاد هیهمراه با  یحزن هیدلم براشون تنگ شده بود...آلبوم رو باز کردم... یلیبود خ یچند وقت دمیکاناپه خونه دراز کش یرو

 یداشتن عکسها یبرا یشانس یلی...ما خکردمیرو باز م یقهوه ا یچرم یمیآلبوم قد نیا ی..وقتشدیمجدد بهم وارد م دارید

به چهره خندان  دمیعکس رو پوشونده بود..دست کش یکه رو یمشمع یافتاد رو چشممقطره اشک از  هی...مینداشت یخانودگ

باعث شده بود که ما کال سه  نیاکثرا سوخته بودن..هم یروز عروس یعکسا گفتی...مامان مشونیمادرم در کنار پدرم روز عروس

 ....میداشته باش شونیچهار عکس از عروس ای

 

 

زنده بودن و  یکه به قول ییاز آدمها شتریها رو داشتم اونجا تا بهشون سر بزنم..مطمئنا ب یلیرفتم بهشت زهرا خ یم دیبا

 ...دنیکشیداشتن نفس م

 

 

وقت شب  نیو ا دمشیدیگذارا م یلیبود خ یبا تعجب جواب دادم..چند وقت نیشماره رام دنیو د میزنگ گوش یصدا دنیشن با

خوام  یم یندار یمکث کرد : فردا..بعد از کالس اگه کار خاص یکم ی....بعد از سالم و احوال پرسرهیبود تماس بگ دیبع یلیخ

 ...ییدعوتت کنم جا

 

 

 کجا؟؟ دیشدم: ببخش یدرست متوجه منظورش نم کردمیباال...هر جور حساب کتاب م دیپر ابروم
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 ...دنمیخنده اش گرفت از لحن پرس یکردم کم احساس

 

 

 ییاز اون جا کنمی...فکر مباستیمدرن و ز یلیداره ..خ یجالب یلیخ ی..کارارانیها برگشته ا یاز دوستانم...تازگ یکی شگاهینما_

 رات جالب باشه....از کاراش هم پرفورمنسه و مربوط به تئاتر ب یکه بخش

 

 

روند  نیوقت نگذاشته بودم...ا یلیخودم خ یکه مدتها بود برا شدیم یمن هم تنوع یبود..برا یخوب شنهادیمکث کردم پ یکم

 یموند از طرف ینم یمبارزه برامون باق یبرا یجون کردیم دایفکر کردن به گذشته و غصه خوردن به حال بچه ها اگه ادامه پ

 هم.... 

 

 

 ازیخانوم هنرمند انقدر ن هی یکار برا دنید یاومدن برا شگاهینما هی یعنیناراحت شد :  یاحساس کردم کم دی..تعللم رو که د

 ست؟؟ گهید زیهم موضوع چ دیشا ایداره ؟؟.. یریگ میتصم یبه فکر برا

 

 

داشتم برنامه  شمیهم خوشحال م اری..بسستین یخاص زی..لحن دلخورش باعث شد از دست خودم ناراحت بشم.. : البته که چ

 ...کنمیام رو تو ذهنم مرور م

 

 

 ..میریپر از نشاط شد : خوب پس ...فردا بعد از کالس با هم م قتایبار صداش حق نیا

 

 

  

 

 

که عصر  یی...از اون جاادیربع از وقت کالس رو گرفتن تا بهم بگن خوشگل شدم و لباسم بهم م هیتو کالس  یها دسته جمع بچه

 یسورمه ا یپانچو هیداشتم.. شیآرا شهیاز هم شتریدوستش بود ب شگاهینما هیبعد از کالس قرارمون به رفتن به افتتاح

تونستم  یچرک و موهام رو هم باز گذاشته بودم تا م یف و کفش و شال صورتیو ک یبودم با شلورا تنگ سورمه ا دهیپوش

از  شتریب یکه باعث شده بود سنم کم یزیکرده بودم..چ زونیشاد از خودم آو یلیخ یپر مهره به رنگها یگردنبند ودست بندها

تا تونستم تمرکز  دیبودم ..طول کش هشد گریخانوم باز هی هینشون بده و به قول بچه ها حاال شب زدنیکه همه حدس م یسال 17

 کالس رو از سر و وضعم به درس جمع کنم...

 

 

 زشیپشت م یجعفر ریبود..خانوم م یخال بایوسط راهرو..آموزشگاه تقر ستادمیاز بچه ها ا یظاز تموم شدن کالس و خداحاف بعد

به پشت  دمیچرخ دمیرو شن شیکه از پشت سر صدا ارمیرو در ب لمیکجاست...دست بردم موبا نیدونستم رام ینبود و من نم

که  یشگیهم یبچه مدرسه ا پیو با تعجب نگاهم کرد...خوب از اون ت ستادیا یکم دنمی..با د زدیحرف م لشیکه داشت با موبا

 کرده بودم؟؟ رییانقدر تغ یعنینبود اما  یبود اثر دهیچند وقت د نیا

 

 

 به سمتم اومد : به به بانو...حالتون چه طوره؟؟ یبود با گام بلند دهیبه خودش رس یلیرو قطع کرد..خودش هم خ یگوش

 

 

که انقدر واضح به روم آورده بود که از نظرش  نی..اصال از اومدیخوشم ن شیاحوال پرس یز خجستگاز لحن شاد و پر ا کمی

 باشم : خوبم..... یتونم جد یکردم تا م ی..سعومدیکردم هم خوشم ن رییتغ
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..سر  ارمیرو م نیماش چیرم سوئ یم دینگاهش بود : اگه چند لحظه بهم فرصت بد یجا خورد اما هنوز اون برق تو یلحنم کم از

 ....رمیبگ لیکه سفارش دادم رو تحو یداشته باشم گل دیتوقف کوتاه با هیراه هم 

 

 

  

 

 

 یم دینبود شا شیگاه و پر از شاد یگاه و ب یرو هم دوست داشتم و هم معذب بودم..اگر اون نگاهها نشیماش یتو فضا بودن

 ییبایز اریبود سبد گل بس یا قهیلذت ببرم...اما الحق که مرد خوش سل شتریکه گذاشته بود ب یجذاب یقیتونستم از موس

 بود... دهیچیپ نیاشم یسفارش داده بود که عطر مست کننده اش تو

 

 

 ؟؟یگل دوست دار_

 

 

اگه گل  یخانوم به من نشون بده گل دوست نداشته باشه...حت هیبه سمتش : شما  دمیپشت گرفتم و چرخ یرو از صندل چشمم

 ماله خودش هم نباشه...

 

 

 خودش نباشه... یاگه برا یها لذت ببره حت ییبایمثله توا بانو...که از ز ی: معدود خانوم دیخند

 

 

 ..دیجنگ مردانه زنانه راه بنداز دیخوا یکه م دیپر مهره و بلندم رو گرفتم دستم :نگ یاز گردنبندها یکیزدم و  یلبخند

 

 

حرف زد چرا جدل؟؟..مثال از  یتر بایز یزهایاز چ شهیم یاز حاال..وقت ممیباال برد : من که تسل میرو به نشانه تسل دستاش

 ...از خودت؟..؟یکن یاجرا م یکه دار یشینما

 

 

 بودم؟.... باتریز یزهای..از من؟؟...پس از نظرش من هم جزء چ

 

 

 شما بازه... شیپ می...من که دفتر کودکدیهم هست که ندون یزیاز من چ_

 

 

 ایرو من اشتباه خوندم.. یزنیهم که ازش حرف م یدونم..اون دفتر یازت نم یزیچ قتیمتوجه شدم که در حق یمن به تازگ_

 متنش تمرکز کنم... یبود که نتونستم رو یانقدر بد خط و خط خط دیشا

 

 

کرده بودم و نتونسته بود خوده من  جادیخودم ا یبود که من خودم برا یکردم...منظورش به حواش افتیدر زیاش رو تم هی...کنا

 رو بشناسه...
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و  ی: همه آدمها دوره نوجوان میبود ستادهیکه پشتش ا یشدم به شمارش معکوس چراغ قرمز رهیرو رها کردم و خ گردنبندم

 یبراشون ثابت م یی...اون وقته که کسارنیرو درست دستشون بگ یقلم زندگ رنیبگ ادیتا  کشهیبد خطن..طول م شونیکودک

 ...ستادنیکنارشون ا در ایها پشتشون بودن  یمونن که موقع همون بد خط

 

 

 هی..من واقعا بعنوان میها در کنار هم باش هیبا کنا شهی...دستاش رو مشت کرده بود دور فرمون...دوست نداشتم مثل هم

شد باهاش بود و لذت برد...اما با انگشت گذاشتن  یمرد رو دوست داشتم..با سواد..با فرهنگ و با کالس بود..م نیدوست ا

 انداخت... یداشت زبون دراز من رو کار م هشهم ب یدونم چه اصرار یکه نم یگذشته ا یرو

 

 

 ....کردمیبحث رو عوض م دیبا

 

 

  

 

 

 یشت...سبد گلهاندا یلوکس ناتیوقت اون قدر تزئ چیگذاشته بودم اما ه یگالر نیخودم پا تو ا یدوستا یکارها یبرا بارها

 ایدوست  یکارها دنید یکه برا ییلوکس بودن تا هنرمندها یلیتجار خ ایبه بانکدارها  هیشب شتریکه ب ییبزرگ و آدمها یلیخ

 ی...ورودمون به گالرداشتیازم قدم بر م یکم یلیگرفت با سبد گل آرام با فاصله خ رکنارم قرا نیاومده بودن...رام لیفام

 یتو یسر نیکه روشن کرده بودن با عطر مخلوط شده بود...رام ییشمعها یرو بشنوم و بو یفیباعث شد تا همهمه نسبتا ضع

هوا  ی..سبد گلش رو گذاشت و بعد ببودکه پر از گل  یورود زیم یفکر کنم..رو دیند خواستیرو که م یسالن چرخوند و کس

 دیهم نکش هیثان 31نبودم هر چند به  یراض یکیزیبر خورد ف نیم.از اکرد تمیدستش رو پشتم گذاشت و به سمت چپ هدا

.... 

 

 

 بودم... دهید شگاهیبذاره نما انوشیک نکهیکارها رو قبل از ا نی: ا نیگام شدم باهاش...رام هم

 

 

ها رو خوب عنوان  یرو به روم انداختم و گفتم : روزمرگ یو سبد رخت چرکها واریداده شده به د هیتک یاتو زیبه م ینگاه

 کرده...

 

 

 ...یکنیم افتیرو هم خوب در یزد : هنر تجسم یلبخند

 

 

غلت  نشونیمدت ب یکنم از بس تو ا یم افتیبه دکور باشه رو زودتر در هیکه شب یزی..هر چستیها هم ن یطور نینه ا_

 زدم...

 

 

 یپسر با سواد اریبس نی...راممیکردیبا هم تبادل نظر م یا قهی..چند دقمیستادیا یم یزیهر چ ایآرامش کنار هر تابلو  با

اشاره به گذشته..مملو از حال و  یبردم ب یلذت م نمونیب یفضا نیبرد..از ا یرو نسبت به تابلو ها باال م دمید لشیبود..هر تحل

 ..یکه عاشقش یو رشته ا یخوند که یپر از نشاط لذت بردن از درس
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که رو به رومون  یکار یبه پشت سر بچرخه و حرفش راجع به فضا ساز نیاز پشت سرمون باعث شد تا رام ییگفت و گو یصدا

 بود نصفه بمونه...

 

 

کوتاه تر  یکه کم یکه پشتش به ما بود و در کنارش مرد دمیرو د یپوش کیبه پشت سرم مرد قد بلند و ش دنیبا چرخ همراه

برام  اری..مرد قد بلند بسدادیم حیتو ض ییها زیکرد و چ یبود به تابلو اشاره م پیدستش پ یکه تو یبود و با حرارت در حال

 نیبلند سالم رام یکه دچار توهمم بودم که با صدا نیو بش ا شی...تو شستادنیا زقامت و طر نیو ا شیپوش کیآشنا بود..ش

خود توهم رو به رومه و فکر  دمیپر نفوذ رو به روم ..د یقهوه ا یاون چشما دنیو برگشتن اون دو مرد به سمت خودم...با د

 باشه...؟؟ نجایادکتر انتظام... یچند وقت خرابه...چه طور ممکنه جناب آقا نیکنم اوضاع مخم ا

 

 

بهش داد ..مرد هم گرم  یدست ادیکوتاه تر بود رفت و با نشاط ز یکه کم یاز کنار من که بهت زده بودم به سمت مرد نیرام

امشبه...که  زبانینقاش و م انوشیهم پر حرف ک یپسر خوش اخالق و کم نیا دمیکرد ..که چند لحظه بعد فهم یروبوس باهاش

...هر دو از کردیباال در اوج تعجب داشت من رو نگاه م یابرو هیداشت که با  یبه انتظام بد خلق یکنم چه ربط لیتونستم تحل ینم

بود  شیزندگ نفکیجزء ال رشینظ یب یشمیابر یخوش پوش رو که کروات ها تینها یمرد ب نی...من امیهم متعجب بود دنید

جاده شمال هم  یراه نیب یرستورانهااز  یکی ییتو صف دستشو یروز یکه حت نیتصور کنم..ا تونستمیم ییرو هر جا ایگو

قابل  شتریب رفتیباستان م رانیآدم اگه موزه ا نیمدرن هر گز....ا نقدریاون هم ا یگالر هیتو  یصورت چیاما به ه نمشیبب

 ...هیبده منظورش چ حیربع توض هیلکه رنگه قرمز داره و نقاش  هیکه وسطش  یآب یتابلو هی یرو به رو ستهیهضم بود تا با

 

 

 که ازشون صحبت کرده بودم... زیهم همراز عز شونیجان ا انوشی: خوب ک نیرام

 

 

...زل زده بودم به جناب  رهیخ یذهن یهایریدرگ نیتمام ا نیدر ح دمیو تازه فهم دمیچرخ نیاسمم به سمت رام دنیشن با

 نیفرستادم که در مقابل ا یدکتر باال بره..به خودم لعنت یآقا یابرو..هر دوتا ابروها هی یکه باعث شده بود به جا یزیانتظام..چ

 ...مدادن بود یدر حال سوت شهیمرد هم

 

 

 ...زی: به به همراز عز انوشیک

 

 

 د؟؟یدار ییاشاره کنه و بپرسه : شما با هم آشنا یبا انگشت به من و حام نیما دو نفر به هم باعث شد تا رام بیو عج رهیخ نگاه

 

 

 من هستن.... یخاله برادر زاده ها شونیبم و لحن محکم جواب داد : بله..ا یمن دهنم رو باز کنم اون صدا نکهیاز ا قبل

 

 

 د؟؟یرها هست یبچه ها یرو نگاه کرد : شما عمو یبا تعجب و البته جا خوردن حام نیرام

 

 

 ...شناختیکه همراه من بود رها رو هم م یمرد نینگاه کرد..خوب ا نیمتعجب به رام یحام

 

 

لندن آشنا دکتر تو  یباشه...من با آقا کیانقدر کوچ ایدن کردمیمن اصال فکرش رو نم ی: خدا ستادیا یکنار حام انوشیک

به  کیکوچ یدور هم هی..تو کردنیدرسشون تموم شده بود و اون جا کار م شونی..اخوندمیدرس م یتو کالج سلطنت یشدم...وقت
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 نیا یبرا راننیکه ا دمیو فهم میکه باهم تماس داشت شی...چند روز پدمواسطه دوست دختر سابقم باهاشون مالقات کر

 دعوتشون کردم... شگاهینما

 

 

 علت سکوت کرده بود.. یغرا و البته ب یسخنران نیدر مقابل ا یحام

 

 

قبولشون  یلی...که من خدینسل جد ینقاشها نیاز بهتر یکیپرتو هستن.. نیمحترم هم رام یآقا نی: ا یبه سمت حام انوشیک

 ...میبود یهم کالس رانیدارم...دوره دانشگاهم در ا

 

 

 عالمه حرف بود و تعجب.. کینگاهش  یکوتاه تر بود و تو یکه از حام ینیدراز کرد..رام نیدستش رو به سمت رام یحام

 

 

 : خوشبختم جناب پرتو... یحام

 

 

 کرد... یابراز خرسند زدیحرف م یتر از هر زمان یجد یهم که در مقابل لحن حام نیرام

 

 

 ...یوسط نخود نیهم که ا بنده

 

 

 ی: حام دیرو گرفت و به من رس یرد نگاه حام انوشیکنم... که ک یوسط چه م نیهمچنان انگار منتظر بود بفهمه من ا یحام

 ...دیینجایجالبه که ا یلیخ دیبشناس دیخانومه همراز رو هم که شما بهتر از من با گهیجان..د

 

 

 انوشیک نکهیممکن پر از اعتماد به نفس باشه...و پوزخنم معلوم نشه از ا یکردم لحنم تا جا یبار مخاطب من بودم..سع نیا

دست و پام رو  یحام ی...من جلو انیم نییآقا از برج عاجشون پا نیخودم گفتم..مگه ا شیمن رو بشناسه...پ یانتظار داشت حام

 امیگفتن ب یپرتو وقت ی..آقانجامی: منم خوشحالم که ا کردیداشت نگاهم م موشکافانه...به خصوص که انقدر هم کردمیگم م

 ...کردمیخوب رو تصور نم یانقدر کارها دیراستش رو بخوا شگاهتونینما

 

 

سن کم تون چه  نیتو ا نکهیو ا دیگفته چه قدر با سواد نی...رامدیباز شد : شما به من لطف دار شیاز پ شتریب انوشیک شین

 ...دیرو باشم رو بهم بد شتونینما هیافتتاح نکهیافتخار ا دوارمی..امدیانجام داد یدر خور یکارها

 

 

 ....شمیخوشحال م یلیزدم : البته بنده هم خ یلبخند

 

 

جمع  نیدکتر بد خلق وسط ا یآقا نی...حضور ابهیاز همه عج شتریب یوسط چ نیدونستم ا ی..نمی..نگاهم رفت به سمت حام

که انگار داره من رو کشف  یحام بیبا دوستش...نگاه عج اتیبا جزئ نقدریراجع به من اون هم ا نیخجسته...صحبت کردن رام

 رو کل ماجرا نداشتم... لیتحل چیکه بود...من ه یزیبودم...؟؟...هر چ ستادهیا یو حام نیرام نی...و من که معذب بکنه؟؟یم
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 ه؟یراجع به کارها چ تونی: نظر کل انوشیک

 

 

ادامه داد :  دیاز من...تعللم رو که د خواستنی؛نظر م یو حضور پر رنگ حام نیرام زینگاه ت ریز یاز گالر یسره پا گوشه ا خوب

 ...دیکنیم سیتدر شینما گفتیم نیمهمه رام یلیتئاتر گونه رو منظورمه نظرتون برام خ یبخشها

 

 

 شد نگاه کردم... یم شتریکه هر لحظه تعجبش ب یافتخار به حام یبا کم رمیخودم رو بگ یبار نتونستم جلو نیا

 

 

 منه... یرایدب نیاز موفق تر یکی:  نیرام

 

 

کال کارهاتون  ی...ولنیهم ذارمیم ونیو مطالعاتم رو با بچه ها در م اتمیاز تجرب یسر هیپرتو به من لطف دارن من  ی: آقا من

 بودم.... دهیهنر مدرن انقدر خوب ند یبود کارها یو خوبن..چند وقت یقو یلیخ

 

 

 ...گهید میدعوت تونیافتتاح یما برا یعنی ی...راستدی...خوشحالم که دوستش داشتهی: عال انوشیک

 

 

 ....فرستمیبراتون کارت م دیزدم : البته که دعوت یلبخند

 

 

 ...یعال اریبس_

 

 

 خدمتتون...البته اگر براتون جالب باشه.. ارمیشما هم کارتتون رو م یگرام : برا یهم رو کردم به سمت خان عمو بعد

 

 

 ...شمیجواب داد : خوشحال م شیشگیهم ی...اما اون در کمال خونسردرمیلحن بد جنسم رو بگ یجلو نتونستم

 

 

  

 

 

بود  ستادهیو جذاب ا یجد یکه حام یبه سمت کردیکه مدام چشمم و ذهنم پرواز م یساعت می...ندمیمون یگالر گهیساعت د مین

 رفت.... یکه متفکر کنارم راه م نیو رام

 

 

 باشن نه؟؟ بزرگ شده دیبا یلیو کوشا خ وشای: ن نیرام
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 بچرخه... نیکرد به سمت رام یکه اون هم داشت به سمت ما نگاه م یو سئوالش باعث شد تا نگاهم و حواسم از حام صداش

 

 

 به خودشه.... هیشب یلیآره..به خصوص دخترش خ_

 

 

 متاسف شدم... یلیخ یلیخواهرت خ ی: برا دیخودش کش یبه موها یدست

 

 

 دوست ندارم راجع بهش صحبت کنم... یلیخ_

 

 

من سخت تر بود..حاال  یاز مادرم هم برا ی..ما هم پا به پاش...فوتش حتدیکش یسخت یلی..واقعا هم دوست نداشتم..رها خ

 طور با ترحم راجع بهش صحبت کنه.... نیمن اومده بود ا یکه از گذشته ها یدوست نداشتم آدم

 

 

 م؟؟یکن یخداحافظ انوشیاز ک می: خوب بر دیکش یجا خورده بود نفس یکه انگار از جوابم کم نیرام

 

 

 ...میزدم : بر یلبخند جمع و جور میجمله قبل یرفع تلخ یبرا

 

 

 ...میبودن راه افتاد ستادهیهمراه با دو خانوم ا یو حام انوشیکه ک یهم به سمت با

 

 

 م؟؟یشام بخور ییجا می: بعدش بر نیرام

 

 

قرار گرفته بودم که  ییبود هم جا یروز خوب نکهیرو هم نداشتم...خسته بودم...با وجود ا شیآمادگ یعنی...دوست نداشتم...

که باهم شده بود تا در مقابل اون  یخوب اریجا و البته برخورد بس نیحضورم در ا نکهیآور بود و هم ا یبرام به شدت شاد

 یلیبه صورت منتظرش انداختم : خ یکم بشه ...اما...نگاه هاش راجع به من یوردا شیهم که شده از پ یسرچشمه غرور کم

 قول دادم... شیاما شام خونه خاله ام دعوتم..از هفته پ شدمیخوشحال م

 

 

رسونه  یمن رو م ایبا خودم دعا کردم حاال که مطمئن بودم تا دم خونه س نیدر هم رام افهیکه بستم عالوه بر ق یخال نیاز ا بعد

 نشم.... عیال اقل خونه باشن ضا

 

 

 ...میکن یفرستادم...و به سمتشون رفتم تا خداحافظ ایس یبرا یبود اس ام اس انوشیدر حال صحبت با ک نیکه رام یحالت در

 

 

:  دمیشد تا بره چرخ یکه اون هم داشت آماده م یکردم بعد به سمت حام یابراز خوشحال شییگفتم از آشنا کیتبر انوشیک به

 دکتر... یخداحافظ آقا
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 بچه ها؟؟ دارید یبرا دیاریم فیخدا حافظ خانوم...فردا تشر_

 

 

 طبق برنامه هر هفته بله..._

 

 

 ...دیکن میپس فردا تنظ یبرا شهیعمه خانوم...برنامه تون رو اگر م دارید انیفردا بچه ها همراه با ما م_

 

 

برم حرصم  ریکب ریسف داریانگار قرار بود به د نکهیاباشم؟..از  یافتاده بود تا بگه عصبان ادشیتازه  نکهیدونستم از ا ی..نم

کرد به کار  رشیبه لطفا تعب ییجورا هی شدیدو نفر کلمه اگر رو که م نیا یمعجزه رو در رو هیخوشحال باشم که طبق  ای رهیبگ

 برده؟؟؟

 

 

  

 

 

 ...میخارج شد ییهمراه با هم سه تا یدر گالر از

 

 

رفت که راننده در جلو رو براش باز نگه داشته بود و من  نیجواب داد و به سمت ماش نیمجدد رام یبا سر به خداحافظ یحام

 ...میبود رد شد وفتادهیکه هنوز راه ن یحام نیشدم و از کنار ماش نیرام نیآروم سوار ماش

 

 

 یگه داشتم تا براکه شده بودم رو ن یبیعج زیذهنم و سورپرا یتو یتمام غرغرها دیرس یکه منتظرم وقت ایاس ام اس س جواب

 کنم.... فیو گلنار تعر ایس

 

 

 داند و رود... یرا /تنها ماه م نیسازم/ ا یدل /پل/بر شط چشمان تو م دیجویرا که م تو

 

 

کنار دستم...همون که پر از  یا شهیدسته دار ش وانیدور لبه ل دمیشکمم جمع کردم...انگشتم رو آرام کش یهام رو تو زانو

 شتریب یگنده دوغ برا وانیل هی یسه صبح بود به جا کیخنک شده بود..همون که حماقت هم بود نزد یادینسکافه بود اما ز

 یی بایخط شعر ز هی نیخواب هم از سرمون بپره...مدهوش ا مچهین نیهم میتالش کرده بود ایگونه با س ماریکردن خواب انگار ب

 .که زمزمه کرد نگاهش کردم پشت به من رو به پنجره بود...

 

 

 ا؟؟یس یعاشق تر شد_

 

 

 ....رهیگیمموش...تر نم تهیصفته نها هیعاشق _

 

 

 موند .... رهیخ وارید یاز کافکا رو یاتاقش و چشمم به عکس بزرگ واریدادم به د هیشدم و سرم رو تک الیخ یرو ب وانیل
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 .؟؟..یسر حال تر بود روزیتا د یچرا انقدر امروز گرفته ا یشد تینها یصفت ب نیحاال که گرفتار ا_

 

 

برق نگاهش فقط  نیکه ا نیتر سونتم..راه ا یم شتریب یحدش گاه یو مهر ب یبه سمتم...لبه تختش نشست...: سبکبار دیچرخ

 ...بندهیرو روم م هیطور نیکال ا ایماله منه 

 

 

کننده  ریغافلگ یلیکه خ یزیسوپرا نیا نکهی...از اشیدید یو بعد به من نگاه کرد : از خودت بگو از ته ته حست وقت دیکش یآه

 ها به همراه داشت...؟؟ یبود برات چ

 

 

 هی نیب یدارم..گاه ییها شهیمنم آدمم اند نکهیروم حساب باز کنه...ا شتریحاال ب دیبود که شا نی...احساسم اایدونم س ینم_

 ...گهید یزهایچ یلیدونم خ ی...چه میاجتماع تیموقع هیخودمون  یجمع کوچولو موچولو

 

 

 ییزهایچ ایترس وابسته به قدرت و ثروتشونه  نیدونم ا یترسونه..نم یمربوط به اون خانواده نا خود آگاه من رو م یزیهر چ_

 ره... یجوره تو کت من نم چیکه بهش اعتقاد دارن و ه

 

 

 رو داره که اونها بهمون دارن... یبره..پدرت هم نسبت به من و تو همون حس دیکه با یکی...تو کت تو ایکدوم س چیهر دو و ه_

 

 

اما به قول خودش  کهیپسرش مهندس مکان هیکارمند بازنشسته است که  هیزد : خسرو جون اون همه قدرت نداره که  یلبخند

ماله از ما  ییجورا هیجاست.... گریدختر داره که دندانپزشکه و عشقه پدرشه...خاندان انتظام داستانشون ز د هیول معطله و 

 ترونن...به

 

 

رو گفت...گفت دخترکم اونا  نیبه رها هم قایرها مامانم دق یکه اومدن خواستگار یو گفتم : روز دمیکش یقیعم نفس

 ...کنهیداستانشون با ما فرق م

 

 

 ...گهیم شهیرو مامانم هم نیرها خودش اصرار داشت..ا_

 

 

اتاقش عروسک داشت حساب کرد..اون هم رها تو  وارید ساله که هنوز در و 16دخترک  هی یاصرار ها یشه رو یتا چه حد م_

 چه قدر ساده بود... یدونیکه م

 

 

 ....ارهیتونست انقدر راحت دلش رو به دست ب یساده نبود که حامد نم_

 

 

شده با تکرار  خواستیاما امشب بد جور دلم م اوردیباز هم دلم رو به درد م 111بار  یخاطرات برا نیمرور ا نکهیوجود ا با

 حرف بزنم... ایمکررات با س
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 قبل از ازدواج دلم رو بد جور به درد آورد... جاناتشیدفتر خاطراتش رو دوباره مرور کردم اون ه شیچند روز پ_

 

 

برات  یزیکه جز زجر چ ییزهایتو تکرار چ یچند وقت انقدر رفت نیتختش بلند شد و کنارم نشست : چرا ا یاز رو ایس

 هم اتفاقات نشاط آور برات افتاده... یچند ماه گذشته کل نی؟.اندارن.؟

 

 

..تو ندازهیخواهرم م یزجرا ادیو بزرگم باهاشون من رو  کیذارم تو اون عمارت هر بحث کوچ یزدم : هر بار که پام رو م یلبخند

هاش  یریپدرش به خاطر سخت گ اون حامد بخواد از لهیکه به وس یزیحامد شد...شد چ یو لج باز یخودخواه یکه قربان نیا

 ....کنهیاونها ازدواج نم ی..بگه با دختر انتخابکنهیباشه م تهدوست داش ی..بگه هر کاررهیانتقام بگ

 

 

 مقصره؟؟ یاز همه ک شتریب یدون یوسط م نیا

 

 

 به نشانه نه تکون داد ... یسر ایس

 

 

وسط خانواده من هم  نیبرابر اصل خودش...ا یپسرش کپ هیکامله..و  یعقده ا هیپسرش  هیاکبر خان انتظام...که _

 کاره... چیه قتیوسط همه کاره و در حق نی..رها که اون طور..من هم ایقربان

 

 

 : بچه ها دوستت دارن... دیبه بازوم کش یدست ایس

 

 

بدجور  ایدونم س ید ....نملنگه حامد...بخواد لج کنه..بخوا یکیبشه  وشایترسم ن یترسم..م ی..مکنهیم شتریزجرم رو ب نیا_

 خود خواهر جوون مرگم.... نی...عباستیهم ز بیخواهرمم که عج یگار ادینگران تنها 

 

 

  

 

 

 شنیمیکه از ان یبرام گرون تموم شده بود اما ارزشش رو داشت مطمئنم...از پول یدستم رو جا به جا کردم..کم یتو لونینا

بخرم که  وشاین یرو برا یراهنیتومنش رو برداشتم تا پ 211بخرم  یخودم گوش یگرفته بودم و نگه داشته بودم تا باهاش برا

 بودن... دهیاما براش نخر دیبره خر دهیبود با مامان فر خواسته یبود...تو مغازه سر کوچشون وقت دهید

 

 

 یدیجنب یمد..دستهام رو براش باز کردم..محکم بغلش کردم..دهنش مبه سمتم او دنمیتراس کوشا با د یباغ گذشتم...رو از

 ..خوردیم یزیداشت چ

 

 

 ...یباز تو در حاله خوردن_
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پزه انگشتات  یم ییها ینیریش هیجون  یزر نیجون نشونده ا یخودمون باشه فخر نیپر گفت : ب مهیگوشم با همون دهن ن در

 ...یخوریرو هم م

 

 

دستش مشت کرد و باهم به  یآب دار که اعتراضش رو بلند کرد به گونه تپلش زدم...گوشه مانتوم رو تو یو بوسه ا دمیخند

 به سمتم پرواز کرد... دنمی..با دخوندیبود و داشت کتاب م دهیدراز کش وشایکه تو اون ن میسمت اتاق رفت

 

 

  

 

 

شد..چه قدر بزرگ شده  سیزد و من چشمام خ یچرخ...بایرنگ و ز یکوتاه آب نیآست راهنیصدقه اش رفتم تو اون پ قربون

 یبود چه قدر خانوم شده بود..به سمتم اومد و شروع کرد صورتم رو غرق بوسه کردن...تعادلم رو از دست دادم و افتادم رو

 تخت...

 

 

 ...ی...اما خودمون چه قدر خوشگل شدوشاین ی: خفه اش کرد کوشا

 

 

 همراز؟؟ تو شدم هیازم فاصله گرفت : شب وشاین

 

 

هم مهم باشه...مهم  یلیبرات خ دی...هر چند نبایشی..خوشگل تر هم م یخوشگل تر یلیبه سر تاپاش کردم : تو از من خ ینگاه

 گذراست ... ی...خوشگلگذرهیم یکه تو مغزت چ نهیا

 

 

هاش داشت نمود  ی...زنانگدیچرخیدور خودش م نهی...مدهوش تر از اون بود که بخواد به حرفم فکر کنه...تو آ

زن بودنت لذت  ینشانه ها نیاز اول شهی...همون که باعث مکنهیرو برات مهم م ییبایکه ز ییها ی...همون زنانگگرفتیم

 ...یببر

 

 

 عالم.... یتمام زن ها کنمیطور...و فکر م نیآشنا بود...خودم هم از سرم گذرونده بودم..رها هم هم یلیصحنه برام خ نیا

 

 

 ....ش؟یخونیبرامون م دهیخر دیکتاب جد هی وشایمراز ..نه گمی: م کوشا

 

 

 خونست؟؟ یعموتون...راست شیسر برم پ هیشه اول  یم_

 

 

مونده  دمینو خر یاگه گوش یبه لبم آورد...حت یکارش لبخند نیتخت پهن کرد..ا ینشست پهلوم و با دست دامنش رو رو وشاین

 ...بایلبخند ز نیهم ارزشش رو داشت ا گهیسال د 11باشه به 

 

 

 بله خونست..._
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در  فمیک یپشتش نوشته بود دکتر انتظام از تو بایو ز کی..شیرو که با خودکار مشک هیو کارت افتتاح فمیک یکردم تو دست

 آوردم...

 

 

 هی نمونیب نیکه فعال ا یدون ی..ماریرو در ب راهنتیپ وشای...نگمی...و براتون قصه مگردمیمن بر م دیجا باش نیپس شماها ا_

 رازه...

 

 

  

 

 

جمهور رو  سی...تو دلم گفتم..رئنمشیبب خوامیخانوم بهش اطالع داده بود من اومدم و م ی..فخرستادمیدر اتاق کارش ا پشت

احساس  کیکالس یلمهاینداشتن..خودم رو تو ف ییبایز چیه گهیوقت بود که د یلیبه نظرم خ فاتیتشر نی..ادید شهیراحت تر م

 کردم؟؟؟یم میو تعظ گرفتمیرو م مرفتم داخل و گوشه دامن یم دیبا کردمیم

 

 

اش متوقف شد...با اون  نهیس یلبم اومد...دستم رو باال آوردم تا در بزنم که در باز شد و دست من گره کرده جلو یرو یلبخند

 بودم جلوش... ستادهیلبخند مسخره و اون دست مشت شده ا

 

 

 ...دمینگاهش د یبه لبخند تو هیشب یزیچ هیکه جلوش داده بود  یخرده سوت نیدهم یکردم برا احساس

 

 

 ....رونیخواستم برم ب دیاوردین فیتشر دمید_

 

 

 معطل بچه ها شدم... دیببخش_

 

 

از  دمیکش یخجالت م یقاب در کنار رفت و من از کنارش رد شدم و داخل شدم....پشت سرم در رو بست...هن.ز هم کم از

 یپخش که م یمیمال یقیاما موس یدکتر جد نیو البته استرس داشتم از حضور تو اون اتاق کار و رو به رو شدن با ا میسوت

قدمهاش رو  یبهم داد...پشت سرم صدا یبیدوست داشتم.آرامش عج یلیخ روآهنگ  نیا تاریو گ انویپ بیبود ترک یشد..آهنگ

 کم کرد ...رو  یقیموس ینشستم...صدا یشگیمبل هم ی..رودمیشن

 

 

 ...باستیز اریحال بس نیو در ع نیغمگ یلیدوم...خ ی..بعد از جنگ جهانیآهنگ ساز گمنام لهستان هی..از هییبایآهنگ ز_

 

 

که کرده بودم...انگار دوباره  یابراز فضل نیانداخت...با ا یدستگاه اتاقش بود به سمتم نظر ی..همون طور که دستش به شاس

هم با عث تعجب من شده  کردیگوش م فیحد لط نیتا ا ییهم آهنگها یمرد جد نیکه ا نیباعث تعجبش شده بودم...و البته ا

 ...یشرق یاروپا کیکالس یقیگوش کنه تا موس دیبا ترخشن  یها یقیموس کردمیفکر م شتریبود..ب
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شده بود و من انگار  یزیآدم برنامه ر نینشست.ا شیشگیبا ژست هم زشیو پشت م دی..آهنگ رو قطع نکرد..دستش رو کش

 شدم... ینم یزیبار پام رو کنار هم جفت کردم و نشستم..من برنامه ر نیتو اتاقش..ا ومدمیم یبازرگان امیهر بار مثل پ

 

 

 هیکه بود...باعث شد تا چند ثان یزیاما هر چ یدونستم چه فرق ینم قیفرق کرده بود...دق یبار انگار جنس نگاهش کم نیا

 ...نجامیفراموش کنم چرا ا

 

 

:  ستادمیگذاشتم و همون جا روبه روش ا زشیم یرفتم با تعجب نگاهم کرد..کارت رو و رو زشیجام بلند شدم و به سمت م از

 خدمتتون... ارمیتئاتر ماست...خواستم خودم ب هیکارت دعوت به افتتاح نیا

 

 

 انتظارش رو نداشتم... دیممنون...راستش رو بخوا یلیپاکت انداخت : خ به رنگ کرم ینگاه

 

 

 خدمتتون... ارمیچرا من که گفته بودم م_

 

 

 تعارف اومد در کنار دوستان.. هیبه نظرم  شتریب_

 

 

 البته بچه ها هم.... دیاریب فیتشر دیوقت داشت شمی...من خوشحال مهیچه حرف نیا_

 

 

 ...دیشام رو هم بهش داده بود کیشما قول  ایخواد حتما شرکت کنه و گو یگفته بود که م شیپچند روز  وشایدونم..ن یم_

 

 

 ....ستیتعارف ن نیا یزدم :در هر صورت یلبخند

 

 

از اون آهنگ  یدونستم ناش یکه تعارف نبوده....نم رفتهیکه حاال پذ نیا یعنی نیبه کارت و اسم خودش روش کردو ا یا اشاره

اتاقش  یتو گهیبار کمتر از هر بار د نیکه بود ا یزیکردم هر چ یداشتم عادت م بایتقر گهیمرد د نیمن به ا نکهیا ای باستیز

 استرس داشتم...

 

 

  

 

 

 ...میدیروزها رس نیزد : خوشحالم که به ا یدستش چرخوند و لبخند یرو تو کارت

 

 

 ..لونهیهمون نا یکارت دوستتون هم تو ینشستم : خودم هم هنوز باورم نشده راست شییمبل رو به رو رو

 

 

 اتفاقا سراغش رو ازم گرفت.... روزیرسونم د یبه دستش م_
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 هستن من آماتورم... یحرفه ا یلیگروه خ یبچه ها هیهمه لطف رو داشته باشه البته بق نیارزش ا دوارمیام_

 

 

 ی...مطمئنم عالییشه...اگه آماتور تو یور سرد مکرد : بخ زیم یرو به روم رو یبه چا یبهم زد و اشاره ا یلبخند نیرام

 ...انیو همسرش هم م نی..مامان و باباو نازنشهیم

 

 

 هیباشه موضوع چ دهیبگم که انگار که فهم یزیبراشون...خواستم چ ارمیرفته بود کارت ب ادمیکه  دمی..از خودم خجالت کش

دعوت  یتون یرو م یکه تو تعداد محدود میدون یم میشناسیوب مشغل رو خ نیا گهیدستش رو به نشانه سکوت باال آورد : ما د

 ...انیو م ننک یم هیرو ته طشونی..اونا خودشون بلیکن

 

 

 ...یطور نیا کشمیخجالت م یلی: تو رو خدا من خ دمیخجالت کش قتایحق

 

 

 ...میباش شتیپ تتیتو موفق میش یشغله تو ا و ما هم خوشحال م نیخود بانو..ا یدر هم کرد : ب یرو مصنوع اخماش

 

 

 ندارم... یشوخ یسر تابلو هام با کس منم

 

 

 ...دیهم ندار یکه سرشون شوخ دیتابلو ها رو بهم نشون بد نیپس سر فرصت ا_

 

 

 ...نشونیخونمون بب ایب یخم شد : هر وقت فرصت کرد زیم یرو یکم

 

 

 د؟؟یکن یم یهنوز تو خونه نقاش دیدار یبزرگ نیبه ا هیجا آتل نیکردم : شما ا تعجب

 

 

 شه..  یجا مثل خونه خودش دست به قلم نم چیبود که ه ادمیکه هنوز  نیاز مهر نگاهم کرد..ا پر

 

 

 ..رمیتونم قلم دستم بگ یجا هم م نیا کنمیروزها فکر م نیکنم..ا یکنار منبع آرامش و الهامم باشم تا بتونم نقاش دیمن با_

 

 

نگاه  نیندم..که ا صی..انقدرها هم بچه نبودم که تشخرمیمنظور بگ یب خواستمیفت...هر چه قدر هم که م..ضربان قلبم باال ر

زنه..نا خود آگاه دستم به  یم رونیب یداغ هی..احساس کردم از گوشام رهیطعنه به کدوم سمت و سو م نیلحن و ا نیپر مهر ا

 لمسش کردم... یواشکیسمت گوشم رفت و 

 

 

 گفتم؟؟... یم دیبا ی...چکردیعکس العمل داشت نگاهم م هی منتظر
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مات و پر از دلهره ام افتاده بود روش..شال  رمیرنگ جلوم که تصو یدود یا شهیش زیانداختم و چشم دوختم به م ریرو ز سرم

 ...؟؟دیشد یچه طور دست به قلم م دیتو فرانسه بود ی...وقتی: وقت دمیجلو کش یقرمز رنگم رو کم

 

 

 یخودم رو جمع و جور کردم..رو به روم نشست...دستش و قالب کرد دور زانوش : گاه یجاش بلند شد و به سمتم اومد..کم از

شه منبع  یرسه..م یدخترک اهل جنوب فرانسه به مشامت م هی راهنیکه از پ یعطر فرانسو هی یصدا..گاه هی یرود..گاه هی

هجا که از صداشون که به  هینگاهشون.. هیلبخندشون  هیسبکه..نرمه... ونرشهستن..حضو ییآدمها هیالهام اون روزت..اما 

دستت..همون جا..همون  یتو یریقلم رو بگ یخوا یتو ذهنت...تو دلت..م چهیپ یم ادیرسه اون تک نت صداشون م یگوشت م

 ..قابل لمس...ظیقلم ها...نه با خوده خود رنگ..غل اهی..نه با سیلحظه ثبتش کن

 

 

 نیو من ا شدیم میداشت مستق یلیخ یلیاشاره نبود.خ هی گهید نیبود..ا بیحس عج هی...آب دهنم رو قورت دادم...تو دلم 

 یغرورم رو نوازش م ی..در کنار اون نگاه پر مهرش که مثل هر زنباشینداشتم...در کنار بودن ز یمیخواستم...تصم یرو نم

مرد منتظره  نیحس که ا هیبود و  یاعتماد یحس سرکش ب هیدارم  یاهانهستم..من هم خو یکرد که من هم دوست داشتن

 یداشت نگه م یتیخاطره..و حاال من رو تو بد وضع هی...هیهمسا هیدوست باشه  هیخوام که  یم شتریاومده از گذشته رو ب

 داشت...

 

 

کنم...: منبع الهام آدم ها  یمخف یکالممه رو کم یدونستم االن تو یکه م یو لکنت میرو کردم تا بتونم حس گر گرفتگ میسع تمام

 یهستن که تو جلدشون م ییها تیمنبع الهام خود شخص شیکه تو نما دیدون یگذرا هستن..من خودم منبع الهام نداشتم..م

وش تا قصه خودتون رو فرام دیگیتا بشه درس عبرت...قصه م دیکنیم فیرو تعر شونی..داستان زندگدیکنی..پر رنگشون مدیر

 ...دیکن

 

 

 گذرا رو تجربه کنم.. یکه حس ها ستمیپسر بچه نوجوان ن هیمن  یکنی..فکر نمه؟یمنظورت از گذرا چ_

 

 

 نیتزئ یکه برا یزیرنگم رو تو مشتم گرفتم و چشم دوختم به پارچه گل ر یدستهام عرق کرده بود..گوشه مانتو سورمه ا کف

 بحث ما الهام گرفتنه نه حس کردن... کردمیمانتوم دوخته شده بود : حس؟؟...فکر م نییپا

 

 

 یدار ازی..ندی..شاکنمیدارم عجله م دیشا ی...ولگمیم یدارم چ یدونیکه خوب م دونمیشده بود انگار : باشه...خوب م کالفه

 که کردم... یاز صبر یکن مونمینشه که پش یروز هی دوارمی...اما ام شتریب یکم

 

 

حرفش  دی...از جام بلند شدم...فهمکنمی...انگار دارم ناز مکنهیمن مثبته..انگار داره لطف م گرفت..انگار مطمئن بود جواب لجم

وقت گذرا  چینقاش ه هیمنبع الهام و آرامش  ی..که بدونکنمیطور هول کرد؟؟... : همراز..من تمام تالشم و م نیبه جا نبوده که ا

 انقدر پر رنگ باشه... ه..ثابته...به خصوص کستین

 

 

 یرو نم رشیکه مس یتاکس نیتو اول یاومدم...وقت رونیرو چنگ زدم و از در اتاقش ب فمیدر جوابش نداشتم تا بگم...ک یزیچ

 تو پارک دانشجو بود...نفس حبس شده ام رو آزاد کردم... بایز یدونستم فقط جهتش در جهت اون ساختمون آجر
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 ها؟؟!!! نمونده یزیچ هی...تا افتتاحیگرفته بود یامروز کم_

 

 

هم چار زانو  میرو به روم...سوپر استار هم باز هیخال یمخمل یها یبودم به صندل رهیزانو کف صحنه نشسته بودم و خ چار

 ... درست رو به روم  ینشست رو صحنه خال

 

 

 هنر مند بودن مهمه؟ هیمنبع الهام _

 

 

 بد جور خواسته مخت رو بزنه... یکیکرد :  یخنده ا تک

 

 

 د؟؟یکنیفکر م یطور نیخنده ام گرفت : ا رشیتعب از

 

 

 مثل تو رو... یخال دار یبه خصوص آهو کوچولوها گهید میشکار کن یجور هی دی...ما جماعت مرد بانهیکنم..هم یفکر نم_

 

 

اصطالحات رو  نیبا ا دیکنیجمالت عاشقانه رو تو دهن آدم تلخ م ینیریکه به کار برد صورتم در هم شد : اون همه ش یاصطالح از

 ...یحوض

 

 

 یحرف بزنم...م میتونم باهات راست و مستق یکه م نهیهمراز..ا یعاقل ی..ولفیو نح یفی...ظریی: کوچولو دیبار بلند تر خند نیا

 یبه چه منظور نهیخندون.. اما مهم ا یلبها نیمهربون و ا یچشما نیباش..با ا یتون یها م یلی...و منبع الهام خیدونم چه قدر پاک

 عنوان شده باشه؟؟

 

 

.. : شما گهیبر کار کشته بودنش هست..خوب بود د یعاتیچرا شا شدمیکردم..داشتم کم کم متوجه م ینگاه شیموذ یچشما به

 د؟یبه عشق اعتقاد دار

 

 

معتقدم باز زانو هاش رو تو بغلش گرفت : دارم... نیجا به جا شد و ا یخاک یاز نگاهش خارج شد..رو صحنه چوب یبرق موذ نیا

عاشقشون  ینیزن ها رو هر لحظه که بب نیو پاک ان..ا فی..هنوز لطدنیخوش زن رو م یکه بو ایدن نیهستن تو ا یزنان

مرد انقدر دلت وسعت داره که  هیبه عنوان  ینیبب ینگاه هم به خودت بنداز هی دیمال خودت باشن..اما با یخوای..بعد میشیم

 ؟؟یکن تیو ازش حما یستیدر کنارش با یکه بتون یدر مرد هستهمه لطافت توش جا بشه؟؟؟...انق نیا

 

 

 بچه بودم... یلیعاشقم..البته خ کردمیبود که فکر م یزمان هیهمه لطف کالمش :  نیاحساس شدم از ا یقیاز موس پر
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اون  یفکر هم نکن..اون روزها انقدر هورمونها و شور و شوق آدم باالست که هر نگاه ی...بهش حت؟؟یزد : تو نوجوان یلبخند

اش رو تا چه  فهیاون حس وظ نیبب نیبش یعنیکرده... ریمس هیاون حس بوده که تو رو وارد  دی...شادهیقرار م ریرو تحت تاث

 حد انجام داده...

 

 

 من رو بدونه... یم داستان زندگلحظه شک کرد کیکرده بود که  لیرو تحل تیموقع ی..طور

 

 

: برات قبل از  دیدور خودش چرخ یکم دیچیسقف بلند صحنه پ یرو تکوند صداش تو خال شیسر جاش بلند شد شلوار مشک از

کردن..حس دادن..حس  فیصحنه ها گذاشتن...قصه تعر نیا یپا رو یادیز یحس خودت مهم باشه...قرنهاست آدمها یزیهر چ

نکن...اون  غیرو در زیچ چیبودن..از خودت ه یستیرو در با یب خودشونبودن که با حس  ییاما اونها نشونیگرفتن...موفق تر

 بوده... یمیتور زدنت قد یروشش برا کمیشو... الیخ یمنبع الهام رو هم ب

 

 

 ار گوشم عبور کرد...از کن مینس هیو مثل  دیچیو پ دیچیو پپ دیچی...پژواک خنده اش پدیبلند خند یرو گفت و با صدا نی..ا

 

 

از من به تو  ی..ولادیدستت ب زایچ یلیرو بشور و برو خونه استراحت کن...هنوز مونده تا خ متیکرد بهم : پاشو..پاشو برو گر رو

 کاش خودم رو ارزون نفروخته بودم... یا یوقت به خودت نگ چیکن که ه یزندگ یطور ییها نیبهتر قی...تو الحتینص

 

 

 ...ستمیاهلش ن دیشناشیشما که من رو م_

 

 

 مونیباشه..بعدش پش یخونه چار طاق یکه به جا یپناه ببر ییبه جا یکودک ای یی..نباشه که از سر تنهاگمیدارم م یستیچون ن_

 ....یش

 

 

  

 

 

 آب خنک داد دستم .... وانیل هیو  دیو نگاهش کردم خند دمیهام رو بهم ساب دست

 

 

 رو صحنه که... یریم یدار ستیمموش؟؟ بار اولت ن یحاال چرا انقدر استرس دار_

 

 

بهتره کار  دیرو صحنه حس بار اولتون رو نداشت دیبر دیخوایاگه هر بار که م گهیم یری: استاد ام دمینفس سر کش یرو ب وانیل

 کنار... دیو بگذار دیرو ببوس

 

 

 جا حرفه منه... نیکه ا نمیب ی: م دمیمهربانش رو از پشت سرم شن یحرفم کامل تموم نشده بود که صدا هنوز
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 میبود ستادهیپشت صحنه ا میخندان که داشتن به سمت من و گلنار که تو اتاق گر اوشیپشت سرم..استاد بود با س دمیچرخ

 ..ومدنیتا اجرا شروع بشه م

 

 

صحنه  یرو میساعت و ن کیکه قرار بود  یو در آخر کس یزاندک محمد..سوپر استاروهمراه..هم با یپشت سرشون با فاصله ا و

 و لباس آماده... میبشه وارد شد..با گر مونیبشه...پش یعاشقانه بهم نگاه کنه...عصب

 

 

 ..اقیبود و اشت جانیهم سراپا ه اون

 

 

به  یآرامش هی دشیسف یو موها کردنینگاه م یبه من رنگ شهیکه هم شیخاکستر یچشمها نی..استادیوسط اتاق ا یریام استاد

 کرد... ریقلبم سراز

 

 

 بود استاد... رتونی: ذکر خ گلنار

 

 

 ...؟ی: چرا رنگ به رخسار ندار ایس

 

 

لباس با  اریدست میلباس هم در رفت..شانس آورد پی..زریو و ریه نی: تو ا دمیکش یدست تنم رو دست هی دیسف ینخ راهنیپ

 ازش داشت... گهیدونه د هیتجربه بود 

 

 

 !!!؟؟؟ی: خودت رو باخت استاد

 

 

 کنمیدارم..فکر م ی: نه استاد..احساس خاص میبه خودم انداختم با اون گر ی..نگاهنهیآ یکوتاه روبه رو هیرو چهار پا نشستم

 ...فتهیبعدش ب ینشده ا نینیب شیپ یاتفاقا یلیام فرق داره...انگار که قراره خ شهیبار صحنه رفتنم با هم نیا

 

 

 شروع تازه است برات... هی نی: ا محمد

 

 

 رو صحنه بره؟؟ خوادیانداخت : نکنه چون با شما م یکنجکاوانه به محمد نگاه استاد

 

 

دونم من رو چون تئاتر  ینبود و خوب م نیمنظورم ا دیدونیخوب م دیی: استاد ..نفرما دیمخصوص خودش خند یبا سرخوش محمد

 بود... نیصحنه با همه صحنه ها فرق داره منظور هم نیتجربه آموخته..ا یلیت خچند وق نی...همراز تو ادینخوندم قبول ندار

 

 

 ینداره...وقت تیقسمت آخر جمله ات ؟؟؟!!! اون واقع نیزد : ا یمحمد لبخند یباال میبه نشانه تسل یبه دستها یریام استاد

انقدر  نمیب یم یکرد من بودم..قبولت دارم به خصوص وقت قشیکه تشو یکس نیکرد اول دینقش کاند نیا یتو رو برا لیسه

 ..یمتواضع
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 استاد گرام... دونمیزد : حد خودم رو م یلبخند محمد

 

 

جماعت رو از  نیذهنم : مموش من ا یشد تو یاطرافم کلمات جفت و جور نم یو بش حرفها شیبه سمت من اومد که تو ش ایس

 ...یبکن یتون یتمرکز هم نم یرطو نی..ایتنها باش رونیبرم ب یاتاق م

 

 

خواستم  تونیدونم که به خاطر شهرتتون و البته کار حرفه ا یقصد رفتن از اتاق رو کردن که به سمت محمد رو کردم : م یهمگ

 کنم... یآور ادیخواستم بازهم  یبوده اما م ادیز

 

 

 زود برم.. یکم دیکه با یدون یامشب شام رو با تو و خواهر زاده ات باشم..البته م شمی: همراز من خوشحال م دیحرف پر وسط

 

 

سبد گل پر از  کیو  دیسف دهیارک کیش یپر از گلها یهنوز تموم نشده بود که در باز شد و مسئول تدارکات باسبد گل حرفش

 من... زیشه..اما گذاشته شدن رو مبا دیمن نبا یرز قرمز رنگ وارد شد...جا خوردم..مطمئن بودم برا یغنچه ها

 

 

 شک نکن... یکه تو منبع الهامش هیکرد به تعجب نگاه من : اون سبد گل رز...از طرف همون کس یخنده ا محمد

 

 

 نهیاول به محمد که دست به س یدونستم از شدت تعجب گرد شده به سمت هر دو سبد رفتم و نگاه یکه م ییچشما با

صحنه  نیکه ا رسدیم یدانم روز یکارت روش دست خط خودش بود : م گفتیبه سبد گل..راست مبود کردم و بعد  ستادهیا

 ...نیشود...رام یحضورت م ونهیمد

 

 

نا  یبود با دست خط یرنگ ییکارت طال نییانداختم...و دنباله کارت گشتم...گوشه پا کیش تینها یب یها دهیبه سبد ار ک ینگاه

 ی...حامدهیبهش آرامش م یشرق یاروپا کیکالس یقیکه موس یدختر خانوم یروز افزون برا یتهایموفق یآشنا...اما... : با آرزو

 انتظام...

 

 

بود هم انقدر  یکه هم انقدر رسم یسبد گل مخصوص رو داشتم..نه انتظار متن نیدستم خشک شد...نه انتظار ا یتو کارت

چون گرون  نکهی...نه الهیاص یلیسبد گل خ نیلمس کرد : اها رو  دهیو با نوک انگشتش ارک ستادی...محمد کنارم ایمیصم

 پنهانه... یلیخ تاگر هم هس ای ستیپشتش ن ی...نه..چون غرضمتهایق

 

 

 ...هیغرض تر از هر غرض یخواهر زاده هامه...ب یاز طرف عمو_

 

 

 حرفها بود.. نیخنده دار تر از ا یلیانتظام..اون هم من؟؟...فکرش هم خ ی..غرض..منظور..اون هم حام
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بهش چند تا روش  نمیشده..دوست دارم فرستندش رو بب یمیقد یلیباال انداخت و ادامه داد :اون گل قرمزا خ یشانه ا محمد

 بدم... ادیتر  دیجد

 

 

 ها بود.. دهیرنگ و اون ارک ییاما تمام حواسم به اون کارت طال من

 

 

 ه؟؟یگل مورد عالقه ات چ یراست_

 

 

زرورق  یشده ال دهیچیپ یگلها دی..شایاطلس دیالله..شا دی...شایالله عباس دیکردم..گل مورد عالقه؟؟!!!....شا ی...با خودم خلوت

لوکس  یها دهیرز قرمز رنگ بود نه ارک یسر چهار راه...گل مورد عالقه من نه غنچه ها یکوددکانه کول اهیس یدستا یتو

 .....یسفارش

 

 

  

 

 

 دمیبه گردنم بسته بود کش شیپ قهیکارم سه دق نیشروع ا هیهد یبرا ایکه س یحک شده پشت پالک یبه نام حضرت عل یدست

 شیکه دلش پ ی..در حالسایدر کنار آو ییدوننستم جا ی..مدادیمهربانش بهم آرامش م یچشما ادیدادم... رونیو نفسم رو ب

 ...منه شیشده به صحنه و ذهنش پ رهیسبزه...اون وسط مسطا خ یاون چشمها

 

 

که  ییرفت...استرسها..گلها..آدمها ادمی زینبود..همه چ یخاک گهیکه حاال د یاون صحنه چوب یکنار رفتن پرده..با پا گذاشتم رو با

که عاشق بود..متهم شد...وفادار بود..کشته  یکه بود...من بودم و صحنه..من بودم زن ینشسته بودن..هر چ نییاون پا

که ماهها بود بارها و بارها تکرار کرده  یشد..با هر حرکت یاز دهانم خارج م صالبتکه با  یدر هر کالم قتیشد...در حق

..با هر کلمه عاشقانش قلبش به پرواز شدیمردش غرق م یبود که در نگاه چشمها یمن..همراز وجود نداشت...زن گهیبودم...د

خودم  ینفس ها یصدا دمیشن یکه م یزیچ...هر تخیریو اشک م کردیو در مقابل تهمتها و کتک هاش فقط سکوت م ومدیدر م

 بود و نور فقط صحنه بود و من... کیبود و بس..همه جا تار

 

 

  

 

 

  

 

 

 یکه نقشش رو به عهده گرفته بودم تا داستانش رو بگم...دونه ها یزن یکش و واکش صحنه هر چه بود من بودم و سادگ در

باشه اما  یکه قرار نبود واقع یلی.چشمان به خون نشسته اش و در آخر سمحمد هم. یشانی...از پکردیعرق از پشتم حرکت م

 و با با بند بند وجودم درک کردم.................... شهیم ریتحق یلیبا س دکه اول با تهمت و بع یشد و من درد زن یواقع

 

 

..با نیسرزم نی...به همایدن نیکه روشن شد..تازه برگشتم به هم یشد...تماشاچ کیدستها که بلند شد...صحنه که تار یصدا

بودند...لذت  ستادهیکه ا ییبه سمت آدمها میدیو چرخ میداد رونیصحنه بودن...نفس ب یکه رو یمحمد..با تمام چهار نفر

که  یم به مردمچشم چرخوند اریاخت یاز شعف..ب یبدنم پر شد از خوش ول...سلول به سلدمیدستها رو نفس کش نیا یصدا
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..تمام نهیتئاتر شهر که پر بود...خم شدم در مقابل حضورشون و با خودم گفتم آره..هم یتو سالن اصل کردندیم قیتشو ستادهیا

 ...نهیهم دنیشن ی...فقط و فقط برادنهای..دورهایتحق یها..گاه یاون سخت

 

 

رو پاک  سشیچشمان خ یریجلو..استاد ام یجلو فیصحنه اومد و من نا خود آگاه چشمم رفت به رد یهم رو لیبار سه نیا

و  وشایکرد..ن یم قمیتشو شیشگی..گلنار با همون متانت همکردیکنارش با لبخند نگاهم م سای..آوزدیمحابا دست م یب ایکرد...س

 ی....اما درکنارشون...مردمیزندگ یتنها داشته ها ی.برازدم. ی. براشون چشمکدنیپر یم نییدست زدن باال و پا نیکوشا ه

 یتر یداد تا رفتار جد یو کوشا تذکر وشایبود..به ن ستادهیا یپر از جذبه و جد شهی..که مثل همدهیارک یبود..صاحب گلها

 دهیهمون ارک یو لوکس یکیبود..نگاهش..رفتارش..لباسش...و حضورش به ش ستادهیکرد..ا یم قمیداشته باشن..آرام تشو

 رنگ رو داشت..... ییاون کارت طال فیاشاره ظر تیمیاز صم یبرق نگاهش کم دیبار شا نیرنگ بود. اما ا دیسف یها

 

 

 ...کردیم قیبود با خانواده اش...از ته دل تشو نیپشت سر..رام فیرد کی

 

 

 رویکه در گ یما در مقابل مردم میتعظ گهی....بار دیکن قیتا من رو تشو یجام..و تو هست نیبار من باالم...ا نی.با خودم گفتم..ا

 بهانه آمده بودند... یبودن در کنارمون ب یروزمره..برا یهایریدار در گ

 

 

که  یدهنم گذاشتم و با زانوان یکردم و جلو کیاومد..کف هر دو دستم رو به هم نزد نییاومدم...پرده ها پا نییصحنه پا از

 ...ی..عالمیبود ی: عال دیشدم...خند رهیبه محمد خ دیلرزیم

 

 

 کرد... یدست پرورده اش رو پاک م دنیکه هنوز داشت به قول خودش اشک شوق د یریو استاد ام لیسرش سه پشت

 

 

 ...یتکونیهمراز...خاک صحنه رو م یی: تو غوغا لیسه

 

 

 کرد.... تشیبه جلو هدا یمحمد. و کم یانداخت دور بازو دست

 

 

کردم  ی..اما فکر نمکردمیم ینیب شیرو پ یروز نیکالسم همچ یتو یکه پا گذاشت ی: روز یخاکستر یچشمها ماندم و اون من

 باشه... عیانقدر سر

 

 

و خم گذاشته بود..بهم  چیراه پر پ نیکه عمرش رو تو ا یهر کس ینه فقط من..برا یکه هر کالمش برا یمرد نیاستاد..ا نی..ا

 من راهم درست بود... یعنی نیگفته بود که خوب بودم..ا

 

 

همه  دونستمی...خوب مدمیخودم رو پوش یرو پاک کردم..لباسها ممیگر عیسر یلی..خدمیرو د یشگیبار همراز هم نیا نهیآ یتو

 یداخل راه نداده..از در پشت ارویس یکس حت چیبه خودم مسلط بشم ه یبتونم کم نکهیا یبرا لیمنتظرم هستند و سه رونیب

و  وشایبرق نگاه ن ادیدلم نبود.. ی..دل تومیمحمد بر یبدون حضور خبر نگارها و البته طرفدارها میتا بتون میبشقرار بود خارج 

 هی نمیبش ایبرم با س عتریخواست هر چه سر یشد..دلم م یظاهر م یلبم لبخند پت و پهن یافتادم نا خود آگاه رو یکوشا که م

 که کار تا چه حد درست بوده... میکن لیگوشه تحل
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 ...نمیباال بب اریدر که خارج شدم..محمد مرتب و منظم منتظرم بود : سرت رو ب از

 

 

 شده مگه؟؟ یو با نعجب نگاهش کردم : چ ستادمیبه نور ا رو

 

 

 زدم تو صورتت... یجد یبخوام جد نکهیآلود نگاهم کرد : بدون ا اخم

 

 

 ..ادیم شی...پستیزدم : مهم ن یندو لبخ دمیبه گونه ام کش یدست

 

 

 دستم مونده... یجا کمیآره اما _

 

 

 عمرم رو خوردم... یلیس نیاول_

 

 

 ..یکرد انتیو بهم خ یلحظه واقعا احساس کردم زنم هیدست خودم نبود.._

 

 

 ..هیتنب نیکه شما رو نداشت باشه مهم تر نی...همستیبراتون مهم ن دیگفتیابروم رو دادم باال : شما که م ای

 

 

 شد... ریکه د میرو به من کرد : بر پشتش

 

 

  

 

 

همراه با محمد  یاز استاد و عوامل صحنه و خارج شدن از در پشت یبودن که بعد از خداحافظ یکسان نیپرتو اول خانواده

 کیداشت جلو اومد..با من و محمد دست داد و تبر قیعم تیرضا هیاز  یحاک یکه لبخند یبا صورت دنمیبا د نی...رامدمید

 ایگلنار و س دنیباهاشون و جواب دادن به تعارفاتشون همزمان بود با د ادنو دست د نیکردن با مادرش و نازن یگفت..روبوس

 یآدم واقعا کمد نی...ا کردیاشاره م نیبه لب داشت و با چشم و ابرو به رام یطانیلبخند ش ایبودن و س ستادهیعقبتر ا یکه کم

 بود ...

 

 

که دادم  یو اجازه نده تا به قول ستهیقولش نا یانتظام رو یمضطرب بودم که حام یبود و کم وشاینگاه من به دنبال کوشا و ن اما

 عمل کنم...

 

 

 ...یهمگ می: واقعا لذت برد نیرام مادر
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 یخوش خنده دستش به دور بازو شهیکه مثل هم نیبود و نازن ستادهیا نهیکه دست به س نیبه سمت رام دیبعد چرخ و

 نیهم نداشت...ا یبلند ینداشت..پست رییدست...تغ هیدوست داشت..صاف بود.. شهیدختر رو هم نینامزدش حلقه بود..ا

 کار کنه...بلند پرواز نبود.. رونی..مادر باشه..باشهخواست باهاش ازدواج کنه...همسر ب یمرد رو دوست داشت..م

 

 

 ..یبودم که به خرج داد یکوب تک تک احساسات خیواقعا م ارمیسر در نم زایچ نیاز ا ادی: من که ز نینازن

 

 

 کارتون خوب بود.. اریبه سمت محمد : شما هم بس دیبعد چرخ و

 

 

 ...میکرد افتیکه ما در هیا زهیجا نیبزرگتر نیکه واقعا ناب بود : ممنونم خانوم...ا یبا تواضع محمد

 

 

داشت  سنجهیو انگار که آدمها رو باهاش م کنهیبا نگاه خاص خودش که مثل ترازو عمل م یانداختم که کم نیبه رام ینگاه من

 ...یداشت یدست و خوب هی ینگاهم رو حس کرد که نگاه گرفت : همراز باز ینیکردم...سنگ کردیمحمد رو نگاه م

 

 

 ...یبود ادمیکه به  ی...مرسباتیبود : ممنون از گلها ز نیا دیکه به ذهنم رس یزیوسط تنها چ نیدونم ا یمن نم و

 

 

 که جمعتون جمع... نمیب یشد : به به م کیهمراه با گلنار بهم نزد ایزد و خواست جوابم رو بده که س یبرق چشماش

 

 

 مون کم بود که اومد... ایبه سمتشون : بله س دیکه کلمه اش نصفه مونده بود چرخ نیرام

 

 

دستشون رو برام باز کردن..هر سه تو آغئش هم فرو  ییم و گلنار رفتم...نذاشتم تا جواب بدن...دوتارفت ایسمت س به

 یاز هم انرژ یطور نیهر سه ا مونیهامون..تو درد هامون..تو هر لحظه زندگ تیطور بود..تو موفق نیهم شهی...هممیرفت

 ...میگرفتیم

 

 

آورده و فقط چون سختش بوده سه تا بچه بزرگ کنه من رو به مادرم  ایدنمعتقد بود که من رو هم مادرش به  ایس ییروزا هی

چه قدر  کردینم یتو آغوش مهربونشون فرو رفتم...خوب فرق شتریساله بودم...ب 5 یکردم وقت یباور م ریبخ ادشیسپرده..

 افسانه رو.... نیا کنمباور  خواستیگذشته بود..من هنوز هم دلم م

 

 

 ...رفتیبودم که انتظار م یمن همون یعنی نیا دییتا یعنی نیبا دست محکم پشتم زد ا ایس

 

 

 ...ایمشهور بر خورد یآقا نیسرش رو به سمت گوشم آورد : خوب با ا گلنار

 

 

 ...دمیمحمد رو د قیخنده محکم به بازوش زدم...و سرم رو بلند کردم و لبخند عم به
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 کو؟؟ سایآو ایس یراست_

 

 

 دعوت داشت... ییرفت خونه..جا_

 

 

 رشیرو بهت بده اما د نیدوست داشت خودش ا یلیرو در آورد : خ یرنگ ییبسته کوچک طال بشیج یدست کرد از تو بعد

 کرده... ادداشتیرو برات  یزیشده بود...گفت پشتش چ

 

 

 گذاشتم... فمیک یگرفتم و تو ایاز س طنتیرو با ش بسته

 

 

 ...یدونم خسته ا ی..مزی: خوب هرمزا عز نیرام

 

 

صبر کن نگاه  دهیشام م شنهادیاالن بهت پ یمیقد یلیاما خ دونهیرو م زیآقا همه چ نیکرد : ا کیسرش رو به من نزد محمد

 کن...

 

 

 ...؟؟یشام رو با ما باش یدوست دار_

 

 

شما که _دم که محمد جواب داد تونستم خنده ام رو کنترل کنم...خواستم جواب ب ینگاهش کرد من اما واقعا نم یجد محد

 ...خورنیمعموال عوامل باهم شلم م هیشب افتتاح دیدونیم

 

 

 دونستم... یداشت نم نیبا رام یمحمد چه پدر کشتگ نیجنس بود ا بد

 

 

 ...میریما وقتت رو نگ یدار یپرتو : دخترم اگر برنامه ا یآقا

 

 

 هی نی...ادیکه تنهام نگذاشت نیازتون تشکر کنم..بابت اومدنتون..و ا دیدونم چه طور با ی...من واقعا نمهیچه حرف نینه ا_

 برم.... یشده است وگرنه من از وقت گذروندن با شما لذت م نییتع شیبرنامه از پ

 

 

  

 

 

  

 

 



Roman-City.ir 
 بانوی قصه رمان

 

https://telegram.me/romancity 131 

 

 تابلوان... یخانوادگ نایبابا ا_

 

 

: شما هم خوب از خجالتشون در  کردمیهاشون نگاه م نیکه داشتم رفتن خانواده پرتو رو به سمت قسمت پارک ماش من

 ..یاومد

 

 

 ....نهیش ی...اما...به دلم نمهیپسر خوب_

 

 

 ...نهیمهم بود که به دلش بنش یلیزد انگار خ یحرف م یطور هی

 

 

 ؟؟یما وقت دار یبرا ی: خوب خانوم خانوما ک ایس

 

 

 و همه جا.... شهیشما هم یبرا_

 

 

 ...میامشب آخر شب منتظرت میر یپس ما م_

 

 

 د؟؟؟یمون یچرا شام نم م؟؟؟یر یم یچ یعنیشد باز کردم :  یکه م ییرو تا جا چشمام

 

 

االنشم  نیشام خونمونن..تا هم نایرفته ها مموش...امشب مادر جون ا ادتیزد و دستش رو دورم حلقه کرد :  یلبخند ایس

 خونمون حالله...

 

 

 ؟د؟؟یچونیشه بپ یباشن : نم خواستیشدم..واقعا دلم م دلخور

 

 

 رو سوزونده... مونیاالنشم گوش نیدرصد...بابام هم هی:فکر کن  گلنار

 

 

 ...اینباش مموش...شب ب زونی: آو دیشده بود نگاهشون کردم..گلنار نوک داغم رو کش زونیکه آو یا افهیق با

 

 

 ...امیکارم م یشه..فردا صبح ب یم ی...نصفه شب پدرتون عصبانشهیتموم م یدونم که کارم ک یآخه نم _

 

 

 مثل من.... یاونم آدم مهم م؟؟؟یکار یما هم ب یکرد : چرا فکر کرد یاخم با مزه ا ایس

 

 

 ...دمیبلند به لهجه مسخره اش خند یصدا با



Roman-City.ir 
 بانوی قصه رمان

 

https://telegram.me/romancity 131 

 

 

 

 که قرار بود شام رو با من بخوره آخه... ی: بابا چشمم به جاده خشک شد..کجاست اون پرنسس محمد

 

 

 تر با اون ارباب منتظرتونن... نییپا کمیرفت  ادمیزد : آخ  شیشونیمحکم به پ ایس

 

 

 خاطر معطل کرده بودم... نیجا و به هم نیا انیبهشون گفته ب ایکردم س یسرش...من فکر م یخواستم بزنم تو یم

 

 

  

 

 

  

 

 

تم بچه ها رو نتونس دمیبود اما هر چه قدر که گردن کش یداد....مرد بلند قامت صیشد رنگش رو تشخ یکه االن نم یمکتین کنار

 ...ارمیبود تا بچه ها رو ب ستادهیدر ا ی..محمد جلونمیبب

 

 

که  ستین یزیچ نیشده و ا یاحترام یدونستم از بهش ب یخودم که استرس داشتم...م شیشدم...اعتراف کردم پ کشینزد

 بود.... لشیموبا یذهنم بود..سرش تو یکه تو یزیاز چ دمیترس یمرد ازش بگذره ..م نیا

 

 

 ...دیواقعا ببخش_

 

 

حدس خودم که احساس کردم اخماش مثل هر  ایصدام سرش رو بلند کرد...تو نور کم رنگ حاصل از مغازه ها بود.. دنیشن با

 براش قابل قبول نبود تو هم رفته بود ... یزیکه چ یا گهیوقت د

 

 

 ربع که منتظر شمام... هیاز  شتریانداخت : ب یدور مچش نگاه کیساعت ش به

 

 

بار  یبرا یجز تکرار عذر خواه دیرس یبه ذهنم نم یزیچ چیکنم اما ه دایپ یجمله ا هیتا بتونم  رونیکردم نفسم رو بدم ب یسع

 نا مرد که در رفته بود... ی ایاشباه س حیدوم و توض

 

 

 ...گرفتمیداشتم باهاتون تماس م_

 

 

 منتظر بودم که بگه که بچه ها فرستاده رفتن.... ختیر دلم
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چند  وشایخونه بهتر بود...اما ن گشتنی...البته به نظر من اگه بر مننیکه خسته نشن تو ماش نیا ی..که بهتون بگم بچه ها برا_

خودم  ایاونجا و بعد هم  ارمیکه قرارتون کجاست من بچه ها رو م دیی...شما بفرماستیامروز رو پاش بند ن یروزه که از خوشحال

 ..دنبالشون. میایراننده م ای

 

 

 ...دیکه داشت ی: ممنونم از صبر گفتمیم یزیچ دی..باکردمیتشکر م دیممنون بودم....با یلی...خوب ازش خ

 

 

 طور تصور کنم... نیمن دوست داشتم ا ایاخماش باز شد  یدونم واقعا کم ینم

 

 

 قرارتون کجاست؟؟ دینفرمود_

 

 

 که امشب رزرو بود کال... ایرفتن گو یم شهیرستوران هست که هم هیمد نظرمون نبود... یخاص یجا_

 

 

 طور.... نیاروش رفت باال : ا هی

 

 

 دنبالشون... امیبدونم کجا برسونمشون و کجا ب دیبرنامه بودن...: من با ینبود ب حی..مطمئنا براش توج

 

 

 د؟؟ید یچرا خودتون هم به ما افتخار نم_

 

 

 بایز یها دهیاثر اون ارک کنمیجمله رو چه طور به زبان آورده بودم؟؟...خودم هم موندم...فکر م نیخورد؟؟!..من واقعا ا جا

 که هنوز بابتشون تشکر نکرده بودم.... یبود..همون

 

 

  

 

 

باشه خوب  کینزد وشایخم شده بود تا صورتش به صورت ن یبا محمد دست داد..محمد کم یوصف نشدن یبا ذوق وشاین

 یخاندان بلوز شلوار نیبودم رو بپوشه اما از ترس ا دهیکه براش خر یراهنیپرنسس من دوست داشت پ چه قدر دونستمیم

 نبود... ومخان یقرت قهیبود و خوشگل اما باب سل کیبه تن داشت که ش

 

 

 ...یکرده بود یمعرف بایپرنسس ز نی: همراز کاش زودتر من رو به ا محمد

 

 

هم خوشش  یلیخ وشایانگار از لحن حرف زدن محمد با ن یاما حام ستادیکوشا با محمد دست داد و ا کردیداشت پرواز م وشاین

 سخت بود از بس که بد خلق بود و اخمو .... یلیخ ادیخوشش م یزیآدم از چه چ نیا نکهیبود هر چند حدس ا ومدهین
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 شما رو تو کمدم دارم... یاز عکسا ی: من کل وشاین

 

 

 خوشگل شما رو داشته باشم... یاز عکسا یکی دیبا چه قدر خوب منم_

 

 

  

 

 

و  ابونیپر رنگ خ یبودم به نورها رهیانتظام...خ یچشم حام یلوکس و تو نیپشت سر ماش میمحمد اومد نیو محمد با ماش من

 ..شدیداشت پخش م یجالب و محل یقیکه پنجشنبه شبشون پر از ذوق با هم بودن بود...موس یمردم

 

 

 ترکمن صحرا درست گفتم نه؟؟ یقیموس_

 

 

در هم به  یکرد...کم هیاز طرفدارهام بهم هد یکیدر رشته هنر...بله خانوم هنرمند... لیتحص جیهم از نتا نی: ا دیخند محمد

 ...یرس ینظر م

 

 

 تعجب زده ام..._

 

 

 نه؟؟؟ دیهمراهمون با یکرد یفکرش رو هم نم_

 

 

 باز باشه... ششیهم پ یلیخ میزندگ ی..دوست نداشتم مسائل خصوصبشر. نیبود ا زیت یلیاز خ شتریب یلی..خ

 

 

 بود نه؟؟ یدکتر جد یآقا نیها ا دهیاما صاحب اون ارک امیم یدونم به نظرت آدم فضول یم_

 

 

 پنجره : بله ... شهیدادم به ش هیرو تک دستم

 

 

که اون  یرستوران میریم میرو به دست گرفت نگاه کن دار زیهمه چ عیسر یلی...خودش بعدا وارد برنامه شد اما خ هیآدم جالب_

 ...کنهیم نییتع

 

 

 ...کننیم نییما رو اونا تع یزدم : همه زندگ یلب غر ریز

 

 

 مونده بود.... یهم باق یکه گفتم مگه جز من کس ییزدم به ما ی..تو دلم پوزخند
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 نیدرش پارک بود ماش یجلو یآنچنان یها نیکه ماش یکیش تینها یعصر کنار رستوران ب یول ابونیخ یفرع یابونهایاز خ یکی تو

 رو نگه داشت...

 

 

 ما باشه رو نداده بود... نیمدت تو ماش نیا نکهیبهش فرصت ا ینگاه حت کیبا  یحام رونیب دیپر عیسر وشاین

 

 

 ادهیپ نیثر حرکاتش بود از ماشاک یکه چاشن یا نهیبا آرامش و طمان یدکتر که راننده رو مرخص کرده بود با ژست خاص یآقا

 تپل من ... یشد و بعد کوشا

 

 

 دیبه سمت محمد : راستش..با دمیرو بدهکارم چرخ ییمرد حرفها نیدر اما احساس کردم به ا رهیرفت سمت دستگ دستم

 نجایساله تا ا11دختر  هیکه به خاطر  یمرس دیش یو کال تو جمع ظاهر نم دیرینم یهر رستوران دونمیتشکر کنم م یلیازتون خ

 .....دیو شبتون رو با ما شروع کن دیاومد

 

 

دکترتون هر  یآقا نیا رهیهم م یی..عجب جاهایرستوران نیهمچ امیبهم انداخت با لبختد : واال من از خدام بود ب ینگاه محمد

 شد حدس زد.. یم نشیچند از ماش

 

 

که  یاما با خجالت وشای.کوشا به سمتم اومد و دستم رو محکم گرفت..نشدم.. ادهیبهش زدم و پ ی...لبخندی..زده بود در لودگ

که  یزیاکثر دخترها به سمتش بود اما چ یکه نگاهها یکرده بود کنار محمد قدم برداشت..محمد شیقجر یدخترها هیشب شتریب

و محکم کنار من  میتفاوت و مستق یبود که ب یاز محمد به سمت حام شتریب یبود که که نگاهها حت نیبود ا بیعج یلیوسط خ نیا

مرکز  یتونست انقدر تو یم کردیم جادیکه در من استرس ا یآدم مغرور نیداشت... چه طور همچ یبا فاصله داشت قدم بر م

 ی..نمد؟؟یشا شیاشراف یبودن..رفتارها دهیرو ند نشیماش دیهاشون شا یلیلوکسش؟؟..خ نیتوجه باشه..به خاطر ماش

خودم باشم... و  یشد مراقب رفتارها یبهش توجه نکرده بودم از بس که هر بار در کنارش بودن باعث م یلیدونم..تا به حال خ

رنگ به تن  یباسن قهو ها ریتا ز قهیجل هیکه روش  یا رزوهیف یجلو بسته آب راهنیتخت ،پ یکفشها نیکه با ا یخب من...من

 یچوب یعالمه دست بندها کیرهام و با  شهیفرم که اطرافم باز بود و شال مثله هم یو موها یقهوه ا یو جوراب شلوار مداشت

و کروات  رهیت راهنیپ یبا کت شلوار زغال یو آرام و جد بتیمرد پر ه نیدر کنار ا ومدمیکودکانه به نظر م شتریو ب شتریب

برگشت به  یبه در حام دنمونیاومد..با رس به چشمم یا گهیاز هر زمان د شتریب... سرم رو بلند کردم اختالف قدمون یمشک

رو  لشینام فام شیانداختم...با لحن جد نییو سرم رو پا دمیانداخت ..خجالت کش یکردم نظر یم لشیسمت من که داشتم تحل

؟ بود رانیمگه چند وقت بود که ا چوناومده باشه  نجایچند بار به ا دیشد...مطمئن بودم خودش شا یگفت که باعث جنب و جوش

 به سمته بهشته... یدر کردیکه خواهر ساده من فکر م یلعنت یلیبود...همون نام فام یکاف یچاپلوس یبرا لشیاما نام فام

 

 

که نصف شهر و مجله ها از  یاز من شتریب رهیگیها حرصم م یارین رونیب نیمن و با ا گهیکرد : د کیسرش رو بهم نزد محمد

 ...رنیگیم لشیپوسترهام پره تحو

 

 

با دست اشاره  یحام مینگهبان در رو باز نگه داشته بود تا ما وارد بش کردیکه بهمون نگاه م دمیرو د یرو بلند کردم حام سرم

بانو باهاش رفتار  هیساله من رو هم مثل  11 وشای...حس جالب بهم دست داد...اون نوشایکرد تا اول من وارد بشم و بعد ن

 کرده بود.. 
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 کنهیکه کار صحنه م ینبودم..کس ینییخودم رو جمع کردم...من آدم با اعتماد به نفس پا یکم یاشراف طیمحبه اون  باورودمون

 نیمن با ا شیبدون آرا بایلباس ساده دخترانه و صورت تقر نیباشه اما احساس کردم ا نییتونه اعتماد به نفسش پا یاصال نم

 ..ستیبودن جور ن یرسم قفو یبا لباسها زشیجا که همه پشت م

 

 

که روش رزرو نوشته شده بود و با  یزیپشت م یپاراروان چوب هیها فراوونش با گذشتن از  یاشاره دست گارسون و چاپلوس با

 یرو که توش م ییفضاها نی...دوست نداشتم همچمیشده بود نشست نیتزئئ یپر زرق و برق ستالیبلند کر هیشمعدان پا

 بزنن... ادیخواستن ثروت رو فر

 

 

 یباب طبعتون باشه رستوران دوارمیجا رو برامون رزرو کنه ام نیتونست ا میکه وقت داشت یساعت مین نیتو ا می: منش یحام

 جا نداشت... میریم شهیکه هم

 

 

 یعطرها یرو کش مخمل و بو یها واریجا با د نیتر از ا ریبوده پر تزو ییدلم خدا رو شکر کردم که اونجا جا نداشته حتما جا تو

 شده بود... یکه باهم قاط یفرانسو

 

 

 ازش تشکر کردم و نشستم.... یبا لبخند نمیتا بنش دیرو برام جلو کش یفکر کنم که صندل دیتعللم رو د محمد

 

 

 پرنسس امشب شب شماست... دیی: بفرما دیکش یهم صندل وشاین یکنار دست خودش برا بعد

 

 

 هم روبه رومون... یو کوشا و حام نشست وشایمن و ن نیقرمز شد...محمد ب وشاین یها گونه

 

 

 بود رو سرو کردن... گهید وهیو مخلوط چند م بیکه فکر کنم آب س یدنیبلند نوش یقدح ها یتو اول

 

 

تر  یبه مراتب خودمون ییامشب نداشتم..جا یبرا ینقشه ا نی..من واقعا همچوانیل نیتراش خورده ا هیرو گرفتم دور پا دستم

 ...کردمیو ساده تر رو تصور م

 

 

 ... رونیمن با شما اومدم ب کننیمدرسه باور نم ی: بچه ها وشاین

 

 

 ...میریگی: خوب تا دلت بخواد باهم عکس م محمد

 

 

 یباب طبع حام یلیمسائل خ نیخودش رو جمع کنه مطمئنا کل ا یکم وشایگفت...که باعث شد ن ییوشایلب ن ریو ز یجد یحام

داشته باشن..نا خواسته  ییحرکتها نیدونستن که بخوان نسبت بهش همچ یخودشون نم رو در حد ینبود خاندان انتظام کس

 دور نموند... یحام نیب زیلبم اومد که از نگاه ت یرو یپوزخند

 

 



Roman-City.ir 
 بانوی قصه رمان

 

https://telegram.me/romancity 136 

 

صورتش رو به  انهیبودم اما سرم رو که بلند کردم ناش مشینگاه مستق ریدونم چه قدر ز یحوصله شده بودم.. نم یمن واقعا ب

 سمت کوشا که تا به حال ساکت بود چرخوند...

 

 

 همراز چه طوره؟؟ پیخوش ت یکوشا_

 

 

 د؟؟یدیرو کردم به سمت محمد : پرنس ما رو د وبعد

 

 

 مطمئنا... شنیم یبله بله مرد بزرگ_

 

 

 به اطراف انداختم... یمالاج یحوصله نگاه یباال گرفت و من بازهم ب یوتریکامپ یها یمحمد با کوشا راجع به باز صحبت

 

 

 د؟؟یخسته ا یلیخ_

 

 

 ...کمی یعنیخودم رو جمع و جور کردم...: نه.. ی...کمکردیداشت نگاهم م شیداده به صندل هیرو بلند کردم تک سرم

 

 

 جالب و خوب بود... یلیکارتون خ_

 

 

 خوشحالم که خوشتون اومده..._

 

 

 ومده؟؟یخوشتون ن ادیز نجایشما اما فکر کنم از ا_

 

 

که خودم دعوتش کرده بودم  یبود اگر به مرد یادب یمهم بود؟؟؟...ب انشیاطراف یآدم حسها نیا ی..مهم بود...؟؟..واقعا برا

 ... گفتمیم یزیچ

 

 

 خوشحال باشه... وشایکه ن نهینه...مهم ا_

 

 

 بحث بود...  ریو کوشا سخت درگ وشایخم شد...محمد با ن شتریب زیم یرو یکم

 

 

 آره... یعنی قتینه در حق نیپس ا_

 

 

 من جور نباشه.... قهیبا سل یکم دی..شادیخوب راستش رو بخوا_
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 ...ستیسخت ن یلیشما خ قهیحدس زدن سل_

 

 

کردم لحنم رو کنترل  ینهفته است...؟؟..سع ییها هیجمله اش احساس کردم کنا نی..چرا تو ا؟؟ینازک نانج ایخلق شده بودم  بد

 کنم...

 

 

 دکتر... یآقا میمن با خودم آشت_

 

 

 جاش جا به جا شد : شما..م... یتو یکم

 

 

که اون طور  ییدختر ها یعنیشده بودم از دستش... یبگه که گارسون با منو ها اومد و حرفش نصفه موند...عصب یزیچ خواست

 رو حدس بزنن...؟؟... شیخودپسند زانیتونستن م یبهش زل زده بودند م

 ...میقهوه بعد از غذا رو در خدمتتون باش_

 

انداخت  یبه حام ینگاه یخواد زود بره با صورت خندان یشد و محمد گفته بود که م یم 11 کیساعتم نگاه کردم داشت نزد به

ظر من االنم منت یجا مهمون هیشن  یاجرا عوامل جمع م نیکه دستش رو به سمتش دراز کرده بود : ممنونم معموال بعد از اول

 برم... دیهستن با

 

 ...دیبه سمتش : ممنونم که وقت گذاشت دمیچرخ

 

 پرنسس... نیدستش فشرد : ممنون از شما بابت آشنا کردن من با ا یبهم زد و دستم رو تو یلبخند

 

 

 

شتن با هم بحث سفارش داده بود و اونها هم با ذوق دا یبچه ها بستن یداد برا شیبه صندل یا هیتک یاز رفتن محمد ..حام بعد

 و من غرق تماشاشون بودم.. کردنیم

 

 د؟؟ینبرد فیشما چرا تشر_

 

 ته ذهنم رو از حرفش پنهان کنم : از اول هم قرار نبود برم.. یدلخور مچهیکردم اون ن ی..سع

 

شرکت  ایتازه با حضور س کبارینداشتن.. یامن طیها معموال مح یجور مهمون نینبود ا حیمتعجب نگاهم کرد...الزم به توض یکم

 شده بود. یعاد گهیبچه ها هم د نیب نیرفتم و ا یبود که از اون به بعد نم نیکرده بودم جوش به دلم ننشسته بود ا

 

 با لبخند رو به من کرد : همراز... وشاین

 

 با تذکر : خاله... یحام

 

 اما عمو همراز خودش دوست داره که همراز باشه.._
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هستم که تو دوست  یتو هر چ یشده بود پاک کردم و با محبت گفتم : من برا یال گوشه لبش رو که شاتوتشدم و با دستم خم

 ...یداشته باش

 

 ..ی: مرس دیاز جاش بلند شد و به سمتم اومد و گونه ام رو محکم بوس وشاین

 

 ..استیدن هیهد نیتر بایز یمرس نیدونستم ا یپر از اشک شد خوب م چشمام

 

 ؟؟ی: ا پس من چ کوشا

 

 یاز بازو دنشیکه همراه شد با غش غش خند فیگاز خف هیگونه ام گذاشت و من هم  یماچ آبدار رو هیاز جاش بلند شد و  بعد

نگاه کردم که چشم دوخته  ی...سرم رو بلند کردم به حامدمیتپلش گرفتم...و بعد هر دوشون رو محکم بغل کردم و نفس کش

 ..کنهینگاهمون م کرو با تف قیعم یلیخبود به ما..احساس کردم 

 

 

 

 

 

 ...یامشب خوشگل شده بود یلی: خ وشاین

 

 ها؟؟ نهیب یخوب دوستت رفت تازه چشمات داره من رو م طونیش یرو جا به جا کردم : ا فمیو ک دمیرو کش لپش

 

 برام کرد... ینخود خنده

 

 خنده؟؟؟ی: چه م کوشا

 

 مرد من انقدر حساس باشه... نمیآآآ نب_

 

 اون پسره باز بشه... یبرا شتونیجاست شما انقدر ن نیمرد ا دهیم یهم دستش رو به کرمش زد : چه معن کوشا

 

 یجلوتر رفته بود چون داشت با تلفن صحبت م یزودتر و کم ی...حامنیبه ماش میدیدرسته قورتش بدم که رس خواستیم دلم

 کرد..

 

 ...شتونیپ امیاما پس فردا م امیتونم ب یخودم..خداحافظ من فردا نم یزانوهام خم شدم : خوب خوشگال یرو

 

بود و  ستادهیدر راننده ا یکه رفتم که جلو یشونه ام انداختم و به سمت حام یرو کامل رو فمیو ک دمیبعد دوتاشون رو بوس و

اخم آلود نگاهم کرد :  ی...کمادهیدونم که مشغله تون ز یم دیکرد ونمیکه همراه یدکتر مرس یخوب آقا یلیمنتظر بود : شب خ

 بود ... ییبایمن هم شب ز یبرا

 

 با اجازتون..._

 

 د؟یبر یم فیتشر ییشد : جا شهیتر از هم یاش جد افهیبار ق نیا

 

 بله ..خونه..._

 

 ... دیسوار ش دییبنده االن رو عرض کردم..بفرما_
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 شه... یدکتر ...راهتون دور م یشما ست آقا ریبر عکس مس قایخونه ما دق_

 

 ...دییعرض کردم بفرما_

 

 شد... نیتعارف بود به خصوص که بالفاصله هم سوار ماش یجمله اش محکم و ب نیا یلیخ یلیخ

 

 

 

 ...میکرده بود ریتصادف گ هیحاصل از  کیسکوت بود..بچه ها پشت خوابشون برده بود و ما تو تراف یتو نیماش

 

 ...دیشد ریمس نیموقع به خاطر من مجبور به ا نیکه ا دیببخش_

 

 د؟یهست یانقدر تعارف شهیشما هم_

 

 نه... دیراستش رو بخوا_

 

 صورتش اومد... یبه لبخند رو هیشب یزیشد از لحنم چ ینم باورم

 

 تشکر کنم .. باتونیز یرفت بابت گلها ادمی یباز تر شد برگشتم به سمتش : راست یکم راه

 

 رستوران گلها براتون جالب بوده باشن... نیشم اگر فکر کنم بر عکس ا ی...خوشحال مکنمیخواهش م_

 

قبال هم عرض کردم  ی..ولبانیز شهیشده بود افتادم : گلها هم میکه باعث دلخور یجمله ا ادیهم رفت  یتو یکم اخمام

وسط مهم نبود...هرچند به قول شما  نیهم ا یلیخ من قهیکنم بود..سل یبود که فکر م یم وشایشب ن دیخدممتون امشب با

 سخت نبود.. یلیمن حدس زدنش هم خ قهیسل

 

 یجمالت من رو بررس شهیهم ینیبد ب یبا کم کنمیرو کم کرد : فکر م نیکولر ماش کردیمتفکر داشت به جلو نگاه م ی..کم

 ..دیکنیم

 

 ..گفتیراه هم نم یب دمیدیم کردمیم یذهنم بررس یبود که تو بیکه گرفته بود و عج یا جهی....جا خوردم از نت

 

 ...دیشما جمله من رو بد برداشت کرد_

 

 گفت که من با برداشت اشتباه مقصرم... یکردم.م انیگفت من منظورم رو بد ب ینم ادی..خوشم م

 

 ...دیشا_

 

 انقدر هم سخت باشه.. دینبا دیکنیم یمختلف باز یشما که نقش ها یبرا دیجد یها تیقرار گرفتن تو موقع_

 

 طیآداپته شدن با شرا یرو هم برا می...خودمم با همه نقاط ضعف و قدرتم....تمام سعکنمینم ینقش باز میعاد یمن تو زندگ_

 اما..خب... کنمیموجود م

 

 خب؟؟!!_
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 کیرو با خودکار ب میزندگ یصاف تره...من نوشته ها یلیمن خطش خ یدکتر..زندگ یآقا ستیمن ن یزندگ نیا نکهیخب ا_

 ...پلماتینه خودکار د سمینویم

 

 تو طول امشبه  یآدم جد نیا یصورت اخمو یشبه لبخند رو نیدوم نیخودم فکر کردم ا شیزد و من پ یلبخند

 

 نوشتن بده؟؟ پلماتیبا خودکار د ای...و آیا هیعجب تشب_

 

شن و در  یکه توش بزرگ م یطیآدم ها رو شرا یزندگ یها کنم...روش ینم نییخوب آدم ها رو که من تع ایالبته که نه...بد _

 ...سازهیضمن باورهاشون م

 

 

 

رفتم آموزشگاه و بعد  یم دیبودم..صبح با داریبود..و من هنوز ب دایشفق پ مونیآ یکم کم تو گهیصبح بود و د 4 کینزد ساعت

 یکه فقط برا یکیرمانت یسر و ته کمد یب لمیو چشم دوختم به ف دمیدستم رو محکم تر چسب یتو ریش وانیهم اجرا داشتم..ل

 وقت گذروندن گذاشته بودم..

 

ها و  یها و شاد یو حسرت ها و خستگ ضی...من و تفکرات ضد و نقییو تنها رمیش وانیلب گفتم : من و ل ریز

 ...مینیبیم لمیصبح ف 4 میدور هم دار مینفر ..نشست 8 میشیبا هم م ی..همگتهامیموفق

 

 

 

 ...میاریشما ب شینما دنید یبچه ها رو برا میقرار گذاشت_

 

صحنه  یبزرگ االن رو دیرو که اسات یکاش تئاتر ی... : اختیریم وهیآب م وانیل یزدم که داشت برام تو نیبه رام یلبخند

 ..دیکردیدارند رو انتخاب م

 

رنگ رو از دستش  دیسف یکاغذ وانیکرد ل تمیاذ یکم یکینزد نینشست ا یکوتاه چوب زیم یمبل رو یبه روم نشست به جا رو

 خودم رو جمع و جور تر کردم ... یگرفتم و کم

 

 طور.. نی...من هم همننیرو بب کنهیم یکه استاد خودشون باز یبچه ها دوست دارن تئاتر_

 

به  شتریکه ب نیا ینمونده بود.. برا یگفتن باق یبرا یبود انگار کالم زهایچ یلیخ یایکه گو یکینزد نینگاه و ا نی..در مقابل ا

 در خدمتتون باشم... دیروم قورت دادم : به هر حال باهام هماهنگ کن وهیاز آب م یخودم مسلط بشم جرعه ا

 

 همراز... یحرف بزن یانقدر با من رسم یچرا اصرار دار_

 

براتون احترام قائل بودم و در  شهی..همدیتر:شما از من بزرگ دمیجلو کش یدسته مبل گذاشتم و مقنعه ام رو کم یرو رو وانیل

 ...دیمن هم هست سیشما رئ یعنیضمن خب..

 

 ..سهیرئ یو از من بپرس که به نظرم ک ای...واال بیرو خوب اومد سیکرد : رئ یخنده با مزه ا تک

 

که  یداشتم بدم..من یعنوان بشه و من چه جواب میمستق یزیکه چ دمیترس یشدم..انقدر م یداشتم معذب م گهی..واقعا د

 داشتم... اجیکار احت نیواقعا به پول و به ا

 

 از خانوادتون تشکر کنم... یوقت نشد اون شب درست و حساب_



Roman-City.ir 
 بانوی قصه رمان

 

https://telegram.me/romancity 141 

 

 

 شتریمانور من تو عوض کردن بحث : مامان هم دوست داره ب نیجا خورد از ا دیهم شا یسرش جاش جا به جا شد کم یکم

 ایخونمون بذاره ب یبرا یقرار هی..رهیت بهش دادم..فکر کنم خودش باهات تماس بگشمارت رو ازم خواست که با اجاز نتتیبب

 ..نیتابلو ها رو هم بب

 

 ....شمیخوشحال م یلیحتما خ_

 

خواد  یم یزیچ کردمیزانوهاش رو تکون داد..احساس م یو کم نییدوتا دستاش گرفت سرش رو انداخت پا نیرو ب وانشیل

 کنه...: همراز.. یدهنش مزه مزه اش م یبگه و داره تو

 

 بله؟؟_

 

 ...کنمیولش کن..پس من باهات بچه ها رو هماهنگ م یچیه یعنی..زهیبهم انداخت : چ ینگاه

 

خودم  ییتا 8..واقعا به اون جمع رمیدادم دنبال حرف رو نگ حیترج طیشرا نی..اما االن تو اومدیبدم م یلی..من از جمله نصفه خ

پر رنگ بود و تو  یلیخ یبرهه ا هی..تو یزمان هی ییجا هیکه  یتا بشن و فکر کردن به آدم 9نداشتم  یازیم..نعادت کرده بود

 طول زمان کم رنگ شده بود فکر کنم...

 

 

 

 ...گهی..د ..بدش به من دایس_

 

برام فرستاده بود پشت صحنه و توش ازم در خواست کرده  یرو که کس یداشت نامه ا یبا خنده بلند و صورت رو به کبود ایس

 نکرده باشه... سیخودش رو خ یبود شک داشتم جا دهیخوند و انقدر که خند یبود بهش زمان بدم تا بشناسمش رو م

 

 کردم؟ دایخاطر خواه پ یننیبب یدستش در آوردم : مرض..چشم ندار یطور که زانوهاش خم شده بود برگه رو از تو همون

 

رو برداشت و  نکشیع ایخنده ام گرفته بود ..س یلیمنطق متصل بهش خ یب یطور اون گال نیهم از لحن لوس نامه و هم خودم

 کرده... سیپ یکپ نترنتیا یمتن رو از رو نیکامال معلومه ا ارویبه خدا... یاشکاش رو پاک کرد : بخت سوخته تو دار

 

 جون داداش... میراض نشیبه هم_

 

 ..دمیخدا چه قدر خند یهم بهتر بود...وا شبیتونم بگم از د یامشبت م ی: اجرا یصندل یرو تنشس

 

 من؟؟ یبه اجرا_

 

 به خاطر خواهات مموش..._

 

که  یشه آدم با دختر ی..آخه چه طور مشهیم یباشه چ ی...جدهیمردم به خدا عقل ندارن..تازه تهش نوشته منظورشم هم جد_

 هم داشته باشه.. یجد تیاونم حداکثر دوبار ن دتشیصحنه د یفقط رو

 

دخترت هم  یدوست ها یدرد دال یپا یاست..تو حت گهید یایدن هیانگار  اتیدن شیینگو نه..مموش تو خدا ییکوچولو گمیم_

 ...ینیش یفکر کنم نم
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...تنها فکر و ذکر دیتو و گلنار من ی..تنها دوستایزیچ هیدونه  یمن رو نم تیوضع ایشناسه  یبگه که من رو نم یکی نویا ایس_

مال من  یشکست عشق یایباز یقرت نیفکر کنم؟ ا خوامیم یو بودن خواهر زاده هام کنارم..به چ میمن هم گذران زندگ

 ...ستین

 

 خونه که مامان منتظرته... میرو گذاشت رو بازوم : پاشو بر دستش

 

داشت اومد دنبالمون  نیماش دیشا نیخاطر هات زنگ بزن بب نیبه سمت اتوبوس ها که برگشت گفت : به شماره ا میافتاد راه

 ؟؟یعنی ستیدر حد آژانس هم ن ارویبابا 

 

 ...؟سایچه خبر از آو ی...راستیدلقک و لوس یلیخ_

 

 شده؟؟ یزینگرانم کرد : چ یخوبه....لحنش کم_

 

تر  نیو سنگ نیسبک شدن سنگ ی..و به جاشهیم زیبرام عز شتریو ب شتریبشه؟؟..هر روز ب دیبا یزیدونم اصال چ ینم_

 نیا دونمی...اما..واقعا نممیمشترک دار یباهام حرفا یلی...خمیکنیزمان صرف م یلیباهم خ می...االن مثل دوتا دوستشمیم

 ره؟یم نیاز ب یک شهیم یقو رهکه انقدر دا یزیچ نیحس..ا نیمشترک...ا یحرفها

 

رو پشتم جا به جا کردم : چرا منتظر کم رنگ تر  میخلوت بود کوله پشت یکه به خاطر ساعت حاال کم یستگاهیبه ا میدیرس

 یکس ایکاش من هم عاشق بودم  یدوستت داشته باشه..ا ای...یرو دوست داشته باش یکه کس باستیز یلیخ نی..ایشدنش

 دوستم داشت.. بایو ز لهیپ لهیش یانقدر ب

 

..اگر اون آدم هم دوستتون داشته دیمموش...شما عاشق که بش کنهیما فرق م یایبا دن یلیخ یلیشما زنها خ یایعشق تو دن_

و  فهیعالمه وظ کیشه  یما اما اون حس م ی..برادنیمحبت کردن و محبت د شهیم تونییتنها مسئول طیشرا نیباشه..تو ا

 ...تیمسئول

 

ها  تیمسئول یلی..ما هم خستیها هم ن یطور نیور.. : ا نیا ستادمیمنم ا لهیاون ور م ستادیاباال  می..باهام رفتدیرس اتوبوس

 رو دوشمون... ادیم

 

 کنهیفرق م تی..وضعیبشه گفت اصلش رو دوش شماست اما تو عشق و عاشق دیآره قبول دارم که شا دیکنیازدواج م یوقت_

 کنم.. نشیتونم تام یهم نم یطرف هیکه بهشون عادت کرده دور کنم از  ییتونم اون دختر رو از استانداردها یمموش..من نم

 

 

 

که حاال با اون لبخند دلبرانه اش تو اون عکس  ییسایخودش.از آو یمن از حسها یاز حسها میحرف زد ایشب تا صبح با س اون

 فقط رو صورتش زوم کرده بود و گذاشته بود بک گراند لپ تاپش... ایکه س یدسته جمع

 

 ...شهیدرست م دمی..قول مایادا ..سد_

 

 گرفتارم کرده به خدا..._

 

 خوش به حالش..._

 

 شدم؟ یگرفتار تو م یدوست داشت_

 

 بود... یا گهید یزیآخه به داداش چشم داره؟ منظورم چ یک یزدم بهش : اه.حالم رو بهم زد یپس گردن هی
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در احساسش رو بزنه..تو  یبسته..چه طور انتظار داره کس که پنجره نگاهش رو و دلش رو یآدم نیمنظورت رو گرفتم..بب_

 ..یریگیآدم ها رو نم ی..که نگاه هایانقدر غرق خودت

 

 ...رمیگیرو م نیمن نگاه رام ای: س نییرو انداختم پا سرم

 

 اون که غلط کرده..._

 

 ؟؟یچرا انقدر باهاش لج_

 

 نگو که ... نمیسرم : نگام کن بب یرو گذاشت رو دستش

 

 لتیخودم رو دارم که نخوام که باشه...تو دال لی...من دالایجوابش رو بدم : نه به خدا س عیباعث شد سر شیپر از نگران نگاه

 خوام بدونم... ی..فقط مه؟یچ

 

 دی...شاستی..اما نهیکیبا تو  اشیگه دن ینگاه کنه م یکه هر ک نیآدم با ا نیبهت گفتم..ا یعنیندارم..قبال  یخاص لیمن دل_

 بدم... یهم من دوست ندارم خواهرهام رو دست هر کس دیاونه..شا بابت

 

 

 

 آب و هواشون عوض بشه بس که تهران گرمه.... یکم نیسرع یرفتن چند روز ستنیخانوم ن دهیآقا و فر_

 

سه ساعت  یچند شب شب نیبودم ا یخسته و عصب تینها یراه افتادم خودم ب رفتیخانوم که پا کشان جلو م یسر فخر پشت

دوشب  ی..به مادرش که برانیتموم شده بود..فکر کردن به رام روزیکه تازه د شنیمیکار ان سیبودم..اجرا..تدر دهیهم نخواب

و ساختن خونه..به مادام که فشارش رفته بود  دنیبر کوب یمبن هیهمسا شنهادیپشام دعوتم کرده بود..به پول برق ..به  گهید

 هیمن که معموال درشت بودن بشن اندازه  یهمش باعث شده بود..چشما نهایکرده بودم..ا یرستارتا صبح ازش پ شبیباال و د

 ومدمیجا در م نیاز ا دیبود و من نه هم با 7لقمه خواب راحت داشتم...ساعت  هیبه آرامش و  اجیاحت بی..عجایخط به قول س

 ...گرفتیمالقات ها صورت م نیا دیدکتر تو ساعت متعارف هم با یطبق تذکر آقا

 

 بازهم معلم داشت... وشایبود..پس ن انوی..پدیبه گوشم رس ییبایز یبه در خونه نوا دنیرس با

 

 یانویشده بود که پ جادیا یاختالف سطح هیو  خوردیسالن وارد شدم..گوشه سالن چهار تا پله م یخانوم از در اصل یفخر همراه

..کنار خانوم دمیفهم یرو از حرکت زانوهاش م نیا یعصب یخجل و کم وشایده بود..نتوش گذاشته ش یبراق و بزرگ یمشک

مبل نشستم..و چشم دوختم بهش..با  یبرام آشنا بود...گوشه سالن رو یلیکه خ ینشسته بود دختر یخوش پوش و بلند قد

خانوم  وشایبهم سالم کرد : ن ..معلمش هم با سرنهیخواست از جاش بلند بشه که با دست اشاره کردم سر جاش بنش دنمید

 حواست رو بده به من...

 

..از دست خودم کردیاز سر اجبار داشت گوش م وشایرو نواخت..اما خوب معلوم بود که ن یو آرامش دهنده ا بایقطعه ز معلمش

دست زدن از پشت سرم  یتونستم بکنم..با تموم شدن قطعه صدا یبراش نم یکار چیشده بودم که ه یهم عصبان

...بدون دهیبا کت و شلوار پشت سرم بود معلوم بود تازه رس یو مرتب و جد کیش شهیانتظام مثل هم ی..حامدمی..چرخدمیشن

 ...شهیمثل تو م یروز هیهم  وشای...مطمئنم نشهی...مثل هم ایرو یبود یسرم گفت : عال یتوجه به من از باال

 

خودش رو تو بغلم پرت کرد..خوب حسش رو از  بایبه سمتم اومد و تقر میبلند شد و مستقبدون جواب دادن از جاش  وشاین

 کردم... یدرک م لیدل یهمه اجبار ب نیا
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جا خورد فکر کنم  ی..اولش کمدیپشت ستون بودم د یمبل نشسته بودم و کم یمن رو که رو یاومدنش به سمت من تازه حام با

.. 

 

 دکتر... یسالم آقا_

 

 ...دیجا باش نیبه ساعتش نگاه کرد : انتظار نداشتم ا یحام

 

 نیو خوش پوش ا بایز تینها یدختر خوش قد و باال و ب نیا یخواست جلو یاصال دلم نم واریسرم رو بکوبم به د خواستیم دلم

 خونشون باشم مشهود باشه.. یحالت که خاندان انتظام دوست ندارن من تو

 

چند وقت فرصت  نیبودنش تا چه حد مشهوده : ا یمصنوع دونستمیکه خوب م یدم با لبخندبو یبه خودم مسلط م دیبا اما

 بچه ها رو نداشتم... دارید

 

 رم... یو م ششونمیپ یدو ساعت هی: با اجازتون  دمیبغلم بود کش یکه هنوز تو وشاین یبه موها یدست

 

 ...دییزبون بچه ها شما..تمام فکر و ذکر و ورد دی: پس شما همراز خاله بچه ها هست ایرو

 

 دیهست وشاین یانویبود دراز کردم : شما هم که استاد پ یفرانسو لیاص یعکسا هیشب بیدختر که عج نیرو به سمت ا دستم

 

..قد بلند بودن ی..جدکی...هر دو شومدنیبهم م یلیخودم اعتراف کردم که خ شیپ ستادیا یکرد و کنار حام یجذاب خنده

اجرا  دیبرو بر گرد با یرو که دستور بده ب یکه هر چ دشیشناسی..منجامیا یمن فقط به دستور حام دیاستاد؟؟..تو رو خدا نگ_

 بشه...

 

 هستم... انشونیهم موفق بوده باشم..:بله در جر یلیکنم خ یاما فکر نم رمیبگ یکردم زهر کالمم رو کم یسع

 

 کرد و گفت : به به پس تنش به تنه شما هم خورده... یخنده جذاب تر ایکرد اما رو یاخم یحام

 

 !!!ا؟؟یرو_

 

 ...گمیبله..بله ؟؟ مگه دروغ م_

 

 باال؟ میشه بر ی: همراز..م وشاین

 

 ؟؟یکن نیتمر یدیزانوهاش خم شد : خانوم کوچولو قول م یرو یکم ایرو

 

 به سمت پله ها.. دیانداخت و بدون جواب دادن دست من رو کش یحام یبه چهره اخمو ینگاه وشاین

 

 با شما صحبت کرد..سئوالشون جواب نداشت... ای..رووشایکرد : ن یکه بد جور ترسناک ترش م یبا لحن جد یحام

 

 !!؟؟ی: حام ایرو

 

و به  دمیرو کش وشایست نچشمام جمع شده بود..بدون صبر کردن د ی...اشک توکردمیبه زور داشتم خودم رو کترل م واقعا

 سمت پله ها بردم...
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 گهیکه نگذاره د دمیترس یکه دست و پام بسته بود و م نیو برنده بود از ا زیت اریداد نزده بود..اما لحن کالمش بس یحام

 بهش بزنم... یتو دهن هیسالن و  یبرگردم تو خواستیبودم که دلم م یعصبان یبه قدر نمشونیبب

 

به من  شتریساله من االن ب 11دخترک  کنمی..احساس مکردیم ی..کوشا تو اتاق خودش بود و داشت بازمیدیرس وشایاتاق ن به

 برد.. یکه رفت م ییمبل اتاقش ولو کرد : کاش مامان من رو هم به جا یخودش رو رو وشایداشت..ن اجیاحت

 

 ...کردمیکار م یونه شما چاون وقت من بد یگ ینگو پرنسس من..نم یجور نیسمتش رو بغلش کردم : ا رفتم

 

 ...یهست یچشمات چه قدر قرمزه...چه قدر عصبان نمیب ینم یکنی...فکر میکردیم یزندگ_

 

 عروسک خسته ام... ستمین یمن عصبان_

 

 ...شمیپ یایب یهمه خستگ نیبدتر من مجبورت کردم امروز با ا گهید_

 

 ..یکنیمن تعارف م یبرا ی: آدم شد دمشیمحکم بوس محکم

 

 شد.. یاز دستم عصبان یلیعمو خ_

 

 ..یرو نداد ایجواب رو ینکرد یکار خوب_

 

 شده که... یزیچ هی یعنیآخه کال اعصاب ندارم امروز._

 

 دمیکنه...ترس هیگر ومدیم شیپ ریغد بود و د یلیدختر خ نی..جا خوردم..انییخوشگلش قل خورد و اومد پا یاز چشما اشک

 شده؟؟ یزیچ وشایاسترس همه وجودم رو گرفته بود : ن

 

 همراز؟؟. یگ یکس نم چیرو حاضر بودم به خاطرش بدم نگاهم کرد : به ه میکه همه زندگ یمظلوم افهیق با

 

 ؟؟یدقم بد یخوا یم ای یگی: م ستادمیاسترس از جام بلند شدم و رو به روش ا با

 

 ...ابونیسر بزارم به ب خواستیبود و خجالت زده..من متاثر بودم و متعجب و بغض دار...دلم م ی..لپاش گل انداخته بود و عصب

 

..اما حاال اشکش خشک شده بود و با کردیم هیبود و داشت گر دهی..ترسدیتخت دراز کش یدونم چه قدر گذشت که رو ینم

 یکیدادم..اما  شینوازشش کردم..دلدارخشک شدن اون چشمه جوشان تمام عضالت من هم از سر تعجب خشک شده بود...

 حرفها... یلیحرفها باهاش داشتم..خ یلیبود که خ

 

 خونت..تو رو خدا...تو رو خدا... یشه من رو ببر یهمراز م_

 

به در  یگفتم و تقه ا یخانوم..به درک یبا فخر یبتونم خودم رو کنترل کنم به سمت اتاق کارش رفتم بدون هماهنگ نکهیا بدون

 اجازش در رو باز کردم.. دنیزدم و بدون شن

 

دستش خشک  یکه تو یفکر کنم..متعجب با فنجان خوردنیم یهم رو به روش داشتن چا ایسلطنتش نشسته بود و رو زیم پشت

 شده خانوم؟؟ یزیموضع داد : چ رییتغ یاز اون حالت متعجب به حالت عصبان عیسر یلیشد بهم اما خ رهیشده بود خ

 

 بگم خانوم و زهره مار..اما نگفتم... خواستیدلم م یلیخ..
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 باهاتون حرف بزنم... دیبا_

 

خانوم بهم گفته باشم قراره  یزر ای یاد فخر ینم ادمیمهمانم بره در ضمن  دیصبر کن دیتونستیداد : م هیتک شیصندل به

 ...مینیرو بب گهیهمد

 

 دکتر... ینبود آقا فاتیتشر نیبه ا یازین_

 

کارشون  شونیا نکهیگذاشت : مثل ا زیم یفنجانش رو رو نیمت یلیخ ایبگه که رو یزیبار واقعا عصبان شد..خواست چ نیا

 ..میدیصحبتمون رو انجام م یکارخونه ما بق امیمن با اجازت برم فردا م یواجبه حام

 

 شیبودم و به صورت برزخ ستادهیا یمحا کی..فقط من وسط اتاق کار شادینم ادمیکرد و رو  یخداحافظ یرفت و ک یکه ک نیا

 چشم دوخته بود...

 

 خانوم... دهیرفتار از شما بع نیا_

 

 دکتر؟؟.. یآقا گمیم یزی..من چدهیهم از شما بع زهایچ یلیخ_

 

کردم که باز باب  یبنده چه کار دییشه بفرما ی: م زنهیبچه حرف م هیکردم لحنش پر از تمسخر شد انگار که داره با  احساس

 شما نبوده؟؟ لیم

 

خونه  نیکه خواهرم تو ا ییرهایدر خدمتتون هستم تا تمام تحق شهیهست..من هم ادیکردن من ز ریتحق یدکتر وقت برا یآقا_

..درد میحرفها آشت نیاز ا شتریهم بهتون گفته بودم من با خودم ب کباری..ستیمن ن یبرا ی..ماللدیمن هم تکرار کن یشد برا

 ...دیبردارخواهر زاده من که دست از سر  نهیمن ا

 

هم  یکه در مواقع عاد یاز کجا اومده بود..من هویهمه جسارت  نیاز خشم پر شده بود و من خودم هم مونده بودم ا چشماش

 .. کردمیپروا داشتم باهاش بحث م یانقدر ب یچه طور شده بود و به چه جسارت دمیترس یازش انقدر م

 

 حواستون به نحوه صحبتتون باشه دختر خانوم..._

 

خواهر من  یها یادگاریشما...شما چه قدر حواستون به  یشما..به زندگ نیدکتر..به قوان یهست آقا زیمن حواسم به همه چ_

 خودم.. شیبرم پ یرو م وشایهست؟؟..اصال من از امشب ن

 

رفتار و کلمات بدون  یبا خونسرد یکالمش و خشم نگاهش وقت تیداد..عصب هیتک شیکرد و به پشت صندل یبلند و عصب خنده

 بود ... یبا مزه ا یتر : شوخ یهم عصب شدیشد هم ترسناک تر م یدادش همراه م

 

 ...کنهیم یبه بعد با من زندگ نیرو جمع کنه از ا لشینکردم..وسا یمن شوخ_

 

 بره... رونیعمارت ب نیدم همراه با شما از ا یزه مکه من اجا دیفکر بکر به ذهن شما رس نیچه طور ا دیبگ دیتون یم_

 

خونه  یزن تو هیدختر جوونه اون به حضور  هی وشای...ند؟؟ید یلحنم رو دوستانه تر کنم : چرا؟؟..چرا اجازه نم یکردم کم یسع

 داره... اجیهمراهش احت

 

 پرداز... الیدختر بچه خ هیداره نه به  اجیبله..به زن احت_
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اما انقدر رک..خودم هم انتظارش رو  دیخواهد کش نجایبحث به ا دونستمیبهم دست داد خوب م یبد یلی..احساس خ

 نداشتم...

 

 هست..مادرم هست ... یخانوم هست..فخر یزر نجایداد : ا ادامه

 

 داره که باهاش راحت باشه... اجیاحت یبه کس وشاین_

 

افتاده که شما به  یشده بود : چه اتفاق لیتعمق تبد یبحث جا هیکل کل به  هینشست انگار حاال بحث از  خیس شیصندل یرو

 ...دیدیرس جهینت نیا

 

 که افتاده.. یهر اتفاق_

 

 بچه هام... نیشه که خانوم محترم..من مسئول ا ینم_

 

من نوه انتظام...برادرزاده خودم  دیافتاده که شما فکر کرد یخوام بدونم چه اتفاق یخارج نبود : م دشیزدم که از د یپوزخند

دختر  هیخرج  دیتون یم ینیچن نیا یکردن و کارها یتاتر باز هیبا  دیبا خودتون..اصال چه طور فکر کرد دیدست شما ببر دمیرو م

 ...؟؟دیکن نیساله رو تام 11بچه 

 

گلوم  یتو یت بده..بغض بزرگبهم دس یاومده بود انقدر احساس کوچک شیکم پ دی..واقعا احساس کردم قلبم شکست..شا

 یخارج از خواسته ها دیشا ایادبانه و  یب یکه من خواسته و ناخواسته کم یحرفهاش انتقام جمالت نیا دونستمینشست...خوب م

کردن بود..وگرنه  یدر درست زندگ میزندگ یکه تمام سع یبود از من یتلخ انتقامارباب عنوان کرده بودم..بود..اما واقعا  نیا

 نمایس یاز کارگردانا یکیها و ارتباط گرفتن با  یاز اون مهمان یکینداشت..رفتن به  یکار یآنچنان یمن داشتن در آمدها یبرا

آدم کم تر از  نیآن احساس کردم ا هینبود..اما  ربه خوردن خاک صحنه تئات یازیپول ساز و ن گریباز هیبه  کردیم لیمن رو تبد

 بدم.. حیکه بخوام توضحرفهاست که به خواد بفهمه.. نیا

 

که  یقهوه ا ینشدم به چشمها رهیاما خ زشیبار واضح تر شد..به سمتش رفتم و کف هر دو دستم رو زدم به م نیا پوزخندم

بدم  یدارم که به بچه ا گهید یزهایچ یلیامکانات خ نیتمام ا ی..من به جاادیز ایبد..کم  ای: خوب  اوردیم ادمیاسم انتظام رو به 

 نیبه ا یازیوقت ن چیدکتر...من ه یآقا ختهیزنه که تمام اعصاب من رو بهم ر یحرف م یزیچساعت با خجالت و اشک از  کیکه 

 هم نخواهد داشت.. وشایدب دبه و کبکبه نداشتم..ن

 

 داشتم  رو انیدست و پا بسته و گر یدختر بچه دبستان هیمن کنارش احساس  گهیبار د هیو  ستادیتوجه به حرفم پاشد و ا یب

 

 افتاده؟؟ یکنم...چه اتفاق یدوبار سئوالم رو تکرار نم_

 

 بود... تشیته کالمش رو بخونم که حاال پر رنگ تر از عصبان ینگران تونستمیم خوب

 

 دکتر.. یآقا دیدیفهم یم دیکردیتوجه م یکم_

 

 یبهتر بهتون بگم ب دیرو دار یا گهید زیبهش اگر قصد هر چ دیکه دکترم شما هم با تاک دونمیشده بود : بنده خوب م کالفه

 ....لهیدل

 

رو  وشاین راهنیپ هیتا سر حد مرگ پدرتون فقط به خاطر  دی..فقط بادیرو بدون یزیچ ستی..شما اصال قرار نستین لیدل یب_

 یرستبرسه که دختر د جهینت نیآشپزخونه به ا یزن تو رهیمشت پ هی یخاله زنک یو بعد حرفا دهیبترسونه که چرا پوش

 ...ستین
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 شما؟؟؟!!!!!! دیگیم دیدار یچ_

 

و بعد برخورد  دهی..پدرتون تنش ددمیرو که عاشقش شده بود خر یدکلته ا راهنیپ وشاین یمبل : من برا ینشستم رو کالفه

 نیا دنی...و پدرتون بهش گفته که با پوشلهیصق یلیساله خ 11دختر  هی یبه کار برده که برا یباهاش کرده و جمالت یبد یلیخ

 ...دیرو ول کن نهایهم..اصال ا بعدشو  گهید یحرفا یلیو خ کنهیجلب توجه م

 

 ...دیشده بود : حرفتون رو نصفه ول نکن یعصب

 

 ...کنهیهم م یشما فرق یپرداز برا الیدختر بچه خ هینصفه  ایحرف کامل _

 

 کنم... یرو دوبار تکرار نم یزی: عرض کردم چ دیبه صورتش کش یدست

 

 من باشه.. شیداره پ ازین یمدت وشایبه هر حال ن_

 

 ...شهیم کینزد 11داره به  بایساعت تقر کنمیفکر م_

 

 ادب... یکنه؟؟؟..مردک ب رونمیخواست ب ی..م

 

سر سوزن کل  هیدازه که به ان یرسه..به من یبه من م تونیاشراف ژینشون دادن پرست یشما فقط زورتون برا هیچ دیدون یم_

دختر  هیکه دو زار..فقط دو زار بفهمه که  یبه توجه داره..توجه ازیخواهر زاده ام ن یوقت ستیو کوپالتون برام مهم ن الی نیا

 ..دهیکس نفهم چیشه و ه یزود رس م وغخونه داره بل نیساله تو ا 11بچه 

 

تمام  یها یو سر خوردگ قهیچند دق نیا یچند وقت...زخم زبونها نیا یها یاز تمام خستگ یکه ناش یرو با داد گفتم..داد نهایا

 سالها بود... نیا

 

 که... نهیمبل : منظورتون ا یو گنگ نشست رو به روم رو کالفه

 

جذبه اش نشسته  نیو با ا میکه تا به حال سه جمله درست و درمون هم حرف نزده بود یبودم..با مرد دهیخجالت کش واقعا

کلمه از دهنم  نیا دنیگونه هام بالفاصله بعد از پر یزنانه حرف زده بودم و خودم از داغ یزندگ یایزوا نیتر یبودم از پنهان

 لپام گل انداخته... دمیفهم

 

 ...یعنینگاهم کرد..: من.. ی..سرش رو باال کرد وکم

 

که  ستین یدختر پاک دامن کنهی..فکر منهیبیداره..کابوس م اجیبچه به دکتر غدد و البته روانشناس احت نیجام بلند شدم : ا از

 هم از دامن پاک زنانه نداره... یفیبچه تعر نیکه اصال ا نهیا شیاتفاق ها براش افتاده و خنده دار نیا

 

 

 

 شده؟ یکه چ دیبهم بگ قایشه دق یم_

 

که از  دیسرخ و زرد شدنهام رو فهم نی...احساس کردم اکردمینداشتم رو جمع م یتمام رو دیکردن ماجرا واقعا با فیتعر یبرا

که رو هم انداخته بود نشست رو به  ییپاها یبه زانوها رهیبزرگ آب به دستم داد و بدون نگاه کردن بهم خ وانیل هی زیم یرو

 روم.
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لباسها  نیکه ا ییبهش گفتن دخترها ستیلباسها درست ن نیا دنیمجابش کنن که پوش نکهیا یخونه برا یخانومها نکهیمثل ا_

 .. یعنیحرفها و بعد که... نیرن جهنم و ا یو م وفتهیم یبد یو براشون اتفاقها ستنین یخوب یدخترها پوشنیرو م

 

جرات  ادیم شیبره : اون مسئله که براش پ نییبغضم پا یجرعه آب رو قورت دادم که باعث شد کم هیو  دمیکش یقیعم نفس

دختر بچه چشم و گوش بسته است تو مدارس هم که  هیشده...خب اون  یدکرده دختر ب یبگه چون فکر م ینکرده به کس

 ...ستیشه مادرش هم که ن یداده نم ادیبه بچه ها  یزیچ

 

 ...کنمیم یریگیرو پ نیمسلط تر بود : من ا یکه حاال کم یو با لحن دادیتکون م یرو عصب پاهاش

 

 گذاشتم : به من التماس کرده ببرمش خونم.. نمونیکوتاه ب زیم یکرد رو جادیهم صدا ا یکه کم یرو با ضرب وانیل

 

 دونم... ینم یو چه طور یمتیکار رو بکنم..به چه ق نیا یمتیداشتم به هر ق می..و من تصم

 

فردا هم براش وقت دکتر  یبرسونتتون...برا گمیم ینداره االن به عل یرادیا کنهیامشب حالش رو بهتر م یکار برا نیاگر ا_

 ...رمیگیم

 

رو  دشیاز اسات یکی کنمیدختر خالم رو ازش خواهش م دیدکتر به خودتون زحمت بد یآقا ستیزدم : الزم ن یپوزخند

 ...دیرو که شما بهش توجه نکرد یزی...چرهیباهاشون تماس بگ

 

 خانوم محترم بنده دکتر داروساز هستم...نه پزشک در ضمن.._

 

 شد که نشد... یزده م دیهم با گهید یحرفها یلیکه نگفتم..خ یبگم حاال هر چ خواستی..دلم م

 

 

 

 

 

 ؟یدیهمراز قربونت بره تو چرا انقدر ترس_

 

 ندارم؟ یرادیکه من ا یتو مطمئن_

 

حالم هم بد بود  دایشد دیترک یبودم و سرم داشت م دهیهم نخواب قهیدق هی یحت شبیموهاش زدم..د یبه رو یمحکم بوسه

 ادمی یبهم داده بود حت دیچند وقت هم الغرم کرده بود و هم حالت تهوع و معده درد شد نیا یها و استرس ها یکم خواب

 ...دمدرست و درمون خورده بو یوعده غذا هی یک ومدینم

 

وقت گرفته و من  کردیم دشییکه گلنارهم تا یحاذق یلیدکتر تماس گرفته بود و گفته بود که از دکتر غدد خ یصبح آقا امروز

 ...میبافتم تا بر یرو م وشاین یداشتم موها

 

تا دوباره بهش زنگ بزنم آدرس رو  کردمینگاه م میکرد...و حاال داشتم به گوش یخدا حافظ دیگقتم آدرس رو بد یوقت

 ...واریسرم رو بکوبم به د خواستی..واقعا دلم می..لعنترمیبگ

 

از جانب من صورت  یسر سر یلیکه خ یآدرس رو بده ..بعد از سالم و احوال پرس تخواسیتلفنم زنگ زد خودش بود حتما م که

 رسم به منزلتون... یم گهید قهیگرفت گفت : من تا ده دق
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به خصوص که  دادمیم حیزده بود و اومده بود هر چند تنها رفتنمون رو ترج شیساعت روز از کار و زندگ نیشد که ا ینم باورم

 هم کرد... شتریرو ب وشایاومدنش استرس نگاه ن

 

نشست جلو...واقعا از دستش بابت  نهیبش شمیخواست پ یدلش م یلیخ نکهیهم باوجود ا وشایاخم نشستم پشت و ن با

 شد ... یبودم..چشمام باز نم یرد و بدل شده بود عصبان نمونیکه ب ییحرفها

 

بهت  گهیخودم گففتم راست م شیو پ دمیند نهیآ یتو ی..اما با بلند کردن سرم نگاهکردینگاهم م نهیآ یکردم از تو احساس

 ..؟؟!!کنیهاشون نگاه م تیتا حاال ارباب ها به رع یو بخود نگاهت کنه...از ک یدرصد براش مهم باش هیخبال باف فکر کن  گهیم

 

بود ...بغض گنده  دهیبغلم تا صبح آروم خواب یتو شبیکه تموم د ییوشایخودش انداخت ن یمچاله شده تو ی وشایبه ن ینگاه

 گلوم بود.. یهنوز تو یا

 

 ؟؟یبه من سالم کن یخوا یخانوم...شما نم وشایخب ن_

 

 سالم عمو..._

 

 مشت شد... شتریفرمون ب یکه دستش رو یکردم چه برسه به حام خیپشت  نیانقدر سرد بود که من هم ا سالمش

 

 

 

و  ستیموضوع اصال مهم ن نیگلنار مطمئنم کرده بود ا نکهینشستن نبود..با وجود ا یبد خلق بود جا برا یزن جوون و کم یمنش

 ییبود روزها میزندگ یروزها نیآور تلخ تر ادیمن  یبرا مارستانیشه جلوش رو با قرص و آمپول گرفت اما کال جو دکتر و ب یم

کنار دختر هم سن و سالش که با  یخال یتک صندل یرو رو وشای..هم من هم رها...نمیبود هبه درگاه خدا التماس کرد یلیکه خ

اون  یکه تو یرو به حرف گرفته بود..حام وشایهم پر حرف بود و ن یلیکه خ ییمادرش اومده بود نشوندم..دختر تپل سبزه رو

 یلیخ یبهش زد : دکتر انتظام دکتر فرخ یلبخند ی..منشیمنش زیبود کنار م ستادهیمعلوم بود ا یلیمطب لوکس و شلوغ هم خ

 لیقهوه م ای ی...چاستینشستن ن یکه جا برا دینیبیحواسم باشه اما متاسفانه م دیآورد فیکردن به من شما تشر هیتوص

 د؟یدار

 

هم باعث خنده من  یداد که کم یجواب سفت و محکم یحام یزنانه منش یهمراه با عشوه ها یمقابل لبخند چاپلوسانه و کم در

 ندارم... لیهم م یزیجا راحت ترم و چ نیشد : ممنونم خانوم من ا

 

به اجرا  دی..صبح کالسم رو کنسل کرده بودم به ساعتم نگاه کردم هنوز وقت بود اما باواریدادم به د هیفاصله ازش تک یکم با

صحنه بودن  یوقفه رو یخوردم..دوساعت ب یکه بهم جون بده م ییزهایچ ایو عسل  ریگنده ش وانیل هی دی..قبلش بادمیرس یم

 جا بخورم.. یبود که صداش باعث شد کم ری..با خودم درگدسخت بو یلیکه من داشتم خ یبا اوضاع

 

 تونست بخوابه؟؟ شبید_

 

از  ییبراش از مادرش گفتم قصه ها شبیشد : بله د یازش خونده نم یزیکردم که چ یبه صورت یرو بلند کردم و نگاه سرم

 رها... یو نوجوان یکودک

 

 مشاور هم صحبت کردم که فردا باهاش صحبت کنه... هیمن با _

 

مجرد  یعمو هیاز  شتریب یلیبچه هاست و خ یمرد.عمو نیانصاف نباش همراز ا یب گفتمیخودم م شیپ ی..گاهگفتمیم دیبا ی...چ

رد و  نمونیکه ب ییها و حرفها یخودپسند ادی یوقت ی..ولگذارهیبچه ها وقت م یهمه سال برگشته برا نیکه تازه هم بعد از ا
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 شیپ یلیبچه ها خ نی: ا نیینوک زبونم اومده بود رو قورت دادم و سرم رو انداختم پا اکه ت یبدل شده بود افتادم اون تشکر

 مشاور داشتن... نیبه ا ازین دنیبود د دهیدراز کش اطیکه جنازه مادرشون رو که کف ح ی..زمان نیتر از ا

 

 اطراف رو کرد... یچشم ها تیاون هم رعا دینگفت...شا یزیچ

 

 

 

هاش رو بهش کرد باهاش  هی...و دکتر تمام توصمیوارد مطب شد یبدون حضور حام وشایبود..من و ن یمرد خوش اخالق دکتر

 یلیخ یلیخ وشای...ن گرفتیصورت م دیکه با ییها شیو آزما گهید یزهایچ یلیمسائل و خ نیبودن ا یصحبت کرد راجع به عاد

 ...میمداو رونیاز در مطب ب یسر حال تر شده بود وقت

 

 بانو؟؟ وشاین یو به سمتمون اومد : خوب ستادیو با اومدنمون بلند شد و ا یصندل یکه نشسته رو دمیرو د یحام

 

 یا لحنبود انداخت به جاش من ب دهیارتباط گرفتن با هاش به بن بست رس یکه از صبح تمام تالشش برا یبه حام ینگاه وشاین

کنه و بعد ما با هم  تیدکتر رو رعا یها هیقول داده توص وشایدر دوستانه بودنش داشتم جواب دادم : بله ..ن یسع یلیکه خ

 ..شگاهیآزما میریفردا م

 

دکتر داشته  یصحبت کوتاه با آقا هیمن  دیپر از پرسش بهم انداخت : خب خانوما اگر چند لحظه به من وقت بد ینگاه یحام

 باشم..

 

 مسئله زنونست ... هی نی: نه..ا وشاین

 

جلوتر  ی...حامدمیم حیرو توض زیانداخت و من با چشم ابرو بهش اشاره کردم که بعدا بهش همه چ یجا خورد..بهم نگاه یحام

ت کردن با بزرگتره..اون چه لحن صحب نیا وشایکردم : ن یرو نگه داشتم خم شدم و صورتم رو باهاش مواز وشایراه افتاد من ن

 ...؟؟؟کشهیشما زحمت م یکه انقدر برا یهم عموت..اون هم مرد

 

 یگفتیتلفن به گلنار م یپا شبید یدونم ازش دلخور یکرده..م تتیاذ دونمیهمراز م یکن یخواد از من پنهان ینم_

 کنه.. یمثل تو رو عصبان یفرشته ا تونهی...دوستش ندارم..چون مدمیشن

 

به  یچه قدر کار داره...ول یدون یخودت خوب م میونیخوب نگاهم کن..ما بهش مد وشایها..ن یبزن یحرف نینشنوم همچ گهید_

 یلیخ دیپدرته..با ی..اون عموته..جامیکنیحلش م میهم داشت یاختالف هیبا هم  میجاست...من و اون دوتا آدم بزرگ نیخاطر تو ا

 ...یحواست باشه بهش احترام بگذار

 

نبود من به  ی.اما چاره اکنهیحس م ای نهیب یم وشایداره که ن ییزهایدر مقابل چ یاندک یلیخ ریمن تاث یحرفها دونستمیب م..خو

جوون و  یفرار کرده بود حاال عمو تیبار مسئول ریبچه ها از ز نیداشتم...پدر ا مانیکه بهش تذکر داده بودم ا یتک تک کلمات

نداشتم مهم نبود براشون  ایداشتم  یکه من بهش اعتقاد یرو البته به سبک خودش..سبک مشتمام هم و غ بایمجردشون تقر

واقعا خارج از ادب  کردیهمه توجه و احترام جلب م نیا ستادنشیمطب فقط با ا یتو یکه حت یبه مرد یاحترام یگذاشته بود ب

 بود...

 

 ...هیمنظورش چ دونستمیبود خوب م دهیمن رو چسب یمانتو نییپا وشای..نمیدیرس نشیماش به

 

 یخانوم ناهار چ وشایبا لبخند به سمتش برگشت : خوب ن ارهیخودش ب یاز صبح رو به رو وشاین یرفتارها نکهیبدون ا یحام

 د؟؟؟یخوریم

 

 به انداخت  ینگاه وشاین
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 ...دیپرنسس عموت از شما پرس یکنیبه من چرا نگاه م_

 

 ... دیبنده منظورم شما هم بود_

 

 برم تئاتر شهر... دیشم...با یرو بلند کردم : من مزاحم شما نم سرم

 

ساعت داشت چون با رنگ کت و شلوارهاش  ونیآدم مطمئنا کلکس نیبه ساعت لوکس دور مچش کرد و من متوجه شدم ا ینگاه

 د؟یناهار وقت ندار یبرا یعنیکرد :  یست م

 

خرچنگ و قورباغه اش رو  یلوکس و خوردن غذاها یتورانهااز اون رس یکی ی..واقعا حال و حوصله رفتن و نشستن تو

 جواب داد... یپا و اون پا کردم برا نیا یمرد داشتم..کم نیهم که از ا یقیعم یو دلشکستگ ینداشتم..به خصوص با دلخور

 

 م؟؟ی: همراز..بر وشاین

 

 ..سرم رو تکون دادم ...میکه بر خوادیکردم دلش م احساس

 

 

 

تجمل داشت و من هم از شدت  یادیساده تر بود اما بازهم ز یاز قبل یرستوران انداختم کم نیبه دم و دستگاه ا یاجمال ینگاه

دهنم و قورتش دادم و  یمسکن در آوردم و و گذاشتم تو هی فمیک یرو گاز بزنم..از تو نیخواستم زم یسر درد و معده درد م

 ...وفتهیدعا کردم قبل از اجرا سردردم ب

 

آب پر جلوم گذاشت  وانیل هی یآب رو به روم قرار گرفت سرم رو بلند کردم حام وانیل هیخودم بودم که  یو هوا حال تو

 ...ارهیبراتون معده درد م دشینخور یاگر با آب کاف دیکه خورد ی: اون مسکن دیتعجبم رو که د

 

 یدونستم چ یبود..نم ضیآدم ضد و نق نیا آدم وجود نداشت..تمام حسهام به نیا یبرا یفی..خشک شده بودم...واقعا توص

 بهش بگم... دیبا

 

 : عمو..کوشا چه طوره؟؟..صبح ازم دلخور بود.. وشاین

 

 با شما باشه... خواستیخونه خالتون و اونم م یرفت ییبود که تنها نیبابت ا شیدلخور_

 

: بچه ام االن خونه  شمیم ضیروند دارم مر نیبا ا دونستمیازش کندم واقعا اشتها نداشتم..خوب م یجلوم رو تکه ا کیاست

 تنهاست...

 

 هم هستن.. گهیاالن حداقل چهار نفر د نیاون خونه هم یتو_

 

با حضور صرف افراد  یینداشتم : تنها لیهم م شترینخورده بودم و ب شتریلقمه ب هیظرف گذاشتم.. یو چاقوم رو تو چنگال

 دارن... اجیبه هم زبون و هم دل احت شترینبودن ب تنها یره...آدم ها برا ینم نیاطراف آدم از ب

 

 رو دوست دارن.. وشایاون خونه کوشا و ن یهمه تو_

 

که رو به روتون  یآدم چهیاز در یگاه دیندارم...اما با یشک نیفشارش دادم : تو ا یام و کم قهیشق یرو گذاشتم رو دستم

 ...دیهست هم به ماجرا نگاه کن
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دور روز  نیازش گرفتم..ا عیچشمام..نگاهم رو سر یشد تو رهیخ ینیب زیآروم گذاشت کنار بشقابش و با ر یلیرو خ چاقوش

 انتظام بودن رو داشت... یرنگ و بو شهیاز هم شترینگاه ب نیا

 

 د؟؟یکنیکار رو م نیشما ا_

 

 ...نجامیکه من ا شهیباعث م نی...همدیشک نکن_

 

چک کردن تموم  یبرا وشایدونم..به هر حال سرش رو چرخوند به سمت ن ینه نم ایرفت رو گ روزمونیبه بحث د فمی..اشاره ظر

 شدن غذاش..

 

 

 

 ...ادیمن ب شیپ وشاین دیاگر اجازه بد_

 

..اگر شگاهیآزما میدنبالتون بر امیانداخت که دستش رو دور کمر من محکم گره کرده بود : من فردا م وشایبه ن یجد یلیخ نگاه

 ....ادیب یعل گمیم امیهم خودم نتونستم ب

 

 بود که خب حقش هم بود... وشاین یمن نبود..برا یامکانات برا نیمخالفت کنم ا نخواستم

 

 ازمون فاصله گرفت... یکم وشای...نوشایزنگ زد..کوشا بود..داد دست ن تلفنش

 

 ...دیسوار ش دییبفرما_

 

ره خونه من و  یاونجا منتظرشن با اونا م اوشیتا تئاتر شهر..گلنار و س ادیبا من م وشای..نستین یکی رمونیدونم که مس یم ریخ_

 ...ششیپ امیمن بعد از اجرا م

 

 دونم... یتعارف ها رو نم نیا لیآلود نگاهم کرد : من اصال دل اخم

 

 راحت ترم.. یجور نی...من استیتعارف ن_

 

 هوا گرمه خانوم..._

 

 التونیبرمش خ یکه برادر زاده شما رو با اتوبوس نبرم با آژانس م ارمیباف از اون تئاتر انقدر در م الیمن خ دیمطمئن باش_

 راحت...

 

گفتم  ی..اما اگه نمدمیشد که من خودم هم ترس یعصبان یمشت و لگد..به قدر ریز رهیمن رو بگ خوادیکردم دلش م احساس

 ...کردمیدق م

 

 

 

 ...یکنیم داریرو ب وشای...نایآروم تر بخند س_

 

به  یزبونت درازه آخه چه جور شیی: خدا دیصدا خند یداده به گاز ب هیتک زهیبر یبود تا برامون چا ستادهیگاز ا یهم که پا گلنار

 ؟یزد یحرف نیاون برج زهره مار همچ
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 رسه؟ یم بیآشپزخونه : اگه بگم هنوز دلم کامل خنک نشده به نظر عج یصندل یزانو نشستم رو چهار

 

راجع به خانواده  یوقت ینیب یگذاشت : نه...حاال م زیم یرو زیگل ر یدست شیپ یدستش بود رو تو یکه تو ییهسته خرما ایس

 منظورمه... نیهم گمیم سایآو

 

کن...دروغ  یریتو درست...ازش کناره گ یخب اصال همه حرفا لهی..خریبل بگ یگذاشت : حاال تو هم ه زیم یرو رو یچا گلنار

 ز؟؟؟همرا گمیم

 

 یخوایمسئله غر م نی..اگه انقدر راجع به ایتونی: نه به جان خودم..اگه م دمیرو دستم گرفتم و عطرش رو نفس کش یچا وانیل

 خوب کنارش بذار.. یبزن

 

 !! کاش دست خودم بود... ی..لعنتتونم؟؟یمگه م_

 

که  زدیفقط غر م نی..و تو اون بمیو محکم بغلش کرد میزدم و با چشم و ابرو به گلنار اشاره کردم هر دو به سمتش رفت یلبخند

 ...دینکن میتف مال

 

 

 

 امشب برگردم خونه؟؟؟ دیبا_

 

 نیروزها بود..به هم نیام خسته تر از همه ا افهیدستش رو تموم کنه..ق یبهش کردم و بهش اشاره کردم تا لقمه تو ینگاه

باعث  نی...و اادیشکل معتادا شدم در ب گفتیم ایکه س یلت وحشتناککرده بودم تا چشمام از اون حا یظینسبتا غل شیخاطر آرا

 ...امیبه نظر ب یا گهیخوشگل تر از هر زمان د وشایشده بود که از نظر ن

 

 گل من تنها مونده.. شهیهم کوشا ناراحت م یطرف هیبه عموت داره از  ی..بستگیراستش رو بخوا_

 

 ...نجایا ادیاونم ب_

 

..با دیرس یکه زورم نم دادمیم حیتوض دیچه طور با ینخوام ول شدیهم گرفت...من از خدام بود..مگه م یلیخ یلی..دلم گرفت..خ

که  شیعصبان دییو بعد هم بفرما روزمید یخودم اعتراف کردم بعد از زبون دراز شی...پادیامروز هم با ما م دمیزنگ تلفن فهم

هم جرات نداشتم باهاش رو به رو شم و  یلیخ مینیمن بش نییسر پا با اخم اون و شینیاشم یباعث شد تا خود تئاتر شهر تو

 هم انگار باب طبع خدا قرار نگرفته بود... یلیکه طبق معمول خ یی...دعاهاادیدعا دعا کرده بودم تا خودش امروز ن یلیخ

 

 

 

 سالم عمو..._

 

و  یخاکستر راهنیبار بدون کت با پ نیدکتر که ا یاول به آقا وشایبار خود ن نیباهاش داشتم ا شبیکه د یی..بعد از صحبتها

 داده بود سالم کرد... هیتک نشیبه ماش یو شلوار مشک یکروات مشک

 

 هیگفتم..سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد...چند ثان فیرفع تکل یبه سالم برا هیشب یزیلب چ ریجوابش رو داد و بعد من ز یحام

نگاهم کرد..سرش  یانگار توجهش رو جلب کرده بود..کم ادیز شیآرا نیس کردم ادونم احسا یصورتم توقف کرد ..نم یرو یا

به سالم بهم گفت و بعد با باز کردن در  هیشب یزیچ رلبیدستش چرخوند و ز یدور تو هیرو  چشیانداخت و سو نییرو پا

 منظورش رو به نشستن رسوند...
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 شیشونیبه پ یشلوغه من بوسه ا یلیچون تو خ مینباش وشایهمراه ن دهیم حیپرستار بهم گفت که ترج میکه شد شگاهیآزما وارد

...داخل میکرد یبه هم نگاه نم میکه از صبح راه انداخته بود ی..تو بازواریدادم به د هیزدم و همراه پرستار فرستادمش و تک

آروم کنارم  دمیو د دمیکردم..چرخرو کنارم حس  یا هیبودم...که سا ستادهیحواس به همه جا ا یشلوغ بود و من ب یلیخ یلیخ

جا به جا شدم  یهم شده بود..سر جام کم شتریاخمش کمتر که نشده بود بلکه ب نمشیبلند کردم تا بب شتری..سرم رو بستادهیا

شکستن  یاون بود...احساس کردم برا دمینقطه د نهااش قرار گرفته بودم و ت هیسا ریبود که من کامال ز یطور ستادنشی... ا

اون دل من رو شکسته بود منم زبون  میمثل بچه ها قهر بمون میتونست یتا ابد که نم یهست به هر حالت یبه حرف ازیسکوت ن

 کرده بودم آخرش هم که حرف حرف خودش شده بود... یدراز

 

 من... شیپ ادیب خوادیامشب هم م وشاین_

 

 بعد از ظهرش وقته دکتر گرفتم... یباشه...در ضمن من برا یدو روز براش کاف کنمیفکر م_

 

 برم اجرا دارم... دیکنم با تونیتونم همراه یدونم متاسفانه من نم یم_

 

 من باهاش هستم... ستین فتونمیدونم..وظ یم_

 

 کاره ام؟؟!! چیوسط ه نیبگه من ا خواستی..مثال م

 

 من خالشم..._

 

بار نسبتتون با بچه ها رو اعالم  11 یکه شما روز میدار یازیه نچ دمیفهمیسرش رو به سمتم خم کرد : من اگه م یبار کم نیا

 شد... یبرام حل م یواال مسئله بزرگ دیکنیم

 

 کنم... تیمن هم مجبور نباشم اعالم موجود دیبچه ها حذف کن یمن رو از زندگ دینکن یساده است..سع لشیدل_

 

 د؟؟یهست یا نهیشما نسبت به همه انقدر ک_

 

 ی!! خنده داره به هر کسم؟؟؟یا نهیجمله اش واقعا تعجب کرده بودم : من ک نیاشاره ام رو به سمت خودم گرفتم از ا انگشت

 نگرفتم... نهیک ینسبت به کس میمن تو زندگ رهیشاخ در م دیحرف رو بزن نیاگه ا شناسهیکه من رو م

 

 جدا؟؟!!!_

 

 حاال حاال ها ادامه داره... میریگیاز هم م میکه دار یرکیز ریانتقام ز نیا دونستمیگفت..خوب م یبد یلی..جدا رو با تمسخر خ

 

 زنگ زد محمد بود : الو... میجوابش رو بدم که گوش خواستم

 

 کنم؟؟یچرا بهت شک م یگیبعد م ییمعلوم هست کجا چیها ه یخودم..مثال زنم یسالم بر بانو_

 

 ...دیایو ازش در نم دیکن یم یهم نقشتون رو قاط تیواقع یایتو دن شهیام گرفته بود : شما هم خنده

 

 نقش رو دوست دارم.. نیکرد : نه استثنائا ا یبلند خنده
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 نقشم رو دوست دارم... نیمنظوره.... : منم ا یکه ب کردمیطور فکر م نیا ای شناختمشیدو پهلو بود اما خوب م یکم حرفش

 

 ..یداغون گفتیم ایصدات خسته است..س_

 

چاره رو هم دستش رو  یپرتو ب نیخسته ام..رام یلیخ دیدونم..شا یرو هم نم لشی..دلستیند روز حالم خوش نچ نیا کمی_

 بذارم... یاون هم جبران یبرا دیبا کنمیگذاشتم تو حنا..دو روزه کالسهاش رو کنسل م

 

 ...ید یهم که نم حیبه خودت تفر یکنیخودت رو خسته م یدار_

 

 ...گهید هیزدم : زندگ یپوزخند

 

دکتر که داشت  یآقا نیکنارم تکون خورد..سرم رو بلند کردم..چرا اصال حواسم نوبد که االن ا هیحرف احساس کردم سا نیا با

 شنوه؟یهمه حرفهامون رو م کردیم یرو باز وارینقش د

 

چرا امروز به من  نیم احرفها بود..مونده بود نیچرخوند اما خب فاصله کم تر از ا یا گهینگاهم سر ش رو به سمت د دنید با

 خوره... یو از کنار من جم نم دهیچسب

 

 ..دیکه ازم خبر گرفت یبه هر حال مرس_

 

 ...میبزن یگپ هی مینیقبل از اجرا بش ایزود ب کمیلوس نشو خانوم خانوما امروز _

 

 ..کنمیرو م میباشه تموم سع_

 

 که من دارم... هیطرفدار نی..خوشگل ترنمشیبرنامه بذار بازم بب هیپرنسس رو هم از طرف من ببوس و _

 

 داره که شاد بشه... اجیاحت دیروزها شد نیزنه ا یبشنوه از ذوقش ملق م_

 

 

 

 ...یدختر شجاع و قهرمان هیتو _

 

 ..روزیدوباره مثل د امیشه همراهت ب یهمراز نم_

 

 م؟ی..نزد میتو خونه باهام راجع بهش مفصل حرف زد کنمیفکر م_

 

 یدستم رو به نشانه خداحافظ ضهینبودن عر یخال یحرکت کرد من هم برا ینگاهم کرد و به سمت حام یار..کمب نینکرد ا اخم

 سوار شدنتون بحث کنم... نیهر بار با شما سر ا دیچرا من با دییشه بفرما یبلند کرد : م یبار کم نیبلند کردم که صداش رو ا

 

سر سوار  نی..من استیهم همراهم ن وشایچون ن ستین یلطف نیبه همچ یازیبار واقعا ن نیا نکهیا یبه سمتش : برا دمیچرخ

 رم... یشم و م یم نیماش

 

سرم رو  خواستیبلد بود بدون کالم هم زور بگه..دلم م یآدم حت نیزل زد بهم..ا یرو باز کرد و محکم و جد نیپشت ماش در

تناقض  نیهم زبونم براش دراز بود..خودم تو ا بردمیم حساب دایآدم هم شد نیبود که من از ا بی..اما عجواریبکوبم به د

 مونده بودم...
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کرد باعث شد سوار شم در رو بست..خجالت  یاشاره م ی. دستش که به سمت صندل شی..چهره جدستادمیا یلحظه ا جند

حرف رو چند بار تکرار کنم اما شما من رو هر بار مجبور به تکرار  هیعادت ندارم  ادی: من ز شهیخم شد و از سمت ش دمیکش

 ...دیکن یم دیجمله سوار ش

 

دختر  هیبه نظرش من  یزبونم رو گرفتم به اندازه کاف یخوام سوار شم که جلو ی..خواستم جوابش رو بدم که اصال به تو چه نم

 ا مربوط بزنم...هم حرف ن میکه بخوام مستق نیادب بودم چه برسه به ا یبچه ب

 

برات  یهوس کرد یزیچ رمیشم داروهات رو بگ یم ادهیداروخانه من پ نی: ا وشایبرگشت به سمت ن یقیبعد از دقا میافتاد راه

 بخرم؟؟

 

 به کوشا قول دادم.. میبخر یخونه بستن کینه..فقط نزد_

 

 داداش تپل تو.. نیاما از دست ا_

 

امروز هم  دونستمیم فتهیسوزشش ب نیبستم بلکه ا یقیدقا یشد..من هم چشمام رو برا ادهیداروخانه پارک کرد و پ هی کینزد

و  تیو عصب یخواب یخود چشم که حاصل ب یدور چشمم و قمرز یها یاهایپوشاندن س یبرا شهیم یکار عصبان موریعاطفه گر

داشته باشم اون هم انقدر  شیاجرا طول روز آرا ینبود که روزها درستو اصال هم  ومدیبود هر بار پدرش در م یخستگ

 ..ظیغل

 

 باز شد و من چشمام رو باز نکردم .. در

 

 

 

 همراز..همراز..._

 

به پشت و داره صدام  دهیچرخ وشایو ن میتئاتر شهر یرو به رو دمیچشمام رو باز کردم و د وشاین یصدا دنیشن با

انگار سوار اتوبوس  یدختر دهات گهیدونستم تو دلش م یم دمیخجالت کش یلیخ یلیاما هنوز پشتش بهم بود..خ ی..حامکنهیم

 ....رمیبم خواستیراه شده.واقعا اون لحظه دلم م نیب

 

 ادهیخواست اون لحظه از صحنه روزگار محو بشم پ ی..دلم م یکردم از حام یزدم و خداحافظ وشایبه گونه ن یبوسه ا یسر سر

شماست..آدم  یبرا نیبود به سمتم دراز کرد : ا یو رنگ کیکوچ سهیک هیشد ...دستش  ادهیهم پ یشدم که هم زمان با من حام

 یپنهان کردن اصال هم با شناخت آدمها نیبخواد پنهانشون کنه...به خصوص که ا نکهیبهتره مسائل رو از عمق حل کنه تا ا

 نداشته باشه... یتیاطراف نسبت به خود شخص سنخ

 

به دست به  سهیکرد و رفت و من واقعا منظورش رو نگرفته بودم..خشک شده و ک یم که خداحافظحرفش مونده بود لیتحل تو

 یدونستم چه حس یبود..واقعا نم نیتامیو و یتیتقو یقرصها یکه حاو یا شهیرو باز کردم...با ش سهیرفتنشون نگاه کردم ک

 هیبوق ممتد  یاون حالت موندم که با صدا یدونم چه قدر تو یو نم ددستم خشک شده بو یداشته باشم...قرص تو دیبا

 که گرفتارش بودم در اومدم.. یاز بهت یتاکس

 

 

 

 ا؟؟؟یس رهیکجا م یخوریهمه تو م نیا ییخدا_

 

...بدم گهیرو پاک کردم : نکن د مینیب یرو ینوچ تیشده بود زد نوک دماغم..با عصبان یزد و دستش رو که بستن یلبخند ایس

 ...ادیم
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 مموش... یبد اخالق شد تو چند وقته_

 

 ...یایکنار ب یبد خلق نیبا ا دیباشم پس با نجایا یفعال که قراره طبق دستوره مامانت دو سه روز_

 

 مادام مموش؟؟ هیاز چ یناش یبد اخالق نیا_

 

 کم خوابم... یلیخ یلیخسته ام..خ یلی..خزیچ چی...و هزایچ یلیاتاقش : خ واریدادم به د هیشکمم جمع کردم و تک یرو تو پاهام

 

 ...یاریتر شد : بس که به خودت فشار م یجد یاش کم افهیق

 

 ...ادهیکارام هم ز_

 

 ...یدو روز کالسات رو کنسل کرد گفتیم نیرام_

 

 داشت... اجی...به بودنم کنارش بد جور احت ایتونستم تنهاش بزارم س ی...نموشایآره به خاطر ن_

 

 ؟؟ی بهش فکر کردتا حاال یدار اجیاحت یتو خودت به چ_

 

داشتم...از نظر خودم به خواب..از نظر خاله به  اجیاحت تیکه به تقو ی...از نظر حام نیتامیو یقرصها شهیاون ش ی..فکرم رفت پ

 و از نظر گلنار به عشق... یمقو یغذاها

 

 دونم... ینم_

 

 وانیخونه ک یمهمون میباهام بر ایاما کو گوش شنوا...فردا ب یدار اجیکه بهش احت ییزایدارم از چ ستیل هیشد : من  یعصبان

 ...هیدوره هم

 

 انقده اخالقت باقلوا شده... اری شیپ یریم یبه به پس دار_

 

 به خدا... ییمن کجام تو کجا_

 

نواده پرتو برم شام خونه خا دیکردم..با یشوخ نیبش نی:بش ادیکه بلند شده بود بره در ب یتا از اون حالت دمیرو کش دستش

 زنگ زد دعوتم کرد روم نشد نه بگم... نیمادر رام

 

 دارن... گهید نایابروش رفت باال : ا هی

 

 دارم... اجیکارم رو از دست بدم..واقعا به پولش احت ترسمیجواب من ثابته..فقط م ایباشه س یسئوال اونها هر چ_

 

 رو مشت کرد : لعنت..واقعا که... دستاش

 

من از شما ها  یکنیو م یبهم کمک کرد دیکه با یزیاز اون چ شینباش تو ب یرو گذاشتم رو مشت شده دستهاش : عصبان دستم

 ندارم... یتوقع

 

 یصورت مسئله رو حل نم نایمموش..اما ا ی: بس که گل ختیاش رو آورد باال و موهام رو بهم ر گهیبهم زد و دست د یلبخند

 کنه...
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 تن تو نخ صورت مسئله...چه چند وقته همه رف_

 

 ...ایگفته...گلنار که گفت موندم جون س یبال اون دکتر بد اخالق بهت چ طونیش دمیشن_

 

 نیا گمیبعد به خودم م هیخفه اش کنم تو ثان خوادیکه دلم م هیثان هی..تو ضهیدونم حسهام بهش ضد و نق یمنم موندم..نم_

که الحق  یکار کنمیبه وسواس و دقتش به بچه ها نگاه م یقابل احترامه...وقت شناسمیکه م یا گهیاز هرکس د شتریآدم ب

 بده... مبچه هاش انجا ینتونست برا دیخواهرم هم شا

 

 رها فرصتش رو نکرد..جوون بود..._

 

چه  که رمیبگ میوقت نتونستم تصم چیکرده بود...ه ایکرده بودن.. ضشیمر یعنیبود.. ضیمر زیخواهر من قبل از هرچ ایس_

که بعدش اکبر خان  ییها و اجبارها ییزورگو ایرها رو خرد کرد..حامد و رفتارهاش و بعد گذاشتنش و رفتنش... شتریب یزیچ

 انتظام در حقش روا کرد..

 

حداقل سه نفر آدم  یاش خراب شدن زندگ جهیکه بود نت یزیزانوهاش : عامل هر چ یکالفه دستش رو گذاشت رو ایس

 نکنه... هیرها گر ینمازش برا نیکه مامان ه ستین یشب میهم ضربه خورد میله عقب تر بودپ هیکه  ییشد..ماها

 

 یم ی...من سپردم به خدا اون بهتر از هر کسیدون یچشمه اشکم هم خشک شده..اما خوب م ی: من..حت دمیاز ته دلم کش یآه

 ...ستیکس ن چیبه ه یعنی..ستیبه من ن یازین رهیگیوسط مقصره و انتقام رو هم م نیا یدونه ک

 

 ...یعقده باش یو ب نهیک یانقدر ب یتونیسالها : دختر تو چه طور م نیکرد..محکم محکم برادر وار...مثل تمام ا بغلم

 

 ....اوشی..خوده خوده سیباش اوشیانقدر س یتونیکه تو م یهمون طور_

 

 

 

نگاهم  یدار یاون طور هیتا برم خونه خانواده پرتو بعد از اجرا : چ شدمیانداختم داشتم حاضر م وانیباز ک شیبه ن ینگاه

 ؟؟یکنیم

 

 ؟؟یکه انقدر هم مهمه به ما بد ییتو مجله ا تیمصاحبه حرفه ا نیتئاترت و اول تیبابت موفق یمهمون هی یخوا یتو نم یعنی_

 

 خوام... یباز بود انداختم : نه واال نم ششیبه محمد که ن ینگاه

 

 داداش؟؟..هسته اش رو تف کن... ی: خورد دیبلند خند یبا صدا محمد

 

 ....ادیپنجشنبه خونتون...محمد هم م میایم پیندارم ما کال اک یزد : من کار یلخند وانیک

 

 خونه خراب کنا.... دیایدستم رو تکون دادم : باشه ب رفتمیم رونیطور که داشتم از در ب همون

 

 رو بلند شد...خنده بلندشون تا ته راه یصدا

 

 

 

 د؟؟یکنیکار م یچ نجایشما ا_
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 گه؟؟یخونه ما د میبهم زد : خب اومدم دنبالتون بر یلبخند

 

نبودم..معذب بودنم  یتئاتر شهر راض یجلو قاینشستم و متوجه ادکلن تندش شدم...واقعا از حضورش اونهم دق نشیماش یتو

 ؟ی: ناراحت شد دیرو حس کرد که پرس

 

 فقط جا خوردم انتظار حضورتون رو نداشتم... یعنینه .._

 

 چرا؟؟.._

 

 ...مینداشت یقرار نیخب آخه همچ_

 

 ؟؟یایاجازه بدم تنها ب یشبه انتظار که نداشت 9/31دختر خوب ساعت _

 

رفتم خونه هر روز  یروزها که حاال من م هیو نخ نما شده...انگار بق یبه قول محمد تکرار یرفتارها نی..خنده ام گرفته بود از ا

 دره... یجلو

 

 خجالت زده خانوادتون هستم... یبه هر حال لطف شماست امشب پس حساب_

 

 دختر.. یهست یتعارف یلیخ یلیخ_

 

داشتم  یدو نفر سر ناسازگار نینبودم اما انگار با ا یافتادم..من اصال آدم تعارف یحام ادیلبم اومدم.. یرو یخود آگاه لبخند نا

 نیاما رام یموجه لهیدل چیه یخواست..ب یفقط دلم ساز مخالف زدن م دمیرسیکه روشن بود به اون که م یبا حام فمیالبته تکل

 هم مشخص نبود... یلیباهاش خ فمیتکل

 

دو روز جور  نیکالفه اش کرده که پشت فرمون جا به جا شد رو کردم به سمتش : ممنون که ا یاحساس کردم کم سکوتم

 ...زارمیم یکالس جبران دیدیرو کش ومدنمین

 

 به هر حال... ادیم شیپ یهر کس ینگو نه..برا یهست یتعارف گمیم_

 

 ؟؟یعنیبرخورد رو داشت  نیا کردنیکه باهاش کار م یی..با همه کسا

 

 کنم... یشکل تمومش م نیرو که قبول کنم به بهتر یمن کال کار_

 

 یلیخودمون حدس زدنش خ یو البته تو جمعها انیو بازخورد هاش از دوستان و آشنا ینیمک یباز یکه دار یشینما دنیبا د_

 سخت نبود..

 

 کاراتون رو دوست داشتم.. شهی؟؟ بد جور نسبت بهش کنجکاوم...هم دیکنیم یهاتون پرده بردار یامشب از نقاش_

 

 ..یتو به من لطف دار تا بنا گوشش در رفت : ششیکرد که ن یچه برداشت قایحرفم دق نیدونم از ا ینم

 

که قراره دانشگاه  دهیاالنم خبرش بهم رس دیو هست دیبود ینقاش مطرح و البته با استعداد شهیشما هم ستینه بحث لطف ن_

 که لطف حساب بشه... ستیمن ن دییبه تا یازیپس ن دیکن سیتدر

 

 جمله ها رو داره... نیتر بایبرات حکم ز ادینفر در م هیاز دهن  یحرفها هست که وقت یبعض_
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طور که داشتم  نی....همیهمراز که آمارش رو ندار رنیدهنت رو گل بگ یجمله اش بسته شد..به خودم گفتم ا نی..دهنم با ا

...با خنده کردیپنجشنبه خونه من دعوت م یتلفنم زنگ زد..آرتان بود که داشت خودش رو برا خوردمیاز دست خودم حرص م

 ...ینون خور هم اضاف هی بهش گفتم همه که هستن

 

 نه؟؟ انیاز خجالتت در ب خوانیبچه ها م ی: حساب دیبه سمتم چرخ نیرو قطع کردم که رام تلفن

 

بود که دوست  یکار نیآخر نینبود..ا یبود و چاره ا دهی..شنکردم؟؟یدعوتش م دیهست..با ی..احساس کردم ته کالمش دلخور

 در خدمتتون باشم... شمی..خوشحال مهیخودمون یلیجمع خ هی دیلریب فیهم تشر نبود انگار:شما یداشتم بکنم اما چاره ا

 

بشه اما در کمال تعجب من...تو هوا دعوتم رو زد و گفت که  یمنتف هی.تعارف کنه منم تو هوا بزنم و قضارهی..انتظار داشتم نه ب

 موقع باز شده خودم و آرتان دادم... یاومد به دهن ب رمیگ یو من تو دلم هر چ ادیم

 

 

 

 سخته... یلیانتخابش خ دیباور کن رنیگیبا آدم ارتباط م شتریکه کدومشون ب نی...انیکلمه عال هیدر  _

 

وار پر از از خود متشکر  نیرام یاز ته دلش زد لبخند یکاپتان بلکش لبخند پیتک مبل اتاق کار خونشون با پ یرو نشسته

که توش هزاران طعنه  یکوچه رو لبش بود همون لبخند یکه اون وقت ها هم تو اون خونه انتها یند لعنتبودن...همون لبخ

به  یذات یاگر اعتراف کنم که طعنه خنده هاش نسبت به اون سالها کمتر شده بود اما اون خودپسند یجا حت نیانگار نهفته بود ا

 شد کرد... یهم نم شیهمراهش بود و انگار کار

 

 ....یلم که دوستشون دارخوشحا_

 

 گفتن دارن... یحرفها برا یلیزنده ان و خ یلیبد گذشته رو کنار بزنم : رنگها خ یکردم اون حسها یسع

 

 دیرو در حال رقص د یشد زن یخطوطش م نیاشاره کردم که در هم و برهم و قرمز رنگ از ب یمدرن یبایز یدست به تابلو با

 ...باستیبد جور برام آشنا و ز نیکارها بود...: به خصوص ا نیتر بایاز ز یکی

 

خودم رو جمع  یکم شده بود و من معذب کم یلیگذاشت و به سمتم اومد..فاصله مون خ زیم یرو رو پشیجاش بلند شد و پ از

 کردم...

 

 داره؟؟.. یتابلو برات چه مفهوم نیا_

 

دور نبود گرفتم : خودتون که خوب  یخاطره  هیاز  ریبه غ یزیچ چی ..هو حاال کردیجادوم م یزمان هیرو از چشماش که  نگاهم

 ...هیبرداشت خصوص نیهم ا یداره و کم یرو از اثر هنر شیتو هنر مدرن هر کس برداشت شخص دیدونیم

 

اتاقن و البته  نیدر ا رونیکه کل خانواده اش ب نیبه ا دیتر شد..آب دهنم رو قورت دادم..با ام کیکرد و بهم نزد یخنده ا تک

تند  یازش سر نزنه که مجبور به عکس العملها یبود حرکت دواریکه از ادب و حرمتش نسبت به خانوم ها داشتم ام یشناخت

 بشم...

 

 هنرمند.. هیبه عنوان  یستین نجاینده ...تو ا لمیرو تحو تیدانشگاه ی..درسهازمیهمراز عز_

 

 جوابش.. از دمی..ترسدمی...ترسمی..خواستم بپرسم پس چ
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 یفرانسه...تو یتابلو ها حاصل دو سال کار و تالش منه..تو نیو ا شگاهینما نی..ادترهیها جد ینقاش نیتابلو از همه ا نیا_

 رو بدونم ازش... تیخوام حس واقع ی..مریماه اخ هی نیحس پر رنگه مربوط به هم هیتابلو حاصله  نی...اما ارانیا

 

 یلی..خفیو ظر باستیبگم ز تونمیکنم : من فقط م شترینفس شده بود رو ب هیکه در حد  یقدم عقب تر رفتم تا فاصله ا هی..

 داره... یحس سبک یلیخ

 

 باشم... دواریام یکم تونمی: پس م نییرنگش . چشم دوخت به پا یشلوار کتون سورمه ا بیج یرو کرد تو دستاش

 

 ..هیتجربه بودم..اما احمق نبودم که نفهمم منظورش چ ینبود..بچه بودم..ب یچاره ا یعنیزدم به اون در.. یم دی..با

 

در  دیشیم یبهتون نقاش خوب دمیقول م دیباش دواریلبم : به خودتون؟..بله بله ام یکه به زور کاشته بودم رو یلبخند با

 ...ندهیآ

 

 و حاضر جواب... یطونی: هنوزم ش دیتوش مهر رو د شدیبهم کرد که حاال آشکار م یزد و نگاه یلبخند

 

 زبون دراز بودم... شتریاون موقع ها ب_

 

به لبش اومد : بچه ها  یلبخند دنمونیبه در خورد و بعد مادرش سرش رو داخل کرد..با د یجوابم رو بده که تقه ا خواست

 ...دمیشام رو کش دیایب

 

 کمکتون کنم شرمنده... ومدمیمن ن دیببخش یوا یا_

 

 یکه از وقت نهیرام نیا ریبر جا به جا کردم؟...تقص گیو د گید یلیبود : نه که خ ستادهیکه تو چار چوب در ا یحال در مادرش

 هم نکرده... ییرایجا ازت پذ نیحبست کرده ا یاومد

 

  

 

 شه که قبول کرده... یباورم نم_

 

 دونم ... یگلنار من نم نیداشت ا یچه اصرار کردینگاهش کردم که داشت موهام رو درست م نهیآ یلبخند از تو با

 

 نکش موهام رو گلنار..._

 

 ...کنمیچه م نمنیسرم : شلوغ نکن بب یدونه آروم زد تو هیبرس  با

 

 لباس مناسبه؟ نیا یجا به جا شدم : مطمئن یکم یصندل یرو

 

هم شده بود..لباس  ترشیب شیپوشتم قرمز دیسف یلیکوتاه قرمزم انداخت که به خاطر رنگ خ نیآست راهنیبه پ ینگاه

بپوشم  یزانو بود هر چه قدر خودم رو زدم که بذاره جوراب شلورا یباال یداشت و دامنش چند انگشت یساده ا یلیخ یبرشها

 اضافه کرد.. هشب یجفت هم کفش پاشنه دار مشکب هیتو کتش نرفت و 

 

 ...یخوشگل شد یلیخ_

 

 ...ستینصف تو هم ن ییبایمطمئنا ز_
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صورتشون هر  یاوریمن بیبهم دشاتن و ترک یادیز یلی..دروغ هم نگفته بودم واقعا گلنار خوشگل بود کال اون و رها شباهت خ

چرا انقدر  یبفهم یتونست یم یکردیمسئله خانوم بودن و البته دکتر بودن گلنار که اضافه م نیبه ا کردیرو جذب م یکس

 جورواجور داره.... یخواستگارا

 

بخره اما  ینیریش رونیبود که رفته بود ب ایچاره من برداره س یب یدر باعث شد گلنار باالخره دست از سر موها زنگ یصدا

 ...دمیدوتا عشق خودم رو هم شن یصدا شیشگیغر غر هم یهرماه با صدا

 

دو تا ماچ گنده هر تخت...  یپرواز کردن سمتم من هم تعادلم رو از دست دادم و افتادم رو بایباز شد و دوتاشون تقر در

 من؟؟ یوروجکا دیاومد یکدومشون رو مهمان کردم : ک

 

اما عمو گفت روز بودن با خانواده رو  میبا خانواده باش دیهم پدر جون غر غر کرد که پنجشنبه با یکل میآقا اومد ی: با عل وشاین

 داده... رییبه جمعه تغ

 

 ..خنده ا م گرفت انگار سازمان ملل بود...

 

 دست خان عموتون درد نکنه..._

 

 دنبالمون.. فرستهیآقا م یگفت زود عل دهی: چه فا کوشا

 

 ...میهم راض قهیدق هی یحت دنتونیداره من به د یکه آخش در اومد : چه اشکال دمیرو کش دماغش

 

 : محمد هم هست... دیبه بلوزش کش یبلند شد و دست وشاین

 

 هم ببند به نافش... یزیچ ییآقا ییعمو هی؟؟...واال  هیتو فندق..محمد چ یدراز کرد یکه تازه وارد اتاق شده بود : چه زبون ایس

 

 تونم صداش کنم... یدلم بخواد م یکه باعث شد فک ما باز بمونه : خودش به من گفت دوستمه و هر چ یبا عشوه ا وشاین

 

بود از  ییایشرم و ح هی میقد یدنش که صداش رو در آورد و بعد گفت : دخترم دخترادونه محکم زد پس گر هیخم شد و  ایس

 رو صدا کنه... یمرد چیه کیتا حاال با اسم کوچ دمیواال من ند ریبگ ادیخاله بد بختت  نیا

 

 کنه که مونده خونه... یکارار رو م نیخالش خله...هم نیبزرگ هات چاکلت بود : از بس ا وانیدستش دو تا ل یکه تو گلنار

 

 گم شد...  ایو س وشایاتراض من تو خنده بلند ن یصدا

 

 

 

با کفش تخت  پوشمیم یجوراب شلوار هیرم  ی...من مهی..آخه چه اصرارشهیکارت کنه گلنار پام داره قطع م یخدا بگن چ_

 اصال...

 

 کبودت کنم..دختره تنبل... نیهم کاررو بکن تا با نیرو آورد باال : ا دیکشیکه داشت باهاش شام م یریکفگ

 

 برادر آرتان هست؟ یگلنار حواست به نگاهها ی: راست نکیدستم رو گذاشتم رو س یتو ینیس

 

 رو زد به اون راه: نه... خودش
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 ...نیایم ییهم چه غمزه ها یبرا نمیبی: دختر جان من و رنگ نکن..خوب م ستادمیجلوتر و کنار دستش ا رفتم

 

 ..یزنیحرف م یراجع به ک یدونم دار ی..من اصال نماریدختر مردم حرف در ن یتکون داد : برا دیرو به عالمت تهد ریکفگ

 

 ترکه.. یتو چشماش قلب م نتتیب یباشه که م نیحواست به رام تو

 

حرف تازه سر  نیبخندم اما انقدر از سر شب خودم معذب شده بودم که با ا هشیبه تشب خواستیواقعا دلم م نکهیوجود ا با

 کارش کنم؟؟ یچ یگیدرد دلم باز شد : م

 

فرشته با مزه  نیخواهر شوهرانه به ا یشده بود و لبخند کیکه بهمون نزد سایکرد و داد دست آو نیبرنج رو با زعفران تزئ یرو

با نگاهش همه جا دنبالته..اونم  کنهینگاهت م رانیطور ح نیا یکس نکهیزد...با رفتنش رو به من کرد : ازش لذت ببر...از ا

 خب لذت ببر... یدتو کفش بو تیکه تمام نوج.ان یکس

 

...من االن استرس گرفتم که نه گفتن بهش ایگیم یزیچ هیگفتم :  واشکشی....و  لیمرغ رو دادم دسته دوست دختر سه ظرف

 ...ییمصادف بشه با از دست دادن کارم..من کجام خانوم خوشگله تو کجا

 

 من نگاهش کن... هیباش که من هستم...از زاو ییبرنج رو هم گرفت دستش : تو هم همونجا سید نیآخر

 

 ...یاز گرسنگ مینه...بابا ما که مرد ای دیایآرتان بلند شد : م یجوابش رو بدم که صدا خواستم

 

 

 

کنار محمد  وشایبزنه بچه ها هر کدوم پخش و پال نشسته بودن...ن یتاریگ هی لیتا سه میدورهم جمع شد یاز شام همگ بعد

مرد متواضع و عاقل ممنون بودم با  نیچه قدر از ا کردیکه همراهشه رفتار م یخانوم بزرگ هینشسته بود و محمد باهاش مثل 

کنارش  ستادنیا یجابا دست اشاره کرد که به  نیدور نموند ...رام نیرام دیکه از د یبرام زد..چشمک یچشمک دنمید

بود ...بودن بعد از مدتها تو  یو خوب یکنارش نشستم..جمع دوست داشتن کردمیکه دامنم رو جمع م یمبل در حال ی..رونمیبنش

 ...دادیم عفمضا یدلخواهمون به هممون انرژ یقیو گوش کردن به موس میکه همه با هم همفکر بود یجمع

 

 

 

رو  یکمد کیرمانت لمیف کردیکل کل م وانیسرخوش بود و با ک ایس ینگاها ریبود و زنشسته  ایکه کنار س سایاصرار آو با

بود که زنگ  یجماعت هنر یپول یو طبق معمول بحث سره ب کردنیعده با هم بحث م هی..دنیدیم لمیعده ف هی..میگذاشته بود

 بلند شدم  نیرام اربود...از کن یاز جا پروندتم...حام لمیموبا

 

 دکتر... یسالم آقا_

 

 ...نییپا دیشه لطفا بچه ها رو بفرست یسالم خانوم م_

 

 خودش اومده بود دنباله بچه ها... ینی اوردمی..داشتم از تعجب شاخ در م

 

در  یددیدکتر چند لحظه افتاخار م یاز بچه ها انداختم : آقا یکیکه غرق صحبت با محمد و دوست دختر اشکان  وشایبه ن ینگاه

 وقت... هی خوادیکه خوب هنوز وقت نشده بچه ها دلشون م پیاک یبا بچه ها میببر یکیک هیخدمتتون باشم قراره 

 

 ...دیدر رو باز کن دیباشه پس لطف کن_
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انداختم با  یمون نگاه ی..استرس همه وجودم رو دوباره گرفت...به جمع خودمون دمیتر کش نییپا یدامنم رو کم اریاخت ی..ب

 یاطلس یرنگ خونه ..اطراف گلها یآب یبلند بچه ها جمع شدنشون دور پنجره قاب چوب یشد خنده ها یکه داشت پخش  یلمیف

کس  چیحضور برادرزاده هاش هر چند ه یداره از نظر اون برا رادین جمع تماما ایدونستم اا ی...خوب مدنیکش گاریدر حال س

 ..کردیعبور م یزد نه از حد یخود م یجمع نه حرف ب نیدر ا

 

 چشماش چهار تا شد... یگفتم حام ی..وقتهیک دیبا اشاره ازم پرس گلنار

 

 ات در هم شد همراز جان؟؟ افهی: چرا انقدر ق ستادهیکنارم ا نیرو زدم که احساس کردم رام فونیآ

 

 بذاره... وهیبراتون م ایبگم س دیی...بفرماستیدر هم ن_

 

 ؟؟یبا من بر خورد نکن بهیغر یشه انقدر مثل مهمونا یم_

 

 بهم سالم کرد... یجد یجوابش رو بدم که صدا خواستم

 

 ..دییدکرت بفرما یسالم آقا_

 

به من انداخت و  یبود...نگاه یبا لباس رسم یو در هر ساعت شهیآدم هم نیوارد شد...ا فیو ظر کیش تینها یب شهیهم مثل

 بود... ستادهیطلب کار کنارم ا یکه کم نیبعد به رام

 

رو  یبود..نفسم رو حبس کردم احساس بچه ا ومدهیبود که به مذاقش خوش ن زهایچ یلیلحظه ورود خ نیکردم از هم احساس

 ..ستادهیا رشیناظم سخت گ یداشتم که رو به رو

 

 برنامه نبود که مزاحم شما بشم.. یاومدم تو یکه دست خال دیببخش_

 

 خوشحال شدم... دارتونیدکرت بنده از د یآقا دییبود انگار..:نفرما یطبق برنامه م زشیهمه چ دیبا شهیآدم هم نی..ا

 

به  یگل یجمع و جور کرد...اول نگاه یما انگار جمع رو کم الیخ یبه جمع ب کشیو ش یوارد سالن شدم...ورود جد همراهش

و بعد به  دادین رو دود مچاره م یب یبود کنار پنجره و داشت گلدونا ستدهیبه دست ا گاریکه س لیاطراف انداخت و به سه

 ...ودنب ستادهیکنار محمد ا وشایکه کوشا و ن یسمت

 

 جناب انتظام... دیمفتخر کرد یلیخ یلیکه زود تر از من خودش رو جمع و جور کرده بود به سمتش اومد . دست داد : خ ایس

 

 فرمودند... شونیا یمزاحم جمع دوستانتون شدم البته وقت_

 

 هی یکه خودش خودش رو دعوت کرده بود هر کس یمطمئنا جمع دیتاب یجمع بر نم نیرو ا یهمه جمله پر از تعارف و جد نیا

..نگاه پر متشیگرون ق ی...لباسهاستادنشیکه ا یآدم..آدم نیمرتب تر شده بود از حضور ا یگوشه ولو بود حاال کم

 آورد.... یجاش نا خود آگاه با خودش احترام م و جمالت انتخاب شده و به ی..لحن جدرایگ ینفوذش...صدا

 

 

 

 ...شییخدا هیو با کالس کیعجب آدم ش_

 

 ..ارهیها رو ب وهیببرم و اون م ییبود که همراهم اومده بود آشپزخونه تا من چا سایجمله از طرف آو نیا
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 ....هییآدم جد یلیآره خ_

 

من  یخونه و چشم دوخته بود به قفسه کتابها یتا به تا یمبلها یکه نشسته بود رو دمیچارچوب در آشپزخونه سرک کش یتو از

 جلد بود.... 311 دیاز شا شتریب یزیکتابا چ نیکه ا

 

 کردنم باشه... ییرایتو پذ یسوت نیخواست کوچکتر یاصال دلم نم دمیکش یرو با وسواس پاک کردم و نفس ینیس

 

 افهیکه با ق ارمیها رو سمتش ب وهیکرد رفتم م یبرداشت و تشکر عیباال آورد و سر یرو که جلوش گرفتم سرش رو اندک یچا

 ...دارمیمن خودم بر م دیگفت : لطفا خم نش یجد

 

که  یو بعد رو تک مبل دیکشیم پیمتفکر داشت پ نیبه پشت سرم که رام دمیکردم و چرخ ستیخودم رو راست و ر یکم

 بود.. دمید یرخش تو میکنارش بود نشستم و ن

 

 : خب جناب انتظام خوشحالم که باهاتون آشنا شدم... لیسه

 

 خوشحالم... یلیدستش گرفت : بنده هم خ یرو تو شیچا فنجان

 

 ...دمید وشایمن شما رو روز اجرا همراه با کوشا و ن_

 

و  کیخونم.خونه کوچ یدستم رو محکم مشت کرده بودم..حضورش تو یتو یرو مزه مزه کرد و من دستمال کاغذ شیاز چا یکم

 یبرام کم لمیپر از کتاب و ف یکار دستش...گلهام و قفسه ها یلنگه به لنگه و کوسن ها یکفش..مبال یها میخلوتم با گل

 استرس آور بود...

 

 لبهاش اومد.. یرو یکم رنگ یلیگلم بود که گل داده بودن احساس کردم لبخند خ یبه سمت گلدونها نگاهش

 

 دکتر بودم فرصت نشد تشکر کنم... یقاشب شام در خدمت آ هی: بنده  محمد

 

 بود و بعد سکوتش... یکیلبخند ش یحام جواب

 

خودم  شیآخرش بود جمع شد و من پ گهیکه د یلمیبود توجهش به آهنگ ف الونیخوب و یلیکه نوازنده خ لیدختر سه دوست

 نبوده که خاموشش کنم... ادمیفکر کردم چرا 

 

 ...ادیکل ش نم یساده و دم دست تمیاصال به ر لمیف نیداره ا یقو یقیعجب موس_

 

 نبود در کل... یبد لمیف ی: ول لیسه

 

 ...ارمیب یخور وهیم یاز آشپزخونه چاقو یحام یبلند شدم تا برا من

 

 ...دادیرو نشون م یناز یلیاشکان : عشق خ نامزد

 

 ن؟؟؟یاز دست ا یکشیم ی..اشکان تو چیکی: جون تو جونت کنن رمانت ایس

 

 دله منه... زهینباشه ها ...عز تونی: با خانوم من کار اناشک
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و نرمال  یدم دست یحرفها نیا نکهیترسم از ا یم یلیخودم اعتراف کردم که خ شیآشپزخونه دستم گرفتم و پ یقو رو تو چا

 سبک سرانه باشه... یبچه ها به نظر حام

 

 همراز؟ ستیطور ن نیورودم به سالن نامزد اشکان گفت : به نظر تو ا با

 

 هست...؟؟؟ ی..بحث چ ستمین انی: در جر ستادمیجا ا همون

 

 ...دهیکشیخوشگل غم عشق م ایدختر گو لمیف نیتو ا نکهی: بحث ا ایس

 

 ..یدر هر صورت باستیز دنی: غم عشق کش نیرام

 

...نگاهم رو ازش گرفتم و چشمم افتاد به کردیکه فنجان به دست داشت نگاهم م یدونم چرا نگاهم رفت سمت حام ینم

 ...دمیمن کال غم عشق نکش دیبراق محمد و جواب دادم : از من نپرس یچشما

 

 : آره جونه خودت... لیسه

 

 شد... یپر از دلخور نیدونم چرا احساس کردم نگاه رام ی..نمدنیبلند خند یبچه ها با صدا و

 

بپوشم و  یچند هزار دالر یخانوم خوشگله لباسا نیمنم مثله ا ومدیام رو از چارچوب در آشپزخونه گرفتم : واال بدم نم هیتک من

..انشب احساس یرو مبل مخمل غم عشق بخورم...لحنم باعث خنده بلند بچه ها شد و نگاه پر از فکر حام میونیلیتو قصر چند م

 ...کنهیم لیتحل رهرو انگار که دا یزیهر چ کردمیم

 

 جواب بود.. نیبهتر ولی: ا ایس

 

 هنوز پول مارو ندادن... ایکه بعض میبخور ی: آره خب...ما االن چه غم عشق محمد

 

بگذارم  یحام هیدست شیپ یخم بشم تا چا قو رو تو یبه محمد رد شدم و خواستم کم کردیکه اعتراض م لیلبخند از کنار سه با

 بود ... دیازش بع یعیسر یعکس العمل ها نیجا خوردم همچ یاز دستم گرفت..کم عیکه سر

 

شما  ستیهم ن ییرایبه پذ یازیدارم ن یخودم بر م دیبده : عرض کردم که خم نش حیتو ض دید ازیکه ن دیشا دیرو د تعجبم

 ..دیخودتون رو خسته نکن

 

 نشستم ... میقبل یکردم و سر جا یتشکر

 

 ...نمتونیبب شگاهمینما هیافتتاح دوارمیخوشحال شدم و ام تونییاز آشنا یلیدوستان من امشب خ ی: راست نیرام

 

 ... کردیم فیتعر یلی: همراز که از کارا خ ایس

 

 مهم بود که همراز نظرش رو بهم بگه اون تابلو ها مخاطب داره چون... یلیبهم زد : برام خ یلبخند نیرام

 

حرفهاش  نیکه اصال هم بلد نبودم بهش بزنم ا ییحرکت کنگ فو هیپاشم و  خواستیطور...دلم م نیخوردم...بچه ها هم هم جا

 ...دادیقرار م قهیتو مض قایمن رو دق

 

 میپرسیاز همراز نظر م دمونیجد یمحمد من رو نجات داد : ما هممون تو کارا یجا به جا شد که صدا یمبل کنارم کم یرو یحام

 کنه... ینم یکه باشه کاراش مخاطب داره...فرق یاما هنرمند جماعت هر کاره ا...میکنیم دییو سوادش رو تا میچون قبولش دار
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 ماهش رو ببوسم... یمخواست بلند شدم و رو دلم

 

 همراز امروز بد جور تو زرد از آب در اومد.. نی: واال ا اشکان

 

 اون وقت؟؟ یچ یعنیتعجب نگاهش کردم :  با

 

 ...یکردم انقدر به ثروت عالقه داشته باش یواال من فکر نم_

 

بهم  شتریپاهام رو ب یکه نشسته بودم کم یمبل یدادم به پشت هیتک هیام گرفت از لحنش که معلوم بود پر از شوخ خنده

..غم یتا بهش فکر کن یهم داشته باش گهید یزایچ یلیخ تیبگم اگه تو زندگ خواستمیفقط م یچسبوندم : راستش رو بخوا

 مونه ته نوبت... یم زایچ نیو اعشق 

 

 : قبولت دارم مموش... ایس

 

 کردمیم یهمه سع نی...اکردنیم یطور نیچرا امشب با من ا نایگونه هام حرارت بلند شد..ا یاحساس کردم از رو واقعا

 بود... یچ گهیارباب آخه مموش د نیا یجلو ارمیبه جا ب ژیپرست

 

 رفتم که حساب کار دستش اومد... ایبه س یغره ا چشم

 

 مموش؟؟؟ یگی..تو هنوز به همراز جان مای: س نیرام

 

بلند  یو موها یشیبا اون لباس درو نیکه چشم دوخته بود به رام یترسناک حام یو سکوت کم یبه چهره جد ینگاه یرکی...ز

 انداختم...

 

 دلم خواست صداش کنم... ینه اجازه دارم هرچجمع و جورش کنه : همراز خواهره م یداشت کم یکه حاال سع ایس

 

 ..گهید یی: زور گو سایآو

 

 چاره... ی...؟؟..منه بی: ک دیبه سمت خوشگل خانومش چرخ ایس

 

 ...شهیخانوما شروع م هیباز ستیاالن فمن یآ ی: آ وانیک

 

..و به کردیانداخته بود و فکر م نییبود که حاال سرش رو پا یاومده بود همه حواس من به حام شیکه پ یتوجه به بحث ی..ب

 انداخت... یساعتش نگاه

 

 ..ارمیرو م کیدونم که..من االن ک یم دیجا باش نیکه مجبورتون کردم ا دیحوصلتون سر رفت؟..ببخش_

 

و  که حرفاتون نمیبیم کهی...درحالدیدونم چرا شما با من انقدر تعارف دار یبه سمتم : نم دیچرخ تیبلند شم که با جد خواستم

 ..دیزنیم میرک و مستق یلینظراتتون رو خ

 

جمع  نیا دیشا یلیکه شما خ دونمیکنم..فقط م یعنوان م میمستق یلیانداختم : من نظراتم رو به شما هم خ نییرو پا سرم

 خوام از سر ادب وقتتون تلف بشه... یبراتون جالب نباشه و نم
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 دی: من راحتم...شما هم راحت باش کردیبهش انداختم که داشت نگاهم م یکرده بود...سرم رو بلند کردم و به نگاه سکوت

 ...نمتونیبیسرحال تر م یلطفا...خوشحال هم هستم که بعد از اون روز دارم کم

 

 شما رو هم انجام دادم.. هیاستراحت کردم و خب توص یممنونم...کم_

 

 کردم..ها تشکر کرده بودم بازهم تشکر  نیتامیقبال بابت و نکهی..با ا

 

 که... نهیبگم ا خوامیکه م یزیبه دو بار تشکر داشته باشه...تنها چ ازینبودن که ن یزیچ_

 

 ...؟؟یدیرو به ما نم کیک نی: همراز ا آرتان

 

 ...کردنیم یالیجماعت من رو قاتل سر نی..امشب ا

 

 و کوشا هم همراه من به آشپز خونه اومدن... وشاین

 

 

 

 ...یو من رو راه انداخت یپرنسس که تا رفتن من صبر کرد ی: مرس دیرو بوس وشایگونه ن محمد

 

 شه خونه تو بود و آرامش نگرفت... یبود...نم یخوب یلیهمراز شب خ یمرس و

 

 ...دیکه برامون گذاشت یممنون از شما بابت وقت_

 

 بود دست داد و رفت... ستادهیکه پشت بچه ها ا یبا حام محمد

 

خوشحالم که بعد  یلیجلو اومد : خ یخداحافظ یهم برا نیهمه رفته بودن و رام کردنیبا گلنار گوشه خونه داشتن صحبت م ایس

 توش بود.. مونیو نو جوان یاومدم که خاطرات قشنگ کودک یاز مدتها به خونه ا

 

 ... شناختمیم ی: من رها و همراز رو از کودک یبعد رو کرد به ست حام و

 

که مطمئنم  یبا کس ییدستش رو جلو آورد : آشنا کردیبچه جلوه م هی شتریب نیکه در کنارش رام ینیسپلیو د تیدبا ج یحام

 من خوشحال کننده است.. یداشته برا یمرزمون باهاش خاطرات مشترک و خوب ایعروس خدا ب

 

 رو نگرفت... خواستیکه م یا جهیداد و رفت...و من احساس کردم از جمله اش اصال نت یبا حام یهم دست نیرام

 

 نفر... نیآخر میخانوم؟؟ ما به خاطر خواهش شما موند وشاین می: بر وشایرو به ن یحام

 

 ...دیکه موند ی: مرس من

 

 کنن... یخداحافظ ایو کوشا رفتن تا از گلنار و س وشاین

 

 د؟یایکه ب دی...خواستم بگم وقت دارست وشایبه من انداخت : فردا بعد از ظهر دوباره وقته دکتر ن یاجمال ینگاه یحام

 

 دارم... یخال یچند ساعت هیبعد از کالسم تا اجرا  امیبله م_
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 ..ایبرد به اتاق خواب : کشتمت س یکه داشت پناه م ایکردن ازشون حمله کردم سمت س یبچه ها و خدا حافظ دنی..با بو س

 

 ها... کنهیسکته م نییندو همراز...ندو مادام پا_

 

  

 

 

 

مبل و  ی...نشستم روکردیفشرده م شتریتلخ قلبم رو ب خیشدن هر روزه به اون تار کیانداختم نزد وارید یرو میبه تقو ینگاه

شدن عصرها دنبال  یپنجره رد م ریروزها از ز دیکه با سبد خر یشدم به کوچه شلوغ محل که پر از رفت و آمد بود..زنان رهیخ

حاال در تدارک شروع سال  کردنیشوهرانشون باز م یروانه خونه کنند و شبها در رو برا هکوچ یبودن که بچه ها رو از تو نیا

 بودن... یلیتحص

 

دو تا  نیتام یبود و درد مادرم برا یخبر یو ب ییبایداشتم..دبستان برام سراسر ز ختهیاز دوران مدرسه خاطرات جسته گر من

 ادشیبه  ادیمن ز دادیوازنده تار و سه تار بود...درس هم مبعد از فوت شوهر جوونش...پدرم ن یاطیدختر بچه با خ

بزرگ تر شدم که عادت به حضور  یلبخند...وقت هیو  شدینت که مدام تکرار م هیبود از  یقیموس ینوا هیمن  ی...برااوردمینم

شدم اما حاال که  یاصرار داشت مادرم ازدواج کنه اون دوره ها ازش متنفر م یلینداشتم..خاله ام خ مونیخونه و زندگ یمرد تو

 کرد... یبود و خسته اش نم یکمتر م شو استرسها یبار زندگ دیکاش مادرم قبول کرده بود شا یکه ا نمیبیم کنمیفکر م

 

ام رد شد...رها که عاشق موه یاز ال یمیمال مینس دمیآخر تابستان رو نفس کش یشدم لبه پنجره نشستم و هوا بلند

 ...ادیب ادمیحرفها بودم که  نیدونم بچه تر از ا یبود نم یراض ای دیرس یکرد..زورش نم یا مهیشد...مامان مقاومت نصفه ن

 

 رهینم ادمیرو  مونیاکبر خان به خونه و زندگ ریخانوم و نگاه سراسر تحق دهیوقت نگاه متعجب فر چیه یکه اومد خواستگار حامد

اش رو  قهیعت ستالیکر یکردن ازشون از مادام فنجانها ییرایپذ یکه مادرم برا ییآدمها نیکه ا دونستمیخوب م میبا همه بچگ

 ...ستنین یجا راض نیاز بودن در ا زهیریم رققرض گرفته و جلشون گوله گوله ع

 

 اون طور بهتر بود... دیشا نمیبیم کنمیم حق داشت..االن که بهش فکر دینامزد بمونن...شا یسال هیخان اصرار داشت  اکبر

 

 زنش خونش باشه.... خوادیکه م نیاز ا یطاقت یزد از ب یاما دم م حامد

 

و  میشد یراض هیسکه مهر کینخواستند و ما به  هیساله رو چه به زن بود..زن خونه بودن...اونها جهز 16دختر  هی..زنش..آخه 

 خسرو خان معتقد بود نونمون تو روغن افتاده ....

 

 لقمه نونش رو تو خون زد و خورد... هیزدم..روغن؟؟؟!! بعد از اون تمام اون سالها مادرم به قول خودش  یپوزخند

 

ردا صبحش کرد اکبر آقا ف مانیزا ییبشه نشد...تنها بندیحامله شد بلکه شوهر سر به هواش به خونه پا یسالگ 17تو  دخترکش

تو  یمحل ی...حامد دست بزن نداشت...اما شکنجه از هر نوعش تو بساطش بود از بمارستانیبا زور آدمهاش شازده اش آورد ب

 نیاز دستش خارج شده بود ا گهیرنگ و وارنگ دورش..اکبر خان هم د یاز زنها عجم یحرمت کردن خواهرم تو یخلوت...از ب

 ننگ.... هیما

 

امسال وارد چهار سال  یافتادم رها...رفتن مادر تنهام کرد درست اما رفتن تو دلم رو خون کرد خواهر ادتیبد جور  امشب

 مرگت...چه طور باور کنم رها...چه طور؟؟ شهیم

 

عکس ماله  نی..ادمیزد رو بوس یقاب بهم لبخند م یگونه ام بود رو پاک کردم و صورت نازش رو که از تو یکه رو یاشک قطره

 رو حامله بود... وشایکه نبود  یزمان
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..پر از یخونه آب نیتو ا وشاین یدوست دار یبهم گفت نجایا یکه اومد یمثل اون وقت هفته آخر خواستیدلم م یلیخ ی..خواهر

شه...دست من  یشه خواهرم..نم یخودم اما نم شیپ ارمیرو ب وشایآرامش بزرگ بشه..مثل من خودش راهش رو انتخاب کنه ن

تونستم بهت قول  ینه؟؟!!..کاش م ایاومده بهتر شده  یحام یبچه ها از وقت تیدونم بگم وضع یکوتاهه...هر چند ..هر چند ..نم

 بدم...چه طور دلشون اومد خواهرم...چه طور دلش اومد..؟؟..

 

 

 

 ؟؟یدینخواب_

 

 بودم... داریانداختم : تا خود صبح ب ینگاه ایس به

 

 شد؟؟!! کیرد رها نزدباز سالگ_

 

 سوزم..از ته دل... یسوزم...م یم ایچه کنم س_

 

 به سمتم : چه کنم برات آخه؟؟؟ دیچرخ

 

 ...یکه هست یمرس ایس_

 

 یتمام نداشته هام بهم داده..هر چند تا ک یرو به جا ایخودم گفتم خدا س شیدستش فشرد...پ یزد و بازوم رو تو یلبخند

 دونم... یازش توقع داشته باشم انقدر..حواسش بهم باشه نم تونستمیم

 

 اصال؟؟؟ یشام خورد یریم یکجا دار_

 

 ...نمشونیخوام برم بب یتنگه م یلیبچه ها خ ینه دلم برا_

 

 مگه روزه مالقاته امروز...؟؟_

 

 مگه زندانه؟؟ وونهید هیدونه زدم به بازوش : روزه مالقات چ هیخنده  با

 

 بازوم داغون شد... یشده روان نهیکنه..چه دستت هم سنگ یم نمه یفرق چندان_

 

اخم و تخم  هیفوقش  کشهیاما خب..چه کنم دلم پر م ستیمناسب ن یلیساعتشم خ ستی..نه امروز روزش نایلوس نشو س_

 ...گهید کننیم

 

 در رو باز نکنن... دمیشا_

 

 دن... یادبانه رو انجام نم یکار ب نیا گهیخان عمو اومدن د یبود بر داشتم : نه از وقت مکتین یرو از کنارش که رو فمیک

 

 

 

 بود و واقعا خودم هم تو جسارت خودم مونده بودم... 11و به ساعتم نگاه کردم ساعت  دمیکش یقیعم نفس
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و  وشاین یخوشگل برا یجامداد هیدستم بود رو جا به جا کردم ..توش  یکه تو یا سهیدر باز شد..ک یمعتل یکه زدم با کم زنگ

 گرفتیرسمشون خنده ام م نیکه به استقبالم اومد از ا دمیخانوم رو د یکوشا بود...از در زر یمن برا دریچند تا دفتر اسپا هی

 ...شهیم اردفرانسه داره و ریکب ریانگار سف

 

بچه ها رو  یهوا یلیه خک ییخانوم دوستش نداشتم اما از اون جا یکردم درسته که به اندازه فخر یسالم و احوال پرس باهاش

 ..کردیدلم جا باز م یداشت کم کم داشت تو

 

 خانوم؟؟ یزر ستنیبچه ها که خواب ن_

 

 ..میما منتظرتون نبود ینه ول_

 

 ...یپشت ردم کن یبفهمه از راهرو یکس نکهیشه بدون ا یدلم براشون لک زده...م یلیدونم اما خ یم_

 

 آشپزخونه فقط زنگ خورده باشه... یسالن قطع باشه و تو فونیآ شهیبودم مثل هم دواری..ام

 

 شد...؟؟..دلش برام سوخت؟؟ سیخ کمی چشماش

 

 اما ... شهیمن کباب م گریخانوم به خدا ج دیشما هم حق دار_

 

 ..ومدی..اصال از لحن همراه با ترحمش خوشم ن

 

 دیخانوم هم نا خوش احواله امشب تا هر وقت خواست ی..فخرارنینم فیدکتر هم امشب تشر ی..آقاروننیخانوم و آقا ب دهیفر_

 آخه بله برون خواهر ازده آقاست... ایب 1کنم آقا و خانوم زودتر از  یفکر نم دیبمون

 

 به سمت اتاقشون پرواز کردم... بایبود تقر یکنم خواهر زاده اکبر خان اصال ک لیتحل هیتا تجز ستادمینا گهی..د

 

 

 

 چه قدر خوشگله همراز... نیا یوا_

 

 خودم رو نداره... یقابل خوشگال_

 

 داشتم... اجیبود واقعا خوشحال بودم..به وجودشون و حضورشون کنارم احت اریکه امشب شانس باهام  نیا از

 

 شد... یم 11رو نگاه کردم داشت  ساعت

 

 خود به ساعتت نگاه نکن.. یب انیم ری: د وشاین

 

 جا بمون... نیامشب ا اصال گهیشا : آره د کو

 

 کردن... یمونده بود..اعدامم م نمی..هم

 

 ...دمتونیکه من د نهیمهم ا_

 

 ؟؟یکوتاه کن کمیمانتوم رو  یشه ببر ی: م وشاین
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 چرا؟؟_

 

 ...ذارهیکنن اما پدر جون نم یبلنده دوستش ندارم بچه ها همشون کوتاهش م یلیخ_

 

 ...واریسرم رو بکوبم به د خواستی..دلم م

 

 اجازه داد... دیخب بهش بگو..ازش بخواه...شا_

 

 : امکان نداره... کوشا

 

 ...ی...ولزنهیبره تو اتاقش باهاش حرف م ی...پدر جون هر شب کوشا رو مگنینم یزی: تو حرف نزن...به تو که چ وشاین

 

 ...کردنیم تیرعا کمی دیبچه ها بود هم نبا نیکه سالگرد فوت ا ییروزا نیتو ا یعنیخون بود..واقعا خون بود... دلم

 

 نداره گل من..خب حرفاشون مردونه است... ییقصد_

 

به زور قورت دادم و شروع کردم به  شونییهمه تنها نیا یزانوم..بغضم رو برا یآروم اومد و سرش رو گذاشت رو وشاین

 .. شییلخت خرما ینوازش موها

 

 نه...؟؟ نهیبیهمراز مامان ما رو م_

 

 که بهت گفتم... ییهمون شهر قصه ها یاز تو نهیبیالبته که م_

 

 ...موندیسر ما م یداشت باال ییاون اگه توانا_

 

 قتیبهشون..حق گفتمیم یخواست خودم رو بزنم..چ یبچه ها کرده بودن..دلم م نیبود تو مغز ا یها چ یور یدر نی...ا

 ..؟یقتیرو؟؟...چه حق

 

بود انگار..با  یکیمامور حکم اعدامم  دنیچارچوب در با د یتو دنشیلحظه نفسم گرفت..د هی..دمیباز شدن در از جا پر یصدا با

 ..ستادمیو من ا دیهم از جا پر وشایچوب ماهونش...با ورودش به اتاق ن یوحشتناک و عصا یاون اخما

 

 زور خودم رو جمع وو جور کردم :سس...سالم... به

 

 د؟؟یکنیکار م یچ نجایشما ا_

 

 بودمش.... دهیند یوقت هم انقدر عصبان چیه بایبودم و تقر دهیوقت بود اکبر خان رو ند یلیخ

 

 ...یعنیمن.._

 

و  وشایکه به چشمم خورد نگاه پر از ترس ن یزیچ نینترسن از جلوش رد شدم و وارد راهرو شدم..آخر شتریکه بچه ب نیا یبرا

 دونستمیاومدم اما خوب م رونیاز اتاق ب ستین یزیکه بخوام بهشون بگم چ یاز اندازه کوشا بود...با چشمک شیوحشت ب

 ...کنهیم دایپ خیموضوع ب
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با من بکنه اما بچه  خوادیم یبودن تا نشنون...حاضر بودم هر کار یکر م دیبچه ها با دیکه اکبر خان کش یوجود در بسته با داد با

 قدر ترسان نباشن... نیها ا

 

 دختر..من چند بار هم به شما تذکر دادم... دیخونه ما هست یت از شب بدون حضور ما توساع نیا یبه چه حق_

 

 انتظام..من...واقعا... یآقا_

 

 ی...نحوه بر خوردش طوردمیترس یبخوابه فقط به خاطر بچه ها...م تشیخواستم عصبان یکه ته گلوم بود م ی..با وجود طعم تلخ

 ...یبود که اومده بودم انگار دزد

 

و  ی...دختر جان خواهر شما فوت کرده شما سببمیاز حد به شما رو داد شیکه ب مییمقصر ما ستیشما ن ری..تقصدیرف نزنح_

 فهمم... یشما رو نم یرفت و آمدها نیا لهیاصال من دل دیبا ما ندار ییآشنا چیه ینسب

 

 نیخونش بودن...واقعا بس نبود ا یمرد همسن پدر بزرگ من بود و در ضمن بچه ها تو نیا شدیداد بزنم اما ن خواستیم دلم

 کارشون کرده بودم؟؟ یمگه من چ ریهمه تحق

 

 چند وقت... نی...انمیبچه ها رو بب خواستمیمن فقط م_

 

 ...ستیقانع کننده ن لتونیهوا تکون داد : اصال دل یرو تو دستش

 

 : اکبر خان؟؟؟ دمشید یخانوم که حاال پشت سر م دهیفر

 

عالمه  هیجا مغز بچه ها رو با  نیا یای..دختر جون هر بار م یشما و حام ریسکوت کردم اصال تقص یشما دخالت نکن...من ه_

که مادرشون ضعف داشت و  رنیبپذ دیبچه ها هم با نیشد و فوت کرد ا ضی...خواهر شما مریریو م یکنیمسخره پر م یزهایچ

 ما... یگذاشت برا همبا اون ضعفش فوت شد..و دو تا بچه اش رو 

 

 ...دیچیپ یسرم م یدلم پر از لعنت بود و صداش تو یام بلکه راه تنفسم باز بشه..تو قهی..دست انداختم دور 

 

 مرد واقعا انسان بود؟؟ نیچشمام بود نگاهش کردم ا یکه تو یاشک با

 

 به خواهرم... دیشما نبا_

 

 ...دیمسموم کن نیاز ا شتریو مغز بچه ها رو ب دیخونه بذار نیا یپا تون رو تو دیتموم شد..حق ندار گهیندارم..د یمن کار_

 

 امکان داشت... یزیچ نیمگه همچ گفتیداشت م یسرم خراب شد..چ یرو ای..احساس کردم دن

 

 برن... رانیفرستمشون از ا یکه م دیهم نکن یواشکی دنشورویفکر د یحت_

 

آژانس من رو  یآب بهم داد و ک وانیل هیخانوم  یزر ی..کن؟؟ییخانو رفتم پا دهیبا کمک فر یدونم ک یشد...نم یپاهام خال ریز

 رنیبغلم رو بگ ریو گلنار ز ایخواب و خسرو خان با اخم نگاهم کنه و س راهنیشب که خاله با پ 12گذاشت در خونه خاله...ساعت 

 بلکه راحت شم... رمیتو حلقم و من دعا کنم بم زهیبر بو خاله تو صورت زنون شربت گال

 

 

 

 یلقمه بخور ..عسلم دو روزه لب به غذا نزد هیخالت فدات بشه _
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 چی..هشدمیم وونهیاز گوشت رو که گرفته بود سمتم از دستش گرفتم..از اون شب دو روز گذشته بود...داشتم د یبزرگ لقمه

هر چه  دیدونستم با یزدم..خونه خاله مونده بود م ینه حرف م خوردمیرباط نه غذا م نیزشون نداشتم...شده بودم عا یتماس

 شوهرش حرف بخوره... ازخاله به خاطر من  دمیترس یبرم..م عتریسر

 

 ..دمیشدم و مانتوم رو پوش بلند

 

 سرکار خاله جون؟؟ یریم_

 

 ...فردا هم کالس دارم...میندارم..اجرا دار یبله خاله چاره ا_

 

 خاله فدات بشه؟؟ یهوس کرد یشام چ_

 

 خونه... رمیم دیخاله جان زحمت نکش_

 

 حالت؟؟ نیبا ا ذارمیرو گرد کرد : وا مگه م چشماش

 

 رو اون شب هم نصفه شب اومدم در خونت... تتیوضع دونمینکن خوب م تیخودت رو اذ کنمیخاله خواهش م_

 

کار نداشته باش...من که  یچی..تو به هیبر یخواستیبشم...کجا م اهتیس یچشما یچشماش رو پاک کرد : خونه خالته فدا اشک

 ..یخواهرم ادگارینکردم  یبراتون خالگ

 

 ...ستیو حوصله نداشتم : خاله جان تو رو خدا...واقعا حالم خوب ن دیترکیداشت م سرم

 

که  یلب در حال ریرو گفت و ز نیتار موت..بخور بعد برو شب هم منتظرتم......ا هی یاشکاش رو پاک کرد : باشه باشه فدا عیسر

 ها مقصدش کجاست رفت به سمت آشپزخونه... نینفر نیا دونستمیو خوب هم م کردیم نینفر

 

 ا؟یس ی: تو که اجرا ندار دهیلباس پوش دمیو گلنار رو د ایس

 

 ..مایباهات م_

 

 حالم بده.. کنمیفکر م شتریب یطور نیتو رو خدا بچه ها ا_

 

بخور که  تهیال یلیآرام بخش خ هی نیآب بهم داد : حالت بده...فکر هم بهش بکن...ا وامیل هیرو همراه با  کیقرص کوچ هی گلنار

 ...یشیکیم یسخت یچه قدر دار یخودت رو کنترل کن یبتون نکهیا یبرا دونمیرو صحنه..خوب م یبر یبتون

 

 که گلنار ازش گرفته بود... میخسرو خان شد نیو گلنار سوار ماش ایبا س یهمرا

 

 ... شهیداده بود به ش هیجلو نشسته بود و دستش رو تک ایشلوغ مرکز شهر بود ...س یابونهایبه خ نگاهم

 

 دو روز رو هنوز داشتم... نیمن بغض ا و

 

 ترسم... یم_

 

 مموش؟؟ یبرگشت به پشت : از چ ایس
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 بره... ادمی الوگهایترسم د یم_

 

 ؟؟یکنیجا هم به کار فکر م نیا_

 

 خوام خراب بشه... یرو گذاشته نم تشیثیح یری..استاد امخورنیکار نون م نیگروه آدم دارن از ا هی_

 

خوب فکر  یزایبه چ ایفکر نکن.. چیبه ه قهیفقط دو دق قهیآزاد کن..دو دق کمیشه فدات شم..تو رو خدا ذهنت رو  ی: نم گلنار

 کن..

 

 کنم.. ینم دایخوب پ زیچ گردمیم میچند سال زندگ نیتو ا یهر چ_

 

 من فکر کن مموش... یفوق فرانسو یبه غذاها گهیکه پر از بغض بود : دستت درد نکنه د یبا لودگ ایس

 

کار کنم  یوچه فقط نگاشون کنم؟؟..چ..برم از ته کشهیفردا مدرسه ها شروع م ای..سکشهیزدم : دلم براشون پر م یتلخ لبخند

 ا؟؟یس

 

 زنگ بزنم یکه..بذار به حام یذار ید..نم_

 

 ...کردیبکنه م یکار خواستیمثل اونا...دو روز گذشته اگه م یکی..اونم م؟؟یش ریچه قدر تحق گهیخوام د ینم_

 

 

 

 ؟؟یستیخودت خوب ن نکهی..اما مثل ایبود یعال شهی: مثل هم محمد

 

 هام.. یداشت شرح بد بخت ی..چه لزوم

 

 ...نیخسته ام فقط هم کمی_

 

 دوشم.. یام رو انداختم رو کوله

 

 همراز؟؟_

 

 اوشیتونم س یکه دوستت باشم..نم یریبپذ یتون ی: م کردیشلوارش داشت نگاهم م بیبه پشت که دستش تو ج برگشتم

 ..اما دوستت باشم..مشهیکس اون برات ن چیباشم..ه

 

 چرا؟؟_

 

 به نظرت؟؟؟ خوادیم لیدل یزیهر چ_

 

 که دوستتون باشه... دیخوایرو م ستین ایدن نیهم تو ا یچیساله که ه 23دختر بچه آماتوره تازه کاره  هیچرا _

 

 همراز رو شکسته باشه... یکس نمیقدم به جلو گذاشت : نب هی
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چند وقته..با  نیا یزهای..به همه چستیبه شخص شما ن یتلخ نیا دیاز همه توجهاتتون...باور کن یزدم : مرس یلبخند

 اجازتون...

 

 ..رونیب میقبل از اجرا باهم بر میهماهنگ کن رمیگیبرم سمت در که گفت : فردا باهات تماس م خواستم

 

که اصال چرا وجود داشتم و چرا همه با من مهربون بودن  نیرو ا زی..همه چدمیفهمیرو به نشانه باشه تکون دادم..کاش م سرم

 ندان انتظام..اال خا

 

 رنگش خاموش کرد... یآل استار مشک یکفشها ریرو ز گارشیمنتظرم بود..کوله اش رو پشتش جا به جا کرد و س ایس

 

 ...یدختر تو نابغه ا ایبود یعال _

 

 ...کردیکردم...محمد باهام داشت صحبت م ریکم د هی..ببخش یمرس_

 

 مموش من تا آخرش هستم... هیچه حرف نیزد : ا یلبخند

 

 ا؟؟؟یآاخرش کجاست س_

 

تمام  قیکه ال یمرد هیکه بدمت دست شوهرت..دسته  هیرو دور شونه هام حلقه کرد : آخرش؟؟...خب آخرش زمان دستش

 کنه و عاشقته... یم تیها و آرامش حضورت باشه..مطمئن باشم..ازت حما یمهربون

 

هم  یمرد نی..: همچارمیرو در ب کردیم یخودکش نمیشلوار ج بیج یرو که داشت تو میبغلش جا به جا شدم تا گوش یتو آروم

 هست؟

 

 رو داشته... اتیخصوص نیاگه من تو رو بدم دستش حتما ا_

 

فکر کنم..با  1111 ی..ضربان قلبم رفته بود روستادمیکه روش بود خشک شدم و ا یشماره ا دنیرو در آوردم..از د یگوش

 کرد.. ینگاه شدیتلفن که خاموش روشن م کیبه صفحه کوچ یو با کنجکاو ستادیاهم  ای...سستادنمیا

 

 استرس تلفن رو برداشتم : الو... با

 

 : سالم .... دیچیگوشم پ یتو شیجذاب و جد یصدا

 

 کالمش بودم... هیکردم...واقعا منتظر بق یسالم پر استرس یجواب سالم حام در

 

 د؟؟یشما اجرا داشت_

 

 افتاده؟؟ یبله چه طور مگه؟؟اتفاق_

 

 ...نجایا دیاریب فیمنه تشر نهیبا ماش ستادهیتئاتر شهر ا یضلع شرق کنمیرو فرستادم دنبالتون فکر م یمن عل_

 

 تو دهنم.. ومدی..قلبم داشت م

 

 

 



Roman-City.ir 
 بانوی قصه رمان

 

https://telegram.me/romancity 178 

 

مادر  یو چرا انقدر هول کرد... : توونیبود رو ا ستادهیخانوم ا دهیفر رونیباغ که باز شد من علنا خودم رو پرتاب کردم ب در

 که... ستین یزیچ

 

اون  رونیازش انداخته بودنم ب تیبا اون وضع یکه دو روز پ یخونه ا ارنینباشه و من رو خودشون ب یزی..چه طور ممکن بود چ

 ساعت شب... نیهم ا

 

 یایهم خواست که ب ی..حامکردیرو م تیتاب یب یلیتب داشت از اون شب...خ کمیدستش :  یرو گرفت تو خمی دستم

 ...دنشید

 

  

 

 

 ناز فرشته کوچولوم رو نوازش کردم... یموها

 

 

نسبتا نرمال داشت  یرو که حاال دما شیشونیبود پ دهیتختش دراز کش یتب رو داشت رو یکه هنوز سرخ ییبا گونه ها وشاین

 ...دمتید ینم یشکل نیمردم ا ی: قربونت برم من...م دمیبوس

 

 

 بودم... دهیترس یلیهمراز؟؟ خ یگونه اش : اومد یدستم رو یرو گذاشت رو دستش

 

 

 خوشگل همراز... نمتیبیم امیباال م امی...شده از پنجره خونه شبا بامین شهیمن فدات بشم...مگه م_

 

 

 کردم همراز... هیگر یلیبغلم : من خ یهم در اتاق رو باز کرد و خودش رو پرتاب کرد تو کوشا

 

 

 کنه؟یم هیخود...مگه مرد هم گر ی: ب ختمیرو بهم ر موهاش

 

 

 ... کننیم هیمردها هم گر یخودت گفت_

 

 

 کنن... ینم هیگر یالک یموضوع ها یبرا_

 

 

 کردم... هیگر یلیتب کرد من خ وشای...نیایتو ب ذارهینم گهیام فشرد : پدر جون گفت د نهیس یرو تو خودش

 

 

 نبود.. حیبزنم که صح ی..خودم رو به زور نگه داشتم تا نه لعنت کنم و نه حرف

 

 

 نبود.. نیبودن واقعا که منظورشون ا ی..پدر جون عصبانمیکنیما بزرگترها خودمون مسائل رو حل م_
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 دوستش ندارم... گهی: چرا بود..من د کوشا

 

 

 ...ایگیرو به پدر بزرگت م یزیچ میاخمام رو کردم تو هم : باره آخرت باشه همچ من

 

 

 سالم..._

 

 

عالمه  کیجام جا به جا شدم اما کوشا هنوز محکم بغلم کرده بود.. یتو یتو چار چوب در...کم دمیرو د یرو بلند کردم و حام سرم

دو روز  نید که ابو ییاونجا بود برام مهم هم نبود...مهم بال یدونم از ک یخونم بود..نم یزهر تو هیتلخ و کشنده مثله  یحس ها

 آورده بود... وشایمن و ن سرمنطقش  یپدر خودخواه و ب

 

 

 گذاشت : حالت بهتر شده خانوم خانوما.. وشاین یشانیپ یسمتمون اومد و دستش رو ور به

 

 

 ؟؟یگیدستش گرفت : همراز برام قصه م یدستم رو محکم تو وشاین

 

 

 یجواب سالمش رو نداده بودم و نگاهش هم نم یبود و حت ستادهیسرم ا یکه باال یتوجه به مرد یهم نگاهم کرد و من ب کوشا

 تخت... یکردم کوشا رو گذاشتمم رو 

 

 

 سرش رو گذاشت... وشاین یکیاون  یدستم کوشا و رو هی ی...رونشونیب دمیحرف اتاق رو ترک کرد و من خواب یب یحام

 

 

 د؟یدوست دار یخب چه قصه ا_

 

 

 : قصه مامان رو بگو.. کوشا

 

 

...اسمش رها بود..عاشق شعر وشاین ییبایآفتاب...به ز ییبایبود به ز یدختر هینوبد  یکیبود  یکیرو قورت دادم :  بغضم

 ...دیکشیم یهم خوشگل نقاش یلیبود..خ

 

 

  

 

 

 یگردنم دو باره خوابم برد...نم یفرشته هام رو یباز کردم..اما با حس نفسها یچشمام رو کم یسرم ال یباال یا هیحس سا با

 بود.. 2انداختم ساعت  وارید یبه ساعت رو یبار تا ته باز شد...نگاه نیدونم چه قدر گذشت که چشمام ا
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..من دمیکه رومون بود رو تا گردنشون باال کش یسبک یو پتو دمیسر بچه ها کش ریشد که کجام..آروم دستم رو از ز ینم باورم

 شد؟؟!! یبودم؟؟؟!! باورم نم دهیوابتو عمارت انتظام خ

 

 

 ...؟؟کردمیکار م یچ ینصفه شب دیبا حاال

 

 

 یم ایموندم  یم دیبهتر بود فکر کنم..با وشای..حال ندمیاومدم و تا ته راهرو سرک کش رونیاز اتاق ب نیبرهنه پاور چ یپاها با

بودم  ریکه صبح با خشمشون رو به رو بشم ..با خودم درگ دمیترس یم یباشم و از طرف ششیخواست پ یدلم م یرفتم؟؟از طرف

 ...دمیشده از جام پر یزیکه با جمله چ

 

 

 اطیاز نور ماه و المپ ح یبودم و اندک ستادهیا یپنجره سرتا سر یراهرو قامت بلندش به سمت من که جلو یانتها یکیتار یتو از

 وشا؟؟یافتاده؟؟..ن یاومد : اتفاق کردیاطرافم رو روشن م

 

 

 برم.. دیآره خوبه...من با یعنی: نه.. دمیفر و در همم کش یبه موها یدست

 

 

 د؟؟یدیابروش رفت باال : ساعت رو د یتا هیبود  ستادهیا نهیبه س دست

 

 

 ..دیریآژانس بگ هی یبرا شهیاگه م_

 

 

..بد شنیم داریجا بچه ها ب نیا میآشپزخونه صحبت کن یتو میبر دیی.. : بفرمابشیج یبود فکر کنم...دستش رو کرد تو کالفه

 نکهیمثل ا دیخواب شد

 

 

 یمشک داسیشرت آد ینگاهش کنم دنبالش راه افتادم به سمت آشپزخونه...چراغ آشپزخونه رو روشن کرد...ت نکهیا بدون

که اوتوش  یودنه کروات و شلوارشد..دکتر انتظام ب یثبت م خیلحظه تو تار نیا دیبا شدیتنش بود با شلوار ستش..باورم نم

 ...دیبر یهندونه م

 

 

 یصبح نشسته بودم..واقعا باورم نم 2آشپزخونه ساعت  زیپشت م یحام یبزرگ شکالت داغ رو به رو وانیل هیلحظه بعد با  چند

 خواب بودم... کنمیشد فکر م

 

 

 ...دهیگرمه بهتون آرامش م_

 

 

 نبود... ییرایبه پذ یازین_

 

 

 کرد مطمئنم.. یهم حسش م یکه حام یا نهیبود...ک نهی..نا خواسته لحنم پر از ک
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 آرامش شماست.. ی..براستین ییرایپذ_

 

 

 برم... دیریبگ نیماش هیاز توجهتون حاال تا صبح نشده برام  یمن آرومم...مرس_

 

 

 هی دیجمله رو انقدر تکرار نکن نیشه ا ی: م زیم یهم و گذاشت رو یسر جاش جا به جا شد و دستهاش رو قالب کرد تو کالفه

 ...رونیخونه بره ب نینصفه شب تنها از ا 2 گذارمیدختر جوون رو من نم

 

 

 بشن... یعصبان شونیخوام ا یدوست ندارم با پدرتون رو به رو بشم..نم_

 

 

 ...دیباش ششیانتظار داره شما پ شهیم داریکه از خواب ب وشایهستن..در ضمن فردا ن انیداد : در جر هیتک شیصندل یپشت به

 

 

 اون رو هم ببرم... دیبذار_

 

 

 بود... یسکوت کردنم کاف یبار اخماش ترسناک تر شد..جوابم رو نداد اما همون نگاهش برا نیا

 

 

 نگران کرد... یلیهم ما رو خ وشاین تیو البته وضع دیشد تیدونم که اذ یبه سکوت گذشت : م یلحظه ا چند

 

 

..کوشا کنهیهم عادت م وشای..نندهیاز چند روزه آ ستیبه من ن یازین گهیحالش خوبه...پس د وشایتون رفع شد؟؟...ن ینگران_

 نه؟؟یا رهی...غیاالتیخ یتنها یدختر بچه  هی م؟؟؟یهم....من و احساساتم و غرورم هم به جهنم..مگه من ک

 

 

خورد و من انتظارش رو نداشتم  یجو نم نیکه اصال به ا ی...با آرامشرونیب ختمیچند روزم رو ر نیا یها تی...تمام عصبان

 ...کردینگاهم م

 

 

 یها یشدم تنها دلخوش دیندارم...به جهنم که تهد یدکتر؟؟ به جهنم که من دو روزه زندگ یآقا نهیاز ا ریعرض کردم غ_

گذشته؟؟؟...بعد من  یکه به من..چ دیفهمیم یکرد اصال کس ینم هیکوشا گر ایشد  یحالش بد نم وشایاگه ن نمیرو نب میزندگ

 کسم... یغرور و ب ی.از بس که بخورمیم غشکالت دا ریدکتر دارم ش یآقا نجاینشستم ا

 

 

نگاهم کرد..انتظار داشتم  یبیو آرامش عج تیگرفت با جد یصندل یاش رو از پشت هیبلند شم که تک یصندل یاز رو خواستم

 دیی: بفرما کردیشم..اما بر عکس تمام انتظاراتم آرام نگاهم م یخال یشه..داد بزنه..تا منم داد بزنم و کم یناراحت شه...عصبان

و  دیدار مانیبودن حرفهاتون ا ی...البته اگر به منطقدیجوابش رو هم بشنو دیپس با دی...شما صحبت هاتون رو کرددینیبنش

 کردن احساساتتون نبوده باشه... یصرفا جنبه خال
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شما  یصورتش نشست : من برا یرو یچند لحظه ا ینشستم..احساس کردم لبخند کمرنگ میصندل یدوباره رو یلیم یب با

 کرده بودم درسته؟؟ نییروز تع نیرفت و آمدهاتون و همچن یبرا یساعت

 

 

_... 

 

 

 : درسته؟؟زدیحرف م کنهیم حتیرو داره نص کشیپدر که دختر کوچ هیلحنه  با

 

 

 بله..._

 

 

حرفها  نیاز ا شتریکرده بودم..انتظار داشتم شما پدر من رو ب یزیبرخوردها برنامه ر نیکردن از هم یریجلوگ ین برام_

 ...دیبد تیهاش اهم تیو به حساس دیبشناس

 

 

 بچه ها تنگ شده بود... یمن دلم برا_

 

 

 ..دیهم به اشتباه خودتون فکر کن یوسط کم نیبهتون بگم ا خوامی...من فقط مستمیاومدن ن یبرا لتونیمن اصال دنباله دل_

 

 

من  دیگیتهش من رو مقصر جلوه بده؟؟ : راست م خواستیساعت بود با آرامش م میآدم ن نیزدم...جالب بود ا ی..پوزخند

 ... دیدکتر..ممنون که وقتتون رو گذاشت یحضورم اشتباه بوده آقا

 

 

 د؟؟ی...بچه شددینیبنش دییترسناک تر شد : بفرما اخماش

 

 

شدم به چشماش و با انگشت اشاره زدم به  رهیبار خ نیاول یبه سمتش و برا زیم یبلند شدم و خم شدم رو میصندل یرو از

اعتقاد  نی...شما خودتون هم به انهیاز ا ریسال سن بچه ام..مگه غ 23ام : من بچه ام...من ادعا نکردم...با  نهیس

دزد مزاحم برخورد  هیو بدون توجه به تمام غرور و شان من با من مثل  ردخت گنی..پدرتون هم اعتقاد دارن که بهم مدیدار

 احترام قائل بودم... شونیا یبرا شهی..من همستیکردن..البته مهم ن

 

 

 شه انگار... یکنم شما رو آروم کنم نم یم ی: من هر چه قدر سع ستادیشد و ا بلند

 

 

 شما رو به سالمت... ریهم خوب شده...من رو بخ وشایه که..ننشد یزی..چدیمن آرومم شما خودتون رو زحمت ند_

 

 

 ...کردمیفکر م یا گهی..من جور دد؟؟یگذریاز خواهر زاده هاتون م یراحت نیبه ا_
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تو  دیشا ینجوریا رونیب دشونیاریگذرم...کاش بهتون گفته بودم ب یاون دوتا از خودم هم م یرو ازش گرفتم : من برا نگاهم

من باز  ی..بارها پدرتون در رو به روسوزهیم یدلم از چ دیدون ی..مگشتمیبر نم رونیکه اون طور ازش پرتاب شدم ب یخونه ا

وقت بهم بر نخورد چون به  چیکرد ه رونیکه رها زنده بود هم من رو از خونه ب یزمان اشحرفه یحت اینکرد...بارها با رفتارش 

و اون  ماریاش اون دختر ب جهینت یلیدکتر ..خ یکنه آقا یفرق م یلیبار..خ نیا سنشون و اعتقاداتشون احترام گذاشتم..اما

 ...ننیبب بیکشمکش ها آس نیخوام بچه ها تو ا یاست...من به جهنم...نم دهیپسر بچه ترس

 

 

 یطیرادونم که تحت هر ش یکه جلوش بود محکم حلقه کرد و کالفه سر جاش جا به جا شد : م یآب بزرگ وانیرو دور ل دستش

 ...دیکنیاحترام پدر رو چه جلوش و پشت سرش حفظ م

 

 

 کنم... ینم یا ژهیکار و_

 

 

که تو گلوم بود  ی..چرا رفته رفته اون بغضنمیو با دست اشاره کرد بنش دیپشت سرم رو عقب کش یشد و با دست صندل بلند

اشک  نیتمام ا نمیشد دلم بخواد بش یکه باعث م یخنک هیآرامش بود و  هیمدت حاال  نیا نهیک ی..به جاکرد؟؟یداشت سر باز م

 ...زمیبر رونیها رو ب

 

 

 سرد شد..._

 

 

فر رفت : براتون  کرویرو از جلوم برداشت و به سمت ما وانینگاهش کردم که بلند شد و ل یجیرو متوجه نشدم با گ منظورش

 ...کنمیدوباره گرمش م

 

 

بر عکس داشت  ریبود که تاث بیاما عج کردیاعصابم رو خرد م دیآرامشش باآدم کجا بود؟؟...درسته که  نی..من کجا بودم..ا

 ...دشیبار قبل از سرد شدن بخور نیرو جلوم گذاشت : ا وانی..ل

 

 

  

 

 

اون  ینسبتا تلخ تو عیاون ما ریدونم تاث یانگار..نم شدیراه نفسم باز م کمی رفتیم نییداغ که از گلوم پا عیجرعه اون ما جرعه

سکوت  هیاز  یهم ناش دی..شاکردنیکه داشتن با آرامش نگاهم م یجفت چشم قهوه ا هیحاصله اون  ایبود  ستالیکر وانیل

 ...ومدیخوابم م شتریب کمیکه بود حاال  چهاون عمارت بزرگ بود...هر  یمطلق تو

 

 

 ینبودم اما کم مونیکردم..پش یمکه گفته بودم فکر  یبود..به جمالت نییاون نگاه بودم..سرم پا ریدونم چه قدر بود که ز ینم

رفت  یچرا نم کردینشسته بود و نگاهم م نهیبا اون طمان زیاون ور م نهیدونم چرا دست به س ی...نمدمیکشیهم خجالت م

 بخوابه؟؟

 

 



Roman-City.ir 
 بانوی قصه رمان

 

https://telegram.me/romancity 184 

 

صورتش  یرو یگذاشتم و سرم رو بلند کردم..اخم زیم یرو رو وانیرو کنار زدم و ل ومدیصورتم م یفرم که لج بازانه تو یموها

 سرد... یکالم بود و کم یمن ب یبرا شهینبود هر چند نگاهش مثل هم

 

 

 د؟؟یآروم شد یکم_

 

 

 خوردم... یکه عصر یآرامبخش یدارو ایشکالته  نیدونم حاصله ا یبله...البته نم_

 

 

 آرام بخش؟؟؟!!!_

 

 

بود که بتونم ذهنم  نیا یبود...برا یدونم چ یگرد نگاهش کردم... : خب..گلنار بهم داد نم یشده بود؟؟؟!!!...با چشما یعصبان

 صحنه جمع کنم... یرو رو

 

 

 .. شناختمیخوب م گهیحرکتش رو د نیکالفه جا به جا شد..ا یکم

 

 

رو  دشیتهد یبچه ها محروم نکنه..حت دنیشما رو از د یهرگز کس گهید دمیجا رو به روتون بهتون قول م نی..من همدینیبب_

 د؟؟یهم نکنه....به من که اعتماد دار

 

 

عمارت سه نصفه شب نشسته بودم شکالت داغ  نیکردم...داشتم؟؟...حتما داشتم که باهاش تو آشپزخونه ا نگاهش

که هر رفتار و کالمش  کتیو با ات یمرد جد نیبود که به ا ایدن نیا یهم تو یبه صورتش کردم اصال مگه کس ی...نگاهخوردمیم

 بود اعتماد نداشته باشه... دهیسنج

 

 

 ی..حامد چه کرد..چدیبه ما داشته باش یعدم اعتماد هی دیدونم که شا ی..مدینیخم شد : بب زیم یرو یکم دیرو که د سکوتم

 قای..خواهرتون بوده...من هم اون دوران نبودم تا بدونم دقدی..شما که زنه حامد نبودد؟؟یکن یشد؟؟..شما چرا بهش فکر م

 تونیشگیکنم...شما به همون روشه هم یم دیجا قول دادم..بازهم روش تاک نیهم هتونبوده...اما االن هستم...من ب یماجرا چ

 ...کنهینم یهم به شما اعتراض ی...کسدیبا بچه ها ادامه بد

 

 

 اما..پدرتون..._

 

 

 تمومه... گهیمن بگم د یکس..وقت چیه کنمیبنده دارم عرض م_

 

 

 رسه؟یبه اکبر خان هم م یزوره حام رفتمیپذ یم دیبا یعنی..

 

 

 خنده دار شده بود... یلیمن خ افهیصورتش انگار که ق یاومد رو یلبخند کج هیکردم  احساس
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 ندارم؟؟؟ یبه نظرتون من نفوذ ایانقدر پدرم ترسناکه؟؟.._

 

 

 ...یعنینه..ترسناک خب..._

 

 

 ..دیما و خانواده ما احترام بگذار نیبه قوانشما هم  دی...فقط به من قول بددیخودتون رو خسته نکن_

 

 

 من..._

 

 

رو  راهنیاون پ انیجر دیبابت هر چند با نیاز ا گذارمیطور بوده منم به شما احترام م نیا شهیدونم...که هم یدونم..م یم_

 ..میریهم در نظر بگ

 

 

 ...گمیم شهیمن نظرم رو هم_

 

 

 ندارم... یشک نیتو ا_

 

 

 ...شدمیهوش م یداشتم از خواب ب گهیدادم پشت گوشم..واقعا د گهیرو بار د موهام

 

 

 ....دیاستراحت کن دیبر دیکرد : پاش نگاهم

 

 

پله اول گذاشتم..برگشتم به پشت  ی...با دست اشاره کرد که اول من برم...پام رو رومیو به سمت پله ها رفت میشد بلند

دونم نفوذ اون چشم ها چه قدر بود که  ی...نمکیبه چشمام نزد یلیتر شده بود و چشماش خ کیسر...حاال قدم به قدش نزد

خواستم تشکر  یخواستم..م یدور انگشتم : م دمیچیمو هام رو پ نییفاصله گرفت...پا یچشمم رو ازش گرفتم...کم عیسر

 کنم...

 

 

 بابته؟؟_

 

 

 شکالته... ریش_

 

 

 خوشمزه بود؟_
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 خواد بخوابم.. یخواب آور بود ..االن واقعا دلم م_

 

 

 ...دیبخواب دیبر دهیبار جدا لبخند زد : بهتره تا نپر نیا

 

 

 ...دیدر اتاق در رو برام آروم باز کرد : خوب بخواب یجلو

 

 

 طور... نیشما هم هم_

 

 

هم هست..منظورم  گهید یراهها دیبدون شهیگرمکنش بود برگشت به سمتم : هم بهیکه دستش تو ج یبره که در حال خواست

 ...دیاز آرام بخش استفاده نکن گهیکه د نهیا

 

 

  

 

 

 نکن..._

 

 

 ...پاشو...گهیپاشو د همراز

 

 

حمله  هیصورتشون تو صورتم بود با  ییتا بفهمم کجام چشمام رو کامل باز کردم دو تا دیو کوشا بود...طول کش وشاین یصدا

نکردن و شروع کردن به قلقلک  یه شون بلند شد...اونها هم بدجنسخند یتو بغلم صدا دمیدوتاشون رو بغل کردم و کش

 ...نییپا ارمیکردم صدام رو ب یکجام سع نکهیا یورآ ادیدادنم که باعث شد بلند بخندم هر چند با 

 

 

 خانوم باشن... یزر ایخانوم  یبه در خورد...انتظار داشتم فخر یا تقه

 

 

 تو؟؟ امیتونم ب یخانوم بود...: م دهیفر اما

 

 

شلوار و کمرش  یشلوارم..تنگ یزده بود رو کردم تو رونیب نمیشرتم که از شلوار ج یاز حالت دراز کش خارج شدم و ت عیسر

 ی..لبخند پهندونستیداشته باشم..اما انگار اون خوب م یچه عکس العمل دیدونستم با یپدرم رو در آورده بود... نم شبیاز د

 بود... یا گهیزمان د هرر تر از صورتش بود و نگاهش پر مه یرو

 

 

 د؟؟یشد داریب_

 

 

 اگه سر و صدامون باال بود... دی..ببخش ریصبحتون بخ_
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 بود... دهیچیقهقهه تون که پ یصدا میکرد یفیچه ک یدون ی.. : نمدیرو بوس وشایبه سمتمون و صورت کوشا و ن اومد

 

 

 گفت... یرو م یزر ایخانوم  یبود؟؟...منظورش اکبر خان نبود مطمئنا...احتماال فخر یچ میکرد فی..منظورش از ک

 

 

 : مامان قربونت بره چشمات نور گرفته... دیکش وشاین یبه موها یدست

 

 

 بود... دهیخواب شمیپ شبید دهیسرش رو گذاشت رو پام : همراز اومده مامان فر وشاین

 

 

 صبحانه... دیایب دیو لباس عوض کن دیتون رو بشوردست و صورت دیخودم بر یخب خوشگال_

 

 

 کنهیکمکت م ی: فخر دیبه موهاش کش یدست رونیب ادیخانوم کمکش کرد از تخت ب دهیجاش جا به جا شد...فر یتو یکم وشاین

 مادر...

 

 

 همراز مگه نه؟؟ گهید ی: هست رفتیم رونیکه داشت از اتاق ب وشاین

 

 

 برم سر کار...هم صبح کالس دارم بعد از ظهر هم اجرا... دیقربونه چشمات با_

 

 

 مگه نه... یایسر کار...بعدش م یبر دیدونم با یهم و بعد نگاهم کرد : م یرفت تو یکم اخماش

 

 

 خوره.. ی...االنم صبحانه رو با شما مادیخانوم : معلومه که م دهیفر

 

 

 ...خواستم اعتراض کنم که با نگاهش ازم خواهش کرد...شهیسرو م یخانوادگ نجایا ییغذا یدونستم وعده ها ی..م

 

 

 رفتن... رونیو کوشا از اتاق ب وشاین

 

 

 تخت نشسته بود.. : ببخش... یکنارم که رو نشست

 

 

 ...ستمیخانوم من که از شما ناراحت ن دهیمقدمه بود...جا خوردم... : فر یب یلی..حرفش خ
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 رو دوخت بهم : اکبر خان رو ببخش... سشیخ یچشما

 

 

 شونیکه من به ا دیدون یخانوم م دهیفر دیبرهنه خودم : خودتون رو ناراحت نکن یشدم به پاها رهیانداختم و خ نییرو پا سرم

 ...ذارمیاحترام م

 

 

 ...یم بودخواستم دختر یکه چه قدر م دونهیمادرت حاللت باشه...خدا م ریتو که شک ندارم...ش هیتو خانوم_

 

 

 ...دیدیخجالتم م_

 

 

رو  میمن خجالت زده تو و مادرتم..رها رو که داد دستم بهم گفت جوونه بچه است مراقبش باش...خدا به سر شاهده همه سع_

خاک  اههیآرزو..رو س ایدن هیاومد خونه من با  یالف بچه بود خواهرت وقت هیوگرنه  ستیکه دست من ن ینیب یکردم..نشد م

 ...شمیم اهتریمادرت شدم...االن هر روز دارم رو س

 

 

 ..اشکاش رو پاک کرد...

 

 

 ...گهی...شده ددیطور نگ نیقرمز تند پاهام گرفتم و نگاهش کردم : ا یرو از ناخن ها نگاهم

 

 

 .. یدونستی... : کاش مدیبه موهام کش یدست

 

 

 ...دونستمیرو م یچ_

 

 

شه دم مشکت..پاشو  یاشکت م یکع=ه بش رینباشه پ تیو چه قدر دلم مخواد...تو به من کار یزیکه چه قدر برام عز نیا _

 بخور... یزیچ هی ایدخترم پاشو ب

 

 

 امکان نداشت... گهید نی..ا

 

 

من بهم  هیروح نیاز ا شتریب دیرو دوست ندارن..نگذار نیهم مطمئنم ا شونیالبته ا دیرو ازم نخوا نیا کنمیخواهش م_

 ...ادهیتا سر کارم هم راه ز رونیرم ب یم...زهیبر

 

 

 دخترکم..دل اون بچه رو هم شاد کن... ایننداز..ب یرو زمن رزنیمنه پ یرو_
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و تنگ و که تازه دو جاش هم به  یلوله تفنگ نیآل استار قرمز..شلوار ج ی...با کفشادمیشرتم کش یبه ت ی...رو پله ها دست

تو سالن غذا  رفتمیداشتم م شیبود و صورت بدونه آرا ختهیکه دورم ر یفر یشل و موها قهیشرت  یخاطره مدلش پاره بود..ت

 ...نداشتمهم  ی...چاره انگهامیقصره بک نیا یخور

 

 

و اتو کرده نشسته  کیش شهیمثل هم ینبود...حام زیدادم..اکبر خان سره م رونیورودم که پر از استرس بودم..نفسم رو ب با

داغون هم  افهیق نیخودم گفتم من واقعا با ا شیباز لباسم رو جمع کردم و پ قهی یخانوم...کم دهیا و فربود همراه با بچه ه

 دبدبه و کبکبه.... نیبه ا ههم آخه منو چ یحام ینشستم جلو شبید

 

 

 دکتر... یسالم آقا_

 

 

 ...ریگذاشت : صبحتون به خ ینعلبک یدستش رو رو یتو ینیآرامش فنجون چ با

 

 

 ...یحام یو کوشا و روبه رو وشاین شیکنارش پ نمیخانوم با دست اشاره کرد تا بش دهیفر

 

 

 مادر...؟؟ یخوریم یچ_

 

 

 لطفا... یفنجان چا هیعادت به صبحانه ندارم.. ادیمن ز_

 

 

آب پز  تخم مرغ هیو  ریش وانیل هیحرفش حرف زد :  یشد رو یکه نم یو با لحن یجد یخانوم خواست تکون بخوره که حام یزر

 خانوم... یزر دیاریبراشون ب

 

 

بود...اخمام  یکیبودم که صبحانه ام با اون  وشایجا زور بود انگار..مگه من ن نیا زیها..همه چ شدمیم یبابا...داشتم عصبان ی..ا

 ...دیمال ینونش کره م یو رو خوردیرو م شیتوجه بهم با آرامش چا یرفت تو هم...ب

 

 

 دمیبلند شم د زیبود...برش داشتم..خواستم از سر م نیزنگ زد رام لمیتخم مرغ آب پزم گرم بود که موبا یها کهیبا ت سرم

 کشه...همون جا جواب دادم.. یطول م یلیخ

 

 

 سالم همراز..._

 

 

 پرتو... یسالم آقا_
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 ...فتادیپرتو از دهن تو ن یآقا نیمردم و ا_

 

 

 ؟یدار یرو بزن متوجه شد : بعد از کالس برنامه خاصبود که خب حرفت  نیا یرو که به معن سکوتم

 

 

 من...  یسئوال زنگه خطر بود برا نی..ا

 

 

 تئاتر نهار بخورم امروز... یتو میقراره با هم باز_

 

 

 جناب سوپر استار..._

 

 

 دو طرفه است... نیمحمد و رام نیدوست نداشتن ب نی..احساس کردم ا

 

 

 بله خودشون..._

 

 

 بعد... یباشه پس بمونه برا_

 

 

 اومده..؟؟ شیپ یمسئله مهم_

 

 

 بعدا باشه... تونهیمهم که هست اما م_

 

 

تماس سر  نیبود به ا یاون جا کالس داشتم...چه اصرار گهیرو قطع کردم و به ساعتم نگاه کردم من که تا دوساعت د تلفن

 صبح...

 

 

 ییاحساس کردم از اون جا یدونم چرا ول ی..نمکردینگاه کردم که داشت نگاهم م یبشقاب بلند کردم و به حام یرو از تو سرم

 گفتم .. یدیبا تلفن حرف زدم... ببخش زیکه سر م نهینگاه به خاطره ا نیخونه ممنوعه پس حتما ا نیتو ا زیکه همه چ

 

 

 ؟؟ینهار بخور یخوا ی: با محمد م وشاین

 

 

 ...یبا آقا صدا کن دیو بار شونیبار ا 111 نی!!!!..اوشای: ن یحام

 

 

 : اما... وشاین
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 : بله..چه طور؟؟ من

 

 

 ..امیشه منم ب یم_

 

 

 : نه... کوشا

 

 

 به تو چه آخه..._

 

 

 1چه طرزه صحبت کردنه؟؟!! نی!!! اوشای: ن یحام

 

 

 برم خوب... خوامیمنم م_

 

 

سر  یلیجلسه بزرگونه است..در ضمن تو هنوز خ کمی نی...ادیبار ما رو عفو کن نیشه پرنسس ا ی: نم دمیبه سرش کش یدست

 ...دنشید میریمدرسه...بعدش هر وقت عموتون اجازه دادن باهم م یبر یتا بتون یسر پا بش دی..بایستیحال ن

 

 

 ....شبید نیاحترام بذارم..هم نشونیخانوم نگاه کردم...خب قول داده بودم به قوان دهیرو بلند کردم و به لبخند فر سرم

 

 

  

 

 

 د؟؟یپس فعال سر صلح_

 

 

 تکرار نشه... یزیچ نیوقت همچ چیه گهیکه فعال قول داده د نهینه اما مهم ا ایشه  یدونم دلم صاف م ینم_

 

 

 جلوش خاموش کرد ... یگاریس ریرو تو ز گارشیتک سرفه کردم و نگاهش کردم ..س هیسرم مرتب کردم و  یرو رو شالم

 

 

 به خدا... یدودکش شد ایس_

 

 

 ؟؟ی...سرما خوردنمتیغر غر نکن ..غر غر نکن...بب_
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 ...ینفهم یبفهم ی...ا_

 

 

 نه گرمه..نه سرد... ستیتو مناسب ن یبرا یلی..هوا خ؟؟یکنیشال و کاله م یپس کجا دار_

 

 

 رو ببرم آمپولش رو بزنه...قول دادم همراهش باشم... وشاین دیبا_

 

 

 ؟یحرف زد نیبا رام_

 

 

 ...رمیدر م رشینه دارم از ز_

 

 

 برو خفتش کنا... گهیم طونهیش_

 

 

 صلوات... اوشیحلول کرده در س صریدونه زدم به بازوش : به روحه ق هی

 

 

 ..دمیبعد بلند خند و

 

 

 شده مموش.. ادیروت ز ینه انگار_

 

 

 مموش و کوفت..._

 

 

 ...تیترب یب_

 

 

 بود.. شبیباز د مهیحاصل پنجره ن نمیا کردمیم یحال یاحساس ب یکنارش..کم نشستم

 

 

 وقت داشتم... گهید کمیساعت نگاه کردم  به

 

 

 دنبالت...؟؟ انیم نیبا ماش_

 

 

 بخورن... یآمپول رو زد دوتاشون رو ببرم بستن نکهیدونم..البته بهشون قول دادم بعد از ا یحتما نم_
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 که نرفته... ادتیامشب تولد گلناره _

 

 

 بره... ادمیشه  ی...مگه م؟؟یخل شد_

 

 

 ؟؟یبرس نایبه همه ا یخوا یپس چه طور م_

 

 

 ...میشیوقت م غیدچار ض میدار شییدونم خدا ینم_

 

 

 ...یستیازش دلخور ن گهید یعنیحرفا به کنار  نیها؟؟..حاال ا دهیحرف زدن جد یاتیجور ادب نی: ا دیخند

 

 

اکبر خانه و از  ینداره...من همه حرفام برا یبه حام یوسط هست که اصال ربط نیا زایچ یلی..خایدونم س یدونم..واقعا نم ینم_

 حامد... شتریاون ب

 

 

 دم دستم بود... خوادیشرف رو که نگو...دلم م یاون ب_

 

 

 بر خورد اما االن... یلیبهم خ البافیگفت خ یوقت کردمیداشتم فکر م شبی..دیشد یچند وقته وحش شیینه خدا_

 

 

 !!؟؟یباهاش موافق_

 

 

هزار تومن رو کنار  141من تا حاال  ایس 1411...1411 یعنیبزنه  دیتومنه...دوتا با 711 یدونه ا وشایآمپوله ن نینه خب..اما ..ا_

 ...کردمیچه کار م دیآقا نباشه و ثروتش تو به من بگو االن با نی...خب اگه ادمیهم ند

 

 

 ...یکردیازدواج م یاجبار یرفت یم دیجد یداستانا نیمثله تو ا یراهه حل داشت هی_

 

 

 داستان عاشقم بشه چرا که نه؟؟؟ پهی: اگه تهش قرار بود آقا خوش ت دمیخند

 

 

 حبست کنم تو خونه... دیبا یکنیچند وقته بد جور شوهر شوهر م ینه پر رو شد_

 

 

 بود... ی..با زنگ تلفنم از جام بلند شدم..تعجب کردم حام

 

 

 سالم..._
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 تر...دک یسالم آقا_

 

 

 د؟؟یشما منزل ما هست_

 

 

 شده؟ یزیاز دوستانم هستم..چ یکیآموزشگاه  ریخ_

 

 

 نیهم ماش یطرف هیکردم..از  ریهم گ کیتراف یرو همراه خودم آوردم و کرج هستم و تو نمیمن ماش دی..راستش رو بخواریخ_

 پدر خرابه...

 

 

 دکترش.. میامروز بر دیحتما با میرو عقب بنداز وشایآمپوله ن میتون ینم یول_

 

 

 دونم... یم_

 

 

 ...دارمیرم برش م یخب من م_

 

 

 دونم... ینم_

 

 

 ...ارمشیبا آزانس ببرم و ب دمی..اما بهتون قول مکنمیکار رو م نیبار ا 11 یکنم..هر چند خودم روز شیسوار تاکس دینگران_

 

 

 ؟؟!!! دیبزن هیوقت کنا یوقت و ب دیدار یه اصرارحوصله است... : خانوم ..شما چ یب دیشا ایکردم که کالفه و  احساس

 

 

  

 

 

 اصال فکرش رو هم نکن..._

 

 

 و دوست دخترش هر دو چشم دوختن بهم... لیسه

 

 

 همراز.. ی: لوس شد ایس
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 ...؟؟ابونیتو خ فتمیامانت راه ب نینامه گرفتم کال سه بار پشت فرمون ننشستم حاال با ماش یگواه یبابا من از وقت_

 

 

 ...یکن یحاج باقر باور نم زیشده کن گمی: به جونه تو م ایس

 

 

 ...ستیکه ن ینیالمبورگ نیماش نی...اگهید میدور هم باش یایزود ب یعصر شهیباعث م نیهمراز...خب ا گهیلوس نشو د_

 

 

  

 

 

واقعا  اوردیقراضه که انواع صداها رو از خودش در م دیپرا نیا لیگفت نسترن..دوست دختر سه ی..راست مدمیخودم خند با

 نداشت... ینگران یهم جا

 

 

اون  یو خوش یکردن که از کجا اومده و بعد با آنچنان ذوق چمیسئوال پ یکل دنید نیماش نیمن رو تو ا یو کوشا وقت وشاین

باغشون  یکه تو یسوپر لوکس یها نیاز مشا میبگذر دنیند نیاصال ماش نایا کردیدونست فکر م ینم یپشت نشستن که کس

 پارک بود...

 

 

 ...؟؟رهیراه هم م ارهیتماس گرفت : چه طوره اون ابو ط ایس

 

 

 ...هیهوشنگ زهیعجب چ نیماش نیا شییدا ای: س دمیخند بلند

 

 

بلند آواز  یو با صدا دیجمله بد جور به مذاق کوشا خوش اومد چون تموم طول راهه رفت و برگشتمون به هوشنگ خند نیا

 رو از خودش نشون داد... یانتظام ممکن رهیخوند و هر رفتاره غ

 

 

 محترم آخر خطه... نیمسافر نییپا دیبپر_

 

 

 در رو محکم بست.. کوشا

 

 

 ...یآروم ببند کوشا دست هوشنگ رو شکوند _

 

 

به  دادمیم لشونیو تحو رفتمیتا خوده خونه م دیبهمون خو شگذشته بود و من با یلی..خخوردیتپلش تکون م یشدت خنده لپا از

 خانوم... دهیفر

 

 

 بهشون خوش گذشته... یحساب نکهیانداخته ..مثله ا یخانوم : لپاشون چه گل دهیفر
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 اجازتون مرخص بشم... ایبگردونمشون.. یکه اجازه داد یمرس_

 

 

دوست داره  وشایشله زرد پختم ن کمیاقشه..تو ات دهیهم االن رس ی..حامستیاکبر خان هم ن نیبش قهیدو دق اینه ب_

 ...یده انگار سرما خورد یبخور..صدات هم نشون م

 

 

 ...کردیدرست م یلیرو خ ذیدسر لذ نیمادرم هم به خاطره رها ا ریبخ ادشی دمیزعفران و برنج شله زدر رو نفس کش یبو

 

 

و من با لذت  خوردنیو کوشا هم ظرفشون جلوشون داشتن با قهقهه و مرور خاطرات امروز بعد از ظهر شله زدرشون رو م وشاین

 کردم... ینگاهشون م

 

 

 سالم..._

 

 

بود و دستاش رو پشتش قالب  ستادهیو مرتب ا کیش شهیرسا و مقتدر بلند کردم که مثل هم یصدا نیرو همراه با ا سرم

 کرده بود...

 

 

 دکتر... یسالم آقا_

 

 

 د؟؟ی...معطل که نشدومدین شیکه پ یمشکل_

 

 

 آدم داشت؟؟ نیبود که ا یترسه از معطل شدن چ نیدونم ا ی..من نم

 

 

 ..میداخل رفت عیسر یلیخ دینه چون شما سفارش کرده بود_

 

 

 تکون داد... تیرو به نشانه رضا سرش

 

 

 شدم... یبلند م دیاشد و ب یم ریرو نگاه کردم داشت کم کم د ساعتم

 

 

 گرفتم به بلند شدن... میکولم و تصم یرو انداختم رو فمیک

 

 

 زا بوده؟؟ یانرژ نکهیعمو جون آمپوله مثل ا یسر حال تر شد یلی: خ ستادیا وشایو کنار ن اومد
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 ...خندهی: نه ...به خاطره هموشنگه که داره م کوشا

 

 

 ابروش رفت باال : هوشنگ؟؟؟!! هی

 

 

 ..انقده خوب و خوشگل بود عمو...میو برگشت میدکتر و بعد گشت می...ما امروز با هوشنگ رفتگهیآره د_

 

 

 د؟؟یرفت تو هم و رو کرد به من : مگه قرار نبود با آژانس بر یحام یابروها

 

 

 هم برام روشن نبود... لی..خنده ام گرفته بود از اخمش که اصال دل

 

 

 ...گهیهوشنگ بود د گهیسر بر آرود گفتم : نه د هویدونم اصال از کجا  یود و نمب دهیوقت ازم ند چیکه ه یطنتیش با

 

 

 کردم تشکر کردم و از خونه در اومدم... یخانوم روبوس دهیبهش زدم...با فر یو من چشمک دیبلند خند یبا صدا وشاین

 

 

 ...دادیرو تند تند تکون م لشیبود و موبا ستادهیا یکی..پسر نسبتا قد بلند و شلیسه نیدر کنار ماش یجلو

 

 

 ...رمیم نیمن که به سمت ماش دنید با

 

 

 شماست؟؟ نیماش نی: ا دیپرس تیعصبان با

 

 

 شده؟؟ یزیجا خوردم : بله...چ یکم

 

 

 ...دیساعت از وقت من رو هدر داد هیبشه خانوم  دیخوایم یچ گهید_

 

 

 کار کرده بودم... یشد به مگه من چ یرو سرم شاخ سبز م داشت

 

 

 چه طرزه پارک کردنه خانوم..؟؟ نیکه ادامه داد : ا کردمیدهن باز داشتم نگاهش م با

 

 

 کردم... یرو درک نم ادشیو فر تیعصبان نی..ا نگیپارک یانئاختم..نه رو پل بودم..نه جلو یاجمال ینگاه نیجول عقب ماش به
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 شده؟؟ یفهمم چ یمن فقط نم ستیهم ن ادیبه فر یازیکردم ن جادیناخواسته مزاحمت ا ایمحترم من گو یآقا_

 

 

که  دیرو کرد نی...شما اصال حساب اارمیرو در ب نمیتونم ماش میو من ن دیما فاصله گرفت نگیاز پارک کیراه بار هیخانوم شما _

 بلنده خانوم.. یمن شاس نی..ماشاد؟؟یدر ب نگیپارک نیممکنه از ا یینهایچه ماش

 

 

 بگم خب به من چه..که خشمم رو خوردم... یعصبان دهیتازه به دوران رس نی..اومد نوک زبونم به ا

 

 

 دونستم..شرمنده... یمن نم_

 

 

 شیبلند نشه گار یبذارن که هر کس زایتهران و یاز محله ها یبعض یبرا دیکنه...اصال با یاز من دوا نم یشما درد یشرمندگ_

 ...نجایا ادیو ب ابونیرو بندازه تو خ

 

 

 ..دمیاز جام پر ییکه با صدا کردمیکله اش رو بکنم...بغضم هم گرفته بود...خشک شده داشتم نگاهش م خواستی..دلم م

 

 

 افتاده؟؟ یاتفاق_

 

 

شدن  ریاحساس تحق یلیباشه...خ دهیها رو نشن نیو اون توه رمیبم خواستیبود...دلم م یسرم رو نگاه کردم حام پشت

 داشتم...

 

 

 کنن.... یکه نم تیدکتر؟؟..واال رعا یآقا دییاز جاش تکون خورد : شما پسرک

 

 

شونه هام  یچراغ برق کنارمون بود افتاد رو ریاش که حاصله نور ت هیلحظه سا هی..ستادیبه من انداخت و کنارم ا ینگاه

 دیکردم با ی.من فکر نمد؟؟یکنیف مخانوم صر نیا یبرا دیجمله ها رو دار نیربعه ا هی: شما  بشیج ی...دستش و کرده بود تو

 صادر بشه... زایکوچه و نیاورود به  یما برا زهیعز یمهمانها یبرا

 

 

 ...یعنیدکتر من... ی: آقا دیعلنا رنگش پر پسرک

 

 

 ...دیداشته باش فیبه سمت من : شما چند لحظه داخل تشر دیچرخ ختیر یم ادشیداد و فر یاز اون لحنه ب تیکه عصبان یحام

 

 

 اما..._
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 هم لطفا... چیباز خونه اشاره کرد...: سوئ مهیبهم کرد و با دست به در ن ینگاه

 

 

 کرد... خیم نیبود که من رو به سمت خونه برد و اون پسر رو به زم یآدم چ نیا یدونم تو نگاه و لحن آرام و دستور ینم

 

 

 ریهمه تحق نیباشه ا دهیزد رو ند یم شیچشمام ن یکه داشت تو یاون اشک کردمی...نگاهم کرد...دعا دعا مستادمیدر ا یجلو

 لطفا.. دییبود...: بفرما یکاف

 

 

 ... دیرفتنم به داخل مطمئن شد که با همون لحنش برگشت به سمت پسر : شما صحبتتون رو ادامه بد از

 

 

 ...دیدکتر باور کن یآقا_

 

 

دونم چه قدر گذشت که  ی...نمدیلرز ینشستم..دست و پام م اطیدرخت توت ح ریز مکتین ی...رفتم رودمیاش رو نشن هیبق

 ایها بود  ریکرد..درد تحق ی...سرم رو بلند کردم..همه تنم..همه استخونام درد مدیچیفضا پ یاش دوباره تو هیعطرش و سا

 دونم... ینم کردیکه داشت نمود م یسرماخوردگ

 

 

 نه؟؟ دیجواب من رو بد دینگاهم کرد : شما فقط بلد بشیج یتو دستاش

 

 

بود  یتر از هر جواب ریآدم حق نیباشن...ا قیکه ال دهیرو م ییبود : آدم جواب کسا دهیانداختم پس همش رو شن نییرو پا سرم

.... 

 

 

 یرو براتون آوردم جلو..نم نیرو به سمتم گرفت : ماش چیبود که برام نا خوانا بود...سوئ یزیرو بلند کردم...تو نگاهش چ سرم

 ...دیدار نیدونستم ماش

 

 

 از دوستانمه... یکیماله _

 

 

 کنن... یجمع از شما عذر خواه یتا جلو میر یم گهیمنتظر شما هستن...با هم د رونیاون آقا ب_

 

 

 برم.. خوامیخواستم فرار کنم...: نه...من م یبودم..فقط م کالفه

 

 

خونه ربط داره چه برسه  نیکه به ا یکس حق نداره به کس چیه کنمیم دییکس...دوباره تا چی...هدیکنینم نییرو شما تع نیا_

 شدن... هیهم تنب شونیخارج از خط بزنه..ا یحرف یحت نیتوه
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 !!!دش؟؟؟یگرد نگاهش کردم : زد یچشما با

 

 

وقت  چیکه ه ستین یمعن نیبه ا نیکنم...اما ا یاز مشتم استفاده نم ادیعوض شده بود : من ز کمیکرد ..لحنش  نگاهم

که  ستمین یمن آدم دی..مطمئن باشد؟؟یکنینگاهم م یاونطور دی...چرا داردیکار نداشته باش نشیکنم....شما به ا یاستفاده نم

 هم بلدم... یا گهید یراههامشت پرتاب کنم.. یزیبا=ه اطرافم سر هر چ

 

 

 هوشنگه... نیا رهی...همش تقصدینبا_

 

 

 ه؟؟؟یک گهیهوشنگ د_

 

 

 گه؟؟؟ید لیسه نیماش_

 

 

 من فکر کردم... یعنی...گمیمن..بعد من م ی..خدانه؟؟یماش نی: هوشنگ اسم ا دیتعجب پرس با

 

 

 د؟؟یفکر کرد یچ_

 

 

 یکه موقع بحثتون اونجا بودن از شما عذر خواه ییها هی..اون آقا منتظر شمان..در حضور پدرشون و همسا یچیه یچیه_

 ..کننیم

 

 

 گفتم :..اما... عجز با

 

 

 منتظرتونن.._

 

 

  

 

 

 ی..کمدمی...نفس کشومدیم یزییشده بود و بارون خنک پا کیوقت بود که تار یلیهوا خ کردمیرو نگاه م رونیقاب پنجره ب از

 یو مقتدر حام نیخشمگ یکه اون پسر تو حضور جمع و نگاها یخوردم...همون شب یسخت یلیخ یهفته سرما هیهم لرز کردم 

 مینی...شانس آوردم بدیکش مارستانیحالم بد بود که کارم به ب ی...به قدردمکرده بود خونه که اومدم افتا یازم عذر خواه

چشمام بد  یباعث شده بود پا نیرفتم و ا یهر شب اجرا م یقو یبشه به زوره دارو و آمپولها ینگرفته بود تا صدام تو دماغ

 جور کبود بشه و واقعا الغر بشم...
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روز بچه ها رو  9 کیاستراحت کنم و بعد از نزد تونستمیمن باالخره م یعنی نیبود و ا لیتعط هیفاطم امیهفته اجرا به خاطر ا کی

 ؟؟یدنی...البته اون هم چه دنمیبب

 

 

 چه کنم؟؟؟ وونهید نیبرو دراز بکش خدا من از دسته ا ایب_

 

 

 کو؟ ایانسان باش گلنار...س_

 

 

 پختم.. یسوپ عال هیبرات  دیفرستادمش خر_

 

 

 ...ادی...: بارون مدمیچیدورم پ شتریب یبه صورت مهربونش انداختم و شال رو کم یلبخند

 

 

 کاناپه : مثل همون سال.. یکنارم رو نشست

 

 

 و نشده بود... میبهش فکر نکن یلیکرده بود خ یمگه نه؟؟...از صبح هر سه مون سع میآورد یم گهیهم د یبه رو دیبا

 

 

 دعوتت کردن نه؟_

 

 

 به خودش گرفته... یمنظم تر تمیر زیاومده همه چ یدکتر از وقت یآقا نیگم که ا یآره...م_

 

 

 سر خاکش... میامروز رفت ایمن و س_

 

 

 دادم... هیکاناپه تک یبود رو پاک کرد... سرم رو به پشت دهیگونه اش چک یکه رو یاشک

 

 

بعد از  یدون یخوندم...م یبود...تو خونه داشتم کتاب م یبود...صبح هنوز هوا ابر دهیشبش تا صبح بارون بار یعنیاون روز..._

کس حرف نزد...لباسم رو آروم آروم  چی....تلفن زنگ زد...دو بار..سه بار...هیرو نخوندم گل نایوقت آنا کارن چیه گهیاون روز د

 یریداده بود به خودش دوباره..دارو ها هم تا ث ریگبدتر بود... شهیهفته بود حالش از هم ندبرم بهش سر بزنم چ دمیپوش

 ذاشت انگار... یروش نم

 

 

 رها نبود.. ازین_

 

 

 ....ششنیداره بچه هاشن که پ ازیکه ن یهر چ گفتیرها ...اکبر خان م ازین_
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 لعنت به جهل ..._

 

 

 لعنت به تعصب..._

 

 

 ...یستیشه واقعا خوب ن ینکن همراز حالت بدتر م هیگر_

 

 

 دهیفغان فر یفقط صدا دمیشده بود... : رفتم خونش.دم در که رس سیخ سیاشکهام رو که نگرفتم گونه ام رو خ یجلو هگید

 و التماس بچه ها... ومدیخانوم م

 

 

بود..گلنار خواهر مثل دسته گلم کنار  دهی.. : خوابدیلرز یهق کردم...گلنار سرم رو تو آغوشش گرفت..خودش هم بدنش م هق

 کهیت هی یکه تو یبود...آمبوالنس تو باغ بود و دکتر دیملحفه سف هیبود و روش  دهیباغچه که زرد شده بود دراز به دراز خواب

 ...کردیداشت م ادیرو  ییزهایکاغذ چ

 

 

رفت و حالت تهوع  یم جیاشک روش بود برداشتم سرم دوباره گ یرنگ گلنار که حاال لکه ها دیبلوز سف ی..سرم رو از رو

ها با کفن از  یرانیا یمثل تمام خواسته ها میعروس تنش کرده بود دیکه لباس سف یداشتم... : از اون روز خواهرم .خواهر

 ایاومده... یچ سر بچه هاش نهیبب ومدین ضهینبودن عر یبعدش محض خال یتکه ح ی..شوهرمیگرفت لیخونه مثال شوهرش تحو

 زنش رو کجا خاک کردن...

 

 

 چه خبره؟؟_

 

 

 ... کردیگذاشته بود و با اخم نگاهمون م نیزم یرو رو دشیخر یها سهیکه ک ایبه سمت س دمیچرخ

 

 

 همراز؟؟؟ یراه انداخت ی...با ز تو روضه خوندیخودتون رو جمع کن دیپاش_

 

 

 ؟؟یزن یچرا داد م ایبرگ هم دادم دستم گلنار : س هیبرداشتم و  یبرگ دستمال کاغذ هی

 

 

 ...بس کن همراز...؟یاوضاع دار نی..فردا هم که هم یدیرنگ و روت رو د مارستان؟؟یب یبر یخوایچه طور داد نزنم؟؟ بازم م_

 

 

 ا؟؟ی: س گلنار

 

 

...االن محمد یایسر کار و م یریم یوت دارهفته است رو به م هیچشما کبود..داغون..  ی...پا نیاش رو بب افهی...بابا..قه؟؟یچ_

 !!گزه؟؟ی...همه نگرانتن خودت ککت هم نمدنتید ادیخواست ب یم نیزنگ زده بود نگرانت بود..رام
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 نه؟؟؟ نینه رام_

 

 

 خدا به خودت هم فکر کن... ی... مموش محض رضلیتنها باش یخوا ی..گفتم مادیرو به روم : گفتم ن یمبل تک یرو نشست

 

 

 نکنم؟؟ هیخواهر جوونم گر یبار موقع سالگرد فوتشم برا هی یسال یگیتو م یعنی_

 

 

چته...من دارم  دیپرسیم یبود ه دهیچشمام رو د سایآو روزی...دکنمیم هیکه خودم دو روزه دارم گر یگفتم؟؟؟..من نویمن ا_

..دوستت نیرام نیدم به هم یگفت؟؟...اصال شوهرت م یدکتر چ یدینشن ستیتو خوب ن تیمرور خاطرات تو وضع گمیم

 ...یریگیم مشداره...خانواده اش هم از خدا شونه...تو خونش آرا

 

 

 چرت نگو..._

 

 

 ا؟؟؟یس یدیکه گفتم خر ییها زیشام رو بکشم..همه چ رمیاز جاش بلند شد : من م گلنار

 

 

 بله خانوم دکتر..._

 

 

 باهاتون حساب کنم... دیرو بگ دیکردچند وقت خرج  نیکه ا ییپوال یراست_

 

 

 داد زدن : خفه شو.. ییتا دو

 

 

 فحش دادن به من گروه کر ساختن... یخب حاال چه برا_

 

 

  

 

 

برخورد  یبود که با خودم آورده بودم خونه.... چشمام رو بستم و صدا لشیبالشت رها گذاشتم ...جز معدود وسا یرو رو سرم

فرو  یبارد،آب یناشناس، باران م یدر شهر یلب زمزمه کردم : وقت ریرو گوش کردم...ز هیهمسا یکیقطرات باران با سقف پالست

 دانم. یکه نم دیگویم ییزهایبارد،با من از چ یم

 

 

 ...دیشا نیمجان ی،کشتیکشت کیاز  میابیم یخود را مسافران د،همهیترد یب ستین ایکرانه در در
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 یساده ا یتا زانو یمشک راهنیبودم رو پ دهیپوش یکرد...به اصرار گلنار شنل نسبتا کلفت مشک یهمه بدنم هنوز درد م واقعا

خانوم فقط سر خاک نبود که مراسم گرفته بود خونه هم  دهیکه تنم کرده بود به زور...امسال بر خالف دو ساله گذشته فر

 یبه مهمانها یمند ها برسه و بخش ازیبه ن شیپخته بشه که بخش یو شام شهخونده ب ییگذاشته بود ..که دعا یمراسم

انتظام هم  لیاز فام یو بخش میرفت ینبود...سر خاک م یمراسم نیوقت همچ چی...به جز سال اول هدهیگفت خواب د یخونه...م

 ..یحام ی...خانواده عمو و عمه هاومدنیم

 

 

..من همه یلبخند بزن یکنیاز اون باال که نگاهم م دوارمیسر خاک مامان و بابا بلند شدم... : خدا حافظ ...مامان من واقعا ام از

 رها... شیپ رمیانسان باشم... دارم م یزیکنم که قبل از هر چ یتالشم رو م

 

 

  

 

 

و امروز صبح سر خاک مامان و بابا..رها تو  شبیل دمفص هیهم به خاطر گر یشد هم به خاطر سرما خوردگ یدرست باز نم چشمام

 لیباال سرش نام فام یآب یها یکه با کاش یرنگ یآجر یواریانتظام ها خاک بود...تو اتاقک چهار د یقبرستان خانوادگ

ته دلم هاشون پارک بود...ته  نیدر ماش یداشتن...جلو یقبر ایخاک شده بودن  ایدرخشانشون نوشته شده بود...همه اون جا 

و داخل  خوندیاون گوشه نشسته بود و دعا م ی...مرددمیرس هیتر از بق ریصاف نبود....د یکدمشون درست و حساب چیبا ه

 راحته رها مگه نه؟؟؟ گهید تخواهرم زل زدم تو دلم گفتم : جا دیشده بود..به خونه جد نیتزئ اهیس یاتاقک با شمعها

 

 

زن  یبرا دیهم نبود چرا مثال با یتوقع هی..از بقکردیم هیاون اتاق داشت گر یکه تو یخانوم رفتم..تنها کس دهیسمت فر به

که زن  کشیعمع کو چ ایو  یحامد وحام یزن عمو ای...کردیم هیزن شده اکبر خان بود گر قایبرادر زاده اش عم تاج الملوک که دق

چوب ماهوت بود  یعصا هیرم رو بلند کردم..اون گوشه ...سدیخانوم صورتم رو بوس دهیساکت بود ؟؟...فر یادیبود اما ز یخوب

کنم..کنارش رفتم و  یمحل یشد بهش ب میجا ن نیبودمش اما ا دهیداده بود از بعد از اون شب ند هیکه بهش تک یو اکبر خان

 ...زدمبهش  یدلم پوزخند یسالم کردم..جوابم رو نداد و روش رو برگردوند...تو

 

 

  

 

 

که انگار از من طلب دارن رو تحمل کنم...اومدم  ییها افهیمثما و اون ق یخفه...روضه ب یتونستم اون فضا مین گهید واقعا

و نفس  ستادمیگرفتم و ا رونی...دستم رو به ستون بومدیبود...چشمام داشت در م دهی...حالت تهوع امونم رو بررونیب

 شد... یحالم بهتر م کمی دیتم...شابس یبازم رو م یموها دیرها بود..با بای....شالم تقردمیکش

 

 

 ...دیرو بخور نیا_

 

 

 وانیل هیبده خودم بودم که حضورش رو متوجه نشده بودم دستش رو بهم دراز بود.. اری...انقدر غرق در حال بسدمیجام پر از

 شربت بود فکر کنم...
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بهم زل  شهیاز هم شتریب یتی...به خصوص که با اخم و جدومدیتر هم به نظر م یجد یو کروات مشک راهنیکت و شلوار و پ با

 رو از دستش گرفتم : ممنونم...اما... وانیو ل نییزده بود...سرم رو انداختم پا

 

 

 ...رونیکه فکر کنم جا مونده بود ب یتک صندل ینشستم رو آروم

 

 

 ...دشیبخور_

 

 

 سردمه.... یخنکه و من کم_

 

 

 ...دشیبخور ستیهم خنک ن یلیخ نهیریش_

 

 

 کم کرد... یاش اون حالت تهوع مزخرف رو کم ینیریبود..ش اتیجرعه اش رو فرو دادم..مثل شربت ح هی

 

 

 ...ستیحالتون خوب ن_

 

 

 ...شمیزود خوب م ستیخوردم...مهم ن یسخت یسرما_

 

 

 کرد.... یلبهام نگاه یرو یبه لبخند مصنوع یجد

 

 

 ؟؟یینجایا یاز پشت سرمون اومد : حام ییموقع صدا همون

 

 

 دختر؟؟ یشد یشکل نیبابا همراز جان چرا ا یبه سمتم اومد : ا دنمیجا نداشتم...با د نیرو ا دنشیبود...انتظار د ایرو

 

 

و قد بلندش که با کفش پاشنه بلندش با وجود اختالف قدش  فشیظر یو شال مشک کیبهش انداختم به کت شلوار ش ینگاه

 ... ومدیبه نظر م کیواقعا لوکس و ش یکناره حام

 

 

 ساده است... هی...سرما خوردگستین میزیچ_

 

 

 ...انهیع یضیمر نیا ی: بله کامال سادگ یحام
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تا اون حد درشت و  ییچشما یتونست ی...دختر چه طورنی..چشماش رو ببستیبرات خوب ن یکردیم هیانقدر گر دی: نبا ایرو

 ...یبالشتش کن هیمثل  یطور نیخمار رو ا

 

 

 چیه گهیکه کمرم رو شکست چشمام د شیکار رو کرد...از چهار ساله پ نیجا به جا کردم : خواهرم ا یدستم رو کم یتو وانیل

 باز نشد... یلیوقت خ

 

 

 ...کنهیشما برو داخل عمه خانوم صدات م ایگفت : رو یبگه که حام یزیخواست چ ایرو

 

 

 خونه.... میریم شهیاالن مراسم تموم م دینیبنش نیماش یتو دیبرگشت به سمتم : بر یرو نظاره گر بودم که حام ایرو رفتن

 

 

 آخه..._

 

 

من ..با دست به  نیماش یتو دیجا باد هم هست..بر نی..ادیکن ینگاه نم نهیآ یشما اصال خودتون رو تو کنمیآخه نداره...فکر م_

که  نیخواست برم...از ا یبشر..دلم نم نیاونجا بود.. چه قدر بد اخالق بود امروز ا نشیده قدم جلوتر اشاره کرد که ماش

رو  یکه حرف نیخم کرد : من کال از ا نییسرش رو به پا یکه کم دی...تعللم رو ددمیترسیم رنیخانواده اش برام حرف در با

 ...دییز سه بار تکرار کنم...بفرماا شتریرو من ب یهر جمله ا دیاصار دار شهیاما شما هم ادیتکرار کنم بدم م

 

 

درهمش مانع شد.حالم هم خراب تر از اون بود که بتونم مقاومت کنم...همراهش راه افتادم..در  یبگم که اخما یزیچ خواستم

مراسم تموم  گهید قهیدق 11تا  دیبمون نجایرو هم روشن کرد : ا یرو روشن کرد و بخار نیجلو رو باز کردم و نشستم...ماش

 ...شهیم

 

 

 دکتر... یبره که گفتم : آقا خواست

 

 

اکبر خان شده  هیچشمها کمتر شب نیا یقهوه ا ریچند وقت اخ نیدر بود برگشت سمتم و نگاهم کرد...چرا ا رهیبه دستگ دستش

 ...یبودن ....: مرس

 

 

 ...دیدار یتذکر حساب هیبه  ازی...اما شما نستیبه تشکر ن یازیصورتش اومد : ن یبه لبخند رو هیشب یزیچ

 

 

 رفت تو هم : چرا اون وقت؟؟ اخمام

 

 

 ...ستی...االن جاش نمیکنیبعدا صحبت م_

 

 

 ..بد اخالق...وشامیلب غر زدم : تذکر..انگار من ن ریام قالب کردم و ز نهیس یرو بست...دستام رو تو در
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...خاک بر سرت گهی؟..آره د خندهی..چشماش داره به من مکردیجلو نگاهم م شهیداشت از ش دادیداد ب یرو بلند کردم...ا سرم

 ...اوردمیانداختم ..خوب شد زبونم رو در ن نییهمراز...از خجالت سرم رو پا

 

 

  

 

 

شنلم رو  ی..کمیکیخوند و بعد از اون افق بود قرمز رنگ رو به تار یقرآن م یزیبود که داشت سر خاک عز یرزنیبه روم پ رو

 یبیآرامش عج ایآخر دن نیو رنگ قرمز افق و سکوت مطلق ا ی..رخوت حاصل از بخاردمیکش یقیدورم محکم کردم و نفس عم

نا خود آگاهم بود و مادر  ریکه تو ضم یتار بود..همون آهنگ یسرم نوا یبود..تو زیجا واقعا ته ته همه چ نیبهم داده بود..ا

 ....نواختهیبرام م ییالال یپدرم به جانوزاد بودم  یوقت گفتیم شهیهم

 

 

 یرو ینیریجا خوردم..لبخند ش ایرو دنیآورد..سرم رو چرخوندم با د ینیدر باز شد و همراهش سوز و عطر گرم و دلنش یال

 لبهاش بود : ترسوندمت؟؟؟

 

 

 شما رو نداشتم  دنینه فقط انتظار د_

 

 

تو رو  امیب ستیحالت خوب ن ادیگفت تو ز یگرفتن برن سر خاکه مادر اکبر خان حام میتصم هیدنده گذاشت : بق یرو رو نیماش

 برسونم...

 

 

 ذاشت... یم شیآدم تحت آزاما نیکه احساساتم رو نسبت به ا یزیچشمه از چ هی نمیجام جا به جا شدم ا یتو ی..کم

 

 

 که شما رو هم از برنامتون انداختم.... دیبه من لطف دارن ببخش شونیا_

 

 

 کردم از حضور پر فتوح انتظام ها... دای..منم نجات پیهست یالحق که تعارف_

 

 

 د؟؟یستی: مگه خودتون هم جزئشون ن دمیخند

 

 

و حامد  یعمه حام ی...نوه دخترمیلیهستش فام ی....من ارشدکنهیسرم رو م یخودمون باشه ها حام شیخدا نکنه...البته پ_

 هستم...

 

 

 نوه عالم تاج خانوم؟؟؟_
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 خورد.... یهم با انتظام ها بر نم یلیکه خ یکرد...عالم تاج عمه کوچکترشون بود همون عمه کم حرف و خوش خلق دمیسر تائ با

 

 

 د؟؟یکنیم یخودشون هم ابراز خرسند یجلو_

 

 

 بد اخالقه؟؟ یلیخ_

 

 

 کدومشون؟؟؟ قایدق_

 

 

 ....یقابله حله منظورم حام ریو گفت :اکبر خان که مسئله غ دیخند

 

 

من بهتر و راحت تر  یهم برا زهایچ یلیاومدن خ یاز وقت شونیبگم...آخه ا قیتونم دق ینم دیزدم : راستش رو بخوا یلبخند

 شده....

 

 

 ...یستیبه رها ن هیتو اصال شب یدون یم_

 

 

 دش؟؟؟یشناخت یشما م_

 

 

به نفس نبود و چشماش هم  ی....اما کال رها به اندازه تو متکمیهم باهاشون رفت و آمد نداشت یلی..ما اون موقع خ بایتقر یا_

 نداشت... دیمثل تو برق ام

 

 

 ...دیشناخت یشما چه قدر حامد رو م_

 

 

حامد  یلی..من خدمیو بهت حق هم م یاشاره کن یبه چ یخوایدونم م یبه هدف زدم که گفت : م قیکنم دق یجمله فکر م نی..با ا

 هم ازمون بزرگ تر بود... یاهله بر خوردن با ما نبود...سه چهار سال یلیشناختم...چون خ یرو خوب نم

 

 

 جا خوردم...و نگاهش کردم... یکم

 

 

دو سال کوچکترم و  ی....من از حامایبه کالم ندار یازیو ن ید یصورتت نشون م کیمی: دختر تو تمام احساساتت رو با م دیخند

 ..سالمه. 32

 

 

 ...ادی یاصال بهتون نم_
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 ساله باشه ....28حداکثر  کردیومد من فکر م ی..واقعا هم بهش نم

 

 

هم  یرفتم انگلستان حام لیادامه تحص یکه برا شیمن شش سال پ نکهیها...خالصه ا یاعتماد به نفس من الزم یدختر تو برا_

 ...میتر بش یمیباعث شد که صم نیکمکم کرد هوام رو داشت...ا یلیاونجا بود..خ

 

 

 شد... تیاذ یلیرها خ_

 

 

 یواقعا جا خوردم...اصال نم دمی...اما مرگ ناراحت کننده اش رو دو سال بعد از رفتنم که شنستمین انیدر جر یلیمن خ_

 یبد یلیخ ریجا نبود اما تاث هیبا رها  دیکه کال سر جمع دو ماه هم شا یناراحت شد...در حال یلیهم خ یتونستم باور کنم...حام

 روش گذاشته بود...

 

 

 بود که من داشتم... یکس نیرها آخر_

 

 

 ازت خوشم اومد... دمتیکه د یزد...: من از بار اول یلبخند تلخ ایرو

 

 

 ست؟؟؟ وشاین یانویمنظورتون جلسه کالس پ_

 

 

و  یخمارت توجهم رو جلب کرد یبا مزه ات و چشما یلی..به خاطر لباس خیاومد رونیب یکه از دفتر کار حام ینه..اون موقع_

 ...ستین یعصب یهست ول یآدم جد یچون حام ستین یکاره هر کس نیکه خب ا یکرده بود یعصبان یلیروخ یبعدش هم حام

 

 

 قصد رو نداشتم... نیمن واقعا ا_

 

 

 دونم... یم_

 

 

 ...ستی..هر چند نظرات من مهم نادیمن جور در نم اتیو با روح کنهیم تیاون خونه که واقعا من رو اذ یهست تو ییزهایچ هی_

 

 

 ؟؟یکن یطور فکر م نیا_

 

 

 ...ستین نیاز ا ریغ_

 

 

 نه؟؟؟ یتئاتر گریتو باز_
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 ...بایتقر یا_

 

 

 با؟؟؟یچرا تقر_

 

 

 راه هست... یلیبودن خ گریباز ایهنرمند بودن  یآخه تازه اول راهم برا_

 

 

 خوبه... یلیکارت هم خ دمی..در ضمن شنیمملکت نیسوپر استار ا نیبزرگتر یو هم باز یهنوز اول راه_

 

 

هم بود در ضمن  ادشیبود..که  دهینه تنها من رو د خیاون کوه  یعنیکرده بود از من.. فیرفته بود و تعر یحام یعنیخوردم... جا

 هم کرده بود... فیتعر

 

 

عاشق  ی..حاممیداد یرو از دست نم یتئاتر چیه میلندن که بود یبا مزه شده همراز...من و حام یلیات خ افهیق شییخدا_

 زنه... یم انویپ یهم عال اریخودمون بمونه بس شیهم هست و پ یقیموس

 

 

 نبود... ری..برام باور پذ

 

 

 نه؟؟ یکنیباور نم_

 

 

 ...کردمیباور م شتریزنه ب یسنج م دیگفتیاگر م_

 

 

 بوده.... یباشه بهش بگم نظرت راجع بهش چ ادمی:  دیخند بلند

 

 

 ...تیوضع نی...بد تر نشه اکننیهم به زور دارن من رو تحمل م شیطور نیها هم دینه تو رو خدا بهشون نگ_

 

 

 سوزوند... یلیام رو خ نهیکردم که س یمتفکر بهم نگاه کرد..تک سرفه ا یکم

 

 

 ...رمیرو اسمش رو نوشته برات بگ ییدارو هی ینگه دارم..حام دارو خانه نیاول یبنداز جلو ادمی یراست_

 

 

 ننیبیهر بار من رو م شونیا دیبه خودتون زحمت ند کنمیمن ؟؟؟...خواهش م یسرم سبز بشه: برا یبود رو کیتا شاخ نزد دو

 فرصت استراحت نداشتم... یکار ی...فقط به خاطر حجم باالکنمی..من دکتر رفتم و دارو هم مصرف موفتنیتو زحمت م
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تو فکر  دیرو کش یکه ترمز دست ییراه رو تا جا هیبود چون بق زیآخرم براش تفکر بر انگ یدونم چرا احساس کردم جمله ها ینم

 ...رونیبود و من هم چشم دوخته بودم از پنجره به ب

 

 

 شم... یگفته رو بخرم که بعدا بازخواست م یکه حام ییدارو نی: من برم ا ستادیا نیماش

 

 

 که موفق نشدم... رمی..خواستم جلوش رو بگ

 

 

  

 

 

خانوم داشت  یخوردم...دعا تموم شده بود و زر یخاندان انتظام نشسته بودم و وول م یسالن مرمر یسلطنت یمبلها یرو

 کرد... یشده بود به همه تعارف م نیتزئ کیهم ش یلیرو که خ ییحلوا

 

 

دستور  یاز حام بایکه همه تقر نیا دنیکناپه...با وجود اکبر خان بازهم فهم یرو به روم رو یکنارم نشسته بود و حام ایرو

مشغول به صحبت بود که نگاهش بهم افتاد...احساس  ایبارش قائل بودن ..با پدر رو یادیز یلیسخت نبود..احترام خ گرنیم

داشت با  یکه تضاد فاحش میپاشنه دار مشک یشدم به کفش ها رهیانداختم و خ نیینگاهش کردم..سرم رو پا رهیخ یلیکردم خ

 یو جوراب شلوار یساده مشک راهنیپ نیجماعت تضاد داشتم..با ا نیقرمز رنگ کف سالن...خودم هم با ا یشمیابر یقال

تولد  یو گلنار بود برا شاویس هیرنگم بود که هد یا روزهیشکل بزرگ و ف یاشک یگوشواره ها یکلفت..تنها عنصر رنگ

 پارسالم...

 

 

 ...اوردمیحلوا رو در م نینبودن ته ا نیقوم الظالم نیاگر ا_

 

 

 زد.... یکرده بود وو غر م کیبود که سرش رو به گوشم نزد ایرو

 

 

 من هم ضعف دارم.. دیراستش روبخوا_

 

 

 ...یبده بخور یزیخانوم بعد از اون دارو حتما بهت چ یگفته بود بگم فخر یرفت حام ادمیآخ آخ..._

 

 

 ...رنیگیاشتباه م وشایمن رو با ن یگاه شونیحد...ا نیدر ا گهینه د_

 

 

 اخالقه... یلب گفت : جون تو جونش کنن خدا ریز یاخم حام دنیبه زور خنده اش رو نگه داشت که با د ایرو
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کدوم از  چیه دونستمیاطرافم کرد..خوب م ی...نگاه به چشم هاکردیم یداشت خود کش راهنمیپ بیج یاش تو برهیبا و لمیموبا

بود..االن واقعا بهش  اینگاه کردم ..س میدونن...به گوش یمورد م یاد و حضورم رو ب یآدم ها واقعا از من خوششون نم نیا

رفت پناه  یکه به سمت باال م ییپله ها ریقسمت سالن ز نیبه گوشه تر میگوش راهداشتم...از جام بلند شدم و هم اجیاحت

 بردم...

 

 

  

 

 

 ...رمیمیهم دارم م یاز گرسنگ سوزهیام بد جور م نهی...نه نترس به گروگان گرفته نشدم...خسته ام و سایخوبه س حالم

 

 

 ...دیبلند خند یتلفن با صدا پشت

 

 

 ...هیمرض نخند خب مگه چ_

 

 

 پخته... یقرمه سبز هیان خونه مام ایکن ب یخدافظ الیخ یمموش ب_

 

 

 با منا.... یکن یچه م نینا مرد حاال بب_

 

 

بودم  دواریتو دستم موند..چند وقت بود اون جا بود ام یکه پشتم بود گوش یحام دنیو با د دمیلحظه به پشت سرم چرخ هی

 باشه... دهیرو نشن میگفته بود ایکه با س یاتیچرند

 

 

کرد و از کنارم رد  یبود نگاهش رو از من گرفت و با سر به نشانه احترام بهم اشاره ا ییآقا هیخانوم و  یبه روش زر رو

 باشه... دهیانداخت که شن یبه شکم م نیبه لبخند رو صورتشه که ا هیشب یزیاحساس کردم چ یشد...ول

 

 

ده بود اما بد جور هم خوابم ام رو آروم کر نهیکه بهم داده بود س ییوش رو با هم بزنم...دارو ایخواست خودم و س یم دلم

شدم..ماشاال همه جا  ونیخسروخان پش یآور ادیرفتم خونه خاله...با  یو م کردمیرو گوش م ایس حتینص دیبا دیگرفته بود شا

 ...یچیه گهیدجا که  نیا ریهم من طرف دار دارم فط

 

 

حد برداشت  نیاز هنر در هم یعنیقد من بود و از جنس برنز رد شدم.. یکزدم و از کنار مجسمه که به بلند یخدا حافظ ایس با

 تر نبود... فیظر نیدارن مجسمه از ا

 

 

 دنینبودم اما شن ستادنی..کال اهل گوش استادمیبحث چند تا از خانوم ها سر جام ا دنیبه سمت سالن برم که با شن خواستم

 ...زنهیداره م یچه حرف یبدم ک صیاختمشون که بخوام تشخشن ی..انقدر خوب نمستمیاسمم باعث کنجکاو بشم و با
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 شن... یناراحت م شنونیجون م دهیتر فر نییپا دیاریصداتون رو ب کمیمادر جون _

 

 

 کار رو بکنه... نیحامد ا ذاشتیم دیاست...نبا دهیفر رهیاصال تقص_

 

 

 شده.. داشیخواهره از کجا پ نیفهمم ا یمن اصال نم_

 

 

 داشته باشه... ینقشه ا هی نمیترسم ا یان تر بود : مجو یکه کم یزن

 

 

سرم...راجع به من داشتن  یبودم تو دهیرو محکم کوب یرفت انگار اون مجسمه فلز جیگرفتم و سرم گ یکنار واریرو به د دستم

 اتی..نه محتوارمیخواستم باال ب یبود؟؟..حامد بد بخت و آواره شده بود؟؟؟!!! م فیزدن..؟؟..خواهر من ضع یحرفها رو م نیا

جا  نیبه اطرافم انداختم..من واقعا ا یتا بغضم رو قورت بدم...نگاه دمیکش یقیمغزم رو...نفس عم اتیمعده ام رو بلکه محتو

کرد...من...من رو چه  یدستم محکم مشت کرده بودم که انگشتام درد م یسوخت..تلفنم رو انقدر تو ی...چشمام مکردمیچه م

..من و کالسم با تخته یو اطلس یالله عباس یگلها با یآب یمیآدم ها آخه..منو اون صحنه پر از خاک..من و اون خونه قد نیبه ا

پر طمطراق چه  یآدم ها نیتار بوده...وسط ا ینوا مییکه الال ی...من..همراز..با خاطرات خواهرم..منیرنگ یو گچ ها اهیس

 کردم؟؟یم

 

 

رفتم تا شنل و شالم رو  وشاینبود...دستم رو به نرده ها گرفتم و به سمت اتاق ن زیجا گهیجا موندن هم د نیا قهیدق کی

دستم گرفتم و نشستم  یتا بتونم لباسم رو درست تنم کنم...شنل رو محم تو ومدی یباال نم تیبردارم...دستام از شدت عصب

 ...لعنت به...ینوجوان یها یت به عاشقات..لعن درسهلبه تخت...آخ رها آخ..لعنت به اون راه م

 

 

خونه نذارم...چه قدر جواب  نیپام رو تو ا گهیگرفتم د می...چند بار با خودم تصمستی..همراز لعنت کردن آدم ها درست ننه

 دهنشون اما...جاش نبود... یکه برم و باهاش بکوبم تو ییداشتم..جوابها

 

 

و  وفتمیلبه تخت گرفتم تا ن یها یقلبم...دستم رو به کنده کار شتریو از همه ب کرد یرو تنم کردم...تمام بدنم درد م شنلم

جا  نینشم..جهنم که ممکن بود بهشون بر بخوره ا دهیتا د رفتمیم نییپا نیمستخدم یاز راهرو دیسرم با یشالم رو انداختم رو

 ...ستین ژنیاکس گهید کردمیاحساس م

 

 

هم..با  یتو چار چوب در بود..اخماش تو یبتونم جواب بدم در باز شد سر م رو چرخوندم..حام نکهیبه در خورد قبل از ا یا تقه

 یکه صورتش کم دید یصورتم چ یدونم تو یپر از سئوال به لباس تنم انداخت و بعد نم ی...اول نگاهشهیخودم گفتم مثل هم

 !!د؟؟؟یبرد یم فیتشر ییاتاق : جا یتوشلوارش بود رو در آورد و اومد  بیدر هم رفت..دست چپش که تو ج شتریب

 

 

 من انقدر دلم نازک شده بود ...؟؟ ایتمسخر داشت به نظرم  یاندک صداش

 

 

 خونه... رمیدارم م_
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 !!د؟؟یشه در رو باز کن ینبودم .. : م یراض تیوضع نیداخل و در بست...از ا اومد

 

 

 شم... یخورد : منظورتون رو متوجه نم جا

 

 

 خوام برم خونه... یندارم..م یمنظور_

 

 

 االن؟؟؟ شام نخورده..._

 

 

 دهیانتظام و فر یندارم...از طرف من از آقا لیکردم تا بغضم رو بخورم : م یبرداشتم و سع نیزم یرو از رو فمیشدم و ک خم

 ...دیکن یخانوم عذر خواه

 

 

 هیکرواتش...فاصله امون کم شد.. نییپا کهیسرم رو بلند نکردم..چشم دوختم به عالمت کوچ ستادیسمتش رفتم..جلوم ا به

 قدم به سمتم اومد...

 

 

 حالتون خوبه؟؟..دارو فکر کنم..._

 

 

که برم  نهیا خوامیکه م یزی.تنها چستیهم بهش عادت نداشتم و نداشت : اصال حالم خوب ن یلیکه خ ی..کاردمیحرفش پر وسط

 خونه..

 

 

 بدن ؟؟.. یداغ ای دیدار جهیداشته باشه...سر گ یجانب راتیتاث کمی..اون دارو ممکنه دیر یجا نم چیشما ه_

 

 

 نمونده بود تا بتونم حس کنم.. یبدنم جون یبدن؟؟..من تو ی..داغ

 

 

دونم هجوم  یجون نداشت..نم گهیکردم..دستام د یاشک رو توشون احساس م شیشد و ن یم سیدوباره داشت خ چشمام

از دستم ول شد :  فمیبود..ک یکه از وبا هم بدتر بودن؟؟؟....هر چه که بود مخرب تر از هر زلزله ا ییحرفها ایها بود  روسیو

 برم.. دی..بذار کنمیخواهش م

 

 

کس  چیزنم و اون وقت ه یم ادیبمونم فر شتریب کمیدونستم  یقدم جلوتر اومد و من عقب تر رفتم...اعصاب نداشتم..م هی

 کردن... ریبشه که تو گلوم گ ییتونست جلودار حرفا ینم

 

 

 شده؟؟؟ یزیچ_
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 بدونم مهمه؟ خوامیمهمه؟؟..نه م_

 

 

 بهتون گفته شده؟؟ یزیتلفن چ یافتاده؟؟ پا یکنترلم از دستم در رفته بود نگاه کرد : چه اتفاق گهیتعجب به من که د با

 

 

باشه...آخه چه  رونیاز ب دیهم که افتاده باشه با یکه بتونم از دست شما ناراحت بشم مگه نه؟؟ هر اتفاق مینه..من ک_

 قدر......

 

 

 بشه... یحرمت یخواستم ب یجمله ام رو خوردم..نم هی..به زور بق

 

 

_... 

 

 

...حتما با خودتون دیکنینگاهم م یدر همش نگاه کردم... : چرا اون طور دایشد افهیکرده بود...سرم رو باال کردم و به ق سکوت

 حدا هست؟؟ نیبه خودش اجازه داده از ما ناراحت بشه اصال در ا یبه چه جرات یبچه فسقل نیا دیگیم

 

 

 کنم... یطرز تفکرتون رو درک نم نی...من واقعا اکنمیخواهش م دیبس کن_

 

 

 گفتم اما االن... ینم یچیه گهیجمله د نیبود بعد از ا هگید یقاطع بود...اگر روزها لحنش

 

 

 آدم مزاحم نگاه نکردن... هیعمر به شما به حالت  هینشده.. نی..به شما توهدیدرک نکن دیحق هم دار_

 

 

 کرده؟؟ نیبه شما امروز توه یکس_

 

 

 ...دیبچه معطل نکن هی یو مهمون ها تون رو هم برا دیدکتر...خودتون رو خسته نکن یآقا ستیمهم ن_

 

 

چه  ایمن کجا برم  دیکنینم نییقدم برم عقب تر : شما تع هیباعث شد  شیشاک یرو آورد جلو و سد راهم کرد..چشما دستش

 شده؟؟؟ یچ دیگیاالن بهم درست م نی...همادی...از حرف نصفه هم خوشم نمستیمهم هست و ن یزیچ

 

 

محترم انتظام به خواهر مرحومم رو ؟؟...خواهر بد بخت من برادر شما رو  یلهایفام نیها؟؟..توه دیبشنو دیدوست دار یچ_

سال بزرگ تر  4اش که تازه از خودش هم  یآواره کرده...؟؟..برادر محترم شما خودش آواره نفسش شد که افتاد دنباله منش

 بود...
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 خورهینه؟؟ به منم بر م خورهی.... : بهتون بر م برام مهم نبود...فوران کرده بودم یشه ول یم یکردم که داره عصبان یم احساس

 خواهر من عرضه نگه داشتن شوهرش رو نداشته... گنیم یوقت

 

 

 د؟؟یحرفها رو از کجا آورد نیا دیشه بگ یم_

 

 

 جا نقشه ندارم... نیکس ا چیه ی...من براستینه؟؟..مهم ن گمیحتما دارم دروغ م_

 

 

 نیا فیتا تکل رهینم رونیاتاق ب نیکس از ا چیدر گذاشت : ه یمحکم دستش رو رو یلیبار خ نیبه سمت در رفتم که ا دوباره

 سر و ته مشخص بشه... یجمالت ب

 

 

 اومد : همراز..عمو... وشاینگران ن یبه در خورد و بعد صدا یجوابش رو بدم که تقه ا خواستم

 

 

 ...دهیترس وشایبرم ن دیشده بود : بذار رهیبهم خ یترسناک تیکردم که با جد نگاهش

 

 

 ؟؟یکنیهمراز رو دعوا م ی: عمو..شما دار دیبه داخل اتاق کش یبا ترس سرک وشایدر رو باز کرد ..ن یال

 

 

 جلو اومدم ... : نه عسل همراز... یکم من

 

 

 ؟؟یبگ یخواستیم یزیحرفم رو نصفه گذ اشت : شما چ یحام

 

 

  ؟؟یرفت یشام زود سرو بشه چرا گذاشت یگفت بگم پس پسر جون حاال که گفت دهیمامان فر_

 

 

 دارم... کیصحبت کوچ هی...اال هم شما برو من با خالتون میایم گهیربع د هیبگو  دهیبه مامان فر_

 

 

 عمو؟؟؟!!!_

 

 

 صورتم رو شاد کنم.. : برو پرنسس من خوبم... تونمیکه م ییکردم تا جا یشدم و سع خم

 

 

از اون بحث گذشته بود  یشد بهم...حاال که کم رهیخ یو ترسناک تر از هر وقت نهیت به سدر رو بست و دس یحام وشایرفتن ن با

 دوباره ترس و استرس حضورش برگشته بود بهم ...
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 برادرم و زنش... یخصوص یبه نقشه شما و البته زندگ میبود دهیاومد رس ادمی...آهان م؟؟؟یکجا بود_

 

 

 کلمه زنش داشت... یهم که به خصوص رو یدیبا تاک کنهیکردم مسخره ام م احساس

 

 

دستام : زن برادرتون خواهر من بود از گوشت و خونم...همون  نیشد گرفتم ب یلبه تخت و سرم رو که داشت منفجر م نشستم

سکته  یو افسردگ یالغر یو به خاطر مصرف هم زمان قرص ها گردهیاگر دوباره الغر بشه...شوهرش بر م کردیکه فکر م یزن

شد که بچه هاش ازش  دیمرد و مدام تهد یزندگ یزندان هیجا مثل  نیو مرد...همون خواهر که با دوتا بچه رها شد ... و ا کرد

داره..برادر شما خدا رو  یتیشماها چه اهم ی..هر چند برانمشونیب مین گهید شمیم دیشن...درستمثل من که تهد یگرفته م

 کنه... یداره با معشوقش صفا م ایدن یاکشوره نیاز بهتر یکی یشکر زنده است و تو

 

 

 ....دیمراقب جمله هاتون باش_

 

 

 ...دیخروار ها خاک خواب ریز شیراسته...اونم خواهر منه که چهار ساله پ یزیچ هی..اما گمیبله خوب البد دروغ م_

 

 

مراقب  ی...ولدیفاز ها شد نیوارد ا هویشده که شما  یدونم چ یشد : من نم یشده بود...چشماش داشت قرمز م یعصبان

 شما سخت بوده... یمرگ رها فقط برا دیکنی..در ضمن چرا فکر مدیزنیو کوشا حرف م وشایاز پدر ن دیکه دار دیباش

 

 

..انگار خواهر من مانع گردهیحامد برم گهیروز از مرگش نگذشته پدرتون با افتخار به مادرتون گفت حاال د یکه س ییاز اون جا_

خود..طالقش  یخودش اومد در خونه خواهر من التماس ما رو چه به خانواده شما...تازه اصال خواهر من بد..ببوده...بابا 

 ...شیبره دنباله زندگ دیدادیشوهرش رفت طالق م ی...وقتدیدادیم

 

 

لحن  نیآدم با ا نیرفت..اما ا ینم یحد هیصداش اصال باال تر از  دمیبار واقعا ترس نیکه ا کنمیشد به سمتم و اعتراف م براق

 دایبراش خواستگار هم پ دی..نکنه انتظار داشت؟؟یچ گهیبلند نداشت : د یهم به صدا یازیسرد و کوبنده اش ن

 ...می.؟؟؟..ناموسمون رو طالق بدمیکن

 

 

 ...دیداشت...شما ازش گرفت یانداختم : خواهر من هم حق زندگ نییخاطر سرم رو پا نیبود به هم دهیترس

 

 

شال و  هوی نیا لهیخوام بدونم دل یدونم....م ینه نم ای کردیم یفرق ایشد : من اون موقع نبودم..بودم هم آ کیقدم بهم نزد هی

 ه؟؟؟یکاله کردن ها چ

 

 

 ..زننیکه تو مراسم سالگرد خواهرم..پشت سرش حرف م نیبپرس ییاز اونا_

 

 

 ...دیریبگ یرو جد نیچن نیا یکه حرفها دهیخانوم روشنن فکر و هنرمند...از شما بع_
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 ست؟؟ین یگرفتن یجد دنیپاش یکینمک به زخم _

 

 

کالم نگهم  یطور ب نیبود که ا یچ نیاون نگاه خشمگ یاش کامل افتاد روم..سرم رو بلند کردم..تو هیتر شد و سا کینزد بهم

 شام... یمنتظرتونن برا نیی..پا دیکه گفت : بلند ش دیدونم..سکوتم رو د یداشت نم

 

 

 خوام برم... یخورم م ینم_

 

 

 ...دیایرم و شما هم م یکنم...االن من م یحرف رو دوبار تکرار نم هی_

 

 

 یاز شما نداره...از من هم شناخت درست یکس اون جا شناخت چیسمت در رفت : در ضمن..اون مسئله نقشه ...ه به

 نییشه ...پا یشما با خواهر زاده هاتون نم داریکس مانع از د چیه کنمیبار بهتون گفتم دوباره هم تکرار م کیندارن...

 منتظرتونم...

 

 

 که آدم هاش از من متنفرن... رمیقرار بگ ییجا امیمن دوست ندارم ب_

 

 

مادرم صورت  یبرا نییپا دییبفرما کنمی...دوباره تکرار نمدیشک نکن کنمیم یدگی: من به اون جمله ها رس دیکش یقیعم نفس

 به قهر بره... یره مهمونش از وسط مهمونندا یخوش

 

 

به فکر  شتریب کمیکه رفتن.. ییآدمها یمرور زندگ ی..کاش به جادیبه من بود و رو به در.. : چشماتون رو هم خشک کن پشتش

 ...دیخودتون بود

 

 

داشته باشه..شنلم  یموضوع عواقب بدتر نیا شتریکش دادن ب دمیترس ی.مدمیکش قی.پنجره رو باز کردم و چند تا نفس عم

 ..ه؟؟یناموس چ دیفهمیرو با حرص انداختم رو تخت : ناموسمون..کاش برادرتون هم م

 

 

اون  یهست..من به چه جرات زیآدم حواسش به همه چ نیاتاق انداختم..چشمام رو خشک کردم ..ا نهیبه خودم تو آ ینگاه

 حرفها رو بهش زدم؟؟؟!!!

 

 

کنار راه پله ها جا خوردم صورتم رو  دنشیو به سمت پله ها رفتم که با د نییرو انداختم پادر رو باز کردم و سرم  یدلخور با

 هست..به خودم تشر زدم توهم نزن همراز... ینگاهش نگران یتو کردمیدونم چرا احساس م یانگار...نم دیکاو

 

 

 ...دییبفرما_
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کرد و روش رو کرد به  یاومد..تک سرفه ا یبرق هیش شگرف نگاهش کردم تو چشما یبود..با تعجب ستادهیمنتظر من ا یعنی

 ..دیمادرم رو ببر یو آبرو دیدوباره فرارکن دیبخوا دیسمت رو به رو و راه افتاد : گفتم شا

 

 

 حرفهاست... نیاز ا شتریتونست مجبورم کنه...حرمت مادرتون ب میفلک ن امیب مخواستمیمن اگر ن_

 

 

 من شک ندارم... دیکنیحرمت ها رو حفظ م شهیکه شما هم نیتو ا_

 

 

  

 

 

 یرو به رو بشم...کم ییو چه طرز تفکر ها ییبا چه کسا دیبا نییافتاد که پا ادمیاول که گذاشتم تازه  یپله مرمر یرو رو پام

 د؟؟یستادیبود : چرا ا ستادهیسرم ا یتعلل کردم..باال

 

 

..شما گمیمد : م ویقد بلند تر به نظر م یلیخ یلیخ یطور نیدستش به نرده ها بود ا هیبود و  ستادهیبه پشت سرم که ا دمیچرخ

 .. دیببر فیتشر

 

 

 د؟؟؟یزن ی..جا مدهیهم : از شما بع یکرد تو یرو کم اخماش

 

 

بعد از  گفتنی...پدرتون درست مکنمیکار م یجا چ نیرم که من اصال ا یاومدم دارم با خودم کلنجار م یحوصله ندارم...از وقت_

 ما نمونده... نیب یفوت خواهرم نسبت

 

 

 ...نکهیو ا دیدو تا بچه ا نیجمله مناسب باشه : شما خاله ا هیدنبال  خواستیسرش رو به سقف گرفت انگار م یکم

 

 

 ...نکهیجمله است : و ا هیدنبال  یلیکردم خ احساس

 

 

 نییپا عیبهم دست داد...سرم و سر یخاص لحظه حس هیشد به چشمام... رهیخ میتر و مستق نییرو آورد پا سرش

 ...نییپا میبهتره بر یول دیهست یهنوز عصبان دونمیم نکهیجاش جا به جا شد : با ا یتو یانداختم..کم

 

 

 ...یعالمه دلخور هیجواب دارم... یعالمه سئوال ب کیجمله نبود : من هنوز  نیبودم شرط ببندم قصدش اصال ا حاضر

 

 

 طور... نیهم هم تونی...دلخورستمیمخاطب اون سئوالها من ن_
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همه مسائل و  یکردیبود که احساس م یآدم طور نیاما چه کنم که نحوه بر خورد ا گفتیرفتم...خب راست م نییبه پا گهید پله

 ...یزیبر رونیقلب و ذهنت بود رو ب یطلب کارانه هر آنچه تو شدیباعث م نیتونه حل کنه هم یمشکالت رو م

 

 

 ...دیانداختم به صورتش : حق با شماست...ببخش ینگاه

 

 

 نیخوام ا ی...مدمیرو انجام م ادیکه ازم بر ب ی....هر کاردیرینبود که حرفتون رو پس بگ نیباز شد : من منظورم ا یکم صورتش

 ..میبپرس گهیحسابش رو از همد دیرو هم نبا میکه بنده و شما اصال توش شرکت نداشت یگذشته ا نکهی...و ادیرو بدون

 

 

 ...تا ته جمله اش حق بود...

 

 

شام  زیهمه دور م دمید یافتاد وقت یدلم اضطراب ی..تومیاز من در کنارم قرار گرفته بود وارد سالن شد یکم یلیفاصله خ با

حاال با هم  یطوالن بتیغ هیو صورت ها پر از تعجب شد..بعد  دیتقه کفش من سرها همه به سمت ما چرخ ینشستن و با صدا

من رو خفه کنن...گونه هام گر  خوانینشسته بودن م زی..احساس کردم عمع ملوک و اکبر خان که صدر ممیوارد سالن شد

 ستادهیخاطر دم پله ها منتظر من ا نیکرده و به هم یزیبرنامه ر ینحوه ورودمون رو حام نیگرفت تازه متوجه شدم که ا

 یچ مخوندمنشیوقت ن چیکه ه ینگاه یدونم تو یبود...و نگاهم کرد..نم یورتش خونسرد و جدبود..برگشتم به سمتش..ص

 نیکه ب یلب به سمت جمع گفتم...که با دست به سمت صندل ریز یدیاز اضطرابم کم شد..ببخش یکه احساس کردم کم دمید

 خانوم... دینیبنش دیی: بفرما گذاشتینم یسئوال چیه یکه جا شیبود اشاره کرد و با لحن جد یبود و خال وشایو ن ایرو

 

 

به قتل من ببندن که...موقع  ریشمش نایکارش باعث شد همه ا نیو من واقعا هوا کم آورده بودم..با ا دیرو برام کش یصندل

و  بار باز و بسته کرد و خودش رفت و کنار پدرش نشست هیپر از عجز بهش کردم..چشماش رو به نشانه اعتماد  ینشستن نگاه

متعجب اطرافش انداخت و با اعتماد به  یبه صورتها یاجمال یبرداشت و نگاه زیم یورو از ر یرنگ پارچه ا دیدستمال سفره سف

درشون  یاشتباه هیاز  دیوقت همراز خانوم رو گرفتم با کمی دیاگر منتظر شد دیگفت : ببخش شیشگینفس هم

 شه... یسرد م دیی...بفرمااوردمیم

 

 

هم سئوال کنه..من  شتریآدم ب نیمگه جرات داشت از ا یرو بست هر چند کس یهر حرف یبه جا و غراش جا یسخنران نیا

 مردم... یداشتم از خجالت و اضطراب م

 

 

 ...یکنیخودت رو تابلو م یخم شد : همراز..بخور دار کردمیم یباز قیبشقابم قا یآروم به سمتم که داشتم با سوپ تو ایرو

 

 

جماعت داد رو به روم رو  نیکه نه با حرف با عمل به ا یبودم...تو جواب دهیکه اسمم رو از زبونش شن یبار نیمن تو کف اول و

چند  نیلبخند ا نیباتریکه سرش رو آورد باال و ز کنه؟؟؟یفکر م یخودش چ شیخانوم نشسته بود..حاال پ دهینگاه کردم که فر

 دستمم گرفتم... یمحکم تر تو ووقتش رو به سمتم زد..و من قاشق ر
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 لیفام یبا چند تا از مردها یگوشه ا ی..بعد از اون مراسم شام..حامرفتمیکم کم م دیبود و با 11 کیساعتم نگاه کردم نزد به

سرگرم کردن  فهیمشغول بودم که انگار وظ ایو من با رو کردیدستش بود داشت بحث م شیکه فنجان چا ینشسته بود و در حال

ساعت بود که  کی...االن هم کردمیبود همون اول بعد از غذا فرار م عیبود که اگر ضا دهیممن رو به عهده گرفته بود...انگار فه

 ...دمیکشیبودم هم خجالت م ی...هم عصبانوفتهیکدومشون ن چینگاهم به ه کردمیداشتم تالش م

 

 

 همراز..._

 

 

 کردم :جانم... ایرو نگاه

 

 

 ...ستیحواست به من ن زنمیدختر دو ساعته دارم باهات حرف م گهیدرد نکنه د دستت_

 

 

 بود... گهید ی...حواسم جادیببخش_

 

 

 ؟؟یبود ختهیبهت گفته بود که اون طور بهم ر یزیچ یجلوم گرفت : معلومه...حام بیس یا تکه

 

 

 نحوه اومدنمون سر شام من رو خجالت زده کرد... کمیکردن به من اطمنان خاطر بدن.. یاتفاقا سع شونینه ..نه..ا_

 

 

 ..دمیدیم یاز حام یزیچ نیبار همچ نیاول یبود..برا یزد : اون که عال یلبخند

 

 

 ...یییوا یا_

 

 

 ..؟؟یوا یچرا ا_

 

 

 هم به نظرشون من مزاحم هستم... شیطور نیجون آخه..هم ایرو_

 

 

 برات مهمه؟؟_

 

 

 حس ها رو بهم داده... نیازش ندارم ا یلیکه تحل ییقرار گرفتن تو جا دیدونم...شا ینم_

 

 

  

 

 



Roman-City.ir 
 بانوی قصه رمان

 

https://telegram.me/romancity 222 

 

 ؟؟؟یمهمون نیشده ا ییچه ماجرا_

 

 

دهنشون بسته شد..تا آخر  یرو نداشتم..ول یحرکت نیدکتر انتظار همچ یشد...اصال از آقا دهیچیپ زیهمه چ یلی...خایآره س_

 شب..

 

 

 آدم... نیبرام جالب شد ا یلیسرش رو محکم کرد : خ یدستمال رو ایس

 

 

هفته قرار بود  نیا شییدستم رو محکم کردم...: خدا یبود تکون دادم و دستکش تو زونیآو زیم یرو که از رو پاهام

 ...مایاستراحت کن

 

 

 کار رو... نیا ی: نگو که دوست ندار دیخند ایس

 

 

 ..هیحفظ کردن نداشتم..خدا رو شکر کار کم حرف الوگیحوصله د_

 

 

از  ساختیرو م یمستند مهین لمیبود داشت ف نمایس یکارگردان ینامه اش بود و دانشجو انیکه پا ایاز دوستان س یکی..

 لیسه روز ف نیدر نقش زن و شوهر..قرار بود صحنه ها تو هم میهاش بود گریهم باز ایزن و شوهر..من و س هی یها یروزمرگ

 ربع بود... هی لیبشه..کل ف یبردار

 

 

 ...دیرو بران گذاشت التتونیکه تعط ی: بچه ها مرس دیام

 

 

 کن خسته ام... یبردار لمی: لوس نشو..زود ف من

 

 

 بلد بودم.... ایدن نیا یکه تو ی...تنها کاریحرکت من موندم و باز یو با صدا دنیبلند خند ایو س دیام

 

 

  

 

 

 یاز اول باز یگفته کات..ه دیام یاش مشخصه از صبح هو اجر نشیگلنار به خدا...واال تئاتر بهتره..ساعت تمر میداغون_

 ...میکرد

 

 

 ..میبا هم بزن یقدم هی یحوصله ندار یعنیخوشگلش رو جمع کرد :  یلبها

 

 

 ....دمیکاناپه خونه من از خواب غش کرده بود انداختم و بلند شدم و مانتوم رو پوش یکه رو ایبه س ینگاه
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..هر میرد شد کردیم یدرش زندگ نیکه رام یمینسبتا خلوت بود...از کنار خونه قد ابونی..خدمیرو نفس کش یزییخنک پا یهوا

 ..اوردیبه لبم م یهم لبخند دنشیبار د

 

 

 بهم زنگ زده بود... نیرد نگاهم رو گرفت و لبخند زد :امروز نازن گلنار

 

 

 خواست...؟؟؟ یم یژاکتم : چ بیخوردم...دستام رو کردم تو ج جا

 

 

 به تو گفت... نیفه بهم از عالقه رامتو لفا_

 

 

 و با دهن باز نگاهش کردم... ستادمیا سرجام

 

 

 !!!؟؟؟ی..انتظارش رو نداشت؟؟یکنیچرا تعجب م_

 

 

 ...دمیچند وقت ند نیرو دارم که محاصره شده...خودش رو ا یدونم...احساس آدم ینم_

 

 

مزه  خواستیفقط م نیکه نازن نهیباهات حرف بزنه احساسم ا خوادیطور متوجه شدم که خودش م نی..انینازن یحرفها نیاز ب_

پسر مشکل داره...چراش رو  نیو بن با ا خیاز ب ای..سمیکه سر فرصت راجع بهش حرف بزن رونیدهن ما رو بفهمه...آوردمت ب

 ..یریبگ میخوام خودت تصم یدونم..م ینم قایدق

 

 

 ؟؟یچ مهیدلت خوشه ..تصم_

 

 

رو  یدار اجیکه بهش احت یتیتونه آرامش و امنت یهم داره که دوستت دارن...م هیداره..خانواده خوب یخوب یوضع مال نیرام_

 ...دیدار ادی..حرف مشترک زدیبهت بده..مهم تر از همه هم رشته ا

 

 

 شد... یداشت م یجد کردمیکه من فکر م یزیاز اون چ شیب زیگفتن نداشتم..همه چ یبرا یزیچ واقعا

 

 

 طاقت فرسا... یها یذهنم مرور کردم به اون روز مرگ یکرده بودم رو تو یکه امروز باز ییدور تمام صحنه ها هی

 

 

 خوام کارم رو از دست بدم... یکاش باهام حرف نزنه..نم_
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 انقدر بچه است؟؟ یعنی_

 

 

 ایرو  یآدم یکه تو ادیم یزمان تیامن احساس آارمش و نیوسط کمه..ا نیا یزیچ هی..اماهیمنطق یگیکه م ییزهایگلنار تمتم چ_

 ...یقبولش داشته باش یلیخ ای یعاشقش باش یلیخ

 

 

 ...یقبولش داشت یلیخ ادمهی_

 

 

 نیخوام خودپسند باشم..اما من از ا یاما همون مونده..نم نیباال رفته...رام میزندگ اتیسالمه تجرب 23سالم بود..اال  13 یوقت_

من هنوز هم جذاب  یبرا دیزد..حاال شا یو در جا نم دادیرو ادامه م رفتیکه داشت م یآدم اگه همون راه نیآدم جلو زدم..ا

 مدتم جواب داده و تونستم توجهش رو جلب کنم... نیا یکه تمام تالشها نهیوسط ا نیبود..تنها نکته مثبت ا

 

 

 دیخوام با د یعمل کنم..م ایخوام مثل س یاما نم ستمین یمسئله راض نیبه ا یلیکه من خودم هم خ یدون یزد : م یلبخند گلنار

 ...یریبگ میباز و فراغ بال تصم

 

 

 گلنار... ییرو دور کمرش حلقه کردم... : تو برام مثله رها دستم

 

 

 همراز... یزد : من دوست دارم تو عاشق بش یلبخند

 

 

:  دمیبود رو نفس کش دهیچیکوچه پ یاز خونه تو یکیکه از  یداغ ازیتنده پ یستاره تهران انداختم و بو یبه آسمون ب ینگاه

 عاشق بشم.... میزندگ یبار تو نیاول یخواد که برا یدلم م بیروزها منم عج نیا

 م؟؟یبر_

 

...کوله ام رو پشتم انداختم و موهام رو هم کردم یبود واقعا حالش خوب نبود در هم بود و عصب یبهش زدم چند روز یلبخند

 م...تو مقنعه ا

 

 کردم... یبودن دست داد و من هم خدا حافظ ستادهیکه لنگه پا ا وانیو ک لیبا سه میسرش از سالن خارج شد پشت

 

ها  وهیم ای گاریمثل ته س یزیبه چ یلگد یپاش و گاه ریز ینبود چشم دوخته بود به سنگ فرش ها شهیهم یبه منظم aها  گام

 ...زدیم نیزم یبلوط و کاج رو ی

 

 ؟؟؟یخوب ایس_

 

 خونه انتظام ها؟؟!! یاز اون جا بر ریهفت ت یمترو ستگاهیتا ا میزد : آره مموش خوبم...بر یلبخند

 

داغون  یلیخ ایباهام داشت  یدو ساعت که هم اون رو خسته کرده بود و هم من رو...پس حرف یاجرا هیشدم..بعد از  نگران

 ...میقدم بزن خواستیبود که م
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نگاه کرد و خنده  کردمیو به من ه دست به کمر داشتم نگاهش م ستادیصبر کن...ا یعنی نیشتم..ابازوش گذا یرو ور دستم

 ؟؟یکنینگام م یمموش..چرا اون طور هیکرد : چ یتلخ

 

 ...میزنیحرف م میشن یم ریدل س هیکافه تئاتر  میر یشه..م یحل نم یزیبا مموش گفتن چ_

 

 شه برات... یم رید_

 

 نازل نشده که... هیرم آ یفوقش امشب نم_

 

 قمیغارم بود..رف اریدوست برام کمتر از بچه ها که نبود..جاش تازه پر رنگ تر هم بود.. نیا اوشیس نیآدم..ا نی..ا

 بود...برادرم بود...

 

..چشم دوخته بود به گارشینوک س یرو گذاشت جلومون...چشم دوخته بودم به قرمز نیدارچ یدو فنجان بزرگ چا گارسون

 رفت... یکه باال م یدود

 

 ؟؟یامروزت رو دوست نداشت یاجرا_

 

 زدم... ادیصحنه از ته دل فر یبهتر بود همراز...امروز رو یاز هر روز_

 

 یلونه کرده بود تو قیمهربونش زل زدم..اون غم از کجا اومده بود اون طور عم یرو به هم قالب کردم و به چشما دستام

 چشماش...

 

 ریدل س هی دیما دوست دختر داداشمون رو نبا یعنیخونمون بابا  شیاریب ایرون؟؟یب یببر سایروز من و با آو هی یخوا ینم_

 ...مینیبب

 

 چند همراز بانو؟؟ یریخاموش کرد : ه...دوست دختر....دل خوش س یگاریس ریز یرو محکم تو گارشیس

 

 به موضوع... کشوندمیموضوع رو م میمستق ریغ یطور نیهم دیداد با یکردم جواب نم یسئوال م میشناختمش مستق ی..م

 

 حرفها بود... نیهم قالب کردم پس اوضاع خراب تر از ا یرو محکم تر تو دستام

 

 ...ایس_

 

با هم  روزی...دمی...بلند بلند..شادمیخند یبدم دوست دخترم باشه...با هام هست..م شنهادیجسارت ندارم بهش پ یمن حت_

ادامه  یطور نیا گهیتونم د یسبز...نم یمقابل اون چشما ارمی...من کم ممیبام تهران غروب آفتاب رو تماشا کرد میرفت

 دیکه دوست دارم صداش کنم...با یباشم بهش ابراز عالقه کنم...با الفاظ تهاجازه داش دیشم از حضورش با ینم رابیبدم..س

 ولش کن... یچی....ه

 

 ؟؟؟یریرو از خودت و خودش بگ ییبایهمه ز نیا یخوایگلوم رو پر رنگ تر کرد... : چرا م یکالمش...بغش تو ی..بغض تو

 

من  یخودش؟؟؟..برا ای: از خودم؟؟؟.. رونیرو روشن کرد و سرش رو به عقب برد . دود رو عمود فوت کرد ب یا گهید گاریس

 ...گهید یکیاون من نباشم  ی..براستین ییبایز چینبودنش معادل با ه

 

 ..اون با تو شاده..قبولت داره...یریگیم میاون هم تصم یجا یدار یچه عادت_
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 با همه شاده... سایروزا با آرتان هم شاده...آو نیو نسترن هم شاده ا وانیهم شاده..با اشکان و ک لیزد : اون با سه یپوزخند

 

رو  ی...؟؟...مگه من اصال بلد بودم نگاه کسکنهیفرق م هینگاهش به تو با بق دمشیکه د یچند بار نیگفتم تو ا ی..مگفتمیم ی..چ

 بخونم...؟؟؟!!!

 

 ده... یم دیعشق به آدم شعف و ام ایس_

 

 جدا از تو نباشه... یاریکه اون آدم از د یبه شرط_

 

 ...هیکیتو  یایبا دن اشیدن سایآو_

 

 ...کنهیبر طرف م یا گهیرو کس د شیاقتصاد یازهایکه ن یتا زمان_

 

 فهمم... یمنظورت رو نم_

 

رو داره...دوستاش  شیخارج کرد : اون خونه پدر زیرو داد دسته چپش رو پاهاش رو از اون حالت دراز شده پشت م گارشیس

شرکت کنم چون پولش رو  حاتشیتونم تو تفر میدوست داره...من ن هیرو داره...ثروتش رو داره..و من رو هم به عنوان 

 یخوره اما به خاطر خودخواه یداره خاک م نگیپارک یپدرم تو نیندارم...ماش نیبرسونمش چون ماش تونم میندارم..شبها ن

 هاش اجازه دست زدن بهش رو ندارم...

 

 یم ای میکن یم یتئاتر باز میدار میدونست یم پیاک یبا اتوبوس گشتن برات مهم نبود...من و تو کال همه بچه ها یدوره ا هی_

 ...یرو انتخاب کرد ایدن نیمگه نه؟؟تو خودت ا یگرسنگ یعنی نیا میساز

 

 است... گهیکس د ریصحنه بود فقط..هنوز هم هست...اما نفسم االن گ نیا ریدل من گ یزمان هیآره _

 

 تونم داشته باشم...تو به من بگو چه کنم؟؟؟ یدم..نم یشم...دارم از دستش م یم وونهیموهاش برد : دارم د نیرو ب دستش

 

 ...میبود بهش گرفتار شده بود یبتیچه مص نی..آخه اگفتمیم یگونه ام روون شد..چ یکم رو..اش

 

 باهات مموش... کنمی...مثال دارم درد دل مگهید زیاخماش رفت تو هم : د..اشک نر دنمیرو بلند کرد با د سرش

 

 ...ومدیازم بر م یکاش کار ایس_

 

 ...ادیکس بر نم چیاز دست ه یکار چیه ستیارزون ن زادیاز آدم ریبه غ زیچ چیکه ه ییایتو دن_

 

 ؟؟ید یادامه نم یطور نیهم ؟؟؟چرایکار کن یچ یخوا یم_

 

 .... یدردم رو بفهم یستیمرد ن_

 

 خوب بگو بفهمم...._

 

 ...رهیهوا سرد و د کهیخوشگله...تار میزد : بر یلبخند
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 ...نیکوشا رو بب نیهمراز ا_

 

 تو آخه...؟؟ یکشیم وشایکوشا چرا سرک به دفتر ن_

 

خانوم  یفسنجان فخر ی..بودمیرو نفس کش یزییخنک پا یبزرگ تراس..هوا زیم ی..روکردنیم لیرو تکم فشونیتکال داشتن

 خندان کوشا... یلپها یتراس افتاده بود رو ی..نور المپ هااطیشب ح یمحبوبه ها یشده بود با بو یقاط

 

 ...چشم پدر بزرگتون روشن...دیسینو یم دی..االن ده..شما هنوز دارشد؟؟یتموم م 7ساعت  فاتونیتکل دیشما دوتا نبا_

 

عمو قول  میهمش رو امروز تموم کن میخوا ی..ممیبخواب رید می...فردا جمعه است...اجازه دارشنوهی..همراز مسی: ه وشاین

 داده فردا ببرتمون گردش...

 

بود حاال دو تا فرشته خندان رو به روم  دهیبهم رس اوشیکه از س یدینا ام یه نوازدم...خوشحال بودم که بعد اون هم یلبخند

 ...کشونیکوچ یایبودن با دن

 

 دهیخانوم رفتن داخل..فر ی..همراه زردمیرفتم خونه...گونه هاشون رو بوس یم دیبه همون منوال گذشت...با یساعت کی

 شده بود امشب... رید یلیدوشم انداختم..خ یخانوم نبود..کوله ام رو رو

 

 سالم..._

 

دکتر  یوقت شده بود : سالم آقا رید یلیخ دمیخجالت کش ی..کمکردینگاهم م میو مستق ستادهیپشت سرم برگشتم..ا به

 شد امشب.. ریدونم د ی..مدیببخش

 

صورتش  اطیروشن ح کیسرم گذاشتم..تو تار یکردم و مقنعه ام رو از دور گردنم رو فیجمالت رو رد نیهول و تند تند ا یلیخ

 نه... ای هیدونستم عصبان یمشخص نبود و نم یلیخ

 

 د؟؟؟ینیشه چند لحظه بش یم_

 

 ...نمیبش_

 

 لطفا... دینیبا خنده همراه شد : بله بنش یمن کم یجیبه خاطره گ لحنش

 

گذاشتم و و روبه روش  نیزم یو نشست...کوله ام رو رو دیکش رونیرو به روم رو ب یاومد..و صندل زیم کیخودش نزد بعد

 نشستم و پاهام رو بهم گره زدم..

 

 چه وقته اومدن و رفتنه... نیبگه ا خواستیگرفته بودم..حتما م استرس

 

 ...نکهیمثل ا دیبهتر شد_

 

 ...کردنینور کامال براق بودن و داشتن با کنکاش نگاهم م ریحاال ز شیقهوه ا یرو بلند کردم..چشما سرم

 

 استراحت کردم... یبله..بهترم..کم_

 

 بود... لیکه کارهاتون تعط یهفته ا هی یچرا کم_
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 ما رو هم داشت... یبود..آمار کارها یک گهیآدم د نی..ا

 

 مشغول بودم.. یرفتم...چند روز نیدورب یجلو یدوست هی یبرا_

 

 ...دیکن تیخودتون رو تقو شتریب دیبا ی...ولدیهست یدختر فعال_

 

لحن  هیبا  نیو گلنار با تشر..رام ایچند وقته همه بهم گفته بودن از خاله با اشک و آه تا س نیجمله رو ا نیزدم..ا یلبخند

حرف رو بهم  نیطور با دستور ا نیکس ا چیاش...اما ه چهیماه یچسبناکه لوس و محمد با محمد بودنش و مادام با آبگوشتها

 نزده بود..

 

 ...ارهیمادرم رو براتون ب یسفارشخانوم  یتا فخر دینیازتون خواستم بنش_

 

 ه؟یچ نیرو به دستم... با تعجب نگاه کردم : ا یخانوم هن و هن کنان...بسته ا یبعد فخر قهیدق چند

 

 ...دیش یخودتون متوجه م دیداد : مادرم گفت باز کن یخانوم اجازه مرخص یبا دست به فخر یحام

 

 ور رو اون ور کردم...و بعد گذاشتمش تو کوله ام... نیدستم ا یبسته ر و که نرم بود و تو یکم

 

 ؟؟؟ دیکن یبازش نم_

 

 ما... نیراز باشه ب هی دیبرم خونه شا یم_

 

 خودتون... یبرا دیساز یم بایز الیخ کی یزیلبخند زد : شما از هر چ یجد یبار جد نی...به جان خودم ا

 

 رفته... ادتونی هیپرداز الی: من کارم خ سر جام جا به جا شدم و چشم دوختم به قالب دستهاش یکم

 

 ...رسونمتونیکرد.. : م بشیج یتو یجمله ام معذبش کرد..از جاش بلند شد و دست نیا ی...احساس کردم کم

 

 نشیماش یرو به رو شهیختم شد که داشتم از ش نیباز به ا یچانه زن قهینداشت و پنج دق یا دهیفا چیه شهیمثل هم مخالفتم

 ...کندمیپوست دور ناخونم رو م یازش و ه دمیکش یبود..خجالت م ری...و بد جور ذهنم درگکردمیتهران رو نگاه م یابونهایخ

 

 کار رو... نیا دینکن کنهیعفونت م_

 

 ...دمیجا پر از

 

 ترسوندمتون؟؟؟_

 

 ...امیساعت ن نیا گهید دمیشرمنده شما شدم..بهتون قول م یلیحواسم نبود...من امشب خ دیببخش_

 

 ها هم خلوته... ابونیو خ شهیم کیزمستون خطرناکه...هوا زود تار یوقت اومدن تو رید_

 

 ...از اون سر شهر کشوندمتون...دیداد یبه خودتون زحمت م دینبا_

 

جمله ام رو خوردم..خب بابا ...بد اخالق...اصال برسون دوبار هم برو و  هیبهم کرد که بق ینگاه یچشم ریجواب دادن ز یجا به

 ....ایب
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 تو فکر ها... دیر یامشب همش م_

 

 بودنش زدم : انقدر معلومه... زیبه ت یلبخند

 

 ...شهیصورتتون مشخص م یتو دیکن یکه حس م یزیهر چ تتونیشخص ایبه خاطر شغلتونه  دیشا_

 

تنش صحبت  یقدر ب نینشسته باشم و دارم ا نشیماش یانتظام تو یبا حام یزییشب پا هی 11/31شد ساعت  ی..باورم نم

 م؟؟یچهره من بزن کیمیکه حرف از م میتنش شد یانقدرب یعنی...کنمیم

 

 د؟؟؟یکنیفکر م یمهمون یهنوز به اون جمله ها تو_

 

 هفته... هیاز  شتریگذشته..ب یلینه...از اون که خ_

 

 کردم به نظرتون انقدر دور برسه... یکه فکر نم دیبود یانقدر عصبان_

 

 دارم...آخه الزمش دارم... یقلبم نگه نم یرو تو یزیاما چ میهنوز هم عصبان_

 

 قلبتون رو؟؟_

 

 نهیتونم ک یدارم نم ازشیلذت بردن از رنگها طعم ها..بوها...ن یحس کردن...برا یدوست داشتن..محبت کردن..برا یبله..برا_

 گه دارم...ها رو توش ن

 

 داره... ییبایمردانه و ز یبار احساس کردم چه قدر دستها نیاول یدو دستش رو دور فرمون حلقه کرد و من برا هر

 

 آدم رو دارند...؟؟؟ یارزش کنار گذاشتن آرزوها ییزهایچه چ کردمیمن امشب داشتم فکر م_

 

 ...ارمیو به دستش م کنمیبهش تالش م دنیرس یو برا رمیگیکنم..من هدف در نظر م یآرزو نم ادیمن ز دیراستش رو بخوا_

 

 چه قدر مردونه..._

 

 زد..امشب دوبار به من لبخند زده بود.. : هدف داشتن مردونه است؟؟ یلبخند

 

 ...دیبه ذهنم رس نیدونم اون لحظه فقط ا ی: نم دمیخند

 

 نه؟یاز مردونه ا فتونیتعر_

 

ندارم...پدرم رو  ییمردها آشنا یایبا دن یلیمن خ دیکردم : راستش رو بخوا ینم دایپگفتن  یبرا یزیافتادم ..چ ایجمله س ادی..

که مرد بودنش مشهود نبود...حضور مردان در  یهم انقدر دوست بود و هم باز ایهم نداشتم...س یی...عمو و داادینم ادمیکه 

 ما هم کم رنگ بوده... یزندگ

 

 ...دیقبول ندار یبرادر من رو هم که مرد_

 

 ی...حامد هم تو خونه ما رفت و آمدادینم ادمی یادیز زیبچه بودم...چ یلی...من اون موقع ها خستیحرفها ن نیبحث ا_

 که چه قدر مرد بود رو هم که خب... نینداشت..ا
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 تنش...اون هم ادامه نداد.... یعنی نیبحث رو ادامه بدم ا نیخواستم ا ی..نم

 

 بودن و نشناخته بودن من رو به روم آوردن...  دهیمرد ند نیامروز همه ا_

 

 چه طور؟؟_

 

 اکنونش رو با دختر مورد عالقه اش حفظ کنه... طیتونه شرا یفهمم که چرا نم ینم ستمیبهم گفت چون مرد ن یامروز کس_

 

شدم...نکنه بگه  مونیدونم چرا...چرا گفتم..بعد از گفتنش پش یدادم..خودم هم نم حیدو جمله براش موضوع رو توض ی..تو

 من... یها یدختره چه قدر بچه است...لعنت به پر حرف نیا

 

قانونا دختر مورد عالقه اش مال  یمشخص باشه..اسما و گاه فشیخواد تکل یم یحق دارن...هر مرد دیگ یکه م ییخب اون آقا_

احساس خطر  شهیهم یطور نیرو که دوستش داره..دوستش بمونه ا یشه دختر یراحته..نم الشیجور خ نیخودش باشه...ا

 ...کنهیم

 

 کنار گذاشتن آرزوهاش...؟؟؟ متیبه ق یحت_

 

 کنار گذاشتن آرزوهاش... متیبه ق یحت_

 

 طوره؟؟؟... نیهم شهیفکر رفتم : هم یتو یکم

 

آرزو و به نظر  دیگیشه که شما بهش م یم ییزهای...داشتنش برات با ارزش تر از اون چی...واقعی...اما اگر مرد باششهینه هم_

 من هدفه...

 

...من با اون میزدن حرف زده بود هیبود...ما بدون کنا یخونمون....امشب عجب شب ابونیبا خ یمواز ابونیخ یتو دیچی..پ

 داده بود... حیبسته بود و توض یبار جمالت طوالن نیاول ی..اون براایمشورت کرده بودم گو

 

 د؟؟؟یکن یر مفک یبه چ_

 

رابطه که  یو خم ها چیآدم وارد پ ییبعد از رد شدنه اون دوران طال شهیکار باعث م نیشما...به نظر من ا یبه جمله ها_

 نداره... یزیبه قول شما هدفش...واقعا چ ایبزرگش  ی...اون وقت احساس کنه کم آورده...انسان بدونه آروزهاشهیم

 

خانوم که مثل تمام شب جمعه ها  نبیهم به ساختمون خونه انداخت..همه جا جز خونه ز ی...نظرستادیو ا دیرو کش یدست ترمز

 مهمون داشت خاموش بود ..

 

دکتر..هم بابت رسوندنم و هم  یبود انداختم... : ممنونم آقا شیساعت پ هیبه صورتش که حاال به نظرم با نشاط تر از  ینگاه

 باشم... اوردهیو درد نسرتون ر دوارمی..امتونیبابت هم صحبت

 

شه انقدر با من تعارف داشتته  یکه باعث م دیساخت یذهنتون چ یدونم از من تو یداد : نم هیتک شهیرو به ش آرنجش

 ...کنمیتشکر م تونی...من هم از شما بابت هم صحبتدیباش

 

 ...دیاین ریانقدر د دیکن یشده : دفعه بعدد سع ادهیپ نیاز ماش دمیشدم...که با صداش دوباره برگشتم د ادهیپ نیماش از

 

 ؟؟؟ دیایهمه راه ب نیا دیخنده گفتم : تا مجبور نباش با
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 خواست جواب بده که گفتم : حق باش ماست.... کالفه

 

 

 

طاقچه کنار قاب  یگذاشتم و از رو زیم یدستم بود رو رو یکه تو یبزرگ آب وانیبودم...ل دهیسه بود و من هنوز نخواب ساعت

که زدم  ییحرفها کردمیداشتم....البته پر از حس خجالت هم بودم..احساس م ی..امشب حس خوبکردمیرو نگاه م رونیپنجره ب

 سبک سرانه بوده...

 

باعث شد جا بخورم...برام آشنا بود...بوش  دنشیخانوم داده بود افتادم...بازش کردم...د دهیکه فر یبسته ا ادی هوی

 شد..چادر عقد رها.... یگونه ام سر خورد روش..باورم نم یقطره اشک از رو هیمسش کردم و کردم..ل

 

  

 

  

 

  

 

  

 

صبح تماس گرفته  وشایبراش نداشتم...ن یحیبپوشم...چرا..خودم هم توض خواستمیکه م یزیحساس شده بودم رو چ بیعج

کنم...خودم هم مشتاق بودم و هم نبودم...مشتاق  شیتو نست التماس کرده بود تو گردش امروزشون همراه یبود و تا م

تر شده بودم  یمیباهاش صم شبید یکم نکهیا دمیکشیخجالت م یحامهم از  گهیبود و از سمت د بایبودم بودن در کنارشون ز

 داد.................. ینسبت به من داره بهم استرس م تیکردم حاال چه ذهن یو احساس م

 

بهم  یا گهیاز هر رنگ د شتریرنگ ب نیمشتم گرفته بودم..ا یتخت...شال قرمز رنگم رو هم محکم تو گفتم و نشستم لبه یپوف

طور  نیشده بود که ا یدادم و مرتب بودم اما...چ یم تیبه سر و وضعم اهم شهینگاه کردم...من هم نهیآ یبه خودم تو ومدیم

 تر..؟؟ بایز دیزن تر باشه و شا هبودم ک یهمراز هیبه دنباله  نهیآ یتو

 

بودم که بتونه  یبه دنباله همراز نهیآ یتو شهیکرده بود من هم رییتغ بایاز ز فیتعر دیتر؟؟؟..شا بای...زستادمیشدم و ا بلندش

امتحان کردن  یبرا گهیکردم و بار د یکه عذاب وجدان نداشته باشه...شال قرمز رنگم رو نگاه یبه خودش افتخار کنه..همراز

 هی...منتظره کردیم رییداشت تغ ییبایاز ز فمی...پس تعرومدیبه چشم م شتریصورتم ب یدیطور سف نی.اسرم انداختم. یرو

 بودم... میزندگ یتو گهیبلوغ د

 

 

 

 ..یبه به..خوشگل کرد_

 

 به محمد زدم : جدا به نظرتون خوب شدم؟؟؟ یلبخند

 

 ...یبوتها...واقعا با مزه شد نیو ا یشنل مشک نی...اادیواقعا قرمز بهت م_

 

 ..دیکنیشرمنده ام م_

 

 ...یبر رونیبذارم تنها ب یطور نیکنم دلش رو داشتم که ا یفکر نم یگرفت : دوست دخترم بود گارشیس ریرو ز فندک
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 فکر رفتم... یتو یدوباره به خودم انداختم و کم ینگاه میاتاق گر نهی..تو آ

 

 فکرت رو مشغول کرد...؟ ی...پس چیستیشد..حاال که دوست دخترم ن یچ_

 

 رییتغ دنمیلباس پوش هیشدم...کال رو یشکل نیا یسالگ 17بار  نیمن آخر دیدون یلحظه احساس کردم ...م هیدونم.. ینم_

 دم؟؟یپوشیکرد...گفته بودم بهتون متال لباس م

 

 یدختر با لباسها نی؟؟؟ایکنیم یکرد : شوخ یپر پوست پرتقال رو به روش خال یدست شیپ یرو تو گارشیخورد و خاکستر س جا

 ؟؟؟یساده و اکثرا سنت

 

 رنگ بود... هیهر دسته از موهاش  یدوره ا هیکه امروز جلوتون نشسته  نیدختر...هم نیا_

 

 ..یکرد ریی: چه قدر پس تغ دیخند

 

احساس کردم انگار بدون  دمیکش نرویگلناره ب هیو هد خورهیکمدم داره خاک م یساله تو کیشال رو که  نیا یامروز هم وقت_

 رو هم ندارم... گمیکه م ییزهایآمار چ یلیروزها خ نی...اکنمیم رییکه بخوام بازهم دارم تغ نیا

 

 ...یشیبزرگ م یزد : دار یلبخند

 

 امروز نشم.... یاز اهال نهیا میتمام سع یول_

 

 

 

..به دمیرنگشون رو د اهیس نیرو دستم گرفتم...از دور ماش فمیزد از جام بلند شدم...و ک میبه گوش وشایکه ن یتک زنگ با

 رفتم... یسمتشون م

 

 ...یهمراز که اومد یمحکم بغلم کرد : مرس وشایبه صورتم خورد...ن یزیدل انگ یگرما نیماش ینشستن تو با

 

 ...فرستادیبود به پشت و برام بوس م دهیجلو نشسته بود چرخ کوشا

 

 دکتر... ی...:سالم آقاکردیداشت جلو رو نگاه م یکردم که جد نگاهش

 

 سالم خانوم..._

 

 ...دیاومد نجایممنون که تا ا_

 

 گفت و راه افتاد.... یکنمیم خواهش

 

 شده... دیآدم پاک ازت نا ام نیهمراز خانوم که ا یانقدر حرف مفت زد شبید یدیخودم لعنت فرستادم د به

 

 دنیخر دیاتاقش تخت جد یو برا دیکه رفتن خر دادیم حیداشت برام توض وشایسکوت کرده بود و ن نیماش تو

 

 ..؟.می: خب کجا بر دیچیکه از سکوتش گذشته بود باالخره صداش پ یاز مدت بعد
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 زدن پارک... ادیفر ییدوتا

 

 سرما؟؟ نیساعت؟؟؟..تو ا نیپارک؟؟؟ ا_

 

 باشه... میگیما م یامشب هر چ ی: عمو تو قول داد کوشا

 

 پارک؟؟؟ ادیب یدک و پز واقعا چه طور نیآدم با ا نیکردم به غلط کردن افتاده..به زور خنده ام رو نگه داشتم...ا ساحسا

 

سکوت کرد و سرش رو تکون داد :  یا هیچند ثان دیصورت غرق خنده من رو د کنمیبه پشت انداخت فکر م نهیآ یاز تو ینگاه

 که قول دادم... فیباشه...ح

 

 ؟؟؟یکنیم ی...مثل اون روز با ما تاب بازشهی: تازه همراز هم خوشحال م وشایبچه ها بلند شد ..ن یهورا  ادیفر

 

 یکردم....اخمام رفت تو ینگاه نهیآ یمن شده بود تو شیپ هیمرگ اون لحظه برام کم بود...به صورتش که مثل چند ثان یعنی...

 ..دیشماها خوشحال باش خواستمیهم : من اون دفعه م

 

 ..می: آره ...ما که قبول کرد کوشا

 

...پارک واقعا شلوغ داشتیاز من قدم بر م یکم یلیبا فاصله خ یو حام رفتنیو کوشا جلوتر از ما داشتن تند تند راه م وشاین

و  یبودم با ساپورت پشم دهیرونم پوش ریتا ز یشنلم بلوز بلند ریسردم بود ز یمعذبه....کم یمعلوم بود کم یبود..و حام

...سرم رو بلند کردیم تمی...سکوتش داشت اذشدیسردم م یزد به پام و کم یو باد م رفتیکنار م یشنل گاه یبوت...اما جلو

به  یتر کرد...و چشم غره ا کیبهم نزد یشده بود...خودش رو کم رهیو اخم آلود به بچه ها خ میکردم و نگاهش کردم که مستق

 آمد... یرفت که از رو به رومون م یمرد جوان

 

 بچه ها.. نیلب غر زد : از دست ا ریز

 

 درسته؟؟؟ دیایجا ب نیا دیدوست نداشت_

 

 ...شهیجا انقدر شلوغ م نیساعت جمعه ا نیدونستم ا یردم کرد : م یادیز تیجمع هی نیشد و از ب کمینزد بازهم

 

 آدم هست... یاز هر قشر دینیبیکه ب باستیخب باشه..ز_

 

 هست... یاز هر قشر نهیمشکل هم هم_

 

 د؟؟یباش ییجا دیکه بهش تعلق دار یاز طبقه ا ریبه غ یبا طبقه ا دیناراحت_

 

 بود که از لحظه اول باهام سرد برخورد کرده بود... نیاز ا یشدم..اما فکر کنم ناش مونیزهر دار بود...خودم پش کالمم

 

 ...رهیآرامش بگ خواستیر مچشماش رو بست انگا یرو به سمت باال گرفت و چند لحظه ا سرش

 

 من منظ.... دیببخش_

 

 ییخانوم همراهم هست جا یبود : من اصال دوست ندارم وقت ییکرد...سفت و محکم...تو نگاهم مطمئنم پر از دل جو نگاهم

 اطرافم نداشته باشم ... یرو یباشم که کنترل
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من  یگفتن نداشتم...برا یبرا یزیجواب چ نیبودن و من واقعا در مقابل ا دهیبه اال کلنگ مورد عالقه شون رس وشایو ن کوشا

 چی..همیومدیاندازمون به پارک م ریبا ز میکردیموارد غذا درست م یلیبود...با مادر که زنده بود خ یجا ها عاد نیبودن در ا

 اسمش بود... هیمرد چه قدر شب نیکه ا نی...امجنبه نگاه نکرده بود نیوقت از ا

 

حضور ما در  لیکه تنها دل یبچه ها...به همون دو تا فرشته ا یبه شاد می...کنارم نشست و چشم دوختمینشست یخال مکتین رو

 جدا بودن... یدگاهاید یجدا و حت یایبا دو دن گهیکنار همد

 

برگها رو حس  یزییپااطرافم اون خش خش  یتمام سر و صداها نیو من چشمهام رو بستم تا ب دیچیدرختها پ یبرگها نیب باد

 کنم...

 

 دکتر... ی..حرفم اصال درست نبود...: آقاکردمیم یعذر خواه دیبا

 

... منتظر ستیسوخته ن یهم قهوه ا یلیخ گهیاحساس کردم چشماش د نیماش یرو به سمتم چرخوند..مثل اون دفعه تو سرش

 کالمم بود..

 

 که گفتم ... ی...بابت جمله ادیببخش_

 

که  یبره..تا خود جمله ا یفکر م یتو شتریبرداشت شده من رو ب نیکه باعث ا یزیچ یعنیجمله بود  نیکه پشت ا یا شهیاند_

 ...دیبه کار برد

 

چند وقت به من احترام گذاشته بود و حاال  نیآدم ا نینداشتم ا یدادم سکوت کنم حس خوب حیانداختم و ترج نییرو پا سرم

 معذب بودنش... لهیودم و دلجمله اولش ب لیمن بد جور تو تحل

 

 ی...حرف بزنه...مثل اون شب تومیحرف بزن خواستیبودن دلم م یبه سکوت گذشت..بچه ها سخت مشغوله باز یکم

 بچه ها بود... یهم انداخته بود و شش دنگ حواسش به باز ی....پاهاش رو رونیماش

 

 د؟؟یومدیپارک م دیشما بچه بود_

 

به  میاون هم تصم ایو خدا رو شکر که گو هیوقت بچه بوده باشه...کامال گرفت که من قصدم چ چیآدم ه نیشک داشتم ا هرچند

 ...میکردیم حیباغ خودمون تفر شتریخانوم...بعدش ما ب یبا فخر یچند بار دینه...شا ادیسکوت داشت..: ز نیتموم کردن ا

 

قدم زدن..دوست هم  یبرا رمیهر هفته هنوز هم م بایتقر دیشا ومدمیم ادی...من اما زدیبر یرو م وشایهمون که کوشا و ن_

 ارتباط داشته باشن.... انشونیبا اطراف رنیگیم ادیجا  نیپارک ا انیب وشایدارم کوشا و ن

 

 جام... نیو کوشا ا وشایمن امشب به خاطر ن_

 

 ....دیکن یتاب باز دیخواست یمطمئنا شما نم_

 

 ...دیدوست دار یشما هنوز تاب باز ایگو ی....: ولیعنی..لبخند زد 

 

 گفته؟؟؟ یبراق شدم : نه ک شهیلبهام رو جمع کردم و مثل هم عیسر

 

سرتق شده بود رو ازش  یلیحاال خ دونمیو نگاهم رو که م دمینگاهم کرد...خجالت کش رهیبا همون لبخند خ یلحظه ا چند

دو زار  نیبودم انگار...تو دلم به خودم تشر زدم حاال ا دهیبر..ترمز اوردمیآدم در نم نیا یاداها رو جلو نیگرفتم...من ا

 ...برب نیهات از ب یبچه باز نیاحترامتم با ا
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 ...؟؟یهلم بد یایداد زد : همراز نم وشاین

 

 دادم... رونیکه حبس شده بود رو ب یاز صحنه جرم دور شدم...و نفس ریرو بهانه کردم و مثل شصت ت نیا منم

 

خودت هم  میاصال پرتش کن بره رو کره ماه از دستش خالص ش زدیداد م یسر سره ه یو کوشا هم رو رفتیبه اوج م وشاین

و اون  رمشیدنبالش که بگ دمییم دو دیخندیبلند م یرو ول کردم و دنبالش کردم که با صدا وشایهمراز بد نمیشه......ن یبر

 جانیشد و من که خودم از ه میقا یحام مکتیموش و پشت نسمت ع دیخلوت بود دو یباز نیزد..زم یم ادیفر جانیاز شدت ه

که حاال کامال واضح بود نگاهمون  یو با لبخند نهیدست به س ی..حامستادمیدونستم لپام گل انداخته رو به روش ا یو خنده م

آرزوها منتظر  نیخوام بفرستم سرزم یقورباغه..م رونیب ایشالم : ب یو موهام رو کردم تو نییکرد...سرم رو انداختم پا یم

 ...ینیپرنسست بش

 

و آروم اومد  ستادیکرد بلند شد ا ینگاهمون م یبود..حام ستادهیهم کنارم ا وشایشد کوشا بلند تر بخنده..ن یجمله باعث م نیا

رسنه باشن بچه ها شه و بچه ها هم گ یهوا داره سرد م کنمیکنارم قرار گرقت...و فاصله اش رو باهام کم کرد...: فکر م

 ...؟؟دیموافق

 

 رمشیاومد ..تپل من..خواستم برم سمتش و بگ رونیهنرمندانش متعجب شدم.کوشا ب اریو بس یموضع نا گهان رییتغ نی..از ا

 ...دشیبار رو ببخش نیگفت : ا یمحکم و جد یکه حام

 

و با هم مشورت کردند که شام کجا  ستادیکنار کوشا ا وشایها باعث شد جا بخورم...ن یشوخ نیا انیپا یعنیکه  شیکالم جد لحن

باالخره  یکرد...وقت یبود...و داشت از باال نگاهمون م ستادهیآدم که حاال کامال پشت سر من ا نیبرن...؟؟ و من مونده بودم با ا

ها و  مکتین یاز ما رو یکه به فاصله کم دمی...چند تا پسر جوون رو ددمیرو گرفتن به پشت سرم که چرخ مشونیبچه ها تصم

 بود.. طنتیکردن و نگاهشون بهم پر از ش یلبه باغچه نشسته بودن و داشتن نگاهمون م

 

 

 

 آخه.. ادیعموت از اون جا خوشش ن دیشا وشاین_

 

 ...میرستوران دوست تو پاستا بخور میبر خوادیآروم گفت : خودش گفت امشب شب ماست ما هم دلمون م وشاین

 

 کجاست؟؟ گنیکه بچه ها م یرستوران نیما باز کرد : خب خانوم ا یو برار نیدر ماش یحام

 

کرده و من  ریهام دا یاز همکالس یکیکافه کوچولو که  هینه  ایدونم براتون جالب هست  یاما ..نم ستیجا دور ن نیاز ا یلیخ_

 ...ششیبچه ها رو بردم پ یچند بار

 

 ...دیآدرس رو بگ_

 

 

 

دومین  ی..البته براکشیش تینها یب یو لباسها یمشک زهییپا یاین محله لوکس بود..خودش هم با اون پالتو یبرا نشیماش یکم

 بار کروات نداشت....

 

 یمیقد یچوب یها یداشت با صندل زیتا م 8که کال  یرستوران خوشگل چوب هیرستوران رو باز کردن... یها قبل از ما در چوب بچه

و هم همه  یونانیو موسیقی  ریس یاش پر بود...بو هیبود بق یخال زهایاز م یکی...دیسف یسورمه اچهار خونه  ییها یزیو رو م
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 یبراش کم زینشست..م زهایاز م یکیپشت  یبود...حام دهیچیتو هم پ هیبحثشون چ عاتموضو دونستمیکه خوب م ییبچه ها

 غش غش خنده بچه ها بلند شد... یکه صدا کردیبود...اطراف رو نگاه م کیکوچ

 

...نگاهش دنباله من دادیاومده بود و داشت قلقلکشون م شخونیبا مزه اش از پشت پ شبندیصاحب رستوران با اون پ دالرام

 ...دیافتخار داد گریکرد : چه عجب خانوم باز یخندانش باهام رو بوس شهیاومد کنارم و با همون صورت هم دنمیبا د دیچرخ

 

 رو... تیشیمنور کنم کلبه دروگفتم _

 

 ...یها رو هم آورد عهدیول یخوب کرد_

 

از جاش  یجا نبود...حام نیا یها یمشتر هی..خب اون آدم با اون دب دبه و کبکبه شبزیلوکس پشت م یافتاد به حام چشمش

 بلند شد : سالم خانوم...

 

 کرد  یبا تعجب سالم دالرام

 

 کنن... یبچه ها هستن امشب افتخار دادن ما رو همراه یدکتر انتظام عمو ی: آقا من

 

 ...نمیچیرو م زی..االن براتون ممیپس حاال که مهمون مخصوص دار دیکه هنوز محو بود : خوش اومد دالرام

 

 کمک؟؟ امیب_

 

 نه آرتان هستش...._

 

 ن؟؟ینامرد..کجاست ا یا_

 

 ...زینشستن پشت م یها پشت سر دالرام راه افتادن که برن تو آشپزخونه که با تذکر حام بچه

 

 ها رو آورد : سالم دکتر... یدست شیپ آرتان

 

 باشه .... ادشیآرتان رو  ینبودم حام مطمئن

 

 خوشگل شهر قصه ها...؟؟؟ یچه طور_

 

 کمک دالرام؟؟ یاومد_

 

 گرفته بود امروز... کناریمون رو گذاشت و نشست : دلم یصندل

 

 ..؟؟یشگیدادم : همون موضوع هم هیتک میصندل یپشت به

 

 شه... یچاپ نم یزیفال تاروت و قهوه چ یاز کتابها ریخرابه...به غ یاوضاع انتشارات_

 

 بخورن شماره بدن و برن... دایسرخ کرده و ها ینیزم بیکتاب س شگاهینما انیاز مردمی که م دیدار یزدم : چه انتظار یلبخند

 

همه عمرش رو گذاشته..مامان که  یانتشارات نیا یبرا خورهی...بابام غصه مشییو خدا یرو کرد لیتحل نی: بهتر دیخند بلند

 چرخونه... یرو به زور م شیداره گالر
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 ؟؟؟یر یچرا اجرا نم ؟؟یکنیتو چه م_

 

آقا داداشمون آرش  نیشاپ زدم...بهتر بود مثل ا یکاف هیهم  دیدم..شاش کیبا دالرام شر دی...؟؟..شادنیاونا مگه چه قد م_

 سراغ وکالت.... میرفت یخان..م

 

 ...زننیم دنیروزها همه بچه ها دم از کنار کش نیا_

 

 ...؟؟؟گهید شهیدست تنهاست..مثل هم ی...برم دلمیبر یتو شلوغش نکن...تو رو صحنه بمون..ما از تماشا کردنت لذت م_

 

 د؟؟یهست یا ترانهیمد یکردم :اهل غذاها کردیکه متفکر نگاهمون م یبه حام ینگاه

 

 البته..._

 

 ...شهیپس مثل هم_

 

و برات ساز  دیباهم بحث کتاب بکن دینیسر بزن دلش تنگ شده بش هی یوقت کرد گرفتیهمراز بابا سراغت رو م یراست_

 رده...ک بشیکه عشقه دختره و خدا دو تا نره خر نص یدون یبزنه..م

 

 بچه ها درست حرف بزن... یجلو_

 

 ...دیکنم برعکسش رو انجام بد یمن م یهر کار دیسمت آشپزخونه : بچه ها من رو الگو قرار ند رفتیو همون طور که م دیخند

 

 

 

 اشون بودن... ترانهیمد یرو به روم و بچه ها سخت مشغول پاستا یونانیبه ساالد  زدمیرو م چنگالم

 

 د؟؟یبشقابتون در حال جنگ یارهایبا خ _

 

 ...غذاتون خوب بود؟؟بای: تقر خوردیبهش زدم که با آرامش داشت غذاش رو م یلبخند

 

 خوشمزه است ..._

 

 جواب خوب بود... نیا یآن جاناتیآرام و نسبتا بدون ه یحام ی..خب برا

 

 ..یبخور دی: شما سس نبا وشایکرد به سمت ن رو

 

 رمیگذاشت : من م زیم یمحکم رو یدستش رو کم یو صورتش رفت تو هم...ظرف سس توبه عموش انداخت  ینگاه وشاین

 دستام رو بشورم...

 

بچه رو خراب  نیبهش انداختم..آخر تونسته بود شب ا یشده بودم...نگاه تند یهم پشت سرش بلند شد..عصبان کوشا

 پرتاب کرد... زیم یرو بایدستش رو تقر یکنه...دستمال تو

 

 ...؟دیدیچرا انقدر بهشون تذکر م_
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 ...زهیریهورمونهاش رو بهم م ادیز هیادو ستیسس براش خوب ن_

 

 ...گرفتمیشب که در مقابلش موضوع نادرست م هیبار بود تو طول  نیدوم نیزود قضاوت کردم ناراحت شدم...ا نکهیاز ا ی..کم

 

 دونستم... یمن نم_

 

است بهش سس هم اضافه کنه  هیغذا پر از ادو نیکه نخوره االن ا می..دکترش بهش گفته تو خونه هم مراقبدونهیخودش م_

 براش ضرر داره...

 

 ...ارمشیرم ب یم_

 

 ..دینیبنش_

 

 ... میصندل یاز جام بلند شده بودم با لحن محکمش دوباره نشستم رو بایکه تقر من

 

 هر نکنه...ق رهیبگ ادی دیرو دستش گرفت : با چنگالش

 

 که ناز داره... دیریگیرو در نظر نم نیاون دختره...شما ا_

 

 خوام لوس باشه... یرو از بشقابش باال آورد : من نم سرش

 

 که لوس بشه؟؟ کنهیرفتار م یبچه طور نیبا ا یدکتر ک یخدا آقا یمحض رضا_

 

 شما..._

 

 دارم؟؟ یمن؟؟؟!!! من چه نقش_

 

 رو ترک کرده... زیهم بکنه که م یو تازه عذر خواه زیخودش برگرده سر م دیدنبالش با دیبر دیاالن راه افتاد نیهم_

 

 ...دینکن دهیچیرو پ زیدکتر...انقدر همه چ یتو رو خدا آقا_

 

 است... دهیچیخود پ یبه خود یبه سمتم خم شد : زندگ زیم یرو یکم

 

 ینم یه داره...من تو نحوه بر خورد شما با کوشا دخالتک یشه ساده ترش گرفت...با همه مسائل ی...مستی..به خدا نستین_

 مثل من باشه.. دیدونم دوست ندار ی...مکنهیفرق م وشای..اما نارمیمردونه سر در نم یایاز دن ادیکه من ز دیدون یکنم..م

 

 بهتون گفته؟؟ یزیچ نیهمچ یبود به چنگالش : ک رهیخ

 

 ..مطمئن بودم..:خ...خب پدرتون... کردیم یکردم..شوخ یبودم رو باور نم دهیکه شن یزیچ

 

 بچه ها منم... میاالن ق_

 

 شما... نکهیا یعنی نیا_
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شه از بس با ساالدتون  یسرد م دیدهنش گذاشت : غذاتون رو بخور یدونه پاستا تو کیرو تو غذاش فرو کرد و چنگالش

 کرد... خیغذاتون  دیگرفت یکشت

 

 یآدم نم نیاز ا یچیحس ها داشتم...پر از تناقض پر از حرف..من ه یلیخگفتن و نشد.. یداشتم برا زهایچ یلی...خ

 ...ذارهیسر به سرم م کردمینبود و قابل اعتماد فکر م یبود...اگر انقدر جد دهیچیبزرگ و پ یمعما هی هیمن شب ی...برادمیفهم

 

 خودم بهت بدم؟؟ یاز غذا یخور ی: پرنسس م زیاومد دوباره سر م وشاین

 

 نه...._

 

لب قربون صدقه اش رفتم..کوشا هم حاال دوباره رفته بود  رینشسته بود و ز نهیقهر کردش نگاه کردم که دست به س افهیق به

 سراغ غذاش...

 

 ...یرو ترک کن زیو م ی: قرار نبود قهر کن یحام

 

 جوابش رو نداد ... وشاین

 

 ...وشایبا شما هستم ن_

 

 ...دیزن یشما سر من داد م_

 

 خودت بهت تذکر دادم... یطور نبوده من به خاطر سالمت نیکه ا یدونیخودت هم م_

 

 مسئله زنونه است... هی نیگل انداخت : ا وشاین یلپها

 

 نبود... یقابل عنوان کردن یلیخود من هم مسئله خ یخجاتش...هر چند برا یجا خورد...دلم ضعف رفت برا یحام

 

 پدرتم... ی..جاوشایمن عموتم..ن_

 

 ...دیستیاما پدرم ن_

 

که اسم پدر رو به  یبود...کجا بود اون کس یانصاف یجمله ب نیا یلیواقعا ناراحت شد..خ یبار احساس کردم حام نیاول ی..برا

 د؟؟؟یکشیم کید

 

 !!!!!وشا؟؟یبا تشر : ن من

 

 بغض کرده برگشت به سمتم... وشاین

 

 کن... یزود باش عذر خواه_

 

 ...ستمیحق داره من پدرش ن وشای..نستین یاهبه عذر خو یازی: ن یحام

 

که امشب تمام  یخودش هم ناراحت شده بود..کو شا هم قاشق دستش رو رها کرد...اصال دوست نداشتم شب مرد وشاین

تونست  یامکانات و البته وجهه م نیبا ا یا گهیخراب بشه..اونم مثل هر مرد مجرد د ینجوریما گذاشته بود ا یوقتش رو برا
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که مطمئنم اگه دست  یتو رستوران ادیکه با دو تا بچه نوجوان و خالشون ب نیباشه...نه ا رونیباشه..با دوستاش ب یمهمون

 خودش بود هر گز امکان نداشت پاش رو بذاره توش...

 

 ییر و مادر آدم اوناکه پد می..ما بارها با هم صحبت کرددیپدرش هست یکه شما به نحو دونهیخوب م وشایدکتر..ن یچرا آقا_

 وشا؟؟یآوردن...مگه نه ن ایکه ما رو به دن ییو در کنار آدم هستن نه صرفا اونا کننیهستن که به آدم محبت م

 

 ... نیینبود سرش رو انداخت پا نهیدست به س گهیکه حاال د وشاین

 

و هم از  شهیخاطر االن بلند م نیبه هم...دیکنیتالش م شیراحت یو چه قدر برا دیشما چه قدر دوستش دار دونهیاون خوب م_

 ...دیهست شیشما چه قدر نگران سالمت دونهیبوسه چون خوب م یو هم روتون رو م کنهیم یشما عذر خواه

 

 بچه ها اون رو مثل پدرشون نمی بینن انقدر ناراحت بشه... نکهیمرد از ا نی...واقعا باورم نمی شد اکردیرو نگاه م وشاین یحام

 

 نداشتم... یرفت : عمو..من منظور یبه سمت حام وشای..نوشایشدم..همراه با ن بلند

 

 زود عموت رو ببوس... وشاین_

 

 گونه اش کاشت.... یرو ینوک پاش بلند شد و بوسه ا یبتونه اعتراض کنه رو یحام نکهیتا قبل از ا وشاین

 

اون خونه  ی...تواموزنیبچه ها محبت کردن رو ب نید که ابو نیحالت دلم سبک شده بود...من همه تالشم ا نیتو ا دنشونید از

 حواسش بهشون هست... یمطمئن باشم کس

 

 نگاهش داشتم.... نیاز ا یسرش رو بلند کرد و نگاهم کرد...حس خاص یحام

 

 : منم ببوسم؟؟؟ کوشا

 

 نتونستم خنده ام رو نگه دارم..... گهید واقعا

 

  

 

  

 

  

 

و  دیدکتر اگر شما هم وقت کن یهست....آقا یمامان..دوشنبه شاهنامه خوان یگالر ینره همراز پدر منتظرته...تو ادتیپس _

 ...میش یخوشحال م دیاریب فیتشر

 

 شم اگر بتونم حتما ... یمن هم خوشحال م_

 

 ؟؟یهمراز...چه طور یوشایفکر بود...: ن یتو یهنوز کم وشای...نمیکرد یآرتان و دالرام خداحافظ با

 

 شه کرد... یچه م گهید یدلم زهی: عز دمشیسمتم و محکم بغلم کرد...بوس اومد

 

نگاهش رو احساس کرده  ینیکرد..امشب بارها و بارها سنگ یداشت نگاهمون م نهیدست به س یرو بلند کردم..حام سرم

 بودم...دوباره و دوباره کشفش کرده بودم...
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 دونم همش به خاطر بچه ها بود... ی: ممنون بابت امشب..م میخونه من بود کینزد بودن و دهیها خواب بچه

 

 به من هم خوش گذشت..._

 

 دیبا من هما هنگ کن دیاریب فیرو تشر یشاهنامه خوان دیاگر واقعا خواست یطور باشه...راست نی..که ادوارمیزدم : ام یلبخند

 ...کنهیخوشحالمون م دنشونیجون هم خواستن د ایاگر رو گذرهیخوش م اری...بس

 

 ..امیهم حرف بزنم..من هم دوست دارم که ب ایبا رو دیبا_

 

 یچیآخرش هم شما امشب ه دیبخور یزیحتما چ دیشم که گفت : داخل رفت ادهیو خواستم پ دمیخواب بوس یها رو تو بچه

 ... دینخورد

 

 بود .. یزیحواسش به هر چ بیآدم عج نیو من موندم که ا رفت

 

 

 

 ...ایکنم س یامشب وقت نم_

 

 ...؟؟شاالی...کجا ایزنیمشکوک م داینه جد_

 

 ...گهیبچه ها د شیباهاش ددر ددور...آخه من کجا رو دارم برم..پ میریکردم خوشگل..با حال دارم م دایدوست پسر پ هی_

 

 که ... یباهاشون بود شبیتو پر_

 

کمرش گرفته  ایخانوم هم گو یخانومه رفته شهرستان فخر یخواهر زر یخانوم صبح تماس گرفت..عروس دهیدونم فر یم_

عمه ملوک...تو  شیخواستن بچه ها رو بذارن پ یبرن م خوانیخانوم و اکبر خان کجا م دهیدونم فر یمرخصیه...امشب هم نم

 خونه من... انیاجازه صادر کرده ب عموشونبچه ها انقدر التماس کردن که خان  یچیفکر کن ..ه

 

 خوب بود...همه بچه ها هستن... یلیخ یومدیم یولجانم.. یا_

 

 خوش بگذره... یلیخ یلیبهتون خ دیبر_

 

 

 

آشپزخونه سخت مشغول شستن ظرفها بودم..واقعا خسته بودم..صبح سه زنگ درس داده بود و عصر هم اجرا رفته  یتو

 هیکه من توش نقش  یرو تحمل کرده بودم..غذا درست کرده بودم...بچه ها داشتن کارتون نیرام یها هیبودم..نگاهها و کنا

خنده هاشون رفع  یصدا نیبا هم میو من اذعان کردم که همه خستگ دنخور یم وهیو م کردنیفرشته رو حرف زده بودم نگاه م

 ..شهیم

 

تخت من خوابشون برده بود...مجبورم  یرو گهینار همدبودن دنبالشون ک ومدهیبود و هنوز ن 12ساعتم نگاه کردم..ساعت  به

 کرده بودن سه تا کتاب خونده بودم براشون...

 

 دنبالشون... انیخانوم ب دهیخواستم برم لباسم رو عوض کنم اما منتظر بودم که اکبر خان و فر یم
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دعا  ی...کنار پنجره نشستم و کمددایمادرم رو م ی...هنوز هم بودمیمامان رو دستم گرفتم و روش رو بوس حیمفات کتاب

 خوندم...

 

 بود... یگذاشتم..حام زیم یاز جا پروندتم...کتاب رو رو لمیزنگ موبا یصدا

 

 دکتر... یسالم آقا_

 

 د؟یشه بچه ها رو حاضرشون کن یهستم م ابونیاحساس کردم صداش داغون و خسته است : سالم خانوم من سر خ_

 

هم که مست خواب بود  وشایاز جام بلند شدم و ن فونیآ یصدا دنیشد..با شن ینم داریکردم کوشا از خواب ب یکه م یکار هر

 ....دیشه..اگر اجازه بد ینم داریدکتر کوشا ب ی: آقا دیدوباره دراز کش

 

 خونه.. میبر دیحرفم : فردا مدرسه دارن...با یتو دیپر

 

 بغلش کنم... کنهیم یدونم..بد قلقل یم_

 

 نه..._

 

 ....امیخودم م دی: در رو باز اگر باز کنهیآدم چرا انقدر عصبان نیبابا ا ی..ا

 

 و بلوزم رو مرتب کردم... دمیآشفته ام کش یبه موها یهول شدم...در رو باز کردم و دست شهیهم مثل

 

 شما هم امشب... دیداغون بود...: بد خواب شد یاش از خستگ افهیرو که باز کردم...ق در

 

  دیرس یخسته به نظر م یلیزارش نگاه کردم خ افهیق هب

 

 ...تا من برم کتشون رو تنشون کنم؟؟دیخور یقهوه م ای ی..چادینیبنش دییشما بفرما_

 

 ام کردن... وانهینه ممنونم...امروز از بس قهوه بهم دادن د_

 

 ست؟؟یحالتون خوب ن_

 

 ...کنهیاش گذاشت : سرم وحشتناک درد م قهیشق یتا انگشت اشاره اش رو رو دو

 

 خدمتتون.... رسمیمن االن م_

 

 دم کردن گل گاو زبون بود... دیکه به ذهنم رس یزیآشپزخونه..تنها چ یاعتراض کنه که رفتم تو خواست

 

داده بود و دستش  هی...سرش رو به کاناپه تکیدست شیپ یو گذاشتم تو ختمیبزرگ ر وانیل هی یبعد حاضر بود...تو قهیدق پنج

 شل کرده بود.. یگذاشته بود....گره کرواتش رو فقط کم شیپشان یرو رو

 

 چشماش رو باز کرد... یچوب زیبه م یدست شیبرخورد پ ی..با صداحی..کنار مفاتزیم یرو گذاشتم رو وانیشدم و ل خم

 

 منه؟؟؟ یشد نگاه کرد : برا یکه ازش بخار بلند م یوانیتعجب به ل با
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 رسه اما فکر کنم بهتر از قرص باشه... یم بیدونم که االن به نظرتون عج یبله...م_

 

 نشست : ممنونم...انتظارش رو نداشتم... خیجاش س یتو ی...کم

 

 ...ستیتوش ن یخاص زیدکتر چ یآقا دشیانداخت : بخور وانیبه ل ینگاه

 

 نگفتم خانوم... یزیمن که چ_

 

 ...دیکردیآخه مشکوک نگاهش م_

 

 دستش گرفت گل گاو زبون قرمز رنگ رو... یتو

 

 هست؟؟؟ یحاال چ_

 

امشب...: چشم  اوردیسر بر م یدادم از کجا ه ینشونش نم یمرد جد نیا یوقت جلو چیکه ه یطنتیهمه ش نیدونم ا ینم

 ...نیالت یکایآمر یعقرب کوه ها شیاسب..با ن

 

 ..ستیجادو ن دی: شما که گفت ومدیاش گرفته بود مطمئنم...چون صورت خسته اش داشت کش م خنده

 

 درهم شد... یازش خورد...صورتش کم یبعد جرعه ا و

 

 تلخه؟؟_

 

 ...یلیگفت : خ صادقانه

 

 بودم خوش رنگ بشه اما عسل رو فراموش کرده بود... ختهیر موی..لزمیرفته بود عسل بر ادمی..آخ آخ 

 

 به من... دشیلحظه بد هیرفت.. ادمیآخ آخ _

 

 رو به سمتم گرفت... وانیل

 

 توش بندازم... یساله هند شرق یرفت دندون مارس ادمیکردم :  دیجادوگرها رو تقل یصدا

 

 ... دیبار به جون خودم خند نیا

 

 بتونم بخورمش... دیچه طور انتظار دار دیگیرو که م نهایا_

 

 خدمتتون... ارمی...االن میبه راحت_

 

 تونستم بخونمش ازم تشکر کرد... یم یکه حاال کم یبار هم با زبان هم با نگاه نیرو دادم دستش ا وانیل

 

 ده... یبهتون آرامش م دشیگل گاو زبونه...بخور یحاال دور از شوخ_

 

 : امروز چند جلسه پشت سر هم داشتم.. دیاش رو نوش یا جرعه
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 به خودتون باشه... شتریب یستون کمبه شما بگم حوا دیحاال من با_

 

 که نکردن... تیقالب کرد : بچه ها اذ وانیرو دور ل دستش

 

 ...با چه مانور موضوع بحث رو عوض کرد...

 

 باشن..  شمیمن که از خدامه پ_

 

 دونم... یم_

 

 تموم کرد... نهیرو ذره ذره و با طمان وانیل

 

 خوب بود... یلیممنونم..خ_

 

 طور بوده باشه... نیکه ا دوارمیام_

 

 ..احساس کردم صداش و نگاهش سر حال تر از لحظه ورودشه...

 

 ...دیهمه لطف کرد نیا یطوره..وقت نیحتما هم_

 

 کرد.. یخوب درست م یلیرو خ زایجور چ نیا شهیمادرم هم_

 

 خدا رحمتشون کنه..._

 

 ممنونم..._

 

 بذاره که چشمش به کتاب دعام افتاد : مال شماست.. زیم یرو رو وانیل خواست

 

خودش و پدرم و رها ازش  تیبودم حاال هم به ن دهیمتعجب شده : مال مادرم بود....خودم براش خر یلیکردم خ احساس

 ...کنمیاستفاده م

 

 صدام بلرزه... یباعث شد کم یجمله اون بغض لعنت نیدونم چرا موقع گفتن ا ینم

 

مثل قطره  یزیچ هیدونم..حس کردم  یداشت نگاهش..نم یگشت انگار...چ یچشمام دنبال اشک م یبهم...تو رو دوخت نگاهش

 حرکتم..نگاهش رو ازم گرفت... نی...دستم رو بردم و موهام رو زدم پشت گوشم..با اخورهیقلبم سر م یبارون تو زیر یها

 

 ...کنهیبه زانوش زد : مطمئنم مادرتون بهتون افتخار م یدست

 

 که درست هم بوده... کنمیرو کردم که جادوش رو درست به کار ببرم...و احساس م می..البته من همه سعدوارمیام_

 

 ...هیا گهید زیشما چ یلب گفت : جادو ریز
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دستم فشرده  ریکه حاال ز یاسفنج یکردم رو یکه روم بود رو خال یمحکم تر..تمام فشار دمیدستم رو محکم کش یاسکاچ تو1

 لحظه از اشک خشک نشده بود... هی یمن که حت یشد...مثل چشما ی...پاک نمدمیساب دمیساب یرو ه وانیبود و ل

 

رها کردم..محکم..لب پر شد...مهم بود؟؟..نبود...دل من دو روز بود مثل کوه آتشفشان شده بود...سرم  نکیس یرو تو وانیل

 ...نتیبه کاب دمی...با پا محکم کوبمیکف مهیدست ن یرو ختیر یرو خم کردم اشکام م

 

زانوم و زار زدم...خسته شده بودم..واقعا  یو نشستم رو کف سنگ آشپزخونه و سرم رو گذاشتم رو نتیخوردم از کاب سر

 خسته....

 

 ...؟؟؟!!!!رنیاز من بگ خواستنیرو م یهمه آزار....آخه انتقام چ نیهمه استرس..ا نی..اخواستنیاز جونم م یچ

 

 بود... ایس کردیم یخود کش بمیج یتو میگوش

 

 نشده؟؟ یهنوز خبر_

 

 نه..._

 

 ؟؟یکنیم هیتو که صدات از صبحم بدتره...همراز بسه..چرا انقدر گر_

 

شده  یزیزنن...چ یدارن..نه زنگ م یتلفن رو بر م ی..نه گوشستین ی..دو روزه ازشون خبریفهم یشم م یم ونهیدارم د_

 کنن... یشده و از من پنهان م یزیخدا که چ..به ایس

 

 میمادام تا ما برس شی....تو هم برو پشتیپ میایب یبا گل میوفتیراه م می....االنم داردمینشده من بهت قول م یچیمموش ه_

 باشه مموش...؟؟

 

 ...ستیبمون..مادر بزرگت حالش خوب ن ایزنم..س یباهاتون حرف نم گهید دیای: نه...به خدا ب دمیرو باال کش دماغم

 

 مموش..._

 

 جا ندارم... گهیروزم اضافه نکن..د نیمزخرف ا ی...عذاب وجدان رو به همه احساساایخوام س ینم_

 

زنگ بزنه...آرتان اس ام اس داده بود که امشب  خواستیساعت م هیهر  ادیدونستم اگر هم ن یضرب و زور قطع کرد و م با

 منتظرمه.. 11/31تا  9ساعت 

 

شده  یقاط نییمادام از پا ییتنها یقیموس یخانوم از باال با نوا نبیز ینوه ها یخنده ها یمبل.....صدا یرو پرت کردم رو یگوش

 بود...

 

 شدم... یم وونهیهم تماس گرفته بودم اون هم خاموش بود...داشتم د یحام لیاز ده بار با موبا شتریب

 

 یکه تو یکهنه ا نیهمون شلوار ج یکه تنم بود رو یلباس یرو دمیکه دستم اومد رو پوش یزیچ نیسمت کمدم و اول رفتم

باشن..من که کار  دیدم خونه...شا رفتمیدو روز گذشته داشتم م یبار تو نیپنجم یو دستم گرفتم..برا فمی..کدمیپوش یخونه م

 کنه...؟؟!!! یم نممحروم نمیبچه ها رو بب تونم یچند وقت مگه نگفت م نینکرده بودم ا یبد

 

 یقطره اشک رو هیو  شهیخورد به ش یم ی...با هر دست انداز سرم ضربه کوچکشهیداده بودم به ش هیآژانس سرم رو تک یتو

 براشون نداشتم... یکه جواب ییزهایخورد چ یتو مغزم زنگ م یادیز ی...چرا هادیچک یگونه ام م
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خاک نم خورده...حاال با  ی..سبک..خنک...پر از بو یزییپا یتمام صبح ها ییبایبه ز الیخ هیبود... الیخ هیچند وقت انگار که  نیا

کاناپه خونه...بهم  یرو شیکه دو شب پ ی...حامکنهیفرق م یمواجه شده بودم...من چرا فکر کرده بدم حام یشگیهم تیواقع

شم...و بالفاصله فردا  یبچه ها محروم نم دنیکه گفته بود از د یگفته بود جادو بلدم...همون مرد مقتدر مثال قابل اعتماد

 ی...عصبامیشد به خودم ب یباعث م کیکوچ یدرد ها نیا دمیلبم کوب یمشت شدم رو رو یشدن...دستها بیصبحش همه غ

 بودم...

 

مثل  نکهیا دیزنگ به ام یدستم رو گذاشتم رو دنیلرز یکه م یینگاه پر از سئوال راننده ....با زانوها ریرو حساب کردم ز پول

 کرد.... یمن باز نم یاکبر خان باشه که در رو یها یهر بار لجباز

 

 هی هیشب شتریکه به نظرم ب دمیشن یتق یدادم که صدا هیکردم...به در تک هیگر یبلند تر یرو بازهم زدم..ان بار با صدا زنگ

 از استرس... دنیبود بعد از دوشب نخواب الیخ

 

تراس  یکه رو شدمیم کی...به در نزددمیدو یم بایپرتاب کردم و وارد شدم...به سمت خونه تقر تو باغ عمارت بایرو تقر خودم

 بود ... ستادهیاومده ا رونیداد تازه از ب یکه نشون م یکه با تعجب و کت و شلوار دمیرو د یحام

 

 ... : کجان؟؟؟؟!!نییباال بودن و من پا شهیبودم..بله اونا هم نییبود و من پا ستادهیکه باال ا یزدم به مرد ادیفر بایتقر

 

 افتاده؟؟ یاتفاق_

 

 از من؟؟؟...بچه ها کجا هستن؟؟؟ دیخوا یم یبپرسم...چ دیرو من با نیا_

 

 شم؟؟ یو پرخاش رو از من انتظار نداشت : منظورتون رو متوجه نم تیهمه عصب نیهم..ا یرفت تو اخماش

 

 نبود.. نیفهمم...قرارمون ا یمنم سالهاست که منظور خانواده شما رو نم_

 

گناه  یبرا کردمیاگر الزم بود التماس م یام قابل ترحم شده بود برام مهم نبود حت افهیدونم ق یاز دستم رها شد...م فمیک

 ....کردمیهم م ینکرده عذر خواه

 

که توان نگه  ییکه با زانو ها ..به مننییکه از پله ها اومد پا ختیطور بهم ر نیحال نزارم هول کرد که ا دنیدونم با د ینم

 یبا خودتون چه م دیمعلوم هست دار چیشد : ه کیتنم بود نزد ینخ یکه به خاطر مانتو ییداشتن وزنم رو نداشت و سرما

 د؟؟؟؟یکن

 

 باال... میبر دییشده بود : بفرما کیبار انقدر بهم نزد نیاول یبرا

 

سر  ییکالم..چه بال هیخوام.. یمردم : من کمک شما رو نم یکه داشتم از استرس م یبه سمتم دراز شد...به سمت من دستش

 ...دیاریب دیخوایسر من م ییبهتره بگم چه بال ایبچه ها اومده؟؟؟ 

 

انقدر دلتون به  یعنی...دیخودتون ساخت یبرا هیوضع چ نی..اد؟؟یدون یشما نم یعنیرفت تو هم : بچه ها؟؟!!!!... شتریب اخماش

 شه؟؟؟ یاستفاده کنن تنگ م التشونیدو روز که بچه ها رفتن باغ دماوند تا حالشون بهتر بشه و از تعطخاطر 

 

 حرکتم هول کرد... : حالتون خوبه؟؟؟ نینشستم... با ا اطیدو زانو کف ح یحرف رو نیا دنیشن با

 

پر  یاز هر زمان شتریکه احساس کردم ب یگفتن اما فقط نگاهش کردم..نگاه یحرفا بود برا یلیگرفته نگاهش کردم ..خ یصدا با

 دکتر... ی: من از شما انتظار نداشتم آقا یو دلشکستگ یاز دلخور
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 یم شتریلذتشون ب یطور نی...ادنیدیضعفم رو م نیاز ا شتریب دیرفتم..نبا یم دیرو برداشتم..با فمیانداختم و ک دست

آدم ها بخوان بهم  نیجمعم کنه تا ا یغش کنم و شهردار ابونیتا تعادلم بهم نخوره حاضر بودم وسط خو کردم  میشد...تمام سع

 کمک کنن...

 

 برد... ی...حتما داشت تو دلش لذت مکردینگاهم م مبهوت

 

 د؟؟؟یر یم دیجا چه خبره؟؟..کجا دار نیمعلوم هست ا جیو خواستم برم که صداش باعث شد از جام بپرم : ه ستادمیپا ا سر

 

 فهمم... یقدم به سمتم برداشت : من نم هیرو ندادم فقط نگاهش کردم... جوابش

 

دکتر...انتظار  یرسمش نبود آقا نی...ادمیرو فهم زهایچ یلیدو روز خ نی..اما ادمیفهم یرو نم زهایچ یلیمنم سالهاست خ_

 من...

 

 بر خالف انتظار شما کردم که خبر ندارم؟؟؟ یخانوم؟؟ من چه کار یچه انتظار_

 

 دنیمن در حق شما چه کردم؟؟؟ چه کردم که مستحق دو شب عذاب و استرس نخواب دیرفت باال : شما بگ یبار صدام کم نیا

 بودم...

 

 ابروش رفت هوا : به خاطر گردش رفتن بچه ها؟؟؟ هی

 

ازتون کم  یچ دیگفتی...اگر بهم مد؟؟؟یبرداشت رو دار نیواقعا هم زور بغضم رو قورت دادم : به خاطر گردش رفتن؟؟؟!!!! به

 شد؟؟یم

 

 د؟؟؟یمگه شما خبر نداشت ؟؟؟یچ یعنیبار واقعا جا خورد :  نیا

 

 ؟؟ دیکنیزدم : مسخره ام م یپوزخند

 

 م؟؟؟یدختر خانوم حواستون هست من ک_

 

 داخل آدم... ی...حتستمین یچیجا ه نیکه من ا نهینه من حواسم به ا_

 

 گشتم برم ... بر

 

 شده؟؟ یچ نمیبب دیستدیگفت : با یمحکم و جد که

 

 ...ستیاش مهم ن هیبدونم بچه ها زنده و سالمن...بق خواستمیمن فقط م ستین یمسئله ا_

 

 نشون بدم... یچه عکس العمل دیدونستم با یکه دور بازوم قالب شدن...نم ییو کردم که برم که نگاهم افتاد به انگشتها پشتم

 

ذارم  یرو م تونییاعتنا یحرفم و ب ی: حرف زدنتون رو ستادیو روبه روم ا دیطور که دستهاش محکم دور بازوم بود چرخ همون

 زنه... یحرفم حرف نم یرو یهستم که کس یبه حساب حال بدتون...وگرنه من همون حام

 

 دکتر..اگر بودم.... یآقا ستمین یقدرتمندش بود انداختم : من کس یدستا یبه بازوم که تو ینگاه
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داخل و مثل دو تا آدم عاقل و  دیای..همراه من مدیخود رو تکرار نکن یجمله ب نیچشم هاش رو باز و بسته کرد : انقدر ا کالفه

 ...میکنیبالغ صحبت م

 

 ندارم... یمن حرف_

 

کشمکش  نکهیباوجود ا نیمحکم تر کرد ا یهاش رها بشه.. انگشتهاش رو کمکه از حصار انگشت دمیعقب کش یرو کم بازوم

 ترش کرد.. یبود عصبان یجزئ یلیخ

 

دختر بچه رو حرفتون حرف بزنه  هی خورهیش : به غرورتون بر م یو قهوه ا یعصبان یشدم به چشما رهیرو بلند کردم و خ سرم

 نه؟؟

 

 ...نییونه..همون که باعث شد سرم رو بندازم پاگ یترسناک حام ینگاهم کرد..از همون نگاها فقط

 

 داره... یچشمام :صبر من حد یشد تو رهیرو خم کرد و صاف خ سرش

 

 ....دیریگیاثبات کردنش هم مدام ازم آزمون م یحد و اندازه است..و برا یمن ب یبرا دیکنیدونم چرا فکر م ینم_

 

 دمیاومده بود..رس شیپ یداشتم..مشکل یبه دوب یسفر دو روزه بدون برنامه قبل هیساعت نشده... کی...دمیمن تازه رس_

..من هنوز هیهنوز مرخص یهم اونجان و فخر یخانوم و عل ی..زنگ زدم به پدرم..گفتن رفتن دماوند..زرستین یکس دمید

 هر چند...به متهم کردن من... دیو شروع کرد دیطور وارد شد نیلباسم رو عوض نکرده بودم که شما ا

 

 نیو نگاهش نکنم..دستاش که دور بازوم حلقه شده بود داغ شده بود و ا رمیخواست بم یبود...دلم م دهی..واقعا خجالت کش

مالحظه فقط چشمام رو بسته بودم و دهنم رو باز کرده  یبود م که ب یعصبان یکرده..به قدر دایپ شیافزا تشیعصبان یعنی

 ... دیکشیدلم زبونه م یتو یزیچ دمیکشیکه ازش م یبودم...هنوز هم با وجود خجالت

 

 ....دیزن یم خی دیداخل دار دییبفرما_

 

 برم... خوامیلب گفتم : م ریز

 

 : گفتم داخل... دیشن

 

که ازش داشتم...دستاش رو از دور بازوم باز کرد...و  یاز حد شیبار ترس از کالم قاطعش رو عالوه کرده بودم به خجالت ب نیا

 کرده بودن ... خمیبودم که پام بود..انگار اون جا م ییمسما یب یاه افتاد..من اما هنوز محو کفشهاجلوتر ر

 

 با شما هستم.._

 

از  شیدونستم ب یکه م یزده ام رو نوازش کرد..صورت خیصورت  یمطبوع یسرش راه افتادم...وارد خونه شدم...گرما پشت

 است... دهیداغون و رنگ پر شهیهم

 

بود وسط سالن...دستاش رو پشت کمرش قالب کرده  ستاهیبود...ا ختهیاطرافم ر یوحش یلیاز سرم افتاده بود و موهام خ شالم

 ...دینیمحکم گفت : بنش ستادمیکه خطا کرده ا یبود و متتظر من بود..من هم مثل کودک

 

 کل کل کردن نشستم ... بدون

 

 حا ل و روز شماست... نیباعث ا یچ قایدق دیحاال از اول برام بگ_
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کردم  یم یدستم باز یهمه صالبت از دو روز استرسم گفتم...سکوت بود...با دستمال تو نیبه ا میلب بدون نگاه مستق ریز

 تار پود بود... هیشب شتریکه حاال ب ی...دستمال

 

و متفکر داشت نگاهم  تیبانعص یبعد از تموم شدن حرفم..سرم رو بلند کردم..پر از اخم با اندک یکرده بود..حت سکوت

..دستمال دستم رو انداختم دیرو به سمتم گرفت..خجالتم به اوج رس یکوچک ی...خم شد..از کنار کاناپه سطل چرمکردیم

 توش...

 

 دستمال هست... زیم یرو_

 

 حرف برداشتم... یب

 

 د؟؟یبه خودتون نگاه کرد_

 

_.... 

 

 و چشماتون...؟؟ دهیبه رنگ پر_

 

 ....یداشت وقت یتیچه اهم_

 

 کنم... یم یدگیمسئله رس نیمن به ا_

 

 ...دیشما به من قول داده بود_

 

 کنم... یم یدگیعرض کردم رس_

 

 به خاطر تمام بغض هام و اشک هام گرفته بود... صدام

 

 ...خوامیمن...بابت...عذر م_

 

_..... 

 

 ...دیانیکردم شما هم در جر یگفتم: من..فکر م کردیرو بلند کردم..هنوز اخم آلود نگاهم م سرم

 

 ...دیانتظار داشت دی...بگدیانتظار نداشت دیپس نگ_

 

 ...رمیانداختم ... : من م نییرو پا سرم

 

 دم؟؟؟یرو بخش تونیمالحظگ یب نی...من گفتم ادینیبنش_

 

 ...اون لحظه...یعنیبه شما نبود... نیقصدم توه دی..باور کنیبودم...ول یمن عصب_

 

 شه....بار با نیآخر_

 

 آخه..._
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 ...دیاریرو سر خودتون م ییبال نیبار باشه همچ نیگفتم؟؟ آخر یچ دیدیشن_

 

خودم نگاه کردم...هول کرده بودم...باورم  یکه امکان داشت گرد شده بود..با تعجب به نگاه سرد و خشنش رو ییتا جا چشمام

 نگران من شده بود...؟؟؟ یعنیآدم.. نیشد ا ینم

 

 ..دیبلند ش_

 

 تعجب نگاهش کردم... با

 

 ...میداشت یباهم قرار کنمیفکر م_

 

 : قرار؟؟؟ دمیپرس یجیگ با

 

 ؟؟یشاهنامه خوان میمگه قرار نبود بر_

 

 انداختم : آخه... نیینبود ..سرم رو پا ادمی اصال

 

 ...ادیهم م ایآخه.. نداره....رو_

 

 رو ندارم... شیشد ... : من آمادگ ی..باورم نم

 

 ...میر ی...مدیخونه لباستون رو عوض کن میر یرو برداشت... : م چشیکه کنار مبل بود سوئ یکیکوچ کنار ساک از

 

 اعتراض من نبود... یبرا ییرو مطمئن گفت..جا میری..م

 

 دیهم دار گهید یهیتنب هی...و البته دیکه بهم زد ییو همه حرفها دیایخونه ما ن یاون طور گهیتونه...تا د هیتنب نیا_

 

 که عذر خواستم... ؟؟؟منیبابت چ _

 

 ....میریم یعنی میریحرفم حرف زده بشه..گفتم م یدوست ندارم رو_

 

 

 

 

 

کرده بودم با آهنگ آروم داخل  یو من سع میسکوت کرده بود ری...تمام طول مسنهیآ یدستم رو گذاشتم جلو یتو یمشک مداد

معجزه  ینگاه کردم حت نهیآ یکردم...به خودم تو یرفتن رو درک نم یبرا شی...پا فشارارمیآرامشم رو به دست ب یکم نشیماش

 نرمال تر شده بود... یام کم افهیبرگردونه..اما ق یعاد حالتتونست چشمام رو به  یهم نم شیلوازم آرا

 

بود اما مهم کوتاه  یلیخ یسرم انداختم...بارون یو شال قرمزم رو هم رو دمیام رو پوش ی..بارونیبارون یسرد بود و کم هوا

 راه برم.... ابونینبود قرار نبود تو خ

 

 یحیتوض چیفکر بود..من ه یداده بود واخم آلود تو هیتک نیماش شهیمنتظرم بود...آرنجش رو به ش نیرو باز کردم...تو ماش در

 نداشتم.... شیشگیساعتش..و آرامشش و اخم هم میبودنش..معطل شدن ن یبرا



Roman-City.ir 
 بانوی قصه رمان

 

https://telegram.me/romancity 251 

 

 

پشتش بود..با لهجه با مزه و شال دست بافش  دشی..مادام بود سبد چرخ دار خردمیمم رو شندر رو باز کنم که اس خواستم

 زد...: سالم مادام... یداشت بهم لبخند م

 

 ؟؟یسالم عروسک...خوب_

 

 یکنجکاو به من و بعد به حام یطور...مادام نگاه نیتو محله ما تابلو بود..خودش هم هم نشیشد...ماش ادهیپ نیهم از ماش یحام

 انداخت...

 

 دکتر برادر شوهر رها هستن... یآقا_

 

 ...دیمودبانه جوابش رو داد و حالش رو پرس شهیهم مثل هم یکرد که حام یمتوجه شده بود.. سالم تازه

 

 سرپا نگهتون ندارم مادام..._

 

 بهت خوش بگذره.._

 

 مادام... ی: آخه تو چرا انقدر خوشگل دمیشدم و گونه خوشگلش رو بوس خم

 

 گذشته... گهی: دروغ نگو...از من د دیو لپم رو کش دیخند لندب

 

 داره... ادیدختر باش مرد جوون..خاطر خواه ز نیمراقب ا یلی: خ کردیکه داشت نگاهمون م یرو کرد به حام بعد

 

 باال رفته به ما نگاه کرد : هستم در خدمتشون... یلنگه ابرو هیبا  یحام

 

 نشست... یلی..جوابش انگار به دل مادام خ

 

 ...دیمعطل شد یلیدکتر خ یآقا دی: ببخش میشد نیماش سوار

 

 از مادام براش گفتم... یسر دست یلیبودن...؟؟خ تونیهمسا_

 

 ست... وشایمعلوم بود ن شیبه تلفنش انداخت انگار منتظر تماس بود..بالفاصله بعد هم تلفن زنگ خورد...از احوال پرس ینگاه

 

 رو به من داد... یگوش بعد

 

 سالم همراز قربونت بره..._

 

 تو؟؟... ییسالم همراز کجا_

 

 نرفته بودم... یی..تعجب کردم من که جا

 

 چه طور پرنسسم؟؟_

 

 ؟؟؟یایدماوند...حوصلمون هم سر رفته..تو هم م می..ما هم اومد؟؟ینکرد یمسافرت..چرا از ما خداحافظ یپدر جون گفت رفت_
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 ریز یدستم گرفتم...حام ی..تلفن رو محکم تر تودیلرز یم تینبود...بدنم از شدت عصبان فیشتم قابل توصکه االن دا یاحساس

 ...کردیداشت نگاهم م یچشم

 

اومد..خوب کرده پدر جونتون بردتون آب و هواتون عوض بشه..مراقب خودت و کوشا  شیپ ییهوی یکار هی..نمیببخش نازن_

 ها هوا سرده... یباش

 

 ...ایتو هم ب_

 

 ..به شما خوش بگذره به من هم خوش گذشته...ام؟؟؟یمن کجا ب_

 

 رون؟؟یب یریم یبا عمو دار_

 

 بهشون بگم... یچ دیدونستم با ی..نم

 

 من االن مزاحم عموتون هستم..._

 

 زدم... لیدل یب یها یبد جنس نیبه تمام ا یگرفتم و ناخود آگاه پوزخند یرو به سمت حام یاز حرف زدن با کوشا...گوش بعد

 

 باهاشون تماس گرفتم...بعد هم گفتم دوباره زنگ بزنن... دیشما که منزل بود_

 

 ...خورهیمن فقط بوق م یخط..سه روزه برا نیهم قایزنه ها...دق یو دوباره بهتون زنگ م دهیکه جواب شما رو م یشماره ا نیا_

 

 فکر بودنش بود : من بهتون... یدرهمش نشان از تو یاخما

 

 ...ستیکه دست شما ن زیدکتر...همه چ ی...آقادیخوام قول بد ینم_

 

 ...کنمیم یدگیاتفاق خارج از برنامه ها بود...و من بهش رس نیدست منه دختر خانوم..ا زیحرفم انگار بهش برخورد : همه چ نیا

 

 ...کنمیو هم تشکر م خوامی...بازهم هم ازتون عذر مستیمهم ن_

 

عطرش از  ی...بوکشیش تینها یو رنگ و ب یسردست مشک یرو دراز کرد..از صورتم رد شد و چشمم افتاد به دکمه ها دستش

 روشن شد... نهیاش رو باز کرد...المپ کنار آ نهیآورد و آ نییرو پا بانیگذشت..سا مینیکنار ب

 

 د؟؟؟ینیبیم یاون جا چ قایدق دیبهم بگ_

 

 ه؟؟یمنظورش چ دمیفهم ینم

 

 د؟؟ینیبیم یچ نهیآ یتو دیانقدر فکر کردن نداره...بهم بگ_

 

 خودم رو..._

 

 د؟؟ینیبیپس خودتون رو هم م_

 

 شد درست منظورش رو بفهمم... یباعث نم یخونسرد و کالم شمرده اش هم حت لحن
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 دکتر... یشم آقا یمن منظورتون رو درست متوجه نم_

 

..و ستیکه به رخسار ن یآروم جلوه کردن..رنگ یبرا دیکنیکه م ی...با همه تالششنیکه باز نم ییچشما نیساده است...ا یلیخ_

 گرفته...بازهم براتون بشمارم؟؟ یصدا

 

 من هم براتون بشمارم...؟؟؟ دیخوا یم_

 

 قابل یامروزتون هم تا حدود تتیکنم...عصب یشما به بچه ها رو هم درک م یوابستگ ی...من حتکنمیباشه قبول...من انکار نم_

..اما چرا رهینسبت به بچه ها قابل تقد تتونی...احساس مسئولدیهم به خودتون فکر کن یدم...اما...کم یقبول..حق هم بهتون م

 د؟؟یکنیصرف نم خودتون یتالش رو برا نیاز ا یذره ا یحت

 

 کنم... یتمام تالشم رو م میو اجتماع یذهن شرفتیپ ی..براخونمی..کتاب مکنمیمن خودم رو رها نکردم..من کار م_

 

...چه قدر از وقتتون ه؟؟ی..استراحتتون کافه؟؟؟یکاف ای..اما آهیعال نیطور آروم و مجاب کننده کالمش رو ادامه داد : ا همون

 شه؟؟؟ یم حاتتونیصرف تفر

 

 بکنم؟؟ یجسارت هی شهیم_

 

 نگاهم کرد... یسئوال

 

 د؟؟یکنیم حتونیدکتر شما چه قدر صرف تفر یآقا_

 

 ند؟؟یکیم سهیزد..: با من خودتون رو مقا یلبخند

 

 کارر و بکنم؟؟؟ نیا دیچرا؟؟..نبا_

 

دوشمه...و از  یخاندان رو هی تیبزرگترم...در ضمن مسئول یلی...من از شما خریکه خ دمیبا وجود طعنه کالمتون جوابتون رو م_

 مردم... هیهمه محترم..من 

 

 یها ..برا دنیبه قول شما دو نیبودن و درست موندنه...تمام ا یخودم رو دارم ...تمام تالش من برا یزندگ تیمن هم مسئول_

 به خطا نره... یوقت ذره ا هیکه  یزندگ

 

 ... کردیگوش م متفکر

 

 یمشغلمه...و اما مرد بودنتون...من  میزندگ حیتفر نیبزرگتر میدادم : من آدم خوش شانس هیتک شیصندل یرو به پشت سرم

 ...نمیب ینم نمونیب یبگم...من فرق تونمیتونم از زن بودنم براتون حرف بزنم ساعتها..اما االن..فقط م

 

..اما مرد بودن و زن بودن ستیتوش ن ی...حقوقمون مشترکه..شکمیدار یی...ما تفاوتهادیسواد حرف نزن یب یستهایمثل فمن_

 ....دیازش حرف بزن دیه باشه که بخواوجود داشت یتیکه زن شهیتفاوت باعث م نیمتفاوته...ا

 

 ...دیرس میطور به نظر ن نیکرده بود که ا تونی...اون شب که حق طالق خواهرم عصباند؟؟؟یپس به حقوق ما اعتقاد دار_

 

 ...کنهیفرق م گهید یمسئله با همه مسئله ها نیا_
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کنه و خانواده شما با  یبا خواهرم زندگ یلیکنه..برادر شما نخواست به هر دل ینم یخشکم رو بهم فشار دادم : فرق یچشما

 خونه نگه داشتن... یبچه ها خواهرم رو تو یعنی شونیشگیهم دیتهد

 

 ...کردیم یبراشون مادر دیرها مادر بچه ها بود و با_

 

 حامد هم پدرشون بود...._

 

 ...ایدنبال رو میره به برج رو به روش کرد : اومد...اشادمی...متعجب به سمتش چرخدیرو کش یمز دست تر

 

 ... رهیرفت سمت دستگ دستم

 

 : کجا؟؟ گفت

 

 ..نمیشیاز من بزرگترن..من پشت م شونیا_

 

 ...دیاز خودتون بگ یبدون فکر کردن به رها و حامد..چند لحظه ا دیتونستیکاش م_

 

 یشد : گفت نیسوار ماش کردیترش م بایبرابر ز نیلبخند که چند هیو با  کیش شهیمثل هم ایجوابش رو بدم که رو خواستم

 همراز هم هست که؟؟

 

 ...نجامیمن ا_

 

 ..؟؟ییتعجب کرد : چرا اون جا دنمیبا د دیپشت سر چرخ به

 

 ....یریداده بودم رو تکرار کردم که باعث اعتراضش شد : خودت پ یکه به حام یجواب

 

 ؟؟یری..تو هم میبرن دماوند حام سرما نیتو ا خوانیهم م نایمامان ا_

 

 ...شهیکارها چه طور م نمیبب دیبا دیدونم...شا ینم_

 

 خوب بود...؟؟ یاوضاع دوب_

 

که امروز  یی...به تمام اتفاقایشدن و من مشغول فکر کردن به تمام متن صحبت هام با حام شونیکار یمشغول صحبتها اونها

 نداشتم... یذهنم داشتم و جواب یتو ادیبود سئوال ز یافتاده بود..چند وقت

 

 

 

 ...میبر ادهیپ یکم دی...بادیپارک کن دیجا با نیا_

 

 داشت... نشیدر پارک کردن ماش یسع یحام

 

 ...میشرکت شد یمشغول کار یلی..ما خدی: ببخش ایرو

 

 هم کامال مربوط به کار منه... میریکه م یی...جارمیگیزدم : اشکال نداره منم االن ازتون انتقامم رو م یلبخند
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 و اشکان ... لیاونجا بود..سه وانیبلند بچه ها...ک یهمراه شد با سر و صدا یبه گالر ورودمون

 

 ...شناختنیرو که م یکردم...حام یرو معرف ایرو

 

 : اشکان خانومت کو؟؟؟ من

 

 اجرا برن لهستان... یبرا دیکنن با یم نی: تمر دادیم یو حام اینسکافه به دست رو یمرتب وانیکه تو ل اشکان

 

 نیهم هم ایپالتوش رو در آورد و رو یمن بود...حام یشگیهم گاهیکردم که جا یبه مبل سه نفره قرمز رنگ یدست اشاره ا با

 تنش بود... یخوشگل یلیخ یخوشگلش..کت و دامن آجر یپالتو ریطور..ز

 

 ..ستین ییرایپذ لهیجا وس نیکه ا دیببخش_

 

 وفته؟؟یب یبرام جالبه که قراره چه اتفاق یلی: خ ایرو

 

 ...کردیو به اطراف نگاه م خوردینسکافه اش رو م نهیآروم و با طمان یحام

 

 دکتر.. یآقا دیآرتان برگشتم پشت سرم : خوش اومد یصدا با

 

 ... کردمیپشت سرش داشتم نگاهش م نهیکردن ...من هم دست به س یهم سالم و احوال پرس با

 

 بهم انداخت... یدرهم و حسودم شد.. نگاه خاص افهیمتوجه ق یحام

 

 شده؟؟ یزی..چیرو نگاه کن یبرات نمونده کس ی..چشمنمیبب سای؟؟؟وایکنینگام م یطور نی: حسود خانوم چرا ا دیچرخ آرتان

 

از  یسر درد دارم...کار ینشده کم یزیخود ما بود...: چ نیکه بود ب یزیبود هر چ وانشیبه ل رهیانداختم که خ یبه حام ینگاه

 انجام بدم؟؟؟ ادیمن بر م

 

خواد  یبابا ازت م شهیهم که حالت به جاست...فقط استراحت کن ..مطمئنم مثل هم یلیکرد سمت کاناپه : آره خ تمیهدا آرتان

 ...یرو بخون ییزهایچ

 

 صدام گرفته..._

 

 ...یکه جاش حرف زد یهمون فرشته ا یصدات به خوشگل_

 

 

 

 

 

نداشتم و صدام هم نرم و نازک تر از  یقو ادیز یخوان یمن که حماس یجا به جا شدم برا یبلند کنار پدر آرتان کم یصندل یرو

 ...کردیدرد م یاسترس زا بود...چشمام هم هنوز کم یحرفها بود کم نیا

 

نشسته بود که امشب  ینارا مرداومده بودن اون گوشه ک رانیمملو از ا یشعر دنیشن دیکه به ام ییکسا یو روشن یکیتار تو

کالفه  یا گهیاز هر زمان د شتری..سر جام بکردینگاهم م رهیمبل قرمز اون گوشه خ یرو ی...حامکردیتوجهم رو جلب م بیعج

 دادم... یبودم...پام رو تکون م
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 دونم... یشد به اون سمت باشم هم نم یباعث م یبه سمتش کامل...چ دمیچرخ

 

 قد لشکر پناه یآن سه دیکرد نگاهش بد مهیچو از خ ژهیمن

 

 بنفشه گرفته رو برگ سمن منی لیرخسار گاه چون سه به

 

 آن شاخ سرو بلند ریرا چون نوند که رو ز هیمر دا فرستاد

 

 ستیمگر زنده شده گر پر اوشیس ستیک داریکن که آن ماه د نگاه

 

 نیا بیکه عج یبودم تو نگاه رهیخ تهایب نیتمام مدت ابود که چرا  بیبلند شد..عج قیتشو یصدا دمیقسمت که رس نیا به

تا  یکردن اما نگاهشون تفاوت یم جادیسالها برام طوفان ا نیکه ا ییهمون چشما نیع ییروزها ساحل آرامش من بود...چشما

 داشت... ایثر

 

 یانداختم و لبخند کردنیم قیکه داشتن تشو ینفر یس تیبه جمع یاومدم و نگاه نییپا یصندل یپدر آرتان از رو یصدا با

 زدم...

 

 نگذاشته بود... ریوقت انقدر روم تاث چیاما ه میکردیرو اجرا م ژهیو من ژنیبار داستان ب نیچندم یبرا

 

 من هستن همراهم به سمتشون اومد... یمهمانها ایو رو یدو نست حام یآرتان که م پدر

 

 که شغلشون جدا از ما هاست... جانیا ییخوشحالم کسا_

 

 بود...لذت بردم... یعال اری: بس ایرو

 

 ...نییجدا از استرس سرم رو انداختم پا یبار با حس نیکرد و من ا دییبا سر تا یحام

 

 بود... ومدهین پیانقد خوش ت ژنیوقت به نظرم ب چی: ه وستیهم به جمع ما پ آرتان

 

 .... دمیبلند به متلکش خند یصدا با

 

 ته دل بود... از یلیهمراز امشب خ یینه خدا_

 

 داستان رو دوست داشتم.... نیاما ا اوردمین یهم نمره خوب ی...تو درس نقالستمیخوب ن یحماس یمن کال تو داستانها_

 

 و جسارت خاص خودش رو داره... ییبایجدا از تمام دختران افسا نه هاست..ز یدختر ژهیآرتان : من پدر

 

 دونستم.... یداستان رو نم نی: من ا ایرو

 

 بارم دخترها پسر بدزدن... هیپسرها دختر بدزدن  دیکه نبا شهیبرگشتم : هم ایبه سمت رو طنتیبا ش من

 

 لبش بود سرش رو به اطراف تکون داد... یکه رو یهمراه با لبخند یبار حام نیا

 

 هم بوده... اوشیس ییبایبا خنده : آره خب به خصوص پسره که به ز ایرو
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تر از هر  بایطرف مقابلت رو ز ای یکه از خودت انتظار ندار یبکن ییکه باعث نشه کارها ی...عشقارهیآرتان : عشق جسارت م پدر

 ...ستیکال اسمش عشق ن ینینب یکس

 

 شلوارش مشت شده بود.... بیکه تو ج ییبه کفش هاش بود ...و دستا رهیانداختم که متفکر خ یرو بلند کردم و به مرد سرم

 

 

 

 که بهت با خته بودم رو بدم... یدارم شام میامشب تصم یخب حام_

 

 ...ایبود رو یشوخ هیاون _

 

 ...؟؟یخوا یشام نم یعنی_

 

 خودم هستم در خدمتتون... یچرا گرسنه که هستم ول_

 

داشتم و  اجیبه خواب احت یزیاز هر چ شتریو من ب میبود ستادهیخنک ا ی...تو هوادنیپرس یدو نفر از من اصال سئوال نم نیا

 ژرف بود.... یآرامش هیدلم  یتو بیعج

 

 یی...به جسارتهاسای..به آواوشیکردم...به س یدادم...به حرف پدر آرتان فکر م یپام و قلش م ریز زیداده بودم به سنگ ر ریگ

 که داشتم و نداشتم...به ....

 

 د؟؟یکن یم شنهادی: خب شما کجا رو پ قی... عمکردینگاهم م یسئوال یرو بلند کردم...حام سرم

 

 ..با من بود؟؟..

 

 ؟؟یچه موضوع یبرا_

 

 ...؟؟؟میزنیچونه م یسر چ میخانوم...دو ساعت دار ژهیمن یژنی: بد جور هنوز تو فکر ب دیخند ایرو

 

 ...گشتمیزدم : آره پشت اون درخت چنار دنبال سرو قد قصه ها م یلبخند

 

 ...یانقدر هم دور بگرد ستین یازین ی: گاه ستادیکنارم ا ایرو

 

 ...دی!!!! سوار شایترسناک بود : رو بیکه عج یبا لحن یحام

 

 هام پر کردم... هیرو تو ر زییپا یپنجره رو باز کرده بودم...بو یکم

 

 با مزه بود... یسنگ ییالیخونه و هیپارک کردن... یرستوران جالب یبار جلو نیا

 

 بلند شد تا به تلفنش جواب بده ... ایاز سفارش غذا ها رو بعد

 

 ست؟؟؟ی: سردتون که ن یحام

 

 ...دیوقت گذاشت یلی: نه....ممنون امروز خ دمیروبلند کردم و نفس کش سرم
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 جالب بود.... یلیمن هم خ ی: امشب برا چرخوندیدستش م یبود که تو یبه سمت چنگال نگاهش

 

 ...کنهیداستان توجه جلب م نیجسارت ا_

 

 نه....آدم ها تو مبارزه با خودشو یجسارت اصل یگاه_

 

 پر از حرف بود انگار... یشب امشب

 

 جنگم.... یبا خودم نم ادیمن ز_

 

 داد... یهست که بد جور بهم احساس کوچولو بودن م یزیبهم زد..چرا احساس کردم تو نگاهش چ یلبخند

 

 دختر بچه... هی یها ییآل گرا دهیا دیگیدونم که االن تو دلتون م ی....مکنمیم یچون اون طور که دوست دارم زندگ دیشا_

 

 ...کنمی...من دارم بهتون گوش مدیتو دهن من حرف بذار دیشما عادت کرد_

 

 ...زنمیجسارت رو من دارم اتفاقا...چون رو حرف شما حرف م نیشتریبود : ب زیکنار م کیبه شمع کوچ نگاهم

 

 شه... یم یکه آخرش حرف ک نهیمهم ا_

 

 ...کنمیکار رو م نیکه من ا نهی: مهم ا کردیرو بلند کردم که داشت نگاهم م سرم

 

 ...؟؟میکردیهم م یکه شوخ میبود دهینقطه رس نیبه ا ی...خودم تعجب کردم..از ک

 

 د؟یکنینگاهش نم گهیجنبه د هیچرا از _

 

 از کدوم جنبه؟؟_

 

 ...دیحرفتون رو بزن دیکه بتون دمیمن بهتون اجازه م نکهیا_

 

بهش بگم مگه  خواستیدلم م یلیکه تو کالمش بود..خ ی...هم از لحن با مزه ارشینظ یب ی...خنده ام گرفت..هم از خودخواه

 ...شهیم یادب یچرخه که احساس کردم ب یشما م تیبه مرکز ایدن

 

 خسته...اوضاعت چه طوره؟؟ یکردم..خب همراز بانو ریاگر که د دی: ببخش ایرو

 

 

 

 بهتر شده؟؟؟ کمیرفته حالت  همیپس رو_

 

احوال  یبود که مونده بودن طالقان زنگ زده بودم برا یتلفن بود..مادر بزرگشون به رحمت خدا رفته بود و چند روز یپا گلنار

 ... یپرس

 

 سخته... یهمراز..اما مرگ در هر صورت ماریبود و ب ری: مادر جون پ گلنار
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 تنگ شده... یلیچه طوره؟؟..دلم براتون خ ایس_

 

..خسته شدم به خدا خواد؟؟یم یدونم چشه..چ یروزا..نم نیمرغ پر کنده است ا نی..عستیهم بد ن ایطور...س نیما هم هم_

 و جواب نگرفتم... دمیهمراز...بس که پرس

 

 ..ذهنم رفت به سمت همون جسارت..همون کنار گذاشتن آرزو...

 

 

 

سفر  هیاز  نیبه خودم بود..امروز رام نهیآ یو نگاهم تو کردمیسرم مرتب م یشدم...شالم رو رو یرفتن به کالس آماده م یبرا

 ...کردمیآماده م دیمواجه شدن...خودم رو با یعنی نیو ا گشتیبر م

 

 

 

 

 

انداخت عالقه اش به  یخودم م ادیداشت...من رو  ندهیدختر آ نیتست رو براش عالمت زدم...لبخند زد لبخند زدم..ا نیآخر

 خوندن...شوقش به صحنه...

 

مسئله مطرح خواهد  نیخسته بودم و نسبتا پر از استرس...شک نداشتم امروز نباشه فردا ا دمیکش میشونیبه پ یدست

داده بود و  هیکه به چارچوب در اتاقش تک یخورد به مرد زیبهم زد اما چشمم به سمت چپش ل یلبخند یجعفر ریشد...خانوم م

 کرد... ینگاهم م

 

 ...کردیکه ادعاش رو م یزیچ دنیموند....سخت نبود د رهیبه نگاهش خ نگاهم

 

 دست اشاره کرد به اتاقش و من وارد شدم... با

 

 هیشب یزیعقب رفتم..چ یروبه روم رو انتخاب کردم...کم زیم زشیپشت م یبار هم به جا نیمبل رو به روش نشستم...ا یرو

 ....یترس یلبش اومد : نگو ازم م یبه پوزخند رو

 

 ...خوردیبود... پاهام رو جمع کردم زانوم به زانوش م یا گهید زی...ترس من از چدمیترس یکردم نه واقعا نم نگاهش

 

 خسته است... یلیچشمات خ_

 

 ....ادهیکارم ز_

 

 ؟ی....کجا دوست داررونیب رمیخوام باهام ناهار ب یرو خم کرد به سمتم : نگام کن همراز....م سرش

 

 نینظر بخواد...ا ومدینم شیپ ادیدونم...اون ز یافتادم...چرا؟؟..خودم هم نم یحام ادی..یبلد بود بگه کجا دوست دار نی...رام

از اندازه پرت بود...سرم رو تکون دادم...هنوز منتظر جواب من بود و من چرا تمام مدت به  شیبه نظر خودم هم ب سهیمقا

جفت  هی...اما به جاش کردیمبل قرمز نگاهم م یرو یو روشن اون گالر کیتو تار شبیکه د نبودم..همو ینگاه قهوه ا هیدنبال 

 گهیاز هر زمان د شیحال ب نیآشنا بودن و در ع یلیبودن که خ ییهمون چشما نی...ا؟؟ی...مشتاق به چدمید یچشم مشتاق م

 دور... یا

 

 دعوتتون رو رد کنم؟ نیشه ا یم_



Roman-City.ir 
 بانوی قصه رمان

 

https://telegram.me/romancity 261 

 

 

 ؟؟یستی: چرا گرسنه ن دیصورتش رو عقب کش یکم دلخور

 

 ...ستمیرو مودش ن یلیخ دیراستش رو بخوا_

 

 چرا؟؟!!_

 

 شد... یحرفها زده م نیا دیبا ای...باشه گومیخواست حرف بزن یم

 

 ...دیبه من نشون بد یمود ریهنرمند غ هی_

 

 ؟؟یهم حت مونیخصوص یمثل زندگ م؟؟؟یهست یمود زیزد : قبولتون دارم...اما به نظرتون ما تو همه چ یلبخند

 

 یاز پشت کمرم قطرات عرق سرد م کردمیکرده بود و احساس م خی...کف دستام یبه مسئله اساس میدیرسیم می..داشت

 گذره...

 

 دو تا هنرمند باهم؟؟؟ یخصوص یزندگ_

 

 کرد...منتظر جوابش بود.... نگاهم

 

 نگجند.... میاقل کیدو پادشاه در  گفتیداشتم که م یبهش فکر نکردم استاد یلیخ_

 

 رو دوست داشته باشن...؟؟ گهیهمد یلیاگر خ یحت_

 

 نگاهش کردم ... هراسان

 

 رو دوست داشته باشه...؟ یکیاون  شتریب یلیخ شونیکیاگر  ی:حت نیرام

 

 کنم... یاش نم هیتوص یبه کس ادیپرتو..ز یآقا هیطرفه چ هیدونم عشق  یمن م_

 

 ...کننیآدم ها حماقت م_

 

 نداشت.... یلی...از نظر من حاال که بحث باز شده بود دلمیزدیتو لفافه حرف م می..داشت

 

 ...دمیمدت بارها راجع بهش صحبت کردم من به شما حق م نیمن ا_

 

 حرفام تموم بشه... دیبگه دستم رو آوردم باال : اجازه بد یزیچ خواست

 

بچه  یلیکنم....: اون روزگار من خکردم تمام اعتماد به نفس داشته و نداشتم رو جمع  یهم و سع یرو قفل کردم تو دستام

قبولتون  انی...رفتارهاتون به هنجار و به جا بود...اطرافدیدونستیم شتریاما از سنتون ب دینداشت یبودم...شما هم البته سن

 ...دمیزجر کش یلی....عاشق شدم...داغ داغ...خیدختر بچه تشنه محبت بودم...بچه بودم...تو اوج نوجوان هیداشتن...منم 

 

 خواستم... یبه خدا که نم_
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...حرف تموم شده کردمیفقط نگاهتون م ییجاها هی ومدمیمن م ییزمانا هی.... دیخواست یبحث خواستنش نبود..شما من رو نم_

 شد... یم دهیبومتون کش ی...شما که قلمتون روزدمینبود اما من با نگاهم با شما حرف م یهم حرف دیشا ایبود 

 

 نجایکه ا ینیتونم بگم ا یگرفتم....م ادی زایچ یلیبودم براتون...من از شما خ نیبود...و من هم صحبت نازنمادرتون  اطیخ مادرم

 نشسته ثمر تمام تالش شماست....

 

 من؟؟؟_

 

بشم...اما نوعش فرق  دهیکه من هنوز هم دوست دارم د نیشد...ا نیگرفتن من...ا دهیناد یبله تمام تالش شما برا_

و آدم ها  کنمیم یکه بخوام توجه جلب کنم..باز ستین یمدل لباسم اون طور ایلباسام  گهیکرده..من صحنه رو انتخاب کردم...د

 شمام... ونیرو من مد نی....و اننمیب یم

 

 ...یکنیتوجه جلب م یستیرو صحنه هم ن یوقت یا گهیاز هر زمان د شیهمراز تو ب_

 

هم  یلیانداختم : نظر لطف شماست من خ نییشده بود... سرم رو پا سیقالب شده در همم رو باز کردم..کف دستام خ یدستها

 بهش اعتقاد ندارم...

 

 ...کنهیتر م یخمارت رو خواستن یچشما رتینظ یهمراز...اون مهر ب ییبایتو ز_

 

 نیجذاب تر یدوره ا هیمرد  نیبار به صورتش دوختم..ا نیدونستم گونه هام رنگ گرفته...نگاهم رو که به انگشتام بود ا ی..م

 نبود.... نیبود..هنوز جذاب بود اما جذاب تر ایمرد دن

 

که  یهام...همه اش...همراز من چند مدت ی..شعرهام...نقاشی....تو مدتهاست که منبع الهام منیاون تابلو منبع الهامش تو بود_

 .... گردمیتو م یتو خاطراتم دارم دنباله رد پا

 

 ...که.. دیهست یزیگردم چون هست...شما همون چ یشما نم یمن دنبال رد پا_

 

 ...لرزمیدارم از درون م کردمیشد ادامه اش بدم....احساس م ی..روم نم

 

 ...؟؟؟یکشیخجالت م یطور نی!!!!..نگاهم کن همراز ..چرا ا؟؟؟؟یعشق دوره نوجوان گنیام رو کامل کرد : بهش م جمله

 

 با شما راجع بهش صحبت کنم... نمیبش کردمیوقت فکر نم چی...هدیراستش رو بخوا یعنی..ستمیراحت ن دایز_

 

 ؟؟یراجع بهش صحبت کن دیبا یطرفش منم رو با ک هیکه  یزیتر شد : چرا؟؟؟چ کیجا به جا شد و بهم نزد زیم رو

 

 من عادت کرده بودم راجع به شما فقط با خودم حرف بزنم..._

 

 ....دی..ببخشیشد تیاذ یلیدونم خ یجام...جلو روت...م نیو حاضر ا یخب االن با خودم حرف بزن همراز من ه_

 

 تی...اذیفعل استمرار نی:من نگفتم ا کردمیداشته و نداشتم رو جمع م یتمام رو دیمشتاقش نگاه کردم..با یچشما به

 شم... ینم گهیشدم...د

 

 ...دیکردم رنگ از رخسارش پر احساس
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...مثل درد زنده زانیهم هستن....مثل از دست دادن عز یدرمان تر یب یبه من نشون داد که دردها یمدت هیبعد از  ایدن_

 کردن.. یبودن...موندن و زندگ

 

باشم  شتی..: بذار پاوردیخودش ن یعقب...به رو دمی...کشرهیدستش بگ یرو به طرفم دراز کرد خواست دستام رو تو دستش

 ....یفهمی...تو من رو مفهممتی...همراز من ممیرو باهم درستش کن کنهیم تتیکه داره اذ ییزایچ نیهمراز...بذار ا

 

اما االن...چرا تو دلم  کردمیشدن من پرواز م یم دهیحرفها قشنگ بودن...اگر اون زمان ها شن نی..گلوم خشک شده بود..ا

 دفتر....؟!! نی...چرا دوست داشتم بذارم برم از اکردمیذوق م دینبا مخورد؟؟مگهیتکون ن یزیچ

 

که چه قدر دوستت  یبفهم ستی..سخت ن ستیداد : اون طور متعجب نگاهم نکن...سخت ن یشتریانگار بهش جسارت ب سکوتم

 دارم...

 

 همراز موفق امروز رو؟؟_

 

 یبایشه کنارت بود و حس ز یهمراز...نم رمیگیازت م یبی...من آرامش عجکنهیحس کم نم نیاز ا یزیچ یهم که بزن هیکنا_

 ...دیبودنت رو نفس نکش

 

از  شتریداشت و ب یداشت...لحن نرم ییبایز یآدم صدا نیرفت ا یهم نم یا گهیشعر گونه اش..انتظار د یبود و حرفها نی..رام

 ...دادیبلک م تانیکاپ یبلد بود...بو بایز یحرفها دیشا یمثنو هی

 

 نداشتم.... یبودن نداشتم....حس زن بودن نداشتم..حس بایمرد حس ز نیکنار ا من

 

 معذبم... یجور نیکنم...من ..ا یخواهش م_

 

 کنه؟؟؟یمعذبت م نیکه دوستت دارم؟؟....ا نیا_

 

 ازش گذشته... یلیخ کنمیکنم...احساس م یبهش فکر هم نم گهید ی...من...حتدیباور کن_

 

استاد  هینقاش.. هیآموزشگاه بعنوان همکارت..بعنوان  نیجا تو ا نیبگرد..هم نجای..ایگردیتو چرا تو گذشته ها دنبال من م_

 طور نگاهم کن..از اول من رو بشناس..به منم فرصت بده..کنارت باشم... نیدانشگاه..ا

 

 ...اگر قرار بود باشه هم...یعنیباشه... میتو زندگ ی...فرصت؟؟؟..من انقدر تنها بودم که عادت نداشتم کس

 

 میکه فکر کن میستی...ملزم ندیاون طور هم بمون کنمی...خواهش مبایز یخاطر هی دیاحترام هست هی یمن به معن یبرا شما_

 اسمش رو عشق گذاشت... شهیم یحت ای...حنیاول آدم صح یهمه عشق ها

 

 نمونده؟؟.. یاز من باق یاحساس چیبار واقعا رنگ به روش نمونده بود : ه نی...ادیلرز دستاش

 

 کنم.... هیدونم چرا دوست داشتم گر یانداختم...نم نیی..سرم رو پا

 

 ؟؟؟.... کشمی....پا پس م یراحت نیبه هم یکنی: فکر م رفتیم نییزانوش که باال و پا یموهاش بود و آرنجش رو یتو دستش

 

 صدام گفتم : اما.... یالتماس تو با

 

 همراز.... یاجازه بد دیرو تو نبا نیا_
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 داشتنت تالش کنم... یهمراز بهم حق بده برا_

 

 دم... یبه شما نم یقول چیاما من ه_

 

  

 

بود..نفسم درست باال  ختهیکه نصفشون ر یوارید یها یخندان...به نقاش دیدود گرفته پل س اریدادم به دو هیتک

بود که  یزیچ نیآخر یردن کسناراحت ک شهیم کیفشارم به صفر داره نزد کردمیداشتم...احساس م ی...بغض بدومدینم

 ..؟؟؟کردمیکار م یدوست داشتم انجام بدم...اما چ

 

 زنگ خورد..از خونه انتظام ها بود..احتماال بچه ها بودن به ساعتم نگاه کردم... میگوش

 

و مونده بود دماوند و  بودیتهران دور م یاز هوا دیخاطر با نیبود قلبش گرفته بود و به هم یچند روز ایبود...اکبر خان.گو وشاین

خواست بدونه من کجام تا با راننده خودشون رو  یاصرار کرده بود با من بره...م ایروانکاوش و گو شیبره پ خواستیهم م وشاین

آشنا  یگارهایدود س دمیینفس کش یکم دیآقا دادم...شا یانقالب رو به عل دونیتو م یشگیهم ی فهبه من برسونن....آدرس کا

وسط حس من کجا  نیو ا چرخهیم یداره چه طور ایفکر کنم..دن کردیبهم کمک م یشگیفنجون قهوه افتضاح هم هیو خوردن 

 ست؟؟؟

 

 

 

 

 

 بود.. یمشغول فضول یبا کنجکاو شهیسرد بود..کوشا مثل هم یهوا کم دمیکاپشنش رو باال تر کش پیز

 

 عمو تمومه... نیماش نیآورد باال : کار ا نیکاپوت ماش یسرش رو از تو کوشا

 

 ؟؟یگیم یوسط چ نیاصال تو ا_

 

 آخه ؟؟؟ یکارش دار یچ وشاین_

 

 کار داره؟ یلیخ نیماش نیآقا ا ی: عل شدیم ریساعتم نگاه کردم داشت د به

 

 ببرنش.... انیزنگ بزنم ب دیکرده قفل کرده با یقاط وترشیکامپ_

 

 برم... یپس من بچه ها رو م شهیم ریدکتر د_

 

 ...میکار کن یبگن چ شونیا رمیز آقا اجازه بگا دیاجازه بد_

 

: اگه من انقد بزرگ شدم که  دمیو کوشا رو کش وشایمن نبود...دست ن یبرا یجالب یلیشدم..کال امروز روز خ یعصبان

 کجا ببرمشون... رمیگیم میهمراهشونم خودم هم تصم

 

نبوده اما من انگار دنبال  یدونستم مسئله خاص ی..ممیدستم رو تکون دادم و سوار شد یتاکس یتوجه به اعتراضش جلو یب

 ...گشتمیم یکس
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 بود .... یهنوز تو فکر بود و کوشا دور دهنش بستن وشایرو تکون دادم..ن پاهام

 

 همراز؟؟؟ یخور یچرا نم_

 

 ...یدور دهنت خوشمزه شد یبستن نیدم تو رو بخورم خوشگل من با ا یم حیکوشا دلخوش نگاه کردم : ترج به

 

 کنم... یعوض نم ایدن یتو یزیچ چیخنده بلند رو با ه نیکه ا دمیرس جهینت نیبه ا گهیو من بار د دیخند بلند

 

 ؟؟یجونم تو فکر وشاین_

 

 حرف بزنم... کنهیم تمیو اذ گذرهیکه تو ذهنم م یزیراجع به هر چ دیبهم گفت با_

 

 ..هیخوب یلیکه کار خ نیجلوم حلقه کردم : خب ا یچا وانیرو دور ل دستام

 

 بگم؟؟ یبه ک_

 

 ...یگیرو به من م یتو همه چ کردمی: خب به من...به دکترت...اما من فکر م نییپا ختیر دلم

 

 پر حرف باشه... ادیز دیدختر نبا گهیپدر جون م_

 

 ...ینبوده که تو حس هات رو نگ نیکردم : منظور پدر جون ا شتریانگشتام رو ب فشار

 

 حسات رو همراز؟؟ یگیم یتو به ک_

 

 یخال یجا هیروزها بد جور  نیمن پر کرده بودن...هر چند..ا یها رو برا یلیخ یخال ی...به گلنار....اونا جاای...فکر کردم..به س

 ...ومدیچشمم م یتو

 

 عموت بگو.. ای...تو هم به من گمیم ای..به سگمیمنم به تو م_

 

 زنم.. یحرف م واریبزنم انگار دارم با د انویپ خوامینم گمیبه عمو؟؟؟!! من هرچه قدر م_

 

 ؟؟یکنیلج نم انویسر پ یمطمئن_

 

 ....یتو چند وقته همش طرف اون_

 

 نداشتم... یحیطور بود...؟؟؟..تو ض نیواقعا ا یعنیخوردم... جا

 

کارا داره  یلی...عموتون دوستتون داره به خاطرتونم خستیجنگ ن دونیجا م نیچون ا ستمیکس ن چیمن...من طرف ه_

 انصاف باشه... یکه ب نهیخصلت آدم ا نیبهتون گفتم بد تر شهی..من همکنهیم

 

 کس من رو به اندازه کوشا دوست نداره...چون اون پسره... چیهمراز تو اون خونه ه_
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 دونستمیب مبودم اما خو دهیند یرو هرگز از حام یزیچ نیبراش نداشتم...هرچند همچ یمن هم دفاع یبود که حت یزیچ نی..ا

 تو اون خونه و تو اون خاندان پسرا مهم ترن...

 

 ..ستیطور ن نیا می: هچ کردیبا تعجب داشت نگاهم م کوشا

 

اما من  یکنیتنت م یدوست داشته باش ی...تو هرچدنیخر شنیاست یتو پل یخرن ..اما برا یمن لپ تاپ نم یهست..اونا برا_

 نه...

 

 دنید یبرا فمی...دستم رو بردم تو کشدیم لیتکم تمیامروز واقعا داشت ظرف ی.براداد.. هیتک شیصندل یقهر به پشت با

 کال هام چشمام چهار تا شد... سیحجم م دنیساعت که با د

 

که باالخره تماس  نیتا ا گشتیرفت و برم ی...دستام لرزون به سمت شماره مدادیداد ب یبود...ا یحام لیهم از موبا همش

 ...دوختمیو زمان رو بهم م نیبودم...کارم درست نبود خودم هم بودم االن زم هیتنب هی یحت ایانفجار  هیگرفتم منتظر 

 

دونم چرا از  یالو گفت تا جوابش رو دادم...نم یرو برداشت..تعجب کردم..چند بار لیموبا ییبوق خانوم خوش صدا نیسوم با

 اشتباه گرفتم... کنمی..فکر م دی: ببخش ومدیخوش ن چیملوس ه یصدا نیا دنیشن

 

 دکتر انتظام هستم... یآقا ی..من منش دیخانوم همراز باش دیشما با ریخ_

 

 رو بردارن.. یمن منتظر بودم خودشون گوش دیخودم رو جمع و جور کردم.. : ببخش کمی

 

 دیا تماس گرفتمنتظر تماستون بودن..به من سپردن شم ایهم گو یلیجلسه هستن و خ شونیدونم ا یگفت :م ییخوش رو با

 نیماش هیجا  نیشرکت...اگر هم که براتون سخت من از ا دیایو ب دیریآژانس بگ هیدادن که  غامیرو بردارم....و پ یگوش

 براتون بفرستم...

 

 رفتم شرکت؟؟... یم دی..چرا با

 

 شب ببرنشون... انیب شونیبرم خونه ا یمن بچه ها رو م دییخوب بفرما_

 

 ام خانوم...جناب انتظ دیدستور اک_

 

 برم شرکت... دیدونستم با یرو تو ذهنم تصور کردم و م نشیخشمگ افهیلحظه ق هی..

 

لبم اومد چه  یرو یتهران...لبخند یتجار یساختمون ها نیدونستم از مهم تر یرو به رومون نگاه کردم..م یساختمون تجار به

 ؟؟؟یداشت یانتظار

 

که بر عکس  ییرو به رو شدم جا یا قهیطبقه چهارم بود..در آسانسور که باز شد..با دفتر فوق العاده لوکس و خوش سل دفتر

 شده بود.. دهیبه جا و آرامبخش چ زیسرد خانددان انتظام همه چ یلیخونه پر از تجمل و خ

 

نشسته بود از جاش  زیکه پشت م یوتاه قد و جدکه راه رو بلد بودن به گوشه سمت راست رفتن و دختر نسبتا ک وشایو ن کوشا

 بود... یدختر جد نیملوس مال ا یبراشون بلند شد ..بچه ها سالم کردن..و پس اون صدا

 

 یکه هنوز جلسه بود خوشحال بودم..م نیهم بهم دقت کرد...سالم کردم ..از ا یادیز کمیزد و احساس کردم  یلبخند دنمید با

 کنم...خشمش فرار  ریتونستم از ز
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در کمال ادب از  یکنم که منش یو خواستم خداحافظ دمیرنگ مخمل نشستن...گونه شون رو بوس دیو کوشا رو مبل سف وشاین

 ....انیتا ب دیدکتر فرمودن منتظرشون بمون ینگاهم کرد : آقا نکشیع یباال

 

اتاق به اون  نیعده آدم مرتبا از ا هیمبل .. یبود...نشستم رو لیتکم تمینبود...واقعا امروز ظرف یراه فرار چیپس ه یوا ی..ا

ساده  یادیز دیجا شا نیا یبه خودم انداختم برا ی...نگاهیو جد یرسم یبا لباسها یونیاتاق در رفت و آمد بودن..خانوم ها و آقا

فکر  یبرا ییاداشتم به ج اجیداشت..با خودم گفتم خوب شد کوله ننداختم...امروز واقعا احت قفر یلیبودم و لباسم هم خ

 دایمن رو پ یگم شده ها شهیبود..اون هم ایگم شده بودن...کاش س یلیکه انگار خ یی...خودم...و حس هانی..راموشایکردن...ن

 ...ذاشتیچشمم م یو جلو کردیم

 

 سالم عمو..._

 

..: زیم یکاغذ دستش بود که گذاشت رو یکه رو به روم بود نگاه کردم..دسته ا ییو اخم آلو یرو بلند کردم و به مرد جد سرم

 بشه .... لیمیا زیشرکت آر یبرا نهایا

 

 دکتر.. یجام بلند شدم... : سالم آقا از

 

 اتاقم... یبرا ی..دو تا هم چادیبگذار ینیریو ش ریبچه ها لطفا ش ی: برا شیلب داد و برگشت به مست منش ریرو ز جوابم

 

 گفت و تلفن رو برداشت... یچشم یمنش

 

 با دست به در دفترش اشاره کرد : چند لحظه کارتون دارم... یحام

 

کردم چشمام بخنده و نم  ینگران نگاهم کرد..سع وشایدهنم رو قورت دادم و با خودم گفتم فاتحه ات رو بخون همراز...ن آب

 چه قدر موفق بودم... دونمی

 

پشت بلند  یچرم یکرد و کرواتش رو مرتب کرد و نشست پشت صندل زونینشستم..کتش رو آو زشیم یمبل رو به رو یرو

 بودم و منتظر بازخواست... یبزرگ و لوکس بود...پاهام رو بهم جفت کردم..عصب یلی...اتاقش خشیو مشک دیسف کیش اریبس

 

 د؟؟یداشت فیکجا تشر_

 

جا  نیصالبت داشت و نگاهش نفوذ..به خصوص ابه باال بردن صداش نداشت..از بس که کالمش  یازیکال ن یزد...حام ی..داد نم

 نبود تا داد بزنه... یازیتو دفتر کارش..ن

 

 بخورن... یبردم بستن یبچه ها رو بعد از مطب م دیخوام نبا یمن معذرت م_

 

 د؟؟یرفت رهیبه شما گفته آژانس بگ یعل یبود : چرا وقت کالفه

 

 ...میراحت تا مطب رفت یلیخ یتاکس هیدکتر ما با  یآقا_

 

 ...دیمنتظر باش ابونیهم بهتون گفتم دوست ندارم کنار خ شیمن دفعه پ_

 

 گذاشته شد... زیم یرو ی...در زدن و دو تا فنجون چانییکردم..سرم رو انداخته بودم پا ینگاه نم بهش

 

 د؟؟؟ید یرو جواب نم تونیگوش یبه چه اجازه ا_
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موندم به  رهی...خدمید یخشم بودم و در کمال تعجبم نگران هیجمله باعث تعجبم شد و سرم رو بلند کردم ..منتظر  نیا

 یموندم که نم رهیدونم چه قدر خ ینگران...نم یبه اون چشمها داشتینگه م رهیکشش من رو خ هینگاهش...دست خودم نبود 

 د؟؟یکن یفتال دیخواست ی:مدیکه پرس دید یدونم تو نگاهم چ

 

 ...دیبه ذهنتون رس نیدونم چرا ا ی...من اصال نمدینه..باور کن_

 

 به ذهن من برسه خانوم؟؟؟ دیکار با نیاز ا یا گهید زیچه چ_

 

 بودم... دهیتلفنم رو نشن یصدا_

 

 د؟؟؟یدیکه نشن_

 

 دروغ بگم... دیچرا با_

 

خبر  دیببر ییبچه ها رو جا دیخواست یاگر بعدش م دیرو گرفت دستش : شما با شیداد و فنجان چا هیتک شیصندل یپشت به

 ...دیدادیم

 

نگه دارم که  یکه از صبح داشتم هم باعث شده بود به زور صدام رو طور یترسوند...اون بغض لعنت ی..واقعا لحنش من رو م

 نلرزه...

 

 د؟؟؟ید یبا شما هستم...چرا جواب نم_

 

 کردم... یمن که عذر خواه_

 

 شه؟؟یوم متم یبا عذر خواه_

 

 تموم نشه؟؟ یکه با عذر خواه وفتادهیهم ن یدونم که اشتباه کردم اما اتفاق یآخه ..م_

 

 باال رفته نگاهم کرد.... یلنگه ابرو هی با

 

 ...دینگاهم کن کنمیدارم باهاتون صحبت م یوقت_

 

 لج سرم رو بلند نکردم... به

 

 ...ستمیمگه با شما ن_

 

 کنه... وونهیکه من رو د کردی..انگار داشت همه تالشش رو مشدمیم یداشتم عصبان گهید واقعا

 

 حق داره... وشایواقعا ن_

 

 رو حق داره؟؟ یچ_

 

_.... 

 

 با شما هستم..._
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 اد... یکس از دختر ها خوشش نم چیخاندان ه نیکه تو ا نیا_

 

 ه؟؟؟یچه حرف نیا دیخورد : بچه شد یسر تعجب تکون از

 

 جواب تلفنم رو ندادم...؟؟؟ ایاومدم  ریکه چرا د دیدیکشیبودم هم شما من رو به صالبه م شونییخالشون..دا یاگر جا_

 

 کرده بودم که نبود؟؟.. مشیو آروم روکجا قا ی...اون همراز منطقرمیگی...خودم هم احساس کردم دارم بهونه م

 

 ....دیپرت کرد : واقعا که بچه ا زیم یدستش رو با ضرب رو یتو خودکار

 

 ...ستمین_

 

 5ساله با دو تا بچه رو من  23دختر  هی...نمیبب دی...نگام کندیزنیم یحرف نیکه همچ دی...هستدیبلند شد : هست زشیپشت م از

 تی...اون وقت بحث جنسشهیم کیکه هوا زود تار یزییو البته پا یروز بارون نیساعت بود که ازشون خبر نداشتم...اونم تو ا

 ...کردیبر خوردم به مراتب با االن فرق م دیبود شونییی..بله اگر...اگر داد؟؟یکنیم

 

 ...کنمیم یشهر دارم تنها زندگ نیانداختم...: من تو ا نیی..سرم رو پا

 

 ...دیکن یچیکه براتون گذاشتم سر پ ینیکه از قوان دهیاجازه رو م نیبهتون ا نیو ا_

 

 نداشتم..اصال .... یمن غرض_

 

 ؟؟؟ یاصال چ_

 

 برم خونم.... خوامیمن م_

 

 سر جاتون... دیبنشن_

 

 بردم...؟؟ یآدم چرا انقدر حساب م نیشده بودم دوباره نشستم سر جام...من از ا زیخ میکه ن یجمله اش من نیا با

 

 ...دیرو ندار یتذکر نیشلوارش بود : شما تحمل کوچکتر بیج ی..دست راستش توستادیسمتم...رو به روم ا اومد

 

 ...ی..من وقتستیطور ن نیدستم و گفتم: اصال هم ا یرو محکم گرفتم تو فمیک دسته

 

کردم اشکم  یرو داشتم...سع یشده بود..من واقعا روز پر از تنش سیشد..چشمام خ ی..بغضم رو قورت دادم..اما نم

 کردم... یقدم جلوتر اومد و گفت : من فکر نم هی..نگاهش عوض شد..زهینر

 

 بود... رهیخ سمیطور که به نگاه خ لب گفت..همون ریز یلعنت

 

اتاق شدم مجبورم  نیوارد ا ی...واقعا از دستتون ناراحتم که از وقتهیچ دیدونیم ی...ولدیانداختم...: ببخش نییرو پا سرم

 از ده بار عذر بخوام... شتریب دیکرد

 

 نداشتم... یمن..منظور_
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 رو در نظر نگرفته... نتونیبه قول خودتون دختر بچه قوان هیکه  دیبود نیفقط به شدت ناراحت ا_

 

 د؟؟یبرداشت رو کرد نیواقعا ا_

 

 بود که جمله آخرش به من داد؟؟... یچه حس نیا

 

_.... 

 

 ...ومدیکالفه به نظر م یلیخ یلیرو مشت کرده بود..خ دستش

 

 دوشم... یرو انداختم رو فمیک

 

 رسونمتون... یم_

 

 حرفا براش احترام قائل بودم... نیاز ا شتری..در رو بکوبم برم..اما..واقعا هنوز هم بستین یازیبگم ن خواستی..دلم م

 

 کاش... یبود...گفت: من....ا دهیچیپ مینیب یادکلنش تو یشد...حاال بو کیقدم بهم نزد هی

 

 کمیحرفش نصفه موند.. کردینگاهمون م یاتاق حام یکه با تعجب از حضور من تو یانسالیکه به در خورد و مرد م یتقه ا با

نگاه به تازه وارد کرد و با  هینگاه به من و  هی یانداختم..حام نیی...سرم رو پاومدی..از نگاه مرد خوشم نمیبود کیبهم نزد یادیز

 ...دیداشته باش فیتشر رونیاخم گفت : مهندس فرجاد..ب

 

 ..دیدونستم مهمون دار یاقای دکتر نم دیببخش-

 

 رو اصال دوست نداشتم... لحنش

 

 لطفا.... رونیب_

 

 رسونمتون... ی...مگردمیبر م دیداشته باش فیتشر نجای.با بسته شدن در رو کرد به سمت من : ا

 

 رو هم عوض کنن.. تونیچا گمیبه سمتم : م دیدر چرخ رهیبه دستگ دنیاز رس قبل

 

  

 

  

 

 ...دیخور یسرما م_

 

 رو حس کنم و نفس بکشم... یزییپا یبارون دوست داشتن نیا زیبود که باز کرده بودم قطرات ر یا شهیبه ش منظورش

 

 توشه... یگرم و دوست داشتن یرو دوست دارم..همه رنگها زییپا یدوده..اما بو یهمراه با بو نکهیبا وجود ا_

 

 یملس ینسبتا بخار گرفته و سرما شهیو ش نیماش زیدل انگ یداده بود و من مست گرما هیپنجره اش تک شهیرو به ش آرنجش

 ساعت قبلم رو فراموش کرده بودم که شاعر شده بودم باز... مین یکه از پنجره نفوذ کرده بود انگار دلخور
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 من زمستون رو دوست دارم...تک رنگه..._

 

که داشت و به من هم  ی...آرامشومدیم بیبه نظرم عج زیکنارم نگاه کردم..همه چ یگرفتم و به مرد رونی...نگاهم رو از ب

 نیبه زمستون....از ا فشیبه کنار اشاره ظر نایکه دوست داره اون هم با من و همه ا یزی...صحبت کردنش از چدادیانتقال م

 داشت .... شدیبرداشت م نیجمله اش چند

 

 ....هیآخه زمستون خاکستر_

 

 ....هیکه خاکستر ستی..فقط زمستون نهیخاکستر یزندگ_

 

 ...نمیب یم یرو رنگ یمن زندگ یول_

 

 شماست... یاز جادو ها یکی نیخوب ا_

 

قلقلک بود انگار...مثل  هیاحساساتم عبور کرد... یحریر نرم از رو هیکه بود انگار  یزیجمله اش..هر چ ایدونم لحنش بود  ینم

 کنار دستم.. شهیش یآب از رو کیکوچ یسر خوردن همون قطره ها

 

شد...تا باالخره گفت : امروز شما  یشروع کنه و نم ییاز جا خواستیفکر بود انگار م یلبش بود و تو یاشاره اش رو انگشت

 من.... یاز حرفا دیدچار سوءتفاهم شد

 

 نبود تا باهاش بتونم عکس العمل نشون بودم... یخبر گهید یدونم چرا از اون دلخور یهم فشار دادم...نم یرو رو چشمام

 

 فکر کنم... میرفتتند  یهر دو مون کم_

 

 بود... دهیبه گوشه ذهنم هم نرس یحت نیا دیکن یبار عذر خواه نینبود که شما رو مجبور کنم ند نیمن اصال قصدم ا_

 

 بودم... رفتهیخب من اشتباهم رو پذ_

 

 ...میکن ینگاه نم چهیدر هیکه امروز افتاده از  یدونم انگار به اتفاق ینم_

 

 ...یدلخور ایهست  یدیبه نا ام هیشب یزیچ هی..احساس کردم تو لحنش 

 

...شما تک رنگ...بر اساس ینگاهش کردم شما زمستون یزیی...من پاهیعیطب نیخواست ناراحت باشه...: خب ا یدلم نم اصال

 هام... یبر اساس دلخور ی...و من رنگنتونیقوان

 

 از من؟؟؟_

 

 مدتم... نیامروزم و تمام ا یها ینه دلخور_

 

 یریآدم سخت بود؟؟..به روبه رو خ نیا یقفل کرد...چرا حرف زدن انقدر برا شتریفکر کرد دستش رو دور فرمون ب هیثان چند

من رو نه بعنوان برادر حامد و نه پسر دوم  دیکن ی...از امشب شما سعمیبکن یکار هی دیایگفت : ب شیشگیبود...با دقت هم

 ....دیبشناس یاکبر انتظام بلکه بعنوان حام

 

شده بود که باعث شد  یطور هیام حتما  افهیبه سمتم و نگاهم کرد..ق دیعالمت تعجب بزرگ روشن شد...چرخ هیتو ذهنم ...

 ...گهیبزنه د یلبخند
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 ..دیدار نهیزم شیدرست پ ایکه شما ازشون غلط  یی..بدون نسبت با کسایانتظام..خال یمنظورم حام_

 

بود...من  یخوب شنهادیرو بخواد اما پ نیتا ا دیزحمت کش یلیمطرح بود چون خ شنهادشیپشت پ یبه نظرم منظور خاص نکهی..با ا

 یدندونام رو نشون م دمیرس یبنده خدا که م نیچرا به ا دونمیسر جنگ داشته باشم...اما نم انمیکال دوست نداشتم با اطراف

 یبرگهاش رو تکون هم نم ینازک بود و حت مینس هیسرو محکم مثل  نیا یمن برا یدادها یهکه تمام حرفا و گا میدادم...بگذر

 داد...

 

 با من... دیباش نهیزم شیکه شما هم بدون پ یباشه...اما به شرط_

 

 طور نبوده؟؟؟.. نیبه نظرتون ا_

 

 طور بوده... نیکه از اول ا دیچرا...خب اما نگ_

 

 یکه تو عروس یپرنسس راهنیدختر کوچولو با پ هیاز شما داشتم که پدرم بهم داده بود...و البته  یدیالبته که نه..اولش من د_

 ...دیرقص یخواهرش م

 

 .... نیی...سرم رو انداختم پادمیدونم چرا خجالت کش ی..نم

 

 بچه بودم... یلیخب..اون موقع من خ_

 

_... 

 

 ...دهیپچ میعطر گرم و مال هی نیماش یاحساس کنم تو شدیکه باعث م یزیچ هیبود امشب... یزیچ هینگاهش کردم .. یچشم ریز

 

 یزندگ یادیکم...باهاش مدت ز یلی...خشناختمیمگه چه قدر خواهرتون رو م دیبگ دی...شانمیب یمن شما رو وابسته به رها نم_

درموردشون صحبت  میباشه که دار نیاالن آخر خوادینبود....دلم م یآشت ینکردم...اما رها به اندازه شما باهوش نبود..با زندگ

...اما رها هم زن دونستمیرو م نیهام ا یسالگ 18ندارم من تو همون  یشک نی..نبود....تو ا؟؟؟بود ی....حامد مرد زندگمیکن یک

 حامد نبود...

 

 عاشقشه.... گفتیحامد م_

 

سئوال  نیخود حامد بهتون گفت..ا دیشا یروز هینم...دونم بدونم هم حق ندارم راجع بهش صحبت ک یکه من نم ییزهایچ نایا_

 ...میرو مخاطبش قرار ند گهیبه بعد همد نیکه تو ذهنتونه...مخاطبش حامد هستش...پس از ا ییها

 

 گفتم... نیهم آفر رشیبه تدب ییجورا هیحرفها...اما.. یلیسئوال داشتم...خ یلی...من اما هنوز خ

 

 و من از اون موقع ذهنم مشغولشه... دیکه بهش اشاره کرد یبه نکته ا میرسیحاال م_

 

 بودم نگاهش کردم... شیو بش جمله قبل شی..من که هنوز تو ش

 

که  ییبچه ها نی...: عومدنیلبش م یمخصوصش رو یشبه لبخند ها یا گهیاز هر زمان د شتریب یلیزد..امشب کال خ لبخند

 ...دیمچشون گرفته شده نگاهم کرد

 

 ...ستمیمن بچه ن_
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 خوبه که آدم مثل بچه ها باشه... یلیجمله خ نیاز ا ادیچرا بدتون م_

 

 خود بچه .... دیدار دیتاک یمثل بچه ه دیگیشما نم_

 

دونستم صدام و لحنم نرمه و  یلحن پر از ناز از کجا اومد..من خودم م نیاومد و من خودم هم جا خوردم ا یبرق هی..تو چشمش 

بار خودم هم احساس کردم صدام  نیواقعا دست خودم نبود اما ا نیزنم و ا یکرده بود که با عشوه حرف م دیتاک ایبارها س یحت

 نرم بود.... شتریب شهیاز هم

 

 ....میما دوستش ندار کنهیفکر م وشایداد موضوع و جو رو عوض کنه...: چرا ن حی..انگار ترج

 

 به خاطر جو مرد ساالر خونه شماست.. دیشا_

 

 دوستش دارم... یلیرو خ وشایمن ن یلب تکرار کرد : ول ریمرد ساالر رو چند بار ز کلمه

 

 ....دیستیکه گفت پدرشون ن نیاز ا دیاون شب انقدر ناراحت شد یدکتر وقت یشک ندارم آقا نیتو ا_

 

 د؟؟یا دهیشما هم باهاش هم عق_

 

 گه... یم وشایکه ن یضیتبع ای دیستیکه پدرشون ن نی؟؟ایسر چ_

 

 ...یدوم_

 

 یخودم رو به بچه ها منتقل نم یوقت برداشت ها چیکه من ه دیدون یفکر نکنم حس من مهم باشه م دیخب راستش رو بخوا_

 کنم....

 

 خوام نظر خودتون رو بدونم... یمن م_

 

 آخه..._

 

 و منتظر به جوابم نگاهم کرد... یجد

 

منزل شما...و  یرو قبول ندارم اما گفتم ..مرد ساالر ضیدستم ...سختم بود گفتنش : خب...تبع یشالم رو گرفتم تو گوشه

 بودن.... یالبته تک رنگ

 

 منظورتون تک کالم بودن منه..._

 

 ...میخواد دوباره دچار سوءتفاهم بش میمن دلم ن میبحث رو عوض کن نی..اکنمی...خواهش مدیشا_

 

دونستم با  یبردم..چرا؟؟؟..خودم هم نم یمرد لذت م نین از هم کالم شدن بدون تنش با اخواست...م ی..واقعا هم دلم نم

 متفاوت بود...اما.... یلیموارد نظراتمون خ یلیخ نکهیا ای...میبحث مشترک به جز بچه ها نداشت کی یحت نکهیوجود ا

 

 فضا رو کال عوض کرد... لشیزنگ موبا ی..احساس کردم جمله ام به مذاقش خوش اومد...صدا

 

 ...ستیبه تکرار کلمه الو ن یازین دینو شنومیجواب داد : من م یجد یلیخ یگوش یاسم رو دنید با
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 زنه... یحرف م نکهیمثل ا هیآدم با من بهتر از بق نیلحن حرف زدن متوجه شدم ا نی...با ا

 

که توش  مونییپهلو نیشدم به ماش رهیخاطر پشت اون چراغ قرمز خ نیفضوال بهشون گوش کنم و به هم نینداشتم ع دوست

قلبم رو به صدا در  یزنگها شهی..صحنه مادر و فرزند همکردیشونه اش بود و داشت نوازش م یسر بچه اش رو یمادر

ش گذشته بود..انگار که ...انگار مدتها ازنکهیتر ا بیعج زین و از همه چیاعتراف رام ادیصبح افتادم... ادیبود  بی....عجاوردیم

 کامل فراموشش کرده بودم....

 

 همراز خانوم...؟؟!!_

 

 الیخ یو بمش...حت یجد یلحن و صدا نینا خود آگاه لبخند زدم...انگار ازش ممنون بودم که با ا یلیبه سمتش و خ برگتم

 رو هم پاک کرد... نیرام

 

 خونه رفتن؟؟ یبرا دیعجله دار یلیخ_

 

 چه طور مگه؟؟_

 

اش رو هم آماده کرده بودم اما خب...االن  هیاز دوستانم شرکتش رو تازه افتتاح کرده و اصرار داره برم اونجا..من هد یکی_

 ...ستین یخواد برم...اگر مسئله ا یم

 

 من خودم برم؟؟؟!!!_

 

 !!م؟؟یشه بر یجمله ام تموم بشه خانوم...م دی...بگذاریش یم یچرا عصبان دیگیبعد م_

 

رنگ که روش کمربند پهن  یمشک یپانچو پشم نی...چون من با اکردمیظورش با هم نبود...من داشتم بد برداشت م..مطمئنا من

 یبا موها شی..بدون آرارشیقرمز رنگ ز یاسک قهیبلند و بلوز  ینوشته شده بود و بوتها یچرم بسته بودم و روش خطوط فارس

دوستاش و  نیمن رو ببره ب خواستیاز اون م ریرفتن و اصال به غ یمهمون یراساده بود و ب پمیام و ت افهیق یلیولو خ

 همکاراش؟؟؟

 

 ندارم... یمن کار خاص دیشما به کارتون برس_

 

 ...نمیبش نیتونستم تو ماش ی..خب نداشتم..م

 

بار انگار لمس شده بودم...حس  نیاول یپام رد کرد و من برا ینگه داشت...دستش رو از رو یساختمون آجر سه سانت هی نییپا

 ییداشتم که این لمس لحظه ای که حامی حتی متوجهش هم نشد برام مهم شده بود...داشبورد رو باز کرد و جعبه کادو یبیعج

 رو از توش در آورد.... یخوشگل

 

 ه؟؟یمنظورش چ کنهیکه داره نگاهم م نیدونستم از ا یکرد..نگاهش کردم...نم نگاهم

 

 ن باز کنم؟؟در رو براتو_

 

 من؟؟ ی: برا دیفکر کنم به کف سرم چسب چشمام

 

 د؟؟؟یش ینم ادهیخب بله...مگه پ_
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 ام؟؟؟یمن هم ب_

 

 ...دیندار یکار خاص دیخودتون گفت_

 

 کردم.... یاما آخه...من فکر نم_

 

 لطفا... دیش ادهیرفت تو هم : پ اخماش

 

 ه؟؟؟یک نیگفتن ا یدوستا و همکاراش نم نیخواست من رو ببره ب یواقعا م یعنی..؟؟یحام ینبودم اما دوستا ی...منن اصال خجالت

 

 شدم... رهیخ کردی..به صورتش که در هم بود و داشت نگاهم م

 

 ...مینر میتونیاگر م کنهیمعذبتون م یزیچ_

 

 جا برگردوندنش... نیبود خب از ا یادب یب یلی..خ

 

 م باشه...منظورتون اومدن من ه کردمینه...من فقط فکر نم_

 

 رو گفتم و در رو باز کردم...  نی..ا

 

چرا  نکهیا کردمیجمع فکر م نیدونم چرا انقدر داشتم به ا یاحساس خجالت کردم نم شتریب میدیساختمون که رس یدر اصل به

 کار دارم؟؟ یهستن من چ یکه مطمئنم به شدت جد یهمه آدم نیاصال وسط ا نکهیاون جا برم و ا دیبا

 

تر  کیبه خاطر اختالف قدمون باهاش داشت نزد یادیو سرش رو خم کرد تا به صورتم که فاصله ز ستادیاز من ا یفاصله کم به

 لبم اومد ... یبه رو یانگار که لبخند دمیرو بهتر نفس کش یباشه و من اون عطر دوست داشتن

 

 ...میبرگرد میتون یم دی..اگر بخواد؟؟یستادیچرا ا_

 

 بشن؟؟ یشاککه دوستانتون _

 

 بشن؟؟!! یجرات دارن شاک_

 

 گفتم : نه واال... طنتیپر از ش ینگاه کردم و با لحن شیصورت جد به

 

 ....میبرگرد میتون یخب پس م_

 

 ...مینه نه...بر_

 

 ....هیبده کاف رییکه به خاطر حضور من برنامه اش رو تغ کنهیم شنهادیو پ کنهیکه لطف م نی..واقعا هم احساس کردم هم

 

 ..می...در زددیصحبت رو شن یشد سرو صدا یاز پشت در م میدیطبقه اول که رس به

 

صورتش اومد و دستش رو  یرو یلبخند پهن یحام دنیبود باز کرد..با د ختهیر یکه کم ییبا قد متوسط و موها یرو مرد جوون در

 ...دیدکتر افتخار داد یدراز کرد : به به آقا
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 ؟؟ی...خوبدینو زی: مزه نر یحام

 

 ..میبهتر شد میدیشما رو د_

 

 ی...حامدیبودم رو ند ستادهیا یراهرو کنار حام یکیرو که تو تار یزد و انگار که من ادیرو فر یبعد به سمت داخل حضور حام و

 یکرد و من تمیکار به سمت جلو هدا نیبا کمرم تماس داشته باشه پشتم گذاشت و با ا نکهیبه سمتم اومد و دستش رو بدون ا

بار با لبخند و  نیکه باعث شد ا یحضور پررنگ خودش گرفت...حضور تیحما ریبودم رو ز بردهنشدن پناه  دهیکه انگار به اون د

 آرامش وارد جمع بشم...

 

هم سن و  یهمگ بایمن انقدر تعجب نکرده بودن...درسته که به خاطر سنشون که تقر دنیعده آدم حدود ده نفر از د هیحاال  تا

به  یحام دنیکه با د یاما جمع اوردنیبه زبون ن یلیتعجب رو خ نیا کشونیو کالس یجد یها افهیبودن و البته ق یحام یسالها

 رمیقرار بگ ییاز سئوال ها یلیس ونیباعث شد من م نیسکوت کرد و ا هوی یهم همه افتاده بود با ظاهر شدن من درکنار حام

با  دی...به خصوص نوشدنیفضا هم پخش م یهمشون قابل خوندن بودن و تو یهانگاه یشدن اما از تو یکه درسته که مطرح نم

سئوال رو هم در  یزانیم هیخشک شد.. حظهل هیدستش  یتو وانشیبود و ل ستادهیکه گوشه اتاق ا یکه به خانوم لوکس ینگاه

 کرد.. جادیذهن من ا

 

خوش  یلیدور نموند چون بالفاصله با لبخند به سمت من برگشت : خ دیعمل از نگاه نو نیتر شدم...ا کینزد یبه حام یکم من

 هستم... دیخانوم..من نو دیاومد

 

 دست دادم : همراز ... باهاش

 

 ....دیخوش اومد یلیخ_

 

 شرکت بودن... یکه تو یزن 4مرد و  6شدن به  یها و البته معرف یاز ابراز خرسند یلیس یشد برا یآغاز نیا

 

 یکاناپه از اول برا نیکه تو مرکز اتاق بود نشست...انگار ا یکاناپه ا یاز مردها داد و بعد رو یکیدست  پالتوش رو به یحام

 نگه داشته شده بود... یحضورش خال

 

 جمع و جور کردم و با فاصله کنارش نشستم... یهم پانچوم رو کم من

 

 منه.... یمیهستش که از دوستان قد دیشرکت نو نجایکرد : ا کیسرش رو به من نزد یحام

 

پر  قیرف دییشد : بفرما کیبهمون نزد یدنینوش وانیبا دو تا ل دیتکون دادن سرم نشون دادم که حرفش رو متوجه شدم...نو با

 مشغله من...

 

 هلش نبودم...نه...من اما کال ا ایدارم  ینگاه نکرد بر م یبه سمت من تعارف کردن...حام یرو برداشت...وقت وانیل یحام

 

 ...یخورم..مرس یمن نم_

 

 آورد.... دیصورت نو یبه اون رو هیشب یزیچ ای تیاز رضا یحاک یلبخند هیجوابم چرا  نیدونم ا ی...نم

 

 ....ادیهم قرار بود ب ایرو_

 

 شرکت منه... یاز کارا یسر هیداد : دنبال  هیتک شیرو تو دستش گرفت و به پشت صندل وانیل یحام
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 تو شرکت خودم... ارمشیخوام ب یبه جون خودم...م یکن یازش سوءاستفاده م_

 

 بابا...باشه غلط کردم... ی: ا دیفقط نگاهش کرد و نو یحام

 

 خواستیاشاره کرد انگار که م یبه من زد و به حام یخنده من چشمک دنیبا د دی..نورهیشد خنده ام بگ یباعث م دینو یرفتارها

 بکنه... طنتیش نیا یمن رو هم قاط

 

 رو بده به من... یگاریس ریاون ز دی: نو یحام

 

رو لبش بود اما پهن تر  تشیهنوز هم اون لبخند رضا دیتر از زمان ورودمون مطرح شد ....نو یجد اریحرف با لحن بس نی..ا

 شده بود...

 

بزرگتر بودن..و البته بحث هاشون راجع  یلیاز من خ شونیکه همگ یجمع نینداشتم...ا دیجمع شا نیگفتن با ا یبرا یحرف من

بودن  یرفت چون جمعشون با وجود جد یمن جالب نبود اما حوصله ام هم سر نم یشرکتشون برا ی...دارو و مسائل مالیمیبه ش

رو گرفته بودن و همشون هر  ی...هر چند دور حامکردنیم ییرایو ازم پذ بودبا مهر حواسشون به من  یخشک نبود...همگ

 یجاها هم با جمالت کوتاه یکرد و بعض یموارد داشت گوش م شتریو اون ب کردنیرو اول با اون مطرح م یمسئله ا ای سئوال

کرد و  یبه سمت من نگاه نم ادیز بودپوش تر  کیتر و ش بایهمون خانوم که از همشون هم ز ونیم نی...اما ادادیجوابشون رو م

 یکم شدیباعث م نیا کردنیمن رو نگاه م یرکیز ریو ز کردیرو مطرح م یزیچ شیشد...گه گاه با دختر کنار یبا من هم کالم نم

به سمت من  یسرش رو از سمت دوستاش که کنار دستش بودن با معذرت خواه یجمع کردم...حام یمعذب بشم...خودم رو کم

 شده؟؟ یزیچرخوند : چ

 

شد  یم دهیکش یبود که تو دلم ه یچ نیدونم ا یکم بشه...نم یلیچشمهامون خباعث شد فاصله  نیرو بلند کردم و ا سرم

 نگاه کردنش رو : نه... رهیاون طور خ کردمیشرم م یلیامشب...نگاهم رو ازش گرفتم..خ

 

 د؟؟یمطمئن_

 

 د؟؟ید یشما من رو م_

 

 ...کردی..واقعا تعجب کرده بودم..خب داشت با دوستاش صحبت م

 

 ...ششهیهمه حواسم پ رونمیخانوم ب هیبا  یبارم بهتون گفتم من وقت هیمن  ندمتوید یالبته که م_

 

 ؟؟ی: هر خانوم دیهدف از دهنم پر یجمله ب نیدونم چرا ا یمن نم و

 

 مطمئنا.... ریلبخند زد : خ یجد یبار جد نیا

 

 ...دیتنها موند یلیخب خانوم انگار شما خ_

 

هوام خالص  یمورد و ب یمرد بور و قد بلند ممنون بودم که من رو از شرم سوال ب نی..مخاطب من بودم...و چه قدر از ا

 ...کنمیمن از حضورتون استفاده م ریکرد..همه حاال به من چشم دوخته بودن : خ

 

 د؟یاز همکارها هست_

 

 جواب دادم : از اقوام هستم... دمیرو که د یجواب بدم....سکوت حام دیبا یدونستم چ ی..نم
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 ...میکنیخستتون م مونیکار یپس اگه ما بحثها دیپسر باال رفت ... : ببخش یرواب هی

 

 ...ستمیکه صاحب نظر ن دی....شما ببخشهیچه حرف نیا_

 

 البته؟؟ ستین یادب یاگر ب هیاز خانوم ها : شغلتون چ یکی

 

 باشه؟؟؟ یادب یلبخند گفتم : شغل من ب با

 

 داد.... هیتک شیپاش انداخت و به صندل یپاش رو رو ی...حامدنیبلند به جواب من خند یهمگ

 

 داشت فکر کنم... رادیا کمیکه اسمش محبوبه بود : البته که نه...جمله من  یخانوم

 

 تئاتر... گری...بازگرمیکردم..من باز یمنم شوخ_

 

 دهیجرات ابراز عق و نگاهش کردن...اما مطمئنا دنیچرخ یهم سکوت کردن و هم به سمت حام یبار واقعا همگ نی...ا

 حد و حدوده... تیاحترام و البته رعا هیمتوجه بودم که عالقشون بهش همراه با  میکه اومده بود ینداشتن...از وقت

 

 ...؟؟دیکنیاجرا م دیرو هم دار یجالبه..االن کار یلیکه زودتر تعجبش رو کنار گذاشته بود : خ محبوبه

 

و محل اجرا باعث شد نگاه هاشون  شناختنشیراجع به اجرا مون دادم..حضور محمد که البته همشون م یکیکوچ حی..تو ض

 مشتاق تر بشه...

 

 ...هیشغل جالب_

 

 بور بود.... یاظهار نظر همون آقا نیا

 

 خوشحالم که به نظرتون جالبه..._

 

 سخته... یلیکار کردن توش خ دمی: اما شن محبوبه

 

خانوم  یممکنه برا یکه مطمئنا تو ذهن همه آدم ها هست : خب...هر شغل یزیبه چ کنهیاشاره م یزیدونستم به چه چ یم خوب

 باشه... شتریب یلیخ کنمیرو به دنبال داشته باشه شغل ما هم همونه فکر نم یها مسائل

 

که آدم احساس کنه  نیون هم هستن و اطرفداراش گرهایاطراف باز یمسن تر بود : اون درسته ول یکه از همشون کم یخانوم

 تحمل کنه... راداتشیرو با تمام ا شیهمسر فعل ستیکنه که مثال مجبور ن جادیرو ا دهیا نیبراش ا دیمحبوب هستش شا یلیخ

 

 گریباز هیسوپر استارهاست..من  یبرا شتریب نیشالم کردم : خب..قبول دارم حرفتون رو اما ا یتو یآشفته ام رو کم یموها

 نرمال دارم.... یلیخ یلیخ یزندگ هیو  کنمیم سی...تدرنییپا امیم دمیصحنه کارم رو انجام م یرم رو یتئاترم..م

 

 ...دیبه مشکل بر بخور دیباشه شا یبور : اگر همسرتون مرد متعصب یآقا

 

نداره  یتعصب مفهموم چندان یمنطق شدن و به طور کل یاما ب یهم هست گاه بایز نیشه ا یحساس م ی: هر مرد عاشق من

که  ی...محو اون زنمتیگرون ق یها هیهد ایفرسته  یکه پشت صحنه برام نامه م یاون دونمیخوب م یلیمن خ دینی...ببدیشا

حال  نیهم ممکن در ع گهیآدم به ده تا دختر د نی..البته که ادهید ینم یحت دیامن رو ش نییپا نی...اون باال...ادهیصحنه د یرو

 ساده است... یلیمحبت کنه...فرمولش خ ابراز
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 ...دیکنیم لیتحل دیخوب دار یلیشما نسبت به سنتون خ_

 

 زدم :ممنونم.... یلبخند

 

 ...میبه بعد دار نیتئاتر هم از ا گریباز هیکه تو جمعمون  میخوشحال یلی: ما خ محبوبه

 

 ام؟؟؟یبه بعد..؟؟..مگه قرار بود من بازم ب نی...از ا

 

 ...هیعاد یلینشون داد انگار خ یعکس المل چیجمله ه نیو نسبت به ا کردیداشت نگاهم م ینگاه کردم که جد یتعجب به حام با

 

 ...میما اصال انتظار ورودتون رو نداشت دی: راستش رو بخوا محبوبه

 

 ..فکر کنم مهندس منتظرتون بودن....یاضتی: خانوم ر یحام

 

گفت و  یگذاشت و با اجازه ا زیم یدستش رو رو وانیل برهیحساب م یلیخ یجمع از حام نیهم که معلوم بود مثل همه ا محبوبه

 بودن... ستادهیکه ا ییرفت به سمت چند تا آقا

 

 توجه ها از من دور شد... کمی کردیدعوت م زیم یرو یها وهیکه همه رو به خوردن م دیحضور نو با

 

که  تتونیرو در آورد : اذ گارشیتا پرش کنه....س دیاجازه نداد به نو گهیبود که البته د وانشیهنوز متفکر چشمش به ل یحام

 کنه؟؟؟ ینم

 

 ...دی..شما راحت باشریخ_

 

 رو دوست دارم... گارشیشکال ت س یکرد و من اعتراف کردم بو روشنش

 

 یم دیزدم که نبا یمن حرف دی: ببخش دمیدوختم به زانوم...و پرسکردم...چشم  یمتفکرش باعث شد فکر کنم اشتباه افهیق

 بگم... دیبا یدونستم چ یو من نم دیزدم؟؟؟..آخه شما سکوت کرده بود

 

شما صحبت کنم..شما انقدر عاقل  ینبود من جا یازیبه سمت برعکس صورتم فوت کرد : ن یرو با ژست خوشگل گارشیس دود

 ....دیخودتون جواب بد یکه جا دیهست

 

 ... کردیزانوم برداشتم و نگاهش کردم..که داشت نگاهم م یرو از رو چشمم

 

 دونم.... ی...امشب من چم شده بود نمرمیبگ یپاشنه کفشش باعث شد من نگاهم رو از حام یبه سمت ما اومد و صدا محبوبه

 

 ...؟؟دیاریم فیچند لحظه تشر هیدکتر  ی: آقا محبوبه

 

 ...گردمیبا اجازتون ..االن بر م:  دیبه سمت من چرخ یحام

 

..حس وجود داشتن..احترام دادیبه من حس بودن م بیعج یکه برام گذاشت غرق لذت شدم...امشب حام ی..از احترام

 نیمرد با ا نیکه ا نی..اما اگذاشتنیشون بهم احترام م یبا محبت و سادگ انمیمن و اطراف ی...درسته که همه دوستادنید

 داشت... یخوب یلیرفتار کنه...حس خ یمتیهمراه ق هی مثلکوپال تو جمع دوستاش با من  الوی و یاجتماع تیموقع
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مجددشون و صحبت  ینداشتم..از احوال پرس یرفتنش به سمت همون دختر خانوم لوکس و ساکت نگاه کردم...احساس خوب به

 ...دمشونیشن یفقط شنونده بود و من اصال نم یکه البته حام ییها

 

بود..به خودم تذکر دادم که آدم باش همراز به تو چه  ومدهیخوشم ن یلیبود خ ستادهیاونجا ا یحام نکهیخودم نبود از ا دست

 ؟؟...

 

 زنگ تلفنم از فکر در اومدم... با

 

 ...ایسالم س_

 

 عکست رو تو روزنامه بذارم... خواستمیم گهی...دیسالم مموش فرار_

 

 مسخره مگه من مردم؟؟_

 

 ...یکه تو گفت میال ربط جمله خودم به مزخرفدنب یعنی_

 

 تهران؟؟ ی... : اومددمیخند

 

 خانوم خوشگله؟؟ ییتو کجا ی...راستیبل_

 

 بدم.. حیبرات تو ض دیهفته اتفاقات مختلف افتاده..با هی...امروز به اندازه دمیم حیبرات توض امیم_

 

 جا... نیا ایامشب ب_

 

 نه بابا..خسرو خان عزا دار هم هست..._

 

 ...ارمیمنم گفتم دختر ب هیخونه خال گهی..با مامانم موندن طالقان...دستشین_

 

 خوره؟؟ یبهت بر که نم انایاح یبهت بگم حالم رو بهم زد_

 

ها  رهید یلیخ ی...راستنمتیبب ایمن بخندم...ب یشیهنوز هفت مادر بزرگم محترمم نشده باعث م یکنیگناه م ی: دار دیخند بلند

 دنبالت؟؟؟ امیمموش ب

 

 خودم.... امیم می..با حامریخ_

 

 به ساعتم کردم... ی...نگاهکردیداشت نگاهم م یچشم ریکه ز دمشیرو که قطع کردم سرم رو که بلند کردم گوشه اتاق د تلفن

 

 شده؟؟؟ رتونیگذاشت و به سمتم اومد : د زیم یرو رو وانشیلحظه بعد ل چند

 

 نه..._

 

 ...می..من پالتوم رو بردارم...بردیاگر اجازه بد_

 

 جا نشستم.. نیمن ا دیوقت مزاحمتون نباشم..راحت باش هیمن  دیاگر که کار دار_
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 اومدم... دیکرد : تا نسکافتون رو تموم کن نگاهم

 

 

 

 ام قالب کرده بودم... نهیس یرو رو دستام

 

 طولش دادن.. کمیبچه ها  میساعت اونجا باش میکرده بودم حد اکثر ن یزیکرد : برنامه ر میرو به سمتم تنظ یبخار

 

 باهاشون خوشحال شدم... ییمن از آشنا_

 

 طور باشه و حوصلتون سر نرفته باشه.... نیکه ا دوارمیام_

 

 برام جالب بود.... یاز صحبت هاشون ول اوردمیسر در نم یلیخ نکهینه..اتفاقا با وجود ا_

 

 داد و سکوت کرد.... یرو تکون سرش

 

 بود..ممنون... یخوب یلیو گلنار توقف کرد برگشتم به سمتش : شب خ ایخونه س یدر مشک یجلو

 

 ...دیکرد میممنون که همراه_

 

که  یبهم..مثل اکثر مواقع دیبه بعد بگ نیهست از ا یخواستم بهتون بگم که...اگر مشکل ی..میعنیاش رو خاروند : من... چونه

 بشه.. سیکه چشماتون خ ادی..اصال به شما نم دیگ یم

 

 بود؟؟.. ادشیتو  یبود و از عصر دهیفهم یعنی...

 

 داشتم... یناراحت نهیامروز زم میکیمن _

 

 شده؟؟ یزیهم...: چ یرفت تو اخماش

 

 که نشه حلش کرد... ستین ینه...مسئله ا_

 

 کر کنم که حواستون بوده..خواستم تش یم یوبازش کردم : ول رهی..دستم رو بردم سمت دستگ

 

 بچه ها؟؟؟ دنید دیاریم فیفردا تشر_

 

 بله...فردا جمعه است.._

 

 ...یبرمشون سوارکار یمن صبح م_

 

 رسم خدمتتون که عصر هم اجرا دارم.... یخب پس من بعد از ظهر م_

 

 یداشت به خودم لعنت فرستادم که نذاشتم حرفش رو کامل بزنه...من که م یادامه ا هی شی...اما احساس کردم جمله قبل

 زنه.... یدونم به زور حرف م

 ...یروشن...ساعت رو نگاه کرد رتیبه به..همراز خاتوم...چشم و دل من خوش غ_

 



Roman-City.ir 
 بانوی قصه رمان

 

https://telegram.me/romancity 281 

 

 ....داغون...ایکاناپه ولو کردم : داغونم جون س یبهش گفتم و خودم رو رو ییبرو بابا_

 

 چه خبرها..؟؟ نمیداد...نشست کنارم : بگو بب ینشون م شتریدارش که سنش رو ب شیاون صورت ر با

 

 

 

خوب  ی..من هم امروز روز سر حالم بود...پر از حس ها دادیم حیبه خودش گرفته بود..و داشت توض یجد افهیق لیسه

هر  میکه ظهر مادام پخته بود و باهم خورده بود یزه اخوشم یغذا ریهم تاث دیبود شا یزییپا یبایباد ز ریتحت تاث دیبودم...شا

 داشتم... یجالب یبود حس ها یچ

 

 همراز؟؟؟!!!_

 

 بودن بهم... رهینگاه کردم که خ هیمحمد و بق به

 

 بله؟؟_

 

 ازت ها... میدیتو...سئوال پرس ییکجا_

 

 ؟؟؟یکردیم ریخانوم کال ما رو فاکتور گرفته کجا س نیکه ا نیشده بود : نه مثل ا یکه فکر کنم عصبان لیسه

 

 شه... لیتکم دیبگو کجا بودم رو هم بپرس یکنیسئوال مسخره اگه گو ش م نیا هی دیهست ییااا..شما هم...انگار معلم ابتدا_

 

 داشته باشم... چند تا اجرا هم شهرستان نکهیتو کار ا میکه برگزار شد...بر هیاختتام میگیم می: دار دنیبلند خند همه

 

 گهیهر شهر د ای...رازیش ایزاهدان... ایبرم رو صحنه  نجایا کنهیم یکارم...چه فرق نیا گریندارم..من باز یمن که حرف_

 نه... ای دنیافتخار م دی....شما از سوپر استارمون بپرسیا

 

 کاغذ دستش رو به سمتم پرت کرد... محمد

 

پولش تپل  نیبرقراره که همچ یموافقت جذابم تا زمان نیا یمن برم...راست گهیکولم انداختم... :با اجازتون د یرو رو فمیک

 باشه...

 

سرحال  ادیز ایهفته بود س هیخونمون و شب بمونن... انیب 11و گلنار ساعت  ایساعتم نگاه کردم ساعت نه بود..قرار بود س به

داد..قرار  یمثل انسان جواب نم میدیپرس یم ینبود و هر چ یهم خبر سای..از آونگرانش بود..من هم بودم ینبود...گل

 ...هشد یچ مینیبب میامشب دوره اش کن میگذاشت

 

دونستم از تماشاگر ها  یکه با لبخند بهم نگاه کردن لبخند زدم...م یاومدم..به چند تا جوون رونیب یدر سالن اصل از

 کسب تجربه... یتئاتر...اومدن برا انیهستن..دانشجو

 

سرحال تر از هر  یلیبود سبک بودم و سرحال..خ بی..عجکردمیرو لگد م ومدیپام م ریکه ز یی..برگا دمیرو نفس کش زییپا یبو

 ....یزمان

 

 همراز..._
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 نیا جا خوردم.تو دنشیعصر...از د یول ابونیکنار خ یمیبود کنار درخت چنار قد ستادهیبود...ا نیبه پشت سرم...رام برگشتم

 ...میبود دهیرو ند گهیهم د بایهفته تقر هی

 

 د؟؟یکنیکار م یچ نجایشما ا_

 

...اومدم یکنیفرار م بایداد...آموزشگاهم که تقر یدونستم تلفنم رو جواب نخواه یپالتوش نگاهم کرد : م بیتو ج دستاش

 ....نمتیبب

 

 که جواب تلفن ندم... ستمیادب هم ن یانقدر ب دی...و مطمئن باشکنمیرو دور بند کوله ام بند کردم : من...فرار نم دستم

 

پر از  زییپا نیرو که برام به اندازه هم ی...دخترنمتیرو در رو بب خواستمیبهانه است م دیشا نایانداخت : ا نییرو پا سرش

 ..هییبایرنگ و ز

 

 کالم... ینرم نیجمالت...ا نیدهنم رو قورت دادم...ا آب

 

 

 

 بگم.... یچ دینم االن بادو یمن..نم_

 

 همراز..تو فقط به من گوش کن... یبگ یزیخوام تو چ یمن نم_

 

 ....میبودم که ما حرفهامون رو زد دواریام یعنی.کردمی: من فکر م رونیرو دادم ب نفسم

 

که برام خاطره ها  نمیرو بب ییشب شلوغ .چشما نیا یو روشن کیتو تار تونستمیشد...حاال م کمیقدم به سمتم اومد و نزد هی

 داشت...

 

 شه؟؟یعالقه تموم م نیبا مخالفتت ا یکنیمن گفتم که دوستت دارم همراز..تو که فکر نم_

 

ساعت ها با هم حرف زده بودن که من حق  ایرو از نگاهش گرفتم..من واقعا چند روز وقت و زمان گذاشته بودم..گلنار وس سرم

کنه که دوستش نداره...و حاال اون حال بده عذاب  یزندگ یبا زن نکهیبهتر از ا که ناراحت شدن االنش نیدارم نه بگم...ا

 ....راغمس ومدیوجدان شکستن دلش دوباره داشت م

 

 ...کنمیپرتو...من فکر نم یدآقایباور کن_

 

 یم عاد...من کال به جز دست دادن که برادمی...دستم رو کشرهیشد..دستش رو به سمت دستم آورد که تو دستش بگ کالفه

 جا محل کارم... نیلمسم کنه..اونم ا دیاز راه رس یبود دوست نداشتم هر ک

 

حرفها و  یراه رو برا یطور نیمردم دنبال سوژه هستن ا نیهم ا شیجور نیجا محل کاره منه..هم نیازتون ا کنمیخواهش م_

 ....دیکنیباز م گرانید یها شنهادیپ

 

 ...یگ ینم نی..چرا به من رام؟؟؟یکار کنم باورم کن یچ_

 

 ...دیشی...به خصوص شما که استاد من هم حساب مکنمیصدا م کیرو به اسم کوچ ونیاز آقا یمعدود یلیمن تعداد خ_
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...که به قول خودت یباشم که دوستش داشت ینیخوام همون رام یخوام استادت باشم..م یداد : نم رونیرو با حرص ب نفسش

 ...کردیمحرکت قلمش هم آرومت 

 

 ام... گهید یکیبود..من  گهیهمراز د هی...اون دینیشالم : بب یشدم...موهام رو دادم تو کالفه

 

 ..یباش دیکه گرسنه با دونمیم میشام بخور ییجا هی میبر ای..بستیجا جاش ن نیاصال ا_

 

 ... ادیقراره ب ایمن مهمون دارم...س_

 

رو با  کردمیرو که با خودم حال م بامیشب ز یدست ی...دستکردمیکار م یچ دیخب آخه من با یرفت تو هم...ول اخماش

 بهم زده بود... شیخودخواه

 

من و جو  دمیشا ایجراتش رو نداشت.. ایو ببره.... نشیبه زور بندازتم تو ماش خوادیدلش م یلیبود..احساس کردم خ کالفه

 آدم انقدر ها عاشق نبود.... نیگرفته بود و ا

 

 ...میحرف بزن نیپس اجازه بده برسونمت...تو ماش_

 

معذبم..من واقعا برام سخته به شما که انقدر براتون احترام قائلم نه  یطور نی..من اکنمی...خواهش مرمیمن خودم م_

 ...دیکنیم تیبگم...من رو اذ

 

 و به خودم لعنت فرستادم ... دمیبزرگ رو د یدینا ام هینگاهش  تو

 

 یکه برات فرستادم همون زن قرمز پوش سبکبار یهست یقرمز یمن همون گال ی..؟؟؟...همراز تو براکنهیم تتیعشق من اذ_

 و من دوستت دارم... ییبایکار کنم که ز ی...چلرزونهیکه با هر حرکتش مثل رقص باله نرم و آروم قلبم رو م

 

از دلم  یتونستم بگم بخش ی...نمدمیشنیم بایز یحرفا حد نیتا ا یبار از مرد نیاول ی..خب منم آدم بودم...زن بودم...و برا

قدم به عقب رفتم...خواستم جوابش رو بدم که با  هیبشنوم...اما درست نبود... شتریحس نکردم که دوست دارم ب ای دینلرز

 یتو چند قدم بیکه دست به ج ی...چند بار پلک زدم تا بتونم باور کنم اوندمید روصحنه عمرم  نیتر بیبلند کردن سرم عج

 ...یحام کنهینگاهم م شیشگیهم یو داره با اخما ستادهیا نیپشت سر رام

 

 هم شد... یعالوه بر تعجب کالفه و عصب یحام دنیبه پشت سرش نگاه کرد و با د نیفک بازم...رام دنید با

 

 جا امشب چه خبر بود؟؟؟ نیبه سمتم برداشت...ا یا گهیقدم د یحام

 

 یحس ناش نیدونم ا یچرا دست پاچه بودم..انگار مچم رو گرفته باشه..نم دونمیسالم کرد و من نم شیشگیهمون صالبت هم با

 رهیو برنده خ زیانداخت و بعد ت نیبه رام ینگاه اجمال هی..داد؟؟یرو م یمعن نینگاهش ا ایکرده بودم  یبود..خودم قاط یاز چ

 شد بهم...

 

 د؟؟؟یارینم فیهمراز خانوم..تشر_

 

 بزنم... یحرف تونستمی..واقعا انقدر جا خورده بودم که نمم؟؟؟ی..داشتم؟؟ینداشت ی...ما که قرار

 

 بودن؟؟؟ شونیکالفه و دلخور و پر از سئوال نگاهم کرد : مهمونتون ا نیرام
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احترام  نیمرا یطور بشه..برا نیخواست ا یو من اصال دلم نم شدیم عیضا شونیکی زدمیم ی...لعنت...لعنت..االن هر حرف

 دونم..... ی.نمیقائل بودم و حام یادیز

 

باال بره  زشییپا یطرف پالتو هیشلوارش که باعث شده بود  بیدستش تو ج هیگفت فقط  یزیچ یداشتم نه حام یمن جواب نه

 شده بود و انگار منتظر بود... رهیوقفه بهم خ یب یا گهیبود و بر خالف هر وقته د ستادهیا

 

 ...میکن یبهم انداخت : پس تو آموزشگاه صحبت م ینگاه نیرام

 

 ...ومدیهم ازم بر نم یواقعا کار یچشمهاش ناراحت بودم ول یشکست تو از

 

 براش نداشتم... یکه ترجمه ا یعالمه سئوال از حضورش...به خاطر اخمش و نگاه هیو  ی..من موندم و حامنیرام یخداحافظ با

 

 ...دیخوریسرما م_

 

 ...میبا هم قرار داشته باش ادینم ادمی د؟؟منیکنیکار م یچ نجایشما ا_

 

 ...صورتتون از سرما سرخ شده....میکنیصحبت م نیجلوتر اومد : تو ماش یکم

 

 شدم بهش ... رهیخ نهیکرد...دست به س میرو رو صورتم تنظ یبخار چهیرو بستم و در نیماش در

 

 ...دیرو روشن کرد : کمربندتون رو ببند نینگاه کردن بهم ماش بدون

 

 هم استرس گرفته بودم... دیو شد دمیفهم یکاراش رو نم نیا ی..کالفه بودم...معن

 

 جا چه خبره؟؟.... نیا دیشه بهم بگ یم_

 

همه و  دیلرزیکه صدام م یدهنم و در حال ی...دستم رو گرفتم جلو کردیم لیاز بهت خارج شدم و تازه مغزم داشت تحل یکم

 افتاده..؟؟؟ یبچه ها اتفاق ی: برا دمیکرده بود با وحشت پرس خیتنم 

 

 د؟؟؟یشما چرا انقدر مضطرب هست_

 

 نینشده شما چرا با خودتون ا یزیاومد : چ ینگران هیتو نگاهش  دنمیپارک کرد برگشت به سمتم از د ابونیرو گوشه خ نیماش

 ....؟؟؟دیکنیم یجور

 

 سرم اومده؟؟؟ یی...دوباره چه بالدی..راستش رو بهم بگکنمی...خواهش مکنمیخواهش م_

 

..منم گرفتی...پاش شکسته...همش بهونه شما رو منینشده...کوشا تو مدرسه خورده زم یزی...: چرونینفسش رو داد ب کالفه

 .... امیگفتم خودم دنبا لتون ب دیزیپشت تلفن بگم شما دوباره بهم بر دمیترس

 

 یزیچ دیباور کن دینکن هیگونه ام...کالفه سر جاش جا به جا شد...: گر یرو ختیر رمیاشکم رو بگ یبار نتونستم جلو نیا

 نشده....

 

 دیراستش رو بهم بگ یول دیمن رو آروم کن دیخوا ی..مدیومدینم نجایبد نبود شما ا یلیخ طشی...اگر شرادیگیراستش رو نم_

 باشه؟؟؟

 



Roman-City.ir 
 بانوی قصه رمان

 

https://telegram.me/romancity 285 

 

 مظلوم خودم سوخت... یصدا ی..خودم هم دلم برا

 

دستهاش  یکرده بودم که داغ خیدستاش گرفت...انقدر  یبه سمتم اومد و بازو هام رو تو شتریب یرو باز کرد...کم کمربندش

از  شتریحرفام ب کردمیشد : من فکر م رهیچشمام خ ی...صاف تودمیدونم چرا خودم رو عقب نکش یآرام وارد رگهام شد...نم

خودش رو براتون لوس کرده..االنم شما  دیباش ششی...فقط دوست داره شما پدهنش یچیداشته باشه...ه اعتبار شتونیپ نایا

 خونه ما... میریم دیبه خودتون مسلط بش

 

قطره  هیهمه بدنم رو گفت...پلک زدم که باعث شد  ییداشت که گرما ینگاه؟؟...واقعا چ نیمرد؟...ا نیآدم...ا نیداشت ا ی...چ

 ...دینکن هیلحظه چشماش رو ازم گرفت : قرار شد..گر هی...ادیونه ام بگ یاشک درشت رو

 

 ....می...فقط برکنمینم هیباشه گر_

 

 ... دیتا شما به خودتون مسلط بش میر ینم_

 

 ...کنمیخوبم..خواهش م_

 

 قینفس عم هی:  دمینگاهش د یمهر تو هیبار  نیاول یکرد و خم شد ومن برا شتریب یدستش رو دور بازوم کم فشار

 د؟؟یخوریم یزی...چدیبکش

 

 یو کم دمیکه دور بازوم با قدرت حلقه شده بودن خجالت کش ییو دستا مونیکینزد نیبه خودم مسلط شدم از ا یبار که کم نیا

 م؟؟؟؟یبر شهیجام جا به جا شدم : م یتو

 

 خب روزتون چه طور بود؟؟؟_

 

 زل زده بودم مجبور کنه حرف بزنم... رونیخواست من رو که به ب یبود؟؟؟...م یسئوال عجب

 

_.... 

 

 جواب بمونن... یدوست ندارم سئوال هام ب ادیکه ز دیدون یم_

 

 خواد حواسم رو پرت کنه اصال سخت نبود... یم نکهیا دنی...فهم

 

 ...ستیاصال حالم خوب ن دیببخش_

 

 ...نیکرده و خب خورده زم یپسر بچه است و فوتبال باز هی...کوشا ستین یزیمن که گفتم چ_

 

 شده... شونیزیچ کنمیفکر م یوقت لرزهیدونم...دلم م ینم_

 

 رو برداشتم تا بهش زنگ بزنم... میافتادم...و گوش ایس ادی هوی

 

 ...معلوم بود هنوز درد داره..دمیبوس یرو ه شیشونیپ

 

 

 

 ؟؟یستیآخه همراز قربونت بره چرا مراقب خودت ن_
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 شد... یاصالن نیا ریاصال تقص میکردیم یباز میداشت_

 

 ...کردنیصدا م لیرو به فام گهیهمد ییابتدا یو لپش رو گاز گرفتم مثل همه بچه ها دمیخند بلند

 

 بود.... دهی...رنگت پرستین شیزیچ یدیپام جا به جا کرد: د یهم خودش رو رو وشاین

 

 ...یپوست کنده بود و بستن وهیکه توش م ینیس هیخانوم بود...با  یبه در خوردفخر یکه تقه ا دمیرو بوس موهاش

 

 منتظرتونن... نییپا یمال بچه هاست....خانوم آقا حام نایا_

 

مبل و  یو کرواتش تنش بود..نشسته بود رو یرفتم..کت و پالتوش تنش نبود اما هنوز همون لباس رسم نییپله ها پا از

 روزنامه دستش بود...

 

 پام روزنامه رو کنار گذاشت و نگاهم کرد : حالش چه طوره؟؟ یصدا دنیشن با

 

 هنوز درد داره.... یزدم : خوبه..ول یلبخند

 

 آماده است؟ زیرو صدا کرد : م یجاش بلند شد و زر از

 

 ...دمیچ کهیسالن کوچ زیم یبله آقا براتون رو_

 

 بودم که بدونم چرا صدام کرده ... منتظر

 

 ...میشام بخور دییقدم به سمتم برداشت : بفرما هیکه  کردمینگاهش م جیگ

 

 رم خونه... ینه...من م_

 

هنوز رنگتون سر جاش هم  دیگرسنه بمون نیاز ا شتریشه که ب ی؟؟..نم دیدیهم : ساعت رو د یرفت تو اخماش

 ....دیی...بفرماومدهین

 

 

 

 

 

 ریدستش اس یکه تو یبود و چنگال انیدستهاش نما یکه رو ییمونده بودم به دستهاش...به رگها رهی..خخوردیآرامش غذا م با

 یدستها چه قدر م نیکه ا نیفکر ا یدونم چرا رفتم تو یداره...و نم ییبایز یکه دستا کردمیبار دوم اعتراف م یبود انگار...برا

 نگاهش... دیشا ایوقت نوازشگر نبود  چیمرد ه نیا یکه صدا یتونن نوازش گر باشن؟؟؟ در حال

 

 ...؟؟دیغذا رو دوست ندار نیا ای...د؟؟یشما کال کم غذا هست_

 

ساعات  یعنیخورم... یغذا نم یلیهم خجالت بکشم... : نه..من کال خ یاون دستها خارج بشم و کم الیباعث شد از خ سئوالش

 ره غذا بخورم... یم ادمی یاست که گاه ختهیانقدر بهم ر میکار
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هم مشهوده که  یو کم خون شهیبلند و تراش خورده روبه روش آب خورد و اخم آلود گفت : معدتون داغون م هیپا وانیاز ل یکم

 تر و خشکتون کنه؟؟؟ یکی دی...بادیدار

 

 ؟؟؟یالیخ یمثال؟؟..فرشته ها یاز مرغ رو به چنگالم زدم : ک یو تکه کوچک دمیخند

 

لوس  یبشقابش گذاشت .. : کوشا خودش رو براتون حساب یردش توداد و چنگالش رو مرتب و جفت شده با کا یرو تکون سرش

 کرد نه؟؟

 

 وسط مشغول کرده بود که باعث شد بخواد موضوع رو عوض کنه... نیذهنش رو ا یزی..مشهود بود چ

 

 لوس شدن حق همه بچه هاست..._

 

 نه؟؟ دیعالقه دار یلیشما به بچه ها خ_

 

 یدوست دارم براشون باز یلینامه ام تئاتر کودک باشه هنوز هم خ انیداشتم پا دوست یلیخ ی...حتیلیخ دیراستش رو بخوا_

 د؟؟یبچه ها رو دوست دار ی...شما چگهیوقت د هی دیکنم...اما خب نشد...شا

 

با  رانیاومدم ا یراجع به بچه نداشتم...اما از وقت ینشیب چیه ییروزا هیداد و نگاهم کرد :  هیتک شیصندل یبه پشت یکم

 باشه... یکه آدم پدر بچه ا باستیز دمیرس جهینت نیبچه ها به ا دنید

 

 ...دیبا مزه دار یلیخ هیروح هیزدم : شما  ی لبخند

 

 ه؟؟؟یگرد نگاهم کرد : و اون چ یچشما با

 

 ..دیبر یو ازش لذت م ادیخوشتون م تیکه شما از مسئول نیا_

 

 دم..ش تیترب یطور نیزد : درسته خب من از اول ا یمحو لبخند

 

خانواده  نیا تیاومد گفتن مسئول ادمیکه  ینگاهم کرد : به من از زمان میبه کل خونه انداخت و بعد دوباره مستق یاجمال ینگاه

 به عهدمه..

 

 جالبه..._

 

 چه طور؟؟_

 

 ...دیسال هم نبود 15آخه حامد از شما بزرگتره و در ضمن شما _

 

 ...بعدش حامد...خب اون از اول هم...خوندمیشرکت رو تو لندن داشتم...درس هم م تیمن مسئول_

 

 دوست نداشت... تیمسئول_

 

 ....دیدیمتلک انداختن به حامد از دست نم یرو برا یفرصت چی...ه می: خودمون دیکش وانشیبه دور ل یدست

 

 نه؟؟؟ دیکوشا رو آماده کن دیدار یعوض کردن بحث گفتم : شما هم سع یبرا
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 ثروت هستش... نیکوشا...صاحب و وارث تمام ا_

 

...در ضمن ادیم یلیداشت.. که پدر بودن هم بهتون خ دیخواه یهست و البته شما هم مطمئنا فرزند وشای...نستیاون تنها ن_

که به خوردن داره  یبا اون عالقه ا اینقاش.. ایداشته باشه...مثال دوست داشته باشه شاعر بشه  یا گهیکوشا انتخاب د دیشا

 آشپز...

 

 ءیش هیاگه مثل  یهم داره...حت یو دستهاش...خنده قشنگ بایز یکرد...و من اعتراف کردم عالوه بر چشماها یخنده ا تک

 نشونش بده... ریبه د رید یمتیق

 

 یرو سهام ایمثل رو تونهیم ایانتخاب داره...از نظر من  ی...اون جاوشای....و اما ندمیاحتمالش رو م یزیاز هر چ شتریآشپز رو ب_

 فقط خرجشون کنه.... لیفام یدختر ها هیمثل بق ایکه داره کار کنه 

 

 تونم بپرسم که.... ی... : مدمیکشیم وانیل یها یبرجستگ ینه...انگشتام رو رو ایدونستم بپرسم  ی..نم

 

 ... کردیمنتظر داشت نگاهم م یرو بلند کردم با چشمها سرم

 

 از نظر شما کدومش؟؟؟_

 

که ازش داشتم جمع  یبگه تا تمام احساس خوب یزیسئوال برام انقدر مهم بود...انگار منتظر بودم چ نیدونم چرا جواب ا ی...نم

 کنه... بیباره تخر کیرو به  کردمیم

 

وقت به مرد  چیه یطور نی...تالش کنه...اارهیخواد به دست ب یکه م یزیهر چ یبرا دمیم حیمن ترج دیراستش رو بخوا_

 شه که نبودش داغونش کنه... یانقدر وابسته نم شیزندگ

 

 بده که به مرد مورد عالقه اش...وابسته باشه؟؟؟ دیگیشما م یعنی_

 

 ...میبد رییکلمه رو به شوهرش تغ نیا دیایلب تکرار کرد...: ب ری..کلمه مرد مورد عالقه رو چند بار ز

 

 ...دیحساس یلی... : شما خدمیخند

 

 ....یلیخ زهایچ یبعض یکه باعث شد خنده ام جمع بشه گفت : رو یدیتاک با

 

 مرد دوست دارم همسرم بهم وابسته باشه... هیمن بعنوان _

 

 ...دید_

 

که  ی...من دوست دارم...هر باردیکه شما برداشت کرد ستین یزیچ ی...منظور من از وابستگدیرو آورد باال : اجازه بد دستش

رفتن  یبرا ییکه جا نیجاست...نه ا نیوابسته است ا شیخودم فکر کنم چون به عشقم..به زندگ شی...پکنمینگاه م به همسرم

 نداره...

 

نداشتم بحث رو  میته قلبم رو سوزوند...و من انگار که امشب اصال تصم کمیجمله  نیدونم چرا ا یانداختم...نم نییرو پا سرم

 برگشتن نداشته باشن... یبرا یبه نام خانه پدر ییآدم ها جا شهیم اجبار زمونه باعث یتموم کنم : گاه

 

... چنگال رو رها کرد و صاف و زدیم زیم یدستش بود و تهش رو رو یکرد...سرم رو بلند کردم...کالفه بود..جنگالش تو سکوت

 کنه؟؟؟!!! یاز خونه من...و کنار من زندگ ریبه غ ییجا دمیمن اجازه م دیکنینگاهم کرد : شما فکر م رهیخ
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 هزاران حرف بود انگار... دیتاک نی...آب دهنم رو قورت دادم...انگار که مخاطبش من باشم نگاهم کرد..تو ا

 

چشمها دارن  نیکه ا کردمیاز دفعه قبل حس م شتریشدم ...و من ...دهر بار..ب رهیبهم خ یسکوت چند لحظه ا یدو تو هر

 ...دنیه اکبر خان رو از دست مشباهتشون ب

 

 

 

 همراز.... گهیخب بمون د_

 

 هیفکر کنم... یدارم تا کم ازین کردمیاحساس م بی...و من عجکردمیام بود...و موهاشون رو نوازش م نهیس یرو سرشون

و  متینوبرانه تازه و ترد و در کنارش گرون ق وهیم هیبرام تازه بود و همون قدر شکننده...مثل  یلیبود که خ ییزهایچ

 ...کنهیپرتاب م بیعجا یها نیبه سرزم هیشب یجا هکه ب یقیهمون موس بیعج یقیموس هی...مثل ابینا

 

 انگار و اون طعم گس دهنم رو قورت دادم... ایدن نیبازهم پرتاب شدم تو ا وشایتکرار جمله توسط ن با

 

 جا باشم... نیصبح ا دمیتا خوابتون ببره و دوباره قول م گمیبراتون قصه م شه...من انقد یکه نم دیدون یم_

 

شده  رید یلیو به ساعت نگاه کردم..خ دمیهر دوشون رو بوس یشونیمنظمشون نشونه خوابشون بود..پ ینفس ها ی...صدا

 ...رونیو از اتاق اومدم ب دمی...مانتونم رو پوشدمیکشیو خجالت م رسوندیمن رو م دیبا یبود..و بازهم مطمئنا حام

 

کنده  یداده به صندل هیپشتش به من بود تک یپله نشستم...حام یبود...رو گاریس یاز بو یکینور کمرنگ آباژور مه کوچ ریز

 طیکردم..مح یها حس م یهمراه با ادکلنش که به تازگ گارشیس ینگاه کردم که بو ی...و من به مرداهیاز مخمل س یشده ا یکار

هم  یو نرم بیعج یها شهیخشکش اند یو گاه یدر کنا ر تمام افکار اشراف بودم دهیکه فهم ی...مردکردیم جادیا یگرم

 مثل همسر..فرزند و مهم تر از همه عشق رو نداشتم... ییکلمه ها دنیوقت ازش انتظار شن چیداره...انگار ه

 

دود و  نیکه به ا یطور نیهم یروزگار ی...روزکردمیتمام جسارتم رو جمع م دیگرفتن نگاهم با یبار نبود که برا نیاول نیا

و  گشتمیکه از مدرسه بر م یتو غروب یزییخنک پا مینس هیشده بودم امشب....تو  رهیخ رفتنیم نییکه باال و پا ییدستها

 زدنیبوم م یبر رو ییکه نقشها ییتهابه دس شدمیم رهیطور خ نیهم قایداد... دق یم ور حیتفر یزنگها ینارنگ یدستهام هنوز بو

..درست مثل بافنیقلبم بهم م یرو بهم تو ییزهایداشتن چ بیچند وقت عج نیمردانه ا یدستها نیکه ا کنمیو حاال اعتراف م

 شدیآهنگ باعث م نیا ی...نرمشدیپخش م سالنبودم که از گوشه  یتیال یقیدونه رو....مدهوش موس هی ریدونه ز هی...یبافتن

 احساس نوازش کنم...

 

جا خورد...من  دنمیکوچک روبه روش خاموش کرد...برگشت و به پله ها نگاه کرد..با د زیم یرو رو گارشیشد و س خم

 ...نمیکنه و من قراره به نظارش بنش رییوقت تغ چیه یاشراف یهم...انگار انتظار نداشتم اون تابلو

 

 دیبلند شدم...به من..من افتاده بودم...با عیکرد... من هم هول کردم و سر بودم...از جاش بلند شد و نگاهم دهیکش خجالت

 نخواستم که... یعنی... :من...دادمیم حیتوض ینگاهم رو طور یمست نیا

 

 نجا؟؟یآهنگ کشوندتون ا یصدا_

 

 بله ییجورا هی... : گفتمیم یچ دی..با

 

..بچه د؟؟یبر دیخوای: م دیزمانها بود پرس یلیکه نرم تر از خ ییو با صدا دیکف اتاق کش یقلیص یمرمرها یکفشش رو رو گوشه

 دن؟؟یها خواب
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 ...کشنیاز صحنه رس من رو م شتریدوتا ب نی..ادنیکردم تا خواب فیبراشون دو تا داستان تعر_

 

 ...؟؟!!نتتونیبب شهیم داریصبح که ب دیبه کوشا قول داد کردمیفکر م_

 

 ....گردمیرم صبح زود بر م یبله...م_

 

رو  یزیتا چ ودمیداشت با خودش کنار م گهید یوقتها یلیپشت ناخن انگشت شصتش گوشه لبش رو خاروند انگار که مثل خ با

 من از رسوندنتونه... یناراحت دی..شما فکر کنهیچه کار نیترسم بگم خب ا یبگه .. : م

 

 قایو گفتم : بله دق یخاطر زدم به در لودگ نیبتونم فکر کنم...به هم یتنفس کنم تا بتونم کم گهید ییداشتم جا ازی..واقعا ن

 طوره.. نیهم

 

 

 

بچه ها شده بودم  نیتا بتونم فکر کنم...ع رونیرو بتونم از ذهنم ب زهایچ یلیخ کردمیم یبالشت فشار دادم...سع یرو رو سرم

 یدستشون رو رو یاراد ریبعد با لبخند کامال غ و کننیاول اخم م ستنیو چون مطمئن ن ننیبیرو بار اول م یکه صورت کس

 نن و هم حس کنن...یتا هم بب کشنیاون صورت م یها یبرجستگ

 

صورتش به کاره...و...پر  یرو رو یداشت خنده ا یبود و االن سع دهیسه ساعت هم نخواب دیشا شبیبود د نهیآ یکه تو یدختر

 خواستم.... یبرم و هم...نم خواستمیبودم هم م بیو غر بیعج ییاز حسها

 

 

 

 کوشا خان... یواقعا که آقا_

 

 ....دیخندیلب هم م ریکنه و ز یکه پاش درد م اوردیپاش و ادا در م یرو گذاشته بود رو دستش

 

 ...کردمیدرست م یکاغذ یبود داشتم قورباغه ها 12عالمه کاغذ و چسب بود...و از صبح تا االن که ساعت  کی جلوم

 

 ون خنده هات بره همراز....قربونه ا_

 

جشن مدرسه شون بود و کوشا هم از طرف من قول  یکه برا یکاغذ یقورباغه ها نیبود که ا نیا تشی..اما واقعزدمی...غر م

که تو  ییزهایتا از چ کردی...بهم کمک مکنمیقورباغه ها رو درست م نیو هم ا کنمیاجرا م شیداده بود که هم توش براشون نما

 بره.... ادمیاز  یجنگ نا برا بر چند ساعت هیمغزم بود و با قلبم تو 

 

 به موهام... دمیبود و من نا خود آگاه دست کش یشد...حام زیگوشام ت رونیاز ب ییصداها دنیشن به

 

 : با همراز خانوم تو اتاقشونن... یزر

 

 ناهار حاضره..._

 

 ....دیجا نبود نیساعت ا نیوقت ا چیآقا...آخه شما ه کشهیطول م کمی_

 

 دونم چرا ضربان قلبم باال رفته بود.... یبه در خورد من از جام بلند شدم..نم یا تقه
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 چار چوب در ظاهر شد... تو

 

 سالم عمو...._

 

 لب سالم کرده بودم و سرش رو تکون داد و بعد رو کرد به کوشا..... ریبه من کرد که ز ینگاه ی..حام

 

 ؟؟یرسالم عمو...بهت_

 

 جاست.... نیخوبم آخه همراز ا یلیخ_

 

 د؟؟یهم : شما خوب یاخماش رفت تو کمیشد و  رهیخم کرد و به چشمام خ ینگاهم کرد... سرش رو کم دوباره

 

 قورباغه سبز توش بود رو باال آوردم و صورتم رو خاروندم : بله... هیکه هنوز  دستام

 

 هستن؟؟ یچ نای..باور نکرد.... : ا

 

 من کوشا جواب داد... یجا به

 

 گردن خالت؟؟؟ یخودت بوده رو انداخت فهیکه وظ یزیچ یعنیکار شما بوده.. نیپس ا_

 

 : آخه... من

 

 خالت چه قدر خسته است...؟؟ ینیب یشد : نم کیقدم به کوشا نزد هیباال آورد تا سکوت کنم... یرو کم دستش

 

به وجودشون  یعاشق عروسکهاست چون به نظرش وقت گهیم شهیانداخت : آخه...همراز خودش هم نییسرش رو پا کوشا

 ...میدیم یبهشون زندگ میاریم

 

 یبهشون زندگ دیکه با یتو بود نیباشه..ا یطور نیلبش اومد و لبه تخت کوشا نشست : اگر هم ا یبه لبخند رو هیشب یزی..چ

 ...یدادیم

 

 ...کردیباشه گفتم : آخه کوشا پاش درد م زونیکوشا آو یخواست لپها یکه دلم نم من

 

 رو خودش رنگ کنه... شیکوشا ال اقل آخر دیو اون رو بد دیاسراحت کن یکم دیاریب فی...شما هم تشرکردیاما دستاش کار م_

 

 ...دمیکشیدونم چرا انقدر ازش خجالت م ی...نممیهم از در خارج شد با

 

لب با خودم تکرار کردم..ارباب دوست  ریبود و من ز میرفت...صاف و مستق یقدم جلوترم راه م هیبود و  بشیج یتو دستش

 .. یداشتن
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دور  شتریخودش رو نشون داده بود و رفته بود...لباسم رو ب یکه صبح کم یبارون یداد انگار...بو یانار م یبو قمیعم نفس

سرم  یتو بایمتن ز یقیموس هیخشک مثل  یبرگها نیباد ب دنیچیپ زیدل انگ یو سرم رو بلند کردم...صدا دمیچیخودم پ

 ....دیچیپ

 

رفته بود  لشیصحبت کردن با موبا یخودم رو جمع و جور کردم..برا یرو به روم حس کردم...کم یصندل یرو رو نشستنش

 و کنارم باشه... ادیگذاشت...نگاهش بهم بود و من انتظار نداشتم ب زیم یرو رو لشی....موبا

 

 ؟؟دیتو فکر بود_

 

 بال سر پاش اومده بود... نیاالن کوشا...هم یرها بچه که بود تو سن و سالها_

 

 ...ومدینم طنتیشد... : بهش ش رهیرو به هم قالب کرد و انگار که دوست داشت تا آخرش گوش کنه بهم خ دستاش

 

دوست داشتم برم سر  یلی...امروز خنیکرده بود...هلش داده بود و خورده بود زم ینبود...دوستش باهاش شوخ_

 ...شدیخاکش...نم

 

 چرا؟؟_

 

دوست  شهیکه هم گهید یجا هیجا...به جاش رفتم  نیا ومدمیم دیرو که ندارم و بعد هم صبح با تونیمقبره خانوادگ دیآخه کل_

 ...رفتیداشت و م

 

 د؟؟؟یشد یاز دستمون عصبان_

 

 داشت برام.. یبیحس غر یزییپا یابر مهین یدادم و توش فرو رفتم...هوا هیتک میبه صندل شتریب یکم

 

 نه..._

 

 کنم... یباهاتون همراه ایرو بهتون بدم  دیکل دیبگ دیبر دیهر وقت خواست_

 

 گرم شده بود.. مهین یزییظهر پا نیانگار به اربابها شباهت نداشت...انگار مثل هم گهیآدم د نیشد...ا سی..چشمام خ

 

بود  بیجواب دادم..از جام بلند نشدم و عج عیگفتم و سر یدی..ببخشیسبزوار دیتلفنم از جا پروندتم...نگاه کردم..ام یصدا

 که اون هم بلند نشد...

 

 کارگردان... یسالم آقا_

 

 ...شهیاز هم شتریپر از شور و نشاط بود اما االن ب شهیمثل هم صداش

 

 ؟؟یتئاتر شهر_

 

 ؟؟؟از حاال؟؟؟..عقلت کجاست_

 

 امشب... ستینبود اجرا ن ادمیآخ _

 

 شب... یگیم یباشه هم خودت دار_
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 نکردم... دایرو هم زنگ زدم پ ایرو ول کن...س نایا_

 

 شده...؟؟ یزیداره...چ نیباهاش صبح حرف زدم...تمر_

 

 اصفهان... میبر دی..باارهیهم م زهیکوتاه قبول شده و احتماال جا لمیتو جشنواره ف لمیف_

 

 ؟؟یگیکرد..گل از گلم شکفت : راست م تیبه من هم سرا شوقش

 

 ...دیچه قدر بهم چسب یدون یآره..نم_

 

رو نشون بدم...اما  یشگیتونستم عکس العمل هم ینم کردیکه اون طور هم داشت موشکافانه نگاهم م یچند به خاطر حام هر

 بازهم ذوق کردم...

 

 

 

 دکتر... یآقا دیببخش_

 

 خوشحالتون کرد؟؟_

 

 بود... یخبر خوب_

 

مسئله مهم باشه...اون هم پرسش رو ادامه نداد...با  نیآدم ا نیا یهم برا یلیخ دیندادم...خب احساس کردم نبا ادامه

 بغلم..صحبتمون نصفه هم موند.... یتو دنشیو پر وشایاومدن ن

 

 

 

 یبود و من هم با بچه ها اومده بودم تو اتاق..نم به اتاقش رفته یچهار بود..بعد از ناهار حام یکایساعتم نگاه کرد..ساعت نزد به

آدم انقدر حرف  نیبا خودم هم اعتراف کنم...امکان نداشت که من با ا خواستی...دلم نمیعنیدونم چرا دوست داشتم ...

 و صحبت کنم.... نمیمشترک داشته باشم..که بخوام همش بش

 

 ساعت استراحت کنن.... هیدونستم  ی...مدادنیام مرو انج فشونینگاه کردم که داشتن تکل وشایکوشا و ن به

 

 ؟؟یجا بود نیا شهی: کاش تو هم وشاین

 

 جا بمونه... نیا شهیپام رو هم بشکونم هم یکیبزنم اون  یخوا ی: م دیخند ینخود کوشا

 

 یو بعد من م میکن یباز ی..با هم حسابدیکه شد داریب دمی..قول مدیذره بخواب هیدونه پس گردنش زدم :  هی یشوخ به

 ...امینتونم ب دیکار دارم و شا یلیرم..آخه فردا خ

 

 باشم... نجایا قهیدم به دق شدیبود که روم هم نم نیا لشیاز دال یکی..البته 

 

 که... ومدمیم نییتراس جا گذاشته بودم رفتم سراغش....از پله ها داشتم پا زیم یرو رو لمیموبا
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عمارت برام  نی...ادیلرزیجا باشه...زانوهام م نی...قرار نبود ادیدیرفتم...باالخره که من رو م نییترس و لرز از پله ها پا با

 نیخونه رو از ب نیا ینرم و بلور یعصا تمام صداها یصدا نی..انگار اشیشده بود به همون عمارت چند سال پ لیدوباره تبد

 م....بودت دهیهم نداشتم چون د رگشتانگار...راه ب شکوندی..مبردیم

 

 ....دیکوب نیبه زم یشتری.....عصاش رو با حرص ب ومدمیم نییکه داشتم از پله ها پا دنمید با

 

که با  دیپرس یم یخانوم داد و داشت راجع به حام یخانوم هم وارد سالن شد..انگار متوجهم نشد..چادرش به دست زر دهیفر

 ....کردیبا اکبر خان فرق م یلیخ یلیتعجب کرد..اما رنگ نگاهش خ دنمید

 

 دختر..._

 

 دونستم که... یمن..نم_

 

 خانوم..من بهت گفتم...بعد بگو نه!! یدی...دیدونست یرو نم یچ_

 

 جا چه خبر بود؟؟؟ نی...ا

 

 ...گفتیم یزیآدم داشت راجع به من چ نیگلوم پر از بغض شد..شک نداشتم که ا شهیهم مثل

 

 دخترم.... یخانوم به صورت خودش زد و بعد برگشت سمتم : خوش اومد دهیفر

 

 خان برگشت به سمتم : خوب گوشات رو باز کن دختر ... اکبر

 

 د؟؟یآورد فیپدر...تشر_

 

جمله  یجلو خواستینبود انگار فقط م ی...لحنش اصال پرسشدمشیپشت سرم اومد...پشتم رو کردم و د قایدق یحام یصدا

 ...رهیرو بگ یبعد

 

 من پشتش پنهان شدم... ییجورا هی...ستهیمن با یجلو قایگام به جلو برداشت..که باعث شد دق هی

 

 ....میمنتظرتون نبود_

 

 کامال معلومه...._

 

 ....گشتیدنبالتون م وشاین نییپا ومدمیبه سمتم : من داشتم م عی...و برگشت سردیبه صورتش کش یدست یحام

 

 نبود... یخوب زیکه بود چ یزیبود و هر چ ییخبرا هیجا  نیواب بودن...مثل منگها نگاهش کردم..ا...بچه ها خفتی..دروغ مگ

 

 تر چشم دوخت بهم... یبار جد نیا

 

 لحظه... هیخان :  اکبر

 

 : پدر!! یحام
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 لحن با وجود ادب انقدر محکم بود که باعث سکوت اکبر خان هم شد... نیشد...ا ینم باورم

 

صورتم افتاد : با شما هستم...بچه ها منتظرتونن...لطفا در اتاقتون رو هم  یاش کامل رو هیسا یطور نیاخورد  یتکون یحام

 ...دیببند

 

 

 

زدن..به ساعتم نگاه کردم..به بچه ها که از  یخانواده بلند حرف نم نیکال ا یعنی..دمیشن ینم یزیمحو بود...چ نییپا یصداها

 ...دمیعرق کرده کوشا کش یکم یشونیبه پ یبودن...دست دهیخبر خواب یهمه جا ب

 

 ی...کوشا تو جاش کمزدیم ادیاکبر خان بلند شد...داشت فر ادیفر یو چند لحظه بعد صدا دهیچیخونه پ یتلفن تو یصدا همزمان

 که باعث شد بچه ها هم ترسان از جاشون بپرن... نییخانوم و همهمه پا دهیبلند فر غیج ی..من هم...و بعد صدادیپر

 

 یو کوشا هم ه وشایبودن بغلم کردم...ن دهیتخت و بچه ها رو که ترس یخانوم هم اضافه شد...نشستم رو یزر ادیفر یصدا

 ....رونیب میاز اتاق بر میکردیکدوم جرات نم چیبود که ه بیشده و عج یچ دنیپرسیم

 

 شلوارم رو گرفته بودن : نرو همراز.... نییو کوشا پا وشاین

 

 شده.... یچ نمیبب قهیدق هی....نامیتر زیعز ستین یچیه_

 

هوش  یتا اکبر خان رو که به نظر ب کردنیداشتن کمک م یآقا و حام یرو نگاه کردم...عل نییپله ها پا یرو باز کردم...از رو در

 زد...چادرش رو چنگ زده بود... یکه داشت به صورتش م یخانوم در حال دهیبلند کنن و فر ومدیم

 

 ترسان کنارم بود... وشایصورتم بود رو کنار زدم...ن یکه رو یمن....اشک یعنیشد... یجا کنار پله ها وا رفتم....باورم نم همون

 

 : مرده؟؟؟؟!!!!! کردیکه هق هق م یدر حال وشاین

 

ناراحتش کردم...من من بود... رهی...تقصرمیفشار بم نیبار ا ریز خواستیشده کوشا .....و من که دلم م یچ هیگر ادیبعد فر و

 قلبش مشکل داره.... دونستمیکه م

 

 

 

 که بچه ها هم بخورن... دیخانوم جون...شما هم بخور_

 

خانوم هم اصرار داشت بهشون غذا بده...خودش هم با  یبودن...فخر دهیکاسه خون شده بود...ترس هیبچه ها مثل  یچشا

 ...کردیاشکش رو پاک م شیگوشه روسر

 

آقا زنگ زده  یخانوم به عل یساعت بود که رفته بودن...فخر یلیبود..خ 11 کیو رفت ..ساعت نزد دیبه سرم کش یدست

 رمردیپ نیبزرگ..از خودم بدم اومد..من ا یلیبغض بود..خ هینداشت...ته دلم  یخوب تیبود...اکبر خان سکته کرده بود و وضع

 کرده بودم..... تیرو اذ

 

 .....رهی:اگه بم کوشا

 

 یلیخ یلیحالت بود...خ نیتر یعیمثل اونها طب ییبچه ها یبرا دیشا نیو ا دنیترس ی..مکردمیخوب درکشون م یلیخ

اونها ضربه  یشد...برا یکم م شونیکیچهار نفر رو داشتن...و اگر  ایداشتن پناه...کال تو دن نیپناه بودن...در ع ی..اونها بیعیطب
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..اجبارشون نکردم به دیلرز یتخت تو خودش مچاله شده بود و م یرو وشاین..ودب گهیبه مراتب سخت تر از بچه ها د یا

 خوردن...

 

مادرم رو در آوردم و بعد چادر رها رو که امروز صبح باهاش رفته  حی...از توش کتاب مفاتفمیجام بلند شدم...رفتم سراغ ک از

 بودم امامزاده صالح...

 

 چادر مادرتونه... نیپام گذاشتن : ا یسرشون رورو وشایتخت نشستم و پاهام رو دراز کردم...کوشا و ن یرو

 

پدر بزرگتون دعا  یسالمت یما...ما هم باهم برا شیجاست..پ نیکرد : اون االن ا سیو کوشا شلوارم رو خ وشایاشک ن قطره

 ....میخونیم

 

 

 

 

 

 چشمام رو باز کردم... نینفس بود..ب هیحضور رو حس کرده بودم... هیار ...انگ دیدادم...پلکم پر یرو تکون سرم

 

 چادر بود... یکه رو یرنگ بود و بعد...دست یجفت چشم قهوه ا هیصورتم... کینزد

 

بود که مچش گرفته شده باشه...سرش رو عقب برد...دستش هنوز به گوشه چادر  یلحظه انگار جا خورد..مثل کس هی

که  یبود باعث شد درد یو چ میکجا بود نکهیا لیباعث شده بود گردنم خشک بشه...تحل نیم برده بود و همبود...نشسته خواب

...نگران به نظر ی...با تمام دورومدیآشنا م بیکه عج یاون نگاه یوبود رو فراموش کنم...خشک شدم...ت دهیچیتو گردنم پ

حس  یحس داغ هی..پشت گوشام گرفتم؟؟ینم تینها یب یخستگ نیو خسته و من....و من چرا چشمهام رو از ا ومدیم

به  دوزمو ب رمیبچه ها بود چشم بگ یاش عطر نفسها نهیکه زم کیو نزد میکه باعث شد از اون نگاه مستق یکردم..داغ

گه رو محکم ن حیمن که هنوز کتاب مفات یتار و پود با دستها هیدستش مشت کرده بود...تو فاصله  یدستهاش که چادر رو تو

 داشته بود...

 

 لرزه... یعقب رفت و من احساس کردم تمام بدنم داره م یاز صورتم بود کم یکم یلیگرفتن نگاهم سرش که به فاصله خ با

 

 ...شدی: سردتون م دیکش شیشونیو دستش رو به پ ستادیا

 

و جواب اون نگاه خسته هم نبود...اما  حیتوج یقرار بود نبود...حت یام ب نهیس یکه تو یجواب قلب نیجواب من نبود...ا نی..ا

 یاتفاقها...نگران نیمن از همه ا جهیدختر جوان بود...و اما من...نت هیجنتلمن مودب تو اتاق  نیحضور ا یبرا لیدل نیبهتر دیشا

 بودن.... دهیبود که کنارم خواب یدو تا فرشته ا یبرا یحام

 

تخت گذاشتم و بلند  یقرار داد...کتاب رو رو یشتریب رتیمن رو تو حرفت و  رونیاز اتاق ب عیسر یلیکه خ یبعد...مرد و

 ...دمیکش یقیشدم..نفس عم

 

در  ریشده بود؟؟؟ از ته راهرو از ز یاومده بودن؟؟..چ یفر آشفته ام رو پشت گوشم زدم و از اتاق خارج شدم..ک یموها

خانوم هن و  یرفتن به اتاق اون نداشتم...سرم رو چرخوندم...فخر یبرا یبهانه و جسارت چی...من اما مطمئنا هومدیاتاقش نور م

 .... ترف یم نییهن کنان داشت پله ها رو پا

 

 خانوم؟؟ یفخر_
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تر هم شده بود : خانوم  دهیهم حاصل از ترسش کش یبا لهجه با مزه اش که حاال کم دنمی...با ددیگفت و به پشتش چرخ ینیه

 ؟؟؟یداریجان شما ب

 

 ...چه خبر شد_

 

خانوم  دهیکجا رفتن...فر دونمیاومدن باال و نم عیاز در که اومدن تو سر دمیواال من اگه بدونم خانوم جان...آقا رو که اصال ند_

 شه... یباز نم هیو چشماشون هم از گر دنیتختشون خواب یخورن...رو یهم نم یزی...چستیهم که حالشون خوب ن

 

هم به  یادیز یخانوم حق ها دهیعمارت.....فر نیحضور من تو ا ریمن بود..تقص ریتقصها  نیام گرفت و تمام ا هیگر دوباره

 المیخ دیجا نباشم..اما اول با نیا گهیکه د دادمی...قول هم مکردمیهم م یازش عذر خواه دیگردن من داشت و هم رها با

 ...فتمشد....پس اول به سمت آشپزخونه ر یراحت م

 

بود...در رو پشت سرم  دهیخانوم دراز کش دهیدر رو باز کردم..فر یکه منتظر جواب بشم ال نیبه در زدم و بدون ا یا تقه

شده  یبزرگ و کنده کار نهیتوالتش گذاشتم..آ زیم یرو رو ینیبشه که نذاشتم...س زیخ میخواست تو جاش ن دنمیبستم..با د

 یو بعد در کنارش عکس عروس یبود از حام یبزرگ عکس وارید یمخمل قرمز و رو یداشت..تختش پهن و بزرگ بود با روتخت یا

 حامد..البته بدون حضور رها...و بعد بچه ها...

 

 دخترم... نیبش_

 

 ...دمیکشیزن خجالت م نیکرم رنگ کف اتاق...از ا یشمیتوالت نشستم و زل زدم به فرش ابر زیم یصندل یرو

 

 اکبر خان؟؟؟!!_

 

 ...یلیخ طشیکردن...سکته کرده....شرا شیرو پاک کرد : بستر اشکش

 

 ؟؟؟یچ شدیم یزیشد...اگر چ شتریشد و من هم بغضم ب شتریرو ادامه نداد...اشکش ب حرفش

 

 هستن... یمرد محکم شونی...من مطمئنم اشنیبهتر م_

 

 ....زایچ یلیهست...خ زایچ یلیتختش نشست : به ظاهرش نگاه نکن...توش داغونه....خ یرو

 

 سرتون باشه... یرو شهیاش هم هیرو قورت دادم : سا بغضم

 

که  یسرت کنه..تو رو هم عاشق اون هیرو که عاشقته سا یمشت شده ام گذاشت : خدا هم مرد یدستها یرو با مهر رو دستش

 سر تو بودنه.... هیتمام آرزوش سا

 

 ...شناسهی...که انگار اون مرد رو مهی...خسته تر و نگران تر از اون بودم که با خودم فکر کنم چرا جمله اش طور

 

 جواب بدم.... دیاشکات رو پاک کن دخترم....من بعدها با_

 

 عسل و... ریش یعنیسرهم کردم.. ییزایچ هی...من براتون دینخورد یزیخانوم گفتن چ یفخر_

 

 ...کنهیدرد م یلیزد : سرم خ یلبخند

 

 ....ارمیبراتون قرص م دیرو بخور نیاگه ا_
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 مثل تو رو رد کنم... یزیندارم...اما..دوست هم ندارم دست عز لیو از دستم گرفت.. : واقعا مر وانیل

 

 ...بردیم نییرو آروم آروم باال و پا وانیلبه تخت نشستم...ل کنارش

 

 ....دیکشیهم پر م دوریکر یانتها ییسرد و نگرانم گذاشت و من دلم جا یدستها یرو دوباره رو دستش

 

 ... دیدستم لرز یرو دستهاش

 

 نه؟؟ دیدوستشون دار یلیخ_

 

 بود و بد خلق..اما ...خب... ی...جددمیترس یهم ازش م یلیدونستم...خ ینم یچیسالم بود که عروسش شدم... ه زدهیس_

 

 ....دیبه حضورش عادت کرد_

 

که به وجود  یبودن در کنار مرد یعنیزن  ی..عشق برایهست ینی...تو دختر نازنیوقت عادت نکن چیکه ه کنمیتو دعا م یاما برا _

آدم سر  نیدر کنار ا زی..تمام وجودت..احساساتت همه چیاحساس زن بودن بکن ایدر کنارش تا ته دن یعنیبده... تیزن هو

 من شک ندارم... یچشی..تو ماام دمیرو نچش نی....من اارنیب رونیب

 

 ناراحتم.... یلیمن...من االن خ_

 

خورده رو ازش  مین وانیشد..ل یداشت و چشماش هم باز نم یبیخانوم امشب حال غر دهیگفتنش نبود فکر کنم..فر یجا

 قرص بهش دادم... هیگرفتم....

 

 ....چهیپیعصاشون تو سالن م ی...صداشنینشستم :دوباره سر پا م کنارش

 

 حاللش کن همراز...._

 

 انقدر.... یعنیشد... شتریب هیگر

 

 ....من...دینگ یطور نیا تو رو خدا_

 

 حواست به بچه ها باشه... شهیچند وقتت م نیا یوقتها قلبت رو شکست....راست یلیخ_

 

 دستش فشرد.... یتو یرو دستم

 

 بودن... دهیترس یلیرو پاک کردم : البته...خ اشکام

 

 روز مرگ مادرشون انداختتشون .... ادیها  ادیفر نیبراشون احتماال ا رمیبم_

 

 ترسن بازهم پناهشون رو از دست بدن... یاونا م_

 

 رو قورت داد : آمادشون کن که .... بغضش
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من از عذاب وجدان  مردی...اگر مکردیبود و من تمام عضالت بدنم جمع شده بود...همه جام درد م دهیخانوم خواب دهیفر

 ....مردمیم

 

گرفته بود...اگر به قول خودش اگر دست خودش  دیزن بودن رو با عادت  یکس یکه اگر برا یعالم خودم بودم...در کنار زن تو

 ...دادیم یمادر یهم بو بیزن مادر بود و عج نیبودن اما ا ششیبود پسر هاش پ

 

که بودم هزاران حرف برام داشت و اصال حضورم رو درش درک  یزار بزنم...تو خونه ا خواستیشد..امشب دلم م یجار اشکم

 ...دمیفهمیها رو م زیچ ینگار تازه تازه داشتم بعضکردم..ا یهم نم

 

 مادر جون...!!_

 

گام به عقب برداشت و دوباره برگشت به جلو... : من  هیجا خورد... دنمیصداش جا خوردم...همون قدر که اون از د دنیشن با

 دونستم که.... ینم

 

 ییکردم و موها یاش بود نگاه نهیس کیکه گره اش نزد ینا مرتبش و کروات راهنیبود و من به پ نییپا یلیهر دومون خ یصدا

 شده.... دهیتو شون بارها و بارها دست کش ومدیکه به نظر م

 

 مادرش بود ... یکرد که دستم به موها یشد و به من هم نگاه کیمادرش نزد به

 

 حالش بهتره؟؟_

 

 بخوابن... یچند ساعت هیقرص دادم....فکر کنم بتونن  هیبهشون _

 

 انداختم... نییو تکون داد و دوباره نگاهم کرد...سرم رو پار سرش

 

 ...من مطمئنم...شهیحالشون خوب م_

 

 ...یعنیشدن... یفعال بستر ویس ی: آ دیبه صورتش کش یدست

 

 ...ختیاشکم ر دوباره

 

 ....دینکن هیگر_

 

 ...خوامیعذر م یلیخ یلیمن..خ_

 

 چرا؟؟؟ دیبگ شهیتعجب نگاهم کرد : م با

 

 نگفتم... یزیرو زدم پشت گوشم و چ موهام

 

 د؟؟یمامان آماده کرده بود یبرا_

 

 عسل بود.... ریش وانیبه ل منظورش

 

 د؟؟؟یکنیم لیبله...شما هم م_
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 مهر پنهان بود... هیجور گلگون شدن بود انگار...پر از  هی...شدیم شترمیدونم چرا امشب هر نگاهش باعث خجالت ب ینم

 

 .نه ممنونم...فقط ..._

 

 ....میریخانوم بگ دهیخواب سبک رو هم از فر نیهم دمیترس ی...اون هم از در اتاق خارج شد.مستادمیشدم ا بلند

 

کوتاه تر  یخونه...حت یچلچراغ اصل نییراهرو..پا یو روشن کیتار نیرو به روم...پاهام برهنه بود...تو ا ستادیرو بست...و ا در

 ....ومدمیهم کنارش به نظر م

 

 ....چوندمیپیبود رو دور انگشتام م ختهیشونه ام ر یدسته از موهام که از رو هی

 

 ....دیبار یاز همه صورتش م یپا و اون پا کرد..خستگ نیا یکم

 

 خانوم هم گفتم....حالشون... دهی..من به فرشهیحالشون خوب م_

 

 نیخواستم بگم ا ی...مستیاصال خوب ن شونطیقدم جلو گذاشت...چشماش رو محکم بست و دوباره باز کرد...: پدر شرا هی

گرفته  یهفته قبل مرخص هیخانوم هم از  ی...زرمیخونه باش میکم بتون یلیچند وقت..حواستون به بچه ها باشه..ما احتماال خ

 ...بچه ها هم...نیشده و گوشاش سنگ ریپ ی....فخرادیداره و از فردا نم یبود..خودش جراح

 

 کس رو اندازه شما دوست ندارن... چیبه موهام بود و ادامه داد : ه ریشد به من...که دستم هنوز گ رهیخ

 

 دست...آروم و نوازش گونه قلبم رو نوازش کرد.... هی دیشا یزی...اما امشب...احساس کردم چگفتیم شهیجمله رو هم نی..ا

 

 برمشون خونم..... یم-

 

 ...دیجا بمون نی..همریتو جاش جا به جا شد...: خ کالفه

 

 لحن محکم... نیارباب با ا ی..بازهم شده بود همون حام

 

 آخه..._

 

 نیا یعنیباشه...و من... کیبه مدرسه اش نزد دیبا وشایآخه نداره...کوشا پاش شکسته...جابه جا کردنش سخته...ن_

 ........یجور

 

 ..تا عذاب وجدان ...گرفتیباال م دنشیکه موقع د یضربان قلب نیداشتم...از ا لیدال یلیمن سخت بود...خ ی...برا

 

 کردم بخورم.... یبار بغضم رو سع نیافتاد...اما ا ادمی دوباره

 

 کردن مسائل خونه بود... تیریوسط در حا ل مد نیو هنوز ا شدیهوش م یب یاز خستگ داشت

 

 ....دیخسته ا یلی...خدیبخواب دیشما هم بر یباشه...ول_

 

کش دار شده بود.... : باشه...اما من بازهم منتظر  یادیهم ز کمیبه لبخند اومد از لحن من که  هیشب یزیلبش چ ی...رو

 جادوتون هستما....
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 بره... نیخندون من بود..تا اون بغض آشکارم از ب یمسئله برا نیا دنیکش شی...شک نداشتم پ

 

 االن... دیخوا یم_

 

 هی... گردی...خسته ادیبخواب دیادکلنش مخلوط شده بود : نه...بر یبار عطر نفس هاش هم با بو نیتر شد ا کیقدم بهم نزد هی

 ...و حضورتون...دیهست ی....شما دختر مقاومدیزیریدونم چرا انقدر از سر شب اشک م ی...من نمدیهم نکن

 

 بود.... مهی....حرفاش همه نصفه نشدی...نفسهام باز تند مدمیبه پشت گردنم کش یدست

 

 ....دیاجازه رو ند می..به بچه ها هم ادیتلفن خونه رو برندار دیدار فیجا تشر نیکه ا یمدت نیا نکهیو ا_

 

اجازه رو  نیو البته در همش ا شیبپرسم که صورت جد یزیها....خواستم چ ادیزنگ تلفن افتادم قبل از اون فر ادیلحظه  هی....

 تکون دادم.... ازم گرفت..به نشانه استفهام سرم رو

 

 براتون آماده کنم.... یزیخوردن چ یاگر بخواد برا ستمایمن خسته ن یدکتر...راست یآقا ریشبتون به خ_

 

 ...دیاستراحت کن_

 

 ....دادیخواست محبت کنه هم دستور م یکه م یآدم موقع نی..ا

 

 ...هوا سرده...دیر نکشبرم که صدام کرد... برگشتم به پشت سرم گفت : رو تون رو با اون چاد خواستم

 

 

 

 

 

 ..شهیگرفت : پس اوضاع قاراش م زیاش رو از م هیتک

 

برام  یزی..هنوز هم چ نمیبب نهیآ یسرم رو محکم تر کردم...تا موهام رو کامل بپوشونه ...دوست نداشتم خودم رو تو یرو کاله

 مفهوم نبود... : آره...

 

 ... رمیکردم نگاهم رو ازش بگ یشد بهم..سع رهیو خ ستادیجلوم ا اومد

 

 دردت هست مموش.... هیتو _

 

 ....کردی..از خودم بهتر درک مشناختی..اون من رو از خودم بهتر مموندیپنهون نم اوشیاز س یزیچ

 

 ؟؟؟یندار نیتو مگه تمر_

 

 ....ایس ادیگره ابرو بهت نم نیرفت تو هم...خنده ام گرفت دست بردم و اخماش رو از هم باز کرد : ا اخماش

 

 حرف رو عوض نکن..._

 

 ....شهیشروع م گهیساعت د میساعتم نگاهم کرد : اجرا تا ن به
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رو  یپریرو صحنه؟؟؟...هر وقت کارگردان گفت م یبر یخوای: بشه...تو مگه باره اولته م ستادیجلوم ا نهیبه س دست

 تموم نشده... مشیصحنه..تازه محمد هم هنوز گر

 

 ؟؟؟یدونیمن رو محرم نم گهی...؟؟؟..تو دمیچند وقته حرف نزد یدونیم چیانداخت و ادامه داد : مموش ه نییرو پا سرش

 

عالمه حس در هم دارم...از  هی...ستیبا خودم مشخص ن فمی...تکلایرو ندارم...اما س یام گرفت : چرت نگو..من جز تو کس هیگر

 ...تا عذاب وجدان و ....یمیعشق قد هیحس فرار از 

 

 صورتم :و....؟؟؟!!! یشد تو خم

 

 دونم.... ینم یعنی...یچیه_

 

 ستین شهیمثل هم ییزایچ هیکفشش خاموش کرد....: تو اون عمارت  ریدستش رو ز یتو گاریشد به نوک کفشش...س رهیخ

 نه؟؟؟

 

 ....ی..داغونیستی...تو هم نستیمثل سابق ن زایچ یلی: خ دمشیدیاز اشک م یهاله ا هی پشت

 

 ..شمیتو به من فکر نکن..خوب م_

 

 مگه نه؟؟ ی...تو من رو دوست دارایتر شدم بهش : س کیقدم نزد هی

 

بهم  متیاگه گر کشتتیم ؟؟عاطفهیکنیم هیگر ی....حاال چرا داریستیواقعا خوب ن نکهیگرد نگاهم کرد : تو مثل ا یچشما با

 ...زهیبر

 

 تونست حال من رو خوب کنه... یم یطیآدم تحت هر شرا نیبهش زدم ا یلبخند

 

 ؟یداد یجواب منف نیبه رام یمونیپش_

 

 ....یلینگاه چپ چپش بهش انداختم : آره خ هی

 

 ....ادیمظلوم بهت نم افهیمموش اون ق نیآفر_

 

 ا؟؟؟یس_

 

که تو  یطوفان نی....اکردمیرو م میو داشتم زندگ نییاست..من سرم رو انداخته بودم پا ختهیبهم ر زی...همه چایجان س_

..سکته اکبر نی...رامکنمیم ی...دارم قاطکنهیخارج م نمیداره من رو از روت نایهمه احساسات متناقض...همه ا نیذهنمه ...ا

 یعنی...که شیبدم خونه رو بکوبن...تموم شدن نما تیتا رضا ارنیکه بهم م ییفشارهاکه بهت گفتم...و اون  یخان...اون تلفن

 ...شمیم وونهیارم د...دیپول یدوباره ب

 

 درست بشه.... یهمه چ دمیتو ذهنمه...بهت قول م ییفکرا هیمن  م؟؟؟یذارینگام مموش...مگه ما تنهات م_

 

 !!!ا؟؟ی...:سومدینم یخوب ینگاهش کردم ..از حرفاش بوها یکنجکاو با
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 هیکه االن  سای..هم به تو و هم به نگاه آودمی..بهت قول مشهیدرست م زیغم بود نگاهم کرد : همه چ هیکه توش  ییچشما با

خونه  دنیکوب یبرا یستین یجا باشم...کنارتون پشتتون....در ضمن تو مجبور نیدم که ا یماهه پر از سئواله....بهتون قول م

 ....وونهیسرت نذاشته د یداده...اسلحه که رو شنهادیپ هیخانوم هم  نبی....داماد زستی..مادام هم موافق نیبد تیرضا

 

 

 

رو  نهاشیداشت...تمر یادیذوق ز وشایاز همه پر از لذت بودن من کنارشون بودن..ن شتریبهتر شده بود...اما ب یکم حالشون

وقت  چیه کردمیکه فکر م ییو من تو خونه خواهرم...جا گشتیدنبالم م عیسر دید یلحظه من رو نم هی...کوشا کردیکنارم حل م

 دو روز بود اتراق کرده بودم.... الاز دو ساعت توش نخواهم موند حا شتریب

 

 حالتون خوبه؟_

 

 یدر اومدم : سالم آقا االتیخ نیمنتظرش بودم از صبح از تمام ا کردمیبا خودم اعتراف م یکه به طرز ترسناک ییصدا دنیشن با

 دکتر...

 

 پام مرتب کردم .... یخودم رو جمع و جور کردم...دامنم رو رو یجام بلند شدم و کم از

 

 شما؟ دیشد به نگاهم : خوب رهیخ قیدق

 

 بله...اکبر خان چه طورن؟؟_

 

 ...مارستانیب دیمالقات رفته بود ی...مادرم گفتن برایگفت : همون طور یلحن خسته ا با

 

خواستم  یوقت مالقات تموم شده بود..البته من...م دمیسر بزنم که متاسفانه به موقع نرس هیکردم  یبله قبل از اجرا سع_

 ...نمیخانوم رو بب دهیفر

 

 ...ستنیهوش هستن و متوجه اطرافشون ن یپدرم ب_

 

 من خوشحال بشن... داریزدم : به هوش باشن هم فکر نکنم از د یتلخ لبخند

 

 یم ی..از همه وجاناتش خستگیصندل یتراس گذاشت..پالتوش رو هم رو زیم یرو رو شیدست فیکالفه شد...ک یکم

و خودش  دیکش رونیرو ب مییرو به رو ی...نشستم و بعد صندلنمیو با دست اشاره کرد که بنش دیرو کش ی...اما صندلدیبار

 ...ریچند وقت اخ البتهدو روز...و  نیا کنهیداره شما رو ناراحت م یزینشست : چ

 

که پدرش  طیشرا نی...تو ادمیمونه..اما واقعا و از ته دل ازش خجالت کش یپنهان نم دشیاز د یزیچ دونستمیخوب م یلی...خ

من هم وقت  یآدم برا نیبود ..ا ادیشرکت ز یو کارها کردیم شیعصب هیدونستم ک یکه نم ییحالت بود..تلفنها نیدر بدتر

 داشت انگار...

 

با  یصورت و نگاه منتظر و جد نیحرف بزنم..ا خواستیدلم م بی...عجدمیسرم رو باال آوردم و نگاه منتظر جوابش رو د یکم

 حرف زدن...اما... یبرا کردیم کیمن رو تحر بیباز هم عج یشگیوجود اون صالبت و اخم هم

 

 ...یلیپدرتون...من..فقط خ یضیا..مرکوش یچند وقت ناراحت کننده بود..پا نیاتفاقات ا کمیدکتر.. یمن خوبم آقا_

 

 !!!؟؟؟یلیشما خ_
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 ممنونم که حواستون به من هست.... یلیخ_

 

 د؟؟ی: مطمئن دیرو مال چشمهاش

 

 که حواستون به من هست؟؟؟...بله مطمئنم... نیگفتم : از ا طنتیلبخند و ش با

 

 طیگفت دنبال بل یبود...بعد از احوال پرس دیبگه که تلفنم زنگ خورد...ام یزیاومد...خواست چ یخنده ا هینگاهش  یتو

و خالصه من گفتم که  رهیپذ یو گفت نه رو از طرف من نم میجشنواره شرکت کن یاصفهان و رزرو هتل هستش تا تو

رو گفتم...قطع که  امیباشه م نیب نیزده بود که من فقط ا رفتند تند و پشت سر هم ح شهی...البته انقدر مثل همامیم

اخم داشت اس ام اس رو خوندم...از طرف  یبیکه به طرز عج یمجدد از حام یاس ام اس برام اومد...با عذر خواه هیکردم...

 یخوب یروح تیوضع توو من واقعا  ادیخواست کوتاه ب یجور نم چیآدم انگار ه نیهم..ا یبود...اخمام دوباره رفت تو نیرام

 نبودم...

 

ام رفت تا بتونم  نهیس یتراس و دستاش رو بهم قفل کرد و من دستم رو زیم یکالفه جا به جا شد... خم شد رو یجاش کم سر

 بود... ادیهمه عذاب وجدان ز نیمن حساس ا یخودش نبود و برا یجا زیچ چیمدت ه نیبکشم..ا یقینفس عم

 

 د؟؟یگفتن که ناراحت یزیشده؟؟؟بهتون چ یزیچ_

 

 شدم... : نه...خوبم... رهیخ شیعصب یه چشمارو بلند کردم . ب سرم

 

 زد : کامال مشخصه.. یواضح پوزخند

 

 ...دیکردم بهش بر خورد : ببخش احساس

 

 افتاده؟؟ ی.اتفاقد؟؟یکن یم یتعجب نگاهم کرد : عذر خواه با

 

شد  رهی...و خرونینباشن نگاهش کردم..کالفه شد..نفسش رو داد ب سیخ کردمیم یکه به زور داشتم سع ییبار با چشما نیا

 ...دیداشت اجیجام...هر وقت که احت نیهستم...و ا یکه من آدم با نفوذ دیدونیجلوش... : شما م زیبه م

 

 شد... قیتزر قیحس عم هیرگهام  ی...احساس کردم تو کیپرنده کوچ هیمثل پرواز  کیلرزش کوچ هی ختیر دلم

 

کوشا پدر من رو در  نیخانوم هن و هن کنان از در تراس داخل شد : همراز خانوم ا یگفت و بلند شد تا بره که فخر رو نیا

 بذاره تو دهنم.... دیهمراز با گهیم خورهیآورد...غذا نم

 

 سر و صدا... یچه ب دی...خوش اومددیآقا ببخش یوا یباشه : ا دهیرو د یحام هویانگار که  بعد

 

 خانوم...کوشا تو اتاقشه؟؟؟ یسالم فخر_

 

 بله..._

 

 د؟؟ی...غذا که نخورددیداشته باش فی... : شما تشرشدیرو کرد به سمت من که داشتم بلند م بعد

 

 . دیاریب فیمنتظر بودم شما تشر دیراستش رو بخوا_

 

 رسم خدمتتون... یشازده رو مشخص کنم م نیا فیباشه پس من تکل_
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 کرده؟؟؟ یمگه کار_

 

 دیبار فکر کنم با نیباره..ا نیچندم نیکرده دست که داره...ا دایبه صورت خسته شما نگاه نکرده...در ضمن پاش مشکل پ_

 قاطعانه تر باهاش بر خورد کنم...

 

 

 

گرفت...زنگ  یخنده ام م وفتادمیکوشا که م زونیآو افهیق ادیبالشت اتاق مهمان عمارت انتظام ها گذاشتم.... یرو رو سرم

 ...مشناختمیفنم باعث تعجبم شده ..به خصوص که شماره رو هم نتل

 

 الو.._

 

 اصال... ومدینم ادمیآشنا بود هم  یلیخانوم پشت خط هم خ یصدل

 

 ...ایدستت درد نکنه همراز خانوم..بابا منم رو_

 

 نداشتم که چرا زنگ زده متظر شدم تا حرفش رو بزنه... یلیتحل چیکه ه یدر حال یشدم ..بعد از احوال پرس زیخ میجام ن یتو

 

سر در  یچیه یتابلو بخرم ول هیخوام  یسالن خونه م یخواهش داشتم..من برا هیهمراز جان ازت  یراستش رو بخوا_

 ...دیخر میباهم بر ی..فردا وقت دارارمینم

 

 ...دمیفهم یرو نم شنهادیپ نیشد...مفهوم ا لیعالمت سئوال بزرگ تشک هیسرم  تو

 

 ندارم..اما... یمن فردا کار خاص_

 

 ...کنمیهمراز بانو...خواهش م گهی... : اما نداره دکردمیرو حس م نیبود..ا یخبر هی ییجا هی..دیکش یقیعم نفس

 

 نه نه ...منظورم به خواهش کردن نبود...چشم من فردا در خدمتتون هستم..._

 

 ....دیخر میدنبالم...بر ادیکه تازه قطع شده بود...قرار شده بود صبح که بچه ها مدرسه اند ب یموندم به تلفن رهی...خ

 

 

 

بهش گفتم تا به  میو راه افتاد میبود...با هم دست داد یو مرتب و خوش اخالق بود...دختر دوست داشتن کیش شهیهم مثل

 فروش داره... یبرا ییبایز یرو داشتم کاراهاداشت که آمارش  شگاهینما ی..اونجا دوستمیمادر آرتان بر یگالر

 

سئوال  یهست..چون وقت یا گهید یزهایدعوت چ نیپشت ا کردمیدونم چرا احساس م یجا خورده بودم و نم یتماس آن نیا از

 یکه تا چه اندازه م دمیازش پرس یدونست و وقت ینم یزیچ چیدوست داره ه ییچه سبکا ایدر نظر داره و  ییکردم چه تابلو

نداره..هر  یرنگش رو جا به جا کرد و گفت : مرز یآب یشمیابر یو روسر اومد یبرق بد جنس هیکنه...تو نگاهش  نهیخواد هز

 ...یتو باش ی قهیخوام سل ی...ممیداریرو بر م یو انتخاب کرد یدوست داشت یچ

 

 طاووس خواهد جور هندوستان کشد.... یلب گفت تا چشمش در آد..هر ک ریبعد ز و

 

 منظورتون به منه...؟؟_
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 دلم.... زهی: نه عز دیبه بازوم زد و خند یدست

 

 و سبز... یپر از آرامش..آب ییمحو از آبرنگ با رنگها ییمونده بود به تابلو رهیخ ایرو یگالر تو

 

 خوشگله؟_

 

 هم آرامش بخشه.... یلی...خیلیزد : خ یلبخند

 

 ...مشیبخر میتون یبه نظر من هم..م_

 

 : بله.. دمیرو د یموقع تلفنش زنگ زد ..باز همون برق بد جنس همون

 

_.... 

 

 ...میهست ینه...هنوز تو گالر_

 

 ؟؟یگفت : حاال چرا انقد هول یبا لودگ بعد

 

...آدم هم انقد بد یشیم یشد : حاال چرا عصبان یاش جد افهیبسته شد و ق ایرو شیگفت که ن یدونم طرف اون طرف چ ینم

 اخالق..

 

_... 

 

 ...یستی...بلد هم نیاریخواد از دلم در ب یحاال نم_

 

 ....ادهیکه از سرت ز یدون ی..مدونمی: م دمیمن شن یبه من کرد و پشتش رو کرد و آروم گفت ول ینگاه بعد

 

_... 

 

 ...ستمیهم آرزو به دل ن رمیبم گهیها ..د دمیرو شن نیکرد : ا یکوتاه خنده

 

 خوبه؟؟ نیبه سمتم برگشت : خوب خانوم خانوما ا یکرد با عذر خواه یکه خدا حافظ نیاز ا بعد

 

..من فکر د؟؟یاش بد هیهد یبه کس دیخوای...مادیخوشتون م یدونم شما از چه سبک ینم یانتخاب کنم..حت دی: آخه من نبا گفتم

 خودتونه.. یبرا کردمیم

 

 بدم؟؟ هیهد خوامیم یچرا فکر کرد_

 

 ..ادهیاز سرش هم ز دیکه گفت نیا_

 

آرامش بخشه و تو هم  نیا ی...ولارمینباشه..من که سر در نم تیحرفا کار نیو ا هی...تو به سبک من و هدادهی: آخه ز دیخند

 ؟؟؟یدوستش دار

 

 ....یییییلیتابلو سراسر نور و آرامش نگاه کردم: خ نیبه ا گهید بار
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 برات خوشحالم همراز... یلیخ_

 

 بابت؟؟_

 

 ...یحس بد انتیو مهم تر از همه به اطراف یری..حس بگیتون ی..میلذت ببر کیکوچ یزهایاز چ یتونیکه م نیبابت ا_

 

 ...دمیخجالت کش یکم

 

 ....یش یم یشه خواستن یم یجانم...چه قدر لپات گل یکارت بانکش رو در آورد : ا فشیو از تو ک دیخند ایرو

 

 تابلو که پرداخت شد.... یتومن 711 رقم

 

 هی یدرو مچش انداخت : وقت دار فیبه ساعت ظر ینگاه ای..رومیصندوق عقب گذاشت ی...تابلو رو تومیشد در که خارج از

 م؟؟؟یقهوه با هم بخور

 

  

 

 جلومون بود.... مونیفرانسو یو قهوه ها مینشسته بود یساعت بعد تو کافه نسبتا خلوت مین1

 

 ...نمیکن بب فیخب..همراز خانوم...تعر_

 

 هستم... میمن در حال گذران زندگ_

 

 ...گفتیخانوم م دهیخوشحالن..فر یهست ششونیکه پ نیاز ا دمی..از بچه ها چه خبر؟؟..شنزمیدونم عز یم_

 

 ...ستین یخوب تیخب...وضع یباشم...ول ششونیاومد که پ شیپ یتیبار موقع نیاول ی: خب برا دمیکش یآه

 

 حالش بده... یلی..اکبر خان خستیواقعا ن_

 

 ...دونمی: م دیکش یآه

 

 ؟؟یدست مشت شدم گذاشت و با تعجب نگاهم کرد.. : همراز خوب یباز از کجا اومد....دستش رو رو یدونم اون بغض لعنت ینم

 

 ...دیچند وقت حالم بده...ببخش نیا یلی... : من..خ دمیترکیم داشتم

 

 اد؟؟یاز من بر م ی..کارزم؟؟یشده عز یزیچ_

 

 چرا اکبر خان سکته کردن؟؟؟ دیدونیم یعنی.من.._

 

 ...زمی..چه طورمگه عزدنمیم ییزهایچ هینگران شد :  کمی

 

 نداشتم... ی...من قصدکشمیاز خودم خجالت م یعنیبه نظر شما من ..._

 

 به تو داره.. یدختر؟؟..چه ربط یگیم یدار یگرد نگاهم کرد : چ یبا چشما ایرو
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اصال من رو دوست ندارن..خب حالشون هم مناسب نبود..من اون شب  شونیمنه...ا رهیگونه ام اومد : تقص یرو یاشک قطره

 اونجا بودم...

 

بابت  نیکه امروز انقدر غمگ ییچشما نیشه..پس ا ی...من باورم نمزمممممممیدستش گرفت : عز یدستم رو محکم تر تو ایرو

 ؟؟یرتو مقص یکنیابن فکر مسخره بود که تو فکر م

 

هم  می...نذر هم کردم..تصمکنمیمن هر شب براشون دعا م دیاون جا باشم..باور کن دی..هستم...من اصال نباستم؟؟؟ین یعنی_

 ..نمیبیبچه ها رو دم مدرسه م رمیعمارت نرم...م گهیحالشو خوب شد د نکهیدارم بعد از ا

 

 درصد... هیلب گفت : فکر کن  ریز

 

 دن؟؟؟ یاجازه رو بهم نم نیا یحت دیگیم یعنی_

 

 دن... یاجازه رو که اصال نم نیشد : ا یلبخند

 

 دکتر حق دارن...باورتون بشه من ... یآقا_

 

 چی...فقط بهت بگم ههیچ انیبهت بگم جر تونمیبه تو نداره..نم  یسکته ربط نیتو دختر...اصال ا یباف یبهم م یدار یچ یچ_

 ؟؟؟ینگفت یچرا به حام یکنیخودت رو داغون م یعذاب وجدان مسخره دار نیبه تو نداره...تو با ا یربط

 

 ...دونمیخوام ناراحت بشن ..چه م یلطف دارن..من نم یلیبه من خ شونینه نه..ا_

 

 فکر بچگانه رو از ذهنت دور کن... نیا_

 

 من نبود...؟؟!!! ریمطمئنا...تقص یعنیبود.. یا گهیتر از هر زمان د یکرد...جد یچشماش نگاه به

 

 آخه..._

 

به تو  یربط چیکامل مسائل اون شب هستم...ه انی..من تو جرستیتو ن ریکه تقص دمی..من بهت قول مزمیهمراز عز نیبب_

 نداره..تو راحت باش...

 

 دونم چم شده... یداغونم...نم یلیچند وقت خ نیرو پاک کردم : ا اشکم

 

 درسته؟؟.. ستین نیفقط ا زیهمه چ_

 

 هست... زهایچ یلینه...خ خب_

 

 ...یحسابم هم نکن یلیخ دیشا یباشم...حت بهیبرات غر دیدونم شا یم_

 

 ...یلینه..به خدا شما خ_

 

 ...کنمیخوب بلدم درد دل بشنوم..اصال من شروع م یلیکه خ دمی.بهت قول میول_
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 یضیازدواج کردنش و مر یگفت از فشار خانواده اش و اجتما برا شیی..اون برام از تنهامیبعد هر دو سبک شده بود دوساعت

 اصفهان... لمیبه دست آوردن کار و در آخر از جشنواره ف یخونه...از انتظارم برا دنیگفتم..از کوب نیمادرش..من هم از رام

 

که  یاز سن و سال گهیطبقه د هیکرده بودم از  دایدوست خوب پ هی..من می...هر دو سبک شده بودمینشست نیماش یتو یوقت

 تابلو آب رنگ... هیچشم پر از تفکر و  هی ایوقت نداشتم و رو چیه بایکه تقر یزینقش بزرگ تر من رو داشته باشه چ تونستیم

 

 

 

شده بود.....سبک شده  لیمیکه برام ا یا شنامهیرو بلند کردم و شروع کردم به خوندن دو تا نما ییایآهنگ اسپان هی یصدا

 ییها یهنوز ته دلم دل مشغول نکهیبا وجود ا ستمیمن مقصر ن نکهیو قسمش در مورد ا حشیتوض ایم صحبت کردن با روبود

 بهتر کرده بود... یبود حالم رو کم

 

...داستان کردیم یزندگ سیدر پار کیآپارتمان کوچ کیبود که در  یینامه ها مرد نقاش تنها شیاز نما یکی یاصل تیشخص

 داشت .... یجالب

 

 همراز...._

 

..: جان دل نهیپام بنش ی... با دست اشاره کردم که روومدینگاه کردم که سر حال به نظر نم وشایرو بلند کردم به ن سرم

 همراز....

 

 ...اینگ ی...تو به کس گمیشده بهت م یزیچ هی_

 

سرم محکم کرده  یکرده بودم و با مداد روگذاشتم موهام رو پشت سرم گلوله  زیم یدستم رو رو یتو یشدم کاغذها نگران

 هیپاره پاره و  نیبود..طبق معمول پا برهنه بودم با شلوار ج ختهیسر سانه ام و صورتم ر یحا و اون جا موهام رو نیبودم اما از ا

رو دوست داشت ..هر  پمیت نیا وشای...نوفتهیب رونیاز شانه هام ب یکی شدیاش باعث م قهیگشاد که  یزییقرمز رنگ پا وریپول

 لباس.... نیبا ا دمیرسیقرار به نظر م یبه قول گلنار ب ای ختهیبهم ر یچه قدر هم که کم

 

...تو راحت رهیمیصحبت کرد...قبل ار اومدن تو...بهش گفت داره م یکیخانوم امروز تلفن رو برداشت...امروز...با  یفخر_

 ...یشیم

 

 همراز؟؟؟ رهیمیداره م یجد یکرد و ادامه داد : جد بغض

 

کردم همه تالشم رو  یحال بد اکبر خان...سع ایمشکوک  یتلفنها نیفکرکنم به ا یبه چ دیبا شتریدونستم االن ب ی..من که نم

 ...شهیکه حالشون خوب م دمیعسل من...من بهت قول م ستنیخانوم پدرجونت ن یبکنم...تا نگاهم مطمئن باشه...: منظوره فخر

 

 نداشتم.... ینانیموندم و االن اطم یقولم به بچه ها م یپا شهیشدم...چون من هم مونیقول پش نی..هر چند باالفاصله بعد از ا

 

 دوستت دارم... یلیشونه ام گذاشت : من خ یدستش رو دور گردنم قفل کرد و سرش رو رو وشاین

 

..نفسم یشد نی..سنگیبزرگ شد گهید یدونه به باسنش زدم : من عاشقتم ول هی میکه توش بود یعوض کردن جو یبرا

 رفت...

 

 بره.... سهیخفه شدن رو د ر آوردم که باعث شد بلند بخنده و ر یزبونم رو از دهنم در آوردم و ادا بعد
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به مقدمات  یازیکه ن دیبه ذهنم رس یزیباختن...چ یاز قبل م شتریشون رو ب هیداشتن روح وشایکوشا و ن کردمیم یکار دیبا

 هم نداشت... یخاص

 

 

 

به شدت خنده  افهیاومده بود و بهش ق رونیدندوناش ب یکه زبونش از ال یآشپزخونه نشسته بود و در حال یصندل یرو کوشا

آهنگ تند  هی یارو در آورده بودم و صد کیک هیدستور پخت  نترنتیا ی..از توکردیداره داده بود داشت شکالت ها رو خرد م

گرفتم و  یرو م وشاین یریخم یدست ها ی..گاهمیدادیو همراهش قر هم م میوندخ یرو بلند کرده بودم...آهنگ رو م یفارس

 بلند بخنده... یبا صدا شدی...که باعث مچرخوندمیدورم م

 

 کمونیشک داشتم ک ی..حتمیبرد یلذت م میداشت یبود و آشپزخونه هم اوضاعش وحشتناک بود...ول یهم تا موهام آرد خودم

 ریز یشاد نیا یکنم صدا یبلندمون..احساس م یکارمون بود...و خنده ها میاما مهم تقس ادیاز آب در ب یدرست و درمون زیچ

نسبتا سبک سرانه هم که بر خالف  یقیموس نیا ی..صداکردیم یسالنها رو ط امپژواک تم هیو مثل  دیچیپیسقف بلند عمارت م

فر  یداغون و نسبتا بد شکل رو تو کیاما جالب بود...ک شدیپخش م شهیبود که هم ییانویو پ کیکالس یقهایموستمام اون 

مانده شکالتها  یبود و به باق تهگذاش یصندل ی...کوشا پاش رو رونیتزئ یشکالت ها رو آب کردن برا میو شروع کرد میگذاشت

 تا خامه رو بهم بزنه..همه جا آرد بود و پوست تخم مرغ... کردمیکمک م وشایو به ن دمیخند یزد و من هم م یناخنک م

 

 ...کشهیخانوم ما رو م ی...فخروشاین ی: وا من

 

مسخره اش  افهیبلند به ق یموز بزرگ گوشه لپش گذاشته بود خواست جواب بده که دهنش کج شد با صدا کهیت هیکه  وشاین

 ...دمیخند

 

بود...طرف چپ بدنش کامل  ستادهیتو چارچوب ا یموقع روز...حام نیا کردمیباور نم رو دمیدیکه م یزیرو بلند کردم..چ سرم

دونم..خشک شدم...هم از  یاون جا بود رو نم یشلوارش بود..از ک بیداده بود...و دست راستش تو ج هیبه چارچوب تک

 رنگش بود... یکنگاه خا یکه تو یبیاون جا هم از برق عج دنشید

 

دونم...من غرق  یبود نم یاون نگاه چ یو کوشا هم رد نگاهم رو گرفتن و ساکت شدن...تو وشایدستم خشک شد...ن یتو قاشق

 یو شکالت یریام افتضاحه...موهام اطرافم پخش بود دستهام خم افهیبود...مطمئن بودم ق دهیچیفضا پ یتو کیک یبودم...بو

هم موزش رو  وشایکردم با دستمال دستهام رو پاک کنم...ن یو سع دمشیکش باالتر یاومده بود..کم نییپا یلیلباسم خ قهیبود..

 قورت داد ...

 

نگاه  هیداشتم خودم رو مرتب کنم کرد و  ینگاه به من که هول کرده بودم و سع هیزود تر از همه به خودش اومد..نگران  کوشا

 کرد : سالم عمو... کنهیلذت تماشا مرو با  یزیانگار که داره چ شهیکه خونسرد اما نه مثل هم یهم به حام

 

 انداختم... نییقدم به داخل گذاشت...من هول تر شدم...سرم رو پا هیاش رو از چارچوب گرفت و  هیتک یحام

 

 سالم کوشا...._

 

 لب سالم کردم... ریکرد..من هم...ز یهم سالم وشاین

 

 شد : سالم از بنده است... کیکردم نزد یرو پاک م زیقدم به من که هول داشتم م هی

 

 یلی...نگاهش کردم که خارمیباال ب عیباعث شد که سرم رو سر نیهست...هم یرکیز ریز یشاد هیکردم تو صداش  احساس

 بود... ستادهیبهم ا یتر از هر زمان کینزد
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 ...ختیآشپزخونه بهم ر کمیخب  یعنیبچه ها.._

 

شد و من دستم هنوز در حال کار کردن بود...دستش رو  کیبهم نزد گهید قدم هی..زیهمچنان شروع کردم به پاک کردن م و

که ضربان قلب من رو تا هزار  نیا یبود برا یاما کاف دیتماس چه قدر طول کش نیدونم ا یدستم...جا خوردم...نم یگذاشت رو

 هیباعث شد  دنشیکش نیهر چند ا دیدستم کش ی...آروم دستش رو از روندمباال ببره...خشک شده به صورتش و نگاهش مو

جا به جا شد سر جاش  یعکس العمل رو از خودش نداشت...کم نیتمام قلبم رو نوازش کنه ..خودش هم انگار انتظار ا یقلقلک

 ... دیبه پشت گردنش کش یو دست

 

 ...دیکنن..ببخش حیه ها تفر..من خواستم بچکنمیجا رو مرتب م نیاالن ا زهی... : چامیسرفه کوشا باعث شد از شوک در ب یصدا

 

 همراز خانوم..._

 

 دیشا اینوازش داشت...و  یاز هر زمان شتریب یلیهمراز خانومش...خ نیاما ا گفتیبهم دختر خانوم نم گهیوقت بود که د یلی..خ

قدم خواستم  هیزد و دستش رو آروم جلو آورد... ینازک شده بود...سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم...لبخند یلیمن...دلم خ

 رو نکردم... رکا نیدونم چرا ا یبه عقب برم..نم

 

 ...هی...شکالتتونینیزد : نوک ب یجلو اومد...لبخند یدستما ل کاغذ هیآروم با  دستش

 

 بچه ها... نیلب گفت : درست ع ریبعد ز و

 

 دندونام گرفتم...دستمال رو با خجالت گرفتم...گرمم شده بود... نیرو ب لبم

 

 ....ادیم یخوب ی: بو گفت

 

 دستمال به دست من.... یریهنوز تو شوک بودم...دستم هنوز همون جا بود و نگاه اون هم به دست خم من

 

 بشه... یچه بمب نیبب میزیشکالتش رو هم بر دی: تازه عمو بذار کوشا

 

 طوره... نیحتما هم_

 

 بذارم.... ییچا هی: من  دمیکش مینیرو به نوک ب دستمال

 

 ...ختی...من اومدم بزمتون بهم ردیبه کارتون ادامه بد_

 

که داشت پخش  یجلف یقیکارا ..اون موس نی...خب ادمیترس یکار کنم ازش م ی..خب چادیدلخور به نظر م یکردم کم احساس

جا رو اول مرتب کنم...حاال که شما  نیا دی...اول از همه دستم رو بردم و اون آهنگ رو خاموش کردم... : نه..خب باشدیم

 هم من... دیآورد فیتشر

 

 ...رونیب میبر میخوا یشام م_

 

 زدم... یلبخند شیو مجلس کیش ییزورگو نیرفتم تا بگم رو تو نطفه خفه کرد..به ا یجمله ام رو که م یطور نیا

 

 همراز خانوم.._

 

 ... دمیکشیازش خجالت م یلیفتم و سرم رو بلند کردم..امروز خقرمز گر یبرهنه ام با اون الکا یپا یرو از انگشتا چشمام
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 ...دیکار کنم...شما به من بگ یچ دیدونم با یشده بود : من نم یبار چهره اش دوباره جد نیا

 

 دکتر... یآقا یراجع به چ_

 

رو جمع و جور  زیهمه چ دیبا دینیب یمن رو که م دیکه شما انقدر فکر نکن نیا یداد .کالفه بود : برا رونیرو ب نفسش

 بود..من...من خوشحالم که ... دهیچیخونه پ یخند تون تو ی...صدایعنی....دیکن

 

 ...دیینجایبود : من..خوشحالم که شما ا شیشانیپ یقطره عرق رو هیبا خودش کلنجار رفت... شتریب یکم

 

 

 

 

 

دادم و  یعوض کنه...من هم به سر و وضعم سر و سامانخانوم برده بود تا لباسش رو  یرفته بود حمام..کوشا رو هم فخر وشاین

 زیکجو کوله و خوش بومون رو با شکالت و اسمارت کی..کامیاز آشپزخونه در ب دمیکشیآشپزخونه رو مرتب کردم..خجالت م

 ...انیدم بشه و بچه ها هم ب یو من منتظر بودم تا چا میکرده بود نیتزئ

 

که  یکنه..مرد رونیخواست من رو از اتاقش ب یکه روز اول م ی..از حاممیدیجا رس نیدادم..از کجا به ا هیآشپزخونه تک زیم به

از  گفتیآشپزخونه ...که م یلبخند به لب..هر چند همچنان خشک و پر صالبت که تو ی...تا مرددهیانتظام جد هی کردمیمن فکر م

خوشحال بودم و از بودن  یلیخ یلیخ دنشی...از دکردمیاعتراف م دیباکه  یکه ...من ی..مننجا خوشحاله و م نیبودن من در ا

 عمارت خوشحال تر... نیا یتو

 

 ییبایز ینتها نیبار همچ نیاول یبرا میتونستم قسم بخورم که تو زندگ ی..میزندگ ییبایبه ز یی...نوادیچیسالن پ یتو ییصدا

که  یزیییغروب پا یکیسالن...تو تار یتو الیرو یانویشدم...پشت پ دهی...نا خود آگاه به سمت سالن کشدمیشنیم کیرو از نزد

 یو مردانه اش رو دهیکش یروشن کرده بود که ماهرانه انگشتا یرو کم یصورت مرد ژور...آباومدیبارون م یصدا رونیاز ب

تمام  یبا دست و دلباز ینوازش بود...انگار که کس هیانگشت ها درست مثل  نی...هر حرکت ماهرانه اکردیها حرکت م هیکالو

اطراف من پر از تناقض  یایدن یتو یاز هر کس شیمرد ب نیکه ا کردمیاعتراف م دی...باکردیم بمیرو نص غشیدر یمحبت ب

 نیا یجد یرو اجرا کردن..در تضاد کامل بود با پشت استوار و صورت استخوان یروس یبایقطعه ز نیطور از ته دل ا نیبود...ا

 مرد....

 

 بود... ییدلم غوغا یکردم...تو قشیرو هم فشار داد...نا خود اگاه تشو هیکالو نیبودم...که آخر ستادهیمدهوش ا نطوریهم

 

 نزده بودم... یزیوقت بود چ یلیو نگاهم کرد...: خ دیبه سمتم چرخ سرش

 

 بچگانه بود....باعث شد لبخند بزنه...  یلی..حرکتم خدمیرو از سر شوق بهم کوب دستهام

 

 بود.... یعال_

 

 مثل شما باعث افتخاره... یاز خانوم هنرمند نیا دنیرو بست : شن انویپ در

 

: من...من  دمیو براقش کش بایز یانویبودم..انگشتم رو به پ ستادهیشدم...حاال کامال درکنارش ا کیبهش نزد شتریقدم ب هی

 ساز بزنم... ستمی...من اصال بلد ندینکن یهنرمندم؟؟؟..شوخ

 

 ...دیقصه بگ دیاما بلد_
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 ...دیشا_

 

 ...هیا گهید زیشما چ یهم بهتون گفتم...جادو شینه حتما...اما دفعه پ دیشا_

 

 ...یصورتم تکون دادم و صدام رو عوض کردم : همون زبون مار هند شرق یرو مثل جادوگرها تو دستهام

 

 کرد : نه.... یخنده ا تک

 

 ؟؟؟یپس چ_

 

 ...دیفهم یشد : بعدا م رهیچشمام خ یتو یبار جد نیا

 

درست تر بگم من چم شده بود..امشب...ضربان نبضم باال رفته بود و احساس  ایچش شده بود.. نیحبس شد...ا نفسم

 گرمه.... یلیسالن خ ردمیمک

 

 ...دمشید یاز لباس رسم ریبه غ یبار با لباس نیدوم یاز جاش بلند شد و من برا عیرو ازم گرفت...سر نگاهش

 

 دیصورتم خم کرد : شما امروز بهتر یتو یسرش رو کم کردیپا و اون پا م نی..اون هم استادمیدونستم چرا هنوز اون جا ا ینم

 نه؟؟

 

و بد  ینازک نارنج یلیچند وقت خ نیا دیبهترم...ببخش کمی: بله.... میکرده بود دایگفت و گو پ یبرا یزیبودم که چ خوشحال

 بود... ریگذهنم در  کمیاخالق شده بودم...

 

همراز  دیدونم چه طور بهتون بگم...خوب باش ی...من...نمدادیهست که داشت آزارتون م ییزهایچ ی...ولدیبد اخالق نبود_

باهاش  دیکه ناراحتتون کنه اما من مطمئنم که شما خوب بلد وفتهیب ایاتفاق افتاده  ییزهایچ دی...شادیباش شهیخانوم...مثل هم

 ...دیشک نکن نی... پشتتون هستم..به ادیکه شما بخوا ییهر جا ایجا.. نیمن هستم...ا اما..اما... دیو درستش کن دیایکنار ب

 

تکون داد...انگار که  یکم نیاخم کنه سرش رو به طرف یجد یاز ذهنش گذشت که باعث شد جد یزیاحساس کردم چ بعد

 ...ی..به هر نحوکنهیم تتونیه اذهست ک یاز ذهنش دور بشه... : اگر هم..کس یزیچ خواستیم

 

 یکه شک شدنیعنوان م تیحال جد نیو در ع یکردم...اما انقدر با آرامش و خونسرد یرو باور نم دمیشنیکه م ییزهایچ

 نداشتم به تک تک کلماتش...

 

 ...ونمیمد یلیاالنشم بهتون خ نیدارم..تا هم نانیمن به شما اطم_

 

 اغراق... یرو از ته دل گفتم..ب نیا

 

 

 

مبل...چادرش رو از دستش  ی...نشست رودمیفرو رفته اش فهم یرو از گونه ها نیخانوم الغر شده بود ..ا دهیفر

 رسه... یانداخت : خوشمزه به نظر م زیم یرو ختیر یو ب یرنگ یرنگ کیبه ک یبهم زد...و بعد نگاه یگرفتم...لبخند
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 دهیبه دل نزده..فر یچنگ میوقت آشپز چیه کنمیم یهمه ساله که تنها زندگ نیا دلم نشکنه نه؟؟ دیدار یکردم : سع یا خنده

زد : چشم  یپاش انداخته بود .. بعد به سمتم لبخند یمبل و پاش رو رو ینشسته بود رو یکرد که جد یبه حام یخانوم نگاه

 ...رهیمثل تو رو تو بغلش داشته باشه کور...آشپزشم بگ یفرشته ا خوادیکه م یاون

 

و آرزو داره  دیخانوم پسر مردم هم هزار ام دهیفر دیی: نفرما نییبودم سرم رو انداختم پا دهیکه از کلمه بغل خجالت کش من

 مطمئنا...

 

 دکتر؟؟... یبذارم آقا کهیت هیشما هم  ی: برا دمیخانوم من هم خند دهیبا خنده فر بعد

 

 ...شمی: ممنون م یحام

 

 پام گذاشتم... یو ظرفم رو رو یصندل یگذاشتم...خودم هم نشستم رو یدست شیپ یو کوشا هم تو وشاین یبرا

 

خوشحال بودن..اما من همه حواسم به  یلیهم خ وشای...کوشا و نکردیم فیتعر گذاشتیکه به دهنش م یخانوم هر لقمه ا دهیفر

 ادیبه چشم ب کیک نیا خواستیگذاشت...دلم گرفت...من دلم م زیم یاش رورو هیلقمه خورد و بق هیمرد روبه روم بود که 

 به خرج بده آخه؟؟ استی...بعد به خودم گفتم چرا سشدیم وشدلم خ دادیبه خرج م استیس کمیکاش ال اقل 

 

زنگ خورد سالم که کرد  لشیاز چشمم افتاد...موبا شتریهم که بود ب یاز اون کی..کزیم یاش رو گذاشتم رو هیهم بق من

 دهیخانوم شروع کرد به جمع کردن ظرفها...فر ی..فخرمیرو خورد کهایاز کنار ما بلند شد...ک یعذر خواه هیبه دست با  لیوبام

 استراحت باال رفت... یخانوم هم برا

 

 یخانوم به آشپزخونه بردش...تو یکردم که فخر ینخورده اش نگاه م بایتقر ایخورده اش  مین یدست شیهنوز هم به پ من

 سرم اومد : مامان رفتن اتاقشون؟؟ یکه باال خوندمیها رو م شنامهیسالن نشسته بودم و داشتم نما

 

 بله..._

 

 کار کنم دلخور بودم... یرو به روم...خوب چ ینوشته ها یدوباره سرم رو کردم تو و

 

 خم شد : وقت نشد تشکرکنم واقعا خوشمزه بود...دستتون درد نکنه... یکم

 

 شاد کردن بچه ها بود...  یبرا زدیهم به دل نم یبود : چنگ دیبع یلیکه ازم خ یبود با قهر نییسرم پاطور که  همون

 

 ...دیرو خورد زهاشیشما که فقط اسمارت_

 

 و قلنبه است... نیریو ش یدوست دارم..چون رنگ زیندادم : اسمارت یتیکردم تو صداش ته لحن خنده هست اهم احساس

 

 ....دیبار واقعا خند نیا

 

 ...دشیبود : بهتر از شما بود که اصال نخورد نییمن همون طور که سرم پا یول

 

سرم افتاده بود..و من بازهم  یاش رو هیبار کامل سا یتر شد...ا کیقدم بهم نزد هیرو نشون داده بودم... می..دل خور

 ی..کالفه خودکار تورفت؟؟یبود ..خب پس چرا نم ستادهی...همون طور اارمیباعث شد تا سرم رو باال ن نیاسترس گرفتم و هم

 یطنتیش هینگاهش  یابروش رو باال داده بود و احساس کردم بد جور تو هیرها کردم و سرم رو آوردم باال... زیم یدستم رو رو

 بود.... دیانتظام بع یاز حام یلیخ یلیهست که خ
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 هستن.... یعباس یخانوم گفت : آقا ی...فخررهیباعث شد تا نگاهش رو از من بگ فونیزنگ آ یصدا

 

 وشایفکر کنم ن یعنیاز همکارارن هستن..اگر که امکانش براتون هست... یکی:  دیکش یقیبه من کرد و نفس عم ینگاه یحام

 منتظرتون بود...

 

سخت نبود...با دفتر و دستکم بلند شدم و رفتم تو اتاق  یلیسالنه..خ یمنظورش دک کردن من از تو قایکه دق نیا دنیفهم

 ...وشاین

 

بهشون  یغر غر...چون حام یو کوشا شامشون رو خوردن با کم وشایشده بود..گرسنه بودم...ن 9 کیساعت نگاه کردم...نزد به

 ریبودن..من س دهیام خوابکرده بود و کنسل کرده بود...اونها هم بعد از ش یعذر خواه رونیقول داده بود شام ببرتشون ب

هم  یراهرو رفته بودم درسته که به درست یتو یواشکیکه  شیساعت پ کی...دآشنا بو یلیاسمش برام خ یعباس نیبودم..ا

پشت در و رها نگران  میبود ستادهی...من با رها اکردیم یخاطره رو تداع هیاما صداش هم ته ذهنم  گنیم یبودم که چ دهینشن

جا  نیا دینبا دونستمیم وب..اون موقع ها هم خکردیاشکش رو پاک م ی...و گاهکردیبه گفت گو وخنده دو مرد گوش م

 آشنا بود.... یادیصدا ز نیشده بود .ا ریدونم... ذهنم بد جور درگ یبود نم ی...و رها..به دنبال چمیباش

 

 نیی....آروم آروم از پله ها پانیی...رفتم پاومدیهم نم ییصدا گهیشده بود..د 11331جا مونده بود...ساعت  نییپا لمیموبا

داده  هیپشت تک یکاناپه مرکز سالن..سرش رو به کنده کار ی..نشسته بود روی...حامدمشی..ددمیرفتم...به پله آخر که رس

رو بردارم..  لمیبشم و موبا کینزد زیکردم نوک پا به م یمعلوم بود...سع نفسهاشاز  یحت یبود چشماش رو بسته بود..خستگ

 لی..موباشدیکه سردش م یجور نیخواب بود؟..خب ا یعنیشده بود.. یجور هیکه داشت...ته دلم  ییبایبودم به ژست ز رهیخ

چه عکس  دیم بادونست یچشماش رو باز کرد...هول کردم...نم هویشده بودم...که  رهیبودم بهش خ ستادهیلنگه پا ا هیبه دست 

که به شدت قرمز  ییبد جور مچم گرفته شده..اما اون خونسرد بود و چشما یلیخ کردمیاز خودم نشون بدم...احساس م یالعمل

 و خسته بودن...

 

 دکتر... یآقا ری...شبتون به خزهیچ_

 

 بود.... دهیاون لحظه به ذهنم رس یبود که تو یتنها جمله ا نیا

 

بود : باال  یداد و نگاهش هم خسته تر از هر وقت یبد جور آزارش م یزیچ هی...دیش چشماش رو مالانگشت شصت و اشاره ا با

 مهمان... نی...برنامه هام بهم خورد...با امیبر رونی...در ضمن قول داده بودم شام بدیحبس شد

 

 ...ستیمهم ن_

 

 دلخور شدن؟؟؟ یلیکردم..بچه ها خ یبهش عمل م دیداده بودم و با یچرا هست...من به شما قول_

 

 ...میکه نرفت دیکه شما حتما نتونست دوننینه..اونها هم خوب م_

 

 د؟؟یکرد لیم یزیزد : شما چ یزور لبخند

 

 ...دیاما اگر شما گرسنه ا ستمیمن گرسنه ن_

 

برم  دیبار بست و باز کرد : با هی...چشماش رو دیاس ام اس بهش رس هیهم...  یساعتش نگاه کرد و اخماش رفت تو به

 ...مادر خوابن؟؟مارستانیب

 

 ....کنمیبله فکر م_
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 خانوم رو صدا زد... یشد فخر بلند

 

 خانوم..؟؟ یکجاست فخر_

 

 رفتن خونشون..._

 

 من کارشون دارم.._

 

 من در خدمتتونم... دیبگ_

 

 شما شام بذارن... یبرا_

 

 ...خورمی..نه بچه..بخوام خودم مکنمیجا چه م نیمن نه مهمانم..که اگه بودم سه روزه ا_

 

 فردا جبران کنم... دمی.. قول مدیو بخور دیپس بخوا_

 

 دکتر من تا حاال گرسنه نبودم... یبابا...آقا یا_

 

 آشنا بود... یاون نام و صدا ری..دروغ گفته بودم..ذهنم درگ

 

متش رفتم..واقعا نگرانش شده بود...نا خود آگاه دستم به قدم به سمت پله ها برداشت و بعد چند لحظه مکث کرد...به س هی

 د؟؟یسمت بازوش رفت : خوب

 

نگاه به من...من که انگار  هیبه دست من کرد و  یبازوش بود...نگاه ی..جا خورد انگار...برگشت به سمتم و من هنوز دستم رو

 ند موهام کردم...و نفسم رو حبس کردم و دستم رو ب دمیتازه متوجه شده بودم..دستم رو کش

 

 شده؟؟ شونیزیاکبر خان چ_

 

 برسونم...با اجازتون برم حاضر بشم.... مارستانیبه ب دیدارو گفتم آوردن با هینه...براش _

 

 

 

 افتاده؟؟؟..چرا مانتو تنتونه... یتعجب کرد : اتفاق دنمی...با دستادمیپله ها منتظر ا کنار

 

 ... امیمنم باهاتون م_

 

 ...دیاز هم باز شد : ممنون ..اما شما بخواب یدرهمش کم یاخما

 

 ...امیمن م_

 

 پر از مهر نگاهم کرد .. یبار با لبخند و نگاه نیا

 

 ...امی..من مبرهیداره خوابتون م ستادهیدکتر..ا یآقا دیخسته ا_

 

 آخه..._
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 گه؟؟ید امیآخه نداره...ب_

 

 داد... رونیطرف کج کرده بودم و نگاهش کردم..کالفه نگاهش رو ازم گرفت و نفسش رو ب هیرو به  سرم

 

 

 

 رو به طرفم گرفت... چی...سوئستادیا میدیکه رس نیماش به

 

 تعجب نگاهش کردم... با

 

 یم دیآمد ی...نمستیلطفا..حالم اصال خوب ن دیکشیرو م یزحمت رانندگ دیکنیهمه لطف م نیا دیزد : حاال که دار یلبخند

 خواستم با آژانس برم...

 

 ننشستم.. یرخش نیسوپر لوکسش انداختم : من تا حاال پشت همچ نیبه ماش ینگاه

 

 اخم نگاهم کرد.... با

 

 

 

اما چشمهاش  ی... حامرفتمیم نییپا یلیو با سرعت خ دمیترس یم ابونهایخ یو پام رو گم کرده بودم..واقعا با وجود خلوت دست

 بود... دهیخواب کنمیتمام فکر م یرو بسته بود با خونسرد

 

 نه؟؟ییچرا انقدر سرعتتون پا_

 

بوده  امرزیبا هوشنگ خدا ب میحدا کثر رانندگ گهیو گفتم : آخه من د کردینگاهم م یبهش انداختم که داشت با خستگ ینگاه

 ...امهیلیشما پرنس و نیماش

 

 طور از ته دل بخنده... نیبودم ا دهی...تا حاال ند دیخند بلند

 

 ترس من؟؟ نیکردم تو هم..: خنده داره...ا یرو مصنوع اخمام

 

 ..امرزی...حاال چرا هوشنگ خدا بدمیخند دیکه گفت یمن به اصطالح_

 

 نوش رو بخرن... هیخوان  ی: آخه فروختنش...م دمیکش یآه

 

 خوبه.. یلیکه خ نیا_

 

 که دارم برام سخته... ییزهایاز چ دنیخاطر دست کش نی...به همکنمیدل م رید یلیمن کال خ_

 

 هستن... ءیش نایاما ا_

 

 خاطره داشته باشه؟... ایشه آدم با اش یخب باشن..نم_

 

 ...زیپر از اسمارت یشکالت کیک هیبا  یفکر کرد : خب چرا حت یکم
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 اگه نخورتش؟؟؟ یگفتم : حت یلحن دلخور با

 

 کردم نگاهش نکنم... یبه جلوم...و سع مینشست و نگاهم کرد..من اما زل زدم مستق خیجاش س تو

 

 د؟؟؟یشما از من دلخور یعنی نیو ا_

 

 خونم رو بفروشم... دیچراغش بشکنه با هیامانت ... نیحواسم به جلو ا...آخه ماش_

 

 شد... یعصبان یلیکنم...خ یخال ییجورا هیرو خودم  خواستمی..لحن حرف زدنم اصال خوب نبود..اما خب بهم بر خورده بود و م

 

 ... baby on boardعقب بزنم شهی...رو شدیشد نیماش نیکه سوار ا ییبه بعد..روزا نیخوام از ا ی...مهیچ دیدون یم_

 

 ...کردیداشت نگاهم م یجد یلیگفت بچه...برگشتم به سمتش که خ یخواستم خودم رو بزنم...به من داشت م یم

 

 ...ستمیمن بچه ن_

 

 ....دیصورتم هستم : هست یتو رهیخ یجد یلیخ

 

 ....االنم....دیبه من بد دیعروسکتون رو نبا نیبچه ام...پس ا یلیخ دیگیکنار : راست م دمیرو کش نیماش

 

 شدم ... ادهیپ خواستم

 

 سر جات.... نیبنش_

 

ازش  یکه مثل چ یرفت....االنم نرفته بود..اما دوباره شده بود همون حام یباالتر نم یحد هیوقت صداش از  چیخوردم...ه جا

 بار مفرد حسابم کرده بود.... نیاول یفتم...حاال هم که برا رینگاهش تو مبل فرو م هی..همون که تو اتاق کارش با دمیترس یم

 

 در خشک شد...همون طور نشسته بودم رهیدستگ یرو دستم

 

 ...دمیرو شن قشینفس عم یگذشت...صدا یلحظه ا چند

 

 ...دیدر رو ببند_

 

 رو کنترل کنه... تشیعصبان ی...تونسته بود کمشیچند ساعت پ ی..دوباره شده بود همون حام

 

 مانتوم گذاشتم...  یرو بستم...نشستم و دستام رو بهم قفل کردم رو در

 

دونم چه قدر گذشت که  یبود گوشه لبش... نمبود بهم...شصتش رو گذاشته  رهیکه خ دمشید یچشم ری...زکردمینم نگاهش

 د؟؟یگفت : آروم شد

 

 نه من... دیبود یگفتم : شما عصبان یلرزان یصدا با

 

 نباشم؟؟_
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 نگفتم... یزیمن که چ_

 

فهمم که  ی...من اصال متلک رو نمدیندازیبه من متلک م دیدار یعنی..دیخونه رو بفروش دیبا دیرو بزن نیماش دیگیم یوقت_

 ...شمیم یعصبان یلیخ ی...وله؟یمنظور چ

 

 متلک بندازم... ستمیمنم بلد ن_

 

 م؟؟یاز شما گرفت یبود؟؟..ما تا حاال غرامت یپس منظورتون به چ_

 

 م؟؟یو ما نپرداخت دیگرفتیم دیبا_

 

 ...میبود دهیحرف مسخره به کجا رس هی... کالفه بود...خسته هم بود..از دیبه صورتش کش یدست

 

 ....شهیم رید مارستانیرو دوباره راه انداختم : ب نیماش

 

 نگفتم... یزینگفت..من هم چ یزیچ گهید

 

 

 

و  یکرد..پرستار دختر جد بیبا پرستار جوان بخش باال رفت تعق یجد یلیرو که خ یبا چشمانش حام ییبایجوان و نسبتا ز خانوم

 بود.... یبا مزه ا

 

داشتم  یرو به تازگ نیبود..من ا یجذ اب یلیمرد خ یبهم دست داد...خب..حام یخانوم جوان حس تلخ نیبار از نگاه ا نیاول یبرا

...خب..تو که اخالقش رو یبراق گفتم..اگه اخالقش رو بدون یدلم به اون خانوم با چشما ی...توکردمیخودم اعتراف م شیپ

...بالفاصله...حرفم رو نمشیخوام بب ینم گهیماجرا ها تموم بشه..د نی..بذار ا؟؟یچیهمراز خانوم؟؟..من؟؟..من ه یچ یدونیم

 بودم... یعصبان یلیواقعا حس من بود؟؟..من االن فقط خ نیخوردم...ا

 

 

 

 یلی..خدمیچی...مانتوم رو به خودم پمیبود و ما دور پارک کرده بود کیتار یلیرو با من هماهنگ کرده بود...خب هوا خ قدمش

 ...ومدیبه نظر م سردم بود...کالفه

 

 نکرده که حالشون بد تر نشده؟؟ ی: خدا دمینگاهش کنم ...اما واقعا از ته دل پرس نکهیا بدون

 

 نه...خدا رو شکر رو به بهبودن..._

 

 ....دیکالفه ا یلیخب خدا رو شکر...آخه شما خ_

 

 آخه... دیپوش یچرا درست لباس نم_

 

پالتو  هی دنیروزانه ام بودم..خر یو گرفتار خرج ها ریتو دلم زدم..خب من هنوز گ یانداختم...پوزخند زمییپا یبه مانتو ینگاه

 من امکان نداشت... یتومن نبود برا 411-311که االن کمتر 

 

 انقدر سرد باشه... کردمیفکر نم_
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برگشتم به سمتش که با اخم  دیچیپ مینیب ریعطر آشنا که ز هیشدن شونه هام و  نیندادم...با احساس سنگ یا گهید جواب

 شونه ام انداخته بود.... یپالتوش رو رو

 

 ...نیبه ماش میرسی..االن مستین یازین_

 

 کردی...محبت ملیدل ی..کامال بمیبه جلو نگاه کرد...هر دو از هم دلخور بود رهیو خ بشیج یرو نداد...دستش رو کرد تو جوابم

 ...هاشیباز نیفرد یبود حت یهمه حرکاتش جد آدم نیخوب ا ی...وللیدل یاون هم مطمئنا ب

 

پوش بگرده دختر همراهش پالتو پوست داشته باشه و  ریکه خودش با ز هیمرد اون گفتمیم اوشیچه قدر به س ادیم ادمی

 ...دمیخندیم

 

 یبود در آورد...دستش رو رو برهیرو که رو و شیشلوارش و گوش بی...کالفه دستش رو کرد تو جمیشد کیکه نزد نیماش به

 د؟؟یاریرو از پارک در م نیگذاشت : ماش شیگوش یدهن

 

 یلیبهم خ یپشت سر نیبرام سخت بود..به خصوص که ماش نیماش نیقدم ازم دور شد.....واقعا دنده عقب رفتن با ا هیبعد  و

..از پارک داشتم میپشت سر نیه پالک ماشاومد..احساس کردم زدم ب یکیچسبونده بود..چند بار عقب و جلو کردم و تقه کوچ

که کنار  یچهره مرد عصبان دنیخورد...جا خوردم از د شهیبه ش یکه دستم رفت به شال افتاده بود ...که تقه ا ومدمیدر م

موهاش  نیانداختم که پشتش به من بود و دستش ب یبه حام ینه...نگاه ای نییرو بکشم پا شهیش دونستمیپنجره بود...نم

 ...نییرو دادم پا شهی...شکردیو با تلفن صحبت م زدیکالفه داشت قدم م

 

 ...یعذر نخوا هی_

 

 بود....خشک شده نگاهش کردم... یدونستم دردش چ ی...هر چند اصال نمشهیکرد از باز کردن ش مونمیمرد پش یالت لحن

 

 ؟؟یچرا گرفت ی...الل مونستین التمیخ نیع یکنیمن رو داغون م نیماش یزنیعروسکت م نیماش نیبا ا گهیآره د_

 

 دن... یجواب شما رو نم شونیخاطر ا نیمخاطبتون بنده هستم..به هم کنمیفکر م_

 

.. که میدیرو د یو جد یو هر دو مرد عصبان دیچرخ ی..همراه با مرد عصبانهیدونستم چ یکه نم یمن خشک شده از اتفاق نگاه

 بود....  یو منتظره جوابه...حام ستادهیا

 

 با شما هستم آقا..._

 

 کم آورده بود انگار... یحام ادیفر یدر مقابل جذبه ب یا گهیکوتاه تر بود مثل هر کس د یسرو گردن از حام هیکه  مرد

 

 ...ستیبلد ن یرانندگ_

 

 قدم جلو تر اومد... هیکالفه  یحام

 

 دیبهتون وارد شده نشون بد یاوال...دوما...هر خسارت نیدم ا یرو نم یاجازه ا نی...به شما هم همچگمیمن بهش تو نم_

 فی...االنم تشردیلحن صحبت کن نیبا ا شونیبا ا دیو بعد به خودتون اجازه بد دیبزن نیماش شهیبه ش دیبپردازم...اجازه ندار

 افتاده؟ یچه اتفاق مینیبب دیاریب

 

 نیذهنم و قلبم از ا یتو زی...همه چلیس هیشدن  یبود مثل جار یحس هیدلم  ینگاهم رو ازشون گرفتم...تو گهی..من د

 رو شده بود... ریجمله ها ز نیلحن و از ا نی..از اتیحما
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بود  وفتادهین یاتفاق چیاون مرد ه نیماش ی...برانهیتا خودش پشت فرمون بش دمیرو باز کرد...کنار کش نیربع بعد در ماش هی

 و دردش فقط آزار من بود که خب نتونسته بود..

 

 ...میبود رهیحرف هر دو به جلو خ یو ب ساکت

 

 خودم جوابش رو بدم... تونستمیابراز وجود کنم : درسته که من بچه ام اما م خواستمیکه انگار فقط م من

 

 هیسکوت رو بشکنم و در ضمن  نیکه فقط خواسته بودم ا نهیا تشیکردم..واقع سهیبهم نگاه کرد که ماستم رو ک ی..چپ چپ

 ...میبحث رو شروع کنم تا حلش کن ییجورا

 

در جمع  ایجمع دوستانم... یباشه...که حرفهاش در خور بحث باشه...مثل اون شب تو یکه مخاطب شما مرد عاقل و بالغ یزمان_

 ی...اما وقتدینخوا یوص لیکه وک دیشما صحبت کنم...شما انقدر عاقل هست یدم جا یدوستان خودتون..من به خودم اجازه نم

که باشه بهتون اجازه دخالت و هم کالم شدن باهاش رو  یباشه...در هر صورت اآق نیمثل ا یادب یطب مرد لومپن و بمخا

 ....دمینم

 

 

 

 نگاهش کردم... نهیآ یتو

 

 چه طوره؟؟؟_

 

 تنگ تر باشه... کمی دیبا کنمیدونم گلنار احساس م ینم_

 

 ...میکدوم حال و حوصله درست و درمون نداشت چی...هر چند همیگلنار پالتو بخر یبرا میبود اومده

 

 ...مینسبتا خلوت نشست دیراهرو مرکز خر یتو مکتین یگذاشت...رو شخونیپ یرنگ رو در آورد و رو یقهوه ا پالتو

 

 چند وقت تنهاش گذاشتم... نیا کنمی...؟؟ احساس مکنهیم ایس هیکارا چ نی...ایبگم گل یدونم چ ینم_

 

 و رو کرده... ریرو ز شیزندگ سایدونم اومدن آو ی...نمیهمراهش شهی: مزخرف نگو..تو هم دیبه بازوم کش دستش

 

 ده.... یبه من که جواب درست و درمون نم ادیچرا جشنواره نم ادینم نی..چرا تمره؟یحاال اصل حرفش چ_

 

 رو به اون رو بود.... نیبرگشت از ا یوقت رونیرفت ب سایبا آو شیدونم باور کن...هفته پ یداد : نم رونیرو با حرص ب نفسش

 

 م؟؟یحرف بزن سای: با آو دمیکش یپوف

 

 کال مشکل همه مردا ست... نیتونه حرفش رو بزنه..ا یشرمنده داداش ما عاشق شما شده نم می..بگم؟؟یبگ یچ_

 

 شه...مرد...مرده... ینم یکنه..مرد احساسات ینم هی..مرد گرکنهیم تشونیطور ترب نیجامعه ما ا_

 

 برعکس شده... نکهیمثل ا ی..ولکنهیحالش رو خوب م سایآو کردمیعادتا نداشت همراز...من فکر م نیاز ا ایس_

 

 بخرم...برو به کارات برس... یزیسر کار...منم که فکر نکنم چ یبر یخوایگلم..م یخواد غصه بخور ینم حاال
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اش رو برام فرستاده  شنامهیاز کارگردانا که نما یکیدارم..با  یقراره شام کار هیزانو هام رو تکون دادم : امشب  کالفه

 ...شهیبود...تئاتر خودمون امروز فردا تموم م

 

 تنگ شده... یلیدلم برات خ_

 

زود  یحام ایخانوم  دهی..اگه امشب هم فرنمی...البته بذار ببامی..منم از اون عمارت در مشهیامروز فردا اکبر خان مرخص م_

 ...شمیپ دیاینرم خونه شما هم ب نیبعد تمرخونه من  انیب

 

 نگاهم کرد : همراز؟؟!! مهربون

 

 جانم..._

 

 ؟؟یناراحت ییکه اونجا نیتو...واقعا از ا_

 

 برگردم.. شهیهم یمن گفتم ناراحتم...من واقعا عادت کردم به...بچه ها..سخته دوباره برام به روال عاد_

 

 ...فقط بچه ها؟؟یکرد فیکه برام تعر ییزایچ نیلبش اومد ک با ا یرو یلبخند

 

گرفته بود..هر چند  یا گهید یمن رنگ و بو یبرا زیکه اون اتفاقا افتاده بود همه چ شیبگم..از دو شب پ یدونستم چ ی...نم

..من از میبرد یلذت م دیجد یباز نی..اما انگار هر دومون از امیکردیبر خورد م نیباهم سر سنگ یکودکانه کم یلج باز هی یتو

 ...یچیاون از ه دیدونم شا یزد و اون...نم یهر شب م گهیکه د ییبه آهنگ ها ردننگاه کردن بهش..گوش ک یرکیز ریز

 

 با تو هستم ها خانوم خوشگله..._

 

 گفتن ندارم... یبرا یزیدونم..واقعا چ یزدم : نم یلبخند

 

اگه  ی..حتمیهست شهیکه ما هم گمیرو دارم بهت م نیمگه نه؟؟؟..ا یزیعز یلیخ یدون ی: تو م دیبه گونه ام کش ینوازش دست

 ..میجا ها برات کم گذاشته باش یلیخ

 

 و نگرانم رو.... یدختر خاله دوست داشتن نیکردم..محکم محکم..ا بغلش

 

 

 

زده  رونیسه به اجبار ب خانوم اومده باشه..من از ساعت دهیاالن فر گهیداغون..حاال اومده بودم عمارت ..د یروز کار هیاز  بعد

 ده بود... کیبودم و االن ساعت نزد

 

خواستم  یم نیبعد از ا یدو تا خوشگل خاله چه طور نی..من بدون ادنیو کوشا بغلم پر وشایوارد سالن شدم....با ورودم ن آروم

جا  نیال چرا برگشته بودم احرفا بودم اص نی...سرم رو بلند کردم شلوغ بود..مهمون داشتن و من داغون تر از اارمیدووم ب

 کاش شب رفته بودم خونه خودم....

 

 ...یکرد ریهمراز د_

 

 نداره... یکوشا خان به شما ربط یآقا_
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 با برادرت درست صحبت کن... وشایزدم : ن یرو از سرم در آوردم و لبخند شالم

 

 ؟؟یخسته ا یلیبه من کرد : خ ینگاه وشاین

 

 برگردم خونه... خوامیکوتاه داشتم...االنم م یلیمصاحبه خ هی..بعد از اجرا یلیآره خ_

 

 شد : چرا؟؟؟ زونیآو باشیز یلبها

 

 مهمون هست...بعد هم منم.... ی..کل دیستیفدات بشم شما که امشب تنها ن_

 

 ...امیمنم م_

 

 شه.... یکه نم یدونیکه صداش در اومد : م دمیدماغش رو کش نوک

 

که توش بودم.  یبه کل اتاق یاجمال یانداختم..و بعد نگاه ینگاه نهیبه خودم تو آ....دمیگرفتم و لباس پوش دوش

..چه راحت داشتم توش ستیجا خونه من ن نیرفته بود ا ادمیدستام گرفته بودم..انگار  یکردم..نشستم لبه تخت و سرم رو تو

 کردم... یم یزندگ

 

 برم؟؟ خواستمیبهم داد...من واقعا م ییبایچارچوب در حس ز یتو دنشیگفتن من در باز شد...د دیبه در خورد...با بفرما یا تقه

 

 د؟؟یآورد فیتشر_

 

 کار داشتم... یلیجا مراقبت از بچه هاست اما امروز واقعا خ نیبودنم ا لیکه دل دونمیدکتر م یآقا دیببخش_

 

  کردیاشت نگاهم م...هنوز دومدیبه صورت وحشتناک خسته ام کرد خودش هم اصال سر حال به نظر نم ینگاه

 

 ..دیدادم : مهمان هم دار ادامه

 

 ....نجایو اومدن ا دنیپدرم رو تازه شن یماریخبر ب شونیعمه ملوک هستن..ا_

 

 .... واریبکوبم به د خواستمیسرم رو م واقعا

 

 فکره... نیبهتر نیبرم خونه خودم...آره ا تونمینه حاال که شلوغ شده من م ایاتاق بمونم... یپس من بهتره که تو_

 

که حاال  یینگاهم کرد...من هم نگاهم رو دوختم به اون چشما یهم ...در رو پشت سرش بست کم یوحشتناک رفت تو اخماش

 دارن... اجیپا و اون پا کرد...: بچه ها بهتون احت نیرنگ خاک بودن....ا بیعج

 

 اجیسرو مطمئن روبه روم بهم احت نیکاش ا یکه اومد که ا یبود که تو ذهنم تنها جمله ا بیانداختم...عج نییرو پا سرم

 نیخطرناک بود..افتادن تو ا یطور نیرفتم..ا یم دیتو مناطق ممنوعه...با کردیچند وقته ذهنم پرواز م نیا بیداشت...من عج

 انتظام بزرگ و پر نفوذ کجا؟؟ نیو ا کجاپناه خطرناک بود..من  یمنه ب یدام برا

 

 موقت بودم.... شهیهم یعنیهم نبودم..خب...من از اول _

 

...سرم رو بلند کردم و به صورت پر سئوالش نگاه کردینگاهم م یو جد نهیو نشست...دست به س دیرو به روم رو کش یصندل

 کردم... 
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 د؟؟یافتاده که شما امشب انقدر اصرار به رفتن دار یجا اتفاق نیا_

 

 نه..._

 

 ..کهیمربوط به اون ک_

 

که تو  ییقندم باالست از اون جا یدادم...کم شیبه جلو خم شد : من تازه آزما یبود...کم ادشیام هم گرفته بود هنوز  خنده

 مراقب باشم... دیبا میدار ابتیخانواده سابقه د

 

 ست؟؟ین تونیزی: شما که چ دمینگران پرس هویخواسته  نا

 

...من که شمیم ریدارم کم کم پ گهیخورم..خب د ینم ینیریطر شخا نیصورت خسته اش اومد : نه خوبم..به هم یرو یلبخند

 بخورم... زیاسمارت یبتونم ه ستمیمثل شما جوون ن

 

 ....شیزیبود همه چ یکرد؟؟...از بس جد یم یاالن داشت با من شوخ یعنی نی..اخمام رو کردم تو هم...ا

 

 سالتونه... 34شما فقط _

 

 !!ستم؟؟؟ین ریپ یعنی_

 

 بود چشمام گرد شده بود : معلومه که نه... یچه سئوال نی..ا

 

 خوبه .... نیخب ا_

 

 ....میکنی...ما فردا پدر رو مرخص مدیبر دیخوایچرا م دیبعد ادامه داد :حاال به من بگ و

 

 ....یعنیر خان...خوشحالم که حالشون بهتره....من بهتره برم ...اکب یلی... : خمیانداختم و دستام رو بهم گره زد نییرو پا سرم

 

 ...دیریسرتون رو باال بگ_

 

 پدرم به خاطر شما حالش بده؟؟؟ دیکنیبود : شما فکر م یجد یلیکردم..خ نگاهش

 

 من رو دوست ندارن.... شونیاومد تو گلوم : ا یاون بغض لعنت دوباره

 

 ...: مهمه؟؟؟!!!!گشتیکه دنبال جمله م کردیم یکار رو زمان نیبار باز و بسته کرد..ا هیجاش جا به جا شد...چشماش رو  سر

 

 من رو دوست داشته باشه؟؟؟ یکه کس نیا_

 

 نه؟؟ ایکه پدرم شما رو دوست داشته باشه  نیا_

 

 نه... ایرو بهم بزنه...بله مهمه که من رو دوست داشته باشن  شونیاگر حضورم آرامش ا_

 

 ...کنمیم یاز شما عذر خواه شونیبه خاطر اون شب...من از طرف ا _
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 موقعم.... یعذر بخوام که حضور ب دی..: من با دمینفهم یچیکه ه دیگرد شدم فهم یگرد نگاهش کردم ...از چشما یچشما با

 

 پدرم...شما رو ناراحت نکرد.... یحرفا یعنیوسط حرفم :  دیپر

 

 شدن... یو عصبان دنیمن رو د دونمیمن فقط م_

 

 قرار بود امشب؟؟ یگفته بود م که ناراحتش کردم؟؟؟ چرا انقدر کالف و ب یزی...چدیموهاش کش یتو یدست کالفه

 

 ...دمیبه پشت گردنم کش یهمه حرکاتش جذابه....دست کردمیفکر م بیروزا عج نینگاهش کردم..ا یکرده بود ..کم سکوت

 

 ...کردمیدندونام گرفته بودم و نگران نگاهش م نیرو ب نمییرو آورد باال و نگاهم کرد.. به من که لب پا سرش

 

 ...میشام منتظرتون یبرا نییپا دیاریب فیاز جاش بلند شد و پشتش رو بهم کرد : تشر عیسر

 

 آخه.._

 

 منتظرتونم.... نییپا_

 

واقعا داشت .... دمیکش یقیدادم...رفتم کنار پنجره و پنجره رو باز کردم...نفس عم رونیام رو ب نهیس یحبس شده تو نفس

 !!!!شد؟؟؟یم یچ

 

 

 

کوروش  شینظرم گرفته بود...نوه پسر ریداده بود و ز هیتک شیکله عقاب یبود انگار...صورتش رو به عصا یچشم ها ارث نیا

فکر  بیبود اما عج دهیلباس پوش یرسم یلینشسته بود اون همه خ یبود...کنار حام یا افهیهم اون جا بود...پسر نسبتا خوش ق

 تره... پیخوش ت دمیچند وقت د نیکه ا یاز همه مردان یکه حام کردمیم

 

 یمعذب بشم..دامنم رو مرتب کردم...خوب شد جوراب شلوار شدیعمه ملوک باعث م رهیگاه کوروش و خ یگاه و ب ینگاهها

 ....دمیکلفت پوش

 

 .بخورم... وهیم کردیخانوم کنار ملوک خانوم نشسته بود و با چشم بهم اشاره م دهیفر

 

 از اونجا فرار کنم... خواستیگرم بود دلم م بمیبه س سرم

 

 ؟؟یکن یاز بچه ها نگه دار یاومد_

 

 یو ب تیاز هر گونه عصب یرو کردم تا لحنم و صدام خال میگستاخش...تمام سع یشدم به چشمها رهیرو بلند کرد م و خ سرم

زن همسن مادربزرگه منه و اگر فحش هم بده من اجازه ندارم جواب بدم...اما  نیکه ا کردمیباشه...با خودم تکرار م یاحترام

 دوستش ندارم.... کردمیته دلم اعتراف م

 

 بله...._

 

 ؟؟یازدواج کرد_

 

 داشت... ی..چه ربط
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 ...ریخ_

 

مرود عالقه ام رو با خودم  یسرم شعرها یکردم تو ی....و من سعدیباریم ریداد....از تک تک حرکاتش تحق یرو تکون سرش

 ....نمیبره و نب ادمیزمزمه کنم تا 

 

ام رفت و جمع و  قهی...نا خود آگاه دستم به سمت کردیم میداشت عصب گهیپسر د نیا ینگاهها دیبه سمت چپ چرخ سرم

 جورترش کردم...

 

 ...کنهیدونستم هنوز داره نگاهم م یسرم رو به بشقابم گرم کنم...اما م کردمیم یسع

 

 همراز خانوم...._

 

 ...دیباریم شیکه از چشماش آت دمیرو د یرو بلند کردم و مرد سرم

 

 ..دست و پام رو گم کردم....دمیمن که ازش ترس دیکردم...کوروش هم به سمتش چرخ یحام نگاه

 

 که منتظر شما هستن... دیدون یساعت خواب بچه ها باشه..م کنمیفکر م_

 

 از جام بلند شدم... عیجا برم...از خدام بود....سر نیاز ا دی...من بایعنی نیبودن..ا دهیخواب شیساعت پ هی..بچه ها 

 

 ...ستیکه برادرم حالش خوب ن یدون ی..مگه؟؟ید یریجا م نیملوک : فردا از ا عمه

 

 نیا دیبم و محکم اومد : عمه جان...اجازه بد یصدا هی...خواستم جوابش رو بدم که از گوشه سالن دیلرز یداشت م دستام

 ما نباشه.... نیب گهید امرزیخدا ب یاگه رها یجا خونه خواهر همراز خانومه..حت نیما و مهمانمون باشه..هر چند ا نیمسئله ب

 

و با نگاهم هم مطمئنا نداشتن...سرم رو بلند کردم  هیحرف بزنه...من که نداشتم...بق یجرات داشت رو حرف حام ی..خب ک

 کرد برو..... یکه باسرش اشاره م دمیرو د ی..مرد عصبانشگشیهم یازش تشکر کردم..اما عوض چشما

 

 

 

گفته  یآروم حرف بزنم..خونه واقعا شلوغ پلوغ بود..اکبر خان مرخص شده بود ..هر چند حالش واقعا بد بود ول کردمیم یسع

جا بودم..با بچه  نیچاره هم ا یجا بودن...منه ب نیمهمون داشتن کل خاندان انتظام ا یخونه استراحت کنه...کل تونهیبودن م

آورده بودم...تا  وشایبود رو به اتاق ن ختهیبازهم حال و اوضاعشون بهم ر ضشونیمر بزرگپدر  دنیکه از د وشایها...کوشا و ن

 نباشم... بیغر بینگاه اون خانودان عج ریهم بود تا ز یراه فرار نیباشم..ا ششونیپ

 

 بود که من ساخته بودم... یانگشت یدستش عروسکا یصدام کرد..سرم رو بلند کردم تو کوشا

 

 ؟یشه برامون قصه بگ یم_

 

 خانواده انقدر عاشق قصه بود... نیساله...تو ا 8پسر  نیبود ا بی..عج

 

 رو بگم.؟؟ یدستم کردم : قصه چ یرو تو عروسکها

 

 قصه مامانم رو..._
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 خوشگل تر بود... یلیشه..رها خ یپس نم نایها رو در آوردم : با ا عروسک

 

 بازوم گذاشتن... ی.. سرشون رو رودمیتخت دراز کش یرو

 

 چون تو همئپدر و مادرت پرواز کردن.... یفهمیاز همه ما رو م شتریهمراز تو ب یدونی: م وشاین

 

 که شما پدرتون هست... نجاستیمسئله ا یهست...ول یطور نبود ول نیکاش ا ی: ا دمیخوشگلش کش یبه موها یدست

 

 ...ستیشد : ن یشاک کوشا

 

 ...ادینگو پسرک...پدرتون هست و م یطور نیا_

 

 ...میدوست ندارم ازش حرف بزن_

 

 ...میحرف بزن یخوشگلش تکون بخوره : پش از چ یقلقلکش دادم که باعث شد لپا یکم یشوخ به

 

 تو از داستانت بگو..._

 

 دونستمی...خب مکردنیکردم از رها گفتن..از موهاش..از چشماش...هر دوشون بلوزم رو محکم گرفته بودن و گوش م شروع

 یکاراشون بچه ها رو عصب نیداشتن با ا نای...اادیم رونیکه از ب ییها هیگر یعکس العمل در مقابل سرو صداها و گاه نیا

 ...کردنیم

 

اما  ومدیخونسرد و محکم به نظر م شهیمثل هم نکهیاش با وجد ا افهیبودمش...ق دهیبود...از صبح ند یبه در خورد ..حام یا تقه

 چه قدر ناراحت و خسته است... دیفهم شدیبه شدت خسته بود..از هر حرکتش م

 

چنگ و  یقیموس اتاق یزد و در اتاق رو بست....تو یکمر نگ یلیلبخند خ دنمونیاز حالت دراز کش در اومدم..با د دنشید با

 نکنه... تیو رفت و آمدها بچه ها رو اذ رونیب یصداها نکهیا یگذاشته بودم..برا الونیو

 

 یصندل ی...بچه ها سالم کردن...جوابمون رو داد...و رودیکش قینفس عم هیچشماش رو بست و  هیچند ثان یورودش برا با

 نشست...

 

 کوشا؟؟؟پات بهتره؟؟ یخوب_

 

 بله..بهترم..شما نگران نباش..._

 

 ...امیتا ب کنمیرو م می...معلمت با من تماس گرفت و گفت فردا مدرسه جلسه است..من تمام سعوشاین_

 

 خواست باشه... یآدم سوخت ..در آن واحد چند جا م نیا ی..واقعا دلم برا

 

 صالحه من برم... دیکنی...اگر کخ فکر مزهیچ_

 

 د؟؟یواقعا فرصتش رو دار_

 

 ...شهیشروع م 2بله من کالسم از ساعت _
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 رفت تو هم : آموزشگاه شروع شد؟؟ یکم اخماش

 

 مدت به خاطر امتحانات آموزشگاه کالس کنکورش نبود..؟؟؟ هی دیشد ...؟؟از کجا فهم یشکل نیچرا ا نی..ا

 

 بله..._

 

 

 

 ..دایخودتون خلوت کرد یاجا بر نیو رو به کوشا کرد : خب مرد جوان..خوب ا دیچشماش رو مال یکم

 

 ...از مامان گفت...گفتیهمراز برامون قصه م_

 

 باشه؟؟ دیاین رونیشلوغه..از اتاق ب کمی رونیبه من انداخت.. : خوبه...امروز ب ینگاه پر مهر یحام

 

 گذاره... یآدم لج کرده نم نیدونستم چرا چند وقتها یبچه ها رو ببرم خونه خودم اما نم خواستیدلم م یلی..خ

 

پشت  دنمیزشت بود...تا دم اتاق اومدم..در رو باز کرد و با د یلیخ کردمیسالم م هیرفتم و  یحداقل م دیهم بلند شدم با من

 سالم کنم... امی..بزهیسرش پر سئوال نگاهم کرد : چ

 

 ...نیایب گهیساعت د مین_

 

 ...گرفتمیوقت م دیام گرفته بود : چرا با خنده

 

 ...رهیم گهیساعت د می...ننجاستی: نه...کوروش ا ستهیتونست درست سر پا با ینم دیرو مال چشماش

 

 

 

ساعت  میشده بودم..ن یاتاق زندان نیاومده بودم تو ا یکه از وقت یمن ینداشت..برا یا دهیفا دیها رو شمردن هم شا ستاره

زد و چراغ رو خاموش  یبه سه تامون کرد...لبخند یکه نگاه دمشید یچشم ریاومد...خودم رو زدم بخواب...ز یبعدش هم حام

...تمام شماردمیمانده از شب رو م یباق یپنج صبح بود و من داشتم ستاره ها کیزدکرد و رفت....به ساعت نگاه کردم ساعت ن

جواب تو  یبودم هنوز...دهها سئوال ب دهینرس یا جهینت چیبود اوضاع...به ه نیهم شدمیخسته م یلیخ یکرد وقت یتنم درد م

عمارت رو محل زجر خواهرم  نیکه ا یچند وقت نبود...من نیا یکننده تر از اتفاق ها جیکدوم گ چیبود اما ه میزندگ

تو چند تا  نکهی...اکنمیم انتیدارم به رها خ کردمیفکر م بی...عجدمیکشی..حاال چرا داشتم با آرامش توش نفس مدونستمیم

 ماکه هرگز پا توش نذاشتم...ا ییاتاق هست...جا هیته راهرو... نکهیو من نگران حالشم...از ا دهیاتاق اونور تر اکبر خان خواب

 ....دیکشیحضور من رو بد جور به اون سمت م هینفس.. هی بیعطر عج هی

 

 

 

 

 

 شده...؟؟ یشکل نیاوا ...همراز خانوم..چرا چشماتون ا_

 

 ....شدیکه چشمام درست باز نم دنیو من رو د دیت سر چرخبه پش یخانوم و حام دهیخانوم سر فر یحرف فخر نیا با
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 ؟یکنارش اشاره کرد : خوشگلم سردرد دار یخانوم با دست به صندل دهیفر

 

 ...دمی...بد خوابکمینه..._

 

 !!!د؟؟یدیاصال خواب ای:  کردیکه اخم آلود داشت نگاهم م یرو چرخوندم به سمت حام سرم

 

 و بلند شدم... دمیخواب یه یعنی..زهینشستم... : چ یصندل یهمراه با سئوال داشت...رو یتیشکا هی..صدا و لحنش 

 

 بود هنوز بهم... رهینکرده بود خ باور

 

 ...؟؟زمیبر یخانوم : براتون چا یفخر

 

 ...زیبر ری: ش یحام

 

 خورم... ینم یزی.. : نه من اصال چشدمیم یداشتم شاک گهی..د

 

مسئله دامن  نیآدم داشت به ا نیسر در گم بودم..ا یخودم به اندازه کاف ومدمیبار کوتاه ن نیتر نگاهم کرد...ا یشاک یحام

 ...زدیم

 

مادر چه  یقورت داد : حام یقلپ چا هیدوئل نگاه ما خنده اش گرفته ..به زور خنده اش رو با  نیخانوم که معلوم بود از ا دهیفر

 خوره..مگه بچه است؟؟ یدوست داشته باشه م یهر چ یکارش دار

 

چشمشون کبوده...معلومه باز  ینبود مادر جان..اما پا نیفنجونش گرم کرد... : من منظورم ا یسرش رو به قاشق نقره تو یحام

 درست غذا نخوردن..

 

خانوم رفتم و  دهیبه سمت فر رفتم... یم گهیامروز حتما د دی...باکردیجمله ها حال خرابم رو خراب تر م نیشدم... ا بلند

 مزاحمتون شدم... یلیچند وقت خ نیاگه ا دیخانوم ببخش دهیکردم : فر یباهاش رو بوس

 

 جا جات تنگه؟؟؟ نیبابا..دخترکم کجا؟؟؟ا یخانوم هم از جاش بلند شد : ا دهیفر

 

 خودم... یبرم سر خونه و زندگ دیباالخره منم خونه دارم..با دییتو رو خدا نفرما_

 

 دونن؟؟؟ یبود : بچه ها م یکه واقعا صداش عصبان یحام

 

هم اجرا دارم..شب  یبچه ها کالس فوق العاده گذاشتن...عصر یبرم آموزشگاه برا دینگفتم..االنم جمعه است خوابن...من با_

 برگردم به هر حال خونه.... دیزنم...اونا هم متوجه هستن که من با یبهشون زنگ م

 

 نیخواهد بود..ا روزید یدونستم که امروز هم به شلوغ یبود..من م یخانوم نگاهم کرد انگار دنباله جواب قانع کندده تر دهیفر

بهش نبود..همشون با من مثل  یازیوقعا ن یزیخوردم..چ یمتلک م یکل لیدل یرفتم و ب یم ایموندم  یتو اتاق م دیبا ایمن  یعنی

 ..کردمیموجود اضافه بر خورد م هی

 

 ...ادتیع دنید یبرا انیامشب م یحام ی...دوستایموندیخانوم : کاش امشب هم م دهیفر

 

خنده  یلیهوشه...و کال هم بودن من تو اون اتاق خ یب مهیدونستم ن ی..و من دو تا اتاق فاصله داشتم و نرفته بودم..هر چند م

 ....بودیدار م
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 ساکن و صامت بود و من از اون خونه خارج شدم.... یحام

 

 

 

 ؟؟یرو االن انجام بد تیکوزت باز دیحاال با_

 

 مبل خونه رها کرد... یرها کردم و خودم رو رو زیم یدستم رو رو ینگاه کردم دستمال تو ایس به

 

 میبود یو منتظر گل شمیاومده بود پ ای..سکردمیم زیکله گرد و خاک تم هیبود داشتم  دهیپام به خونه رس یبودم و از وقت کالفه

 ...میتا شام بخور

 

 ...ومدیبه نظر م یالغر شده بود و عصب ایس

 

 ا؟؟یتو چته س_

 

شد به زانوهاش : خوبم..مموش تو بگو  رهیدستش گرفت و خ یکاناپه شست..فنجون نسکافه اش رو محکم تو یزاون رو چهار

 چه طور بود؟؟؟ یاشراف یزندگ

 

 یزیقراره جا یکه تو خودت هم توش احتمال قو یاصفهان جشنواره ا میریم می..دارمیدار طیه من نگاه کن...پس فردا بلسیا ب_

 ؟؟یایو نم یراه انداخت هیچ یدلقک باز نیا یشه بگ ی...میریبگ

 

 رم..چرا ؟؟؟ یرو صحنه نم ارمیدر م ی..دلقک بازکنمینم ی..مهندسارمیدر م یدلقک باز گهیزد : آره د یپوزخند

 

 ا؟؟یس یداد : چرا چ ینم یخوب یحرکات بو نیحرفا ا نیا

 

 یاز دوستانش معرف یکیبه پدرش به عنوان  خواستی..من رو منایا سایرفتم خونه آو شیمن هفته پ ه؟؟یجور نیچرا ا_

 ...کردیم یما برابر یپارک شده تو باغ خونشون با کل زندگ یها نیاز ماش یکیکنه...پول 

 

 ؟؟؟یبه کجا برس یزنیحرفا رو م نیا ایس_

 

...از نه صبح تا پنج بعد کنمیاز فردا هم کارم رو تو شرکتش شروع م یاشرف یآقا شیرفتم پ شمیبا بابا حرف زدم..سه روز پ_

 بچه آدم...به قول خسرو خان... نیاز ظهر..درست ع

 

 قطره اشک هم از گونه من... نی..چنددیقطره اشک از گونه اش چک هی

 

 ؟؟؟یکنیکار م یچ تیبا خودت با زندگ یتو دار لیس_

 

رو از خونه  سایرفتم آو نجاایزد : امشب قبل از اومدن ا یرو در آورد..تکونش داد...پوزخند چیو سوئ بشیج یکرد تو دست

 با فروختن آرزوهام به پدرم عمل کردم... میمردونگ فهیدوستش برداشتم و بردم خونه خودشون..به وظ

 

تو  میفروخت یمن رو م یپدر نیمنم...اصال زم یعنیهم هست؟؟...خب..با هم.. یا گهید یراهها یهق کردم :چرا به من نگفت هق

 ...؟؟؟یخواستیم نیکرمان..اگه ماش

 

 هست؟؟ بتیقرون ته ج هیگونه اش روان بود : همراز...تو خودت  یطور رو نیهم اشکاهاش
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با حقوق آموزشگاه  دیبا کشهیطول م کمی یاحتماال قرار داد بعد شهیداره تموم م لیبوده..کار سه نیاوضاعمون ا شهیما هم_

 ..یزنیجا م یبسازم...دار

 

سمتش و من دلم  ادیباشه ب کینزد سایامکاناتش به آو یکه اندک یهر بار هر پسر یتا ک ؟؟؟یهمراز تا ک ی..تا ک؟یچه جا زدن_

 بلرزه...

 

 ... واریخواستم بکوبم به د ی...سرم رو مدیترکیداشت م دلم

 

 نکن مموش... هیرو پاک کرد : گر اشکاش

 

تهران  یها یخاکستر نیب میکرد یپارک الله..سع یرو چمنها میدی..دراز کشمی..ما باهم آرزوها کرد؟؟یگیم یچ یفهم یم چیه_

 یدار ی..چ؟؟یشد ینقدر مادا یخاک صحنه به سرفمون بندازه...تو ک مینذار می..قرار گذاشتمیکن دایتک نور ماه رو پ

کنه رو  یکه فقط محاسبه م ی..اونادیپنج م رهیکه مهندسه..که نه م ور یاوشی..اون س؟؟یدیپرس سایاز آو ؟؟تویگیم

 خواد؟؟یم یچ ای...خودت..خوده سای..سخواد؟؟یم

 

دونم...اما همراز من خوشحالم...تو رو  ی...میبلند شد به سمتم اومد و محکم بغلم کرد : برات سخته من رو بفهم ازجاش

لبخند اون مرد  یرو داشته باشم..حاال پدرم رو هم دارم...نگاه اون اداعاهام نکن من دلم برا سایرو دارم...قراره آو یدارم..گل

 نیکه ا...نمردم شتونمیهمه مدت افتخار کنه...مموش...من هنوزم پ نیبهم بعد از ا خواستیبد خلق تنگ شده بود...دلم م

 ...یکنیم یطور

 

 کردمیاحساس م دیکه ته دلم شد یو در حال دمشیدیاز اشک م یشدم..از پشت هاله ا رهیرو بلند کردم و به چشماش خ سرم

 ...ستین دنیکردن نفس کش ی..زندگایمتنفرم گفتم : س سایاز آو

 

کردن  یباشه تا بتونم زنده باشم..زندگ دینفس...با یعنی سایمن آو یکرد : برا یزد و موهام رو از نوازش یتلخ لبخند

 ....شکشمیپ

 

 یشب متوال نیدوم یبود..من برا داریمثل من ب ایدونم خواب بود  یبود..نم دهیخواب ایتخت سابق مادرم..س یرو ییاتاق پهلو تو

 دینبا زدمیم بیو به خودم نه خواستیسرد رو م یخودش نبود...دلم اون نگاه قهموه ا یجا زیچ چیتونستم بخوابم..ه ینم

 جرعه آرامش بودم... هیمن ...به دنبال  وبود... ختهیبه هم ر زیبخوام...همه چ

 

 نی..ادیکه نبا ییبود به جاها دهیپر کش یحام دنیپرداز بودم...دلم هر بار با د الیدختر بچه خ هیحامی حق داشت من  دیشا

...اون از همه دیدیم وشایمن رو هم طراز ن دیشا یدختر بچه بودم..گاه هیاون  ی...من برایا ندهیآ چینداشت...ه یا ندهیآ

 بود... ی..اصال اسمش حامکردیم تیحما

 

رو داشته  یی سایتا بتونه آو گذشتی...آرزوهاش و هدفهاش ماالتشیخ یعنیمهربونم..داشت از دار و ندارش... اوشی..سایس

بود که  ییآدمها یتو او خودخواه زینه؟؟ همه چ ایداشته باشه  یا ندهیهاش آهم بتونه با طیشرا نیمعلوم نبود با ا یباشه که حت

که قدرت و پولش رو داشتن من رو  ییرو به انتظام ها داده بودم تا اونها ینوع باج عاطف هرچهار سال  هیپول دستشون بود..من 

 یرو ختیعمر مبارزه کرده بود و باز تو نقطه صفر بود...اشکم از چشمم ر هی اینکنن..س رونیخواهر زاده هام ب یاز زندگ

 بالشت...

 

برنده  ایمبارزه نا برابر س نی: بابام برنده شد همراز...تمام عمرم دعا کرده بودم تو ا دیکش یسر جاش جا به جا شد و آه گلنار

 شه...
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 د؟؟یکنار کش پس

 

اول استرس  یروز اجرا نیگلوم رو خارج کردم..درست ع یبود..نفس حبس شده تو ستادهیجلوم ا هیاختتام یاجرا یبرا محمد

 بودم.... دهیچند وقت نخواب نیواقعا درست و درمون ا دیترک یبود...سرم داشت م یخوب و موفق یلیخ یداشتم...اجرا ها

 

 خودش رو داره اما نتونسته من رو قانع کنه... لیدال_

 

آرامش و  یعنیمن زن  ینه؟؟؟ برا ای کردمیکار رو م نیا یزن یدونم برا یروشن کرد...: نم یگاریمبل و س ینشست رو محمد

 و ... ییبایز

 

 !!!ست؟؟یاز اون ن شیب یزیبه صداقتش زدم : و چ یلبخند

 

 ستیداشتم و ل طنتیش میمن انقدر تو زندگ یمطلق ول ییبایاز ز شیهستن ب یزد : هست...صد در صد زنان یتلخ لبخند

کالم به خودم اعتماد  کیزنان رو نداشته باشم... نیبودن با ا اقتیل ییجورا هیهست که جسارت که نه... اهیانتخاباتم س

 ندارم....

 

 ...دیصادق یادیز کمی دیدونست یم_

 

 صادق بود خانوم کوچولو... شهیبا تو م_

 

 ...کنمیزد : دارم مثال ترک م یرو خاموش کرد و چشمک گارشیجاش بلند شد و س از

 

 ...کردیبحث م یقیکه داشت با مسئول موس ومدیم رونیاز ب لیسه یکنارمون ...صدا زیدادم به م هیتک

 

 ...رنیهنوز درگ نای: اجرا تموم شد ا دیخند محمد

 

 ...شهیشه داره تموم م یباورم نم_

 

 ؟؟؟یکنیبگم بد برداشت نم یزیچ هی_

 

 مرد مهربون روبه روم نگاه کردم... نیتعجب به ا با

 

 یرو بخوا قتشیاضافه شد اما حق زایچ یلی...به داشته هام خنهیمرد نازن هی لیتئاترم بود..سه نیزد : تجربه اول یپر مهر لبخند

 شه... یکس به اندازه حضور تو دلم تنگ نم چیه یبرا

 

 انداختم ... نییو سرم رو پا دمیکش خجالت

 

بعنوان  ای یبعنوان تماشاچ ای...نمتیتا بب امیادامه داره و من مطمئنا بازهم م یدوست نیتر شد : درسته که ا کیگام نزد هی

مراقب خودت باش  یلی...خزننیدوباره نقش مقابلت...اما رسم قبل از اتمام هر کار آدم ها حرفشون رو م دمیدوست...شا

 ....رهیرو ازت بگ نیکس ا چیز و هیچ چی..نذار هشهیهمراز...همراز باش هم

 

 آخر... قهیسرش رو داخل کرد : سه دق لیسه

 

 زد... ی..محمد به استرسم لبخنددمیکش یقیو نفس عم ستادمیا صاف
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بود  دهیرس دیکه از ام یبه اس ام اس یبود..نگاه سیخ یروز متوال نیسوم یرو محکم کردم دورم...چشمام برا شنلم

 یخال یتو هوا بود...جا زیانداختم...ساعت حرکت قطار رو فرستاده بود....واقعا االن وقتش نبود..کار تموم شده بود...همه چ

..فالفل گاز میگفتیبود االن باز با هم چرت م شیپ خواستی..دلم مشدمیم وونهی...داشتم دومدیوحشتناک به چشم م ایس

 پام زدم.... ریکاج ز وهیبه م ی...لگد...اعصابم واقعا متشنج بود.میزدیم

 

 همراز خانوم...._

 

به  دمیدلم هم براش تنگ شده بود...چرخ بیکه عج ییصدا رو نشناسم..صدا نیا شدیتن صداش شناخته بودم...چه طور م از

 یقهوه بوفه تئاتر شهر مخلوط شده بود مرد یسرو ها با بو یبو قایکه دق ییچراغ...جا ییروشنا ریسمت راستم...کنار جدول...ز

که بد جور اسمش رو برام  ییآشنا بی..ژست عجشهیبود مثل هم بشیج یتو شرنگش..دست یمشک یبود با پالتو ستادهیا

 ....کردیم یتداع

 

 ...نجاستیکنم که چرا ا لیتونستم تحل ی...نمدادیآشفته ام رو باد حرکت م یموها

 

 یکرده بودم...چشمام هم درست باز نم هیگر یلیبهم رسوند...دماغم قرمز شده بود..خب خدو قدم بلند خودش رو  با

 جذاب بود... شهینور..مثل هم یشد....اومد تو

 

 سالم..._

 

 قدم سالم کردن شد .... شیکه اون پ دمیکش خجالت

 

 متعجب بودم.... یدکتر کم یآقا دیسالم...ببخش_

 

 افتاده؟؟ یاتفاق دیستیهم : شما خوب ن یروز اخماش رفت تو نیصورتم خم کرد...باز هم مثل آخر یتو شتریرو ب سرش

 

 کنار... میرو بذار یپول یبچه ها و ترس از ب یبرا ی...دلتنگنیرام یدائم یدر کنارم..تمو م شدن کار...زنگها ای..اگر نبودن س

 

 سردمه... ی..کمستین یمن جواب دادم : خوبم...مسئله ا پس

 

 ...گمیکه راست نم دی..احمق که نبود..خوب فهم

 

 ...دیسوار ش دییحواسم نبود بفرما دیاشاره کرد : ببخش نشیدر آورد و به سمت ماش بشیج یرو از تو چشیسوئ عیسر

 

 ومده؟؟ین شیکه پ یمشکل_

 

 باشم؟؟؟ نجایافتاده باشه که من ا یحتما اتفاق دیبا_

 

 ....کردیبودم...داشت به دردام اضافه م ریدر گ ی..من خودم به اندازه کافکرد؟؟یم ینجوریآدم چرا با من ا نی...ا
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 نداشت... یمفهوم نشیکردم به خودم مسلط باشم..کل کلکردن و سوار نشدن به ماش یسع

 

چرا  دمیرم..من هم نپرس یکجا م دینپرس یکرد و راه افتاد...حت میصورتم تنظ یرو رو نیماش یبخار شهیهم مثل

 ...میسکوت کن میداده بود حی...هر دو انگار ترجنجاستیا

 

 نیا یآور ادی...با میدیدویبا هم دنبال اتوبوس م میبود االن داشت ایگرفتم...اگر س دنیهم شروع به بار یزیر بارون

 نگفت... یزی...اما چ دیآه بلند بود که به سمتم چرخ نی...انگار ادمیکش یخاطراتمون آه

 

پارک کرد...سر چرخوندم به  ابونیرو کنار خ نیاخمو...ماش یمرد جد نیبه ا گفتمیم یعوالم خودم غرق بودم..خب چ تو

 سمتش...

 

 ....دیناهار هم نخورد یمن هم شام نخوردم..مطمئنم شما حت میبخور یزیبا هم چ دیش ادهیپ_

 

 ...نیبه ا یازیدکتر ..ن یآقا_

 

 حرف رو چند بار تکرار کنم... هی دیکنی...مجبورم مدیزیریبهم م دیمن رو دار یمام عادت هاسمت خودش رو باز کرد : شما ت در

 

 برخورد کنم. شهیحرفا بودم که بتونم مثل هم نیتر و خسته تر از ا ی...عصبان

 

 خودم دارم... یبرا یمن هم انسانم و نظرات نکهیا یبرا_

 

فکر کنم باعث شد که جا  نینبود...هم یهم خبر شیشگیادبانه نبود اما قاطع بود و از اون ناز هم یعنوان ب چی...لحنم به ه

 همه جسارت رو از کجا آورده بودم واقعا؟؟ نیبکشه...من ا ادی.. منتظر بودم تا فردیکش یقینگاهم کرد...نفسش عم یبخوره..کم

 

و با همون لحن قاطعش که  دیبه صورتش کش یفت و جور کنه دستجمالتش رو ج کردیم یکه با من بود و سع یاکثر مواقع مثل

 د؟؟؟ید یاحترام یفکر نکردم...شما از من ب نیاز ا ریگفت : من غ کردیرو مجبور به اطاعت م یهر کس

 

 محل کار من... دیایدکتر..شما م ی...اما اقاری: خ دمیخجالت کش یکم

 

 مسئله ناراحتتون کرده؟؟ نیا_

 

 شده؟؟ یچ دیبهم بگ گمیناراحتم کنه؟؟..من دارم م دینبود بد برداشت کرد : البته که نه..چرا با نیمنظورم ا واقعا

 

 ...دیرو جا گذاشته بود نیکتاب رو آورد : ا هیپشت  یرو برد و از صندل دستش

 

ساعت  نیا ضشیخسته..و پدر مر افهیق نیآدم با ا نیا یعنیانداختم.. یدستش بود نگاه یکه تو رانیا ی..به کتاب تئاتر سنت

 کتاب رو بهم بده؟؟؟!!!!!! نیشب از اون ور شهر اومده بود ا

 

 به زحمتتون نبودم.. ی: ممنونم...راض دیباریکه شکه بودن از صدام م یدستم رو دراز کردم و کتاب رو گرفتم در حال متعجب

 

 ....البته اگر...میش ادهیپ میتون ی..حاال مستین یمسئله مهم_

 

 خوام زحمات شما و لطفهاتون رو.... یمن م دیدکتر فکر نکن یآقا کنمیخواهش م_
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 ...دیداریکلمه لطف بر نم نیکه شما دست از ا نجاستیمسئله ا_

 

 ییناراحت شده بودم...جمالتش حرف داشت..اما من اون شب توانا یکم شمیچند لحظه پ یانداختم...از تند نییرو پا سرم

 نداشتم... لیتحل

 

....من واقعا مسائل و مشکالت خاص خودم رو دارم...من هم کنمیخواهش م دینداشتم..دلخور نش یدکتر من منظور یآقا_

 ...رهیکه از دستم در م ادیم شیپ یدارم...گاه ییها یریدرگ

 

د من وجو یناراحت یبرا یزیرو دور فرمون مشت کرده بود...احساس کردم مشتش محکم تر شد کالفه بود : چ دستش

 ...دمیوقت به شما دستور نم چینداره...من ه

 

تو اتاق  دیکه بهم گفت یزمان یباال گفتم: حت یابرو هیو  ی؟؟ با بدجنس دیدیم یآدم پس دستور رو تو چ نیام گرفته بود ا خنده

 بمونم...؟؟!!

 

 در موردش.... میزنی: حرف م دیکش یتر قیپشت انگشت شصتش گوشه لبش رو خاروند و نفس عم با

 

 

 

 بود؟؟ یبود چ دهیهم در موردش ازم نپرس یمن که نظر یکباب گنده جلو نیدم...پس ا یدستور نم گهیم بعد

 

 ...دمیرو ند اوشیتون بود..س هیامشب اختتام_

 

و ر هیکه اختتام رمیشد...انقدر قسمت آاخر حرفش برام پر از بار احساس بود که در نظر نگ سی....دوباره چشمام خ

 ..دونستهیم

 

 بشقابش رها کرد..کالفه نگاهم کرد.... یرو تو چاقوش

 

 کنه... ی..داره ترک مادیتونست امشب ب ینم اوشیس_

 

 رو؟؟؟!!! یگرد نگاهم کرد : چ یچشما با

 

..امشب من رو تنها ومدین کردیجا هم ناراحتش م نی...اومدن به اکنهینم یباز گهیسالن تئاتر شهر رو....د یخاک صحنه رو بو_

 گذاشت....

 

 د؟؟؟؟یینگاهم کرد : شما االن تنها یرو بهم قالب کرد و جد دستاش

 

 یادیز یمرد جد نیا یکه برا یلحن نیشد از ا یآشوب هیدلم  یپاک کردم...تو عیرو سر دیلغزیگونه ام م یکه داشت رو یاشک

 واقعا االن تنها بودم؟؟ ایرو به روم..آ بیآدم جذاب و عج نیو نرم بود....خب ا یو منحن فیلط

 

 ...کنهیم تمیکل ماجرا داره اذ دیدونیالبته که نه..من منظورم...م_

 

 ...میتمام شش دنگ حواسش رو داده به من تا حرف بزن یعنی نیشد...ا رهیبهم خ یدستمال گوشه لبش رو پاک کرد و جد با

 

 خب؟؟!!_
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 ....دمیم یمنف ی..دارم بهتون انرژستیحالم خوش ن یمن امشب کم دی.ببخش.دینخورد یزیدکترشما که چ ی..آقایهچ_

 

 ...کنمیگوش م_

 

 با مزه اش برم... یها ییزورگو نیاز ا یکه نداشت..ال اقل تو دلم قربون صدقه بعض ی..اشکال

 

رو گوش  ایمسئله دن نیانگار داره مهم تر کردینگاهم م یکردم...متفکر و جد فی..ماجرا رو شکسته بسته براش تعر

 شیهمه مسئله مهم تو زندگ نیآدم که ا نیا یهمه دقتش...برا نیکرد ا یکردم..خجالت زده ام م یاعتراف م دی..باکنهیم

خودش بود و لطفش به وسعت  یآدم دلش به بزرگ نیکه ا نیبود..جز ا یمانقدر مهم  دیدختر بچه چرا با هی یداشت درد دل ها

 نفوذش....؟؟؟

 

 د؟؟یدیق نمبهش ح_

 

 !!!ا؟؟یبه س_

 

 ...سایبه آو ی...به پدرش..حتاوشیبه س_

 

 رو دوست داشتم... سایمن آو_

 

 !!د؟؟؟یزد : داشت یبد جنسانه ا لبخند

 

نا خواسته ازش گله دارم...خسرو  دیخبر نداره..اما باور کن یزیروحش هم چ ی..حتستیدونم که اون مقصر ن یم_

داشتن پدرش  ی...اون براذاشتنی..اگه بهش احترام مومدنیکنار م ایس ی..اگر با خواسته هاستنیکه اصال محق ن شونیخان...ا

 ...شدیکار نم نیمجبور به ا تشیو حما

 

 ...دادمیرو کرده که اگر من هم جاش بودم انجام م یکار اوشیس_

 

 ...مدیبهم بزنه... : به پدرش هم حق م یتعجب نگاهش کردم...که باعث شد بازهم لبخند با

 

 ...گهیخب اونم زور م_

 

 مثل من...._

 

 ه؟؟یعصبان نمی...نگاهش کردم ببدمیکش خجالت

 

 من سکوت کردم... یمنتظر بود جوابش رو بدم... ول کردیداشت نگاه م یجد

 

 د؟؟؟یکه گفتم تو اتاقتون بمون دیشما از من ناراحت_

 

_... 

 

 با شما هستم؟؟؟!!_

 

 ...من ..ستین یناراحت_
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با ارزش  اریمن حرفم رو بزنم. حضور شما اون چند روز تو در منزل ما بس دیشما سخته جواب دادن بگذار یحاال که برا_

رو ابراز  نیحساس هستم...شما بارها خودتون رو ا زهایچ ی...من رو بعضدیهست یبا ارزش اریبود..شما خودتون هم دختر بس

که  یاجازه بدم آدم تونستمینه ....من نم می..جوابش صاف و مستقباشم؟؟؟ یطور نیخوام ا ی...دست خودمه؟؟...نمدیکرد

 شما بشه... یکنه باعث ناراحت یدونه که تو خونه من چشماش رو کنترل نم یانقدر حدش رو نم

 

 ...ومدیمن خودم هم خوشم ن_

 

..من  دیتو اتاق بمون گفتمیبهتون نم دیهست یراض تیوضع نیکه شما از ا کردمیفکر م یندارم..اگر ذره ا یشک نیمن تو ا_

خودش  یخودش برا یبا رفتارها یندارم که بذارم...هر زن یوقت یعنی...ذارمیکه ارزش نداشته باشه وقت نم یکس یبرا

و اون  کردمیم تیاز شما حما دیبه شما نبود من فقط با نی..من قصدم توه دیهست یمحترم اری...شما هم دختر بسخرهیاحترام م

 ...دیبه ذهنم رس نیلحظه فقط هم

 

 دروغ نبود... شدمی...بگم داشتم از خجالت آب م

 

 حاال هم در خدمت شما هستم ...._

 

 

 

 نگاهش کردم .. هیکه متوجه شده باشم منظورش چ نیرو باال گرفتم... و بدون ا سرم

 

 ....دیریام رو در نظر بگ هیکه منتظرم تنب نهیمنظورم ا_

 

و ادامه داد : شما  دیبزنه...سکوتم رو د یطمئن شدم که گونه هام داغ شدن.. که باعث شد لبخند پهن و پر مهربار م نیا

 ....دیبگذر یخانومها امکان نداره بدون انتقام گرفتن از کس

 

 د؟؟یشناسیرو م یادیز یابروم رو دادم باال : خانومها هیبحث رو دستم داد.... رییتغ یبرا لهیوس نی..خودش بهتر

 

بار لبخندش پهن تر شد...دستاش رو به  نیکرده بود....ا تمیاذ یزی..خب سئوال خودم هم بود دروغ نبود اگه بگم ته دلم چ

خودم اعتراف کردم خوب بلد بود چه طور دل  شیدختر پسند شده بود و پ بیاش عج افهینگاهم کرد...ق رهیهم قالب کرد و خ

مرد جذ اب رو به  نیاز ا یشد هر تلنگر یتجربه بود و لرزون که باعث م یب یادیدل من زهم  دیچاره رو بلرزونه...شا یمنه ب

 خنک توش بشه.... مینس هیروم باعث 

 

 طور باشه؟؟؟!!!! نیو اگر ا_

 

دستهام هم دارن مثل دلم  دونستمی...بد جنس باز من رو گذاشته بود تو منگنه...دستم رو محکم مشت کردم م

 شیجد شهیهم یدلم بود....چشما یکه تو یاز حد شیب یسرد بودن و تضاد داشتن با گرما دایاالن شدکه  یی..دستالرزنیم

جوابش رو  دیبا یاالن چ شناختمینبود که من م ییمردا زکدوم ا چیه هیشده بود و من ...خب اون شب طونیش دیحاال شد

 ...؟؟؟دادمیم

 

خنک و بارون نم  یهوا میستادیرستوران که ا رونیمطلق...ب یجواب یهم پر از جواب بود هم ب دیکه شا یکردم...سکوت سکوت

 سبک شده بودم...چه قدر خوب بود که تنها نبودم.... بی....عجدمینم رو نفس کش

 

خشکش  یکه من چشم دوخته بودم...به درخت قرمز رنگ روبه رومون..که برگها ییشد به جا رهیبود...اون هم خ ستادهیا کنارم

 دن...بو ختهیدورش ر
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 ؟؟ دیبارون دوست دار_

 

قائل  یکس یهم برا یهست..تفاوت شهیکجا ببارم..کجا نبارم..بارون هم گهیوقت نم چیپرسه ه یوقت آدرس نم چیبارون ه_

 شه....اما خب.... ینم

 

 خب؟؟؟!!!_

 

تا آسمون فرق  نیزم ستیکه کفش هم پاش ن یتنشه با کس یدرست وحساب یپالتو هیکه  یکس یلذت بارون برا نکهیا_

 .. درست مثل عشق....کنهیم

 

 اون شب تو خونتون هم نظرتون برام جالب بود......._

 

هم مهر ندارن  یذره ا کردمیکه من فکر م یآدم نیآدم مقتدر بپرسم تا حاال عاشق شده؟؟..ا نیاز ا خواستی..چه قدر دلم م

 گر بود...پس دستهاش...؟؟!!! تیودش انقدر حماآدم که و ج نیخب....دوباره نگاهم به دستاش رفت...ا ی....ول

 

 ست؟؟یسردتون ن_

 

 نه..خوبم..._

 

 ست؟؟یخوبم که از نوع خوبم سر شبتون ن نیا_

 

دسته اش به صورتم  هیبارون موهام رو فر تر کرده بود و  کیبار سرم رو کامال به سمتش چرخوندم نگاهش کردم نم کوچ نیا

 شده بود مطمئنا.... بود....نوک دماغم هم قرمز دهیچسب

 

آورد حاال عالوه بر عطر خودش عطر تنش رو هم  نییپا یبود....سرش رو کم ادیشد...اختالف قدمون ز کیبهم نزد شتریقدم ب هی

 یدستش گرفت...جا خوردم...ول یصورتم رو تو یتو یو آروم دستش رو جلو آورد و مو دیکش یقی...نفس عمکردمیاحساس م

صورتم نگه داشت...نگاهش داشت  یخورد...همون طور دستش رو تو ورتمدستش به ص ی...داغدمیدونم چرا عقب نکش ینم

رو  نیبودم ا دهیبره ترس هی هیشب شتریبود من که ب ینگاهم دنباله چ ویدونم ت ی...نمشدی...نفسم داشت منقطع مکردیذوبم م

 شمم تو نوسان بود....دو چ نیب ی....نگاهش هدونستمیاز زانوان لرزانم م

 

 ریز سیخ نیقدم به عقب برداشت و نگاهش رو دوخت به زم هیشالم کرد.. ریرو بست و آروم دسته موهام رو ز چشماش

 من عقب بکشم.. نکهیا یبه جا دمیپاش...از خودم خجالت کش

 

 ....دیخوریسرما م_

 

 

 

 بیرنگ خاک عج ینگاه قهوه ا نیبود ا بیآدم عج نیبودم ا بیبود.من عج بیعج زیکردم...همه چ یسرم رو بلند نم نیماش یتو

 بود.... بیبود...عطرش عج

 

 ....ومدهین رونیهنوز نفسم کامل ب کردمیو احساس م کردیصورتم ذوق ذوق م پوست

 

 ....کردیم یخودش راجع به من چه فکر شی...حاال پنداختیبه هم م یگه گاه ینگاهها

 

 ...رنیگیبهانتون رو م دین قصه بگبچه ها عادت کردن هر شب براشو_
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 ...امیکرده بود با عوض کردن جو . حرف زدن باعث شده بود من از اون شوک در ب ی..بازهم بزرگ

 

 همه بچه ها قصه مادرشون رو دوست دارن..._

 

 ....دیکنیم فیقصه تعر بایاما شما واقعا ز_

 

 ...سمیبنو بایکاش خوب بلد بودم قصه مادرشون رو ز_

 

 ندارم... یبه سرنوشت اعتقاد ادی..من زستیآدم ها نوشته شده ن یداخل هم رفت : قصه زندگ شاخما

 

 که شما... نیکه همراز باشم و خواهرم رها..ا نیاز سر نوشته شده..ا زهایچ یلیخ_

 

 باشم... یگفت : حام تینه...انگار که متوجه شد که با همون جد ایبگم  میرو مستق کشی..مونده بودم اسم کوچ

 

 ...سهیصورت ممکن بنو نیرو به تلخ تر شیکردنش اجازه داد حامد پرده آخر زندگ یدرسته...رها با بچگ_

 

 حامد....!!_

 

 اومده بود بد خلق شده فکر کنم... شیکه دوباره بحث حامد پ نی..از ا

 

 گفتن داره... یبرا ییحامد هم مطمئنا حرفها_

 

 .....گفتیداشت م یچ نی...ادی...برق سه فاز از سرم پر

 

 کجاست؟؟؟؟!! دیدون یغار باز مونده بود : مگه شما م هیبه اندازه  دهنم

 

 گونه اش گفت : البته.... یبهم نگاه کن با لحن حام نکهیو حق به جانبش بدون ا یجد افهی.با همون ق

 

نداره که  یآدم با خانواده اش ارتباط نیا کردمیسالها من فکر م نیبه سرم زده در تمام ا یمحکم زیبا چ ی..احساس کردم کس

 ...ادیسراغ بچه ها ش نم

 

 خونه .... کینزد ابونیتو خ دیچیپ یحام

 

 ....فرستادمیحامد پول م یمدت برا نیمن ا_

 

تا با معشوقش خوش بگذرونه و خواهر بد بخت من تو اون  یفرستادیمدت شما براش پول م نیزدم : جالبه....ا یبلند پوزخند

 جالبه... یلیجالبه..به خدا خ یلیآقا حامد کجاست؟؟؟ خ دیدون یچون نم رهیتونه طالق بگ ینم دیپوسه و بهش بگخونه ب

 

 نهیکنم...پس همه امشب..زم یجمله ها بود...منتظر بود خودم رو خال نیبود ..انگار منتظر همه ا رهی..ساکت و صامت به جلو خ

 جمله بود.... نیا یساز

 

 ارن؟؟یم فیحاال دارن تشر_

 

 ....دیآرام باش یکم دیکن یسع_
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 ..ییبایآرام....چه کلمه ز_

 

 ....خوردیواقعا داشت حالم بهم م گهی..د

 

 ....دیفرار کردن بود... : نگه دار خواستمیکه م یزیچ تنها

 

 ....میدی: هنوز نرس کردیترم م وونهیتو جواب دادنش داشت د آرامشش

 

 خودم برم.... خوامیمن م_

 

چشمم  یآخر جلو یبرام مهم نبود...فقط پر پر زدن خواهرم تو روزا یزیچ چی..هکردمیدر رو باز م داشتم

 ..بشی...التماسهاش..خستگومدیم

 شم... ادهیپ خوامیبهتون گفتم م_1

 

 توجه و نفهم من....؟؟؟ ی..به خاطر برادر به؟؟؟یبه خاطره چ افهیق نی....ا؟؟؟یبه خاطر چ_

 

 خت و عاشق من...به خاطره..خواهر بد ب_

 

 برام مهم نبود... یبود....ول ی....عصبداشتیزور داشت خودش رو نگه م به

 

هستم که شما  ی..من ک دیدکتر...باور کن یها نبود آقا ینیمقدمه چ نیبه ا یازینه؟؟؟؟..ن دیمن رو آماده کن دیاومده بود_

 برم خونه.............................. خوامی....؟؟؟.....حاال ها هم مدیبد ییزحمتها نیهمچ

 

 تا آرامشش رو حفظ کنه... : در رو ببند.... دیبه صورتش کش یدست

 

_... 

 

 رسونمتی.. : مزهیریاش م شهیخم شد از روم و در رو محکم بست..احساس کردم االن ش کنمینم یبهش دقت دید یوقت

رو بدون من  نینه تو حرف منو...فقط ا فهممیبزنم..نه من حرف تو رو مکه بتونم باهات حرف  یستین یطیخونه....االن تو شرا

 ....یدیکش لوجا برسه...اصال بحث رو تو ج نیخواستم به ا ینم

 

 بشنوم.... یچیخوام ه یهم نم گهیگفت : د یبگم که با لحن محکم یزیرو باز کردم تا چ دهنم

 

 شد...صدام کرد : همراز ... ادهیشدم...اون هم پ ادهیدر پ یجلو

 

لبهام داره  دونستمی..مهم بود که شده بودم تو؟؟..مهم بود که شده بودم همراز.؟؟..به خدا که نه...فقط نگاهش کردم..خوب م

 ... : تنها نمون باشه؟؟!!!!دیبه موهاش کش ی...کالفه دستسوختی..دلم به حال خودم به حال خواهرم ملرزهیم

 

 

 

 

 

 نیدکتر ا مشیبابا...گلنار ببر ینمونده....ا یچینکن همراز..تو رو خدا ازت ه هی: گر دیکش یموهام م یرو آروم رو دستش

 ....شهیتا صبح تلف م نیکه ا یطور
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 وقتت شب همراه با گلنار اومده بودن.... نینگاه کردم که با لباس خونه ا نمینازن اوشیس به

 

داشته  یدر کنارش آرومم...که اومده تا م شب خوب کردمیفکر م یحمق به طرز احمقانه اکنم گول خوردم...منه ا یاحساس م_

 نه؟؟ ایخرم س یلیباشم...خ

 

 نه...._

 

...مثال شهیم یکنه..نکنه چ ینیاومدن حامد بخواد برات مقدمه چ یمرد برا نیکه ا یانقدر مهم ینگاهم کرد : چرا فکر کرد یجد

 یتونیم یهمراز؟؟؟..حت یکاره ا ی..تو چ؟؟؟یریگیبا استفاده از قانون بچه ها رو ازشون م ای یزنیبه قدرت فراوونت حامد رو م

 ؟؟؟یصدا ت رو براشون بلند کن یبر

 

 !!!!اوش؟؟یاومد سمتم و سرم رو بغل کرد : س کردیزارم نگاه م افهیکه به ق گلنار

 

...چرا ؟؟یشد یمنطق ریغ ی...از ک؟؟؟یکم هوش شد یطور نیا یرو نگو؟؟؟...همراز تو از ک قتیحق اوشی..س؟؟؟یچ اوشیس_

 تو وقت بذاره...؟؟؟؟؟؟ یبرا دیآدم چرا با نی..ا؟؟؟یفهم یاطرافت رو نم یآدمها دایجد

 

 دونم.... یکردم گفتم : نم یاشک هم نداشت سکسه ا گهیکه د یا هیو گر تیکه از شدت عصب یحال در

 

 ....میزنیبا هم حرف م ایب یکرد دایسئوالت رو پ نیبزرگ آب داد : هر وقت جواب ا وانیل هی ایس

 

 ؟؟؟یاال باهام قهر یعنی یچ یعنی_

 

 مموش.... یالحق که بچه ا_

 

 

 

 نی...چرا اامیتونستم کنار ب ی..با خودم نم دیترک یتو تنم نمونده بود سرم داشت م یجون چیه گهید دمیکاناپه دراز کش یرو

انتظام  هیآدم برادر حامد بود... نی..هرگز...ادیبخش یرفته بود...رها هر گز من رو نم ادمیآدم انقدر برام مهم شده بود..چرا 

 ...کردنیم یزدن..با ما با ز یو به ما لبخند م نشستنیم ونبود...همونا که تو برج عاجش

 

لطف هم کرده بود..اما چرا من...چرا  یلیآدم به من خ نیانصاف نبودم ا یبالش گذاشت..ب هیسرم  ریسرم رو بلند کرد و ز گلنار

بدتر از همه دل بسته  ای..با مشتم آروم به کاناپه زدم...شدمیطور داشتم وابسته م نیا یخبرها بود....من به چ یلیتو دلم خ

که تو  یشدش دفن شده بود چه از وقت یکنده کار لیمن مثال زنده بود و تو اون اتاق با وسا هرمدت که خوا نیشدم..تموم ا یم

 یساحل یتو شهرها شی..معشوقه دوست داشتننیتا با روشنک نازن ختیریبه حساب حامد پول م یمتر جا دفن شده بود..حام هی

 کردم... یمرد فکر م نیبرادر هم ی...و بعد من..منه احمق به حس نوازش دستهارهیحموم آفتاب بگ

 

 سبک پوشوند....  یروم رو با پتو ایس

 

 توا؟؟؟ هیگوش برهیو یصدا ی: گل ایس

 

 ...ادیهمراز م فینه از ک_

 

 وقت شب؟؟ نیا هیک نیخب بردار بب_
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 بود... ینداشت که ک تیاهم یخودم که هم زمان و هم مکان از دستم در رفته بود ذره ا یبرا

 

 چاره چند بارم زنگ زده.... یب ای: قطع شد...اوه سگلنار

 

 خب تو زنگ بزن.._

 

 ...کردیباهاش صحبت م یخاص یلیا احترام خکه بود گلنار ب ی..هر کس

 

 ...ستیرو نوازش کرد : حالش که اصال خوب ن میشونیسر من و پ یباال اومد

 

_.... 

 

 ...میرو ندار دیکه فرمود یینه من بهش دارو دادم اما سرم و دارو_

 

_... 

 

 ...اما...دیریدونم شما هم درگ ی..م کنمینه خواهش م_

 

_... 

 

 باشه..باشه..._

 

دونم  یبودم..نم یداریخواب و ب نی....بخواستیم یچ ای...دیپرس یبود..حالم رو م یکه ک نی....من تو عالم خودم غرق بودم..ا

 بعد برگشت... قهیو چند دق نییرفت پا اوشیزنگ خونه اومد...س یچه قدر گذشت که صدا

 

احساس کردم کامال معلوم بود بهم سرم وصل  دستم یتو یو بعد سوزش دیبهش کش یدستم رو گرفت وبا پنبه الکل گلنار

 مهم نبود... یچیکرده...برام ه

 

 سرم... ی: اون آمپول رو هم گفت بزن تو ایس

 

 ...هیابیآرام بخش خوب و کم  یلیکرده خ دایموقع شب از کجا پ نیدارو رو ا نیدونم به خودم هم گفت...اصال ا یم_

 

 ...یکنارم نشست : گل ایس

 

 عالمت سئوال شده... نیات ع افهیچرا ق ایس_

 

 ...یشدیشکل من م دید یخونسرد به نظر برسه رو م نییداشت پا یکه سع یتو هم اگه اون آدم_

 

که وارد خونم  یزدم..هر قطره ا یداشتم به ساحل آرامش برسم و داشتم دست و پا م ی... و من تو ذهن خودم به زور سع

 هی زیخوابم برد و حس کردم همه چ دنیبعد از سه شب نخواب یک ادینم ادمیواقعا  و من کردیدست و پا زدن رو کم م نیا شدیم

 خواب درهم بوده..
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تالش کردم..انقدر ورم داشت که  یلیباز کردن پلکهام خ یسرو صدایی که نمی دونستم از کجاست چشمام رو باز کردم...برا با

...چشمام رو که باز کردم..نور چشمم رو ومدینم ادمی شبیاز د یادیز زیتونستم بازشون کنم...سرم هم منگ بود...چ ینم

 ....کردی..درد مبوداومدم..بدنم خشک شده  نییزد...کاناپه پا

 

 ...گرفتیداشت آب پرتقال م یدسته مبل رو برداشتم و به سمت آشپزخونه رفتم ..گل یرو یپشم شال

 

 ...یگل_

 

 ....دیکش یقی.. و نفس عم دیاش گذاشت و به سمت چرخ نهیس یو دستش رو رو دی..از جاش پر

 

 ترسوندمت...؟؟_

 

 زم؟؟یعز یتو حال خودم بود....چه طور_

 

 بهترم...._

 

 ...ارهیبرات آب پرتقال دبش گرفتم..مامان هم نهار داره م نیبش_

 

 مگه ساعت چنده؟؟._

 

 ..کی کی: نزد دیآشفته ام کش یبه موها یدست

 

 ....دمیخواب یلیاوپس خ_

 

 پلو پخته... یمامان باقال یبش ریخوام س یرو بخور..نم نی...حاال ایخوب کرد_

 

 ...یمحکم کردم : گل وانیرو دور ل دستم

 

 رو به روم: جان دلم... نشست

 

 ...نییگرد و خاک کردم..فکر کنم چند وقت بود توجه خونم اومده بود پا یلیخ شبید دیببخش_

 

 ...یباال رفته بود ..لوس شد کمیهم  دیزد : شا یلبخند

 

 اومده... شیباهم پ زیکردم : همه چ یتلخ خنده

 

 هی...یریگیم یزیجا یخوب هم افتاده...جشنواره دار یگذاشت : همراز...اتفاقها وانیدست گره خورده ام دور ل یرو رو دستش

 ..کجا رفته همراز سرخوش من؟؟یحرفها بود نیتر از ا شیمثبت اند یلی...همراز تو خیاجرا فوق العاده موفق رو تموم کرد

 

 هی کنمیم ی...دارم سعشمیم دایپ گهیذهنش گم شده بود..مرتبش کردم...حاال د یها یتو شلوغ پلوغ کمیجاست... نیهم_

 ...سمیرو پاک کنم..از اول بنو ییزایچ

 

 کامل دارم... نانیمن به تو اطم_

 

 رفته سر کار؟؟ ایس_
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 نه؟؟ ادیبهش نم_

 

 خوشحا له؟؟؟!!! سایبا آو ایس یخودمه....گل یایچرا...داداش س_

 

 ...شهیم مونیبا خودش خلوت کنه پش ی....وقتییجا هی..یروز هیدونم  یآره...اما م_

 

و نگرانت شده بود...  دیپرس یزنگ زد.حالت رو م میبود داریما ب یتا وقت شبیداد و ادامه داد :د هیتک شیصندل یبه پشت یکم

 هم... یحام..زهیچ

 

 بشنوم... یزیخواد چ یدلم نم_

 

 بدونم... ایخواستم بشنوم  یکه من رو به سمت اون منطقه خطر ببره رو نم یزیچ گهینبود...من فقط د نهیبا ک ایدلخور  لحنم

 

 

 

 ...یییرو بایبه به چه خانوم ز_

 

نبود اما مجبور بودم برم اصفهان و گلنار ابروهام رو مرتب کرده  یهم به نظرم وقت خوب ادینگاه کردم...ز نهیخودم تو آ به

بلند  یسوخته بود...با بوتها یرو داد بهم...قهوه ا دشیجد یآدم...پالتو هیام رو کرده بود شب افهیکرده بود و ق شمیبود..آرا

که تو  دمیرو پوش یصرارش همونراه هم به ا یتو یمراسم بپوشم...برا یتو ساکم تو تو تمهمرنگش و شال کرم رنگ...گذاش

 ...یکردم ... بازم حام یتنم بود...پوف یحام یشرکت دوستا

 

از  شیب یزیاما چ رهینم ادمونی....احترامش واجب..لطفاش مونهیم یهم همون باق ایخانوم..اون برادر حامده...تا اخر دن همراز

 ...ستیاون ن

 

 خانوم خوشگله... یآماده ا_

 

 ...؟؟ایخوب شدم س یجد_

 

 محشره... شهیخانوم ما هم یآبج_

 

 

 

 بدم... حیرو توض یزیبچه ها چ یحوصله ندارم برا امیقطار نگه داشت.. : همراز باهات تو نم ستگاهیا کینزد

 

 پاکت در آورد و گرفت به سمتم ... هیکتش  بیج یکرد از تو دست

 

 ؟؟؟ هیچ نیگرد نگاهش کردم : ا یچشما با

 

 کن....پوله.. ییبعد باز جو رشیبگ_

 

 پول؟؟!!_

 

 ...اریدر ن یه باز دیند نهمهیاما ا ینیبه خودت پول بب ادیم شیکم پ یلیدونم خ یگفت : م یلودگ با
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 ه؟؟یاالن وقت شوخ_

 

ام  گهیکرده به حسابم..از ماه د زیجا وار هیکه تا حاال بهم نداده بود رو  ییها یبی...بابا تمام پول تو جهیمسئله جد نینه ..ا_

 پول ماله توا... نیکه قابل توجه..ا رمیگیحقوقم رو م

 

 اون وقت؟؟ یبه چه حساب_

 

قول دادم در کنارتون باشم..اون عشقمه...تو  سای..من به تو و آوهیطور نیبه بعد ا نی...از ایکه تو خواهرم نیبه حساب ا_

 ...یخواهرم

 

 خوام که حاصل از فروختن آرزوهاته... یپول رو نم نیکردم : من ا بغض

 

زنم...پس با من کل کل  یندارم تو سرتم م ییابا یدونیگفت : همراز م تی.. و با عصبانمیساک دست یرو گذاشت تو پاکت

چه  دونهیفقط در کنارت بودن بود و خدا م تمیاز توا... قبال از تو هم مفلس تر بودم حما تیمن حما فهینکن...من برادرتم...وظ

 رو بدون..من هستم همراز...باشه؟؟!!! نیا فقط...حاال هر دوش هست... دمیکشیم یزجر

 

 کردم..محکم محکم... بغلش

 

 ...کشهیکم خودتو...آقاتون من رو م ؟؟جمعیکنیکار م یدختر چ ی: ه دیلرز یهم بغض داشت..صداش م اون

 

 که.... زونهیآو نی!!!!! اگه منظورت اون رام؟؟یگیچرا چرند م_

 

 نیبندت به تماس...به خودت ا یاالن م دی!!...حاال هم فک مبارکت رو جمع کن و برو که ام؟؟؟یرو از کجا آورد نی...رامیه یه_

شه  یلبخندت م ییبایبه ز زی..اما آرامش داشته باش...همه چیبگرد یکن یدو روز خوش بگذرون...اصفهان رو احتماال وقت نم

 مموش....

 

 لبش اومد : جانم خانوم خوشگله... یرو ید..لبخندزنگ خو تلفنش

 

منبع عشق رو خوشحال کنه...پس  نیتونست ا یاگر م سایهمه محبت..آو نینگاه براق نداشتم...به ا نیگفتن به ا یبرا یزی...چ

 خودش بود.... یجا زیهمه چ

 

 

 

 ...میخسته شد شییخدا_

 

تا اتاق هامون آماده بشه...کال سه نفر  میهتل منتظر بود ی...عادتش بود..تو البکردیلب غر غر م ریداشت ز دیام

هتل متوسط و تر و  هیکه گرفته بود  یکارگردان بود..هتل اریخواهرش که دست دهیکارگردان بود و ش یکه آقا دی..من.اممیبود

 بود... زیتم

 

 : زودتر اتاقامون رو بدن گرسنه ام... دهیش

 

 ...یگفت ی..آیگفت یرفت : آ یعف مدلم داشت ض منم
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تماس  هیبار به خودم غر زدم که چرا منتظر  نیهزارم یبار هزارم نگاه کردم و برا یدر آوردم..برا بمیج یرو از تو میگوش

 ...کمیکوچ

 

 ...پهیبه !عجب خوش ت_

 

 ؟؟ی: ک دمیخند دهیش زیبود به لحن ه نییطور که سرم پا همون

 

 نیمال ا ادیبهش نم یاست...ول عیضا کنهیطرف رو نگاه م نیمبل رو به ما..فقط نگاه نکن که چون داره ا ینشسته رو ییآقا هی_

 داره.... یدک و پز هیهتل باشه...

 

 افتادم.... رستانمیزمان دب یرکیز ریز یزدن ها دید ادیگل کرده بود.. طنتمیشده بودم...ش کنجکاو

 

 یمشک یپالتو هی...برگشتم به پشت سرم..اول دیچیپ مینیب ریعطر آشنا ز هیبرم که تا  دمیرو که به سمتم گرفتن...چرخ دیکل

 ....دید یخطا هی ایمزه بود  یب یشوخ هی یعنی...نه...امکان نداشت...دمیمات د

 

 ...امکان نداشت...دمید یرنگ جد ینگاه خاک هیرو بلند کردم... سرم

 

 ...؟؟کردیم کاریچ نجایدهنم رو بلند قورت دادم....ا آب

 

 بدم... صیتونستم تشخ یتو نگاهش نم یچیه

 

به  یفکت رو ببند...بعد با لبخند لوس گفتیبود که با اشاره م دهیجا..ش نیپرتاب شدم ا گهید یایبه پهلوم خورد که از دن یزیچ

 ...دیمعطل شد دیگفت : ببخش یحام

 

 داشت؟؟ یادم چرا دست از سر من بر نم نیشد به من...ا رهیتکون داد و دوباره خ یکرد و سر دیبه اون و ام ینگاه مین یحام

 

 ؟؟یخوب_

 

 ..؟؟؟میشده بود یمیهمه صم نیا ی..ک

 

کار  یجا چ نیآدم ا نیتو مغزم بود که اصال ا یسئوال به مراتب بزرگتر یجواب بدم وقت تونستمیرو ندادم..چه طور م جوابش

 ...کنهیم

 

 ؟یشناسیرو م شونی: همراز بانو ا دیام

 

 جمع کرد... یدست و پاش رو کم دینگاه پرتاب کرد..ام هیبه سمتش  یلوس بود..حام یادیز یکم دی..لحن ام

 

 : من از بستگانشون هستم.. یحام

 

 اتاقمون.... میر ی..همراز ما مزهینگاه قرار گرفته : خب..چ نیا ریکه معلوم بود تحت تاث دیام

 

 عالمه سئوال و من که انگار خشک شده بود... هیکه من چرا هنوز ساک به دست اون جا بودم... نیرفتن..ا یکه ک نیا

 

با  کردیکه اون جا کار م یداد به دست پسر جوان دیکرد..ساک رو از دستم گرفت و همراه با کل یبه کس یاشاره ا یحام

 اتاق من... یکه کف دستش گذاشت ازش خواست تا ساک رو ببره تو یاسکناس
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 آرامشش...تصادف نبود مطمئنا...بود؟؟؟!!!! نیجا بودنش...ا نیشد...ا یمثل زهر داشت وارد رگم م یتیعصبان هی....

 

 ؟؟یخوب یپا لتوش : جوابم رو نداد بیرو کرد تو ج دستش

 

 د؟؟؟یکنیکار م یجا چ نیشما ا_

 

 افتاده باشه.. یزبونت اتفاق یبرا دمیباز شد : ترس یکم نگاهش

 

 ...کردیداشتم نگاهش م یو شاک نهیت به سدس هنوز

 

 ...کردیم میعصبان شتریکه انگار نه انگار..ب کردیرفتار م یکه طور نیو ا شیخونسرد

 

 هست... یکنفرانس پزشک هیاومدم اصفهان _

 

 بودم احمق نبودم... ی..من احمق نبودم..هر چ

 

 رم اتاقم... ی..من مدیهم گفتم: باشه پس خوش اومد یرفت تو شتریب اخمام

 

 ...میزن یو محکم : حرف م یشد..دستور شهیاز کنارش رد بشم که بازوم رو محکم گرفت...لحنش مثل هم خواستم

 

 خوام بخوابم... یمن خسته ام..م_

 

 ...ی...پس االن سرحالیو مطمئنم باز خواب بود ی..تمام مدت سفرت هم تو قطار بودیخواب بود کیامروز تا ساعت _

 

 هیو بگم به تو چه..از  ارمیزبونم رو براش در ب خواستیدلم م یطرف هیبود..از  ضیآدم ضد و نق نی...احساسم نسبت به ا

 آدم ببرتش... نیو ا ارمیدادم اون زبون سر جاش بمونه تا در ب یم حیبردم و تر ج یهم خب..ازش حساب م یطرف

 

 بهش داده... یرو ک قمیهم حوصله نداشتم فکر کنم آمار دق اصال

 

 ...یپس موافق یکه ساکت ییاز اون جا_

 

 نیبود اما...ا ادیآدم اختالف قدش با من ز نیکارش آروم رو به روش قرار گرفتم...آره ا نیبا ا دیبه عقب کش یرو کم بازوم

 ....ومدیبه چشمم م شتریاختالف قد ب نیا بیروزا عج

 

 دکتر... یهم گذاشتم..محکم و دوباره باز کردم...: آقا یبار رو هیچشمام رو بودم...متعجب بودم..خسته بودم... یهم شاک هنوز

 

 ....میکنیصحبت م رونی... : بکردیبود عطر نفسش پام رو شل م یانصاف یب نیآورد..ا نییپا یرو کم سرش

 

 شه... یمحکم تر گرفت.. : حرفم دوتا نم یبکشم که کم رونیدستش ب یبازوم رو از تو خواستم

 

 ...میخارج شد یبود...دنبالش راه افتادم و از الب دهیفا یب بحث

 

چشماش خسته  ومدیسرحال به نظر نم یلیبودم...خ یکرده بود..عصبان خیهتل..هوا سرد بود..دستام  یبه باغ پشت میرفت

 ...ومدیکالفه به نظر م دایبود..خودش هم شد
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 ؟؟یدیبه من کرد : تو باز لباس مناسب نپوش ینگاه

 

خواستم خودم رو  یرسوند من رو که م یم یبه درجه ا کردیام م وونهیتوجهاتش د نیآرامشش..ا نی.اخواستیم یدم چآ نی..ا

 بزنم...

 

 م؟؟یینجای..ما االن چرا اد؟؟یینجایدونم شما چرا ا یدکتر....من اصال نم ی...آقاکنمیخوبم...خواهش م_

 

 تو حرف بزن...تو به من بگو..._

 

 بگم؟؟ یچ_

 

 ...یزد نیکه تو ماش یی: ادامه تموم اون حرفا شدیم یشد ...لحنش داشت کم کم عصب یعصبان

 

 ادامه نداره..._

 

 ...ستمی..همراز من بچه ن؟؟یر یکجا م یدار یبار بد خلق شد : االن راه افتاد نیا

 

 من هستم... یول_

 

 ..از من؟؟؟..؟؟یگله کن یخوا ی. از حامد م..رونیب یزیدلت و ذهنته بر یتو ی...هر چیگفت ایچ یدونی..خوب هم میستین_

 

 ...دیبشنو یزیچ دیخواینم دیبودم : شما که گفت ی..عصبدیلرز یم زانوهام

 

 ...دمیدیفهم ی...حرف هم رو هم نممیدیفهم یرو نم یکیکدوممون حال اون  چیکه تو اون لحظه ه نیا یبرا_

 

 خوب بود.. یلیخ یلی..وضوحش خدمیمن حرف شما رو واضح فهم یول_

 

که من واقعا کنترلم رو از  نی..امینقطه برس نیبود که به ا نینگاهم کرد..منتظر بود..انگار همه برنامه اش ا نهیبه س دست

 دست بدم...

 

 ...نیاحمقم...فقط هم هیمن...من _

 

 درست صحبت کن..._

 

 ...دیکن تمیترب دیخوایکه م ستمین وشایمن ن_

 

 آرامشش حساب کنم...اما... نیا یتونستم رو یدونم چه قدر م ی..نمستادیو ساکت ا دیبه صورتش کش یدست

 

 حامد کجاست... دیدون یشما نم نکهیا یسالها گذاشتم به پا نیمن تمام ا_

 

 کنه؟؟؟یم تیدونم کجاست..و ازش خبر دارم عصبان یکه من م نیا_

 

 ...دیش یشما حرف من رو متوجه نم_
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جا  نی..اما امشب..ازمیطور بهم بر نیمن ا ومدیم شیکم پ یلیبود که خودم رو کنترل کنم...خ نیهم به خاطر ا نیا دمیلرز ی..م

خودم و خانواده ام..از  کیم به اندازه تمام جهان کوچ دیشا ایبه اندازه نصف جهان.. قاینصف جهان...دق نی..تو ابایشهر ز نیتو ا

 بودم... ریلگآدمها د نیبزرگ ا یایدن

 

 ندونم کجاست؟؟ یکه کرده باشه..برادره منه...انتظار دار یکه کرده باشه..هر کار ییحامد برادره منه..هر خطا_

 

از شما  یانتظار چیدونستم چشمام هم قرمز شده از بس که داغ بودن و خشک : نه..من ه یقدم به سمتش رفتم..م هی

رفته بود...اما دوباره  ادمیرو  زیرفته...من همه چ ادمیرو  ریپر تحق یرفته..من اون نگاهها ادمی..من ستیشما ن ریندارم...تقص

 اومد... ادمی

 

 ...یشد... ساکت بود...اما عصب کیبهم نزد شتریقدم ب هی

 

رو  نایدونم چرا دارم ا یرفته بود انگار...من...اصال نم ادمینداشت رو  یفرق یکه با خودکش یخواهرم..مرگ یها هیمن گر_

 ...گمیم

 

 ...یکه بگ خوامین من ازت مچو_

 

..انتظام ها  دیخوایرو شما م زی..همه چنهیدکتر..مسئله هم یآقا نی..لحن خونسردش تا مغز استخوانم رو سوزوند... : د..هم

...اونم اگه موندن ی..ما که منظورم منه..از خانواده من...فقط من موندم..منه خالمیبخوا یزیچ چیه می...ما حق ندارخوانیم

 حساب بشه...

 

 ...یریتند م یخانوم کوچولو دار_

 

 نیاز ا کردیقدرتش فرار م نیبرادر شما...کاش با آخر بیکوچه پا تند کرده بود...از تعق یکاش خواهر احمقم اون روز تو_

کجاست...که بمونه..که  دیدون ینم دیگفت ی...وقتریطالق نگ یابیغ دیگفت یوقت گمیکه م رمیسرنوشت مسخره....تند م

 ...گهید یکینوازش...برادر شما نشد  بهبه عشق داشت  ازیبپوسه..خواهر منم آدم بود ن

 

 حواست به جمله هات باشه..._

 

...حرفم بد جور بهش بر خورده بود...لبهام ومدیم رونیشده بودوچشماش داشت ب یعصبان یلیخ دمیعقب کش کمی..

 یداد...پشتش رو بهم کرد..دست رونیرو به دهانم گرفتم بلکه کمتر بلرزه...نفسش رو ب نمیی..لب پارهی.....نگاهم کرد..خدیلرز

 به سمتم...  دیو دوباره چرخ دیموهاش کش یتو

 

من نبود پدرم بود...برگرده رها باشه...بچه  میتصم نیبرگرده...ا میخواستی...ما مگشتیآروم تر شده بود : حامد بر م لحنش

 هاش باشن...

 

 سراغشش...آره؟؟ ادیخواهر من تو آب نمک باشه..برادر شما خسته شد ب_

 

_... 

 

 دکتر یبا شما هستم آقا_
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 ی...طالقش نمارمیبه دستش ب یعنیکه دوستش دارم زنم باشه.. ینداره...اگر کس یمن طالق مفهوم یرو نگفتم...برا نیمن ا_

دم..امکان نداره  یدم بهش؟؟؟..نم یبگه..حق م دیشد...حامد خودش با یچ هنکیمونه...ا یتا ابد هم م میدم اگر اومده تو زندگ

 حامد حق بدم.... انتی...چه برسه به وسعت خکشیکوچ یکرده...حت یانتیکه به زندش خ یبه مرد

 

دوشم  یپالتوش رو در آورد رو عیسر یلیشد..خ کی...بهم نزدمیلرزیسردم رو در هم گره کردم..هنوز هم داشتم م یدستا

 ..خواستم مخالفت کنم..شدمیپالتوش گم م یانداخت...مرتبش کرد..تو

 

 بذار باشه همراز.._

 

 بود؟؟ یآدم چ نیکالم ا ی..جادوکردیخود م یطور من رو از خود ب نیلحن چرا ا نیمن ا ی...خدا

 

 ....یخوریلب گفت : سرما م ریآروم آورد جلو...دکمه اول و دومش رو بست.. ز یلیرو خ دستش

 

 وجدانم نباشم... ونی..بذار مدیباشم...بذار فکر کنم حامد دوم یبذار ازت عصبان ی..نکن حام

 

 ...کنم؟؟؟یکار م یجا چ نیجا؟؟..ا نیچرا اومدم ا یدیازم پرس_

 

 حضورش رو نفس بکشم.. یگرما تونستمیشد..حاال م کیبهم نزد شتری..ب

 

 ..دیاومدن حامد رو آماده کن نهیزم دیاومده بود_

 

_...... 

 

 که به خاطر کتاب بود.... دی..نگد؟؟یبود ومدهین نیهم یاون شب مگه برا_

 

 نیاتاق بمون چشمات آخر یبود که ...بهت گفتم تو نیبه خاطر ا یبه رفتن گرفت میتصم هویبود که از خونه  نیبه خاطر ا_

 لحظه....

 

 ..ارمیرها نم ایمن که مثل تو مدام اسم حامد  یدیشک شیانداخت... و ادامه داد : خودت بحث رو پ نیی..سرش رو پا

 

 

 

..من یجمله ا دیبود..شا یرو به روم...نگاهم کرد..انگار منتظر حرف ستادیدرخت رو به روم بود....ا ریکه ز یمکتین یرو نشستم

قلبم  یاون ته ته ها نکهیزدم..ا یپس م دیرو با دیچیپیدلم م یکه تو یهمون حرفها تموم شده بود...اعتراف یاما جمله هام تو

به وسعت تمام  دیو شا تشیبه اندازه جد یگاهیداشت...جا یا ژهیو گاهیمرد جا نیهمون جا ا دنبو یکه همراز عصبان ییاونجا

کارش رو به هبچ عنوان  کردیباشه که خودش اعتراف م یبرادر انیاطراف نیاگر ا ی...حتانشیاز اطاراف تیدر حما شییتوانا

 یدر کمال ب کردمیم یسع یلیکه خ یمن ی..براکرد یمن عوض نم یرو برا یزینداشتنش چ ای.اما قبول داشتن قبول نداشت..

جا بودنش ...با نگاه  نیذاشت...با ا یآدم دارم رو عقب بزنم..هر چند نم نیکه از ا ییبایخوب و ز یرهایتمام تصو یانصاف

 منتظرش...

 

 هم داره؟؟ یا دهیفا ای..اما آکشمیم شیپ یبحث رو ه نیحق با شماست من ا_

 

 گذره؟؟یم یذهن و فکرت چ یتو قایفهمم دق یکه من م نهیاش ا دهیشد : فا کیبهم نزد شتریقدم ب هی

 

 چرا براتون مهمه؟؟_
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سئوال بمونه  نیآورد و آتشش زد...: اجازه بده جواب ا رونیرو ب گارشیشلوارش..از توش پاکت س بیج یرو کرد تو دستاش

 ...یرو داشته باش دنشیشن یکه آمادگ یزمان یبرا

 

 د؟؟؟یکنیبچه ها برخورد م نیچرا با من ع_

 

همراز..من فقط...همراز ..رها رو رها  نهیتو روبچه بب ی...چه طور ممکنه کسستیطور ن نیکه ا یدونیخودت هم خوب م_

...تو یکن یزندگ یهم من اشتباه شناختمت...تو بلد بود دینبود..شا نیات ا هیآرامش باشه...تو روح یکن..بذار اون هم تو

 ...دهیکه فوت کرده...از تو بع یبه کس دنیطور چسب نی...ایدیجنگیم نکه زنده هستن و وجود دار یدو تا بچه ا یبرا

 

...شما براش وفتادهیبراش ن یاتفاق چیرها کن؟؟؟..چون برادر شما زنده است..و ه دیانقدر راحت بگ دیتونیچرا م دیدون یم_

تو اتاقم شما هم  رمیاست...من م دهیفا یبحث ب نی...اصال ایراحت نی...به همگذرونهیو اون باهاش خوش م دیفرستیپول م

 ..ری...شبتون هم به خدیبرس تونیتو هتلتون...فردا به کنفرانس پزشک دیبر

 

 جا اتاق گرفتم... نیمن هم نکهیو خوب گوشهات رو باز کن....اول ا نیباال رفت : بنش یبار صداش کم نیبلند شم که ا خواستم

 

سمتها  نیآدم به ا یتا حاال ا کنمیبود..اصال فکر نم یمعمول یجا یلیخ یلیجا خ نیهتل ؟؟؟..ا نیگرد نگاهش کردم..ا یچشما با

 نگاه کرده باشه چه برسه بخواد توش بمونه...

 

حرف  میکه دار هیماله هر وقت ستیفقط مخصوص االن ن نی..ایبر ی....حق ندارمیزنیمحرف  میکه دار یتا زمان نکهیو دوم ا_

 ...میزنیم

 

 یزیدونستم هر چ یاعصابم بود نم یکل ماجرا رو ایبودم  یسرم داد زده بود عصب ییجورا هی نکهیلوس شده بودم..از ا بی..عج

و دستش رو  نیرو انداخت زم گارشیکه س ارمیکه بود فقط به حالت قهر از جام بلند شدم...دستم رو بردم تا پالتوش رو در ب

گرم تر از دست من بود...و من خوب  یلیخ یلیدستش مشت شد...دستش خ ریزدستم...ناخود اگاه دستم  یگذاشت رو

 ...لرزهیکه دستام م دونستمیم

 

..خواستم دستم دیبود...دستش رو کنار نکش یزل زدم..شاک کردیداشت نگاهم م رهیکه خ شیو به نگاه جدرو بلند کردم  سرم

 دستش گرفت... یبار مشتم رو کامل تو نیکه ا ارمیدستش در ب ریرو از ز

 

ترجمه اش  میتونست یکدوممون نم چیاون سکوت اما انگار ه یحرفها بود تو یلی...خکردینگاهم م یزد...فقط دستور ینم یحرف

 ...میکن

 

نا محسوس به عقب برداشتم..اون اما قدم  یلیقدم خ هیرو آروم رها کرد...انگشتش آروم به سمت صورتم اومدم... دستم

.پشت انگشت کردمینوک کفشم حس م یبدنم بود و نوک کفشش رو رو یبه جلو برداشت...حاال کامل بدنش مواز یمحسوس

 یرو یقیدستش...لبخند کم رنگ اما عم ریکردم ز یفیلرزش خف نو م دیگونه ام کش یرواشاره اش رو آروم از کنار ابروم 

 ام حبس شده بود... نهیس یلرزش من...نفس تو نیلبش اومد با ا

 

 ...زدمیباهات بلند حرف م دیمن نبا_

 

 .جمله اش بود بدونه کلمه عذر خواستن.. یتو یبم تر بود...عذر خواه یا گهی..صداش از هر زمان د

 

 من...._

 

 گونه ام مونده بود... ی..من...من جمله ام اون وسط موند...مثل انگشت اون که روارمیکردم نتونستم ادامه من رو ب ی..هر کار
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از من  یکاش کار یکاش همراز..ا یو آسمون گفت : ا نیتوجه به من رها شده وسط زم یکه ب ایاما حالش بهتر از من بود گو اون

حامده..نه در نظر  یهموار کردن راه برا ایخواهرت..نشد...من نه قصدم طلب بخشش  ی...چه االن..چه در گذشته براومدیبر م

 ...کردمینم غیلحظه قسم در نی...به همومدیکه اگر بر م ومدیاز دستم بر ن یرها کار ینگرفتن زجر رها...من برا

 

بود...قسم خوردنش به  تاریآروم گ ینوا نیو ع دادیمحبت م یجور بو که بد یمینگاهمون رد شد...نس ریاز ز یزییخنک پا مینس

 لحظه براش مقدسه ...و من انگار که هنوز الل بودم... نیا یعنیلحظه  نیا

 

 دستش آروم به سمت شالم رفت و اون و محکم تر کرد و نگاهم کرد.... میحس کردن نس با

 

 چیپر از محبت...ه یوفا....گاه یب ی..گاهانکاریعص یکار...گاه ایر یظالم..گاه ی...گاهیخود زندگ نیهمراز..ع ننیآدم ها هم_

اش دو تا  جهیکه نت ییبایز ی....ساعت هابایز یهم داشته...ساعت ها ییبایز ی...رها حتما با حامد روزهاستیبد مطلق ن یآدم

 ارزه.... یم ایدنبچه هستن که داشتنشون به همه 

 

مطلق خودشون مونده بودن و  یتو خاموش زهایچ یلیدوشب...خ نیمن تو ا یاتفاقها افتاده بود برا یلیانداختم..خ نییرو پا سرم

 ...دمیترس یم ییروشنا نی..و من بد جور از اشدنیداشتن روشن م زهایچ یبعض

 

 خم کرد : همراز؟؟!!! یرو کم سرش

 

 ...کمیمن..._

 

 داخل..البته اگر... میو من سرپا نگهت داشتم...بر یگرسنه بود_

 

 دارم... یدلم نگه نم یزیکس چ چی: من از ه هیمنظورش چ دونستمیم خب

 

 قانون خارجه... نیزد : فقط حامد بد بخت از ا یلبخند

 

به  یباال آورد...خودم هم چشمان خندانش رو باور نداشتم..ک میو دستاش رو به عالمت تسل دینگاهش کردم که خند یچپ چپ

 ..من بشم همراز...چپ چپ نگاهش کنم..لبخند بزنه..میدینقطه رس نیا

 

 راه برم... کمیمن  شهی...آروم... : ممیافتاد راه

 

 فکر کنم...احساساتم بهم گره خورده بود... ی..دوست داشتم کم

 

 ...طونیلب بگه ش ریبلند پالتو رو بهم زدم که باعث شد ز یلیخ یها نیبا خنده آست بعد

 

 برم که گفت : کجا؟؟؟ ریبر خالف مس دمیچرخ

 

 راه برم... کمی رمیم_

 

 شه... ینم_

 

 بودم... دهیکه انگار من ازش نظر پرس بشیج یکه دستاش تو یجمله رو انقدر خونسرد گفت در حال نی..ا

 

 دکتر؟؟؟!! یمتوجه منظورتون نشدم آقا_
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 تونم بخورم... یکه تنها غذا نم دیدون ی..خب من گرسنه ام...و مزهیکرد : چ میبه صورت شاک یخنده ا تک

 

اومده بود تا  نجایبودم...تا ا نجایهتل مونده بود چون من ا نیتو ا یلیکه به هر دل یآدم بگم...به کس نیبه ا تونستمیم ی....چ

 ...میحرف بزن

 

 باشه...._

 

 شاره کرد که اول من رد بشم...خودش رو جمع و جور کرد و با دست به در ا عیبودم تعجب کرد اما سر رفتهیکه پذ نی..از ا

 

 

 

 لبش بود... یرو یاما خسته ا قی...لبخند عمنمیبب نکشیع شهیش یتونستم خودم رو تو یبه روش قرار گرفتم...م رو

 

بودن و  ستادهیهم در کنارم ا دهیو ش دیخوشحال بودم...ام یلیگرفته بودم و خ زهیروزها بودم.....جا نیتر از تمام ا سرحال

 ....کردنیمصاحبه م یتئاتر یاز مجله ها یکیاز  یداشتن با خبر نگار

 

 دکتر... یآقا نیهستش ا یقیعم یعجب کنفرانس پزشک_

 

 بود.. یاز اول تا اخرش بحث علم یش پهن تر شد : شما متوجه نشد لبخند

 

خنده بلندش شده بود...هر سه مون رو با  کنم که باعث میبودمش ...نتونسته بودم تعجبم رو قا دهیحاضر و آماده د یوقت

 ...کردیبود و به من نگاه م ستادهیخوش ژست ا شهیخودش رسونده بود به جشنواره...و حاال مثل هم نیماش

 

در  فمیک یرو از تو میدستش دادم و گوش یام رو با عذر خواه زهینگاهم رو ازش گرفتم..جا میگوش یصدا دنیشن با

دور شم و حرف بزنم  ی...خواستم از کنارش کمکردینگاهش رو از من گرفته بود و رو به روش نگاه م یبود..حام نیآوردم...رام

 ...ادیذهنش ب یتو ینداشتم فکر خاص ستدونم چرا اصال دو ی...نمشدیمانع م یحس هیاما 

 

 بود... یادب یسبز رو فشار دادم..به هر حال جواب ندادن ب دکمه

 

 ...زمیسالم عز_

 

 شتریدور نموند و اخماش ب یکه از نگاه حام دمیکش یقیمن که ده بار گفته بودم نفس عم گفتیم زمیبه من عز دینبا ومدیم بدم

 هم : سالم... یرفت تو

 

رو  ایدن یها قی..تو تمام تشوزدمیات رو گرفته باشه..کاش اونجا بودم و برات دست م زهیجا دیبا گهیمبارک باشه...االن د_

 ...یقیال

 

 اونجا... یشتم تنها باشندا دوست

 

 من تنها بودم؟؟..البته که نبودم... یعنی..سرم رو بلند کردم و به مرد رو به روم نگاه کردم...

 

 ..شهیفقط اگر م دیبه من لطف داشت شهی...شما هم همستمیتنها ن_
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به من  یحس یگی...تو میچه نخوا یهمراز چه بخوا یمن زهیتو عز ی..ولزمینگم بهت عز یبگ یخوایدونم دوباره م یدونم ..م یم_

 نداشته باشم ... یمنم بهت حس یبگ یتون یباشه قبول اما نم یندار

 

دستم جا به جا کردم... :  یرو تو ی..گوشکردیم تمیاذ شتریو ب شتریتماسها داشت ب نیرابطه و ا نی...ارونیرو دادم ب نفسم

 پرتو... یآقا دیبود ادمیممنونم که به 

 

 دستش جا به جا کرد .... یرو تو زهیترسناک شد..جا یحام یم پرتو اخما..با اومدن اس

 

 ...گهیم یچ نیرام دمیشنیکه اصال نم یحواسم رفت به عکس العمل حام انقدر

 

 

 

 ...رهیبگ ایپس من کارتت رو برات نگه داشتم خودت ب_

 

گاهشه و من کامال فراموش کرده  شیکنم که منظورش از کارت ..دعوت نامه نما لیلحظه به خودم اومدم و تازه تونستم تحل هی

 بودم...

 

کادر عکس  ی...تومیریبرد که قرار بود عکس بگ ییو به سمت جا دیدستم رو کش دهیبزنم که ش یاومدم حرف یاز خداحافظ بعد

 ...کردینگاهم م ادیبود که داشت با توجه ز یو همه توجهم به مرد ستادمیا دیو ام دهیکنار ش

 

که  یتیقدم به موفق هیمن داشت... یبرا یبیو من تو افکار خودم غرق بودم...امروز حس غر میبود دهیبود رس یساعت دو

 مطلق.. یپول یبود با ب یکه هنوز مساو یتیشده بودم...موفق کیبودم نزد دهیچند سال زحمت کش نیا نیبراش ا

 

 دیصورتم اومد...جمله مختصر و مف یرو یبود..بازش کردم...و لبخند نا خود اگاه یاس ام اس میفکر بودم که به گوش تو

 شاپ هتل... یبه کاف یایب شهیبود...باهات کار دارم م

 

  

 

  

 

که  دمیرو د یبه چشم برسم..حام یتر از هر زمان بایز خواستیدلم م بیپر رنگ تر از مراسم صبح بود...عج یلیبار رژ لبم خ نیا

پام  یصدا نیندی...با شکردیم جادیا یبلند یصدا نیزم یقلیسطح ص یزنه..کفشام رو ینشسته و روزنامه ورق م زیم هیپشت 

من ثابت  یبهم انداختن و نگاه ازم گرفتن..اما نگاه اون هنوز رو یکه نگاه کوتاه دیچرخ هم گهیسر چند نفر د یعالوه بر سر حام

رو به روش رو  یکه پشتش بود از جاش بلند شد...سالم کردم که جوابم رو داد و بعد صندل یزیتر شدنم به م کیبود..با نزد

 ..دمیکشیخجالت م هشهمه توج نیاولش...از ا ی..و خودش برگشت سر جانمیتا بنش دیبرام کش

 

 کردم ... که دست نخورده بود اما معلوم بود سرد شده... یفنجان قهوه رو به روش نگاه به

 

 که تا حاال خوردم... هیقهوه ا نیخودمون باشه وحشتناک تر نیاما ب رونیب مینر یا گفتم خسته_

 

 دم اتاقم خوب... دیاومد یزدم.. : م یلبخند

 

 ....دمیخجالت کش یگفتم و حساب یاما بالفاصله بعدش خودم گرفتم چ دیاز دهنم پر یفکر چیجمله بدون ه نی...ا
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 گهیدر اتاقت کس د امیمن ب ییبود که تو دختر تنها نیاما ترسم از ا کنهیخوشحالم م یانقدر بهم اعتماد دار نکهیزد : ا یلبخند

 هم به خودش اجازه بده در اتاقت رو بزنه.... یا

 

 متعجب نگاهش کردم...که باعث شد با مهر نگاه کنه.... دیرس یفکرش به کجا ها م نکهی..از ا

 

که کنار دستش بود و من موقع اومدن  یم گرفت و دستش رو برد به سمت جعبه قرمز خوشگلنگاهش رو از یتک سرفه ا ای

 ...یشدم به حام رهیخ یکه حاال مقابل صورتم بود نگاه کردم و سئوال یمتوجهش نشده بودم...با تعجب به جعبه ا

 

 امروزته... تیموفق هی...هدهی..هدنیا_

 

 اما آخه ...._

 

 کردم... هیدوست دارم بهت هد یلیرو که خودم خ یزی..من چمیراجع بهش صحبت کن میکه بخوا ستین یزیآخه نداره..اصال چ_

 

شد  یداد و باعث لبخند پت و پهن صورت حام یبهم دست م دنیموقع کادو د شهیکودکانه که دست خودم نبود و هم یذوق با

نگاهش کردم و بعد  یدهنم گذاشتم...کم ی...دستام رو ورکردمیرو باور نم دمیدیکه م یزیدست بردم و جعبه رو باز کردم..چ

 ...دیکنیکار م ی:چ دیخند دحرکتم بلن نی...با ادمیبه سر خودم کش یدست

 

 باشه... ومدهیرو سرم شاخ در ن کنمیدارم چک م_

 

 من خوشحال بشم... دیخوا ی..مستیبار خنده بلندتر شد : انقدرها هم ن نیا

 

دهه  یآهنگ سازا نیاز بزرگتر یکی نالیصفحه ارج نیمن ا یکم..خدا دیگیم نیوردم : شما به اآ رونیدستم رو ب یتو صفحه

 شصت اروپاست...

 

باشه که از شانس خوب من دوستم  رتونیچند وقت اخ نیا یخواستم در جواب لطف ها یکنم..م داشیتا پ دیطول کش کمی_

 امروز شد... بیو نص دیزود به دستم رس نیاز فرانسه اومد و ا شیسه شب پ

 

 اریبا وجود بس هیهد نیتا نپرم بغلش و ماچش نکنم..چه قدر ازش ممنون بودم که ا کردمی...به زور داشتم خودم رو کنترل م

خاصش تو انتخاب  ژیپرست یکارش..سوادش..توجه اش...و حت نیبودنش تو چشم نبود...درسته که اون با ا متیگرون ق

که تماما  یبود..رخ کش دهیبه رخم کش کیش یلیرو خ شیذات یبا کالس ییاجور هیده بود و رو نشونم دا هیهد یو حت یقیموس

 نیبدون اون ثروت و نفوذ امکان نداشت بشه همچ نکهیثروتش نبود با وجود ا یبه رخ کش یداشت..اما ذره ا بایجنبه مثبت و ز

 کنه... هیرو به من هد ییهمتا یوب ابیفوق العاده کم زیچ

 

 ازتون تشکر کنم... دیدونم چه طور با ینم_

 

دونم کجا پنهانش کرده  یبود نم یکه چند وقت یهمراز نیلبخندت..با هم نیخم شد : با هم زیم یرو بهم گره کرد ورو دستاش

 ...یبود

 

 ...یکن یچرا باهاش لج م_

 

 نبود... یکردم..کار درست ی..واقعا لج نم

 

 دکتر برگردم تهران... یآقا نی..حاال با ماشدهیمن با شما اومدم ش_
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خله..ما برادر و  یکار دار ی: تو به ما چ کردیگوش م دیام انیپا یب یبود به سخنران ستادهیکه ا دیکش یبه سمت حام یگرن دهیش

 ...میگردیخواهر با هم برم

 

تو صندوق عقبش گذاشتم و  شیرنگم رو کنار ساک مشک یآب کیکوچ یرو برام باز کرد و من ساک دست نیدر ماش یدونم ک ینم

 ...میتو جاده راه افتاد یک

 

 ؟؟یبا دوستات باش یدوست داشت_

 

 افتاده بود بپرسه... ادشیتازه  میبود از اصفهان در اومده بود یا قهیدق ستیبود..االن که ب دهی..مگه از من نظر هم پرس

 

نداشت که  یصورت خوش یلیخ کردمیاس م..من چون باهاشون اومده بودم ..احسکردینم یهم برام فرق یلیخب..خ_

 نکردم... شونیهمراه

 

 ببرمت... میخونه ما..من خواستم مستق یایب یدیتا تهران رس یخواستیخب تو که م_

 

حالم رو بهتر هم  نشیماش یتو تیال یقیزدم..من ناراحت نبودم از کنارش بودن...موس یواقعا...لبخند یمطمئن لهی...عجب دل

 ...کردیم

 

 ...هیشب یلیخ یقیمون تو انتخاب موس قهیسل دیدونست یم_

 

 ...هیمهم ارینکته بس نیرو از جاده نگرفت : وا نگاهش

 

 ؟؟ دیکن یمسخره ام م_

 

 شد؟؟؟ یخوب م یموتزارت گوش کن یخواستیذاشتم تو م یبابا ...نه باور کن...اگر االن من شهرام شبپره م یا_

 

 ....دمیبلند خند ی..به مثالش با صدا

 

 گفتم همراز... یجد یلینه خب..خ_

 

 دونم چه طور از شما تشکر کنم... یدکتر...من...نم یآقا_

 

 بابت؟؟_

 

 ...رتونینظ یب هی...بابت هدمیحرف بزن نکهیا یاومدنتون..تالشتون برا نجایتا ا_

 

 ...میزدیحرف م دیبا_

 

 داشت... دیبه کلمه با یآدم اصال عالقه خاص نی..ا

 

خودش  ی..ما جرا رو برابافهیم الیخ نهیش یچون آدم م نهیشه ک یساعت بگذره و حل نشه م 48از  شتریاگر ب یاز هر دلخور_

 ....کنهیبزرگتر م

 

 ... دیهاش رو مال قهیشق
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 نه؟؟ دیخسته ا یلیخ_

 

 ..کمی_

 

 کم.. هیاز  شتریب کنمیفکر م_

 

 ...دمینخواب شبید_

 

 ا..چرا جاتون ناراحت بود؟_

 

 بود... ریدرگفکرم  کمینه _

 

 بهترن... دیشده؟؟..پدرتون که گفت یزیچرا ؟؟ چ_

 

 هم هست ...ذهنم هزار جاست.. گهید یزهایچ یلیخب..خ یکه حواست به حال پدرم هست...ول یمرس_

 

پدرتون...اومدنتون به  یماری..بدیکنیم تیکمربندم رو شل کردم و تمام رخ بهش نشستم : چرا خودتون رو انقدر اذ یکم

 ...دیجا اومد نی..من االن ناراحت شدم شما تا انجایا

 

که دور بودن از اون رنگ غرور..از  یرنگ یخاک یدو روزش بهم انداخت..از همون نگاهها نیا یاز جنس تمام نگاهها ینگاه مین

 اون رنگ انتظام بودن...

 

 ....نجامیمن به خاطر خودم ا_

 

 

 

 وانیو من لج بازانه دستم رو دور ل نمیبش نیکه تو ماش زدیغر م یسرد بود...ه یلی...هوا خمیبخور یینگه داشت تا چا ییجا

 .... دمیکشیرو نفس م دهیجوش یچا یحلقه کرده بودم و بو

 

 دمشون؟؟یتئاتر شهر د یهستن که اون شب من جلو یپرتو همون یرو قورت داد.. : آقا شیقلپ از چا هی

 

 انداختم : چه طور مگه؟؟ ینگاه شیگلوم...با تعجب به نگاه جد یبود بپره تو کینزد ی...چا

 

 ...یآخه احساس کردم موقع حرف زدن باهاش معذب هست_

 

 هستن.. یمیقد یآشنا هی شونیدونم..ا ی..نمستیدادم : خب...معذب بودن ن یپام رو تکون رینوک کفشم سنگ ز با

 

 کرد تو خونه ات... دیاون شب بهش تاک_

 

 داشت.. یآدم عجب حافظه ا نی..بابا ا

 

 ست؟؟یطور ن نی..ایهمباز هیاز  شتریکم خاطره است...ب هیو  ییآشنا هیاز  ریبه غ یزیچ کنمیمن احساس م_

 

 ....دیشما هم مطمئنا نوجوان بود_
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داد و ادامه سئوالش رو نگرفت...من دوست نداشتم از  یدونم...اما سرش رو تکون یبرداشت کرد..نم یزی..جوابم رو چه چ

اگر االن داشت ناراحتم  یحت نیکس...رام چیه ی..کال برایحام یهم توش نبود صحبت کنم..نه برا یخاص زیکه چ یگذشته ا

 به خوده من بود... نیجور توه هیازش  یاشتباه اشتهمه آرزوم بود و حاال هر برد یزمان هی کردیم

 

 

 

سئوال  نیتمام ا میشده بود و هر دو انگار که داشت جادیا نمونیب یتو فکر رفته بود....سکوت میشده بود نیسوار ماش یوقت از

 ....میکردیم یذهنمون حالج یحساس شدنها رو تو یبودنها و گاه نیو جوابها..ا

 

تو  یبود که زن بیبود...عج افهیخوش ق قتایآدم حق نیانداختم...ا یبه حام یچشم نگاه ریدادم...از ز هیتک شهی...سرم رو به ش

 ...گفتمیم یلحظه خودم هم جا خوردم..من داشتم چ هیناراحتم کرد... ینبود...تصورش هم کم شیزندگ

 

که بود عبور  یزیدونستم...هر چ یشر نم ایو  رهیسپردم..آخرش خ انشیرو به جر زیجاده...همه چ نیا نیکردم شدم ع احساس

اس ام  ایو من هم با س کردی...کارهاش رو جفت و جور مشدیبهش تلفن م ی...گاهدیرسیفکر به نظر م یر توبود...اون هم بد جو

 ...میکردیم یاس باز

 

 

 

کرده...دو تا از تماسها  شیعصب یلیخ دهیتلفن شن یکه تو ییزهای...معلوم بود چومدیبه نظر م ی..عصبدیبه موهاش کش یدست

 آشنا بود... یلیکه سمش و صداش برام خ ینام یاز همون عباس شیکیبود و  ایاز رو

 

 ...رمیم ششونیپ میتماسگرفته بودن و چک کرده بودن که من مستق شیتا دو ساعت پ یده بار بایو کوشا تقر وشاین

 

از  یباغ موج به خونه...که با باز شدن در میدیشده بود رس یدو ساعت که پس تک تک اون تماسها مخف دیسکوت شا هیاز  بعد

و در  یاز حد حام شیب یو خستگ ینداشتم....اما کالفگ یخواست وارد عمارت بشم حس خوب یاضطراب رو حس کردم.....دلم نم

 جا فرار کنم.... نیبغلم و با حد اکثر سرعت از ا ریشد تا ساکم رو بزنم ز یم نیبچه ها مانع از ا یبرا یکنارش دلتنگ

 

به شدت  زیهم نداره..همه چ یخوب یخانوم ظاهر شد و معلوم بود که حال و هوا یتراس اول از همه فخر یورودمون رو با

به سمت عمارت انداخت و ساک رو  یگرفت و بعد نگاه یبهش انداخت که چشماش رو ازش م ینگاه یزد...حام یمشکوک م

خانوم نگاه  یبه صورت نگران فخر یت...با نگرانسمت خونه رف بهبلند  یبا قدم ها یحرف چیه یدستش محکم گرفت و ب یتو

خانوم  ینگه داشتم و به فخر نهینفسم رو تو س یپا و اون پا کردم..کم نیا یوارد بشم..کم ایداشتم اونجا بمونم  دیکردم...ترد

خونه به  یاخل فضارفتم...با ورودم به د یداخل م دیمن که با یسالم و کالم به مست ته باغ نگاه کردم..باالخره که چ یکه ب

کس نبود...تا  چی..هیچلچراغ اصل رینقش دار خونه ز نیزم یبودم رو ستادهیاومد همون طور ا ینظرم مشکوک تر از هر زمان

 از باال اومد.. یخانوم و حام دهیفر یصدا

 

 خواد بکشتش؟؟ ی: م یحام

 

 مادر حرص نخور... یحام_

 

 چه طور حرص نخورم.. دیگیم یزیچ هیمادر من شما هم _

 

 ...گشتیشماره م هیدنبال  لشیموبا یو تو رفتیکالفه داشت قدم رو م یپله ها باال رفتم...حام از

 

 د؟؟یچرا همون موقع تماس نگرفت_
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 ...یپ یهمه وقت رفته بود نی...بعد از ایمادر من..تو جاده هم بود یبکن یخواستیکار م یچ_

 

 بغلم کرد... یا گهیلبش کاشت و به سمتم اومد و مهربان تر از هر وقت د یرو به زور رو یحرفش رو خورد...لبخند دنمید با

 

 ...یخوش اومد دمتیدخترم ند_

 

 چرا انقدر کالفه شده بود...؟؟ یخانوم رنگ به رخسار نداشت..اصال به ها کجا بودن..حام دهیبود..فر یخبر هی نجای..ا

 

 ..ستیشده؟؟..حالتون خوب ن یزیخانوم چ دهیفر_

 

..انداخت : نه کردیمادرش رو نگاه م یکه جد یبه حام ینگاه میدستش مضطرب چشماش رو پاک کرد و ن یدستمال تو با

 ..یایتا سراغ ما ب رنی..مگه بچه ها سراغت رو بگی..خوش اومدزکمیعز

 

 ...دیبار یکردنش م ی..از هر کالمش نقش باز

 

 انتظام؟؟؟ یآقا_

 

سکته از  نی...ادهیحالش بد شد..دکتر اومد گفت بهتر شده...خدا رو شکر االن خواب شیچند ساعت پ کمی:  دیکش یقیعم نفس

 پا انداختتش...

 

 شیبلند به سمت اتاق کارش رفت...و نگاه من هم همراه یبا گام ها ایکرده بود گو دایباالخره شماره مورد نظرش رو پ یحام

 کرد...

 

 ...زمیهمراز عز دنیترس کمیکرد : بچه ها  تمیرو پشت کتفم گذاشت و به سمت اتاق بچه ها هدا خانوم دستش دهیفر

 

 

 

انگار که  دنمیزانوهاش رو بغل کرده بود..با د وشایتخت کوشا کز کرده بودن...ن یرو باز کردم تو اتاق کوشا بودن...هر دو رو در

خانوم که هنوز  دهیبغلم جا دادن...محکم بغلشون کردم..به فر یآزاد شده باشن به سمتم پرواز کردن...خودشون رو تو ییاز جا

که دو زانو نشسته بودم تا هم قد بچه ها بشم  دیبه موهام کش یانداختم با محبت دست یگاهن کردیداشت اشکاش رو خشک م

 و در اتاق رو بست... دیکش

 

 وحشتناک بود... یلی: همراز..خ کوشا

 

 من مرده دوست ندارم.... رهیم یجا باشم...پدر جون داره م نیخوام ا ینم گهی: من د وشاین

 

 هر جفتشون گذاشتم... قهیشق یمحکم رو یا بوسه

 

سنگشن بود.لباسهام رو در آوردم  یلیرو بغلم کردم..خ اوردیبهش فشار م یلیخ دیرو که پاش رو باز کرده بود و هنوز نبا کوشا

 ...دیهست یشکل نیشد؟؟شما ها چرا ا ی: چ نیزم یو نشستم رو به روشون رو

 

 که... میهم گفت دهیبه مامان فر ی..حتمی: ما منتظر تو بود کوشا

 

 یغش کرد رو دیزانوهاش لرز دهیزنگ خونه رو زدن...مامان فر شی... چند ساعت پستی: ول کن کوشا اونجاهاش مهم ن وشاین

 ...کردیم هیکوشا هم فقط گر نی...امیکار کن یما چ ستین یآقا حام گفتیبهم م دیمال یدستاش رو م یخانوم ه یمبل..فخر



Roman-City.ir 
 بانوی قصه رمان

 

https://telegram.me/romancity 361 

 

 

 کردم... ینم_

 

جون به لب  وشای..نیکردینم هیکوشا گذاشتم : باشه گر یشونیپ یرو یبراق شد باز باهاش کل کل کنه که بوسه ا وشاین

 شدم....

 

 یدونم چ یدر رو قفل کرد...بعدش نم ی..حتمیاین رونیبلند شد و اول ما رو برد طبقه سوم و گفت از در ب دهیمامان فر یچیه_

 شد...

 

خانوم اومد در  یاومدن و رفتن و بعد فخر گهیآدم د یسر هیبلند شد و بعد  هیگر یگذشت که صدا یلیخ یعنیگذشت .. کمی

 ...نهیب یبه پدرجون دستگاه وصل کردن و ما رو درست و درمون نمباز  دمید میرو باز کرد...ما هم رفت

 

 افتاد.... یاتفاق نم نیاگر بود ا یعمو حام میدیترس یلی: ما خ کوشا

 

که من فکر  یشدن؟؟...اصال ..نه...اون یشکل نیمن چرا ا دهیترس یجوجه ها نیجا چه خبر بود ا نی..ااوردمیشاخ در م داشتم

 ...ستادیا یقلبم گذاشتم که داشت از حرکت م ی..امکان نداره....دستم رو روستین کنمیم

 

 ؟؟؟یستی: همراز تو هم خوب ن دیچیبا استرس دستش رو دور گردنم پ وشاین

 

 اون جا بودن... ایگرفتم ک زهیکنم که من جا فیبراتون تعر دیخسته ام...بذار کمیتر بغلش کردم..: نه گلکم  محکم

 

اکبر خان بازهم پشت سرهم  یها یداد مالقات یو نشون م ومدیزنگ م ی..مرتبا صدامیاتاق مونده بود یدر تودونم چه ق ینم

 ..انیدارن م

 

 نیبود که انگار عادت کرده بودم ا بیمونده بود عج رهیبرم...اما بدجور هم چشمم به در خ رونیاصال قصد نداشتم از اتاق ب من

 ...نمیدر بب نیه نگران حال خسته اش هم بودم رو بکه االن ک یدر باز بسه او نگاه جد

 

رو که  یرفته بود...و داشتن کارتون یا گهیشده ظاهرا هم ذهنشون به سمت د عیسر یلیخ یا گهیو کوشا مثل هر بچه د وشاین

 ...دنیدیبراشون گذاشته بودم رو م

 

 حس دوستانه داد.... هیدر اون انتظار جاش رو به  نیب ایرو دنیحس آروم اومد..اما با د هیدلم  یبه در خورد و من تو یا تقه

 

 باهاش کردن و لبخندش رو پهن تر کردن.... یخالصانه ا یلیخ کیها سالم عل بچه

 

 ...دیرس یکردم...اون هم اصال سرحال به نظر نم یو باهاش رو بوس دمیبه موهام کش یجام بلند شدم و دست از

 

 شام حاضره... نییپا یایهمراز نم_

 

 ..امی..نزهیچ_

 

 ...میااا..چرا منتظرت_

 

 اون جماعت.. یدون یم گهیآوردم : تو که د نییصدام رو پا یبه بچه ها انداختم و کم ینگاه
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مرحله رو رد  نیکه دکتر گفته اگر هم ا یمرد مقتدر رهیجان..به خاطر پ نیخاطر ا نیبده همه به هم یلی: اکبر خان حالش خ ایرو

 حوصله نداره با تو سر و کله بزنه.. یمونه..کس یفلج م ادیز یلیکنه احتمال خ

 

جمع به  نیکس تو ا چیه دیبچه ها...شا یخانوم..برا دهیفر ی...برایحام یحال بد اکبر خان واقعا ناراحت شدم..برا دنی..با شن

 ...؟؟یچ یعنیدونست از دست دادن  یاندازه من نم

 

 ...نییپا میریم یمن و تو به خاطر حام_

 

هم  یتیال یلیخ شیپام بود...آرا یرنگ یساق قهموه ا رشیبه تنم بود که چون بلند بود ز یرنگ دینازک و سبک سف وریولپ

 ینم سهیمقا ایرو ینفت یآب کیش اریلباس..البته اگر خودم رو با بلوز دامن بس نی..خب..بدک هم نبود ایطور نیداشتم...ا

 کردم...

 

 یبا حام دادمیم حیرفتم...ترج نییپا ایو همراه با رو دمشونیخوردن...بوس یاتاقشون غذا م یجمعها تو نیها تو ا بچه

 ....فتهیبرام ب یاتفاق چیه ستیقرار ن کردمیاحساس م داشتمیکنارش قدم بر م یبرم..وقت

 

رو گوشه  یصندل هیکردم و  یاجمال یو من سالم دیهنوز توش نبود سرها به سمتم چرخ یکه حام یورودم به سالن غذا خور با

کنارم  ای...روکردنیبا تعجب داشتن نگاهم م یتوجه و بعض یب یپوش بعض کیجماعت ش نیبلند انتخاب کردم...ا زیبخش م نیتر

 نشست...

 

اما تمام توجهش رو داده بود به  ایاتاق بمونم...رو یبا بچه ها تو خواستیاز بودنم اون جا نداشتم...دلم م یخوب حس

بود  کیش شهیوارد شد...مثل هم یحام قهینشست..و بعد از چند دق شگشیهم یصندل یخانوم وارد اتاق شد و رو دهیمن...فر

...به ختهی..و چه قدر کار اطرافش ررهیآدم درگ نیچند روزه ا دونستمی...من که خب مختیر یاز همه وجناتش م یاما خستگ

جذابش به همه خوش آمد گفت و تعارف کرد که غذاشون رو شروع  یصدر مجلس نشست و با صدا یصندل یاکبر خان رو یجا

 کنن....

 

 یتو زیچ چیو ه کردیم یو مسخره اومد...من تمام حواسم به مرد صدر مجلس بود که با غذاش باز یبه نظرم مصنوع زیچ همه

 افتاد... یجا داشت اتفاق م نیا زهایچ یلیبودم خ هیان کل قضنگذاشت..نگرانش بودم..کال نگر یدهنش هم حت

 

 

 

بود  یساعت کیرفتنوو یطرف و اون طرف م نیشناختم داشتن تند و تند ا یخانوم و چند نفر که نم یآشپزخونه شدم فخر وارد

به  یبود ..من هم سر ششیجمع نشسته بود و بعد رفته بود باال....همه ذهنم پ یبعدش تو یکم یکه شام تموم شده بود و حام

 صحبت کنم... یبا حام مابچه ها زده بودم...و حاال قصد داشتم حت

 

 

 

 ...دییبفرما_

 

 ....دیرو فهم یشد خستگ ی..از تک تک نفسهاش م

 

آشفته بود...چراغ ها خاموش بود و فقط  ینشسته بود و موهاش کم زشیدر رو باز کردم و سرم رو داخل بردم..پشت م یال اول

کرده بودتش...گره کرواتش شل بود  یا گهیجذاب تر از هر زمان د نیاز صورتش روشن شده بود و ا یمیاژور روشن بود..نآب

 لبش اومد... یرو یلبخند کم رنگ و خسته ا دنمیباال زده بود..با د ور ناشیباز بود و آست راهنشیو دکمه اول پ

 

 قد وارد اتاقش شدم و در رو بستم : مزاحمتون شدم... تمام
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 بار لبخندش واضح تر شد.... نیدستم انداخت و ا ینیبه س ینگاه

 

 عسل آوردم... ریگذاشتم... : براتون ش زشیم یرو رو ینیرفتم و س زشیسمت م به

 

 حواسم نبود... یلی...ببخش امشب خیدستش گرفت : مرس یرو تو وانیل

 

 ...خوبه براتون...دشیرو ال اقل بخور نی..ادینخورد یزیچ_

 

هم  یرو چرخوند..پاهاش رو رو شیکنم تعجب کرد که دقت کرده بودم به غذا خوردنش...رفتم به سمتش..صندل ی..فکر م

 رخم بهش بود... می..نزیدادم به م هی...تکچرخوندیگذاشت ودستش رو دورش م زیم یرو رو وانیانداخت و ل

 

 ؟؟ینیش ینم_

 

 اد؟؟یاز دست من بر م ی...کاردینه ..شما راحت باش_

 

 ...هیجادوت کاف نیهم_

 

 ...کنمیخونه باز براتون جادو م دیایبار ب هی...یدم دست نی...استیمن ن ییکه فرمول جادو نیاما ا_

 

 دیکش یقیس عم..نفشدیبودم..نفسش آروم تر شده بود..گره ابروهاش هم کم کم داشت از هم باز م ستادهیا کشینزد یلیخ

لبخند  هیآرامش و  هیچشمش  یبار تو نیبست و باز کرد..ا یا هیو چشماش رو مثل اون روز که وارد اتاق شده بود چند ثان

 بود...

 

کنه  یکس بهتر از من درکتون نکنه...ترس از دست دادن..آدم هر لحظه احساس م چیه دی: شا زیرو قفل کردم به لبه م دستام

 ...رهیفرو م شتریو ب شتریداره ب یمطلق یاهیتو س

 

دونم چرا انقدر خودم رو باختم...من سالها  ی...نمیتجربه اش نکرده باش ایو  یحس رو نداشته باش نیا خواستیدلم م یلیخ_

 سنم.. یفکر کن دیسال..شا 15از  شتریپدرم نبودم..ب شیپ

 

 شه.... یش بزرگ نمترس از دست دادن پدر و مادر ایاز دست دادن  یوقت آدم برا چیه_

 

 ...رمیکه راه افتاده رو بگ یلیس نیا یکه نتونم جلو نی..درد من درد نتونستنه..استیفقط درد از دست دادن ن_

 

 ...ادیهمه کار از دست شما بر ب ستیقرار ن_

 

 ...ستمیپس من قهرمان ن_

 

 !!د؟؟یباش دیخواست یم_

 

_... 

 

خانوم  دهیفر ایافتاد... یاتفاقها نم یخل دیگفتن امروز اگه شما بود یبودن و م دهیترس یلی...اون ها خدیبچه ها هست یبرا_

 یها براتون کاف نی...ادیخانواده قهرمان هست نیا ی..پس برادینشست زیشما بوده...شما امروز صدر اون م میمنتظر تصم

 ...؟؟ستین
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...درست مثل دنیلرزیلرزه..دستام م یشو دوخت به نگاهم..احساس کردم مردمک چشماش م رهیرو آورد باال و نگاه خ سرش

 ....دیکوب یام م نهیقلبم..که خودش رو به س

 

 ....ستنین یبرام کاف نایبه نظر نرم اومد.. : نه...ا شگشیبم شده بود و لحنش با وجود صالبت هم صداش

 

 رنگ... یدرهم مشک یاون موها نیسرکشم نخوان بلغزن ب یانگشتها نیوقت ا هیکرده بودم که  زی..به زور دستهام رو قفل م

 

...که البته دیکشیآخرش رو م ی..منم مادرم که نفس هاهیشوخ هیهمش  نایبهتون بگه ا یکیخواد  یدونم دلتون االن م یم_

 اوشی...سومدیاز دستم بر نم یکار چی....هنهینوه هاش رو هم بب یعروس کنمیدور از جون پدر شما که از ته دلم دارم دعا م

از  خواستی...آسمون قرمز بود و من دلم مومدیبره رهاش کنه...اون شب برف م خوادیبهم گفت همراز مادرت رو ببخش اون م

دادم...اون شب به خودم قول دادم رها  یرو داشتم از دست م زمی...همه چکردیم هیاون جا برم...برم همراه مادرم...رها گر

 که نشد.... دینیب یداشته باشم که خب م شهیهم یرو برا

 

اومدم شما  دیتلخ بود.. : ببخش یلیکردم لبخند بزنم که خوب خ ی..سعکردیگونه ام رو پاک کردم...داشت نگاهم م ی..اشک رو

 ...خونمیبراتون م هیدارم مرث دیتنها نباش

 

 برات مهم بود من تنها نباشم..؟؟_

 

 م؟؟یشما مهم نبود که حرف بزن یکردم: البته...مگه برا تعجب

 

...پس فکر کنم تو قهرمان یببر نیآدم ها رو از ب ییتنها یتونیکه م نیمعجزه تو هستش...ا نیزد : ا یمتعجبم لبخند افهیق به

 ....یتر از من

 

 قهرمانه...؟؟.. یجا مهمه که ک نیا_

 

 ...نجاستیمن االن فقط مهم حضورت ا یبرا_

 

عالمه  کی نیب یکه دراز بکش یهمون حس قایداشتم..دق ی...احساس سبکزهایچ یلیحرفها بود انگار..خ یلی...خدی..دلم لرز

 یازش م شیچند ماه پ نیکه تا هم یحضور مرد یکیاتاق تو تار نیجا تو ا نی..و من اادیم یزندگ ی..بویسبزه...نفس بکش

 ...کردمیرو حس م یمعطر حضور و زندگ یهمون حس و همون بو آد نینوا و از ا نیصدا و از ا نی..از ادمیترس

 

 .. شهیدرست م زیهمه چ_

 

 ..همراز؟؟؟ادیز یلیو مهمه...خ زهیعز یلیمن خ یخراب بشه که برا یزیپروسه درست شدن..چ نیترسم تو ا یم_

 

 بله.._

 

 هفته خونه تو باشن...؟؟ نیشه بچه ها ا یم_

 

 خونه من؟؟_

 

 بله...اگر که سختته..._

 

 ؟؟یکه من از خدامه ول دیدون ینه نه..م_
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 یکشت هی..و اگر نتونستم ال اقل رمیکه جلوش رو بگ کنمیرو م میهست...من دارم تمام سع یطوفان هینپرس همراز...نپرس.._

 نجات بسازم...

 

 شم.. یمن منظورتون رو متوجه نم_

 

 باشه؟؟ کنمیم یزیرو برنامه ر زی..من همه چیبا بچه ها خونت یراحته وقت المیخ_

 

 دادم... یتکون دی..سرم رو به نشانه تاک

 

 افتاد که دستش روش بود.. وانیبه ل نگاهم

 

 باره... یم یاز همه وجناتتون خستگ گهید دشیبخور_

 

 به مشکل پسر عمه ام.. یسرو سامون دیبا_

 

 نباشه... تونیمشکلش رو خودش حل کنه...شما کار یتظام هر کسان یمدت ..تا خوب شدن آقا نیرفت توهم : تو ا اخمام

 

 ... یآخ آخ چه عصبان_

 

 ....گهید دیرو هم بخور نیدارم...در ضمن ا یبله..مگه شوخ_

 

اش  گهیرو به دست د وانیبه صورتم شد...ل رهیرو برداشتم به سمت دهنش گفتم...خ وانیدستم رو بردم و ل بعد

من سرد سرد..دستم  یدستش گرفت...دستاش داغ بود و دستها یهوا تو یگرفت..خواستم دستم رو بکشم که دستم رو تو

بست و دستم رو باال آورد...چرخوند و آروم سرش رو  رو...چشماش  کردی...فقط نگاهم مدمیکشی...اما خجالت مدمیرو نکش

 کیکه به نزد یقطع شد...انگار با بوسه ا دنمینبض دستم گذاشت...نفس کش یرو یداغش رو نرم و طوالن یآورد و لبها نییپا

 قلبم رو به صدا در آورده بود.. یقیموس یقلبم زده بود..تک تک تارها ریمس نیتر

 

  

 

 نکن درست بخور... یکوشا با غذات باز_

 

بود...ببا  یدلتنگ هیبودم و ته دلم  دهیندرو  ی..بعد از اون شب حاممی...سه روز بود بچه ها خونه من بودن..در کنار هم بود

 یقی.....نفس عمکردمینبضم حس م یرو رو یدوست داشتن یزد..هنوز تر یشتریفکر کردن به اون شب نبضم با سرعت ب

رو نشون  نیتا ا کردیرو م شیاگر تمام سع ی..حالش اصال خوب نبود..حتودمباهاش حرف زده ب یچند وقت تلفن نی...ادمیکش

 نده...

 

 نیکردم که ا ی..با خودم تکرار مزدمیتو ذهنم و من با تمام وجود پسش م ومدیم یحدس قو هیاضطراب بود... هیدلم  ته

 و امکان نداره... ستین قتیحق

 

آشپزخونه نشسته بودن و  یجا تو نیروز در اونها هم بود اما االن با آرامش ا نیاسترس اول نینگاه کردم ا وشایکوشا و ن به

 هوا سرد بود ... دمیچیخوردن...اشارپم رو محکم تر دور خودم پ یا مداشتن غذ
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شب  هیکرده بود  رییکارش تغ طیمح یوش هستش...از وقت ای...مطمئن بودم سهینبود که چک کنم که ک یازیزنگ در ن دنیشن با

 ییصورت خستش رفتم سمت آشپزخونه تا براش چا دنیرفت خونه...با د یزد و بعد م یبهم سر م ومدیدر مرون از سر کار م

 رو جلوش گذاشتم... ییو من چا دتشونیکردن...بوس بالشوق زده ازش استق ادی...بچه ها با فرزمیبر

 

 بانکدارها شده بود... هیرو در آورد...شب کتش

 

 مموش؟؟ یشد رهیخ یبه چ_

 

 شه... یبه تو...دلم برات تنگ م_

 

خودم تنگ  یشبها خودم هم دلم برا یلیداد و پاهاش رو دراز کرد... : خ هیبه مبل تک یزده بود کمزد..ته نگاهش حسرت  لبخند

 ...شهیم

 

 ؟یمونیپش_

 

 مموش... ستین ینه!!...چاره ا_

 

 رو بهش نگفتم... نیچاره شدن...اما ا یچاره ..ب یبرا یعنی اوشیس طی..از نظر من شرا

 

 ...دی..منم شایکار درست و تو کرد_

 

 چه خبر؟ یتو اصال حرف نزن...تو جات اونجاست...راست_

 

 ترسم حدسم درست باشه... ی...مایترسم س ی...مشمیدارم خل م_

 

 زانوهاش گذاشت...: و اگر باشه... یرو رو آرنجش

 

 ...کنمیمن دق م_

 

 ... دیرو نوش شیییاز چا یبهم نگاه کرد و کم یچپ جد چپ

 

 نفس بکشم که اون آدم ممکنه توش باشه... یتو شهر یخوام حت ی..نمگمیدارم م یجد_

 

صداش رو نشنون : همراز...بچه  کردنیبلند صحبت م یتر آورد تا بچه ها که داشتن با صدا نییپا یصداش رو کم ایس

 ؟؟؟یچ یعنیپدر  یفهم یبچه ها...از اون آدمن م نیا یایب نییپا ی..باال بریشد

 

 حاال؟؟ یتم..راحت شدپدر نداش یفهمم...من الگو ینه نم_

 

اون  یها رو برا افهیق نیو اومد رو مبل کنارم نشست : همراز..ا دیبه صورتش کش یو منطق...دست لیدل یکردم..بغض ب بغض

 ؟؟؟یریگیدکتر هم م یآقا

 

 چه طور مگه؟؟_

 

 به حالش... یزد : پس وا یثیخب لبخند
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 داره آخه؟؟ یاون بوسه رو پنهان کنم : چه ربط ینا خود آگاه دور مچم قفل شد..انگار که بخوام جا دستم

 

 ..فهممیربطش رو من م_

 

 ...ایس_

 

 ییچشم ندوز به من...مظلوم نما یجور نیهم ا یستیکه بهش مطمئن ن یزیچ یمن چونه نلرزون...برا یخود برا ینداره..ب ایس_

خودم واقعا پدر  یروز هیکه  کنمیرو م میدارم تمام سع ی..ول؟؟یچ یعنیدونم پدر  یم یلیمن خ یکنیهم نکن...تو فکر م

 باشم...

 

 ...با فروختن آرزوهات..با حسرت نگاهت حتما؟؟؟

 

 ...ستیاالن اصال بحث پدر بودن ن_

 

 توا.. یا شهیبحث دل نازک و ش_

 

 ...اوشیبود سخت نبود...: سالم عسل س یک نکهیبازش حدس ا شیزنگ زد از ن تلفنش

 

_... 

 

 بله خونه همرازم..._

 

_.... 

 

 ...ارمیچشم خانومم..دفعه بعد شما رو هم م_

 

_.... 

 

 استیدن دیخسته نباش نیقشنگ تر نیطور ...ا نی: منم هم دیپر کش شیانگار همه خستگ دیکه شن یزیبرق زد از چ چشماش

 ها...

 

..من تو رو از یایب نجایاهر چه قدر هم که  نمینازن یای...س اوشیکنارش بلند شدم . رفتم تا آشپزخونه رو جمع کنم...س از

عالمه  هیداشتن  نی...در عیعنی ستمی..من تنهام...تنها نفهمهیچه م ی...کسهیدست دادم...دلت دست اون عروسک چشم رنگ

داشتم که بهم بگه حق دارم...حق دارم استرس داشته باشم..حق دارم  یبه کس ازیلحظه ن نیدوست من تنهام...من االن...تو ا

 شده... یبره چ ادشونیبترسم که همه 

 

 تا بشورمشون... نکیس یها رو گذاشتم تو بشقاب

 

 ...دیچیذهنم پ یدوباره تو تاریگ یبود...همون نوا یباعث شد تا دستام رو خشک کنم..حام لمیموبا زنگ

 

 تو گوشم... دیچیپ یخسته و کالفه اش که پشت گوش یهمراه شد با صدا نیا

 

 و آمار مدرسه رفتنشون رو ازم گرفت... دیمعمول حال بچه ها رو پرس یاز سالم و احوال پرس بعد

 

 د؟؟؟یشما خوب_
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 من ؟؟..خوبم..._

 

 رسه... یطور به نظر نم نیا_

 

 خودکار بود... دیپرت کرد انگار..شا زیم یرو احساس کردم رو یزیچ

 

 خسته ام.... یکم_

 

 ...رمیگیپس من...وقتتون رو نم_

 

 همراز.._

 

 ..ادینم بایکس انقدر ز چیه یاسمم به لبها کردمیام حبس...احساس م نهیس یتو نفسم

 

 بله.._

 

 درسته؟؟ یگیرو به من م زی...تو همه چدی...مراقب خودتون باشزهیچ_

 

 د؟؟یگیمن م هیرو  زیهمه چ دی..شما داریشما چ_

 

 ...دیتو و بچه ها تو آرامش باش_

 

 جواب سئوال من نبودها... نیا_

 

 شدن...تو هم .... تیچند وقت اذ نیا رونیب میبچه ها رو ببر امیم گهیوقت کنم چند روز د_

 

 خواست سئوال من رو جواب بده... یجوره نم چیآدم ه نی..ا

 

 که اومده بود ت آشپزخونه برگشتم سمتش... اوشیس یصدا دنیشن با

 

 لحظه... هیآقا دکتر  دیببخش_

 

با بسته شدن در برگشتم به اون که مودبانه  میکنیبهم زد و با دست عالمت داد که صحبت م یرفت...لبخند یداشت م ایس

 پشت خط منتظر بود...

 

 ...دیمعطل شد دیببخش_

 

 خونت بود همراز؟؟؟ یک_

 

 نبود انگار... یاصال حام نی...ا دیهم شا دمیاز اندازه انتظام بود...ترس شیکه ب یخوردم از لحن جا

 

 دارم... اجیاحت زیبه چ نهی....اومده بود ببایس یعنی...اوشیس_

 

 ؟؟یگیالزم باشه بهم م یزیداد...لحنش کامال عوض شد : اگر چ رونی...نفسش رو ب
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 نه..._

 

 نه؟؟!!!!_

 

 ...تازه جادو هم بلدم...ستمیدست و پا ن ی..انقدر ها هم بکنمیاش م هیداشته باشم خودم ته اجیاحت یزینه چون اگه چ_

 

 ....گهیدرد همون جادو است د_

 

 بله؟؟!!!_

 

 ...من...یول ییحرفا نیدونم مستقل تر از ا ی...میبه خرج کردن اون جادو ندار یازی...نیچیه_

 

 ...ی...مرسدیدونم هست یم_

 

 بابته؟؟؟_

 

 بودنتون..._

 

 

 

خواست برم و  یکه نگرانش بوده...م دهیکرده بود که تو خواب مادرش رو د هیبد خواب شده بود..تا صبح گر شبید وشاین

...رفته بود دمیرو ند نیخوشحال بودم که رام یلی...کارم تو آموزشگاه تموم شد..خارمیهاش رو از خونه اش ب یعروسمک بچگ

 ...یگالر یدنبال کارها

 

که استرس براش  شاوین ریبود...هم درگ ریدر گ یلیخودم رسوندم به خونه انتظام ها.ذهنم خ یعوض کردن چند تا تاکس با

 یشده بود...دسته ها شنهادیکه بهم پ ی...به چند تا کاردیکشیکه داشت پولش ته م یپول فیک شیرها...پ شیخوب نبود...پ

 نه؟؟!!! ایمقدمه اومدن اونم ساعت سه بعد از ظهر درست بود  یطور ب نیا تمدونس یشالم رو درست انداختم دور گردنم...نم

 

...آروم به ومدیسراغم ن یخانوم رو صدا زدم...کس یافتاد...رفتم تو خونه..چند بار فخر یاتافق نم نیوقت ا چیباز بود...ه در

 ..برده بودتشون خونه خاله...یسمت عمارت رفتم...بچه ها رو سپرده بودم دست گل

 

 خانوم!!! دهیشدم...: فر وارد

 

 بود... بی....عجدمید هیسا هیصدا اومد...سرم رو بلند کردم  هیسرم  یباال از

 

 یدخترکم خوش اومد_

 

....استرس گرفته بود..چون نگاه اون ومدیخانوم که صداش از بغل دستم م دهیگرفتم و دوختم به فر هیرو از اون سا نگاهم

 اضطراب داشت... یلیخ

 

 خانوم..مزاحمتون شدم....در باز بود.. دهیفر دیببخش_

 

 رفته نون بخره... ی..فخر؟؟یجد_
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 انتظام خوبن؟ ی..آقاد؟؟یکرد هیشما گر_

 

 ...کنهیادا م یخودش غذاش رو قورت بده و کلمات رو به سخت تونهیبهتره...االن م یلیخ یعنیخوبه..._

 

 ...ادیهم ازم بر نم یببخشد من کار_

 

 ...هیآشفته بازار چشمت به به هاست کاف نیکه تو ا نیرو دورم حلق کرد..: ا دستش

 

 ...خهیها دستاتون هم  دیستیشما خوب ن_

 

...در حق اون دختر دینخند گهیعمارت د نی...از بعد از مرگ رها ایبگم؟؟؟..منم خسته شدم...از همه چ یبگم ملوسک...چ یچ_

 ....یلیظلم شد..خ یلیخ

 

که  ییبه جا دیو رس دیچیو پ دیچیسقف بلند خونه پ ریبلند تر از حد معمول گفت..صداش ز کمیرو  یلیخ نی..احساس کردم ا

 تکون خورد... یا هیسا هیدوباره 

 

 رها نگرانشه... دهیخواب د شبیرو ببرم د وشایمن اومدم عروسک ن دیرو از اون باال گرفتم : ببخش چشمم

 

وقت از  چی....هر چند هادشمیگذاشتم کنار...چند روزه بد جور به  راتیاسم رها اشکاش دوباره روان شد : براش خ دنیشن با

 که نرفت....عروس جوون مرگ شدم.... ادمی

 

 

 

 ....زنیمشکوک م بیکه عج نیخالصه ا_

 

 سرش رو خاروند...: بچه ها کجان؟؟ یگل

 

جمله گفتم  هیها اما تا من  می...چون به من هم گفت باهم بریادیز کمی یعنی...بهیعج یلیخ یدون یاومد دنبالشون...م یحام_

 شم تو هوا بل گرفت... یمزاحمتون نم

 

 ..ستی...اون آدم اهل تعارف نیحساس شد_

 

 ....برتتیبغلش م ریزنه ز یم ینیزم بیس یشده مثل گون یباش ششیاما اهل زور گفتن هست...بخواد واقعا بخواد پ_

 

 ..ادیاما همون زور گو باعث شده رنگ به رخشارت ب_

 

 ...یغلط کرد_

 

 به ماند... کننیکار که با آدمها نم یتو چ یچشما نی...اما اکنمیباشه..من غلط م_

 

و سه سالم شده...شوهر  ستی...خانوم دکتر..بکنهیپشت سرم آمبوالنس کشته هام رو جمع م رمیخاطره راه م نیاها..به هم_

 در حسرت دوست پسرش موندم... چیکه ه

 

 بنده خدا... یهم اهلش بود یلی: نکه خ دیخند بلند
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 ؟؟یا رو نخواست...بترشم چکس که م چی..هشدیم یبودم چ یم_

 

 فروش سر کوچتون.. یسبز انیدست  متیدینترس..ته تهش م_

 

 من خوبه...گشنه و تشنه.. نیهم حتما داره...ع مهیبده...شغل داره..ب_

 

 ؟؟؟ی...همراز..قرار داد نبستیجد_

 

..همه ازت شهیکار کردن سخت م گهیدن دستت..د یکه م یا شهیش زهیجا هیتو کارنامه ات..با  یکار خوب که داشته باش هی_

 هنر چند منه؟؟ خوادیشکم نون م نیبابا ا کنهیکس فکر نم چیانتظار دارن..اما ه

 

 ..یدادیشعار م ییزمانا هی...یالت شد_

 

 ...شمیاصالن م نیاون موقع ها بچه بودم خر بودم..اصال زن هم_

 

 ه؟؟یک گهیاصالن د_

 

 ...گهید جاتیرو براش نازک کردم : واقعا که..دکتر متخصص سبز چشمام

 

 ...فونیآ یاش همراه شد با صدا قهقه

 

 خنده اش رو جمع و جور کنه.... کردیم یجام بلند شدم..اون هم بلند شد سع از

 

 بچه هان...._

 

 

 

 من چرا اخماش تو همه؟؟؟ بهت خوش نگذشته؟؟؟ یوشاین

 

 به رها بود.... هیشب یاز هر روز شتریروزها ب نیا دمی.بوش رو نفس کش..دمینازش رو دست کش یموها

 

 ادیحرف زد ..ز یتلفن یکیبعد با  سادیوا یتخت عمو ه هی یرو میرستوران نشست هی یتو میخوش که گذشت اما ...رفت_

 ...میتنها موند قهی..ما چند دقییجا هیسرحال نبود..بعدش رفت 

 

 ...بیروزها..عج نیگرفته بودم ا یاسترس بیقلبم...عج ی..دستم رو گذاشتم رو

 

 

 

مرد جماعت چرا انقدر  نی...استیداشت...چرا متوجه حس و حال داغون من ن یآدم دست از سر من بر نم نیا چرا

 خودخواهن..؟؟

 

 پرتو.. یآقا_

 

 ...نیرام_
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 ...کنهیچه فرق م_

 

که چرا  نیا وفتهیم ییحرفها بودم...دلتنگ بودم..استرس داشتم...انقدر هوش داشتم که بفهمم داره اتفاقها نی..کالفه تر از ا

امروز  وشایاومده بود بچه ها رو ببره خونه....چرا ن شبید هویکه چرا  نیکرده بود...ا میهفته بود خودش رو قا هیآدم االن  نیا

بود سر پرتو  ستادهیمرد از گذشته اومده...ا نی...و حاال انمشیازم قول گرفته بود برم بب ناراحتصبح قبل از مدرسه انقدر 

 !!!!زد؟؟؟یبودن چونه م نیبودن و رام

 

 ...ارمیبود : همراز دارم کم م یکالفگ هیچشماش  تو

 

 ....یمامان شیتیت نیا هیاز مثال عاشق نمی..ا

 

...ال اقل از سر من یادی...شما زدیاری...من دوست ندارم شما کم بسیرئ یآقا...نیپرتو...رام یشدم : آقا کیقدم بهش نزد هی

 کردم تا از بر شدم... کتهیکردم..انقدر د کتهیعمر د هیرو با خودم  نیمن ا یادیز

 

 آخه چرا؟_

 

رو  تیکنم...شما هم بکن...زندگ یزندگ خواستمیم نکهیا یکردم؟؟؟...برا کتهی: آخه چرا د دمیدستم رو به مانتوم کش کف

 ...کنهیم تتونیداره اذ نجایاگه بودنم ا یبکن...حت

 

 بکشم.... یگرسنگ دیرسما با گهیوگرنه د زنمینباشه که حدس م ی...تو دلم چه قدر خدا خدا کردم تا جوابش اون

 

حرف زدن  یبرا یروز خوب نکهیمثل ا باشه...امروز ؟؟؟یمحرومم کن نمیاز هم یخوا ی..م؟؟یگیم یدار ینگاهم کرد : چ یعصب

 ....میکنی..بعدا صحبت مستین

 

 

 

که داشت از  یراننده...راننده ا نهیاز آ زونیآو کیکوچ یشدم به دعا رهیو خ یصندل یدادم به پشت هیسرم رو تک یتاکس یتو

...و ازش ارهیکه نتونسته بود در آمد کمش رو دووم ب یبودم...از زن ریباهاش در گ بیکه من هم عج گفتیم ییهمون دردها

 جدا شده بود..دختر بچه سه سالش فقط آخر هفته ها سهمش بود...

 

 از تو هم اوضاعشون بدتره.... یهستن که حت یی...آدمهایستیهمراز تنها ن یدید

 

 

 

 االن از مدرسه اومده باشن.... دیخونه نباشه...ساعتم رو نگاه کردم بچه ها با یبود که حام نیا حدسم

 

رو  نیعصاش زم یکه صدا ییبا روزها ایدن یایافتاده که دن یفیمرد نح رهیدر به پ نیراه رفتن به اتاق بچه ها...چشمم از ب سر

...اصال گذاشتیدهنش م یخانوم داشت غذا تو دهیدراز کش بود و فر هیتختش نم یکه رو یفاصله داشت...مرد لرزوندیم

 نیوقت نخواستم ا چیوقت ه چیمن کرده بود..اما...ه گریخون به ج یدوره ا هیآدم  نی...انمشیبب یطور نیدوست نداشتم ا

 ...نمشیطور بب

 

شدنه اون همه اقتدار...خواستم برم سمت اتاق بچه ها که  ریگ نیام گرفته بود از زم هیرفتن نداشتم...گر یدونم چرا پا ینم

 نیی...از پادیدر..خواستم خودم رو کنار بکشم که من رو د یجلو زیسمت م دیخانوم سرش چرخ دهیگ زد..فرتلفن خونه زن

 تلفن رو جواب داد... یکس
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 گفت که... وشاین یعنیمن .. دیببخش_

 

 دخترکم... یخوش اومد_

 

رو  میمونده بود....تمام سع یکنه باق یداشت پنهان کار یزن داغون که سع هی شیتر شده بود..ز اون صورت مثل نقاش الغر

آب رو به دهنش  وانیل زیم یکه به سمت اکبر خان نگاه نکنم...سرفه ازته دلش باعث شد تا نا خود آگاه بپرم و از رو کردمیم

ن آب رو کرد...م هیخانوم گر دهیبودم...فر دهیعمر ازش ترس هیکه بد جور  یموند به اون نگاه قهوه ا رهیکنم...چشمام خ کینزد

 سرعت به سمت اتاق بچه ها رفتم.... نیشتری...بعد بغضم رو فرو خوردم و با بختمیدهنش ر یجرعه جرعه تو

 

 اما ذهنش تو پرواز بود... وشای...ننوشتیبدجور خراب بود...کوشا داشت مشقاش رو م حالم

 

 ...امیب ی....چرا صبح اصرار داشت وشاین_

 

 ...خونه تو ...امیب خوامیمن م_

 

 باشه امشب.._

 

 ...شهیهم یامشب نه...برا_

 

 ....یدونیعروسک تو که م_

 

 مشکوکه.. یلیخ زیهمه چ دونمیدونم...من فقط م ینم یچیمن ه_

 

 ....کننیم یرو از من و بچه ها مخف یزیدونستم دارن چ یدرد من هم نبود...من هم کامال م نی...مگه ا

 

 ؟؟؟یکنیفکر م یطور نیچه طور ا_

 

 مهمون عمو بود... شبینفر د هی_

 

 داره... یمهمون کار شهیعمو هم_

 

 ...زدی....داد مومدیعمو با داد م یبار صدا نیاول ینبود..چون برا شهیآدم مثل هم نیا_

 

 ...گفتیم یچ_

 

 ...ستین یخوایکه تو م یاون طور یچیچرا ه یگیم یحاال بر گشت یکرد یخواست یگفت هر غلط یم_

 

نداشت...پس اومده بود دنبال  یکار گهید دنشیکرد...خودش بود...خوده خودش...فهم خی...دستام نییپا ختیر ی..دلم هر

 شد.... یمن....باورم نم یاتاق به کوشا...خدا نینگاه کردم به ا وشایبچه ها....به ن

 

که به خاطر  یآدم نیا نمیم ببخواست یبودن و من از قصد نرفته بودم..م دهیرو نگاه کردم ساعت ده بود...بچه ها خواب ساعت

باهاش حرف  دیمن رو برسونه با خواستیشده باالخره که باز م میهفته بود که قا هیحرف زدن با من تا اصفهان اومده بود و حاال 

 ....یعنی کردی..اون گوش مزدمیم
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 یمانتوم تنم بود و شالم تواومدم.. رونیاز اتاق ب نیگفتگو...بچه ها خواب بودن...پاور چ یدر اومد و بعد صدا یصدا

چند وقت  نیا بیغ نیکنم از ا دایپ یتا من فرصت رسونهی...تا بگه منهیمن رو بب کردمیم یکار دیهم رو دوشم با فمیدستم...ک

 حرف بکشم...

 

 یاتیگفتگو باعث شد متوقف شم...تمام عالئم ح ی...صدادیبر یراهرو رو م یکیدر آرامش تار نیشدم که از ب ینور کینزد

 شد برام... کی....همه جا تارستادیبدنم ا

 

تو  یبار ک نیادکلن اخر نیبار...ا نیبودم..آخر دهیشن ی..کیبگیغر نیآشنا بود در ع یلیخ یلیآدم...خ نیلحن...ا نیصدا ..ا نیا

 هیتک واریشده انقدر شوکه بودم...به د دهیسرم کوب یعمارت تو متیبود؟؟...احساس کردم اون چلچراغ گرون ق دهیچیپ مینیب

 دادم....

 

....هر ژنیکم اکس هیبه دست آوردن  یپشت سر همم برا ینفسها یهم صدا دیشا ای فم؟؟یافتادن ک ایبود  واریتنم با د برخورد

رو از حضورش هم آدم  نینبود تا سرم رو بلند کنم..من ا یازیقامت رو به روم ظاهر شد...ن هیکه بود در کامل باز شد و  یچ

 ....دمیکشیعطر تن رو نفس م نی...لعنت به من لعنت به من که هنوز اشناختمیم

 

 همراز؟؟؟!!!!_

 

برد که  یحالم نداد...دستش به سمتم دراز شد..بازوم رو محکم گرفت....و به سمت اتاق یتو یریاش هم تاث دهیترس یصدا

 و نرم توش.. میحاضر بودم بمر

 

که واقعا  یی...چشمانمشیبار سرم رو بلند کردم تا بب نیآب داد دستم...ا وانیل هیاتاق نشوند من رو  یتو یمبل سلطنت یرو

 نگران بودن...

 

 ؟؟؟یکنیکار م یجا چ نیآخه تو ا_

 

 ...؟؟کردمیکار م ی...تو خونه حامد من چکردمیکار م یجا واقعا چ نی...من اگفتی..راست م

 

 ؟؟یاریچرا سرت رو باال نم_

 

که خواهرم رو بد بخت کرده  نمیرو بب یرو به روم اون مرد چشم عسل یواکس خورده مشک یاون کفش ها یتا به جا وردمای..م

 بود؟؟؟

 

 شونه ام گذاشت.... یبلند شم که دستش رو رو خواستم

 

 ...رونیحامد برو ب_

 

 نحس : همرازه؟؟!!! چه قدر بزرگ.. یصدا اون

 

 ...اریوسط حرفش : اسم من رو ن دمیپر

 

 دست من نبود... زیچ چیه یعنیکه دست خودم نبود.. یادیزده بودم...فر ادیفر

 

 یبود..الغر شده بود رو ادمینبود که من  یبودم...موهام رو از صورتم زدم کنار...مرد رو به روم..اون حامد ستادهیپا ا سر

 ...دیلرزی...من اما همه تنم م پیخوش ت شهیمرد هم نی..اکردیشد...با تعجب نگاهم م یم دهید دیسف یاش موها قهیشق
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 تر باشم... کیبهش نزد یکم خواستی....انگار مدیدستم رو از پشت کش یحام

 

 باش.. رونیحامد شما ب_

 

 خونشونه...اما قبرستونه خواهر من هم بود.... نجایباشن...باشن ا شونینه ا_

 

 : همراز مراقب تن صدات باش... یحام

 

 به سمت صورت اخماش : چرا؟؟...چرا؟؟؟....حرف نزنم باشه؟؟؟ برگشتم

 

 ...همون طور که اون خواهر بد بختم خفه شد....شمیتو دهن خودم : باشه..خفه م دمیکوب محکم

 

 !!!؟؟یکار کرد یبا لبت چ نی...ببیکنیکار م یچ یرو به سمتم آورد و با حرص مچ دستم رو محکم گرفت : دار دستش

 

 : همراز... حامد

 

 ....دیاری..ندیاریاسمم رو ن_

 

 ....قهیدق هی: همراز  یحام

 

 ...یچیکه نفهمم...البته ..ه ستمی..احمق نیچ قهیدق هی_

 

..محکم دمی...خودم رو عقب تر کشکردی...اما محکم گرفته بود با اخم اما آروم نگاهم مرونیرو خواستم از مچش بکشم ب دستم

 شده بود.... هریچشمام خ یتر گرفت...تو

 

 رفت... رونیاما آروم از اتاق ب حامد

 

رو ازم  میبخشمت که تنها داشته زندگ یبخشمت...نم یشوهر خواهر...تا ابد نم یآقا ه؟؟؟یچ دیدون یبه سمتش.. : م برگشتم

 گرفتم....

 

تلخ  میزندگ یخورد..در که بسته شد اون اشک شور..که به اندازه تمام روزها زیگونه ام ل یاز رو ختی...اشکم ردیترک بغضم

قلبم...مچ دستم  یدرد تو یاینبود در بربر دن یذره ا یکه حت یکوچولو گوشه لبم رو به سوزش انداخت....سوزش یلیبود زخم خ

 ...کردیبا صالبت نگاهم م شهیکه داشت مثل هم دمرد رو به رو بو یقو یهنوز تو دستا

 

 ....دیدکتر...ولم کن یآقا_

 

چونه ام  ریتر بم و کم مونده بود پرت شم بغلش.....دستش رو گذاشت ز کیباعث شد بهش نزد دیدستم رو با خشونت کش مچ

 ؟؟؟یکار کرد یچ نیشد..سرم رو چرخوند و گوشه لبم رو نگاه کرد... : بب شتریو سرم رو با وجود مقاومت آورد باال..اخماش ب

 

 جمع کرد.... ی...دردم نگرفت اما اون انگار دردش گرفته بود که چشماش رو کمدیزخمم کش یرو آروم رو شصتش

 

 خواستم.... یآشکار و پنهان رو نم یمحبت ها نیخواستم....من ا یرو نم یکینزد نیا من

 

 چسب گوشه لبت... هیانقدر وول نخور بذار _
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 ...کشهیکه اون نفس م ییخوام برم ... از جا یخوام..م ینم_

 

 اون ؟؟؟....حامد ..اسم داره شوهر خواهرت بوده...پدر بچه هاشه..._

 

 جز برادر شما.... ستین یچیاون ه_

 

 یرو دمیشالم رو کش عیخورد....مچ دستم رو رها کرد...من هم سر زیصورتم خشک شد...آروم انگشتش ل یرو دستش

 کردم...به جهنم....ن داشی...پگشتمیم فمیسرم...داشتم دنبال ک

 

 یرو از داغ نیبود ا ی..عصبانستادیبار کنارم ا نیشد....ا دهیبودم که بازوم از پشت کش دهیراهرو رس یبود...به وسط ها درباز

که به زور داشت  ییاز صدا دمی....فهمزدیبود که روش عطر م یباال رفتن نبض لشیشدن عطرش که دل شتریدستاش...از ب

 نره... باال کردیکنترل م

 

 کجا؟؟؟!!!_

 

به  دمیکش یقیانگار.. ....نفس عم دادیبزنم...به تو چه؟؟؟..که حرفم رو قورت دادم..حرفم مزه زهر م ادی..اومد تو دهنم فر

 کرده بودم... یادب یب یاندازه کاف

 

 لطفا... دیخوام برم خونه ام...دستم رو ول کن یم_

 

 ...میر یرو در آورد : م چشیسوئ

 

 بهم کرد... یبگم که نگاه ترسناک یزیچ خواستم

 

...ازش ممنون بودم کردیم یشب سرد رانندگ نیتو ا نییتمام قوان تیطور نبود...با رعا نیکنه...اما ا یداشتم تند رانندگ انتظار

 کنم.... تیادب رو رعا کردمینم نیکه ساکته..وگرنه اصال تضم

 

 کرد.... ی...زانو هام بدنم رو تحمل نمدیترک ی...سرم داشت ممیدیخونه که رس به

 

 شم که در رو قفل کرد..با تعجب برگشتم سمت صورتش .. ادهیپ خواستم

 

 نره.. ادتیکن...تا  نیرو با خودت تمر نی....ایبزن بیبه خودت آس یوقت حق ندار چیگفت : ه یآرامش پر از حرص با

 

 گفتن..اما.... یحرفا داشتم برا یلی...فقط نگاهش کردم...خ

 

زنگ  ی...در کمال ناباورلشیمن...دست برد به سمت موبا یبرا دیشا ایسرد  یلی...هوا سرد بود...خکردیداشت نگاهم م بازهم

 دو تا باهم در ارتباط بودن....؟؟ نیا ی....از کاوشیزد به س

 

 گوش نکردم.... یکه گفتن رو حت ییزهایچ

 

 توجه به من دوباره راه افتاد.. یب

 

 خوام برم خونم.... ی..؟؟من مدیریم دیکجا دار_

 

 ...شهیم رید انیو خوارش ب اوشیبرمت خونه خالت...تا س یم_
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 خوام برم خونم.... یخوام م یمن نم_

 

تا  ای...اوشیخونه س ای..انتخاب کن...خونه ما...یشه تنها بمون یکنم...نم یم ی...چون دارم قاطیکن ادامه ند یهمراز...سع_

 ..ینیشیکنار من م نیماش نیصبح تو ا

 

 نگفتم... یچیرو اعصابم...ه رفتیداشت م زی..دستام رو مشت کردم..همه چ

 

 

 

 ...ستیبرام مهم ن_

 

 جوابم.... : د..آخه... نیتر شد از ا یواقعا عصبان اوشیس

 

 حرفاست؟؟ نیمادر االن وقت ا اوشی: س خاله

 

 داره؟؟ یچه ربط ی...اصال به حامیدست بردار یخوایم یوقتشه...ک یپس ک_

 

 ...حوصله ندارم.... اوشی: س دیرس یبه مغزم نم خون

 

 شتریاون ب یکرده بود..من به حرفها نیبود و نفر ختهیمن اشک ر ی... خاله بغض مکرده بود پا به پادمیتخت گلنار دراز کش یرو

که  یزی...همون چه؟؟یچ یاز کجاست و برا دونستمیکه خوب م یداشتم...ترس اجیو ترس تو نگاه گلنار احت اوشیاز مثال منطق س

 خورد...یداشت مغز من رو هم مثل خوره م

 

نفس کم آوردن مشهود شده بود...گلنار با بساط داروش  نیتو...انگار ا ادیباز کرد تا هوا ب یپنجره رو کم یال اوشیس

 یزنم بتون یبرات آورده بود مونده ..برات م شیکه دکتر دفعه پ یدستش گرفت بود : از آرام بخش یبرگشت...سرم تو

 ...یبخواب

 

 خوام بخوابم... ی: نم دمیرو مال چشمام

 

 ؟؟یکنیکرد : لج م یقاط اوشیس

 

 ......یفهم یم ؟؟یچ یعنی...داغونم یفهم ی..مایدست از سرم بردار س_

 

 یمنطق ب نیبود..فقط با ا یکه نه بهش ربط داشت نه کاره ا یکس یه روزده بودم..تمام اون نفرتها رو باال آورده بودم..البت داد

 نیبودن..خودم هم هم دهیطور ند نیوقت من رو ا چیموقعش حالم رو بهم زده بود..هر سه تاشون خشک شدن..ه یجا و ب

 طور..اما بسم بود...

 

 نمیسرم رو آماده کرد و آشت وفتادهین یبود که به خودش اومد...خودش رو جمع و جور کرد و انگار که اتفاق یکس نیاول گلنار

 رو زد باال...

 

 خوام فکر کنم... یخوام بخوابم..م یکنم...نم یگلنار...به جان خودم ...لج نم_

 

..اون خدا به شهی...رها زنده مشهیدرمون م یدرد یو فکر کن ی: آخه خاله قربونت بشه..اگه نخواب دیبه سرم کش یدست خاله

 ره؟؟؟یجا م نیگرم زده از ا نیزم
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انداختم و سکوت کردم...سرم رو گلنار به دستم زد  کردیرو نگاه م رونیکه در هم و اخمو داشت از پنجره ب یاوشیبه س ینگاه

 که آرام بخش رو گذاشت تو کشو..ازش ممنون شدم... دمیاما د

 

پا و اون پا کرد...خاله بلند شد بره تا گل گاو زبون دم کنه...گلنار هم ما  نیا یداد بزنم..کم اوشیخواست سر س یدلم نم واقعا

باز حرف  میدادیبود..تو صورت هم فحش هم اگه م نیرو باهم تنها گذاشت...اومد کنار تختم نشست...خب ما مدلمون ا

 ...میزدیم

 

 نداشتم.... یمموش...من منظور_

 

من احمق  ه؟؟یچ یاومدنه برا نیدونم ا ینم یکنی...فکر مکنمی...دارم دق مشمیکه باال سر شاهده دارم خفه م ی...به اونایس_

 ...شهی..امروز فردا هم زمزمه اش شروع مستمیکه ن

 

 اون پد..._

 

 ...دونمیم ینسبت رو من بهتر از هر کس یادامه نده نسبت اون ب_

 

 ....یفهمحرف حساب ب یتون یتو االن نم_

 

 یمن االن نه به اون آقا یستینا مفهمومه...چرا متوجه ن یکیپالست یآره االن با من حرف درست زدن به اندازه آب دادن به گال_

پشتم  یکی خوامیندارم..من م اجیبه هبچ کدومش احت یمنطق یحالم رو خوب کنه و نه به حرفا خوادیکه به زور م یدکتر

شدم...تو چشم اعضاش در حد  رونیشدم..از در اون خونه بارها ب ریچند سال تحق نیا که یحق با من...بگه حق با منه...ستهیبا

 چرخه.... یکنم..زبونم نم نینفر ایتا ته دن نمیبش خوادینکردم...دلم م نیکلفت هم نبودم..اما نفر هی

 

 که محکومه تنها باشه... یمن سرنوشتم از ته نوشته شده...آدم اوشیس یفهم ی: م دیگونه ام چک یرو اشک

 

...دستش آروم اومد و اشکم میکردیم هیهم گر ی..برامیتعارفها نداشت نی...ما با هم از ادیهم چک اوشیگونه س یاز رو اشک

 رو پاک کرد...

 

 ...ایروزها فکر کردم...باور کن س نیمدت..به ا نی..تو اشهیمن هم_

 

 آهنگ بذارم.... هیبرات  یخوا ی..مستیمن ن ی....حق با توا...االن وقت حرفهایدونم موش یم_

 

 مونده بود تا تموم بشه... یلیرو نگاه کردم هنوز خ سرم

 

رو  وانیدر ل یاعصاب بود رو روشن کرد....خاله در رو باز کرد و از ال دیتمرکز و تمد یآهنگ که برا هیسکوتم بلند شد... با

 درد دل اعتماد ندارم.... یبرا اوشیکس ادازه س چیدونستن من به ه یم یلیداد...همه خ

 

هست...و  ایس یعنی نیمن فرصت دارم فکر کنم..حرف بزنم..ا یعنی نی....اواریداد به د هیو تک نیزم یآروم نشست رو ایس

 هست... ایفقط س

 

چند  نیکه ا یرنگ رو از ذهنم پاک کنم..اون خاک یچشمم...سرم رو تکون دادم تا اون رنگ خاک یاومد جلو یلحظه چهره حام هی

 از همه ناراحت بودم.... شتریو ....من چرا از ان آدم ب ومدیبه نظرم م زیحاصل خ بیوقت به نظرم عج

 

 دهنش... یتو زدمیم خواستیدلم م_
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 ...کردیفقط گوش م اوشیس

 

 از من پنهان کرده... یهمه مدت اون حام نیا_

 

 سوزه.... یاز همه م شتریاون ب یمراقب همه باشه...دلم برا دیوسط با نیهمراز..اون آدم نگرانه..اون ا_

 

 افته... ینم یاتفاق چیدلت نسوزه..اونا انتظامن براشون ه_

 

بود که جامد  نیمن مهم ا یبوده...برا یوسط..چه قدر حام نی...ایتر از اون که بخوام فکر کنم حام یبود..عصبان یعصبان یلی..خ

 ....نیبود و بود....هم یم دینبا

 

 

 

 خاله فدات شه؟؟ یر یکجا آخه م_

 

 ..خسته شدم...دمیتوشه...االن سه روزه خواب میخونشون جا مونده کارت مل فمیک_

 

 ...ارهیبرات ب یگیاون بنده خدا که از اون شب تا حاال تماس گرفته..چرا نم_

 

پدر  یخواستم برم مطمئن بشم بچه ها از اومدن آقا یرو بردارم..ک فیخواستم که برم و خودم اون ک یدونم چرا اما م ی..نم

 دونم... یخونه ام...نم ارمشونیاصال التماس کنم ب ایندارن... یخبر

 

 اصرار کرد اما تو کله من نرفت که نرفت.... خاله

 

ام رقت  افهیکه به خاطر برخورد انگشترم با لبم بود هنوز هم سر جاش بود..ق کهیکوچ یلیزده بود اون زخم خ یخشک لبهام

 نیاول یزدم...بز دل از اون شب برا یزنگ خورد...پوزخند میبچه ها بود...گوش شیبود اما برام مهم نبود..دلم بد جور پ زیانگ

 بود... دهیزنگ زده بود و حالم رو پرس اوشیبار به من زنگ زده بود...به س

 

 

 

زدم نه اون...حال بچه ها رو  یکه اون شب چه خبر بوده..نه من حرف دونستی...خوب مدتمیخانوم محکم بوس دهیفر

 دهیروزها آمار روز ها از دستم در رفته بود..مردد بودم : فر نی...انمشونی....گفت خوبن..گفت منتظرمن...گفت برم ببدمیپرس

 در... یجلو انیب دیگیخانوم م

 

 هست... ی..نذارن بفهمن بحثایمادر جان ب ستین یکس_

 

بوده که حامد خان مثال بچه ها شون رو از  نیا یموندن ها برا هیبردنها...اون تو سا رونیدونستن..پس اون ب ی..پس بچه ها نم

 ....ننیبب کینزد

 

 ؟؟؟یشد یشکل نیهمراز چرا ا_1

 

کرده بود در حقم و نگفته بود اومدم که دوباره زنگ  یخانوم مادر هدیاگه بود فر ایزنگ خورد..احتماال خونه نبود  میگوش بازهم

 زده بود..بازهم بر نداشتم...
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 حال ندار بودم خوشگل خاله... کمی ستین یزیچ_

 

 یبرا دیشا یطور نیداده بودم بگن خاله..ا ادشونیبودم کاش  مونیلفظ خاله رو به کار بردم..حاال پش دیبار شا نیاول ی..برا

 ....کردمیم دایپ یمحکم تر یپا یاهاشون جانسبتم ب

 

 جا فرار کنم.... نیاز ا خواستیبودم و خسته ...فقط دلم م ی....عصبکردینم رابمیس دنشونیبوس

 

 یچا یتعجب کرد : کجا مادر دارم برا دنمید ومدبایبه دست داشت به سمت اتاق م نهیخانوم س دهیاومدم..فر رونیدر اتاق ب از

 ...میخواستم حرف بزن ی..مارمیم

 

 ..میروح طی..واقعا شرادیبار من رو عفو کن نیشه ا یم_

 

 ...یبش یطور نیتو ا میخواستیشد : ما نم  سیچشماش خ بازهم

 

 ما؟؟؟_

 

 حل بشه... زیهمه چ یجور هیخواست  ی...بچه ام م یحام_

 

 رفت... یحرف حساب تو سرم نم ای...به زور اون پوزخندم رو پنهان کردم..من االن به قول س

 

 االنم خودش تو اتاق کارشه..._

 

 خوام بچه ها رو ببرم خونه ام.. یم_

 

 بهتره... یپا اون پا کرد :از خودش بپرس نیا کمی..

 

 هم اونجا بود مطمئنا.... فمی..کمیشدیرو در رو م دیباالخره که با ی..که چ

 

اتاق  نی...اما اومدیجا بدم م نیاز ا شهی...من همکردیون شب هم حالم رو بد ما ادیگفتم و به سمت اتاق رفتم.. یاجازه ا با

که پر از اون آدم اخم الود شده  یداد..از وقت یشکالت م گاریس یبو یکه پر از اون عطر شده بود...از وقت یکار...از وقت

 دنیجا نبود..انگار همون چند بار نفس کش چیهپناه بردن من..االن  یبود برا ییداشت..جا رو بایکه اون بوسه ز یبود...از وقت

 حامد هم اون جا رو مسموم کرده بود...

 

اسمم  دنی..پس مهمان داشت..خواستم بر گردم که با شنزدیحرف م ایبود داشت با رو یدر مثا اون شب باز بود..حام یال

 تونم بفهمم اطرافم چه خبره... یطور م نیخونه فقط ا نیبودم تو ا دهیعادت زشت رو نداشتم..اما فهم نی..استادمیا

 

 ؟؟؟یکار کن یچ یخوای: م ایرو

 

 دونم... ینم_

 

 گونه بود.... یکالم بود و سرد.حام هیدونمش  ی..نم

 

چند وقت هم که تو باهاش رابطت خوب بوده..بخواه کمکت کنه...اون بچه ها به حامد  نیرو آماده کنه...ا نهیزم تونهیهمراز م_

 ..دارن. اجیاحت
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 یبا من سر ناسازگار یزندگ نیباشه...نه انقدر هم ا یتونست واقع ی...نه...نم؟؟؟یعنیام... نهیس ی...دستم رو گذاشتم رو

 ادم رو..... نیآدم اعتماد داشتم...من ا نینداشت..من به ا

 

 ....رمیم یدر م نیپشت ا نجای..مطمئن بودم همدیلرز یم دستام

 

بلند شد...دستم رو  زشی...از پشت مدیرنگش پر دنمیبا د یبه سمتم برگشت...حام ایرفت سمت در و بازش کردم...رو دستم

 ...واریگرفتم به د

 

 

 

 همراز....!!!!_

 

مدت  نیخواست مثل ا ی...آب دهنم رو قورت دادم...اصال دلم نمکردیبود که داشت با تعجب نگاهم م یاسم از دهن مرد نی..ا

و گلنار  اوشیس لیو ببره تحو شینیجمعم کنه و بندازتمت به زور تو ماش یدارم کس ازیفکر کنه ن نکهیا ایام بسوزه دلش بر

 مردم دوستم دارن... کنمیبه همه اعتماد دارم و فکر م شهی....لعنت به من که همشدمیبده...داشتم خفه م

 

که رو به  ینگاهشون کس نهیام قابل ترحم شده بود اما تو آ هافیدونم ق ی..نمنمیبه سمتم اومد و خواست کمک کنه بنش ایرو

 طور هول کرده بودن... نیمتعلق به طبقه برتر ا یآدم ها نیبه ترحم داشت که ا ازین ایبود تا ته دن ستادهیروشون ا

 

تو  یبا شرمندگ ایچند وقت...رو نیهمون مبل منحوس ا ی...نشستم رورونیب دمیکش ایدست رو ریرو با آرامش از ز دستم

شما  ایکرد : رو ایبه رو ینگاه تیبود..با عصب ستادهیاما محکم ا ختیر یاز همه وجناتش م صالینگاه کرد که است یصورت حام

 باش... رونیب

 

 ....زهیهمراز ..چ نیآخه..بب_

 

 مادرم باش.... شیگفتم شما پ ایرو_

 

 نیلذت بردم...اما امروز ا ریچند وقت اخ نیازش حساب بردم...ا یمدت هی...دمیترس یلحن م نیمن از ا ایتا ته دن یزمان هی...

 جا....

 

 ؟؟یدیشل کرد...: چرا جواب تلفنهام رو نم یگره کرواتش رو کم ستادیروبه روم ا ی..حامرونیاز در اتاق رفت ب ایرو

 

 سه بار تماس گرفته بودن و من بر نداشته بودم... شونیبود که ا نیاالن تنها نکته مهم ا گفتی..راست م

 

حرفها باهاش بر خورد داشتم و خوب  نیاز ا شتریمدت ب نیو نگاهم رو از نگاهش گرفتم..ا دمیسرم کش یرو رو شال

نه ک دایمناسب پ یجمله ها کنهیم یکه داره سع یزمان یجا به جا بشه برا یسر جاش ه شهیکه با عث م یکالفگ نیا دونستمیم

 بگه.... خوادیم یاون مکالمه اندازه ارزن هم برام مهم نبود چ دنیاز شن دبع کنمیحرف زدن..برام مهم بود؟؟..اعتراف م یبرا

 

کردم  یدونم تا چه اندازه موفق بودم سع ی..نمرمیبه خودم بگ یتر یعاد افهیکردم ق یشالم و سع یرو هل دادم تو موهام

باشن...اونها هم  شمیپ یچند روز هیبچه ها  رمیحمله نا جوانمردانه به عواطفم نلرزه... : اومدم از تون اجازه بگ نیصدام از ا

 به آرامش دارن.... ازیشدن و ن یعاد ریغ طیمتوجه شرا

 

 شون؟؟یببر یخوایبرداشت : چرا م زیم یاش رو از رو هیتک

 

 تالشهام رو هم براشون بکنم... نیخوام آخر یم_
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 شم... یمتوجه نم نیهم : منظورت رو از آخر یرفت تو اخماش

 

رو  فمیک دیکنیاگر لطف م یرو به زور سرجا نگه داشتم : راست رفتنیم نییاراده باال پا یرو زانوهام رو که ب دمیرو مال چشمام

 ...دیبد

 

 سئوال کردم ازت...._

 

 ؟؟یگیم یدار ی...چنمیتر شد : نگام کن بب یبار عصبا ن نینکردم...ا نگاهش

 

 شدم... رمیچند وقت اخ نیا ی...من اما متوجه تک تک اتفاقهادیمن نشد یمتوجهم شما متوجه حرفها_

 

 بدم... حیتوض یذار ی...نمیذاریبه صورتش : نم دیبار دستش رو محکم کش نیا

 

 هم هست..من منظورتون رو خوب گرفتم... حیبه توض یازیواقعا ن_

 

 دوشم مرتبش کردم ی..برش داشتم و روفمیبودم...رفتم سمت ک دهید زشیم یرو رو فمیجام بلند شدم..ک از

 

 ...اوردمیمن برات م_

 

کنم....فقط چند  یپدر آمادشون م یاون آقا دنید ی...برادیبرم خونه...چند روز بهم وقت بد ی....بچه ها رو مشدیزحمتتون م_

 ...ستیعمارت ن نیبه اومدن من به ا یازین گهی...چون دکنمیدارم اونها رو هم جمع م لهیتا وس

 

 یبیغر تیخودش رو جمع کرد و از اون حالت بهت به عصبان عیسر یلی..اما خکردی..به وضوح جا خورده بود داشت نگاهم م

  ؟؟یگیم یدار یشد : چ لیتبد

 

 تش گرفت...دس یرو تو فمیرو به روم...دستش رو آورد و بند ک ستادیشد و ا کیقدم بلند بهم نزد هی..با 

 

 ...میزنیحرف م نیبش_

 

 ندارم.... یمن حرف_

 

 ....گمیبهت م نیبش_

 

 دمیرو آروم از دستش کش فمیرو داشتم...بند ک یزیهر چ یبودم که آمادگ یلحن...من هم همراز نیبود..انتظام بود ا ی....حام

ها حذف شد..من  نیها و توه ریاون تحق دیشما اومد یاز وقت کنمیدکتر..اعتراف م یاحترام قائلم آقا یلی: من براتون خ رونیب

 ...من...دمیبچه ها رو راحت تر د

 

 .....یعنی..من..یایب نجایا یخوا ینم گهید یچ یعنیها رو بشنوم.. نیخوام ا ینم_

 

 دارن... اجیرو باز کرد...و ادامه داد : بچه ها بهت احت راهنشیپ یباال دکمه

 

 حرفها نداره... نیبه ا ازیمثل من ن یه از دختر بچه ابود...استفاد یبا مزه ا یشوخ_
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...و مهم تر از یکنیم نیبه من توه یمراقب حرف زدنت راجع به خودت باش...دار یلیشد..در حد انفجار بود : همراز..خ یعصبان

 ....یکنیم نیتوه یهمه به خودت..به وجود خودت دار

 

 من..._

 

 ....یخودت فکر کرد شیپ ی..مگه دست خودته...چ؟؟یتو چ_

 

 ....میحرف بزن نیهمراز...بش نی...پشتش رو بهم کرد : بشدیبه صورتش کش ی..ازم فاصله گرفت و دست

 

 شتریو نگاهش که حاال ب زیداد به م هیمبل کنارم نشستم...برگشت به سمتم تک یداشت که رو یبیجمله آخرش حس عج انقدر

 ..؟؟؟یجا رو دوست ندار نیرو دوخت بهم : تو ا یخسته بود تا عصبان

 

 سئوال جاش بود؟؟... نی...واقعا ا

 

 دوست دارم... یمن چ ستیدکتر...مهم ن یاقا ستیمهم ن_

 

 من هست.... یاگه ..برا ستیخودت مهم ن یبرا_

 

 ....کردیکار رو م نی...لعنت بهش چرا با من ا

 

 ینم یچیدونم...االن من ه یموند...بعد بچه ها بودن...من...نم یبود که خواهرم م ییجا ییجورا هیخونه که نه.. نجایا_

 ..دیخوایم یکه شما از من چ دونمیرو م نیدونم...من فقط ا

 

 ...یکنیدونستنش نم یهم برا ییسع چیو ه یدون یکه اصال نم هیزیتنها چ نیزد : ا یپوزخند

 

 یرو بفهمم...از من چ دهیچیپ یکه حرفها ستمین یطیشراکه االن اصال تو  دی..باور کنگمی..از ته دلم دارم مدیباور کن_

 کن...؟؟؟!! ی...بچه ها رو آماده کنم برن با حامد و معشوقش زندگدیخوایم

 

...تا مدتها دیلرزیمن رو زانوهات م دیدیکه م می:خوب نگام کن خانوم کوچولو...خوب نگام کن..من همون حام دی..از جا پر

 .....یکردیتو چشمم نگاه نم میمستق

 

که همون روز بهتون گفتم  می...اما من در مقابل شما ضعف ندارم...منم همون همرازدیگیرو قورت دادم : راست م بغضم

 زور بشنوه..... وشایدوست ندارم ن

 

 روزها گم شده انگار... نیاز صورت در همش گذشت : منم دنبال همون همرازم که ا میلبخند مثل نس هی

 

اش  هیموندنش نکرد...روح یبرا یبود تالش ضیکرد..مر یگم شدم..مامانم خود خواه انمیاطراف یها یهتمام خودخوا نیمن ب_

 بچه ها ... دیخوا یکرد...االن هم...م شهیکس تر از هم یرو نداشت...رها نه به من فکر کرد نه به اون دوتا...من رو ب

 

 نخواستم..خواستم؟؟!! یزیهمراز من از تو چ_

 

 از... ریگفت غ ایکه رو یجمله ا_

 

 ...یستادیدرست نبود که گوش ا_
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 ...ستیاالن وقت درس اخالق به من ن_

 

 گهید یگی..که میریبگ میدرست تصم یتون یکه االن نم ییشه تو یآدم جمله ها رو از وسطش بشنوه م یاشتباه نکن...وقت_

 ...امینم

 

 بود؟؟ یفرقش چ دمیشنیاگه از اولش م_

 

 ی...کمخوردیکه زانوهاش به زانوهام م کیرو به روم نشست....انقدر نزد قیو دق دیشد....مبل رو کش کیبار بهم نزد نیا

 بغلم محکم تر گرفتم... یرو تو فمیخودم رو جمع و جور کردم...ک

 

 رشتیها ب نیدم چه برسه به بچه ها....که اگه بچه داشتم از ا یمن گربه دست حامد نم یدیشنیکه م شدیم نیفرقش تو ا_

 دوست نداشتم....همراز نگام کن....

 

بگه  یدارن که اون هر چ یازش حرف شنو ایهمه دن کردمیبود که من فکر م یآدم چ نیا یرو بلند کردم...تو چشما سرم

 شه؟؟یم

 

بهم اعتماد  گهی....چرا درهیبا بچه ها رو بگ دارتید یجلو یذارم کس یکنم من نم یبار بهت قول دادم بازهم تکرار م هیمن _

 یامکانات ول نی....تو خونه پدر بزرگ بزرگ شدن..هرچه قدر با باالترستیبچه ها مادرشون ن نی..من موندم...ا؟؟یندار

 پدر داشته باشن... قعادارن وا اجیاونا احت نکهیآخرش..آخرش ا

 

وم : حرفام که تموم شد..خودت زان یبشنوم...دستش رو گذاشت رو نیاز ا شتریاز جام بلند شم...دوست نداشتم ب خواستم

...نبودن پدر و مادر دونهیجا بهتر از تو نم نیکس ا چی....هرونیب یریاتاق م نی..اون وقت از ایتو ذهنت بود زد یکه هر چ

 به پدر داشته باشه... هیحداقل شب یزیچ هااون بچه  یکمک کن یتون ی..تو م؟؟یچ یعنی

 

 ...شیتو زندگ ادیزن م هیپدر بگه که هر روز  یبفهمونم بره به مرد وشایتونم به ن یمن نم_

 

 ادیخودش هم ز کنمیکه فکر نم یشناسیرها م چهیتر شد...با انگشت شصتش گوشه لبش رو خاروند : تو حامد رو از در یعصب

 شوهرش رو شناخته باشه...

 

 دروغه؟؟!! یعنی_

 

 ...ستین ی..اما اون طورستیدروغ ن_

 

 صال...من ....ا_

 

 ادمه..اشتباه کرده..... هیهمراز...حامد هم _

 

 گذاشت رفت... شیخواستش...چرا با منش ی....نمایزن دن نیخوب اشتباه..اصال خواهر من بدتر یلیخ_

 

چهل سالش...اون  شهیم گهیسال د هیسالشه... 39...االن کنمینم دییکار برادر بزرگترم رو تا هی یخدا حت یمن محض رضا_

 ...شناسنشیبدونه اون دوتا بچه حداقل م خوادیم

 

 حق رو داره؟؟؟!!! نیا_

 

_.... 
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 خوام بدونم... ی....مدیجواب من رو بد_

 

 ... دیمشت شدم کش یدستها یلرزون من دوخت...پشت انگشت اشاره اش رو آروم رو یرو از نوک کفشش به دستها نگاهش

 

بار رو تکرار کرد و دوباره تکرار کرد و من..نا خود اگاه مچ دستم باز شد....کف دستم که به خاطر فشار ناخن هام قرمز شده  نیا

و  کردیکف دستم رو با نوک انگشتش لمس م یتمام خطها ی...رودیکشیآروم کف دستم م یلیبود رو نگاه کرد..انگشتش رو خ

دستش گرفت و نگاه کرد به  ی...دستم رو تودیکشیو اون آروم آروم نفس م ومدیم تک تک عضالت بدن من از اون انقباض در

تو  شهیدونک اون بچه ها حق دارن..حق دارن پدر داشته باشن..باش همراز...مثل هم یرو م زیچ هیچشمام : من فقط 

 عمارت باش.... نیباش...تو ا شونیزندگ

 

 

 

بود...کوشا لپهاش پر  زیم یخوشمزه اما بد شکل مادام هم رو یشکر یتهایسکوئی....بوشاین یرو گذاشتم جلو ریش وانیل

 یرو کردیرو جا به جا م وانیل نیرو گذاشتم جلوش از بس که ا یانداخت...دستمال کاغذ یاش من رو به خنده م افهیبود..ق

 ...ختیریم زیم

 

نتونسته بودم درست  شبی...از درونیب میشام بر یهم باشه و دسته جمع سای..قرار بود آومیبود یو گل اوشیس منتظر

اما حامد...درسته که تا لحظه خروجم  دیشا یبشه....من به اون آدم اعتماد داشتم؟..به حام یدونستم قراره چ میبخوابم..واقعا ن

که اون مرد خونه خواهرم بود  یبذارم که حامد بود...اونجا تا زمان یگه پا تو عمارتیاز خونه سکوت کردم اما امکان نداشت د

 ...البته اگر...نمیبب رونیتونستم بچه ها رو ب ینباشه..م

 

 ؟؟یحال ی: همراز چرا انقدر ب وشاین

 

 پدرم افتادم... ادی یلیچند وقته خ_

 

 ادته؟؟یرفت تو هم : تو پدرت رو  وشاین یاخما

 

 کردم... یمنم مثل تو فقط سه سال باهاش زندگ_

 

 نکردم... یخورد : من که اصال باهاش زندگ یکه حاال لپاش تکون نم کوشا

 

 میکس هم ن چیو ه میرت یم دیبا یبود که به هر صورت یراه نیغم دار بشه اما ا باشونیز ی..واقعا دوست نداشتم چشما

بهم زنگ زده  شبید ای...روگرفتیرو به دست م زیحامد خودش همه چ میشد ی..اگه از راهش وارد نمرهیتونست جلوش رو بگ

نشون بده و  یکرده حامد فقط اومده خود یبوده که فکر م نیا یفقط برا هچند وقت سکوت کرد نیا یو گفته بود اگر حام بود

شده سر نشون ندادن  ریمقاومت کرده و با حامد هم درگ یلیخ یحام نکهیو ا میبدون یزیمن و بچه ها چ ستیبره و پس قرار ن

بوده باشه اما حامد سفت و محکم  حاالکه تا  یطور نیهم زیبذاره همه چ دهیبه حامد گفته تا دلش بخواد بهش پول م یبچه ها حت

 بچه هاش باشه... یخواد تو زندگ یکه م ستادهیا

 

 لبخند .. هی....ادیم ادمیتار  یمن از پدرم که نوا_

 

 ....ادیم ادمیمامان رو  یها هی: من از حامد فقط گر وشاین

 

 بودن.... وانشیجماعت تو فکر نقش ا نیبود ا رانیبست و یخانه از پا نی...ا
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 ...میخواد راجع بهش حرف بزن ی: من دلم نم کوشا

 

 حرف بزنه... کنهیم تشیکه اذ یزیراجع به هر چ دیآدم با گمیمن که م_

 

 ...زدیبا عمو داشت حرف م دمشید اطیخم شد سمتم : من تو ح وشایبذاره...ن نکیس یرو تو وانشیبلند شد تا ل کوشا

 

 خوام که .... ی..من فقط میکنیاشتباه م دی...شاوشایدهنم رو محکم قورت دادم : ن آب

 

 کنن... یم تی...اونا تو رو اذفهممی...من بچه ام درست اما میش ینم یشکل نیا یوقت الک چیتو ه_

 

 ذاشت...حرفش رو نصف گ وشایاومدن کوشا که هنوز اخماش تو هم بود ن با

 

 انقد زشتم آخه.. ی: من ک دیاخمش رو در آوردم بلند خند یادا ختمیکوشا رو بهم ر یموها

 

 ....یقدر زشت نیکردم و بازوش رو گاز گرفتم : تو هم بغلش

 

 خوام... یوقت نم چیرو ه ادینبود تا ب ومدیتو مدرسه همه با پدرشون م یکه وقت یهمراز..من پدر_

 

موفق  یلینداشتن اما گوشا خ یکمبود ایبچه ها عقده  نیا میچند وقت تالش کرده بود نیهمه ا نیرو قورت دادم..ا بغضم

گذاشته  یرانیعالمه و کیارزشش رو هم نداشت پشت سرش  یکه حت یو افتادنش دنبال زن شیآدم با خودخواه نی...امینبود

 بود...

 

 نداشتم... یمانیا نیکو چکتر میکردیم میکه داشت یکار نیبود...آخه من خودم هم به ا یامشب کاف یبرا کردمیم احساس

 

باالخره وقت  دنیپریبود...بعد از سالم اون که معلوم بود تو شرکته چون مرتب وسط حرفش م یبلند شدم ..حام میزنگ گوش با

 کرد حالم رو بپرسه...

 

 ...رونیخوام ببرمشون ب یمن خوبم...بچه ها هم خوبن..م_

 

 بفرستم... نیسکوت کرد : ماش کمی

 

 ...مشونیبریم اوشیبا مرکب س دینگران اشراف زاده هاتون نباش_

 

 ....اینداز یها تو کم به من متلک نم میخودمون_

 

پنهان اخالق من رو  یبم ها ریآدم بد اخالق و کم حرف که ز نیبود تو حرف زدن با ا یدونم چه سحر یلبم اومد نم یرو یلبخند

 ودم .....من اهل طعنه نبکردیرو م

 

 ؟؟یباهاشون صحبت کرد_

 

..تو دلم قربون صدقه خلوت خواهر برادرانشون رفتم...همه ما تو کردمیداشتن با هم صحبت م دمیبه آشپزخونه کش یسرک

دو  نیتر بود...ا تیبود هم که نبودش با هو کهیکه نبود اون  یکیها  ی...اصل کارمیلشگر بود یاهیدو نفر س نیا یزندگ

 رو داشتن..تا...فقط هم 

 

 همراز..._
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 محکمه... یلیخ یلیرو کردم..موضعشون. خ میبه خودم اومدم : تمام سع دوباره

 

 .... دیکش یپوف

 

 ..دهیهم فهم وشایدر ضمن ن_

 

 !!!!!!؟؟؟یچ_

 

 دکتر... یآقا دیداد نزن_

 

 رو براش باز گو کردم.... وشای..تمام جمالت ن

 

 ...شمیواقعا دارم کالفه م_

 

 هم داشت کم آورده بود... یاضاف ینقشه ها شهیکه هم یبود از مرد دیبع یلیجمله ازش خ نیا

 

 که... شهینم_

 

 شه... ینه نم_

 

 ...دیستیشما خودتون هم موافق ن_

 

محکم  یلیبار حامد خ نیاما ا رمیخواستم جلوش رو بگ یلیخ لیس نیباهات صحبت کرده من قبل از راه افتادن ا ایدونم رو یم_

 ....نهیبچه ها ش رو بب خوادیو م ستادهیا

 

 زدم : بچه هاش.... یپوزخند

 

 ...میهمراز ما صحبت کرده بود_

 

 ....شمیدونم دارم کالفه م ینم_

 

 ...همراز مراقب خودت باش.... ونیم نیخوش بگذره..فقط ا یلیبرم جلسه دارم..بهتون خ دیمن با_

 

 قطع کرد.... یعیسر یبا خدا حافظ یتو دستم موند وقت یشده بود گوش قیعم یخال هی..من که دلم دوباره پر از 

 

 ....؟؟؟میحاضر ش می: همراز...بر دیکشیدامنم رو م وشاین

 

 

 

 ...ایداش س ولیا_

 

 کنه ..من موندم.... یآدابت چرا زبون تو رو کوتاه نم یمباد یبچه رو..اون عمو نیا نیبب نیبب_
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اعتراف کردم اگر من هم مرد بودم  گهی..و من بار دکردیبحث م اوشیپشت سرش رو خم کرده بود داشت با س یاز صندل کوشا

رو هم رها  میمهربون زندگ تینها یو ب یعروسک خواستن نیا ی...برا یچی...تئاتر رو که همیتو زندگ ومدیم سایو آو

فرشته چشم سبز  هیدادشمون..اون جلو  یخاکستر شدن آرزوها یبرابود  یاگر سوختن ی...ته دل من و گلنار حتکردمیم

نتونست خودش رو کنترل کنه و محکم بغلش  اوشیکه نظر داد س ی...چند بارشیببوس خواستینشسته بود که هر لحظه دلت م

 کنه... تیبچه ها رعا یجلو زدیتشر م یهم ه سایکرد و آو

 

 که بهشون خوش گذشته دست باال... ییخوب اونا_

 

با بچه ها برم  کنمیبعدها هم باز فرصت م ایزدن و من نگران بودم که آ ادیشروع کردن به فر اوشیحرف س نی..بچه ها همراه ا

داره  یهستم که فعال حام یرشوه ا ونیرو مد حیتفر نیدونستم ا یبخورم...تو پارک بدوم...نفس بکشم..من که خوب م تزایپ

 ....دهیبهم م

 

اخم کرد : کوشا خان  یالک اوشی..سدی..کوشا هم اون رو محکم بوس دیشد و گونه بچه ها رو بوس ادهیپ نیهم از ماش سایآو

 مراقب باش کالمون تو هم نره....

 

 ازدواج کنم... سایخوام با آو یچرا؟؟..من م_

 

 یز بشه بعد برابهش برخورده بود : تو اول بذار پشت لبت سب یجد یکه انگار جد اوشی...سمیدیبلند خند یما با صدا با

 نقشه بکش... سایآو

 

 ...یکار بچه دار ی...چاوشیحلقه کرد : س اوشیس یدستش رو دور بازو شیبا عشوه ذات سایآو

 

 ....دیرو بوس شیشونیخم شد و محکم پ دشهیسف یخوشگل خانوم تو پالتو نیکه معلوم بود چه قدر خرابه ا اوشیس

 

جونم در باال رو  وشایرو دادم دستشون...: ن دیبچه ها باز کردم و کل ی...در رو برادمیخندیکه هنوز هم داشتم بلند بلند م من

 ...امیداخل من االن م دیبر دیباز کن

 

 ...شنهیم نیو گفت که تو ماش دیصورتم رو بوس سایخواستن صحبت کنن که آو اوشیو س گلنار

 

 ..هیدختر دوست داشتن نیا یلیخ_

 

 بودم....رو واقعا از ته دل گفته  نی..ا

 

 ...کنمیم یخواهر زاده ات بگو چپ به دوست دختر من نگاه کنه من قاط نیانداخت : به ا نیبه ماش ینگاه ایس

 

 خوب حاال...تحفه خان...._

 

 گه؟؟ید یگی: همراز...اگه حالت خوب نباشه به ما میگل

 

 سرتون... ندازهیمن رو م ارهیخان م یمن نگم هم اون حام_

 

 زنه... یهر ساعت زنگ م بایما تقر شیپ یایم یباشه...وقت شتیپ شهینگو..از سر نجابتشه..خودش روش نم یجور نی: ا گلنار

 

 بهشون فکر نکنم... کردمیکه داشتم تالش م ییها یمعن یلیها داشت..خ یمعن یلیمن خ یبرا یگل یحرفها نی...ا
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زدم ..بعد از  یچشمم دور شدن..لبخند یاز جلو نیکه ماشدوشم جا به جا کردم و انقدر نگاه کردم  یرو رو فمیرفتنشون..ک با

رو تو خونه  یمن کس یعنی نیبه چراغ روشن خونه انداختم لبخندم پهن تر شد ا یحالم بهتر شده بود..نگاه یهفته امشب کم هی

 داشتم...

 

 خشک شد  رهیدستگ یبرم تو که دستم رو خواستم

 

 

 

 ه؟؟پسند یپسر من انقدر بزرگ شده که دختر م_

 

 ....هیقیصدا حق نیخواستم باور کنم که ا یخواستم برگردم نم ی..نمدنی...تمام بدنم از نفرت شروع به لرز

 

 

 

که از پشت کمرم غلت خورد رو حس  یبود و دست چپم رو محکم مشت کردم و دونه عرق رهیدستگ یراستم رو دست

که اون  یزیکه نبودن...تنها چ ستنین زونیسرم رو باال بردم تا مطمئن بشم بچه ها طبق عادتشون از پنجره آو عیکردم...سر

 جا.... نیاز ا دیجمله : بر دیلحظه به ذهنم رس

 

 ...میدر قرار گرفت با فاصله..: صحبت کن یکنار دستم رو دستش

 

 ...میندار یصحبت_

 

 حساس بود... یلیاحترام به بزرگتر خ یمادرتون رو دونمیکه من م ییمن دارم...تا جا_

 

 آدم آخر اعتماد به نفس بود... نی..ا

 

 نمونیب یحرف چیه شی....ما ازهمون ده سال پدیمن...حاال هم به خاطر همون احترام بر نیرها....ع نیمادرم دق کرد...ع_

 نموند...

 

نگاه کنم که رها رو  ییبه چشماها خواستمیرها رو مطمئنا نوازش هم کرده بودن...نم یزمان هیبود که  ییبه اون دستها چشمم

نبود..به تعداد تمام روزها  روزیاسم مرد رو روش گذاشت..مال امروز د شدیمرد ..اگر م نیعاشق کرده بودن..نفرت من از ا

 یکه تمام خوشحال ییود...به تعداد تمام روزهاست و نب بایز زیهمه چ کردمیفکر م شهیکه من هم ییبود...به تمام اون روزها

 انداختن... یم هیکه آهنگها من رو به گر یاز همون روز قایهام ازم گرفته شد..از روز مرگ رها..دق

 

 ...ستمین یچیهمراز...من دنبال ه_

 

 ...دیکنیکار م یجا چ نیپس ا_

 

 هاش چه قدر فضولن... هیمساه دونمیکوچه که خوب م نی...وسط استیجاش ن نجایا نیمن فقط..بب_

 

 ....؟؟؟زدیسر و کله م کنهیم یتنها زندگ دونستنیکه همه م یدختر هیدر با  یجلو یدونست و نصف شب یرو م نی..ا

 

 خوام بگم...متاسفم... یمن م_
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جلو دادم...صدام رو که  یرو کم میو روسر دمیبه موهام کش یشدم تو چشماش...جا خورد از نگاهم...دست رهیبار صاف خ نیا

 ...؟؟انهیجا در جر نیکه ا ییها یاز بدبخت یکیکدوم  یتاسف برا نیا قایآوردم : دق نییولومش رو پا یکم دیلرزیم

 

 ...یاگر بذار_

 

 ...دیبه حرمت اون دو تا بچه بر_

 

 مثل تو نبود... یتر از تو بود..اما ذره ا بای..زیستیرها ن هیو اصال شب یبزرگ شد_

 

 تا لحظه مرگش... یون از شما به اندازه من متنفر نبود حتچ_

 

که تا مغز استخوانم  ییمن کابوس بود...از سرما یآدم برا نیهم سخت نبود..ا یلیخ دنشی..فهمدهیدونستم رنگم پر ی..م

 معلوم بود... نی...از لرزش تمام بدنم اکردیداشت نفوذ م

 

 یگرما هیمن رو از اون سرما انداخت درست وسط  ییبود ...حامد خواست دهن باز کنه که صدا قیتاسف عم هینگاهش  تو

 ...ریدلپذ

 

 چه خبره؟؟ نجایا_

 

به  دی..حس نگاهم رو گرفت که چرخکردینگاه کردم که بد اخالق و اخمو به حامد نگاه م یرو بلند کردم مستاصل به مرد سرم

 : چه خبره؟؟؟....قدم جلو تر اومد  هی دنمیسمتم..با د

 

 ...میزدی: حرف م حامد

 

 همراز برو تو...._

 

 خواستم برم... ینم

 

 ...می... حامد ما با هم حرف زده بودستمی: با شما مگه ن دیرو د تعللم

 

اک و ترسن یکه به شدت جد یبرادر کوچکتر کوتاه قد تر بود و الغر تر...برادر کوچکتر نیبود..از ا ستادهیا بیدست به ج حامد

 بود....

 

 ها بده.... هیهمسا یرو باز کرد و با دست اشاره کرد : برو همراز هم سرده هم جلو در

 

 ...ومدی...صداشون واضح مواریدادم به د هیو گرفته خونه...تک کیتار یتو راهرو رفتم

 

 ؟؟یکار رو نکن نیقرار نبود ا_

 

 ...گمیم یبفهمه من چ دیاومدم باهاش حرف بزنم اون شا_

 

 داشت : بهت گفته بودم دور و برشون نچرخ.. یلحن ترسناک ی...حام

 

 کدومشون...؟؟ قایدق_
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و به خودت اجازه داده  ی...اگه داداشم نبودی..اگر پدر اون بچه ها نبودیکن خوب متوجه بش یسع گمیبهت م یزیچ هیحامد..._

دندون سالم  هیاالن  یو آرامششون رو بهم زده بود شونیکه توش هستن و ترسونده بود ییجلو در جا یاینصف شب ب یبود

 ...یهم نداشت

 

کالم .  هیبود..محکم.. شهیمثل هم ی...لحن حامدیکوبیام م نهیس واریقلبم گذاشتم که خودش رو به درو د ی...دستم رو رو

 مرد انقدر درازه... نیا یروزها منم انگار که زبونم جلو نیآروم...و من متوجه شده بودم فقط ا

 

 خونه .... نیکردم و اومدم تو هم یرو ط ریمس نیهم ینیریمن با دسته گل و ش یزمان هی کهیبرادر کوچ_

 

 یاز آسمون تو زندگ هوی یخواهرش...حامد تو اجازه ندار یبه زندگ یبا پدرت گند زد یخونه و از سر لج باز نیتو هم یاومد_

 ...یاون بچه ها نازل بش

 

 منن... یبچه ها اونا_

 

 نشو. یهم دو رو برش آفتاب گهیجا برو...د نیشو و از ا نتی...سوار ماشیدونیرو م نیخب خدا رو شکر که ا_

 

 ...ادیمن انقدر از من بدشون م یبدونم چرا بچه ها خوامیاز همه نفوذ داره...من م شتریاون رو بچه ها ب_

 

که  ی..مادرستیباشه و ن دیکه با یندارن...پدر یبه کس یازیبدونن دور و برشون چه خبره ن نکهیا یبچه ها برا نیا_

تحت  یهوا بخوا یب گهیبار د هیاگه فقط  دمی...قول مدمیکالمه و بهت قول م هیکه نخوان بدونن...حامد حرف من  هیمرده..کاف

 ..دارم یبره باهات چه نسبت ادمی...یفشارش بذار

 

 دختر هست؟؟!!! نیبه سن احواست  یحام_. 

 

 باهات حرف بزنه.. یمجبورش کن یتون یهست....نم زیمن حواسم به همه چ_

 

بار حرف مادام رو درک کردم  نیاول ی...من براادیبرام درب یکس یطور جلو نیکس رو نداشتم تا ا چیوقت ه چیکه ه ی..من..من

..اما یآب ی..گاهدیسف ینبود.. تک رنگ بود قرمز..گاه یچتر بود رنگ هیبود.. ی...حامی...حامیچ یعنیسر  هیکه سا گفتیکه م

 جا بود... نیکه حاال ا ستهیبا یبرادر یرو توبود انقدر بود که  شهیبود..اون هم

 

 که کامل باز شد... یباز مهیآسفالت و بعد در ن یاز رو نیماش هی یکنده شدن چرخ ها یصدا

 

 سرده؟؟؟ یینجایچرا ا_

 

 ...دیببخش_

 

 لنگه ابروش رفت باال : بابته؟؟ هی

 

 ...دیشد ریبه خاطر ما با حامد درگ_

 

 ...شهیحل م زیهمه چ دمیشم..تذکر م ینم ریمعموال در گ یمن با کس_

 

 ته خود پسندها بود.... شیی..خدا

 

 وقته باال تنهان؟؟؟ یلیبچه ها خ_
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 باال؟؟؟ ادیب خواستیم یعنیجمله  نی..ا

 

 

 

شده بود  لیتبد یاونها هم حام ی..رفتن تا بخوابن...براموننیراحت شد که امشب هم خونه من م الشونیخ یوقت وشایو ن کوشا

 براشون پر از حس حل شدن مسائل بود.... دنشیانگار..حاال د تیبه امن

 

 گذاشتم... یفنجان چا هیروبه روش  زیم ی..رو

 

 ..میگرفتیم دیفشارت رو با_

 

 خوبم.._

 

 ؟؟؟یمطمئن_

 

 پاش انداخت و نگاهش رو موشکافانه بهم انداخت.. یداد و پاش رو رو هیمبل تک یپشت به

 

 د؟یکردیکار م یجا چ نیشما ا_

 

 ..اومده بودم بچه ها رو ببرم..زهیسر جاش جا به جا شد : چ کمی..

 

 امشب هم بمونن... دیکه اجازه داد یمرس_

 

 ...مگه نه؟؟رهیصورت بگ دیحرف زدنه باالخره با نیکه ا یدون یهمراز..م_

 

 با...حامد؟؟!!!_

 

 ...کردیداشت نگاهم م هنوز

 

 خوام... ینم_

 

 ..اما...یداشته باش یبا هاش برخورد ینخوا دمیباشه..من بهت حق م_

 

بچه ها پدرتون اومد اونا هم بال پرواز در  گهیشه م یاالن در باز م کنهیاز بچه ها هم نداره..فکر م ینشیب چیاون ه دینیبب_

 کشن؟؟یو به سمتش بال م ارنیم

 

 فرصت داشته باشه تا جبران کنه... عیسر یلیخ خوادیاون م_

 

 د؟؟یدار مانیخودتون هم ا دیگیکه م ینیبه ا_

 

 خانوم کوچولو... شناسمیمن حامد رو بهتر از تو م_

 

تونست متوجه بشه که با  یمکس  چیکنم ه یآدم کم حرف بود اما فکر نم نیانداختم از کلمه خانوم کوچولو..ا نیی..سرم رو پا

 اطرافش رو مجاب کنه... یانسانها تونهیچه طور م برهیکه به کار م یجمالت معدود
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 :من...من برام مهمه حالتون خوب باشه... یحام

 

 بود.... دهیچیبه گلدان محبوبه شب زد که عطرش تو خونه پ یبه خونه انداخت و لبخند یاجمال ینگاه

 

 تو ا...درسته؟؟ قهیجا فکر کنم همه حالشون خوبه....همش سل نیادامه داد :هر چند ا و

 

 دینبود...به هر حال با یدرست و درمون خونه رو فروختم چاره ا تاینس لیوسا های...آخرمیشد پول کم آورد ضیمادرم که مر_

 رو جفت و جور کردم... دینیبیکه م یلیمدت من کم کم وسا نی..اومدیپول دارو ها در م

 

 ..ختمیریپول به حسابش م یپول داشت من خودم هرماه کل یتو حسابش کل رها که_

 

ماه قبل از  هیداره.. یاکبر خان نگفته بودن که رها فکر نکنه پشتوانه ا اینداشت گو یزدم : رها از اون پول خبر یپوزخند

 بکنه... یبرام کار بیاز غ یکس شمیهم من منتظر نم دونستمیمرگش کارت اون بانک رو بهش دادن...در ضمن م

 

 ..دمیرس بیمن امشب از غ یباز شد : ول یمن وحشتناک در هم شده بود با جمله آخرم کم یاش که با حرفها چهره

 

ها کنار هم که قرار  نایهمه ا دونمیکه حامد باعث شد خواهرم محتاج بشه..نم  نی..از انایامشب از دستم در رفت...همه ا_

 ....ادمهیخونه رو  نیکه با به قول خودش با دسته گل اومد تو هم ی...من اون روزنمشیبب نخوام که شهیباعث م رهیگیم

 

 گل کرده بود : درضمن دسته گلشم دوست نداشتم..خوشگل نبود... طنتمیدونم چرا ش ینم

 

 ؟؟یخوایم یاز جون گال چ گهی: د دیبار بعد از مدتها بلند خند نیا

 

 راستش رو گفتم..._

 

 ؟؟یاردوست د یگل چ_

 

 که حامد بخره رو دوست ندارم.... یرو دوست دارم...گل ایدن یمن همه گلها_

 

 

 

 ...ستین یآدم مزخرف_

 

 ه؟؟یشما چ یبرا فشیمزخرف تعر_

 

 مردم چشم داشته باشه... یکه به زنا هیدهنش گذاشت و لبخند زد...: مزخرف مرد یجلوش رو تو وهیاز ساالد م یتکه ا محمد

 

 متفاوته... فهامونیدادم : تعر ینسکافه ام تکون وانیل یرو تو قاشق

 

 ...هیکیاز پول فکر کنم  فمونیاما تعر_

 

بهم داده بود دست نزده بودم...گذاشته  اوشیکه س یمن بود...به پول یروزها نیمسئله ا نیزدم ..خوب پول مهمتر یپوزخند

که از  انشیاز آشنا یکیده...و حاال محمد از طرف خواستم بازم مجبورشه بهم پول ب یسخت نم یلیخ یروزها یبودم برا

 ....شتریو البته پول ب شتریشهرت ب یعنی نیشاهکار...ا شنامهینما هیبه نام بود اومده بود با  یکارگردانها
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 یازش راحت باش...در ضمن م التیچشمش دنبال اهلشه...خ یعنی...ستین یمرد بد مانی: همراز...نرزیم یخم شد رو یکم

 جرات نداره دورو برت بپلکه... یدار یگاهیدونه تو برام چه جا

 

با تعجب به من نگاه  یامضا اومده بودن نصفه موند..دو تا دختر که کم ی..حرفش با لبخند پهن دوتا از طرفدارهاش که برا

 کردن..مراسم عکس و امضا که تموم شد...

 

 اهلش... شهیم نیزد : ا یپوزخند زشیم یکارت رو دنیبا د محمد

 

 ...ننتیبب کهیت هی...احتماال انتظار داشتن با ومدیاز من خوششون ن_

 

 خواد.... یم اقتیتو رو داشتن ل_

 

 زد... یمن دست و پام رو گم کنم....به هول شدنم لبخند شدیباعث م نیو ا کردیم فیازم تعر حیرک و صر یلیخ شهیهم محمد

 

 مان؟؟؟یرو به نر تیشد خانوم خانوما مژده بدم همکار یپس چ_

 

نگران  کمی شهینم لیدل نیبلند رو به باالست اما ا یلیپرش خ هیمن  یکار کردن برا میت نیبا ا گهید دیکنیم یچوب کار_

 نباشم...

 

 ..ننیشهر هم نیا ی..نصف مرداشهیتو زندگ گهیخانوم د هیهم از زنش طالق گرفته و االن  لیسه_

 

سال حلقه اش رو در  هیتخت خوابشون رو داشت...تا  یسردش تو یجدا شده بود تا مدتها بغض جا نهیکه از نرم لیاوا لیسه_

به اداره آب و برق  یانقالب و بدهکار ابونیخ یبود که با اون خونه اجاره ا نهینرم نیبود....ا نهیعاشق نرم لیبود...سه اوردهین

 ...ناررو گذاشت ک لیو سه ومدیکنار ن

 

 ...کنهیفرق م مانینر تیوضع یگیدهنش گذاشت : خوب راست م یاز آناناس رو تو کهیت هی

 

که خودش متاهل بود و و تا بچه  یخانومش هفت ماهه باردار بود دوست دختر داشت ...اونم زن یوقت ییایک مانینر یآقا نیا_

 شهیو با پول شوهر هم کنهیم یمالکه هنوز هم اون رو ساپورت  یشهر بود...همون نیداشت و شوهرش از تجار به نام ا

 پردازه... یمرو  مانینر یها شیها و نما هیدرسفرش خرج هد

 

 ها همراز بانو.... هیآمارات قو_

 

 ...میبکنه و ازش خبر نداشته باش یکار یشه کس ینم هیکیو گفتم: جامعه ما جامعه کوچ طونشیش یزدم به چشما یلبخند

 

 ...شهیتو زندگ ینگران شوهر اون خانوم هم نباش اونم حتما کس_

 

 من هضم نشده است... یروابط برا نیدونم اما ا یرو نم نیا_

 

 بذار هضم نشده هم بمونه بانو..._

 

 شنامهیاباهاشون کار کنم و واقعا نم شمیو خوشحال هم م یتیهم موقع یدارم...هم از نظر مال اجیکار احت نیبه هر حال من به ا_

 هم هست.... یقو
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 ؟؟یخوندیرو م شنامهینما نیا یکه داشت نهیقرمز حاصل ا یچشما نیا_

 

با شما قرار داشتن  رونی...بشمیپ دیایشب شام با بچه ها ب هی یروزا تحت فشارم...راست نیا کمیفشار دادم :  یرو کم چشمام

 سخته...

 

 ؟؟یبش دهیبا من د یدوست ندار_

 

 ..یگیم یجد ای کنهیم یدونستم داره شوخ یبود که نم دهیسئوال رو انقدر راحت پرس نی..ا

 

 شناسه... ینم یمن رو که کس شهیشما سخت م یبرا دینه باور کن_

 

با هم  گهیدو روز د یکیبدم..پس  حیبه خودم توض تونمیکه چرا؟؟..اونش رو خودم فقط م نی...اکنمیم فیمن از بودن باهات ک_

 ...مانیدفتر نر میریم

 

که رفته بودن خونه امروز قرار شد برم دنبال  یدم مدرسه..بعد از چهار روز وشایرفتم دنبال ن یم دیساعتم نگاه کردم با به

 نکهیرم ...و ا یمشکوک بود که چرا عمارت نم یکه حام نیا یکیاجازه به زور صادر شد.. نیا میاون و کوشا و ناهار رو باهم بخور

 ...مونبرا فرستهیم نیماش گفتیم یه

 

اصرار کرد  یلیچه کارمون بود...محمد خ نیهم نبود...ماش قهیده دق ادهیو با عمارت پ بایبود تقر ورایبه د واریبچه ها د مدرسه

وسط  نیدورش کنن و ا انیده تا دختر رنگ و وارنگ ب نشیماش نگیبه پارک دنمونیمن رو برسونه اما من حوصله نداشتم تا رس

 ...کننبه منه بدبخت با تعجب نگاه هم 

 

 

 

 

 

 یرو هم...صداها مهیبارون نصفه ن نیا یرو دوست داشتم..بو شدیکه داشت کم کم تموم م یزییپا یبرگها یرفتن رو راه

از دوست نداشته هام  شتریب یلیکه دوست داشتم خ ییزهایاطرافم رو دوست داشتم..خوشحال بودم که هنوز تعداد چ

 بودن....

 

 یمنتظرم بمونه....رعد و برق ریکه قراره تو دفتر مد دونستمیشدن و م لیتعط شیپ قهیدونستم ده دق یبه مدرسه م دمیرس

 ....نمینباشه تا بتونم بچه ها رو خوب بب یزد و من دعا کردم بارون تند

 

که هنوز هم  ییاهویزدم به ه یگلوله شده بود...لبخند یو پفک و کاغذها پسیمدرسه خلوت بود و گوشه و کنار آشغال چ اطیح

ال اقل آبشون روان  یانتفاع ریمدارس غ نیکه تو ا ییها یآب خور یباال یتکرار یداشتن با همون شعارها نیطن وارهاید یتو

 ...مانیاال نو النظافه و م دینبود با دست آب نخور

 

نشسته بود کنار  دهیرو بغل کرده بود و ترس شیکه کوله پشت دهیرنگ پر یوشاین دنیزدم و با د ریبه در دفتر مد یا تقه

 ...دیخوب عالم از تنم پر یشوفاژ تمام حسها

 

 شده؟؟؟ یچ_

 

 تو رو خدا خانوم انتظام... دینترس_

 

 ...ستمیمن انتظام ن_
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 رو محکم بغل کرده بودم... دهیترس ی وشایکه حاال ن یجوان بهداشت مدرسه به سمتم اومد..من یمرب

 

 ...میما راجع بهش صحبت کرد ستیاومده...اونم مهم ن شیبراش پ کیسئله کوچم هیجون  ئشاین_

 

 سرش رو تکون داد.... شیاشک یبا چشما دهیترس یوشاین

 

 شده.... یکنم چ لیداغون تر از اون بود که بتونم تحل ذهنم

 

 

 

 

 

شون  کهیت کهیدم دستم بودن و ت خواستینشسته بود...دلم م انیاتاق نگران و گر رونی..کوشا بدمیبه موهاش کش یدست

 ...کردمیم

 

 می..اومدمیکردیتالش م شیریدرمانش و جلوگ یبرا میافتاده بود که ماهها بود داشت یاز اضطراب براش اتفاق وشاین

بود  نییبه عوامل مدرسه بگه...فشارش پا دهیکشیبد بود ه و خجالت م وشایکه دکترش درش بود...از صبح حال ن یمارستانیب

 سرم وصل کرده بودن.. هیش وبه

 

 من خوبم همراز نگران نباش..._

 

 ؟؟؟یچرا بهم زنگ نزد_

 

 ...دمیکشیکس بگم خوب خجالت م چیخواستم به ه ینم رهیگیمدرسه مون سخت م_

 

 کرده؟؟ تیشکل نیا یچ یگیچرا نم_

 

 رفتم آب بخورم...اومده بود خونه... شبید_

 

 ...ینبود بپرسم ک یازی..ن

 

 ....کردیصحبت م یکیداشت با _

 

خواد ما رو با خودش ببره.ما  یگفت : همراز قول بده..قسم بخور نم زانیرو دور مچم حلقه کرد و اشک ر کشیکوچ ی..دستا

 هم...من دوست ندارم برم.... ی...بدون عمو حاممیتونیبدون تو نم

 

 ....وفتهینم یاتفاق نی: هرگز همچ دمیخوشگلش کردم و خم شدم و چماش رو بوس یبه دستا ینگاه

 

 نیا دیتون یهمراز وتو تا ابد که نم گفتیبه عمو م یعمه ملوک اون دفعه ا دمی...خودم شنمیدونم ما مزاحم ی..مدونمیمن م_

 ...میکار ندار یخواد؟؟...ما که با کس ی..شوهرت ما رو نم؟؟یازدواج کن یخوا ی...همراز...تو مدیکن یبچه ها رو سرپرست

 

 کار رو بکنه... نیبچه ها ا نیبا ا تونستیم یضیشدم..کدوم آدم مر یم..داشتم خفه 

 

 ..من شماها رو دارم...کنمیوقت ازدواج نم چینازش : من..ه یدستا یرو دیچک اشکم
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 ...می...کاش مامان بود..اون موقع سر بار نبودمییتنها یلیهمراز ما خ_

 

 مزخرفات رو گفته؟؟؟ نیا یشدم : ک یعصبان

 

 ....گنیهمه م_

 

 من همه تالشم داشته شماست.... دیمن ی..تو و کوشا همه زندگ کننیجا م یاون همه ب_

 

بدنم خواب رفته بود  ی..همه حسهاکردمیم دیکار با ی..چگفتمیم دیبا یبرم...من چ دهیرم دهینگاه ترس نی...قربونه ا

 ...شدمیم یروانجمع شده...داشتم  تیچوب بود از شدت عصب کهیت هی نیانگار..همه وجودم ع

 

 یشونیبه پ یبتونم نفس بکشم...بوسه ا دیاومدم شا رونیوارد شد و من آروم از اتاق ب یاتاق باز شد...پزشکش با لبخند در

کنم تا  دایپ ژنیاک کمی...فقط کمی دیتا شا مارستانیخوره رفتم به محوطه ب یکوشا زدم و ازش قول گرفتم از اونجا تکون نم

 ....کردیم جادیا یقیاز گلوم سوزش عم ژنیهم باز کنم...هر چند هر نفس..هر گذر اکس زرو ا دهیبهم چسب یها هیر نیبتونم ا

 

 

 

 

 

خوابش برده بود که پرستار  مکتین یبودم...کوشا رو ستادهیاتاق تنها ا یو من تو رونیگرفتن بردن ب شیآزما یرو برا وشاین

گام هاش رو بلند  دنمینگران ازش وارد شد...با د یشمم افتاد به در...حامبخش برده بودتش تو اتاق استراحت پرستارها... چ

 تر کرد....

 

 شده؟؟؟.... یچ_

 

 دشونیبچه ها سر بارن؟؟...سر بار شما؟؟؟ بد نی....ادیخوایاز جون ما م یچ دیکالم بگ هیبشه...به من  دیخواستیم یچ گهید_

 د؟؟؟یکنیقبول م وفتمی..به پاتون بکنمیبه من..من که دارم التماس م

 

 چش شده؟؟ وشایهمراز؟؟؟ ن یگیم یدار هیچ نایگرد شده بود...: ا چشماش

 

 نیا یبچه از چ نیبره...پس ا یاون بچه ها رو نم دی: گفت دیلرزیکه تمام بدنم داشت م یتر شد..به من کیقدم بهم نزد هی

 ترسه؟... یم یجور

 

 من انداخته... یکه برادرتون دوباره به زندگ یشیتسوزم از آ ی..مسوزمی..بغضم بزرگ تر شد : دارم م

 

با تعجب و اخم آلود اما  یتونستم حرفهام رو کامل بزنم...حام ینم دمیفهم یبود که خودم م انیشد لرزشم انقدر ع یجار اشکم

اون لحظه اون هم کم آورده بود... از  دیشا ایکنم و  یخودم رو خال تونمیبود تا من هر چه قدر م ستادهیپاسخ انگار ا یآرام و ب

ذهن و  یاز همه حجم زهر تو ارمیباال ب خوامی...احساس کردم مگذشتیداشتم چهار سال م یعصب هطور حمل نیکه ا یبار نیآخر

 قلبم ...

 

 ...دیجنازه من رد بش یاز رو دی: با خوردیبه هم م انیکه چونم از شدت لرزش ع یو در حال دیچشمام جوش یتو اشک

 

طول  هیبود که چند ثان یناگهان یحرکتش به قدر نیشد...و من محکم تو آغوشش رفتم..ا دهیرو که گفتم مچ دستم کش نیا

 شده...دستاش رو محکم دورم حلقه کرد... یتا بفهمم چ دیکش
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 ؟؟؟یکن وونهیمن رو د یخوا ینلرز....م یطور نی....اینلرز لعنت_

 

 ینگران یکه نشانه ها ییحلقه محکم دورم..از نفسها نی...از اامیدن یجا نیتو امن تر کردمیکه حاال احساس م من

بتونم از اون حلقه  دیسر جام جا به جا شدم که شا یبکنم..فقط کم دیکار با یدونستم چ یداشتن...انقدر شوکه بودم که نم

رو  زیجا بزن...همه دادهات و فحش هات..همه چ نیهمه حرفهات رو هم مرازکه دستهاش رو محکم تر کرد : ه امیب رونیمحکم ب

 جا بگو.... نیهم

 

 نیآغوش ا نیاثر بخش از ا یگرما نیا کردمیشد...احساس م دهیام کش قهیشق یرو واشیراستش آروم باال اومد و  دست

 ... برنیم نیکم کم دارن اون لرزش رو از ب کردنیمن معجزه م یطور برا نیکه هربار ا ییانگشتها

 

کار ها رو با خودت و من...باهام حرف بزن..من  نیبار پر از آرامش : همراز ..نکن ا نیمن ا یبا همون صالبت بود اما برا صداش

 منتظرم...

 

از موهام رو آروم دور انگشتش  یجا به جا شدم..دسته ا یبودم کم دهیخجالت کش میکه توش بود یتی..من که از وضع

 بکش... قیم: آروم باش..دوتا نفس ع چوندیپیم

 

درست  زیهمه چ گفتیتنش و صداش که انگار بهم م یتو گرما دنیو حلقه دستش دور بدنم و نفس کش قیعم ی..نفس ها

 نینرمال بزنه..ا تمیدوباره ر ومدیو قلبم که داشت از جاش در م رنیبه خودشون بگ یباعث شد نفسهام کم کم حالت عاد شهیم

 هم... زیمرد درد بود و درمان ن

 

 نه؟؟ییمن رو از خودش جدا کرد : نگام کن...چرا سرت پا یکم

 

از وجود خودم که چرا انقدر  شتریآغوش..و از همه ب نی...از اییپروا یب نی..از خودم..از ادمیکشی؟؟ خجالت م گفتمیم یچ خوب

 آرامش گرفته بودم....

 

 

 

 یچرا انقدر حس ها قایدونستم دق یتر بشه و حاال من نم کیبه من نزد یحد هیاجازه نداشت از  اوشیاز س ریکس به غ چیه

 نیا یسر انگشتها رینوازش آروم...مثل تاث هیقلقلک بود... هیترس...اما ته احساسم  یمتناقض دارم..خجالت..آرامش...حت

 مرد ...

 

 باشه رو دوست ندارم...... نییکه سرش پا یهمراز_

 

 برداشت کنم... یزیچ دمیترس یکه همه نمودش رو صحنه بود..م ییاز تنهاداشت...و من..همر یادیز یجمله معان نی..ا

 

 .: همراز؟؟؟!!! دیازم فاصله گرفت و نگاهم کرد...ته نگاهش حاال پر از سئوال بود.. آروم پرس یکم

 

 .. یعنیمن.._

 

 رو حل کنم.. زیجام تا همه چ نیشده ؟؟...من ا یمن.... : همراز حاال بهم بگو چ یسردرگم نیلبش از ا یاومد رو لبخند

 

عالم  یکه قرنها زن بودن رو به تمام زنها یی...همون آشناومدیهم آشنا به نظر م بیکه عج یبود...غربت بیمن غر یلحن برا نیا

و ت یآدم برا نی...ایفکر کن شدیو باعث م آوردیزن بودنت رو به صدا در م یقیموس یکه تک تک نتها یداده بود...همون لحن ادی

 نیکه نگاهش کنم ا نیهمون پاشنه ضعف رو هم نداره...بدون ا لیمثل آش یکه حت یقهرمانقهرمان هاست... نیقدرتمند تر
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تند نفس هاش باعث شد تا باال رو نگاه کنم ..من  یکردم...صدا فیرو براش تعر زیبار انگار که مخاطبم کرواتش باشه همه چ

 شده بود...چشماش گرد شده بود... ینطور عصبا نیکنم تا به حال ا یبودم اما فکر نم دهید یآدم رو عصبان نیا

 

 گفته... یمزخرفات رو ک نیا_

 

 نهیمنم سئوالم هم_

 

 بهش تذکر بدم.... دیدونم چند بار با یمامان من نم دنیمن خونه نبودم...احتماال اومده د شبید_

 

  زنن؟؟یو چرا محرفها ر نیکه ...عمه ملوک ا ستیفقط اون ن_

 

حامد نگه داره من مخالفت کردم اون بحث  دیگفتن بچه ها رو با یمتوجه شدن که حامد برگشته و م شیدو سه روز پ شونیا_

 بچه ها...لعنت به من.... نیدر کنار ا میاومد و گفتم من و خاله شون هست شیپ

 

 به عقب گذاشت : از دست من هم دلخوره؟؟؟ شتریقدم ب هیرو خاروند و  شیشونی..پ

 

 دونم...به خدا... ی: نم یصندل یرو نشستم

 

 ...؟؟رنیفشارت رو بگ انیبه خودت مسلط باش بگم ب کمی: همراز  بشیج یرو کرد تو دستش

 

 االن خوبم... یعنینه..من خوبم..._

 

 ....رونیدادم از گونه هام حرارت زد ب یچه سوت دمیفهم عی..لبخندش پهن تر شد...خودم سر

 

 یرنگ به رخسارش برگشته بود...حام کمیوارد شد...به سمتش رفتم  یهمراه پرستار جوون وشایکه به در خورد..ن یتقه ا با

 بار لبخند زد.. نیاول یبرا دنشیبا د وشای..ندیهم به سمتش اومد و دستش رو به سرش کش

 

 ...یما زنگ نزدعمو جان شا چرا از مدرسه به _

 

 به شما و خواهرش... می...برادر زادتون تقدزیعز ی: خوب عمو پرستار

 

 بود... دهید وشای..من رو خواهر ن

 

 تونم با پزشکش صحبت کنم؟؟ یبا همون ژست خاص خودش که باعث شد لبخند طفلک پرستاره جمع بشه : م یحام

 

 شد... وشایخود ن یاز من باعث تعجب شد شیر بکه انگا یزد..کار وشاین یشونیبه پ یشد و بوسه ا خم

 

 ؟یزدم : همراز قربونت بره..بهتر شیشونیبه پ یسوزن و سرم زدم و بوسه ا یکبود یبه جا یرفتنشون از اتاق ..دست با

 

 کشم... یخجالت م یلیعمو بره از دکترم بپرسه ازش خ یچرا گذاشت_

 

 ...میکنیرو درست م زیفکر نکن پرنسسم....همه چ زایچ نیبه ا_

 

 د؟؟یمن رو بوس یدید_
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نشاطش و با خودم اعتراف  یداشته...دلم ضعف رفت برا اجیحس پدرانه احت نینگاه شادش معلوم بود چه قدر به ا از

شده  انینما یبودن و خود حام ختهیبود..انگار پوسته هاش ر ختهیآدم ر نیا یوارهاید یلیبود انگار خ یبیکردم..امروز روز عج

 هیرنگ هد دیاتاق سف نیرو به من تو ا میحس زندگ نیتر بایآدم ز نیخودم اعتراف کنم..ا شیپ یحت دمیکشیبود....خجالت م

 کنه.... قیرو تزر تیحس آرامش و امن وشایساده...با رفتارها و عمل ساده اش تونسته بود به من و ن یلیخ یکرده بود....حام

 

 من؟؟؟ شیپ یایهمراز امشب م_

 

 ...یعنی....یوارد اون عمارت نشم...: راستش رو بخوا گهی..به خودم قول داده بودم د

 

 گهید ایب_

 

 خالت رو؟؟؟ یببر یخوایکجا م_

 

 بود... ستادهیا یبه سمت چارچوب در که حام دیهر دو مون چرخ سر

 

 خونه ما... ادیهمراز ب_

 

 همراز نه..خاله..._

 

بفهمن خاله ام  دیخواهر بزرگ ترشونم...چرا اصرار دار کننیهمه فکر م دیدیباال...د دیسن من رو ببر دیدار یشما چه اصرار_

 شدم... ریو پ

 

 ...ی..تو خوشگلیشینم ری: تو پ وشاین

 

 داره پرنسسم...تو که مامانت رها بوده به من نگو خوشگل... یچه ربط_

 

داده بود داشت با لذت ما  کهیت واریکه به د ی..بعد چشمام رو براش چپ کردم که باعث شد بلند بخنده....نگاهم افتاد به حام

 یخاک یحس ها نیتمام اون غرور ا نیگرفتم از ب ادیکه  دمیبود ....و من تازه فهم تیتو نگاهش مهر بود..حما کردیرو نگاه م

 رنگ رو درک کنم...

 

..لبهام رونیزدم و اومدم ب وشاینگاه نگران ن یبرا ی...چشمکمیباش رونیوارد شد و از ما خواست که ب قیتزر یبرا پرستار

 گرفتم.. واریدستم رو به د کی..رفتیم جیخشک خشک بود و سرم از اون همه فشار داشت گ

 

 ...کردیم تمیبوش هم اذ میشد مارستانیب یراهرو وارد

 

 دکتر... یگرفتم : خوبم آقا واریبه سمتم و دستش رو دراز کرد سمتم...دستم رو به د برگشت

 

 نه؟؟؟!!! یستیخوب ن_

 

 ...ادیخوشم نم مارستانیاز ب_

 

 دوست داشته باشه.... یکس کنمیفکر نم_

 

 از دست دادم... مارستانیمادرم رو تو ب_
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 حالش خوبه مگه نه؟؟؟_

 

 خودت رو بکن.. تیرعا کمی..یداشت یچه حال شیساعت پ مین ادتهیالبته که خوبه...همراز _

 

 ... میزدیبهت آرام بخش م دیبا ی....بعد از اون حمله عصبیبخور ارمیب یزیچ رمی: م نمیبش مکتین یکرد رو کمکم

 

 ...یبه من آمپول بزن یشما دوست دار_

 

 آمپوله.... زننیکه سر بزرگترشون داد م یزبون دراز یجواب دختر ها_

 

 گه؟؟؟ید یکرد یگرد نگاهش کردم : االن شما شوخ یچشما با

 

 شب... یرو بردار برا لتیدر خونت وسا میریم_

 

 ...امیمن عمارت نم_

 

 ...یکرد یفکر کنم االن هم تو شوخ_

 

 

 

 

 

جلو  یصندل یهم رو وشایو دوباره بغض کردم...ن دمیگونه اش کش یبه رد اشک رو یبود و دست دهیپام دراز کش یرو کوشا

 بود... دهیخواب

 

 ... دمیچشماش رو د نهیآ یتو

 

 ...شمیم یبار شاک نیهمراز...که ا ینکن هیگر_

 

 کنن...اما موفق نبودم... هیرها که رفت با خودم قسم خوردم نذارم گر_

 

 رهیم در مبشه...اما شده..از دست آد نینگاه پر از جادو غمگ هیبا خودم قسم خورده بودم نذارم  شیمن هم چند وقت پ_

 ...کنمی...درستش میگاه

 

 ...دیستیجمله آخرش مونده بودم : من بهتون گفتم شما قهرمان ن لی....من که هنوز تو تحل

 

 ...کنهیجمله ات ناراحتم م نیا_

 

 دکتر... یآقا_

 

 دکتر گفتنت بردار.. یآقا نیهمراز..دست از ا کنمیخواهش م_

 

 ...کردیرو رو م ریرو ز زیآدم امروز چش بود...داشت همه چ نی...ا

 

 ...یدکتر رو تکرار نکن یآقا نیبهت بگم انقدر ا خوامینگاهم نکن...چند وقته م یاون طور_
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 آخه...من..._

 

 ...به جز حامد...یکن یدونم تو با همه با احترام صحبت م یم_

 

 حقشه..._

 

 هم : همراز... یرفت تو اخماش

 

 د؟؟؟یدیبه من تذکر م دیهمش دار دیتوجه دار_

 

 ....میریم ییخونه بعدش باهم جا میبری!! بچه ها رو م؟؟؟یدل نازک شد یتوجه دار_

 

 کجا؟؟؟!!_

 

 ...میو حرف بزن مینیخوام بش یم_

 

 من و شما...؟؟؟_

 

 من ...تو...و حامد...._

 

 

 

 کیاز نزد یچند وقت چند بار نیکه ا یادکلن و نفس یبو نیهم یشد به گرم لیاون موج سرما تبد نیباز شدن مجدد در ماش با

 .....شدیحسش کرده بودم و همه وجودم پر م

 

حالت سر جاش  کمیرو بخور  نیرو به سمتم گرفت...: ا وانیبود...ل کیکوچ یلیجعبه خ هیبزرگ و  وانیل هیدستش  یتو

 آ.. نیتامیپماد و نمی...اادیب

 

 پماد؟؟!!! نیاهش کردم : ارو از دست راستم به دست چپ منتقل کردم و با تعجب نگ وانیل

 

 که پوسته پوسته شدن... ییاون لبا یبرا_

 

انتظام  یحرفها شده بود که بشه نسبتش رو با حام نیپرواتر از ا یروزها ب نیآدم ا نیانداختم...ا نیی..از خجالت سرم رو پا

 کرد... دایپ

 

 داشبور گذاشتم ... یرو رو پماد

 

 ...یدار یبه انرژ ازین ندهیدوساعت آ یکیدونم تو  یاون معجون رو هم بخور...م_

 

 ...کنهیبه من نم یکمک زهایچ نیا_

 

...من به خاطر خودت...صرفا به خاطر یکنیازش فرار م یدار بیکه عج یکار کنهیو صحبت کردن کمک م دنیبه تو فقط شن_

 ...یو بشنو یحرفهات رو بزن خوامیخودت م
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 ...دیشما منتظر_

 

که تو  ییزهایگفتگو ندارم...بخشش حامد ...گذ شتن از چ نیبعد از ا یهمراز پر از انرژ هیحال بهتر و  هیجز  یرانتظا چیمن ه_

 کس حق دخالت نداره... چی..تماما مربوط به خودته و هیکنیو م یحس کرد

 

 ...نهیسنگ یلیمزه رو قورت دادم : خ نیریجرعه از اون معجون پر از گردو و ش هی...

 

 تو..بخور... ینه برا_

 

 ....دیدیشما همش به من دستور م_

 

بود که تا به حال بهم  یینگاهها نیباتریاز ز یکینا خود آگاه جمع شد...دست خودم نبود...لوس شده بودم. نکاهش  لبهام

 ....یکن تمیاذ  یدوست دار کنمیاحساس م یداشت... : گاه

 

 .....؟؟؟!!! من که.تیگردم نگاهش کردم : اذ یچشمها با

 

 داشت : بخور دختر..... طنتیش یادیز لبخندش

 

 ...میکجا قراره بر_

 

جا شرکت منه..اون جا االن تو  نیببرمت به پاش...بهتر خوامینم میری..خونه حامد هم نمشهی...عمارت هم نمشهیشاپ نم یکاف_

 ....ستنیساعت کارمندها هم ن نیا

 

 یحام شهی..و مثل همامیزنم و نم یبودم که غر زده بود اعتراض کرده بودم که حرف نم شیساعت پ کی..من که هنوز در فکر 

 کیجمله انگار تمام اون  نیوار..حاال با ا یحام یها دی...از همون با دیکالم گفته بود با هیتو صورتم نگاه کرده بود و  میمستق

 بودم...انگار نه انگار.... ردهروفراموش ک شییو زور گو یکالم

 

 

 

همه کارمندها  بایشرکتش گذاشتم..شرکت توسکوت مطلق بود...معلوم بود تقر یبار پا تو نیدوم یو برا دمیکش یقیعم نفس

ابروهاش رو دوباره گره زده بود..خانوم جوون  یاز جاش بلند شد...حام دنمونیهنوز اون جا بود که با د شیرفتن فقط منش

به تن داشت و شالش صورتش رو  یبلند یبودم..پالتو دهیداشت که تا به حال د ور ییچشمها نیباتریز دیبود شا ییبایز اریبس

 ارم؟؟یب یدکتر براتون چا یکرد : آقا یکامل قاب گرفته بود...سالم

 

 منزل.. دیریتر م رید دیامشب دار دیباش نجایا 11...فردا ساعت خوامیرو م ی..البته قبلش دو تا چادیشما مرخص_

 

 دکتر... یممنونم آقا_

 

آدم در  نیرفته بود ا ادمیچند وقت انقدر رفتار و نگاهش به من متفاوت بود که  نیمبل اتاقش نشستم و با خودم گفتم ا یرو

 ...شهیچه قدر بد اخالق م یحالت عاد

 

کرد  زونیو آونگرانه...پالتوش ر شتریهم ب زدیگلوم م یکه قلبم تو یاز من کردمیبود که احساس م بیساعتش نگاه کرد..عج به

 جا باشه....همراز... نیا گهید قهیتا ده دق کنمیاتاق رو باالتر برد.. : فکر م یگرما یو دما

 

 ...یکن تیخوام خودت رو اذ ینم یصورت چیمبل روبه روم : خوب نگام کن ..به ه یرو نشست
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 نکن... تیاذ دیگی..حاال مکنهیم تیکار من رو اذ نیا_

 

که  دمیو بهت قول م نجامیتو رو بشنوه...من ا دی...اون بایحامد رو بشنو دی..تو باتهیموقع نیا یکار تو نیکار درست تر نیا_

 ...ستمیکدومتون ن چیطرف ه

 

 ...دیما رو تنها بذار دیطرف یپس اگر ب_

 

 امکان نداره... نیا_

 

 ...دیستیطرف ن یب دیدید_

 

 دی..بازهم تاکیی...همراز جایکنم طرف من رو اشتباه برداشت کرد یاما حس م ستمیطرف ن یبه سمتم خم شد : بله ب کمی

 .....شهیبحث کات م نیا یشیم تیاذ یخودم حس کنم که دار ای یشدیم تیاذ یکه داشت ییهر جا کنمیم

 

 نیا رو ابنده خد نیزد : چرا ا یلبخند یرفتنش حام رونیخانوم رو نگاه کرد..با ب نیکه رو به رومون قرار گرفت باز من ا یچا

 ...یکنینگاه م یطور

 

 خوشگله... یلیخ_

 

 ؟؟؟یک_

 

 ....گهید تونیمنش نیهم_

 

 دونم دقت نکردم... ینم_

 

 ...دیباش دهیرو ند ییبایز نیهمچ شهی...مگه مدینکن یشوخ_

 

 هستش که دلم اونجا باشه. ییمن چشمم جا_

 

 تونستیم ایحس دن نیباتریز نیا یهر زن یجلب اعتماد بود..برا یجمله برا نیتر بایجمله اش باعث شد لبخند بزنم...ز نی...ا

 باشه... ایدن یزن ها نیاز خوش شانس تر یکی دیشا یبار با خودم اعتراف کردم زن حام نیاول یباشه و برا

 

 

 

بود که انگار که  یآدم هیمن حضور  یپا بود..اما برا یصدا هیفقط  یهر کس یبرا دیشا شدیم کیاتاق نزد نیکه به ا ییپا یصدا

 من بود... یاحترام و آرامش زندگ یتنها کارش پاره کردن تمام پرده ها

 

 باهاش دست داد... یاخم آلود و جد ی...حامدیرسیدر وارد شد..خسته به نظر م از

 

 حالش چه طوره؟؟؟_

 

 ..دیسئوال رو پرس نیزانوهاش و ا یمن نشست و آرنجش رو گذاشت رو یمبل رو به رو یرو

 

 آروم باش..... کردمی...با خودم تکرار مدادمیرو تکون م زانوهام
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 : براتون مهمه؟؟؟ شدینم اما

 

خودش رو به کنار  عیبود سر یجنگ لفظ هیجمله از من که انگار استارت  نیا دنینشسته بود با شن زشیکه ساکت پشت م یحام

 مبل دو نفره نشسته بودم.... یمن رسوند...من رو

 

 منن.... یاونا بچه ها یریبپذ یخواینمهمراز..چرا _

 

از  می..بگذردیرفت دیگذاشت شیسال پ 11بچه ها تونن..همونا رو  دیکنیکه ادعا م یی....اونادیمن رو نخندون کنمیخواهش م_

 خواهر بد بخت من...

 

 ...دیلرزیبود که به نظرم م بیهم...عج یرو محکم کرد تو دستاش

 

 ؟؟ی: حامد قرصهات رو خورد یحام

 

 مگه نه؟؟ یخوبه حام وشایآره....ن_

 

 گفتم که بهت خوبه نگران نباش.... _

 

 آدمه.... نیا هیشب بیکوشا عج نیزدم که باعث شد بهم نگاه کنه و با خودم اعتراف کردم ا یبلند پوزخند

 

 یدختر بچه با لباس ها هی تمرفیکه من م ی...زمانیاز من کنار گذاشت نهی...اما انگار تو هر سالش ذره ذره کیهمراز..بزرگ شد_

 ....یو الغر...خانوم شد یبود بیغر بیعج

 

که بهت بگم تو  نهیا یمقدمه برا نیجا به جا شدن... : ا نیلبش اومد با ا یرو یجا به جا شد...حامد لبخند یسر جاش کم یحام

 ...یدونستینم یچیما ه ییزناشو یاز زندگ

 

درد رو شما  نیکه خواهر من درد داشت و ا نیهست که بدونم...ا یا گهید یزهایاما چ دیگیرو قورت دادم... : راست م بغضم

....اما بعدش زییخلوت...نه با پا ینه با بارون داشت...نه با کوچه ها ی...خواهر من قبل از شما مشکلیبه جونش انداخته بود

و خواهر من رو با  ینداد...شما رفت رونید و بکه تو خودش خور یانیسوخت...از عص نچشمش به اون کوچه خشک شد...از درو

 ...دونمینم یچیشما ه یمن از زندگ دیگی..راست مدونمیرو م نای....من ایپر از درد تنها گذاشت یپر از فکر و دل یسر

 

 : همراز...من... کردی...حامد با تعجب نگاه مزدمی..نفس نفس م

 

مشت دروغ مونده  هی....خواهر من انگار بعد از رفتنتون تمام داشته هاش شکسته بود...براش فقط دیلحظه بهم اجازه بد هی_

 .....دیشی...متوجه مچیه هیکامل بود... چیه هیبعد از شما رها  یعنیبود...

 

شده بودن  یندانکه انگار سالها ز یکلمات یجلو تونستینم زیچ چیکردم کنار بزنم..انگار ه یسع کردیرو که داشت خفم م بغضم

 ...رهیزده بودن رو بگ رونیو حاال ب

 

نگاه  یبرنگشت یو حت یطرفه هم تمومش کرد هی..یعشق رو شما شروع کرد نی: ا شدیلبهام باز دوباره داشت تکرار م لرزش

 ...دیزنیدختر کو چولو م هی...حاال حرف از یذاریبه جا م یکه پشت سرت چه خرابه ا یکن
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 مانیسال بود زا هیکه  یدارم..خواهر ادیچرا تموم شد....من به  دونستینم یخواهرم چه قدر براش تلخ بود که حت فهممیم من

 نهیتا بب دیپوش یرو م دیبود دهیکه براش خر یشب راهنیکه هر شب اون پ یخشک شد...بودم زمان رشیکرده بود چه طور ش

 ...گردهیشوهرش بر م سهینقص وا یتو تنش ب هنرایاگر اون پ کردینه...فکر م ایجواب داده.  مشیرژ

 

که  ی..حامددمیحامد هم د یچشمها یبود اما برق اشک رو تو بی...عجرمیهمونجا بم خواستیدلم م دیگونه ام لغز ی...اشک رو

 هم شده بود.... شتریلرزش دستش ب

 

که  ومدیبر نم یخواهر یاز دستم برا یکار جیه دیدون یبراش نموند...م یکاناپه : خواهر من غرور یرو گذاشتم رو دستم

بود تا  یاون شبها که خواهرم به دنبال مسکن خواستیتن تازه ترکش کرده بود...دلم م هی...جانیه هیمردش..عشقش به دنباله 

 و... کردمیم داتونی...پکردینم دایبده و پ امیرو الت انتیدرد زخم خ

 

 ؟؟؟یدنباله چ دی...: حاال اومددینگشتهام باز شروع کرد به لرزو افتاد رو گونه اش...ا دیاز چشمش لغز اشک

 

 بچه هام...._

 

 اونا واقعا بچه هاتونن؟؟؟..._

 

 گونه اش رو پاک کرد : همراز..من اشتباه کردم... یرو اشک

 

 ....نیهم_

 

 چیه خدا...پدرم..پدرم هموهاش : منم بچه بودم ب یزانوهاش و دستاش رو کرد تو ی....آرنجهاش رو گذاشت رونیبه خدا هم_

 یرو تک بعد ایبا اکبر خان انتظام که دن کردمیخواب وبود فقط..لج م یبرا ییمن جا ی....اون عمارت براومدیجوره با من کنار نم

 ....دیدیم

 

 پدر... هیجو محبت بودم... هیداد بهم...خسته شده بود....آبروش به قول خودش در خطر بود...من به دنباله  ریگ

 

 گه؟؟؟ید دیبچه هاتون باش یکه قرار بود برا یهمون پدر_

 

خواست بره دنباله دختر عمه اش که عاشقش بود...دختر  ی..با اون محله نا آشنا بودم...دوستم مدمشید یبار تصادف نیاول_

 رها نبود... ییبایبعد از اون به ز یزن چی..هرونیاز مدرسه اومد ب یپر هیعمه اش با 

 

نگذشت که انگشت هام از اون حالت  یلرزششون کمتر بشه...چند لحظه ا دیطور شا نیاپه رو چنگ زد...امبل کان دستام

روزها خوب بلد بودن من رو چه طور آروم کنن...سرانگشتهام انگار تو امن  نیکه ا ییمنقبض در اومدن...با لمس سرانگشتها

نگاه و  نی....اکردیکه نگران داشت نگاهم م یون آرامش..کسسمت صاحب ا بهقرار گرفتن...سرم رو چرخوندم  ایدن یجا نیتر

 داشتن با قلب در تپش من... میارامش ارتباط مستق نیا

 

ریا،ساده بود...پدرم پاش رو گذاشته بود رو  کیکوچ یلیخ یلیبود....خ کیبود انگار...رها کوچ یباز هیاولش  زیهمه چ_

 بود.... ایگلوم...اصرارش به رو

 

 لحظه فشرده شدن.... هی...انگشتهام 

 

ماه بود با  هیکه  یزده ا جانیبود..اما...اون روز..من متاسفم همراز...فقط فکرم به اون دخترک ه ادیاز سرم ز ایمن...رو_

 رفت.... زدیباهام حرف م یخجالت پشت گوش
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 خواهرم... چارهیدهنم گرفتم... : ب یآزادم رو جلو دست

 

 رو...پدرم رو رها رو...من همه رو بدبخت کردم...خودم _

 

 ....بخشمتیوقت نم چیوقت..ه چیمن رو...ه_

 

[احساس "COLOR="Red....باالخره شد..]چیساله که خوب ه 15دخترک هیشد: خونمون قشقرق شد... شتریصداش ب لرزش

ی همه از اکبر خان و وقت شییبایاز ز کردنیجلوم مثل خیال و ارزو نشسته بودو همه تعریف م یبرنده رو داشتم وقت یآدم ها

 ...تنداش یاون جواب دنیپرسیعروسش رو م یخانوادگ شهیر

 

عروسک تو خونم بود...همراز  هیشروع شد... یرنگش... : مشکل ما بالفاصله بعد از عروس یشلوار خاکستر یافتاد رو اشکش

بهش اعتماد کنم...رفتارهاش با خانواده ما  ادیتونستم ز یساده بود..مهربون بود...اما...نم یادیعروسک بود...ز هی..رها صرفا 

 ...گرفتمیبراش معلم م رهیرو بگ پلمشید شدیحاضر نم ی..حتخوندمی....من داشتم فوق مومدیجور در نم

 

 ..یدونست ی: مگه قبلش نم دمیکه باهاش محکم دهنم رو گرفته بودم نال یدست ریز از

 

 ییبایز ریاون تاث گذشتیم ی..هرچکردمیور بشه...اصال فکرش رو هم نمط نیا خواستمینداشتم...ازش....به خدا نم یشناخت_

 دایحرف مشترک هم باهم پ هیهم برام کشش رو از دست داد.....همراز ما  ییبایبعد شش ماه اون ز یعنی...رفتیم نیهم از ب

....بچه بود....باردار شد...دو سال بعدش کردیگرفتن رقابت م ادی یبه جا لیفام یزنها..با  کردی...اشتباه برداشت ممیکرد ینم

کنم  حیخودم رو توج خوامیگرفته بود..اون خونه...همراز نم ینمونده بود..افسردگ یباق یزیازش چ گهیبازهم باردار شد....د

 اما...

 

 شم...روشنک تو اون دوره وارد شد.... کیبهش نزد شدیشده بود اجبار..التماس نگاهش باعث م زیچ همه

 

شد باهاش خوش  یزن سر حال پر حرف که م هیخونه  دهیاون زن ترس یبه زانوش : لعنت به من..به جا دی..با مشت کوب

. و زبل بود..از من بزرگتر بود اما ومدیدهم رها هم نبود اما همه کار ازش بر م هی شیبای...زدیرسیگذروند بود...به خودش م

 برام مهم نبود....

 

 کردنیم هیکه گر ییمادرم..بچه ها یپدرم بود لعنتها یپام...خونه دو تا بچه بودن که دوستشون داشتم اما غر غرها ریز نشست

 که.... یزن رونیکرد و ب ینم یهم فرق یلیخ واریکه با د یو من رو دوست نداشتن...زن

 

 رادرش نداشت....]/[به ب یارتباط چیه دیکه شا یشد و من....حس کردم ابراز وجود کس شتریاش ب هیگر

 

 دونم... ینبود.....پدرم...رها....نم یرفتنم با روشنک اشتباه بود اما چاره ا_

 

 ده سال...ده سال با روشنک خانومتون بهت خوش گذشت..؟؟_

 

 رها...اما همراز... یها یدهنم عوض تمام اون سخت یبزن تو ایبگو..اصال ب یبگ خوایم یهر چ_

 

بار هم موهاش رو  هی شهیاگر حاال که داره خانوم م ی..حتی..خودت دختر دار؟؟؟یبدونم اما چ خوادیواقعا دلم م ؟؟؟یاما چ_

 ...یبا خواهر من چه کرد یفهم ی...مینوازش نکرده باش

 

 ...دمیسر شاهده من تقاص رها رو پس دادم...هنوزم دارم پس م یکه باال ییبه اون خدا_

 

 البد روشنک خانوم قالتون گذاشت..._
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 دارم..اونها هم به من... اجیهمراز...من به اونا احت_

 

 ....یوقت رها رو دوست داشت چیوقت...ه چینکردم بغضم رو بخورم : ه یسع گهی...د

 

 دوست داشتنش بودم.... قیال کمیکاش _

 

 ام تو غرق شد در بودن حامی ترین حامی.... هیبلند هق هق گر ی...صدا

 

 

 

 ؟؟یبهتر_

 

پر  یرنگها یبه اون خاک شدیمغازه روبه رو که خاموش روشن م یرو از نور قرمز رنگ تابلو شدنیکه درست باز نم ییچشما

 دونم... یدو رگه بود : نم یسئوال چرخوندم...صدام به خاطر هق زدن هام کم

 

 ...ومدیاز من بر م یکاش کار یزانوش : همراز...ا یداد دستش مشت بود رو هیتک نیدر ماش به

 

 یمن چ گهیانجام دادین..حامدعاشق شده بوده د ومدیازتون بر م ی: شما هر کار دمیانگشت اشاره و شصتم چشمام رو مال با

 بگم....

 

 داشت بگه... دیهم شا گهید یحرفها یلینبود...خ نیهمه حرفش ا یدونیخودت هم م_

 

وسط فقط و فقط مختص رها  نیکه انگار ا ییها دینبودن...با یها هم در مان دیهمون طور که با کننیاز من دوا نم یدرد دهایشا_

 بودن و بس...

 

تنها  ستیپدرم وارد ن ایمن  اتیبر روح یرادیا گمیمن و حامد هم بذاره...من نم یکرد برا یها رو پدرم سالها سع دیهمون با_

که  یاز خونه باشه....کال مرد رونیب هست که زن داشته باشه و چشمش یقابل بخشش بوده و هست مرد ریما غ یکه برا یزیچ

 چشمش نداشته باشه... یرو یکنترل

 

 د؟؟یکرد تیو ازش حما دیسالها به پاداش اشتباه برادرتون براش پول فرستاد نیخاطر در تموم ا نیبه هم_

 

 ؟؟؟یمسئله از من دلخور نیهنوز هم بابت ا_

 

 ؟؟یدار یتیمن چه اهم یدلخور_

 

 من مهمه.... یگفت : برا یمن من کرد اما محکم تر از هر زمان یکم

 

سئوال رو گم  نیشده به روح و جسمم جواب ا قیتزر یهمه تلخ نیدوست داشتم بپرسم چرا اما...امشب..با تمام ا یلی..خ

 خواهم کرد...

 

 خونه؟؟؟ دیاگر ازتون خواهش کنم من رو برسون شهیم یادب یب_

 

 : خونه؟؟؟ دیپرس یادیتعجب ز با
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 خونه... گهیبله د_

 

 که... یهم گفت وشایعمارت...تازه به ن میری....میکنیم یحالت؟؟ حتما شوخ نیبا ا_

 

 دارم تنها باشم...االن واقعا دوست دارم برم خونه ام... اجیدادم که احت حیتوض وشایمن به ن_

 

 صورتم : همراز... یخم شد تو یکم

 

 ....کنمی...هر بار اون ها رو هم زا براه مدیهم زنگ نزن اوشیبه س کنمیفقط خواهش م_

 

 ؟؟؟یکنیچرا لج م_

 

 دارم با خودم..خاطراتم تنها باشم... ازی..من فقط نستیلج ن_

 

راحت برم خونه و با  الیبا خ یاشکا...؟؟؟..چه طور انتظار دار نیکرد : من چه کنم با ا شیکه عصبان دیگونه ام چک یرو ی..اشک

 تنهات بذرارم...؟حالت  نیا

 

 ...یمن انتظار_

 

 عمارت.... میر ی...میکنیم میعصبان یدار_

 

 ...میر ینه..نم_

 

 خشک شد برگشت به سمتم ... چیسوئ یگونه خودم جا خوردم...با تعجب دستش رو ادیگرفته و فر ی..خودم هم از صدا

 

 ...دیانداختم : ببخش نیی...سرم رو از خجالت پادیرسیادبانه به نظر م یب یلیحرکتم خ نیهمه محبت ا نیاز ا بعد

 

 گذشتیکه هر چه قدر م ی..محبتکردی...سکوت کرده بود ...سرم رو باال آوردم و نگاهش کردم...که داشت با محبت نگاهم م

 انداخت.... یرو به جون من م یترس و واهمه ملس رفتیکه کنار م یوهر پرده ا شدیتر م انیپرده به پرده ع

 

 ...گهید یجا هی میری...ممیریباشه عمارت نم_

 

 !!گه؟؟ید یجا_

 

 ...ایرو شیپ برمتیم_

 

 !!ا؟؟؟یرو_

 

 عمارت؟؟ یایب ای...ای...گلنار و س ایرو شیو بهش اعتماد دارم...انتخاب کن...ببرمت پ شناسمیکه من م یاون تنها خانوم_

 

کنم...بعد هم با مترو برم  نییرو باال پا شیخودم لبو بخرم..برم تجر یشم...برم از اون لبو فروشه برا ادهیجا پ نیخوام هم یم_

 خونه ام و بخوابم...

 

 رو کامل پارک کرد و پالتوش رو از پشت برداشت... نیگوشه انگشت شصتش لبش رو خاروند و ماش با
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 ؟؟؟ دیکن یم دیکار دار یچ_

 

 ...میخوری...لبو هم ممیکن نییرو باال پا شیتجر میر یم_

 

 شده بودم بهش ... رهیدهن باز خ اب

 

 زور گو ام... یلبش اومد : بعدا پشت سرم نگ یرو یلبخند

 

 ؟؟؟یمن؟؟؟ ک_

 

 شو خانوم کوچولو.... ادهیکالغا برام خبر آوردن...حاال پ_

 

 ....وفتادیبودم که داشت م یرو قفل کرد و من هنوز مدهوش اتفاق نیماش در

 

 ؟؟؟یستادیپالتوش رو بست و رو کرد بهم : چرا ا یها دکمه

 

 سئوال دارم ازتون... هی_

 

که از شالم  مییبه دسته مو یشد و دستش رو آروم آرود باال و شال دور گردنم رو محکم کرد و لبخند کیقدم بهم نزد هی

 اومده بود زد : بپرس... رونیب

 

از دل من در  دیخوای: شما م کردیم یپام باز ریز کیرو ازش گرفتم و دوختم به نوک کفشم که نا خود آگاه به سنگ کوچ چشمم

 حامد جبران می کنید؟ یکارا یطور نیا دیکنیفکر م یعنی....؟؟ دیاریب

 

ناراحت شده  ومدهیقش خوش نانگار جوابش بود...سرم رو آروم آرودم باال و نگاهش کردم...معلوم بود سئوالم به مذا سکوت

 طور؟؟؟ نیا شهیبود انگار : جبران م

 

 بود... ییدو پهلو یادیجواب ز هی نیبودم انگار ا یا گهی..ناراحت شدم...دنبال جواب دختیر یزی...تو دلم چ

 

 جبران بشه.... ستین یازین_

 

 ی...من جوابگوستیجا جاش ن نیسئوالت..اما ا یجوابها دارم برا یلیبرم که مانعم شد... : همراز...خ دمیرو گفتم رو چرخ نی..ا

 شتری...االن هم تا بیبا من حرف بزن یدو نفر بتون نیاز ا یهم ازت خواستم که جدا ی...چند باریستی..تو هم رها نستمیحامد ن

 ...وفتیراه ب ینکرد میعصبان

 

 ...دیرسیبه نظر م بیغر یکم شیتجر یزمستون یها یشلوغ نیب کتیدکتر با ات نی...قدم زدن با امیباهم راه افتاد آرام

 

داغون و  افهیدونستم ق ی..مرفتمیبود که کنارش داشتم راه م یو تمام حواسش به من رفتیازم راه م یکم یلیفاصله خ با

 ...بهیها عج یلیخ یخسته ام برا

 

 کردم.... یپالتوش رو گرفتم : من شوخ نی..آستستادی...اشدیکه ازش بخار بلند م یبه چرخ دست میدیرس

 

 سبز رنگ لبو بخره... یبا کاله نمد رمردیآدم با اون دبدبه و کبکبه بره از اون پ نیبود ا بیعج یلی..خ

 

 کارا؟؟؟ نیا یشدم برا ریزد : چرا...پ یلبخند یپالتو نیمشت دستم دور آست به
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 به باال رفتن سنتون... دیدار یبابا چه اصرار یا_

 

 

 

اش رو با  کهیت هی...ومدیم رونیقرمز رنگ ب یکه از لبو یبودم به بخار رهی..خمینشسته بود مکتین یام گرفته بود رو خنده

 خوشمزه است... یلیدهنم...: خ یگذاشتم تو سوزوندتمیم نکهیوجود ا

 

 خوشمزه است... یممنوع زیپالتوش : هر چ بیبه شوقم زد و دستاش رو کرد تو ج یلبخند

 

 ...ستیکه ممنوع ن نیا_

 

 ..ستیهم ن یبهداشت_

 

 ....دیخور ینبودن نم ی...االن به خاطر بهداشتگهید دیدکتر_

 

 رو.... شیتجر میکن نییبه قول خودت باال پا می...حاال بخور تا بریدوست دارم که تو بخور_

 

 که گفت....لبخند زدم.... ینییام گرفته بود از باال پا خنده

 

 خوشحال کرد.... شهیتو رو راحت م_

 

 ....دیکرد میامشبم همراه یکه تو آرزو یمرس_

 

 هستم... نجایکامل به سمتم : تو فقط آرزو کن همراز...من ا دیچرخ

لحن  نینگاه در برابر ا نیداشتم در برابر ا یپرداز تر شده بود؟؟...چ الیروزها از من هم خ نیآدم ا نیآرزو ...آرزو کردن...ا1

 بود که اصرار داشت بهش... یکه همون قهرمان یآدم نیو ا بایز

 

صفر تهران نشسته  ریز یتو سرما مکتین نیا یکرده بود که االن چرا رو فیخودش تعر یرو حبس کردم...اون انگار برا نفسم

جا  نیچرا ا شدنیباز نم هیکه از زور گر ییدستم و چشمها یبار مصرف قرمز رنگ تو هیظرف  نیبا ا دونستمیم ایمن اما...آ

 کرد؟؟؟یزاده صالح روشنش م مامگنبد ا یکه نور باال یمکتینشستم؟؟ رو ن

 

 نیرو ندارم همراز..به خصوص تو ا یزیچ چی:من ازت انتظار ه دیکش یقیشد...نفس عم رهیاز من گرفت و به روبه رو خ چشم

 زیتم ییتنها یبرا زتیاحترام بر انگ ییتنها ی...من برای...به خودت فرصت بدیکن ی...زندگیخوام که خودت باش یشب...فقط م

 هات... یدلخور یحت یبرا تاعتقادات یاحترام قائلم...برا باتیو ز

 

 قائلم... یادیز یلیکه مربوط به شماست احترام خ یزیهر چ یمن هم برا_

 

 تر دشات که چشمهاش هم خوشحال شدن.. قیبه مراتب عم لیاون تحل یساده بود اما انگار برا یادی..جمله ام از نظر خودم ز

 

 ... دمیبه خودم لرز یرو به هم گره زدم و کم پاهام

 

 ...؟میراه بر میپاش یخوایسردته نه؟؟ م_

 

 م؟؟؟یکن نییباال پا یعنی_
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 ه؟؟یکردن چ نییدونم منظورت از باال پا یزد : من نم یلبخند

 

 د؟؟؟یکرد یشما اصال جوون_

 

 نکردم.... یحروم کردنه وقته ..که نه جوون یبرا دنیعالف چرخ رونیکردن ب یاگر منظورت از جوون_

 

 وقتش رو نداشتم... یعنینکردم  یمنم جوون_

 

 ....کمی نیو ا یجوان یلیبرگشت و نگاهم کرد : تو هنوز هم خ ییبایلبخند ز با

 

 ...ترسونهی: من رو م دمیگفت اما من شن نییپا یلب با صدا ریز

 

 ...ستمیمن ترسناک ن_

 

 باشم... دهیتعجب نگاهم کرد انگار انتظار نداشت شن با

 

 ...یستیالبته که ن_

 

 چند وقت .... نیشما سوختم ا گاریس یقرمز نیگفتم : من مثل ا گارشینوک س یبه قرمز رهیرو روشن کرد و من خ گارشیس

 

 ...میسوخت یهمه ما به نوع_

 

 کرده... یزندگ سوزهیوقت نم چیاما ه کنهیرو روشن م گاریکه س یرتیاما حامد مثل ته کب_

 

 منتظر بودم صحبت به حامد برگرده..._

 

 شینما هیتازه باهاش صحبت کردم...منم دوست دارم بدون فکر کردن حرف زدن رو...منم دوست دارم تو  دیقبول کن_

ا رو بدون بودن مادر و پدرم فقط با ه نیکنم...من همه ا یقلبم زندگ یکه با صدا نیکنم...ا یآدم مهم رو باز هینقش  کیکوچ

 تجربه کنم که نشد...من قانع نشدم... تونستمیبودن رها هم م

 

آدم هست..برگشته و  نیا یریبود که تو بپذ نیا یصحبت فقط برا نی....ایزد : قرار هم نبود قانع بش گارشیبه س یقیعم پک

 ؟؟؟یندار یچیه تیاالن تو زندگ یعنیآدم پدر اون بچه هاست ..تو  نیا میینخوا ای میی...من و تو بخواهیچ تشیقصد و ن

 

 شدم... یزندگ یها یمن هم گرفتار روزمرگ ییجورا هیدارم که همشون خانواده ام شدن... ییچرا..دوستا_

 

 ؟؟؟یها هست یاالن هم گرفتار همون روزمرگ_

 

برد..؟؟  نیها رو از ب یو پر از حست...تمام اون روزمرگ تیگاه ال یگاه و ب یگفتم حضورت...نفست...محبتها ی...مگفتمیم ی..چ

 یفیخودم تعر گفتمیموج داره من؟؟؟..م یآروم و گاه یخط پر رنگ قرمز وسط زندگ هیهست...مثل  بایحس آروم و ز هی گفتمیم

 چند روز بود... نینقطه انگار نقطه صفر کردن تمام اتفاقات ا نیامن  یحس ندارم؟؟؟...برا نیا یبرا
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 یامشب چ یدوست دار گهی...دمیراه بر کمی...بلند شو..یکرد خیبه نوک دماغم کرد :  یزد و اشاره ا میبه سکوت طوالن یلبخند

 ؟؟یکار کن

 

 ...دیرینگ میدونم..من خلم جد یتو محله خودمون راه برم..همه رو بشناسم سالم کنم و نم خواستیدلم م_

 

 بکنم اما دوست دارم باهات از کنار اون مغازه ها رد بشم... یم فکرتون یمحلتون نم یبرا_

 

رو پاک کرده  زیشده بود..امشب انگار همه چ بیکه امشب عج یمرد نیسطل و راه افتادم کنار ا یرو انداختم تو یخال ظرف

که  ییو تمام نسبتها شیسه ساعت پ قایفراموش کردن دق یعنی نی...و امیکردیاز اول شروع م میرو داشت زیو همه چ میبود

 من داشت.... یزندگ یها یاحتمرد جذ اب کنار دستم با عامل تمام نار نیا

 

 

 

 ....ایهولم نکن س_

 

 ؟؟یکار کن مانیبا نر یخوایم یجد یجد یعنی_

 

 چه طور مگه؟؟؟_

 

 آل استار رو محکم کنم... یشونه ام و سرم نگه داشتم تا بتونم بندها نیرو ب یگوش

 

 ه؟؟ی...حاال نقشت چکننیم یرو راض شهیگ دایدارن هم شد یهم بار هنر ییجورا هیموفق هست. یلیکاراش خ یچیه_

 

 دوشم جا به جا کردم : نقش اول... یرو رو فمیرو قفل کردم و ک در

 

 ...هیعال نیول...همراز ا یزد : ا ادیفر

 

 رو گرفتم... شیشده ته خوشحال یبگم که اون حسرت مخف دینگفت...نه خوب نبا یزیشد حسرت ته کالمش رو گرفت و چ ی..م

 

 

 

 نی..ادمیرو نفس کش یو تکرار یدوست داشتن یبو نیکه زدم..ا یهمراه شد با لبخند پت و پهن نیمحل تمر یبه پالتو ورودم

 یاون صحنه در حال ی...روکیاتاق تار نیا یتو نجایبرام مهم نبود ا وفتادیمن م یکه برا یهر اتفاق ایدن یمن بود..هر جا یجا جا

هم  یکه برا یقیعم یدلتنگ ی...حتدیرسیپوچ به نظر م زیهمه چ گرفتمیدستم قرار که م یتو شدنیمتن مچاله م یکه کاغذها

من  یبرا یتیاهم چیکدومشون ه چیکارگردان ه یآزار دهنده آقا ینگاه کم ی...حتکردمیمعروفم احساس م یباز

بود که  ییاش به زندگ القهکه همه تالشش برگردوندن مرد مورد ع رفتمیفرو م ینقش زن جذاب و شاد یتو ینداشتن...وقت

 بود... دهیازش بر

 

 ...یهست یعال گفتنیو محمد م لیکه سه یهمون جور_

 

ل کفش انداختم و خودم رو مشغو نییازش نداشتم سرم رو پا یخوب نهیزم شیکه اصال پ یبه مرد روبه روم زدم..مرد یلبخند

 هام کردم...

 

 انقدر رو انتظار نداشتم... یهم جوون یلیخ یدون یم_
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مرد  نیا زیه ینگران کجا و لحن کم یبودم اما اون لحن کم دهیشن یجوون بودن رو از زبان حام یادیز نیا ادمهیهم  شبی..د

 هم... یروبه روم کجا اخمام رو کردم تو

 

 لطف دارن... یلیهر دوشون به من خ_

 

 دایبهتر از تو پ تونستمیم کنمیفکر نم اراینقش  یبرا یبه گروه خوش اومد نکهی...خالصه اکنهینم فیتعر یاز کس یمحمد الک_

 ..میبر ایکنم...حاال ب

 

 .. : کجا؟؟دمیجلو کش شتریب یام رو کم مقنعه

 

 ..میکنیم لیکار رو تحل ی..کممیزنیقهوه م هیجاست  نیا یطبقه باال نیخونه من بعد از تمر میشیجمع م یخوب همگ_

 

 ...کنمیها شرکت نم ی...من معموال تو دورهم دی: ببخش کردمیاز اول کار موضعم رو مشخص م دی..با

 

 بهش بر خورده بود... یعنی نی..اخماش رفت تو هم ا

 

 برم اونجا... دیجا با نیکنم که باالفاصله از ا یم سیتدر ییآخه فرصتش رو ندارم..جا_

 

 برم خونه کتاب بخونم و بخوابم... خواستمیوغ دروغ هم نبود اما راست هم نبود چون االن فقط م..خوب در

 

 بعد ازظهر منتظرتم... 1...پس فردا راس ساعت یباشه..هر طور که راحت_

 

که شک  ی...زنمیبود ستادهیکه ا ییجا رونینگاهم رو کشوند به ب کردیرو صدا م مانینر یکه با طناز یزن ی..صدا

 داشتم...همون الهام خانوم معروفه....ن

 

 

 

بد اخالق اشاره کرد و لبخند  یایهم قفل کرده بود...گلنار با چشم و ابرو به س یرفته تو هم و دستاش رو تو کمی اخماش

 با مزه شده بود... ایس افهیزد...به نظر من که خنده نداشت...اما ق

 

 به محمد بگو..._

 

 دیکرد یکه بهم معرف یکار گردان دیبگم به محمد...بگم ببخش یداداش...برم چ یبود آقا یهوشمندانه ا شنهادیواقعا پ_

 ...زهیه

 

 برو بگو به دوست محترمتون تذکر بده دست از سر من برداره...._

 

 ...کردمیم فیانگار برات تعر دی...اصال نبادمیازش ند یمیمستق زیچ یلیمن خ_

 

 ....مانیهمون نر نینبود ا ادمینکن...من  میرفت تو هم : همراز عصبان شتریب اخماش

 

 ...؟؟؟میتو تئاتر ندار گهیجور آدم ها د نی...مگه از اکردینم رییتغ یزیبود هم چ ادتی_

 

...تو فقط مراقب خودت میآدم مشکل دار دار یدونم تو هر جمع یو کارمند و چه م لی: مگه فقط اونجاست...ما پزشک و وک گلنار

 باش...



Roman-City.ir 
 بانوی قصه رمان

 

https://telegram.me/romancity 414 

 

 

هاشون  یاصرار داره تو دور هم یکه ه نیبه من حمله کنه...من فقط نگاه مزخرفش رو دوست ندارم...ا خوادیاون که نم_

 شرکت کنم رو دوست ندارم...

 

 ...امیمن م تونیبعد نی: تمر ایس

 

 ؟؟یبش قهیدست به  یایب یخوایم ایس الیخ یزدم : ب یلبخند

 

 نفس کش.... یتو بگم آ امیبا قداره ب خوامیآره م_

 

چند وقت  نیا مانیهم نبود...نگاه نر یشاد یلیاما خنده خ دمیانداخت خند یم رشینظ یب یاجراها ادیکه من رو  شیلحن الت با

که نه مناسب  کردیم ییها یمن هم شوخ انیع یاز موارد خارج از خط بود...باوجود اخمها یلیهاش خ یکرده بود..شوخ تمیاذ

 مون....یشغل تیخودش بود نه من ...و نه موقع

 

 نه....؟؟ ای رونیب میریمهندس...شام م یحاال اخمات رو باز کن آقا_

 

 یآبج یهمون رستوران انتخاب میریو بعدش هم م سایدنبال آو میریمموش خوشگل من...پاشو حاضر شو م میریچرا نم_

 بزرگه...

 

 من رو هضم کنه... یود نتونسته حرفهاتو فکر بود و معلوم ب هنوز

 

 ...رونیب ایب یشد تینگرانته...همراز به پولش فکر نکن اگه اذ یلیخ ای: س گلنار

 

چند  نیاما دروغ هم نگم ا شمیم الشیخ یکال ب ستیجور ن تمیبا اعتقاداتم و اخالق یزیاگه احساس کنم چ یشناسیمن رو که م_

 دارم... اجیهم به پول احت دیوقت شد

 

 چه خبر؟ نیاز رام یراست_

 

خودش بهم وقت داده فکر  الیتو خ دهیچیمن نپ یبه پر و پا ادیسرش به کار خودش گرم بوده و ز یلیمدت خ نیخدا رو شکر ا_

 کنم...

 

 بگم... یزیچ هیهمراز _

 

 ....یکنم سرم رو گفتم : بگو خانوم دک دایکه سرم تو کمد بود تا لباس مناسب امشب پ یحال در

 

 ...یحام_

 

 ؟؟؟یچ ی: حام اوردمیدستم خشک شد...اما سرم رو از کمد در ن یتو مانتو

 

 ....؟؟ینسبت بهش ندار یحس چیتو ه_

 

سئوال...در من  نیداشت ا یبیمدت ذهنم رو مشغول کرده بود...حس غر نیبود که تمام ا یسئوال نیتر دهیچیسئوال پ نی...ا

 ی...چراغهایگردیسرده از سر کار بر م یلیخ رونیتو زمستون ب یکه وقت ی...همون حسکردیم جادیبه ا ینیریخنک و ش یحس ها

از تمام  یخونه با چراغ روشن...گرم و عار هیمن حس  یبرا ی...حامچهیپیداغ م ازیپ یکوچه بو یتو یخونه ها روشنه..گاه

 ....بهش فکر کردن...اما لرزوندیرو داشت..همون طور دلم رو م رونیمشکالت ب
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 همراز؟؟_

 

 دهیچیفوق العاده پ یتو اوج سادگ یتخت : حس من به حام یتختم انداختم و خودم نشستم رو یچنگ زده رو رو یمانتو

 است....من...

 

 ...گذرهیم یچ کتیکه ته اون دل کوچ ستیسخت ن دنشیزد : فهم یلبخند پهن گلنار

 

 ؟؟یدیفهم یدونم چه خبره تو چ یمن هنوز خودم نم_

 

 ...یریرو در نظر بگ زی..همه چیریرودخونه قرار بگ نیا انیکه تو جر نیهمراز...قبل از ا_

 

 وجود نداره... یدستم مشت کرده بودم رها کردم و بلند شدم... : رودخونه ا یام رو که تو یتخت رو

 

 ....لهی...سستیخونه نتو نگران بود ...اون آدم..اون نگاه و اون صدا...رود یکه اون طور برا یدکتر یاون آقا_

 

 

 

 جمع جمع باشه... دیچند تا جبهه رو داشته باشم...حواسم با دیخوشگل من امشب با یبه به خانوما_

 

به من کرد : به خصوص شما حاج  یو اشاره ا دینداشته اش کش لیبه سب یگلوش و انگشت یهم صداش رو انداخت تو بعد

 کوتاست... یلیخانوم...پالتوتون خ

 

  دمیبلند خند یصدا با

 

 دارم... ی: نخند دختره سرتق مگه باهات شوخگفت

 

در آوردم و بوتهام رو از  ییو براش ادا دمیجلو کش یرنگم رو کم یکوتاه بود ..شال خردل یلیرنگم خوب خ یسورمه ا یبارون

در  گهید یاداها رو جا نیاز ا کنمیرو م ساتیگ یگرفت ادی ییگرد نگاهم کرد : چه ادا ها یکمد با عشوه در آوردم..با چشما یتو

 ...یاریب

 

 ...ایزدم : س یشده بود لبخند یبار جد نیاش که ا افهی..به ق

 

 ها.... ی ایقرها ن نیندارم از ا یبار شوخ نیزهره مار..ا_

 

 بود... یزنگ زد حام لمیکه موبا میمشغول کل کل بود هنوز

 

 سالم..._

 

 ...؟؟یسالم همراز خواب که نبود_

 

 ... وشاین یجا دی..شما پاک من رو گذاشتمهینگاه کردم...: ساعت تازه نه و ن واریساعت د به

 

 ..دیندار یهم فرق یلیکرد :خ یکیکوچ خنده
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 ...رونیبرم ب خوامیتازه م ستمیخواب ن رینه خ_

 

 ه؟؟یمهم یشد : جا یجد کمی لحنش

 

 مهم بهش دست داده... یمن رو ببره احساس آدمها خوادیکه م یانداخت... : آدم ی..لحنش خنده ام م

 

 ببره؟؟ خوادیبه زور م یبر یخوایتو نم یعنیخواد ببره.؟؟. یشده بود : م یبار واقعا جد نیا

 

 رفت؟؟یآدم ذهنش به کدوم سمت م نی..ا

 

 ...کردنیپشت خطه با لبخند نگاهم م یبودن ک دهیو گلنار که انگار فهم اوشیس

 

 ...رونیخواد شام ما رو ببره ب یم اوشینه س_

 

 بار لحنش صد و هشتاد درجه فرق کرده بود : بهت خوش بگذره... نیا

 

 دکتر... یآقا کمی: سالم عل دیتلفن رو از دستم کش ایزنگ زدنش رو بپرسم که س لی..خواستم دل

 

_.... 

 

 از ما فاصله گرفت... یکرد و کم یخنده بلند ایس

 

برق چشما جواب همون سئوال منه که سرت رو کرده بود تو کمد  نیتش رو دور شونه ام انداخت : اشد . دس کیبهم نزد گلنار

 ....یاوردیخودت نم یو به رو

 

 

 

کنارش نشسته بود و گلنار هم کنار  ایرو به روم بود..س سایاز در فاصله داشت..آو یانتخاب کرده بود کم ایکه س یزیم

 یلیخ کردمیکرد رو باور نم ایکه س ینگه داشته بودن...هنوز کار یبود رو خال زیم یباال قتیکنار من که در حق ی...صندلایس

 ... ادیتا ب میاون هم قبول کرد وحاال منتظر بود هک نیرو هم دعوت کرد و جالب ا یحام یجد

 

  چدمیپیدسته از موهام رو دور دستم م هی

 

 دو رنگ رو دوست دارم... نیا بیترک یلی...خادیرنگ بهت م نی: همراز..چه قدر ا سایآو

 

دختر مطلع و جذاب که هر کلمه  نیاز صحبت با ا بردمیهنر شروع شد و من لذت م یتو معمار باتشیراجع به رنگ و ترک ی..بحث

چه برسه به  لرزوندیکه دل من رو م یزد..لبخند یاز ته دل م یو بهش لبخند ایبه سمت س گشتیبار بر م کی گفتیکه م یا

 ...ایس

 

 سالم..._

 

 کیش یرنگش از هر موقع یکه تو کت شلوار و کروات زغال یحام دنیو با د میکرد سرمون رو بلند کرد ایکه س یبا سالم یهمگ

 ...می..تا سالم کنمیاز جامون بلند شد دیرسیتر به نظر م یتر و جد
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 تیدر کمال آرامش و جد یو حام کردیکرد صحبت م یکه توش کار م یشرکت طیراجع به شرا ای..سمیرو که سفارش داد شام

و  یمرد آروم و جد نی..اکردمیچرخوندم نگاهش م یدستم م یرو به روم رو تو وانیل هیکه پا یو من در حال کردیبهش گوش م

 جانیبه من در اوج ه دنشیکه د یچند روز بود...مرد نیتمام سئواالت ا جواب دینشسته بود شا زیقابل احترام که کنارم سر م

به نظرم  گهیآدم د نیا یاز ک دیشا ایبه نظرم برنده نبودن؟؟  گهیاخم ها د نیا ی...از ک یپر از حس زندگ دادیم یامش ژرفآر

 دونم... یبود ؟؟نم ومدهیاخم آلود ن

 

 ؟؟یساکت یلیهمراز امشب خ_

 

 ...کنمی..من مخاطب سئوالش قرار گرفته بودم : گوش م

 

 ...کنمی..فکر نم؟؟یاقتصاد یبه بحث ها_

 

 داشته باشم؟؟ ینظر دیمورد ها نبا نیچه طور به نظرتون در ا_

 

 ...یصاحب نظر باش یزیراجع به هر چ یتونیزد : به نظر من که تو م یلبخند

 

نبودم که  یکه راض هیسکوتم از سر اون حس نیا دونستمیبهم زد و من بهش چشم غره رفتم...خودم م یچشمک یبا لودگ ایس

 مرد کنارم باشه و حواسش به من نباشه... نیا

 

هاش شروع به صحبت کردن و من احساس کردم انگار من و گلنار بدجور  ییبایو ز ایتالیمدت بعد راجع به ا هی یو حام سایآو

 ....میکنار گذاشته شد

 

رو دستش  لشیکنه..گلنار هم موبا شیهم بلند شد تا همراه اوشیو س ییبره دستشو ششیآرا دیتجد یبرا خواستیم سایآو

 بود... نمونی...سکوت بدادمیبشقابم تکون م یدستم رو تو یگفت و بلند شد و من چاقو یگرفت و با اجازه ا

 

شده بود  یقاط پیتوتون پ یادکلنش رو که با بو یبو تونستمیم یطور نیکرد..ا کیخم کرد و به صورتم نزد یرو کم سرش

 بو برام خلصه آوره.. نیحس کنم و اعتراف کنم ا

 

 همراز؟؟؟ یخوب_

 

 لبخند ته نگاهش دوست داشتم.... نیچشماش رو با ا یبود....من خاک کیبه چشمام نزد یادیرو بلند کردم...چشماش ز سرم

 

 خوبم..._

 

 ه؟یدعوت چ نیا لهیرفت بپرسم دل ادمیمن رو دعوت کرد اما  اوشیس_

 

 ...رهیکننده بگ دواریام یانگار تونسته ازش جوابها ساستیبه خاطر آو_

 

 بیهم عج یلیبه خاطرش از آرزوش گذشته البته خ اوشیکه س هیخانوم نیصورتش اومد : خوب پس ا یرو یمهربون لبخند

 ...ستین

 

فرشته  نیع سایو..آستین بیکردم عقبش بزنم...: بله عج ی..سعدونمیذهنم نم یحس ناراحت کننده اومد تو هیلحظه  هی..چرا 

 هاست...
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تر شد..انگشت اشاره اش رو پشت هر چهار انگشت دست راستم احساس  کیبهم نزد یکه کم دید یدونم تو نگاهم چ ی..نم

دونم چه قدر از اون  یپوست انگشت هام احساس کردم....نم ی...ونفسش رو نییکردم...انگشتهام باال اومدن و سر اون پا

دستم هنوز تو امن  یباال آورد و تو صورتم نگاه کرد...انشتگها روشده بود گذشت که سرش  قیکه به وجودم تزر یهمه حس

 بودن... ایدن یجا نیتر

 

...از همه شناسمیفرشته م هیگوشم گفت: من  کیحال نوازش گونه تر نزد نیمحکم تر بود و در ع یکه از هر زمان یلحن با

 ....نمیبینم یا گهیجا فرشته د نیتر...من ا فیتر...محکم تر و لط ریفس گتر...ن بایز ایدن یفرشته ها

 

  

 

 

 

از اون نور  هوی قیحقا بیمه یروشن شده باشه و بعد صدا یا هیدر ثان یزیرعد بود انگار که چ هیبه نظرم مثل گذر  زیچ همه

گفتن  یمن رو عاشق کرده بود...حت یا گهیاز هر زمان د شتریکه امشب ب یمرد نیبودم هنوز به جلو تو ماش رهیبترسونتت...خ

اون طور به من حس  یبود که وقت یشده بود...همون رهیطور به روبه رو خ نیکه ا یام...حترسوندتمیجمله تو سرم هم م نیا

که ازش  یینه هاخودش برگرده من اما با گو یبه حالت عاد یتونسته بود به راحت اوشیس دنیبودن و رو داده بود با رس بایز

داشتم به  نشیرسونده بودم حاال تو ماش انیذهنم امشب رو به پا یتو ایدن یحسها نیکنند ه تر جیبا گ زدیم رونیحرارت ب

مگه نه؟؟ من فقط  رهیم ادمی...امیبتونم با خودم کنار ب دیخلوت کنم شا یاگر با خودم کم کردمی...احساس مرفتمیسمت خونه م

 وابستهطور  نیطور دلبسته برادر حامد شده باشم...ا نیجنتلمن شدم...امکان نداره من ا نیا یها یمدهوش آرامش و مردونگ

 ...دیترک یانتظام ها...سرم داشت م یمهره ها نیتر یاز اصل کی

 

 امشب بهت خوش نگذشت؟؟_

 

 سئوال؟.. نیبرسه با ا خواستیم ی..به چ

 

 ...خوش گذشت_

 

 ؟؟یپس چرا انقدر ساکت_

 

کوچه باغ در هم  نیدور باشه از ا کمیببرم که  ییموضوع رو عوض کنم..به جا خواستیمتفکر بود....دلم م یادیاش ز چهره

 برهم حس هام...

 

 بچه ها چه طورن؟؟؟_

 

 واضح خنده اش رو خورد...خوب دستم براش رو شده بود... یلی...خ

 

 شد... بمینص قیتوف نیکه ا میدلتنگ...من امشب تماس گرفته بودم باهم صحبت کن شهیاونها هم خوبن و مثل هم_

 

 ماست.... دیعضو جد سایاز بودنتون در کنارمون...آو میخوشحال شد یلیما خ_

 

 !!!دیریپذیهم م دیپس عضو جد_

 

 متوجه نشدم..سرم رو چرخوندم به سمتش... قای..منظورش رو دق
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...هر یفعلهات رو جمع نبند یدکتر نباشم...که بتون یبرات آقا گهیدم که د یم ینگاهت که پر از سئوال رو زمان نیجواب ا_

 ...یسر در گم نباش یکه امشب سردر گم نطوریوقت که ا

 

 هزار... : من... یکردم ضربان قلبم رفته رو احساس

 

 ...میراجع به حامد ذره ذره باهاشون صحبت کن خوامی...من هم باشم مشتیپ ارمیفردا بچه ها رو ب هینظرت چ_

 

 یوار یاون نگاه پر از نوازش به همون نگااه حام عیسر یلیموضع داد...خ رییصورت ممکنه تغ نیتر یو تخصص نیتر عی..به سر

 مشکالت رو حل کنه.... خواستیکه م ییزمانها تیکرد..همون جد رییتغ

 

 ...ستین یراه فرار یعنی_

 

 نهیا قتیحق یدونیکه مطمئنم خودت هم خوب م ی.همراز..تو انقدر عاقل و با هوش هستستیوقت راه فرار ن چیه تیاز واقع_

... 

 

 رو ندارم...بچه ها هم ندارن... شیمن آمادگ_

 

 ...دنیرو از دست م یشتریب ی..فرصت هاشهیم شتریانباشته شون ب یها نهیسنشون بره باالتر بدتره..ک یهر چ_

 

 ببرتشون... ییجا ستیفرصت..حامد که قرار ن یچ یعنیبه سمتش :  دمیچرخ یگرفتم و با نگرانلحظه استرس  هی

 

 بره....منظورم فرصت بودنشون در کنار پدرشونه.... یالبته که نم_

 

 پدرتون چه طورن؟؟؟ ی...راستمیمن هستم که صحبت کن دیباشه...هر وقت که خواست_

 

 بد.... یلیخوب نه خ یلی...نه خیهمون طور_

 

 بپرسم که چرا اون اتفاق افتاد؟؟؟ شهیم_

 

رو اروم گذاشت رو لبه پنجره.. : حامد اون شب همه حرفهاش رو نزد..تو حالت خوب نبود اون از تو بدتر...خب بابا  آرنجش

 خوانیکه م یسئوال و جواب..مردم ایدن هی یعنیداشت بده حامد بمونه همون جا و برنگرده..بر گشتن حامد  یحاضر بود هر چ

ازش سئوال نپرسه  یکرده که کس یزندگ یجور یعمر هیپدر من که  یبدونن چرا رفته..چرا برگشته؟؟ تا حاال کجا بوده؟؟..برا

 ....ادیز یلیکرده...خ تیاذ یلیسخته..حامد بابا رو خ یلیخ نایا

 

 ؟؟ینکرد تیشما اذ یعنی_

 

 ؟؟یریمچم رو بگ یخواینگاهم کرد: نه نکردم خانوم کوچولو م یو با لبخند پر مهر برگشت

 

 د؟؟یبود یاز نظرشون پسر خوب شهیهم یچرا برا دیدون ی...مستین یرینه بحث مچ گ_

 

خانوادتون  نیبا قوان یعنی...دیکرد یشما همون طور که اونها خواستن ازتون زندگ نکهیا یزدم و ادامه دادم: برا یلبخند

درست  ایرو اونا انتخاب کردن..حامد غلط  دیزنیکه م یساز ی..حتدیوقت خارج از خط اونها نبود چی...هدیکامل داشت یهماهنگ

...که باعث شده دهیکش یکار به لج باز نیمدت مجبور شده با خانوادتون بجنگه...و ا تمامکنه و  یزندگ یا گهیخواسته که جور د

 بشن... تیوار اذ ریزنجعالمه  هیهم رها بدبخت شه..هم خودش و 
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 که موضعت نسبت به حامد عوض شده... نمیب یم_

 

با  یلیبده..دروغ بده...فراموش کردن فرزندان به هر دل انتیثابته...خ زایچ یلیمن خ یبرا وفتهیاتفاق نم یزیچ نیهر گز همچ_

 هم وجود داشته... ییها نهیزم هیبره  ادمونیشه که  ی...اما نمکنهینم یفرق تیجنا

 

 ...کردیداشت فکر م یعنی نیلبش گذاشته بود ا یاشاره اش رو رو انگشت

 

 تند رفتم؟_

 

از  ی..با بخشمیبذار ونیکه تو ذهنمونه رو در م ییزهایچ میتونیکه م میدیرس یبه سمتم : نه...خوشحالم که به نقطه ا برگشت

 هم نه.... شیبخش هیحرفهات موافقم و 

 

 ...ایرو_

 

 بود... فیحامد ح یبرا ای...رواست؟؟یازدواج با رو یمنظورت اجبار پدرم برا_

 

 سلطنه نبود... یچ یخواهر من نبود نه..چون دختر چ_

 

 تر بود... فیوسط از همه ح نیخواهر تو ا_

 

خالف  یکه من تو جبها ا ریخدا همراز بپذ یو برگشت به سمت : محض رضا دیرو کش یبه خونه...ترمز دست میبود دهیرس گهید

 یکه اومد خونه ما..هسر شد..مادر شد...م بایاون دختر معصوم و ز یگم به اندازه تو..اما دلم برا ی...نمستمیتو و رها ن

 سوزه...

 

 

 

 یبرداشته بودم رو تو ادداشتیکه روشون  یی....پشتم بهش بود و کاغذهاواریمخم رو بکوبم به د یسر ب نیا خواستیم دلم

 ...دادمیو زمان فحش م نیلب به خودم و زم ریمشتم فشار دادم...و ز

 

 تو خونه؟؟ یدیچپ یهمراز بابا دختر تو مگه جغد یایامشب رو م گهید_

 

 خونه جغدن؟؟ رنیبانک بعد از تموم شدن کارشون م یمثال کارمندها_

 

 ؟؟؟یکنیم سهیبانک مقا یمتنفرم : دختر خانوم تو خودت رو با کارمندها قتایلبخند حق نیزد و من متوجه شدم از ا یلبخند

 

 رمیو م دمیشکل انجام م نیکارم رو به بهتر امی...مثل همه اونها...من می..معلمیشغله...مثل بانکدار هیمن  یبرا یگریباز_

 کنم... یرو م می...زندگخونمیخونه ام..کتابم رو م

 

 .؟؟؟یکنیم یتنها زندگ دمیشن_

 

 بود... دهیاز من نپرس زیسئوال رو انقدر نفرت انگ نیکس تا به حال ا چی..ه

 

وقفه...بعد از دو زنگ درس دادن..حاال ده شب بود و  یب نینه ساعت تمر کی...بعد از نزددمیبه صورت خسته ام کش یدست

رو برداشتم :  فمیشالم رو مرتب کردم و ک یآدم زبون نفهم افتاده بودم...دسته ها نیا ریبرم خونه..و گ خواستیواقعا دلم م

 برم... دیشده با رمید دیبرم خونه...اگر اجازه بد رید که شهینم نیا لشیکردن دل یتنها زندگ نیا
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به سمت  دمیو راهم رو کش زییپا یدوست داشتن یاز بو دمیکش یقیلبخند مزخرف داشت رد شدم...نفس عم هیکنارش که  از

..و قرار شده بود فرداعصر..دلم براشون تنگ میقرار نبود با بچه ها حرف بزن یخستگ نیامشب با ا خونه...خوشحال بودم که

.همه گاهشیگاه و ب یذهنم..محبت ها یفکر ها بود تو یلیدوشم جا به جا کردم...خ یرو رو فمیروزها...ک نیبود ا ریبود...دلم گ

 قتیحق نیدوست دارم صحبت کنم...اما...ا یهر طور دهیفکر کنم شروع شد که گفت..اونه که بهم اجازه م یاز اون جمله ا زیچ

 یدختر بچه ب هیعالقه مند بشه که براش حکم  یو به من ادی...امکان نداشت اون مرد با اون دبدبه و کبکبه...بداشتیم دینبا

وقت تجربه  چیحس رو ه نیجلو؟؟...من ا رفتمیداشتم با توهم م...نکنه خوردمیتجربه رو داشتم..اصال من به چه دردش م

 ارو من شال دور گردنم رو محکم تر کردم...از کن دیچیپ یوسط....باد سرد نیهم نبود ا یکمد یبحثش حت نینکرده بودم..رام

 صورتم اومد... یرو یلبو فروش رد شدم و لبخند پهن هی

 

  

 

 

 

 هیطور از روبه رو شدن با بچه ها ترس داشتم  نیکه ا یبار نیآخر رفتمیتاق رژه ما یو تو شکوندمیدستم رو م یانگشتها

خونه من..تا باهم  ارهیکنم بچه ها رو ب یکه با التماس تونسته بودم اکبرخان رو راض یاهیهفته بعد از مرگ رها بود...هفته س

 وانهیعرق کرده بود و نفسم تند شده بود..قرار امروز هم همون طور من رو د تهامطور کف دس نیاون روزهم ا میحرف بزن

 هم نداشتم.... ینداشتم اما چاره ا یبهشون اعتقاد یلیکه خودم هم خ زدمیرو م ییحرفها دیبار هم با نی..اکردیم

 

خجالت  شبیهست....از د یدم نه..حامگفته بو نانیو من چه قدر راحت و با اطم ؟؟ییبود تنها دهیگلنار که حرف زده بودم پرس با

و به فکر خودم ممنوع رو  یحس پنهان نیا یا تونهیکرده بودم انگار که اون هم م دایآدم رو هم پ نیرو به روشد با ا

 همراه با استرس به همراه داشت.... یشوق هنا خود آگا ی...فکر کردن به حامنهیبب

 

زدم...بچه ها با شوق محکم  ینگاه کردم...و لبخند نهیآ یمحو تو شیبا اون آرا به خودم گهیبار د هیدر از جا پروندتم.. زنگ

که تا به حال  ییمردها نیاز جذاب تر یکیسرم نگاه کردم به  یبغلم کردن و من همون طور که اونها رو در آغوش داشتم به باال

 ...کردیلبش بود و به ما نگاه م یرو یاز هر زمان رپر مهر ت یبودم که لبخند دهید

 

 جاست...  نی: همراز..عمو هم امشب ا دیمحکم گونه ام رو بوس کوشا

 

 خان... پیدونم خوش ت یم_

 

تنگ شده  یلیبچه ها خ یدلم برا دیببخش دیخوش اومد یلیبهش زدم : خ یبعد هم با دست به مبلها اشاره کردم و لبخند و

 بود..

 

 راحت باش.._

 

اومد...در کنار هم بودنشون  ایدن یحس ها نیباتریز ازی یاسترسها  نیآشپزخونه بهشون نگاه کردم و ته دلم با تمام ا یتو از

 یمرد داشت بالبخند به باز نیکه ا نیروزها راحت تر بودن ا نیا یبچه ها در کنار حام نیا نکهیلبخند ا نیتو خونه من با ا

 یو من داشتم براشون چا کردیهم م شونییخاص خودش راهنما نیپلیسیو با د زدیم بخندتکه من ل 1111کردنشون با پازل 

حواسم  یعنی نی...ازدیو بهم لبخند م کردیم یبه سمت آشپزخونه نگاه یکه گه گاه حام نی...ادادیو بهم حس بودن م بردمیم

بود که حضور  ییهمه حس ها نهای.ا..باشهخودش  یقراره سر جا زیهمه چ یعنیخونه  نیجا تو ا نیحضورم ا نکهیبهت هست ا

 ...دادیبه من م یحام
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نشستم و انگشت هام رو شروع کردم  یرو دادم دست بچه ها و رو مبل دو نفره کنار حام رکاکائویرو جلوش گذاشتم و ش یچا

به خودت  یدار یدختر چه عادت یبا اخم نگاهم کنه : نکن اون طور رهیچشم از بچه ها بگ یبه شکستن صداش باعث شد حام

 ...فهممیمن نم ؟یبرسون بیآس

 

 آخه..._

 

 ؟؟یآورد و نگاهم کرد : استرس دار نییپا یرو کم صداش

 

 خوام ناراحتشون کنم... یچه قدر شادن..نم دی..نگاهشون کنیلیخ_

 

 ...میتون ی..من مطمئنم مشهیدرست م زی...من هستم...همه چمیکار رو بکن نیکه با هم ا نجامیهمراز من ا_

 

من حساب  یاون رو یعنی...میتونیبغلم کنه...بغلش کنم...چه قدر ازش ممنون بودم که گفت م خواستی..همون لحظه دلم م.

 باز بشه و لبخند اون پهن تر.... یباعث شد تا صورتم کم نیکرده..ا

 

 ...ختهیرو بخور تا نر رتیکوشا ش_

 

 ن داده بشه...تذکر رو دادم تا حواس اون دو تا که به پازل بود به م نیا

 

 ؟؟یکنیتموم م یپازل رو ک نی: همراز ا وشاین

 

 ...شییتذکر کلمه خاله چشم دو خت به چا یبار به جا نیا ی...حام

 

 وقت ندارم.... یلیروزها خ نیدونم پرنسس ا ینم_

 

 ...ینیب ینم گهیمحمد رو د_

 

 !!!وشا؟؟؟ی: ن یحام

 

بهش فکر  وشایچرا ن نکهیبود...و ا شوندیبه کار بردن اسم محمد بدون پسوند و پ یتذکر برا نیا گهیبود د ی..خوب حام

 کنه؟؟؟یم

 

 کردم..حسود خان... یزبون دراز یدلم به حام تو

 

 دمیو بهت قول م رسونهیطور اما به تو مخصوص سالم م نیاون سر کاره منم هم زنمیباهاش حرف م یروزها فقط تلفن نیا_

 ...نشییدوباره ببرمش بب

 

 خونه ات... میکه اومد ی: من فکر کردم امشب اونهم هست مثل اون مهمون وشاین

 

دور هم  یگفت : نه امشب ما خانوادگ یاطاعت کرد و حام وشایو ن نهیبش وشایمبل اشاره کرد تا ن یبا دست به کنارش رو یحام

  میجمع شد

 

 کلمه خانواده که من هم توش بودم.... نیا ی..من دلم غنج رفت برا

 

 ...میکه شروع کن یعنی نیکرد و ا یبه من نگاه یحام
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 درسته؟؟؟ دیکن یهم تو و هم کوشا خوب زندگ یعنیکه من چه قدر برام مهمه که شما  یدون یم وشای: ن یحام

 

مطمئنا  اوردمیزور قورت دادم..اگر من کم مشد به من و من بغضم رو به  رهیبا ترس خ هیبود ماجرا جد دهیکه حاال فهم وشاین

 ...دادنینشون م یبچه ها هم عکس العملها تند

 

مبل  یهر چهار تامون رو میتونستیم یطور نیشده بود اما ا نیپام نشوندم..سنگ ینشستم و کوشا رو هم رو وشاین کنار

 باشه...؟؟ یشگیتابلو هم نیا شدینم یعنیبود که  ریو من ذهنم درگ مینیبش

 

 م؟؟یصالح شما رو خواست شهیکه ما هم دیدونیکه خوب م نهی: منظور عموتون ا من

 

 جمله رو... نی: من دوست ندارم ا وشاین

 

 ...اما...میکنار هم شهی...ما همادین شیپ یشما تا هچ مشکل شیپ شهی...هممیینجای...ما استین یمشکل چیعروسکم ه_

 

 ...؟؟میما باش خوادینه؟؟ اونم نم یازدواج کن یخوایم ؟؟یبر ییجا یخوای..تو می: اما چ دیترس وشاین

 

 با وحشت نگاهم کرد ... کوشا

 

 ازدواج هم بکنم.... یبه تو گفته؟؟ من حت یجمله رو ک نی..اوشایبابا ن ی: ا من

 

کس  چیدوست داره...اما االن اصال بحث ازدواج ه یلیهمسر خالتون شما رو خ دیحرفم : مطمئن باش یتو دیپر یحام

 ...دیرو درک کن طیشرا دیکه بتون دی...شما هر دوتون انقدر بزرگ و عاقل شدستین

 

 که اون برگشته نه؟؟ نهیتو جاش جا به جا شد و با اخم گفت : منظورتون ا وشاین

 

 ...وشاین هی: اون چ من

 

 اون..اونه...._

 

 لپاش رو بکشم.. خواستیتو صورتم دلم م شدیطور براق م نیا ی..وقت

 

 رفته.... ادتینذار فکر کنم که ادب  وشای: ن یحام

 

 اخم ها رو از هم باز کنه...االن جاش نبود... نیشدم بلکه ا رهیخ ی...با التماس به صورت حام

 

 نشست .... نهیدست به س وشاین

 

 نیاز بدتر یکیسه ساله بودم پدرم رو از دست دادم...فوت پدرم  ی..من وقتوشای: ن دمیخوشگلش کش یبه موها یدست من

 ....ارمین ادشیبه  یلیاگه خ یمن بود...حت یزندگ یاتفاقها

 

جلوش رو  خواستیمبل رو به رو...دلم م یاومد و نشست رو نییپام پا یهم اخم آلود تر بود از رو وشایکه از ن کوشا

 بدم بهش ... ریگ خواستمیکنارم باشه....اما نم خواستی..دلم مرمیبگ

 

 تو همراز... نیع ستی: پدر ما هم ن کوشا
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..پدر من فوت کرده..االن کنار مادر شماست...کنار مادر من...اما پدر شماهست...اون دوست داره که کنار شما نمیتر زینه عز_

 باشه...

 

 ...یخسته شد یدی...دیخوایگفتم ما رو نم یدی: د دیبغضش ترک وشاین

 

 ...اوردمی...داشتم کم مگفتمیم ی..آخه من چ

 

 نیحضور انگار تمام ا نیموهام احساس کردم...ا یکف دستش رو رو یرد کرد و من گرما وشایرو آروم از پشت ندستش  یحام

 برد... نیرگ ها م رو از ب یها یکردگ خی

 

وقت هم ازتون خسته  چی..همیکه ما دار دیهست یزیچ نیتر زینکن...تو و کوشا عز هیگر وشایبا لحن پر از صالبتش : ن یحام

 شه؟؟یحرف ناراحت م نیا ایخالت  ینیب یخسته بشه..نم نشیتر زی..چه طور ممکنه آدم از عزمیمشین

 

محض بود و  قتیحق شدیکه باهاش عنوان م یکه انگار هر کلمه ا یبود..لحن ازیلحن پر صالبت ن نی...من اعتراف کردم که االن ا

 ...رفتینم نیکه هر گز از ب ینانیاطم

 

 ...یگشت به سمتم : همراز تو قول دادبر شیاشک یبا چشما وشاین

 

 ازتون محافظت کنم...هنوز هم سر حرفم هستم.... شهیمن بهتون قول دادم هم_

 

 یبرم بغلش کنم م زدمی...کوشا اون روبه رو نشسته بود و اخم آلود گارد گرفته بود و من بال بال مدیلرزی..صدام از بغض م

 دوستم نداشته باشه... گهید دمیترس

 

بار باز و بسته  هیدادن  نانیموهام حرکت کردن...برگشتم به سمتش...چشم هاش رو به نشانه اطم یآروم ال یحام یتهاانگش

 کرد ...

 

 لب گفت : نگران نباش.... ریالتماس نگاهش کردم ز با

 

 ....وفتهیب یاتفاق چیه ستیقرار ن نکهیا یعنیمن  یموهام برا نیاون حرکت انگشتها آرام ب و

 

 ؟؟ی: کوشا عمو جان چرا اونجا نشست یحام

 

 همراز... شیپ امیب خوامیکنم...من اصال م یزندگ یطور نیه خوامی..من مخوامیمن نم_

 

 بچه ها...حامد پدر شماست.. دی..گوش کنیشد یمرد گهی: تو د یحام

 

 ...ستی: ن کوشا

 

 و دوست داره...پدر شماست...اون شما ر شونیخواست جواب بده که من گفتم : کوشا..ا یحام

 

 ...ومدیمامان مرد م ی: نداره...اگه داشت وقت وشاین

 

خودش  دیکنم... : حتما نتونسته...بذار قیداستم رو بهش تزر نانیاطم یهر چ خواستیشونه ام دلم م یرو گذاشتم رو دستم

 بده... حیبراتون توض
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 ...خوامیبلند شد و داد زد : نم کوشا

 

 با لحن محکم اما آرومش : کوشا... یحام

 

سالها از اون در تو  نیبعد از تمام ا یروز هیکاش  یکاش پدر من زنده بود..ا یبود : کوشا ..ا سیبار چشمام کامال خ نیکه ا من

 ...ومدیم

 

 اگه ترکت کرده بود... ی: حت وشاین

 

 منتظر بودم برگرده.... شهی: کاش ترکم کرده بود...اون وقت من هم دیگونه ام غلط یرو اشکم

 

 ...محکم بغلش کردم... هیبه سمتم اومد و خودش هم شروع کرد به گر کنمیم هیدارم گر دیکه د کوشا

 

 ....مینکن تیاذ گهید میباش یخوب یبچه ها میدی...ما قول مادی: بهش بگو ن کوشا

 

 ...گهی: کوشا راست م انیگر یوشاین

 

 یببرتتون...م ییخواد جا ی...نمنهیشما رو بب خوادیجان...اون فقط م وشایرو محکم بغل کرد...: ن انیگر یوشایبار ن نیا یحام

 خواد فقط باهاتون حرف بزنه....

 

 کرد... سیرو خ راهنمیاشکهاش پ کوشا

 

 ..میداشته باش نانیبهم اطم شهی...قرار شد هممیآوردم : ما بارها باهم صحبت کرد رونیبغلم ب یصورتش رو از تو من

 

 ..یکن یم تیاز اون حما یاالن تو دار ی: ول وشاین

 

باشه...االن من  ششیکه آدم پدرش پ باستیچه قدر ز دیدونینم دیی...شما دوتا هنوز کوچولومیکنیم تیمن از شما حما_

وقت تنها  چیتو قصه ها...اون وقت من ه نیکرد..ع یازم دفاع م شهیبود...اون وقت هم شمیدوست داشتم پدرم پ

 ....دمیترس یوقت از آدم بدا نم چینبودم..ه

 

 

 

....اما خودمم داشتم انیکوتاه ب یکردن و بحث کردن باهاشون باعث شده بود کم هی...ساعتها گرکردیبدنم درد م تمام

 دنیترس یبرن خونه...م خواستنیتخت من خوابشون برده بود...نم یبدون شام رو ییکه دوتا دمی...روشون رو کشدمیترکیم

 ...ننینب گهیحامد ببرتشون و من رو د

 

 یافتاد رو یبلند هیصورتش بود...سا ی...کوشا هنوز رد اشک روکردمیسر هر دوشون رو نوازش م یبود و من رو کیتار اتاق

 سرم...

 

شد ...کنار تخت بچه ها دو زانو  کیتوش بود..آهسته بهم نزد یرو به سمت چار چوب در چرخوندم که قامت بلند حام صورتم

 دن؟؟ینشست : خواب

 

 ...به نظرتون کارمون درسته؟؟هیبا ترس و گر_
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 ...شهیاما درست م کشهیطول م کمی: البته .. کردمیاحساس م کیکرد...عطر نفس هاش رو از نزد کیرو بهم نزد صورتش

 

 دوستم نداشته باشن؟؟؟ گهیبغض نگاهش کردم : نکنه د با

 

 یموهام آروم رو ری...دستش رو آروم باال آورد و انگشت اشاره اش رو از زدمید یخوب نم یلیاتاق چشم هاش رو خ یکیتار تو

...صداش زمزمه گونه بود : مگه  دمیلرزیافتاد..از درون م انیرگهام انگار دوباره به جر ی..خون منجمد شده تودیرگ گردنم کش

 تو رو دوست نداشت.... شهیم

 

هم مشخص  یکیتو تار یحت اقیبرق پر اشت نینگاه که مثل نم بارون بود با ا نیمن آرامش بود...ا ینگاه برا نیصدا ا نی...ا

 بود..

 

 : همراز... کردیعالوه بر انگشتش صداش هم نوازشم م حاال

 

 ....دمیگفتم که خودم هم به زور شن یلب بله ا ریز

 

 نگام کن..._

 

 نگاه کنم... میمستق کردمیجرات نم یزمان هیکه  یین چشمهارو بلند کردم و چشم دوختم به او سرم

 

 ...دمیمن هستم..همراز..من هستم تا نذارم اون آدم بدا بترسوننت...بهت قول م_

 

 

 

از  شتریکه داشتم بازهم ب یبا تمام انرژ ییجورها هی....کردیسمت چپ به سمت راست رفتم...تمرکزم امروز مدام پرواز م از

 نیروشن ب کیاتاق تو تار یتو شبیکه د ینقش باشم دوست داشتم خودم باشم...خود خودم...همون همرازاالن در  نکهیا

 ....رینظ یب یرنگها یهنوز هم غرق بودم تو اون خاک النا خواستیکرده بود...دلم م ریبودن و نبودن گ

 

 باشه... شتریهمراز حس کارت خوبه اما شاد تر باش...لبخند ت ب_

 

 گرینداشت..باز یو اون هم شهرت چندان میداشت یکم یبود...اختالف سن یراد پسر خوب انیرو دوست داشتم...پو میهمباز

 ....میصحنه رو دوباره از اول شروع کرد نیکرد و ا دیرو تاک مانیبود...اون هم با سر حرف نر یقابل

 

  

 

 یو من م میاز ده بار تکرار کرد شتریصحنه رو امروز ب هیدستم فشار دادم...خسته بودم  یرنگ رو تو یقهوه ا یکاغذ وانیل

و من متاسف بودم از اون همه  هیکارگردان فوق العاد زانیبه همون م ستین یهمون قدر که انسان درست مانیتونستم بگم نر

 ...ودپنهان ب زیاستعداد که پشت اون لبخند ه

 

نگاهش خارج کردم و رفتم کنار پنجره نشستم و زل زدم به رفت و  ریفشردم و خودم رو از مس شتریدستم ب یرو تو وانمیل

 گرم تر کرد.... یاستخوان هام رو کم یزیی...نور کمرنگ پاابونیآمد شلوغ خ

 

و  کردمینم شیاصال آرا ومدمی...سر کار که مدمیخودم رو جمع و جور تر کردم و شالم رو هم جلوتر کش ینشست و من کم کنارم

 ...شترهیب تمیامن کردمیطور احساس م نی...ادمیپوشیمانتوم رو م نیو راحت تر نیساده تر

 

 ...یدختر باش یبلد یاگه بخوا ینیب یم_
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 ستم؟؟ینگاه کردم بهش : مگه ن بدون

 

 ....یایعشوه ب یصحنه که خوب بلد یرو ه؟؟یاخما چ نیجا نه..ا نیا_

 

عشوه داشته باشم...؟ در ضمن من هر  دیجا چرا با نیفهمم ا ی.نمرفت فکر کنم : اون نقش من هستش.. 111خونم رو  فشار

 مرد مورد عالقه ام نگه داشتم... یدر چنته داشته باشم برا یچ

 

شک نکن اما  نیخوشگل ترهاش هست تو ا یلی...از تو خیهست یها حرف نزن همراز تو دختر جذاب رزنیپ نیکرد : ع یا خنده

 ... یکن یتوجه جلب م ینا خوا ی...بخوایدار یفوق العاده پر عشوه ا یو صدا یتو لوند

 

بهم چسبوندم که باعث شد بلند تر بخنده و سرش  شتریکه بودم چندشم شد....پاهام رو ب یزیبار از اون چ نیاول ی..و من برا

 ....یدست نخورده هم هست دهینشون م نیکرد : ا کیرو بهم نزد

 

قلب دست  یکاش شما هم کم یصورتش : ا یصورتش برگردونم...براق شدم تو یرو تو وانیلاون  تونستمیکاش م ی..ا

 ...دیداشت ینخورده ا

 

داشت.....زنگ اول که خورد  تیروزها برام حکم امن نیکه ا ی..بغض کردم اون لحظه نا خود اگاه دستم رفت به شماره کس

 بود.... دی..از من بعکردم؟؟یکار م یقطع کردم...داشتم چ عیسر

 

دوشم  یرو رو فمیک دمیترکیداشتم م تینبود محمد بود و من که از عصبان یزنگ زد خدا رو شکر حام یلحظه گوش همون

 ....خوردیکردم...داشت خون خونم رو م جکتشی....ررونیانداختم و اومدم ب

 

 سخت تر شده بود.... زین بودن از همه چروزها انسا نیحرف گلنار افتادم...ا ادیروزها سخت شده بود... نیزن بودن ا واقعا

 

 

 

کرده بودم که فکر  یمرد...نکنه کار نی...متنفر بودم از ادیبالش فشار دادم...تمام احساس خوب صبحم پر یرو محکم رو سرم

کرد و  یسرحال تر از من بود سالم یلیخ یلیزنگ زد... اون اما خ میکه گوش زدمیکرده بود براش مناسبم؟؟؟...سر جام غلت م

 ...رسوندیاومد که سالم م ایرو یپشت صحنه هم صدا

 

 سالم..._

 

 ؟؟؟ی: همراز خوب دیحوصله ندارم لحنش صد و هشتاد درجه چرخ دیتمام تالشم انگار فهم با

 

 خوبم..._

 

 نبود... شمیپ میبرات افتاده بود من جلسه بودم گوش یاتفاق یشده ؟؟؟ زنگ زده بود یزیچ_

 

 خواستم حالتون رو بپرسم... یم یعنی یچی...هدیفرصت دار نمیبب خواستمیم یعنی..خواستمینه من فقط م_

 

 چته؟؟؟ نمیبب رونیب میدنبالت بر امیخونتونم م کیکه گفت :حاضر شو نزد زیبود تنها چ دی...چرت گفته بودم...اونهم فهم

 

 من خوبم..._
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 اونجام.... گهیساعت د میفقط گفتم ن دمینپرس یزیمن چ_

 

 

 

 افهینشستم و سالم کردم به ق نشیماش یبه نظر برسه...تو یام معمول افهیرو کردم ق میداغون بودم تمام سع یلیدونم خ یم

 ی...برامیبخر راهنیپ وشاین یباهم برا میریراه افتاد : م دیسکوتم رو د ینگاهم کرد و منتظر وقت رهیتعارف خ ی...بشیجد

 ...دمیخر نیکوشا ماش

 

 ....؟؟دیدیبهشون رشوه م دیدار_

 

 کنم... جادیکه بلدم براشون حس خوب ا یاون طور کنمیم یدارم سع_

 

 ...دیریمن رو در نظر بگ قهیسل دیخوا یکه م ی....مرسمیکنم....باشه بر ینینبود که توه نیمن قصدم ا دیببخش_

 

 ؟؟؟یبگ یزیچ یخوا  ی:نم دادیبهم حس آرامش م نیآروم ماش حرکت

 

 نشده... یزیچ_

 

 ....ستین شهینگاهت نگاه هم نمیکه بب شناسمتیخوب م یهمراز...انقدر ستمیمن بچه ن_

 

 خسته ام... کمی_

 

 ؟؟یخسته از چ_

 

 ....دیباور کن_

 

 کنم... یتو حرفم : شرمنده باور نم دیپر

 

 فکرم رو مشغول کرده... دمیفکر کنم کار جد کمیپام جا به جا کردم :... یرو رو فمیک

 

 خوب...._

 

 ...رشهیذهنم درگ کمی یچیخوب ه_

 

 ه؟؟؟یکار سخت_

 

 سخته.... یلیکنار هم : بله خ ذاشتمیمدت رو اگر م نیا یپول یخودم و ب یبودن همه گروه...خستگ بهیغر مانیمزخرف نر نگاه

 

 کاره؟؟!!! هیو مشکل فقط سخت_

 

 سخت.... یلیخ یلیسخت بود..خ یلیلحن سرد خ نیبا ا یآدم جد نیانداختم دروغ گفتن به ا نییرو پا سرم

 

 بشم... ادهیدخترونه نوجوانانه داشت....بهم نگاه کرد تا پ یمغازه فوق العاده لوکس بود که لباسها هیپارک کرد... ابونیخ کنار

 



Roman-City.ir 
 بانوی قصه رمان

 

https://telegram.me/romancity 429 

 

..تعارف داشت اما ذهنم بد جور مشغول بود. ییبایز یبرام حسها شهیشدم...کنارش قرار گرفتن مثل هم ادهیپ همراهش

 میمغازه زل زده بود.. من چند مرد مگه تو زندگ نیتریبه و یطور جد نیکه ا ینیمرد رو دوست داشتم...هم نینداشتم من ا

 نیا یا دارانهیبه سمت دو تا دختر که با نگاه خر دیچه خبره؟؟ سرم چرخ رونیبود ب دهیفهم ایتو خونه آ مانیبودم...زن نر دهید

 ....کردنیپوش رو نگاه م کیمرد ش

 

...آروم کردیکه با لبخند نگاهش م دیشد و رد نگاهم رو گرفت و به اون دوتا رس شتریاخمش ب کمیبه سمتم و  دیچرخ یحام

 داخل مغازه؟؟؟ میکمرم احساس کردم : بر یتر شد و من دستش رو رو کیبهم نزد

 

 نموند.... یلبم آورد که از نگاهش مخف یرو یکارش نا خود آگاه لبخند نی..ا

 

 ...کمی نی: ا کردیباال نگاه م یکه انتخاب کردم رو با ابرو یراهنیپ

 

 ؟؟؟یچ کمی_

 

 ...رسهیاش...باز به نظر م قهی_

 

 ...دیکنیم یشوخ_

 

 نبر... ادتیرو هرگز از  نیندارم همراز ا یشوخ نیکوچکتر زهایچ یجوابم رو داد : من راجع به بعض یجد

 

 ....زنهی...زن حرف نمپوشهیباز نم قهی...لباس رهیگیدونم...زن طالق نم یبله م_

 

 همراز... یانصاف ینگاهش اومد :ب یتو یآزردگ هی

 

 رفت.... یکرده بودم...لباس رو از دستم گرفت و گذاشت سر جاش و به سمت رگال بعد یانصاف یب گفتی..راست م

 

 ....دیببخش_

 

 از حرفم غلط بود.... یبخش هیدونستم  یب مجمله از طرف من بود که خو نی..ا

 

بهم نگاه  یچشم هیانقدر  خوامی....میخوام عذر بخوا یدستش گرفته بود : نم یرو تو یرنگ یبا مزه آب راهنیکه پ یحال در

 ....دونمینم یچرا با من انقدر سخت یکن یم یکه چرا حامد راه اشتباه رو رفته رو بررس نیا نهیزم ی...تو که حتینکن

 

 ...میامروز عصب کمیسرم رو خم کردم تو صورتش... :  یرو از دستش گرفتم و کم راهنیپ

 

 اش... قهیخوبه هم قدش مناسبه هم  راهنیپ نینگفتم....ا یزیمتوجه هستم..منم که چ_

 

 دوست داره.... وشایکه ن یاون طور ستین یآخه تور تور_

 

 نباشه... یبارم تور تور هیزد : حاال  یلبخند

 

 نباشه.... یتور تور دیگیلبخند گفتم : راست م با

 

بار دهم از صبح بهش زنگ زده بود رو تو دستم گرفتم و  یرو که محمد برا میسمت صندوق تا حساب کنه و من گوش رفت

 با محمد حرف بزنم.... تونستمیحالم رو بهتر کرده بود و حاال م یکم یرفتم..بودن با حام رونیب
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 ..سالم._

 

 ؟؟یدیرو جواب نم تیمزه چرا گوش یسالم دختره تخس ب_

 

 ...دیخوب هست_

 

 ...یزد چیرو که آخرش رو پ نتیبود : تمر یشاک هنوز

 

 ...دیدونیتعجب خشک شدم : شما از کجا م از

 

 ....یفکر کن جاسوس دار_

 

 حوصله نداشتم..._

 

 شده؟؟ یزینگران شد : چ صداش

 

 ....ادیم شیپ یکه تو کاره ما گاه ییزایاز همون چ ییجورا هی... ماینه مستق_

 

 ...نمیشده : واضح بگو بب یکرد معلوم بود عصب رییتغ لحنش

 

 قتیو در حق ننیبیم یکه هنوز مردا زنها رو چ رهیم ادمی ییزمانا هیکه نتونم حلش کنم....اما رفته رو اعصابم  ستین یزیچ_

 .......خوانیم یازشون چ

 

 همراز..._

 

 یبرزخ یچشما دنیکه برگردم سمت مغازه که با د دمیرو به دست چپم دادم و چرخ یکه گوش کردی..داشت هنوز صحبت م

 بود....؟؟  دهیشن یعنیتو دستم خشک شد... یبود گوش رهیبه دست بهم خ سهیکه ک یحام

 

وقت  یلیترسناک شده بود...خ یون حامدونم چرا استرس گرفتم...انگار هم ی....نمکردیطور نگاهم م نیبود که ا دهیشن حتما

 ....و بدون گوش کرد بهش قطع کردم...زنمیرو گذاشتم بغل گوشم : من بهتون زنگ م یطور نگاه نکرده بود...گوش نیبود که ا

 

 رو زد : سوار شو.... نیبا کنترل در ماش یحام

 

 آدم....؟؟؟ نیبود ا یچرا انقدر شاک دونمی..اصال نم

 

اون دوختم به داشبورد  یجمع شدم و نگاهم رو به جا یکم یصندل ی...اما حرکت نکرد...من رورو بست نیدر ماش_

لبش بود و  ینگاهش کردم که آرنجش رو گذاشته بود لبه پنجره و انگشت اشاره اش رو یچشم ری...سکوت کرده بود زنیماش

 ...میوفتی ی...راه نمزهی: چ شدیشکسته م دیسکوت به نظرم با نی...اکردیداشت فکر م

 

 

 

 نه...._
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زنگ  ایشده  یچ یگیبودم...خواستم بپرسم چرا که بدون نگاه کردن بهم گفت : م دهیبود که تا به حال شن ینه ا نینه تر نی..ا

 که پشت خط بود....؟؟ یبه همون زنمی

 

رو حرفش حرف  یه نتونحرف بزنه ک یآدم بلد بود طور نیطور...اما ا نیلحنش هم هم ی..احترام تورفتی..صداش باال نم

 ...یبزن

 

 ...یزیچ_

 

دو تاخانوم  یفقط رو ای...اگه رو لباس حساسم چون رو کل دندمی...من اگر زن طالق نمشمیم یکه واقعا عصبان ستینگو ن_

 ....شتریب یلیخ یلیخ شونیکیحساسم...رو 

 

 ..کنمیکدوم...؟؟ ..فکر نم ؟؟یبود بپرسم ک یازی..ن

 

 بهت گفته... یزی..چیکس_

 

 کرده؟؟ ی: کار دیپرس یشتریب یبار با نگران نیمکث کرد و ا ی..کم

 

 د؟؟یطور برداشت کرد نیتعجب جواب دادم : البته که نه چرا ا با

 

 یبهانه بود...تو همون موقع که به من زنگ زد دیخر نیو جمله آخرت...ا نتیغمگ یتو بگو چه طور برداشت کنم از چشما_

 درسته؟؟؟... یبگ یزیچ یخواستیم

 

 ....ذارمینم لنتیسا یرو رو میبه بعد تو جلسه هم گوش نیلب ادامه داد : از ا ری..ز

 

 بگم... یچ دونستمیواقعا نم یبم من رو در آورده بود ..ول ریآدم ز نیا

 

دونم  یکدومشون رو نشناسم....نم چیقرار نگرفته بودم که ه ی...من تا به حال تو گروهکنهیم تمیاذ دمیکار جد طیمح کمی_

 آداپته شدن برام سخته... کمی

 

 همراز...._

 

 هیخواسته.. یاز تو چ یتر شده بود : طفره نرو...ک یو به نظر شاک کردیداشت نگاهم م یجد یلیبه سمتش که خ برگشتم

 کالم....

 

 ...دیباور کن_

 

 ...کنمیبارم گفتم باور نم هی_

 

_.... 

 

 یدم خط قرمزا یاجازه نم یکه خط قرمزه منه و من به احد ییبره...جاها دیکه نبا یبریم ییبه سمت جاها با سکوتت فکرم رو_

 من رو رد کنه....

 

بره؟؟؟..خط قرمز داشته  ییکه فکرش جا یرو که انقدر نگرانم بشه؟؟..مرد یگرم شد...داشتم مرد دی..دلم خوش شد...شا

 باشه؟؟..نداشتم...
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....فقط و دیکه تو نگاهش نه شک بود...نه ترد نی...ارفتیکه صداش باال نم نیداشبورد گذاشت...ا یرو یرو عصب شیگوش

 بود زیمن همش احترام بود...عز یبود..برا یفقط نگران

 

 ...ی...و منتظر جواب نگاهم کرد..کالفه بود و عصبدیجاش کامل چرخ سر

 

روزها اعتماد  نیا شتریکس ب چیزنگ زده بودم...پس من به هبود که بالفاصله بعد از اون حرفها بهش  یهمون آدم نیا

 نداشتم....

 

 کردم... یدرست زندگ شهیمن هم_

 

 شده... ینکن و بگو چ تمیاذ کنمیشک ندارم..خواهش م نیبه ا یهمراز...ذره ا_

 

 بهش اعتماد کنم... ادیز تونمیکه نم یکار گردانمون آدم_

 

 کرده؟؟؟ یحرکت_

 

 من خودم.... ستیرم...اما نگران کننده نحرفاش رو دوست ندا_

 

 داده....؟؟ یشنهادیبه فرمون زد : پ یرو ازم گرفت....با انگشت اشاره اش ضربه ا نگاهش

 

 نه..._

 

 واقعا نه؟؟ نهایهمه ا_

 

از  شتری...بزدنیم یجاده خاک یبه پستم خوردن که کم ییکه کار کردم...آدمها ییسالها نیمن تمام ا دینیالبته که واقعا...بب_

 بوده من بلدم درستش کنم... یمسائل ی..گاهکنمیم یشش ساله دارم تنها زندگ

 

 ...کنمیبار من درستش م نیا_

 

 اصال.... یعنی: نه ... دمی..ترس

 

 ....میهمراز ادامه نده عصبان_

 

 ؟؟یچ یعنی_

 

 سرکارت... میریدنبالت و م امی....فردا منیهم یعنیرو روشن کرد :  نی..ماش

 

 ...میکنینم یکار نینه..ما هرگز همچ_

 

 ...دهیشک ندارم آدرس رو بهم م اوشیبه س زنمیباشه...من زنگ م_

 

 خطر ناک بود... یکالم و لحن دستور یسرد نیبود..ا تیو عصبان تیکه توش موج موج حساس یآرامش نی..ا

 

 ...رهی...آبروم مستمیمن بچه که ن_
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 ...میدنبالت...بحث هم ندار امیهستم که آبروت رو ببرم....من فردا م یهمراز...من پخته تر از اون_

 

  

 

  

 

 یاعتماد یلیو به برگشتش خ رفتی...نفسم مدادی....حالت تهوع بهم دست مخوردیتاب م خوردیم چیپ شدیو رو م ریز دلم

...بعد از اون که محمد زنگ زده میاز هم جدا شده بود یبودم بعد از اون که اون همه عصبان دهیاصال نخواب شبینداشتم..د

چه طور  دونهیداشت برگرده م یبردار لمیاز جنوب که توش ف یگفته بود وقت مبود و گفته بودم حوصله حرف زدن ندارم و اون

 ...سوختی...چشمام مارهیدر ب مانیاز بغل نر مانیسه تا نر

 

 دهیپر یمنتظره...رنگم کم نییپا یعنی میگوش یمرتب تر کردم...تک زنگش راس ساعت رو یسرم کم یام رو رو مقنعه

 بود..............................

 

سالم  نیآدم با ا نیتو فکر پشت فرمون رو...من ا یحام نیدوست نداشتم....اما خودش رو..من ا ینداشتم...لشگر کش دوست

 دوست داشتم.... یلیخ یلیرو خ گارشیس یادکلن مخلوط شده با بو یبو یرو..من حت یمرد خوش پوش جد نیقاطع رو...من ا

 

 سرکار؟؟ یریم پیت نیبا هم شهیهم_

 

 نداشت : بله چه طور مگه؟؟ یرادیبه خودم انداختم...از نظر خودم که ا ینگاه

 

 ...؟؟؟یخورد یزی....چیچیه_

 

 دلخور جواب دادم : نه... یکم

 

 نشده ؟؟ اول صبحانه بخور.... رتیاز رنگ و روت معلومه د_

 

 نه...._

 

 خانوم کوچولو؟؟ یمدت آخر شد : دلخور نیبار نگاهش مثل تمام ا نیقبلش ا قهیبه سمتم و بر عکس نگاه سرد چند دق برگشت

 

 د؟؟؟یکه شما از لباسم و غذام بپرس نهی..االن واقعا زمان انکهی...و استمیمن کوچولو ن_

 

 هیکه تو فقط حواست به خودت باشه بق خوامیمن م یعنیمعلومه که زمان اونه....من برام مهمه که تو حواست به خودت باشه..._

 ...کنمیاش رو درست م

 

تو اتاقش  یروز هیآدم سخت که  نیجمله ها رو بگه و دلم نلرزه....چه طور ا نیلحن ا نیآدم با ا نیا شدی...چه طور مدیلرز دلم

 یدادم به صندل هیتک نهیکه هر جمله اش مثل نوازش بود....؟؟؟ دست به س یمرد نیشد به ا لیتبد دیلرزیام مزانو ه

 ست... وشایزد : قهر کردنت مثل ن ی....لبخند کوتاهنیماش

 

 از دستم در بره.... می...فقط دوست ندارم کنترل زندگستمیمن قهر ن_

 

 ....دمینم یاجازه ا نیهمچ ی...چون منم اصال به کسامیخاطر دارم باهات م نیبه هم قایمنم دق_
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 من اصال بزرگش کردم... ستین یخاص زیچ دیباور کن_

 

 ؟؟یترسیم یرفت تو هم : تو از چ اخماش

 

 بودم.... یدختر مستقل شهیرفته بزرگترش رو آورده....من هم گنیکه...بابا االن م نیاز ا_

 

..تو بهش ستمیبودم : من بزرگتر از تو ام...اما بزرگترت ن دهیوقت انقدر واضح نشن چیلحن نوازش گونه اش رو ه نیا من

...اما باور کن ادیهم ب یادیز یبه نظرت کم دیهام که شا تیخودم و حساس ی...براامی....من به خاطر خودم دارم میندار یاجیاحت

 نکنم که به ضررت تموم شه... یکار چیه دمی....من بهت قول مکنمیخودم رو کنترل م یلیکه من سر تو خ

 

 ....هیشغل چ نیاکثر آدم ها به ا دگاهیکه د دونمیم یعنیشغل من...  دیمن دوست ندارم شما فکر کن_

 

 شده.... یچ دونمینم قیدق ی....من حتذارمیچون به تو احترام م ذارمیبه شغلت احترام م_

 

 ادهیکنن...حاال هم بهم اعتماد کن و پ تتیذارم آدم بدا اذ ینم رو پارک کرد و برگشت به سمتم : بهت گفته بودم من نیماش

 شو....

 

 

 

بود  نیکه کارم و درسم ا یسال 4 نیعقب..در تمام ا رفتیم یکیجلو و  رفتیپام م هیدوشم جا به جا کردم... یرو رو فمیک

پالتو رو با  یمی...در قدشدمیشغل نداشت وارد گروه م نیبا ا ینسبت تناسب چیکه ه یمرد اون هم مرد هیبار بود که با  نیاول

بلندش رو با من  یگذاشت و قدم ها بشیج یرو تو چشی....سوئمیشد یمیو قد کیاط کوچیباز کرد و با هم وارد ح یکیهل کوچ

 کرد ... میتنظ

 

 و پر از فکر بود.. یاز حد جد شیبو در رو برام باز کرد و با لبخند اجازه داد اول من رد بشم...اما نگاهش  میدیدر رس یجلو

 

به دست  ویسنار انیبود و پو یدنبال کار یهر کس شهی...مثل هممیشد گاریس یشده بود با بو یهمهمه بچه ها که قاط وارد

 مانی.... نردیکرد رید ی... : خانوم پاکزاد کمدمیرو شن مانینر اریدست ی...که از دور صداکردیصحبت م موریداشت با گر

 ...اما...هیشاک

 

 م؟؟؟ی...مهمان دارزهیبود خشک شد....: چ ستادهیکه پشت سرم ا یحام دنید با

 

 که وسط کارتون اومدم.... دیبذاره من جواب بدم دستش رو دراز کرد و دست داد : سالم...ببخش نکهیبدون ا یحام

 

آخه  دیه با دست اشاره کرد : نه خوش اومدگرد شد یبود با چشما ختهیبود و جلو موهاش هم ر یالقیکه پسر قد بلند و د رضا

 ...دی....خوش اومدمیسر صبحمون مهمان ندار یها نیما معموال تو تمر

 

تو قدم برداشتن و هم  تشیکه هم به خاطر طرز راه رفتن و نگاهش...هم جد یمرد یبچه ها هم حواسشون رفت پ هیبق

 شلوغ و در هم و پر از کاغذ اونجا نداشت.... طیبا مح یتناسب چی..هشیرسم یلباسها

 

 ....ادیبگم ب مانیفاصله گرفت : برم به نر یاز ما کم رضا

 

 همون کارگردانتونه....؟؟ مانیکرد : نر کیسرش رو به گوشم نزد یکم یحام

 

 بله...._
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 ییزهایگوشش داشت چ خیرو سرش انگار دوتا شاخ سبز شده بود...رضا ب ییجورا هی نییاز پشت صحنه اومد پا مانینر

 یترسناک تو یلیخ یحام یبود...سرم رو بلند کردم اخما ستادهیکه کنار من ا ینگاهش اما مونده بود به حام مانی...نرگفتیم

 هم رفته بود...

 

از  دینه...دستش رو دراز کرد : سالم...ببخشرو پهن تر ک شیکرد لبخند مصنوع یزودتر به خودش اومد و سع یکم مانینر

 ....دونهیرو م نیاست...همراز ا ختهیبهم ر نجایا یکم میها معموال مهمان ندار نیکه ما موقع تمر ییاونجا

 

 واضح بود.... نی..متلک گفته بود و ا

 

سرد از استرسم قفل شدن تو  یاز پشت کامال کنارم قرار گرفت و من در کمال تعجب حس کردم که چه طور انگشتها یحام

 ....وفتهیقطره عرق از پشتم راه ب هیکه بهم داد..باعث شد از خجالت  یکارش با تمام آرامش نی....اایدن یدستها نیتر یحام

 

 دکتر انتظام هستند... شونیا_

 

 نیتر بیظار داشتن تو عج...چه طور ازم انتدیبود که به نظرم رس یزیچ نیاول ینه ول ایجمله جاش هست  نیدونستم ا ی..نم

 درست هم حرف بزنم.... میزندگ تیموقع

 

 ...ازش خواستم که همراهش باشم ....نمیهمراز رو بب یکار طیمح خواستمیکرد تو هم : من م شتریاخماش رو ب یحام

 

که من تا به حال  ییگرهایباز نیاز بهتر یکینباخت : همراز  یلیجا خورد اما خودش رو خ یبه وضوح از لحن و جمله حام مانینر

 .....دمید

 

 هم که حرف زدم نظرشون به با اخالق بودن و هنرمند بودنش بود.... ندهیپا یندارم...با آقا یشک نی: تو ا یحام

 

 ....هم من جا خوردم..دیپر مانیکه مسئول دادن مجوز ها بود رنگ نر ی...کسندهیاسم پا دنی..از شن

 

 من مهمه.... یکه مربوط به اونه برا یزی....هر چزهیزع اریمن بس ی: همراز برا یحام

 

 ...دیاریب یی...به مسئول تدارکات داد زد : آقا رمضان چادیرنگش پر تیجد نیبار رضا هم از ا نیا

 

 !!م؟؟یبا هم صحبت کن میتونیبا دست به پشت صحنه اشاره کرد : م یحام

 

 گفت و راه افتاد... یبله البته آروم مانیاطراف رو کامال خاموش کرد....نر یلحنش صداها یسرد

 

نگران هم نباش...برو  کنمیسرش رو خم کرد : درستش م یفشار داد و کم شتریب یرو نگاه کردم...دستم روکم یالتماس حام با

 به کارت برس...

 

 ...!!!یحام_

 

 ...دونمی...از استرس بود و خجا لت نمکردمیبار بود با اسم صداش م نیاول

 

 .جانم..._
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به پشت دستم زد و  یاون هم نگاه بوسه آروم یجلو یخجالت از کس ینگاه جذابش شده بود...دستم رو آروم آورد باال و ب غرق

 رفت....

 

 یاسترس نداشتم...دستم رو تو گهیوارد اتاقش شد...د مانی..خشک شده نگاهش رو کردم که محکم و با صالبت پشت سر نر

 نیس اون جانم...اون حضور...اون بوسه رو محکم نگه دارم...محکم نگه دارم پرواز نکنه.....عح خواستمیمشتم گرفتم..انگار م

داشتن  شترشونیکه بال بال زدنش من رو تو خلسه وسط جمع که ب یکه تو دل من در حال پرواز....همون شاپرک یاون شاپرک

 نکنم... یو حرکت ستمیبا زدنیم یلبخند با محبت

 

 

 

تمرکز کنم...چشم دوخته بودم  شنامهیرو نما یحت تونستمینبودم...نم ایدن نیشت ..من که انگار اصال تو اچه قدر گذ دونمینم

 رفته بود.... مانیبا نر یکه حام یریبه مس

 

 ...یدکتر جذاب رفته تو اتاق پشت ی: همراز دل بده به کار...البته انگار دلت با اون آقا انیپو

 

 ...دیزدم : سر به سرم نذار یلبخند

 

 رو گرفت... مانیحال نر یپوست ری...زهیآدم باحال_

 

 یبرخورد کرد...اومد که جا یا گهیدکترتون...مثل هر جنتلمن د یآقا نیبزنم که دستش رو تو هوا تکون داد : ا یحرف خواستم

 ...زهیعز یلیدختر که اعتراف کرد براش خ یپاش رو محکم کنه....برا

 

 از نگاهش بخونم... تونستمینم یزیچ چیه یجد یاومد و حام رونیاز اتاق ب دهیو رنگ پر یعصب مانیموقع نر همون

 

 ..دیباش نجایسر درد دارم...خانوم پاکزاد فردا ساعت ده ا کمیمن  لهیتعط نی: بچه ها امروز تمر مانینر

 

 اش ترسناک تر هم شده بود..... افهیاما ق یداغونش دل بسوزونم..حام افهیدونستم به پاکزاد گفتنش بخندم...به ق ی..نم

 

 

 

 ؟؟؟ میبر یکرد : کجا دوست دار ادیرو ز نیماش یبخار

 

 ...زهیچ_

 

 ....شمیم یبد جور شاک یهمراز فعل و جمع ببند_

 

 بود.... لیرودخونه نبود....س نیگلنار ا گفتی...راست مدمیکش یخجالت م واقعا

 

 گذشت... یچ نتونیب_

 

 : مردونه بود...به ساعتش انداخت  ینگاه

 

 یخارج از خط زی...هر چگمیکه خط قرمزها کجاست...اما از حاال دارم بهت م دمیگچ قرمز براش کش هیبرگشت به سمتم : با  بعد

 .....یزنیزنگ به من م هیهمون موقع  کنمیم دیعمل کرد...همون موقع..بازهم تاک ایبه بعد گفت  نیاز ا
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 بود... دهیرنگش پر_

 

 ...ادیم شیبراش پ یدگیبدتر از رنگ پر یلیخ یلیخ گهیدفعه د_

 

 ...یشناسیرو م ندهیپا یکه آقا دونستمینم_

 

 ندهیتو که وسط باشه....الزم باشه بزگتر از پا یفکر نکن...پا زایچ نیفعلم خوشش اومده بود فکر کنم که لبخند زد : به ا از

 م؟؟یبر ی...کجا دوست دارگرهیوسط...امروزم مختص خانوم باز انیهاش هم م

 

  

 

  

 

حس آرامش  ییجورا هی کردیم جادیکه برام ا یبودن همراه با تمام افسردگ دهیخواب تیابد یکه برا ییآدمها ونیزدن م قدم

...: دمیکش یقیهم داشت....از سر خاک مامان و بابا که کنار هم بود بلند شدم و با پشت دستم اشکم رو پاک کردم...و نفس عم

 من تازه است.... یسال هم بگذره برا 61...ستین یزیسال که چ 6مامان از رفتنت  ینیب یم

 

اما گفتم از پشت در باهاش درد دل  ستیشد...مطمئن بودم درش باز ن دهینا خود آگاه به سمت مزار رها کش پاهام

 یآور ادیو با  خواستمیرو م یبدنم حام یهارو که با تک تک سلول یحس نیکار کنم....ا یحس رو چ نیاون بهم بگه ا دی..شاکنمیم

فرار کنم...رها تو  تونستمیفرار کنم...اما امکان نداشت...من چه طور از اون جاذبه مطلق م خواستمیرها م یروح یزخم ها

استم جذاب نباشن...رها من خواستم...خو یها ی...کجا برم اون خاکتونمی...اما نمیخوام برم خواهر ی...مییجا نی...همیهست

شدن به مقبره  کیذهنم اشکم رو در آورد....با نزد یحرف تو نیدل بسته ام....ا دی...فقط شدستمیوابسته نباشم..االنم ن

کرده بود رو پاک کردم  خیهوا  یگونه ام بود و به خاطر سرد یکه رو یانتظام ها چشمام گرد شد...درش باز بود..اشک یخانوادگ

کنار مقبره رها نشسته بود و آروم آروم صحبت  ی...کسدمیکش یشدم به مقبره...سرک کیمتزلزل و نا مطمئن نزد یو با قدم

رو باور  دمیدیکه م یبود سخت نبود....منظره ا یکه ک نیا دنیگرفتم...فهم ی..دستم رو به چارچوب فلزشدی...باورم نمکردیم

 ییصحنه رو همون روزها نیا نمیخواسته بود...چه قدر دوست داشتم بب...چه قدر حسرت خورده بودم..چه قدر دلم کردمینم

 بود.... دهیکه رها پر کش

 

 نی...خودم هم اصال دوست نداشتم با اذاشتمیتنها م شیآدم زندگ نیکار تر انتیبا خ دی...رها رو باذاشتمیتنهاشون م دیبا

 آدم رو به رو بشم....

 

کرد صورت حامد به پشت سرش  جادیکه ا ییپام و صدا ریسنگ ز هیکردن  ریعقب عقب برگردم که با گ خواستم

سالم  موندم؟؟؟یم رفتم؟؟ی..مکردمیم دی...چه بامیشد رهیبهم خ یا هی...چند ثاندنمیبرگشت...چشماش گرد شد با د

 ...کردم؟؟؟یم

 

 ..؟؟ینیخواهرت رو بب یاز من زودتر به خودش مسلط شد : اومد حامد

 

 جواب بدم... تونستمیبود که نم بیصورت خسته و داغون عج نیبا ا نجایا دنشیم..انقدر درو تکون داد سرم

 

 باد هست.... رونیتو...ب ایدست اشاره کرد : ب با

 

عمر به نظرم قاتلش بود نشسته  هیکه  یخواهرم با کس ی..حاال تو منزل ابددنینا خود اگاه من رو به سمت داخل کش پاهام

 ...میبود
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روزها سقف خونه اش بود حامد شسته بود و روش براش گل زنبق گذاشته  نیرنگ رها که ا اهیسنگ قبر س یرو

 ...دیانداخت و دستش رو به سنگ کش نیی...سرش رو پا دیلبم اومد...د یرو یبود...پوزخند

 

 زنبق دوست داره... دونستمیم_

 

 تو... یایروز با دست گل از در ب هیآرزو داشت  شهیهم_

 

...بچه دهیخواب ریز نیبه خاطر من ا یجوون نی: تموم ا دیتولد و مرگش کش خیبه تار یبود دست یا گهید یایکه انگار تو دن حامد

صدام باعث سکته  دنی...پدرم شنستین یکس رو ندارم..برادرم هست ول چیمادرن...خودم ه یمن ب یهام به خاطر خودخواه

موهاش رو دو  می....خواهر زنم که تو عروسننمیبب خوامیبرگشتنم..بچه هام نم زخوشحال باشه ا ترسهیاش شده...مادرم م

 شده..خانوم شده..بزرگ شده و از من متنفره... بایبسته بود حاال ز یگوش

 

 داره...؟؟ یتیچه اهم_

 

 ...نجایا امی...امروز تازه جرات کردم بنجاستیرها ا ی...وقتستیهمراز مهم ن یگیراست م_

 

 سختتون بود؟؟ یلیچهار سال خ نیتمام ا_

 

چه طور نا بود  دی...ددمیچه طور لرز دی...ددنمیاومده بود د ایبرام تموم شد...رو یفوت شد زندگ یبودم همراز...وقت ریگ_

 بودم به خدا... ریشدم...اما گ

 

نگاهمون هم پر از  ی...هممون دستمون..دلمون...زبونمون...و گاهستیکس معصوم ن چی: ه شمیکردم دارم خفه م احساس

 گناهه....اما...

 

 و بهم گفت رها پرواز کرد... دنمیاومد د یکه حام یگناه کارم؟؟ همون روز دمیفهم یکه من ک یدون یهمراز م_

 

لحظه دلم براش  هیشده بود که  زیرقت انگ ی...دستم به سمتش رفت..به قدرهیاز گر دیلرزیشونه هاش م شدی..باورم نم

 سوخت...

 

 دستم برگشت سر جاش... اما

 

چهار ساله رو تموم کنم...من از خودم  یها دنینخواب نی...امیعذاب رو تموم کن نیا کمیهمراز کمکم کن...کمکم کن بتونم _

آدم  شدیجا قفله....کاش م هیروزا...روحم هنوز  نیجاست ا نی..انگار...فقط جسمم اامیدن گهید یجا هیدور شدم همراز...

 کنه و فراموش کنه.... هاب کنه...بتونه خودش رو رخودش رو انتخا

 

رو  اوردیقرص در م بشیج یلرزان از تو یحامد دل شکسته که کمرش خم بود و با دستها نی..اشناختمیحامد رو نم نی...ا

 ...شناختمینم

 

 ارم؟؟یآب ب_

 

 راز بهم کمک کن......همیکم کردن لرزش دستاش اونها رو مشت کرد : نه...مرس یرو قورت داد و برا قرص

 

 بکنم....؟؟ تونمیکار م یمن چ_
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 یپدر رهیبه بعد امکان پذ نیکه بلدم و از ا یکس اندازه تو رو بچه ها نفوذ نداره..کمک کن بتونم براشون اون طور چیه_

 کنم...

 

 ؟؟؟یبلد_

 

دونم  یکنم...م یسع خوامی...اما....مستمیخوار بود..نه بلد ن ریکه ش یسه ساله بود و پسر رفتمیم یکه وقت یدختر ینه....برا_

 مقصره گناهکارم... هیتا آخر عمرشون من 

 

 ....؟؟؟یومدیچرا مرگ رها ن_

 

بد تر که تمام بدنم  یاز من ی...حتومدیبد به نظر م یلیبغلش و دستاش رو دورش قفل کرد..حالش خ یرو جمع کرد تو زانوهاش

 ...دیلرزیم

 

اشک  یدور کردن چشمها ی...برا دنیخواب ی...برابردیداشتم...شبها خوابم نم یجدان وحشتناک....عذاب ومیبا روشنک که رفت_

 گهیو همش منگ بودم...روشنک هم د خوردمیبچه هام که همش تو دماغم بود...قرص م یبو یملتمسش..برا یآلود رها و صدا

...که مثال به من رونیب می..به ضرب وزور روشنک از خونه رفتمیبود ونجابود که ا ی..ماه ششمشدیکم کم داشت خسته م

 زن جوون و... هیبره  ادمیفرصت بده ...که شاد باشم....که 

 

 داد... ریبه روشنک گ یمرد قلچماق آلمان هی نکهیاولش خوب بود تا ا زی...همه چمیشد زیرستوران تر تم هی وارد

 

 ؟یشد یرتیزدم : غ یپوزخند

 

شدم...پاشدم  یچ دونمیزن جوون رو با دوتا بچه تو دامنش رها کردم....نم هیهم ندارم که  دیرم نه؟؟؟..شاندا یبگ یخوایم_

...کار باال گرفت....بحث انقدر باال گرفت که یچند وقت عصب نیا یبحث کردم ...اون مست بود..من به خاطر نخوردن قرصها

 ....دونمیشد اون وسط نم یقائله رو ختم کنه...چ خواستیهمش م نک...روشرونیصاحب رستوران انداختتمون ب

 

 راحت...مرد... یلیکرد...و خ ریو من جوش آوردم...مردک رو هول دادم پاش گ نی.... : روشنک خورد زمدیحامد چک اشک

 

 دهنم رو گرفتم.... یگفتم و دستم رو جلو یبلند نی..هرمیخودم رو بگ ی..نتونستم جلو

 

کاش من مرده بودم...بهم  یبچه هام رو کشته ام..ا ی..من آدم کشتم...رها رم من کشتم..آرزوهاآدم کشتم. یراحت نیبه هم_

سال  4که از من  یمدت در رفت و آمد بود..برادر نیتمام ا ی...حامدونمیسال زندان دادن....روشنک بعدش کجا رفت رو نم 7

...زن کردیم یکه خونه قاط یدونستتش....پدر یمکه خودش هم گناهکار  یادراز بر تیکوچکتره تمام هم و غمش شد حما

 هیصرف اشتباهات من شد....تو زندان چاقو خوردم..کل شیکه تو هوا بودن....جوون ییکه افسرده شده بود..شرکتها یداداش

دم ترم...تا آزاد شدم اوم ختوسط از همه بد ب نیبچه ها م باشم....همراز من ا شیام از دست رفت...زنم مرد نتونستم پ

...روم وفتمیخواهرت ب یخودم رو خالص کنم...اومدم امروز به پا نکهیکم جسارت داشتم...جسارت ا هیبچه هام...کاش  دنید

 نکردم... یبگم زنم...براش شوهر شهینم

 

...رفتم سمتش... دیلرزی...داشت منیشده بود انگار...خورده بود زم لیمرد داغون روبه روم...ذل نی...خشک شده بودم...ا

 ...ستیخونه..حالتون خوب ن می: بهتر بردیلرزیصدام م

 

کنار دستم  دهینگاهم به حامد رنگ پر مینداشتم...ن یحرف چیحرفها داشتم و ه یلیکردن برام سخت شده بود...خ یرانندگ

 عمارت بچه ها هنوز مدرسه بودن... بردمشیم دیبود...با

 

 خونه... کینزد میدیرس
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 ...نهیمن رو بب خوادیهمراز...پدرم نم نجایا یچرا اومد_

 

 ...دیتنها بمون شهینم ستیهاش کم کنه..حالتو ن خوب ن یاز خود خواه یاکبر خان بهتره کم_

 

 ...؟؟؟یجلو تر از سنت هست یلیخ یدونستیلبش اومد : م یرو یتلخ لبخند

 

 نه؟؟ ایدونستم خونه ست  یرو گرفتم...نم یزنگ خونه شماره حام یشدم به جا ادهیرو ندادم...پ جوابش

 

 ؟؟یستیهمراز چرا در دسترس ن ییمعلوم هست کجا چیزنگ اول برداشت : ه با

 

 ؟؟؟ییکجا_

 

 شده؟؟ خونه ام... یزی: چ دیترس

 

 دم در؟؟ یایب شهیم_

 

 نیکه ا دمیرد و خجالت کشام ک دهیبه رنگ پر یاومد...نگاه رونینگران از چارچوب در ب یدر باز شد...حام دیلحظه نکش به

 بود... دهید دهیمن رو داغون و ترس شهیمدت هم

 

 شده؟؟ یچ_

 

 شد : حامد.... کینزد نیحامد اشاره کردم...اخماش رفت تو هم...به ماش نیچشم ابرو به ماش با

 

 جا... نیا ارهیبه همراز گفتم من رو ن_

 

 همراز؟؟؟ شیدیکجا د ؟؟؟یشد یشکل نیچرا ا_

 

 ....شهیوقت با من صاف نم چیدختر ه نی..دل اکهینکن دادش کوچ یزد .... : حسود یتو اون حالش لبخند حامد

 

 

 

 شه؟؟یبهتر م_

 

 خونه تجمل صرف بود... نیتو ا زیبود خاموش کرد...همه چ ریکه شکل کله ش یستالیکر یگاریس ریز یرو تو گارشیس

 

 ...شهیبشه حالش بهتر هم م ایبراش مح یروح طیخواهد بود اما خب اگر شرا نیبهم کرد : حامد تا آخر عمرش اوضاعش ا ینگاه

 

 ....نجایا ادیب خواستینم_

 

 کرده؟؟ فیبرات تعر_

 

 که کرده همش غلطه...اما ... ییکارا سی: من مجاب نشدم...چون ب ومدیمتفکر م یانداختم که االن به نظرم کم یبه حام ینگاه
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بود تفاوت قدمون تا به آسمانها بود  ستادهیمبل نشسته بودم و اون ا یطور که من رو نی...استادیروبه روم ا نهیبه س دست

 انگار...

 

 خواستم ادامه بدم که گفت : دلت براش سوخت؟؟!! نمشیرو باال آوردم تا بهتر بب سرم

 

 شه...هم نداشته باشم...دوست ندارم حالش بد با یاگر باهاش رابطه خوب ی...حتی...هر آدمدونمینم_

 

حاد گرفته....پدرم فکر  یداشته...افسردگ هی...چاقو خورده...عفونت کلدهید یادیز یو جسم یروح یبهایحامد تو زندان آس_

که بعدا حامد  دونستی..خوب مشیحامد برگرده سرخونه و زندگ خواستیخاطر طالق رها رو نداد..م نیبه هم گردهیبر م کردیم

 شد...اما خوب.... م....در حق خواهرت ظلشهیم مونینا جور پش

 

 ننش؟؟؟یبب طیشرا نیبه نظرت بچه ها تو ا_

 

رو  گهیآدم سرحال و سرپاست همد هیکه پدرشون  یطی...بذار در شراکنهیم جادیرو ا ینه..حال نزارش براشون خاطره بد_

 یایسرحال به نظر نم ادی...تو هم زننیبب

 

 رو گفت و نشست کنارم... نی..ا

 

 من حالم خوب نبوده... یدیچند وقت هر بار من رو د نیا_

 

 منه؟؟؟ رهیتقص نیزد : وا یلبخند

 

 ....یمقصر شهیزدم : هم یبد جنسانه ا لبخند

 

 ....یاریکم هم نم ادی: خوشم م دیز د و خند مینیبه نوک ب یکیکوچ ضربه

 

 ...زهیسر جاش جا به جا شد : همراز...چ یکم

 

 کردم و منتظر شدم تا جمالتش رو جفت و جور کنه.... نگاهش

 

 یکنینفر تمام وقت که بهشون کمک کنه..فکر م هی...دنبال سنینویمجله است که راجع به هنر م هی ریاز دوستانم دب یکی_

 ؟؟؟یاونجا کار کن یدوست داشته باش

 

 ...ستین نی...شغلم هم استمی: من که روزنامه نگار ن شدمی...جا خوردم....منظورش رو متوجه نم

 

 دارن که به اندازه تو اهل مطالعه باشه...من به نظرم.... اجیاحت یدونم...اما اونا به کس یم_

 

 مفهوم ها داشت ... یلیخ شنهادیپ نیمن ا یشده بودم...برا یتو اتاق قدم زدم عصب یجام بلند شدم و کم از

 

 ....نمی: نگام کن بب ستادیا یقدم برداشتن جلوم م هیرد بشم با  کردمیم یسع ی....هستادیبه روم ا رو

 

 یلبخند میداشت....از حالت شاک یکم یلیفاصله خ یطور نینگاهش کردم...چشمامون ا یباال آوردم و شاک یرو با تخس سرم

 کاره فقط... شنهادیپ هی نیا ؟؟یشد یلبش اومد : چرا انقدر عصبان یرو

 

 که شما .... نهیا غامیپ نیسئوال بردن منه...ا ریز نی...استیکار ن شنهادیپ هیفقط  نیا_
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 نگام کرد : بازم شدم شما؟؟؟؟!! یبیآرامش عج با

 

 هیا گهید یزیاالم موضوع بحث چ_

 

 ....مونمیم یتو...تو ام....تو هم باق یهمراز تو ام....برا ستمیکه من شما ن نی....انهیموضوع بحثمون هم قاینه دق_

 

 ؟؟؟یریبگ میمن تصم یجا یتونیم ی...باعث شد فکر کنیداد مانیکه به نر یتذکر نیتو شدنه..هم نیهم_

 

 داره.... ی...چه ربط یمیگرد شد : چه تصم چشماش

 

 خواستم بگم... یخاطر نم نیمن به هم_

 

خواهر زاده  یعمو ای..یبه جز برادر شوهر خواهر مرحومم با من دار یتو چه نسبت یبگم آخه مرد حساب خواستیدلم م یلی....خ

تر....عطر حضورش رو  کینزد یلیخ یلیتر شد...خ کیگذشت...بهم نزد هی...چند ثان شیشاک ینگاه کردم به چشما رهیهام...خ

 نسبت ها با رنگ قرمز...اضافه کردم..به جز عشقم.... ستی...به اون لدیلرز م...پاهام که همراه با دلدمیکه نفس کش

 

: همراز....چرا جمله ات رو نصفه  چوندیحلقه رها از موهام رفت...دور انگشتش پ هیشصتش آروم به سمت  انگشت

 ؟؟؟یگذاشت

 

 !!؟؟یازم دار ی....چه انتظار یلرزونیحرکات و اون نگاه دلم رو م نیلحن و ا نیطور با ا نیانصاف.ا یبگم آخه ب خواستمی..م

 

 بگم.... خواستمیم_

 

 ام باال ترم.... قهیکم از  هی...من یدوست ندارم با کرواتم حرف بزن_

 

 که توقلبشونه.... هیمن آدم ها اون_

 

 که تو نگاهمم، همراز.... میمن اون_

 

 صحبت کنم.... شدینم یطور نیقدم رفتم عقب تر...ا هی... دیگونه ام کش یانگشتش رو رو پشت

 

 گرفته بود... میجد شتریمشتش...حاال انگار ب یتو هوا مونده بود خم کرد تو یرو که کم انگشتش

 

 کرده؟؟ تیانقدر عصبان یچ_

 

 کنم.... دایپ یکنم تا جمالت مناسب دایخودم رو پ یکم میاحساس یها یخوردگ جیگ نیکردم تو ا یو سع دمیکش یقیعم نفس

 

 به شغلم افتخار کردم... شهیمن هم_

 

 راجع به شغلت گفتم؟؟ یزیمگه من چ_

 

 ؟؟یابروم رفت باال : نگفت به

 

 نه واال...._
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 مجله... یگیتمام وقت..م یگیم_

 

 تو اون ذهنته خانوم کوچولو؟؟ یاز هم باز شد : چ یکم اخماش

 

 ...دیکنیم نیبه شعورم توه دیجمله دار نیبا ا_

 

 باشه خانوم بزرگ..._

 

 لبم اومد... یرو ی..انقدر لحنش با نمک بود که نا خود آگاه خنده ا

 

 ....یکه به ذهنم اومد تو بود یکس نی...اولکردیصحبت م یتم وقتنداشتم...دوس یمن...منظور_

 

که شما  نیشده...ا دایپ مانیمثل نر یآدم مزخرف هی نکهیکردن...ا فی...قصه تعری..شغلم صحنه است...بازگرمیمن باز_

درست هم  یلیخ ی..من با آدمهاچرخهیپاشنه نم نیا یدر رو شهی...درست...اما همیوروش روبه روش خودت کم کرد یاومد

 کار کردم...تو همون مجله هم...

 

 ...من اصال و ابدا منظورم به اون اتفاق نبود...من فقط....یقدم جلوتر اومد : همراز بحث رو اشتباه برداشت کرد هی

 

 ....ی...تو اون آموزشگاه درس ندخواستمی:من فقط م دیدستش رو پشت گردنش کش کالفه

 

 ...ستین شیزیباز موند...: اون آموزشگاه چ دهنم

 

 ...اون آقا بهت عالقه داره نه؟؟؟!!!شهیزیچ گمیمنم نم_

 

 ...میبود دهیکه رس ییجا نیبود..از ابتدا تا به ا بیبحث به نظرم عج نینگاهش کردم...کل ا رتیح با

 

 پرتو هستش؟؟ نیمنظورت رام_

 

 بله..._

 

 بود... وفتادهیهم فاصله ن یلیجمله خ نیکه حامد گفته بود تا به ا یلبم آورد...هرچند از جمله ا یرو ی..بله قاطعش لبخند

 

 ....دونمینم_

 

 ...یدونیم_

 

...هر چند فکر نکنم از سال کنمیکرده..جوابش رو هم گرفته...منم اونجا دارم کار م یاز من خواستگار یآدم هیاصال بدونم..._

 ...اما ....ببندم یبعد قرار داد مجدد

 

 ..یکنیاون طور دلخور نگاهم م یکه دار ستین یبد شنهادیبا مجله صحبت کن....پ گمینصفه ول کن...م گمیمنم نم_

 

 بدم... حیتوض یکس یعادت ندارم کارام رو برا_

 

 تو صورتم نگاه کرد : عادت کن.... یجد یلیخ
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 خانوم سرش رو داخل آورد : آقا...اکبر خان منتظرتون هستن.... یبه در خورد و فخر یجوابش رو بدم که تقه ا خواستم

 

  

 

 

 

 دیرسیبه گوشم م یبگو بخند بچه ها از کالس آخر یروزها پا گذاشتن به آموزشگاه سخت تر هم شده بود انگار...صدا نیا

 یبار درش باز بود و بو نیبود که ا نیرام یمدت خال نیاما من تمام مدت نگاهم به دفتر ا زدنیداشتن راجع به تست حرف م

 نییآدم حساس کرده بود ...تو چارچوب در ظاهر شد..سرم رو پا نیمن رو به ا ی...حامدهیچیراهرو پ یتو پشیپ

 یرنگ جد یخاک یشده بودم...فقط به دنبال اون چشمها بیروزها عج نینگاهش کنم...ا میانداختم...دوست نداشتم مستق

 موندن.... رهی...خشدن رهیخ یبرا گشتمیم

 

از  شیب یزیمطمئن بودم چ ی...ولیو کارمند سیاز سر رابطه رئ ایو ییاز سر آشنا دیشا ایکردم از سر ادب... یلب سالم ریز

 ...نخواهد بود...ستین نیا

 

 ؟؟یسالم همراز وقت دار_

 

 دیوقت داشتم..پس وقت داشتم...ق یسه ساعت نیرفتن به تمر یسئوال رو دوست نداشتم..به ساعتم نگاه کردم برا نی..ا

 ..زدمیآدم امروز به شدت خسته حرف م نیبا ا دیواقعا با دیرفتن به شهر کتاب رو زدم...شا

 

رو دوست  دمیرژلب جد نیرو به دندان گرفتم و اعتراف کردم طعم ا نمیریبه در اتاقش کرد و من لبم ز یدست اشاره ا با

 رو.... یزمستون مهیو ن یزییپا مهیاب خنک ننور کمر نگ آفت نیطعم ا یندارم...حت

 

 یطور م نیا دیبا یعنیبه من نداشت... ینگاه داغون ربط نیبود...مطمئنم ا شگاهینما ریروزها درگ نی...ادیرو مال چشمهاش

 سخت... یلیرو آزار داده باشم به شدت سخت بود..خ یکه کس نیمن تحمل ا یبود...برا

 

 ...روبه روم نشست...شدیپخش م یونانی یبایز یقیموس زشیکنار م کریاسپ از

 

 جو رو دوست نداشتم... نی..امیزدیم یحرف دی...تند تند...بادادیرو تکون م زانوهاش

 

 ونان؟؟؟ی یزوربا_

 

 بود.... یم دیبود که نبا یباال آورد و نگاهم کرد..تو نگاهش غم یرو کم سرش

 

 نسکافه؟؟ ای ی....چاونانی یآره زوربا_

 

 ...هیمست کننده ا یقیکدوم...موس چیه_

 

 تو.... ینه به اندازه _

 

 ی....اما باعث شد همون دسته مونمشیکه نب یتر اومد..نه اونقدر نییپا یرو محکم تر به هم قفل کردم...سرم کم زانوهام

شده بود  یروزها بد جور عادت حام نیکه ا یی...همون دسته موارهیبه لبم ب ی...و لبخندوفتهیصورتم ب یرو یشگیسرکش هم

 ....چهیکه دورانگشتش بپ
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 توش؟؟؟ ینیبیم یتو همون حالت نشسته به سمتم خم شد : چ یکم نیرام

 

 ...شمیبود؟؟؟...پر از سئوال نگاهش کردم...: منظورتون رو متوجه نم زیم یرو شهی..منظورش به ش

 

 ...سال هم بزرگتره 11که ازت  یاون دکتر بد اخالق یتو_

 

که خودم تازه  یکه از کجا از احساس نیلحظه خشک شد...ا هیهم متوجه بشه...گلوم  نی..وضوح جا خوردنم انقدر بود که رام

 هیطور واضح به روم آوردنش  نیطرف...ا کینگفته بودم خبر داشت  میبه گلنارهم مستق یدوروز بود ازش مطمئن بودم و حت

 یرو م یزیمختلف به خودشون اجازه دخالت تو چ یبه عنوانها میزندگ یمردها نیروزها انگار ا نیداشتم.ا یطرف...حس بد

 نداشت.... یکه حس من اصال ربط نیهم بهشون مربوط نبود...به رام یلیدادن که خ

 

 برم.... خوامیم دیشم...االن هم اگر اجازه بد یمنظورتون رو متوجه نم_

 

 ...می...حرف بزننی: بش فمیک یواستم بلند شم..که دستش رو گذاشت رومشتم...خ یرو چنگ زدم تو فمی..ک

 

 مبل.... ی..لحنش پر از خواهش بود...دوباره نشستم رو

 

تو  یفهمیسئوال االن سه روزه داغونم کرده...مثل خوره افتاده به جونم...م نیقصد ناراحت کردنت رو نداشتم...نرنج ازم..ا_

 باشه.... بمیرق کردمیفکر نم یتو دور بود که لحظه ا یایانقدر از دن دمشیکه د یشب اول م؟؟؟یچه حال

 

 هیکه انگار  دیکنیصحبت م دیدار ی...طوردهیاز شما بع یلیبرز یفانتز یها لمیف یجمله ها نیا ه؟؟یحرفها چ نیا ب؟؟؟یرق_

 وسط هست.... نیا یمثلث عشق

 

 ست؟؟ین_

 

پوست دستم که به کف سرم خورد انگار  یموهام کردم...سرد نیسرو ته رو ب یپرسش و پاسخ ب نیکرده ام از ا خی یدستها

 موضع بدم... رییتغ یو از حالت تعجب به عصبان امیدرب ریاخ یباعث شد از شوک جمله ها یکم

 

 ....ستین رینه خ_

 

 یها مون و بچگ ی...بابت بچگیتالف هینازه... هیفکر کردم  یردم کرد ی: وقت دادیبود...هنوز هم پاهاش رو تکون م کالفه

 ....شهیکردنهامون...گفتم درست م

 

 داشتم که درست بشم؟؟ یپرتو حواستون هست....مگه من مشکل یآقا شه؟؟یدرست م یچ_

 

که از سر  ینبودم که هر کس یعقب تر رفتم...من دختر ینگران شد...هول شد...دستهاش رو به سمتم آورد....کم چشمهاش

 من رو لمس کنه.... دیراه رس

 

منظور نداشتم...من  نیزانوش گذاشت : من ا یعکس العملم و اخم نگاهم دستهاش رو در هم قفل کرد و کالفه تر رو دنید با

 ...کردمیفکر م

 

 دی..من همون روز اول جوابم رو به شما دادم...بذاردیکردیخودتون فکر م شیپ ییزهایکه شما چه چ ستیمن ن ریتقص نیا_

که شما از  ییحاال که من به قا لبها دیکه فکر کرد دینسبت به من مطمئن بود تونیانقدر به برتر شهیبراتون بگم شما همواضح 

شما جوابم صد درصد مثبت  شنهادیبه پ دیبا شما هستم..حاال با یهمراه قیپس ال شدم کیدختر مورد عالقتون تو ذهنتونه نزد

 ....دیاز عالقتون به من صحبت کرد میمستق ریو غ میمستق یدوبار یکیکه  دیباشه...چون شما لطف کرد
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 نه باور کن همراز من دوستت دارم...._

 

 من ندارم....._

 

انقدر  هیکی امونیکه دن یبا من یرو دوست داشته باش یندار یشباهت روح چیرو که باهاش ه یباعث شده که مرد یچرا؟؟ چ_

 ...؟؟یدور باش

 

 ....دیگیکه شما م یزیکه تازه اصال هم چ میشخص ی: به نظرتون من مجبورم از از زندگ دمیرتم کشبه صو یتر دست کالفه

 

 شیآدم...از کار و زندگ نیا ی...وقتشهیم نینداره که به شعورم توه قتی: نگو حق زدیتر م یعصب یبار کم نیحرفم..ا یتو دیپر

و چند جفت چشم بهت ابراز عالقه  نیچند یترس جلو ی...بکنهیم دیرو تهد مانیبه وضوح نر ادی..تو محل کارت مزنهیم

مگس مرد  هیمدت با  نیکه برادرته ا اوشیکه جز س یی...اون هم تویشیم اهشهمر ی...وقتیگینم یزیبهش چ ی...وقتکنهیم

 ....ستمی...من احمق نینشد دهیهم د

 

بود..هم  دهیچیطور پ نیکه ا یحام تیاز حما غنج خاص بود هیداشتم...هم ته دلم  یدادم به مبل...احساس خاص هی...تک

 چشم رفته بود.... یطور تو نینشده بود ا انیازش ب یمیمنظور مستق چیکه هنوز هم ه یتیحما نیناراحت بودم که ا

 

 بدم... حیمن دوست ندارم توض_

 

داشتنت تالش  یاز چند ماهه بهت ابراز عالقه کردم...دوستت دارم...برا شتریکه ب میهمراز..من مرد ستمین یمن هرکس_

 کردم..بهت فرصت دادم...

 

 ها رو ازتون نخواستم.... نیکدوم از ا چی...من هدیذاریمنت سر من م دیبازهم دار_

 

 ...یهست یدختر چرا انقدر عصبان ستین یمنت_

 

 به گوش شما رسونده.. یمارو ک نیبحث تمر نیبدونم اصال ا خوامیمن م_

 

 دمیرو که من د یاون مرد یبتون کنمیمنه.. ..من از عالقه ام بهت گفتم...گفت دورش نپلک فکر نم یمیصم یاز دوستها انیپو_

 ...یبه در کن دونیاز م

 

 اونجا بودن.... مانیاز رو بردن نر یفقط برا شونی. ...استین یزیچ چیمن و دکتر انتظام ه نیب_

 

...ما که اصال مال میقبل تر بود یلیتو خ یایمحمد...ما که تو دن یحت ای..اوشیس ایهمون از رو بردن رو چرا من انجام ندادم؟ _

 ...مییایدن نیهم

 

 کنم...حرفش حق بود.... دایجمله اش پ یبرا یتونستم جواب ینم

 

 ....از پول ریبه غ یداره؟؟ چ یبدونم....همراز اون آدم چ خوامیمن فقط م_

 

از گلوم  یتنم بود رو کم میشنل مشک ریکه ز یقرمز رنگ یاسک قهیبلوز  قهی.. .دست بردم تا شمیکردم دارم خفه م احساس

اگر چشمم به  ه؟؟؟منیپول چ د؟؟؟یدونیاز من م یزدم : پول؟؟؟!!!! شما چ یدور کنم.. .تا بهتر بتونم نفس بکشم.. پوزخند

 ی...چخوندمیکارتهاشون رو هم نم یپشت صحنه ...که حت فرستادنیسبد گل م امهمه مرد پولدار بر نیدنبال پول بود که ا

 ....دیخودتون فکر کرد شیپ
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 گفتم... یاز حدم جا خورد : همراز.. .من...جمله مزخرف شیب تیاز عصبان کنمیهول شد...فکر م یکم

 

قائلم...نه فقط به  یادیشما احترام ز یطور.. من برا نیه اش هم همبحث مزخرف بود....ادام نیبله مزخرف بود....اصال شروع ا_

 یشما و عالقه به شما گذشت....الاقل برا ادیمن با  یتا هفده سالگ یسالگ زدهیخاطر خودتون.. بلکه به خاطر خودم. ..از س

 احساسات خودم که احترام قائلم...

 

 ...یکاش هنوز هم دوستم داشت_

 

محله  یکه تو یی...اما همه آدمهامییایدن هی..ما اصال از هیشب یلیبه من خ اتونیتتون داشتم بله شما دنکاش دوس یکاش...ا یا_

 کشش دارن. ..؟؟ ایبهم عالقه  ایرنگ رو دوست دارن آ هی...کننیرو گوش م یقیموس هی کننیم یکشور زندگ ای

 

 ؟؟یستیهم ن ادتونیحد ز نیدر ا ینگران فاصله سن یتو حت_

 

 ...یلیبه حساب نسبت فام شونی...استین یزیچ شونیمن و ا نی..بکنمیهم تکرار م گهیبار گفتم بار د هی_

 

دکتر عصا قورت داده گلوش  یآقا نیا دهیاون اتاق بوده فهم هیکه تو  یاحمق ها نذار همراز. ..هر کس یتو رو خدا من رو جا_

 ... رهیتو گ شیپ

 

 میشخص یاز زندگ نمیب ینم یازی. ..ندهیبهم دست م یدم دست یاحساس زنها ادیخوشم نم دیبریکه به کار م ییاز کلمه ها_

وقت هم نخواهم داشت....خودتون..خانوادتون.  چیپس بدم.. ..من به شما عالقه ندارم...ه یجواب ایشما بحث کنم  شیپ

. ..از تابلوهاتون لذت امیم دیاربذ شگاهیهم که نما ایدن یهاتون رو قبول دارم...هر جا تیهاتون. .موفق ی..نقاش

باهاتون قهوه بخورم...از هنر  نمی...دوست دارم بششهیدلم تنگ م نینازن یدوست دارم. ..برا یلیخ یلی...مادرتون رو خبرمیم

همسرتون باشم  تونمی...اما نممینبچه ها تو کنکور حرف بز ی...از قبولمیاز نبود کار و پول غر بزن شهی...مثل هممیحرف بزن

 چون دوستتون ندارم....

 

بودم.  یقدر صراحت رو از من انتظار نداشت..خودم هم نداشتم. ..کف دستهام عرق کرده بود. ..عصب نی..وا رفته بود...انگار ا

 ...جواب پس دادن... نی...از تحت فشار قرار گرفتن توسط رامانیپو ی..از خاله زنک باز

 

...بغض کردم دمیدود گرفته رو که نفس کش یاومدم...هوا نییپا عیآموزشگاه رو سر یپله ها مشتم گرفتم و یرو تو فمیک

 توش شرکت کنم..... دمیکشیکه حاال خجالت هم م ینیکه معلوم نبود..و از تمر یا ندهیآ یبرا

 

  

 

 

 

 ...یکاش هنوز هم دوستم داشت_

 

 یکه تو یی...اما همه آدمهامییایدن هی.. ما اصال از هیشب یلیبه من خ اتونیکاش دوستتون داشتم بله شما دن یکاش...ا یا_

 کشش دارن...؟؟ ایبهم عالقه  ایرنگ رو دوست دارن آ هی...کننیرو گوش م یقیموس هی کننیم یکشور زندگ ایمحله 

 

 ؟؟یستیهم ن ادتونیحد ز نیدر ا ینگران فاصله سن یتو حت_

 

 ...یلیبه حساب نسبت فام شونی... استین یزیچ شونیمن و ا نی..بکنمیهم تکرار م گهیبار گفتم بار د هی_

 



Roman-City.ir 
 بانوی قصه رمان

 

https://telegram.me/romancity 448 

 

دکتر عصا قورت داده گلوش  یآقا نیا دهیاون اتاق بوده فهم هیکه تو  یاحمق ها نذار همراز...هر کس یتو رو خدا من رو جا_

 ...رهیتو گ شیپ

 

 میشخص یاز زندگ نمیب ینم یازی...ندهیبهم دست م یدم دست یاحساس زنها ادیخوشم نم دیبریکه به کار م ییاز کلمه ها_

وقت هم نخواهم داشت.... خودتون..خانوادتون ....  چیپس بدم....من به شما عالقه ندارم...ه یجواب ایشما بحث کنم  شیپ

 یلیخ یلی...مادرتون رو خبرمی...از تابلوهاتون لذت مامیم دیبذار شگاهیکه نما هم ایدن یهاتون رو قبول دارم...هر جا تیموفق

از  شهی...مثل هممیباهاتون قهوه بخورم...از هنر حرف بزن نمی...دوست دارم بششهیدلم تنگ م نینازن یدوست دارم...برا

 همسرتون باشم چون دوستتون ندارم.... تونمی...اما نممیبچه ها تو کنکور حرف بزن ی...از قبولمینبود کار و پول غر بزن

 

 یحت رو از من انتظار نداشت..خودم هم نداشتم...کف دستهام عرق کرده بود...عصبقدر صرا نی..وا رفته بود...انگار ا

 ...جواب پس دادن... نی...از تحت فشار قرار گرفتن توسط رامانیپو یبودم...از خاله زنک باز

 

...بغض کردم دمیدود گرفته رو که نفس کش یاومدم...هوا نییپا عیآموزشگاه رو سر یمشتم گرفتم و پله ها یرو تو فمیک

 توش شرکت کنم..... دمیکشیکه حاال خجالت هم م ینیکه معلوم نبود..و از تمر یا ندهیآ یبرا

 

 کشمیاز همکارهام خجالت م_1 

 

زود هنگامش به شدت گرفته به نظر  یکیکه به خاطر سرما و تار ی...کوچه اکردینگاه م رونیبود و به ب ستادهیکنار پنجره ا گلنار

 شکمم جمع کردم.... یرو تو ....پاهامومدیم

 

 بهت عالقه داره.... یحام یپس متوجه شد_

 

 ....دونمینم_

 

که  یداد : باهوش تر از اون هست هیپشت سرش تک واریدستش جا به جا کرد...به د یرو تو وانیو ل دیبه سمتم چرخ گلنار

 ....یباش دهینفهم

 

 شتریکه وضوحش ب ریچند وقت اخ نیخارج از عادت هاش داشته...ا ییمدت به من لطفها نیآدم ا نی...استین دنیبحث نفهم_

 دلخوش کنم و شکست بخورم..من تحملش رو اصال ندارم.. ترسمی...مدمیازش نشن یچیمن ه میهم بوده...اما مستق

 

 با محبت نگاهم کرد و اومد کنارم...محکم بغلم کرد : قربونت برم.. گلنار

 

 ..بغض هم کرده بودم زنهیم شیچشمام ن یکردم اشک تو احساس

 

لرزون به  یلبها نیمعصوم و ا یچشما نیزد : با ا یو لبخند دیلرزیازم فاصله گرفت و به لبهام نگاه کرد که داشت م یگلنارکم

 ...کنهیهفت جد و آبادش اعتراف م یاگر نگاه کن یحام

 

 به بازوش زدم : چرت نگو... یمشت به آروم با

 

 از حضورش؟؟ باش؟؟یز یها تیاز حما ؟؟یلذت ببر یزیاز چ ی...عادت ندارفهممتیمن نم_

 

 وسط شک دارم...من دوست ندارم سرنوشت رها رو داشته باشم... نیا زیمن به همه چ_

 

 حامد ینه حام ییرو تنگ کرد :نه تو رها چشماش
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 یزیسرشونه ام بود رو به دست گرفتم : من چ یدسته از موم که رو هیدادم و  هیرو به دندانم گرفتم و به مبل تک نمییپا لب

 جذاب باشه... یحام یندارم که برا

 

 نبود نییتو اعتماد به نفست انقدرا پا_

 

 همجنس بودنه.... ریغ یلی...بحث خ ستین یگریبر د یکس یبحث برتر_

 

 یاجبار نیهمچ دینشون داد ایو س...اما تشایوقت پ یلیکنه...خ یزندگ تونهیهنرمند فقط با هنرمند م کردمیفکر م شهیمن هم_

 ...ستین

 

اون  ؟؟گلناریکنیهم فکر نم تونیبه فاصله سن یکه به جا بود ..گفت حت دیازم پرس یسئوال شیبا همه بد فهم نیامروز رام_

 ...رهیگیابهتش من رو م ستهیا یکنار من م یوقت یآدم به شدت رسم

 

 یهات...نترس یلبخندت...به تمام عاقل نینگاهت و ا نیطرز نشستنت...به ا نیلطافت تو...به ا نیداره...به هم ازیبه تو ن یحام_

..از تو مطمئن بوده از رفتارهات از کنهیکار م یداره چ دونستهیآدم اون موقع هم م نیهات...مگه تو جمع دوستاش نبردتت؟؟ ا

 ؟؟یترسیتو چرا م ترسهینم ینفاصله س نیمنشت پس اون از ا

 

 ...ادیم شتریاون بهش ب کردمیخوشحال نشد فکر م دنمیهم از د یلیکه خ یتو جمعشون بود تنها کس یدختر هی_

 

 ؟؟یندار یتو دلت احساس یگیم یجمله ا نیهمچ یوقت_

 

 منظورت حسادته؟؟؟_

 

 داد .... یتکون دییتا یرو برا سرش

 

 اون لحظه نداشتم...._

 

 شیخوشگل و عصب یاون چشما ادی یوقت سوزهیجام م نی..چشمام پر شد با انگشت اشاره ام به قلبم اشاره کردم : اما االن ا

 ام... وفتهیم

 

 ؟؟یکنیم هیدوباره بغلم کرد : حاال چرا گر گلنار

 

 ... اگر اشتباه باشه...ترسمیم دونمی: نم دمیپشت دست به چشمام کش با

 

نداره؟؟ رابطه  یبخش غلط چیرابطه ه نیبنداز...به نظرت ا سایو آو اینگاه به س هی ستیدرسته مطلق ن یرابطه ا چیه_

 یمادر خودم که ازدواجش اشتباه بوده با تمام احترام ادینم ادمی یادیز زیکه چ امرزتیاز پدر خدا ب زنمیمادرهامون رو مثال نم

من...ازدواجشون از دور تمام استانداردها رو داره سطح  کیمادررمانت یمناسب نبود برا مادرم یپدرم قائلم اما برا یکه برا

 ....گهید نیاما انتهاش رو بب یپنج سال روش ازدواج سنت یفاصله سن کسانیخانواده ها  یمال

 

 ...یشناسی....من رو که میمتعصب یو کم یو جد یآدم مقرارات یحام ترسمیم نیمنم از هم_

 

 یرستانیدوست پسر ساده که هر دختر بچه دب هیباعث نشده  تیو آزاد ییشغلت...تنها ی...حتیخودت رو دار نینتو هم قوا_

 لیگر مودب و تحص تیاما اون آدم قابل احترام ...حما یبه سمت حام دمی...من سوقت نمیاالن داره رو داشته باش گهیهم د

 هم خوبه.... شیوضع مال نکهیو ا ریرو هم در نظر بگ شیپی..آرومه...حاال خوش ت زنهی...ساز مهیکرده ا
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 ...ستیاونش مهم ن_

 

 خوامی...می..درد نان نداشته باشیراحت به کارت بپرداز الیمن که خواهرتم مهمه ...دوست دارم با خ یبرا دیتو شا یبرا_

 ....یلذت ببر تی...از زندگیکن هیتک

 

 نشونم... یزیچ میکه مستق یاما تا زمان_

 

 رکانهیتالشش..که البته به شدت هم ز نیو بره...لذت ببر از ا ادیبهت...بهش رو نده...بذار التماست کنه....بذار ب دمیم حق_

 با چشمه اشک جوشانه.... تمیغصه خور عاشق یعل نیع هیدلت رو خوش کن...چ کمیجلب نظرت... یاست برا

 

 زنگ در اومد... یزدم که صدا یاصطالحش لبخند با

 

 ....ارینه هم ن یینجای..امشب اشهیم داشیغذا رو روشن کنم...مامان هم کم کم پ ری..برم زاوشیس__

 

 

 

 

 

ازم  مانینقل محافل شدم..نر کردمیخودم رو داشتم همش فکر م ینکرده بود..من اما استرس ها یرییهمکارهام تغ رفتار

محمد هم تماس گرفته  یقو یلیاز شده..احتمال خکار س دیتهد کردمیاما نگاهش رو دوست نداشتم احساس م کردیم یدور

 شده بود... متر ه یبود باهاش اما نگاهش عوض نشده بود برعکس عوض

 

 ...میقرار بذار هیهفته  نیا دیتونیبه سمتم اومد : خانوم پاکزاد اگر م انیکه تموم شد پو نیتمر

 

 ...ذارمینم یقرار چیمن با شما ه_

 

 ازتون... خوامیرو ندارم...م شنامهیاز نما یبخش هیتندم باعث شد جا بخوره : آخه من  لحن

 

 ...کنمیم لیمیبراتون ا یصحنه که هستن..در ضمن عصر تکنولوژ یکارگردان ..منش اریدست یآقا_

 

 بدم.... حیتا من براتون توض میداشته باش یفرصت خواستمیم شتریمن ب_

 

 نداره حیبه توض یازیرتو نپ یخبر رسوندنتون به آقا_

 

 بهتون دل خوش نکنه... گفتمیبهش م دیمنه...دوستش دارم...با یهم دوره ا نی..رامستمین مونیپش_

 

 نه بود.... شونیبه هر حال جواب من به ا ستیبرام مهم ن_

 

 خوب با وجود..._

 

 نه گنده هستن... هیمن  یپرتو برا ی...آقایحضور کس یب ایبا حضور _

 

به  شدیاز سر کوچه ما رد م یروزها هر کس نیبابا ا یشده بودم .ا یاومد...عصب رونیب نیدوشم انداختم و از تمر یرو رو فمیک

 من نظر بده..... یخصوص یراجع به زندگ دادیخودش اجازه م
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...با به میم شام بخورببرمشون به شهر کتاب و بعد هم باه خواستمیم رونیب می..قرار بود با هم بررفتمیبچه ها م دنید یبرا

 ایگفته باشه  میلبم اومد...مستق یرو یو رفت.....لبخند دینا خود آگاه انگار تمام احساسات تلخم پر کش یآوردن حام ادی

 بود.... ییبایپر از ز نم یتصورش هم برا یآدم حت نینه...ا

 

 

 

تر بود تو اون کت شلوار  پیخوش ت یلیخ یلیخ شهیساعت خونه باشه...از هم نیصورتش بود انتظار نداشتم ا یرو یپهن لبخند

 سوخته و کروات کرم رنگش... یقهوه ا

 

 یخوش اومد_

 

 یخبر داشته باشه ازش خجالت م میهم از احساس درون یگلنار اعتراف کرده بودم انگار که حام شیبه وضوح پ یوقت از

 دمیکش

 

 پا و اون پا کردم ... نیا

 

 تو؟؟ یایچرا نم_

 

 به بچه ها قول دادم..._

 

 که جلسه دارم.. فیخبر دارم برنامتون رو...دوست داشتم همراهتون باشم اما ح_

 

 مگه؟؟ دیگفتم : دعوت بود یزدم و با لحن پر از شوخ یبدجنسانه ا لبخند

 

بودن با خانواده  ی..برابه دعوت نداشتم. یازی: ن خوردیبار به گونه ام م نیخم کرد...نفسش ا یابروش رفت باال سرش رو کم ای

 ام....

 

 آدم عادت کرده بود با هر جمله اش قلبم رو نوازش کنه... نی..ا

 

 م؟؟یبا هم حرف بزن یقبل از رفتنون وقت دار یا قهیده دق هی_

 

 شده؟؟ یزیچ_

 

 لیجنتلمن بود...با است قتایآدم حق نی...ادیها رو برام کش یاز صندل یکیتراس اشاره کرد ... یها یدست به سمت صندل با

 ؟؟یخوریم یزینشست : چ زیخاص خودش پشت م

 

 ...رونیب میریم مینه با بچه ها دار_

 

 دیچرت و پرت بخور یزهایکه بازم چ_

 

 ؟یبا بچه طرف_

 

 ...یکنیبق م یطور نیا یبه خصوص وقت گهید ییکرد : کوچولو یبا مزه ا خنده

 

 درهم کردم.... یرو مصنوع اخمام
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 ...ادهی... : نازت ززیم یرو به هم قفل کرد و خم شد رو دستاش

 

 ام ... نهیبود به س دهیکم کم چسب گهیام د چونه

 

 قا؟؟یدق دیبر دیخوایکجا م_

 

 ...رونیب میری...بعد هم شام ممیزنیدور م هی میریشهر کتاب بعد م_

 

 مشکل دارم.... کمیبا قسمت دورش  هیعال_

 

 عادت کن..._

 

 ...دمیبار..اجازه م هی نیکنم....حال ا یوقت عادت نم چیه ابونیبه دور دور تو خ_

 

 شدن خنده ام گرفت.... یاز شاک شتریرو انقدر با مزه ادا کرد که ب دمیاجازه م کلمه

 

 ات دور کنم.... نهیبلدم چونه ات رو از قفسه س یدید_

 

 ....کردیداشت نگاهم م..سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم که انقدر با محبت 

 

 بکنم همراز.... یمشورت هیبا هات  خوامیم_

 

 مشورت؟؟_

 

بعد از  یفردا عصر هیآماده تر شده..نظرت چ یمدت ذهن بچه ها هم کم نیحامد سرحال تر شده....کم صبر تر هم شده..ا_

 آپارتمان حامد؟؟ مشونیبا هم ببر یایکارت ب

 

 زیم یدور نموند...دستاش رو رو یاز نگاه حام کنمیبهم منتقل شد که فکر م یادیپاره شد انگار..استرس ز یبند هی..تو دلم 

 دستهاش احساس کردم... نیجلو آورد و مشتم رو ب

 

 ؟؟یترسیآروم بود و نوازش گونه : م لحنش

 

 خودم... ییبچه ها...از تنها دنید بی...از آسیلیخ_

 

 ؟؟ییتنها_

 

 ؟؟ینخوان چمن رو  گهیاگه د_

 

 ....نمیشد... : نگام کن بب شتریدستهاش ب فشار

 

 بودم دوختم... دهیاش که حاال حس نوازش شدن رو باهاشون چش دهیمردونه و کش ینگام رو به انگشتها یلج باز با

 

 ...شهیکه کمتر نم شهیم شتریعوض نشه...محبت بچه ها بهت ب یزیچ چیه دمیموردن....من بهت قول م یترسهات ب_
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مبارزه  میزندگ یو برا شدمیوقت سرپا نم چیکن ه بتی...وگرنه بعد از اون همه مصنیزندگ یاونا تنها هدف من برا_

 ...کردمینم

 

بهت  باتیحس ز نیحامد بابت هم شتری..من خانواده ام و از همه بیعنی: ما ... دیمشتم کش ینوازش گونه رو یرو کم دستش

 ....میونیمد

 

در  دیدیصورتش آورد... : حاال اجازه م یرو ییبایکارم لبخند ز نیکردم...ا میدستش قا یتو شترید آگاه ب..دستم رو نا خو

 رکابتون باشم...

 

 !!ه؟؟؟یچه حرف نیا_

 

 خونه حامد... میریم 8ساعت  یو حدود ها میداریدنبالت باهم بچه ها رو بر م امیمن فردا م_

 

 ....میبهش فرصت بد میبگم که گفت :قرار گذاشت یزیچ خواستم

 

 فرصت به ضرر بچه ها تموم بشه... نیا ترسمیم_

 

 ..من و تو...میدیما اجازه نم_

 

....چه قدر کردیداشت نگاهم م نانیانقدر با اطم یمرد جد نیحتما..که ا میشده بود م؟؟یما شده بود ی..من و حامی..از ک

 نگاه.... نیلبخند..با ا نیبا ا تمیتو امن کردمینگاهش رو دوست داشتم..حس م یتو نانیاطم

 

 یجلسه ها نیاز کسالت آورتر یکیمن در خدمت شما...من هم کم کم برم به  نیکنم..راننده و ماش یحاال هم بچه ها رو صدا م_

 برسم... ایدن

 

 ...ستین یاجیاحت نیبه ماش_

 

 هست بگو چشم.... گمی....من میکنینم نییرو تو تع نیا_

 

 ...مطمئنم....یستین یجد_

 

 کرد.... تمیزد و با گذاشتن دستش پشت کتفم به سمت در عمارت هدا یلبخند

 

 

 

لبم اومد بچه ها امروز واقعا خسته ام کرده بودن اما عصر و  یرو یدادم و سرم رو بردم عقب..نا خود آگاه لبخند هیمبل تک به

زنگ زده بود  یحام میشام بر یبرا میخواستیم یوقت 9ساعت  یکهای...به خصوص که نزدمیرو باهم داشت یشب فوق العاده خوب

 نیاز شلوغ تر یکیتو  زیم هیپشت  یچهار نفر یهمراهمون کرده بود....وقت کیش یلیو خودش رو خ میبود کجا هست دهیو پرس

طور  نینشسته بودن و هم مونیکنار زیکه م یبا وجود اخم وحشتناکش به سه تا پسر جوون میشهر نشست یها یفروش تزایپ

به دعوت نداره  یازیاش ن خانوادهبودن با  یبرا گفتیم ی..تازه متوجه شدم وقتوشایدست ن یبرداشتن سس کچاب از جلو

حل  تونستیرو م یمطلق بود انگار که هر مسئله ا تیبچه ها حضورش آرامش و امن یمن هم برا ی...هم براهیمنظورش چ

آروم و  یکارها نیبه بد قلق تا محکم کردن شالگردن دور گردن من تا بغل کردن کوشا تنبل...همکنه...از باز کردن در نوشا

 کرد... یم باتریمن و هم بچه ها لحظه هامون رو ز یهم برا تشیکم اهم گرانید دیاز د دیشا

 



Roman-City.ir 
 بانوی قصه رمان

 

https://telegram.me/romancity 454 

 

طبقه باال و دامادش بودن  هیخانوم همسا نبینگاه کردم ز ینبودم از چشم یزنگ در واحد من رو از جا پروند منتظر کس یصدا

 سرم انداختم و در رو باز کردم... یتعجب کردم شالم رو رو

 

 شد... رید میمنتظرت شد ینبود میموقع مزاحمت شد نیشب ا دیسالم مادر ببخش_

 

مزخرفات فکر کنم با  نیبود که بخوام به ا نی...برام مهم نبود حساب من پاک تر از ادیباریم هینگاه دامادش و لحن خودش کنا از

 بدم... ییبها

 

باشه پس تعارف کردم که داخل  دیحرفها با نیو متوجه شدم که حرفشون مهم تر از ا میبود ستادهیتو چهارچوب در ا هنوز

 ...انیب

 

 بود خواستم وارد آشپزخونه بشم  یریمرد سر به ز دامادش

 

 ....ستین ییرایهمراز جان مادر االن وقت پذ نیبش ایب_

 

 به روشون نشستم و منتظر بهشون نگاه کردم...  رو

 

 ....هیخوب یلیخ تیموقع نی..دخترم ای...قرار بود روش فکر کنشهیغرض از مزاحمت همراز جان همون بحث چند وقت پ_

 

خونه...ناخود آگاه نگاهم رفت  بیتخر یشدن برا کیمغزم رو پردازش کنم و برسم به شر یتا بتونم داده ها دیطول کش ی..کم

 سرم بود ... ینه گنده تو هیبرش گردش و گلدونهام.... یها شهیرنگ پنجره و ش یسمت قاب آب

 

 ...ارمیسر در نم زایچ نیخانوم من اصال از ا نبیمن..ز_

 

 کنهیکار و م نیاست داره اساله یخونه رو بکوبه مرد مطمئن خوادیکه م ییآقا نیکرد : ا ینگاه م نیهمون طور که به زم دامادش

 ....شهیتون دو برابر م هیسرما رهیگیدوتا واحد نو ساز دستتون رو م یو کلنگ یمیواحد قد هی یبه نفع شماهم هست به جا

 

سال  یاز س شتریبود اما پر از خاطره هم بود..پر از داشته ها و نداشته ها...ب یمی!!...خب بود..خونه قدی!!! کلنگیمی...قد

 کودکانه هم بود... یهایهم بود...تو پله هاش باز یگیهمسا

 

 ..افتاده به خرج...خورهیبه درد نم گهیخونه د نیا دینیداد : بب ادامه

 

 میقابل احترام از همون سال هم شروع کرد دیکه مدرن و جد یزیهر چ میکه ما آدمها فکر کرد ییاز همون سالها کنمی..فکر م

 ور گفتن...به خونه خاطرات آدمها به درد نخ

 

 ؟؟یآقا دینیبب_

 

 شمس هستم..._

 

 چیتنهاست که ه رزنیپ هیخانوم مادام  نبیاست...به جز ز دهیچیپ یساختمون کم نیا نیساکن تیجناب شمس..وضع دینیبب_

به عنوان  دینیبیطور اگر م نیساختمون ساخته بشه؟ من هم هم نیکنه؟؟اصال کجا بره تا ا یبراش اسباب کش یکس رو نداره..ک

 ها رو من شناخت دارن.... هی...همساشناسنیمحل همه من رو م نیا توچون  کنمیم یدختر تنها دارم راحت زندگ هی

 

 ...ی..دوست و آشنا داریدار لیخانوم : دخترم خوب تو هم فام نبیز
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 نبیچند وقته...دستام نا خود آگاه مشت شد...:ز نیتو ا یحام نیمن با ماش یمنظورش به رفت و آمدها دونستمی..خوب م

 مادام هم سخته.... یمن سخته..برا یبرا دیدونیمن رو م یخانوم شما که تمام زندگ

 

 به نفع همه ماست... نیاما ا زمیعز دونمیم_

 

هم  گهیواحد د هیقل کردنش براشون سخته...الا زیندارن...تم یاجیاحت یبزرگ نیهم به خونه به ا نایشمس : مادر جون ا یآقا

 ....رهیگیدستشون رو م

 

 گفتن نداشتم... یبرا یزی..چ

 

 ...میجلسه داشته باش هی ادیسازنده هم ب یآقا میکه قراربذار میخانوم : امشب مزاحمت شد نبیز

 

سازنده بساز بفروش و  هیطرف هم  هیسه تا عدد رو با هم جمع ببندم...؟؟؟مادام ؟؟؟  تونستمیمن که نم ا؟؟یک نی...جلسه؟؟ ب

 شمس که روبه روم بود... نیمثل ا یفیمرد همه فن حر

 

 آخه...._

 

 ...هیمادام هم راض_

 

...: باشه کردیرو دوا نم ینبودن من درد یباشه راض یمنگنه..اگر مادام هم راض یدادم...گذاشته بودن ال رونیرو ب نفسم

 ....دیکن نییخانوم قت جلسه رو تع نبیز

 

 لبم اومد : بله.. یرو یهم لبخند لمیصفحه موبا یاسمش رو دنیبود...با د یزنگ زد حام لمیظه موبا..همون لج

 

 ...؟؟یسالم خواب که نبود_

 

 کرد... ییغرا کیبه دست بلند شد و سالم و عل یشمس گوش یجواب بدم که آقا خواستم

 

 سکوت کرد... یپشت خط چند لحظه ا یحام

 

 الو...._

 

 خونته؟؟ یک_

 

 و دامادشون.... مونیخشن بود : همسا یادی..سئوالش ز

 

 وقت شب؟؟؟ نیا_

 

 مشکالت ساختمون اومدن.... ی...براایمنتظر من بودند گو_

 

 شده؟؟؟ یزیمشکالت خونه تو؟؟ چ_

 

 ؟؟یهست یتو نگران چ_

 

 خوب نگران تو...._
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 ...رمیز رفتن مهمون هام باهات تماس بگمن بعد ا شهی..مستیهم ن یخاص زیلبم اومد : من خوبم..چ یرو ی...لبخند

 

 اونجام.... گهیربع د هی!! االن خلوته...ام؟؟یمن ب_

 

 خانوم منتظرم بودن.... نبیشمس هم تلفنش رو قطع کرده بود و با ز یآقا

 

 ..االن منتظر من هستن برم؟؟؟ستین یچیتر آوردم : باور کن ه نییصدام رو پا یکم

 

 ....یزنیرفتن بهم زنگ م_

 

 خنده ام گرفته بود.... شی..از لحن دستور

 

 

 

 یکه آقا یخانوم سوخت...موقع خداحافظ نبیز یشد که دلم برا بمینص نیخانوم همراه با دامادش ا نبیاومدن ز یکل ماجرا از

 بیخونه تخر نیا خوادیخانوم با پر چادرش اشک چشمش رو پاک کرد : منم دلم نم نبیباال ز رفتیشمس پله ها رو داشت م

بهشون  دیبا رسوننیاما چه کنم مجبورم...دخترم و دامادم مستاجرن..نم کاشتمرو من خودم  اطیتو ح ریبشه..اون درخت انج

 ....شهیکمک خرجت م یدیرو اجاره م گهیواحد د هی یکمک کنم..تو هم جوون

 

 رونیره...رفتم کنار پنجره و بخونه دست بخو نیدادم...دوست نداشتم ا رونیو نفسم رو محکم ب دمیرو از سرم کش شالم

و سه ساله مناسب بود؟؟؟...به  ستیدختر جوون ب هی ی...کجا؟؟ کجا براکردمیخونه رهن م هی دیمدت با نیرونگاه کردم تو ا

 رو برداشت : االن رفتن؟؟؟ یکارم داشت... با زنگ اول گوش ی...چافتادم یحام ادیساعت نگاه کردم شده بود دوازده..

 

 ....شهیم یربع هی: نه شیهمه نگران نیام گرفته بود از ا خنده

 

 در کمدش اومد ... یصا

 

 ؟؟یخواب که نبود دیببخش_

 

 ...امیب دمیپوشینه داشتم لباس م_

 

 ....کنمیم ی؟؟؟ بابا من سالهاست دارم تنها زندگ دیکنیم یشوخ_

 

دختر جوون  هیشب ادم خونه  ازدهی کنهیشما فکر نم هیهمسا نیخواستن؟؟ ا یم یمن به اون سالها کار ندارم....حاال چ_

 ؟؟ی....تو چرا در رو باز کرداد؟؟ینم

 

 شده.... یمیداره...خوب قد یمشکالت هیدما...ساختمون  یجوابت رو راحت تر م یمطرح کن یکی یکیسئوالهات رو _

 

به دوشش اضافه  یخواستم همش بار ینم موندیمسکوت م دیبا تشیچرا بهش نگفتم....فعل موضوع با تمام اهم دونمی..نم

 کنم...

 

 همراز.... یگیبشه بهم م یزیاگر چ کنمیفکر م نانهیخوش ب یلیخ_

 

 ....گمیباشه که نتونم حلش کنم مطمئن باش م یاگر مسئله ا_
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 بگو.... ینتون ای یبتون_

 

 ؟؟یباهام کار داشت_

 

 از دروغ گفتن امتناع کنم.... خواستمیم یطور نیرو عوض کردم...ا موضوع

 

بگم فردا قبل از رفتن به خونه  خواستمیگفت : م ارهیرو به روش ب یچرخش موضوع نیا نکهیداد و بدون ا رونیرو ب نفسش

 ...میبد تیبهشون ذهن کمی رونیب میحامد بچه ها رو اول ببر

 

 خوندم... وشایتو گوش ن کمیمن امشب _

 

 تره... یاما کوشا شاک دونمیم_

 

 بعد.. یبرا میبذار شدیکاش م کیاالن به امتحاناتشون نزد_

 

 نایهستش ا یآب دیخورش ی...تو بگشترهیتر سخت تر...تو نفوذت از همه ما ب ریبا مدرسه شون صحبت کردم هر چه قدر د_

 .....دمی...قول مکنمی...اما جبران میکنیکار رو م نیمن ا یستیتو رودربا یدار دونمی..مرنیپذیم

 

 

 

...از شدت کردمیبازهم فرش م دیهنوز لوله لوله بود...با یشونه هام رها کردم..بلند شده بود ول یرو شهیرو مثل هم موهام

چاره ام کرده بود نه ساعت بدون وقفه سرپا بودم و االن  یواقعا ب نیبودم..امروز تمر دهیچرند رس یاسترس به فکر ها

 ....کردیام م ونهیداشت د یجور هیبچه ها هم  ینگران وزانوهام طاقت وزنم رو نداشتن...و استرس 

 

 صورتم و شونه ام گذاشتم... نیرو ب یگوش

 

 تو کما وسط حرف زدن؟؟ یریم هوی: چرا  اوشیس

 

 ؟؟یازم دار یقعچه تو یمرد حساب شهیذهنم جمع نم_

 

 انقدر از تو توقع دارن.. نایچرا ا فهممیمن نم_

 

 من خودم هم طاقت ندارم نرم..._

 

 ....یشیداغون م ی...دارمیمسافرت دو سه روزه بر هیقبل از شروع اجرات  گهیدوماه د یکیمسائل تموم شه... نیهمه ا_

 

 ....ایس_

 

 ....وفتمیمن به عر عر م یبریخر کن رو به کار که م ایلحن س نیبله ..ا_

 

 مهندس درست صحبت کن... یآقا_

 

 کرد : مهندس شدم نه؟؟؟ یتلخ خنده
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 !!دونه؟؟؟یقدرت رو م_

 

 ....هیمنظور من ک میدونستی..هر دومون خوب م

 

 براش کردم و نکردم نوش جون نگاهش... یدوستش دارم و دوستم داره...هرکار_

 

 عاشق من بود... یجور نیا یکیهمه راهو؟ کاش  نیا رهیم یک_

 

 ...یشاگرد شونیا شیپ میایب دیواال ما با_

 

 ؟؟؟یک_

 

 مموش... یفروش محلتون...خودت یگفت : سبز یلحن مسخره ا با

 

 زده... یخبر یگلنار رو دست تمام کانالها_

 

 ...ینگفت یزیبودم فقط دلخوردم چرا به من چ دهیمن قبل از اون فهم_

 

 ...دیببخش ایس_

 

 ی...من گوشاریبه خودت فشار ن ادیحال و هوات عوض شه....مراقب خودت باش..ز خواستمیمموش جونم م الیخیب_

 ....هیزنگ کاف هی ینیانتظام ها رو بب نیا یخواینم یبدستم...هر وقت احساس کرد

 

به استرسم  ابونیخ یتو دنشونیچیوبچه ها بودم....پ یو منتظر حام ابونیبودم و چشم دوخته بودم به سرخ ستادهیدر ا یجلو

 اضافه کرد...

 

 نیهم ایتا ته دن خواستیدلم م دمیها پشت نشسته بودن...در جلو رو باز کردم و حضور هر سه نفرشون رو نفس کش بچه

 عوض نشه... یزیچ چیبمونم...ه یشکل

 

 شدن و ماچ بارونم کردن.... زونیدو از پشت سر از گردنم آو هر

 

 کوشا.... یندبا لبخند : موهاش رو ک یحام

 

 سالم..._

 

 ..؟؟یدیچه عجب من رو هم د_

 

بدتر  کنهیم یحسود یطور نیا یاون دکتر بد اخالق و جد گفتیبهم م یکس یکرده بود؟؟؟ خنده ام گرفت...اگر روز ی...حسود

 عقلش رو از دست داده.... کردمیاز کوشا فکر م

 

 و مشغول شدن.... یدادن به صندل هیدستگاه گذاشت و اونها هم تک یمورد عالقه بچه ها رو تو لمیف یحام

 

بعدش  دونستمی...نممیحداقل وقت داشت یانداختم...دوساعت یدور مچم نگاه فی...به ساعت ظرزدمیهام رو به هم م ناخن

 ها...؟ نیتو تمر ومدین شیکه پ یمشکل گهیسرش رو به سمتم خم کرد : د ی....کمشهیم یچ
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 ...رهی...: نه با فاصله ازم راه ممیگرفتیرو اگر فاکتور م مانینر آشغال نگاه

 

 ...کنمیبودنش رو پاک م یصورت مسئله  دمیفاصله رو حفظ کنه دفعه بعد بهش تذکر نم نیبه نفع خودشه که ا_

 

 یخطرناک شد_

 

 من دست بذاره.... یتهایحق نداره رو حساس یکس_

 

 رخش نگاه کردم ... میبه ن یرچشمیبودن به سمتش برگشتنم و ز لمیو کوشا غرق ف وشایبه پشت سرم کردم ن ینگاه

 

 م؟؟یباهاشون صحبت کن میکجا بر_

 

 ماجرا از چه قراره... دهیفهم بایتقر وشایجمع و جور...ن یفروش یبستن هی میریم_

 

 مگه نه؟؟؟ شهینم یزیچ_

 

 به بعد پدرشون رو هم دارن... نیما رو دارن.. و از ا یطیرا...من هستم...اونها تحت هر شیتو هست ینه....نه تا وقت_

 

 ....کنهیچند سالشون رو جبران م نیا یداشته هاشون همه نداشته ها نیدوست دارم فکر کنم ا_

 

 تو جبران کنم.... یرو برا زهایچ یلیکاش من هم بتونم خ_

 

 من ؟؟؟_

 

 زد : بله خود خود شما..... یلبخند

 

 

 

که  یو طور یاما جد ی...حامدیلرزیزانوهام م یو دست من رو زدنی..بهش دست نم شدیشون داشت آب م یتوت فرنگ یبستن

 ....کردینگاهشون م هیعاد زیانگار همه چ

 

جمع  یکه داشتن تو یتیبود...با وجود سن و سالشون به خاطر ترب سیچشماش خ وشاینشسته بود....و ن نهیدست به س کوشا

پر بود  زشیدوتا م یکیبود اما  یخال بایجا رو که تقر نیا یخاطر هم حام نیدادن و به هم یل نشون نمعکس العم ای زدنیداد نم

 ....رهیرو بگ دادیقهر و داد و ب یرو انتخاب کرده بود که جا برا

 

چند وقت راجع بهش حرف زده  نیرو به سمت کوشا بردم و گونه نازش رو لمس کردم : همرا زقربونت بره ما بارها ا دستم

 ....میبود

 

 ....کردیمختل م شتریاعصابم رو ب سکوتش

 

 .....یذاریمگه نه؟ ما رو هم باهاش تنها نم یایآرنجم رو محکم گرفت : تو هم م وشاین

 

من....فردا هم  شیپ دیایاز سه ساعت طول نکشه...بعدش امشب رو ب شتریب دمیالبته عروسکم...البته...بهتون قول م_

 ....رمیمنم سر کار نم دیمدرسه نر
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 ....میکن یم ی..پازل بازمیخونی...کتاب میکنیدرست م ی: تو ماکارون کوشا

 

 ...دمی....بهتون قول ممیدیکارها رو انجام م نیرو قورت دادم : همه ا بغضم

 

 : دوستش ندارم...وشاین

 

 ....یباش من رو قبول داشته کنمی..فکر موشایبه خاطر من ن_

 

ساختمون آجر سه  هی یجلو یخلوت یلیتو محله خ میدیچیو من خودم رو وسط گذاشته بودم...پ دهیدو دلخور بودن و ترس هر

 بود ... ی....محله لوکس و ساکت و پر دار و درختیمینسبتا قد یسانت

 

بود از خودمون متنفر بودم  یبود ....چهره بچه ها به شدت مضطرب و عصب یاش هنوز هم جد افهیرو پارک کرد ق نیماش یحام

 ...با اصرار...میکرد یرو عوض م اشونیدن میداشت مینداشت یاعتماد یلیبهش خ دیکه خودمون هم شا یزیکه به خاطر چ

 

نگام نکن  یطور نیا پس دیزیبرام عز یلی..برگشت به پشت سرش : کوشا عمو جون خدیرسیآروم نم یلیهم به نظر خ یحام

 عمو...

 

 ...رهیپذیاما من مطمئن بودم به خاطر سن کمش و البته پسر بودنش حامد رو زودتر م دیرسیبه نظر م وشایتر از ن یعصب کوشا

 

 هی:  دمیکرده بود رو محکم تر بغل کردم...کوشا رو هم...گونه هر دوشون رو بوس خیکه  یی وشای...نمیشد ادهیکه پ نیماش از

 ...دیکنیهر دوتون بابت امروز از ما تشکر م شهیم یروز

 

 بودم که حامد ما رو سرافکنده نکنه... یروز دیداشتم؟؟ به ام یجمله اعتقاد نیخودم هم به ا ای..و من آ

 

باز  یجلوتر باهاشون حرکت کرد...و من جلو یبال خودش گرفت و کم ریدستش رو پشت بچه ها گذاشت و اونها رو ز یحام

رو خاروندم و وارد  میشونی....پکردینم یمرد اعتماد داشتم..اون کار غلط نیرو تو دستم گرفتم و فک کردم من به ا پالتوم

 شدم....

 

 

 

و  نهیدست به س وشایشد....ن داریتو چارچوب در پد شهیتر از هم دهیکه باز شد..حامد رنگ پر یمیقد یبزرگ و اشراف در

 شد.... میقا یحام یبود ..کوشا پشت زانو یشاک

 

چند  نیا یبا تمام اشتباهات و کمبودها دیدیخودش رو م دی...شادیدیدو موجود بود که ما رو نم نیاما انقدر غرق ا حامد

 حرفها داشته باشه.... نیساده تر از ا یلیخ تونستیکه م دیدیرو م ییزهایتمام اون چ دیوقت...شا

 

کردن  یآشناهم نگاهش نم یکدوم نه تنها مهربان که حت چیبود که ه یوجودحامد به دو م سیبچه ها قرار گرفتم....نگاه خ پشت

 : سالم... ی....حاممیدادیمتخصص انجام م هیکار رو با  نیا دیبا دیشا دمیو من پرس

 

بودم و  دهیکه تازه د ییآورد..دستها نییبچه ها رو پا دنیبه آغوش کش یحامد برا یهوا یخشک شده تو یدستها یحام سالم

 گهیپشت د نیاز اون روز سر خاک رها ا دیاز ابتدا باز شده بودند و حاال نا کام مونده بودن....پشتش هنوز خم بود..شا ایگو

 راست نشده بود....

 

 کردمیبلکه با بند بند وجودم حس م دمیدیبه سمت بچه ها که حاال پشت من پناه گرفته بودن و من ترسشون رو نم ینگاه یحام

 ...دیسالم کن دیخواینمکرد .. : بچه ها 
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خسته  ینداشتن رو پاک کردن..با صدا یمن ارزش یکه برا یلعنت یاون اشکها یعنی نیچشهاش رو با انگشتهاش فشرد و ا حامد

 ....دیکرد خیتو  دیایب ینداشته باش حام شونیگفت :کار یا

 

 نجایما ا ستیمگه نه؟؟؟ قرار ن ی..کوشا خم شد به سمتم : تو هنوز هم ما رو دوست دارارنیکردم تا پالتوهاشون در ب کمکشون

 مگه نه؟؟؟ میباش

 

 ی...اهیچه حرف نیبود جز لبخند : آخه فدات شم ا یزیهر چ هیزدم که شب یچند وقت رو قورت دادم و لبخند نیا یلعنت بغض

 من چه قدر عاشقتونم.... یبفهم یتونستیکاش م

 

 عمو هم از ما خسته نشده مگه نه؟؟:  وشاین

 

 ....شهیوقت از شما خسته نم چیعمو ه_

 

من  نکهیازش خواهش کنم بچه ها رو بغل کنه و قبل از ا خواستیپالتو به دست به سمت بچه ها اومد و من چه قدر دلم م یحام

که انقدر پنهان شده بود که آشکار  یزدم...همون لبخند یبازوهاش گرفت و من لبخند نیبزنم جفتشون رو محکم محکم ب یحرف

 ....دیرسیم دیبه نظر بع تیوضع نیشدنش تو ا

 

با مزه  نهیبود با شوم یچوب زیهمه چ لیو وسا نیبود که از سقف و زم یکیش یلیساز چهار خوابه و خ یمیحامد آپارتمان قد خونه

 بود.... کیو ش زیاز حد تم شیمرد مجرد ب هیخونه  یو برا ومدیم زیبه نظر تم زیگوشه سالن که روشن بود...همه چ

 

امروز  یبود و معلوم بود چه قدر برا یباب طبع هر بچه ا یها یانواع خوراک زیم یبود..رو ستادهیمستاصل وسط هال ا خودش

 کرده .... یزیبرنامه ر

 

ن کنه....من همراه با بچه ها پنها تونستیرو نم سیخ یداشت خودش رو جمع و جور کنه و لبخند بزنه..هر چند اون چشمها یسع

 بود... یرنگ یلهایرو به سمت بچه ها گرفت...پر از پاست زیم یظرف رو نیاول دهیکاناپه نشستم ...و حامد هول و ترس یرو

 

 ...دیدوست دار دونمیم دیبخور_

 

 ...یدونینم یچی: تو ه وشاین

 

 ...زنهیحرف نم یطور نیآدم با پدرش ا نکهیبا اخم : تو نه شما...و ا من

 

 برم خونه همراز.... خوامیجا رم دوست ندارم..م نیبرم ا خوامیاالنم م خورمی: منم نم کوشا

 

هم  لهایپاست نیاز ا خوامی..دعوت شدم و ممونمیم نجایمن ا یدادم : ول هیمبل تک یو به پشت دمیبه موهام کش یدست یعصب من

 حرفها باشن.... نیخوشمزه تر از ا یرنگ یخرسها نیا کنمیبخورم و فکر م

 

گذشته  ادیخونه که من رو  یتو دهیجیپ یمیادکلن تند و قد نیکه خودم از ا ینگاهم کرد به من یبا التماس و تشکر فراوون حامد

 یا دهیبه ابن مرد ترس ییجورا هی خواستیبودم دلم م دهیکه خودم کش ییها یپدر یتمام ب یانداخت متنفر بودم اما...برا یم

و پدر دو بچه کمک  یدر آستانه چهل سالگ یبود تا مرد نییپسر بچه نوجوون با اعتماد به نفس پا هی هین شباال شتریکه ب

اعتماد کرده  هیذهنش چ یتو دمیفهمیپا انداخته بود و گوشه سالن نشسته بود و نم یکه پا رو یاخمو و جد یکنم..به عمو

 بودم....
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حرکت بچه  نیهم برداشتن و من احساس کردم با ا وشایدهنم گذاشتم و پشت سرم کوشا و ن یتو لیپاست هیادامه حرفم  در

 شتریکرد : ب دایاعتماد به نفس پ یهول تمام ظرف رو جلوشون گذاشت کم دمیدیکه لرزش زانوهاش رو به وضوح م یها حامد

 بردار پسرم...

 

بچه ها غرق درشون نشسته  یت داشت....حامد رو به روپسرم رو با تمام مقاومت هاش دوس نیمن احساس کردم کوشا ا و

 دهانشون.... یرو تو شیمشتشون داشتن و بخش یرو تو یا وهیم یرنگ یکه حاال اون خرسها ییبود....بچه ها

 

 ؟؟؟ی: قربونت برم خوب دمیکش وشاین یبه موها یدست

 

 ....میگذاشت : بر شیدست شیپ یرنگ رو تو یآب خرس

 

شده بود رو با دستمال پاک کرد و به سمت  سیرو که خ شیشونیبه بچه ها بود هول از جاش بلند شد و پ که همه نگاهش حامد

 کاکائو آماده کردم  ریآشپزخونه رفت : نه هنوز زوده دخترم براتون ش

 

 ....زمیو مفصل اشک بر نمیبش میکرده بود ریکه توش گ یتیوضع یبرا خواستیمن دلم م و

 

 لب گفت : آروم باش.... ریبهم کرد و ز ینگاه یحام

 

 من انداخته چه طور آروم باشم؟؟ نیکردم حاال که از صبح توپ رو تو زم یمن فکر م و

 

شدن حامد از  دهیکه معلوم بود مخصوص امروز خر ییبچگانه نو یوانهای....تو لرفتیعرق سرد م یکمرم قطره ها رهیپشت ت از

 دریکوشا هم اسپا یو جلو وشاین یجلو یرنگ بارب یصورت وانیگذاشت و ل یشکالت کیبچه ها ک یاومد و جلو رونیآشپزخونه ب

 من...

 

 ...گهیم یا گهید یبرامون قصه ها شهیدوست ندارم...همراز هم یرو دستش گرفت : من بارب وانیل وشاین

 

که خالتون براتون  یدخترم...هر داستان دونستمیلرزان گفت : من نم شدیکه مرتبا از سمت بچه ها انگار از آزمون رد م حامد

 ...میخریرو م وانشیو ل میریبا هم م گهیم

 

 بود انگار... یمنش راض دریاما از اسپا کوشا

 

 ... میبر رونیب بهیبا غر ذارهیعمو نم میاینم یی: ما جا وشاین

 

داغون شدنش توسط دخترک  نیخونه اش...ا کیغرور اون مرد وسط سالن ش بیاز تمام اون تخر بودمیخوشحال م دی..و من با 

 یساعت آنچنان خواستن مین نیتمام ا دواریاما نبود...من ته اون نگاه ملتمس و ام بودیجشن انتقام م هی دیمن با یده سالش برا

 بود... زیترحم بر انگ شتریرو خنک نکرد ب مآتش دل وشایحرف ن نیبودم که ا دهید

 

 ...ستین بهیتره پس غر کی...حامد پدر شماست..من عموتم چون برادرشم....اون به شما نزدوشای: ن یحام

 

 گذاشت و سکوت کرد.... زیم یرو رو وانشیل کوشا

 

 بچه ها خودش.... شی: بره پ وشاین

 

 .... دییمن شما یجلوشون زانو زد : بچه ها حامد
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 نکن تا حاال حتما حامد بچه دار هم شده... هیگفت گر دهیکه نرگس خانوم به مامان فر دمیدروغ نگو..من خودم شن_

 

 دیشا ایو  رمیدختر بگ نیرو از ا ستادنیعادت زشته گوش ا نیبعد ها ا خواستمیو م هینرگس خانوم ک مومدین ادمی ی..ومن حت

 عادت حرف مفت زدن رو تو خاندان انتظام..... نیا

 

 عقب تر رفت ... وشایکه ن رهیرو بگ وشاین یدستش رو دراز کرد تا بافته موها حامد

 

 از شما ندارم...من دوستتون دارم... ریبه غ یکه هست اشتباه کرده من بچه ا ینرگس خانوم هر کس_

 

 ....ی: ندار کوشا

 

...گفتم مردونه فکر میبچه اش رو دوست نداشته باشه...ما اون شب هم باهم صحبت کرد ی: امکان نداره پدر یحام

 ....فهمنی...مردها هم رو بهتر ممیکن

 

مرد رو  نی....من بغض اشدینم میحال یزیمردونه زنونه چ یداستانها نینزد...من از ا ینشست و حرف نهیدست به س کوشا

 اشتباه خودش.... یسالها نیانداخت به اندازه تمام ا یراه م یلیس دیترکیکه اگر م ی...بغضدمیدیم

 

که من  ییزمانها ای...کردیم هیکه مامان رهاتون گر یکاش پدر من زمان یکاش پدر من بود....ا ی: ا دمیبه سر بچه ها کش یدست

 تنهام بود....

 

خونه شون  میبا شما صحبت کنه..ما امشب اومد خوادیسمج گوشه چشمم رو پاک کردم : پدرتون شما رو دوست داره..م اشک

 ...یمهمون

 

 نگاهم کرد.... شییرها یبا چشما وشاین

 

 ....دمیمن بهتون قول م_

 

 یزیچ هیبهتون  خوامیشده..... م یبدم چ حیبتونم براتون توض دیاگر بزرگتر ش دیمن عاشقتونم...شا گهی: خالتون راست م حامد

 نشون بدم....

 

 مبل نشستن و تکون نخوردن.... یرو یها با لج باز بچه

 

 با مزه باشه.... یلیخ زیچ هی دیمن م..شا یزایعز گهید دی: پاش من

 

 ...میکه بعدش بر ی: به شرط وشاین

 

که چه قدر مشتاق در آغوش  دمیمشتاق باشن پشت بند حرف من بلند شدن....و من حامد رو د یلیکه خ نیدوشون بدون ا هر

 .....دنشونهیکش

 

 لب گفت : ازت ممنونم..... ریز یحام

 

 ؟؟؟یبریما رو کجا م ی..تو دارانی: همراز و عمو هم ب سمت اتاق خواب ها رفتن که کوشا برگشت به سمت ما به

 

کنترل کردنه خودش و داغون و  یتمام تالش حامد رو برا دمیدینداشتن و خوب م تیاز جامون بچه ها احساس امن میشد بلند

 داغون تر شدنش رو بچه ها ش بهش اعتماد نداشتن .....
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رنگ پر از عروسک و تور و  یاسیصورت ممکن با رنگ  نیتر بایکه به ز یخوشگل یلیرو باز کرد...اتاق خ یدر اتاق بزرگ حامد

نبود....و گوشه اتاق سبد  یبود که تو عمارت ازش خبر یهمون اتاق نیا دمیرو د وشایشده بود و من برق نگاه ن نیپارچه تزئئ

گذاشت و درش رو باز کرد...به  نیزم یآورد و رو کیرد شدنه دوباره اش سبد رو نزد زبود....حامد ترسان ا یکیکوچ یریحص

بود که دل  کی...انقدر کوچشیشونیرو پ ییلک حنا هیرنگ بود با  دیسف یکوچولو یلیتوله سگ خ هیچشم هام اعتماد نداشتم...

 رو محکم بغلش کردن .... اونرو فراموش کردن و  زیمن رو هم برد چه برسه بچه ها که نا خود آگاه همه چ

 

جاندار دوست  نیامشب..ا یوانیو ل یلیپاست یبعد از تمام شکستها دیزد.....شا یمدت حامد لبخند نیبار ا نیاول یابر و

 بود...... یمثال پدر عجم یآقا نیا روزیتنها نقطه پ یداشتن

 

 

 

 نجا؟؟؟یا مشیاریم_

 

توله  هیندارم چه برسه  نجایا یی... و فک کردم من خودم هم امروز فردا جادمیو گونه اش رو بوس دمیرو کامل روش کش پتو

 ماهش هم نبود.... هیسگ که هنوز 

 

 : بلده ازش نگه داره؟؟ وشاین

 

 ....دیبهش سر بزن دیبر یزدم : قرار شد شما ه یبه حامد بود... لبخند منظورش

 

 .اونجا.. میبر میخونت ما مجبور نبود شیاوردی: اگر م کوشا

 

 براتون آماده کرده بود... یخوشگل یچه اتاقا یدیتپل..د ادیدلت م_

 

 یکه پر از نقاش ییوارهایو د ینیکوشا با اون تخت ماش یو مشک دی..الحق هم که سنگ تموم گذاشته بود...اتاق قرمز و سف

 هم واقعا قابل توجه بود..... یکیمکان لیو ب نیماش

 

 زیهمه چ یکم یبود براشون هرچند با حضور فندق اون سگ دوست داشتن یسخت یلیکردم تا خوابشون ببره...شب خ صبر

 ...ومدیراحت تر به نظر م

 

شونه هام  یفرم رو رها رو یپاره پاره ام رو هم پام کرد و موها نیبلندم رو مرتب کردم و شلوار ج نیرنگ آست ینارنج بافت

دنبال  لشیموبا یتو دل بروش داشت تو تینها یب لیته بود و با استتوش پا رو پا انداخ یانداختم و وارد سالن شدم که حام

 ...گشتیم یزیچ

 

 دن؟؟یزد : خواب یحس کردنه اومدنم سرش رو باال آورد و لبخند پر مهر با

 

 به زور اما بله.... کمی_

 

 کاناپه پرتاب کردم... یرو بایرو تقر خودم

 

 تتی.....اذیخسته شد یلیپاش برداشت لحنش پر از نوازش بود : خ یپاش گذاشت و پاش رو از رو یرو رو دستهاش

 ....میکرد

 

 فشار دادم : خوبم... یرو با انگشت اشاره و شصت دست راستم کم چشمام
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 ....یخوب شهیتو هم_

 

 کالمش.... یبایز یزدم به تمام نوازشها یلبخند

 

 گفت؟؟ یحامد بهت آخرش چ_

 

 کرد... ینم ی..نه مطمئنن به حامد حسود

 

 مگه نه؟؟؟ هیازم تشکر کرد...رها ازم راض_

 

 ...یالبته که راض_

 

 ....ترسمیم_

 

 رون؟؟؟یب می..بریرسیخسته و کالفه به نظر م _

 

 از سئوال نگاهش کردم... م؟؟؟پریبر میخواستیبود...کجا م ازدهیساعت نگاه کردم  به

 

 ....میزنیقدم م کمی_

 

 ...ترسنیم شنیم داریبه اتاق بچه ها انداختم : بچه ها ب ینگاه

 

 یکن...شب بتون یذهنت رو خال کمیتو هم  می..برمیریاطراف م نی...همزننی...بشن هم زنگ مشنینم داری...بستنیبچه که ن_

 ...یبخواب

 

 

 

نشسته باشم..شب جمعه بود و  مکتین یرو یبا حام قهیدق ستیو ب ازدهیدو محله باالتر ساعت  یکیتو پارک  شدینم باورم

 شلوغ نبود.... یپارک پر بود ...ول بایتقر

 

 ....میهم نشست کینزد مکتین هی یرو

 

 سردته؟؟؟_

 

 زد بهم.... یکردم . سرم رو به نشانه نه تکون دادم...لبخند نگاهش

 

 ....یشد تیاذ یلیخ یلیامشب خ_

 

 مگه نه؟؟ تونهیحامد م_

 

 ...تونهیم_
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 یسرد سبز رنگ...تو مکتین یجا رو نیبه دلم ترس راه بدم....ا یذره ا شدیمگه م تونهیم گفتیصالبت م نیبا ا یوقت ی...حام

که  میداشت ی...انگار ما هم قصه استیتهش تلخ ن یقصه ا چیه کردمیالمپ احساس م نینور ا ریمه کم رنگ اطرافمون...ز

 ...نیریش یلیبود خ نیریتهش ش

 

ادکلنش رو که  یهم بشنوه و بو یحام دمیترسی....مشنومیتپش قلبم رو م یکردم صدا یتر شد...و من احساس م کینزد بهم

 آورد... رینظ یلبخند ب هیلبش  یرو قمی....نفس عمدمیمخلوط شده بود رو تا ته نفس کش گارشیس یبا بو

 

 ....ادیبهت م دنیخند_

 

معذب سرم رو  یشالم نگه داشت و من کم یشالم و دستش رو رو ریرو داد ز یشگیسرکش هم یو دسته مو دیسمتم چرخ به

 ....ادیتو لبخند زدن به من م یبه رو کنمیفکر م شتریانداختم : ب نییپا

 

 ...دیلرزیجمله ها م نیتنم از ا تمام

 

گرمم  موندمیدور م ایدن یها ی...و انگار از تمام بدشدمیتو حجم حضورش پنهان م یطور نیرو کامل پشتم انداخت و ا دستش

 سردم نبود.... گهیو د شدیم

 

مطمئنم همراز امشب رها از تو  یافتاد....ول یاتفاق ها نم یلیتو رو رها داشت خ اتیاز روح یاگر ذره ا دیشا یدونیم_

 ....هیراض

 

 که از نگاهش دور نموند دمیکش یپنهان ی ازهیشده بود...خم نیبودم چشمام سنگ یرینظ یآدم تو خلسه ب نیکه تو وجود ا من

 

 کوچولو جات گرم شد خوابت گرفت؟؟.... یخواب آلو_

 

 جام امن شد خوابم گرفت...._

 

 نگاهش.... یباز شیغرق بشم تو آت خواستمینگاهش بود که م یتو یرینظ یچنان شوق ب دیبه سمتم چرخ هوی سرش

 

 تو... ی....فقط و فقط براستایدن یجا نیتو امن تر یجا برا نیکرد : ا شتریدستهاش رو ب فشار

 

 ....یحام_

 

 جان دلم...._

 

که مژه اش انگار صورتم رو لمس  ینگاه نیلحن پر نوازش...به ا نیکلمه محتاج بودم انگار...به ا نی...و من چه قدر به ا

 ....کردیم

 

 ....ایدن یمگه نه...؟؟ مثل همه قصه ها شهیخوب م زیهمه چ_

 

 .....دمی....: بهت قول مدیگونه ام کش یآزادش رو رو دست

 

 ...؟؟میراه بر کمی یخوایزد : قرمز شده...سردته خانوم خانوما...م مینیرو آروم به نوک ب انگشتش

 

و  ومدیخنده م ی...صدامیحرفها بودم...دستش رو از دورم باز نکرد....بلند شد نی....من امشب غرق تر..محو تر از اخواستمیم

 قصه.... یو بو یادکلن حام یو بو ومدیخانواده م ی...بو ونیقل یبو
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 کردمیفکر م گهید یبودم حت دهیوقت بود ند یلی...خشدی...باورم نمیصورت یپشمک فروش...با پشمک ها هیافتاد به  چشمم

 دنیو با د دیدستش متوجه شده بود سرش چرخ ریکه حرکتم رو ز ی...حامدیو سر من باهاش چرخ می..از کنارش رد شدستنین

 همراز....؟؟ یکن یم یزد :شوخ ینگاهم لبخند

 

 ...اما....ارمیتو کم م یکرد : جلو یسرم رو به نشانه نه تکون دادم...تک خنده ا طونمیرو به دهنم گرفتم و با نگاه ش نمییپا لب

 

 ....نیچه صورت نیبب_

 

رو ذره  نیریش یآروم آروم اون حجم پف و خال مکتین یدستم بود و نشسته رو یبلند تو یبعد اون چوب استوانه ا قهیدق چند

ولذت  کردمیموند رو با نوک زبونم پاک م یلبم م یهاش که رو یو بعض خوردمی..آروم آروم مذاشتمیدهنم م یذره تو

 ....بردمیم

 

 یلیخ یلیشده بود..خ بیبود نگاه کردم....نگاهش عج خمیکه م یگذشت سرم رو بلند کردم و به حام یطور نیلحظه هم چند

 دستم موند... یپشمک تو یجلو رفته بود رو گهیتکه د هیکندن  یکه دستم که برا بی...انقدر عجبیعج

 

 ...رونشهیکه زود تموم نشه....آخه توش نرم تر از ب خورمیآروم م شهیدوست دارم....هم یلیمن پشمک خ زهیچ_

 

 ....کردمیرو درک نم رفتیچشمام و لبهام م نیه بک بشینگاه عج نیرو دادم چون ا حیتوض نیهول ا کمی

 

 رو به سمتش گرفتم : دلت پشمک خواست؟؟ پشمک

 

 ....خوادیم یکنه من االن دلم چ یبه گوشه ذهنت هم خطور نم یلبم جواب داد : حت خیطور م هون

 

 یرو....همون که باعث شد قلبم تو دهنم بزنه...جا خوردم...قرمز بایداشت و لحنش همون نوازش ز فیلط طنتیش هی چشماش

 سرم جلوتر بکشم.... یو شالم رو رو نیزم یگونه هام و حرارتشون باعث شد پشمک رو رها کنم رو 

 

 

 

 نیقلبم...ا یدر تضاد کامل بود با داغ فتهیب نیزم یبزنه و رو یسرم چرخ یباال یخنک که باعث شد تا برگ سبک مینس نیا

قلب و روحم.....به  یپر طمطراق تو یقیتضاد کامل بود با تمام اون موس یپارک محل یتو یشب زمستون نیسکوت اطراف تو ا

...و من حس زدیم ادیتو چشمام فر دونمیاون حس لذت از حضورش که م تمام...از دمیکشیبر نگشتم...خجالت م یسمتش حت

پالتوم کردم و تنها  بیرو داشتم......ازجام بلند شدم و بهش نگاه نکردم..دستم رو توو ج خیدر تمام طول تار ایدن یتمام زنها

 ...شنیم داریبچه ها ب می..برزهیکه اون لحظه به نظرم اومد جمله : چ یزیچ

 

ستش رو منتظرش بشم راه افتادم...با دوتا قدم بلند خودش رو بهم رسوند و بدون توجه به خجالت وحشتناکم د نکهیبدون ا و

 ...؟؟ینصف شب ییتنها یریمحکم دورم حلقه کرد.... : کجا م

 

 ....شدینشاط لحنش پنهان نم نیا کردیم یچه قدر هم که سع هر

 

که  یربط یب ی..اما ازش ممنون بودم از بودنش..از سکوتش..از تمام سئواالدونمیخونه اومد رو هم نم یبه دنبال تا تو چرا

 تا موضوع رو عوض کنه... دیپرس

 

 ...نمتیبیرو تو دستش جا به جا کرد : چشمات پر از خواب...برو بخواب....م چیسوئ
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برگشت سمتم :  رهیزد و به سمت در رفت دستش به دستگ یلب گفتم...لبخند ریز یریدادم و شب به خ یرو تکون سرم

 من باشه.... نیاست حواست به....ارزشمند تر گهید یسرد تر از شبها کمی..امشب زهیچ

 

 یرو میبودن...گوش ومدهیبود...بچه ها هنوز خواب بودن که سراغم ن شهیدرخشان تر از هم دیشا ایروشن تر و  زیهمه چ صبح

 یه جاصورتم پهن شد..رگ گردنم ب یبود....لبخند رو یچشمم رو باز کردم....حام ی....الکردیم یبود و داشت خودکش برهیو

 تا حاال نت داشت انگار.... شبینبض از د

 

 سالم..._

 

 سبک بود..گرم بود...مثل حباب... سالمش

 

 ...ریصبح به خ_

 

 بابا ساعت ده.... ؟؟یخواب بود_

 

 ...گفتینگاه کردم...راست م وارید ی...به ساعت رو

 

 ....ومدیخوب خوابم م_

 

 ؟؟یسکوت کرد : خوب یداد و کم رونیار شده بود....نفسش رو بکش د یادیصدام هم ز دونستمیلوس بود...م یکم لحنم

 

 خودشون رو انداختن رو تختم....آخم در اومد... غیلحظه در اتاقم باز شد و بچه ها بدو بدو اومدن تو اتاق و با خنده و ج همون

 

 شد؟؟؟ یچ_

 

 دستم درد گرفت.... دیتپل خان....پر نیا ریتقص_

 

 رو بده به کوشا... یگوش_

 

 ...دیچیپ یلپم گذاشت که صداش تو گوش یرو یبوسه محکم کوشا

 

 بزنه تو تختت.... رجهیش دیداشته باشم...بزرگ شده نبا ییبحثها هیکوشا خان من  نیبا ا دیبا نکهیمثل ا_

 

 ...گرسنه ان بهشون صبحانه بدم...کننیرو م نمیمن برم..بچه ها دارن آست_

 

 باهم؟؟؟ میبر ییجا خوامیباشه برو....فقط...شب مپر از نشاط.... :  ی..خنده ادیخند

 

 گفتم : کجا؟؟ کردمیرو درست م راهنمیطور که دامن پ همون

 

 ...ینیبی....حاال مستین یخاص یلیخ یجا_
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 نزن گلنار.... غیج_

 

 هم نزنم.... غیهمه موضوع اتفاق افتاده تازه ج نیکارت...ا یبرو پ_

 

 ....ایبگ ایبه س ینر_

 

 نترس... یعاشق شد_

 

قراره تا عمارت برم بچه ها رو بذارم  ادی....: برم حاضر شم...االن راننده اش مدمیربطش خند ی..به لحن جلف و جمله ب

 خونه..خودش اونجا منتظرمه...

 

 کنه... یخواستگار خوادیم دیشا_

 

 ...کنمی...: نه....فکر نمدمی...ترسدی..ته دلم لرز

 

 ....؟؟ یدیترس هیچ_

 

نگاه کردم...من واقعا بعد از اون جمله گلنار  نهیآ یلبم...به خودم تو یرو دمیکش شهیو محکم تر از هم شتریب یلبم رو کم رژ

 ...دونمی...نمرفتمیم یبودم...داشتم به چه سمت دهیهم ترس یلیخ یلیبودم...خ دهیترس

 

 یرها رو ی...من با اون پالتو قرمز رنگ کوتاه و شال بافتنختیرنگ تمام اون ترسم ر یتو اون کت شلوار زغال دنشید با

زد..اما جلوتر که  یلبخند هیاول  دنمی...با دومدمیبه نظر م شهیتر از هم یتر و البته جد یپاشنه بلند رسم یسرم...با بوتها

 اخم کرد... کمیاومد 

 

 سالم..._

 

 ...یوشپ یلباس کلفت نم هیتو چرا  دونمیهمراز...من نم شهیسردت م_

 

فقط  نیگلنار هم خودش رو کشته بود که ا گفتیراست م یبودم..ول دهیپالتو رو هم تازه خر نیدکتر دلش خوش بود ا ی...آقا

 گرما نداره.. یقشنگه ول

 

 ندارم... یمن باهاش مشکل_

 

 من مشکل دارم...._

 

 م؟؟؟یبر میخوایپالتو بود...: کجا م یتاه...احتماال که نه صد در صد منظورش به رنگ تند و کودنیرو زدم به نشن خودم

 

 برات جالب باشه.... کنمیبا مزه...فکر م یلیخ یجا هی_

 

 

 

تو  یسنگ کیخونه کوچ هیبود انگار... ایدن یجا نیباتریز نجاینزنم..جالب بودن؟؟؟ ا غیزور خودم رو نگه داشتم تا ج به

 هیخونه متعلق به  نیطرف...ا هیخونه  رینظ یب ییبایهم گذاشته بود...ز زمیبا ه یخوشگل نهیتوش شوم یدرکه...دوست حام

همه رنگ همه شکل عروسک توش  ایدن یعروسک داشت....از همه جا ونیلکسکه ک یبا مزه بود کس یلیشصت ساله خ یآقا
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... با ذوق ستادیکنارم ا یبودم که حام یروس یعروسک با لباس محل هی....دست ساز و فوق العاده ارزشمند...غرق شدیم دایپ

 ....ممنونم ازت....رنینظ یب نایبرگشتم رو نگاهش کردم...: ا

 

 ....یداد رییکه تغ ییزهایمدت....به خاطر حضورت...به خاطر تمام چ نیخم کرد : من ازت ممنونم...به خاطر تمام ا یرو کم سرش

 

 کرد.... دایپ شهیدرخشان رو کم م یچشما نیروزها ا نیدکتر ا یگذاشت : آقا یپشت حام یخونه دست صاحب

 

 بودم... یآدم خوش شانس شهیمن هم_

 

و به سمتم  دیبه دستمال گردنش کش یرو روشن کرد و دست پشیکرد و پ یاسمش مسعود هستش خنده ا دمیکه فهم مرد

 ....دهین آموزش مبه انسا یزیهنر قبل از هرچ دیکه شا یزیلذت بودن....چ ایساده دن یزهایانداخت : از چ ینگاه

 

به من که مشتاق بهش  ینگاه زدیکه م یبا هر نت ینشست و مسعود خان آواز خوند....و حام انویپشت پ یحام دمیو خند میگفت

و  کردمیمرد رو من از اول کشف م نی...هر بار ادمید یاز حام یمتفاوت یلیخ یانداخت..... من امشب رو یم ینگاه کردمینگاه م

 ....شدمیخجالت مک یگاه یدگیچیپ ونشکل بودن و بد کیاز خودم به خاطر 

 

 یخونه سنگ نی....سبک بود و ساده و خوشمزه تو االیبه قول مسعود خان اسپش یاسپاگت هیبود .. یدوست داشتن یغذا شام

لندن آشنا شدن  یتو یمهمان هیتو  نکهی..از اکهیجراح موفق پالست هیکه مسعود خان  نیگفت از ا شونییاز آشنا یکوچک...حام

 کرده.... لباون ها رو بهم ج یقیو عالقه شون به موس

 

وقت ازدواج نکردم...حسرت داشتن بچه رو تا آخر عمرم خواهم  چی: ه کردیم یخان که ظرف من رو پر از اسپاگت مسعود

از دور به نظر خشک و  دونمیداشته باشم...هر چند م یمثل حام یو جنتلمن یپسر درست و کار خواستیدلم م شهیداشت...هم

 حسرتم ده برابر شد... کنمیپر کردم اما امشب فکر م ونیکلکس نیرو با ا میی...تنهاادیم یجد یادیز

 

 : چرا...؟؟ یحام

 

 قدر همراز.... نیقدر معصوم و هم نیقدر نگاهش درخشام...هم نیکاش دختر داشتم...هم یا_

 

 مشت شدم قرار گرفت و لبخند زد..... یدستها یرو زیم ریاز ز یختم که دست حاماندا نییرو پا سرم

 

 

 

 ؟؟؟یشب رو دوست داشت نیا_

 

 ....ی...مرسیکه من رو برد ی...مرسیبود..عال یعال_

 

 خوشحالم...._

 

 زهی: چ دیکش هیو تو ثان عیسر یپام گذاشت...ول یشم که دستش رو رو ادهیخونه نگه داشت....خواستم پ کیرو نزد نیماش

 ....؟؟یچند لحظه صبر کن شهیم

 

است بابت تشکر ازت....از سر شب  هیهد هی نیرو در آورد....: ا یپشت بود جعبه ا یپالتوش که رو صندل بیشد و از ج خم

 فرصتم.... هیمنتظر 

 



Roman-City.ir 
 بانوی قصه رمان

 

https://telegram.me/romancity 471 

 

 زیآو هی دمیدیکه م یزیردم...چرنگ رو باز ک یلرزان دستم رو دراز کردم و گرفتم و در اون جعبه سورمه ا یتعجب و دستها با

 بود.. فیظر یلیخ یلیبود...خ زونیکه ازش سه تا سکه آو دهیاما خمhبه  هیشب یزیچ هیبود  بیو عج کیکوچ

 

داشت...دستش رو جلو آورد و اون  کیکوچ یلیخ رهیگ هیرو در آورد...پشتش  زیجعبه آو یدستش رو دراز کرد و از تو یحام

 بیدسته مو از اون گل سر عج نیاون دسته زد.. حاال انگار ا یرو باال ریدستش گرفت و گ یسرکش رو تو شهیهم یدسته مو

 یدادم تا سکه ها تکون یخوشگلش...سرم رو تکون یبود با اون سکه ها تکو  بایز تینها یگل سر ب هیخارج شده بود....

 ....باستیز یلیخ یلیخ نی...انیبخورن...: ا

 

 باتریاز تو ز زیچ چی...هزیچ چیبهش زد : ه یرو آروم کنار پر شالم آورد...خم شد و پر شالم رو کامل باال آورد و بوسه ا دستش

 و نخواهد بود.... ستین

 

من رو نگاه  تیشگی...تو هنوز پر شال من به دست با صالبت همیحام یدیو تو نلرز دیو نگاهم لرز دیو دستم لرز دیلرز دلم

 .....یتمام افکار من رو به سمت قلبم عوض کرد ریو مس یچه طور به من حس زن بودن داد یدیمو نفه یکرد

 

 

 

 یحام یچشمها هیشب بیچشمها عج نیروزها به نظرم ا نیو ا دمیبه سرش کش یدهنش رو قورت داد و من دست یتو کیک

 بودن...

 

 ...میدیبلوز خر هیمغازه خوشگل  هیفندق از  یبرا میبعدش رفت_

 

دستش ور رها کرد و کف دستش رو نشون داد : انقده بلوزش  یکرد و با شوق چنگال تو دییبا سر حرف برادرش رو تا وشاین

 همراز...

 

 یتو یشب البته با حضور حام هی شیهفته پ نکهیگردش سه نفر با حامد...بعد از ا هیبود از  یشوق نی..اختی...ته دلم ر

هفته  نیبچه ها فقط بهم تلفن زده بودن و من تو ا شیو من حساب کردم کل هفته پ بودن...خونه حامد دهیاتاقشون خواب

 ...نمشونیکرده بودم اما نتونسته بودم بب یدلتنگ

 

 ...؟؟..کردمیم یطور حسود نی...که اایرو باز کردم..بچه شده بودم آ اخمام

 

هفته اما...من انتظار  نیا یها یکنم به سمت خوشکردم ذهنم رو منحرف  ی...و سعدمیموهام کش نیب یطال رهیبه اون گ یدست

چند  نیا ریاز طرفشون اما تاث شدیحامد هنوز به اسم خطاب م دمیدیشوق نگاه بچه ها رو نداشتم...حرکت لبهاشون رو م نیا

نمونده سخت  یزیچ یلیشدن و ملقب شدنش به اسم پدر خ دهیتا نام نکهیبود که حدس ا ادیز یبچه ها به قدر یوقتش رو 

 نبود...

 

که اون روز صبح حامد براشون آماده کرده  یانداختم دور گلوم تا بتونم نفس بکشم...کوشا از صبحانه مفصل و خوشمزه ا دست

بود و قرار شده بود فعال خونه حامد  دهیکه به انتخاب خودش خر یقرمز رنگ یحلقه ا نیآست راهنیاز پ وشایو ن گفتیبود م

 بود تا مخالفت کنه... دهیند نوزهم ه یکه مطمئنا حام یراهنیبمونه...پ

 

 ؟؟ی: همراز خوب وشاین

 

کرده  حیچند وقت بهشون خوش گذشته بود..تفر نیهم آره...بچه ها خوشحال بودن..به اندازه تمام ا دیشا ای..خوب؟؟؟...نه ..

 داشتم؟؟؟ یگاهیاالن چه جا گهیمن د ؟؟یبودن...آرامش داشتن انگار..و من؟؟ من چ

 

 ....نمیبب یاریرو ب راهنتیباشه پ ادتیخوبم پرنسسم _
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 باهامون.... ایخوب تو هم فردا ب_

 

رو فراموش کرده  میکه با من داشت ینگفتم انگار به کل برنامه ا یزی..فردا...فردا که قرار بود بچه ها با من باشن؟؟ چ

 بودن...بغض کردم..سرشون سالمت....

 

 

 

 یشاپ یانداختم..راننده اش رو فرستاده بود دنبالمون تا از کاف ینظر یشا رو محکم تر کردم و به شرکت حامدور گردن کو شال

 شرکت.... ارتمونیب میکه با بچه ها رفته بود

 

بود مثل دوبار گذشته مودبانه سالم کرد و خواهش کرد که منتظر  یخوشگل تینهایو ب یو دوست داشتن یکه دختر جد شیمنش

 مهمان داشت.... یون حامچ میبمون

 

صداشون کرد که برن  یشلوغ بود و همه کارمندها در رفت و آمد بودند...بچه ها ساکت و مودب نشسته بودن که منش شرکت

 هیدر آوردم و مشغول شدم...از هر  فمیک یو من کتابم رو از تو نندیبب ونیزیمدت انتظار تلو نیتو اتاق کنفرانس و تو ا

از اول....گم شده بودم انگار وسط تمام جمالت  گشتمیبرم دیو دوباره با شدمیم جهجمله رو متو هی دیشا وندمخیکه م یپاراگراف

 شده بودم؟؟؟ یشده بود..پر رنگ شده بود و من؟؟ من چ دایمدت چهارساعت بودن باهاشون....حامد پ نیبچه ها تو ا

 

 یزنده بودن اونها بودن..زمان یمن برا لیبه خودم؟؟...تمام دل شونیداشتن حس وابستگ یبچه ها؟؟...ب یب کردمیچه م دیبا من

زنده بمونه چه برسه مبارزه کنه...من به زور  تونستیاومد سخت م یمثل من اون بالها سرش م یکه هر دختر کم سن و سال

 پر کردن خال هاشون.... یبرا و کوشا داشتم....با تالشم وشایکه به ن ی...با عالقه اشتمکه دا یمانیخودم رو ساخته بودم...با ا

 

 همراز؟؟!!_

 

 یرو ی....ناخود آگاه لبخنددادیروزها حس آرامش بهم م نیا بیکه عج یمرد نیبم و محکم ا یرو بلند کردم به طرف صدا سرم

احساس  ی...گاهیکیبا تمام نزد ومدیدور به نظر م یلیمرد رو داشتم...؟؟ خ نی...داشتمش؟؟ من واقعا ایلبم اومد...حام

 خودمه... التیتخ دهیدم هم زایتا به حال ازش شن کهیتمام جمالت کردمیم

 

 جام بلند شدم : سالم... از

 

 ؟؟یچپش گذاشته بود : خوب بیج یرو تو دستش

 

 .... : خوبم...دونستنیاش رو از قبل م یکه انگار جواب منف دنیپرسیم یسئوال رو جور نیهمه ا امروز

 

 لطفا.... ییاش : دوتا چا یابروش باال رفت و پر سئوال نگاهم کردم..رو کرد به منش هی

 

زانوهام  یدستم رو رو یقدم فاصله راه افتاد....کتاب تو هیبعد با دست به سمت دفترش اشاره کرد و پشت سرم با  و

 ....کردینگاهم م نهیدست به س زشیداده به م هیتک یمبل و حام یگذاشتم و نشستم رو

 

 ؟؟یکنینگام م ینجوریچرا ا_

 

 ؟یچند بار صدات کردم تا متوجه ام شد یدون یم ه؟؟یجور نیتو بهم بگو؟؟ چرا رنگ و روت ا_

 

 و االنم غرق کتابم بودم... دمیکم خواب کمیخوبم _
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 یزیو دوباره انگار که چ اوردمیتا به حال از سرم فقط موقع حمام در م بایکه از اون شب ز یسرم انداخت...همون رهیبه گ ینگاه

 سرجاش.... ذاشتمیگم کرده باشم م

 

 خوش گذشت بهتون؟؟_

 

 برسه که بفهمه من چرا انقدر درهمم؟؟ ییبه جا خواستیسئوالها م نیباا

 

 ...یدستم گرفتم : جات خال یانداختم و گوشه پالتوم رو تو نییرو پا سرم

 

 یدعوتم نکرد_

 

 به دعوت نداره... یازیخانواده اش نبودن با  یگفته بود برا یکی ادمهی_

 

 کنن... ادیازش  یخانواده اش هم گاه ادیکرد : درست گفته بود..هنوز هم سر حرفشه..اما بدش هم نم یخنده جذاب تک

 

بار هم بهش زنگ نزده بودم..اون تماس  کیشدنمون من  یمیمدت صم نیبود انگار ..در تمام ا یدلخور کمیجمله آخرش  تو

 رفتن.. رونیب یبرا ذاشتیاون برنامه م شهی..همگرفتیم

 

شرکت دوستش  یپوش تو کیکه وارد شد همون خانوم ش یتر شد...دختر یام جد افهیبه در خورد و من نا خواسته ق یا تقه

داشت و عطرش تمام اتاق  یخوشگل تیالی...موهاش هایزرشک ریتنش بود با شال حر یبود..امروز کت و شلوار کرم رنگ جذاب

اتو  نیبا ا یپارچه ا یشلوارها نیوقت از ا چیام رو جلب کرد من ه هبود که توج یزیچ نیشلوارش اول یبرداشت..اتورو 

 نداشتم....

 

 د؟؟؟یمهمون دار دونستمینم دیببخش_

 

من...اون طور نگاه کردنش رو  یخانوم رو نیا رهیبه نگاه خ دیدر هم کرد...شا شتریاخم هاش رو ب یتر از قبل کم یجد یحام

 دوست نداشتم....

 

 نیا دونستمیداد...من نم یرو به دست حام یکه از کنارم رد شد و کاغذ دمیزانوم گرم کردم اما د یرو به جلد کتاب رو سرم

 ....کنهیکار م یخانوم با حام

 

 ...میفردا شب من و پدر منتظرتون هست_

 

دستش بود : ممنون ...اما  ینگاه کردم که سرش به کاغذ تو یآگاه باال آوردم....و به حامفردا شب؟؟ ...سرم رو نا خود  پدرش؟؟

 ....رمیگیباهاتون تماس م

 

 میتونیهم م یهوش یب یواردات دارو دهی...در ضمن گفتن راجع به مزاشنیخوشحال م دارتونیکه پدر چه قدر از د دیدونیم_

 ...میصحبت کن

 

مدت؟؟ من رو چه به  نیا کردمیم ریلبم اومد...من واقعا کجا س یرو ی...پوزخنددید به نفسم پرتمام اعتما هویدونم چرا  ینم

چه  گهید ی....من رو حتیفرانسو نیعطر سنگ نی...به...به ایاردیلیم یها دهیشرکت...به مزا نیآدم لوکس رو به روم..به ا نیا

 انتظام .... یبه نوه ها
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 رونیبرم ب خواستیتو خودش جمع شده بود...دلم م یدستم مشت کرده بودم..به خاطر عرق کف دستم جلدش کم یرو تو کتاب

 بدتر هم شده .... نجایحالم خوب نبود..از عصر که اصال خوب نبود ا

 

هم  دینو تو شرکت دیتر شد : ببخش کیبه من نزد یدختر کم یبایز یتق تق کفش ها یبه برگه انداخت...و صدا ییامضا یحام

 هستم.... یکیبشم من ن یوقت نشد معرف

 

 دهیبارها شن یبودم..حت دهید یرو هم بارها کنار حام ایرو به سمتش دراز کردم...قدم هم ازش کوتاه تر بود...من رو دستم

و  بیغر ییجورا هیحس خفه کننده و  نیاما هرگز ا نهیب یمناسب م یحام یحامد و بعد ها برا یبودم که انتظام بزرگ اون رو برا

 رو بهش نداشتم.. زیآم ریتحق

 

 کردم همه حس ها رو پنهان کنم : من هم همراز خوش بختم... یسع

 

من رفته بود...حسادت  یاما کل انرژ یزیچ چیزده نشد...ه یحرف چیرفت...ه رونیبرام تکون داد و از در اتاق ب یمجدد سر

 بود؟؟ یکرده بود چ دایپ انیکه تو رگها جر یتلخ نی.پس ا..نی..نه هرگز من رو چه به حسادت...پس اکردمینم

 

 ...حاال بد جور دوباره و دوباره به چشمم اومده بود...نمیکرده بودم نب یچند وقت سع نیکه ا یبود که تمام اون مسائل نیا دیشا

 

 با اجازت...بچه ها تو اتاق کنفرانس هستن.... رمیگذاشتم.. : من م فمیک یرو تو کتابم

 

 : تو چته؟؟ ستادیرو به روم ا یجد یلیرو مرتب کردم...و قدم اول رو برداشتم که خ فمیک بند

 

 ...ستین میچیحرفها بودم ... : ه نی....اما من هم داغون تر از ایلیخ یلیبود...خ یجد یلیخ

 

 ؟؟یریکجا م یدار نییپا یساعت سرت رو انداخت نیا_

 

 ...ستین بی..پس عجرمیو تا خونه ام هم م امیم رونیب نیاز تمر شهیکه من هم یعتسا نیساعتم نگاه کردم نه بود.. : ا به

 

 ...میکنیم یبه بعد فکر نیاون هم از ا ی:برا دیبه چونه اش کش یدست

 

گردنم  یخم کردم رو یجمله آخرش فکر هم نکردم...سرم رو کم یخاطر به معن نیبرم...به هم خواستیبودم و فقط دلم م کالفه

 ...یکفتم :حام یآروم یو با صدا

 

 ؟؟یاالن داغون تر هم شد یداغون بود یجانم...آخه تو چته..اومد_

 

 خسته ام... یلیخ_

 

 فردا..._

 

 ...یشما فردا دعوت_

 

اش رو که  یقهوه ا یشمیکروات ابر نییرنگ پا یییتونستم نوشته اندازه نخود طال یم یطور نیتر شد..ا کیقدم بهم نزد هی

 ...نمیطراح بود رو بب یامضا

 

 ....رمیجا نم چیتو اون فکرته خانوم کوچولو.....من فردا شب ه یچ_
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 قرار دارم... یقرار داد کار هی یخوان با حامد باشن...من هم برا ی...بچه ها هم شام میچیه_

 

 ؟؟یابروش رفت باال : با ک هی

 

 تی...گوشزنمی...شب بهت زنگ مرسونمتی: م دیبه صورتش کش یجوابش رو بدم طلب کار نگاهش کردم...دست نکهیا بدون

 رو بردار...

 

مرد  نینبود...من ا یرنگ گهیشده بود...د یلحظه خاکستر هیبه نظرم  زی...فقط...فقط همه چدونستمی..چم شده بود خودم هم نم

 نیداشت که ا یچ یلعنت یرم فرانسواون عطر گ دونمیرو دوست داشتم...از دوستاشتن به اون طرف عاشقش بودم..اما..اما نم

 کنه.... یرنگ گهیرو د ییجا تونستیرنگ هم نم ینگران خاک گاهن نیا یکه حت یطور داغونم کرد...طور

 

 

 

فرصت نشده بود  یخونه بود و من حت بیانداختم...قرار داد تخر زیم یبه کاغذ رو ینتونسته بود حالم رو بهتر کنه...نگاه یچیه

 ..دمیپرسینم یدو هفته و من ..چرا واقعا چرا از حام یبود برا تیمامور ایمشورت کنم..س یبا کس

 

 .دمیبه موهام کش یدست کالفه

 

 

 

که قرار بود امشب باهم  ییبا بچه ها صحبت کنم..اما االن خونه حامد بودن از اونجا خواستیرفت به سمت تلفن..دلم م دستم

کرده بودم و اونها هم کامال فراموش کرده بودن چون قرار بود با حامد برن فندق رو  یمن عصرم رو براشون خال میبر نمایس

 برن.... تونستنیرو کشف کرده بودن که م یفروش تزایواکسنهاش رو بزنن بعد به قول خودشون پ

 

لپ تاپ  وشاین یمد برا..حابردمشونیم یبهتر یجاها دیبا دیتا حاال رو دوست نداشتن...شا بردمیکه بچه ها رو م ییجاها دیشا

کردم...اشکهام رو پاک  ریبراش بخرم...خوب د کردمی...منم خوب داشتم پولهام رو جمع میرغم مخالفت حام یبود عل دهیخر

 ی...آره واقعا چرا دورکردمیم یدور یچرا ازحام دونمیمند نوازش بودم و نم ازین ورروزها بد ج نیکردم..بچه شده بودم و ا

هفتم...و بعد  یزنگ شدن...زنگ اول...دوم...سوم و حت یرفت برا یمدت من دستم به گوش نیبار تو ا نیاول ی...براکردمیم

...و من...تنها یو اون عطر فرانسو یداد کار راراما رفته...ق رمیمبل پرت کردم...رفته...گفته بود نم یرو رو یاشغال....گوش

 رنگ خونه ام..... یکنار قاب پنجره آب

 

  

 

 

 

 ؟؟یا انقدر الغر و داغون شدچر_

 

 هم خوشگلم... یلیکرد گفتم: خ یزدم که اخمو نگاهم م یلبخند اوشیس یرو به

 

 ....یداغون یلیخ یلیخ ریسه هفنه اخ هیمقلته نکن همراز...تو _

 

از بچه  ؟؟یمدت حام نیتا مغز استخوان خودم؟؟ از سر شلوغ ا ی...از عاشقگفتمیمدت م نیا یاز تمام حسها گفتیبهش م ی....چ

 بیکه باالخره قرار شده بود تخر یوحشتناک سختمون...؟؟ از خونه ا یها نیها که سرشون به حامد گرم شده بود....از تمر

 بزنم : خوبم... نیریلبخند ش هیدادم  حیتلخ ترج یحرفها نیتمام ا یجا بهواقعا؟؟  یاز چ ؟؟؟ییشه؟؟....از تنها
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 مموش من.... یستیفدات شم...د ن یستیپش زد : د نمشت راستش به کف دست چ با

 

خاطر معشوق رو  نیعاشق هم شهیمگه تعلق خاطر نبود..مگه هم یتعلق هم داشتم؟؟؟ دلبستگ ی.بغض کردم من واقعا به کس

 خواست؟؟؟ینم

 

 جسارتم تموم شده... کنمیدادم : خسته ام....احساس م هیمبل تک یهم گذاشتم و به پشت یرو رو چشمام

 

 همراز.. یزنیخطرناک حرف م_

 

 یبچه ها رفتم....احساس کردم اثر دنید یبرا ی..وقتشیافتادم...سه روز پ یحام ادیلحنش دلم رو سوزوند... یتو  ی..نگران

جسارت از عشق  گهی...دزمیبودم....عز ختهیاز قبل بهم ر شتریب شینگاهش نبود و من از سه روز پ یاز تمام اون محبت تو

 ییتوانا ادینگاه خسته به نظر نم نیو ا قهیعم یگشتن تو آبها دیبه دنبال مروار ثلنه؟؟؟...دوست داشتن م یحرف زدن رو ندار

 رو داشته باشن..... نیا

 

 مطمئنا.... ستی.....نستیلب گفتم : به احساسش مطمئن ن ریز

 

 عقب زدم.... یرو کم زدیم شیچشمم ن یتو یاشک

 

 ؟؟؟ییو ام همراز کجابا ت_

 

 خسته.... یلی...خایرو....خسته ام س زیرو از اول شروع کنم....همه چ زیکوچه تنها راه برم....همه چ یتو  ییدوست دارم تنها_

 

 ....ادیخودم جمع شدم : خوابم م یتو

 

 یلی....بهش راجع به خونه نگفتم....قرار داد رو هنوز امضا نکرده بودم...خدیروم رو کش ایو س دمیکاناپه دراز کش یرو

رنگ عوض  دیدو جداره سف یقاب پنجره با پنجره ها ی..رنگ آبشدیم کسانیاسترس داشتم...تمام خاطراتم داشت با خاک 

...نگاه خسته از مانینر فیکث...نگاه نی....نگاه شکست خورده رامکردیداغونم م نی...تمرومدنیم دیجد یها هی..همساشدیم

 گهید یخانوم ارمن هیمادام....که کل هفته گذشته ام روگرفته بود...به خونه  لی...جا به جا کردن وسانهیخودم تو قاب آ یزندگ

 نهای...تمام ادنیکار و جواب ثابت شن نینکردن ا یلواسون....التماس بهش برا کینزد زیخانه سالمندان تر تم هیکردن  دایو پ

جعبه پر از  هیخورد....چند شب بعدش با  یجرقه ا یشب زمستون هیکه  یتو هوا..احساس یبه کنار....خسته بودن از معلق

 ریشد...غ تیتثب رینظ یرنگ ب ییطال رهیگ نیمن با ا یقرمز رنگ به شکل قلب دوباره مرور شد...و برا یبایز یها ینیریش

 شد.... دهیهر روز حالم پرس میمستق

 

 یبرا یفندق عامل رفتن بچه ها به اون خونه شد....از وقت یشدن...از وقت یمیبچه ها با حامد صم یاز وقت کردمیحساس ما اما

کنن...تمام داشته هام پر  فیحاضر شدن تو اتاقاشون بخوابن و فرداش با آب و تاب برام تعر یشب بچه ها با حضور حام هی

سه هفته حالم رو بهتر نکرد که  نیبهم هم تو ا شونیبچه ها....اظهار دلتنگ یها هقربون صدق یحت گهیو رفتن....د دنیکش

 نکرد....

 

هم زود داشت سرد  یلیزود شروع شده بود و انگار که خ یادیز زیدر اتاق رو بست تا من مثال بخوابم و همه چ ایس

که  ییدونم اما در تمام تلفنها یپشت سر هم نم راتییو تغ یهورمون هام بود؟؟؟ حاصل خستگ یختگی...حاصل به هم رشدیم

 ؟؟یستیبود : چته همراز؟؟ خوب ن هتکرار شد یجمله ه هیچند وقت بهم زده بود فقط  نیا

 

 ره؟؟یم شیمن : خوبم..کارهات چه طور پ یجواب تکرار و

 

 شده؟؟ یطور نیشده؟؟ چرا صدات ا یشکل نی..چته؟؟ چرا نگاهت ایکنیام م ونهید ی: همراز دار شبشیجمله د و
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چرا تو که  دمیپرسیاگر م اوردمیکم م نکهیو ا ست؟یتو نگاهت اون نگاه ن کنمیمن جرات نکردم بپرسم چرا من فکر م و

 ..من ارزشش رو داشتم برات؟؟یدروغ گفت یکیخونه ن یبر یخواستیم

 

 

 

 ....رمیزودتر م کمیامروز _

 

 ردانمون بود....کارگ اریجمله من به رضا دست نیا

 

 .....متونیذاشتیتحت فشارتون نم یطور نیجلو افتاده وگرنه ا کمی....اجرا یرسیخسته به نظر م یلیکرد : آره برو...خ یدییتا

 

به خواب و  زیاما قبل از هر چ دنشونیفردا د ایامروز  رفتمیم دی...بادیکشیبچه ها پر م ی...دلم برادیپریشب بود پلکم م دو

...شال مادرم رو روم بکشم و کتاب بخونم....دلم اون خواستیداشتم....به فکر کردن....دلم کاناپه خونه رو م اجیآرامش احت

خودش  ریو سه هفته بود که بودنش مثل قبل نبود انگار درگ خواستیرو م یحام دلم...خواستیتو پارک رو م یبایشب ز

 ...گرفتمیمخودم که حسش و جمالتش رو ن ریمن انقدر درگ ایبود.....

 

 یخوب بود اما من تشنه بده بستانها شهیمثل هم انی....پوارشیصحنه اش بود و دست ی...منشومدین نیبود اما سر تمر مانینر

 سر صحنه مون با محمد بودم...... یعاطف

 

شده بود از بس  شهیاز هم رتریعوض به اتاق پشت صحنه رفتم...بچه ها هم همه رفته بودن..خواسته بودم زود تر برم د یبرا

 ستادهیهمه رفته بودن پشت به در ا بایداشتم و تقر یو بعد تلفن نسبت طوالن میرفت و از اول تکرار کرد ادشی یه انیکه پو

خانونم و دامادش و بساز بفروش بودن که پشت سر هم مغزم رو خورده  نبی...زذارمب فمیرو تو ک لمیداشتم وسا یبودم سع

 ....زدمیزنگ م ایبه س رونیب رفتمیم دیبودن با

 

شد....چشماش قرمز  ی...ته دلم خالدمیبود...ترس مانیبه پشت نر دمیدستم گرفتم و چرخ یرو تو فمیدر اتاق اومد...ک یصدا

مواد  یبودم که نوع دهیشن یعنی دونستمیدود خاص..م هی یبو دادیم یخاص ینداشت...بو یبود و خودش هم به نظر حال عاد

اد اما االن..آب دهنم رو محکم قورت دادم و آروم آروم به سمت در حرکت یوقت باهاش سرکار نم چیه...اما کشهیخاص م

 کردم...

 

ده که ما به چشمت  یم سیدکتر حتما خوب بهت سرو ی....اون آقا ادیمن خوشت نم هیکجا خوشگله؟؟...فقط من بدم..از چ_

 ...میاینم

 

فرو روفتم و خودم رو  ورایتو د شتریتر شد و من ب کیفرار کنم...بهم نزد خواستمیالل شده بودم...فقط م یعنی گفتمینم یچیه

و اون نفوذ  نیلوکس...و اون ماش یخوب...با اون لباسا یگردی: با پولدارها م دیرو باال کش شینی..بدمیبه مست در کش

کرده  ی....بذار الاقل کارکنهیحش بارونم مف زنهیزنگ م رانیکه از اون سر ا یداد ییاوحشتناکش...تازه به محمد هم حتما حاله

 پر از عشوه ات.. یبا اون صدا یاومد یخوشگل..از روز اول هم به نظرم خواستن یلی..خیباشم دلم نسوزه...خوشگل

 

...فقط زی...به کارم..به همه چیطور بود..لعنت به زندگ نیکردم ا یم یکه هر کار یی..لعنت به من که زن بودم...لعنت به صدا

 زدم : ادیفر

 

 ...یخفه شو عوض_

 

 زدم : آشغال... ادیفر
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:  دیکوب شیشونیمحکم به پ کردیکه در باز شد...رضا بود که با ترس نگاهمون م زیبه م مانیخوردن نر ایمن بود  ادیفر با

 ...مانینر یبدبختمون کرد

 

 ...میزنیراز...همراز صبر کن حرف مو ترسان گفت: هم دمیکش یسرم م یسمتم اومد که شالم رو داشتم رو به

 

 .....امینم گهی...دیدی...فهمامینم گهیدهنت رو ببند....من د_

 

..حالم از خودم شدمیصورتم....داشتم خفه م یبه پهنا ختمیریو من اشک م کردیرضا پشت سرم اسمم رو صدا م رونیب دمیپر

 ی....خودم رو تونییپا کردمیپل پرت م نیکاش خودم رو از ا یکه بهم زد...از زنده بودنم...ا یی...از تمام حرفهاخوردیبهم م

آغوشش گم بشم...برم  یبرم و تو خواستی...االن من فقط دلم مکردیفکر م یاالن چ کهدربست انداختم..برام مهم نبود  یتاکس

 .....خواستیرو م یرو نفس بکشم...دلم حام گارشیعطر س ششیپ

 

  

 

  

 

 

 

تو کوچه باغ...دلم پر  دیچیاشک هام غصه خورد...پ یبرا نمینگاهم کرد و فکر مک نهیآ یتمام طول راه تو یتاکس راننده

 ادهیس نیماش هیدر  یجا منتظرش بمونم...جلو نیتا ابد ا تونستمیعمارت بود...اگر هم نبود م نیکه تو ا یمرد یبرا دیکشیم

صندوق عقب و بعد  یرو گذاشت تو کیساک کو چ هی...حامد بود ستهیر بره که گفتم باخواست جلوت یرنگ پارک بود...تاکس

 رونیمسافرت ب یها یسبد مخصوص خوراک هیبه عالوه  گهیساک د هیو  یدوباره رفت تو..و بعد بچه ها همراه با حام

 یجاده صاف کن..برا بودم؟؟؟ ی...و من...من کرفتنیاومدن...من..تموم شدم اون لحظه...بچه ها داشتن با پدرشون مسافرت م

و بچه ها سوار شدن...و بعد  دیتنش بود...گونه بچه ها رو بوس یلباس رسم یحامد بتونه بچه هاش رو داشته باشه...حام نکهیا

که  یهمراز کس بود...من یرو به روم برام کاف ینداشت....تابلو یه ا دیاونجا موندن فا گهیاومد...د رونیب اطیح یاز تو یکین

پر از پاسخ  ایدن یتمام سئوالها یکه جلوم بود جا یزی...چدیموند و پرس دیگرفت با میتصم دینبا یزیچ دنیبا د گفتمیم شهیهم

 بود ....

 

 د؟؟؟یشینم ادهیخانوم پ_

 

 ....دیریدنده عقب بگ شهیلرزون گفتم : نه...اگر م یصدا با

 

زن بودم که به جرم  هینبودم.. یچ چینداشت...من..ه ییبغض که انتها هیبغض گنده بود... هی....همه تنم دیلرزیبدنم م تمام

خواهر زاده هام تا پدرشون رو  یگذاشتن رو  ریتاث یخاله بودم برا هیلذت... یبود برا یهمکارش عامل یبرا تشیاندک جذاب

هم داشت و من....سرم رو  دیشا ایوقت هم دوستم نداشت  چیه دینبودم و شا یچ چی...هیحام یدختر بودم...برا هی...رنیبپذ

کرده بودم د رچند  یکه به خاطرشون تا به حا ل زنگ ییزهایگنده تمام چ یلیخ چیه هیبودم.. یته هیدادم...من  هیتک یبه صندل

و نه....نه  دیترک یند تربل یهام ....بغضم با صدا هبه شغلم داشتم...نه به داشت گهید یساعت نابود شده بود و من نه اعتماد

 به عشقم....

 

 کردم... تیمدت شما رو هم اذ نیآقا تو ا دیشدم و پول راننده رو پرداخت کردم : ببخش ادهیخونه پ کینزد

 

 مراقب خودت باش.... شترینه دخترم..اما....ب_

 

رو  لیخونه هم نداشتم...موبا یحت گهیکرد... تا چند وقت د یانداختم وارد خونه شدم و که کارگرها داشتن مترش م دیکل

 بود : همراز جون... سایبرداشته شد...آو یلحظه...بوق سوم گوش نیزنگ بزنم....تنها پناهم اون بود تو ا ایبرداشتم...به س
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 ..الو...الو

 

 ختم؟؟؟یریبود و لحظات خوش اون رو هم بهم م رونیب سایبا آو ؟یرو خاموش کردم..که چ یندادم..قطع کردم و بعد گوش جواب

 ؟؟؟ی....واقعا چشهیم بمینص ی..چزمیواقعا؟؟ احساس خوب اون رو هم بر یکه چ

 

 ییسمت دستشو دمیخورد....دو چیتاب خورد.....پ یزیمعدم چ ی...احساس کردم تودیلرزیمبل..هنوز همه جام م یرو نشستم

ها رو...صورتم رو آب زدم به زور بدنم رو که مثل  یدهام رو همه زجرهام رو همه تلخهمه نداشته هام رو باال آوردم...همه در

بود...: دختره  اوشی...سریگ غامیپ یرفت رو خوردی....زنگ مخوردی...زنگ مخوردی...تلفن زنگ مرونیجنازه بود حرکت دادم ب

 ... یبهت زنگ زد چرا اشغال بود یبعدش هر چ سای...آویریخونه مردم چرا در م یزنیچرا خاموشه..زنگ م تیزبون دراز گوش

 

عمه فدات  ییعمه بود : همراز فدات شم..کجا یبد بود...نفر بعد یلیشکمم جمع کردم..حس و حالم خ یرو تو پاهام

 ....میکنیرو دادماد م نیمحمد ام میزنگ بزن...دار هی ؟؟یسراغ از من نگرفت هیچند وقته  یدونیشه...م

 

ام عقب  یشونیرو از پ سمیخ یخاموشم....موها ی...گوشبمیعج یی....من تنهایبزرگ عمه....عمه....باغ گالب..پسر نی..محمد ام

 یلیاتاقم رفتم...خسته بودم..خ یواریبه سمت کمد د میدندونم گرفتم....بلند شدم و مستق ریسردم رو ز یزدم و لبها

 خسته....

 

 

 

موقع شب خلوت خلوت بود...چشمهام رو  نیهم ا نالی....ترمدادیم یزندگ یبو ای...تا ته دندمیخاک نم خورده رو نفس کش یبو

بود که به  نی..اطرافم رو ....محمد امنمینداشتن رو بهم فشردم تا بهتر بتونم بب ییسو گهید یو خستگ هیکه از شدت گر

...دوباره بغض کردم..ساک دیکشیگردن م اهشیاش تو چادر س زهیر کلیاون ه باداده بود و کنارش عمه بود  هیتک دشیپرا

روزها به آغوش  نیمحکم بغلم کرد...و من چه قدر ا دنمیکه بسته بودم رو به دست چپم دادم و به سمتش رفتم..با د یهول

 افهیاز ق دیپا گذاشتنم..نپرس کیشهر کوچ نیاز بعد از دوسال به ا دی..نپرسدیداشتم....هق زدم و عمه نپرس اجیاحت

 کرد و ساک رو از دستم گرفت گذاشت تو صندوق عقب.... یسالم ریبود سر به ز شهیمثل هم نیداغونم...محمد ام

 

 

 

به شکل غنچه گل رز  یفیظر یشماره دوز یکه اطرافش رو با نخ صورت ییعمه همون ها دیبالشت سف یرو گذاشتم رو سرم

عمه که رفته بود به  کیتشک اتاق محمد رضا پسر کوچ دمیدراز کش یریشهر کو نیا یسرد زمستون مهین یهوا نیداشت ..تو ا

باز شدن در اتاق عمه...شوهر عمه ام  یو صدا دیچیخونه پ یمسجد تو ذانا یبود ..صدا کیاتاق برادر بزرگش..خونه عمه کوچ

 ...یبود...مهربون و دوست داشتن یبه مسجد...مرد فوق العاده ا رفتینماز داشت م یبود که برا

 

خونه بخرم...شوهر عمه ام معلم باز  هیجا... نیبمونم هم دادنیرهن بهم م یکه برا یبا خونه ا تونستمیم کردمیفکر م داشتم

جا  نیجا...هم هی شدمیم یدست و پا کنه..نشد منش یکار هیمنزقه برام  نیتونست تو تنها هنرستان ا ینشسته بود م

 یزار هیبه اون شهر...بعد از فوت مامان و رها عمه چه قدر گر گردمنداشتم که بخوام به خاطرش بر یزی..چموندمیم

 نیکه تو ا یکنم..اما من هم درسم بود و شغل و رشته ا یکرد..شوهر عمه ام خودش دوبار اومد دنبالم که برم باهاشون زندگ

کوشا رو  یلپا خواستیم وشاین ن... دلم عطر تدینداشت هم دو تا خواهر زاده هام....دلم براشون پر کش یا ندهیآ کیشهر کوچ

 دنبالم گشته بود.....؟؟ یافتاده بود..کس امیبه  یکس یعنی... کردنیاونها هم عادت م ردمیعادت مک دیبغضم رو قورت دادم با

 

 شدم.... مونیرفت و برگشت و بعد پش یپالتوم در آوردم..دستم ه بیرو از تو ج می...گوشدادمیال اقل به گلنار خبر م دیبا
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روشن  نیزویسرم مرتب کردم و از در خارج شدم...تلو یاتاق اومده بود..شالم رو ور یدر رو باز کردم...آفتاب تا وسط ها یال

 یماریاز جاش بلند شد به خاطر ب دنمی...با دکردیبا دقت گوش م یبود و عمه روبه روش نشسته بود و داشت به برنامه آشپز

 صبحانه منتظرتم.... یقوته برا یلیکه خ ای...بمفدات ش ای: ب زدیلنگ م یآرتروزش کم

 

گل  یدوست داشتم...سفره رو کنار زد نون تازه....و از سر سماور قور کردینم یکنجگاو یزن رو که ذره ا نیمن چه قدر ا و

 ...ادیم یزندگ یبو کردمیرو برداشت و من بد جور احساس م یسرخ

 

 عمه اول برم دست و صورتم رو بشوم...._

 

و گذاشتمش  دمیکش رونشیموهام ب نی...بغض کردم...آروم از برهیبه خودم نگاه کردم و دستم رفت به سمت اون گ نهیآ یتو

 ....یلی...خیدوست داشتم حام یلیشلوار... : من...خ بیتو ج

 

شد  بیتخر دیاز ابتدا ساخت...با دیموارد با یلیرو خ یگرفتم که زندگ ادیگرفتم... ادی..داشتم...دارم...خواهم داشت اما من 

 چشمام.... یاومد جلو شیدوباره بلند شد...دوباره ساخت....صورت جد

 

 زنگ به تهران بزنم... هیمن  شهیبود : عمه م دهیچیپ شتریتو خونه ب یچا یکه اومدم بو رونیب

 

 که.... خوادیجا خونه خودته اجازه نم نیعمه فدات شم ا_

 

 با زنگ اول برداشت : الو... ردکیدرست کار نم انگشتهام

 

 کرده  هیبود و معلوم بود مفصل گر یتو دماغ صداش

 

 لرزون گفتم : الو... یصدا با

 

 الو...همراز..._

 

 همراز.... یهمراز...تو که ما رو کشت ؟؟یی: کجا هیگر ریزد ز بلند

 

 ....دیگونه ام : ببخش یرو دیچک اشکم

 

 بود.... بیتو؟؟ شماره ات عج یی...کجامیمثل مرغ سرکنده اهممون  شبیببخشم...خودخواه؟..از د_

 

 اومدم... نیعمه نسر شینگو کجام گلنار پ یبه کس_

 

 شده؟؟  یچه شکل ایس یقطع کرد یزنگ زد نکهیبعد از ا یدونیشده؟؟ تو م یاونجا چرا؟؟ چ_

 

 داشتم و دارم به آرامش.... اجیبرات فقط واقعا احت دمیم حیتوض_

 

 داغونم کنه... شتریو ب یچیبگه ه دمیتورسی...می..جرات نداشتم بپرسم از حام

 

 

 

 قطع کنم بفقط بگو سالمم... عیسر دیبا_
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  یکار رو با ماها کرد نیا یبه چه اجازه ا ه؟یتو دردت چ ؟؟؟یبچه شد گردن؟؟یرو نم میگوش ی..فکر کردیشد ونهید_

 

 ....شهیم ییماها شامل حال چه کسا نیبدونم ا خواستی....و من بد جور دلم م

 

 کرد.... خی تییهمراز عمه جان چا_

 

واقعا نگرانمه بگو خوبم فقط  یکنیهم که فکر م ی..به هر کسریشماهر تماس بگ نیبا ا یگلنار من برم..من سالمم خواست_

 تنها باشم.... خوامیم

 

  

 

 

 

نبود اما مهربون  ییبایهم سر قابلمه خورشت بود..دختر ز نید اممحم ینامزد عقد هیو مهد کردیرو خرد م ییپلو یرشته ها عمه

از دانشگاهش تا ازدواج  کردیاومده بود داشت صحبت م یبودن...از وقت هیپسر همسا هیبود و بلبل زبون..عشق دختر همسا

آشپزخونه  یچوب زیکرد من نشسته بودم پشت م یم یکه خواهرش داشت گلدوز یختاش تا پارچه روت هیزیاز جه شییدختر دا

و  کردیم دییعروسش رو تا یو با سر حرفها رفتیسر آشپزخونه به اون سمت م نیچونه ام...عمه از ا ریو دستم رو زده بودم ز

بهش حسادت  شدیاش و آرزوهاش...آرامش دغدغه هاش هم باعث م یزندگ یسادگ کردیهم م یبهش اضافات یگاه

بر گزار بشه و دردش  گهیماه د 6لباس عروسش که قرار بود  یکردن پارچه مناسب بود برا دایپ شیکنم....تمام دغدغه ذهن

 بحث ها دور بودم.... نیبود که پرده آشپزخونه اش خوب دوخته نشده و من چه قدر از تمام ا نیهم ا

 

دخترک پر حرف و با  نیگار که ارفته بود ان شیراحت پ یلیجمله خ نیبعد از ا زیبود و اون هم...همه چ نیعاشق محمد ام هیمهد

 ...کردیم یبود و خانوم ستادهیمزه تو آشپزخونه مادر شوهرش ا

 

 برگشت به سمتم : حوصلت سر رفته؟؟ هیرو به روم گذاشت و مهد یچا یاستکان عمه

 

 یآشپزخونه گرم و پر از بو نیجا تو ا نیبه آسمون بود و االن ا نیانگار زم اینگاه کردنمون به دن هیاما زاو میسن بود هم

 سالها راهم رو اشتباه رفته بودم.... نیمن تمام ا دیزعفران من فکر کردم شا

 

 ...کنمیمدت وگرنه دارم از صحبتهاتون استفاده م نیا دمیکم خواب کمینه _

 

سرش  یدادیبهش نشون م یبله برونت رو آورده بود یکاش عکسا هیبذاره : مهد گیتافتون در آورد تا ته د زریفر یاز تو عمه

 گرم شه...

 

ماه  هیداشت....مهد ایشهر در نیکاش ا یرفت و من فکر کردم ا رونیسرش انداخت و از در خونه ب یرو یچادر گلدار هیمهد

داشت و من هنوز داشتم به عاشقانه  اینداشت...عاشقانه تر بود به نظرم اگر در ایاونجا هم که در رازیخواست بره ش یعسل م

هم روم رو کم  کردیکه تو رگ هام با درد حرکت م یخون نیا یتو بدنم...حت دهیچیپدرد  نیا ی....حتکردمیفکر م شتریب یها

 ...کردمینکرده بود که هنوز داشتم به عاشقانه تر بودنها فکر م

 

 مغزت استراحت کنه... کمیفشار دادم عمه ظرف نقل رو جلوم گذاشت : فرستامش  شتریمشتم ب یتو بمیج یرو تو رهیگ

 

 زدم : نه عمه من راحتم... یلبخند

 

 که؟؟ هیهم دردت چ یگی....نمیدور باش یکه خواست دونمیاستراحت عمه فدات شم...م یدونم اومد یم_
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 ....ستیکس به اندازه خودش بازنده ن چیتلخه عمه انسان به ه یلیخ_

 

دلش اومده دل دخترک من رو  یک دونمیمن فقط نم زدیم ادیحرفها ز نیابابات هم از  ارمیسر در نم یفلسف یحرفا نیمن از ا_

 طور بشکنه..... نیا

 

 هیمهد یو من تا پهن شدن سفره ناهار فرصت نکردم جز به حرفها ومدیکه آلبوم به دست به سمتم م هیدر اومد و مهد یصدا

 تمرکز کنم.... یا گهید یبه جا

 

من با وجود  یبود ..خانواده پدر یمرد خوب یلیبودن و آروم شوهر عمه ام خ ریاندازه سر به ز یو محمد رضا هر دو ب نیام محمد

بودن اما به مراتب از شوهر خاله مثال روشن فکرم بازتر فکر  یهم مذهب یلیاومده بودن و به خ ایبه دن کیشهر کوچ هیتو  نکهیا

شوهر عمه من که پدرش خادم مسجد بود انقدر  یتاتر بودم برا گریمن باز نکهیتار بود..ا تاداس هیپدر من  نکهیا کردنیم

 بود ... بیاکبر خان انتظام عج ینبود که برا بیعج

 

 ...نجاستیبرادرزاده ات ا یخب خانوم خوشحال_

 

 یلیبه نظر خ زیکه همه چ ییتو جا یخونه آروم و دوست داشتن نیبودن تو ا نیبگم من چه قدر خوشحالم از ا خواستمیمن م و

 نیسرخش که کنار محمد ام یو لپا یلبنان یبا اون روسر هینداشت... مهد یدگیچیانگار پ زیچ چیو ه ومدیآروم و ساده م یلیخ

به من نگاه نکنه...شوهر عمه  میبود که مسستق نیا شیکه تمام سع ییزدن محمد رضایحرف م یرکیز رینشسته بود و با هم ز

کردن که اصالتا از کجام و چه  یآور ادی گهیو خونه فوق العاده ساده شون به من بار د شیو صورت نوران دیسف یام با اون موها

 ..... کنمیطور فکر م

 

که من  یبهشون تذکر داد تو مدت شنومیمن نم کردیکه فکر م یکنار و در حالت دیشوهر عمه ام پسرها رو کش یجد یلیخ یوقت

 یرو بالشت یکفش که باهاش برم تا برا هیپاش رو کرد تو  هیمهد یتو خونه باشن تا من راحت باشم....وقت ادیز دینبا نجامیا

آش جو رو آماده کنه ....بغض من انگار  لیشام وسا یعمه بلند شد تا برا یکنه...وقت خابو پارچه ساتن انت دیاش مروار هیزیجه

 ن رو دوست داشتن....بودن که م ییجا آدمها نیرفت ....ا نیکم کم از ب

 

معلم دوست  یو من اصال دوست داشتم آقا شناختنیرو م یجا همه حاج نیو موهام رو کامل بستم...ا دمیرو پوش مانتوم

گذاشت...پول  بمیرو تو ج یزیچادرش رو که رو سرش محکم کرد عمه خم شد و چ هیاز جانب من بشنوه...مهد یحرف میداشتن

 بود...

 

 تش : عمه تو رو خدا من پول دارم...برگشتم به سم یشاک

 

بخر عمه... پول هم اگه کم اومد بگو  یخواست ی... هر چنمیکارت بب یرو گاز گرفت و با سر به سمت در اشاره کرد :برو پ لبش

 ....دیایو ب دیریکشک بگ هی...سر راهم میکنیحساب م میریبعدا م یبزنن به حساب حاج

 

...اما....من  زدمینم یپول دست نیبه قسم به خاک بابا...من که به ا کشوندیبکنم که کار رو داشت م یدوباره اعتراض خواستم

 ؟؟یچ یعنیبعد از مدتها احساس کردم خانواده 

 

 

 

 ....ومدیاذان مغرب م ی...صداادیرفت تا لباس عوض کنه و ب هی..مهددادیداغ م ازیپ یبو خونه

 

 رخسارت اومد... رنگ به کمی:  دیگونه ام رو بوس عمه

 

 خوش گذشت بهم..._
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 مخت رو نخورد؟؟؟_

 

 ...ستین طونیاصال ش رونی...درضمن بهیعمه جون...قصدش مهمان نواز دیعمه زدم : نگ طونیبه لحن ش یلبخند

 

 شی...سالهاست گلوش پهینیرنگ نی...دختر سنگیستیپا افتاده ن شیپ یجور حرفها نیتو اهل ا دونمیفقط م نمینازن دونمیم _

 ....ستایکرده....البته پسر منم کم عاشق ن ریگ نیمحمد ام

 

 بره تو فکر... نیاز ا شترینوک زبونم بگم خوش بحالشون ...نخواستم عمه ب اومد

 

ن گفت ته دل م شونیاز عاشق هیقرمز رنگ گوشه اتاق....تمام مدت که مهد یدادم به پشت هیو تک نیزم یاتاق نشستم رو یتو

خودم  ینبود...من به نداشته ها نیکردم نه...ا یحسود یدختر دوست داشتن نیا یکه بگم به داشته ها نی...ادیسوخت و نفهم

 نیکه تا حاال گرفته بود...به اول یساده ا یها هیاسمش گل من..به تمام اون هد نیممحمد ا یتو گوش نکهیفکر کرده بودم....ا

 یعاشق نیبود که من واقعا از ا نیا کردمیفکر م یوقت اوردیکه اون رو به وجد م یزیکه باهم رفته بودن...به هر چ یینمایس

 شد.... بمینص یعالقه دور از ذهن چ نیاز ا بمیغر بیعج

 

 یلحظه هم اون چشما هی یزد ه بودم حت رونیکه از خونه ب یمدت نیشده بود در تمام ا یاعتماد کرده بودم...نه؟؟..چ یالک من

 دادم.... هیتک واریچشمم دور نشده بود....بغض کردم....سرم رو به د یرنگ از جلو یخاک یجد

 

 

 

 نیبه ا دیبود که من شد نیا دونستمیکه م یزی...تنها چدونمینه؟؟؟ نم ایبود خونه عمه بودم..حالم بهتر شده بود  یروز دو

خودم اعتراف  شیپ خواستمی...اسمش رو هم نمی...برا یبرا دیلرزیداشتم..دلم م اجیاحت شیعطر دوست داشتن نیخونه با ا

 کنم....

 

...هر چه قدر مخالفت کردم نشد رونیب میبر نیو محمد ام هیتا با مهد شدمیاتاق داشتم حاضر م یخونه زنگ زد و من تو تلفن

 تر خالته....در رو باز کرد : همراز...دخ یبه در خورد و عمه ال یکه نشد....تقه ا

 

 ....یبود..چه قدر دلم براش تنگ شده بود : الو گل گلنار

 

 رو هم نداشتم....؟؟ یتماس تلفن هیبا ما...من ارزش  یکنیم یجور نیمعرفت....همراز چرا ا یبغض کرد : سالم ب بازهم

 

 کم آوردم... هوی....کم آوردم...ستیحرفا ن نینقل ا یسر خوردم : به خدا گل وارید یبه دست رو یگوش

 

  ه؟؟؟یتو؟؟ دردت چ یگیم یچ_

 

 ....زایچ یلیدردم خ_

 

 ... زیبه م یزیاومد از برخورد چ یتق یمکث کرد..احساس کردم پشت سرش صدا یکم

 

 همراز؟؟ هینجوریصدات چرا ا_

 

 چه؟؟یپیمن م یصدا  یخوب تر از دو روز گذشته....گل یلیخ یلیخوبم..خ_

 

 ...هیطور نین تو آشپزخونه ام اچو دیکرد : نه...شا یمکث هی
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و  چیمدت پشت پ نیکردم خودم..تمام ا دایدارم...به پ اجیحوصله تر از اون بودم که بخوابم فکر کنم.... : به استراحت احت یب

 ....یخم اتفاقات گم شده بودم انگار گل

 

 ...یموند یم ای...تا ته دننجایا یومدیم_

 

 گهیخاله کم غصه ام رو خورده؟؟ د د؟؟یاز دست من؟؟ از پدرتون کم حرف خورد دیدیکم کش یخواب یب ؟؟یتا ک یگل ؟؟یتا ک_

 ..بستونه...یبسه گل

 

 ...شهیم وونهیداره د ایس_

 

 نه؟ ایهست  ادمیهم به  یا گهیبدونم کس د خواستی..و من دلم م

 

 برات همراز.... میکم گذاشت_

 

 ؟؟یچرا به خودت گرفت یگل الیخ یب_

 

 م؟؟یشد هی..چرا پس ما تنبرهیبه خودش بگ دیبا یتو بگو ک_

 

 وونه؟ید هینبودنه دردسر بزگ تنب_

 

 همراز... یحرفات مسخره است..افسرده شد نیا_

 

کردن  یموندن...زندگ ی...افتاد به جونم برای..درد گذران زندگییکه مادرم رفت....رها رفت...درد تنها یاون موقع-_

 ادیسر کار...ب رفتمیم دیکنم با هیمامانم و رها گر یبرا نمیگوشه خونه بش هیوقت نکردم برم  ی...حترمیبگ ینتونستم افسردگ

هر روز به خاطر من بره  یعمه نازم رو بکشه..حاج نکهیگرفتنم شده انگار...وقت ا یگ...حاال وقت افسردچرخوندمیرو م میزندگ

 ..رهینون تازه بگ یینونوا

 

 کنار گود .. مینشست یادی...زیهست یقو میفکر کرد یادیهق زد : همراز ز هم یگونه ام...گل یرو ختیر اشکم

 

با من سر جنگ داره تا  یزندگ نیرفته بود ا ادمی..ومدهین یبه من خوش یرفته بود گل ادمیپشت دست اشکام رو پاک کردم :  با

جز  ستیکس مقصر ن چیهم بگو راحت باشه...ه ایگلنار...به س دیرفته بود ....راحت باش ادمی...رهیداشته هام رو ازم بگ

 انگار حدم دستم اومد... ییوراج هیرفته بود از کجام... ادمیخودم...

 

 کنان صدام کرد... غیج غیج هیبگم مهد یزیاومد و تا خواستم چ زیبه م یزیمحکم برخورد چ یصدا ی..دوباره از پشت سر گل

 

 ... نیبود...هم نیهم یصورتم...زندگرو کاشتم رو  یرو پاک کردم...و لبخند اشکام

کتاب رو از  نیزانوم گذاشتم...ا یدستم رو رو یو من کتاب تو کردنینگاه م الیداشتن سر نایو عمه ا ومدیم ونیزیتلو یصدا1

 دی....باکردیچند وقت دور م نیا یهایبود ذهنم رو از تمام افسردگ یعضو خونه گرفته بودم محمد رضا کتاب جالب نیتر لنتیسا

 نجایا شدی...اما تا ابد که نمشدیم یعکس العملشون چ دونمی..نمرمیکنم و خونه بگ دایپ رکمکم کنه کا کردمیصحبت م یبا حاج

 خسته.... یلیخونه....خسته بودم خ ومدنیم ریو محمد رضا به خاطر من د نیبمونم...محمد ام

 

 یتلفن ب یو از جام بلند شدم...با خوش خلق دمیسرم کش یبود..شالم رو رو یدر باز نشد حاج یبه در اتاق خورد ول یا تقه

 خونه رو به سمتم گرفت : با شما کار دارن... میس

 



Roman-City.ir 
 بانوی قصه رمان

 

https://telegram.me/romancity 485 

 

 بود ... یگل

 

 سالم...._

 

 خانوم .... یسالم گل_

 

 همراز؟؟ یخوب_

 

 افتاده باشه؟؟ یتا حاال چه اتفاق شبیاز د یانتظار دار_

 

 ...ارنیم ریچرا من رو گ دونمیتو...همه نم یچه بد اخالق_

 

 کنه.. تیکنم تو رو اذ یبگو گوشاش رو م ایبه اون س_

 

 کرده.... جیرو بس یملت هیخود کرده مشکل اون کوه آتشفشانه که گدازه هاش همه جا رو گرفته... یکه ب اوشیس_

 

 گفت دستم رو گرفتم به لبه طاقچه.... یداشت م یچ دی..پاهام لرز

 

 ....یالو...گل_

 

 که دوباره تلفن زنگ خورد نذاشتم کامل زنگ بخوره : الو چرا قطع شد؟؟ رمیشده بود؟؟ خواستم دوباره باهاش تماس بگ قطع

 

 الو..._

 

 ....شدیام حبس شد...گلوم خشک شده بود انگار باورم نم نهیبودم تو س دهیکه کش یکردم...نفس خی

 

 الو..همراز...._

 

 ..پس هنوز همراز بودم....

 

 زنم.... یدوباره و دوباره..اصال صد باره زنگ م ی....قطعم کنمونمیباشه جواب نده...شده تا ابد پشت خط م_

 

 بدم ا ز اون لحن نگران.... رونیدهنم رو قورت دادم..نفس حبس شدم رو به زور ب آب

 

 من...._

 

 همراز؟؟ یبود کرد یچه کار نیا ؟؟یتو چ_

 

 ...دادیشماره رو بهتون م دینبا یگل_

 

 داد : پس درست حدس زده بودم مشکلت منم... رونیرو ب نفسش

 

 بگم... دیبا یدونستم چ ینم

 

 همراز... یحق رو بهت داده بود؟؟ بچه ا نیا یبگم...ک ی...آخه من به تو چزمیعز یزنیچرا باهام حرف نم_
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 حرف زدن از کجا اومد : آره بچه ام..بچه ام ... یانرژ نیا دونمیبار نم نیا

 

 همراز...!!!_

 

 من بچه ام... دیگیراست م ؟ی؟ همراز چ یبله..مودب باشم...؟؟ چ_

 

 به من نگو شما....من رو جمع نبند...._

 

 چته....؟؟ یگفتیم یومدیم ی...د اگه بچه نبود یبچه ا یتر شده بود : د لعنت یعصب یهم کس اون

 

 من وقت داشت....؟خسته ام..... یبرا یکس_

 

رفته بود چند  ادمی یگی...راست منمیزتریعز یگی: راست م زدیبه زمزمه بود حرفش انگار با خودش حرف م هیشب یزیچ

 ازت توقع داشتم.... اما.... یادیسالته..ز

 

فکرم به کجا ها  یدونی...میام کن ونهی...دیکار رو باهام بکن نینبود....ابن نبود که ا نیصداش باالتر رفت : اما جوابش ا کمی

 ...رفت.

 

 الیخ هیمثل  هوی زیبهش...به آغوشش به وجودش همه چ ازمیبود؟؟ نبود...بود؟؟ خوب من هم زن بودم...تو اوج ن نگرانم

 یعنی نی...ادیلرزیطور که دلم داشت براش م نیخواب بعد از ظهر تموم شده بود ..پرواز کرده بود و رفته بود.....ا هیخام..مثل 

 پر.... ماتمیهمه تصم

 

 شغلش رو ... یرو...گل سایآو ای..حامد بچه هاش رو داره..سدیندار گهید یاجیکه احت به من_

 

حرفات اصال  نیهمراز؟؟ تو چته؟؟ ا ستین یا گهیوجود داشتن..کس د نایتو فقط ا ی: برا یشده بود نگران یپر از دلخور لحنش

 ؟؟یچ یعنی

 

 تنها باشم... خوامیم ستین میهچ_

 

 ذارم؟؟؟ی..مگه مشهیمگه م_

 

 دختر بچه براتون مهمه... نیکه ا دیرو انجام دادم...نگ فمیاز من؟ من که وظا دیخوایم یچ_

 

 ها رو گفتم.... نیکه ا شدیانگار من هم باورم نم دهیها رو شن نیا شدی..باورش نم

 

 ....میزنیحرف م_

 

 ...شهیقطع کنم شوهر عمه ام ناراحت م خوامیم_

 

 رو روشن کن... لتیجواب داد : موبا کالفه

 

 ...خوامینم_

 

 خونشون... زنمیزنگ م یبه دو نکن....اگر اون رو روشن نکن یکیبا من _
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 نیهم خوامیقطع کنم....اصال م خوامی....االنم مدیکن یم تیخا له برادر زاده هاتون اذ یخودتون رو برا دیدار یادیز گهیشما د_

 جا بمونم...

 

 .....اون موبابلت رو روشن کن....یکنیم میعصب یبار داد زد : همراز دار نیا

 

 کنه؟؟یفکر م یچ یدوباره زنگ نزنه خونه؟!! حاج دمیترس هوی دمیکش یقیرو قطع کردم...نفس عم یگوش هویچرا  دونمینم

 زنگ خورد خودش بود....  مینگرفتم که گوش یاس ام اس ها روان شد جد لیرو روشن کردم...بالفاصله س میگوش

 

 دنبالت.... امی: ساکت رو جمع کن دارم م میمثل قد یسخت شده بود خشک و جد لحنش

 

 ؟یتا برس کنمیصبر م ای...دمیآدرس بهت م ینکنه فکر کرد ؟؟یگیم یدار ینگه دارم : چ نییکردم صدام رو پا یسع

 

رو  یکالم اون ساک لعنت هی..ساعت هم نبود... هیدر آوردنش برام کار  ییدونم کجا یندارم....م یاجیبه آدرس دادنت احت_

 اونجام.... گهیساعت د هیجمع کن 

 

 گفت؟؟یداشت م ی...چکردیم یشوخ دیلرزیم پاهام

 

 ...گردمیمن خودم اومدم هر وقتم بخوام بر م ؟؟یکنیم تمیخنده با تمسخر کردم : اذ تک

 

 ....ی..بچه ایکار رو بکن نیبا من با خودت ا دمی.؟؟...من بهت اجازه نمیکنیبهش افتخار هم م یکرد یکار درست یلیخ_

 

 قطع کنم... خوامیکرد : م یاز قهرمون تازه داشت دعوا هم م یمنت کش یگرفته بود به جا حرصم

 

 حاضر باش... گهیساعت د هی یباشه قطع کن فقط برا_

 

 ؟یگیم یدار یچ_

 

 هی....خواستم یبا عمه ات باش ی..خواستم فکر کنیشهرم...خواستم راحت باش نی. تو هتل ایحرف زد یکه با گل یمن از روز_

 ه؟؟یکه چ دونمیکه ذهنت رو مشغول کرده و من اصال نم یزیاز چ یکم ذهنت رو باز کن

 

 ..؟؟.شدی..باورم نمگفتیداشت م ینشستم وا رفتم..چ نیزم یرو

 

بشم  ذارمی..نمیکار رو بکن نیا ذارمیهمراز..نم ذارمیشد ...انتظام شد دوباره : نم شهیمحکم تر و پر صالبت تر از هم لحنش

 ....یریرو ازم بگ میداشته زندگ نیزتری...عزذارمیدوباره شما..نم

 

 

 

با ناخن انگشت  دادیرو نشون م ریاز کو یزیکه منظره دل انگ وارید یدستم خشک شد چشمم موند به قاب عکس رو یتو تلفن

شهر رو  نیحرفها نبود هنوز داشتن شماره ام رو هضم نکرده بودم که حضورش تو ا نیرو خاروندم زمان ا میشونیشصتم پ

 درک کنم....

 

 ...یحام_

 

 جمع کن.... یعنیهمراز...گفتم جمع کن _



Roman-City.ir 
 بانوی قصه رمان

 

https://telegram.me/romancity 488 

 

 

اومده رو  رانیسر ا نیتا ا دهیمرد ترس نیپشت خط رو دوست داشتم من ا یکردم صدام رو کنترل کنم من اون زور گو یسع

 دوست داشتم...

 

 رونیساعت شب از خونه عمه ام بزنم ب نیکه ا نیاما من آدم ا دیکش نجایدونم اصال چرا کار به ا ینم ؟؟یچرا اومد دونمینم_

 ...یخونه حرمت دارم حام نیمن تو ا ستمین

 

و  نیتهران رو بابتت گشتن ا یسنبه ها سکته دادن من..همه سوراخ رونیخبر زدنت ب ی؟؟!!!! از خونه ب هیحرمت یبا من بودن ب_

 ست؟؟ین یحرمت یبه من ب دنیاون رو واسطه کردن . در آخر منت دختر خالت رو کش

 

 یو حت یکه له له صداش بودم و نگران یمن یبود برا نیریدرسته برام شهد ش یمکالمه طوالن نیبودم و خسته..ا یعصب

در نظر  تونستمیکالمش رو نم یهم تلخ یطرف هیانداخت ...اما از  یو ضربان مترس گرفته بود قلبم ر نیکه نشات از ا ییزورگو

 ا؟؟ی... : من گفتم برمینگ

 

 ...؟ومدمینبود که انتظارش رو داشت : نم یجمله ا نیکنم ا یم فکر

 

 ...یایکردم نم ی: من فکر م واریبه د دمیرو کش دستم

 

 مدت من اشتباه رفتم.... نیهمه راه رو ا یعنی...یعنی نیسکوت کرد : و ا ی..چند لحظه ا

 

 ...یدون یجا فکر کنم....اومدم نفس بکشم م نی..من اومدم ای..منظورش رو متوجه نشدم...: حامختی..دلم ر

 

که حرف  یکه برگرد خوامی...منجامی..من ایبود اون شب پشت تلفن به گلنار گفت یدونم اون حرفها چ ی...نمدونمینه نم_

 ...میبزن

 

 وقت... چیهم ه دیدونم شا ی..نه االن...نمامیخوام ب یمن نم_

 

 شد انگار اون جمله بد جور به فکر در آورده بودتش : مگه دست تو ا؟؟ یجد صداش

 

 ...امیخونه عمه ام باشم....نم خوامیاما..من م هیدست ک دونمیمن نم_

 

 داد : باشه.... رونیرو ب نفسش

 

که با اومدنش با زور گفتنش تو  یکه قبول کرد تموم اون حس خوش نیشدم که ناراحت شدم از ا ونهی...و من احساس کردم د

 ذهنم اومده بود پر زد و رفت....

 

 شتریجا رو ب نیو مدت موندنم ا نییپا رمیگفت : من االن م شیسکوت شد و اون بود که با همون لحن جد یلحظه ا چند

 ...میبر یایب ی....تا بخوایکن دایحرف زدن رو پ یتا تو آمادگ مونمیجا م نی....و اکنمیم

 

 ...یحام_

 

که خوب  نی...از ایکه کرد یکار نیکه افتاده...از ا ییبشنوم...همراز انقدر موندم تو تمام اتفاق ها خوامینم یزیچ گهید_

 ستیبه خاطر تو ن نجامی....من اامیدنبالت هم نم یفکر کرد یمشکلت با منه ومن راه رو انقدر اشتباه رفتم که تو حت دمیفهم

 ....اشهراحت ب المیخ خوامیخودمه..م یبرا
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 ...کنمیمعذبم....خواهش م ینجوریمن ا_

 

 ....ستیاونجا..من باکم ن امیاالن م نی...رو حرف من حرف نزن همراز...وگرنه همیدیترسیال اقل ازم م مایقد_

 

 

 

 یبخورم هم از جا بلندم نکرد...خشک شده بود تلفن تو وهیباهاشون مبرم و  خواستیعمه که م یصدا ی..حتنیزم یرو نشستم

 زنگ زدم به گلنار... زیدستم....اما قبل از هرچ

 

خاموش بود....از همون لحظه  تیزنگ زده بود گوش یکه هر چ ی..از همون لحظه انجاینگفته مسلسل وار شروع کرد : اومد ا الو

خودش هم  اوشی...سدمیهم نکرد اما من سر حد مرگ ازش ترس یادب ی....داد نزد بنجاینکرد همراز اومد ا داتیکه پ

 جیبس یرو که فکرش رو بکن ی....منم اون ساعت ازت خبر نداشتم...هر کیفتمن رو خفه کنه..انگار من فرستادمت ر خواستیم

در آورده بود  نالیومد گفت کجاست...از ترمبدتر کرد...رفت و ا ی..گفتم سالمی..و تو زنگ زدگهید یها یلیتا خ سیکرد...از پل

 یخونمون صدات رو بشنوه...اومد...با اون حرفات قاط ادی...گفتم بوفتهیاسمت سر زبونها ن خواستمیکجا...همراز من م یرفت

 اوشیس ...ازهیچه قدر عصبان یکه بفهم نیا یبود برا ی..داد هم نزد..فقط همون مشت کافزدی...حرف نمزیکرد با مشت زد رو م

 کنه... داتیپ کنهیبهت نگم لهت م

 

 ؟؟یهام رو فشار داد : شماره رو چرا داد قهیبا انگشت شق دیترکیداشت م سرم

 

سر زبونا...گفتم  یوفتادیم ومدیاز دهنش در م یکی یگری..همراز تو بازارهیخونه در ب نتیپر یخودش از تو خواستیچون م_

که به مغزت  یزیاز چ شتریآدم ب نی...همرا ز امونهیره هتل م یم کنهیم دایزنگ بزنه از کجا بدونم آدرس رو پ شهیآروم م

 همراز.. ایخطور کنه دوستت داره...برگرد ب

 

 دادم.... هیپشت سرم تک واری..بغض داشت..من هم داشتم..سرم رو به د

 

 ...شمیم ونهیتهران....موندم..دارم د گردهیتا برنگردم بر نم گهیم_

 

 آخراشه... نکهی..مثل امارستانیکردن ب شیبده...بستر یلیحال اکبر خان خ_

 

 ؟؟یگیم یدار ی: چ گفتیم ی....داشت چشدی..باورم نم

 

حالش  یلیبچه ها رو لواسون نگه دار بابا خ گفتیکه به حامد م دمیجا بودنش و تلفن زدنهاش شن نیا ریو رویباور کن...تو ه_

 بده ....

 

 یخودخواه و لوس بدش اومده بود احساس کردم بودن حام یکه همه عمرش از دختر ها ی..من از خودم بدم اومد..از همراز

 .... نجایا

 

 

 

به دنبال عشق  نکهیخوام ؟؟ مگه نه ا یم یدونستم چ یبالشت افتاد...م یاز گونه ام رو یبالش گذاشتم...قطره اشک یرو سرم

زدم..من حالم خوب نبود و  یداشت؟؟ سر جام غلت یا گهید یمعنا نجایرنگش ا یخاک یبا اون چشما مرد نیاومده بودم؟؟ بودن ا

قانعش  زدمیباهاش حرف م دی..با شدی..حالم بهتر منیدارچ یچا یبو نیپر ستاره...تو ا یشهر شبها نیخونه...تو ا نیتو ا

و وبالش به گردن من باشه...اون هم تا آخر عمرش  وفتهیب یپدرش اتفاق یباشه برا نجایا خواستمیبره تهران نم کردمیم

 د؟یدیتفاوت ها رو نم نیاون ا یعنی...دیبخشیخودش رونم
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 ..کنمی...خواهش میبود..اما براش اس ام اس زدم : برگرد تهران حام یبد ساعت

 

 .... می: باشه...ساکت رو جمع کن برگرد دینکش هیثان به

 

 ....رفتیف تو کله اش نم..حردمیکوب میشونیرو به پ یگوش

 

 

 

 کنم... مروشیبرات ن یدوست ندار_

 

 عمه به تخم مرغ آب پز رو به روم بود... : نه عمه خوبه... اشاره

 

 فدات شم ؟؟ یدینخواب شبید_

 

 ...کنهیسرم درد م کمی_

 

 ....یشیکنم خوب م یگل گاو زبون دم م هیبرات _

 

 بزنم.. یقدم هیرم  یم دیدهنم گذاشتم : عمه جان بعد از صبحانه اجازه بد یاز نون سنگک رو تو یا تکه

 

 ..متونیبرسون دیبگ دیبر دیخوایحرفم باال اومد : هر جا م نیمحمد رضا با ا سر

 

 جمله بد جور پسرعمه وارش.... نی...خنده ام گرفت از ا

 

 نباشه؟ یراه برم...البته اگر مشکل کمی خوامیم_

 

داشته باشه همراز  تونهیم یو از جاش بلند شد : چه اشکال دیبه نشانه شکر به صورتش کش یتعمه ام دس شوهر

 خانوم....خوش بگذره...

 

 مرد متعصب به من.... نیا ادیاعتماد ز یعنی نی..و ا

 

 

 

خوشگل  یبرا یینداشتم..جا یزیچ ملیر هینگاه کردم جز  نهیاز رو به رو شدن باهاش...تو آ دمیترسیم دیلرزیو پام م دست

 هم براش نبود.... یلیکردن نبود و دل

 

اس ام اس دادم که حرف  یبود که قانعش کنم فعال برگرده تهران...منتظرم بود...صبح زود وقت نیهم و غم من ا همه

بگم جمع  خواستمیکه م ییذهنم رو رو جمله ها دیطور بهتر بود با نیزنگ زد که برنداشتم..دلخور شد....اما ا عی...سرمیبزن

 ....کردمیم

 

 ؟یالزم ندار یزی: عمه چ دمیرو کامل جمع کردم و رفتم سمت در و آل استارهام رو پوش موهام

 

 ....خورهیزود نهار م یکه حاج یدون یم ینهار زود با یاومد : نه عمه فقط برا رونیتو آشپزخونه ب از
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رو  نشیکه شد...دل تو دلم نبود..از دور ماش کیخارج شهر بود نزد بایو تقر میکه قرار گذاشته بود یدونیبه م آژانس

دورتر از  یشد و من کم ادهیپ نیکه از ماش دیداد شا صمیتو دهنم...از دور تشخ ومدی...قلبم داشت مدی...گوشه لبم لرزدمید

 ....دمیچشینواده رو مبار طعم ترس از خا نیاول یبرا دمشیدیم یراحت به یطیکه تو هر شرا یشدم...من ادهیپ نیماش

 

 یبو یعطرش..برا یدلم برا شتریب شدمیتر م کیبود....هر چه قدر بهش نزد ستادهیا نهیتو هم بود و دست به س اخماش

 یکه رو ی...هر قدمیخوش پوش و جد شهی...کروات نداشت اما مرتب بود و مثل هم شدیحضورش تنگ م یو برا گارشیس

بود و اون اخم  شی...عمق دلتنگشدیکه کمتر نم شدیم شتریانگار فاصله ب ذاشتمیم بایتشنه و ز ریکو نیآسفالت ا

...دلم دیلرزینفس فاصله...زانوهام م هیقد  ستادیشدم...رو به روم ا کشیاون صورت مرتب....نزد دیشا ایوحشتناک...

حرف به  یببود... شتریاز ب شتریب ....اخم هاشدمیکش یقی....نفس عمدیلرزیم نیمن انگار زم یو برا دیلرزی..پلکم مدیلرزیم

رو  نیزانوهام مشت بود..ماش یو اون هم سوار شد....دستهام رو ستادیا یرفتم....سوار شدم...چند لحظه ا نشیسمت ماش

 ی...و حرفها تویلیفقط باشم....دل تنگ بودم...خ خواستمیباشه...م خواستمینگفتم سالم..م یکجا..حت دمیروشن کرد...نپرس

 همراهم بود... مکاش ساک یو ا شدنیذهنم کم رنگ م

 

خواد...دلم  یکنار : دلم م دیرو کش نیجاده ماش یآفتاب یبه جاده..تو خاک دیدور فرمون مشت بود ..رفت...رفت و رس دستاش

 کارت بزنمت همراز..... نیبه خاطر ا خوادیم

 

.. و چشم من بسته شد و دستش پشتم حلقه شد و من به سمتم...دستش از دور فرمون جدا شد و به سمتم اومد دیچرخ

بود  کینفس هاش نزد ی.....صدادیو اشکم لرز دیو بغضم لرز دیو پلکم لرز دیاش خوردم گلوم لرز نهیمحکم به قفسه س

 ....شترینفسش از نبضم ب یتر...صدا کی...عطر تنش از عطر تنم نزدکینزد یلیخ

 

بدنم رو طالبش  یطور تمام سلوها نیحضور نبود که ا نیمن نبود؟؟ مگه هم ینبود؟؟ مگه برا ایدن یجا نیامن تر نیا مگه

ها  میچند وقت..تمام اون تصم نیا یرفت..پر زد .....همه فکرها ادمی کردم؟؟یکار م یجا چ نیپس من چم شده بود؟ ا کرد؟؟یم

... 

 

 کرده بود....و من.... سکوت

 

 ...؟؟؟ میخواهش کنم که فاصله نداشته باش خواستیمازم فاصله گرفت و چرا دلم  یکم

 

 بود؟؟ یچه کار نی:ا سنیخ دونستمیکه م ییشد....تو چشما رهیچشمام خ تو

 

 شونه چپم خم کردم : سالم.... یرو یرو کم سرم

 

 یچشما خودم رو م ین یانگار من تو اون ن کردمیها داشتم جوونه م یچشماش پر از حس بود..پر از نوازش....من تو اون خاک تو

 ....دمید

 

خط عمر کف دستم  یحصارش بود و آروم رو ی....دست راستم توکردیکرد...با نگاهش نوازشم م یسکوت فقط نگاهم م تو

 تر .... یگرم شد و کم گهیکه بار د ی...نبض رفتیکه تا نبضم م ینوازش بود و نوازش...نوازش

 

 ...یحام_

 

 بگم؟؟ یمن به تو چ یحام زی.....آخه عزیزانوش گذاشت : جان دل حام یرو رو دستم

 

اندازه قلبم....انتظار داشتم  یب یدستهام که تضاد داشت با داغ یسرد نیگلوم...ا یبغض بره از تو نیا خواستی..و من دلم م

 به اون اخم و تخم نداشت... یآرامش کالم که ربط نیجمله رو؟؟ ا نیا
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 ؟؟یاخم کرده بود_

 

 جلوت.... ارمیدستم حرکت کرد : کم م یرو شصتش

 

 اعتراف نبود؟؟ بود..به خدا که بود..... نی..ا

 

 خانوم خانوما.... سید..چرا چشمات خ_

 

 ؟؟؟یینجایچرا ا_

 

 نباشم ؟؟؟_

 

 برو تهران..._

 

 ..و چه قدر جمله ام شل بود و خودم هم باورش نکردم....

 

 ....یخوایکه نم یاگه تو نخوا یبهت برم...حت دمیعم کن..قول مقان ؟؟یینجایتو به من بگو چرا ا_

 

 ....ستیدرست ن_

 

 ...ستیدرست ن یچ_

 

 ...من....یچی....هیحام ستیسرجاش ن یچیه_

 

 !!ستم؟؟؟یبود : منم سر جام ن نییآورد جلو و خم کرد تو صورتم که حاال پا یرو کم سرش

 

 کردم؟؟؟یکار م یپروانه تو قلبم رو چ نیلحن زمزمه وار..من ا نی..من ا

 

_.... 

 

 تو چشمات نگاه کنم.. خوامیسختته....همراز؟؟ سرت رو بلند کن..م_

 

 رو به زور بلند کردم .... سرم

 

 چشما؟؟ نیتو ا ینیبیم یچ_

 

 رو.... جز من نبود : خودم یزیچشماش چ زیاون خاک حاصل خ ی....تودمیدیاز اشک هم اگر م یا هیرو پشت ال صورتش

 

 که چه قدر دوستت دارم سخت نبود برات...بود؟؟ نیا دنیپس فهم_

 

و  زیآفتاب ت نیآرامش تو ا نیآدم با ا نیمطمئنا...ا ستادیا دنیاز چرخ ایموند و برنگشت...دن دیشا ای...نفسم رفت...

 ....دیشا ای... شدیبه من گفته بود .....باورم نم یدیشک و ترد چیه یو مطمئن ب رهیشفاف...خ

 

 وقت حس کرده بودم؟؟؟  چیکه به دلم خورد رو ه یچنگ نیا من



Roman-City.ir 
 بانوی قصه رمان

 

https://telegram.me/romancity 493 

 

 

 ....کردمینم دایادامه دادن پ یبرا یزیچ چیگفت و پر صالبت که من ه میجمله رو مستق نیا انقدر

 

من رو عشقم رو تمام داشته ام رو بذارم و برم...هر چه قدر هم که اون  یگ یخم کرد : با شمام...م شتریسرش رو ب بازهم

 بذاره و بره....

 

  

 

 

 

نبود.... با خجالت سرم  یآدم جد نینگاه ا یبه براق دیهم شا کردیرو براق م نیو زم خوردیم ریبه اون تن کو میکه مستق یآفتاب

 یادیز یحس ها اما....اماها یلیها...خ یدلتنگ یلیگفتن داشتم...خ یحرفها برا یلیانداختم...من هم خ نییرو پا

 کردمیخود من هم فکر م یاما حت کردمیبهش فکر م یوقت ومدیکه دردناک بود...دردم م نی....و ایکین دیشا نشیبود....بزرگتر

 اند... هیبهم شب شتریب یلیخ یلیاونها خ

 

....همراز من یکه بدون خوامی...فقط میجوابم رو بد ستمی: منتظر ن گرفتیازم نم یلحظه ا یرو حت مشیو مستق یجد نگاه

به نحوه اش فکر  یلیجمله خ نیگفتن ا ینقشه ها داشتم برا یلی...خستمیاصال بلد ن یعنیابراز عالقه کنم.... ستمیبلد ن دی...شا

گذاشتن  نیجذاب نباشه اما ا دیهم شا یلیخ دنیرو شن نیوسط جاده ا نیماش یتو...تو لمث یفیهنرمند لط یبرا دونمیکردم م

جمله  نیگفتن ا یبرا دیباعث شد بترسم که شا کنمیبهش فکر م یوقت کنهیم می....اون کارت که هنوزم عصبانجیو اومدنت به ا

 کردم.... رید یکم

 

_.... 

 

  ؟؟یکنیحاال چرا نگاهم نم_

 

درست  دیهست که شا زایچ یلیتا بتونم حرف بزنم... : خ ستهیوار با وانهیضربان د نیکه ا نیا ی..برادمیکش یقیعم نفس

 دونم.... ی...نمستین

 

 قایدق یبه من بگ نکهیها رو بشنوم....و ا نیتا ا یکه تو بخوا یتا هر زمان نجامیتر از قبل هم شد : من ا یبار جد نیا صداش

 ؟؟یینجایچرا ا

 

 تا مغز استخوان حسود.... دیخسته بودم..شا دیحالم بد بود.....شا یلیرو نگذرونده بودم...خ یروز خوب_

 

 یحام ینفس ها یخلوت و صدا یتو فضا دمیشنیها رو م نیتک و توک ماش یده بود که بشنوه..و من فقط صدا....سکوت کر

 رو....

 

 و کوشا .. وشایروضه بخونم...ن نمیبش ادی: خوشم نم دیشا یخودم هم غم داشت و خستگ یصدا

 

 رو قورت دادم و سرم رو بلند کردم.... بغضم

 

 از من دوست دارن.... شتریاونا االن حامد رو ب_

 

 خاموشه.... تیو چرا گوش ییکه تو کجا زنیر یممکنه...دو روزه دارن اشک م یزیچ نیگرد شد...: چه طور همچ چشماش
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 مسافرت.... رفتنینگو...داشتن خوش و خرم با پدرشون م یالک_

 

 ؟؟یدیشل شد : تو..تو از کجا فهم یدور مچ دستم کم دستاش

 

 ....رفتنیداشتن م دمی...دنمتونی...ببنمتیحالم بد بود..اومدم بب_

 

با  یضربه ا یاش رو دور فرمون گذاشت...عصب گهیدستام رو ول کرد و انگشت اشاره اش رو لبش گذاشت و دست د یعصب

 م؟؟یسئوال کردن هم نبود هیبرات در حد  یعنی ؟؟یو برگشت یبهت بگم؟؟ تا اونجا اومد یانگشت به فرمون زد : چ

 

کس تا به  چیکردم بابت اونا بود سرپا موندنم...ه یسالها من هر کار نیهم نبودم....تمام ا کیاطالع کوچ هیمن در حد  ؟یمن چ_

کدمتون فکر  چی...هیدل خودمه حام ی....براستیجلب ترحم ن یبرا نایسر من اومده؟؟ به خدا ا ییحال فکر کرده چه بالها

 هیشدم و باز هم به خاطر بچه ها فرداش برگشتم تا بتونم  ریراهم نداد من چه قدر تحق هکه اکبر خان تو خون یر باره دیکرد

 ....ستین یاجیبه من احت گهیاما...اما االن د نمیبیبغلشون کنم...االنم شبا تا صبح خوابشون رو م گهیبار د

 

 منه.... رهی: تقص خوردیبه فرمون م یعصب یلی..هنوز تو همون حالت جذابش بود...انگشتش خ

 

 ...یستینه نه به خدا منظورم تو ن_

 

 گرفتمیدر نظر م دیکه با یمدت ازت غافل شدم در حال نی...اکهیرفته بود دلت چه قدر کوچ ادمیرفته بود چند سالته؟؟  ادمی_

....همش خواستم همه شدینم یخواستی...بابت حامد که اگر تو نمیکرد یکه چه قدر بزرگوار نیحساسه..ا تتیچه قدر موقع

 ....یرو درست کنم...مرتب کنم که تو راحت باش زیچ

 

 نداشتم... یمن از تو توقع_

 

 میامروز مستق میمستق ریوقته آروم و غ یلیکه بهت ابراز عالقه کردم...خ یبرگشت به سمتم : داشته باش...به من یجد یلیخ

جور با  نیجا ا نیکه ا ییکس از تو چیو ه یکار چیه ایدونم که متوجه باشم تو دنکه ب یتوقع داشته باش دی...از من بایو جد

 ...ستیمهم تر ن کردمینم داتیاگه پ کردمیرو رو میرو ز ایکه دن یی....تو یبغض نشست

 

 انصاف.... یکار رو نکن بذار حرفم رو بزنم ب نی...ایهمه محبت رنگ گرفتن...نکن حام نیگونه هام از ا دونستمی..خوب م

 

کالت رو  سیو بعد من ارزش جواب دادن به م ی....بر نداشتیکه قرار نبود بر ی...همون شبیمن بهت زنگ زدم حام_

 نداشتم؟؟؟

 

....کال مارستانیب مینرفتم....پدرم حالش بد شد...برد یکین یبا بهت برگشت سمتم که جا خوردم : همراز؟؟؟!!!! من مهمون انقدر

نداشتم....با  ی..گوشدونمیبرش داشت رو هم نم یگم شد...کجا افتاد و ک میگوش ریو و ری...تو اون هستیاصال حالش خوب ن

رو  ییزای....چه چدمیخر دیجد یرو بهم دادن..گوش دشیکارتم رو سوزوندن و جد میس عیرس یلیو دنگ و فنگ خ یو باز یپارت

 ؟؟یکرد لیتو ذهنت تحل

 

 از من.... شترینکردم....اون بهت ب لیتحل_

 

و  دونمیبه جون خودت من م یاز نگاهش : اون جمله رو ادامه بد دمیکم رفتم عقب خوب ترس هیبرگشت سمتم  یعصب

 اون روز؟؟ دشیتو....البد د

 

_..... 
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 با توام؟؟_

 

 بابا... یا_

 

 یکه من...زر ییر اومد همراز از جااون از عمارت د ؟؟؟یکنیمن در اومد؟؟ با شمام چرا نگام نم یبابا نداره...از خونه مجرد یا_

و مادرش هم داخل  ای. تازه عمه ملوک و رومیآقا...پدرم و حامد توش بود ی� �..کوشا...عوشایخانوم..مادرم..ن یخانوم..فخر

دختر  یکیپدرم رو مالقات کنه....ن ویس یآ یمامان چون نتونسته بود تو دنیکه اومده بود د دهم بو یکیبودن....پدر خود ن

 ....شهیشرکت بهش نگاه نکردم....باورم نم لیجز وک یچشم چیوقت به ه چی...همراز...اما...ههیمحترم

 

 ... یعنیبودم...: من... دهیکش خجالت

 

 ادامه نده..._

 

به  رهیزوزه کشان سکوت اطراف رو شکست و ما تو سکوت خ ناشیو دست و سوت سر نش یآهنگ تند بندر هیبا  ینیماش

 ....میتمام مسائل اطرافمون نشسته بود ریهم و ذهنمون در گ ریدلمون درگ دیراق اطرافمون شاب یشنها

 

بد بود احساس کرم تو اون خانواده  یلیبکنم من حالم خ ینیتوه یکیسکوت رو بشکنم : من نخواستم به تو و ن خواستیم دلم

 ....ستمیشما ن هیندارم چون اصال شب ییجا

 

 که مال منه..... ی...همرازیهمراز هی..تو فقط شبیستین یکس چیه هیو شب....تیستین یگیراست م_

 

 من بست.... یرو برا یا گهیراه هر حرف د دیمانور شا نیکه با ا یبودم...و اون شیخودخواه نی...غرق ا

 

 ....ستی...برگرد تهران حال پدرت خوب نیحام_

 

 ...دونمیم_

 

 خوب؟؟_

 

 ....یخوب نداره هستم تا برگرد_

 

 منو... یذاریم یستیتو رودربا یدار_

 

 ...ستیبرام مهم ن_

 

 ...یخودخواه_

 

 هستم..._

 

 بابا.... یا_

 

_... 

 

 ...هیابراز احساساتتم جد یحت_
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 ....ستیتر از دوستت دارم ن تیتر و پر مسئول یجد یجمله ا چیه ایچون تو دن_

 

 به اخماش کردم : باز کن اون اخما رو... ینگاه

 

 ....میباناز دستت عص_

 

 باشم... یشاک دیمن با_

 

 ....یگردیبر نم یو لج کرد نجایا یاومد یکه بلند شد یهست_

 

 بود... نییبهم و سرم پا زدمیهام رو م ناخن

 

که چه  یدون یحال بد بابا دور باشن....م یما جرا نی...فرستادمشون با حامد لواسون تا از امیدار اجیتهران چون بهت احت یایم_

 ترسن... یقدر از مرگ م

 

 من... شیپ شونیچرا نفرستاد_

 

...که یچ یعنی فهیاستراحت کنه...تا حامد بدونه وظ کمیخانوم کوچولو  نیدستاش گرفت : تا ا نیبه سمتم..دستم رو ب برگشت

 ...یدرستش کن میاز تو توقع نداشته باش شهیم یما هر چ

 

 رو درست کردم؟ یمن...من تا حاال چ_

 

ضربان قلبش رو  ومدنیدستام که چه قدر در مقابلش کوچولو به نظر م ریقلبش گذاشت....ز یرو آروم باال آورد و رو دستم

 نگفتم..... یزینگفت و چ یزیکردم..چ یاحساس م

 

 مگه نه؟؟؟ یگردیبر م_

 

 بدم ناراحت نشه.... حیعمه ام توض یبرا یجور هیبرم خونه  دی....بایباشه..ول_

 

 بدم...؟ حیتوض امیمن ب_

 

 کجا برگردم؟؟؟ قایقبول کردم دق نکهیزد و من موندم تو ا ینگاش کردم و اون تک خنده شاد یچپ چپ

 

  

 

بر  خوامیاومدم م ییهویکه بعد از ناهار ساکم رو جمع کردم و گفتم همون طور که  یعمه دلخور نشد فقط تعجب کرد از من 

 امیم کردیم دیتهد یبود که تو هتل بست نشسته بود و ه یاون مرد شیم خب پمونم و من دل یکه چرا نم ختیگردم..اشک ر

 .... برمتیاز در خونه م

 

...اتوبوس که حرکت کرد...دو کنهیو من فکر کردم چه قدر اومدنم با برگشتنم فرق م مینشست نیمحمد ام نیتو ماش هیمهد با

 نیهمه لطف ا نیبرام دست تکون دادن و من خوشحال بودم که ال اقل فرصت کردم تا از شوهر عمه ام تشکر کنم بابت ا ییتا

 مدت....
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ساعت بعد  میکه اتوبوس نگه داشت که از شانس خوبم ن ییجا نیقرار شد تو اول یداشت وقت جانیه یلیپام بود..خ یرو ساکم

 ...نهیرو ببمن  یبود حام نیاز حرکت تو پمپ بنز

 

 شدم... ادهیو پ دمشید

 

 

 

 دوست دختر هاشون... دنید رنیم یواشکیرو دارم که  یرستانیدب یاحساس پسر بچه ها_

 

 داشت ... جانیزدم : منم برام جالب بود ه یلبخند

 

 ... دیزد و چشماش رو مال یلبخند

 

 ؟یدیمدت اصال خواب نیا_

 

 نه..._

 

 ...دیببخش_

 

 بار آخرت باشه...._

 

 نبود... ی..اما شوخکنهیم یداره شوخ نمیبب خواستمیبرگشتم به سمتش م یشاک

 

 ؟؟یحام یچ یعنی_

 

 ....یریبدون اطالع م ییبار آخرت باشه که جا نیهم یعنی_

 

رو هم  لمونیصحبت کردن با وک لیدل دیبه بعد با نیاز ا نکهیکرد و گذاشتتش رو داشبورد : واال مثل ا شیبه گوش ینگاه

 ...میبد حیتوض

 

 کاره ام؟؟ یگفتم...؟؟ اصال من چ یزیچ نینگاهش کردم : من همچ یو شاک نهیبه س دست

 

...اما از صدقه یبر یبار هم بذار نینشو...ا یفقط شاک دمیهم م حی: شما همه کاره....دندم نرم توض مینیانگشتش زد نوک ب با

 ....دمیرو د رانیاز ا یخوشگل یجاها اتیتخس باز یسر

 

 ...یبودن با حام یبایکردم و خودم رو سپردم به حس ز یو به جاده آروم نگاه یصندل یدادم به پشت هیتک

 

هم  یو گاه دادیخاص خودش جواب م تیریپزشک پدرش اون همه رو با مد ایشرکت بود  ای زدنیاز تهران بهش زنگ م مرتبا

 من هست.... یهم حواسش پ شیذهن یشلوغ نیبده که تو ا نانیدستش تا بهم اطم یتو گرفتیدست من رو م

 

 ؟؟؟یسرت رو در آورد رهیگ_

 

 ....بمهیتو ج_

 

 ...یدوستش نداشت_
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 دلتنگ نشم.... خواستمیم_

 

 نگام نکن... ی: اون جور دمیخجالت کش یتعجب برگشت به سمتم و من کم با

 

 ؟یدقت کرده بود رهیبه اون گ چینگات کنم...تعجب کردم خوب...ه یچه جور_

 

 خوشگله... یلی: خ دمیبهش کش یدرش آوردم و دست بمیج یتو از

 

 که من گرفتار هر تار موتم.... یبدون خواستمیاول اسمه منه...م_

 

 هر ابراز احساساتش.... کردیم سیبزنه؟؟ چشمام رو خ بایز یحرفها ستیآدم معتقد بود که بلد ن نی..بعد ا

 

 بگم ... یدونم...چ یمن نم_

 

 موهات باشه....خودت هم باش... یونگو فقط بذار ر یچیه_

 

چشم  نیا هینشه ها....چه چشمه جوشان سی: چشمات دو باره خ زدمیسرم رو م رهیتو صورتم خم شد که داشتم گ شتریب

 ....؟نالیترم یچند روزت بگو...پسر عمه ات بود تو نیشما....برام از ا

 

 گفتم : اوهوم.. یبا حواس پرت ارمیکه عمه داده بود رو در ب ییها یکه سرم تو ساکم بود تا بتونم خوراک من

 

 اوهوم زشته مموش..._

 

 دستم خشک شد.... : به من نگو مموش... یتو بیس

 

 ...گهیم ایس_

 

 ...کنهیم تیاون من رو اذ_

 

 چرا؟؟_

 

 ؟؟یدونینم یعنی_

 

 ...زمینه عز_

 

 نگو.... یپس ولش کن ول_

 

 بگو....چند روزت  نیتو برام از ا یول_

 

 اش و از عشقشون.... هیزیجه یکردنمون برا دیهاش از خر یو پر حرف هی...براش از شوهر عمه ام گفتم از مهد

 

 ...زدمیگاز م بمیهم به س یو گاه گفتمیم هیمهد یو با آب و تاب براش از حرفها دمیخندیم وسطش

 

 ...کنمیم فیبراش تعر ینشستم چ ژیو با پرست یدکتر جد نیاز ا دمیخجالت کش هوی دونمیاما ساکت شدم...نم هوی
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 ؟؟یچرا ساکت شد زمیشد عز یسمتم: چ برگشت

 

 بچه گانه ام خسته ات کردم؟؟ یبا حرفا_

 

 ه؟؟یچه حرف نیتعجب و محبت نگام کرد : نه ..ا با

 

 از عشق اون دو تا بگم... نمیتو من بش یبرا دیآخه چرا با_

 

 ...اتشیبا همه جزئ یچند روز چه کرد نیبشنوم ا خوامیصدات رو بشنوم...م خوامیمن م_

 

 ...؟رهیکه انقدر ذهنت درگ یطیشرا نیتو ا_

 

خودخواه باش گلم....تو از خودت برام بگو....من دوست دارم بهت  کمینباشه... تیکار یچینباشه...به ه تیتو به ذهن من کار_

 گوش کنم....

 

 بحث رو عوض کنم...؟؟_

 

 رو اونا بخوابه؟؟ خوادیچه طور م یکنیو تو فکر م کردیدرشت انتخاب م یدایمروار هیکه مهد یبود دهیرس یینه به اونجا_

 

_.... 

 

 برات چرا انقدر جذابه؟؟ نشونیدستش گرفت : عشق ب یرو محکم تو دستم

 

 به همن... هیشب یادیساده است چون ز یلیچون نابه....چون خ_

 

 مثل هم باشن تا عشقشون قشنگ باشه؟ دیآدما با_

 

 نه..خب..._

 

کار  ی...اما چترسونهیم دایهم من رو شد نیبزرگترم....هم یلیازت خ دونمیتو دلت بمونه....م یچینذارم ه دمیبهت قول م_

 ...ستیکنم که دست خودم ن

 

_... 

 

 د؟؟یبه کجا کش دتونیرو ول کن کنجکاو شدم بدونم باالخره خر نایا_

 

 خودم رو گرفتم تا نپرم ببوسمش.... یمن چه قدر جلو و

 

 نداشت .. یدرست و حساب یجا هی نجایا ستیبه سمتم برگشت : گرسنه ات که ن ینگران ی... با کممیدیرس خونهیچا هی به

 

 ...رمینه من نهار خوردم...االنم س_

 

 نداره...باشه؟؟ یجو جالب ادینشو...ز ادهی...لطفا پرمیبگ ییچا رمیپس من م_
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 رو به نشانه قول تکون دادم.... سرم

 

دوست داشتم بدونم اسم من تو  یلیبود..خ هیچرا تو سرم همش حرف مهد دونمی...نمشیرفت چشمم موند به گوش یوقت

 .تو دستم خشک شد ...قاصدک... شیرو در آوردم و بهش زنگ زدم....گوش میکودکانه گوش یکنجکاو هیبا  ه؟یچ یحام یگوش

 

به  یحام یک دمیکردن که اصال نفهم یصورتم...قلبم انقدر پر آواز شروع کرد به خوش ی....لبخندم انقدر واضح پهن شد تو

 کال خودم رو پاک کنم... سیشد و من فرصت نکردم م کینزد نیماش

 

رو نگاه  شیداشبور و من چه قدر خدا خدا کردم گوش یرو داد دستم و مال خودش رو گذاشت رو یبار مصرف چا هی وانیل

 نکنه که کرد...

 

 کال دارم ازت... سیم هیبرگشت سمتم :  یابروش رفت باال و بعد با بدجنس هی طنتیفرار کنم که با ش خواستمیخجالت م از

 

 ....کردمیرو هم باال نم سرم

 

 خانوم خانوما؟؟ یشد یحاال چرا ارغوان_

 

 دستم خورد.... یعنی یچیه_

 

 که دستت خورد؟؟ ...باشه قبول...._

 

 دستش گرفت و سکوت کرد... یرو تو وانیل یبعد با سرخوش و

 

 نگاه نکن... یاون جور_

 

 نزدم.... یمن که حرف_

 

 بدتره... هیاز صدتا کنا یکنیکه نگاه م یاون جور_

 

 یدیپرسیتر : م نییزد که باعث شد سرم بره پا مینینوک ب یرو کهیو ب وس ه کوچ خوردیم مینیشد طرفم...نفسش به ب خم

 خوش.... ی...همون قدر سبک و پر از خبرهایکه تو قاصدک من گفتمیبهت م

 

 

 

آدم رو دوست داشتم با باند بند  نیمطلق حضورش....ا تیرو داشتم...تو آرامش و امن میسفر زندگ نیباتری.....من ز

 تا حاال همه حرکاتش برام پر از شوک بود... روزیکه از د یکس یوجودم..برا

 

خانوم کوچولو  میدیرو همه اش خواب بودم...در سمت من باز شد : رس ریمس هیکه بق دمیو من تازه فهم ستادیا نیماش

 خوابالو....

 

 احساس کردم ... شتری..تکون نخوردم و عطرش رو از پالتوش که روم بود ب

 

 عمارت.... میریبا خودم ببرمت.... اصال ولش کن م خوادیم دوست ندارم بذارمت خونت...دلم_

 

 ؟؟یچ گهی: د دمینداشت رو د یباز شد و لبخندش که با چشمام فاصله ا هوی چشمام
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 گفتم.... یخوشگلم....جد نیهم گهید_

 

 ادیتر کرد : اگر هنوز هم خوابت م کی...سرش رو به گوشم نزددیباریاز سر و پاش م ی...خستگدینگاش کردم که خند یچپ چپ

 بغلت کنم؟؟؟ یخوا یم

 

 کرده بود؟ میرو کجا قا طنتیهمه ش نیمدت ا نیمرد تو ا نی...چشمام گرد شد ...ا

 

  

 

* 

 

 ...ای: س شدیو از کنارم رد م گرفتیام م دهیناد یجد یلیخ زدیحرف نم باهم

 

در اتاقش رو محکم بست....ضرب در اتاقش باعث شد چشمام رو  دستش جا به جا کرد و یرو تو فشیچوابم رو نداد ک بازهم

برم در اتاقش رو باز کنم  خواستیبندازم واقعا دلم م یبودن نگاه ستادهینگران به خاله و گلنار که کنارم ا یببندم...با چشمها

 و مجبورش کنم نگاهم کنه...

 

 ناراحته.... یلیخ یلی: همراز بهش فرصت بده خ خاله

 

خاله و گلنار هم باعث نشد تا صبر کنم..خودم خرابش  یاصرارها یرو برداشتم ...حت فمیمبل ک یختم و از رواندا دست

 حیخوب توض دادیاما اگر بهم فرصت م اوشهیکه حق با س دونستمیخوب م کردمیدرستش م دیکردهب ودم و خودم هم با

 ...دادمیم

 

دلم  نمشیبب خواستیدلم م یلینه..اما خ ایبود  یکار درست دونمیشدم و به سمت شرکتش رفتم نم یخود آگاه سوار تاکس نا

عکسشون رو در  فمیک ینشستم از تو یتاکس یپدرش تو مارستانیدو روز مدام جلسه و مدام ب نیبراش تنگ شده بود تو ا

 یوقت رفتیبه عکس هر دوشون زدم دلم غنج م یه اتونم تحمل کنم...بوس یمآوردم واقعا چه طور فکر کرده بودم بدون اونها 

 افتادم... یاز خودم بعد از برگشتم م باشونیاستقبال ز ادی

 

 دیشده بودم...با مونیبه ساختمون انداختم پش یو نگاه دمیجلو کش یشدم و نفسم رو رها کرد شالم رو کم ادهیشرکت پ یجلو

بر گشتم  دمی..خواستم راهم رو کج کنم که اسمم رو از پشت سرم شنگفتمیم یتو دفترش چ رفتمیکاره م هی گشتمیبرم

 ؟ دیاز قفس پر وانهید یکرد : چه طور یسمتم اومد و باهام روبوس هصورتش ب یلبخند پت و پهن رو هیبود با  ای...رو

 

 به خنده ام انداخت.... حرفش

 

 ... کردیداشت سکته م یآره خنده ام داره حام_

 

 صورتم آوردم اما بگم بهت خوبش بشه... یجلو نتطیسرش رو با ش بعد

 

 ؟؟یدونسم شما هم خبر دار ینم_

 

زنگ  یکه فکرش رو بکن یوجود داشته باشه من نفهمم من اونجا بودم که به هر کس یزیکرد تو هم : فکر چ یرو مصنوع اخماش

 ...زدیم

 

 شد؟ یزیآبرو ر یپس حساب_
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 ؟؟یستادیباال چرا ا یرفتیمگه نم ینه بابا..راست_

 

 ...الیخ ی...بزهیچ_

 

به  زیچ چیشلوغه ه یلیچند وقته سرش خ نیا میبر ایزد و دستش رو پشت سرم گذاشت : حرف نباشه..ب یمهربون لبخند

 ...کنهیحالش رو خوب نم دنتیاندازه د

 

 ...ستیهم ن یطور نیانداختم : ا نییو سرم روپا دمیکش خجالت

 

 باال... ای...بشناسمیغربتم رو م قیحرفها رف نیهم بهم نگه بهتر از ا میمستق_

 

 ششه؟؟یپ یکرد : کس یبه منش یورودمون به سالن شرکت نگاه با

 

 زد : نه تازه تنها شدن... یلبخند یمنش

 

 چیاومده بودم اما ه نجایا یتنهام گذاشت...من دو سه بار یکرد و بعد در رو زد و با چشمک تمیبا دست به سمت دفتر هدا ایرو

جلوش..نفس  یو هنوز سر گرم کاغذا نییبود و سرش پا زیقدر استرس نداشتم...پشت م نینبود...ا یشکل نیحسم ا وقت

 ....دمیکش یقیعم

 

که اون  نیچهره اش ر و حس کردم ا رییو من چه قدر راحت تغ ارهیسکوتم باعث شد تا سرش رو باال ب دیحسم کرد و شا دیشا

 چه طور با نشاط شد...در رو پشت سرم بستم : سالم... هوی یخسته و جد افهیق

 

 ...چه عجب؟؟زمیعز ی: چه طور ستادیجاش بلند شد و به سمتم اومد و روبه روم ا از

 

 دستم گرفتم : مزاحمت که نشدم... یرو تو شالم

 

 کار نبر .... جمله رو راجع به خودت به نیوقت ا چیه گهیکرد : د تمیرو پشتم گذاشت و به سمت مبل هدا دستش

 

 نگام نکن... یجور نیبابا...ا ی: ا دمیکشیاغراق خجالت م یروم نشست و نگاهش رو دوخت بهم ب روبه

 

 ؟؟یرسیسر حال به نظر نم ادیشده همراز...ز یچ_

 

 پدرت؟؟ یمن رو ول کن تو چه طور_

 

 ؟یباش یطور نیباعث شده ا یبدونم چ خوامیمن خوبم..پدرم هم همون طور م_

 

 ....زنهیباهم حرف نم ایس_

 

 اخم آلود نگام کرد : حق نداره؟ یداد و کم هیمبل تک یپشت به

 

گوش  یکردم باهاش حرف بزنم؟حت یچند وقت چه قدر سع نیا یدون یمنو..م رهیبگ دهیتحمل کنم ند تونمیداره...اما من نم_

 ...کنهینم

 

 من وساطتت کنم؟؟ یخوایم_
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 ....میرو حل کرد نمونیخودمون مسائل ب شهیهم ایمن و س وساطتت کنه یگل ذارمینم ینه ..حت_

 

 ....اما حقته...تونهی...اونم بدون تو نمشهیزد : درست م یبه پر مهر یلبخند

 

 بدجنس..._

 

 ...تونهیاما اون م نمتیتونم نه ب ی....من نمگرهیداره انتقام من رو هم م ستمین_

 

 دونه بزنه تو صورتم اما حرف بزنه... هیحاضرم _

 

 خود..... یرفت تو هم : ب یجد یلیخ اخماش

 

 گرد شد : باور کن... چشمام

 

 باشه.... اوشیاگه س یکس حق نداره انگشتش بهت بخوره حت چیه کنمیباور نم_

 

 ....دی..پشتم لرزمانی...و من رفتم تو فکر نر

 

 ؟؟ینرفت نیامروز تمر_

 

 ..میکرد لیتعط کمی..زهینه چ_

 

 چرخوندم تا نگاهم ازش گرفته بشه... یا گهینبود....چشمم رو به سمت د یاما چاره ا گفتمی...داشتم دروغ م

 

 اومد مگه؟؟ شیپ یبه جلو خم شد : چرا بازهم مشکل یکم

 

 نه..._

 

 ...نکهیهست مثل ا یزیچ هی نمینگام کن بب_

 

 ...یکن یم مییبازجو یاومدم دار یبابا از وقت یا_

 

 .... ادیکوتاه ب یحرفم هم باعث نشد تا ذره ا نیا یحت

 

 ...حاال هم اومدم بهت سر بزنم...میدر کن یخستگ هی میگفت ستین یزیچ_

 

مدت که  نیکرده بودم ا یخونه هم بود و من انقدر پنهان کار انیباور نکرده...تازه جر دونستمیابروش باال بود هنوز ..م هی

 نه رو کنم....دونه دو دمیترسیم

 

 همراز..._

 

 جانم..._

 

 زبونم اومد.... یکه رو یجان نا خود آگاه نیصورتش اومد از ا یرو ی..و لبخند
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 نه؟؟ یگیرو به من م زیتو همه چ_

 

 ...شهیعادت کن اما باور کن نم یگیاالن م دونمیحرفها ندارم...م نیمن عادت به ا یحام_

 

 از منه.... شتریب یمنتظره حرفها دیشا یعنی نیا دادیو جواب نم کردی..نگاهم م

 

 هی دونمیشرکت کارت سخته م دونمی..مادهیز ثیحامد هست حرف و حد دونمیاضافه کنم...م یزیبه مسائلت چ خوامیمن نم_

 از من راحت باشه... التیتو خ خوامی...من مستیحالش خوب ن یلیدونم پدرت خ ی...مماتتنیمنتظره تصم یخاندان

 

نکنم؟؟؟  داتیشهر پ نیا یکجا چیخاموش باشه و تو ه تیبهت دوباره زنگ بزنم گوش یروز عصر هیت باشه که انقدر راح_

 چه قدر ازت راحت باشه همراز؟؟ المیممکن؟؟ خ یجاها نیبه بدتر یفکرم بره هر طرف

 

 ؟یاریمسئله رو به روم ب نیا یخوایم شهیسرم رو با دستم لمس کردم : هم رهیگ

 

 از تو مهم تر؟؟ یحرفها رو بذار کنار...پدرم حامد بچه ها و شرکت درست اما ک نی...همه امیزنیحرف م میدار یینه دوتا_

 

کاناپه کنارم نشست...زانوم به زانوش  یزدن از جاش بلند شد...به سمتم اومد و رو ینکردم برا دایپ یبار هم حرف نیا

 ... کنهیخوشگلت م یلیخ دمیخریرو برات م رهیگ نیا دینبا دی: شا دیبه گوشه شالم کش ی....دستدیچسب

 

 ....زدمیهمه حس و نوازش لحنش نم نیدر مقابل ا یمن حرف چرا

 

طور نگاهش  نیتا ابد هم تونستمیبار پر از حس خواستن بود نگاه انداختم...م نیچشماش که ا یرو بلند کردم کامل...تو سرم

صورتم قرار گرفت صورتش رو بهم  یگونه ام سر خورد و کف دستش کامل رو یشالم رو یبرو برگرد....دستش از رو یکنم ب

 جا... نیکه من هستم هم گمیبهت گفته بودم دوباره م رمبا هیبه سمتم خم شد :  یتر کرد و کم کینزد

 

 یهم برارو  اوشیس تیخاطر که شکا نیندارم..به هم یشک نی....به ادونمیدادم : م هیبه کف دستش تک شتریب یرو کم سرم

 تو آوردم....

 

تو رابطه با  کنمی....اما از تو خواهش مکنمیمن خواهش نم یشناسیخواهشه...تو من رو م هی نیحالم رو نکن همراز..ا تیرعا_

 من خودخواه باش...

 

بار  نیاول نکهیبه افتخار ا میتونی....دستش رو کالفه از صورتم کنار زد : خوب حاال م دییرو بستم و باز کردم به نشانه تا چشمام

 ...چه طوره؟رونیب میو بر میکن لیکار رو تعط یاومد نجایبه خاطر خود من تا ا

 

 محبتش بودم و تو پرواز که تلفنم زنگ خورد محمد بود... یرفت تا کارهاش رو جفت و جور کنه من تو فضا یحام

 

 د؟؟یسالم..خوب_

 

 شده؟/ یهمراز تو اون پالتو خراب شده چ ؟یخسته بود و داغون : چه خوب صداش

 

 ؟؟یهست یشما چرا انقدر عصبان یچیه_

 

 بکنه؟؟ خواستهیکار م یصفت چ یب انینرم ؟؟یچیه_
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 ....یچیچنگ خورد : ه دلم

 

 ساده است؟؟ یچیه هیبکنه  خواستهیکه اون م یغلط ؟؟یچ یعنی یچیهمراز ه_

 

 بهتون گفته؟؟ یک_

 

 ؟؟ی....تو چرا به من نگفتزشیعز اریدست_

 

 جوابش رو هم گرفت.. ستیگفتن نداشت مهم ن_

 

  ست؟؟؟یمهم ن ؟؟یزد : چ داد

 

 د؟؟یکار کن یچ دیخواستیم گفتمیم_

 

 ....میدار یبردار لمیچهار ده ساعت ف یبه جشنواره برسه روز دیکار با رهیگ نجایپام ا یلعنت_

 

 ...دمی...جواب کار مزخرفش رو هم مامیمن خودم از پسش بر م ستین یاجیاحت_

 

 نون رو تو دامنت گذاشتم... نیمن ا ؟؟یچه طور_

 

 برداشته شده؟/ نینسلشون از رو زم دیکنیفکر م گهید یکینشد  مانینر_

 

 ....یالدنگ عوض کهیمرت_

 

 کنه.... دایپ گریاجراشه حاال بگرده باز گهی....چند وقت درمینم نیتمر گهیمن د_

 

 هی...بقزنهیور و اون وربرات م نیا نهیشیم یخودت چ هیحرفه ا ندهیآ ه؟؟یکاف یکنیدرست اما فکر م یزد نیکارش رو زم نیا_

 کارها تو آبروش رو ببر... نیکنه...قبل از ا تیازت شکا تونهی...میتیمسئول یب کننیکارگردانا فکر م

 

باشه..خواهش  دهیروش پوش دیگنده که با هی یشناسیو بهتر م..تو که جامعه خودمون رگن؟یم یچ یدون یآخه...نم یچه طور_

 تموم شه...دفن بشه.... دیازتون....بذار کنمیم

 

 

 

 راحت... یلی..خشدیتموم م زیکردم همه چ ینم یباز نیمرد رو وارد ا نی..من اگفتمینگاه کردم نم یرخ حام میبه ن نیماش یتو

 

 ...؟زمیعز میبه سمتم : کجا بر برگشت

 

 گهیبار د هینبود  یازیبودن محکمش رو...ن نیساده اش رو دوست داشتم ا زمیعز نیزد ....من ا یباال انداختم و لبخند یا شانه

سرپوش گذاشتن  دیبار شا نیکنه....ا یم تیمرد از من حما نیمن بره تا به خودم اثبات کنم ا یزندگ یبه جنگ آدم بدها

 جواب ممکن بود.... نیبهتر
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پاره و اون شال شل و ول سرم و اون همه  نیقرمز و شلوار ج یبه خودم انداختم با اون شنل سبز و آل استارها ینگاه

 اخم ها رو نداشت...داشت؟؟ نیکه ا نیدور دستم ا یدستبند و النگو

 

دستم رو جا به جا  یل تو...آب دهنم رو محکم قورت دادم..گکردنیطور نگاهم م نیداشت که تمام خاندان انتظام داشتن ا حتما

 دهیابراز ادب بود به فر قتیجا بودن درحق نیوجود نداره ا یمالقات میدونستیم یهمگ نکهیکردم ساعت مالقات بود و با وجود ا

 تر بود.... یزده بود و از همه عصب هیتک واریهم حامد که به د دیو شا یخانوم و حام

 

 ....دیخانوم من رو د دهیرگردم...که فردنده عقب ب خواستی...دلم مدمیدیرو نم یحام

 

 ؟؟یستادیسالم دخترکم...چرا اون جا ا_

 

بود  مارستانیکه اطراف ب یبیو غر بیعج ینهای...با ماشیرسم یو تو لباسها یهمه زن و مرد جد نیدستم عرق کرده بود...ا کف

 خانواده است و من .... نیمتعلق به ا دونستمیو خوب م

 

خانوم من رو  دهیگرفتن گلها دراز کرد ..فر یگرفت و دستش رو برا واریاز د هیتک دنمیخانوم رفتم..حامد با د دهیسمت فر به

 ؟یدیخوشگلم چرا زحمت کش ی: خوش اومد دیبوس

 

 ...دمیرسیزودتر خدمتتون م دیبا_

 

 : سالم همراز.... حامد

 

 شن... پدرتون هر چه زودتر بهتر ب دوارمیبهش کردم : سالم...ام ینگاه

 

 اطراف بود.... نیهم ی....حامیهوشه....ممنون که اومد یکالفه گفت : هنوز که ب حامد

 

سرم رو  کردیکه داشت با لذت نگاهم م دمیخانوم خجالت کش دهیکارش از فر نی..با ا دیبه اطراف کش یرو گفت و گردن نیا

 انداختم.... نییپا

 

 ...نمیخانوم رو بب دهیمن اومدم فر_

 

 بزنمش.... خواستیکه دلم م ییحامد...از اون لبخندها یبود رو لبها یاون لبخند مسخره چ دونمی..و نم

 

...مالقات نشستمیهم م کمی دیاومده بودم با نجایبودم اما خوب حاال که تا ا یمنتظر چ دونمیخانوم نشستم واقعا نم دهیفر کنار

داشتن..و من  یجوون و جذاب یهاشون هم دختر ها یلیو خ کردنیم یخانوم رو بوس دهیبا فر ومدنیم یکی یکیکننده ها 

جمع و جور کردم و لبه شنلم  کمی...شالم رو ومدمیبه چشم م یادیجمع ز نیتو ا ممعلوم ییجورا هیوسط  نیا کردمیاحساس م

 رو گرفتم...

 

 : آره همون خواهر زن حامده... دمیشنیپچ پچ هاشون رو م یصدا

 

 بچه است... نکهیا_

 

 ..هیلقمه خوب ی...خب حامپلکهیم یدو رو بر حام یلی...معلومه خدتشید یحام نیتو ماش یچند بار گهیپسرم م دونمیچه م_
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 هیجوره شب چیاصال ه نایا لیتو فام میهمه دختر خوب دار نی...ارنشیگیم کننیرو سوار م یباشه مگه پسرا هر ک دهید_

 گرده؟؟یبر م کایاز آمر یک یدختر خودت...راست شیکی...ستمین

 

 نییرو با دستمال پاک کردم....زانو هام رو باال و پا میشونیپ یتو دهنم...عرق رو ادیقلبم داره م کردمی..احساس م

کنم....بفرما همراز  یبپرم وسط و خداحافظ خواستمیاز مهمون هاش بود و نم یکیخانوم مشغول صحبت با  دهی...فربردمیم

 یروز هی...و از همه مهم تر...رفتیآدم ها تا ابد تو رو نخواهند پذ نی....ایکردیش فرار ماز یکه داشت یقتیحق نمیخانوم ا

 ....دیخواهد رس جهینت نیهم به هم یحام

 

 ؟؟ی: همراز خوب دمیحامد رو شن یعالم خودم بودم که صدا تو

 

 خوبم...با اجازتون من برم.... زهیرو بلند کردم : چ سرم

 

 ...شهیم داشیپ یچرا ؟؟ صبر کن االن حام_

 

 ....دیهم سالم برسون شونیمادرتون اومده بودم به ا دنید یمن برا_

 

 رسونمت... ی..مسایهمراز وا_

 

 کار دارم.... یی...جاگردمیکه اومدم بر م یهمون جور_

 

 ....یزدیزنگ م یبه حام دیهم با یاومدن_

 

 ابروم رفت باال : اون وقت چرا... هی

 

خودم  یحام الیخ یاصال ب ارمیرو ب چمی...فقط صبر کن سوئیچیپا و اون پا کرد :ه نیا کمیداده باشه  یهم انگار که سوت حامد

 ...رسونمتیم

 

 عیجمع نا جور رو هر چه سر نیا خواستمینگاهها متنفر بودم م نیو من از ا کردنیشدم...داشتن نگاهم م کیقدم بهش نزد هی

 ...شمیشما م نیگفته من سوار ماش ی: اون وقت ک نییتر ترک کنم صدام رو آوردم پا

 

 خوامیبه حرمت پدر بچه ها بودنم...م دیجواب رو ازم داشت که خودش رو از تک و تا ننداخت : گفتم شا نیانتظار ا دی..شا

 باهات حرف بزنم...

 

ام رو انجام دادم و حاال شما بچه هات رو  فهی...من وظمیندار یشونه ام جا به جا کردم : حرف یبزرگ بود رو یرو کم فمیک

 ...یدار

 

...ناراحت بود که نتونسته یخداحافظ یخانوم رفتم برا دهیرفته...به سمت فر ادمیتعجب نگاهم کرد نکنه فکر کرده بود من  با

فرار  خواستمیط ممدت که االن فق نیمزخرف خورده بودم ا یحرفها ی...من اما ناراحت بودم از اومدنم...انقدرنتمیدرست بب

 کنم....

 

تنگ بود  کمی رشیشدم...بلوز ز مونیپش یشنلم کم نیا دنیرد شدم...از پوش ابونیاومدم... و از خ رونیب مارستانیب اطیح از

 ستادمی...ادمیپوشیم یکاش بلوز گشاد تر ی....اشدیکردم باز از هم باز م یم کیشنل رو همر چه قدر هم بهم نزد یو لبه ها

...تموم اون حرفها انقدر رو مخم بود که  یحام دنیبود...ند ریذهنم درگ یبودم...انقدر دمتو عالم خو یتاکس یبرا ابونیکنار خ

 کجا.... ی..من کجا حامگفتنیرو قورت دادم....راست م یاون بغض لعنت یجا نباشه...کم چیحواسم به ه
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 نیبار ماش نیرفتم..ا ابونیخ نییبه سمت پا کمیاومد ... یم شیپ یلیدادم..خ ینم یتیکه اهم ستادنیا یهم برام م یینهایماش

 ستادهیتموم شد ..که هنوز ا نیبراش سنگ یلیخ دیشا یمحل یب نیبهش ندادم...ا یتی....اهمستادیکنار پام ا یمدل نیآخر

اومد و تلفنش رو دستش گرفته بود و داشت هم  رونیب مارستانیبود که از در ب یحامبود...سرم رو باال آوردم...رو به رو 

بود رو  ستادهیکه جلوم ا ینینسبتا خلوت بود...به سمتم اومد...و ماش ابونی...خگشتیاحتماال دنبال من م دیکشیاطراف سر م

بر خورده  بد جور بهش یمحل یب نین که انگار ایبه سمتش اومدم....راننده ماش ی...قدمهاش رو بلند تر کرد و من هول کمدید

که باعث شد هم من خشک بشم هم  یزیجمله ممکن رو بهم گفت...چ نیبلند بدتر یلیخ یآورد و با صدا رونیبود سرش رو ب

که به سرعت گاز داد و من موندم و خشک شدم...دلم  ینیبه ماش دیبشه اما نرس لیاز قدم به دو تبد یحام یقدم ها

اش وحشتناک بود  افهیق ی...انقدردیبهم رس یمدت چندشم بشه از زن بودنم....حام نیبار تو ا نیدوم یو برا رمیبم خواستیم

 دمیکشیباشه...از اطرافم هم خجالت م دهینشن کردمیو من دعا دعا م کردیقدم رفتم عقب...فقط نگاهم م هی شدی...که باور نم

 بود یبودن....صورتش قرمز شده بود ....و وحشتناک عصبان دهیمطمئنا همه شن

 

 ...فتیراه ب_

 

رو  نشینگم..در ماش یزیو چ فتمیابراز شده بود من رو انقدر ترسوند که راه ب یخاص حام یو اخم آلود یجمله که با سرد نیا

رو  یکاغذ در آورد و شماره ا کهیت هیداشبور  یشده بود بستم...از تو سیانقدر محکم بست که از صداش چشمام رو که خ

 ...کنمکار  یباهاش چ دونمیکرد : م ادداشتیروش 

 

 مدت شماره اش رو برداشته باشه.... نیتو ا شدینم باورم

 

 ؟؟یاون شنل رو سنجاق بزن یجلو یتونینم_

 

 سر جام خشک شدم... دیلرزی..من که هنوز دست و پام از اون جمله چندش آور م

 

 ؟؟یستیا یم ابونیکنار خ یایبرسونمت م گهیحامد م ی؟؟ چرا وقت یتون یبا شمام همراز..نم_

 

 کی نیا یداشتم تا تمام تنش ها اجیاحت یو بازجو به کس یمرد عصبان هیاز  شتریلحن ترسناک رو باور نداشتم من االن ب نی..ا

 ساعت رو ازم دور کنه...

 

 خواستم برم خونه... یگفتم :م یلرزان یصدا با

 

 برسونتت؟؟؟  خواستیمشتش آروم به فرمون زد : مگه حامد نم با

 

 ....شمیحامد نم نیمن سوار ماش_

 

 جمع کردم.... شتریبه سمتم پرتاب کرد که من فقط دست و ام رو ب ینگاه چنان

 

 .....امیمن ب یچرا صبر نکرد_

 

 برگردم.... خواستمیکه اومده بودم م یهمون جور_

 

 ؟؟ ها...؟؟ دهیم ییکارات چه معنا نیا_

 

 ..امیو م رمیها رو م ریمس نی...؟؟ من هر روز ادهیم یتو چه معن یحرفا_

 



Roman-City.ir 
 بانوی قصه رمان

 

https://telegram.me/romancity 519 

 

 ....دیلرزیدادم فشارم افتاده بود فکر کنم...تمام بدنم م هیپشت سرم تک شهیرو به ش سرم

 

 ...شهینم یجور نیبکنم...ا یفکر هی دیبا_

 

 برم خونم.... خوامی...االنم ممیکنینم یفکر چیه_

 

 گفت؟؟ یبهت چ یدی...تو اصال فهمذاشتمشیبودم که زنده نم دهی...اگه بهش رسشمیم ونهیهمراز دارم د_

 

....اون جمله راجع به می....کال نفهممیفهم ی...آخه ما زنها نمدیفهمی...فقط شما مردا مدمیتو صورتش براق شدم : نه نفهم یعصب

 منو و بدن من که نبود...بفهمم!! تیمن و شخص

 

 ام؟؟یتا ب یاز اخمش کم نشد : چرا صبر نکرد یا ذره ینگاه کرد ول دیلرزیبودم و صدام م یتعجب به من که عصب با

 

 دلم نخواست...._

 

 حرفها بودم که بخوام بهش فکر کنم.... نیتر از ا یکرده بودم..اما عصب یادب ی..ب

 

 چه طرزه صحبت کردنه؟؟ نیا_

 

 ..خورهیبر م زایچ یلیدکتر....به منم خ یبهتون بر خورد آقا_

 

 ..یکنیها هم نبود فکر م تیحساس نی...تازه ایدونیمن رو م یلعنت یها تیتو که حساس_

 

 خفه اش کنم.... خوادیدلم م یبا دست محکم به فرمون زد :لعنت بعد

 

 رو روشن کرد  نیرو گفت و ماش نیا

 

 سنجاق نداره؟؟ دونمیچه م ایلباس دکمه  نیهمراز؟؟ چرا ا یدیچرا جوابم رو نم_

 

_... 

 

 ...؟؟!!!!ستمیبا شما ن_

 

 ...کردیم میاش داشت عصب انهیسرد و بازجو لحن

 

بهم بگه....االنم  یزیتا چ شدیم دایپ یزیهمه چ یب هی کردمیجوابت به اندازه تمام اعتقادات منه...من اگر چادر هم سرم م_

 تیه حساستا ب نمینباشم...زن نباشم...جذاب نباشم...تو جامعه نباشم...تو حرمسرا بش کنمیم یسع دیحتما من مقصرم ..ببخش

 هاتون بر نخوره....

 

داشته  یدگاهید نیبه تو اجازه داده راجع به خودت و من همچ یوحشتناک تر شد : حواست به جمله هات باشه.....ک اخماش

 حواست به خودت نباشه.. یحق ندار ی...متوجهی...حق نداریباش

 

پس سهل  کنهیم یکه تنها زندگ یروزها همه نسبت به من داشتن..دختر نیبودم که ا یوحشتناک دیمن تو فکر د و

دوخته.... و  سهیو براش ک ستیکرده و پولدار ما ن لیکه از خانواده نسبتا متوسطه پس در شان پسر تحص یالوصوله....دختر
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از من  یک ای دهیبه من م یرو ک ایدن یچرا وجود دارم......؟؟ حق ها هدف تمام خشمش منم....من اصال تیحما یکه به جا یمرد

 ره؟؟؟یگیم

 

  

 

* 

 

 شتریزنگ تلفن هم ب نیبود که ا یسرانجامم با حام یبحث ب ریذهنم درگ یعصر تا حاال پر بود و انقدر روزیدلم بابت د یانقدر

 اعصابم... یبره رو

 

 ...میباهم حرف بزن میبخوا نمیب ینم یلیدل_

 

 یشما هم جا ؟؟یدونم هر چ ی...چه میساده ست...شما بذارش به حساب عذر خواه یگفت و گو هی دیهمراز خانوم باور کن_

 خواهر من

 

 یرفتار با خواهرتون شده بود با عذر خواه نیاصال من خواهر شما ا ره؟؟یشما از ذهن من م یاون رفتار وحشتناک با عذر خواه_

 ...؟؟شدیدرست م

 

 یاز شاگردها یکی...نیکارش کنه نب یکه خدا بگم چ مانینر اریا من رو دستکرد : نه.. اما...شم یمن ومن مانینر اریدست رضا

هم مثل سگ  انیبه خدا که نرم مانی....محمد هم طوفان کرده سر نریکردش زیعز یدانشجو دونمی...منیبب یریاستاد ام

 ...مونهیپش

 

 

 

 .. کردمیآلود به مرد دستپاچه رو به روم نگاه م اخم

 

 د؟؟ید یسفارش نم یزیچرا چ_

 

 ...دهیرس یلیاز شما به من خ_

 

زن رو دوست داشتم االنم ده ساله باهاش...از  هی می....من تو زندگدینکن یکی مانیهمراز خانوم من رو با نر کنمیخواهش م_

 یکه دارم باهاش همکار هیکار نیسوم نیا هیرینظ یدرست اما کارگردان ب هیخود یآدم ب مانینوزده سالم بود...نر یوقت

 ....حاضر عذر بخواد....مونهیخودش هم پش کردیم یغلط نیبار بود همچ نیاول نیا مابودم ا دهید ادی..خبط و خطا ازش زکنمیم

 

 ....میبهش بگم آدم..نزن تونمینم یاز اون ..حت یکه حرف یجا بشرط نیا امیقرار شد من ب_

 

 ...نیزم خورهیکار بدون تو م نی..ایدینسل جد یگرهایباز نیاز بهتر یکیتو _

 

 هیماجرا ست اصل  نیهمش تزئ نایو ا مونهیپش مانیخوام و نر ی...عذر ممیدیزدم : پس باالخره به اصل مطلب رس یپوزخند

 تئاتر که قرار بوده بترکونه اما کار گردانش ترکوند نه؟؟؟

 

 ...ستیکه ن مانیگروه...فقط نر هی پیاک هیکه نه...همراز خانوم بحث  دیانداخت : نه...باور کن نییرو پا سرش

 

 اد؟؟؟یمرده بدم ب یتا من از هرچ کردنیمدت داشتن تالش م نیچنگم گرفتم..چرا همه ا یرو تو فمیک
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 به حرمت استاد ال اقل.... کنمی....خواهش مکنمیخواهش م دینیشد : بنش زیخ میجاش ن از

 

ماجرا رو دنبال  نیا خواستمیخاموش بود من خودم م شونیشده؟؟ من امروز باهاشون تماس گرفتم گوش یچ دیبه استاد گفت_

 کنم...

 

 ...یعنی: نه..من  دیپر یکم رنگش

 

 کارها بکنم.. یلیخ تونمیکه م دیدونیمجوز کار رو باطل کنم؟؟ م تونمیکه م دیدونیخم شدم : م زیم یو رو نشستم

 

 کردم... یم دشونیتهد یبا حام..دوست نداشتم اما داشتم 

 

 ...دیکرد یتا حاال هم خانوم دونمی..به خدا که مدونمیم_

 

باال نزنه...چرا با وجود  مانیتعفن نر یبو نیاز ا شتریگند رو گذاشتم که ب نیرو به نشانه سکوت آوردم باال : تا حاال در ا دستم

هست که آدم فرصت  یپول یتو صنف ما انقدر مشکل و ب فهممیرو م دیکنیباهاش کار م دیستیاز جنسش ن دیمعتقد نکهیا

کار تجربه دارم که بدونم اگه دارم بهتون  نیتو ا یسنم کم باشه اما انقدر دیشا دینیبتونه انتخاب کنه رو نداره...اما بب نکهیا

 ازتون بخوام... دیبا یدر مقابلش چ کنمیلطف م

 

وجود نداره....و اما من....با  یچون قرارداد دیمجبورم کن دیتونیگردم..شماهم نم ینمبر  نیمن به اون تمر دیایب نییپا دیبر باال

 یشب هی خوادینم مانیکه دهن همه بسته باشه..اگه نر ینره به شرط نیاز ا شتریب مانینداشته نر یتا آبرو کنمیاستاد مطرح نم

کنم که  یکار شهیهم یبرا خوادیدلش نم نکهیا ای وفتهیکوچولو ن یلیاتفاق خ هیبراش  هویخونه  گردهیکه داره بر م یروز هی

 یمعامله است فکر کنم که منطق هی نیکه فراموش کنم...ا کنمیم ی...دهنش رو ببنده...منم اون روز رو سعرهینتونه مجوز بگ

 نیکنه که ا یم یکار هیزود دوباره  ای رید دونمیکه البته م کنمیم ظبراش حف شتریب کمیرو  مانیهم باشه....من آبرو و اعتبار نر

که اون باالست که من بهش اعتقاد  ییبه خدا ی...ولدارهیبکنه..اون هم دهنش رو سفت نگه م یکس نتونه براش کار چیبار ه

جامعه چه قدر  نیا دیدونیجمله از خودم بشنوم که م هیاگر فقط  دیشما که چه قدر بهش اعتقاد دار دونمیدارم نم

 بخونه.... دیه بشنوم....فاتحه شغلش رو با...اگکهیکوچ

 

 

 

مشکل رو حل  نیمن همه تالشم رو کردم ..همه تالشم که خودم بتونم ا دمیزمستون رو نفس کش یبرف یهوا یبو

از خودم  یطور نیکه بود ا یاز شهرت محمد اما هر چ دیاز حرمت استاد و شا دونمیگذاشتم..م هیما یاز حام دونمیکنم..م

 روزیانداختم از د میبه گوش یناراحت و عاشق بودم....نگاه کمیپول و  یکار بودم و نسبتا ب یدختر ب هیودم..حاال من تر ب یراض

بچه ها از  نیدادم و ع رونیدلتنگ..نفسم رو ب شتریبود دلخور بودم اما ب ینگرفته بود بحثمون بحث مزخرف یتا حاال تماس یعصر

 ... یفکر کن زایچ نیکه به ا یکار یانقدر ب گهیبخار دهانم خوشحال شدم با خودم گفتم آره د دنید

 

 بود ... سایزنگ خورد آو تلفنم

 

 سالم همراز جونم.._

 

 بود... یپر از انرژ شهیدختر هم نیا

 

 ؟؟یخوب زمیسالم عز_

 

 رم؟؟یگیوقتت رو که نم_
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 داشت واقعا؟ ی..چه دل خوش

 

 چه طوره؟؟ ای....سرفتمیخودم راه م یداشتم برا زمینه عز_

 

 اما ... زنهیبرات بال بال م یلج کرده..داره از دلتنگ یجور نیچرا ا نیناراحت....همراز ا_

 

 ...کشمیم یبخوابه منتش رو حساب تشیاز عصبان کمی کنمیخودم درستش م سایآو الیخ یب_

 

دارم که تو  یدوست هی یدون یسرت شلوغه اما....م دونمیزحمت دارم..م هی: من اصال بابت اون تماس نگرفتم...برات  دیخند

 یاز شعر ها یخاص رو اجرا کنه با برداشت یلیکار خ هیخواد  ی...مهیخوب یلیالبته تئاتر خونده دختر خ شناختمشیم ایتالیا

 یفیکرد....که تعر فیتعر یلیازت خ وانمیود....کاومده ب وانیبود با ک دهید یرو تو تئاتر قبل تو...کار هیموالنا...کار فوق العاده ا

 مه اش رو الاقل بخون... شنای...نماش؟؟ینیبب یبذار یفرصت هیوقتات  نیب یتونی..میهم هست

 

 بودم.... ونیزمانه نسبت به خودم مد یگوش چشمها نیبه به ا شهیصورتم زدم..من هم یبه پهنا ی...لبخند

 

  

 

* 

 

  

 

شدم...موهام رو پشت گوشم  رهیدرشت برف خ یبود..پرده رو کنار زدم و به دونه ها یکاناپه جمع کردم...هوا برف یرو پاهم

خرابش  خواستنیکه م یو خونه ا کردیکردم..هوا سرد بود...شوفاژها درست کار نم کیرو به صورتم نزد یبزرگ چا وانیزدم ول

 دیو من هم با رفتیخانوم هم کم کم داشت م نبی..مادام که رفته بو د و ز. کردنیمن ریموتور خونه اش رو تعم گهیکنن رو د

رو نفس  یداشتم..دلم براش تنگ شده بود..عطر چا یمن هم اشتباهات کردمیناراحت بودم...فکر م یلی...خکندمیکم کم دل م

با  اوشیرو س نهای...ازونیآو یگوشهاشکل موشم کردم با اون  یبه جوراب ها یبودم...نگاه یبرف ی...من عاشق هوادمیکش

آهنگ رو  یو با کنترل صدا دمیکش یبود اون هم ازم دلخور بود....آه ی...چه روزگاردیموفق پارسالش خر یاجرا نیپول اول

بود  یعضالت منقبضم آزاد شد....معجزه ا ی....کم دیچیتو خونه پ یرینظ یدار ب دیچنگ و فلوت کل یبلند کردم نوا

بد  یاون اخم آلو یاون روز برا دیاتفاق افتاد دلم شا دمینو د ایرو پشت پ یحام یکه بار اول وقت یجزه امع مون...هیقیموس

و  پختیمامان برام شلغم م ومدیبرف م یوقت شهیهم ریبه خ ادشیجمع تر کردم... یشل و ول بافتم رو کم قهی....دیاخالق لرز

 یبد ادیبه من  یدرست مامان تو فرصت نکرد یغلطه و چ یچ دونمی..من نمامانم یتا بخورم...کاش بود کردمیمن چه قدر ناز م

 با مردها برخورد کنم.... یچه طور دیبا

 

 مونیکه پش نی..شماره اش رو گرفتم و قبل از اومدمیمن کنار م دیبا دیبار شا نیبه سمت تلفنم رفت و برگشت....ا دستم

 : سالم همراز.... دیچیپ یدلخورش تو گوش یبا ابهت و کم یبوق صدا نیبشم بوق خورد و با دوم

 

 پدرت چه طوره؟ ؟؟یسالم...خوب_

 

 پدر همون طورن...منم خوبم...._

 

 ...؟رونیبچه ها رو ببرم ب امیمن فردا ب شهیم گمیم زهیخودم رو جمع و جور کنم...: چ یدلخورش باعث شد کم یصدا

 

هر چند  میگفت یم یخودم به حام ایکردم و بعد بچه ها  یوقت بود که من اول با بچه ها هماهنگ م یلیبود...خ یمزه ا ی..بهانه ب

 بود نه حامد.... یهنوز هم اجازه بچه ها دست حام
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 ...یبا پدرشون صحبت کن دیدونم ...با یکردم خنده اش گرفت : نم احساس

 

حرفها تحت فشار بودم که بخوام درست رفتار کنم : باشه پس  نیاز ا شتریچند وقته ب نیرو از رو بسته بود من هم ا ریشمش

 ...رمیگیمن با حامد تماس م

 

 ....ینشد نشیکه سوار ماش هیحامد همون_

 

 !!!؟؟یحام_

 

 ....میصحبت کن میبهتر بتون دیشا یدر خونت رو باز کن_

 

...بدون فکر شدیدر..باورم نم یبود جلو ستادهیگذاشتم و از پنجره نگاهش کردم که ا زیم یرو رو ی....چادمیفنر از جام پر مثل

 رفتم و در رو باز کردم.... فونیرهام به سمت آ یموش و موها یکردن به اون کفشکها

 

اش  هیتنش با بقپا گذاش نیا کردمیخونه گذاشته بود اما احساس م نیبارها پا تو ا یتند....حام یلیخ یلی...خزدیتند تند م قلبم

 ...ادیز یلیمتفاوته..خ یلیخ

 

به من  ی... نگاهپهیخوش ت یلیخ یلیمرد خ نیاعتراف کردم ا گهیبار د هیرنگش  یمشک یبا اون پالتو دمشیقاب در که د یتو

 یراستم رو پشت پا یو پا دمیخجالت کش کمیصورتش اومد.... یلبخند پهن رو هیپام و  یرو یکرد و چشماش موند به موشها

 تر بشه...: سالم کوچولو... اضحکارم باعث شد لبخندش و نیکردم ا میچپم قا

 

گذاشت و پالتوش رو  زیم یدستش بود رو یجعبه شکالت تو هیشب یبود...جعبه ا یمصنوع یادیز کمیکه  یکردم بهش اخم اخم

 در آورد... 

 

 تازه دمه.... زمیبر ییبرات چا رمی: م رو زدم پشت گوشم چرا من انقدر هول کرده بودم موهام

 

 ....ینیریش یرو گذاشتم جلوش با نقل و کم ستالیکر فنجان

 

نا مرتبه.اشاره  زیهم چ کمی دیکرد رو به روش نشستم : ببخش یکاناپه گذاشته بود و داشت نگام م یپشت یدستش رو رو هی

 ....یایم دونستمی....: نمونیزیتلو یجلو میگل یبود که گذاشته بودم رو ییام به کتابها

 

 ....ومدنین ایاومدن  نیمن هم مونده بودم ب_

 

 انداختم.... نییرو پا سرم

 

 .....ییکوچولو رهیم ادمی یگاه_

 

 ....ستمین_

 

 ؟؟یجا چرا انقدر سرده مگه شوفاژ ندار نیا_

 

 ...کننیدرست کار نم_

 

 ؟؟یچ یعنیهم :  یرفت تو اخماش
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 داره اجیاحت سیبه سرو_

 

 ....کنهیدرستش م فرستمیرو م یکیردا ف_

 

 ...کننیخودشون درست م یعنینه.._

 

 ... یخوریسرما م یجور نیزنگ به من بزن..ا هیاگه تا فردا عصر درست نکردن _

 

 در هم انگار نتونسته بود و حال و هواش رو عوض کنه.... یاون لبخند جلو یهنوز هم سرد بود حت لحنش

 

  میسکوت کرد یلحظه ا چند

 

 کرد.... خی تییچا_

 

 بود.... رونیشونه ام ب هیام رو صاف کردم که  قهیدستم گرفتم و  یرو تو وانمیل

 

 .... کردمیام رو درست م قهیبه دستم کرد که داشتم  ینگاه

 

 برات مهمه...._

 

 ؟؟یتعجب نگاهش کردم : چ با

 

 نباشه...پس برات مهمه.... رونیکه دوستت دارم ب یمن یشونه ات جلو نکهینگات نکنم...ا نکهیا_

 

 ...شمیکنم....منظورت رو متوجه نم یدقت م دنمیتو لباس پوش شهیمعلومه که مهمه...من هم_

 

 خوره؟ یاز لباست بهت بر م شمیم یمن عصب یبه سمتم خم شد : پس چرا وقت کمی

 

 ...کنهیبا اون فرق م نیا_

 

که برام انقدر با ارزشه اون جمله رو  یبه دختر زیهمه چ یاون آدم ب یوقت یتصور کن یتونی...تو مکنهی....باور کن نمکنهینم_

معطلش  کمیهر چند امروز  کننیلحظه احساس کردم دارن خفه ام م هیبهم دست داد....؟؟  یخودشه گفت چه حس قیکه ال

 کارا نکنه.... نیاز ا گهیبا هاش کردم که د یشدم اما در آخر کار

 

و  یهمه بد خلق نیهم ا یطرف هیبراش انقدر مهمم....و از  نکهیا یبرا رفتیتم دلم غنج مداش ی...احساسات متناقض

 ترسوند.... یمن رو م تشیحساس

 

  ؟؟یبهم انداخت : چرا ساکت ینگاه میزانوهاش گذاشت از مستق یهم قفل کرد و رو یرو تو دستاش

 

 بگم؟؟ یچ_

 

 ....ادیزبونت نم یچرا رو دونمیکرده و نم ریکه تو نگاه گ ییتمام اون حرفا_

 

 .....ادیز یلی..خمیکنیباهم فرق م یلیما خ یحام_
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 ...دونمیم_

 

 ترسونه....؟ یتو رو نم نیگفتم : ا کردیشک ادا م یرو محکم و ب زیبشر چرا انقدر همه چ یا یایخدا

 

 چرا...._

 

 ....رنینداره من رو بپذ خانواده ات هم امکان یبودم...تو....حت داریرو ب شبیمن تمام د یپس...حام_

 

 ادی...مادرم که عاشقته..بچه ها هم که گفتن نداره...حامد تو چشماش برق مرنیبپذ دیاونها هم با رمیرو که من بپذ یزیهر چ_

 که نسبت بهش حسود شدم....و پدرم.... یطور شهیازت تو خونه مون حرف م یوقت

 

 پدرتون از من متنفره.... _

 

 ...ستیطور ن نیا_

 

 ....یاز تو با پدرت رفت و آمد داشتم حام شتریگولم نزن...من ب_

 

 که ... ستین یتیپدرم تو وضع_

 

 تر حالشون خوب بشه.... عیهر چه سر دوارمیام_

 

 ...نانینگاه کرد : خانواده من ا دادمیکه پاهام رو تکون تکون م یبه من رهیداد و هنوز خ یرو تکون سرش

 

 بودن هم هستن... مارستانیب که تو ییخانواده شما اونا_

 

 بهت گفتن؟؟ ینگاه کرد : چ تیجد با

 

 ..ستیمهم ن_

 

 هست...._

 

 ....ستینه باور کن ن_

 

 ...ستی....اما مهم نیحام سوزونهیرو م نجامیبه قلبم اشاره کردم : حرفشون ا بادست

 

 که بخواد قلبت رو بسوزونه رو بلدم چه طور ببندم.... یتو جاش جا به جا شد : دهن اون کس کالفه

 

موج و  یدوست داشتم...هرچه قدر هم که گاه شیایوسعت در نیآدم رو با ا نی...من ادونمیداشت...من نم یمرد چ نی..ا

 ....کردیم یدلم رو بارون یطوفانش هوا

 

 ....میدار قهیما بد جور اختالف سل ی...حامستیانداختم : نقل انتقام ن نییرو پا سرم

 

_... 

 

 !!؟؟ی: حام کردی..داشت با اخم نگام م دادی..چرا جوابم رو نم
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 منتظرم جمالتت تموم شه...._

 

هام....و اون  یباز  ونهیکتابا...تفکرات ذهنم...د نیا کنمیکه تنم م یی...همون لباسانهیدارم و ندارم هم یمن هر چ یحام_

که به خاطر  یعوض شده...من زیهمه چ یاومد ی...از وقتی....تو اومدنهیا یدارم...دار و نداره من از زندگکه  یسواد مچهین

 ...دونمی...نم ستمیبلد ن دی....من ....من شاکردیهم برام فرق نم یلیاست چون خ شنبهچند  رفتیم ادمی یهام گاه ییتنها

 

 دادم.... هیمبل تک یبه پشت کالفه

 

 که همراهش آورده بود رو به سمتم گرفت : بازش کن.... یجاش بلند شد...جعبه ا از

 

 خوشگلن... یلیخ یزدم....: مرس ی....لبخندیرنگ یها زیجعبه بود پر از اسمارت هیدورش رو باز کردم  روبان

 

 ...یدوست دار دونمیازشون بخور م کمی_

 

 شد.... رهیخ رونیبه ب یغروب برف ییو روشنا کی....دستاش رو پشتش حلقه کرد و تو تارستادیپنجره ا کنار

 

 ...زهایجعبه اسمارت یرو کردم تو دستم

 

 رونیته جعبه بود...با تعجب ب یزیچ هیدهنم گذاشتم...اما با بردن دستم به داخل جعبه  یدوتا تو یکیسکوت  تو

کرد و بعد انگار که تب داشته باشم تا  خیلحظه بدنم  هیدستم بود رو باور نداشتم....گلوم خشک شد... یکه تو یزی...چدمیکش

هال رو باور  ینور کم لوستر چوب ریز زدیدست راستم داشت برق م شصتانگشت اشاره و  نیکه ب یزیگوشام داغ شد....چ

 زد.... یشگفت زدم لبخند افهیشت حتما که به قاز سکوتم بود که برگشت به سمتم..انتظارش رو دا دینداشتم...شا

 

 دونمیروزا سخت دعوامون خواهد شد...م یلیخ دونمی...مادیز یلی....خادهیز یلی...اختالفمون خیگی: راست م ستادیبه روم ا رو

گ اختالفات پر رن نیا دیشا ییروزا هی دونمیشد...م میاز هم متنفر خواه یگاه دونمیخواهم کرد...م یبهت حسود

 ستمیشد که من بلد ن یخواه ییبایز یتشنه حرفها یگاه دونمیروت..م یهاخواهم شد از نگاه وونهید یگاه دونمیباشه...م

که کنارت دراز  یمن رو خواهد ترسوند...اما....اما مطمئنم هر شب نیا شهیهم دونمی..مادهیسنم برات ز دونمیبزنم...م

...معجزه یحرفهات آرومم کن اهر بار که ب دونمی...میبغلم باش یشم و تو داریکه از خواب ب یدونم هر روز صبح یبکشم....م

دوباره و دوباره عاشقت خواهم  دونمی...خوب میبگ ریبهم صبح به خ باتیز یهر بار که با اون صدا دونمی...می..جادو کنیکن

 مطمئنم... نی....به ادینگام دلم برات دوباره و دوباره خواهد لرز یتو فتهیکه نگاهت ب یشد.... هربار

 

 یلیدستم خ یتو رینظ یب فیانگشتر ظر نیمثل بارون...باور کردن ا یحرفها نیجمله ها ا نی....باور کردن ادیلرزیبدنم م تمام

 سخت.... یلیخ یلیسخت بود خ

 

و دستم و گرفت و بلندم کرد...با دستش موهام رو داد پشت گوشم...محکم و  زیم یبه سمتم...جعبه رو گذاشت رو اومد

نباشه که از  یکیاگه هربار دلم بلرزه که  ی....حتیدوستم دار یاگه تا به حال هم بهم نگفته باش یبااعتماد کامل نگاهم کرد : حت

 ازدواج کنم....که باهات  خوامی...من دوستت دارم و مهتر باش کیتو نزد یایبه دن شتریمن ب

 

* 

 

تر شد و حاال نفسش رو  کیموند....نزد ینم یانگار باق یشک و شبه ا چیلحن انقدر محکم که ه نینگاه انقدر مطمئن بود و ا نیا

 ایو آ دمشید یبهتر م یجور نیدستش بود نگاهم رو باالتر آوردم ا نیهمون طور که صورتم ب کردمیصورتم حس م یکامل رو

 چشماش نگاه کنم؟ یکردم تو یشده اتاق جسارت نم یکار کنده زینبود که پشت اون م یهمون مرد نیا
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تو قلب  یزییپا دیشا ایو  یبهار فیحس لط نیاز تالطم و ا ییایبه در یاعتماد ی؟؟ از ساحل ب ارهیانسان رو از کجا به کجا م عشق

 بزنم... ینتونم حرف یاالن حت شدیمن که باعث م

 

مشتم محکم کردم شک  یلبش شده بود ..انگشتر رو تو یرو یمتعجبم باعث اون لبخند دوست داشتن نگاه دیو شا سکوتم

 داشتم؟ نداشتم...

 

 ... یحام_

 

 نگاهم کرد... اقیرو نداد فقط با اشت جوابم

 

 تکرار بشه... یه زینت عز هی نکهیترانه آروم بود...ا هی دنیمدت مثل شن نی...بودن با تو ایعنیدادم :من ... ادامه

 

 عنوان کنم... بایاحساسم رو برات انقدر ز ستمیمن بلد ن _

 

  م؟؟یتونیم یحام_

 

 ...یکه بهم اعتماد داشته باش ی....به شرطتونمیمن م یتو باش_

 

 نگاهش کردم : دارم... میبار مطمئن بود مستق نیا نگاهم

 

 هیانگار وارد خونم شد و تو ثان میکه مستق ینانیاون اطمنشست رو دچار شدم... میشونیپ یکه رو یشد و من اون آرامش خم

 بدنم رو فرا گرفت.... یپر شکوه تمام سلولها یسمفون هیمثل  یا

 

 ...نگفت خودم..گفت ما....کنمیبه من نداد..نگفت خوشبختت م یقول چیمن خوشحال شدم که ه و

 

*********** 

 

دادم : گلنار زنده  یبه کف دستش بود تکون رهیچشماش که خ یربع بود....دستم رو جلو هی دیاز شا شتریکرده بود ب سکوت

 ؟؟یا

 

 هنوز باورم نشده.... یعنی..دونمینم_

 

 دهیبودم و هفت صبح به گلنار زنگ زده بودم و کش دهیروش نشسته بودم و نخواب شبیکه از د یکاناپه ا یزدم به پشت هیتک

 بودمش خونه ام....

 

 کار کردم؟؟؟ یکنم من چ یو دارم فکر م امیم رونیکه به پا کرد ب یتازه دارم از اون طوفان دیز باورم نشده....و شامنم هنو_

 

 ...یدیهنوز نفهم یعنی.... یزنش بش یگرفت میتصم یچیه_

 

 رم؟؟یو دور از ذهن...من دارم راه رها رو م بیعج یلیخ زی....همه چدمیزده ام...ترس جانیه دونمینم_

 

 ؟؟یهیهم : تو چه قدر به رها شب یرفت تو اخماش

 

 ...چیه بایتو جام جا به جا شدم : خب تقر یکم
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 حامد؟؟؟ هیچه قدر شب یو حام_

 

 چیاز ه شتریب یکم_

 

 ؟یریراه رها م یدار یکن یپس چرا فکر م_

 

 ندارم.... بشم عروس انتظام ها..برم تو اون عمارت...من اون عمارت رو دوست کردمیوقت فکر نم چیه_

 

 است... قهیخوش سل یلیخ ییدوست دارم خدا یلیانگشتر رو خ نی: اما من ا دیخند یبا لودگ گلنار

 

دور گردنم رو باز کردم و انگشتر رو از توش رد کردم و گردنم  ریکردم و زنج یزدم و به انگشتر کف دستم نگاه یلبخند

 انداختم...

 

 ؟یکنیچرا دستت نم_

 

 جا باشه بهتره... نیا کنمینشده فکر م یرسم زیتا همه چ دونمینم_

 

 د؟؟یکن شیرسم دیخوایم یچه جور_

 

دونم...و از همه  یبه عمه ام بگم..و به مادرت...نم دیکنه...؟؟ با یمن رو از خودم خواستگار ادی...بگم بدونمیزدم : نم یپوزخند

 دارم... اجیاحت یلی...بهش خایمهتر س

 

 نشسته بود... یجور نیرو گرفته بود دستش و هم تونییعکس دوتا شبید زنهیاونم...داره برات بال بال م_

 

 اد؟ینم نییپا طونیچرا از خره ش_

 

 برو امروز باهاش حرف بزن... گهیبار د هی_

 

 انگشتر رو بهش بگم... نیا هیقض دیبا_

 

 ؟؟یستیخوشحال ن خنده؟؟یاز من تعصب داره...چرا صورتت نم شتریاوه اوه...اون رو تو ب_

 

 از نگاه خصمانه اون خانواده... زیاز امروز و از همه چ ندهیترسم گلنار از آ یم یلیخ یلی...خترسمیم_

 

 ...یرو دار یتو حام_

 

 دارمش مگه نه؟؟_

 

 بده.... ویک یتست آ هیبه نظرم  شیکه دار یدیانگشتر هم نفهم نیدونم اگر با ا ینم_

 

 کار کنم... یچ دیبا دونمیاالن نم یمن حت_

 

 کرد و گفت :بهش زنگ بزن... ینگاه وارید یساعت رو به

 

 کرده... رییتغ زیتا به حال چه قدر همه چ شبیرو برداشت و من فکر کردم از د یزنگ سوم گوش با
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 ...ری...صبحت به خزمیسالم عز_

 

 ...زهیبر ییزد و بلند شد تا چا یدوست داشتم...گلنار لبخند پهنرو چه قدر  یجد یاحوال پرس نیمن ا و

 

 ؟؟یخوب_

 

 ...دیبه ذهنم نرس یا گهیکار کنم سئوال د ی..خوب چ

 

 من... یتجربگ یب نیکردم به زور خنده اش رو جمع کرد ...لعنت به ا احساس

 

 شما چه طوره؟؟ فیمن خوبم خانوم احوال شر_

 

 ؟؟یکنیمسخره ام م_

 

 دلم... زهینه عز_

 

 دکتر.. یدر اومد و بعد کفش : آقا ی..از پشت سرش صدا

 

 ؟؟یدیچند لحظه اجازه م هی زمیعز دیببخش_

 

 ...دمیگفت و گو کاغذ شن ی..و من صدا

 

 ... دیببخش_

 

 موقع زنگ زدم... نیمن ا دینه تو ببخش_

 

گرفتن زمان و جاش زنگ بزن و من از بعد از اون بدون در نظر  یکه دوست داشت یهمراز...تو هر ساعت میبذار یقرار هی ایب_

 ...ذارمینم لنتیسا یرو رو میتو جلسه هم گوش یکارت حت

 

 ...کردیفرق م شیهفته پ یحت یبا حام یحام نی..و چه قدر ا

 

 حالت رو بپرسم... خواستمی.. و من فقط میرو برنامه هات حساس یلیخ دونمیم_

 

 وقت دارم.... شهیتو هم یهمراز من برا یتو نامزدم_

 

 منتظره... ریدور بود و غ شیساعت پ 15 قیدق ایو  12 نیکلمه زدم که چه قدر تا هم نیبه ا ی...و من لبخند

 

 گه؟ید مینامزد_

 

 ....میبه زمزمه بدون در نظر گرفتن تمام ترسهام : نامزد هیشب ییمن با صدا و

 

  

 

* 
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 ..زشیم یرو گذاشته بود رو فشی....کمودیکوتاه م دیبار با نیبار در نزدم...در زدن نداشت....ا نیا

 

 ....ینیب یمن رو تو هال نم یمهندس آدم شد یآقا گنیچهار نفر بهت م یریسر کار م یپوشیکت شلوار م_

 

بود..نشستم رو  ستادهیپشت ساختمون ا کیخلو ت تار اطینداشت جز ح یهم پشت بهم رو به پنجره اتاقش که منظره ا هنوز

 ...یکالم حرف بزن هیبا خواهرت  یانقدر که فرصت کن رمیجا نم نیلبه تختش : از ا

 

 برادرت نبودم .._

 

 یجمله هم راض نیصداش..به هم یتنگ بود برا یلیبود و دلم تنگ ...خ ای...اما هنوز هم ساوشیس نیا زدی...طعنه هم اگر م

 بودم ....

 

 به خدا.... یبود_

 

 ...یگذاشت و کالفه نشست رو به روم .اما نگاهم نکرد : نبودم که اون کار رو کرد یو لبه صندلرو ر کتش

 

 ...؟؟ دید یکدومتون به هم حق نم چیکه اون کار رو کردم...چرا ه یبود_

 

که انقدر دوستت  ستمیهم ن ی...من حامیداشت اجیاحت ییکه ببخشم بگم به تنها ستمین ی...من گلمیدیکه نم یندار یالبد حق_

سالها پشتت بودم باهات بودم  نیکه تو تمام ا ی..همونامیو سالم براش بس بود...من س حیکرد صح داتیکه پ نیداره که هم

 ...میهامون..عقده هامون و آرزوهامون رو باهم قسمت کرد ییتنها

 

 رو بهم بزنم.... نرفته...من فقط نخواستم خلوتت ادمیبه خدا که  ای: س دیکردم و صدام لرز بغض

 

 نکن... هیگر_

 

 ...یمنت کش امیباال بال زدم؟ نا مرد من چند بار ب تیچند روز همش از دلتنگ نیبرات مهمه؟؟ ا_

 

 ....برمشیم شیبره دارم پ شیبه بعد پ نیرابطه مون از ا یکه تودوست دار ی...اون جور ستمیمن قهر ن_

 

 ...وونهینکن د هیهمه وقت نگام کرد : گر نیتعجب کرد و بعد از ا هیگر ریبلند زدم ز یچون با صدا دیلرز شتریبار صدام ب نیا

 

 نکن... یجور نینگو...ا ای....سرمیمیمن تو رو نداشته باشم م یگیم یچ_

 

از  کردمی..حلش میگفتیکه بود بهم م تی..هر دردیخبر رفت یب یرفت یاجازه بلند شد یب ی...غلط کردیخود کرد یشد : ب کالفه

 تیخواهر برادر یداشتم؟؟؟ ادعا یمن حرف یموندیتوش م یتو تا هر وقت خواست لیاتاق تحو نیالاقل ا ومدیبر نم یدستم کار

 سئوال.... ریز ین وسط غرورم رو بردیشکستم ا شتری...؟؟ من از همه بشهیم

 

 بودم... یبد طیکرده بودم تو شرا ی..قاطیراحت باش سایخواستم با آو_

 

 ...ستیکس برام مهم تر از تو ن چیه یطیتحت هر شرا یبهت ثابت کرده بودم فکر کنم که بدون یبرادر یانقدر_

 

 که از خون خودمه.... یخواهر یتر : حت نییصداش رو آورد پا ی..کم
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که  یمونه خوامیرو م ایرو بهت بگم...بگم اشتباه کردم من س نیرو با پشت دست پاک کردم : اشتباه کردم..اومدم هم اشکام

 یبا کوله تو صف اتوبوس م خوندمیشعر م کردمیکه باهاش آهنگ گوش م ی...همونزدمیفالفل گاز م چیباهاش ساندو

 ...من موندم کنار...ی...عاشق شدیتو چند ماه مهندس شد ی....بزرگ شدستادمیا

 

برام ...عشق  ی..وقت گذاشتستمیاف نانص یبه سمتم اومد..اشکم رو پاک کردم و دستم رو آوردم باال : نه به خدا که ب یکم

رو هضم نکردم. موند سر دلم شد اون دل  ییهوی رییهمه تغ نیمن ا ادیز یلیکرد..خ رییتغ یلیخ هوی زیهمه چ ایاما س یگذاشت

 نیع هوی زیهمه چ شهیچرا هم دونمیچه قدر کندم و نم رییتغ رفتنیمن تو پذ یدونیم هکار کنم تو ک ی...خوب چیدیکه د یدرد

...من یتو دوباره مثل قبل نگام کن امیو م رمی...انقدر منمیشیاتاق م نیمن انقدر تو ا ایافته...س یمن اتفاق م یطوفان تو زندگ

 ....ایکسم س یتو ب یب

 

 که در آورده بودم مونده بودم.... یباز یکول زانیخودم هم تو م یسمتم اومد و محکم بغلم کرد و حت به

 

 آخه؟؟ یکنیم هیبچه دماغو ها گر نیا نیچرا ع گهی...ا...بسه دشدمیم ونهیدوست دارم..باور کن داشتم د یلیمموش من خ_

 

 ...مردمی..داشتم میبد یلیاش زدم : خ نهیفاصله گرفتم و با مشت به س ازش

 

 دو رو برتن... ی...آمارت رو دارم چه طوراریدر ن یباز بمیخود هم ننه من غر ی...بیالزم بود هیخوبت بشه تنب_

 

 رو به روش... یرو به سمتم گرفت و نشستم لبه تخت و نشست رو صندل یکاغذ دستمال

 

 دارم... اجیبهت احت یاز هر زمان شتریروزا ب یا_

 

 ...یاومد اجیرفع احت یپس بگو برا_

 

 شدم تو صورت لوده اش براق

 

 ..یگشت ای...از بس با اون باند مافیشد یکردم چه مموش خشن یباال آورد : شوخ میرو به نشانه تسل دستش

 

 ه؟؟یک ایرو محکم گرفتم : ماف مینیب

 

 که زنگ نزد اون شب.. ییبه چه کسا نیاون دکتر انتظام مخوف...آقا ا_

 

 ...یشلوغش کن خوادینم گهیخوبه تو ام...د_

 

 ...میبود دهیبود که همون ازش ترس یجد یبود و انقدر دهیترس ی...انقدراینه به جون س_

 

 ...ایس_

 

 جانم..._

 

 

 

 ....یعنی..ازم... ایماف یآقا نیاگر بهت بگم ا_

 

 کرده؟؟!!! یخواستگار_
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 رو با شدت آرودم باال... سرم

 

 ...وونهیگردنت شکست د_

 

 آخه..._

 

 زد : حدس زدنش سخت نبود.... ینیرو باز کرد و لبخند غمگ راهنشیپ یباال دکمه

 

 ...دونمیمن نم_

 

 ...یدوستش دار دونمیمن م یول_

 

 سخت بود.... ایحرفها رو زدن به س نیانداختم ا نییرو پا سرم

 

 ...ستین بیکه عج نیا یکودک یروزها قیرف نه؟؟ییمموش چرا سرت پا_

 

 من ...کارم درسته مگه نه؟؟ اوشیس_

 

جا کاره  نینه...اما ا یا قهیسل دیو شا یبا اون همه تفاوت با اون همه اختالفات طبقات نهیزم شیکنم با اون پ یکه فکر م یمنطق_

اعتقاد دارم اعتماد دارم...اون آدم انقدر فکر کرده انقدر مطمئن بوده و انقدر مرد هست که اگر اومده  یلیخ یدله..من به حام

 باشه.... دهیدست انداز هاش رو هم سنج یحت میکن روعرو باهم ش یو گفته راه

 

 ...دمی...دارم شوهرت م کهیکوچ یرو پاک کن آبج اشکات

 

 کنه.... تیاگر خواهرم رو اذ کشمشیبغلم کرد و گفت : م یکه داشت وقت یاز بغض دی..و من چه قدر قلبم لرز

 

 

 

 

 

 ؟یکرد هیگر_

 

 سالم کن... هیاول _

 

 ؟؟یکرد هیسالم..گر_

 

 ...امیس شیتلفنش : پ یپا یها ینگران نیاز ا گرفتیام م خنده

 

 راحت تر شد : باالخره کوتاه اومد؟؟ الشیانگار خ کمی

 

 کشمت... یم یکن تیهم داره..گفت بگم خواهرم رو اذ غامیبرات پ_

 

 دل منه و دستم امانت.... زهیراحت...خواهرت عز التیبگو بهش خ_
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 تو هم خسته است... یصدا_

 

 ...مارستانیب رمی..دکترش تماس گرفت دارم مستیحالش خوب ن یلیپدرم خ_

 

 ..؟شتیپ امیب یخواینباشه..م یخاص زیکه چ دوارمی...امزمیعز_

 

ببرمت  امی...مراقب خودت باش..شب هم تنها بر نگرد بگو بیشیم تیاذ مارستانیاما ب یباش شمیپ خوادیدلم م شهیمن هم_

 خونه....

 

 مونم... یجا م نیتو به من فکر نکن...کارت رو بکن....من امشب ا_

 

 امزد من نداشته باشه...به کار ن یبگو کار ایبه س_

 

 قدر دلم بلرزه... نیقرار هر بار با کلمه نامزد من هم یعنی...

 

 ....یمراقب خودت باش حام_

 

 من باش... زیمکث کرد : تو هم مراقب عز یکم

 

* 

 

 موهاش بودم... یبازوم جا به جا کرد و من عاشق لخت یرو رو سرش

 

 ...ارهیبرادر ب هیفندق  یبرا خوادیحامد م_

 

 ...ذارمیاسم برادرش رو من م گهی: من بهش گفتم د کوشا

 

 البد بادوم _

 

 و من لپش رو گاز گرفتم و دادش در اومد... دیخند زینسبتا خنک من ر یشوخ نیبه ا کوشا

 

 نگران بود... یلیحامد امروز خ ستی: پدرجون اصال حالش خوب ن وشاین

 

 حامد؟؟ یگیکه به پدرت م یادب یب یلیخ یکن یفکر نم وشاین_

 

تو  هویه  یعشق و نفرت نسبت به مرد یدوراه نیدونستم ب یبه نظرم غم داشت خوب م یادیبهم کرد که ز ینگاه وشاین

 کرده بودن.... ریشده بود گ داشیپ شونیزندگ

 

 ....شهیحامد ناراحت نم میبهش بگ نکهی: خودش گفت از ا کوشا

 

 ....ادیبعموتون خوشش  کنمیبه هر حال فکر نم دونمینم_

 

 کدومشون برنگشته بودن خونه.... چیشده بود نسبتا ساعت حدود نه شب بود و ه ریکردم د لمیبه ساعت موبا ینگاه

 

 ...مارستانیخانوم هم هول رفته بود ب دهیفر
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 د؟یخوریبه در زد : همراز خانوم شام نم یتقه ا یفخر

 

 خانوم فکر کنم صبر کنم بهتر باشه... ینه فخر_

 

خونه  نیچهل سال که خانزاده ا کینزد نیتو ا دونستمیرفت خوب م رونیخانوم گوشه چشمش رو پاک کرد و از اتاق ب یفخر

 کننده اکبر خان داغونش کرده.... دینا ام یضیمر نیاست انقدر وابسته است که ا

 

تماس گرفتم و  یحام یسوم با گوش بار ی...برامیدیتخت دراز کش یبسته شدن در بچه ها رو محکم بغل کردم و باز باهم تو با

بلند  یخانوم و صدا یزر غیبلند ج یزنگ تلفن خونه بلند شد و بعد صدا یکه صدا شدمیداشتم نگران م گهیبر نداشت واقعا د

 افتاده....بچه ها وحشت زده از روب تخت بلند شدن.... یکه چه اتفاق دونستمیمخوب  یلیخ نییپا ختیر ی...دلم هرهیگر

 

 شده..... یچ نمیتا بب دیای ینم رونی: ب دمیپوشیکه داشتم کفشهام رو م یگشتم به سمتشون در حال بر

 

 ...دیجا باش نی: هم دمیو بوس دیلرزیکه از بغض چونه اش م وشاین

 

 شده.... یچ دمیفهم یدست زر یخانوم و آب تو یفخر یو زار هیگر دنیو باد نییشتاب از پله ها رفتم پا با

 

 ....شهیشد...باورم نم یچ دی...دایداغ دلش تازه شد : همراز خانوم ب دنمید با یفخر

 

 ریاز گوشه چشمم سراز یکردم و قطر اشک مزاحم یسرسرا نگاه وارید یرو بلند کردم و به عکس تمام قدر اکبر خان رو سرم

 زیرعب انگ یو اون همه کشمکش و اون صدا تیاون همه قدرت و جذبه حاال نباشه اون همه اذ شدیشد من هم باورم نم

 شاد باشن... ای ووقت بلد نبودن بخندن  چیکه ه ییعصاش و اون چشمها

 

 گهیچند ساعت د دونستمیبودن خوب م انیبودن هر دوشون گر زونیکه از نرد ها آو دمیرو بلند کردم و بچه ها رو د سرم

 و محکم بغلشون کردم.... دمیدو ختنیر یک مبه سمتشون ککه داشت اش وفتهیراه م یچه قشقرق نجایا

 

 نمرده...نمرده مگه نه؟؟؟ گنی: دروغ م کردیکه هق هق م وشاین

 

 کردم.... یکار م یبچه ها رو چ تونستمیباشم و نم یحام شیاون لحظه پ خواستیو من فقط دلم م دیلرزیتو بغلم م کوشا

 

 

 

 یو من فراموش کردم برا دیلرزیشون م نهیهم هنوز س دنیبالشت و خواب یسرشون رفت رو یکرده بودن که وقت هیگر انقدر

و گوشه شصتم رو به دهنم گرفته بودم...حاال که بچه ها  دمیچرخیزنگ زدم..دور خودم تو اتاق م یبار چندم به تلفن حام

 اصال کجاست... دمیفهمیالبته اگر م ششیپ برمبسپرمشون به گلنار و  تونستمیبودن م دهیخواب

 

 بودن... ایدر خونه ام خورد گلنار و س زنگ

 

 برو بهشون سر بزن... یه شهیاگه م یدونیرو م طشونیتو که شرا دنیهر دوشون ترس یگل_

 

 ....رسونمتیحواسش هست من م ی: گل ایس

 

از  دونستمیخوب م شدیکرده بود قلبم فشرده م خیو موهام رو جمع کردم دستم  دمیپوش میمشک راهنیپ یرو رو پانچوم

 و حالت تهوع داشتم... زدی..قلبم تند میچ یعنیدست دادن 
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 ..نجامیراحت من ا التونیمانتوش رو در آورد : همراز خ یگل

 

 ....شنیم تیو اذ موننیدست و پا م ریبچه ها ز شهیم یجا االن اونجا محشر کبر نی: آوردمشون ا دمیاش رو محکم بوس گونه

 

 به نشانه تاسف تکون داد.... یند و کفشاش رو دوباره پاش کرد و سررو تو دستش چرخو چییسو ایس

 

تا حاال خونه رفته باشن اما کار از  دیکردم با یهر چند فکر م میرفتیم مارستانیشب به سمت ب یکیکرده بود و تو تار خی پاهام

 ....کردینم بیع یمحکم کار

 

 داشتم ... بغض

 

 ست؟؟ی: مموش حالت خوب ن ایس

 

با  شبید یها هیگر یاز لخت یو تازه صبحش وقت شهیکه صبح نم ی...همونترسمیم زانیبعد از مرگ عز یطوالن یشبها نیاز ا_

 ....شهیدروغ محض بوده اما نم هیهمش  یفکر کن یخوایم یشیم داریحلوا ب یبو

 

 ...یلیمرد در حقت خ نیدستش گرفت : همراز ا یدستم رو محکم تو ایس

 

من االن  امرزتشیفراموش کردم...خدا ب دمشیتخت اون جور عاجز د یکه تو ی: من اون روزها رو همون بار دمیحرفش پر تو

 باشم... ششیپ خوامیاندازه من االن درکش نکنه من االن فقط م دیکس شا چیکنم ه یفکر م یبه حام

 

 چون تو رو داره چه قدر خوشبخته؟؟؟!! یدونیزد : م یلبخند پر مهر ایس

 

 یها کیکه تمام بدنم رو گرفته بود رو پنهان کنم...نزد یوحشتناک یکردم اون سرد یبه برادرانه هاش زدم و سع یلبخند

آروم کردن اون مرد مقتدر  یبرا دونستمیرو برداشتم... بغض داشتم و نم یباالخره بهم زنگ زد با زنگ اول گوش مارستانیب

 کار کنم... یچ دیبا

 

 جان... یالو حام_

 

 مراز....سالم ه_

 

 من....متاسفم.... یفکر کنم مردم کم آورده... : حام خواستمی...صداش داغون بود و من نم

 

 دلم.... زهیکنه : ممنونم عز میصداش رو قا یکرد اون بغض خفته تو یسع دیو شا دیکش یقیعم نفس

 

 اومد ... هیبلند گر یپشت سرش صدا از

 

 ...؟ دیخونه ا یحام_

 

 خودت.... شیپ یکه بچه ها رو برد یمرس زمیآره عز_

 

 ....امیمن دارم م_

 

 ....نصف شب هم هست....شهیجا حالت بد م نیدلم ا زهیجا اوضاع ناجوره تو خونه ات باش عز نیهمراز نه..ا_
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 ...دمیرو باال کش مینی..بزمیباعث شد به قطره اشک بر بغضم

 

 ...ستی..حالم اصال خوب نزمینکن همراز...من برم عز هیگر_

 

 ...امیم اینگران من نباش دارم با س_

 

 بلند مادرش از پشت سرش اومد :من قطع کنم؟؟؟ هیگر یبگه که صدا یزیچ خواست

 

 نگاه کردم.... ایچشمام رو پاک کردم و ترسان به س یحرف چیه یمن ب و

 

 

 

 نیچهار سال ماتم زده شده بود رو نداشت من خواهرم رو تو هم نیبار دوم تو ا یکه برا یرفتن به سمت خونه ا ینا پاهام

 و منتظر بود تا برم داخل..... نیداده بود به ماش هیتک ایعمارت از دست دادم س

 

دوسه ساعت اونجا جمع شده بودن حضورم  نیکه تو ا ییخانوم رو محکم بغل کردم برام مهم نبود که از نظر تموم اونا دهی..فر

 از همشون واجب تر بود.... دیشا نجایبودنم ا دونستمیبود اما من به حرمت اون انگشتر دور گردنم م یضرور ریبه شدت غ

 

 خانوم... دهیفر گمیم تی: تسل دمشیبوس

 

 ....گهیهم نم یچیبچه ام داغونه همراز....ه یحام یکرد : برو پ کیرو به گوشم نزد سرش

 

زمانها بد جور خودم رو  نیرفتن نداشت و من ا ی...پاهام ناومدیم نییاز پا هیرفت و آمد و گر یپله ها رفتم باال صدا از

 ....باختمیم

 

 زدیم رونیاتاقش ب ریکه از ز یراهرو رو نور یکیراهرو رها کردم اما شالم هنوز دور گردنم بود تار یمبل تو یرو رو پانچوم

 ....دیبریم غیمثل ت

 

 اینشسته بود : رو زیدستاش گرفته بود و پشت م نیبود...سرش رو ب گاریدر زدن در رو باز کردم اتاقش پر از دود س بدون

 تنها باشم... خوامیگفتم که م

 

 ...؟؟شهیداغون کجا رفته بود اون لحن پر تحکم هم یاون صدا ی..و من دلم ضعف رفت برا

 

تعجب کرد :  دنمیاز د دمیسرخ و خسته اش رو د یو باال آورد و من چشماقدم جلوتر اومدم و در رو پشتم بستم سرش ر هی

 همراز...

 

 تنهات بذارم.... تیوضع نیتو ا تونستمیکردم اشکم رو کنار بزنم : نم یشدم و سع کینزد بهش

 

 دستش که مشت شده بود .... یدستم رو گذاشتم رو ششینکرده ..رفتم پ هیبود اما معلوم بود گر دهیپر رنگش

 

 دستش گرفت ... یرفت و دستم رو محکم تو نیطور موند کم کم اون انقباض دستش از ب نیهم یلحظه ا چند

 

 دادمش همراز.... مارستانیسردخونه ب لیتحو شهیباورم نم_
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 بهتر از من نفهمدت.... دیکس شا چیشد... : ه یو اشکم جار دیترک بغضم

 

 ...مامانم خوبه؟؟ حامد کجا بود؟؟شمیداد : دارم خفه م هیتک شیصندل یرو به پشت سرش

 

 بود .... یم هیحواسش به بق دیهم با طیشرا نیبراش کباب شد که تو ا گرمی...ج

 

 ....یحام_

 

 ....یموندیخونه م زمیعز یساعت اومد نی..آخه ا یجواب داد : جان حام یهنوز بسته بود داغون تر از هر وقت چشماش

 

 ...؟ستمیباشم...مگه من نامزدت ن شتیپ دیمن با یحام_

 

.. عشقه زمیعز یو بغلم کرد : هست دیو آروم دستش رو دور کمرم حلقه کرد و من رو به سمت خودش کش دیرو مال چشماش

 دارم.... اجی..و من چه قدر بهت احتیهم هست

 

 ....کنهینم هیفکر بودم که چرا گر نیموهام برد و من همش تو ا نیرو ب سرش

 

 کم.... یلیبودم همراز...خ ششیکم پ یلیخ_

 

 کرد.... یاون دوستت داشت بهت افتخار م_

 

 سال... 15سال نبودم همراز... 15_

 

 ....زدیبا افتخار از پسر دکترش حرف م شهیبه جاش هم_

 

 انگار... دیکش یآروم تر نفس م یرو نداشت کم یاون حالت تند و مقطع گهید نفسهاش

 

 ....کنهیهمه بدنم درد م_

 

 کار کنم؟ ی..مرد من غم داشت و من مونده بودم چ

 

نکن  هیموهام دور کرد صداش دو رگه شده بود : گر نی....سرش رو از بدیرو محکم دور کمرش محکم کردم اشکم چک دستم

 ....زمیعز زیکه بشه تو اشک نر یزیهمراز ..هر چ

 

 ....یاستراحت کن کمیکاش  یا_

 

 ...نجانیجماعت به خاطر ما ا نیا شهی: نم دیرو مال چشماش

 

 زیدارن و تو قبل از هر چ اجیسخت و همه بهت احت یلیخ یحام هیسخت یلی....فردا روز خیبارم به حرف من گوش کن هیشه  یم_

 به دو سه ساعت خواب حداقل...

 

 

 

بکنم....خوشحال بودم که تو  ها کارم رو یلیخ یرکیز ریز یبه نگاها تیاهم یکردم ب یسع یبود و شلوغ یآشپزخونه قشقرق تو

 که گلنار گفت بود... یقرص خچالشونی
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 بزرگ آب به سمت اتاقش رفتم.... وانیل هیو با  دمیسرم رو جلوتر کش شال

 

 کیتابلو بزرگ از  هیرنگش بردم که باالش  یبود...دستش رو گرفتم و به سمت تخت دو نفره سورمه ا زشیپشت م هنوز

 بود....رنگ زرد  یعالمه قطره ها

 

رو بخور  نیزد...قرص رو به طرفش گرفتم : ا یجون و تلخ یحس بود کرواتش رو باز کردم لبخند ب یتخت لخت و ب یرو نشست

 ....یبخواب کنهیکمکت م

 

 ؟؟ی: کوچولو دکتر شد دیرو از کف دستم گرفت و کف دستم رو آروم بوس قرص

 

 ...یکرد یوقت تجربه اش نم چیکاش تو ه یا ایتجربه نداشتم  طیشرا نیا یکاش برا یا_

 

 ....ترکهی: سرم داره م دیرو براش زدم کنار دراز کش پتو

 

 ....کنهیقرصا کمکت م نیگلنار گفت ا شهیرد م یبخواب ی: اگه بتون کردیام م وونهید شیکالفگ نیلبه تخت نشستم ا کنارش

 

 همراز ...جاش االن خوبه...؟؟_

 

 جواب.... یوحشتناک ب ی...همون سئوال

 

 رو قورت دادم : البته.... بغضم

 

 مگه نه؟؟ همراز ببخشش... شیدیهمراز تو بخش_

 

 یلیگذشته رفته..من مطمئنم االن حالشون خ یوقت ناراحت نشدم حام چیه شونی: من از ا گفتیطور م نیا یوقت دیلرزیم قلبم

 که به اون دستگاها وصل بودن.... یبهتر زمان یلیخوبه...خ

 

 ...کردمیرو وجودش حساب کرده بودم....فکر م یلیتنها شدم....من خ_

 

....و هیفرو خوردن اون بغض لعنت یبرا قیعم ینفس ها نیهمه ا دمیو من فهم دیکش یقیرو ادامه نداد و نفس عم حرفش

 کرد..... ینم هیچرا گر دونمینم

 

 ...کردیتو حساب م یرو شهیپدرت هم هم_

 

 ...دمیخودم پدر بشم انقدر از نبودن پدرم ترس دیدا بانه....امروز فر بهیعج_

 

 بود.... دهی..مرد من ترس

 

 نیانگشتم گرفتم ا نیکوتاهش رو ب یموهاش بردم...آروم موها نیرو رها کردم....دستم رو ب کردمیکنترل م یرو که ه دستم

 یو انگار راحت تر نفس م شهیکه انقباض بدنش کم م دمیدیو م دادمیآروم دستم رو حرکت م دمیدیطور پوست سرش رو م

 کشه...

 

سخت بود برام تا مدتها هضم  یلیخ میکه باشه به بودن پدر و مادرش محتاجه...مادرم رو که به خاک سپرد یآدم هر سن یحام_

 اون صحنه ها سخت بود...
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 ؟؟یدیکش ی....چیبود کیتنها و کوچ یلیمن خ یخدا... تو کوچولو_

 

 زوده..... یلیانگار هنوز خ یکه از دستشون بد یهر موقع یبه سن آدم نداره حام یربط_

 

 ....رهیگوشم نم یبوق وحشتناک دستگاه از تو یسرش بودم اون صدا یچشماش بسته که شد باال_

 

 ....دمیموهاش کش ی..دستهام رو نوازش گونه تر رو

 

 گوشم باشه.... یقشنگت تو یصدا خوامیبرام حرف بزن همراز..م_

 

 پشت در و باغ... گاهیگاه و ب ییاعتنا به صداها یب کردمیطور که موهاش رو نوازش م همون

 

 گذشت راهنمیصدا از پ_

 

 ام گذشت نهیس از

 

 اتاقم گذشت وارید از

 

 گذشت یمیمحله قد از

 

 کرد نیام را غمگ یکودک و

 

 بلند شد  کودک

 

 را بر آب انداخت  یکاغذ قیقا و

 

 دیفهمیجفت را نم او

 

 شد  سوار

 

 رفتندیم ندهیبه آ آبها

 

 جا دست بردم به شعر نیهم

 

  دمیکش رونینازک ب یزمان را مثل نخ و

 

 ختندیر حیتسب یآن دانه ها از

 

 ...تو..من

 

 ....یکودک

 

 یکاغذ قی...قا
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 ....نوح

 

 ندهی...آ

 

 ..میسوار کردم و بعد با نوح در انتظار طوفان قدم زد یکاغذ قیام بر قا یبا کودک تورا

 

* 

 

و من چه قدر دوستش  دهیکه باالخره خواب دادینشون م نیو ا کردیچشمش حرکت نم دمیپلکش کش ینرم یرو آروم رو دستم

 داشتم....

 

بودن چه طور ظاهر بشم  نییکه پا یاون جماعت نیدونستم ب یسرم مرتب کردم ...نم یاومدم و شالم رو دوباره رو رونیب

پنجره سرتا  یکه رو به رو یمبل یکار رفتن به خونه بود که احساس کردم ته راهرو رو نیدستم گرفتم بهتر یپانچوم رو تو

 حامد بود... یکیتار یآدم تو نیکردم ا تکه دق یهست...کم هیسا هیرو به باغ بود  یسر

 

از  یبیخونه عزادار حس عج نیو روشن ا کیرنگ و حرکت شونه هاش تو تار رهینا خود آگاه به سمتش رفت...اون خلوت ت پاهام

 کرد... جادیبرام ا قیترحم عم هی

 

 ...دیرسیبه نظرم الغر م یا گهیاز هر وقت د شتریشدم امشب ب کینزد بهش

 

 د؟؟ی: خواب دمیاش بود رو شن هیخش دارش که نشان از گر یسرش رو هم نگاه نکرد اما صدا پشت

 

 یا افهیمرد خوش ق شهیکه خواهرم عاشقش بود نگاه کردم و اعتراف کردم که هم یرخ کس میکنارش نشستم و به ن مبل یرو

 بود ...

 

 خوب نبود... یلی...حالش خدیخواب_

 

آرومم  تونستیداد : اگر با رها مونده بودم به نظرت م یتکون م یزانوهاش گذاشت پاهاش رو تند تند و عصب یرو رو دستاش

 کنه؟؟

 

 دونم... ی: نم دمیکش یقیبود گذاشتم و نفس عم زونیکه از گردنم آو یحلقه ا ی..دستم رو رو

 

 تو خونه مادر رها نشسته بود قراره بشه زن دادشم... یکه با موهاش موش یاون دختر شهیباورم نم_

 

 باعث خجالتم شده بود... یکم مشینزدم اشاره مستق یانداختم و حرف نییرو پا سرم

 

 یتا آرومم کنه...من ستیکه زنم ن یاش باشه منم...من نهیبه س دهیسرش تا آخر عمرش چسب دیکه با ی..اون ریسرت رو باال بگ_

 تو... شیخونه حرمت داشته باشم...ال اقل پ نیتو ا تونستمیکه االن م

 

 اون پدر زجر بود... یرگشتنم هم براب ی: پدرم به خاطر من مرد همراز....من احمق حت دیلرز گهیبار د هی..شونه هاش از گر

 

 از شما متنفر نبود... یجا کس نیا ستیطور ن نی: ا زیآدم رقت انگ نیبکنم در مقابل ا تونستمیخشک شده بود چه م گلوم
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بچه هام تا آخر  ی....برایبازنده رو خوب کن هیحال بد  یکن یم یسع یدونم چه قدر روحت بزرگه دار ینگاهم کرد : م یچشم ریز

جا باشه بغلم  نیا تونستیدر مقابلشون ندارم...زنم م یچون حق رمیاز عموش اجازه بگ دیلباس دخترم با یعمرم حامدم..برا

 جا.. نیا گرانید یفرار از پچ پچ ها یراتنها م و ب یکنه... کنارم باشه ول

 

 ...نهیبب یشکل نیدستم مچاله کردم : پدرتون مطمئنا دوست نداره شما رو ا یزانوم بود رو محکم تو یکه رو مانتوم

 

 آروم شده... شتریفکر کنم مادر تو اما روحش االن ب_

 

 اخم کردم : مادر من هر گز انقدر پر از تنفر نبود... یکم

 

رو با دخترم بکنه خرخره اش رو که بخواد کار من  یکنم کس یچه طور نبود؟ من دخترش رو بد بخت کردم و االن دارم فکر م_

 جوم.... یم

 

 ؟؟یدستم رو باز کردم : به سرنوشت اعتقاد دار مشت

 

 اعتقاد ندارم جز اشتباهات خودم... یزیروزهاست که به چ یلیخ_

 

خودمون تا  سازهیرو م مونیخود ماست که زندگ ماتینداشتم..هنوز هم ندارم...تصم یبه سرنوشت اعتقاد ادیمنم هم ز_

براتون نبود حامد ...بچه ها هم کم  یواقعا خواهر من زن خوب دی...شای...اما تا حدودمیکنیرو انتخاب م مونیاز راه زندگ یحدود

 ...رنیپذیکم حضورتون رو م

 

 پدرم..._

 

 دوست داشتن... اریهم شما رو بس شونیا_

 

وقت کمرش از  چیاش حرف بزنم هدوست داشتن رو..کاش من تونسته بودم درست باه نیکاش بهم نشون داده بود ا_

 من راست نشد همراز.... یخطاها

 

 ....دیبلند ش دیبه خواب دار ازین_

 

 یلیهنوز ادامه داره خ یداده بودم رو در آوردم از لفا فه اش خارج کردم : زندگ یکه به حام یمانده قرص یباق بمیج یتو از

 نی...االن دو تا بچه تو ا میکنیاما رد م میردشون کن میبتون میکن یکر نمکه هر گز ف انیوقتها دست اندازها انقدر بلند به نظر م

 خانوم.... دهیاج دارن و از همه مهم تر فریهستن که بهتون احت ایدن

 

 ؟؟ی...دوستش دارشهیبا تو خوشبخت م یزد : حام یلبخند

 

 معذبم کرده بود... میسوال مستق نیبودم ا دهیگذاشتم...خجالت کش بمیج یقرص رو تو لفافه

 

 نهای...همه اشیلیخودش خواسته...شغلش رشته تحص یبرا یکه حام یهست یزیدوستش داشته باش همراز...تو تنها چ_

 ....یپدرم...تو تنها داشتش تیپوسته سفت و خشکش هم حاصل ترب نی...اگرانهید یخواسته ها

 

 

 

 نیکه نبود من تو ا ی..حامختیریاز سرتا پاش م یمبل نشسته بود خستگ یخانوم رو دهیتا گوش آدم نشسته بود و فر گوش

 داشتم... یجمع احساس بد
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کرد : حالش  تیهدا یکمرم گذاشت و به گوشه ا یرو یتیجمع هینگاه  ریو به سمتم اومد و دستش رو ز دیاز دور من رو د ایرو

 خوبه؟؟

 

 بشه.... یخال کمیکنه  ینم هینه..گر یلیخ_

 

 حرفهاست.... نیغد تر از ا_

 

 ...ستیحامد هم خوب ن_

 

 ...کنهیام م وونهید شییتنها دمشید_

 

 بهش قرص دادم رفت که بخوابه..._

 

 د؟؟یخواب_

 

 رمیمن که تو اتاق حامد نم_

 

 کشتت... یم یحام یآخ آخ اگه بر_

 

 هضم کنن... نجایبودن من رو ا توننینمهم  شیجور نیجماعت هم نیلحن لوده اش خنده ام گرفته بود : نخندون منو ا از

 

 عروس خاندان انتظام... ستیجا محق ن نیکس اندازه تو االن ا چیخود...ه یب_

 

 ...ستین یاما تو کوچه عروس خبر یکه تو خونه داماد عروس نمیبیانداختم : م یباال رفته اش نگاه یابرو به

 

که واقعا ناراحت  یجماعت متظاهره...تنها کس هی یرو محکم گذاشت رو دهنش : فعال که خونه داماد هم اشک و آها دستش

 خانواده ان... نیخوار ا رهیج ییجورا هی ینیبیجماعت که م نیا هیاکبر خان هستن بق یخانوم و خواهرها دهیفر

 

 ...کنمیدارم توجه جلب م یلیمن بهتره برم خ_

 

 خونه... رمیمنم دارم م رسونمت یم_

 

 

 

 خونه؟؟ یرفت یچه طور شبید_

 

 کنه؟؟یبا راننده شون من رو رسوندن هنوز سرت درد م ایرو_

 

 به خودم نگاه کردم و شالم رو مرتب کردم ... نهیو تو آ دمیرو پرس نیا

 

 ....تیتلخه نه واقع الیخ هیشدم دوست داشتم فکر کنم  داریحلوا ب یدونم ...صبح که با بو ینم_

 

 تلخ تره... شهیهم تیواقع_
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 ...رمیبگ لشیتحو مارستانیب رمیداغون تر شد :دارم م صداش

 

 ..شمیمنم دارم حاضر م_

 

 خواهش عاجزانه دارم... هیهمراز ازت _

 

 جانم؟؟_

 

 ؟؟یایشه ن یم_

 

 خشک شد : چرا؟؟ فمیبرداشتن ک یراه برا نیب دستم

 

شه که حواسم بهت باشه...بچه ها هم  یداغونم...نم یلی...عسلم من خشهیم یبرات تداع دیکه نبا یاون جا خاطرات دونمیم_

 از همه جمع تره... المیتو باشن خ شیپ

 

 باشم... شتیپ دیروز سخت من با نیتو ا یول_

 

 کردم... یادیرو با تحکم ز دی..با

 

 که جات خوبه راحت باشه حالم بهتره..خونه باش... نیاز ا المیکه خ ی...هر وقتزمیعز یشمیتو پ_

 

افکار مسموم چرا تا مغز استخوانم نفوذ کرده  نیدونم ا یمشتم فشار داد ..نم یرو محکم تو لیرو قطع کردم...موبا ی...گوش

 باشم... ششیپ خوادیبشم...اون نم دهیخواد من د یبود...نم

 

 ؟؟یبر یخوایم ییهمراز ...جا_

 

تو و پرنسس  میباهم صبحانه بخور امیمن...برو ب یزدم : نه قور قور یبود لبخند ستادهیچارچوب در ا یتو دهیرسکوشا که ت به

 مدرسه.... دیریسه روز نم نیشانس آورد

 

* 

 

 ....یشهر باز مشونیببر سایبا آو میخوا یسر حال کردنشون م یبه بچه ها نباشه برا تیکار_

 

 به نظرت برم...؟_

 

 منتت رو بکشه...؟ ادیکه امروز پدرش رو دفن کرده ب یطیاون آدم تو شرا یانتظار دار ؟؟یکرد : لوس شد یاخم ایس

 

 ...!!ایس_

 

 خونت...باز خوبه طرف تا دوماه بهتون فرصت داده... انیهم از جر نیهنوز ازت دلخورم همراز اون گند گذاشتنو رفتنت...ا_

 

 زدم : خوب حاال... واریکفشم رو به گوشه د نوک

 

 ؟؟؟یتو انقدر خودسر شد یاز ک دونمیخوب حاال و زهرمار...من نم_
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 حوصله ندارما..._

 

فکر کن که ماجرا خونه رو  ی...تو به روزیستین یهم عدد یکرد تو هم : برو رد کارت حوصله نداشته باش یرو مصنوع اخماش

 ...یبگ یبه حام یبخوا

 

خونه ام رو  دیمن با یکار کنم االن که تازه پدرش رو دفن کنه بگم راست یشد..چ یطور نیان ابگم که اکبر خ خواستمیمن م_

 نداشته االن .... یعوض کنم..؟؟تازه به اون تا به حال ربط

 

 تو؟؟ یها االن ک_

 

 ایا..س_

 

 با بزرگترت صحبت کنه... ادیبزرگترش ب دیا...نداره با_

 

 خاطره که انگشترش دور گردنمه نه تو دستم... نیبه هم دونمیم_

 

 ...برمتیم امیبود م یکردم..بچه ها هم منتظرمن...شب هم زنگ بزن هر ساعت خی...حاال هم برو تو نیآفر_

 

 ...ییایداداش دن نیتو بهتر_

 

 که تازه خبر دار شدم خواهر گراممون خونه اش رو داده رفته.... نیآره معلومه از ا_

 

 رو بزن تو سر من... نیاحاال تو _

 

 ...یزده بودم تو سرت آدم شده بود یکیزیاگه دوبار ف_

 

 ادی..مامان که عمرا نمریسومش بگ یآدرس مسجد و برا یدر آورد: راست بشیرو از تو ج چشیزد وسوئ یاخمم لبخند به

 ...میایم سایو آو یتو نداره..اما من و گل یداره..خب آخه خبر هم از ماجرا یا نهیکه چه ک یشناسیم

 

 

 

 یرهایسرشون حر یو همشون رو شدنیرد م یمشک یپوش تو لباسها کیش یشلوغ بود...خانوم ها شبیدو برابر د عمارت

 بود... یمشک

 

 هم آروم و از گوشه خودم رو به سالن رسوندم... من

 

و  گاهیگاه و ب یاون هم همه و اشکها نیدادم...چشم چرخوندم و ب لیتحو شناختمشیکه نم یرنگم رو به مستخدم اهیس شنل

 نینبود انگار..هم یخانوم گشت...اما کس دهیفر ای یچشمم دنبال حام ریعصر دلگ نیتو ا شدیکه پخش م یقرآن آروم یصدا

 بودم...بد جور احساس غربت کردم... ستادهیطور ا

 

 همراز جان..._

 

 ...تیم دوباره تسلکردم : سال یقرمزش نگاه یو به چشما دیرو با صداش چرخ سرم

 

 باالست... یرو تکون داد : حام سرش
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 اما حامد مادرتون...؟؟_

 

 ترسم همراز براش.... ی..مختهیقطره اشک هم نر هی..امروز ایبزن...بعد ب یسر به حام هی...برو اول رهیدوش بگ هیرفته _

 

 به در زدم ... یا تقه

 

 بله..._

 

 رو آروم داخل بردم.. : سالم... سرم

 

 ....؟؟ی...اومدزمیسالم عز_

 

 ؟؟یرو پشت سرم بستم : منتظرم بود در

 

 منتظرتم... شهی: من هم دیرو مال چشماش

 

 نبود... یحرف مناسب طیشرا نیکه حرفم رو خوردم تو ا ی..اومد نوک زبونم بگم پس چرا امروز من رو نخواست

 

 ...گمیم تیبازهم تسل_

 

 ...دمیرو نفس کش گارشیس یز جاش بلند شد و کنارم نشست ..بوکارش نشستم...ا زیم یمبل رو به رو رو

 

 حامد چه طوره؟؟_

 

 تو نگران بود... یاونم برا_

 

 ستین میزیمن چ_

 

 ..یشیکه داغون تر م یطور نیا ؟؟یحام یکن ینم هیچرا گر_

 

کار  یناهار جا رزرو شه..کل یهتل رزرو شه...برا انیکه از شهرستان م ییمهمانها یمسجد رزرو شه برا دیکار دارم با یلیخ_

 هست...

 

 ؟؟ی: حامشدیزانوهاش هر لحظه محکم تر م یمشتش که رو یرو گذاشتم رو دستم

 

_... 

 

 به من نگاه کن...._

 

 من خوبم.._

 

 ...یکارها رو تو عزادار نی...ول کن ایستین_

 

 انجام بده...؟ یک_
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 من..._

 

 ؟یاومد باال : چ عیسر یلیخ سرش

 

 ؟ی...قبولم ندارمی...به خدا که هستمی...ما هستایمن...من و حامد و رو_

 

رو  شییچشم حامد به مزار رها بود و من تنها هینگاهش رو بهم انداخت و بغضش رو قورت داد : امروز تو مقبره  نیمحبت تر با

 حس کردم.... ایتا ته دن

 

شاهرگم..سرم خم شد به سمت  یرو دیشتش رو آروم کشموهام رد شد...انگ نیآزادش اومد سمت گردنم و از ب دست

 دستش ...

 

 نزنه.... نیکه ا ینباشم همراز اون روز_

 

 .... کردمیطور بغلش م نیبار بود که ا نیاول یبرا دیخود آگاه دستم دور گردنش حلقه شد...بغلش کردم ...شا نا

 

 ....یمن هستم حام_

 

: پدرم  دیکرد و صداش از بغض لرز سیشونه ام رو خ یقطره رو هیموهام گذاشت و من حس کردم که  یرو یآروم بوسه

 همراز...  دیخواب

 

 

 

 ؟؟ هی: چ کردنیکه حاضر و آمده اما با تعجب داشتن نگاهم م یشدم به دو نفر رهیگذاشتم و خ زیم یرو رو دفتر

 

 ...؟میکار رو انجام بد نیگذاشت ما ا یجد یجد یحام یعنی:  ایرو

 

که حامد هم  ییمن اصرار کردم از اون جا یحامد انجام بده ول خوادیبه نگاه مغموم حامد انداختم : نه م یرکیز ریز ینگاه

 ...میعزاداره و حوصله نداره ما هم کمکش کن

 

 چه کار کرد اصال... دیبا دونمیو نم شناسمیرو نم ییجا نگاه حامد عوض شد : اما آخه من که جا در

 

 ....میریگیمراسم درست و درمون م هیهم  یبا کمک و هم فکر میگیبه شما م ایمن و رو دونمیم_

 

 ؟؟ی: حام حامد

 

 ....میبه کارهامون برس دیای...فعال بزنمیبهش سر م رمیبخوابه م کمیو بعد هم  رهیحالش خوبه رفت دوش بگ_

 

* 

 

مراسم شب بعد  یکه بچه ها برا میبود دهیرس جهینت نیبه ا یراه بود...با حام نیبهتر نیااما  کردیم تمیگونه اش اذ یرو اشک

 ...شدیکه گذشته بودن راحت تر م ییها اهویمرگش به دور از ه رشیپذ یطور نیاز مسجد سوم تو خونه باشن ا
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 یسه سانت و جوراب شلوار قهیرنگ با  یساده و مشک یراهنیسرم مرتب کردم...پ یهنوز هم اشک نداشت...شالم رو رو کوشا

نگاه  کردیم رونیرو از تنم ب یکه خستگ یزیتنها چ یبود ول دهیرنگ پر یچهره ام کم دمیپاشنه دار پوش یو کفشها یکلفت مشک

نه ام به گو یاز خودم بود...دست یحام یبایو در آخر تشکر ز ادیهم از دستش بر م ییاکاره کردیآرام تر حامد که حاال احساس م

 ...دمیبارون روش بود کش یکه هنوز انگار قطره ا

 

 .؟؟گردهیوقت بر نم چیه یعنی_

 

 غروب شده بود و هوا سرد تر شده بود... مینشسته بود یصندل یکوشا من رو به خودم آورد تو تراس رو یصدا

 

 ما برگردن.... یایبه دن توننیکه نم یدونیخوب م یلیکنن خ یشون رو عوض م ایدن یکوشا آدم ها وقت_

 

 ؟؟یخسته اش رو بهم دوخت : همراز...تو پدرجون رو دوست داشت یچشماهها وشاین

 

 رونیمن...ب یکردن ها هی...تنبشدیکه جواب داده نم یو تلفن فونیبسته...آ یرو خاروندم ...درها میشانیانشگت اشاره پ با

رعب آور و  یعصا یعمارت..صدا نیا یتنفس یاز هوا شیشگیهم یخونه..خسنگ نیا یکتاتوریخسته از د یانداختنها...رها

 مرد رو دوست نداشتم... نیخاطرات من از اون مرد بودن... نه هرگز ا نهات نهایاسمم که هر گز از طرفش ابراز نشد...ا

 

 دوست داشت... یلیپدر جونتون شما رو خ_

 

 دیشا یطور نیکردن..ا فیدوستش داشتن رو تعر یکه از بچگ یدادن و من شروع کردم داستان هیدوشون به بازوهام تک هر

 ... شدیحالشون بهتر م

 

شده بودم  تینگاهشون رو حس کرده بودم و اذ ینیکه سنگ ییبه سمت چشم ها دیها تو عالم خودشون بودن...سرم چرخ بچه

 یحرفهام ادامه دادم که صدا...نگاه ازش گرفتم و به شدیآدم نم وشیدار نیاخم کردم اما همون نگاه سابق رو داشت ...ا یکم

 ....دمیشن ایرو یکفش و بعد صدا یپاشنه ها

 

 ؟؟ وشیدار یکنیکار م یجا چ نیا_

 

 عروسکه ... نیخودش و صداش ع_

 

که لحن  شدمیم یدادم..اما واقعا داشتم عصب رونیکردم و نفسم رو ب وشاین یموها نی...دستم رو بدنیرو زدم به نشن خودم

 بزنم... یرکیز ریلبخند ز هیباعث شد  ایرو

 

 ...یفتیدر ب یبا حام یکه بخوا یاحمق باش یفکر نکنم انقدر زهیعز یلیخ یحام یعروسک برا نیآره اما ا_

 

شونه  یچه قدر گذشت که حامد اومد و دستش رو رو دونمیبهتر بود....نم یلیخ یطور نیسرم رو هم بلند نکردم ..ا یحت

 بهم دست داد  یحس بهتر یبه حامد کم وشایلبخند ن دنیگذشت...از د وشاین

 

 تو؟؟ هوا سرده... می: همراز جان بر حامد

 

 ها بلند شدن و رفتن داخل من هم بلند شدم و دامنم رو مرتب کردم  بچه

 

 گفته؟؟ یبهت چ وشیپسره دار نیا زهیپا و اون پا کرد : چ نیا یکم

 

 ؟؟یرو با شتاب باال کردم : چ سرم
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 سوال رو بپرسم... نیکه اجازه داشته باشم ا نمیتر از ا تیبرات کم اهم دونمیم_

 

 نبود... نینه نه...منظور من ا_

 

 گفته به هم بگو... یزیاومد بهم گفت اگر چ ایرو_

 

که  یپوش کس یو مشک شیمرد خسته و با ته ر نیجا..تو باغ عمارت با ا نیبودم ا ستادهیسئوالش ا نیداشتم از ا ی..حس خاص

 کردم؟ یم یهمه عمرم ازش متنفر بودم بحث چ

 

 نگفته در ضمن... یچیه زهیچ_

 

داخل  شهی...باشه؟؟ اگه می...من برادر حامستمیاصال من حامد ن یقبولم ندار دونمینارحت نشه..م یحام یخوایم دونمیم_

 ....ادیب شیپ یوسط دلخور نیا خوامی...نممیاعصاب ندار یکال نه من نه حام نیبش

 

 کنه خوشحال بودم... دایخودش رو پ گاهیداشت جا یکه حامد سع نیلبخند بزنم..از ا خواستیچرا دلم م دونمینم

 

 به هردومون انداخت : حامد مامان کارت داره... یشد و نگاه داشیتو چارچوب در پ یکه حام میکردیصحبت م میداشت

 

 ستاده؟یسرما ا نیرا تو باغ تو اخانوم ما چ نیسمتم اومد : ا یاز کنارم رد شد و حام حامد

 

 ....ومدمیبا بچه ها بودم اونا رفتن منم داشتم م یچیه_

 

به خاطر من  کنهیم تتیاگر بودن با حامد اذ ؟یستیکه ناراحت ن یزیخم کرد : از چ یتر شد و سرش رو کم کیقدم بهم نزد هی

 جا نباش.. نیا

 

که برادر تو  یندارم...تا وقت یبود : من با حامد مشکل اینگاه دن نیمن امن تر یخسته برا یچشمها نیرو بلند کردم ....ا سرم

 ...امرزمیباشه نه همسر خواهر خدا ب

 

 ؟؟یایبه خاطر من باهاش کنار م یعنیآورد :  نییپا یرو کم صداش

 

 شه؟یباورت نم_

 

 نه.._

 

 نه؟؟ یچ یعنیکردم : تعجب

 

 شده باشه.... بمینس یخانوم نیانقدر خوش شانس بوده باشم که همچ شهیباورم نم_

 

 از جا پروندتمون... ایرو یکه صدا کردمیپوشت صورتم حس م یرو رو نفسش

 

 ...؟رهیگیم لیتحو یخواد بدونه غذا رو ک یشام امشب م یزنگ زد برا ینگیتریک نیصورتش اومد : همراز ا یرو یپهن لبخند

 

 بامزه بود... یی..نگاهش خ یداشت برداشتم و برگشتم به سمت حام یا انهیکه خنده موذ ایبه سمت رو یقدم
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 ؟؟یکنینگام م یطور نیچرا ا_

 

 ؟؟یینجایچرا هنوز ا ایکرد با اخم : رو ایبه رو ینگاه

 

 رفت داخل.... ایرو

 

 دوستت دارم؟ یلیتر شد : گفته بودم خ کینزد بهم

 

 ؟یزیعز یلیصداش زدم : گفته بودم برام خ یمهر توهمه  نیاز ا یکردم و لبخند نگاهش

 

* 

 

نکرده بودم وقتش رو هم هنوز نداشتم از مراسم اکبر خان حدود  دایپ یامن یآوردم هنوز جا نییرو هم پا وارید یرو یتابلوها

 یبه حام دیکه ظرفها توش بود با یجعبه ا ینشستم رو دیتاتر جد نیگذشته بود ؛بعد هم سر کالس رفتن و شروع تمر یماه هی

 یلیها داشت خ زیچ یلیخونه خ نیدادم ..ا رونیبشه...نفسم رو با صدا ب ونهیکه د مکرد ریانقدر د دونستمیاما م گفتمیم

ام  قهیاز جعبه جا مونده بود رو بردارم که انگشترم از  یکیخم شدم تا شمع کوچ یهم خوشحال یاندک هی دیها و شا یناراحت

 به انگشترم زدم یلبم اومد و بوسه ا یرو یزد...لبخند رونیب

 

 داشیاطراف خونت پ یمدت حام نیا یو سفرها یکار یها یریبهخاطر درگ یکه شانس آورد دیچرخیگلنار همش تو ذهنم م حرف

 توش... یبر یخونه ندار هیعار  یو جعبه ها رو همه و تو ب کننیکارگرا مترش م نهینشده تا بب

 

رو  یکتر ریبابا هم سخت تر شده بود...ز یکردن گنج عل دایامن باشه از پ یکردن که کم دایپ یخونه درست و حساب هی انگار

 مدت بهش عادت کرده بودم به خاطر حضور کارگرها.... نیپا اومد ا یپله ها صدا یروشن کردم...تو

 

 نبود زیتعلل جا نیاز ا شتریب گهیواجب نبود.. د یلی..هر چند از نظر خودم هنوز هم خ گفتمیم دیحتما با گهیامروز د یول

 

 ...زمیرو برداشت : سالم عز یزنگ دوم بود که گوش با

 

 ؟؟یکنار بودن نگاه کردم : سالم...شرکت فیکاناپه جمع شدم و به گلدانهام که رد یخودم رو یتو یکم

 

 ؟؟یبله ..چه طور_

 

 کار داره... یلیمعلوم بود که خ شدیجا به جا م ریم یکه رو یکاغذ یصدا از

 

 به کارت برس من... شمیمن خوبم مزاحمت نم_

 

 : دوست دارم صدات رو بشنوم ...قطع نکن... دمیرو شن یخسته حام یکاغذها متوقف شد و دوباره صدا یصدا

 

 ... رفتیو ساده اش م یجد یعاشقانه ها نیا یبرا دلم

 

 امشب مامان منتظرته... نکهیو ا ؟یکرد یم کار یچ یفندکش اومد : خوب بگو داشت یصدا

 

بود که بزنم در  نیکار ا نیمسئله بهتر نیپوشوندن ا یفرصت بود اما برا نیخانوم ..االن بهتر دهیاز فر دمیکشیم خجالت

 و باشه شب... نیبرم تمر دیو بعد هم با کردمیجمع م لیو وسا زدمیداشتم جعبه ها رو چسب م یچی: هیشوخ
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 یچ یتکرار کن...داشت گهیبار د هی: جمله ات رو  دمیشده بود ترس یحد جد نیتا ا هویکه  یلحن نیوسط حرفم و من از ا دیپر

 ؟؟یکردیکار م

 

 رو لمی...وسازهی: چ ایحرفها دردسر داشت گو نیاز ا شتریپاهام ماجرا ب یکردم به تکان دادن عصب شروع

 

 همراز... یچ لی: وسا دیطاقت پرس یب

 

 وار گفتم : خونه... زمزمه

 

 ...نمیمکث کرد : درست حرف بزن بب یکم

 

 کنم.... هیخونه رو تخل دیبا یعنی...من  ستین یمسئله خاص یدونیم یعنی_

 

 یبار اول از حام یکه من برا یداد یفضا گفته بودم که حال خودم هم بد شد اما صدا فیتلط یبرا یخی یو با آنچنان شوخ جمله

 اونجا.... امیدارم م ؟؟یکنیکار م یچ ی!!!!!! معلوم هست دار؟؟؟یکرد : چ فشیحرفها بود که بشه تلط نیترسناک تر از ا دمیشن

 

 ....نیبه کارات برس منم تمر یحام زهیچ_

 

 ؟؟یگیم یدار یچ نمیبب امیتا ب یاینم رونیاز اون خونه ب_

 

 

 

 ...دمیگفتم که ازش ترس یکه هر گز نداشتم اما دروغ بود اگر نم یدهنم گرفتم عادت یشصتم رو تو گوشه

 

بار  نیکه ا دونستمیکرده بود دوست نداشتم بحث کنم از مجادله متنفر بودم و م خیدر واحد که خورد واقعا کف دستام  زنگ

 ...یواقعا حق با حام

 

و اون اخم ترسناک  شیو اون ته ر یلباس سرتا سر مشک تو چار چوب در بود با اون میمرد زندگ نیرو که باز کردم دلخور تر در

 جمع شده من انداخت... مهیبه خونه ن یاجمال ی..در رو پشت سرش بست و نگاهدمیانقدر ترس دنشینبود که از د بیعج

 

بودم  هستادیپامون ا ریز میقرمز گل یوسط خطها دهیوسط هال پرت کرد و من هنوز هم ترس زیم یبلند رو یرو با صدا چشیسوئ

 بودم.... رهیو با خط درشت نوشته بودم کتاب خ کیکه با ماژ یو به جعبه ا

 

 جا چه خبره؟؟؟ نیا_

 

 طور داد زده بود....؟؟ نیبار دوم ا یبرا یحام ای دیچیبودن خونه انقدر پ یبه خاطر خال یصدا

 

 من که گفتم...._

 

 ه؟؟؟ی؟؟؟ هان؟؟؟؟ نظرت چ یدادیت رو م دیو آدرس جد یگفتیبهم م یبعد از اسباب کش هوی یذاشتیم_

 

 ...نی...ببیحام_

 

 ؟؟  یبذارم...من رو آدم حساب نکرد تیکارت االن به حساب چ نینگاهم کرد : ا یو با اخم وحشتناک برگشت
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 یدونیهنوز نم ای:  دیکش رونیزده بود رو ب رونیام ب قهیقدم به سمتم برداشت دستش رو جلو آورد و انگشترش که از  هی

 ؟؟یچ یعنی نیا

 

 ...ستین نایباور کن که ا_

 

عقب رفت پالتوش هنوز تنش بود و چهره اش قرمز شده بود : بگو بفهمم  یانگشتر رو از دستش رها کرد و قدم کالفه

 ؟؟یکنیکار م یچ یتو دار ه؟؟اصالیچ

 

 ....شناختمینبودن رو نم یخاک گهیکه د ینگا ه قهوه ا نیبا لحن سرد رو فراموش کرده بودم من ا یحام نیا من

 

 یکنم...دلم م فیبا اضطراب درونم داشت تعر یبیکه تناقض عج یلکسیحال ر نیو در ع نیرو با آرام تر زیکردم همه چ یسع

 ....زمیعز گهیدوباره م یحام شهیمرد ترسناک رو به روم دوباره م نیخواست بغلم کنه که من مطمئن شم ا

 

 میمضطرب و سر پا چشم دوخته به گل دهیپدرش جواب پس م شیکه پ یبچه ا نیو من ع نهیمبل نشسته بود دست به س یرو

 ....دادمیم حیپام تو ض ریز

 

 نه؟؟ یبا من مشورت کن دیبه ذهنت نرس یو حت_

 

 مال قبل از.. نیخب آخه ا_

 

 دوستم داره؟؟ گفتیه من ممرد باز هم ب نیا ایرو به نشانه سکوت کردنم باال آورد و آ دستش

 

 ...یحام_

 

رو خوند و خواست که  نهایا یکس یتلفن برا یانداخت و بعد پا یاجمال ینگاه ارمیتوجه بهم فقط ازم خواست تا قرار داد رو ب یب

اکتوس ک یکم کردن و اون حس مزخرف آکنده در فضا که بدجور بو یو من برا ارنیسر و ته اون آدم رو در ب گهید قهیتا ده دق

 آوردم... یچا دادیم

 

 یبهت چ دیگرفت : االن با دیرو ند ینبود..فنجان چا یانگار حام گهیدکتر ..د یرو قطع کرده بود و شده بود همون آقا تلفنش

 بگم...

 

 ...ارمیحالت درش ب نیبود که بتونم از ا نیا میهم بد تر بود و من تمام سع یزمستون لعنت نیا یلحن از سرما نیا یسرما

 

 من ... نیخواستم بگم اوضاع پدرت و بعد ..بب یباور کن م یحام_

 

 کل ساختمون تنها... نیآپارتما ن خراب شده ان و تو هم تو ا نیچند روزه اون کار گرها تو ا ؟یکار کن یچ یخوایخونه رو م_

 

 هفته... هیرو از دادش بستم :  چشمام

 

 هفته؟؟ هیداد :  هیکاناپه تک یرو به پشت سرش

 

 خب تو حالت خوب نبود من خواستم تو..._

 

هاش هم  ادیبدتر از فر یزیچ دمیبهم انداخت که فهم یرو تموم کنم نگاه یجمله ا چیمن ه ذاشتیامروز اصال نم ذاشتینم

 وجود داره....
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 خودم... یخال یاز آپارتمانها یکیتو  برمتیخونه ما....بعد هم م میجمع کن بر_

 

 ... : نه..میریبحث بگ نیاز ا خواستمینبود که من م یا جهینت نیبودم ا یعصب

 

 نه؟؟!!!!!_

 

 رو کامل جمع نکردم... لمیمن هنوز وسا زهیچ یعنی_

 

 رو بردار ... تیشخص لیوسا یالزمشون ندار_

 

 رو برداشت  چشیرو گفت و سوئ نیا

 

 گوش کن... قهیدق هی یحام یعنینه _

 

 بود بهیغرمرد چه قدر  نیسمتم برگشت..ا به

 

 شه... دایمن هنوز هستم تا خونه پ ستین یازین یبود : حام منتظرم

 

 ...دمیقدم عقب رفتم : نشن هیتر شد و من  کیقدم بهم نزد هی دیپلکش پر ریکردم ز احساس

 

 گفتم که من_

 

 ستمیمن انگار بلد ن ستهایتو ن ری....تقصیساختمون خال نیهمه کار گر تنها بذارم و تو ا نیتو رو با ا گهید رتمیغ یمن انقدر ب_

 کنم.... یزن دار

 

 ستمی... : من زنت ن نمشیطور بب نیچند وقت عادت نداشتم ا نیکه ا یمرد نیاسترس آزار دهنده ..ا نیشده بودم ا یعصب

 هنوز....

 

 به دو نکن  یکی: همراز با من  دیبه صورتش کش یخورد...دست جا

 

مشکله..من  یآدم ب نیقرار داد و ا نیا یفقط گوش داد و بعد هم قطع کرد : شانس آورد یزنگ زد ..همون آدم بود حام تلفنش

 ؟یکنیکار ها رو م نیا یتو چه طور دونمینم

 

جا که برام خونه  نیا دمیاالن تو رو نکش کردمیکار رو م نیا دیکردم با یهمه سال خودم زندگ نیمن ا ی...حامیمن هر طور_

 ...یکن دایپ

 

 کیکنن نزد زیرو برات تم ییجا هی گمی...گفتم حاضر شو....میبد ادیانجام بدم رو بهم  دیکه من با ییکارها ستین یازیتو ن_

 ...یهست یهم که ک یدون یاما نم یستیکه هنوز زن من ن ی...خانومیستادیخودمون...چرا ا

 

 ....ستمین ایصبر کن....من آپارتمان تو ب کمیفقط  کمی...یصبر کن حام_

 

که برم  ستمین یی...اما...من از اون دختراگمیچرا االن م یبگ ی..داد بزنیبزنه که دستم رو آوردم باال : حق دار یحرف خواست

رو  ییجا هیو  رمیدارم به اندازه پولم م یمن خودم پول یکن دایجا که برام خونه پ نیا دمتیکنم...من نکش یتو آپارتمانت زندگ

 ه...بش دهخونه آما نیتا ا کنمیرهن م
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 نه؟ ستیشما خانوم مستقل اومدن تو خونه من ن یو تو برنامه ها_

 

 داد نزن_

 

 ؟؟یبله داد یدیتو اصال فهم ه؟؟یدور گردنت چ یپس اون لعنت_

 

ها  یا غهیدختر ص نیاحساس ا تونمی..من نمستمیدر حد نامزدت هم ن یمن االن حت یول ؟؟یچ یعنیدونم  ی..مستمیمن نفهم ن_

 ...رهیگیلوکس م یرو داشته باشم که معشوقه پولدارشون براشون آپارتمانا

 

دهنم رو  یاون طور سرد و ترسناک نگاهم کرد ...با دست جلو یکه حام دمیفهم یرو وقت نیا ادیز یلیحرف زده بودم..خ تند

 بود... دهیپر رونیمزخرف از دهنم ب نینداشت ا یگرفتم اما سود

 

 فکر کنم...باشه... هنیحرفت هم نیآخر_

 

 رو گفت و به سمت در رفت... نیا

 

 ...یحام_

 

 بود و بسته شدن در انقدر بلند که نتونم حرفم رو ادامه بدم... فیگفتنم انقدر ضع یحام اما

 

* 

 

به سمت  دویبود کش ختهیبهم ر راهنشیبه موهاش که به خاطر عوض کردن پ ی...دستدونستمیرو هم نم ومدیاشکم در نم چرا

 زیچرخدار م یصندل ایتخت نشسته بودم و گلنار هم کنار دستم...س یمن و گلنار اومد...رو

 

 روز خوش ندارم.... هیو روش نشست : از دست تو من  دیرو کش گلنار

 

 یدونیمبه ن ذارهی...به خدا از دست تو سر به کوه و دشت میچاره اش کرد یکرد : مموش ب یرو براش کج کردم...خنده ا دهنم

 ....یگفت نذارم خونه تنها بمون یبا چه لحن خسته ا

 

 جمله ام هم.. ینکردم گفتم که حت یبهش انداختم : من کار بد یرکیز ریفکر....نگاه ز یهنوز هم ساکت بود و تو گلنار

 

 جمله عالم بوده... نیشد : مزخرفتر یبار جد نیا ایس افهیق

 

 : اما دروغ نبوده... یگل

 

به زبون آورد  دیعالم رو هم نبا یدر آورد : همه راستها شیشلوار ورزش بیج یرو از تو گارشیره رو باز کرد و سپنج یال ایس

 یاون خونه حت ایس گهیراحت باشه نامزدش جاش گرمه..به من م الشیخ خوادیرو جمع و جور کنه. م شیخواد زندگ یاون مرد م

 با کارگرها تنها نباشه.... کریدر و پ یو ب یخال نآپارتما هیتو  خوادیشوفاژهم نداره م

 

 یپاها یرو ور یگل یاومد باعث شد لرز کنم رو تخت رونیپنجره ب یکه از ال یداد ..خنک رونیرو از پنجره ب گارشیس قیعم پک

 ؟؟یکنی...پس تو چند وقته چه طور بدون شوفاژ سر مییبهم زد : مموش سرما یلبخند ایهر دومون انداختم...س

 

 کنار اومدم.... زایچ یلیهمه سال با خ نیکه ا یهمون طور_
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شما خانوم ها قابل درک نباشه...تو دو تا  دید هیتو زاو دیکه شا یزیفهمم چ یرو م ی..اما من حام یستیمحق ن گمیمن نم_

 خود... یهم اون جمله ب یکیمسئله است...و  نیگفتن ا رید شیکی..یاشتباه داشت

 

 دارم.. لیهر دوش دل یاما من برا_

 

 ...دهیرس جهینداره چون اون به نت یتیاون اهم یتو برا یلیداد : دال رونیرو از پنجره ب گارشیس خاکستر

 

 مانکاریخونه در حد خودم پول دارم که پ هیکنه من به اندازه  دایبرام خونه پ ایمشکلم رو حل کنه  ادیمن زنگ نزدم که ب ایس_

 بدونه.... خواستمی..من مشهیم دایود پز ای ریداده..خونه هم د

 

 تکون داد... یبه نشانه تاسف سر ایس

 

 ششیداشتم...من االن دوست داشتم پ یساده و دور از اغراق حام یبه محبت ها ازیغصه داشتم...من ن یبه اندازه کاف خودم

 ...گهی..تو جبهه من باش داینگاهم کنه : س کردیمدت نگاهم م نیکه ا یهمون طور خواستیباشم...دلم م

 

تو جبهه تو ام...من فردا وقت ندارم اما لطفا برو خونه و  شهی: من هم ختیانداخت و موهام رو بهم ر رونیرو از پنجره ب گاریس

....همراز مجبورش نکن کنهیم دایتو خونه پ یتا عصر فردا اون آدم برا دمیهر چند بهت قول م نجایا اریرو ب تیشخص لیوسا

 کردیرو متوجه شدم..قبال فقط دوستت داشت بحث فرق م نیخوره ا یبزنه به غرورش بر م نگتنها نبودنت به من ز یر براانقد

 ...دیفهم شدی...امروز واقعا از لحنش میشینامزد ییجورا هیاالن 

 

درست  ایباهاش برم...؟؟ اون عمارت بزرگ درسته..مادرش هم هست درست اما س یوسط حرفش : نکنه انتظار داشت دمیپر

 که برم خونه اونا... ستین یشرع ای ینسبت قانون ستین

 

 یبغلش و ببرتت کار ریبزنتت ز نکهیا یمثل حام یآدم یکه برا یدون ی...مکنهیکه مجبورت نم دونهیها رو م نیاونم تمام ا_

 ...یکه تو گفت یه انداره...هر چند با اون جمل

 

 ...یکن یم یدختره رو خال نیته دل ا یکنیرو تکرار م نیا یااااا...تو ام ه_

 

 ....ایبود در اعتراض به س یجمله گل نیا

 

پر از انار دون کرده بود  یکه توش کاسه ها ینیس هیدستش  یکه چشماش قرمز بود و تو یخورد و خاله در حال یاتاق تقه ا در

 و گلپر اومد تو....

 

 خاله هر سه ما رو ترسوند..خاله در رو بست...لبه تخت... چشماش

 

 گفته؟؟ یزیشده باز بابا چ ی: مامان.چ ایس

 

 ....امیبابات...نشستم تا باالخره بخوابه ب دهیخواب نییپا اریبه من کرد : نه صدات رو ب یتکون داد و نگاه یسر خاله

 

 !!!گه؟؟یدروغ م یهمراز خاله بگو که گل_

 

 نیاونم امشب که هم دیکشینم شیحرف رو پ نیکاش خاله االن ا نییزدن نداشتم..سرم رو انداختم پا یبرا ی...حرفختیر دلم

 هم من داغون بودم... شیجور

 



Roman-City.ir 
 بانوی قصه رمان

 

https://telegram.me/romancity 545 

 

 شد : آره خاله...راسته؟؟؟ شتریخاله ب بغض

 

 شد : آخ خاله آخ شتری.اشکش ب

 

 شده؟؟ یانگار چ ؟یراه انداخت یچه اشک و آه نیامانم ا: آخه م ایس

 

 ...دینداشته باش یشما تا به حال اطالع شهیسر شماها هم هست مگه م ریرو محکم پاک کرد : ز شینیب خاله

 

تهش  یدونی...تو که میعقل نداره..شاعر مسلک و خله...تو عاقلشون نیرو نشون داد : ا ایو با انگشت س یکرد به سمت گل رو

 ه؟یچ

 

 بردن تمام احساساتم رو داشتن؟؟ نیقلبم رفت باال چرا امروز همه قصد از ب ضربان

 

 نکرده که همراز... ی: مامان کار غلط یگل

 

ما کنن؟؟...اصال رها رو  گریچه قدر اون جماعت خون به ج گهینکرده؟؟ د یانگشت اشاره اش رو گاز گرفت : کار اشتباه خاله

که قراره امروز فردا  یدختر یرنگ و رو نیرو بذارم کنار...ا یو اون خانواده افاده ا امرزشونیپدر خدا بکنار...اون  میبذار

 عروس بشه؟؟ آره؟؟ 

 

 ...ری....از اون عمارت فاصله بگخورهی....اون آدم به درد تو نمستیراه راه ن نیخاله تا زوده برگرد ا همراز

 

که امروز اون طور رفته  یقلبم افتاده بود...همون حلقه ا یرو قایکه حلقه ام دق ییام...همون جا نهیبود به س دهی...سرم چسب

 شدیکه تو کار دل مگه م کردمی...اما چه مدادمیجاها بهش حق م یلیسوال.. جسارت نداشتم جواب خاله رو بدم...خ ریبود ز

 کرد؟؟ یحسا ب و کتاب

 

 ....ی..فقط خانوم دکترت رو قبول داریرو قبول ندار نشست بغل دست خاله : باشه..باشه بانو شما که من ایس

 

حامد  یاز رو نرفت : اما همراز اشتباه نکرده مامان حام ایرو از دور شونه اش کنار زد اما س ایکه گفت دست س یظیبا ا غل خاله

 ...همراز هم رها...ستین

 

 ...دیبکن دیخوایکار م یرو چ نیانتظام..ا یاما همراز پاکزاد و حام_

 

 هی ای یناهار یشام یبرا یبه خاطر شوهرم جز گاه یکرد یهمه سال تنها زندگ نیرو کرد به سمت من : خاله نبودم برات..ا بعد

 ...اما...دونمی...کم گذاشتم میومدیجا ن نیا یشب موندن

 

 کار رو کردم؟؟ نیا ییاز تنها دی: خاله؟؟ نکنه فکر کرد دیلرزیبغض داشت و م صدام

 

بودن  شمیساعت پ 24...بچه هات ی..من تنها نبودم..شما هم خاله خوب منستین یطور نیاشک نگاهم کرد : به خدا که ا با

 ...اما به خدا خاله...ستادنیپدرشون هم ا یتو رو یهوام رو داشتن به خاطر به اشتباه گاه

 

هست..شوهر من هم کم نذاشت اون موقع..خانواده  گفتم مادرت می...اما نزدزدمیبه رها هم م دیحرفها رو اون روزها با نیا_

 شد ؟؟ ها؟؟ یکرده..اما تهش چ لیو تحص افهیسر شناس و پولدار پسره خوش ق

 

 ...دیاز گونه من هم چک اشک
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و  چی..خواهرم به هیشد ازش نه نشان دایپ ینه نام گهیگم شد د ی...دادشم تو جواندمیند یریخ ایدن نیهمراز خاله..من تو ا_

 یسنت بره باالتر..م کمیشد و جور کش دو تا بچه و بعد هم که اون طور رفت...بعد هم خواهر زاده ام...همراز بذار  وهیپوچ ب

که خاندانشون بهمون با اون  یتو مسجد خواهرت با اون ذلت رفتمیم دیگم...خدا مرگ رو به نوبت بده... من نبا یم یچ یفهم

 کرد... یو مراسم من حلوا پخش مت دینگاه کنن....رها با ریتحق

 

 که خدا نکنه... میسه مون به سمت خاله براق شد هر

 

اشک  مخوامی....همراز نستیحرفها ن نیکه حاال تار و پودش از هم جدا شده بود اشکاش رو پاک کرد : نقل ا یبا دستمال خاله

 اهلش بشه... بیآرامشت نص نیو نجابتت..ا یپاک نیخوام ا یم یزیبر

 

 هم بغض داشت... ارگلن

 

 من رو دوست داره... یخاله حام_

 

 که االن خودم هم بهش شک کرده بودم... یدونستم چه قدر رنگ گرفتم تا روم بشه به خاله بگم جمله ا یم

 

اون طور هول کردنش سر  دمیخونه عمه ات منم فهم یخبر رفته بود یکه ب یکه دوستت داره؟؟ اون بار هیهمراز کاف ه؟یکاف_

 اما... ستیکه ن یچیه

 

 نیورم کرده..من با ا یچشما نیدفاع کنم...خاله با ا یدونستم از کجا شروع کنم..از چ یزدن..اما نم یحرفها داشتم برا یلی..خ

 الیبا خ خواستیم دنیکه انقدر بهش محتاج بودم...خسته بودم واقعا دلم خواب یکه امروز خورده بودم..حام یهمه غصه ا

 جمله اش پروند.. نیب ایکه س یا جهیفک رکنم به اون ت یو نگاه مدام به گوش زخود صبح با ترس و لرراحت...اما تا 

 

 * 

 

خواست کالس آخرش رو  ی..گلنار م کردمیم یکامل بسته بند گهیرو د لیوسا دیبود اما با سیخ شیهنوز کم و ب موهام

 ..کمکم..خاله صبح هنوز هم دلخور بود و نگران.. ادیو ب چونهیبپ

 

عکس مال  نیا زدی...عکس مامان بهم لبخند مکردمیم دایپ ییدانشجو تیسوئ هیشده  عتریهر چه سر دیمبل نشستم با یرو

 رها تازه عروس بود...مامان شاد بود ..من هم شاد بودم...  یبود...وقت شیسال پ یلیخ

 

 تنهام... یلیداره ..من خ یدونیحق داره...رها ازم دلخوره به نظرت؟؟ تو بهتر م یمامان خاله حق داره..من حق دارم..حام_

 

 شده بود... یا گهیتر از هر زمان د قیبود به نظرم عم یچند وقت ییتنها نیبود ا بی..عج

 

 روشن کردم ... یدادم..واقعا هوا سرد بود...کتر رونیرو ب نفسم

 

که داشتم  یزیچ شدینگاه کردم...باورم نم یسرم انداختم و از چشم یلم رو روباعث شد ا زجا بپرم...شا فونیزنگ آ یصدا

 ...زدیحلقم م یرو...قلبم تو دمیدیم

 

 رو باز کردم.... در
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بود....اما چشماش  یصورتش لبخند دوست داشتن ینداشتم...رو ییرایپذ یبرا یخاص لیرو جلوش گذاشتم...وسا یچا فنجان

 کرد... وسفیو حسن  یبه گلدان اطلس یبودن...نگاه سیخ سیخ

 

 هم انقدر کمه.... ییرایپذ لیاست و وسا ختهیجا انقدر بهم ر نیکه ا دیببخش_

 

 یو خوش پوش بایخانوم زن ز دهیبه تن داشت..صورتش زرد بود و ابروهاش نا مرتب...فر یو دامن خوش دوخت مشک کت

 وقت دوستش نداشت... چیه دیبود که شا یبود..اما هنوز عزادار مرد

 

که قدم گذاشتم  یاکبر خان و فوتش..بار اول یضیجا اما مر نیا ومدمیم دیحرفها با نیراحت باش عروسکم.... من زودتر از ا_

 قشیدونستم پسرم ال یاومد...بچه بود...به خدا ته دلم سوخت...م رونیب یپر هیخونه...از در اون آشپزخونه  نیتو ا

 ریحامد جبران ناپذ تی..من با خودم عهد کردم تا بزرگ شدنش پشتش باشم..اما خردینپرس یاز من نظر ی...اما کسستین

 بود..با دو تا بچه...

 

 حرفها .. نیحرفها بودم که بخوام فکر کنم به ا نیانداختم...متعجب تر و حال خراب تر از ا نییرو پا سرم

 

 ...ینگخوش ر یرو به دست گرفت : به به چه چا یچا فنجان

 

 رو دوست داشتم...خجالت زده نگاهش کردم.. طونشیش لبخند

 

 خونه ما.. یایشام ب شبیقرار بود د_

 

 من.... دیببخش_

 

که چادر رها رو برات فرستادم تو رو نشون کرده پسر بد اخالق و کم  ی....من همون روزدونمیگذاشت : م زیم یرو رو فنجان

 باال... اریحرفم شناختم...سرت رو ب

 

 کردم ... نگاهش

 

نبود  قیمن رو پناه بده...حامد ال یخونه انگار از اول ساخته شده که بخت پسرها نی...اندهیعروس آ یاز همون روز برام شد_

 دمی..اما بهت قول میاریپناه ب یبه حام یندار یازی..تو نیندار اجی..تو به سر پناه احتشهی...مردت مکنمیم نیرو تضم یاما حام

 ...یقبولش کن یتا به غالم امی...ب میایب ینیریبا گل و ش دیبا دونمیم....یکنارش قدم بردار یبتون

 

 ...؟؟؟یبا اون دبدبه و کبکبه و غالم یجمله..حام نی..خنده ام گرفت از ا

 

 به عمه ات و خاله ات زنگ بزنم.... دیدونم با ی...میقشنگت زد یآخ باالخره از اون لبخندا_

 

 اخمام رفت تو هم... یاله کماسم خ دنیباشن

 

 د؟؟یینجایشما ا دونهیم یحام_

 

 دنید دیو هول اومد خونه گفت مادر جان فردا بر دهیگذشته که انقدر ترس نتونیب یچ شبید دونمیکرد : نم یا خنده

 یکنار گذاشته بودم برا ینفت یکت دامن آب هیبعد چهل بابات قبول نکرد آخه من  یگفتم بذار برا یهمراز...هر چ

 ...تونیخواستگار
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جمع  لشیکه وسا یبود؟؟ وسط خونه ا یخواستگار نیا یعنی.. یشتاب حام نیخوشحال نبودم از ا یلیدونم چرا ته دلم خ ی....نم

من  شبیاز جمله د ریبه غ یا گهید لیالک نزده بود؟؟اانگار دل هی یکه حت یشده بود بدون حضور داماد با عروس

 ...کردیکه داشت خفه اش م یتیاز احساس مسئول ریبه غ یا گهید لی..دلاستمخویم

 

و بعد با دست به کنار دست خودش به  دیکش رونیرو ازش ب یمبل بر داشت و جعبه ا یرو از رو فشیخانوم خم شد و ک دهیفر

مگه  یدونیدوستت داشتم م شهیدستم گذاشت : همراز من هم یکاناپه زد..از جام بلند شدم و کنارش نشستم..دستش رو رو

 نه؟؟

 

 بله..._

 

 ...گهید ستیکه دل تو دلش ن یقدر آروم البد به پسر من بله داد نیهم_

 

 به ذوقش زدم ... یلبخند

 

 مطمئن باشم..دلت باهاشه مگه نه؟؟ خوامیهمراز م_

 

 یبو یبرا یدلم حت شبیالن از دگفتم آره من عاشق پسرتونم ا یم شدمیم رهیداشت االن تو چشماش خ ی..از من چه انتظار

 هم تنگ شده؟؟؟!!! گارشیس

 

 سکوتت رو بذارم به حساب جوابت؟؟ نیرو ا یرنگ یلپا نیاالن ا_

 

 من..._

 

نکرده  یپسره سرخود خراب کار نیا نمیرو بهم نشون بده بب دهیکه برات خر یعروسکم راحت باش فقط اون نشان خوادینم_

 باشه...

 

 ...ستیزد : خوبه بد ن یخانوم لبخند دهیام درش آوردم فر قهیانداختم و از  دست

 

 از طرف منه... نمیجعبه مخمل رو به سمتم گرفت : ا بعد

 

 قشنگه... یلیخ نیبه شکل قاصدک بود.... : ا فیظر اریگردن بند بس هیرو باز کردم  درش

 

از طرف من خدمت  نیآماده کرده بود و کنار گذاشته بود ..قبل از فوت پدرش..اما خوب...ا شیوقت پ یلیاز خ یرو حام نیا_

 همون طور که رها دخترم بود... یدخترم یستیدخترم...تو عروسم ن

 

 شتریمالقات متفاوت که ب نیبود و من انقدر توقعاتم از ا بیعج زینداشتم اما انقدر همه چ یحسش شک نیخالصانه بودن ا تو

 کردن حسم بودم... دایحال پدر 

 

 بکنم... یخواهش هیخوام ازت  یم_

 

 کردم... نگاهش

 

 ...دیازت خواهش کنم عقد کن خوامی..مشهیتموم م یچهلم پدر حام گهیده روز د_

 

 جمله رو نداشتم... نیدستش سفت شد..گلوم خشک شد..اصال انتظار ا ریز دستم



Roman-City.ir 
 بانوی قصه رمان

 

https://telegram.me/romancity 549 

 

 

برات  یمراسم درست و حساب هی میساده باشه بعد چند ماه بتون یعقد محضر هی..اما یداشته باش دیآرزوها شا یلیخ دونمیم_

 ...رمیبگ

 

جمله کم  هی..من یا گهید زیوسط کم داشتم..درد من نه مراسم بود نه چ نیجمله ا هیحبس شده بود..من هنوز  نفسم

 رنگ رو... یخاک ی..اون چشماخواستیرو م یداشتم..دلم حام

 

 ؟؟!!!خانوم... دهیفر_

 

جشن عقد  هویبعد از مراسم چهل پدرش هم  یمراسم خوبه..اما خوب حت هی اقتتیل دونمیکمه..م دونمیعروسکم..م دونمیم_

 ....ستیراه انداختن هم درست ن

 

...درد شهیمعلوم م شتریب میکس یرو نداشتم و ب یکس یوقت خواستمیمن که مراسم نم دونستیخانوم درد من رو نم دهی..فر

باال...شالم رو محکم تر  زیم ی...انگشترم دور گردنم بود و گردنبندم رودیترک یبود..سرم داشت م عیعقد سر نیا لیمن دل

 شد و سالم کرد... ادهیپ دنمیجا خوردم با د نیماش یحامد تو دنیاز د مکرد رونیو از در سرم رو ب دمیچیدور خود پ

 

 د؟؟یومدیچرا باال ن_

 

 !!ام؟؟یکوچه ب نیتو ا یگفت حق ندارم حت یبار حام نیآخر ستین ادتیزد :  یلبخند

 

 د؟؟؟یبریحساب م یانقدر از حام دیبگ دیخوایم یعنیزدم :  یو ذهنم مشغول بود ما بازهم لبخند شل کردیدرد م قلبم

 

* 

 

رفت و برگشت دلم  شدیصفحه خاموش روشن م یکه رو یاسم نینه...دستم بارها به سمت ا هیبه شک بودم...جواب بدم  دو

کدوم از  چیدو روز رو دوست نداشتم من ه نی..من امیباش یجور نیبد جور گرفته بود دلخور بودم..من دوست نداشتم ا

 کدوم رو دوست نداشتم... چیه یبا حام ومخان دهیدو روز گفتمانم با خاله ..با فر نیا یحرفها

 

..راه میها رو داشته باش قهیاختالف سل نیدش گفته بود که ممکنه امرد رو دوست داشتم..خو نیخاموش شد..اما من ا میگوش

 ها سکوت من نبود... قهیاختالف سل نیحل کردن ا

 

 داد : همراز؟؟!! رونیصدام راحت شده باشه نفسش رو ب نیاز شند الشیبار که زنگ زد با زنگ اول برداشتم...انگار که خ نیا

 

 سالم..._

 

 سالم..._

 

 دکتر... ی..من دلخور بودم و اون سرد...من خاله بچه ها بودم انگار اون آقا

 

 ؟؟یدادیجواب نم_

 

 خوام بشنوم... یم یچ ایبگم... خوامیم یدونستم بر دارم چ ینم_

 

 ؟؟یخوب_
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 نداره... یلحن نوازش نیکه ا ینه تا زمان ستمیبگم نه خوب ن خواستمیم

 

 ...ستیاالن بحث خوب بودن من ن_

 

 ...ستین یداد : از نظر من االن کال بحث دامها

 

 کردم پشت گوشام داغ شد... احساس

 

 ؟؟یبا مادرم صحبت کرد_

 

 نبود... یازیاومده بودن...ن نجایبودن تا ا دهیزحمت کش شونیبله ا_

 

 بشه... تیهم رعا دی..بایدار یاصول هی ینبود همراز؟ هر کار یازین یچ یعنی_

 

 داشت : جدا؟؟!!!!! هیبار لحنم کنا نیاول یزدم برا یپوزخند

 

 !!شمیکرد : منظورت رو متوجه نم مکث

 

_.... 

 

 ...زمیهمراز؟؟!!!! عز_

 

 زم؟؟؟یمن واقعا عز_

 

 االن؟؟؟ ییشده بود انگار : کجا کالفه

 

 .ی...دلخورم ازت حاممیحرف بزن دیخونه...با_

 

 

 

 

 

 رینگاه غ نیمرد دلخور رو دوست داشتم..اما ا نیجمع کرده بودم..اشکمم  ی...پاهام رو تومیکردیدو کالفه به هم نگاه م هر

 قابل نفوذ رو دوست نداشتم..

 

 ... کردیم نگاهم

 

 از من بود ؟؟؟ یجا خواستگار نیخانوم به ا دهی... اومدنه امروز فریچی..از هیحام ارمیسر در نم یچیمن از ه_

 

 مادر واضح باهات صحبت نکردن؟؟ یعنیتعجب نگاهم کرد :  با

 

 واضح بود... یادیز کمیچرا _

 

 واضح حرف بزن... کنمیهمراز..خواهش م_
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 گه؟؟یهفته د هیباهات عقد کنم  امیکار کنم..تو بگو...ب یچ دیتو بگو من با_

 

 ...کردیهم داشت فقط نگاهم م هنوز

 

 ؟؟یکنیچرا صحبت نم_

 

 جا.....؟؟؟ نیا ادیچرا به مادرم گفتم ب میکار رو بکن نیا خواستمیر نمسئوالت رو.. من اگ کنمیهمراز درک نم_

 

 ار؟؟یبرام ب لیدل هی_

 

ازدواج من جواب مثبت  یآروم باشه... : همراز تو به تقاضا کردیم یبا گوشه شصتش گوشه ابروش رو خاروند داشت سع کالفه

 ...یداد

 

 ن؟؟یهم_

 

 رو به روم... ستادیور و اون ور رفت و ا نیبار از جاش بلند شد چند قدم ا نیا

 

 کرده؟؟ تیعصب یجور نیا یهمراز چ_

 

 حرفا دارم..داشتم اما.. یلی...من خستمین یمن عصب_

 

 ...نجایدست به گلوم اشاره کردم مونده ا با

 

 ؟ی...تو ناراحت اومدن مامانیکه بگ نجامینرم تر شد : من ا نگاهش

 

 به گردن من داره؟؟ یخانوم حق مادر دهیفر_

 

 کجاش انقدر ناراحت کننده است..؟؟ نیا یتا تو زن من بش میعقد کن دی..ما بایهمراز تو قراره زن من بش_

 

 بخواد زنش بشم.. یلعنت تیبه خاطر اون احساس مسئول خواستمی...من نمگمیم یچ دمنیفهم یبه خدا که نم دیفهم ی..نم

 

 باال گرفته بود... یرو کم سرش

 

 دخترونه... ونیپانس هیاونجا  رمیم کنمیم دایپ ییدانشجو تیسوئ هی من_

 

 تو...؟ یگیم یدار یچ_

 

 گوشام گذاشتم : داد نزن.... یرو رو دستم

 

 تعجب نگاهم کرد..نگاهش کردم.. با

 

 یحام_

 

_.... 
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 ...شدمیزودتر متوجه م یلیخ دیبا دیشا ای...االن متوجه شدم ادهیز یلیما اختالف قدمون خ_

 

هم بود ...دستاش رو به سمتم  یو بعد به سمتم اومد..اخماش تو دیدور دور خودش چرخ هیو دیبه صورتش کش یدست کالفه

 از جام بلند شدم... دیدستش گرفت و کش یدراز کرد..دستام رو تو

 

 ؟؟یگیم یدار یچ نمیبب نجایا ایب_

 

 بغلش قرار گرفتم... یمحکم تو دیکش شتریبار ب نیقدم رفتم عقب..دستم رو ا هی

 

 جا حرفات رو بزن... نیکه محکم نگهم داشت : هم امیب رونیآروم ب خواستم

 

شده بود به آرامش بزرگ و  لیحاال تبد کردیدرد م شیپ قهیکه تا دو دق می...دلتنگدیلرزی...قلبم مدمیآدم رو نفس کش نیا من

 ژرف بود نش...

 

  کردید...نگران نگاهم ماش بو نهیس یرو بلند کردم چونه ام رو سرم

 

 ..ادهیجا هم اختالف قدمون ز نی..ایکنه حام ینم یفرق_

 

 ...ستین_

 

 ...شهیهست..به خدا که هست..انقدر هست که با کفش پاشنه دار اعتماد به نفس من...عالقه ام بهت..هم جبران نم_

 

رو  یو اون کالفگ یشانیپ ین رگ برجسته روفاصله راحت تر هم او نیاز ا دمیشنیم یقلبش رو بلند تر از هر زمان یصدا

 ...دمیدیم

 

 یبودم نه از تو از جا ی...عصبدونمیتند رفتم...باور کن م شبیگذشت.؟؟ من د نمونیب یچ ؟؟یشد یجور نیهمراز چرا ا_

 شدم..به خدا که حق داشتم... وونهیهم مطرح شد من د تی...موضوع اسباب کشگهید

 

 ...ینداشت گمینم_

 

که  یشدم...اما جمله ا مونیکه صدام رفت باال پش یشدم..همون لحظه ا مونیاما حق نداشتم سرت داد بزنم...بعدش پش_

 ...یگفت

 

 شد... کیبه اون قلب پر اضطرابش نزد شتریاون جمله دستش رو محکم تر حلقه کرد چونه ام ب یآور ادی با

 

ازم داشته  یبرداشت زشت نینکردم که همچ یکار میگز تو زندگ ...من هرختیمن رو بهم ر تیاما..جمله ات تمام ذهن_

 ....یعشقم شد یکه شد یتموم شد...تو از همون روز زیهمه چ مینامزد یکه بهم گفت یمن همون روز ی...برایباش

 

 البد متعلق به تو..._

 

زنم  یمال منه همراز..تو گفت تتی...تو عشقت مال منه درست...مسئولینه..به خدا که نه...من هر گز فکر نکردم تو مال من_

 رو مشخص کنم... تیکه من اجازه داشته باشم برات مکان زندگ یستین

 

..خواستم خودم رو از آغوشش بکشم کردیخانوم درد م دهیکه از بعد از رفتن فر ییوسط همون جا قای..زده بود به هدف..دق

 که نذاشت  رونیب
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 تکون نخور... یهمراز...پس الک دی...بامیزنیا حرف مج نیهم_

 

 ..یحام_

 

... رمیبه اون سبک نداشتم که بخوام براش آپارتمان بگ ینداشتم..من هر گز معشوقه ا یا غهیجانم...باور کن من هرگز زن ص_

 یکه چ یدونیاما م میکردیا عقد محرفه نیزودتر از ا دی...ما بایمن زنم یچرا اون فکر اومد تو ذهنت ,تو برا دونمیمن اصال نم

 ها شد.

 

* 

 

 

 

طور نوک  نیسرجام جا به جا شدم ا یپر ضرب بود انگار...کم یسمفون هیشده بود مثل  بیضربان قلبمون با هم ترک یصدا

 کردمیفکرش رو هم نم یاز دستهاش را از دور کمرم باز کرد آروم موهام رو کنار زد : من حت یکی خوردیشصت پامون بهم م

 ...یانقدر ناراحت بش

 

 نشو... یشاک پرسمیم یزیچ هی شم؟؟یناراحت م ینوع خواستگار نیاز ا یچرا فکر نکرد ؟؟یچرا حام_

 

 دوخت بهم : بگو ... چشم

 

مردمک نگاهم  یطور تو نیمردمک چشمهاش ا یتابش بودم..وقت یانقدر ب یسودا وقت نیا دنیسخت بود پرس دی..شا

 ...دیلرزیم

 

 ؟؟یگرفتیم شیرو پ هیرو نیهم یازدواج کن یکیمن قرار بود با ن یگر جااگر..ا_

 

تو اتاق قدم  یخورد دستش دور کمرم مشت شد و به سرعت باد اخماش رفت تو هم..ازم فاصله گرفت و کالفه کم جا

 زونیطور دو طرف بدنش آو نیمشت شده اش که ا یتا خودش رو کنترل کنه دستها کنهیم یکه چه تالش نمیبب تونستمیزد...م

 دارم زجر بدم اما.. سترو که انقدر دو یمرد خواستمیمن نم کردیبود ناراحتم م

 

 م؟؟؟یدستهاش گرفت : همراز..من ک نیمبل و سرش رو ب یرو نشست

 

 خودش باشه؟؟ یسر جا زیخودم و حرفهام و دلم رو کجا بذارم تا همه چ دونستمیسر پا بودم و نم هنوز

 

 تو...خب _

 

بار به  ی..بارهادمید یدکتر بودم و با هر بار تکرارش خودم رو ازت چه قدر دور م یفقط آقا ییروزها هی..خوب..یالبد فقط حام_

 خودم حل کردم... یبه قول تو فاصله ها رو تو نی...اما من ایراه هست حام یلیخودم گفتم خ

 

 بودم... رهیبود و به پاهام خ نییهنوز پا سرم

 

 ...یزیعز یلیمن خ یتو برا یحام_

 

 ...زی: فقط عز دمیپوزخندش رو شن یصدا
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 ...یدوستم دار یگیماه به من نم هیتو هم _

 

 ها...؟؟ ؟؟یگیداد : تو چرا به من نم ینگاه کردم سرش رو تکون یآدم خسته و عصبان نیرو بلند کردم و به ا سرم

 

 حق داشت... یوقت گفتمیم ی...چختیر قلبم

 

 ندهیداره آ میکه انقدر دوستت داره تصم یمن کس یکنیندارم حتما...درسته؟؟ ...همراز چرا فکر م یاجیبهش احت یکنیفکر م_

 سال کوچک تر هم هست ندارم..؟؟ 11دوستت دارم از دختر مورد عالقه ام که ازم  دنیبه شن یازیاش رو باهات بسازه ن

 

 شدیدهنم خشک و تلخ م کردمیم دایحس تلخ و پ نیهم شدمیاهات خودم رو به رو ماشتب تیکه با واقع یهر بار دیلرز زانوهام

... 

 

عجله من  یحت ای..ستین یتو از نحوه خواستگار ی...ناراحتیخودت حل نکرد یرابطه رو برا نیهمراز چون ا یهنوز هم ساکت_

رو  یکه قرار شرعا و قانونا زن من بش یدلم که تو اصال تو ذهنت تصور روز زیعز رهیگینشات م ییتو از اونجا یعقد ناراحت یبرا

 ....دمیتو زنم رو د یو من تو یکه تا به حال نداشت یدوست پسر خوب بود هیدنبال  شتریب دی...تو شاینداشت

 

بود که تمام  زیتند و ت یداشت و به قدر تیاز واقع ییرگه ها ی..حرفهاش به قدررمیو بم فتمیهمون جا ب خواستیم دلم

 هم حق با من رو فراموش کردم... دونستمیخودم که م یحرفها

 

رو  گهیتصورات همد نیبا ا می...ما داشتدمیرو که انقدر عاشقشم از دست م یکردم اگر هر چه زودتر حرف نزنم مرد احساس

 ...میدادیراحت از دست م یلیخ

 

 وقت دوست پسر نداشتم.. چیقدم به سمتش برداشتم اما نشستم : من ه هی

 

 ...دونمیم_

 

 کنه.. جادیها ا تیذهن یلیممکن بود خ یرابطه ا جادیدختر تنها بودم هر طور ا هیدنبالش هم نگشتم و نبودم..من _

 

ازت حلقه ات رو قبو ل  یوقت کنمیکار م یدونستم دارم چ یتا لرزش صدام کم بشه : اما باور کن که من م دمیکش یقیعم نفس

 ...کردم.

 

 ... کردی...فقط نگاهم م

 

رو  لشیاشتباه نکن...اما دل یعقد رو دوست دارم حام یاصرارت برا نیجدا گرفت من ا ریمس هی زیمدت همه چ نیاما ا_

 تا.... یبودن با من تابیدوست نداشتم...من دوست داشتم فکر کنم تو ب

 

 ...یچی: ه دمیپام کش ریز می...شصت پام رو به گلدمینگاهش خجالت کش از

 

 ست؟؟یتابت ن یب یکنیفکر م_

 

برداشت کرده باشه بخصوص که لحنش هم نرم  یا گهید زیچ دمیترس یبودم م دهینداشتم نگاهش کنم...خجالت کش دوست

 شده بود...

 

 به خاطر خونه... خوامیخب..من نم_
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 به خاطر خونه؟؟_

 

 ...رفتیات من رو نخواهند پذتو خانواده  ی:حام دمیرو د شیرو بلند کردم و نگاه جد سرم

 

...همراز مینیبار هم قرار نباشه عمه هام رو بب کیماه  هی دیخانواده من حامد و مادرم و بچه ها هستن....پدرم که فوت کرد شا_

پر رنگ تر کنم انقدر  تینقشم رو تو زندگ کنمیم یتا هر بار که سع میما عقد کن خوامی....من ممیحرفها رو قبال هم زده بود نیا

 از بودن در کنارم راحت بشه المیچون خ میخوام عقد کن ی...مادیتو ذهنت و چشمات ن هیتو چ باکه نصبتم  نیجمله ا نیا

 

 ....ادیز یلیروزها خسته بودم خ نیمبل واقعا ا یرو نشستم

 

 همراز؟؟ یدیترس_

 

از جاش بلند شد و با دو قدم بلند خودش رو به من  دنمی...سرم رو باال کردم..با ددونستمیرو خوب م نیبود ا سیخ چشمام

 نکردم  یپاش...مقاومت ی....نشست و من رو نشوند رومیرسوند دستم رو گرفت و بلندم کرد به سمت کاناپه رفت

 

 ؟؟یترسیم یاز چ_

 

 ....یباشه که من رو نخوا یروز هی نکهینداشتنت...از ا یروز هیاز _

 

 کنم... یهم فکر م گهید یزهایچ یلیمن به خ کنم؟؟یفکر نم زایچ نیمن به ا یکن یموهام برد : فکر م نیدستش رو ب یصبور با

 

 نجام؟؟یقلبش : من ا یرو آروم گذاشتم رو دستم

 

 ...یختیم راتاق اعصابم رو به یتو یکه اون طور یاز همون روز دی..شاییوقت اونجا یلیکرد : تو خ کیرو به گوشم نزد سرش

 

 مرد رو دوست داشتم.... نیبودن در کنار ا قیصورتم اومد ..من آرامش عم یرو یپهن لبخند

 

 ...کنهیم یتاب یدستت اون طور ب ریکه داره ز یاونم همون زیچ هیهمراز جز  کنمینم نیرو تضم یچیمن ه_

 

 شهیهم تونستیمرد م نیشاهرگ گردنم رو با تمام وجودم حس کردم ..ا یرو خم کرد و من اون قطره بارون محبتش رو سرش

 و همه جا من رو آروم کنه...

 

 جمله بود... هیرو باال آورد و نگاهم کرد ..انگار منتظر  سرش

 

 دوستت دارم... یلیکردم : خ نگاهش

 

* 

 

 بعد از اون جمله من تو نگاهش اومد... کهیرو داره همون  شیساعت پ میهم نگاهش برق همون ن هنوز

 

 پاش بلند شم که نذاشت.. یخواستم از رو یام م کالفه

 

 دلم برات تنگ شده بود..._

 

 رنگ  یمشک زیدوخته شده به اون دکمه ر یدکمه سومش کردم و به اون نخ ضربدر ریرو گ دستم
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 ...شهیپات خسته م_

 

 ؟؟یآروم تر شد کمی ؟؟یزدن دار ...حوصله حرفیباش کمیخوام نزد ی..م شهینم_

 

 دادم ... یتکون دییرو به نشانه تا سرم

 

که من آرزو کردم کنارش باشم..کنارم  یهست یدختر نیازدواج فکر نکردم تو اول یتا به حال برا یدختر چیهمراز من به ه_

 ...زمیریمن واقعا بهم م ادیم یکیکه اسم ن یباشه... هربار

 

 من فقط مثال زدم.._

 

از فوت  نکهیبود...به خاطر ا ژهیو طیاما شرا گرفتیصورت م یطور نیا دینبا یخواستگار نیکه ا دونمیخوب م یلیمن هم خ_

 ..یدار یخاص طیکه تو االن شرا نینگذشته و ا یلیپدرم خ

 

 ...یکن دایمن از تو توقع ندارم برام خونه پ_

 

 .. یزنیباهام حرف م ینگام کن وقت_

 

 ..االن چشمات ترسناکه...خوامینم_

 

 ..یترس یلحنش معلوم بود به زور خنده اش رو نگه داشته : خوب م از

 

 ...یستین یشستیم زیکه پشت اون م یدکتر یتو اون آقا گهی...دترسمینم_

 

 ؟؟یرو کرد سهیمقا نیچرا ا_

 

 ...ختهیبهم ر زیهمه چ یحام ستیحالم خوب ن_

 

 ؟؟یکمکت کنم مرتبش کن یدیچرا اجازه نم_

 

 م؟؟یکار کن یمثال چ_

 

 صیکه تو تشخ یی..هر جامیدیم بیترت یجلسه درست و در مون خواستگار هیاجازه بده مادرم با خاله و عمه ات صحبت کنه.._

 خونه آماده کنم... هیمدت بهم اجازه بده برات  نیتو ا میذاریخونه عمه ات...بعد قراره عقد م یباشه حت یدوست دار یداد

 

 نه..._

 

 داد : کدومش نه... رونیرو ب نفسش

 

 خونه نه..._

 

 ؟؟یکنی: همراز چرا لج م شدمینفس هاش متوجه م یرو زا صدا نیشد ا یعصب
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خونه ام  کنمی..بعد عمه و خاله ام رو دعوت مکنمیخونه رهن م هیمن  کیخونه کوچ هیرهن کردن  یمن پول دارم برا ستیلج ن_

 ...میکنیبرگزار م یمراسم خواستگار هیو  دیاریب دیرو خواست یهم هر کسشما 

 

 من هستم... یآخه کجا؟؟ دختر کوچولو تا وقت_

 

که داشتم تو نگاهم باشه : تو باش  یکردم همه مهر یکردم و سع یاش نگاه یقهوه ا یرو بلند کردم و به چشما سرم

 بهتره... یلیجور خ نیاور کن امن بودنته...اما ب یباش..همه آرزو شهی..همیحام

 

 ؟؟؟یریو غرورم رو در نظر نگ ی..من باشم و تو پولت رو به رخم بکش یمن باشم و تو خودت خونه اجاره کن نکهیا_

 

 ..ستیقصد من غرور تو ن ینه...نه باورکن حام_

 

 ...رمینامزدم...زنم خونه بگ ی..من عرضه ندارم برانهیقصدت هم_

 

 جا بزن... نیهم یدار یهر حرف یدار یصد بار هر غر نیبلند شم که دوباره محکم نگه ام داشت : ا خواستم

 

 نداشت؟؟ یمن مفهوم یبرا یتلخ نیچرا حرفم انقدر براش تلخ بود و چرا ا دونمیبود من نم نییپا سرم

 

 راحت باشه... یکه هست ییاز جا دیبا المیخ یستیهمراز..چرا متوجه ن تونمینم_

 

 کن...اما در حد پ... دایرو تو پ ییجا هیباشه..._

 

 بزنمت... خوادیدلم م یوسط حرفم : گاه دیپر

 

 ؟؟یچ گهیرو کردم تو هم : د اخمام

 

 مزه بود.. یمثال ب هی_

 

 مزه بوده... یب یدونیخوبه م_

 

 ...یومدیها با دلم راه م نیاز ا شتریب یزیمن چه قدر عز یبرا ی: اگه بدون دیبازوم کش یرو آروم رو دستش

 

 گونه اش رو حس کردم. یبار رو نیاول یرو آروم بردم جلو و برا سرم

 

* 

 

 مرتب شده بود یکاناپه و با لذت به اطرافم نگاه کردم باالخره بعد از سه روز دوندگ یرو نشستم

 

 گلدونها.. هیرو گذاشت کنار بق یگلدون اطلس نیبود آخر یکه شلوارش هنوز خاک یبا دست پر در حال ایس

 

بذار  ییچا هیپاشو  یکنیهم نگاه م ی!!!! مثل بال نسبت برات کار کردم اون جوره؟؟؟یانداخت : ها چ یبه لبخندم نگاه چپ و

 ....فهیضع

 

 است؟؟ فهیضع یک_
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 بود... ستادهیدستش بود ا سهیکه چند تا ک یدر حال یمصنوع یبا اخم ها یبه پشت سرش نگاه کرد که حام ایس

 

 خانوم شما ملکه است... نیداداش ا یچیه_

 

 یبه من زد و به سمت آشپزخونه جمع و جور خونه رفت...: حواست به صحبت باشه که باالتر از گل به خانوم من نگ یلبخند یحام

 

 دادم..زبونش رو دراز کرد و من خنده ام رو به زور قورت  یبه سمت حام ؟؟یچشم و ابرو بهش گفتم خورد با

 

رو  لیخانوم انجام داده بود و وسا یرو زر شیکار زیکردم تم میبود دهیکه در عرض سه روز چ یجمع و جور تیبه سوئ ینگاه

 ییاشک و آه من به جا انیدر م ایرو س لشونیاز وسا گهید یلیتخت خواب مامان و رها و خ میآورد شدیجا م نجایکه ا یدر حد

 یبود که تنها زندگ یاز دوستان حام یکیمتعلق به مادر بزرگ  تینگه داشت ...سوئ یارگ ادیرو به عنوان  یو چند تکه ا دیبخش

  دیکشیم رونیب سهیبود رو از ک دهیکه خر ییغذا یبهش زدم که با آرامش داشت تو آشپزخونه ظرفها یلبخند کردیم

 

که  نجایا کرد و اعالم کرد که حق ندارم جز ا دیا رو پج نیروز ا کیکنون در عرض  یاز به قول خودش اون مراسم آشت بعد

 دهیم حیدوم رو ترج نهیعمارت رو انتخاب کنم...که خب خودش گز یاز اتاق ها یکیکه  نیبرم مگر ا ییبهش مطمئن بود جا

 

 ستالیبه در خورد صاحبخونه با ظرف کر یو بعد رفت تا دست و صورتش رو بشوره که تقه ا ختیموهام رو بهم ر اوشیس

 راهنیداشت و پ یا دهیسشوار کش دیسف یبود موها یپیخوش ت رزنیخوش آب و رنگ وارد شد پ یها ینیریپر از ش یخوشگل

 هم به سمتش اومد... یحام شدماز جام بلند  دنشیبه تنش بود با د یرنگ یخوشگل زرشک

 

 ...یبرام آورد یدکتر چه همدم خوشگل یسالم آقا_

 

 خالصه خانومم دستتون امانت... ینیمن انداخت : خانوم حس یزد و دستش رو دور شونه ها یلبخند یحام

 

 کنه باالخره... دایدختر خوب پ هیما هم  دینو نیزد : خدا برات حفظش کنه دعا کن ا ینیریلبخند ش ینیحس خانوم

 

 ...مینموند تا باهم ناهار بخور میچه قدر تعارف کرد هر

 

 

 

 یال زیبه م وانیگذاشتم با برخورد ل زیم یرو براش رو یچا وانیداده بود ل هیرو بسته بود و سرش رو به کاناپه تک چشماش

 رفت؟؟ ایزد : س یچشماش رو باز کرد و لبخند

 

 بله رفت با فرشته خانومشون قرار داشتن.._

 

 خسته شدن.. یلیدو سه روز هر سه شون خ نیا_

 

 تمام وقت در کنارم بودن... ایو س سایمدت گلنار و آو نیا

 

 کاناپه نشستم... یزدم و موهام رو دادم پشت گوشم و کنارش رو یلبخند

 

 ...یحام_

 

 لب گفت : جانم... ریز
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 شده بود؟؟ یزی؟؟ چ یبود یعصبان یلیکه خ یتو اون روز_

 

از  یبه بخش یبا جراح دیان و با یجد دهیکه د ییبهای...آسستیحالش خوب ن ادیداد : حامد ز یرو با انگشتش فشار چشماش

 اش رو بردارن... دهید بیروده آس

 

 ..مگه نه؟شهی: خوب م دیلرز میچا وانیدور ل دستم

 

 ...ستین یدستش گرفت : براش دعا کن همراز مشکل حامد فقط جسم یبهم انداخت و دست آزادم رو تو یقینگاه عم یحام

 

ضربه  یلیبار خ نیمگه نه؟؟ بچه ها ا یحام ارهیبا خودش مبارزه کنه..اون کم نم دی...اما حاال که بچه ها هستن با دونمیم_

 ...خورنیم

 

حتما خوب  شهیحامد خوب م گفتیاون اگر م کردمینگاه م یکرد...واقعا استرس داشتم...منتظر به حام کیرو به لبش نزد دستم

 ....شدنیبدون اون نم گهیبار د هیبچه ها  شدیم

 

 ...یشیم یرینظ یتو مادر ب_

 

 تصور نکرده بودم... یمادر گاهیوقت تو جا چیخوردم من خودم رو ه جا

 

 ؟؟یکنینگاه م ینجوریسرش رو بلند کرد و نگاهم کرد : چرا ا یحام

 

 ...دونمی....نمهویآخه  یچیه_

 

 م؟؟یبچه داشته باش ستیخانوم خانوما قرار ن گهید میکنیازدواج م میزد : خب ما دار یلبخند

 

 وقت بهش فکر نکرده بودم ... چیخب چرا اما من ه_

 

 ...یمادر اون دوتا وروجک بود یو خودت رو شناخت یتا چشم باز کرد نکهیا یبرا_

 

 

 

تو  یخونه آروم و کوچولو داشتم از حضور چند ساعت حام نینسبت به ا یبود احساس خاص سیآمدم موهام خ رونیحمام ب از

 خونه هم...

 

 نجایاز چند ماه ا شتریب ستیگفته بود بهشون دست نزنم چون قرار ن یجا به جا نکرده بودم هر چند حامکتابها رو  هنوز

سر پنجه بهش  یکاناپه خوابش برده جا خوردم...با قدمها یکه رو دنشیاز د نمشیزدم چشم چرخوندم تا بب یباشم...لبخند

خواب راحت  هیآرومش نشون از  یبودمش نفسها دهیخواب ند یتو االرو به رو ش نشست...تا ح زیم یشدم..رو کینزد

اون دکتر بد  گهید شدیتر م کینگاه کردم که کم کم داشت به واقعا مردم بودن نزد یچونه ام و به مرد ریداشتوودست زدم ز

 یها ید به شوخغذا خورده بو زیم هیپشت  ایبود با من و س دهیکاناپه من دراز کش یشده نبود رو یاخالق اون اتاق کار کنده کار

 یچه قدر براش سخت بود تا جلو دونمیرو کرده بود و م شیکه تمام سع یهمه جا مرد شهیبود نگران من بود هم دهیما خند

 هینداره تا بتونه برام  یبراش کار دونستیکه همه م یمادر بزرگش باشم اون هم وقت شیپ یدوستش رو بندازه تا چند وقت

 به خواسته من احترام بذاره.... نکهیا یره برایآپارتمان بگ

 

 تا روش رو بکشم... ارمیب یزیلبم اومد آروم از جام بلند شدم تا چ یرو یلبخند
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 شده بود و حاال دنبال پالتوش بود... داریدو ساعت از خواب ب یکیخواب  هیکردم که بعد از  نگاهش

 

 ؟؟یریم ینگاهش کردم : دار دلخور

 

 تونم؟؟یجا بمونم م نیا تونمیشب که نم زمیزد : عز زونمیبه لحن آو یلبخند

 

 ...یخوش اومد یتونینم ریزدم : خ یلبخند طنشیش به

 

 ...یکن ینم تیهم که رعا یتر کی!!!بزرگ تر کوچ ایرو تنش کرد : ب پالتوش

 

 خب شام بخور بعد برو..._

 

نگاهش  نیبهم نداد انگار هم یو پر التهابش رو دوست داشتم جواب رهینگاه خ نیتر شد و نگام کرد ..من ا کیقدم بهم نزد هی

 ...مونهینم شتریبود تا بفهمم چرا ب یبشه کاف دهیطور صورتم به سمت صورتش کش نیا شدیکه باعث م

 

حرکتش باعث شد من هم از اون  نیزد ..ا یجیاز صورتم دور کرد...و لبخند گ یرو بست و باز کرد و سرش رو کم چشماش

 ... امیب رونیب شیپ هیش چند ثانکش

 

که کامال مشخص بود  یبازوم گذاشت و با لحن یو بعد دستش رو ور دیبه مو هام کش یآروم به سمت سرم اومد و دست دستش

 ...؟؟یخودش و من گفت : موهات رو چرا خشک نکرد یعوض کردن حال و هوا یبرا

 

 باشم... یطور نیدوست داشتم ا_

 

 کن امروز... لیادب رو تکم گهید اریب رونیزبونتم ب هویکرد :  طنتمیبه ش یا خنده

 

سمت خودش من که هنوز تو شوک بودم فقط نفسش رو کنار گوشم  دیکه بازوم رو محکم کش ارمیب رونیزبونم رو ب خواستم

 ...کنمیاحساس کردم : زبونت رو بذار سر جاش باشه همراز وگرنه برات کوتاهش م

 

 در بسته شد؟ یشد و ک دهیکنار گوشم بوس یک دونمیمونده بودم نم قهیچند دق نیکه هنوز تو تمام اتفاقات ا یمن و

 

* 

 

 یلی...و خلیسه وانیبدو بدو خودم رو به تاتر شهر رسوندم ک نیتماس گرفت و از سر تمر یداغون کردم وقت وانیبه ک ینگاه

ام رو  هیتمام طول را گر دادیلبش بود و کالفه داشت پاهاش رو تکون مگوشه  یگاریس وانیاز بچه ها نشسته بودن ک گهید

 نیقدر حس کردنش باز هم ا نیبود که من هنوز بعد از ا یمرگ چ نیشد ا ریسراز مبچه ها اشکا دنینگه داشته بودم اما با د

 .... لرزوندیو دست و پام رو م ختیر یطور بهمم م

 

 ...وانیک شهیپرتاب کردم : باورم نم یصندل یاز جاش بلند شد و من خودم رو رو دنمیبا د وانیک

 

 بود .... ستادهیا واریبود رو به د سیکه چشماش خ یسرش رو تکون داد و در حال یبا کالفگ وانیک
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تصادف پدر و مادرش رو  هیتو  شیبود چند ماه پ یمن بود دختر با استعداد یبود از هم دانشکده ا یدختر قشنگ وانیارکیدست

کرده بودم بهش کمک کنم اون  یداشت بارها سع یادیخودش مشکالت ز نیتام یاز دست داده بود و اون هم مثل من برا

 بود...اما امروز صبح.... یبستر مه یمدت هیحاد گرفته بود و  یدوران اما افسردگ

 

  یشی: بخور...بهتر م دیلرزیآب به من داد که لبهام هنوز م یوانیکالفه ل لیسه

 

 کار مسخره رو با خودش کرده.... نیانقدر بهش فشار اومده که ا شهی..باورم نمشهیباورم نم_

 

...من هم دارم میکار بساز میشده بود نتوست دهیچیروزا داغون بود کارها بهم پ نی: ا دیبه موهاش کش یدستت کالفه ا لیسه

 یکار یب یلعنت یپول یب نیا یهم مشکل داشت افسردگ شیجور نیهم هم می.مرحوصله ندارم.. گهیبکشم کنار د کنمیفکر م

 کرده... داشیپ تاقشاش تو ا یهم بهش اضافه شد امروز هم خونه ا

 

 یگفتم بهت زنگ نزنه ب وانی...:من به ک کردیم هیبلند گر یعاطفه با صدا دیگلوم چنگ کش یرو یکیجمله احساس کردم  نیا با

 ...یایب عشیتش یبرا یو بخوا یکه بدون یاما گفت حق دار یکنیم نیتمر یدار دمیشن زهیتو رو بهم نر هیخود روح

 

بود که خودش  نیا لشیالبته دل دمشید ینم یلیمدت خ نیا دیگفتیبهم م دیدستم چرخوندم : نه با یآب رو تو وانیل

 که.... میبود هیانقدر بهم شب یول مینبود یمیصم خواستینم

 

 کنترل نکردم من هم دوست داشتم مثل عاطفه زار بزنم.... گهیرو د بغضم

 

 

 

با  یکم دنمیاش با د ی...منشدنیسمت کش نینداشتم پاهام من رو به ا یلیرو خودم هم تحل کردمیکار م یجا چ نیکه ا نیا

ش رو جمع کرد و با لبخند از خود عیسر یلیبود که خ ینیو مت یورم کردم نگاه کرد اما انقدر دختر جد یبه چشما دیتعجب شا

 ...دییجاش بلند شد : سالم بفرما

 

 اگر... شونیا یعنیمن..._

 

 داخل.. دیببر فیخودتون تشر دیآورد فینه جلسه که ندارن اما دستور دادن هر وقت که شما تشر_

 

 ... گمیم کیتبر یتشکر تکون دادم لبه شالش رو مرتب کرد : راست یبرا یسر

 

بودم ذهنم و پاهام من رو به  ومدهین نجایدر رو باز کردم...من ا یزدم و به سمت در رفتم و با تقه ا باشیبه صورت ز یلبخند

شد و  لیتبد ظیغل یبه اخم یا هیلبش بود به ثان یکه رو یلبخند دنمیآورده بودن..با د گاریعطر و س میمال یبو نیدفتر با ا نیا

 شده؟ یاز جاش بلند شد : چ

 

 ...شهیباورم نم یحام یاز دوستانم..وا یکی:  ختمیخواسته دوباره اشک ر نا

 

کنار دستم  عیخودش هم سر نمیاز مبلها بش یکی یبه سمتم اومد و دستش رودورم حلقه کرد و کمک کرد تا رو زشیپشت م از

 ؟کرده؟ یگفته ؟ کار یزیچ یدلم کس زهیو منتظر نگاهم کرد : عز دهیدسته مبل نشست ترس یرو

 

 ...یکرده حام یاز دوستانم خود کش یکی_

 

صدا  نیقلبش احساس کردم ا یکه سرم رو رو ختمیریکردم...هنوز داشتم اشک م هیگر یبلند تر یجمله با صدا نیگفتن ا با

 متاسفم... یلیدلم...خ زی....عززمیاومد : عز رونیکه حبس شده بود کم کم ب یانگار اون نفس دمیرو که شن
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 ...دمشیفهمیم دیبا ایدن یبراش نکردم من که بهتر از همه آدم ها یچرا من کار یحام_

 

 یکردم...دستش رو آروم رو فیاشک نداشت براش تعر گهیکه حاال د یبغلش بودم و با هق هق یآروم تو یا قهی..چند دق

دوتا دستاش  نیسرم صورتم ب یبشم...وقت یکنم و خال هیگله کنم...غر بزنم گر زیو اجازه داد تا من از همه چ دیکشیموهام م

 که قرمز بود... یو دماغ شدیبود که باز نم شمجفت چ هیاز اشک نبود  یخبر گهیقرار گرفت د

 

 ؟یرسوند : بهتر یشد و فاصله چشماش با چشمام رو به نفس خم

 

 ..ارمیواقعا دارم کم م گهیمن د هیطور نیا ایچرا دن یحام_

 

 نشونم ها...  گهیرفت تو هم : د اخماش

 

 کنهیاما رشد م گهیگل د هیهمراز  شهیپژمرده م یباغچه ا یکه تو یدست موهام رو پشت گوشم داد و نگام کرد : هر گل ای

 زود اما ... یلیگل ها خ یبعض یبرا یگاه دونمیم

 

 کنه .... یزندگ خواستینداشت فقط م یریتقص_

 

 ...دونمیم نمیتر زیعز دونمیم_

 

 سر کارت اما .... ومدمیم یشکل نیا دینبا یببخش حام_

 

 ....کنمیم تیتو احساس امن شیمکث کردم و نگاهم رو از چماش گرفتم : من پ کمی..

 

 و من چشمام رو بستم ... دیرو بوس میکه پشون دینکش یا هیثان به

 

 مراسمشه؟؟ ی...کومدیازم بر م یکاش کار یدوستت متاسفم..ا یبرا_

 

 فردا ..._

 

 ...میریدنبالت با هم م امیم_

 

 آخه..کارت.._

 

 من هستم.. یتنها باش ستیقرار ن کنمیجا به جاش م کمی ستیمهم ن_

 

 و .... یاسمت نیتو ع یحام_

 

 و...؟؟_

 

 ..یتو مرد من_

 

* 
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بود موهام رو پست گوشم فرستادم و  رونیسردم بود و فقط نوک انگشتهام ب یقرمز رنگ رو به دستم داد کم یکیسرام وانیل

 بهم زد و دستش رو به سمت صورتم آورد و آروم گونه ام رو نوازش کرد .... یحلقه کردم لبخند وانیدستام رو دور ل

 

 ؟؟یبهتر_

 

 : کوچولو... دیرو آروم کش مینیزد و نوک ب یبله حرکت دادم..لبخند یرو به معن سرم

 

 ...ستمینداشت گفتم : ن یهم حال روز خوش یلیکه خ ییبا صداشونه چپم خم کردم و  یرو رو سرم

 

 ...یمن هست یبرا_

 

 ...شبید گرفتیسراغت رو م ینیخانوم حس یشونه اش گذاشتم : راست ینشست..سرم رو رو کنارم

 

 مگه نه؟؟ یراحت نجای...تو ازنمیم یسر هیبهش _

 

 یبامزه ا یاطرافم و به اون تابلو یرنگش به تابلوها یاستوخون یوارهایبه د اطشیانداختم به پنجره روبه ح تیبه سوئ ینگاه

و چشمام رو  یپر از حام دمیکش یقیتمام وجودم رو گرفت و نفس عم یبچه ها قاب کرده بودم و آرامش یکه خودم از نقاش

 ...یلیبستم : خ

 

 مامان فردا شب شام منتظرته..._

 

 خونتون... امیم امیدر ب نیبد شد من از تمر یهم کم شیکردم : دفعه پ کیزدرو به لبم ن وانیسرم رو جا به جا کردم و ل یکم

 

 بهتره... یخونه حاضر ش یایفکر کنم ب_

 

 شونه اش برداشتم و نگاهش کردم : چه طور؟؟ یرو از رو سرم

 

 هم هستن... یا گهید یمهمونها زهیچ_

 

 هیال نیرفتن ا ریخوردن ش یبچه بودم همه لذتم برا یتکه روش بسته بود و وق ینگاه کردم به خامه ا وانیداخل ل ریش به

 دندانم بود... رینازک خامه ز

 

 که سختته اما .... دونمیادامه داد : م دیرو که د سکوتم

 

 عادت کنم... دیبا_

 

 ریبه د رید یلیها خ یدور هم نی...ایعادت کن ستیقرار ن کنهیم تتیکه اذ یزیچ چیخم شد و نگام کرد : نه...تو به ه یکم

که  نهیا خوامیکه ازت م یزی...تنها چیکه تو هست رنیبپذ دیکه از فردا شب با نهیاصرار من به اومدنت ا لیافته و دل یاتفاق م

 ...میریم رید ی...من و تو کمشهرد ب یو بذار ینکن تیخودت رو اذ

 

 ...امیب رونیزودتر ب نیاز تمر تونمیمن م_

 

مادرم امشب به خاله و عمه ات زنگ  نکهیدنبالت.. و ا امیخونه آماده شو ومن م ای...بیاز کارت بزن ینداره بخوا یلینه دل_

 ...زنهیم
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هم  یرنگ و جوراب شلوار یسورمه ا ستادهیا قهی راهنیداشتم با پ یکمرنگ و محو شیانداختم آرا نهیبه خودم در آ ینگاه

ام رو دوست  قهیدور  ی بایانداخته بودم اون قاصدک ز راهنیپ یرو رو یمحا ییپاشنه دار ....گردنبند اهدا یرنگ و کفشها

 سرم انداختم... یو شالم رو رو دمیرو پوش یگل یمشک یبسته بودم و پالتو ازبسته و ب مهیشل ن یلیداشتم...موهام رو خ

 

 رون؟یب یریبا لبخند بهم سالم کرد : م دادیداشت به باغچه اش آب م ینیحس خانوم

 

 بله..._

 

 ...اطیتو ح اریب یخوشگت رو گاه یگلدونها_

 

 مثل خودم به آپارتمان عادت کردن... یاون طفلک_

 

 به سمت در رفتم.... یتک زنگ حام یصدا دنیشن با

 

معلوم بود که مهمانها  ومدیکه از سالن م ییو البته صداها نهایداشتم از ماش یخانوم دادم...حس خاص یرو به دست زر پالتوم

 انداختم ینگاه ی...برگشتم و به حام دنیسر

 

 ؟؟یرو آروم دور کمرم انداخت : همراز خوب دستش

 

 ...کمی تونیاالن با تو داخل رفتن تو جمع خانوادگ یعنی کشمیخجالت م کمی یراستش رو بخوا_

 

 ....یخوشگل شد یلیکه همه باشن...در ضمن خ میایب یزد : من خودم خواستم که زمان یلبخند

 

 تر بود... بایتر و ز نیدلنش ایپر آب و تاب دن فیمرد از هر تعر نیا شوندیبدون پسوند و پ یجد یخوشگل شد نیا

 

 یروز کردمیوقت فکر نم ی...ه دیچیپیاز همه در گوش خودم م شتریب دیبراق کف سالن شا یسنگها یتق تق کفشم رو یصدا

و پر تجمل  بتیسالن پر ه نیمن رو نداشتم قدم به ا دنیشم دچ دیکه شا یاثبات خودم به خاندان یبرا یحام یپا به پا

 بگذارم...

 

از همه به عمه  شتریخانوم با لبخند و بلند سالم کرد که باعث شد سرها به سمتمون به چرخه و من چشمم ب دهیحضورمون فر با

 ..زدیاکبر خان نشسته بود...قلبم تند تند م یبه عصا هیدرست شب ییزده به عصا هیملوک بود که صدر مجلس تک

 

خانوم بود که با  دهیرفتن به سمت فر دیکه به ذهنم رس یزیتر سالم کرد و دست داد و من تنها چ یجد یهم از هر زمان یحام

 بود... ستادهیلبخند ا

 

 ...زمیعز یخوش اومد_

 

خانوم کنارش قرار گرفتم  دهیفر تینشست و من با هدا یکمبل ت یکنار عمه اش رو یکرد...حام یرو گفت و باهام رو بوس نیا

 و چه قدر دوست داشتم که اون پله ها رو باال برم و برم تو اتاق بچه ها...

 

خودم دوست  ینگاهشون رو رو ینی...دستهام عرق کرده بود مشتش کرده بودم ..سنگانیکه خونه حامد هستن و م دونستمیم

 نداشتم...
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 لطفا... دیاریب یهمراز چا یخانوم برا یگفت : زر یبا نسبتا بلند یحام

 

دور گردنم بود و  زونیگرم بود...نگاهم به قاصدک آو یلیخ یلیوسالن به نظر خ دمیخجالت کش یلیآب بشم ...خ خواستیم دلم

 ..فمیک یجعبه تو یذهنم به حلقه تو

 

 ...ستنیملوک : خوب همراز خانوم بچه ها هم که ن عمه

 

 طور فکر کنه که حضور من مختص بچه هاست و بس... نیا خواستیکه دلش م دونستمی..خوب م

 

 مهمان من هستند عمه جان... شونیگفت : ا یمحکم یبا صدا یحام

 

 برگشتن... کایجان دختر مهناز جان از آمر یحام یراستش رو بخوا_

 

 به عمه اش نگاه کرد : خوش اومدن.... یجد یلیخ یحام

 

 ...میدیمهتاب رو برات مناسب د یلیخ امرزتین هم پدر خدا بکه هم م یدونیم_

 

شده  ینگاه همه بودم و عصب ریت ریسالن رو ترک کنم و ز نیا خواستیجمله رو به من و خطاب به من بود و من دلم م نی..تمام ا

 انجام ندم... یحرکت اضافه ا چیبود که ه نیبودم و تمام تالشم ا

 

 بودند عمه جان من انتخابم رو کردم... انیاواخر در جر نیپدر جان هم ا_

 

 ...دیحبس شد و مطمئنم که رنگ عمه خانوم هم پر نفسم

 

لب داره برگشت به سمت عمه خانوم : بله من هم در  یآرام کردم جو به رو یکه کامال معلوم بود برا یخانوم با لبخند دهیفر

 ...کنمیم دییرو تا یهستم و انتخاب حام انیجر

 

 که... یبگ یخواینم دهیخانوم : فر عمه

 

 جان... یتکرار بشه حام یزیچ نیهمچ دیهوا تکون داد : اصال نبا یرو تو دستش

 

دستش گرفت  یرو تو شیپاش انداخت و فنجان چا ی..پاش رو روکردیمن رو کالفه م شتریب دیشا نیخونسرد بود ا یلیخ یحام

 شدیم شناختمیکه نم یو همسرش و چند نفر ایبه کل سالن که البته شامل مادر رو یاجمال یداد و نگاه هیمبل تک یو به پشت

 کرد 

 

وقت اصرار  نیکه خدا رو شکر تونستم بعد از چند یعمه جان کس کنمیکه دوستش دارم و قبولش دارم ازدواج م یمن با کس_

 ...رمیازش بله بگ

 

بود که پس من چرا اون مدتها  نیفرو برم و همه حواسم به ا مبل یتو خواستیمن فقط دلم م دیکه به سمت من چرخ نگاهها

 ....ادینم ادمیرو  یاصرار زبان

 

* 
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فکر  نکهی...با وجود ا کردیخانوم که با مهر نگاهم م دهیبه سمت فر دیو نگاهم چرخ دمیتر کش نییپا یرو کم راهنمیپ دامن

 هیکه تمام بدنم رو گرفته بود  یسرد نیتپش قلب و ا نیا اماجرا آماده کردم ام نیبخش ا نیسخت تر یخودم رو برا کردمیم

 هم موفق نبودم.... یلیکه انگار خ دادینشونم م ییجورا

 

 ... ؟یدیعاقبت برادرت رو ند_

 

برادر جناب  ایخراب شده بود خواهر من؟؟  یوسط عاقبت ک نیا دیزن مستبد و خودخواه چرخ نیبه سمت ا عیسر یلیخ سرم

 خان انتظام؟؟ یحام

 

 شدیبود که هر بار انگشت گذاشته م ینقطه ضعف نیرو تو نگاهش بخونم تمام وحشتش به ا ینگران تونستمینگاهم کرد م یحام

 شدم .... رهیعمه ملوک خ یخونسرد و محکم تو چشم ها یلیجواب دادن نداشتم خ یبرا یاما من فعال قصد ذاشتمیجواب نم یب

 

 یخود ما باق نیب یمسئله خانوادگ نیا دیبگذار ستیکدوم از ما ن چیگذشته به نفع ه یبحثها دنیکش شی: عمه جان پ یحام

 بمونه...

 

جوابشون رو داده بود اما  شیشگیادب هم ییجورا هیو  یبا محکم یحام دیبه وضوح جا خوردنشون رو حس کنم...شا تونستمیم

 نبود.... یزبون به من زده بود کاف نیکه ا یزخم یجمله برا نیا

 

 خانوم : من پشت انتخاب پسرم هستم... دهیفر

 

بود  گهیکشور د هیچند سال در به در  شونیکیکه  یکرد : همون پشت انتخاب هاشون هست ینگاه نکشیع یخانوم از باال عمه

 ...کنهیکار م یداره چ ستیمعلوم ن شونمیکیو 

 

 شد... زیخ مین یخانوم با نگران دهیبود سر جام جا به جا شدم...فر ادیز گهیهمه د نیا دیکردم خون تو سرم دو احساس

 

حرفها ادامه داشته  نیخوام ا ی: نم یمحکم حام یو بعد صدا دیبه گوشم رس زیاز بر خورد فنجون به م یبلند کمی یصدا

ه حد قابل اعتماد صبور که انتخاب کردم تا چ یکس دونمیخوب م کنمیم تیریخانواده رو مد نیسالمه و دارم هم 34باشه...

 کردم  یعمه جان من فقط نامزدم رو بهتون معرف کردماعالم ن بیتکذ ای دییتا یمحکم و مودب من برا

 

 شام آماده بشه لطفا.... زیهستن م کیاگر که نزد دیریخانوم با حامد تماس بگ یبلندتر کرد : فخر یبعد صداش رو کم و

 

بلند  یتونست مانع بشه که من صدا یرنگ هم نم یصدف متیگرون ق ینیچ یبشقابهابر خورد قاشق و چنگالها به اون  یصدا

بشقابم جمع  یرو تو زیم یرو یخانوم تمام غذاها دهینشسته بودم و فر ایخانوم و مادر رو دهیفر نیتپش قلبم رو نشنوم...ب

که حال نسبتا بد من رو خوب کنه  نهیا یبرا نهایتمام ا دونستمیم رفتیصدقه م ونو قرب کردیبلند تعارف م یکرده بود با صدا

 ...ستین یکاف کردمیچرا احساس م دونمیبودم اما نم یاز خودم هم راض یاز دفاع حام ی..من حت

 

 نییپا یزیچرا اون هم حوصله نداشت...از گلوم چ دونمینم کردیم یبشقابش باز یتو یرو به روم نشسته بود و با غذا حامد

من خورده بود و من  یمرد روبه رو نیضربه رو از ا نیشتری..رها ب میخانواده کم نداشت نیا یبرا یزیرفت...من و رها چ ینم

دلم باهاش باز  نکهیوبا وجود ا کردمیهر شب دعا م شیسالمت یبچه ها پدرشون رو از دست ندن برا نکهیهنوز هم به خاطر ا

 نیو باز ا کردمیرفتار م ومدیکه از دستم بر م یشکل نیما نمونه باهاش به بهتر نیمرد مورد عالقه ام ب نکهیا ینشده بود برا

 و ازم توقع داشتن....  کردمیطور نگاهم م نیجماعت ا

 

نگاهش  یخودم احساس کنم همون سوال تو یباعث شد سرم رو بلند کنم و نگاه موشکافانه اش رو رو یتک سرفه حام یصدا

 کردم؟یرو نگاه نم یسر خودم هم بود م چرا حام یتو
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 نداشت... یتیمن جذاب یبودن که برا ییبچه ها اون جمع خفه کننده رو ترک کردم که در حال صحبتها دنید یبرا

 

من بشنوم گفت : نه اون دفعه  نکهیا یبرا کردیکه داشت با تلفن صحبت م یبزرگتر عمه خانوم از کنارم رد شد و در حال دختر

 ...یبود دهیمعلومه اشتباه ند یبود دهیاومدنش رو د رونیب یکه از اتاق حام

 

 

 

 : جانم پرنسس.. کردینگاهم م دیهنوز هم داشت با ترد وشاین

 

 ؟؟یتو قراره عروس بش_

 

 : اونم عروس عمو... کوشا

 

 ؟؟یتپل خان ناراحت هیبه ذوقش زدم : چ یلبخند

 

 ؟یکن یجا با ما زندگ نیتو قراره ا یعنی نیسمتم و بوسم کرد : ا اومد

 

جا رو دوست  نیمرکز تجمل جهان؟؟ من ا نیباشم؟؟ تو ا نجایجاش فکر نکرده بودم ..قرار بود من ا نی..جا خوردم..من به ا

 شد رو چه جور دوست داشته باشم؟؟... تیکه خواهرم انقدر توش اذ یینداشتم..من جا

 

 ؟؟ی: همراز..تو قراره لباس عروس بپوش وشاین

 

 هت گفت ؟؟ب یک_

 

 ما رو نخواد... گهیعمو د نکهیهمراز ا دمی..من اولش ترسارنیعمو عروس ب یخوشحال باشم چون قرار برا دیحامد گفت با_

 

...و در ضمن شما شهیدوستتون داره....هم شهی: عموتون هم دمیسمت خودم و موهاش رو بوس دمیرو گرفتم و کش دستش

 ..دیپدرتون رو هم دار

 

 عمو... شیپ رمیم ترسمیم یاما...همراز من هنوز هم وقت گذرهیحامد خوبه..باهاش خوش م_

 

 جذابتون... یعمو شیفرار کنم برم پ خوامیم شهیکه م یزیزدم و تو دلم گفتم خب منم هر چ باشیز یبه چشما ی..لبخند

 

 ستیکه من قرارا ن دیخندی..کوشا مرهیس من رو بگدنباله لبا نکهیخودش رو تو بغلم جا به جا کرد از آرزوهاش گفت از ا وشاین

بره اون  ادمیتا  کردنیم جادیدوتا بچه بود و تو من هم ذوق ا نیکه تو ا یبه ذوق زدمیباشم و من لبخند م یا گهیمال کس د

 که خورده بودم... یعروس شده من ذوق نکرده بود و حرف یبرا یکس نییپا

 

 

 

گفتم برگشتم و به حامد لبخند  زدنیکه بچه ها داشتن قهقه م ایس یسوت نیکردن از آخر فیبه در خورد و من وسط تعر یا تقه

 چارچوب نگاه کردم.... یبر لب تو

 

 حامد؟؟ یبه جا نمیرو بب ی..و چرا من دوست داشتم االن حام

 

 ...دایخوب عروس برادر من رو قرق کرد_
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 و خودش رو بهم چسبوند : اون همراز ما ست... دیخند کوشا

 

 ..دیزد و حامد خند یگرفتم .داد یاش رو گاز گونه

 

 ...یایچند لحظه ب شهیهمراز م_

 

 ... ومدیگفت و گو م یهنوز صدا نییاز پا واریدادم به د هیراهرو تک یتو

 

 من؟؟ هی: بازهم قض نتمیخم شد تا بهتر بب یکم حامد

 

 ..ستیمهم ن_

 

 یلیاتاق خ نیو پناه گرفتن تو تو ا یحام نییپا یازم فاصله گرفت : مهمه..اون اخما یکرد و کم بشیج یرو تو دستش

اما عمه  میوسط من و حماقتم نیکه مقصر ا میکنیاعتراف م میبچه ها دار یبگم..من ..خانواده ام حت یمن چ دونمیمهمه..نم

 ...چهیپیممن نسخه هم  یو تازه برا ادیکوتاه ب خوادینم

 

 داره...؟؟ یشما هم انتخاب یرو انتخاب کرده برا یکه گفت چه کس یحام یبرا_

 

 یو روح یجسم یماریهمه ب نیکه بتونم با بچه هام باشم و بتونم با ا نی...از من گذشته من همستیزد : برام مهم ن یپوزخند

انتخاب رو داشته ...تو برات احساس ما مهم باشه  نیبهتر ی...حامکنمی...دختر مردم رو بدبخت نممهیزنده بمونم کاف

 که گفتن نداره.. ی..و حامکشنیم یعروس یچه کنه...بچه ها که دارن نقشه برا دونهیهمراز..مادرم که از ذوقش نم

 

 دهیخاص خودش رو د یمحبتها یمدت از حام نیمن انقدر ا یول شیآت یبود رو یآب نیانداختم..همه حرفهاش ع نییرو پا سرم

 بودنش در کنارم بود... خواستمیکه م یزیبودم که االن تنها چ

 

 ...اگر من اون کار رو نکرده بودم..دیبگم ببخش گهیبار د هیمن اومدم _

 

 ...ومدمیکم به نظر م یحام یوسط شد پا برجا اما اگر اون هم نبود من برا نیکه ا یاشتباه_

 

 طرف دارن که خب ندارن... ینگاه ب هیبه  ازیت نتو اون جماع یجواهر وجود دنید یزد : برا یلبخند

 

 ؟؟یخوب_

 

 ...میدیبه سمتش چرخ یحام یصدا دنیما با شن یدو هر

 

 آوردن  فی: اوه اوه حسود خان تشر حامد

 

 ..من به زور خنده ام رو از لحن لوده اش جمع کردم...

 

 محکم به سمتمون اومد.. یبا قدمها شهیبود و مثل هم بشیج یدست چپش تو یحام

 

 ..میمامان رو با هاشون تنها گذاشت نیی: من برم پا حامد

 

 به من زد و از کنارمون رد شد.... یلبخند
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 بود خودم رو براش لوس کرده بودم... واریام به د هیهم تک هنوز

 

 ؟؟یخوب_

 

_... 

 

 ؟؟یکنیچرا نگام نم_

 

با  یدار نجایا یسادی: حقشه سرت رو ببرم وا کردینگاهم م طنتیم...با شنگاه کرد شیقهوه ا یبه چشما یمصنوع یدلخور با

 ...یتنها گذاشت نییمن رو پا یزنیبرادم گپ م

 

 سرتون شلوغ بود...._

 

 و امن رو دوست داشتم... یزندان دوست داشتن نیمحبوس شده بودم و چه قدر ا واریاون و د نیتر شد حاال ب کینزد بهم

 

 با من کوچولو... یپس قهر کرد_

 

 ...یکشیهم منت م یلینه که خ_

 

و  کی...تو تاررفتیشدنش باال تر م کیبازوم تپش قلبم با هر بار نزد یرو دیرو آروم آورد باال و انگشتش رو کش دستش

 ...نمینگاهش رو بب تیشفاف تونستمیهم م شدیروشن م ییطال یکوبها واریراهرو که با د نیروشن ا

 

 ؟یکنیم ناز مبرا یاالن دار_

 

داره  داری..حاال ناز هم کنم خر یگفت میکه مستق ستی..ننمیبش شتیپ یخواست زیکه سر م ستی: ن دمیرو به لبم کش زبونم

 انگار..

 

 یب نیبودم و ا دهیقرار ند یمرد رو انقدر ب نیوقت ا چیبه گونه ام و من ه خوردیتر کرد و نفسش م کیرو بهم نزد سرش

 ...کردمیاحساس م تونستمیرگهام رو م ی....و خون توشدیبه من هم منتقل م یقرار

 

 تو اون جماعت بهت ابراز عالقه کنم درست..اما...بلدم نازت رو بخرم... ستمیکنار گوشم بود : بلد ن صداش

 

 ...هنوز هم ازت دلخور...خوامینم_

 

 بایانقدر ز ومدیم رونیکه داشت ب یبستن راه حرف یش براهنوز تموم نشده بود که نفسم حبس شد...حرکت نرم و آروم حرفم

نوع سکوت  نیتر بایز دیمن هم همراهش شدم..هر چه که بود شا یک دونمیمن که نم یو لذت بخش بود و انقدر نو وبکر برا

 ...ایحس دن نیبود و آرام بخش تر

 

 ...کنهیبرام ناز م یطور نیمن که ا یخانوم خانوما یسزا نمی:ا میشونیپ یرو گذاشته بود رو شیشونیرو باز کردم...پ چشمام

 

 دیتپیم دنشیطور با د نیکه قلبم ا ی...تا وقتکردیطور نگاهم م نیمرد ا نیکه ا یبشم..تا وقت هیطور تنب نیقرار بود ا ی..تا وقت

من رو  نییت اون پا..مهم بود که اون جماعکردیو دلم بازهم طلبش م شدیطور غرق لذت م نیکه از بوسه اش ا یو تا وقت

 ...خوامیرو انقدر م ردم نیکه من ا ینه؟؟ وقت ای خوانیم
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 ...زمیعز خوامتیم یلی: خ دیکش یقیموهام رد کرد و نفس عم نیرو از ب سرش

من  کردیم یراهرو که اون طور دلبر یانگار اون همراز باال تو گرفتمیو نا خواسته نگاهم رو ازش م شدمیمبل جا به جا م یرو1

 یتو الک حام وفتادهین یکه انگار اتفاق یطور یانقدر جد تونستیو در عجب بودم که م دمیدزد ینبودم که حاال ازش نگاه م

 جماعت صحبت کنه... نیبا ا شیشگیهم

 

خانوم  دهیفر دید شونیمصنوع یتو لبخندها شدیدر پنهان کردنش داشتن رو هنوز هم م یکه سع یتعجب دیشا ایو  تیعصبان

بره  شیطور پ نیکه محبتش رو نشون بده و من فکرکردم ا خواستیم ینیریو ش وهیبار با تعارف کردن انواع م هیهر چند وقت 

نگاهش  طنتیخجالت بکشم و ش شتریو ب دهید زهیفکر کنم چ یه شدیو باعث م کردینگاهم م طنتیترکم...و حامد با ش یرسما م

 بشه... شتریب

 

 

 

 بودا... یعجب خفقان_

 

 جمله از طرف حامد بود بعد از رفتن مهمانها... نیاول نیا

 

اون کفشا زوق  یو پاهام تو کردمیاحساس م میعظ ینیسنگ هیمعده ام  یداد و من هم تو یرو فشار شیشونیخانوم پ دهیفر

 ..کردیزوق م

 

 که من برم خونه؟؟ شهیم_

 

 دخترم...؟؟ یمونیجا نم نیخانوم : چرا شب هم دهیفر

 

 بابا... یبزنمش..ا خواستیزد و من دلم م یبازهم لبخند حامد

 

 حاضر شو ببرمت... زمی: عز یحام

 

 لبش اومد... یرو یلبخند یهر چند سفت و محکم حام زمیخانوم با کلمه عز دهیفر

 

 

 

 ه..جور جمع شدنها به حداقل برس نیا کنمیم یکه سع دمیبهت قول م یدلم ول زهیبهت خوش نگذشت عز دونمیم_

 

 برداشتشون... نکهیو مثل ا دنیمن رو موقع خارج شدن از اتاقت تو مراسم پدرت د_

 

 انقدر تعجب داره.. ادیب رونیکه نامزدم از اتاقم ب نیهم : ا یرفت تو اخماش

 

 ..دوننی: اونا که نم اوردیجور من رو به پرواز در م نیکلمه ا نیزدم و چرا هر بار باز ا یلبخند

 

الاقل انقدر بد  ایدارم...اما دوست داشتم که بهت خوش بگذره  یبیچه خانوم نج دونمیجمله ها مهم نباشه من که م نیبرات ا_

 نگذره...

 

 ...ییسرما یلب زمزمه کرد : کوچولو ریتر کرد و ز ادیرو ز یبخار یجمع شدم و حام شتریخودم ب یسردم بود تو کمی هنوز

 

  نیبرف پاک کن ماش یرولبم اومد و نگاهم موند  یرو یلبخند
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 ...گذرهیبهم خوش م یکه تو باش ییمن جا_

 

 نگاش کنم ... میمستق شدیدستاش گرفت و من هنوز هم روم نم نیزانوم مشت کرده بودم ب یرو که رو دستم

 

 کنه؟؟یمن حاال چرا نگام نم یدلبر کوچولو_

 

 عمه ات صحبت کرده... فشار داد...: مادرم با یدستم رو کم دیسرم سمت پنجره چرخ شتریب

 

 ی: نگفته بود دمیتعب به سمتش چرخ با

 

 صحبت کردن... یامروز عصر_

 

 و؟؟_

 

 استقبال نکردن... یلیکه خ یحدس بزن یتونیم_

 

  دیقشنگم پر یشدم و همه حس ها پنچر

 

 آخه... نییهمرازم..خانومم....چرا سرت پا_

 

 خاله ام..._

 

 از عمه ات بدتر و از همه بدتر عمه خودم... دونمیم_

 

 کس من رو دوست نداره... چیچرا ه_

 

 کنم...حق هم دارن... یم یرو کرد تو هم : من عمه ات و خالت رو راض اخماش

 

 ...یفکر کن یطور نیا کردمیفکر نم_

 

 ثل برادرش...م یکی کننیخودشون فکر م شیکه از حامد دارن پ یا نهیزم شینه واقعا حق دارن با پ_

 

پشت سر پدر فوت شده اش حرف زدن  گفتمیهرگز نم یرو به حام نیاش از اکبر خان اما ا نهیک نیشتری..تو دلم گفتم خاله ب

 نبود اصال... یکار درست

 

 .. دیخاموشش نکرد و به سمتم چرخ یپارک کرد ول یرو گوشه ا نیماش میخونه بود کی...نزددمیبه سمتش چرخ کامل

 

 ...ینگو حام یطور نیا_

 

 ...شهیتکرار نم یچیه دمیمشتش فشرد : من بهت قول م یتو شتریرو ب دستم

 

چه  نیا دمیکشیو از خودم خجالت م دیچرخیداشتم چشمم همش به لبش م یبیعج یلیدوست داشتم ببوسمش...حال خ یلیخ

خجالت بکش زدم اما  بیبود ...به خودم نه جا امن تر نیچشماش دوختم ا ینگاهم رو رو عیبود که به جونم افتاده بود سر یحس

 ...خواستمیرو م بایدست خودم نبود دوباره اون آرامش ز
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و خجالت زده شده بودم و مطمئن بودم گونه  گذرهیم یبود تو ذهنم چ دهیبود که فهم نیلبش بود انگار نشانه ا یکه رو یلبخند

 طور حرارت دارن... نیهام از شرم ا

 

 قاصدک من... کردمیم یچه طور داشتم زندگمن قبل از داشتنت _

 

 ؟؟؟یاالن من رو دار_

 

 ...شهینم یجور نیصدا و لحن صحبتت بکنم ا یهمه ناز تو نیا یبرا یفکر هی دیبار بست و باز کرد : با هیرو  چشماش

 

..من زهی: چ شدمیرو شکستم چون بد جور داشتم خطرناک م نمونیهم و نگاش کردم...سکوت ب یکردم تو یرو مصنوع اخمام

 ...کنمیخودم با عمه ام صحبت م

 

 کردمیافتادم که فکر م ییروزها ادیحس آروم رو دوست داشتم و  نیو من ا دیلبم کش یآزادش رو آروم باال آورد و رو دست

مثل بوسه  دیشا ایپرواز سبک حباب بودن و  هی نیبودن ..ع رینظیو امروز اعتراف کردم که ب نینوازش چه جور یدستها برا نیا

 بارون... یاش درست مثل قطره ها

 

  میآره به عمه ات بگو..من اصرار دارم که زودتر عقد کن_

 

که قاصدکش بترسه  ترسهیچرا انقدر عجله داره..بگو م دیو چشماش پر از تمنا بود : اگر هم پرس دیکشیلبم م یرو رو شصتش

 بیس نیا خوامیو مزه اش تمام وجودم رو گرفته و نم دمیرو چشسرخ حوا  بینه...بهش بگو من امروز س ایو پرواز کنه و 

 گرفتار شدم اخراج بشم...دلش رو ندارم.... وشکه االن ت یاز بهشت خوامیممنوعه باشه ..نم

 

* 

 

 یسبز آوردم لبخند یفشارشه..براش چا لشیدل دونستمیگل انداخته بود خوب م یکردم لپاش کم زونیعمه رو آو چادر

با خودت صفا  یانداخت : هر جا بر ینگاه تمیرو باز کرد..شالم رو مرتب تر کردم...حاج آقا با لبخند به سوئ شیسررو رهیزد...گ

 ..یبریم

 

همه سال باز بغض کرد و  نیو بعد از ا دیزدم..عمه عکس قاب گرفته بابا رو د یرو روبه روش گذاشتم و لبخند یچا استکان

 خوند... یلب فاتحه ا ریشوهر عمه ام ز

 

 ...یچرخیعمه جان چرا انقدر دور م نیمانتوش رو در آورد : بش عمه

 

 غذا رو خاموش کنم... ریز رمیدارم م_

 

 ؟؟یکرد تیدرست نکن...عمه چرا خودت رو اذ یزیمگه نگفتم چ_

 

 خوبه... میهم آشپز یلینه که خ_

 

 ؟؟یعروس ش یخوایزد : اون وقت م ینیلبخند غمگ عمه

 

 ...دمیکشیم خجالت مشوهر عمه ا از

 

 ..؟یستیعمه خودت هم مطمئن ن نییچرا سرت پا_
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 سئوالهاست.. نیا دنی..االن وقت پرسیعمه ام : خانوم بذار برس شوهر

 

 داد.... رونیشدم به سمت آشپزخونه و نفسم رو ب کیشل ریکه برگشت به سمت شوهر عمه ام مثل شصت ت عمه

 

 : الونییزدم و صدام رو آوردم پا یبود..لبخند یبود در آوردم..حام برهیرو که رو و میشلوار گوش بیج یتو از

 

 ..؟یداریبر نم یچرا گوش ؟؟ییکجا زمیعز_

 

 بندازم...ظاهرش که اصال خوب نبود... یپلو رو نگاه ایبه سالن انداختم و برگشتم به سمت گاز تا لوب ینگاه

 

 ..دنیرس نایعمه ام ا_

 

 به خانوم من گفتن؟؟ یزیچ_

 

 خانومم گفتنهاش رو دوست داشتم... نیا..

 

 ...یحام_

 

 ..دونستمیبچگانه بود م یادیز لحنم

 

 جان دلم..._

 

 غذام افتضاح شده..._

 

 .... دیبلند خند یصدا با

 

 ؟؟یخندیچرا م یبگ شهیم_

 

 ...یخودت اصرار داشت ارمیخانوم درست کنه برات ب یمن که گفتم بذار بگم فخر نمیتر زیعز_

 

 بلدم.. یمن آشپز_

 

 ..ستیهم بلد ن ی..آخه آشپزرمیبگ خوامیم یاش رو خورد : معلومه...من و باش چه زن خنده

 

 بهتره.. ندهیدو سال آ یکی یفکر کنم بمونه برا یمنتف هیخاطر قض نیرو گفت به هم نیگفتم : عمه ام هم هم یبدجنس با

 

 دو هفته بعد... یکی یبمونه برا هی..قضکنمیم یرو بهتره..اصال خودم آشپز یچ یچ_

 

 ...چهیپیکردم : داد نزن صدات م یا خنده

 

 نکن... تی: همراز عمه جان خودت رو اذ عمه

 

 من برم... ی: حام یبه سمت گوش برگشتم

 



Roman-City.ir 
 بانوی قصه رمان

 

https://telegram.me/romancity 574 

 

 عمه و شوهر عمه ات... دنید امیم یمن امروز عصر_

 

 ...یحام رسمتیالزمه.؟..من از عکس العمل هاشون م یکنی: فکر م دمیکش نتیرو به کاب انگشتم

 

 ...کنمیدلم من درستش م زهیاوضاع مناسب تر شده..تو نگران نباش عز یکم یعنیجا اومدن  نیکه تا ا نیهم_

 

 

 

 ...دمیماست رو به سمت عمه کش ظرف

 

نگاه  یتفاوت که اون تکبر تو نیبا ا یآرام بود و خونسرد مثل حام شهیمرد هم نیعمه ام با آرامش مشغول غذاش بود ا شوهر

 رو نداشت... یحام یو رفتارها

 

 شکر گفت و بعد ادامه داد : ممنونم همراز خانوم.. یاله

 

 خوب هم نشده بود... ادیز دونمیم دینخورد یزیشما که چ_

 

 ...مینعمت محروم بود نیما که از ا هیباشه عال یدختر پز هر چ یزد : غذا یمهربون لبخند

 

 رو دارم ها... رینون پن دیبخور دیتونی...نمدیخوری: عمه جان چرا نم کردیم یهمچنان ساکت بود و با غذاش باز عمه

 

 مادرش که بهم زنگ زد...هزار تا حرف اومد تو ذهنم...هزار تا همراز..._

 

 انداختم.. نییدادم...و سرم رو پا هیتک یصندل یبه پشت یظرفم گذاشتم و کم یرو تو قاشقم

 

 گه؟؟؟ یم یخالت چ_

 

_... 

 

 حامد هم برگشته نه؟_

 

 بله.._

 

 خودم رو گرفتم که سر نماز لعنتش نکنم... یجلو یلیسالها خ نیتمام طول ا_

 

 رو به دستش گرفت.. حشیلب گفت و تسب ریز یعمه ام استغفر الله شوهر

 

 ...یمراز عاقله یدست گذاشت : تو باسواد یخونه ام دستش رو رو کیکوچ زیاز اون سر م عمه

 

باهاتون  ادیم گهیدو ساعت د یکیخودم رو جمع و جور کردم تا بتونم با عمه صحبت کنم : عمه با اجازتون خودش تا  یزور کم به

 که ... مشهیروم ن یعنی...دیمن شا کنهیصحبت م

 

 یتو دختر دونمی.دخترم م ادیمرد و مردونه ب نهیبهم انداخت : کار درستش هم هم یعمه در هم رفت اما حا ج آقا نگاه یاخمها

 ..میراه جلو پات بذار میکه ما بخوا یستین
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 ..دییطور نفرما نیا_

 

 ...یپرسیکه نظر ما رو م یذاریحرمت م یسالها ..چه ما چه خالت تو دار نیبرات تو ا می...ما چه کردستین نهاینه دخترم بحث ا_

 

امااز  ادیبدش م یاون دبدبه و کبکبه..ک مید...زنگ زد گفت رها رو دادم رفت...اومدنکر ی: مادرت سر رها از ما سئوال عمه

 وصله نا جوره... نیاولش هم معلوم بود که ا

 

 منم ناجورم عمه ؟؟؟_

 

 ....هیچه حرف نیا یرو محکم دور مچم حلقه کرد : تو از جورم جور تر دستش

 

 

 

 ...دمیدیآدم رو بار اول بود که م نیسترس داشتم انگار که اسرم زد...ا یو شال رو نمییبه سر پا یلبخند یحام

 

 ..نمیکه داشتم بچ یستالیکر سیتنها د یتو ییکه آورده بود چندتا ینیریشدم تا از جعبه ش بلند

 

 دادم  رونیسر کنه...نفسم رو ب یحاضر نشده بود چادر رنگ یبود و حت دهیچیاخم کرده بود چادرش رو محکم دورش پ عمه

 

 دکتر والده خوب هستند؟؟  ی: خب آقا یحاج

 

 ....دنیخدمت رس یوقت از جانب شما هستند برا نییحاج آقا نشسته بود : سالم دارن منتظر تع یرو به رو یو جد کیش یحام

 

 که قرار یاز هر جمله ا دمیترسیبودم به مرد مغرورم و م رهیاما هر حرکتش نشان از اعتراضش بود و من خ گفتینم یزیچ عمه

 بود رد و بدل بشه..

 

 نشستم... یحام یوسط گذاشتم و خودم هم کنار عمه رو به رو زیم یرو رو ظرف

 

 به جمالتش... نانینگاهش به من بود پر از حس اطم یحام

 

 ...ایآوردن گو فیبرادر محترم هم تشر ی: به سالمت عمه

 

خودم و  یچرا نه تو جمع خانوادگ نکهیخودش رو جمع و جور تر کرد و من دستهام رو در هم قالب کردم...و تو فکر ا یکم یحام

 ...شمیو الل م زنمیمن چرا حرف نم یحام ینه تو جمع خانوادگ

 

 بله حامد اومده..._

 

 رده....برگ تونهیکه نم ییبرادرزاده من جا یمادرش حفظش کنه ول یخب خدا رو شکر خدا برا_

 

 ...دمیرو به وضوح د نیا دیپر یپلک حام ریز

 

 دکتر... ی: خانومم داغ برادر زاده اش رو هنوز داره آقا یحاج

 

 ....دینی..اما..شما من رو برادر حامد نبدمی...من به عمه خانوم حق مدمیبهشون حق م_
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 نم؟؟؟ی..اون رو هم نب نمیپسر اکبر خان انتظام که بب_

 

 کار به اونجا بکشه... خواستیدلم نم اصال دیپر رنگم

 

 عمه جان..._

 

 که زنگ زدم در حال هق هق... ییچه شب و روزا ؟؟یخواهر زاده هات خورد دنید یبرا ییچه خون دلها دونهی: نم عمه

 

...همراز زهیقطره اشک نر هی دمیگفت : بهتون قول م ینگاهش رو از عمه گرفت و به من نگاه کرد محکم تر از هر زمان یحام

 ...ادیز یلیمهمه...خ یلیمن خ یبرا

 

 مهمه پسرم... یلیخ نی: ا یحاج

 

 از همراز؟؟ یخوا یم یبدونم چ خوامی: بله مهمه..اما م عمه

 

 سئوال؟؟؟ نیپر صالبت من و ا یحام

 

 دستم گرفتم... یچهار خونه ام رو تو کیتون گوشه

 

 کنه؟؟ یبرادرزاد هات مادر یقراره برا_

 

هم شما و هم خاله  کنمیشما رو درک م یکنه...عمه خانوم من ترسها یمن همسر یصداش رو صاف کرد : قراره برا یحام

 نیسالها بدون ا نیندارن اما مگه تمام ا اجیو کوشا به مادر احت وشاین گمیترس ها رو داشت ..من نم نیهمراز..خود همراز هم ا

 نکرده؟؟ یحرفها همراز مادر

 

 خودش حرفهاش رو بزنه.... یاما هنوز هم ساکت بودم قول داده بودم بذارم حام من

 

خاله  هیاز  شتریب یزیبچه ها چ یبرا ستی: همراز دختر مورد عالقه منه...قرار هم ن دیانگشتش رو به کنار ابروش کش یحام

عنوانها به دنبال داره نه  نیکه ا یفیوظاها و  تیمهربون و مسئول باشه..قراره همسر من باشه و من شوهرش با تمام مشئول

 ...شتریب یزیکم تر نه چ یزیچ

 

 سکوت شده بود فکر کنم... نیباعث ا یحام نیو محکم ا یساکت نگاهش کرد ...لحن جد عمه

 

...شما زنمیخودم هم م یحرف رو به پسرها نیمن ا ییگام جلو هی هیازدواج چ تیمسئول یکه بدون نیپسرم هم نی: آفر یحاج

 هم مثل اونها...

 

* 

 

 دمیکش یقیبود نفس عم دهیچیمحبوبه شب همه جا پ یشده بود و بو کیکردم ...هوا تار یفیو لرز خف دمیچیرو دورم پ شنلم

تر شدم دو  کینگاه پر محبت به صورتم داشت..لبخند زدم و بهش نزد هیلبش بود و  یرو یلبخند خسته ا میستادیکنار در ا

از شدت تمام اون  دیشا ینبود من از شدت سکوت خفه شده بودم و حام یخوب یکدوممون ساعتها چیه یاساعت گذشته بر

 کرده بودن... یتلفن روش خال یکه عمه و صبح هم خاله پا ییها نهیک

 

 ...یموندیشام م_
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 : برم بهتره  دیسرم کش رهیبه گ یرو آروم دراز کرد و دست دستش

 

 ...ستیهر چند دست پختمم خوب ن_

 

 ...رهیآشپز هم بگ دیبا خوادیبغلش م یمثل تو رو تو یجواهر یکرد : هر ک یخنده خسته ا تک

 

 ادته؟؟یبود :  ادمیکه اشاره کرد رو خوب  یزیزدم چ یلبخند

 

 که مربوط به تو باشه  یزیبره ...من هر چ ادمی شهیمگه م_

 

 حفظ کردم... نجایکرد و ادامه داد : ا یاش اشاره ا قهیبا دست به شق رو

 

 ... دمیشنلم خم شدم و لذت بودنش رو نفس کش یتو شتریب یکم

 

 حرفها... نیبابت تما م ا یحام دیببخش_

 

 خسته شدم از بس بابت حامد همه جا جواب پس دادم..._

 

 ..اطیبه سنگ فرش قرمز رنگ ح دمشونیرو گرم نوک کفش هام کردم کش سرم

 

 ...یکرد خیمن برو تو  ییدستش گرفت : خانوم سرما یستم رو تورو آروم به سمتم دراز کرد و د دستش

 

 ...یحام ترسمیم_

 

داشته  دی..ترس رو من باینداشته باش یبه من و نگران یها رو بسپار نیدستش گرفت : قرار شد ا یرو محکم تر تو دستم

 باشم..

 

گونه ام  ینفس هاش رو رو یسرش رو خم کرد تا من گرما یرو با شدت بلند کردم و پر سئوال نگاهش کردم..کم سرم

  رهیتمام وجودم رو بگ یشگیاحساس کنم و خلسه هم

 

 ؟؟یاگه عشقم رو بهم ندن چ_

 

 شد .. رهیچشمام خ یصورتم تو ی...سرش رو بلند کرد و روبه رو دمیکش یقیعم نفس

 

 !!م؟؟یفرار کن_

 

 هیتو خونه من فرار چ ادیزد : نه خانوم من با حرمت م مینیرو به ب شینیو ب دیخند

 

 کردم.. یشوخ_

 

 ...دونمی...مزمیعز دونمیم_

 

 ...انیتا باالخره کوتاه ب رمیو م امیرو بست و باز کرد : انقدر م چشماش
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...موهام رو پشتم رفتیدرشت عرق م یو من از پشتم دونه ها کردندینبرد بود...همه به هم نگاه م دانیم هیشب ییجورها کی

 یادیمن ز یلباس برا کمی...یسورمه ا یبا خالها دیسف ریتنم بود بود و بلوز حر یرنگ یسورمه ا یبسته بودم ...شلوار پارچه ا

 ....دمجبورم کرده بو یبود اما گل یمجلس

 

..هر چه قدر رمیبگ یصندل ینیکنار هم نشسته بودند و من مجبور شده بودم از خانوم حس ی..شوهر خاله ام..خا له ام و گلایس

بود که به زور  یستالیکه قبول کردم ظروف کر یزیخاله اصرار کرده بود مراسم خونه اونها باشه من قبول نکردم تنها چ

تر  کیش شهیکه از هم یحام یرو به رو یتک صندل یکنار گلدانها بود و من رو یعسل زیم یآورد..عکس رها و مادرم و پدرم رو

بهتر بود و من اصرار داشتم  شدیکه تا لحظه آخر از نظر خودش اگر نم یودم..به اصرار من حامد هم اومده بود کاربود نشسته ب

بود که نه به عکس ها نگاه کنه  نیا شیو تمام سع دهیدر کنارش باشه..نگاه حامد غصه دار بود و رنگش پر یکه تنها برادر حام

 ...کردنینگاهش م نهینه به عمه و خاله که به شدت با ک

 

هفته بحث  کیسرش کرده بود  یبود و عمه کوتاه اومده بود و چادر رنگ دهیرو باالخره پوش شینفت یخانوم کت و دامن آب دهیفر

به بله  هیشب یزیچ یبرا یجا کشونده بود که حاال تو غروب روز پنجشنبه همگ نیکار رو به ا یحاج یو رفت و آمدا و ساطت ها

 من جمع شده بودن... تیبرون تو سوئ

 

 ..دیرسیبه نظر م یراض یبود از بزرگتر ها که کم یتنها کس دیخاله ام شا شوهر

 

 من... تیروان عمه و عصب یخاله و اشکها یحامد و چپ چپ ها زیبود و سکوت ترحم برانگ یشگیهم یها بحث

 

 ...گرفتمینشسته بود و نگاه ازش م شهیو محکم مثل هم یجد یو حام کردیبا نگاهش آرومم م یگل

 

 اما خوب قسمت نبود... میخدمتتون برس امرزشیبا پدر خدا ب خواستیدلم م یلیخانوم : ما خ دهیفر

 

 ...نشستیم نجایاگر اکبر خان بود االن ا انگار

 

 ...میبش لیبا انتظام ها فام گهیقراره بار د نکهیمثل ا امرزهیخان : خدا جناب انتظام رو ب خسرو

 

 بود... نهیهمه ک نیا ونینظر م نیحرف مزخرفتر نیوقت مالحظه نداشت...ا چیآدم ه نیا

 

 تا بتونم خودم رو کنترل کنم... دمیکش یقیعم نفس

 

 ...گرفتیخودش نم ینگاهش رو از زانوها حامد

 

 رو برادر بزرگترش حساب کنه.... تونستیهم نم تیوضع نیتو ا دیکه شا سوختیم یحام یدلم برا و

 

 دخترم باشه... خوادیکه من دلم م یخانوم : همراز فرشته ا دهیفر

 

از شما  دیرفتن سر خاکش با یقبره که برا کهیت هیخانوم اما االن  دهیدخترتون بشه فر میدخترمونم داده بود یکی: ما اون  خاله

 ...میریاجازه بگ

 

 : مامان جان!!... اوشیس

 

تکرار نشن با  گهیهفته بود اعصاب من رو له کرده بود و قرار بود د هیبحثها  نیحرفها قرار بود تموم بشه..ا نیردم اک بغض

 ...ادیکردم تمام بند بند وجودم کش م یبه من اثبات کنن...احساس م خواستنیرو م یتکرارش چ
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 ...ومدمیم دینبا دی: من...شا حامد

 

 شد تا بلند شه.. زیخ مین

 

 ....دینیبش کنمی: حامد خواهش م من

 

 احساس کنم و نفسم حبس شده بود  تونستمیرو م میشونیعرق پ دمینگاه ها به سمت من برگشت و واقعا خجالت کش همه

 

. 

 

 ...سوزمیمن از کجا م یستیدکتر شما که متوجه ن یبه حامد انداخت و با دستمال گوشه چشمش رو پاک کرد : آقا ینگاه خاله

 

 ...هیاش : خانوم کاف شهیخان با همون لحن زننده هم خسرو

 

بوده که  نیبه ا می: من تمام سع نشوندیکه همه رو سر جاش م شیشگیو صالبت هم کتیصداش رو صاف کرد و با اون ات یحام

 نیا یبرا دنمیرس خدمت عمه خانوم و حاج آقا نجایا ایشما اومدنم  دارید یینشه خاله جان بارها تنها تیهفته همراز اذ نیتو ا

من  شدیمونده همون موقع زده م یبهتر بود اگر حر دیخاطره خوب باشه شا هیهمراز  یاخدمتتون بر میرسیبود که امروز که م

 بشه.. تیاذ یدوست ندارم همراز االن ذره ا

 

 

 

 زیهمه چ خواستیانداختم...جو انقدر بد شده بود که من فقط دلم م یو گل دادیپاهاش رو تکون م یکه عصب ایبه س ینگران با

گذاشت : من  زیم یرو رو ارهیداده بودم تا ب یرو جعبه حلقه رو که من به حام فشیک یخانوم دست کرد تو دهیتموم بشه..فر

چشماتون نگاه کنم اما  یتو شدیهم روم نم میایبله برون ب یگفت برا یحام ی..وقتدارمگفتن ن یبرا یزی..چ نییسرم از شرم پا

 ماها بمونه.. نیب ستیدختر هم آرزو داره قرار ن نیا

 

 ....کنهینگاه م تیعصب نیچرا من رو با ا دمیفهمینگاهم کرد و من نم ینگاهش رو به نگاهم دوخت و عصب یحام

 

رو نه گوش کرده بودم نه برام مهم  گهید یزهایچ یلیو خ هیسر مهر یدستم کنه...بحث ها یتا حلقه ام رو تو ستادمیا کنارش

 بود 

 

تا صبح با عکسشون درد دل کرده بودم اجازه گرفته بودم و  شبید شدیم یداشت جد زیدستاش گرفت..همه چ نیرو ب دستم

 ...یزن حام شدمیداشتم م یحاال به طور رسم

 

 سیو حامد چشماش خ دمیلرزیمن هنوز مهم دست زدن و  هیهلهله گلنار بلند شد و بق یصدا دیانگشتم لغز یکه تو انگشتر

تو اتاق من جا  شهیمحکم بغلم کرد : هم یتوجه به هر کس یب ای...خاله.عمه هم ..سختیخانوم بغلم کرد و اشک ر دهیبود فر

 ..یدارسرم جا  یهم رو یهمراز هر وقت نخواست یدار

 

 ...کردینگاهم م یو من به سمت مردم برگشتم که داشت جد دتمیمحکم بوس یگل

 

 نهیمرد ک نیرو در آورد و نگاهم کرد..من از ا یرینظ یب فیو دستبند ظر بشیج یشد...دست کرد تو کیبهم نزد حامد

بودم اما انقدر نگاهش و خودش  دهیرو کش دنشیذهنم نقشه زجر کش یبار تو یمدت بارها نی..تمام اشیسال پ یلیداشتم..خ

 حامد پر از غرور و سر به هوا نباشه... از اون یخبر گهیشده بود که د زیترحم بر انگ
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 ...یبند رو به دستم بست : خوشبخت باش دست

 

 رو هم بغل کرد... یحام

 

همه رو سر جاشون نشوند اما من  ی...جواب محکم حامدیلرزیو من هنوز همه بدنم م ارهیرو ب کیک خچالیبلند شد تا از  گلنار

 تر کرد : همراز... کیهنوز هم حالم بد بود...خودش رو بهم نزد

 

مدت چه قدر نشون داده بود که دوستم داره : به  نیرو بلند کردم و به چشماش نگاه کردم چه قدر دوستش داشتم و ا سرم

 ....یخوش اومد میزندگ

 

* 

 

 یمن و حام یعنیکردم  یو من داشتم فکر م زدیبه هر دومون م یبود حاج آقا لبخند سیو چشماش هنوز خ دیبه سرم کش یدست

 م؟یدیرسیروزها م نیهم به ا

 

 حاال من به بودنتون تو خونه عادت کرده بودم... دیعمه جان بود_

 

 ..یشیدار م یکم کم خونه زندگ گهیزد : تو هم د میشونیبه پ یکرد و بوسه ا یموهام رو نوازش عمه

 

 ...یتنها بمون نجایفکر نکنم بذاره ا یحاال که زنش هم شد میدیکه ما د یآقا : اون مرد عاشق حاج

 

 تا منتظر عمه بشن... اطیکرد و ساک به دست رفت تو ح یانداختم و حاج آقا خداحافظ نییخجالت سرم رو پا از

 

سر هر نمازم دعا کنم خدا  نکهینکردم عمه جان..جز ا یکار چینباشه...برات ه سیخوشگلت خ یبهم کرد : چشما ینگاه عمه

 دیگفت شا یقرار بودم حاج یب یلینحو بده..شب قبل از عقدتون که خ نیزجرهات..صبرت و نجابتت رو به بهتر نیجواب تمام ا

شاد  زنمیتو رو هر بار که بهت زنگ م دوارمیبه خدا عمه جان..توکل به خدا ام توکلدکتر جواب همون دعا هام باشه... یآقا نیا

 ..میمنتظر یعروس یو برا میری...ما میباش

 

 ...یعروس عمه_

 

اما بذار  دیعقدتون داشته باش یبرا یمراسم دینگذشته نتونست یلیکه از چهل پدرش خ نی..درسته که به خاطر ارهیبذار بگ_

توشه جمع  دیرسیم یزندگ یها یکه به سخت ییروزها یداشتنت تالش کنه برا یبرا شتریهر چه قدر که ب رهیرو بگ یعروس

 ...دیکرد

 

 عمه... یزانوش گذاشتم : مرس یرو رو سرم

 

بگم که عاشقش باش صبور باش و  نویمن فقط ا دادیم ادیرو بهت  نهایهنوز هم بغض داشت : کاش مادرت بود خودش ا صداش

...از یلیحواست باشه عمه خ دیبا یلیمرد قانونمند و حساسه خ نیداره و ا ادیز ثیباشه..شغل تو حرف و حد تیسرت زندگ

قطع کن..کنارش  عیو رو سر زنهیم بیچه همکار زنت که به خانوادت آس دتچه با همکار ر یکن..هر رابطه اکارت کم  یحواش

 بشه... یاحترام ینکن..نذار هم بهت ب یاحترام ینره...ب ادتیهم  یباش و آرومش کن..از حق خودت نگذر اما فداکار
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 رفتن؟؟_

 

 اوهوم..._

 

 شکمم جمع کردم  یاز پشت تلفن هم لبخندش رو حس کنم...پاهام رو تو یحت تونستمیم

 

 خانوم قشنگم... ستیاوهوم درست ن_

 

 و بعد حلقه عقدم... یدستم نگاه کردم به حلقه نامزد به

 

 خانومم... گمیبهت از ته دل م گهیاالن د_

 

 جا تنها شدم.. نیشده..من باز ا یجاشون خال_

 

 رو... نینشنوم ازت ا_

 

..االنم یبردیرو م نایراننده ات خودت عمه ا یمهم وگرنه به جا یو کارا یجلسه دار دونمیم یشیندارم چرا دلخور م یمنظور_

 ...کنمیدرست م یکار هیخودم  یبرا

 

 دمیتو اتاق کنفرانس منتظرشن را شن کردیکه اعالم م شیمنش یصدا

 

 برو به کارت برس.._

 

 ؟یبر یخوایکجا م_

 

 ..دونمیبچه ها تئاتر شهر و بعد هم نم شیپ رمیم_

 

 ؟؟یندار نیخودت تمر_

 

 نه امروز نه..._

 

 رو بفرستم؟؟ یعل_

 

 !!!؟؟یحام_

 

 قول بده... هی ؟؟یشیم یچرا عصبان زمیخوب عز_

 

 بگو._

 

 با آژانس برو..._

 

 بابا... یا_

 

 گهیفکر د هیباشه؟؟ تا بعد  یستیبا ابونیازت...دوست ندارم کنار خ کنمیاومد : خواهش م یشدن صندل دهیکش یصدا

 ...میبکن
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 و من... میکنینم یا گهیفکر د_

 

و لحنش سفت تر شد : با آژانس  نییصداش رو آورد پا یبلند از پشت سرش اومد کم یسالم ها یباز شدن در و صدا یصدا

 راجع بهش.. میکنیو بحث م میکنیو فکر م یریم

 

 

 

شده انداختم و  کیتار یبه پارک دانشجو یبودم نگاه دهیبچه ها به سمتم روان شده بود تا تونسته بودم خند کاتیتبر لیس

 یمن خود خود زندگ یبرا دادیم یکه به هر کس یدیداشت ..هر د یهر کس یکه برا یزیهر چ یبو دمیزدم و نفس کش یلبخند

 بود ....

 

 گفتیو بهم م دیخندیو م اوردیدر م یهنوز داشت مسخره باز وانی.کیسته جمعد میانداختم و از سالن خارج شد نییرو پا سرم

جا بودنش  نیجا خوردم...انتظار ا یحام نیماش دنیکه با د کردمیبا ما نگرد و من براش دهنم رو کج م یزن شوهر دار گهیتو د

 رو نداشتم..

 

 دنبالتون... امیشد : سالم همراز خانوم..آقا فرمودند ب ادهیازش پ یسمت راننده باز شد و عل در

 

 بعد از اون بدتر در عقب رو باز کرد و منتظرم شد... و

 

که  یاختالف مزخرف نیعوض شد...دوست نداشتم...ا یزی..تو نگاهشون چدنیکه بچه ها کش یهمراه با سوت دیسوت کش سرم

 ذهنشون رو هم دوست نداشتم... یتو یها لیاالن با اونها به وجود اومده بود رو دوست نداشتم تحل

 

شده بودم که  یآدم ها..زن مرد نیطبقه شده بودم..از هم نیاز هم یبودم من هم عضو یم دیهم نبا دیبودم..شا یعصبان

 ها بود... یراننده و خانوم و آقا باز نیبهتر از ادنبالم باز  ومدی...اگر خودش مستمیبا ابونیکنار خ ومدیبدش م

 

 ..دادیرو هم جواب نم شی..گوشدمیکش یپوف

 

 خونه است؟؟ یحام_

 

 بله ..._

 

 در هر جمله سه بار بهم گفته بود زن عمو... غمیزنگ زده بود و تا در آوردن ج وشایبود شب خونشون باشم ن قرار

 

 و خنده مونده بودم..شروع شد همراز خانوم... تیعصبان نیدادم...و ب هیتک یصندل یپشت به

 

  

 

* 

 

 تو اصال حواست هست؟_

 

 باعث شد من هم از جام بپرم... دادش

 

 ؟؟یگیم یدار یچ_
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 دهیبا فر کیسراغش اومده بودم که سالم و عل ینبود با آن چنان توپ پر یمتنفر بودم اما انگار که االن چاره ا ستادنیگوش ا از

 دادیشده بود شالم هنوز دور گردنم بود و انتظار داشتم برم تو اتاقش و داد بزنم اما اصال انتظار داد و ب یخانوم هم سرسر

 حامد رو نداشتم... اتن صدا ب نیخودش اونم با ا

 

 ؟؟یبوک...تو آخه عقلم دار سیتو ف یگذاشت یبعد عکس گرفت یدختر بچه کرد هیلباس تو تن  نی: حامد ایحام

 

 ساده است... راهنیپ هی..هیانگار چه لباس یگیم یدار نیهمچ_

 

جور بار  نیبچه ها رو ا نی...ما امیاوردیبار ن ینجوریبچه ها رو ا نیداره..ما ا نیداره..نه دامن داره..نه آست قهیساده؟؟ نه _

 کنن میعالمه آدم تقس هیرو با  شونیزندگ یکه لحظات خصوص میاوردین

 

 ..ی: اون دختره منه حام حامد

 

 شدم... میباز قا مهیپشت در ن شتریب یاومد و به سمت حامد اومد ..کم رونیب زیکه از پشت م دمشید

 

 ؟؟یزنیحرف م یاز چ یدار ینبود شیسه ماه پ نیتو تا هم_

 

 ...خوادیکه م کنهیم یزندگ یاحمق نبودم..اما حاال هستم و دختر من جور یحامد هم باال رفت : آره نبودم..منه لعنت یصدا

 

از خط  یطور بذار نیا دی...نبایجا بنداز شونیخودت رو تو زندگ نکهیا ی...برارسهیحامد ...حامد نذار فکر کنم هنوزم عقلت نم_

 خارج بشن...

 

 ..دهیلباس پوش هی...یچه از خط خارج شدن ؟؟یگ یم یدار یحواست هست چ یمرد حساب_

 

 ..یصفحه اجتماع هی یته توکرده و عکسش رو گذاش شیداد زد : و آرا شتریب یکم یحام

 

 ..چوندمیپیرو م وشایگوش ن دیمالحظه باشه با یحامد انقدر ب شدی..باورم نم

 

 ...لباساش رو دوست نداره...یکنیبزنه اما مجبورش م انوی...دوست نداره پیاون بچه تحت فشاره حام_

 

 گفتم... یگفتم؟؟ با تو ام..چ یبچه هام بچه هام بهت چ یگفت یاومد یوقت_

 

 همه پشت سر هم داد بزنه... نیبتونه ا یحام شدی..باورم نم

 

 دوست باشم باهاشون.. هیمثل  ینشن...گفت یدخالت کنم تا بچه ها دچار دوگانگ تشونیحق ندارم تو ترب یگفت_

 

 ه؟یادا ها چ نیپس ا ادته؟؟یپس _

 

 رو به زنت بده.. تیالک یها ریگ نیبرو ا یتو االن ازدواج کرد_

 

 دادن نداره حامد...حواست به حرف زدنت باشه... ریبه گ یازیزن من ن_

 

 یلذت ببر..مرد حساب تیباشه از دوران نامزد تیحواست به زندگ گمینشو..منظورم اون نبود...من دارم م یخب حاال عصبان_

 ..یبچه دار بش دیکم کم خودت با
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 خودم نداشتن.... یبا بچه ها یدوران برام فرق نی..تمام ا؟؟یفهمیم بزرگتر منن یدوتا بچه ها  نیمن بچه دار هم که بشم ا_

 

 ... یحام_

 

..نقطه ضعفامون زنمون و بچه میریپذ بی..آسمیهست یبهت بگم..ما خانواده شناخته شده ا دیرو من نبا نایحامد...ا یچ یحام_

بزنه..کم کم سراغ  انویپ کنمی..زورش میبفهم دیرو با نایطور..ا نیتو چشم باشن...زن هامون هم هم دیهامونن بچه ها ما نبا

وقت اضافه داشته باشه تا بره  دیداشته باشه..نبا یسرگرم هی دیاما پس فردا با رسهینم لشاالن عق نکهیا یبرا امیکوشا هم م

 ...دیکه نبا ییحرفها ایسراغ کارها 

 

 ...رونیب یبنداز شونیمن رو از زندگ یخوایتو م_

 

 رو هم بردار.. ینکن...اون عکس لعنت ییبچه ها رو هم هوا نیآروم تر شده بود : حامد بچه نشو...ا یکه حاال کم یحام

 

 ..یدعواش کن یبر یحق ندار_

 

 من رژ قرمز نزنه... یشه تا برا هیتنب دینباشه با تیاونجاش رو تو کار_

 

 من نمردم که..._

 

به در زدم از وارد  ی...تقه ارهیگیجا متوقفش نکنم کار باال م نیجا خورده بودم که فکر کردم اگر ا نشونی..انقدر از بحث ب

 بودن...به سمتم برگشتن... یشدم..هر دوشون عصب

 

 ....نییپا رمی...من پس..میرو لبش اومد : خوش اومد یلبخند زورک حامد

 

 دلم.... زهیبود : سالم عز یهنوز هم عصبان یحام

 

 در رو بست ... حامد

 

 داد... هیگذاشت و سرش رو به ساعدش تک شهیش ی..دست راستش رو روستادیپشت به من رو به پنجره ا یحام

 

 رو سرتون.. دیصداتون رو انداخت_

 

 پشت در... دمتید_

 

 اما... دی..ببخشزهی.. : چدمی..واقعا خجالت کش

 

 ...کردمیم فیخودم هم برات مطمئنا تعر ستیمهم ن_

 

 ...یبه حامد حق بد دیهم با کمی یمبل : حام یرو نشستم

 

 ترسناک برگشت به سمتم؟؟!! یجور نیزدم؟؟ نه..پس چرا ا یبد حرف

 

 حق؟؟؟!!!!_
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 بود.. میبودمش سر اسباب کش دهید یعصب نقدریکه ا یبار نی..آخر دمیخودم کش یبه موها یدست

 

 بعد.... یبمونه برا میصحبت کن یاالن دوست ندار کنمیدادم : باشه فکر م رونیرو ب نفسم

 

 ...کنمیخواهش م نی: همراز بش ستادیقدم بلند رو به روم ا هیشدم...ببا  زیخ مین سرجام

 

 جمع و جور کردم... یلباسم رو کم یور هی قهیدسته مبل و  یرو از تنم در آوردم و انداختم رو پانچوم

 

 مبل..نشست رو به روم ... یرو نشستم

 

 ...دمیشدم اون عکس رو د وونهید_

 

 ...کنمیصحبت م وشایبا ن_

 

 بشه... هیتنب دینه !!با_

 

تکرار  گهیداره من مطمئنم اگر باهاش حرف بزنم د یبدونه چه حس خواستهیدختر بچه است...م هی نیا ؟؟یچ یعنیکردم :  اخم

ست  نجای...مشکل اشهیسالش خواسته هاش هم متفاوت م 18که بشه  گهیسال د 8 شهیدختر داره بزرگ م نیا ی..حامشهینم

 ...کردیعکس رو پخش م نیا دیکه بله حامد نبا

 

 خواد بزرگ بشه... یاصال عقل نداره..نم_

 

 به خودت فرصت بده... کمی..یرو کنترل کن زیهمه چ یخوایام گذاشتم : همش م قهیانداختم و دستم رو شق نییرو پا سرم

 

 ؟؟یبهم بگ یخواینم کنهیم تتیداره اذ یزیهم : چ یرفت تو یبه سمتم خم شد اخماش کم یکم

 

 ... ستیاالن وقتش ن_

 

 بشنوم... خوامیاالن وقتشه..م نیاتفاقا هم_

 

 دنبالم؟؟؟ یرو فرستاد یچرا عل_

 

 ؟؟یایساعت خودت ب نیا یخواستیم ؟؟یچ یعنیرفت تو هم :  شتریب اخماش

 

 ق..._

 

 ..یتو هم..زنم رهیبوده واقعا کالهمون م یطور نیقبال هم یوسط حرفم : بگ دیپر

 

 کس حق نظر دادن نداره که... چیشدم : آره زنتم...اونا هم برادرزاده هاتن..ه یعصبان

 

 چه طرزه صحبت کردنه؟؟ نیتعجب نگاهم کرد : ا با

 

حساب دو دو تا چارتاشون  نینیشیاونا که هر شب م ؟؟یبر بخورم..متوجه دیاون بچه ها با نی..من بهیجور نیمن ا یشغل لعنت_

 دنبالم... ادیب ستمیس نیآخر نیراننده با ماش هیکه  نشونیب رنیپذیمن رو نم کننیرو م
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 ؟؟؟یکشیلبش اومد به خودش اشاره کرد : مسخره است تو از من خجالت م یرو یجاش بلند شد...پوزخند از

 

 ...یتو جاده خاک یزنیم ی..داری..اصرار کردستیکردن نجمله خارج از تحملم بود : بهت گفتم االن وقت صحبت  نیا واقعا

 

 ؟؟یبهش زد : جاده خاک یقیرفت و روشنش کرد پک عم گارشیبه سمت س کالفه

 

 ستیحرفها...تو مود من ن نینداشت..اما راننده و ا ی..باشه مسئله انیدنبالم با اون ماش یومدی..اگر خودت میآره جاده خاک_

 نیوقت هم باور کن تو آرزوهام راننده و ا چی..هشدهیسوار اتوبوس م شیهفته پ نیکه تا هم یازدواج کرد ی...تو با دختریحام

 حرفها نبوده...

 

 تحمل کنم زنم سوار اتوبوس شه... تونمیکه نم یشد ی..تو زن من لعنتنهیا شیکه زندگ یازدواج کرد یتو هم با مرد_

 

آروم  کمی...کالفه از جام بلند شدم : بذار دونمیرو هم نم دیکارمون کش نجایبه ا اصال چرا دونمیرو نم میبود یانقدر عصب چرا

 ...میکنی..صحبت میش

 

 کجا؟!!_

 

 هم صحبت کنم... وشایبا ن دیخانوم...تنها موندن...با دهیفر شیپ رمیدارم م_

 

 مبل چنگ زدم و برداشتم  یرو از رو پانچوم

 

 همراز..._

 

 ...میازدواج کرد یبا ک ادیب ادمونی دیبهتره...شا میرو باز کردم : فعال تنها باش در

 

اشک  دیدادم..نبا رونیدادم...نفس حبس شدم رو ب هیراهرو تک کیتار واریرو محکم قورت دادم و در رو بستم..به د بغضم

 نییصورتم کاشتم و از پله ها پا یرو رو میوعپلکهام رو به هم فشردم و لبخند مصن کمیخانوم بد بود.. دهیفر یجلو ختمیریم

 رفتم....

 

* 

 

که  ییانوینشستم همون پ انویکنار پ شیخانوم تو آشپزخونه بودم تک پله رو رد کردم رو مبل کنار دهیمبل فر یبود رو نشسته

 یاطرافم نگاه یدادم و به تجملها رونیعاشق تر شده بودم..نفسم رو ب دیشا ایبا هر نتش اون شب عاشق شده بودم 

 انداختم...

 

 کالفه نگاهم کرد : به خاطر من با تو هم بد صحبت کرد... حامد

 

 نه..._

 

 ...یهمه رو خوشحال کن یخوایم یادی..زیصبور یادیداد : دختر ز هیزد و به پشت مبل تک یپوزخند

 

 مزاحم رو عقب روندم : فعال که رفتم رو اعصابش... اشک

 

 دوستت داره.._
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 ...دونمیم_

 

 ...یطور نیعاشق بشه اونم ا کتیاون دکتر بد خلق و با ات کردمیوقت فکر نم چیه_

 

 طور... نیبه عالقه اش نداشتم...به عالقه خودم هم هم یگفتن نداشتم ..من شک یبرا یزیچ

 

 ...کنهیطور بر خورد م نیکنه با من هم هم میتقس یعادت نداره بچه ها رو با کس یبهت بر نخوره حامد ..حام_

 

 ..کردهیبابا باهات چه طور برخورد م یکرده گاه فیبرام تعر یبوده نه؟؟؟ فخر نیسالهاست سهم تو از بچه ها هم_

 

 ...امرزهیرو ب شونیگذشته خدا ا_

 

 به زن داداشم افتخار کنم.. دیزد : االن با یآروم یلبخند

 

 ..شمیم یزن عمو..منم شاک گنیم یکردم : بچه ها که پدرم رو در آوردن ه یا خنده

 

 ...ادمهیبود رو  یزن عمو خانوم موهاش دوگوش نیکه هم ی...من روزییکوچولو کمی...فقط گهید یی: زن عمو دیخند

 

 در اساس محقه نه؟؟؟ یکه حام یدونیکه کارتون اصال درست نبود؟؟..م یدونی..ممیصحبت کن وشایبا ن دیزدم : با یلبخند

 

 بچه هام باشم... یتو زندگ یجور هی دی...همراز من باسوزونهیاز همه من رو م شتریب نیهم ا دیازد : ش یخند شین حامد

 

و  راهنیپ هی...اونا مطمئنا کم کم خواسته هاشون بزرگتر از یبریم نیاشون رو از ب ندهیکارت فقط آ نی...با استیراهش ن نیا_

 ؟؟ی...اون وقت چشهیرژ لب هم م هی

 

 بپوشه هم ندارم..... یسالگ ستیتو ب یحت یدخترم لباس اون سبک نیبا ا یمن مشکل_

 

 ...دیبرادر باش کنمیشک م یگاه_

 

 ...هرچند به قول خودش...کنهیم تیسرجاش به سمتم خم شد : آخ آخ تو رو هم اذ یزد و کم یلبخند

 

 به کنترل نداره... یازیگفت : زن من ن یبا لحن حام قیصداش رو کلفت کرد و دق کمی

 

 منه ها.. زهیاخم کردم : حواستون باشه ها...شوهر عز یشوخ با

 

 و اشک رفت.... یسرحال تر شد کمیخوشحالم _

 

 اشک نداشتم..._

 

 ...ینیریخانوم با ش یو پشت سرش هم فخر ینیس هیخانوم با  دهیموقع فر همون

 

 ...دیکه عروس و برادر شوهر خلوت کرد نمیبیم_

 

 رو کردم تا متوجه حال خرابم نشه.... میخوشحال شدم تمام سع زدیخوشحال بود و لبخند م نکهیا از
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 بودم... یبود و عصب یاومد....عصب ینم نییرو پله ها خشک شده بود و پا چشمام

 

 نه است...عروسک من از سر کار اومده گرس نیا خورنیشام م یک نیو بچه ها رو صدا کنن بب یخانوم حام یخانوم : فخر دهیفر

 

و من هم  کردنیم تمیاذ یگوش ریو بچه ها هم ز کردینگاهم نم بایبه شدت کم حرف بود و تقر رفتینم نییاز گلوم پا یچیه

نشسته بود پرواز  زیکه اون ور م یپر به پرشون بدم تا بخندن..اما همه ذهنم و حسم و قلبم به سمت مرد متفکر کردمیم یسع

 ....کردیم

 

به من  یتوجه دیبه قول خودش پسرهاش نوه اش و عروسش دورش بودن خوشحال بود که شا نکهیخانوم انقدر از ا دهیفر

 بدون نگاه نداشت.... یمضطرب و حام

 

بود....آروم آروم به سمت  زیخوف برانگ یباغ جذاب و کم نی..شب اومدیم رونی...نفسم با بخار بدمیچیرو محکم دورم پ پانچوم

رو دوست نداشتم...و انقدر  نمونیب تیعصب نیرو تاب دو نفره اونجا نشسته...استرس داشتم..ا دونستمی..مته باغ رفتم.

 یاون رگه ها ایبشقابش دست نخورده بمونه... بایتقر نکهیا ایتحمل کنم نگاهم نکنه  متونستمیخودش رو دوست داشتم که ن

 بشه... دایچشمش پ یقرمز تو

 

 ریز یگاریس ریرو تو ز گارشیپام سرش رو بلند کرد و س یصدا دنی...با شنین و شلوار مشکتاب نشسته بود با کاپش یرو

 ...شهیپاش خاموش کرد : سردت م

 

 ..یدیکش یلیامروز خ_

 

 ....کردیو نگاهم م کردمی....نگاهش مزدیو حرف نم زدمیجلوش ..حرف نم ستادمیا

 

 باهاش... دیبا دی..شامونهیبشه گفت پش دیناراحت...و شا یلیحامد خ_

 

 ...میگرفت : راجع به خودمون صحبت کن یابر مهیرو به سمت آسمون ن سرش

 

 به خودم چسبوندم.... شتریرو ب پانچوم

 

 ازدواج کردم...همراز.... یبا ک دونمیمن م_

 

 ....دونمیمن هم م_

 

 پس.._

 

نداشتم اصال چرا  ازیتو دارم...اگر بهت ن یها تیبه حما ازی....من نمیبد رییهم رو تغ یهمه زندگ نیا میبخوا میستیما مجبور ن_

 ...تمیتو زندگ

 

 کرد ... رییتا آسمون تغ نیجمله ام نگاهش زم نیکردم با ا احساس

 

 ...من....شکنهیمنو...دلم م رینگ دهی..نادیخشک نگاهم نکن حام_

 

خودم  شیاز خودم پ یخوایم یوقت یجا..بذار حست کنم حت نیا ایسمت خودش : ب دتمیرو به طرفم دراز کرد و کش دستش

 ...یکن تیشکا
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پاش رد کردم و دستهام رو کامل دور گردنش حلقه  یکیرون اون  ریسمت چپش...پاهام رو آروم از ز یرون پا یرو نشستم

 جا کردم.... ی..خودم رو تو جام حساب شیرگ گردنش : آخ یرو گذاشتم رو مینیکردم..ب

 

 ....یکنیم غیدر یاومد یلبخندت برم که از وقت نی: قربون ا دیموهام رو بوس یو رو دیخند

 

 قرارش رو هم یقلب ب ی...نبضش رو حس کردم...صدادمیحضورش رو نفس کش شتریب

 

 کن ازم... تیرو محکم تر دورم حلقه کرد : حاال شکا دستش

 

 مگه نه؟؟ میتونیخودم رو تو بغلش فشردم : ما م شتریب

 

 که من نتونم... ستین یکار چیه یتو با من باش_

 

 ...شهیهم ینگرانم_

 

 ....ایجواهر دن نیتر متینباشم؟؟؟ گرون ق میداشته زندگ نینگران مهم تر شهیم_

 

 منم نگرانتم...اما _

 

 ؟؟یاما چ_

 

 کنم.. یمحدودت نم_

 

 ...ارمیبه روت ن یکارت رو عوض کرد دمیفهم یدارم که وقت نانیکنم انقدر بهت اطم یانصاف نباش من محدودت نم یب_

 

 ؟؟یدیاز کجا فهم_

 

 رفته جنوب... نکهیکرده و مثل ا لیکار و تعط مانینر یضی..به خاطر مرکنهیفکر کن ندونم خانومم چه م_

 

 نشون ندم.. یرو کردم تا عکس العمل میسع تمام

 

 ...یکشیتو از من خجالت م_

 

 ...رونیب یایم نکن بذارم از بغلم بفکرش یکه نذاشت : حت رونیب امیشدم..خواستم از بغلش ب یعصب

 

من  یخجالت بکشم تو از من خجالت نکش زهیکه انقدر عز یمن از عشقم..اونم عشق شهیمزخرفات رو نگو...آخه مگه م نیپس ا_

 کشم... ینم

 

 ....میرو جار زدم از بودنت تو زندگ ایدن دمیازت د یکه گوشه چشم یمن که از همون لحظه ا یشد وونهیمن؟؟ د_

 

دنبالم من از  یایهستن..خودت ب یا گهیاطراف من جور د یکار من شغل من آدم ها گمیحرفم رو بد برداشت نکن...من م_

 خدام هم هست...

 

 ...شهینم یعسلم که گاه یدون یم_
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 ...امیندارم اون شبها با آژانس م یتوقع دونمیم_

 

 ...کنمیم یا گهیفکر د هیباشه... یخود یاگه نباشه..اگه آدم ب_

 

 ؟یهمه عاشقش بودم نگاه کردم : چه فکر نیکه ا ییباال بردم و به اون چشما یرو کم سرم

 

 برو... نیدنبالت با ماش امیب تونمیکه نم ییبرات..روزا میخر یم نیماش_

 

 بود : باشه... یکار خوب نینبود...ا یفکر بد نی..ا

 

 انتخاب کن.. یکی میریپس فردا م_

 

 آخه..._

 

 و تو.. دونمیحرفها من م نیو ا خرمیخودم م یاگه بگ_

 

 اش : خب بابا بد اخالق..فقط... نهیمشت آروم زدم به س با

 

 فسقله.... یباز شرط و شروط دار یچ_

 

 نباشه... 216گرون تر از _

 

 ؟یچ_

 

 گرون خطرناکه.. نیماش ینصفه شب یگفتم...اصال فکر کن شب یبهت چ یدیشن_

 

حد وسط رو  دینبود با یمن ...چاره ا یغرا یاومد از سخنران طنتیعالمه لبخند و ش هینگاهش  ..تویکردم به سخنران شروع

وسط رو  ییجورا هی دیحد هم کوتاه اومده بود من هم با نیحاال که تا ا شناختمیمرد رو م نیا یها تی..من که حساسگرفتمیم

 ...گرفتمیم

 

 ..بودنت ..برهیم نیهام رو وجودت از ب یهام و خستگ تی: همه عصبان دیکش یقیموهام کرد و نفس عم نیرو ب سرش

 

رو به لبهام  ایحس دن نیو آرام تر نیتر بایز دیسرد..تو اون باغ شا یشب زمستون نیشد..سرم رو آروم با ال آوردم..تو ا خم

 منتقل کرد... 

 

من  ی..همش برادنتیو نگاهم کرد : بوس دیکش خودش رو عقب یکند..کم یلیخ دیگذشت و شا عیسر یلیکه خ یقیاز دقا بعد

 نعمت...

 

 کردم : دوستت دارم... میگردنش قا یتو شتریرو ب سرم

 

 نی...اما دلم به هممیکه بارها راجع بهش باهم بحث کرد یدونیاختالف نظرها بودم..هستم..خودت هم م نیمن منتظر تمام ا_

تئاتر شهر اون طور شعر گونه باهات حرف بزنم...اما  یکه اون شب جلو نیمثل رام ستمیکه..اگر بلد ن نیعشقمون خوش..به ا

 از جونم دوست دارم.... شتریتو رو ب نکهی...ادونمیرو م یزیچ هی

 

 ...ستم؟ین نیحاال چرا انقدر کش دار شده بود : سنگ دونمیکه نم ییشده بود...با صدا نیسنگ یحساب چشمام
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 لم...داشت : نه...باش تو بغ یخنده ا لحنش

 

 آروم... یایدر هی یبود تو قیقا هیجام مثل  ییالال هی نیو ضربان قلبش پر آرامش تر ع شدیدور تر م صداش

 

 من... ییو سرما یدوست داشتن یسرم رو حس کردم محکم تر بغلم کرد : کوچولو یکوچکش رو بوسه

 

* 

 

به اطرافم نگاه کردم به اتاق ساده و  یبود...کم آروم تینهایناخنم رو به دندون گرفتم و نگاهش کردم..تو خواب ب گوشه

بودم که تو آغوشش اول فکر کرده بودم  دهی...تو تخت دونفره اش...صبح که چشمام رو باز کرده بودم و خودم رو دکشیش

 یزده..کم جانیه ی...پاشدم آروم و نشستم..حاال چهار زانو..کمهیواقع دمی..بعد دو سه بار که پلک زدم..تازه فهمدمیخواب د

 ...کردنیحال خوشحال و عاشق داشتم مرد خوابم رو نگاه م نیمضطرب و در ع یآروم...کم

 

پلک زد : چرا انقدر  یچند بار دنمی..بالفاصله چشماش رو باز کرد با دهیجام خال دیحلقه کردن دورم آورد که د یرو برا دستش

 خانومم...؟ یشد داریزود ب

 

 ...یحام_

 

 ....ی: جان دل حام دیاز خوابش کشپر  یبه چشما یدست

 

 ...؟نجایاومدم ا یمن ک_

 

 ...آوردمت تو تختم..ی: تو بغلم خواب بود دیخند

 

 ؟؟یچ_

 

 چه خبره.... کنیفکر م هیبق یزنیچرا داد م_

 

 آبروم رفت..._

 

 ...هیزیکجاش آبرو ر یدیکرد : تو اتاق شوهرت خواب یبا مزه ا اخم

 

 باال... یهمه تو بغلت من رو آورد یجلو_

 

 اومدم... یاز در پشت رینه خ_

 

بخواب دختر دارم از خواب  ای: ب دی..آروم افتادم تو بغلش...کامل خودش رو دورم تابدیدستم رو به سمت خودش کش آروم

 ...رمیمیم

 

 ....ستین نیوقت انقدر خوابم سنگ چیمن ه_

 

 تجربه کردم... شبیرو د میشب زندگ نی: من بهتر دیرو بوس گوشم
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هوش که  یب گهی: دختر د دیبلند خند ینگاه به لباسام انداختم که نتونست خودش رو نگه داره با صدا هیکودکانه  یلیخ

 ...ینبود

 

 ...گهیااا..نخند د_

 

 ؟؟؟ینگاش کن تو رو خدا چرا قرمز شد_

 

 ...یحام_

 

 جانم..من تا صبح نگات کردم و بغلت کردم .._

 

 ...قیو انقدر عم دمیخاطر تا صبح آروم خواب نیمنم به هم دیاش بود : شا نهیس ی...سرم رو

 

 تونستم از صورت نازت دل بکنم... ستیمن سه ساعت هم ن زمی: بخواب عز دیرو بوس میشونیپ

 

 بایکه ته قلبم بود ز یخجالت نیشب کنارش بودن به دور از ا نی..تجربه اولکردمیبسته اش نگاه م یبود و من به چشمها دهیخواب

به جز بودن عشقم در کنارم  یلیکه تا صبح حس کرده بودم دل یرینظ یبودم اما اون رخوت و آرامش ب دهیاگر نفهم یبود حت

 نداشت مطمئنا...

 

 داشتن... یرینظ ینداشتند اما صالبت ب یکه اخم یی...ابروهادمیآروم به ابروهاش کش یدست

 

 به کف دستم زد : از راه به درم نکن  یصورتش با کف دستم بودم که بوسه محکم طور در حال کشف نیهم

 

 کردم  میاش قا نهیس ی...چشماش رو باز کرد و من سرم رو تودمیکش عیرو سر دستم

 

 ...یهست ی: آخه دختر چرا تو انقدر خجالت دیخند

 

 ..یکنیم تیا..خوب اذ_

 

 تتیدارم اذ یگیو تو به من م ستمین چرخهیجور مطالب م نیکه تمام حرفشون و ذهنشون دور ا ییمن؟؟ خوبه من از اون مردا_

 ...کنمیم

 

 کار دارم... ینگاه مهمونم کن پاشم برم ..امروز کل هیهمراز خانوم _

 

 ...ریرو آروم آرودم باال...: صبح به خ سرم

 

 نباشه... ریبشه به خ که با خانوم خوشگله شروع یصبح شهیزد : مگه م یپر مهر لبخند

 

 یک نتیجلسه دارم صبح..تمر هی...؟یامروزم رو انتخاب کن یلباسا شهی..مرمیدوش بگ هی رمیاز جاش بلند شد : من م آروم

 ...شه؟یتموم م

 

بود...در کمدش رو باز کردم :  یکیاز زن بودن بهم دست داده بود..حس خاص و دور و به همون اندازه نزد یبیعج احساس

 ..3ساعت 

 

 رو بهت نشون بدم... ییجا هیببرمت  دی..هم بایانتخاب کن نیماش میدنبالت هم بر امی: م دیچیتو حموم پ صداش
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 ...یحام_

 

 ...رونیبرم ب شهیکرد و منتظر نگاهم کرد : روم نم رونیدر ب یرو از ال سرش

 

 ؟؟؟چرا؟؟ی: چ طنتیپر از ش یخنده ا با رونیلباس هاش تنش بود اومد ب هنوز

 

 ...کنهیفکر م یخودش چ شیمامانت..االن..پ_

 

برو ال اقل  یشام هم نخور شبی..لوس نشو دختر..برو ددهیخواب شمیزنم پ کنهیخودش فکر م شیپ یچیبغلم کرد : ه کامل

 صبحانه ات رو بخور...

 

 زن عمو... گنیهم بهم م شیجور نیبچه ها هم_

 

 ...گهید یکوچولو...خوب زن عموشون ی: زن عمو دیخند بلند

 

..حاال هم دست و صورتت رو ی..افتاده بود هم نرمال بود چون زنموفتادهین یما اتفاق نیتر بهم نگاه کرد : ب یجد یکم

 زن عمو... یبش ی..نذار جدنسایهم وا نجای...ارمیدوش بگ هیبشور..منم برم 

 

 ...خنده بلندش خفه شد یتو صدا غمیج یصدا

 

فقط با  یانتخاب کرده بودم...حام یو گل سایرو با کمک آو لشیمون انداختم...تک تک وسا کیبه آپارتمان ساده اما ش ینگاه 

فراوون کتابخونه اش..اتاق خواب  یو گلدانا دیقرمز و سف یفرشها دیسف یرو دنبال کرده بود ...خونه با مبلها جانمیلبخند ه

 یکل نجایانتخاب ا یبود...برا ایدن یجا نیو امن تر نیتر بایز رشینظ یب ی..با تمام تابلوهاشه گردرنگ با تخت دو نفر یسورمه ا

 ... میگشت

 

تعجب  میکه به دنبال آپارتمان اومد یکرده بود...روز یاسباب کش شیبا عمارت فاصله داشت ووحامد به خونه پدر ابونیخ کی

من  نکهی..امیمستقل خودمون رو داشته باش ی..ما قراره زندگمیکن یکردم گفته بود از اول هم قرار نبود که ما عمارت زندگ

رو با  نجایکه ا یخونه اش تمام و کمال مال خودش باشه...روز دیزن خونه با نکهی..انمخودم انتخاب ک دیخونه ام رو با لیوسا

 نشدم... ریس دمشی...هرچه قدر هم بوسمیانتخاب کرد رشیبزرگ نور گ یپنجره ها نیا

 

بر  یاش کنه و حاال رو هینگهش داشه بود تا بهم هد ینصب بود..همون که حام ایمن و رو یانتخاب یهمون تابلو نهیشوم یباال

 به دست آوردنم چه قدر آرام و صبورانه جلو اومده بود.... یکنه مردم برا ید آور ایبود تا بهم  نهیشوم یآمدگ

 

 ... کردیکاناپه نشسته بود و داشت نگاهم م یرو

 

 سرت گرمه خانوم دکتر..._

 

 ...یکنینگاه م یطور نی: اون بنده خدا رو هم هم دیکردم بهش ..خند ی....اخماوردیخونه رو در م داریسرا یادا

 

 خانوم دکتر... گهیتو بهم م به خاطر ستمیمن خانوم دکتر ن_

 

 ..گهید یدکتر یخانوم آقا_

 

 هر وقت خودم دکتر شدم بهم بگه..._
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 ؟؟ یخونیم یپشت کاناپه گذاشت و سه دسش رو دسته مبل بود... : چ یدستش رو رو هی

 

 کم کردن اضطراب فرداست... یبرا_

 

 عروسک... نمیبب نجایا ایب_

 

 ی: اگه گل دیکاناپه و خند یاش و پاهام رو دراز کردم رو نهیس ی.سرم رو گذاشتم رواز جام بلند شدم کنارش رفتم.. آروم

 کنه... یلم دادم کله ام رو م هی یطور نیا هیزیبدونه رو مبل جه

 

 ...ادی: فردا اونم م دیسبک رو روم کش یشد و پتو خم

 

 ...ادیهم م سایآو_

 

 ؟؟یشی: فردا عروس من م دیبوس قیرو عم میشونیپ

 

 موهام برد... نیرو ب دستش

 

 نذار بهش دست بزنن... رهیفرت م یموها نیا یمن که دلم برا_

 

 اونو انتخاب کنم... ی..لباس رو هم که نذاشتیچ گهید_

 

لباس عروس گذاشته  نیسر به سر گذاشتنش دست رو باز تر یبرا یکردم خودم هم قصدش رو نداشتم ول یزیر خنده

 بودم...

 

 ...ستیهم خوب ن شیشوخ یاما حت یکن تمیاذ یخوایدونم م ینکن...م میهمراز دوباره عصبان_

 

 خب حاال داماد هم انقدر بد خلق..._

 

 به سرم زد ... یشد و بوسه ا خم

 

 بهت نگفتم... یزیچ هیمن  یحام_

 

 ؟؟یچ_

 

 ...کنمیتاب داره..خودم فرش م کمی یعنی...ستایمن فر ن یموها_

 

 ...یگذاشت سرم رو کاله یعنیکرد :  یا خنده

 

 ....ینش ی..گفتم بعدها شاکقایدق_

 

 ؟؟یخونیبلند م یکتابت رو برام با صدا_

 

 البته..._
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تا  یکردیفرشته اش صحبت م یکه تو جا کردنیرو نگاه م شنیمیکه اون ان یپشت در اتاق بچه ها زمان رفتمیمن م یدونیم_

 نازدارت رو بشنوم؟؟ یصدا نیا

 

 ه؟؟یجد نمیجا به جا کردم تا بب یرو کم سرم

 

 خانومم. یسخت گذشت تا بش یلیخواستم کوچولو...خ یلی..من خاطرت رو خگمینگام نکن راست م یاون جور_

 

خم کردم و شروع کردم خط به خط اون شعرها رو خوندن..چشمام داشت  یپتو کم ریدادم و پام رو ز هیاش تک نهیرو به س سرم

 ..شدیم نیسنگ

 

و  کردمیم هیکه به خودم و مردم تک یتا زمان دونستمی...اما خوب مزهایچ یلیداشت بهم نشون بده..خ زهایچ یلیخ یزندگ

که حرمت حفظ  ی..تا زماندنیکردن نه فقط نفس کش یزندگ یبود برا ییخونه جا نیکه ا یاعتماد داشتم..تا زمان

 ...میکن یرو باهم ط یزندگ یسنگالخ ها میتونستی..متونستمی..مشدیم

 

 انیپا
 
 
 

 

 


